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 كلمة افتتاحية

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ية والذيالدولاالعامل مجلة القانون و  والعرشون منلكم هذا العدد الثامن  واالعتزاز أقدمببالغ الفخر 

 القانوين.ن املعرفة القانونية وسط املهتمني بالشأ  املعلومة ونرشيف تيسري  راط املجلةانخ مؤرشا عىليعد 

هذا العدد يف سياق التفاعل االيجايب مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية  ويأيت اصدار

لإلشكاليات الكربى التي يطرحها القانون يف مختلف جوانبه القانونية ايجاد حلول  والقضائية ورضورة

 هة التحدياتمواجو ، والقضايئريس األمن القانوين بهدف تك والدولية وذلك القضائية وأبعاده الوطنيةو 

 التي فرضتها العوملة.

يعالج  العربية " واألبحاث باللغةمحور الدراسات »وهام العدد يف دفتيه محورين  ويضم محتوى هذا

حور ارسات واالبحاث باللغة الفرنسية " و " مو " محور الد القانونية، مختلف الحقولاشكاالت متنوعة يف 

 االنجليزية " واألبحاث باللغةالدراسات 

يه ف وأن يجدرضا القارئ الكريم،  واالعامل الدوليةينال هذا العدد من مجلة القانون  وكلنا أمل أن

 التوفيق. والفائدة الكبرية، والله ويلالنفع الجليل 

 

 يةل الدولعماواألإدارة مجلة القانون 
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 دراسات واألبحاث باللغة العربيةمحور ال
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 العالقة القانونية بني الجرمية السياسية واإلرهاب
 

 العالقة القانونية بين الجريمة السياسية واإلرهاب
    

 
 دكتوراه في القانون الدولي العام-محكم دولي

 مجلة القانون والأعمال الدولية نائبة مدير
 

 لدراسةملخص ا

توضيح العالقة بني اإلجرام السيايس كإجرام يهدف إىل املساس بالنظام السيايس كالجرائم التي متس سالمة 

الدولة الداخلية وتشمل الجرائم املوجهة ضد شكل الحكومة وتنظيم السلطات العامة واملؤسسات الدستورية 

مل ئم املوجهة ضد سالمة الدولة الخارجية، وتشوالحقوق الدستورية يف حق الرتشيح وحق االنتخاب، وكذلك الجرا

استقالل الدولة وسالمة أرضها، فالجرمية السياسية بكل أشكالها من الكالم املوجهة إىل كيان الدولة وسيادتها 

بطرق ال أخالقية إىل اآلراء املنحرفة حتى القتل والتدمري يعد سلوكاً والسلوك يكمن خلفه دوافع، فام يدفع اإلنسان 

ل عمل ما أو سلوك ما، هو نفسه يوجهها نحو الخري أحيانًا ونحو الرش أحيانًا أخرى، وبني الجرائم اإلرهابية لفع

 كالعنف الذي ينجم عن رصاعات سياسية أو بني فصائل قوات الدولة الواحدة.

حروب التقليدية لوتوصلت الدراسة إىل أن الجرائم اإلرهابية الدولية أحد صور العنف السيايس التي تقع بديالً ل

يف نطاق صور العنف األقل حدة والتي متثل خطورة يف أن الجرائم اإلرهابية ليست محكومة وليس لها قواعد أو 

مقاييس وتوجه ضد األشخاص أو املنظامت أو األماكن أو أنظمة النقل واملواصالت أو ضد أفراد الجمهور العام 

 عينة.و ابتزاز تنازالت من دولة مداقة بني الدول املختلفة أ بقصد تهديد هؤالء األشخاص وتقويض عالقات الص

Abstract 

explain the relationship between political crime as a crime that aims to prejudice the 

political system, such as crimes that affect the integrity of the internal state and include crimes 

against the form of government and the organization of public authorities, constitutional 

institutions and constitutional rights to nomination and the right to vote, as well as crimes 

against the integrity of the external state, and include the independence of the state and the 

integrity of its territory, Political crime in all its forms, from speeches directed at the entity of 

the state and its sovereignty in unethical ways to perverted opinions until killing and destruction 

is a behavior and behavior behind it motivations, what drives a person to do something or a 

behavior, he himself directs it  and sometimes good and sometimes towards evil; between 

terrorist crimes such as violence caused by political conflicts between the factions or state 

forces. 

The study found that international terrorist crimes are one of the forms of political violence 

that are an alternative to traditional wars within the scope of the less severe forms of violence, 

which represent a risk that terrorist crimes are not governed and have no rules or standards and 

are directed against people, organizations, places, transport systems, or against individuals The 

general public with the intention of threatening these people, undermining friendship between 

different countries or blackmailing concessions from a specific country. 
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 مقدمة

يعترب اإلرهاب بشقيه الدويل واملحيل مشكلة مخلفة آثاراً اجتامعية واقتصادية وسياسية عىل العديد من شعوب ودول 

العامل، رغم املجهودات املكثفة التي تبذل ملكافحته محلياً ودولياً والتي مل تحد من جموح تلك الجرائم إال أنه منا وتنوع 

ة من إبادة جامعية ومترد عىل األنظمة السياسية والدينية املرشوعة، من خطف الطائرات وتطور واتخذ لنفسه أشكاالً جديد

واحتجاز الرهائن، والتفجري يف التجمعات البرشية الكثيفة، والتخريب العمدي لوسائل النقل واالتصاالت وتسميم املواد 

 الغذائية، ومصادر مياه الرشب، والقتل بالغازات السامة...الخ.

صور العنف السيايس اإلرهاب الدويل وهو أحد الجرائم السياسية املوجهة ضد الدول بقصد تفويض دعائم  ومن أبرز

أمنها الداخيل لذلك سوف ترتكز الدراسة عىل توضيح العالقة القانونية بني الجرمية السياسية واإلرهاب مستعرضة األفعال 

 عامل أفعاال مخالفة للقانون مام يستوجب فرض عقوبات عىلالجرمية ذات الطبيعة السياسية والتي تبدو يف جل دول ال

مرتكبيها مهام كانت طبيعة النظام السيايس لكل دولة، وسواء كانت ترشيعاتها الجنائية تفرق يف نصوص قانونها بني 

يز يف قوانينها الجرائم السياسية والجرائم العادية بصورة رصيحة أو تكتفي باإلشارة إليها بصورة عرضية أو تلك التي ال مت

 بني الجرمية السياسية والجرمية العادية.

ومن هذا املنطلق وقع اختياري ملوضوع الدراسة لتوجيه النظر إىل طبيعة األدوار التي ميكن أن تلعبها أجهزة األمن يف 

مارات العربية املتحدة اإل املجتمع وتحديد املفاهيم الرئيسية لإلرهاب وحقيقة مواجهته وتناقضاته الدولية وفقاً لترشيع دولة 

االتحادي والقوانني الدولية وإذا كانت ال تعاين من هذه املشكلة، بفضل العيون الساهرة ألجهزتها األمنية، وحّس االنتامء 

العايل ألبنائها، فإننا نشري إىل الجرمية السياسية واإلرهاب يف بعض مناطق العامل لتحقيق الوقاية منها والتعرّف إىل ظروف 

أثريها يف الحياة االجتامعية والعالقة بني اإلرهاب والجرائم السياسية يف هذه الدول ومن أجل توضيح ذلك قسمنا الدراسة ت

 يف مبحثني وفقاً ملا سوف يأيت.

 أهمية الدراسة

 تالية:لتأيت أهمية هذه الدراسة لتوضيح العالقة القانونية بني الجرمية السياسية واإلرهاب باإلضافة إىل األهمية ا

التعريف بالجرمية السياسية والجرمية اإلرهابية وأبعادها السياسية واألمنية املختلفة، والدوافع والعوامل التي تحرك  .1

 وتجرم الفعل كجرمية إرهابية ومتييز بني العمل اإلرهايب والعمل السيايس.

الواليات   ذلك أك ر الدول قوة وثراء مثليعترب اإلرهاب اليوم العدو الرئييس للعديد من حكومات وشعوب العامل مبا يف .2

املتحدة واليابان وأملانيا وإنجلرتا وإيطاليا واسبانيا وفرنسا أو الدول األخرى مثل تركيا وكوريا واليونان والجزائر والهند 

 وباكستان وسوريا ولبنان واليمن وتونس وليبيا ومرص واخريا اململكة العربية السعودية.

رهايب عمل عدواين يستخدم العنف والقوة ضد املدنيني ويهدف إىل إضعاف الروح املعنوية للعدو إن أساس العمل اإل .3

عن طريق إرهاب املدنيني بشتّى الوسائل العنيفة ويتخذ اإلرهاب أماكن متعددة بني العدو إىل ساحة املعركة التي يرّشع 

ياالت مام ، والتفجري للمدن املكتظة بالسكان واغتبها استخدام العنف فاإلرهاب يستهدف الطائرات املدنية باالختطاف

يصعب تحديد الجانب القانوين للعمل اإلرهايب بوجهة نظر واحدة، أما اإلجرام السيايس إجرام نسبي فام يحرم السعي 

 إليه يف بلد قد يكون هو نظام الحكم املقرر يف بلد آخر
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 اً بنتيجة العمل.إن الفرق بني اإلجرام السيايس والجرمية السياسية مرهون .4

أن الجرمية السياسية هي نوع من أنواع الرصاع عىل نظام الحكم الذي يكون مؤقتا بطبيعته وتختلف عن الجرائم  .5

العادية التي تكون موجهة ضد املجتمع وعىل هذا األساس يستحق املجرم السيايس معاملة تختلف عن معاملة 

 املجرمني العاديني.

هتاممات العربية والدولية بدراسة جرائم اإلرهاب بأبعادها املختلفة عىل املستوى العاملي التزامن مع االتجاهات واال  .6

والعريب عىل الرغم من الجهود التي تبذلها الرشطة الجنائية والسياسية االقليمية والدولية بأقسامها وأنواعها املختلفة 

 يف مكافحة اإلرهاب

 أهداف الدراسة

 بيان العالقة القانونية بني الجرمية السياسية واإلرهابسة يكمن يف لعل الهدف الرئييس لهذه الدرا

 بيان األسباب والدواعي التي أدت اىل وجود االرهاب السيايس عىل املستوى العاملي .1

التعرف عىل اإلجراءات املتبعة يف التحقيق بالجرمية اإلرهابية السياسية واالجراءات املتبعة للتحقيق يف الجرمية  .2

 اإلرهابية

 توضيح االختالف والتميز بني الجرمية اإلرهاب والجرمية السياسية واألبعاد املحققة للجرمية اإلرهابية الدولية.  .3

 مشكلة الدراسة

ً متباينة يصعب الوقوف عليها بدقة، فهناك اإلرهاب السيايس واالجتامعي،  ً التخاذ الجرائم اإلرهابية أبعادا نظرا

ب تحديد الباعث الذي يكمن يف نفسية املجرم ضد األبرياء الرتكاب جرميته، وعند ذاك واإلرهاب ملجرد اإلرهاب، وقد يصع

تتمحور إشكالية الدراسة يف القواعد والقوانني الدولية التي تحدد الجرمية السياسية والجرمية اإلرهابية يف القانون املحيل 

 االتية: ة واإلرهاب ومنه يرتتب االسئلة الفرعيةوالقوانني الدولية لتوضيح العالقة القانونية بني الجرمية السياسي

 ما هي العالقة القانونية بني الجرمية السياسية واإلرهاب؟ .1

 ما هي األسباب والدواعي التي أدت اىل وجود اإلرهاب السيايس عىل املستوى العاملي؟ .2

يف الجرمية  ات املتبعة للتحقيقما هي اإلجراءات املتبعة يف البحث التمهيدي للجرمية اإلرهابية السياسية واالجراء .3

 اإلرهابية؟

 هل يوجد اختالف ومتيز بني الجرمية اإلرهاب والجرمية السياسية؟ وما هي أبعاد اإلرهاب الدويل.  .4

 منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة عىل استخدام املنهج الوصفي التحلييل واملقارن، فيام يتعلق باملنهج الوصفي التحلييل تم تطبيقه من 

ومحددات الجرمية السياسية والجرمية اإلرهابية كجرمية دولية والدوافع والعوامل التي  ل الجوانب املتعلقة مبفهومخال

العمل اإلرهايب لتوضح أركان الجرمية والتي جعلت التعامل مع تلك الجرائم اإلرهابية عىل درجة كبرية من الصعوبة عىل 

عربية ولة، أما فيام يتعلق باملنهج املقارن لتوضيح بعض القوانني واألنظمة المستوى املسح الشامل لألجهزة األمنية يف الد

 واألجنبية يف النطاق الداخيل، وعىل الصعيد الدويل يف إطار املعاهدات واملواثيق الدولية.
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 التأصيل القانوين للجرمية السياسية واإلرهاب: املبحث األول

ارص إىل إخراج الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة الخارجي من طائفة الجرائم مييل أغلب الفقهاء يف القانون الجنايئ املع

السياسية كجرائم الخيانة والتجسس والتآمر مع العدو، فاإلجرام السيايس إجرام نسبي، فام يحرم السعي إليه يف بلد قد 

تيجة العمل، طولة السياسية مرهوناً بنيكون هو نظام الحكم املقرر يف بلد آخر، وقد يكون الفرق بني اإلجرام السيايس والب

وميكن القول بأن الجرمية السياسية هي نوع من أنواع الرصاع عىل نظام الحكم الذي يكون مؤقتا بطبيعته، وهي بذلك 

تختلف عن الجرائم العادية التي تكون موجهة ضد املجتمع وعىل هذا األساس يستحق املجرم السيايس معاملة تختلف عن 

 .(1)جرمني العادينيمعاملة امل

وقد أضحت خطورة الجرائم اإلرهابية واقع مفروض عىل املجتمع الدويل عامة جراء اإلخفاقات والفشل يف التعامل 

معها وفضال عن االندفاع وراء العواطف والشعارات واالنقياد خلف التهويل الدعايئ الديني املصلحي فهو عمل عنفي 

معادلة مغايرة مبنطق القوة من خالل تجذير الخوف وزرع القلق يف محيطِه، ويكون  يستهدف ارضاخ الجامعة آلرائه وفرض

اإلرهاب وسيلة يستخدمها األفراد والجامعات ضد الحكومات، وميكن أن تستخدمها وترعاها حكومات ضد مجموعات 

 معينة، ولتوضيح ذلك قسمنا املبحث يف مطلبني كام ييل:

 اسية وأركانهااملطلب األول: مفهوم الجرمية السي

 املطلب الثاين: مفهوم الجرمية اإلرهابية وأركانها

 مفهوم الجرمية السياسية وأركانهااألول: املطلب 

جاءت أغلب الترشيعات الجنائية خالية من تعريف الجرمية السياسية وهذا ال يعني خلوها من أحكام الجرائم التي 

يذكر الجرمية السياسية ولكنه وصفها بالجرمية االرهابية يف ارتكاب  تهدد النظام واألمن العام، فاملرشع اإلمارايت مل

الجرمية ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو مرافقها العامة يف الخارج وأعطاها مبدأ الشمولية يف كل من ارتكب خارج الدولة 

ياسية مع ب بدمج الجرائم السإلحدى الجرائم اإلرهابية فمبدأ الشمولية يعني بها جميع الجرائم التي تتخذ صفة اإلرها

/من قانون مكافحة اإلرهاب( إن كل من ارتكب خارج الدولة إحدى 3الجرائم اإلرهابية فجاء املرشع اإلمارايت باملادة )

الجرائم اإلرهابية ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو األموال العامة أو مرافقها العامة بغرض التأثري عىل 

 .(2)دولة أو حملها عىل القيام بعمل أو االمتناع عىل منت وسيلة مواصالت مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمهاال

                                                           
 20وهذا رأيناه في وقتنا الحالي في محاكمة الرئيس السابق لمصر مرسي العياط حيث أصدرت محكمة الجنايات حكما عليه بالسجن لمدة   )1(

ر ظسنة في قضية تهمة التخابر مع قطر باعتبار التخابر  جريمة سياسية إلى جانب السجن المؤبد، أن 15لمدة  2016يونيو  18سنة  يوم السبت 

، السعيد مصطفى السعيد، https://arabic.rt.com/news،  2015أبريل  21سنة  20أخبار مصر: سجن الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 

 80، ص 1962، القاهرة، دار المعارف، 4االحكام العامة في قانون العقوبات، ط

تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب -1قانون مكافحة االرهاب االماراتي على أنه:  2014( لسنة 7لقانون رقم )( من ا3نص المادة )  )2(

ا أو األموال خارج الدولة إحدى الجرائم اإلرهابية في أي من الحاالت اآلتية: )أ( ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحه

افقها العامة في الخارج. بما في ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو المكاتب التابعة لها.  )ب( ارتكاب الجريمة بغرض التأثير العامة أو مر

ة قرالف على الدولة أو حملها على القيام بعمل أو االمتناع عنه. )جـ( ارتكاب الجريمة على متن وسيلة مواصالت مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها

تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب -2)د( ارتكاب أحد األعمال التحضيرية للجريمة في إقليم الدولة.  

https://arabic.rt.com/news
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وسوف نوضح ذلك يف ثالثة فروع ففي الفرع األول نوضح الجرمية السياسية، ويف الفرع الثاين أركان الجرمية 

 السياسية ويف الفرع الثالث التحقيق يف الجرمية السياسية.

 الجرمية السياسية مفهوم األول: عالفر 

يعترب مفهوم الجرمية السياسية من أك ر املفاهيم القانونية غموضا وتعقيداً، التي استعىص عىل الفقه والقضاء إيجاد 

تعريف محدد لها، وعزفت معظم الدول عن وضع تعريف لها يف ترشيعاتها الوطنية رغم املبادرات املتعددة للمنتظم الدويل 

اإلطار، وترجع هذه الصعوبة يف تحديد املفهوم أساسا إىل الطبيعة املعقدة للجرمية السياسية يف حد ذاتها واختالف يف هذا 

رؤية االغلبية العظمى من الدول يف معالجة هذا النوع من الجرائم حسب طبيعة نظامها السيايس، وكذلك إىل صعوبة وضع 

الثبات ن غموض  ويصعب أن يكون أساسا لقواعد القانون الجزايئ املتسم بتعريف محدد ملصطلح السياسة نفسه ملا يحتويه م

 ، ويف إطار ذلك سنحاول تحديد املفهوم القانوين للجرمية السياسية كام ييل: (3)واالستقرار

ميكن تعريف الجرمية السياسية بشكل عام عىل أنها الفعل الذي يرمي به الجاين بصورة مبارشة أو غري مبارشة إىل 

يري الوضع السيايس للدولة أي إىل إقامة هذا الوضع عىل صورة تختلف عن صورته القامئة بالفعل والتي يفرتض أن الك رة تغ

الغالبة من املواطنني تقرها، بحيث يشكل اعتداءات عىل النظام السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي للدولة، فالجرمية 

وامل رتكابها سيايس، وتتميز بأن الحق املعتدى عليه فيها حق سيايس إلن العالسياسية تتميز بأن الهدف االسايس عىل ا

االجتامعية واالقتصادية والسياسية والطبيعية التي تؤثر يف تكوين الدولة واملجتمع هي القوى السياسية التي تتضمن سلطة 

من  هم مبا رسمته من حدود وما وضعتهالدولة عىل األفراد ووالئهم لسلطانها وارتباطهم بها وعالقاتهم ببعضهم ومبجتمع

 .(4)قيود مام يؤدي إىل وقد اتساع مفهوم الجرائم السياسية 

فاملجرم السيايس يختلف عن كثري من املجرمني العاديني الذين يبحثون عن املال أو املنفعة الشخصية من خالل 

ندتهم لقضيتهم رتكبون جرامئهم للتعبري عن مساالجرمية املقرتفة، فإن معظم املجرمني السياسيني ومرتكبي االغتياالت ي

السياسية ولقد اختلف الفقهاء يف وضع معيار محدد للتفرقة بني الجرمية السياسية واالرهاب من حيث األرضار التي ترتتب 

كمله أعىل الجرمية السياسية وهي أرضار ال تقترص عىل حقوق فرد أو مجموعة محددة من االفراد ولكن متتد إىل املجتمع ب

                                                           

لك ها، وذضد دولة أخرى في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، والواردة في إحدى االتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفًا في

 في حالة عدم تسليمه.

، محمد عزيز شكري: اإلرهاب 26، ص 1986مارس  10بريان جنكيز مشار إليه أحمد جالل عز الدين: اإلرهاب والعنف السياسي، كتاب الحرية رقم  )3(

، اإلسكندرية، 1وعلم العقاب، ط ، رمسيس بهنام، عبد القادر القهوجي: علم اإلجرام71-63ـ ص 2011، بيروت، دار العلم للماليين 1الدولي، ط

، األردن، مكتبة 1، كريم سالم الغالبي، ومناف مرزة نعمة: اإلرهاب وأثاره االقتصادية على الدول العربية، ط169، ص 1989منشاة المعارف، 

 25ص  2016المجمع العربي،

، السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في 276 ، ص2018، القاهرة، 8محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط  )4(

، اإلسكندرية، دار 1، إمام حسانين عطا الله: اإلرهاب، البنيان القانوني للجريمة، ط80، ص 1962، القاهرة، دار المعارف 4قانون العقوبات، ط

  97، ص 2004المطبوعات الجامعية 
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وقد تعصف يف املجال الخارجي بسيادة الدولة أو تؤدي يف املجال الداخيل إىل إشاعة الفوىض واالضطراب بها وهذا كان 

 .(5)دافعا إىل تشديد العقاب عىل هذه الجرائم 

ولية، د ويرى جانب من الفقه الدويل أن يوسع القانون الدويل الجنايئ، فيدخل فيه طائفة الجرائم التي تنظمها قواعد

وإن ارتكبها شخص عادي كجرائم االتجار باملواد املخدرة، جرائم تزييف العمالت واالتجار بالرقيق، جرائم اإلرهاب الدويل 

وملا كان اإلرهاب عىل مستوى القانون الدويل، أو حتى القانون الداخيل يف غالبيته له أهداف سياسية، كام يرى بأن 

إذا كانت له أهداف سياسية وجرائم اإلرهاب السيايس ال يصدق عليها وصف الدولية،  اإلرهاب ال يكون بهذا الوصف إال

 .(6)إال إذا كانت كافة عنارصها وأركانها تنظمهام قواعد القانون الدويل 

 أركان الجرمية السياسية :الفرع الثاين

م التي رائم السياسية، الجرائإن اإلجرام السيايس هو إجرام يهدف إىل املساس بالنظام السيايس وعليه تكون الج

متس سالمة الدولة الداخلية كام تشمل الجرائم املوجهة ضد شكل الحكومة وتنظيم السلطات العامة واملؤسسات الدستورية 

والحقوق الدستورية كحق الرتشيح وحق االنتخاب، وكذلك الجرائم املوجهة ضد سالمة الدولة الخارجية، وتشمل استقالل 

أرضها، فالجرمية السياسية بكل أشكالها موجهة إىل كيان الدولة وسيادتها بطرق ال أخالقية من اآلراء الدولة وسالمة 

املنحرفة إىل القتل والتدمري والذي يعد سلوكاً والسلوك يكمن خلفه دوافع، فام يدفع اإلنسان لفعل عمل ما أو سلوك ما، هو 

 . (7)أخرى نفسه يوجهها نحو الخري أحيانًا ونحو الرش أحيانًا 

فالجرمية السياسية هي وسيلة شاذة للنشاط السيايس الذي ال يجرمه القانون لذاته، وقد يكون االنحراف وليد إنحراف 

الفكر وليس للنزعة اإلجرامية الخطرة، كام إن الباعث الذي يدفع إىل ارتكابها مل يكن لتحقيق مصلحة خاصة ولكنه يف 

حبها واقتنع إن فيها الخري للمجتمع أو لإلنسانية كلها، أما املجرم العادي فهو مجرم السعي إىل تطبيق مبادئ أمن بها صا

 . (8)أناين، دافعه دينء وهذه االعتبارات متيل باملرشع إىل التخفيف عن املجرمني السياسيني 

ية فتشمل بفالجرمية السياسية حني تتخذ صفة اإلرهاب يقصد بها جميع الجرائم التي تدخل ضمن الجرائم اإلرها

 األركان التالية:

الركن املادي: ويتمثل الركن املادي بالسلوك أو الفعل الناتج من الجاين يف الكيان املقصود بالفعل القائم فعالً، ألن 

اإلرهاب السيايس عبارة عن مجموعة أفعال إجرامية أو عمل مادي غري مرشوع فهو ليس بعمل متميز من الناحية املادية 

انون العام األخرى، فقد يكون الفعل بالقتل أو بالتفجري وقد يكون اختطاف أو اغتصاب بامللكية وال يشرتط عن جرائم الق

                                                           
، السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع 278، ص محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق )5(

 20ص  2014، القاهرة، دار النهضة العربية 1، حميد محمد سالم الشامسي: األحكام االجرائية للجرائم اإلرهابية، ط84سابق ص 

، صالح عبد القادر 55ص  2004عة المستنصرية السنة الثانية مايو وداد جابر غازي: اإلرهاب وأثره على العرب، مجلة العرب والمستقبل، الجام  )6(

 Info @ rayaam.netصالح: قراءه في كتاب اإلرهاب السياسي، بحث في أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانية، الفكرة صحيفة الرأي العام 

 2000، القاهرة، دار الكتب الحديث 1اإلرهاب الدولي، ط ، فكري عطا الله عبد المهدي:57ص مرجع سابقمحمد عزيز شكري: اإلرهاب الدولي،  )7(

 55، وداد جابر غازي: اإلرهاب وأثره على العرب، مرجع سابق ص 13ص 

، إمام حسانين عطا الله: 274ص 1981يوليو  24السنة  94محمد مؤنس محي الدين: اإلرهاب والعنف السياسي مجلة األمن العام عدد   )8(

 123نوني للجريمة، مرجع السابق ص اإلرهاب، البنيان القا
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أن يتم هذا النشاط بوسيلة محددة دون غريها أو بطريقة معينة دون أخرى فيمكن أن يقوم  بهذا العمل اإلرهايب شخص 

، (9)خاصة، فأي شخص ميكنه أن يقوم بهذه الجرمية  واحد أو عدة أشخاص، كام ال يشرتط أن يكون الفاعل ذا صفة

 ويأخذ ذلك الفعل أو السلوك مراحل وهي: 

تتمثل هذه املرحلة بالفكرة التي تطرأ يف نفس اإلنسان املجرم فقد نوى إىل التفكري مرحلة التفكري والتصميم: -1

كرة صمم وأقدم وأن مل ترق له تخىل وأحجم وهذا والتأمل واملوازنة من أجل اتخاذ قرار ارتكاب الجرمية، فإن راقت له الف

 .(10)التفكري ميكن تصوره يف الجرمية السياسية ويف غريها للقيام بالجرمية السياسية 

متثل مرحلة التحضري يف الجرمية السياسية حلقة وسطى بني التفكري والتصميم والبدء مرحلة التحضري واإلعداد: -2

ها هي املظهر الخارجي للتصميم الجنايئ، ولكنها ال تدخل يف تنفيذ الجرمية وال تربط ب يف التنفيذ، فاألعامل التحضريية

إال رابطة فكرية يف ذهن املجرم وذلك مثل رشاء سالح يقتل به، وهذا متمثل يف الجرمية مبعنى إن عملية التحضري ال 

ة أو إعدادها مام يعترب جرمية يف ذاتها، كمن تعد جرمية عىل إعداد الوسائل الرتكاب الجرمية إال إذا كانت حيازة الوسيل

يشرتي سم ويريد وضعه يف طعام شخص، فرشاء السم بذاته ليس جرمية يعاقب عليها املرشع وإمنا وضعه يف طعام أدمي 

 .(11)لقتله يعد جرمية

ان بالترصف يوهو اتجاه إرادة وقصد املجرم السيايس لتحقيق الجرمية وذلك بالك الرشوع يف الجرمية السياسية:-3

املعني، ولكن لسبب ما خارج عن إرادته أو بإرادته قد مل يتم املجرم فعله، وبالتايل لن تتم الجرمية، ويعترب الرشوع يف هذه 

الجرائم كالجرائم التامة الكاملة ألن ارتكاب السلوك املادي للجرمية فقط أقرب للرشوع منه عىل الجرمية التامة، وهناك 

بصفة عامة يف تجريم األفعال ذات الخطورة عىل نظام الحكم يف الدولة فمعظمها جرائم سياسية  بعض القوانني توسع

حتى ولو مل تكن ذات نتيجة إجرامية، وبذلك يكون الرشوع بها جرمية وهذا ما أقره املرشع اإلمارايت بالرشوع يف االعتداء 

ً العقوبة عليها باملادة )عىل سالمة أو حرية شخص مشمول بالحامية الدولية لغرض إرهايب م /من قانون مكافحة 12شددا

 .(12)اإلرهاب(

يتحقق الركن املادي يف أي جرمية بالنشاط اإليجايب أو السلبي الذي يقوم به الجاين حتى يسأل عن فعله  الفعل:-4 

 واملعارضة السلمية يسففي الجرمية السياسية يتحقق الركن املادي بنشاطه اإليجايب عندما يتحول املعارض من الرأي السيا

                                                           
وما بعدها، رمسيس بهنام، عبد القادر  298ص  1982علي حسين الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات  )9(

 174القهوجي: علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص 

تاريخ  http://alfjeralgaaded.com/news_details،موقع جريدة الفجر االخبارية 57سابق،صوداد جابر غازي: اإلرهاب وأثره على العرب، مرجع )10(

 24/3/2020الزيارة 

، حيدر علي 55ص  1992، القاهرة، دار النهضة 1أحمد شوقي أبو خطوه: تعويض المجني عليهم من األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، ط  )11(

 103-102، ص2010كتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، نوري: الجريمة اإلرهابية، رسالة د

على أنه:  يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاول أو  2014( لسنة 7( من قانون مكافحة اإلرهاب االتحادي رقم )12في نص المادة )  )12(

-2هابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة. شرع في االعتداء على سالمة أو حرية شخص مشمول بالحماية الدولية لغرض إر

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اعتدى بالقوة لغرض إرهابي على المقر الرسمي أو محل إقامة أو وسيلة مواصالت شخص مشمول 

لحمل رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ( يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به 11بالحماية الدولية. وفي المادة )

 .أو رئيس المجلس الوطني االتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانونًا أو على االمتناع عنه
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فاملقصود بالفعل يف الركن املادي للجرمية السياسية هو قلب نظام الحكم بالقوة وهو الشكل ( 13)إىل اإلجرام السيايس 

السيايس للحكم ومقتضاه ورمزه وجود رئيس عىل قمة النظام ينتخب من قبل الشعب وقابل للتغيري بواسطة التداول 

، أما شكل الحكومة فيقصد به طريقة وأسلوب إدارة أجهزة (14)لتي ينتخب بها رئيس للحكم الدميقراطي وذلك يف الدول ا

الدولة، وكذلك تغيري الدستور وهو قانون الدولة األسايس أو األعىل الذي اقتضاه الشعب الذي يتضمن األسس واملبادئ 

ادي، فكر سيايس معارض وعنيف ميثل فعل م العامة لتسيري أمور الدولة والنظام الدستوري لها كام يف حالة اعتناق رأي

ويكون االعتداء بالفعل وقت إمتام تنفيذه عىل العامة فتكون الجرمية يف األفعال التي وقعت بالفعل وليس يف األصل 

 . (15)وتختلف عقوبتها بعد ذلك حسب اختالف نتائجها قوة وضعفا

ص وتعريض حياتهم للخطر وبث الرعب يف أوساطهم هو االعتداء املعنوي أو الجسدي عىل األشخا :فالركن املادي

أو املس مبمتلكاتهم، وإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو تسيري أية جمعية أو تنظيم أو جامعة أو منظمة أو االنخراط أو املشاركة 

ل اإلرهابية وحيازة فيها، أو اإلشادة باألعامل اإلرهابية وطبع أو نرش الوثائق أو املطبوعات أو التسجيالت التي تشيد باألعام

حها ها أو إصال ـــرادها أو تصديرها أو صنعـــويل عليها أو حملها أو املتاجرة فيها أو استيـــأسلحة ممنوعة أو ذخائر يست

واستعاملها دون رخصة أو بيع أسلحة بيضاء أو رشائها أو توزيعها أو استريادها أو صنعها أو اإلشادة يف املساجد باألعامل 

/ من قانون مكافحة 14، وهو ما فرسه املرشع االتحادي وشدد به العقوبة باإلعدام أو بالسجن املؤبد يف املادة)اإلرهابية

  .(16)اإلرهاب(

وهو ميثل القصد الجرمي يف الجرمية السياسية يتحقق القصد الجنايئ ضد املصلحة التي يحميها  :الركن املعنوي

 النص التجرميي. 

جنايئ يف الجرمية يتمثل يف الظروف الخاصة التي تفرض وجودها بكل جرمية ففي فالقصد ال القصد الجنايئ:

الجرمية السياسية التي أرادها املرشع حامية كيان الدولة الداخيل وحامية الدستور ونظام الحكم لشمل كافة الهيئات التي 

كن من ة االنقالب لدى الجاين حتى ميتبارش السلطات العامة يف الدولة وتقع الجرمية مبجرد املحاولة ويشرتط وجود ني

تحديد وصف الجرمية تحديدا دقيق ومتييزها عن الجرائم األخرى التي متس أيضا شخص رئيس الدولة أو رئيس الحكومة 

 .(17)أو أعضائها 

                                                           
، عثمان علي حسن ويسي: 155-154ص 2006عة والنشر، ، القاهرة، دار الفتح للطبا1أحمد محمد أبو مصطفى: اإلرهاب ومواجهته جنائيا، ط )13(

 103ص 2011، القاهرة، دار الكتب القانونية، 1اإلرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية، ط

ى: ، أحمد محمد أبو مصطف104 – 103ص1982عمر سعيد رمضان: فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون واالقتصاد، العدد األول  )14(

 159- 158اإلرهاب ومواجهته جنائيا، مرجع سابق ص

، عثمان علي حسن ويسي: اإلرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية، مرجع 101محمد عزيز شكري: اإلرهاب الدولي، مرجع سابق ص  )15(

 105سابق، ص 

أنه: يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعاًل أو على  2014( لسنة 7( من قانون مكافحة اإلرهاب االتحادي رقم )14نص المادة ) )16(

وم ي يقامتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سالمتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضًا للمبادئ األساسية الت

ليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو االستيالء ع

 مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارس أعمالها، أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي

 112قانوني للجريمة، مرجع سابق ص ، إمام حسانين عطا الله: البنيان ال286محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص   )17(
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 مفاملصلحة التي يحميها ترجع إىل نص تجريم األفعال املاسة بأمن الدولة والتي تهدف إىل حامية الدستور أو النظا

الدستوري للدولة، أو شكل الحكم القائم من خطر يهدده بتغيريه أو باستعامل القوة أو التهديد ولذلك فاملصلحة التي قصدها 

املرشع يف الجرمية السياسية هي تغيري نظام الحكم، فالقصد الجنايئ الخاص بالجرمية السياسية يختلف ويزيد عن القصد 

ملتمثل يف اتجاه إرادة الجاين أو الجناة إىل ارتكاب األفعال املادية املكونة للركن املادي الجنايئ العام يف مختلف الجرائم وا

كام أراد القانون وحدد رضورة علم الجاين أو الجناة بالعنارص القانونية املكونة للجرمية والتي نصت عليها املواد املجرمة 

 .  (18)بات لكافة الترشيعات لألفعال، أو السلوكيات املكونة لكل جرمية يف قانون العقو

 التحقيق يف الجرمية السياسية :الفرع الثالث

إن التحقيق الجنايئ بصفة عامة علم اكتشاف الجرمية ومكافحتها، وهو علم مستقل يعتمد يف تطبيقه عىل مجموعة 

أو الحيلولة  ع الجرميةعلوم أخرى كعلم النفس واالجتامع واإلجرام، كام يستهدف ضبط الجرمية وقبض الجناة إىل جانب من

دون وقوعها، وإن التحقيق الجنايئ رصاع بني املحقق واملجرم، فاملحقق ينشد الحقيقة عن الجرمية واملجرم يحاول التضليل 

 وطمس الحقائق حتى يفلت من العقاب، 

تمتع به من كفاءة ي ولكن بقدر ما يكون للمحقق الجنايئ من خربة وفراسة وإملام بالعلوم الجنائية والنفسية وبقدر ما

ومقدرة وسيطرة عىل املواقف التي يواجها بقدر ما تكون النتيجة يف صالح التحقيق إرساًء لقواعد الحق والعدل والتحقيق 

مبعناه العام يعني اتخاذ جميع اإلجراءات والوسائل املرشوعة التي توصل إىل كشف الحقيقة، أما التحقيق الجنايئ العلمي 

 يف الجرائم فالتحقيق الجنايئ، حقق معامل الطريق ويرشده إىل كيفية البحث والسري يف جمع األدلةفهو علم يوضح للم

السياسية يف قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية يرشد إىل الطريق والوسائل التي ميكن بها استكامل وإثبات أركان 

ها عن القانوين ويبني كذلك الوسائل التي تكشف ب الجرمية، ويساعد يف الوصول إىل معرفة الوقائع التي تحدد وصفها

 الظروف املحيطة بكل جرمية ويكون من شأنها تشديد أو تخفيف العقوبة،

ومن جهة قانون اإلجراءات الجنائية فيرشح كيفية القيام بإجراءات التحقيق عىل ضوء ما استحدث من الفنون والعلوم  

 وأنجح الوسائل للتوصل إىل معرفة وقوع الحدث وكيفية الترصف من حيثواالكتشافات فهو الذي يرسم أفضل األساليب 

تحضري املحرض الالزم وعمل املعاينة وإجراء التفتيش واالستعانة بالخرباء وسامع الشهود واستجواب املتهم وجمع كافة األدلة 

 .(19)دث وضبط الجناةوإجراء سائر األبحاث، التي متكن املحقق الجنايئ من إظهار الحقيقة وكشف غموض الحوا

وقد درجت الترشيعات عىل األخذ مببدأ رسية التحقيق أياً كانت صفة السلطة القامئة به مثل الترشيعات االتحادية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ويف القوانني املقارنة استقرت أحكام القضاء والفقه املرصي عىل إجراء التحقيق علناً أي 

                                                           
،عمر سعيد رمضان: فكرة النتيجة في قانون العقوبات، 187رمسيس بهنام، عبد القادر القهوجي: علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  )18(

  107مرجع سابق ص 

، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ت الجنائية، الكتاب األول، جأحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، األحكام العامة لإلجراءا )19(

، منى كامل تركي: تقنية االتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد، وفقًا ألحكام القانون االتحادي 862، ص 2016، 10ط

  151، ص2019، القاهرة، دار النهضة العربية، 1طوالتشريعات االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،  2017لسنة  5رقم 
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، أما املرشع اللبناين فقد قرص جواز استجواب املدعى عليه (20)األمر حضورهم ال يرتتب عنه البطالن بحضور من ال يقتيض 

 . (21)بدون حضور محاميه يف حال االستعجال وأخذ القانون الجزايئ العراقي بعالنية املحاكمة 

ختص به النيابة األويل وتومير التحقيق الجنايئ يف الجرائم السياسية مبرحلتني متكاملتني هام مرحلة التحقيق 

العامة، ومرحلة التحقيق النهايئ وتختص به املحكمة الجزائية، إلقرار مدى ما للمجتمع من حق يف معاقبة املتهم بارتكاب 

 .(22)الجرمية وتوقيع الجزاء الجنايئ عليه سواء كان يف صورة عقوبة أو تدبري احرتازي وهي النيابة العامة 

ي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة للنيابة العامة يف مرحلة تحريك الدعوى الجزائية سلطة وقد منح املرشع االتحاد

الترصف يف التحقيق، بأن مكنها من إصدار قرار بأال وجه إلقامة الدعوى الجزائية إذا ما قدرت عدم مالءمة رفع األمر إىل 

تهم الئم للصالح العام والعدالة رفع األمر إىل القضاء وأحالت املاملحكمة، وفقا لسلطتها التقديرية أما إذا ما قدرت أنه من امل

، وكفل دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة احرتام حريات األفراد، بيد أن اإلكراه واملساس (23)إىل املحكمة املختصة 

و ذلك فيام متلكه ال به، ويبدبالحريات الشخصية قد يكون مطلوباً يف هذه اإلجراءات حتى يتحقق التقيد بالقانون واالمتث

سلطة التحقيق من أوامر الضبط واإلحضار، والقبض والتفتيش، والحبس االحتياطي، وتحليف الشهود والخرباء اليمني، 

 . (24)ومعاقبة الشاهد لعدم اإلدالء بشهادته أو لعدم حلفه اليمني 

تهاج السلوك وعوامل تفرس أسباباً كامنة تعلل انفرياعي املحقق أن الجرمية السياسية كل سلوك تقف خلفه جملة دوافع 

اإلجرامي، فالعنف يف العالقات البرشية متعدد مل يخل منها مجتمع ال عىل املستوى الفردي أو الجامعي سواء كانت بدوافع 

ينية أو دشخصية من ثأر أو انتقام أو رغبة يف إشباع غريزة كسب أو جنس بطريق غري مرشوع أو كانت بدوافع اجتامعية أو 

كام يراعي انقسام الجرمية طبقاً للحق املعتدى عليه والدافع إليها إىل جرمية سياسية وجرمية  (25)اقتصادية أو سياسية 

عادية، فالجرمية السياسية هي تلك الجرمية التي يكون الباعث عىل ارتكابها سياسياً، ولو كانت تتضمن أفعاالً من قبيل 

و التخريب فالعربة مبوضوع الحق املعتدى عليه برصف النظر عن الباعث الجنايئ فاإلدانة ال الجرائم العادية مثل القتل أ 

                                                           
. شريف سيد كامل، سرية التحقيق االبتدائي في قانون 682أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق ص:  )20(

ى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار ، محمود مصطف83، ص 1996، القاهرة دار النهضة العربية ،1اإلجراءات الجنائية المصري والفرنسي، ط

 .245، ص 1988، القاهرة، 1النهضة العربية، ط

 ( المعدل1971( لسنة )23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) )21(

. 21، ص 2015ار القلم، ،جدة، مطبعة د1كمال سرج الدين: القواعد العامة للتحقيق الجنائي، وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، ط )22(

، اإلسكندرية، المكتب العربي 1أحمد فؤاد عبد المنعم: الدعوى الجنائية في الفقه اإلسالمي مع التطبيق في المملكة العربية السعودية، ط

 13، ص 2001الحديث، 

، محمود نجيب حسني، شرح 157سابق منى كامل تركي: تقنية االتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد، مرجع  )23(

 .625، ص 2016، القاهرة، دار النهضة العربية، 6قانون اإلجراءات الجنائية، ط 

.  صالح الحسون، سلطة قاضي 434، ص 1999عويس دياب: الحماية الجنائية لسرية التحقيق االبتدائي، الرسالة الدولية للطباعة، القاهرة،  )24(

، 1983، بغـــداد، 1، ع38ت في الجرائم التي ال تحر  إال بناء على شكوى، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقيين، سالتحقيق في جمع االستدالال

 . 45ص 

رس اوقد اعتبر المشرع اإلماراتي النيابة العامة جزء من السلطة القضائية تباشر التحقيق واالتهام في الجرائم وفقا ألحكام القانون كما تم )25(

( 5) ة العامة االختصاصات المقررة لها قانونًا ولها الفصل في تحريك الدعوى الجزائية بعد إجراءات التحقيق وذلك عندما نص صراحة في المادةالنياب

 يالتهوتعد 1983( لسنة 3( من قانون السلطة القضائية االتحادي رقم )55وبالمادة ) 1992( لسنة 35من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم )
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تبنى إال عىل أدلة قاطعة تحقق الجزم واليقني يف نفس القايض وبناء عليه ال يجوز أن تبني اإلدانة عىل مجرد االستدالل، 

 ل يدعم األدلة القامئة بالفعل ويعلل ذلك بأنه الفيخطئ القايض إذا اعتمد عليها وحدها كسند لحكمه، ولكن االستدال

 . (26)يتوافر يف وسائل االستدالل الضامنات والرشوط التي يتطلبها القانون يف الدليل الجنايئ

إن الغرض من التحقيق يف الجرمية السياسية إعطاء السلطة العامة دور إيجايب؛ لجمع األدلة يف الخصومة الجنائية، 

لدولة يف العقاب، وذلك بتقديم املتهم إىل املحاكمة الجنائية إلقرار هذا الحق يف مواجهته، وهو أمر من أجل إثبات حق ا

يتوقف عىل مدى إثبات وقوع الجرمية؛ ونسبتها إىل املتهم، بينام األدلة املتحصلة من اآلثـار والقرائن املادية تشكل أدلة 

اسات الحيوية كلفني باملعاينات، كالبصامت، والبصمة الحركية والقيموضوعية تبقى رهينة مبلكة أخصائيني التقـنية من امل

والتي ميكن كشفها باستخدام التكنولوجيا الجديدة يف العلوم الرشعية املرتبطة بتقنية النانو وأجهزة الكشف النانوية للعمل 

ة واملتبقيات، رة، والعوامل البيولوجييف مرسح الجرمية والتحقيقات يف األنشطة اإلرهابية والتي تحدد وجود الغازات املتفج

والعديد من التخصصات األخرى، إذ أن تقنيات العلوم الطبيعية تساعد العلوم الجنائية يف تحديد هدفها وتقييم األدلة وبعد 

وجيا لذلك يتم استخدام األدلة إلعادة بناء مرسح الجرمية، وتوجيه التحقيقات وتقديم املجرمني إىل العدالة باستخدام تكنو 

. ونظرا ألهمية التحقيق واالستجواب وخطورته واستنادا لطبيعته والدور الذي يتصف به إجراء االستجواب أثناء (27)النانو

التحقيق الجنايئ فإن القانون نص عىل ضامنات بالنسبة لالستجواب سواء ما يتعلق بالجهة املختصة باالستجواب أو ما 

م واالستجواب هو املرحلة التي يتم خاللها أخذ إفادة املتهم لدى النيابة العامة أو يتعلق منها بحقوق وحرية الشخص املته

 قضاة التحقيق يف بعض األنظمة، ومنها الضامنات اإلجرائية املتعلقة باستجواب املتهم ونوضحها كام ييل:

ي تهدف إىل ستجواب والتالضامنات اإلجرائية املتعلقة باستجواب املتهم: وهذه الضامنات اإلجرائية املتعلقة باال 

الحفاظ عىل الحرية الشخصية للمتهم من أن متس بسوء خالفاً للقانون، وهي مثرة موازنة املرشع بني رضورة االستجواب 

كإجراء مهم من إجراءات التحقيق من جهة وبني قرينة الــرباءة حيث أنه ال يزال بريئاً يف نظر القانون، وهكذا فإن املرشع 

تي يجب استجواب املتهم خاللها كام حدد الجهات التي لها الحق يف استجواب املتهم وأحاطته الترشيعات حدد املدة ال

، وميكن (28)الجنائية املعارصة بضامنات متعددة بغية حامية املتهم من التعسف يف استعامل السلطة املمنوحة للقامئني به 

 تقسيم هذه الضامنات إىل نوعني:

تحديد كتحديد املدة التي يجب استجواب املتهم خاللها، و  اإلجرائية املتعلقة باستجواب املتهم:النوع األول الضامنات 

 الجهات املخولة باالستجواب إضافة إىل حـق املتهم باالستعانة مبحام وتشمل ما ييل:

                                                           
، محمود نجيب حسني: شرح قانون 32ص  1988، 1محمود محمود مصطفي، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط )26(

 .847اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، 

جراءات الجزائية، نشر بالجريدة الرسمية، العدد بشأن إصدار قانون اإل1992( لسنة 35( من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم )30المادة ) )27(

، وأخيرًا عدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14/12/2005، تم تعديله في 1992-4-26وعمل به من تاريخ  26/1/1992، بتاريخ 22مكرر السنة  233

 93، 92، ص 1995ه، جامعة القاهرة، ،  فرج العدوي عبده : سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، رسالة دكتورا2018لسنة  17

، أكرم نشأت إبراهيم: 798، ص 2005سليمان عبد المنعم، أصول اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )28(

 . 22، ص 1965، 1الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، القاهرة، دار ومطابع الشعب، ط



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

24 

، والعلة يف ذلك ممن الضامنات األساسية للحرية الشخصية اإلرساع يف استجواب املته ( الضامنات املتعلقة باملدة:1)

هي أن االستجواب يعد وسيلة مهمة من وسائل الدفاع التي يستطيع من خاللها املتهم دحض االتهامات املنسوبة إليه، 

فرسعة االستجواب تسـاعد املتهم عىل إبداء دفاعه يف وقـت مبكر لتفنيد ما قام ضده من أدلة، وبذلك يستطيع التخلص 

 .(29)عته وحريته نتيجة بقاء تلك االتهامات مسلطة عليه لفرتة طويلة من األثر السيئ الذي يلحق بسم

ألهمية االستجواب وخطورته عىل الحرية الشخصية لألفراد، كان  ( ضامنات تتعلق بالجهات املخولة باالستجواب:2)

ائية املعارصة إىل الجنلزاماً عىل املرشع إحاطة املتهم بضامنات تحمي حريته وتصونها عند استجوابه لذا تتجه الترشيعات 

حرص هذا الحق بالجهات القضائية أو باملحققني وعليه أوجب املرشع اإلمارايت عىل أعضاء الضبط القضايئ يف حالة تلقيهم 

إخبار عن جرمية مشهودة أو اتصل علمهم بها أن يسأل املتهم عن التهمة املسندة إليه شفوياً، فأن سؤال املتهم يختلف عن 

إجراء مبقتضاه توجه التهم إىل املتهم، ويتم تثبيت أقواله بشأنها دون مناقشته فيها وال مواجهته باألدلة استجوابه فهو 

القامئة قبله كونه إجراء ميلكه قايض التحقيق واملحقق كام ميلكه عضو الضبط القضايئ، ألنه إجراء من إجراءات جمع 

 .(30)االستدالل ال التحقيق 

كحريته يف الكـالم وحقـه يف الصمت، وحقه يف طلب االستامع لشهود  م عند استجوابه:النوع الثاين ضامنات املته

 ومناقشتهم، وحقه يف عدم استعامل وسائل غري مرشوعة عند استجوابه وعدم تحليفه اليمني وتشمل ما ييل:

سليم،  انوينوهذه الضامنات من شأنها أن تؤمن حصول االستجواب بشكل ق ( ضامنات املتهم عند االستجواب:1)

وقد درجت الترشيعات الجنائية عىل إحاطة االستجواب بضامنات مهمة عند القيام به، ولعل من أهمها إحاطة املتهم علامً 

بالجرمية املنسوبة إليه، وحرية املتهم يف الكالم وحقه يف الصمت وعدم جواز استعامل وسائل غري مرشوعة ضده النتزاع 

تهم يف طلب االستامع إىل شهود ومناقشتهم، وتلك مبجموعها تشكل ضامنات املتهم عند اعرتاف منه، إضافة إىل حق امل

 ، ونوضحها كام ييل:(31)االستجواب كونها ضامنات للمتهم عند اتخاذ إجراءات االستجواب بحقه 

ن شخصيته بجميع ت م: أن عىل القائم باالستجواب أن يُعلم بعد التثبأوالً: إحاطة املتهم علامً بالجرمية املنسوبة إليه

 .(32)األفعال املنسوبة إليه، وأال يغفل واقعة من تلك التي يجري التحقيق بسببها 

 من الضامنات املهمة للحرية الشخصية هي إتاحة الفرصة ثانياً: حق املتهم يف طلب االستامع لشهود ومناقشتهم:

قد يتقدمون به ضده، من شهادة قد تكون غري  للمتهم يف مناقشة الشهود، وذلك لتقديم ما لديه من أقوال تدحض ما

                                                           
، أسامة أحمد حسنية: التكييف في المواد الجنائية 58محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجريمة، مرجع سابق ص  )29(

 115-92، ص 2018، 1ودوره في تحقيق العدالة الجنائية مجلة الفقه والقانون، ط

زائية. أما أعضاء الضبط القضائي بصفتهم سلطة جمع االستدالل فلم ُيجز لهم وهذا ما أخذ به المشرع االتحادي من قانون اإلجراءات الج )30(

. محمود نجيب حسني: شرح قانون 662القانون ذلك.  أنظر أيضًا أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص: 

 . 103، ص 2011اعد العامة لإلجراءات الجنائية، طبعة . عبد الرؤوف عبيد: شرح القو534اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 

، اإلسكندرية، 1. رمسيس بهنام: قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، ط615محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، مرجع سابق ص  )31(

 .1050منشأة المعارف، بدون سنة، ص 

، جنان جميل سكر: ضوابط التقدير 236، ص 2012،عمان، دار وائل للنشر، 1م العام، طمحمد عودة الجبور: الوسيط في قانون العقوبات القس )32(

 .1972-القضائي للعقوبة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة جامعة بغداد
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صحيحة ألن مقتضيات حق الدفاع للمتهم أن يطلب استدعاء الشهود لهذا الغرض، فللمتهم الحق يف أن يبدي أقوال يف 

 .(33)أي وقت بعد سامع أقوال أي شاهد، وأن يناقشه أو يطلب استدعاءه لهذا الغـرض 

ضامنات من ال حرية تامة وعدم استعامل وسائل غري مرشوعة يف استجوابه: ثالثاً: حق املتهم يف إبداء أقواله يف

األساسية لحرية املتهم عند استجوابه هي حريته التامة يف اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه من قبل القائم بالتحقيق، 

 .(34)أي سؤال ابة عىلامتنع عن اإلجوحقه فقي التزام الصمت إذا شاء ألن املوقف يخضع لتقديره الخاص وال عقاب عليه إذا 

يقصد باالستجواب مواجهة املتهم باألدلة املوجودة ومناقشته تفصيلياً حتى يفندها، وهو  :استجواب املجني عليهم( 2)

إجراء تختص به سلطة التحقيق، وهو عمل من أعامل التحقيق متلكه النيابة العامة عند التحقيق يف الجرائم ويعترب من 

ءات التحقيق، فال يجوز إجراؤه من غري النيابة العامة، وال يتم اتخاذه إال للمتهم الذي تتوافر يف حقه دالئل أخطر إجرا

كافية عىل االتهام، فال يجوز استجواب الشهود أو الخرباء كام أنه هناك فرق بني االستجواب والسؤال، فالسؤال حق أصيل 

ويساهم ( 35)له أن يسأل املتهم عن التهمة املنسوبة إليه دون أن يستجوبه ملأمور الضبط القضايئ يف محرض االستدالل، إذ 

االستجواب يف إظهار الحقيقة يف الجرمية محل التحقيق، والتي يسفر عنها االعرتاف بالتهمة املنسوبة إليه، لذلك أحاطه 

ا رصحت يابة العامة، وذلك وفقاً ملاملرشع االتحادي بضامنات وأهمها حظر االستجواب إال من السلطة املختصة بها وهي الن

 .(36) بشأن السلطة القضائية( 3من القانون رقم  57/2به املادة )

 الجرمية اإلرهابية وأركانها :املطلب الثاين

أن جرمية اإلرهاب تعد ظاهرة شملت املجتمع الدويل كله حيث يشارك يف تنفيذ الفعل اإلرهايب الواحد أشخاص من 

ت متعددة ومختلفة بينام يكون ضحاياه من دول أخرى  أما مكان ارتكابه فقد يكون إقليم دولة ثالثة جنسية معينة أو جنسيا

أو عدة دول مثل حوادث اختطاف الطائرات واحتجاز ركابها كرهائن وهم ينتمون إىل جنسيات مختلفة متتد آثار فعلها إىل 

ة اإلرهاب يف املجتمع الدويل كله واستحضار األفعال عدة دول ويرتتب عىل ذلك أثار قانونية محلية ودولية وأدت جرمي

اإلرهابية وتنفيذها يف دول مختلفة إىل شيوع جرائم اإلرهاب الدويل فأصبح أك ر صعوبة من تحديد مفهوم جرمية اإلرهاب 

عادين يف بعض لالعادية فالعنف ظاهرة مشرتكة بني أفعال اإلرهاب الدويل وبني األنشطة واألفعال التي متارسها األفراد ا

 .(37)الدول بهدف تحرير من االحتالل األجنبي أو ارتكاب أفعال إجرامية ملناهضة العنرصية

                                                           
لعامة لإلجراءات الجنائية، مرجع . عبد الرؤوف عبيد: شرح القواعد ا534محمود نجيب حسني: شرح قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  )33(

 .323، ص 1999.عوض محمد: المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية، 103سابق ص 

. هشام رستم: قانون العقوبات 149، ص 2001، القاهرة، دار النهضة العربية، 1محمود أبو العال عقيدة: شرح قانون اإلجراءات الجنائية، ط )34(

 .148، ص 1999. هاللي عبد الاله: حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية، 251، ص 1994ومات، ومخاطر تقنية المعل

. رمزي عوض: 142ص  1985، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1عبد الحميد الشواربي: ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعقاب، ط )35(

 .58، ص: 1998، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ي، طحماية المتهم في النظام األنجلو أمريك

، بشأن السلطة القضائية االتحادية بما ورد فيها النص: النيابة العامة جزء من 1983( لسنة 3( من القانون االتحادي رقم )2( البند )57المادة ) )36(

 قانون.السلطة القضائية، تباشر التحقيق واالتهام في الجرائم وفقًا ألحكام هذا ال

، محمد 23ص 2012عقيل عزيز عودة ،معاذ جاسم محمد: اإلرهاب ومكافحته في القانون الجنائي العراقي، مجلة كلية القانون، جامعة ذي قار، )37(

  96عزيز شكري: اإلرهاب الدولي مرجع سابق، ص 
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وبالتايل متثل صور الجرائم اإلرهابية خطر جسيم عىل املجتمعات التي تتعرض للجرائم اإلرهابية مبا يخلفه من ضياع 

كثري ت، وقتل وخطف للمدنيني اآلمنني، وتهديد لحياة اللألمن وتدمري للممتلكات وانتهاك للحرمات، وتدنيس للمقدسا

منهم تحت مسميات وذرائع مختلفة تعرض سالمة املجتمع وأمنه للخطر وتلقي الرعب يف نفوس املواطنني وتلحق الرضر 

ت السكن يف اباالقتصاد والبيئة واملنشآت واألمالك العامة والخاصة وتعرقل مامرسة الحياة الطبيعية يف أجزاء كبرية من مقر 

وسوف نوضح ذلك من خالل الفروع التالية ففي الفرع األول نوضح تعريف الجرمية اإلرهابية، ويف ( 38)تلك املجتمعات 

 الفرع الثاين نوضح أركان الجرمية اإلرهابية، ويف الفرع الثالث نوضح التحقيق يف الجرمية اإلرهابية كام ييل: 

 ةتعريف الجرمية اإلرهابي :الفرع األول

الجرائم اإلرهابية متثل شكل آخر من أشكال العنف يتخذ ضد األشخاص األبرياء واملدنيني وممتلكاتهم، والجرائم 

اإلرهابية هي كل فعل غري مرشوع من شأنه أن يعرض حياة الرهائن للخطر يف حاالت خطف الرهائن واحتجازهم، والجرائم 

ا أن تحدث املوت أو األمل الجسمي الشديد وضياع لألمن وتدمري اإلرهابية هي األفعال غري املرشوعة التي من شأنه

للممتلكات وانتهاك للحرمات، وتدنيس للمقدسات، واألفعال الغري مرشوعة التي تستهدف تحطيم أو إتالف امللكية العائدة 

بالحصانة  ولية أوللدولة أو املال العام وقتل وخطف للمدنيني اآلمنني أو ضد األشخاص الذين يتمتعون بالحامية الد

الدبلوماسية إذا وجهه إىل رئيس الدولة أو أحد أفراد أرسته أو معاونيه واألشخاص املكلفني بالوظائف العامة إذا وجهه العدوان 

إليهم بصفتهم العامة، باعتبار الفعل الواقع إرهاباً باالعتداء عىل الصفة التمثيلية، وليس لدوافع خاصة تتصل بهم كأشخاص 

 .(39)كالقتل لألخذ بالثأر أو الرسقة عاديني 

وقد عرفت لجنة القانون الدويل الجرائم اإلرهابية بأنها كل نشاط إجرامي موجه إىل دولة معينة يستهدف إنشاء حالة 

من الرعب يف عقول أفراد الدولة أو أي سلطة من سلطاتها وجامعة معينة منها وقد أوضحت املقصود بالجرمية اإلرهابية يف 

داء عىل األرواح واألموال من خالل األنشطة اإلجرامية املكونة لإلرهاب مثل صناعة األسلحة والحصول عليها االعت

وحيازتها، وكذلك اإلمداد باألسلحة والذخائر أو إمدادها باملواد املتفجرة ملساعدة اإلرهايب عىل القيام بالعمل اإلرهايب والذي 

زت يف تعريفها عىل أساس الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه اإلرهايب من خالل يعد من قبيل الجرائم اإلرهابية، وقد رك

عمله واالختالف يف طبيعة هذه األهداف التي يسعى اإلرهايب إليها والتي تتنوع ما بني األهداف السياسية والدينية والفكرية 

. فاإلرهاب بشكل عام هو استخدام غري (40)بيةوجميعها متثل جرمية إرهابية باعتبارها تكون الركن املعنوي للجرمية اإلرها

رشعي للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية غري إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق 

غرض لبني الجرمية السياسية واألعامل اإلرهابية  وهو ما يقود اىل  تخفيف للعقوبة  وعدم إمكان تسليم املجرمني  فإذا كان ا

                                                           
، أمل يا زجي: اإلرهاب 94ص  1998ر للنشر والتوزيع، ، دمشق، دار الفك1ثامر إبراهيم الجهماني: مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، ط )38(

  29ص  2002، دمشق، دار الفكر للنشر والتوزيع، 1الدولي والنظام العالمي الراهن، ط

رائم ، محمد عودة جبور: الج39ص -31، ص  2008، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة اإلرهابية ،ط )39(

  35م ص 1993، عمان 1الواقعة على أمن الدولة، ط

، محمد عزيز شكري: 40ص -10، ص  2013( مايو 1صباح صاحب العريض: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، بغداد، عدد ) )40(

رهاب الدولي، مجلة الحق اتحاد المحامين العرب، القاهرة، ، جعفر عبد السالم علي: جريمة القرصنة وجرائم اإل129اإلرهاب الدولي، مرجع سابق ص 

 101-85، ص 1988 – 19السنة  2،1العدد 
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السيايس عنرصاً مهامً يف الجرمية اإلرهابية وقد ركز تعريف لجنة القانون الدويل للجرائم اإلرهابية عىل عنارص أخرى منها 

استخدام الوسائل القادرة عىل أحداث حاله من الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدف أياً كانت صورته سياسياً أو دينياً أو 

ة السياسية والتي ميكن أن تحصل دون اللجوء إىل العنف كطريقة أو اتباع أسلوب خاص عنرصياً ويف هذا إخراج للجرمي

للوصول إىل هدف معني وهو األسلوب أو الطريقة املستخدمة التي من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول اىل الهدف 

 .(41)النهايئ

نظام كبه إثارة الفزع والرعب املؤديني الضطراب خطري بالفالجرمية ال ميكن أن اعتبارها جرمية إرهابية إذ مل يقصد مرت

العام، فإذا مل يهدف الجاين باقرتافه للعمل اإلجرامي إىل التخويف ال يعترب عمله جرمية إرهابية مهام بلغت بشاعة وقسوة 

ة مثل ري ضار العمل، بينام ممكن أن يحدث العكس، فقد تتوافر جرمية اإلرهاب عن طريق العمل أو استعامل وسائل غ

ً للمواد املصنوعة منها، أو التظاهر بحيازة مسدس يشهره  التهديد باستعامل قنبلة يعلم الجاين أنها غري قابلة لالنفجار نظرا

يف وجه الركاب الطائرة لتحويل اتجاهها، وقد يجتمع يف العمل اإلرهايب صفة الغاية والوسيلة يف نفس الوقت مثال ذلك 

عنارص والقوات العسكرية فهو من جهة ميثل وسيلة لإلرهاب باإلعتداء عىل أحد رجال السلطة ومن قتل رجال األمن أو ال

جهة أخرى فهو غاية لذاته بقتل رجال األمن والقوات العسكرية القامئني بحامية الوطن يف وجه كل إرهايب، فالجرمية 

 أو تكون كهدف شخ ي أو مصالح ذاتية اإلرهابية أعم من الجرمية السياسية كونها قد تكون جرمية بهدف سيايس

فالتنظيم اإلرهايب يتكون من شخصني أو أك ر مثل الجرمية املنظمة ويكون الهدف منها هو فعل إجرامي معني له أهداف 

يف ارتكاب أو تحريض أو تخطيط أو سعى سواء كان أشخاص أو مجموعات لعمل إرهايب أيا كان اسم التنظيم قانوين أو 

 .(42) الدولة غري قانوين يف

 أركان الجرمية اإلرهابية :الفرع الثاين

يرتبط  تصنيف الجرمية اإلرهابية بالوصف الذي ميكن أن تقرتن به والذي تتحكم فيه دواعي شخصية ذاتية ومعايري 

رهابية إلموضوعية وال يؤثر التصنيف عىل األركان الواجب توافرها لقيام الجرمية بغض النظر عن وصفها، فأركان الجرمية ا

أركان عامة ال يتصور قيام أي فعل جرمي بدون اتحاد مكونات هذه األركان يف نسقها الشمويل وهي قامئة عىل ثالثة 

 :أنواع

الركن القانوين والركن املادي والركن املعنوي ويكتيس الركن القانوين يف الجرمية اإلرهابية صبغة استثنائية مقارنة مع  

خرى بالنظر إىل مجموعة من االعتبارات التي تربرها خصوصية هذا النوع من الجرائم وهو يتمحور باقي األفعال الجرمية األ 

حول عنرصين أساسيني أولهام إلزامية تجريم الفعل اإلرهايب مبقتىض نص جزايئ خاص وثانيهام عدم إمكانية تصور 

 ام ييل:، ونوضح تلك األركان ك(43)خضوع الجرم اإلرهايب ألسباب اإلباحة والتربير

                                                           
، نزيه نعيم شالال   3-1، ص1994، اإلسكندرية، منشأة المعارف، 1يحيى أحمد البنا: اإلرهاب الدولي ومسؤوليات شركات الطيران، ط )41(

 53ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقية، ، بيروت1اإلرهاب الدولي والعدالة الجنائية، ط

، أبو 1،عاكف يوسف صوفان: المنظمات الدولية واإلقليمية، ط105عمر سعيد رمضان: فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مرجع سابق ص  )42(

  35ص  2001ظبي، مركز البحوث والدراسات األمنية واالجتماعية باإلدارة العامة لشرطة أبوظبي ديسمبر 

، محمد عزيز شكري: اإلرهاب 55أحمد شوقي أبو خطوه: تعويض المجني عليهم من األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق ص  )43(

  57الدولي، مرجع سابق، ص
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يشكل الركن املادي للجرمية ماديات الجرمية أي كل ما يدخل يف كيانها وتكون له طبيعة مادية  :الركن املادي

وتتجىل أهمية الركن املادي يف أن القانون ال يعرف الجرمية بغري ركن مادي، بحيث يجعل إقامة الدليل سهالً، والسلوك 

أو فعل امتناع ويرتتب عىل هذا السلوك عدوان عىل مصلحة القانون وهي النتيجة الذي يرتكبه الجاين أما بوجود فعل إيجاب 

 .(44)اإلجرامية، والبد أن تكون هناك عالقة بني السلوك والنتيجة اإلجرامية أي عالقة السببية 

تكاب وقد ر فالركن املادي يف الجرمية اإلرهابية بشكل عام يتمثل يف سلوك يرتكبه الجاين قد يكون إيجابياً فيسمى ا

يكون سلبياً فيسمى امتناع ويرتتب عىل هذا السلوك نتيجة تتمثل يف العدوان عىل حق أو مصلحة يحميها القانون ويفرتض 

وجود عالقة بني السلوك والنتيجة بحيث يقال لوال السلوك ما وقعت النتيجة وهذا العالقة تسمى بالعالقة السببية، ويتكون 

اط إجرامي بارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرماً قانوناً الركن املادي للجرمية من نش

 .(45)فالسلوك يتمثل بعلم الجاين باإلعتداء عىل مصلحة يحميها القانون

رد جيعرف السلوك اإلجرامي بأنه النشاط املخالف لنصوص التجريم املتطابق مع الوصف امل السلوك اإلجرامي اإلرهايب:

للجرمية وذلك أن تجريم السلوك اإلنساين هو لحامية مصلحة يرى املرشع أنها جديرة بالحامية الجزائية من خطر أو رضر 

، وتتمثل (46)ذلك السلوك املتجسد بنشاط أيا كانت الصورة التي يتخذها إيجاباً أو سلباً طاملا أحدثت أثر يف العامل الخارجي

املتمثل بإثارة الخوف لدى الغري من رضر أو رش وكذلك الرتويع املتمثل بخلق جو عام من صور السلوك اإلجرامي بالتهديد 

الخوف الدائم لدى األفراد وكذلك من صور السلوك العنف املتمثل بالتأثري عىل شخص وجعلة يترصف دون إرادته وأيضا 

ً نفسياً هو الرهبة  ا استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ، لقوله تعاىل ﴿ وأعدوا لهم م(47)القوة التي ترتك أثرا

 .(48)الله وعدوكم ﴾

يأخذ الركن املعنوي للجرمية اإلرهابية أحد صورتني األوىل يف القصد الجنايئ والثانية يف صورة الخطأ : الركن املعنوي

األمن  السكان وخلق جو انعدامغري العمدي حيث أن الجرمية اإلرهابية ال تقع إال عمداً، ويتمثل يف بث الرعب يف أوساط 

ولهذا فالجاين يف الجرمية اإلرهابية يعلم ويريد بث الفزع والرعب لدى عامة أفراد املجتمع، ويعلم أن ضحايا عمله اإلجرامي 

هم أشخاص أبرياء ال عالقة لهم بقرارات الدولة، فأصحاب القرار هم جامعة أخرى ال ميكن لإلرهايب أن يطولهم، ولهذا 

ىل مامرسة العنف ضد األبرياء ليضغط عىل األشخاص الذين بيدهم القرار الذي يطمح للحصول عليه، وبالتايل فالركن يعمد إ

املعنوي لجرمية اإلرهاب يتوافر بتوافر العلم واإلرادة، والقصد الجنايئ لدى مرتكب جرمية اإلرهاب هو قصد جنايئ خاص، 

                                                           
سابق  .أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع271محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص   )44(

 .611.  مأمون سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع سابق، ص680ص 

، حيدر علي نوري: الجريمة 155-154ص 2006، القاهرة، دار الفتح للطباعة والنشر، 1أحمد محمد أبو مصطفى: اإلرهاب ومواجهته جنائيا، ط )45(

 107اإلرهابية، مرجع سابق، ص

، محمد حجية عبد القادر: 48ص  2009، القاهرة، دار الكتاب القانوني، 1زيدان: اإلرهاب في ضوء القانون الدولي العام، ط مسعد عبد الرحمن  )46(

 26م ص 1986، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1جرائم أمن الدولة علمًا وقضاء، ط

، أحمد محمد رفعت: 488ص 2010، القاهرة، دار الفكر العربي،1م، طصالح الدين عامر: المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العا )47(

شر عالفوارق القانونية بين الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير واإلرهاب الدولي، بحث مقدم إلى مؤتمر اتحاد المحامين العرب السادس 

 538-536ص 2011ي عام ، منشور في كتاب أبحاث المؤتمر الجزء الثان1987المنعقد في الكويت سنة 

 60سورة األنفال اآلية رقم  )48(
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. ولذلك سوف نوضح القصد الجنايئ (49)ه يف جرائم العقوبات الكالسييك إىل جانب القصد الجنايئ العام املرشوط توافر 

 العام للجرمية اإلرهابية والقصد الجنايئ الخاص للجرمية اإلرهابية كام ييل:

 أوالً: القصد الجنايئ العام للجرمية اإلرهابية

حو ارتكاب م وهو اإلرادة املتجهة نإذا توفر عنرص اإلرادة والعلم يف القصد الجنايئ فيطلق عليه القصد الجنايئ العا

الترصف اإلجرامي، وإن هذه اإلرادة تتحقق إذا توافر لدى الجاين إرادة النشاط املادي املكون للجرمية فعالً كان أو امتناع 

ال و  مع توافر علمه بكافة العنارص األخرى التي يتكون منها الركن املادي للجرمية، والقاعدة أن القانون ال يهتم بالباعث

الغايات التي يسعى الجاين إىل ارتكاب الجرمية من أجلها لذلك يكون القصد الجنايئ العام كايف لتقرير املسؤولية الجنائية 

العمدية، فاملرشع اإلمارايت ال يعتد بالباعث عىل ارتكاب الجرمية ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك ويعتد بالقصد الجنايئ 

جرائم اإلرهابية، حيث ال يختلف القصد الجنايئ العام يف الجرائم اإلرهابية عن القصد الجنايئ العام يف ارتكاب جميع ال

، وبالتايل ميكن إيضاح القصد الجنايئ العام (50)/قانون العقوبات االتحادي(38العام يف الجرائم العادية وفقاً للامدة )

 للجرمية اإلرهابية وفقاً ملا ييل:

الجنايئ العلم أوالً ثم اإلرادة، وهام مكمالن لبعضهام فالبد أن يعلم الجاين أن ما يقوم  يجب لقيام القصد العلم:-1

بتنفيذه يشكل جرمية فإذا انتفى العلم انتفى القصد الجنايئ وأصبح بصورة من صور الخطأ غري العمدي، فالعلم بارتكاب 

 .(51)الجرمية اإلرهابية كظرف مشدد يغري من وصف الجرمية 

يلزم أن يعلم الجاين بأن السلوك الذي يقرتفه يشكل عدوان عىل املصلحة التي يحميها القانون، ويتجسد  السلوك:-2

بالعدوان عىل حق أو مصلحة محمية بنصوص التجريم وأن هدف هذا السلوك إحداث الغرض اإلرهايب والذي يكمن يف 

 .(52)الخطورة اإلرهابية 

 لنتيجة اإلجرامية هي األثر املبارش الذي يرتتب عىل سلوكه، والنتيجة يفيلزم أن يعلم الجاين أن ا توقع النتيجة:-3

الجرائم اإلرهابية بصورة عامة التي يسعى الجاين أو الجناة إىل تحقيقها هي أيا من األعامل التالية الدعوة لتعطيل أحكام 

 لها واالعتداء عىل الحرية الشخصيةالدستور أو القانون ومنع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من مامرسة أعام

للمواطن أو غريها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون وكذلك األرضار بالوحدة الوطنية والسالم 

ن ااالجتامعي، وللنتيجة اإلجرامية معنيني األول مادي وهو أثر السلوك اإلجرامي يف العامل الخارجي والثاين قانوين هو العدو 

عىل حق أو مصلحة محمية من خالل األرضار بها أو تعريضها للخطر ويتحقق كال املعنيني للنتيجة يف الجرمية اإلرهابية 

                                                           
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه قسم العدالة الجنائية جامعة إبراهيم بن فهد الودعان: جريمة اإلرهاب بين الحد والتعزير وطرق التصدي لها ومكافحتها،  )49(

 32عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة اإلرهابية ، مرجع سابق ص ، 13، ص 2010السعودية نايف العربية للعلوم األمنية المملكة العربية 

( من قانون العقوبات االتحادي بتوافر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو 38عرف المشرع اإلماراتي القصد الجنائي في المادة ) )50(

انونًا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونًا يكون الجاني االمتناع عن فعل متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرمًا ق

 قد توقعها.

 . 686، مرجع سابق ص الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية.أحمد فتحي سرور: 284، مرجع سابق، ص شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،  )51(

، محمود أبو العال عقيدة: شرح قانون اإلجراءات الجنائية، 241العقوبات القسم العام، مرجع سابق ص محمد عودة الجبور: الوسيط في قانون  )52(

 .151مرجع سابق ص 
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أن أثر السلوك اإلجرامي اإلرهايب كنتيجة مادية يتمثل بالتغيري الذي يستهدف األشخاص أو األشياء كالوفاة يف جرائم 

، أما النتيجة القانونية للسلوك (53)ب والتدمري والهدم يف جرائم األتالف وهكذا القتل واألذى يف جرائم اإليذاء والتخري

اإلجرامي اإلرهايب فتنرصف إىل العدوان عىل حق أو مصلحة من خالل املساس بها مساس من شأنه األرضار بها أو تعطيلها 

جرد املساس ية يف الجرائم اإلرهابية تتحقق مبكلياً أو االنتقاص منها أو مجرد تعريضها للخطر وهذا يعني أن النتيجة القانون

باملصالح املحمية من خالل السلوك اإلجرامي اإلرهايب من شأنه األرضار بها أو مجرد تعريضها للخطر أما النتيجة املادية 

 .(54)فهي ال تعد يف حقيقتها إال مظهرا لهذا املساس وأثر من إثارة 

ربط بطة تصل بني السلوك اإلجرامي والنتيجة فهي عنرص يف الركن املادي تالعالقة السببية هي را عالقة السببية:-4

بني عنرصين اآلخرين يف السلوك والنتيجة ويشرتط حتى تنهض الجرمية قيام العالقة السببية بني السلوك املرتكب والنتيجة 

ت مؤكدة الوقوع بالنسبة التي حدث التي حدثت وال يشرتط للقول بالعالقة السببية بني السلوك والنتيجة أن تكون النتيجة

للسوك بل يكفي أن تكون النتيجة التي حدثت محتملة الوقوع وبتطبيق ذلك عىل جرائم اإلرهاب نجد أن البعض منها يأخذ 

صور الجرائم الشكلية التي يكفي فيها توافر السلوك دون وقوع النتيجة والبعض األخر يأخذ صور الجرائم املادية التي تستلزم 

 .(55)قق نتيجة إجرامية ترتبط بالسلوك تح

يجب لقيام مسؤولية الجاين عن الجرمية العمدية أن تتجه إرادته إىل ارتكاب النشاط اإلجرامي وإىل تحقيق  اإلرادة:-5

 لالنتيجة الجرمية مام يعني أن القصد الجنايئ يستلزم إرادة الفعل وإرادة النتيجة، باتجاه الجاين إىل ارتكاب أحد األفعا

املنصوص عليها أو يقدم عىل ارتكاب النشاط اإلجرامي للجرمية اإلرهابية، وتحقيق النتيجة الجرمية هي نتاج فعل الجاين 

 .(56)سواء كان الفعل قد تحقق أو توقف أثره ألسباب أخرى ال دخل للجاين فيها أو كان له دخل بها 

 ثانياً: القصد الجنايئ الخاص للجرمية اإلرهابية

جنايئ الخاص هو تلك الصور من القصد الجنايئ التي ال يقتنع فيها املرشع بهدف اإلرادة القريب أو بالغرض القصد ال

ايئ املبارش بل يعتد بهدفها البعيد أو بالغاية وال التفرقة بني الغرض املتمثل بالقصد الجنايئ العام والغاية املتمثلة بالقصد الجن

ف الرعب والفزع الشديد العدوان النهايئ عىل املصلحة محل الحامية الجنائية الخاص، فالغرض يتحقق مبجرد فعل توظي

والغاية لتحقيق أهداف سياسية أياً كان نوعها، أو اإلخالل بالنظام العام وأمنه وتعريض كيان املجتمع للخطر التغيري الذي 

 .(57)رتتب عىل السلوك اإلجرامييحدث يف العامل الخارجي كأثر للسوك اإلجرامي النتيجة الجرمية هي األثر امل

                                                           
. مأمون سالمة: اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع 269أحمد أبو خطوة: شرح قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، مرجع سابق ص  )53(

 641سابق، ص

 .449اإلجراءات الجزائية المصري، مرجع سابق ص: . عوض محمد: 688أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق ص  )54(

 رعاكف يوسف صوفان: المنظمات الدولية واإلقليمية، مركز البحوث والدراسات األمنية واالجتماعية باإلدارة العامة لشرطة أبو ظبي ـ ديسمب)55(

  170- 169ص 2011، القاهرة، دار النهضة العربية، 1، سعيد علي بحبوح النقبي: المواجهة الجنائية لإلرهاب، ط35ص  2001

. عويس دياب: الحماية الجنائية لسرية التحقيق االبتدائي، مرجع 575أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق ص)56(

 435سابق ص

، عبد الكريم درويش: الجريمة المنظمة عبر الحدود 27محمد سالم الشامسي: األحكام االجرائية للجرائم اإلرهابية، مرجع سابق ص حميد  )57(

 88م ـ ص1995( يوليو 2والقارات: مجلة األمن والقانون، العدد )
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ومل يأخذ املرشع اإلمارايت بالقصد الخاص يف الجرمية اإلرهابية واكتفى بالقصد العام من اتجاه إرادة الجاين إىل 

ارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل متى كان هذا االرتكاب أو االمتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة مبارشة أو أي 

رى مجرمة قانوناً يكون الجاين قد توقعها، بقصد إحداث نتيجة إرهابية مبارشة أو غري مبارشة سواء علم الجاين أو نتيجة أخ

 .(58) من قانون مكافحة اإلرهاب( 1/6مل يعلم وأدى فعله أو امتناعه إىل إحداث النتيجة اإلرهابية وهو ما نصت عليه املادة )

لرشوع يف الجرمية اإلرهابية يف تنفيذ فعل التخريب والتدمري والهدم أو يتجسد ا: الرشوع يف الجرمية اإلرهابية

التظاهر مثل حالة حيازة مسدس يشهره يف وجه ركاب طائرة لتحويل اتجاهها، فإن تجريم الفعل اإلرهايب يبدو واضح يف 

صوصية متميزة لعادية، مع خكون الجرمية اإلرهابية يف ظل املنظومات الترشيعية فعل إجرامي والتي تصنف ضمن الجرائم ا

تتمثل يف الرفع امللحوظ للعقوبة الخاصة بها األصلية منها واإلضافية وتشديد وتكثيف التدابري الوقائية الشخصية والعينية 

بشأن مرتكبيها متى كانت تستهدف املساس بسالمة النظام العام واألمن العام داخل أرض الدولة أو خارجها غري أن تصنيف 

اإلرهابية ضمن الجرائم العادية يواجه مجموعة من العوائق التقنية واملوضوعية عىل مستوى تكييف الفعل اإلرهايب الجرائم 

 .(59)وعىل مستوى إقرار العقوبات املستحقة لها

ومع تطور األفعال اإلرهابية، وارتفاع حدة خطورتها، مام أفىض إىل خلق نوع من الال توازن والتقارب بينها وبني 

ءات الردعية املوازنة لها يف نطاق الجرائم العادية وأمام هذا املعطى الحتمي، كان لزاما عىل الترشيعات املنظمة الجزا

للحكومة االتحادية أن تواكب النهج الذي سارت عليه أغلب الترشيعات املقارنة والتي بادرت إىل إقرار نصوص قانونية 

 .(60)ات قانونية ملكافحتها رصيحة لتعريف الجرائم اإلرهابية واستحداث آلي

 التحقيق يف الجرمية اإلرهابية :الفرع الثالث

حيث أنه ال يوجد تحقيق خاص يف قضايا الجرائم اإلرهابية فيتم التحقيق القضايئ يف مجال الجرائم اإلرهابية 

لعادي ألي جرمية، ا والسياسية ملعرفة طبيعة العمل وتحديد أوجه الخلل حيث أن التحقيق ال يختلف مع طبيعة التحقيق

وتوجد محكمة مختصة للنظر يف القضايا اإلرهابية يف أغلب الدول وال يوجد قاض مختص لذلك فإذا كان تصنيف الجرمية 

اإلرهابية كقاعدة عامة، يرتبط بالوصف الذي ميكن أن تقرتن به والذي تتحكم فيه دواعي شخصية ذاتية ومعايري موضوعية، 

القانوين قد أفىض إىل القول بوجود أصناف متعددة من الجرائم انطالقا من الجرمية الكالسيكية وإذا كان املبدأ الفقهي 

التقليدية والجرمية السياسية والجرمية اإلرهابية وغريها من الجرائم التي قد تفرزها وتؤدي إىل ميالدها، بحكم أن الجرمية 

ؤثر قطعا انية والزمانية التي وقع فيها فإن هذا التصنيف ال يكظاهرة علمية ومكون طبيعي متطور يخضع لتأثري الظروف املك

عىل األركان الواجب توافرها لقيام الجرمية كأركان عامة ال يتصور قيام أي فعل جرمي بدون اتحاد مكونات هذه األركان 

 .  (61)يف نسقها الشمويل 

                                                           
 ة في شأن قانون مكافحة الجرائم اإلرهابي 2014( لسنة 7المرسوم بقانون اتحادي رقم ) )58(

،عقيل عزيز عودة ومعاذ جاسم محمد: اإلرهاب ومكافحته 170- 169سعيد علي بحبوح النقبي: المواجهة الجنائية لإلرهاب، مرجع سابق ص )59(

 238محمد عودة الجبور: الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق ص  23في القانون الجنائي العراقي، مرجع سابق ص

 في شأن قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية  2014( لسنة 7ون اتحادي رقم )المرسوم بقان )60(

. رمسيس بهنام: قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، 615محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق ص )61(

 .1051مرجع سابق ص 
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 الطبيعة القانونية بني الجرمية السياسية واإلرهاب: املبحث الثاين

ذا كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة ال تعاين من الجرائم اإلرهابية أو الجرائم السياسية بفضل العيون الساهرة وإ 

ألجهزتها األمنية، وحس االنتامء العايل ألبنائها، فإننا نشري للجرائم اإلرهابية يف بعض مناطق العامل، للتعرف عىل العالقة 

م السياسية وطبيعتها القانونية يف بعض دول العامل التي تتعرض لتلك النوعية من الجرائبني الجرمية اإلرهابية والجرمية 

لتحقيق الوقاية منها، فقد بادرت دولة اإلمارات العربية املتحدة  إىل املصادقة الرصيحة عىل مجموعة من االتفاقيات 

قانون ها بالجريدة الرسمية صدر املرسوم بالواملعاهدات الثنائية وبعد تلك املصادقات عىل مجموع هذه االتفاقيات ونرش 

بشأن مكافحة الجرائم اإلرهابية كقانون وطني خاص مبحاربة الجرمية اإلرهابية ومكافحتها  2014لسنة  7االتحادي رقم 

 .(62)ليكتمل بذلك الركن القانوين للجرمية اإلرهابية يف ظل املنظومة الترشيعية املحلية 

رهابية للجرمية اإلرهابية تحديد وضعها القانوين وتكيفها الجنايئ لبيان طبيعتها اإلجرامية اإل ويقصد بالطبيعة القانونية

ومقارنتها ببعض الجرائم التي قد تشرتك معها يف بعض مقوماتها من حيث األهداف التي يقوم بها الجاين أو الوسائل 

ون بني ق بعض الترشيعات الجنائية يف نصوص القانوالطرق التي يرتكب بها الجرمية أو من حيث مامرسة العنف، وقد تفر 

الجرائم السياسية والجرائم اإلرهابية وتضع للجرائم السياسية عقوبات خاصة يف بعضها رحيمة ويف بعضها األخر شديدة 

ايس يومن هذه القوانني القانون الفرنيس والسوري واللبناين واإليطايل بينام تغفل بعض الترشيعات للتعرض لإلجرام الس

 .(63)يف النصوص القانونية 

وقد أدى اختالف صور العنف السيايس لإلرهاب كظاهرة لها دور يف الرصاع السيايس أن اعتربه البعض جرمية 

سياسية، ونظراً ألن غالبية األعامل اإلرهابية تتم تحقيقا لهدف سيايس مثل الوصول إىل الحكم يف هذه الدول أو لسيطرة 

أخرى فأنه قد يحدث خلط بني الجرمية اإلرهابية والجرمية السياسية فاألمر يتطلب منا تحديد مفهوم  وهيمنة دولة عىل دولة

 الجرمية السياسية وتحديد أثر ارتباطها قانوناً بالجرمية االرهابية ومن أجل توضيح ذلك قسمنا املبحث كام ييل:

 ة والجرمية اإلرهابيةاملطلب األول: العالقة القانونية املرتبطة بني الجرمية السياسي

 املطلب الثاين: التمييز بني الجرمية اإلرهابية والجرمية السياسية بني النظرية والتطبيق 

 العالقة القانونية املرتبطة بني الجرمية السياسية والجرمية اإلرهابية :املطلب األول

من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو اللقاء يعد اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر إذا كان 

الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الرضر بالبيئة، أو باالتصاالت أو املواصالت أو باألموال أو املباين 

                                                           
واتفاقية الجمعية العامة  2001نوفمبر  22، والتي نشرت بتاريخ 1998اكتوبر  22رة بتاريخ االتفاقيات العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة بالقاه )62(

واتفاقية  1973لمنع اإلرهاب الدولي واتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الجريمة اإلرهابية لسنة  1972شتنبر  23لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ 

 2001ة، مركز البحوث والدراسات األمنية واالجتماعية باإلدارة العامة لشرطة أبوظبي ـ ديسمبر لمناهضة األعمال اإلرهابي 1971مونتريــــال لسنة 

 35ص 

عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة اإلرهابية، مرجع  92عبد الكريم درويش: الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات، مرجع سابق ـ ص )63(

 56سابق ص 
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ادة أو معاهد العب أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة مامرسة السلطات العامة أو دور

 . (64)العلم ألعاملها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني واللوائح من الجرائم اإلرهابية التي يعاقب عليها القانون 

ويتم ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها من أجل إحداث تغيري سيايس، أو القتل املتعمد واملنظم للمدنيني أو تهديدهم 

عب واإلهانة لألشخاص االبرياء من أجل كسب سيايس، أو االستخدام غري القانوين للعنف ضد به لخلق جو من الر 

األشخاص واملمتلكات إلجبار املدنيني أو حكومتهم لإلذعان ألهداف سياسية، أو استخدام غري رشعي وال مربر للقوة ضد 

عىل  ضد األفراد األبرياء من أجل الحصول املدنيني األبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية، باإلضافة استخدام العنف

 .(65)غايات عسكرية سياسية أو فلسفية من فريق ثالث أو من مجموعة ما 

وقد توسع املرشع املرصي يف تعريف الجرائم اإلرهابية فشمل العديد من األفعال التي قد تقع تحت معناه املتعارف 

ة جمع عىل اشرتاطه كصفة مميزة للجرائم اإلرهابية فشمل باإلضافعليه فهو تجاوز عن عامل التأثري النفيس أو الرعب امل

إليه إيذاء األشخاص وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر وإلحاق الرضر بالبيئة وباالتصاالت وهي مبجملها قد 

 . (66)تشكل جرائم عادية تحفل بها الترشيعات الجنائية 

ي، لفه جملة دوافع وعوامل تفرس أسباباً كامنة تعلل انتهاج السلوك اإلجرامأما الجرمية السياسية فهي كل سلوك تقف خ

فظواهر العنف يف العالقات البرشية متعددة مل يخل منها مجتمع ال عىل املستوى الفردي أو الجامعي، سواء كانت بدوافع 

ينية أو كانت بدوافع اجتامعية أو دشخصية من ثأر أو انتقام أو رغبة يف إشباع غريزة كسب أو جنس بطريق غري مرشوع، أو 

اقتصادية أو سياسية فالعنف يستهدف املدنيني األبرياء، والجرائم اإلرهابية قد تكون جرائم سياسية أو دون أي قيود قانونية 

 فإن مكونات العمل اإلرهايب العنف املرتكب بأي وسيلة واملسبب ألذى جسدي أو خسارة مادية بحق األفراد األبرياء بقصد

ترويع أفراد املجتمع أو إهانتهم ومن أجل الحصول عىل مكاسب معينة، وذلك من دون تربير وال عذر ويقع اإلرهاب ضمن 

 .(67)نطاق الجرائم كام أنه يعد جرمية دولية 

 ويف إطار العالقة القانونية الرابطة بني الجرمية السياسية والجرمية اإلرهابية وضع الفقه معيارين لتعريف الجرمية

 السياسية وهام:

حيث عرفت الجرائم السياسية عىل أنها اعتداء عىل السلطات العامة يف الدولة سواء كانت تتعلق  املعيار املوضوعي:

 باملصلحة السياسية أو الحقوق السياسية للمواطنني مثل جرمية االعتداء عىل آمن الدولة

                                                           
، كمال سرج الدين: القواعد العامة للتحقيق الجنائي، وتطبيقاتها 435ة الجنائية لسرية التحقيق االبتدائي، مرجع سابق ص عويس دياب: الحماي  )64(

 . 44مرجع سابق ص

محمد عزيز شكري: اإلرهاب الدولي، مرجع ، 17-13أحمد فؤاد عبد المنعم: الدعوى الجنائية في الفقه اإلسالمي مع التطبيق مرجع سابق ص   )65(

 130سابق ص 

،األردن،مطابع 1محمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحان: علم اإلرهاب األسس الفكرية والنفسية واالجتماعية والتربوية لدراسة اإلرهاب،ط )66(

 .108-106، حيدر علي نوري: الجريمة اإلرهابية، مرجع سابق،ص101-91،ص 2006الحامد، 

، نزيه نعيم شالال  اإلرهاب الدولي والعدالة الجنائية، 99والنظام العالمي الراهن، مرجع سابق، ص محمد عزيز شكري: اإلرهاب الدولي   )67(

 72-71مرجع سابق ص 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

34 

سية أو ة التي يقوم مرتكبيها باحتجاز شخصية دبلومافيعرف الجرمية السياسية عىل أنها الجرمي املعيار الشخ ي:

االعتداء عىل رئيس الدولة ويعد املعيار الشخ ي تعريفا موسعا لها، كام عرفت بانها الجرمية التي تقع انتهاكا للنظام 

، فإذا كان ةالسيايس للدولة وتعترب الجرمية سياسية أو جرمية إرهابية حسب الباعث الذي دفع املجرم إىل ارتكاب الجرمي

الباعث سياسياً كانت الجرمية سياسية وإال كانت الجرمية عادية، لذلك ميكن القول بان كل الجرائم ميكن أن تعترب 

 .  (68)سياسية ما دام الباعث عىل ارتكابها سياسياً 

قتل الزعامء و  خطف للطائرات املدنية واالستيالء عىل السفن والقطاراتفإذا اعتدى شخص عىل حياة رئيس الدولة أو ب

ورجال السياسة والشخصيات العامة وترهيب املدنيني بقتل الشيوخ والنساء واألطفال واختطاف األفراد مقابل فدية يطالبون 

بها لإلفراج عنهم، وكذلك تدمري املنشآت العامة واملباين ودور العبادة ومهاجمة السفارات وتفجري الحافالت والقطارات 

ك ورجال األمن املشمولني بالحصانات، فيأيت الدافع من تل داء عىل السواح املحليني واألجانبومكاتب السياحة واالعت

االعتداءات قلب نظام الحكم، أو االستيالء عىل السلطة السياسية فيها، وبالتايل أوجب اعتبار تلك الجرائم من الجرائم 

والتخريب واالعتداء والتدمري للممتلكات العامة واألفراد السياسية، أما إذا كان الدافع من االعتداء هو االنتقام والحقد 

األبرياء أوجب اعتبار تلك الجرائم من الجرائم اإلرهابية وكذلك إذا تم السلب أو الرسقة أو اقتحام أحد املصارف، بدافع 

 املال ألسباب لحصول عىلمتويل الثورة وتقويتها فاعتربت الجرمية جرمية سياسية، أما إذا متت هذه الجرائم بدافع الطمع وا

فردية، أو جامعية ملنظامت وهيئات دولية اعتربت الجرمية جرمية إرهابية، ومن هنا يتضح درجة االرتباط بني الجرميتني 

 .(69)وفق للدافع من تلك االعتداءات

البرش والتي  قأما الجرمية التي ترتكب بحق االنسانية يف القانون الدويل هـي الجرائم التي تتمثل يف انتهاك حقو 

تعرف بحقوق الجيل األول فإن تلك الحقوق تتجاوز مسـتوى كونها مجرد حقوق أســاسية يتمتع بها البشـر نتيجة االتصال 

االجتامعـي بني الدولة والفرد إذ أنها تشكل حقوق األفراد التي ال ميكن التــنازل عنها والتي وهبتها الطبيعة وبالتايل فأنها 

ني التي تعرف بالحجج وأن الحجج هي أعراف قاطعه ال يسمح باالنتفاص من قدرها  حيث يكتسب الفعل تؤلف شكل القوان

صفته الجنائية الدولية من اعرتاف الدول بهــــذه الصفة وهذا االعرتاف ال يأيت إال بعد أن يكون الفعل نفسه مسألة خطريه 

ستناداً إىل هذا ميكن القول بأن الجرمية الدولية هي فعل ذات اهتامم دويل أي مصدر خطر عىل أمن الدول وسالمتها وا

يعرتف به دولياً وهو فعل جنايئ يعد جرمية يف ضوء املبادئ العامـة للقانون الجنايئ التي يعرتف بها املجتمع الدويل ومن 

 .(70)ثم مناقضا للقانون الدويل 

ف التي يقوم بها أفراد أو جامعات داخلية خاصة بأمور وتكون الجرائم اإلرهابية جرائم دولية إذا استبعدنا أعامل العن

وشؤون الدولة، كالعنف الذي ينجم عن رصاعات سياسية أو بني فصائل قوات الدولة الواحدة، وقد يكون للفعل اإلرهايب 

لسيايس التي لعنف ااملحيل ذيوالً وأبعاداً دولية، وهذا يتطلب مواجهته بإجراءات دولية والجرائم اإلرهابية الدولية أحد صور ا

                                                           
، محمود نجيب حسني: شرح قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع 43-42محمود محمود مصطفي، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق ص  )68(

 . 847سابق 

 – 19السنة  2،1العدد  –بد السالم علي: جريمة القرصنة وجرائم اإلرهاب الدولي، بحث منشور في مجلة الحق اتحاد المحامين العرب جعفر ع  )69(

 64-63، نزيه نعيم شالال  اإلرهاب الدولي والعدالة الجنائية، مرجع سابق ص 1988

 103-102، حيدر علي نوري: الجريمة اإلرهابية، مرجع سابق،ص155-154أحمد محمد أبو مصطفى: اإلرهاب ومواجهته جنائيا، مرجع سابق ص  )70(
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تقع بديالً للحروب التقليدية يف نطاق صور العنف األقل حدة وميثل خطورة معينة يف أن أعامله ليست محكومة وليس لها 

قواعد أو مقاييس، وقد توجه الجرائم اإلرهابية ضد األشخاص أو املنظامت أو األماكن أو أنظمة النقل واملواصالت أو ضد 

بقصد تهديد هؤالء األشخاص وتقويض عالقات الصداقة بني الدول املختلفة أو ابتزاز تنازالت من دولة أفراد املجتمع العام 

 .(71)معينة 

أما العنف السيايس فهو أفعال التدمري والتخريب وإلحاق األذى والرضر والخسائر التي توجه إىل أهداف أو ضحايا 

 آثارها ذات صفة سياسية من شأنها تعديل أو تغيري أو تحوير سلوك مختارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو أدوات، والتي تكون

اآلخرين يف موقف املساومة والتي لها نتائج عىل النظام االجتامعي وبالتايل فالجرمية السياسية هي الجرمية التي ترتكب 

إىل تحقيق هدف  سعىبدافع سيايس ويعتدى فيها عىل النظام السيايس للدولة ألن املجرم الذي يحركه باعث سيايس ي

سيايس بوسائل غري قانونية بسبب عدم توفر وسائل قانونية فعالة لتحقيق هدفه بوسائل سلمية أو أنه يرفض كلياً أو جزئياً 

النظام القانوين أو األيديولوجي الذي يعمل يف ظله األمر الذي يعني يف علم اإلجرام أن يدعى مجرمو هذه الفئة أنهم 

فالفاعل إما أنه ضحية لنظام ما أو يدافع عن نظام ما ولذلك يصح القول  (72)لنفس مضطرين أو مجربين يعملون دفاعاً عن ا

 .(73)بأن ما هو إرهاب بالنسبة للبعض هو بطولة بالنسبة للبعض اآلخر 

 ونرى أن هذا التصنيف املتغري املحري غري املنطقي لنفس الفعل الصادر عن نفس الشخص فقط من أجل محاكمته عىل

جرمية سياسية عىل عمل يائس يقوم به فرد أو مجموعة أفراد له دوافع سياسية بينام ال تطلق هذه التسمية عىل أعامل 

مامثلة يرتكبها مجرمون يعملون لدوافع ذاتية خاصة تأيت تحت عنوان الجرائم اإلرهابية فال تزال األسباب كامنة عىل 

منطقية عىل البعض دون أخرى، فهناك نوع خطري من جرائم اإلرهاب الدويل الجرائم اإلرهابية نتيجة إجراء محاكامت غري 

والتي متارسه دولة ذات سيادة ضد دولة أخرى أو شعب آخر وتعترب إرسائيل وما متارسه ضد الفلسطينيني واللبنانيني يف 

 منوذجاً لهذا الجرائم اإلرهابية.األرايض املحتلة 

 الجرمية السياسية بني النظرية والتطبيقالجرمية اإلرهابية و  :املطلب الثاين

إن أعامل العنف التي ترتكب من أفراد أو التي تعرض للخطر أرواحاً برشية بريئة أو تؤدي لها أو تهدد الحريات 

األساسية تشكل جرمية ذات أهمية دولية وترتكب من شخص غري رشعي أو يسبب إرضار بالبدن أو يخطف شخصاً آخر أو 

ل هذه األفعال أو يشرتك مع شخص يرتكب أو يرشع يف ارتكاب هذه الجرائم، وأن مرشوعية السبب ال يحاول ارتكاب مث

تضفي الرشعية ذاتها عىل استخدام أشكال معينة من العنف بصفة خاصة ضد األبرياء، باستخدام العنف والقوة يف إطار 

لطة أو ممتلكات تابعة لها بهدف التأثري عىل السمنظم وغري مرشوع، يرتكبه فرد أو دولة ضد أشخاص، هيئات أو مؤسسات، 

أو املدنيني، وذلك من خالل نرش الرعب والخوف من أجل تحقيق أهداف معينة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، أم 

                                                           
، محمد 101-95ص  2007، بيروت ،1مجد الدين منال: اإلجرام السياسي بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، كلية اإلمام األوزاعي،ط )71(

 113ية واالجتماعية والتربوية لدراسة اإلرهاب، مرجع سابق ص عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحان: علم اإلرهاب األسس الفكرية والنفس

يحيى أحمد البنا: اإلرهاب  103، ص 2009، غزة، الجامعة اإلسالمية، 1هاني رفيق حامد عوض: الجريمة السياسية ضد األفراد، دراسة مقارنة، ط  )72(

 ،24-15الدولي ومسؤوليات شركات الطيران، مرجع سابق ص

، إبراهيم بن فهد الودعان: جريمة اإلرهاب بين الحد والتعزير 155-154بو مصطفى: اإلرهاب ومواجهته جنائيا، مرجع سابق صأحمد محمد أ  )73(

 103-102وطرق التصدي لها ومكافحتها، مرجع سابق ص
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اجتامعية، وأن يكون هذا االستخدام للقوة والعنف لغري الدفاع عن النفس، أو الدين أو مقاومة العدوان والتحرر من 

 .(74)حتاللاال 

وقد أصبح السالم العاملي واستقرار املجتمعات عرضة للخطر وأُضعفت املنظامت الدولية أمام املجتمع الدويل وأظهرتها 

مبظهر عدم القدرة عىل تحقيق مهامها يف املحافظة عىل السالم العاملي وحل املشاكل بالطريق السلمية، حيث ال يجوز 

ها املسلحة ضد سالمة أرايض دولة أخرى واستقاللها السيايس رداً عىل ما تعتقد ولو بحسن للدولة أن تلجأ إىل استخدام قوات

نية أنه عمل إرهايب اتخذ تجاهها من جانب الدولة األخرية أو من يتعاونون معها، كام أنه ال يجوز للدولة أن تستخدم القوة 

يجوز للدولة استخدام قواتها املسلحة تجاه منشآت أو مواقع  املسلحة تجاه دولة أخرى لقمع أعامل إرهابية قام بها أفراد، وال

عسكرية لدولة أخرى بحجة أنها رضبات وقائية ضد هجامت إرهابية محتملة أو مستقبلية، فهذا كله يعترب إرهاب دولة أو 

مية الجر ، ومن أجل توضيح ذلك سوف نوضح يف الفرع األول التميز بني الجرمية السياسية و (75)عدوناً غري مرشوع 

 اإلرهابية، ويف الفرع الثاين نوضح الفرق بني الجرائم اإلرهابية والجرائم املنظمة، كام ييل:

 التمييز بني الجرمية السياسية والجرمية العادية.: الفرع األول

ملجرم ا أن التمييز يف معاملة املجرم السيايس مبعاملة أرحم من معاملة املجرم العادي هي فكرة حديثة، فكانت معاملة

السيايس حتى نهاية القرن الثامن عرش معاملة قاسية نظراً لالستبداد الحكم الفردي املطلق وتضامن بني امللوك عىل تعقب 

ً عىل الجرائم السياسية وتغريت النظرة للمجرم السيايس يف مطلع القرن التاسع  املجرمني السياسيني وتسليمهم مقترصا

حرية الشعوب، فظهرت الدعوى إىل وجوب معاملة املجرم السيايس بنوع من الرأفة خاصة عرش مع اندالع الثورات يف سبيل 

 .(76)أنه ميكن أن ينقلب من معارض ومجرم يف زمن معني إىل بطل وحاكم يف املستقبل

ه ففاملدلول العام للجرمية السياسية يتمثل بأنها صورة للنشاط السيايس الذي ينكب صاحبه طريق القانون لتحقيق أهدا

أو امليل إىل العنف يف مواجهة الخصوم عىل أن يستبدل باألسلوب الذي يرخص به القانون أسلوبا يحظره، والجرائم 

السياسية هي تلك الجرائم التي يقصد من ورائها الجاين بصورة مبارشة أو غري مبارشة تغيري الوضع السيايس يف الدولة، أي 

قرر رته القامئة بالفعل والتي تفرتض يف الظاهرات الك رة الغالبة من املواطنني تإىل إقامة هذا الوضع عىل صورة مختلفة صو 
 ، فام مييز الجرمية السياسية ثالثة خصائص وهي:(77)

                                                           
، جمال زايد هالل أبو عين: اإلرهاب 84-18، ص1998، القاهرة، دار النهضة العربية، 5أحمد أبو الوفا: الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ط )74(

  122، ص2009، األردن، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 1وأحكام القانون الدولي، ط

، 1989سعد عبد الرحمن الجبرين: اإلرهاب الدولي، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،   )75(

 109-107، ص 2002، باريس، مركز الدراسات العربي األوربي، 2حمد محمد رفعت؛ صالح بكر الطيار: اإلرهاب الدولي، ط، أ 201ص

، سمير عالية، 224، 1998، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1كامل سعيد: شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، ط  )76(

 الصفحة،  2010، اإلسكندرية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1الطبعة: سيط في شرح قانون العقوبات، هيثم سمير عالية: الو

226 - 227 

، ص 1966، القاهرة، مكتبة النهضة العربية ، 1محمد عطية راغب: التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي المقارن ط )77(

، القاهرة، مركز 1د محمد عبد الوهاب: الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي دراسة مقارنة، ط، أحم105

 . 117-114ص  2002الحضارة العربية ، 
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 أوالً: إن الباعث عىل اقرتافها هو باعث سيايس.

تغيري الحكومة ب ثانياً: الغرض الذي يبغي الجاين تحقيقه هو غرض سيايس يتمثل بتغيري الوضع السيايس للدولة أو

 القامئة. 

 ثالثاً: يتميز الحق املعتدي عليه بأنه حق سيايس يتمثل مبا للدولة أو لألفراد من حقوق سياسية عامة.

إذ أنه وأن كانت الجرمية السياسية تكتيس عليها صبغة االعتداء عىل النظام العام، سواء يف الداخل أو يف الخارج، 

جرائم كثرية ال تدخل إال يف عداد جرائم الحق العام مثل جرمية التزوير وجرمية الرشوة  فإن هذا القسم من الجرائم يشمل

 وميكن التمييز بني الجرمية السياسية والجرمية اإلرهابية وفقاً ملا ييل: (78)وغريها 

ألسايس ا من حيث أسلوب تنفيذ الجرمية : تشتمل الجرمية االرهابية عىل نوع من وحشية منفردة وقسوة تعرض النظام

للدولة للخطر حيث يتم تنفيذها ضد ضحايا أبرياء ال ذنب لهم سوى أنهم تواجدوا يف مكان الحادث اإلرهايب باإلضافة إىل 

األثار االقتصادية املرتتبة عىل الخراب والدمار الناتج يف مكان الحدث وهو ماال نجده بوضوح يف الجرمية السياسية، ففي 

يتبع أسلوب محدد لتنفيذها، فإذا كان بصدد انقالب محدد ضد الحكومة أو ضد رئيس الدولة فإن  الجرائم السياسية غالبا ما

الفاعل يلجأ إىل استخدام أسلوب محدد يستهدف الشخص نفسه دون التعرض لبايف األفراد أو لتدمري منشآت أو استخدام 

 .(79)القصف املسلح 

دوافع نبيلة وأهداف عامة يقصد من وراء فعله النفع العام  من حيث الدافع عىل الجرمية: أن املجرم السيايس ذو

 .(80)واملصلحة العامة االجتامعية بينام املجرم اإلرهايب تحركه دوافع دنيئة وأنانية شديدة للتخريب والتدمري 

هو و  من حيث الهدف: فالعمل اإلرهايب ال يرتبط بالهدف النهايئ له مبارشة فالغرض من اإلرهاب يختلف حسب الغاية

هدف قريب تتجه إليه اإلرادة وهو األثر املرتتب عىل النشاط املقصود بالعقاب فإلقاء املتفجرات يرتتب عليه إزهاق أرواح 

العديد من األفراد، بينام الهدف األسايس للفعل اإلرهايب هو ارغام أو إجبار الحكومة عىل إتباع مذهب سيايس معني أو 

عكس ذلك يرتبط الفعل يف الجرمية السياسية مبارشة مع الهدف منها والذي يتمثل االفراج عن بعض املسجونني، عىل 

 .(81)يف تعديل النظام السيايس أو االجتامعي القائم بالدولة 

                                                           
عمال اإلرهابية على السياحة، عبدالله بن سعود السراني: أثر األعمال اإلرهابية على األمن الوطني، بحث مقدم إلى الندوة العلمية أثر األ )78(

، محمد محيي الدين عوض: واقع اإلرهاب واتجاهاته، بحث 17، ص 2010دمشق، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات واللقاءات العلمية، 

 22، ص1999مقدم إلى أعمال ندوة مكافحة اإلرهاب، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

محمد: اإلرهاب الدولي وتداعياته على األمن والسلم العالمي: دراسة تحليلية من منظور اجتماعي، مجلة أبحاث كلية التربية  حمدان رمضان )79(

. سالم روضان الموسوي: فعل اإلرهاب والجريمة اإلرهابية: دراسة مقارنة 292 – 267ص  2011األساسية، المجلد الحادي عشر، العدد األول، 

 77، ص2010، دمشق، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ائية، طمعززة بتطبيقات قض

عبد الرحمن رشدي الهواري: التعريف باإلرهاب وأشكاله، بحث علمي مقدم في ندوة اإلرهاب والعولمة، منشور ضمن أوراق عمل الندوة،  )80(

ئم اإلرهاب في التشريعات الجزائية دراسة مقارنة، ، عمر سعد الهويدي: مكافحة جرا145، ص2002جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 86-58، ص 2011، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 1ط

، منتصر سعيد حمودة: 91، ص 1999، منشأة المعارف ، ، اإلسكندرية1الجرائم السياسية وأوامر االعتقال أو قانون الطوارئ ،طعبد الحميد الشواربي:  )81(

 97، ص  2008، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي ، 1اسة مقارنة بين القوانين الوضعية والتشريع الجنائي اإلسالمي، طالجريمة السياسية، در
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وتتمثل أوجه العالقة بني الجرميتني يف أنه ال جرمية إال بتوافر األركان الثالث التي استقر عليها الفقه الجنايئ 

والركن املادي والركن املعنوي، فال نكون أمام جرمية عمديه إال إذا كان الفعل املقرتف من طرف  الحديث الركن الرشعي

املرشوع، إذ ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين سابق للفعل، وهو ما يسمى بالركن الرشعي للجرمية ويجب أن يكون 

ً عن إرادة حرة تعرب عن فصل جنايئ بحيث إذا الفعل املادي قد صدر من الفاعل سلباً أو إيجاباً، وكان ذلك الفع ل صادرا

 .(82)انعدم ركن واحد منها انعدمت الجرمية قانونا 

وقد استقر الفكر القانوين الحديث عىل أنه ال جرمية إال بقانون وال عقوبة إال بنص وتقرر ذلك املبدأ منذ الثورة الفرنسية 

د املجتمع ما لهم وما عليهم ألن أساس العقوبة هي مخالفة األوامر وحتى يستبعد تسلط الحكام وظلمهم وليك يعلم أفرا

القانونية الثابتة فال يتصور حدوث املخالفة إال إذا وجد النص األمر أو النص املانع لذلك الفعل كام يشرتط يف الترشيع 

عون من دولة إىل اً، ويختلف املرش الجنايئ أن يكون النص التجريم رصيحاً وواضحاً وال يستنتج استنتاجاً أو قياساً أو ضمني

أخرى يف طريقة النص عىل الجرمية السياسية حيث ميتنع الكثري أو أغلب املرشعني عن وضع تعريف قانوين للجرمية 

السياسية عديدة منها وذلك بسبب تقلب املفهوم وعدم ثباته بحسب النظم القامئة وسياستها الجنائية فهو يف النهاية موقف 

ية وليس مبدأ قانوين متفق عليه، وألن الجرمية السياسية مفهوم سيايس وليس مفهوم قانون وارتباط مفهوم إلرادة سياس

الجرمية السياسية مبفهوم املصالح السياسية واملصلحة العامة واألمن العام والخطر السيايس وكلها مفاهيم واسعة فضفاضة، 

ارصه وظروفه املرتبطة به والتعريف قد يؤدي إىل جمود النص وعدم ألن مهمة املرشع يف ضبط أركان الجرمية واملجرم وعن

مواكبة التطور ولذلك يبقى التعريف من مهام الفقه باعتبار أن الجرمية السياسية معارضة ألنها هي املقصودة بانتقاد النظام 

كن أن تجرم االنقالب فال مي القائم عىل الترشيع، باإلضافة إىل أن كثري من الحكومات وصلت الحكم عن طريق الثورة أو

 .(83)الفعل الذي أوصلها إىل الحكم 

ونتيجة لهذه العوائق جاءت أغلب الترشيعات الجنائية خالية من تعريف الجرمية السياسية وهذا ال يعني خلوها من 

ولة أو تحمل ى الدأحكام الجرائم التي تهدد النظام واألمن العام فإن ارتكاب الجرمية عىل منت وسيلة مواصالت مسجلة لد

علمها أو أحد األعامل التحضريية للجرمية يف إقليم الدولة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو األموال 

العامة أو مرافقها العامة يف الخارج، بغرض التأثري عليها أو حملها عىل القيام بعمل أو االمتناع عنه فاملرشع اإلمارايت مل 

رمية السياسية ولكنه وصفها بالجرمية اإلرهابية يف قوله ارتكاب الجرمية ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها يذكر الج

أو مصالحها أو األموال العامة أو مرافقها العامة يف الخارج، وتركيزه عىل قول الجرمية ضد الدولة واعطاها مبدأ الشمولية 

خارج الدولة إلحدى الجرائم اإلرهابية فمبدأ الشمولية القول الجرائم اإلرهابية  يف قوله رسيان األحكام عىل كل من ارتكب

                                                           
 حسن العمري: محتجون، التهم واألحكام الجنائية اإلسالمية، الصادر من االدعاء والقضاء السعودي بحق ناشطين حقوقيين وسياسيين، اإلصدار )82(

، مصطفى محمد  www.justic-lawhome.comرحمن القيسي: الجريمة السياسية في القوانين المقارنة ، رابط الموقع: ، عبد ال2014األول، 

 97، ص 2010، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1موسي: التكدس السكاني العشوائي واإلرهاب، ط

، أمل يا زجي: اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، 94لي مرجع سابق ص ثامر إبراهيم الجهماني: مفهوم اإلرهاب في القانون الدو )83(

 39مرجع سابق ص 
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ويعني بها جميع الجرائم التي تتخذ صفة اإلرهاب ومل يحدد بها الجرمية السياسية تحديد مفصل بل دمج مع الجرائم 

 .(84)/ قانون مكافحة االرهاب اإلمارايت(3اإلرهابية )وفقاً للامدة 

قانون الجنايئ بأغلب الدول مثل القانون املرصي والفرنيس واألردين، قاعدة قانونية للتمييز بني الجرائم كام مل يضع ال

السياسية وجرائم الحق العام، وال ميكن التفريق بني هذين النوعني من الجرائم من مجرد تقسيم القانون الجنايئ والجرائم 

داء عىل األفراد، فلم يتنب هذه التفرقة وبالتايل مل تحظ الجـرائم التـي إىل جرائم االعتداء عىل نظام العام وجرائم االعت

 ميكن اعتبارها سياسية بالتخفيف، 

فمثالً ضمن جرائم تعطيل الدستور فرضت عقوبة السجن املؤبد عىل املحاولة بالقوة لتعطيل أو لتغييـر دستور الدولة أو 

امرسة وظائفها الدستورية كام فرضت عقوبة السجن املؤبد علـى كل من مجرد املحاولة بالقوة ملنع السلطات القامئة من م

يلجأ إىل العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غري مرشوعة لحمل رئيس الدولة عىل أداء عمل من اختصاصه قانونـاً أو علـى 

 .(85)ـى فرض عقوبة قاسية عىل فعل بسيطاالمتناع عنه ميكن أن تؤدي هذه النصوص إل

ن عالقة الجرمية املنظمة بالجرائم اإلرهابية فتشرتك الجرمية املنظمة مع الجرمية اإلرهابية يف الكثري من أما ع

الخصائص والسامت التي ميكن إجاملها انطواء كال النوعني من الجرائم عىل خطورة بالغة، وال يتورع الفاعلون يف هذه 

لهم  متاما لتحقيق أهدافهم، مام يتسبب يف سقوط ضحايا أبرياء ال دخلالجرائم عن القيام بالعنف املبالغ فيه وغري املربر 

فيام يجري وكال النوعني من الجرائم تقوم بارتكابها جامعات إجرامية منظمة ولها هيكلة تبيح لنفسها حيازة السالح 

، (86)أهدافها نقضاض عىلواستخدامه، كام لو كانت دوالً مجهرية تعمل تحت األرض يف عامل من الرسية وتنتهز الفرصة لال 

وهام من الجرائم بالنزوع نحو العاملية وعبور حدود الدول، فالجامعات اإلرهابية مثلها مثل الجامعات اإلجرامية املنظمة 

تعمد إىل تجنيد إتباعها يف دولة، وتدريبهم يف دولة أخرى، والبحث عن مصادر التمويل من جهات متعددة والقيام بأنشطتها 

 دول أخرى فالجرمية املنظمة والجرائم اإلرهابية ال تؤدي إىل استياء كبري إال حني ينفجر العنف ضد السلم اإلجرامية يف

                                                           
تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب  1قانون مكافحة االرهاب االماراتي )البند /  2014( لسنة 7( من القانون رقم )3نص المادة ) )84(

الحاالت اآلتية: الفقرة )أ( ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو  خارج الدولة إحدى الجرائم اإلرهابية في أي من

مة كاب الجرياألموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج، بما في ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو المكاتب التابعة لها الفقرة )ب( ارت

و حملها على القيام بعمل أو االمتناع عنه الفقرة )جـ( ارتكاب الجريمة على متن وسيلة مواصالت مسجلة لدى الدولة بغرض التأثير على الدولة أ

تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في  2أو تحمل علمها الفقرة )د( ارتكاب أحد األعمال التحضيرية للجريمة في إقليم الدولة. البند / 

ن ارتكب ضد دولة أخرى في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، والواردة في إحدى االتفاقيات الدولية النافذة التي إقليم الدولة بعد أ

 تكون الدولة طرفًا فيها، وذلك في حالة عدم تسليمه.( ويالحظ من نص المادة ان المشرع لم يذكر الجريمة السياسية ولكنه وصفها بالجريمة

بالفقرة )أ( ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو األموال العامة أو مرافقها العامة في  االرهابية في قوبه 

ية لشمولالخارج، بما في ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو المكاتب التابعة لها ، وتركيزه على قول الجريمة ضد الدولة واعطاها مبدأ ا

(  بسريان األحكام لهذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إلحدى الجرائم اإلرهابية فمبدأ الشمولية القول 1في البند / رقم )في قوله 

 هابيةرالجرائم االرهابية ويعني بها جميع الجرائم التي تتخذ صفة االرهاب ولم يحدد بها الجريمة السياسية تحديد مفصل بل دمج مع الجرائم اإل

 35، محمد جبور: الجرائم الواقعة على أمن الدولة مرجع سابق ص 39عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة اإلرهابية مرجع سابق ص   )85(

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  )86(

، االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب اللجنة التحضيرية 2000تشرين الثاني/نوفمبر 15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25مم المتحدة لأل

 للمحكمة الدولية الجنائية األمم المتحدة
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. فاإلرهاب يحمل يف طياته أهدافاً (87)االجتامعي الذي متثله املصالح الكبرية املكتسبة كاملصارف واملتاجر وامللكية الخاصة 

ف ة ما يتم توجيهها من خالل العمل اإلرهايب بقصد التأثري عىل القرار أو املوقتتجاوز نطاق العمل العنيف وينطوي عىل رسال

 للسلطة السياسية بينام ليس األمر لذلك بالنسبة للجرائم السياسية. 

فالجرمية السياسية يكون الباعث عىل ارتكبها سياسياً كذلك فإنه ال ميكن القول بأن كل جرمية سياسية تنطوي عىل 

خدم اإلرهاب كوسيلة إلدارة الرصاعات السياسية وتصفية املخالفني واملنافسني، كام حدث يف كثري من إرهاب، كام يست

 . (88)ياسية معينةموقفهم تجاه قضايا س الدول اإلسالمية، حيث يلجأ إليه أطراف النزاع لتحقيق أهداف سياسية أو للتعبري عن

 املنظمة الفرق بني الجرائم اإلرهابية والجرائم: الفرع الثاين

مع تعدد صور وأشكال الجرائم اإلرهابية واختالف أهدافه ونطاقه واملترضرين من العمليات اإلرهابية، فأصبح هناك 

العديد من التصنيفات والتقسيامت التي وردت يف أشكال وأنواع الجرائم اإلرهابية، فهناك من قسم الجرائم اإلرهابية 

 منظمة، وهناك من يقسمه إىل إرهاب محيل، ودويل وإقليمي ونوضحها كام ييل: إلرهاب دولة، وإرهاب فرد أو جامعة أو 

هو الذي تقوم به الجامعات اإلرهابية ذات األهداف املحددة يف نطاق الدولة والذي ال  النوع األول اإلرهاب املحيل:

اه إىل بالعمل اإلرهايب وضحاييتجاوز حدودها، وال يكون له ارتباط خارجي بأي شكل من األشكال، كأن ينتمي القامئون 

جنسية الدولة التي وقع بها العمل اإلرهايب، وتنحرص نتائج العمل اإلرهايب داخل حدود الدولة ذاتها ويتم التخطيط واإلعداد 

والتمويل للعمل اإلرهايب يف نطاق السيادة القانونية واإلقليمية لتلك الدولة وال يكون هناك أي نوع من الدعم املادي أو 

 .(89)املعنوي من الخارج 

تعد الجرائم اإلرهابية أحد حقائق العرص الحايل وتعاظمت بتقلص املجال املتاح  النوع الثاين اإلرهاب اإلقليمي:

للحروب التقليدية نتيجة للتوازن النووي، والقدرة التدمريية الهائلة لألسلحة الحربية عىل املستوى الدويل باعتبار الجرائم 

مظاهر العنف السيايس يف العامل املعارص، أما بالنسبة للنطاق اإلقليمي، فقد كانت الجرائم اإلرهابية منذ وقت  اإلرهابية أحد

طويل مشكلة إقليمية أدت إىل تغري األوضاع السياسية واألمنية يف كثري من أقاليم العامل املختلفة وخري مثال عىل ذلك 

 . (90)مي ما نجحت فيه إرسائيل يف إقامة دولة إرسائيل وزرعتها يف املنطقة انتشار الجرائم اإلرهابية عىل النطاق اإلقلي

وهي الجرائم اإلرهابية الذي تقوم بها الدول من خالل مجموعة من األعامل  النوع الثالث اإلرهاب الدويل:

هداف التي ال األ والسياسات الحكومية لنرش الرعب بني املواطنني إلخضاعهم لرغبات الحكومة، ويف دول أخرى لتحقيق 

                                                           
اربة شمولية مداخلة معدة من قبل منظمة فيل وليامز: الجريمة المنظمة وجرائم الشبكات اإللكترونية الجريمة المنظمة واإلرهاب نحو مق )87(

 – 5هـ، 145ذو الحجة  27 – 24المؤتمر اإلسالمي للمساهمة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب الرياض، المملكة العربية السعودية 

 م2005فبراير  8

فحة اإلرهاب، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، أحمد فالح العموش: أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب، بحث مقدم إلى أعمال ندوة مكا )88(

 17، عبدالله بن سعود السراني: أثر األعمال اإلرهابية على األمن الوطني، مرجع سابق ص 105، ص 1999الرياض، 

، الرياض، مطابع 1من الفكري، طعبد الحفيظ عبد الله المالكي: نحو مجتمع آمن فكريًا: دراسة تأصيلية واستراتيجية وطنية مقترحة لتحقيق األ )89(

 151، ص 1998، القاهرة، دار النهضة العربية، 1، صالح الدين عامر: قانون التنظيم الدولي، ط161، ص2010الحميضي، 

د، ه بن حميعبد الله مطلق عبد الله المطلق: اإلرهاب وأحكامه في الفقه اإلسالمي، تقديم: عبد العزيز عبد الله آل الشيخ؛ صالح بن عبد الل )90(

 .213-212هـ، ص 1411، الرياض، دار ابن الجوزي، 1ط
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تستطيع الدولة تحقيقها بالوسائل واألساليب املرشوعة ألن إرهاب الدولة قد يكون يف الداخل من خالل التعسف يف 

استعامل السلطة، وهو ما يسمى باإلرهاب القهري، وقد يكون عىل املستوى الخارجي وميارسه بصورة مبارشة كالعمليات 

ملدنيني يف دولة أخرى ويسمى باإلرهاب العسكري، وقد يكون بصورة غري مبارشة من التي تنفذه وحداتها العسكرية ضد ا

خالل دعم الجامعات اإلرهابية يف بعض الدول وإمدادها بالسالح واألموال لتمويل عملياتها فقد تقوم بتدريب أفراد هذه 

 .(91)لهم بعد عملياتهم الجامعات يف معسكرات تدريب خاصة ثم يتم تصديرهم إىل الخارج أو تأمني املأوى 

: وهو جرائم إرهابية للرشكات واملرشوعات ويحدث من النوع الرابع إرهاب األفراد أو الجامعات أو املنظامت الخاصة

جانب جامعات اإلجرام املنظمة التي تزاول تجارة إجرامية يف السلع والخدمات غري املرشوعة ومتارس هذه الجامعات أعامل 

 يف مجال األعامل إلرعابهم والهيمنة عىل السوق كام قد تستخدم العنف ضد السلطات الحكومية، عنف وترهيب املنافسني

وسلطات إنفاذ القانون التي تحاول عرقلة أنشطة هذه الجامعات، وقد يكون السبب والدافع وراء ارتكاب الجرائم اإلرهابية 

رد أو ثري عامل نفيس أو األعامل التي يقوم بها فشخ ي بحت كاألعامل اإلرهابية التي يقوم بها مريض نفيس تحت تأ 

وتأخذ العمليات اإلرهابية دامئاً تطورات عديدة نتيجة لعدة عوامل أهمها . (92)جامعة بدافع االبتزاز والحصول عىل املال 

 امتالك التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتطور الصناعات الحيوية والعسكرية، ومن صورها ما ييل:

وتقوم باستخدام إمكانيات أو مقدرات الحاسب اآليل يف ترويع أو إكراه اآلخرين، عىل  اإلرهابية اإللكرتونية:الجرائم 

سبيل املثال الدخول بصورة غري مرشوعة إىل نظام الكمبيوتر يف أحد املستشفيات بغرض تغيري مقادير ومكونات وصفة طبية 

 عىل سبيل االنتقام وهذا الدخول غري الرشعي ميثل حالة مستحدثة ملريض ما لتكون جرعة قاتلة تؤدي إىل وفاة املريض

للجرائم اإلرهابية اإللكرتونية وهو منط جديد من الحروب التي ال تعتمد عىل استخدام األسلحة واملتفجرات وينطوي عىل 

ؤدي إىل التأثري النحو الذي ياستخدام أو استغالل املجرمني لعدم حامية أو قابلية األنظمة املدنية والعسكرية للمخاطر عىل 

عىل األمن الوطني والعاملي وقد تكون الجرائم اإلرهابية اإللكرتونية بإطالق الفريوسات عرب شبكة اإلنرتنت وهي أهم وأخطر 

األعامل اإلرهابية ملا يسببه ذلك من خسائر فادحة يف منظومة املعلومات واألجهزة املتصلة بها والتي يصعب تحقيقها من 

الوسائل التقليدية للجرائم اإلرهابية وهذا الخطر املتنامي للجرائم اإلرهابية عرب اإلنرتنت ينبئ بالخطر وأن الوسائل  خالل

واألساليب التي ميكن تطويرها للوقاية تقابلها وسائل مامثلة يف أساليب التغلب عىل تلك الدفاعات التي قد تتهاوي أمام 

 .(93)نية للجرائم اإلرهابية واإلفساد يف األرضرضبات املحرتفني الذين يوظفون التق

فقد تلجأ الجامعات اإلرهابية الستخدام األسلحة البيولوجية كأسلحة التدمري الشامل  الجرائم اإلرهابية البيولوجية:

 وهي أسلحة ال تحتاج إىل وسائل إيصال متقدمة مام يصعب اكتشافها، ألنها عدمية اللون والطعم والرائحة، وال يظهر

تأثريها إال بعد فرتة معينة، وهنا يكون الفاعل الحقيقي قد اختفى، وكذلك من الصعب التفرقة بني العوامل البيولوجية 

                                                           
محمد محيي الدين عوض: واقع اإلرهاب واتجاهاته، بحث مقدم إلى أعمال ندوة مكافحة اإلرهاب، بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،  )91(

 87-86، ص1999الرياض، 

، 163-162، ص 2008، األردن، دار العليان للنشر والتوزيع، 1قته، أسبابه، عالجه، طشوكت محمد عليان: اإلرهاب المفروض والمرفوض حقي )92(

 60عبد الرحمن رشدي الهواري: التعريف باإلرهاب وأشكاله، مرجع سابق ص

بد الحفيظ عبد ، ع90-89، ص 2006، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1أحمد فالح العموش: مستقبل اإلرهاب في هذا القرن، ط )93(

 .254الله المالكي: نحو مجتمع آمن فكريًا: دراسة تأصيلية واستراتيجية وطنية مقترحة لتحقيق األمن الفكري، مرجع سابق ص 
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املستخدمة واألوبئة الطبيعية التي قد تحدث بني الحني واآلخر وتستخدم بغرض إحداث أكرب خسائر ممكنة يف القوى 

 19، والتأثري يف معنويات الشعوب واقتصادياتها ومثال ذلك وباء كورونا كوفيد (94)البرشية ومصادر ال روة الحيوانية والنباتية

املستجد، والتهديدات التي املوجهة للمنطقة العربية تتمثل يف التلوث البيئي خاصة يف مجال دفن النفايات النووية، وانتشار 

ات، ووجود ق نووي، وانتشار ظاهرة تهريب املخدر أسلحة التدمري الشامل النووي الكيميايئ، والبيولوجي وما يتبعها من سبا

النشاط اإلرهايب والتطرف السيايس والديني، وزيادة االنفجار السكاين وما يتبعها من تفاقم أزمة الغذاء وانتشار البطالة وزيادة 

ت، والسيول، فيضاناحجم األزمة االقتصادية لدول املنطقة العربية وانتشار الهجرة والكوارث الطبيعية مثل الزالزل، وال

والتصحر، والجراد، والعواصف، والديون وخدمتها من الفوائد واألقساط، مبا يتعارض مع املصالح الوطنية وانتشار بعض 

. (95)املستجد  19األوبئة التي تصيب اإلنسان عالوة عىل األوبئة التي تصيب الحيوان والنبات، وأبرزها فريوس كورونا كوفيد 

لترشد السكان وانتشار األمراض الوبائية وانعدام األمن الغذايئ والنزاعات واملسلحة وغري املسلحة  واملخاطر املصاحبة

االضطرابات، وتعتمد الجامعات اإلرهابية عىل عدة طرق للحصول عىل هذه األسلحة مثل االعتامد عىل جامعات وسيطة 

 .(96)ارش من مراكز البحوث أو الرسقة من املنشآت العسكرية وغري العسكرية، أو بالرشاء املب

نية بامتالك املواد النووية والتهديد بها بصورة غري قانو  وتكون الجرائم اإلرهابية النووية الجرائم اإلرهابية النووية:

ورشعية وخارج املعاهدات الدولية، وقد حدد خرباء الطاقة النووية ثالث أخطار لإلرهاب النووي تتمثل يف املواد النووية، 

 .(97)أة النووية، ومصدر اإلشعاع والتي تؤدي إىل التدمري الشامل لألفراد واملمتلكات العامة وانهيار املدن واملنش

الغازات  الكيميائية التخريب باستخدام املواد الكيميائية مثل : تشمل الجرائم اإلرهابيةالجرائم اإلرهابية الكيميائية

نقة وغريها، وتتمكن العنارص اإلرهابية من الحصول عىل هذه األسلحة السامة وغازات األعصاب والغازات الكاوية والخا

واستخدامها بواسطة الرش حيث ميكن نقلها بسهولة إىل األماكن املراد االستخدام فيها، ومن ثم متثل نوعاً من األسلحة 

غوط ات األخرية، مام وضع ضاإلرهابية ذات الخطورة العالية، وزادت خطورة انتشار أسلحة الدمار الشامل خالل الخمس سنو 

عىل اإلطار املتعدد األطراف، حيث فككت ليبيا برنامج أسلحة الدمار الشامل الخاص بها، وال يزال إيران وكوريا الشاملية 

يتوجب عليهام كسب ثقة املجتمع الدويل، ووضعت االسرتاتيجية األوروبية احتاملية إعادة إحياء الطاقة النووية املدنية يف 

 11القادمة كتحديات أمام نظام حظر االنتشار النووي، يف حالة إذا مل يرافقه ضامنات مناسبة ومثال ذلك أحداث  العهود

ً يف حرب غري معلنة حيث تسببت يف الكثري من الهلع والخوف 2001سبتمرب  م فكانت الجمرة الخبيثة تشكل تهديد جديدا

 .(98)عىل كافة املستويات 

                                                           
(94)   Norman Stone (2005), the Management and Practice of Public Relation, Macmillan Business, London. Augustine, 

Norman (2005). Managing The Crisis, You Tried To Prevent. Harvard Business Review. Nov.-Des.: 147-158. 

 522، ص 2020، القاهرة، دار النهضة العربية، 1منى كامل تركي: األزمات األمنية، ط )95(

 165شوكت محمد عليان: اإلرهاب المفروض والمرفوض حقيقته، أسبابه، عالجه، مرجع سابق ص )96(

، عبد الحميد الشواربي: الجرائم السياسية وأوامر االعتقال 121-113أحمد فالح العموش: مستقبل اإلرهاب في هذا القرن، مرجع سابق ص  )97(

 94أو قانون الطوارئ، مرجع سابق ص 

، أحمد فالح العموش: 251، ص 0042، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1محمد عبد الله العميري: موقف اإلسالم من اإلرهاب، ط )98(

  122-121مستقبل اإلرهاب في هذا القرن، مرجع سابق ص 
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تسعى دامئا للحصول عىل املال أو املنافع املادية رغم قيامها بذلك أحيانا، فهدفها ليس الحصول إن الجرائم اإلرهابية ال 

عىل املال يف حد ذاته بل الستخدامه يف توسيع نشاطها وتحقيق أهدافها، كام يكون هدفها االنتقام من سياسات دول 

ة ذلك عىل الشعوب ذاتها، وتحاول الجامعات اإلرهابيمعينة ومحاولة فرض رؤيتها للعامل عىل الدول واملنظامت الدولية، وك

أن تضفي عىل نشاطها طابعاً عقائدياً أو فكرياً أو ثقافيا لتربير أعاملها، واستاملة أفراد املجتمع إىل أطروحاتها ولو بالرتويع 

تثناء ما تقوم به فعالها باسوالقتل بخالف الجرمية املنظمة التي ال تهتم مبثل هذا الجانب الفكري ألنها ال تهتم بتربير أ 

جامعات الجرمية املنظمة من املتاجرة باألعضاء البرشية واإلتجار بالبرش واملتاجرة باملخدرات ومساعدة مزارعني املخدرات 

 لتجد بينهم موطئ قدم ومدهم باملواد الخام لصناعة املخدرات.

 نواعها إلبالغ رسالتها واإلعالن عن أفكارها وفرضكام تسعى الجامعات اإلرهابية إىل توظيف وسائل اإلعالم بجميع أ 

رؤيتها وترويع أعدائها، واستغالل اآلثار العدوانية لعملياتها املرعبة بانتهاك البرشية، وتركيزها يف األذهان والعقول بخالف 

تالفات الخجامعات الجرمية املنظمة التي تسعى إىل مامرسة نشاطها تحت أقىص درجات الرسية والكتامن لكن هذه ا

املميزة لكل نوع من الجرائم ال تحول دون تعاون الجامعات اإلرهابية مع جامعات الجرمية املنظمة، ألن ما يجمعهام أك ر 

مام يفرقهام فكال النوعني من الجامعات يعمالن وينشطان خارج إطار القوانني الوطنية والدولية ويعاديان الدول والشعوب 

ام يف إعادة تجنيد األعضاء والفاعلني، وتدريبهم، وضامن تدفق التمويل الالزم لضامن استمرار عىل السواء ويتجىل تعاونه

 .(99)تنفيذ أنشطتهام اإلجرامية 

فهناك وجود ارتباط وثيق بني اإلرهاب والجرمية املنظمة، حيث أنه مع التطور والتقدم التكنولوجي وغريه من التغريات 

كثري من الجرائم التي مل تكن معروفة من قبل مثل جرائم الحاسب اآليل، وشبكات  التي اتسم بها العرص الحايل ظهرت

املعلومات، وظهرت عصابات الجرمية املنظمة، وتصاعدت العمليات اإلرهابية والجرائم اإلرهابية يف معظم دول العامل، 

عقد يف  تحدة التاسع ملنع الجرمية الذيوازدت جرائم العنف وعمليات السطو املسلح واالتجار بالبرش وأكد مؤمتر األمم امل

م عىل العالقة بني الجرمية املنظمة وجرمية اإلرهاب، ومع نجاح الجامعات اإلرهابية واإلرهابيني بصفة 1995القاهرة عام 

ً عن طريق األعامل اإلرهابية ساعد عىل استمرار وانتشار ت ك لعامة ببعض أنحاء العامل يف تحقيق أهدافهم كلياً أو جزئيا

 .(100)الجامعات واألعامل والجرائم اإلرهابية

  

                                                           
، 2001فيل وليامز الجريمة المنظمة وجرائم الشبكات اإللكترونية الترابطات، واالتجاهات، واالستجابات دراسات األمن الدولي، جامعة بيتسبرغ،  )99(

عمان، حامد  2003، عمان، األهلية للنشر،1: القانون الجنائي والعولمة، الفساد والحكم، ط، سوزان روز أكرمان، ترجمة: فؤاد سروجي22ص 

لنائب االعثمان : مشروع االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية الجرائم التي تعمل الكويت على مكافحتها تصريح عن: 

 العام بوزارة العدل )دولة الكويت(  

، أحمد فالح العموش: مستقبل اإلرهاب في هذا القرن، مرجع 252مد عبد الله العميري: موقف اإلسالم من اإلرهاب، مرجع سابق ص مح )100(

  122-121سابق ص 
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 الخامتة

إن الجرمية السياسية تختلف يف تعريفها باختالف األنظمة السياسية السائدة لدى الدول، وبالتايل إذا كان لزوما 

إلرهابية ا إعطاء تعريف مناسب لها ومراعاة هذا االختالف كام أن لهذه الجرمية خصوصية، تجعلها تتميز عن بعض الجرائم

يف وصفها، وليس يف أركانها وال من حيث أبعادها القانونية، وقد حاولنا توضيح العالقة بني اإلجرام السيايس كإجرام يهدف 

إىل املساس بالنظام السيايس كالجرائم التي متس سالمة الدولة الداخلية وتشمل الجرائم املوجهة ضد شكل الحكومة 

سات الدستورية والحقوق الدستورية يف حق الرتشيح وحق االنتخاب، وكذلك الجرائم وتنظيم السلطات العامة واملؤس

املوجهة ضد سالمة الدولة الخارجية، وتشمل استقالل الدولة وسالمة أرضها، فالجرمية السياسية بكل أشكالها من الكالم 

يكمن خلفه  القتل والتدمري يعد سلوكاً والسلوكاملوجهة إىل كيان الدولة وسيادتها بطرق ال أخالقية إىل اآلراء املنحرفة حتى 

دوافع، فام يدفع اإلنسان لفعل عمل ما أو سلوك ما، هو نفسه يوجهها نحو الخري أحيانًا ونحو الرش أحيانًا أخرى، وبني 

 الجرائم اإلرهابية كالعنف الذي ينجم عن رصاعات سياسية أو بني فصائل قوات الدولة الواحدة.

لجرائم اإلرهابية مبختلف أشكالها وصورها وأساليبها املتنوعة، أمر مربوط يف املقام األول بالوقوف وإن القضاء عىل ا

عىل األسباب والدوافع الكامنة ورائها إىل جانب اآلثار املرتتبة عىل الجرائم اإلرهابية األمر الذي يعد دافعاً كبرياً لدفع الدول 

كل ما أوتيت من قدرات وإمكانات ملحاربتها، حيث متثل الجرائم اإلرهابية تهديداً واملنظامت الدولية واإلقليمية إىل العمل ب

مبارش لقضايا السالم الدولية الحالية، ويعد من أك ر اآلثار السلبية عىل الحياة السياسة جراء الجرائم اإلرهابية يف إساءة 

د منظامت شبوهة كصفقات السالح واألموال فوجو استعامل امتياز الحصانة الدبلوماسية واستخدمها يف مترير الصفقات امل

إرهابية داخل مناطق النزاعات الدولية يعطي دالالت قد تكون خاطئة حول اشرتاك تلك املنظامت يف العديد من أعامل 

 املقاومة، كام هو الحال يف العديد من قضايا الرشق األوسط.

 ن خالل البحث فيام يأيت:تتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها مأوال: النتائج. 

إن مصطلح الجرمية السياسية مصطلح حديث بالقانون، للجرمية السياسية آثار جسيمة عىل مختلف النواحي  .1

 االجتامعية وآثار سلبية يف الحياة السياسية سواء عىل نظام الحكم أم عىل األفراد التابعني له.

 ركان العامة وتختلف يف الرشوط الخاصة.تتفق الجرائم السياسية مع الجرائم اإلرهابية يف األ  .2

 بعض الدول ال متيز الجرمية السياسية عن غريها من حيث االختصاص مهام بلغت جسامتها. .3

إن للجرمية السياسية مفهوما نسبيا متغريا أو متبدال، يختلف من دولة إىل أخرى ومن زمن إىل آخر، وإنها تضمحل  .4

 والحقوق الفردية والعامة.عندما يضمن لألفراد والجامعات الحريات 

 ثانيا: التوصيات. 

بعد البحث والنظر يف املسائل التي كتبت حول الجرمية السياسية وما شكلته تلك الجرمية من خطر بالغ عىل الفرد 

 واملجتمع، فإن الباحثة خرجت مبجموعة توصيات وهي عىل النحو اآليت. 

ة السياسية وبيان أحكامها يف القوانني الوضعية والرشيعة أويص بعقد مؤمترات علمية تتناول مباحث عن الجرمي .1

 اإلسالمية، ودراسة األسباب التي تؤدي إىل وقوع الجرائم السياسية.
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رضورة وضع قانون منظم الماكن االحتجاز للجرائم السياسية يحددها عىل سبيل الحرص وكذلك تشمل مجموعة من  .2

 مبا يتفق مع الغرض الذي نرش من أجله ذلك اإلجراء.الضامنات تكفل حسن معاملة من يتقرر حرياتهم 

يجب أن يكون لكل شخص يسند إليه اتهام يف جرمية سياسية الحق يف أن يحاكم أمام املحاكم العادية املنصوص  .3

عليها سلفا يف القواعد العامة لكفالة الحق يف املحاكمة، ويف حالة اإلرصار عىل تشكيل محاكم ذات طبيعة استثنائية 

 أي مسمى، فانه يجب والحال هكذا حق الطعن يف األحكام الصادرة عن هذه املحاكم االستثنائية. تحت

رضورة التضييق من الجرائم التي تفرض فيها عقوبة اإلعدام يف الجرائم السيايس واالكتفاء والتدرج يف مدتها بحسب  .4

 .الخطرة يف شخصية املجرم السيايس خطورة الفعل وحجم النزعة اإلجرامية
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 االلتزام بسالمة املادة الغذائية  يف مرحلة اإلنتاج عىل  ضوء القانون الجزائري
 

 االلتزام بسالمة المادة الغذائية  في مرحلة اإلنتاج على  ضوء القانون الجزائري
    

 
 أستاذة محاضرة "أ"

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 الجزائر    -تيزي وزوز -

  

 

 امللخص باللغة العربية: 

 تجب فيها فرض احتياطات تتالءم وطبيعتها، من خالل إتباعتعترب مرحلة انتاج املادة الغذائية اهم مرحلة     

عىل  املرشع الجزائريوهو ما حرص ، رضورة التقيد مبواصفات تكوينها قواعد خاصة بظروف إنتاجها، زيادة عىل

املتعلق  03 -09من خالل فرض التزام خاص عىل املتدخل، بسالمة املادة الغذائية، مبوجب القانون رقم النص عليه، 

 قوالذي أحال إىل التنظيم ليك يضطلع مبهمة تحديد رشوط وكيفيات تطبيبحامية املستهلك وقمع الغش، 

 االلتزام،

 الكلامت املفتاحية:

 .االلتزام بالسالمة، املادة الغذائية، مرحلة االنتاج، املستهلك، املتدخل

 

Summary in English : 

The production stage of the foodstuff is the most important stage in which precautions must 

be imposed that match its nature, by following rules specific to the conditions of its production, 

in addition to the need to adhere to the specifications of its composition, which the Algerian 

legislator was keen to provide for, by imposing a special commitment on the interferer, to the 

safety of the foodstuff, Under Law No. 03-09 on consumer protection and fraud suppression, 

which has been referred to regulation in order to undertake the task of defining the conditions 

and modalities for implementing the obligation, 

Keywords:   

Commitment to safety, foodstuff, production stage, consumer, interferer. 
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 مقدمة:

سالمة املادة الغذائية جزءا كبريا من اهتامم األفراد والسلطات عىل حد سواء، خاصة أمام التطور التكنولوجي  تحتل

بح يواجه مختلف الذي أصلتشكل مصدر خطر عىل سالمة املستهلك،  أفقدها  تدريجيا خصائصها ومكوناتها الطبيعية،الذي 

مواد كياموية،  وتلك التي تضاف إليهافقد ظهرت املرشوبات الطّازجة والغازيّة واألغذية املجّمدة أنواع املواد الغذائية املصنعة، 

ل املصنّعة دائوالببهدف حفظها من التّلف، أو إكسابها لوناً جذاباً أو طعامً مستساغاً أو نكهة مميّزة، مثل املنّكهات وامللّونات 

وامللح والفاكهة...إلخ، األمر الذي أدى إىل البحث عن سبل لضامن سالمة املادة  لبعض املواد الغذائية، كبدائل السكر

اطات تالءم ب فيها فرض احتيــتجم مرحلة ــوأهالغذائية، عرب كافة املراحل التي متر بها إىل غاية وصولها إىل املستهلك، 

رورة ـــة الخاصة، هي مرحلة إنتاجها، من خالل إتباع قواعد خاصة بظروف إنتاجها، زيادة عىل ضــــطبيعة املادة الغذائي

دخل، من خالل فرض التزام خاص عىل املتعىل النص عليه، رع الجزائري ـــاملشوهو ما حرص ، التقيد مبواصفات تكوينها

وأحال إىل التنظيم ليك ش، ــامية املستهلك وقمع الغاملتعلق بح 03 -09ون رقم ـــبسالمة املادة الغذائية، مبوجب القان

ذي رقم ــــيضطلع مبهمة تحديد رشوط وكيفيات تطبيق االلتزام، وقد جاءت تلك الرشوط مفصلة خاصة يف املرسوم التنفي

الذي حدد  (101) روط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك البرشيـــشالذي يحدد  140 -17

اإلجراءات الالزمة قصد التحكم يف األخطار وضامن طابع نظيف لالستهالك البرشي للامدة الغذائية، يضمن جودتها، مع 

 ضامن عدم تشكيلها خطرا عىل سالمة املستهلك يف مرحلة إنتاجها.

التالية:  جابة عىل اإلشكاليةوانطالقا من أهمية هذا االلتزام يف ضامن توفري غذاء سليم، فإن الدراسة تهدف إىل اإل 

إىل أي مدى وفق املرشع الجزائري يف تنظيم االلتزام بسالمة املادة الغذائية امللقى عىل عاتق املتدخل يف مرحلة إنتاجها، 

 للمستهلك؟بالشكل الذي يضمن حامية فعالة 

ع بااللتزام بسالمة فية اعرتاف املرش للبحث يف كي وجب إتباع املنهج الوصفي والتحلييل،لإلجابة عىل اإلشكالية أعاله، 

ة املبحث األول(، ثم دراسة آليات ضامن سالمة املادة الغذائية يف مرحلبالسالمة )كتطبيق لاللتزام العام املادة الغذائية 

 اإلنتاج )املبحث الثاين(.

 بسالمة املادة الغذائية كتطبيق لاللتزام العام بالسالمة  األول: االلتزاماملبحث 

 االلتزام العام بسالمة وأمن املنتوج من االلتزامات امللقاة عىل عاتق املتدخل، ونظرا ألهمية املادة الغذائية، خصص يعترب

لها املرشع الجزائري أحكاما خاصة بسالمتها، مبقتضاه يلتزم بتوفري مادة غذائية سليمة، خالية من أي عيب أو شائبة أو 

عىل سالمة املستهلك، ولتحديد مفهوم االلتزام بسالمة املادة الغذائية، يتوجب  خلل أو قصور أو نقص، تجعلها مصدر خطر

 أوال البحث يف تعريفه )املطلب األول(، ومن ثم دراسة نطاق تطبيقه )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: تعريف االلتزام بسالمة املادة الغذايئ

قد أعم وهو االلتزام بالسالمة، الذي جرى االعرتاف به يف كل عيعترب االلتزام بسالمة املادة الغذائية تطبيق اللتزام 

يشكل خطر عىل السالمة الجسدية ألحد املتعاقدين، متى فوض أحدهام سالمته الجسدية للطرف اآلخر، هذا األخري الذي 

                                                           
، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهال  2017/ 11/04مؤرخ في 140 -17مرسوم تنفيذي رقم  - 101

 .16/04/2017صادر  في  ال، 24، ج. ر عدد البشري
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من الفقه )الفرع  بداية يفرتض فيه صفة االحرتاف، ونظرا ألهمية هذا االلتزام يف مجال املواد الغذائية، يتعني دراسة تعريفه

 وصوال إىل الترشيع )الفرع الثاين(. األول(،

 الفرع األول: التعريف الفقهي لاللتزام بسالمة املادة الغذائية

ظهر االلتزام بالسالمة بشكل عام، يف محاولة للخروج من اإلطار التقليدي للمسؤولية املدنية القامئة عىل فكرة الخطأ، 

، (102)تجدات العرص الحديث، حيث بدت قارصة عن تحقيق الحامية القانونية لسالمة املرضورينالتي مل تعد تتّفق ومس

  .(103)استعامله عند املستهلك الذي يتوقّعه األمان املبيع هذا يف يتحّقق وإزالتها حتى املبيع بعيوب بالعلم االلتزام مضمونه

وهو  ضار، غري صحي غذاء إلنتاج الالزمة اإلجراءات جميع يتمثل االلتزام بسالمة املادة الغذائية حسب الفقه، يف

 من توفري للمستهلك مواد غذائية سليمة خالية وبدنه، من خالل اإلنسان صحة حامية يف يتمثل أصيل تكريس لحق

 .104طبيعية سموم أو مغشوشة مواد أو ملوثات

 والجهات الرقابية واملنتج والهيئات من املستهلك كل نظر وجهة معنى السالمة الغذائية من ويف هذا اإلطار ، يختلف

 معامل وغري وطازج وصحي طبيعي يرى سالمتها يف الغذاء الخايل من املخاطر، من خالل غذاء العلمية، فاملستهلك

 املظهر لتحقيق وُمصنّعة حافظة مواد بإضافة املقبولة، املخاطر إىل والسكر، واملهني يسعى وامللح الدهون من وبقليل بالحرارة،

املرغوب، أما الهيئات الرقابية فتبحث عن مدى توفر املنتوج ملواصفات املنتوج السليم، الصالح لالستهالك،  والطعم جذابال

دون أن يكون سببا يف إلحاق رضر باملستهلك، بينام تتمثل سالمة املادة الغذائية من الناحية العلمية، يف تحديد مخاطر 

  .(105)وتكنولوجية علمية أسس وفق لتجنبها املناسبة ل واملعايري والحلولالغذاء، تقييمها، تحليلها، وضع الحلو 

 الفرع الثاين: التعريف الترشيعي لاللتزام بسالمة املادة الغذائية

املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، كل متخل يف عملية وضع  03 -09ألزم املرشع الجزائري مبوجب القانون رقم 

منه، التي تنص عىل  04ملادة اك بضامن سالمة املادة الغذائية، التي يطرحها يف السوق،  من خالل املواد الغذائية لالستهال

يجب عىل كل متدخل يف عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك احرتام إلزامية سالمة هذه املواد، والسهر عىل أن »  أنّه:

 .   «ال ترض بصحة املستهلك...

املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، عىل  03 -09من قانون رقم   6/ 03وجب املادة عرف سالمة املنتوجات مبوقد 

"غياب كيل أو وجود، يف مستويات مقبولة وبدون خطر، يف مادة غذائية مللوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أنها: 

 أية مادة أخرى بإمكانها جعل املنتوج مرضا بالصحة بصورة حادة أو ملزمة".

                                                           
فكرة االلتزام من حيث األصل، فكرة انبثقت في ذهن القضاء، لتفاصيل أكثر الرجوع إلى: محّمد سليمان فالح الرشيدي، نظرية االلتزام  - 102

ه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بضمان السالمة في إطار تطور المسؤولية العقدية، )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل درجة دكتورا

 .93، ص 1998عين شمس، اإلسكندرية، 

 . 87، ص 2002، عمان، دراسة في القانون المدني والمقارن، دار الثقافة للنشر والتوزيععامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك   - 103

 .406، ص 2017، 04عدد  ،مجلة الحقوق والحرياتخالل االلتزام بضمان السالمة الغذائية، المستهلك من عبد الحق لخضاري ، زغالمي حسيبة، حماية  -104

لدراسات األكاديمية لعبد القادر عالق، " مبدأ االلتزام بالّسالمة الغذائية لحماية المستهلك، دراسة تحليلية في الفقه والتشريع الجزائري"،    - 105

 .123.، ص 2017، 17قسم العلوم االقتصادية وا لقانونية، عدد /أاالجتماعية واإلنسانية،
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الذي يحدد رشوط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد  140 -17من املرسوم رقم  06/  03كام عرفت املادة 

عند  ضامن أن تكون املواد الغذائية بال خطر عىل املستهلكالغذائية لالستهالك البرشي، أمن املواد الغذائية كام ييل: " 

 ". دام املوجهة لهإعدادها و/ أو استهالكها طبقا لالستخ

يستخلص من املواد أعاله، أّن املرشع يعتمد عىل مصطلحني للتعبري عن نفس االلتزام، وهام السالمة واألمن؛ مع 

 وقوعه يف تناقضات عند استعاملهام.

 كل فقط  عىل خالف األمن الذي يشمل الغذائية املنتجات تطبيق مصطلح السالمة، عىل نطاق فمن جهة، يحرص

ما يوحي بأنّنا أمام التزامني متميّزين. ومن جهة أخرى، يورد لهام تعريفا مامثال يف مواضع  ،طبيعتها كانت مهام املنتجات

املتعلّق بالوقاية من األخطار الناجمة  494-97من املرسوم التنفيذي رقم  3مطة  2مختلفة، إذ يعرّف مثال السالمة يف املادة 

حث عن التوازن األمثل بني جميع العنارص املعينة، والتي تستهدف التقليل من أخطار الب " بأنّها:  (106)عن استعامل اللعب

 " .الجروح يف حيز ما هو معمول به

املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، سالف الذكر، لألمن يف املادة  03-09وهو نفس التّعريف الذي أورده القانون رقم 

التوازن األمثل بني كل العنارص املعينة بهدف تقليل أخطار اإلصابات يف حدود ما  " البحث عن  ، التي عرّفته بأنّه:15/  3

والذي نوافقه الرأي أنّه البّد من استعامل مصطلح واحد للّداللة عىل االلتزام، وهو  (107)لذلك يرى البعض  يسمح به العمل".

 السالمة؛ ألنّه األصح.

 الغذائيةاملطلب الثاين: نطاق االلتزام بسالمة املادة  

حرص املرشع الجزائري عىل توفري حامية خاصة للمستهلك من األرضار التي ميكن أن تسببها له املواد الغذائية، 

السيام مع افتقادها التدريجي لطبيعتها بفعل تدخل التكنولوجيا يف تصنيعها، من خالل فرض التزام عىل عاتق املتدخل 

تطبيق هذا االلتزام من حيث األشخاص )املطلب األول(، ثم نطاقه من بضامن سالمتها، ما يستدعي البحث يف نطاق 

      حيث املوضوع )املطلب الثاين(.

 الفرع األول: نطاق االلتزام بسالمة املادة الغذائية من حيث األشخاص

أساسه  ذ عىلة بالغة، إ ـــاص أهميــــطاق االلتزام بسالمة املادة الغذائية من حيث األشخــــد نـتحتل مسالة تحدي

ذي يتمثل يف زم به والــــ، إضافة إىل امللت)أوال(و املستهلك ــــامية التي تتضمنها أحكامه وهـــــيتم تحديد الدائن بالح

 )ثانيا(.املتدخل 

 أوال: املستهلك كمستفيد من أحكام االلتزام بسالمة املادة الغذائية

ام، وااللتزام بسالمة املادة الغذائية بشكل خاص ب: يعرب عن املستفيد من أحكام حامية املستهلك بشكل ع

 .(2)، ثم تبيان عنارص تعريفه (1)، وهنا تظهر رضورة تحديد تعريفه املستهلك""

                                                           
، الصادر  في 85يتعّلق بالوقاية من األخطار الناجمة عن استعمال اللعب،  ج. ر، عدد   21/12/1997مؤرخ في  494 -97مرسوم تنفيذي رقم  -106

24/12/1997. 

 .104، هامش ص 2005نة، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، محمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دارسة مقار -107
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 تعريف املستهلك -1

، غري أنه مل يقدم تعريفا (108) 02-89اعرتف املرشع الجزائري بحامية خاصة للمستهلك ألول مرة مبوجب القانون رقم 

سوم التنفيذي رقم املر  لكن يف وقت الحق، تبنّى أّول تعريف قانوين للمستهلك، من خاللشمول بالحامية، للمستهلك امل

كّل شخص يقتني بثمن أو مجانا، منتوجا » بأنّه: 09/  02، حيث عرّفته املادة (109)املتعلق مبراقبة الجودة وقمع الغش 90-39

 .«د حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكّفل بهأو خدمة، معّدين لالستعامل الوسيطي أو النّهايئ لس

الذي اعترب مستهلكا كافة  (110)املتعلق بالقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية 02-04بعدها ظهر القانون رقم 

اص خاألشخاص الطبيعية واملعنوية رشيطة أن تكون مجردة من كل طابع مهني، ليشمل بذلك مفهوم املستهلك كافة األش

الذي يتعلق  03 -09وهو االتجاه الذي تبناه القانون رقم  الطبيعية أو املعنوية، رشيطة أن تكون مجردة من الطابع املهني لها.

بحامية املستهلك وقمع الغش، عندما اعترب مستهلكا، كل شخص طبيعي أو معنوي يقتيض باملقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة 

 . (111)أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل بهموجهة لالستعامل النهايئ من 

 عنارص تعريف املستهلك -2

يستخلص من التعاريف القانونية املقدمة أعاله اعتامد املرشع الجزائري يف تعريفه للمستهلك عىل عنارص متمثلة يف 

، والهدف )جـ(يا ، كام يكون االستعامل نهائ)ب(قابل أو مجانا ، ويقتني بامل)أ(أن املستهلك قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا 

 )د(.من ذلك هو تلبية حاجات شخص أو حيوان يتكفل به 

 املستهلك قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا: -أ

 "كل شخص يقتني...السالف الذكر، عىل أن املستهلك هو: "   39 -90من املرسوم التنفيذي رقم  09/ 02نصت املادة 

املتعلق بحامية  03-09ن أن يحدد إذا كان املستهلك شخصا طبيعيا أو معنويا، لكن املرشع تدارك األمر يف القانون رقم دو 

 كل شخص طبيعي أو معنوي... ".منه حينام نص أن املستهلك هو: "  2مطة  3املستهلك وقمع الغش، من خالل املادة 

 املستهلك يقتني باملقابل أو مجانا: -ب

النصوص السابقة أن املستهلك املشمول بالحامية هو املستهلك املقتني للمنتوج أو الخدمة، دون أن يشمل يظهر من 

املستعمل من دائرة املستهلكني، رغم أن هذا األخري األك ر عرضة لألرضار وليس مقتنيها، كأفراد أرسة املقتني، أما عن اقتناء 

                                                           
، 08/02/1989، الصادر في 6، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، جريدة رسمية عدد 07/02/1989مؤرخ في 02-89قانون رقم  - 108

، 08/03/2009، صادر في 15ية عدد ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسم25/02/2009مؤرخ في  03-09ملغى بقانون رقم 

 .2018جوان  13، الصادر في 35جريدة رسمية عدد   09 -18معدل ومتمم بالقانون رقن 

، معدل 31/01/1990، الصادر في5، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج. ر، عدد 30/01/1990مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم  - 109

 . 21/10/2001، صادر في 61ج. ر عدد  16/10/2001المؤرخ في  315-01ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة رسمية عدد 23/06/2004، مؤرخ في 02-04من القانون رقم  02/ 03المادة  -110

، 18/08/2010، الصادر في 46، جريدة رسمية عدد 15/08/2010، مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 27/06/2004، الصادر في 41

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتضي سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات ُعرضت  ومجردة لكل طابع  منه على أّنه: "  2/  3حيث تنص المادة 

 "مهني

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر. 03-09من القانون رقم  03المادة  - 111
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خل غري محله ألن االقتناء يكون دامئا مبقابل، وإن كان قد يقصد أن املتد املنتوج باملقابل أو مجانا، فإن لفظ يقتني يف 

ملزم اتجاه كل من يستعمل املنتوج سواء تحصل عليه مبقابل أو مجانا، يكون من األجدر استخدام لفظ يتحصل وليس 

 . 112يقتني

 االستعامل النهايئ للمنتوج:   -جـ

لنهايئ، ما مستهلكا يجب أن يتوجه إىل اقتناء املنتوج إىل االستعامل اأقر قانون حامية املستهلك أنه حتى يعترب شخصا 

ومفاده االقتناء من أجل االستهالك الفوري، أو خالل مدة من الزمن، عىل أن يكون االستهالك سلعة أو خدمة عىل شكلها 

د الحامئية غاير لألول والقواعالنهايئ املوجودة عليه دون إخضاعها إىل تغيريات وتحويالت وبذلك يكون قد أنتج منتوجا م

 .113ال تشمله

 تلبية املستهلك لحاجاته أو حاجات شخص أو حيوان يتكفل به:  -د

ينحرص تعريف املستهلك طبقا للقانون الجزائري يف الشخص الذي يلبي حاجاته الخاصة أو العائلية وليس حاجاته 

 يدخل يف مفهوم املستهلك، األشخاص الذين هم ، كام114املهنية، كأن يشرتي الشخص غذائه أو يكتتب تأمينا أو يسافر

 . 115تحت كفالة املتدخل

كام يشمل التعريف: الحيوان، وهذا راجع إىل األهمية البالغة التي أصبح يحىض بها حيوان الصحبة يف وقتنا الحارض، 

قابله تراجع للحيوان الذي ي خاصة مع انتشار صناعة املواد الغذائية املوجهةوالذي قد يكون ضحية مواد غذائية غري سليمة، 

 . (116)استخدام العلف والغذاء الطبيعي

 املتدخل كمدين بااللتزام بسالمة املادة الغذائية  -ثانيا

من القانون  01/ 04"، إذ تنص املادة املتدخليعرب املرشع الجزائري عن امللتزم بضامن سالمة املادة الغذائية مبصطلح "

ذائية يف عملية وضع املواد الغ متدخليجب عىل كل " ستهلك وقمع الغش، عىل ما ييل: املتعلق بحامية امل 03 -09رقم 

 ".لالستهالك احرتام إلزامية هذه املواد، والسهر عىل أال ترض بصحة املستهلك

عن رب يع ،)امللغى( بالقواعد العامة لحامية املستهلكاملتعلق  02 -89كان املرشع الجزائري يف ظل القانون رقم فبعدما 

املتعلق بضامن املنتوجات  266-90وذلك يف املرسوم التنفيذي رقم "، املحرتفاملدين بأحكام حامية املستهلك بلفظ "

                                                           
، إلتزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل شهادة نوال شعباني )حنين( -112

 .30-29ص ص ،  2012، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الماجستير في العلوم القانونية، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

رين، حماية المستهلك في مواجهة مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون سلوى تق -113

 ..23ص ، 2015العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزوز، 

بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق  ، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري،الياقوت جرعود -114

 .26، ص 2011والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

يثير لفظ يتكفل الذي استخدمه المشرع يثير العديد من التساؤالت، حول ما إذا تعلق األمر بالكفالة المنظمة بنصوص القانون المدني أو  -115

 .31، مرجع سابق، ص نوال شعباني )حنين(ي وضعية األشخاص الذين يقيمون مع المستهلك وال يتكفل بهم.  أنظر: في قانون األسرة، وما ه

 ..267، ص  2008، 06، عدد مجلة أبحاث قانونية وسياسيةنضيرة بوعزة، االلتزام بضمان سالمة المادة الغذائية ونظافتها،  -116
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الخاص بحامية املستهلك وقمع الغّش، يطلق عليه مصطلح  03-09، أصبح بعد صدور القانون رقم (117) والخدمات )امللغى(

 .(118)« أو معنوي يتدّخل يف عمليّة عرض املنتوجات لالستهالككّل شخص طبيعي » ، معرفا إياه بأنه: املتدّخل

مجموع مراحل اإلنتاج واالسترياد والتخزين والنقل والتوزيع وضع املنتوج لالستهالك، بأنها: "  08/  03املادة  كام عرفت

سترياد واال يتعني إذن عىل كل شخص طبيعي كان أو معنوي يتدخل يف مجموع مراحل اإلنتاج  "بالجملة وبالتجزئة

 والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة والتجزئة، عرض مواد غذائية سليمة. 

 الفرع الثاين: نطاق االلتزام بسالمة املادة الغذائية من حيث املوضوع

 2/  3يف املادة  عرفها املرشعوقد ينصب محل االلتزام بسالمة املادة الغذائية عىل موضوع يتمثل يف املادة الغذائية،  

 املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، بأنها: 03 -09القانون ن م

 املضغ، وعلك املرشوبات ذلك يف مبا الحيوان، أو اإلنسان لتغذية موجهة كل مادة معالجة أو معالجة جزئياً أوخام، « 

 مواد أو أدوية شكل يف فقط املستخدمة املواد ومعالجتها، باستثناء وتحضريها األغذية تصنيع يف املستعملة املواد وكل

  التبغ". مواد أو التجميل

يالحظ عىل التعريف الذي اعتمده املرشع الجزائري للامدة الغذائية، شموليته لكل مادة معالجة جزئيا أو كليا، أو يف 

الغذائية  ةشكلها الخام، سواء كانت موجهة لتغذية اإلنسان أو الحيوان، ويف هذا السياق ألغى القانون الذي كان يعرف املاد

ويقرصها عىل تلك املادة الغذائية املوجهة لالستهالك البرشي دون اإلشارة إىل تلك املوجهة لالستهالك الحيواين، ويتعلق 

منه، بعدما أصبح املستهلك  04/ 02املتعلق بوسم املنتوجات الغذائية وعرضها، يف مادته  367 -90األمر باملرسوم التنفيذي رقم 

 ، عىل النحو السالف ذكره.  03 -09لحيوان ويجعله مستفيدا أيضا من أحكام القانون رقم يشمل يف تعريفه ا

 املبحث الثاين: آليات ضامن سالمة املادة الغذائية يف مرحلة اإلنتاج

قتيض تكريس االلتزام بالسالمة الغذائية، اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلنتاج غذاء صحي غري ضار بصحة ي 

عترب مرحلة إنتاجها املرحلة التي تشكل تهديدا محتمال عىل سالمتها، لذلك يجب األخذ بعني االعتبار احتياطات اإلنسان، وت

ين املادة الغذائية بتكومعينة، من خالل التقيد بقواعد السالمة املرتبطة بظروف اإلنتاج )املطلب األول(، وتلك املتعلقة 

 )املطلب الثاين(. 

 مة املادة الغذائية املتعلقة بظروف اإلنتاجاملطلب األول: قواعد سال 

يعد املحيط الذي تنتج فيه املادة الغذائية أول حلقة لضمـــــان سالمتها، وأهم رشط لتحقيــــــق هذه الغاية، هو احرتام 

خاص املتعاملني شالضوابط القانونية املتعلقة بظروف اإلنتاج، سواء تعلّق األمر باملنشآت والتجهيزات )الفرع األول( أم باأل 

 .) الفرع الثاين( مع املواد الغذائية

                                                           
، ملغى 19/09/1990، صادر في 40، يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج. ر  عدد 15/09/1990مؤرخ في  266-90مرسوم تنفيذي رقم    -117

، صادر 49، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، ج. ر  عدد 29/09/2013مؤرخ في  327 -13بالمرسوم التنفيذي رقم 

 . 02/10/2013في 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر. 03-09رقم  من القانون 7/  3الرجوع إلى المادة  - 118
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 الفرع األول: ضوابط السالمة املرتبطة باملنشآت والتجهيزات

كز املرشع الجزائري عىل وجوب احرتام ضوابط معية مرتبطة بظروف إنتاج املادة الغذائية، من خالل إقرار ضوابط 

 غذائية وتحويلها )ثانيا(.تطبق عىل منشآت )أوال( وتجهيزات تصنيع املواد ال

 أوال: ضوابط سالمة منشآت تصنيع املواد الغذائية

يتعني أثناء إنتاج املادة الغذائية مراعاة ضوابط معينة يف املنشآت التي يتم فيها إنتاجها، من خالل حسن اختيار موقعها 

 وتهيئتها )ب( مع الرتكيز عىل نظافتها )جـ(.تصميمها )أ( واحرتام رشوط 

 ة حسن اختيار موقع املنشآت الغذائيةمراعا -أ

يعترب اختيار موقع املنشآت الصناعية، من القرارات األساسية التي تتخذ، والذي يتوقف عليه نجاح العملية اإلنتاجية، 

ويعترب مجال إنتاج املواد الغذائية أبرز املجاالت التي  ،(119) من خالل الرتكيز عىل تشييدها يف مكان مالئم لنوع النشاط

يتعني مراعات رشوط معينة عند اختيار موقعها، إذ يتعني اجتناب تشييدها بالقرب من أي مكان ميكن أن يشكل تهديدا 

لسالمة األغذية وصالحيتها، لذلك ينبغي أن تقام بعيدا عن املناطق امللوثة بيئيا، واألنشطة الصناعية التي متثل تهديدا 

اطق املعرضة لخطر املنوكذا  لفيضانات، ما مل تتخذ اإلجراءات الوقائية الكافية،املناطق املعرضة لو   خطريا بتلوث األغذية

املناطق حيث تحزن النفايات، التي ال ميكن تنظيفها بشكل فعال من املخلفات الصلبة زيادة عىل  اإلصابة بالحرشات؛

 .(120)والسائلة

 احرتام رشوط تصميم وتهيئة املنشآت الغذائية -ب

الصحة املنشآت الغذائية وتهيئتها بطريقة تسمح بتطبيق املامرسات الجيدة فيام يتعلق بتصميم ركز املرشع عىل رضورة 

  .(121)الغذائية، مبا يف ذلك الوقاية من تلوثها 

ينبغي كذلك مراعاة أن تكون املحالت وملحقاتها التي يتم فيها التعامل مع املواد الغذائية ذات أبعاد كافية بالنظر إىل 

ها، وتحتوي عىل فضاءات منفصلة لتخزين املواد األولية واملواد املحولة، وتسمح بالفصل بينها وبني مناطق طبيعة استعامل

تحضري املنتوج النهايئ وتوضيبه، والفصل بني املنتوجات القابلة لالستهالك وتخزينها، وغري القابلة لذلك، وكذا مناطق 

 ئية الباردة، كام يجب أن تحتوي عىل التهيئات الالزمة لتأمني ضامن كافللتعامل مع املواد الغذائية الساخنة واملواد الغذا

ضد استقرار الحرشات والقوارض والحيوانات األخرى وامللوثات، السيام التي تتسبب التي تتسبب فيها االضطرابات الجوية 

 . (122)والفيضانات ودخول الغبار

ت وجوب مراعاة إقامة الهياكل الداخلية للمنشآ  لغذائية،رشوط تهيئة املنشآت ا يدخل أيضا ضمن االلتزام باحرتام

الغذائية بطريقة سليمة ومبواد شديدة التحمل، يكون من السهل صيانتها، وتنظيفها، وكذلك تطهريها، وينبغي بصفة خاصة 

                                                           
لد ، مج مجلة دراسات محاسبية وماليةحيدر عدنان أمير، العوامل المؤثرة على اختيار موقع المشروع الصناعي وأثر ذلك على تلوث البيئة،   _ 119

 وما بعدها. 350، ص 2013، 22، عدد 08

 سالف الذكر.يحدد شروظ النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهال  البشري،  140 -17قم من المرسوم التنفيذي ر 11المادة  120

 من نفس المرسوم التنفيذي. 12المادة  - 121

 من نفس المرسوم التنفيذي. 14و 13المادتين  - 122
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ة بشكل دمراعاة أن تكون أسطح الحوائط والفواصل واألرضيات واألسقف والتجهيزات العلوية وكل لواحق املنشأة، مشي

، مع الرتكيز عىل أن تكون املحالت وملحقاتها (123) يضمن أال يكون لها أي تأثري سام عند استخدامها يف األغراض املقصودة

كافية لتوفري تهوية مالمئة طبيعيا أو ميكانيكيا، وتوفري مصادر لإلضاءة الطبيعية والصناعية الكافية حتى ميكن إدارة هذه 

       .(124)املرافق بطريقة صحية

 منشآت تصنيع املواد الغذائيةاحرتام رشوط نظافة  -جـ

املتعلق بحامية  03 -09من خالل القانون رقم ، منشآت تصنيع املواد الغذائيةأكد املرشع عىل وجوب احرتام رشوط نظافة 

نظافة والنظافة منه عىل رضورة احرتام  ضوابط ورشوط ال 06املستهلك وقمع الغش، سالف الذكر، حيث ألح يف  املادة 

الصحية الخاصة مبحالت وأماكن عملية تصنيع املواد الغذائية. ليقر قاعدة آمرة توجب عىل كل متدخل يف عملية انتاج 

 .(125)املواد الغذائية لالستهالك التقيد بها 

الذي ( 126) 203  -12تولت املراسيم التنفيذية للقانون أعاله تحديد كيفية تطبيق هذه القاعدة، كاملرسوم التنفيذي رقم 

يحدد رشوط النظافة الذي  140 -17منه بالتقيد بنظافة مكان اإلنتاج، إضافة إىل املرسوم التنفيذي رقم  05ألزم يف املادة 

والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد الغذائية لالستهالك البرشي، سالف الذكر، الذي فصل يف املسألة بداية مبرحلة 

حامية املواد األولية من كل تلويث مع مراعاة كل عملية تحويل قد تتعرض لها الحقا، كام ألزمت املتدخلني االنتاج األويل ب

يف عملية اإلنتاج األويل بالسهر عىل احرتام األحكام الترشيعية والتنظيمية املعمول بها واملتعلقة بالوقاية من األخطار التي 

، ومنها عىل الخصوص التدابري الالزمة لتجنب كل تلويث قادم من الهواء ميكن أن تشكل خطرا عىل صحة املستهلك وأمنه

 .(127)والرتبة واملاء والحرشات

كام ركز عىل توفري كل الظروف لضامن تحقيق هذه الغاية من خالل توفري مرافق صحية كافية، باإلضافة إىل   

ة رة وتهوية جيدة مع الرتكيز عىل نظافتها، إضافتزويدها مبغاسل وحجرات لحفظ املالبس ومراحيض مزودة باملاء، لها إنا

 .(128)إىل أنه حّدد الضوابط املطبقة عىل الصيانة والتنظيف والتطهري

كام تناول الضوابط املطبقة عىل رصف النفايات، بالشكل الذي يقلل من تراكم القاذورات وتكثيفها وتساقط   

ياكل مالمئة ألجل التخزين والتخلص بطرق حسنة للنظافة من سواء من حيث اشرتاط توفر أجهزة و/ أو ه .(129)جزيئاتها

                                                           
النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية  يحدد شروط 140 -17من المرسوم التنفيذي رقم  19إلى  15المواد من  - 123

 لالستهال  البشري، سالف الذكر.

 من نفس المرسوم التنفيذي. 31و  30المواد  124

 .125عبد القادر عالق، مرجع سابق، ص  - 125

، صادر في 28منتوجات، ج.ر عدد ، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن ال2012/ 05/ 06، مؤرخ في 203-12مرسوم تنفيذي رقم  - 126

09/05 /2012. 

يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية  140 -17من المرسوم التنفيذي رقم  09إلى  06االمواد من  - 127

 لالستهال  البشري، سالف الذكر.

 .من نفس المرسوم التنفيذي.  20و  14المادتين  - 128

 من نفس المرسوم التنفيذي. 19إلى  15 المواد من - 129
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النفايات الغذائية غري القابلة لالستهالك أو من خالل رشوط تصميم وتسيري الفضاءات املخصصة لتخزينها، وطريقة 

ابط لتحديد و و يشرتط أن تتوافر يف املنشآت الغذائية كميات كافية من املياه الصالحة للرشب، مع وضع ض. (130)التخلص منها

 . (131)كيفية التعامل مع تلك املياه واستخدامها، بالشكل الذي يضمن سالمة املادة الغذائية من إي تلوث ميكن أن يلحق بها

 ثانيا: ضوابط سالمة تجهيزات تصنيع املواد الغذائية وتحويلها

ة ا مالمسة املواد الغذائيحرص املرشع عىل رضورة استجابة التجهيزات وجميع املعدات واألواين التي من شأنه

لخصائص معينة، مبا يف ذلك أن تركب عىل نحو يسهل معه صيانتها وتنظيفها وتطهريها وأن تكون املساحات املالمسة لها 

جد ملساء وغري سامة، وغري قابلة للتآكل وأن تصمد أمام عمليات الصيانة املتكررة والتنظيف، وأن تكون مصنوعة من مواد 

، ومهيأة لحفظ املواد الغذائية القابلة للتلف أو املجمدة (132)ري سام عند استخدامها يف األغراض املقصودة منهاليس لها أي تأث

 .(133)أو املجمدة تجميدا مكثفا

 السالمة املتعلقة باألشخاص املتعاملني مع املواد الغذائية الثاين: ضوابطالفرع 

الذين يتعاملون معها ليس من املحتمل أن يحدثوا تلوثا بها تتطلب سالمة املواد الغذائية التأكد من أن األشخاص 

 بشكل مبارش، وذلك من خالل املستخدمني )أوال( أو غري مبارش، ويتعلق األمر باألشخاص األجانب عن املنشأة )ثانيا(.

 أوال: ضوابط السالمة املتعلقة باملستخدمني

ريق مبهام لعنارص البرشية ذات الكفاءة املهنية، ويختص هذا الفيقتيض إنتاج املواد الغذائية، اختيار فريق اإلنتاج من ا

؛ غري أن أهم رشط يف هذا الفريق لضامن سالمة املادة الغذائية (134)تتضّمن عمال ملراجعات الصناعية ومتابعته باستمرار

 .(135)يكمن يف رضورة نظافته البدنية؛ إذ أن املواد الغذائية  ال تكون نظيفة إال بنظافة املستخدم

ستخدمني، بالسهر عىل رشوط النظافة الصحية للم ،يلتزم لذلك كل متدخل يف عملية عرض املواد الغذائية لالستهالك

التي  06املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، سالف الذكر، يف املادة  03-09وهو ما ألح عليه املرشع سواء يف القانون رقم 

ملية وضع املواد الغذائية لالستهالك أن يسهر عىل احرتام رشوط النظافة يجب عىل كل متدخل يف ع"  تنص عىل أنه:

 .".والنظافة الصحية للمستخدمني..

املتعلق بالقواعد املطبقة يف مجال أمن املنتجات، سالف  203 -12وكذا يف املراسيم التنفيذية، كاملرسوم التنفيذي رقم  

 ، يف نصها عىل أنه: 05الذكر،  وبالضبط يف مادته 

                                                           
 من نفس المرسوم التنفيذي. 33و 32المادتين  - 130

يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية  140 -17من المرسوم التنفيذي رقم  29إلى  25المواد من  131

 لالستهال  البشري، سالف الذكر.

 سوم التنفيذي..من نفس المر 23المادة  - 132

 من نفس المرسوم التنفيذي. 24المادة  - 133

كلية العلوم ، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، "اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة الصناعية"عبد الناصر موسى، أمال حمان،  - 134

 ..87ص، 04،2008بسكرة، عدد االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، 

 .125عبد القادر عالق، مرجع سابق، ص  - 135
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 " يجب أن تستجيب السلعة و/ أو الخدمة.....  

 رشوط النظافة التي يجب أن تتوفر يف ...األشخاص الذين يعملون بها...". -

يحدد رشوط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد الذي  140 -17املرسوم التنفيذي رقم يضاف إىل ذلك 

لية عرض املواد كل متدخل يف عم تفصيل هذا العنرص، والذي يلتزم مبوجبهالغذائية لالستهالك البرشي، الذي تناول بال

الغذائية لالستهالك السهر عىل أن يكون املستخدمني املكلفني بإنتاج املادة الغذائية، معتنني عناية فائقة بنظافة ثيابــــهم 

عانون من تخدمني املعروف أو املشتبه يف أنهم يوأبدانــــهم أثناء تعاملهم مع املادة الغذائية، كام ال ينبغي أن يسمح للمس

مرض أو يحملون عدوى من املرجح أن تنتقل عن طريق الغذاء، بدخول مناطق تداول األغذية إذا كان من املحتمل أن 

يؤدي وجودهم بها إىل تلويث األغذية، لذلك يتعني إخضاعهم لفحوص طبية دورية وعمليات تطعيم، بل شدد أيضا عىل 

ني عىل عدم لبس أو إحضار إىل مناطق التعامل مع األغذية، أشياء شخصية، مثل الحيل  والساعات  والدبابيس  املستخدم

 .(136)وغريها ، ملا ميكن أن متثله من خطر  عىل سالمة وصالحية األغذية

 السالمة املتعلقة باألشخاص األجانب عن املنشأة ثانيا: ضوابط

ىل قد يكون لهم اتصال مع املواد الغذاية، لذلك أكد املرشع ع ستخدمني الذيناملتطبق قواعد السالمة أيضا عىل غري 

تنظيم دخلول األشخاص األجانب عن املنشآت )زوار أو مرتبصون( إىل األماكن املخصصة للمواد الغذائية، وتحديد اجراءات 

األشخاص املصابني أو حاميل ملرض  عىل مينعكام  .(137)، السيام يف مجال النظافة الجسدية ونظافة الهندامالنظافة املطبقة

متنقل عن طريق املواد الغذائية أو الذين يعانون من جروح متعفنة أو طفح جلدي أو اسهال أو مصابني بالتهابات، من التعامل 

 .(138)التعامل معهاإىل أماكن  الغذائية والدخولمع املواد 

 تكوين املادة الغذائية االلتزام بقواعداملطلب الثاين: 

يد الغذائية عىل عاتق املتدخل التقيد بقواعد تكوين املادة الغذائية وذلك يتأىت من خالل التقيلقي االلتزام بالسالمة   

بالخصائص والرشوط التقنية الفنية يف يف كل مراحل تصنيعه، بداية من مرحلة جمع املحصول والذبح والحلب وتربية 

األولية، لتشكل ما يسمى بضوابط االنتاج األويل )الفرع األول(، وصوال إىل  الحيوانات والصيد البحري والربي، باملادة

 وتصنيع املادة الغذائية )الفرع الثاين(. ضوابط اعداد

 الفرع األول: الضوابط املطبقة عىل االنتاج األويل

املواد األولية املستعملة ة بيتطلب التصنيع الغذايئ املرور بعدة مراحل؛ كعمليات تحويلية أو معالجة كيميائية، وذلك بداي

يف التصنيع الغذايئ، عرب السلسلة الغذائية التي تشمل عىل الخصوص جمع املحصول والذبح والحلب وتربية الحيوانات 

 .(139)والصيد البحري والربي، وهو ما أطلق عليه املرشع ما يسمى باإلنتاج األويل 

                                                           
يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع  140 -17من من المرسوم التنفيذي رقم  06، 05، 04، 02، 01فقرة  55المادة  - 136

 المواد الغذائية لالستهال  البشري، سالف الذكر

 . من نفس المرسوم التنفيذي 07فقرة  55المادة  - 137

 من نفس المرسوم التنفيذي . 03فقرة  55المادة  - 138

 .من نفس المرسوم التنفيذي 13/ 03المادة  - 139
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، والذي أكد من خاللها (140) 140 -17ع من املرسوم التنفيذي رقم تناول املرشع ضوابط االنتاج األويل يف الفصل الراب

عىل رضورة مراعاة التأثريات املحتملة ألنشطة إنتاج املواد الغذائية األولية عىل سالمة األغذية وصالحيتها،  ويتضمن ذلك، 

حددة لتقليل واتخاذ تدابري مبصفة خاصة، تحديد أي نقاط معينة يف هذه األنشطة قد تكون احتامالت التلوث فيها عالية، 

 من املرسوم أعاله عىل أنه:  08هذه االحتامالت، ويف ذلك نصت املادة 

" يجب عىل املتدخلني يف اإلنتاج األويل السهر عىل احرتام األحكام الترشيعية والتنظيمية املعمول بها واملتعلقة 

 ك وأمنه والسيام منها، التدابري الالزمة:بالوقاية من األخطار التي ميكن أن تشكل خطرا عىل صحة املستهل

لتجنب كل تلويث قادم من الهواء والرتبة واملاء والحرشات والقوارض وأغذية الحيوانات واألسمدة واألدوية البيطرية  -

 ومواد الصحة النباتية واملبيدات وكذا التخزين ومعاملة النفايات والتخلص منها،

لك النباتات التي ميكن أن تتسبب يف تاثريات عىل الصحة البرشية مبا يف ذاملتعلقة بالصحة وكذا املحافظة عىل  -

 برامج رصد ومراقبة األمراض الحيوانية ومصادر هذه األمراض،

 املتخذة قصد تجنب كل تلويث برازي أو غريه، -

 ملعالجة النفايات وتخزين املواد الضارة بطريقة مالمئة".   -

 ملادة الغذائيةالفرع الثاين: ضوابط اعداد وتصنيع ا 

املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، عىل وضع القواعد العامة لضامن  03-09حرص املرشع من خالل القانون رقم 

سالمة املواد الغذائية بغرض ضامن سالمتها أثناء اعدادها وتصنيعها، وأحال إىل التنظيم ليك يضطلع مبهمة تحديد تلك 

طبق يف مجال صناعة املواد الغذائية، من خالل وضع مواصفات قياسية يف مجال الرشوط والكيفيات واآلليات التي ت

الغذاء، خصوصا ما يتعلق منها بضوابط استعامل املضافات الغذائية يف املواد الغذائية )أوال(، أم تلك التي تنظّم الرشوط 

ة يف مجال والرشوط والكيفيات املطبّق )ثانيا( والكيفيات املحّددة يف مجال الخصائص املكروبيولوجية للمواد الغذائية

 )ثالثا(. امللوثات

 استعامل املضافات الغذائية يف املواد الغذائية: ضوابط -أوال  

نة، كحفظها تضاف لألطعمة لتؤدي أغراضاً معي تعترب املضافات الغذايئة مواد ذات منشأ كيميايئ )صناعي( أو طبيعي، 

رفع جودة ، زيادة عىل أنها تعمل عىل (141)واد ملونة أو منكهة أو مزيدة للكثافةمن التلوث وعوامل الفساد أو تستخدم كم

الغذاء أو نوعيته وتحسني القيمة الغذائية له وزيادة تقبُّل املستهلك له وتسهيل تحضريه، زيادة عىل توفريه بصورة أفضل 

نتج من املواد ادي املتمثل يف زيادة ترصيف املوأرسع وتقليل الفاقد أو التالف منه بقدر اإلمكان، إضافة إىل العامل االقتص

 .(142)الغذائية وتحقيق زيادة يف عائد تسويقه

                                                           
 .من نفس المرسوم التنفيذي 09إلى  06حددت الضوابط المطبقة على اإلنتاج األولي المواد من  - 140

، بتاريخ التحميل: studies.com/-http://greenل من الموقع: مجد جرعتلي، المضافات الغذائية وأضرارها على صحة اإلنسان والبيئة، محمو  - 141

07/03/2020. 

، ةالبيئي مجلة أسيوط للدراساتنيفين عبد الغنى النسر، ناهد محمد وهبة، "مكسبات الطعم واأللوان الصناعية التي تضاف لألغذية"،  - 142

 .92 ، ص2012، 36أسيوط، عدد 

http://green-studies.com/
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وبغض النظر عن قيمتها الغذائية، فإن إضافتها إىل املنتوج يشكل فائدة تكنولوجية عالية، سواء يف التصنيع أو اإلعداد 

طلوبة، لذلك للمضافات الغذائية ضوابط معينة وقوانني ، غري أن اإلشكال يكمن يف الكمية امل(143)أو املعالجة أو التعبئة 

 الغذائية.تحكمها وتحدد الكميات املسموح بها يف املادة 

إذ أن تجاوز الكمية املسموح بها قد يؤدي اىل مضاعفات خطرية وتأثريات سلبية، قد تظهر يف الوقت القصري أو بعد 

لعصبي، ري عىل وظيفة القلب، والكبد والكىل، التأثري عىل املخ والجهاز افرتة من الزمن، مثل تكوين األورام الرسطانية، التأث

ارات لذا فان منظامت  واد B12 وقد تؤدي اىل أمراض يف الجلد والفم، وتؤدي اىل  تدمري الفيتامينات الرضورية مثل فيتامني

 .(144)القوانني الخاصة باملضافات الغذائية األغذية  هي التي تقوم بوضع

ملرشع الجزائري عىل تنظيم استخدام املواد املضافة إىل املواد الغذائية، من خالل املرسوم التنفيذي رقم وقد حرص ا

تطبيقا  ،(145)املوّجهة لالستهالك البرشي الذي يحّدد رشوط وكيفيات استعامل املضافات الغذائية للمواد الغذائية 12-214

ستهلك وقمع الغش، سالف الذكر، التي سمحت بإدماج املضافات الغذائية املتعلق بحامية امل 03-09من القانون رقم  08للامدة 

املوجهة لالستهالك البرشي أو الحيواين، وهذا من أجل إعطائها الطعم أو اللون أو الكثافة التي متيزها، لكن يجب أن 

  .تستجيب املواد املضافة للمقاييس للجزائرية

وقد  ات واملثبتات.األحامض واملُحلِّياملضافات الغذائية وتشمل املضافات أيضا وتعترب امللونات واملواد الحافظة من أشهر 

وى يف املواد الغذائية املوجهة لالستهالك البرشي وكذا الحدود القص  املضافات الغذائية استعامل وكيفيات رشوط 214  حدد

 .(146)املرخص بها

الة عدم نقاء املحددة يف املقاييس الجزائرية، ويف حكام يجب أن تستويف املضافات الغذائية مواصفات التعريف وال

وجودها تستعمل املقاييس املعمول بها عىل املستوى الدويل، بحيث ال ميكن أن تدمج يف املواد الغذائية إالّ املضافات 

 .(147)الغذائية الحالل التي يباح استهالكها حسب الرشيعة اإلسالمية

                                                           
 .01عبد الله محمد جعفر، المواد الحافظة والمضافة في الصناعات الغذائية، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، د. س. ن، ص   - 143

، 40، عدد مجلة أسيوط للدراسات البيئية، أسيوطمجد جرعتلي ، مرجع سابق، وسناء عبده الشامى، " مميزات وعيوب إضافات األغذية"،  .  - 144

 .07 -06، ص ص 2014

الموّجهة  ، يحّدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية للمواد الغذائية51/05/2012في  مؤرخ 214-12مرسوم تنفيذي رقم   - 145

 . 16/05/2012، صادر في 30لالستهال  البشري، ج. ر عدد 

 من المرسوم أعاله المضافات الغذائية بأنها:  03وقد عرفت المادة 

 :مادةكل " 

 ال تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها وال تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائية تحتوي أو ال على قيمة غذائية،-

ة جتؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعال  -

أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة، إلى التأثير على خصائصها أو أحد مشتقاتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مكونا لهذه أو التوضيب 

 .المادة الغذائية"

الموّجهة  يحّدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية للمواد الغذائية 214 -12من المرسوم التنفيذي رقم  07 -06المادتين   - 146

 .لالستهال  البشري، سالف الذكر

 من نفس المرسوم التنفيذي. 09 -08المادتين   - 147
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 مجال الخصائص املكروبيولوجية للمواد الغذائيةالرشوط والكيفيات املحّددة يف  -ثانيا

املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش، مرسوما يحدد  03 -09من قانون رقم  04أصدر املرشع الجزائري تطبيقا للامدة 

حدد ، كام أصدر قرارا وزاريا مشرتكا ي(148)الرشوط والكيفيات املحّددة يف مجال الخصائص املكروبيولوجية للمواد الغذائية

، الذي حدد معنى احرتام املعايري امليكروبيولوجية بأنها الحصول عىل نتائج مرضية (149)املعايري امليكروبيولوجية للمواد الغذائية

 أو مقبولة عند اجراء التحاليل امليكروبيولوجية املبنية عىل أساس القيم املحددة لهذه املعايري.

ألغذية مدى قبول منتوج أو حصة من املواد الغذائية، أو طريقة عىل أساس تحدد املعايري امليكروبيولوجية الخاصة با  

وجود أو غياب الكائنات الحية الدقيقة، أو عدد منها و / أو كمية ما تفرزه من املواد السامة / نواتج األيض، من كل وحدة 

 .(150)من وحدات الكتلة، أو الحجم، أو املساحة، أو الحصة

راء االختبارات املالمئة بإج امليكروبيولوجية يف تقييم املواد الغذائية االكتفاء طبيق املعايريومن الضـروري جـدا، عند ت

السلعة يف حالة  أقىص منفعة بحصول املستهلك عىل فقط عىل املنتجات الغذائية يف حلقات السلسلة الغذائية التي تحقق

لغذائية ملشرتك الذي يحدد املعايري امليكروبيولوجية للمواد اسليمة وصالحة لالستهالك، ويف هذا الصدد حدد القرار الوزاري ا

يف امللحق األول والثاين  منه املعايري امليكروبيولوجية املتعلقة باملواد الغذائية، إضافة إىل تقنيات القيام بالتجارب وتفسري 

 نتائج التحليل امليكروبيولوجي للمواد الغذائية. 

 قة يف مجال امللوثاتثالثا:  الرشوط والكيفيات املطبّ 

تخضع املواد الغذائية يف عملية تصنيعها لرشوط من حيث الكيفيات املطبقة يف مجال امللوثات واملواد السامة املسموح 

وقمع الغش،  املتعلق بحامية املستهلك  09-03من القانون رقم  05بها، بهدف ضامن سالمة املستهلك، ويف ذلك تنص املادة 

حيوانية بكمية غري مقبولة بالنظر اىل الصحة البرشية وال ع مواد غذائية لالستهالك تحتوي عىل ملوث مينع وضعىل أنه: "

". وقد أحالت الفقرة الثانية  من هذه املادة إىل التنظيم، لضبط حدود امللوثات املسموح السام له وخاصة فيام يتعلق بالجانب

، بنّي من خالله (151)دد الرشوط والكيفيات املطبّقة يف مجال امللوثاتوتطبيقا لذلك أصدر املرشع مرسوما تنفيذيا يح بها.

بها يف هذه املواد كآلية نس القصوى الستعامل امللوثات الغذائية املسموح بها يف املواد الغذائية، بهدف تخفيض  املستويات 

االستعامل  تخفيض أو منع من محل للوقاية من مخاطرها والحفاظ عىل صحة املستهلك، حيث نظم قوائم للمواد )امللوثات( 

                                                           
المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد  ات، يحدد الشروط والكيفي2015/ 25/06في المؤرخ 172- 15مرسوم تنفيذي رقم  - 148

 .07/2015/ 08، صادر في 37الغذائية، ج. ر عدد 

، الصادر في 39، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، جريدة رسمية عدد 2016/ 10/ 04ار وزاري مشتر  مؤرخ في قر - 149

02/07/2016. 

، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد 15/10/2014مؤرخ في  366 -14مرسوم تنفيذي رقم  - 150

كل مادة تضاف بغير قصد في الغذاء ولكن توجد « منه الملوث بأّنه:  1مطة  3. وقد عرّفت المادة 25/12/2014، صادر في 74ر عدد ج  الغذائية.

فيه على شكل بقايا في اإلنتاج بما فيها العالجات المطبقة على المزروعات وعلى المواشي وفي ممارسة الطب البيطري وفي الصناعة وفي 

ير وفي المعالجة وفي التوضيب والتغليف وفي نقل هذا الغذاء وتوزيعه أو تخزينه أو بعد تلوث بيئي. وال تطبق عبارة الملوث التحويل وفي التحض

 . »على بقايا الحشرات وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية

لوثات المسموح بها في المواد ، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الم15/10/2014مؤرخ في  366 -14مرسوم تنفيذي رقم  - 151

 . 25/12/2014، صادر في 74ج ر عدد  الغذائية.
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ب كل األوىل تتعلق بوضع الحدود القصوى من املتبقيات حس يف املواد املوجهة لالستهالك بصفة عامة كام أعد قامئتني: 

 نوع من امللوثات، بينام تتناول الثانية امللوثات التي ستمنع نهائيا من االستعامل. 

ذائية مع نسب امللوثات املسموح بها يف املواد الغ جزائري يف مجال تحديد وبتنظيم هذا املجال سيتوافق التنظيم ال

بها نتيجة تلوث بيئي  الحدود املعمول بها دوليا. وتعد امللوثات الغذائية عبارة عن مواد تتواجد يف بعض املواد الغذائية اتصلت 

تهلك اذا زين، وتشكل هذه املواد خطرا عىل صحة املسوالتخ أو عالجات زراعية أو نتيجة لالنتاج والتعبئة والتغليف أو النقل 

 وية البيطريةواألدما تجاوزت نسبا معينة. وسيحدد النظام الجديد الحدود القصوى للمتبقيات املسموحة يف املبيدات 

 .(152)وغريها

 الخامتة:

رن الحايل بري خالل القيحتل موضوع سالمة الغذاء أهمية كبرية، نتيجة لزيادة الوعي الغذايئ والتقدم العلمي الك

خاصة يف مجال اإلملام بصحة الفرد ومعرفة الكثري من األمراض التي قد تصيبه، نتيجة تناول األغذية الفاسدة أو املغشوشة، 

لذلك رتب املرشع التزاما عىل عاتق املتدخل بسالمة املادة الغذائية، عرب مختلف مراحل عرضها لالستهالك بداية من انتاجها 

ة وصولها إىل املستهلك، غري أن أهم مرحلة يقتيض فيها ضامن سالمتها هي مرحلة انتاجها. ومن خالل هذه إىل غاي

 الدراسة توصلنا إىل مجموعة من النتائج واالقرتاحات، عىل النحو اآليت:

ة املادة الغذائية همييعترب االلتزام بسالمة املادة الغذائية تطبيق اللتزام أعم هو االلتزام باألمن والسالمة، ونظرا أل   

خصص لها املرشع أحكاما خاصة بسالمتها، غري أنه يالحظ استعامله ملصطلحني للداللة عىل نفس املعنى وهو السالمة 

بالنسبة لنطاق تطبيق االلتزام بالسالمة الغذائية من  ل مصطلح السالمة ألنه أك ر دقة.واألمن، لذلك يتعني توحيده باستعام

عامل املرشع يف تعريفه للمستهلك مصطلح "يقتني" بذلك يكون قد أخرج   "املستعمل" من دائرة حيث األشخاص، است

الحامية،  كام جعل املستفيد من الحامية املستهلك العادي دون املستهلك املهني، ما يشكل اجحافا يف حق هذا األخري 

لحامية يتدارك هذا الخلل يف الصياغة حيث تشمل ا الذي قد يقع ضحية مواد غذائية ال توفر السالمة. لذلك عىل املرشع أن

 املقتني باإلضافة إىل املستعمل العادي واملهني.

تدخل املرشع يف تنظيم تصنيع املواد الغذائية من خالل فرض مواصفات قياسية تتضمن مجموعة من اشرتاطات     

عامل ئية، خاصة من خالل تحديد نسب وحدود استومتطلبات الصحة والسالمة والجودة التي يجب أن تتوفر يف املواد الغذا

بعض املكونات التي قد تؤثر عىل سالمتها وجودتها، إذا مل يراعى يف استعاملها رشوطا معينة، أهمها املضافات الغذائية،  

شكل مستمر بباإلضافة إىل الخصائص املكروبيولوجية للمواد الغذائية، وامللوثات التي تتضمنها، مع ذلك يتعني اعادة النظر 

 يف تلك الضوابط مع فرض رقابة عىل مدى التقيد بها.

                                                           
كل مادة تضاف بغير قصد في الغذاء ولكن توجد فيه على شكل  «الملوث بأّنه:   366 -14من المرسوم التنفيذي رقم  03/01عرّفت المادة  - 152

لى المواشي وفي ممارسة الطب البيطري وفي الصناعة وفي التحويل وفي بقايا في اإلنتاج بما فيها العالجات المطبقة على المزروعات وع

يا االتحضير وفي المعالجة وفي التوضيب والتغليف وفي نقل هذا الغذاء وتوزيعه أو تخزينه أو بعد تلوث بيئي. وال تطبق عبارة الملوث على بق

 . »الحشرات وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية

 . 
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 ولتفعيل هذا االلتزام ووصوال إىل الغاية من اقراره، عىل املستهلك التقيد مبا ييل:   

أواملحتوية عىل أقل نسب ممكنة من املضافات الغذائية، من خالل قراءة مكونات املادة   الخالية اقتناء األغذية - 1

 .الغذائية

ـ تجنب تناول كميات كبرية من الوجبات الرسيعة، التي تحتوي عىل كميات كبرية من امللونات،  خاصة  عندما - 2

 تكون موجهة لألطفال، واالستعاضة عنها باألغذية الخفيفة املعدة باملنزل أو الفواكه والخضار.

خلوها  ذية التي تصنع لألطفال، والتأكد منفرض رقابة مشددة من قبل الدولة عىل الصناعات الغذائية وخاصة األغ -3

 من املواد الحافظة وامللونات املحضورة دوليا .
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نوين ملكاتب الربط الغري تجارية يف الجزائر نظام القا  ال
 

 النظام القانوني لمكاتب الربط الغير تجارية في الجزائر
    

 
 أستاذ محاضر قسم أ

 تيسمسيلت الجزائر -جامعة أحمد بن يحي الونشريسي

 

 ملخص الدراسة

تعد مكاتب الربط الغري تجارية للرشكات األجنبية وجها مهام من أوجه ترقية وتشجيع االستثامر األجنبي 

املبارش، فلها دور مهم، ليس فقط يف جلب موارد عادية للدولة املضيفة، بل يف جلب موارد جديدة ونادرة والتي 

اإلدارة ومهارة التسويق. كام أن وجودها يف إقليم الدولة املضيفة يزيد من املنافسة  تتمثل يف التكنولوجيا وحتى

 فيها، وبذلك تتحسن الكفاءة وتزيد فرص العمل.

تويل أهمية بالغة لتنظيم عمل ونشاط مكاتب  –نامية كانت أو متقدمة  –لذا نجد أن الدول عىل اختالفها 

تحليل  تجارية الكثري من اإلشكاالت القانونية التي تستلزم املعالجة والالربط فيها، ويثري عمل مكاتب الربط الغري

والدراسة، ضمن ذات اإلطار فإن املرشع الجزائري سارع لوضع تنظيم خاصا مبكاتب الربط الغري تجارية تجلت 

مكاتب  واملحدد لرشوط وكيفيات فتح وسري 2015نوفمرب  09بالخصوص يف القرار الصادر عن وزارة التجارة يف 

 الربط الغري تجارية.

 : تجارة، استثامر أجنبي، منافسة، مكاتب الربط األجنبية، نظام قانوين.الكلامت الدالة

 

Abstract  :  

The non-commercial liaison offices for forgien compagnies are an important aspect of 

promoting and encouraging forgien direct Investment It has an important role, not only in 

bringing regular resources to the host country, but also in bringing in new and scarce resources 

that are technology and even management and marketing skill. Also, its presence in the territory 

of the host country increases competition in it, thereby improving efficiency and increasing job 

opportunities. 

Therefore, we find that countries of all kinds - whether developing or developed - attach 

great importance to organizing the Works and activity of their liaison offices. The work of non-

commercial liaison offices raises many legal problems that require treatment, analysis and 

study. 

Within the same framework, the Algerian legislator was quick to put in place a special 

regulation for non-commercial liaison offices, which was particularly evident in the decision 

issued by the Ministry of Commerce on November 09, 2015, which specified the conditions 

and modalities for opening and operating non-commercial liaison offices. 

Keywords : commerce, forgien Investment, competition, forgien Link offices, Legal 

system. 
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 مقدمة 

يعد النشاط التجاري الدويل أحد السامت التي متيز عامل اليوم، فالنشاط التجاري مل يعد قارصا عىل تداول عنارص 

ت وندرة اال روة داخل الحدود اإلقليمية للدول، بل إن النشاط املذكور وانطالقا من القاعدة االقتصادية املعروفة تعدد الحاج

 املوارد قد تجاوز تلك الحدود، بالرضورة بغية إشباع تلك الحاجات املتعددة املتغرية. 

 التعريف مبوضوع الدراسة 

تؤدي الرشكات التجارية يف الواقع، دوراً بارزاً وملموسا يف إطار النشاط التجاري الدويل، فالنشاط الفردي ينشأ ويظل 

د ساهمت تلك الرشكات يف دفع عجلة النشاط التجاري حتى بلغ الذروة يف التطور، دامئا محدود األثر ضيق النطاق، وق

وذلك باعتامدها صيغا عدة الهدف منها إيجاد منافذ قانونية تتم من خاللها مامرسة النشاط التجاري عىل نحو دويل منضبط 

ها رضورات ية إحدى هذه الصيغ، التي تفرضخارج الحدود اإلقليمية للدول، وتعد مكاتب الربط الغري تجارية للرشكات األجنب

 التعاون التجاري الدويل، وتحتمها مرحلة التطور االقتصادي القائم عىل تبادل السلع والخدمات وانتقالها عرب مختلف الدول.

 أهمية موضوع الدراسة:

ارش، فلها دور األجنبي املبتربز أهمية الدراسة يف أن مكاتب الربط متثل وجها مهام من أوجه ترقية وتشجيع االستثامر 

مهم ليس فقط يف جلب موارد عادية للدولة املضيفة، بل يف جلب موارد جديدة ونادرة والتي تتمثل يف التكنولوجيا وحتى 

 اإلدارة ومهارة التسويق.

ذا نجد ل أن مكاتب الربط يف إقليم الدولة املضيفة يزيد من املنافسة فيها، وبذلك تتحسن الكفاءة وتزيد فرص العمل، .1

 تويل أهمية بالغة لتنظيم عمل ونشاط مكاتب الربط فيها.  –نامية كانت أو متقدمة  –أن الدول عىل اختالفها 

، وتبنيها بصفة نهائية نظام 1986يف الجزائر بعد التحوالت االقتصادية التي عرفها االقتصاد الجزائري بدءا من سنة .2

ك فردية وتشجيع االستثامر خاصة الخارجي منه، أصبح االهتامم بنشاط تلاقتصاد السوق القائم عىل تحرير املبادرة ال

 املكاتب يزداد يوم بعد يوم.

 مشكلة الدراسة

يثري عمل مكاتب الربط الغري تجارية الكثري من اإلشكاالت القانونية التي تستلزم املعالجة والتحليل والدراسة، ووضع 

كن له كة أم ليست لها جنسية الدولة املضيفة، وال ميتع بالشخصية املعنوية ولالحلول املالمئة لها فمكتب الربط جزء من رش 

نشاط بإقليم الدولة املضيفة مام يحتم وبالرضورة وضع قواعد قانونية تستهدف تحقيق التوازن املوضوعي بني حقوق 

لة املرشوعة يحقق املصالح املتباد والتزامات األطراف املعنية الدولة املضيفة من جهة والرشكة األجنبية من جهة أخرى، مبا

واستنادا إىل ذلك ، سعت الدول عىل اختالفها ، إىل إحاطة مكاتب الربط الغري تجارية بتنظيم قانوين معني يكفل لها 

االستفادة القصوى منها، كام يضمن حامية اقتصادها الوطني وخطط التنمية فيها وضمن ذات اإلطار فإن املرشع الجزائري 

نوفمرب  09ع تنظيم خاصا مبكاتب الربط الغري تجارية تجلت بالخصوص يف القرار الصادر عن وزارة التجارة يف سارع لوض

واملحدد لرشوط وكيفيات فتح وسري مكاتب الربط الغري تجارية، هذا زيادة عىل مجموعة من القواعد القانونية العامة  2015

يف يف الجزائر، من حيث تأسيسها ونشاطها وصوال إىل انقضائها و التي تتصل بشكل أو بآخر بعمل ونشاط تلك املكاتب 

  لجزائر؟ما هو النظام القانوين ملكاتب الربط الغري تجارية يف ا تتمحور إشكالية بحثنا، والتي تتمثل يف:إطار هذا السياق 
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 خطة الدراسة:

اتب الربط، فام واقع النظام القانوين ملكتحت هذه اإلشكالية الرئيسية تندرج أسئلة ثانوية، اإلجابة عنها تشكل يف ال

اء مكتب تي تؤدي إىل انقضهي مثال مستلزمات التأسيس؟ ومن جانب آخر كيف تتم إدارة مكاتب الربط؟ وما هي العوامل ال

 الربط؟ 

 املبحث التمهيدي:

 الربط الغري تجارية مفهوم مكاتب

 املبحث األول:

 تأسيس وإدارة مكاتب الربط الغري تجارية

 بحث الثاين:امل

نشاط مكتب الربط الغري تجاري 

 وانقضائه

املطلب األول: تعريف مكاتب الربط 

 الغري تجارية

املطلب األول: تأسيس مكاتب الربط 

 الغري تجارية

املطلب األول: نشاط مكتب الربط 

 الغري تجاري

املطلب الثاين: متييز مكاتب الربط 

الغري تجارية عام يشتبه به من مراكز 

 نيةقانو 

املطلب الثاين: انقضاء مكاتب الربط  املطلب الثاين: إجراءات التأسيس

 الغري تجارية

   

 الربط الغري تجارية  مفهوم مكاتب: املبحث التمهيدي

يثري مصطلح مكاتب الربط الغري تجارية الكثري من اللبس، وتدور حوله العديد من املناقشات واألسئلة، وحتى يكون 

 البد من تحديد التفرقة بينها وبني غريه من النظم التي قد تقرتب منه أو تشتبه به. التعريف كامالً، 

 املطلب األول: تعريف مكاتب الربط الغري تجارية

البد أوالً وقبل البحث عن تعريف ملكاتب الربط، من البحث يف تعريف الرشكة األجنبية ذاتها، باعتبار أن نص املادة 

واملحدد لرشوط وكيفيات فتح وسري مكاتب الربط الغري تجارية أنها تُكلف مبهام  09/11/2015يف الثالثة من القرار املؤرخ 

لصالح الرشكات التجارية األجنبية وإذا كان من املسلم به، أن الرشكة األجنبية هي الرشكة التي ال تتمتع بجنسية الدولة 

 .الرشكةيقتيض هذا األمر، البحث عن معيار لتحديد جنسية  (153)املضيفة 

 الفرع األول: معيار تحديد جنسية الرشكة 

 .(154)مل يتفق الرأي بهذا الصدد عىل معيار معني، فقد طرح الفقه عدة معايري لتحديد جنسية الرشكة، نوجزها كام ييل 

 ت: يعني أن يكون للرشكة جنسية الدولة التي تأسست فيها واستكملت فيها إجراءامعيار محل التأسيس أو التكوين -1

وقد انتقد هذا املعيار عىل أساس انه يجعل (  155)التكوين وسجلت فيها، حتى وإن كان مقرها الفعيل موجود خارج تلك الدولة 

                                                           

، اإلسكندرية: مؤسسة الثقافة 1، ط1981لسنة  159شركات األموال وفقا للقانون رقم -( قانون التجاري 1982ه. )مصطفى، كمال ط  153)) 

 .424المجلد الرابع؛ ص:  – 01(. شرح القانون التجاري، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1997. فوزي، محمد سامي. )589الجامعية، ص:

ع الشركات التجارية بالجنسية، على أساس أنها رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، فهي مقصورة على بعض الفقه ينكر تمت 154)) 

، 617، 616، القاهرة: دار الجامعة، ص: 1(: الجنسية ومركز األجانب في التشريعات العربية؛ ط1987األشخاص الحقيقية، عكاشة، محمد عبد العال )

  .58، القاهرة: دار الجامعة، ص:1(: الشركات التجارية، ط2003. محمد، فريد العريني )618

(155) PHILIPPE, MERLE et ANNE, FAUCHON. (2000). Droit commercial sociétés commerciales France; DALLOZ, P109  
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الرشكة رهنا مبشيئة الرشكاء القامئني بتأسيسها يف دولة معينة، وهي مشيئة تنطوي عىل تحديد جنسية  تحديد جنسية

 (.156) االلتفات إىل مصلحة الدولة التي تأسست فيهاالرشكة مبا تفرضه مصالحهم الشخصية، دون 

: مبقتىض هذا املعيار تكتسب الرشكة جنسية الدولة التي يتمركز فيها نشاطها معيار مركز االستغالل أو النشاط -2

كون تي يوانتقد هذا املعيار، فمن الصعب إعامله، خاصة يف الحالة ال( 157)الرئييس، برصف النظر عن املكان الذي أُنشأت فيه 

 فيها للشخص املعنوي عدة مراكز استغالل أو نشاط.

: يعني أن يكون للرشكة جنسية األشخاص املكونني لها. غري أن هذا املعيار منتقد، لكون أن معيار جنسية الرشكاء -3

كة بتغري الرشكة قد تأسس من أشخاص مختلفي الجنسية، كام أن الرشكاء يحتمل تغريهم، وال ميكن أن تتغري جنسية الرش 

 . (158) مستقلة بكيان ذايت عن كيان األشخاص املكونني لها -كشخص معنوي  -أعضائها أو جنسياتهم، نظرا لكون الرشكة 

: مفاده أن الرشكة تكون لها جنسية صاحب القرار أو الهيمنة فيها وقد ظهر هذا املعيار يف معيار الرقابة أو الهيمنة -4

(  160)ورغم ما لقيه هذا املعيار من رواج يف بعض الترشيعات ( 159)عامليتني األوىل والثانية ظروف خاصة تتمثل يف الحربني ال

إال انه ال يخلو من النقص، كون أن تحديد من لهم الهيمنة عىل الرشكة يكون بعد تأسيسها ولذا فهو ليس مبعيار أويل، 

ي تصدر جد عسري بصفة خاصة يف الفرض الذضف إىل ذلك أن الكشف عن جنسية املساهمني املهيمنني عىل الرشكة أمر 

 . ( 161)فيه الرشكة أسهام لحاملها، إضافة إىل أن األخذ بهذا املعيار ينطوي عىل ظلم لفريق من املساهمني دون ذنب 

 : مفاده أن للرشكة جنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارتها الرئييس. وقد بنيمعيار مركز اإلدارة الرئييس أو الفعيل -5

(   162)الفقه والقضاء العنارص التي يتحدد عىل أساسها مركز اإلدارة الرئييس أي املكان الذي يوجد فيه العقل املدبر للرشكة 

 .(163)ولقي هذا املعيار رواجا يف الفقه، كام أخذت به قوانني العديد من الدول 

ل. اضح ورصيح، يحتاج األمر إىل تفصيأما عن موقف املرشع الجزائري من هذه املعايري، فانه ونتيجة لغياب نص و 

نجد ( 164)املتعلق برشوط دخول األجانب إىل الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها  08/11بداية إذا رجعنا إىل نص القانون رقم 

ال  –ة حالة عديم الجنسي –، الحالة الثانية (165) أن األجنبي هو كل فرد ال يتمتع بالجنسية الجزائرية أو ليست له أية جنسية

                                                           

 .630عكاشة محمد عبد العال، الجنسية ومركز األجانب في التشريعات العربية؛ مرجع سابق، ص   156)) 

 .631عكاشة محمد عبد العال، الجنسية ومركز األجانب في التشريعات العربية؛ مرجع سابق، ص   157)) 

 .458، 457، مصر، مطبعة جامعة القاهرة، ص 1، ج 3(: القانون الدولي الخاص المصري، ط1954عبد الله ) ،عز الدين  158)) 

 .636عات العربية؛ مرجع سابق، ص عكاشة محمد عبد العال، الجنسية ومركز األجانب في التشري  159))

حيث عمد المشرع  1956كالتشريع الفرنسي واإلنجليزي، وحتى التشريع المصري الذي اعتد بهذا المعيار إبان العدوان الثالثي على مصر سنة   160))

يد العريني: الشركات التجارية، المصري إلى استخدامه لفرض الحراسة على أموال الشركات المصرية التي تعمل تحت إشراف األعداء. محمد فر

 .60مرجع سابق، ص 

 .638، 637عكاشة محمد عبد العال، الجنسية ومركز األجانب في التشريعات العربية؛ مرجع سابق، ص   161))

 .62ص  (: المركز القانوني للشركات األجنبية، اإلسكندرية، المكتبة المصرية الحديثة للطباعة والنشر،1969سعيد، عبد الماجد. ) 162))

 .59كما في القانون المصري واللبناني واليمني وغيرهم من التشريعات انظر محمد فريد العريني، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص   163))

ة لسن 36المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، ج ر ع  2008يونيو  25المؤرخ في  08/11القانون رقم   164))

2008. 

    08/11المادة الثالثة من القانون رقم   165))
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تهمنا لكون وكام سبق بيانه أن الفقه والقضاء مجمع عىل متتع الرشكة بجنسية معينة، بناء عىل ما سبق، ما هو املعيار الذي 

عىل أساسه تعترب رشكة ما جزائرية فيكون ما سواها رشكة   أجنبية؟ إذا رجعنا إىل قواعد القانون املدين والتجاري، ال نجد 

/ من القانون التجاري الجزائري( ، اللتان  547/ من القانون املدين الجزائري(، واملادة ) 10ادتني )معيار واضح، رغم نص امل

تنصان عىل أن الرشكات التي لها مركز يف الخارج ولكن متارس نشاط يف الجزائر تخضع للقانون الجزائري، غري أن هذين 

زائرية، ا نشاط يف الجزائر وليس لها بالرضورة الجنسية الجالنصني يحددان القانون الواجب التطبيق، فقد متارس رشكة م

( قانون مدين جزائري 50، غري أنه من خالل رجوعنا إىل نص املواد )(166)وهي حالة الرشكات األجنبية العاملة يف الجزائر 

 التاليان:ميكن القول إن الرشكة ال تعترب جزائرية إال إذا توافر الرشطان  (167) ( قانون تجاري جزائري548و)

 أن تؤسس الرشكة يف الجزائر وتسجل لدى املركز الوطني للسجل التجاري. -1

 أن يكون مركزها الرئييس والفعيل يف الجزائر ويف حالة عدم تحقق هذين الرشطني معا تعترب الرشكة أجنبية.  -2

ر ويكون مقرها ت خارج الجزائبناء عىل ما سبق ميكن القول إن الرشكة األجنبية هي تلك الرشكة التي تأسست وُسجل

 الرئييس والفعيل يف الخارج، حتى ولو كانت متارس نشاطا يف الجزائر. 

 الفرع الثاين: تعريف مكاتب الربط الغري تجارية

بعد أن حددنا ما املقصود بالرشكة األجنبية، فانه يتعني علينا الوقوف عىل املقصود مبكاتب الربط الغري تجارية، بداية  

بينام  " مكاتب االتصال "( مكرر نص عىل مصطلح 212ن حيث املصطلح أن قانون التسجيل يف نص مادته )يالحظ م

إن الربط يف اللغة  ،“" مكاتب الربط القرار املحدد لرشوط وكيفيات فتح وسري مكاتب الربط الغري تجارية استعمل مصطلح

، وبعيدا عن ذلك يقابل هذا ( 168) من نوع معني تربط بني طرفني العربية يفيد الشد والحزم بينام االتصال فيفيد إيجاد عالقة

  .(169)( يف اللغة الفرنسية (bureau de liaisonلفظ ) –مكاتب الربط  –املصطلح 

مؤقتة تكلف  متثيلية أما اصطالحا، فقد حاول املرشع الجزائري تعريف مكاتب الربط الغري تجارية بأنها هيئات

االتصاالت وجمع املعلومات والعمل عىل ترقية املنتجات والقيام بالشكليات اإلدارية لصالح باالستكشاف السوق وإجراء 

يقصد مبكتب الرشكة أو بأنه  ( من القرار الوزاري(. وقد عرفه املرشع العراقي3(، )2الرشكات التجارية األجنبية )املواد )

ها تب متثيل أو اتصال لرشكات أو مؤسسات أجنبية هدفاملؤسسة االقتصادية األجنبية ما يجاز مبوجب هذا النظام من مكا

دراسة األسواق وإمكانيات العمل واإلنتاج أو التعريف مبنتجاتها وخدماتها أو لتسهيل االتصال مبراكزها ويحظر عليها 

ب التمثيل ، أما املرشع السوري فقد عرفه مكت(170)مامرسة أي نشاط تجاري مبا يف ذلك أعامل الوكالء والوسطاء التجاريني 

                                                           
(166) YVES, GUYON. (2003). Droit des affaires - droit commercial général et sociétés PARIS: ECONOMICA, 12e Edition, tome 

1, P ;189. 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59/  75المتمم. األمر يتضمن القانون المدني، المعدل و 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/  75األمر   167))

 يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.

 .578دار المشرق، ص  ، بيروت29، ط: المنجد في اللغة واإلعالم(1973لويس، معلوف. )  168))

(169) Lien, contact établi entre différents secteurs, entre diverses personnes, pour la communication des ordres, des 

informations, etc. Voir Dictionnaire (1975) Quillet de la langue française, Paris; Librairie Aristide Quillet, P ;102. 

 فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات االقتصادية األجنبية. الخاص ب 1989لسنة  05( من النظام رقم 1المادة )  170))
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مكتب الرشكة أو املؤسسة أو الهيئة األجنبية الذي يسجل لتمثيلها يف سورية دون أن يحق له مامرسة أي نشاط رئييس يف 

، ورغم بعض الخالف القائم بني الترشيعات حول بعض الصيغ، إال أنها تجمع أو تكاد عىل أمور، إذا (171)األرايض السورية 

يف  خصائص األساسية التي يتميز بها مكتب الربط، وبالتايل نتمكن من وضع تعريف لهقمنا بتحليلها فإننا نستخلص ال

 ضوء هذه الخصائص ومن مثة فإننا نستطيع أن نحدد خصائصها كام يأيت:

ال تتمتع مكاتب الربط باالستقالل عن نشاط الرشكة األجنبية، فال يتمتع بالشخصية املعنوية ويترصف بتفويض من  -1

 بية. الرشكة األجن

 ال ميكن ملكاتب الربط أن تقوم بأي نشاطات اقتصادية. -2

 يكلف مكتب الربط بتمثيل الرشكة األجنبية األم. -3

لذا واستنادا إىل ما سبق ذكره من الخصائص املميزة للمكاتب الربط، ميكن أن نقول مكاتب الربط للرشكات األجنبية 

 األجنبية األم التي تؤسسها وترشف عليها تقوم بدراسة األسواق وجمعال تخرج عن كونها هيئات متثيلية تابعة للرشكة 

 البيانات وإعداد الدراسات وتسهيل اإلجراءات للمامرسة الرشكة األم نشاطها مستقبال يف إقليم الدولة املضيفة.

 عام يشتبه به من مراكز قانونية مكاتب الربط الغري تجارية املطلب الثاين: متييز 

بصورة وافية، أن منيزه عام يشتبه به من مراكز قانونية تشرتك معه مكاتب الربط  لغرض اإلحاطة مبفهوميتعني علينا و 

 يف خاصية أو أخرى من خصائصه.

 الفرع األول: مكتب الربط الغري تجاري وفرع الرشكة األجنبية

نها تسعى حمل جنسيتها فإحينام تسعى الرشكة إىل توسيع دائرة نشاطها، خارج الحدود اإلقليمية للدولة التي ت

وبالرضورة إىل تحقيق املزيد من األرباح وذلك من خالل إيجاد منافذ جديدة لالستثامر ومامرسة النشاط. وبغية الوصول إىل 

هذا الهدف، فان أي توسع البد أن يكون مدروسا لذا فإنها تقوم الرشكة األجنبية بجمع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن 

ترغب مبامرسة النشاط التجاري عىل أراضيها لإلحاطة بصورة كاملة باقتصادها وتجارتها الخارجية، وأهمية الدور الدولة التي 

الذي تضطلع به الدولة فيهام، ومستويات األسعار وكيفية تحديدها، لتقرر يف ضوء املعلومات املتحصل عليها ما إذا كانت 

 ا أم عىل النقيض من ذلك.مامرسة النشاط التجاري يف تلك الدولة يف صالحه

من هنا يتضح الفرق بني مكتب الربط وفرع الرشكة، ففي حني يعد الفرع وسيلة ملامرسة النشاط التجاري يف دولة ما، 

فان مهمة املكتب تقترص عىل دراسة األسواق وإمكانيات اإلنتاج من جهة، والتعريف مبنتجات الرشكة وخدماتها من جهة 

وفيام عدا ذلك ( 172)حلقة االتصال بني املركز الرئييس للرشكة وبني املتعاملني معها يف تلك الدولة  أخرى، أو ليكون املكتب

 .(173)ال يجوز ملكتب الرشكة األجنبية مامرسة أي نشاط تجاري مبا يف ذلك أعامل الوكالة والوساطة التجارية 

                                                           
 تسجيل الشركات والمؤسسات األجنبية التي يقع مركزها خارج سوريا. 2008لعام  34( من القانون رقم 1مادة )ال  171))

 415(: القانون التجاري، القاهرة: دار النهضة العربية، الجزء األول، ص:1982محمود، سمير الشرقاوي. )  172))

ت المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعلق بقانون شركا 159من القانون رقم  173نصت المادة   173))

على يجوز للشركات األجنبية أن تنشا في مصر مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة األسواق  1981في مصر المؤرخ في األول أكتوبر 
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يها، وذلك عاملة يف الجزائر مكتبها إىل فرع لها فوال يوجد ما مينع يف القانون الجزائري من تحويل الرشكة األجنبية ال

إذا ما أرادت أن تبارش نشاطها التجاري فيها، ولكن يشرتط إتباع إجراءات معينة ليتم هذا التحويل، يبقى لنا أن نتساءل يف 

لتساؤل عن هذا ااألخري، عن جواز احتفاظ الرشكة األجنبية األم مبكتب وفرع لها يف الجزائر يف آن واحد. ال يوجد جواب 

يرى بعدم جواز ذلك، طاملا أن وجود فرع مجاز للرشكة يف الدولة يدل (، 174)يف القانون الجزائري، غري أن جانبا من الفقه 

 عىل مامرستها النشاط تجاري فيها، فتنتفي حني ذاك الحاجة إىل وجود مكتب للرشكة األجنبية.

 الفرع الثاين: مكتب الربط والرشكة املتفرعة 

ذلك أن  LA FILIALE   يقع الخلط أحيانا بني مكتب الر بط والرشكة املتفرعة أو كام تسمى أحيانا بالرشكة الوليدة   قد

بشكل أو  –كال منهام ميارس نشاطه يف دولة أخرى غري الدولة التي توجد فيها الرشكة األم. كام أن كال منهام يكون تابعا 

من  729قد أعطى املرشع الجزائري تعريفا للرشكة املتفرعة، حيث نصت املادة لرشكة أو مجموعة من الرشكات، و  –بآخر 

من رأسامل رشكة أخرى تعد الثانية تابعة لألوىل، فتسمى  %50القانون التجاري الجزائري عىل إذا كانت لرشكة أك ر من 

ي غالبية الفقه الجزائري قد تبنى رأ  األوىل بالرشكة األم وتسمى الثانية بالرشكة املتفرعة وعىل هذا األساس، فان املرشع

يف أن الرشكة املتفرعة تنشا نتيجة هيمنة الرشكة األم عىل األغلبية يف مجلس إدارتها و ذلك بتملكها نسبة  ،(175)التجاري 

 .  (176)معينة من رأسامل الرشكة املتفرعة 

باملعنى  ف فالرشكة املتفرعة رشكةوعىل الرغم مام تقدم فان مكتب الربط يتميز عن الرشكة املتفرعة بأوجه اختال 

الدقيق؛ تتمتع بكيان مستقل ولها شخصيتها القانونية املستقلة عن شخصية الرشكة األم بكل ما يرتتب عن ذلك من نتائج 

 ، يف حني ال يعد املكتب رشكة متميزة بل وال يتمتع بالشخصية املعنوية.(177)قانونية 

 والوكالة التجارية الفرع الثالث: مكتب الربط الغري تجاري 

قد يقرتب عمل مكاتب الربط الغري تجارية من عمل الوكالء التجاريني سواء كانوا وكالء بالعمولة أو ممثلني تجاريني  

عقد مبقتضاه يفوض شخص شخصا آخر  571وقد عرف املرشع الجزائري عقد الوكالة يف القانون املدين مبوجب نص املادة 

 . (178)وكل أو باسمه للقيام بعمل يشء لحساب امل

                                                           

(. شركات المساهمة والتجارية، 2005ريين. أسامة، احمد شتات. )وإمكانيات اإلنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك نشاط الوكالء التجا

 .  45مصر، دار الكتب القانونية، ص:

 .46أسامة احمد شتات: شركات المساهمة والتجارية، مرجع سابق، ص   174))

 .   122؛ بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص: 1(: الشركات المتعددة القوميات، ط1986حسام، عيسى. )  175))

على أن هنا  جانب من الفقه يرى بأن الشركة المتفرعة تؤسسها الشركة األم شانها في ذلك شان الفرع األمر الذي ينشا عالقة التبعية   176))

. 70(: الشركات المشتركة طبيعتها وأحكامها في القانون المصري والمقارن، القاهرة، دار الجامعة، ص 1986بينهما. محمد، شوقي شاهين. )

    35، مصر مؤسسة شباب الجامعة، ص: 1(: السياسات واألشكال المختلفة لالستثمارات األجنبية، ط1989وأيضا أبو قحف، عبد السالم )

 .08، 07، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ص 3(: القانون التجاري الشركات التجارية، ط1992عباس، حلمي المنزالوي )  177))

من القانون المدني  1984( من القانون المدني المصري، بينما عرفها المشرع الفرنسي بموجب المادة 699لنص نص المادة )يماثل هذا ا  178))

الفرنسي، وقد عرفها عبد الرزاق السنهوري بقوله عقد عهد فيه شخص إلى شخص آخر، القيام بعمل شيء لحسابه والسمه، عبد الرزاق، 

 .372، بيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي، ص7ح القانون المدني الجديد، الجزء (: الوسيط في شر1962السنهوري. )
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/ من القانون التجاري الجزائري( اتفاقية 34أما عن عقد الوكالة التجارية فعرفها املرشع الجزائري مبوجب نص املادة )

يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو الرشاءات، وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، 

قتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبط بعقد إجارة خدمات وبالتايل قد تعهد بعض والقيام عند اال 

الرشكات األجنبية إىل تخويل مبوجب وكالة تجارية رشكة أو مؤسسة أو محل تجاري موجود يف الجزائر؛ حق القيام 

نهام تفق الوكالة التجارية مع مكاتب الربط، إذ أن كال مباالتصاالت وجمع املعلومات   والعمل عىل ترقية املنتجات وهنا ت

تعتربان صيغتان من صيغ التوسع يف مامرسة النشاط التجاري ويدق التمييز أحيانا بني مكتب الربط والوكالة التجارية، إذ 

القانوين ملدير  زيقوم كال من مدير املكتب والوكيل التجاري بإجراء بعض الشكليات باسم ولحساب الغري ومع ذلك فاملرك

 املكتب يختلف متاما عن املركز القانوين للوكيل التجاري.

فالوكيل التجاري ميارس نشاطه املتمثل يف الوكالة التجارية بصيغة املرشوع وعىل وجه االحرتاف، فيكتسب بالتايل 

أو  الربط مامرسة نشاط تجاري ، أما مدير املكتب فانه ال يعد من حيث األصل تاجرا، بل وال ميكن ملكتب(179) صفة التاجر

  ( 180) اقتصادي أصال

وعمله نوع من أنواع الوكالة التجارية أيضا فهو    LE REPRÈSENTANT DE COMMERCE) )(181)أما املمثل التجاري 

يتوىل إبرام الصفقات باسم ولحساب الطرف اآلخر)املوكل( بصفة مستدمية يف منطقة معينة فاملمثل التجاري يحتفظ بتنظيم 

 .(182)واستقالل خاصني ويتخذ عمله شكل املرشوع التجاري الحقيقي 

 تأسيس وإدارة مكاتب الر بط الغري تجارية   :املبحث األول

إذا ما أرادت رشكة أجنبية أن تفتح مكتبا لها يف الجزائر، فالبد عليها أن تتبع اإلجراءات التي نص عليها وفرضها  

م كتب ال ميكنه أن يعرب عن إرادته بنفسه، لذا فهو يحتاج إىل وجود شخص طبيعي يقو القانون الجزائري وتبعا لذلك، فان امل

بتمثيله والتعبري عن إرادته، األمر الذي يؤدي بنا إىل الحديث عن إدارة مكاتب الربط الغري تجارية وعىل ذلك فالبحث يف 

ا املطلب الثاين مكاتب الربط الغري تجارية. أم تأسيس وإدارة مكاتب الربط سيكون مقسام إىل مطلبني يتناول أولهام تأسيس

 فيتناول إدارة مكاتب الربط الغري تجارية.

 مكاتب الربط الغري تجارية  املطلب األول: تأسيس

عندما تقدم رشكة أجنبية عىل إنشاء مكتب ربط لها يف الجزائر، فان الخطوة األوىل لتحقيق ذلك، هي البدء بإجراءات 

نص عليها القانون الجزائري. إال أن القيام بإجراءات التأسيس ال ميكن أن تتم ما مل تتحقق يف التأسيس كام فرضها و 

 مستلزمات معينة للتأسيس. -الراغبة بفتح مكتب لها يف الجزائر -الرشكة األجنبية 

                                                           
 إذ تنص المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري على انه يعد عمل تجاري بحسب شكله وكاالت ومكاتب األعمال مهما كان هدفها.  179))

 . 09/11/2015 من القرار الوزاري الصادر في 09والمادة  04المادة   180))

(181) Les représentants sont des intermédiaires de commerce salaries qui visitent la clientèle de leur employeur situé dans 

un secteur géographique déterminé, proposent les produits ou les services de celui-ci et lui transmettent les ordres reçu. 

YVES GUYON,Op.cit. , P. 867, 868 

  .163، القاهرة، دار الحمامي للطباعة ص: 1(: العقود التجارية وعمليات البنو ، ط1968علي، حسن يونس. ) 182))
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 مستلزمات التأسيس 

ستلزمات يف ات معينة وهذه امليوجب املرشع الجزائري لتأسيس مكتب ربط لرشكة أجنبية يف الجزائر، توافر مستلزم

الواقع خاصة بالرشكة األجنبية ذاتها، ال مبكتبها الذي ترمي إىل فتحه، كام أن هذه املستلزمات يجب توافرها يف أية رشكة 

 أجنبية تعتزم فتح مكتب لها يف الجزائر ودون متييز بينها. 

 وفقا لقانونها الخاص األجنبي:أوال: أن تكون الرشكة األجنبية قد تأسست بصورة قانونية صحيحة 

مكتب الربط ال يعدو أن يكون ممثال للرشكة األم  فهو تابع لها، ينبني عىل ذلك، أن تأسيس مكتب لرشكة أجنبية يف 

الجزائر، يستوجب حتام أن تكون الرشكة األم قد تأسست بصورة قانونية صحيحة وفقا لقانونها األجنبي، وهو قانون الدولة 

، ويكون من واجب مصالح وزارة (183)جنسيتها فهذا القانون يهيمن عىل الرشكة منذ ميالدها وحتى انقضائها التي اكتسبت 

التجارة يف الجزائر، وقبل املبارشة بالقيام بإجراءات االعتامد، التحقق من أن الرشكة األجنبية قد نشأت بصورة قانونية 

، ويف هذا اإلطار (184)ي تقدمها الرشكة األم و الخاصة بتأسيسها صحيحة ويتم التحقق من ذلك عادة، بتدقيق الوثائق الت

من القرار الوزاري الذي يحدد رشوط وكيفيات فتح وسري مكاتب الربط الغري تجارية برضورة أن يرفق طلب  06تنص املادة 

جزائرية ملقر إقامة الاالعتامد بنسخة من القانون األسايس للرشكة التجارية األجنبية مصادق عليها من مصالح القنصلية 

الرشكة ومل مييز املرشع الجزائري ما إذا كانت الرشكة األجنبية األم رشكة أموال أو رشكة أشخاص وأيا كانت التسمية التي 

 SOCIÈTÈ)يطلقها عليها قانونها األجنبي الخاص وكذلك ال يهم إن كانت الشــركة األم، شــركة ذات شـــخص وحيد 

UNIPERSONNELLEا أنها تأسست بصورة صحيحة و قانونية و اكتسبت الشخصية القانونية وفقا لقانونها األجنبي وعىل ( طامل

  هذا ال ميكن لألشخاص الطبيعيني فتح مكاتب ربط لهم يف الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى ال ميكن للوكاالت والفروع

 بالخارج فتح مكتب ربط لها يف الجزائر.  ةمقيم  لرشكة  تابعة  أخرى  أي مؤسسة  أو  التجارية  واملمثليات

 ثانياً: أن تتخذ الرشكة األجنبية قرار من الهيئات املخولة بأن تفتح مكتب ربط لها يف الجزائر:

ليك تؤسس رشكة أجنبية ما مكتبا لها يف الجزائر ال بد عليها أن تتخذ القرار من الهيئات املخولة بالنشاط يف الجزائر 

يستشف هذا الرشط يف الواقع، من خالل رضورة إرفاق ملف االعتامد مبقرر من الهيئة املؤهلة يف الرشكة وفتح مكتب فيها و

األجنبية يقيض بفتح مكتب لها يف الجزائر وغالبا ما يكون ذلك مبحرض املداولة الذي يقيض بفتح مكتب يف الجزائر، 

 لجزائر.فمحرض املداولة ينم عن رغبة الرشكة يف مامرسة نشاط بها يف ا

 املطلب الثاين: إجراءات التأسيس  

ب لرشكة أجنبية يف الجزائر والقيام بها، يعد واجبا عىل الرشكة ـــابتداء ال بد من التنويه أن إجراءات تأسيس مكت

فه حقا. وبخال ع اإلجراءات التي ستبني ال ـــاألجنبية فهي ملزمة مبجرد أن تصدر قرارا بتأسيس املكتب يف الجزائر، أن تتب

إذا ما مل تقم الرشكة األجنبية بإتباع تلك اإلجراءات فإنها تعترب قد خالفت أحكام القانون وسنفصل إجراءات التأسيس وفق 

 ما ييل:

                                                           
 .229مصطفى كمال طه: الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  183))

 .2015( من القرار الوزاري لسنة 6يفهم ذلك من نص المادة )  184))
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بعد أن تتأكد مصالح وزارة التجارة بتوافر مستلزمات التأسيس السالف ذكرها فإنها متنح : ( صيغ إجراءات التأسيس1)

 لها يف الجزائر ومن مثة متر الرشكة األجنبية األم إلجراءات التأسيس.موافقة أولية لفتح املكتب 

 غري الربط وسري مكاتب فتح وكيفيات رشوط من القرار الوزاري الذي يحّدد 05لقد بينت املادة  :( طلب االعتامد2)

ويخضع نتني ملدة س فتح مكتب ربط للرشكة األجنبية يخضع العتامد يصدر عن مصالح وزارة التجارة صالح التجارية أن

 االعتامد إىل وثائق محددة تتعلق ب:

وصل دفع حق التسجيل للقيمة املقابلة بالعملة الصعبة والقابلة للتحويل واملقدرة ب مبليون وخمسة مائة ألف دينار  .1

 جزائري تدفع لدى قابض الرضائب املختص إقليميا.

كزية للدول، لدى بنك أويل، ويقصد بالبنوك األولية البنوك املر  شهادة إثبات إيداع كفالة بقيمة ثالثني ألف دوالر أمرييك .2

 ويالحظ أن املرشع الجزائري مل يشرتط أن يتم الدفع أمام البنك املركزي الجزائري.

لدى نفس البنك مع دفع مبلغ بالعملة الصعبة  CEDACشهادة إثبات فتح حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل  .3

 دين خمسة أالف دوالر أمرييك.يقابله كحد ا

 الربط، سيتم تفصيل هذه النقطة عند الحديث عىل إدارة مكتب الربط.  مكتب تعني مسؤول مقرر .4

 االعتامد أي صالح ملدة ال تقل عن سنتني.  صالحية يغطي مدة محل وجود إثبات سند أو اإليجار عقد .5

 سيام وال بالجزائر املفعول والتنظيامت السارية القوانني رتاماح يتضمن التجارية األجنبية للرشكة القانوين املمثل تعهد .6

 الجزائري. اإلقليم مبارشة عىل غري أو مبارشة بصفة اقتصادية مامرسة نشاطات عدم

يقدم امللف من قبل املسؤول املؤهل من طرف الرشكة األجنبية، ويف كثري من الحاالت تلجا الرشكة األجنبية إىل محام 

ىل الوثائق زيادة ع -هنا يجب عىل مصالح وزارة التجارة املختصة أن تطلب راءات التأسيس نيابة عنها و جزائري يقوم بإج

وثيقة تخويل املحامي وكيل تسجيل الرشكة وهذه الوثيقة قد تكون صادرة من املركز الرئييس للرشكة األجنبية  -املبنية أعاله 

 13/07من القانون رقم  07ائريني بشان ذلك التخويل إذ تنص املادة ملحام أجنبي ، فيشرتط موافقة نقابة املحامني الجز 

مع مـراعـاة أحكام االتـفـاقـيات الدولية ومبـدأ  ملنـظـمة أجـنـبـية املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة أنه ميكن لـلمحامي الـتابع

 بعـد ترخيص من نـقـيب املحامـني زائريةأن يساعـد األطراف ويدافع عنها وميثلها أمام جهة قضائية ج املعـاملـة باملثل

ميارس يف دائـرة اخـتصاص الجهة القـضائـية املختصة إقليميا،  عىل أن يختار موطنا له يف مكـتب محام املختص إقلـيميا

 أو قد تكون وكالة املحامي صادرة يف الجزائر ملحام جزائري ، فتتبع اإلجراءات العادية لذلك.

عىل كل  يعد القيد يف السجل التجاري التزام يقع:  ملزم بالقيد يف السجل التجاري بية غري( مكتب الرشكة األجن3)

املتعلق برشوط  04/08( من القانون 4شخص يرغب يف مامرسة النشاط التجاري يف الجزائر، وضمن ذلك نصت املادة )

جل نشاط التجاري بالقيد يف السمامرسة األنشطة التجارية، يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب يف مامرسة ال

 09التجاري، وعىل هذا وطاملا أن مكتب الربط ال ميكنه بأي حال من األحوال مامرسة النشاط التجاري طبقا لنص املادة 

التجارية فان مكتب الربط غري ملزم قانونا بالقيد يف  غري الربط وسري مكاتب فتح وكيفيات رشوطمن القرار الوزاري املحدد ل

 التجاري. السجل
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 نشاط مكتب الربط الغري تجاري وانقضائه  :املبحث الثاين

 املطلب األول: نشاط مكتب الربط الغري تجاري 

ملكاتب الربط العديد من املهام ولصالحيات، غري أنه ال ميكنه القيام بها لو مل يكن متمتعا بجهاز إداري ميكنه من 

 إدارة مكاتب الربط. ذلك، لذا يكون من الالزم التطرق أساسا لكيفية

 الفرع األول: إدارة مكتب الربط الغري تجاري 

ليس يف القرار الوزاري املتعلق مبكاتب الربط يف الجزائر ما يفيد فيام يخص إدارة مكتب الربط إال ما ذكر عرضا يف 

بية منط التسيري مة تتخذ الرشكة األجن( منه واملتعلقة بالوثائق املتعلقة باالعتامد عليه، غري أنه ومن القواعد العا7نص املادة )

البسيط ملكتبها وهذا ما مياىش مع املهام املسندة ملكاتب الربط لذا يقوم منط تسيري مكتب الربط عىل النمط البسيط فتوكل 

 مهمة التسيري إىل مدير املكتب.

ربط ال تخرج يف مدير مكتب الميكن القول إن الرشوط الواجب توافرها رشوط تعيني مدير ملكتب الربط الغري تجاري: 

 عن كونها فيام ييل:

يتمثل الجهاز اإلداري ملكتب الربط مبدير، يتوىل اإلدارة والقيام بكل ما من شانه تحقيق أوالً: األهلية القانونية: 

الغرض من إنشائه وهو يف سبيل تحقيق ذلك يتمتع بصالحيات واسعة وعىل ذلك ال بد أن يكون مدير املكتب متمتعا 

بيد أن التساؤل الذي  (185)باألهلية القانونية الكاملة، مبا يتناسب مع الصالحيات املمنوحة له واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه 

ب ال بد من وللحديث عن األهلية ملدير املكت يطرح هنا هو: ما املقصود باألهلية القانونية الواجب توافرها يف مدير املكتب؟ 

 التمييز بني حالتني: 

: تقيض القواعد العامة، أن تحديد سن األهلية القانونية يكون بالرجوع لحالة األوىل: إذا كان مدير املكتب جزائرياا

سنة كاملة ومل يحجر عليه لعارض من عوارض األهلية  19إىل القانون املدين، الذي يقيض انه كل من بلغ سن الرشد أي 
وبالتايل ال ميكن أن يكون مديرا للمكتب ويطرح التساؤل، عام إذا كان من أما القارص فال ميكن من أعامل اإلدارة،  ،(186)

، اإلجابة عن هذا التساؤل ذهب إىل ذلك اغلب ( 187)الجائز قانونا أن يتوىل إدارة املكتب القارص املأذون له مبامرسة التجارة 

قه القيام م الجهاز اإلداري له، إذ يقع عىل عاتبالنفي، وذلك العتبارات عملية، فمدير املكتب يعترب يف الواقع قوا (188)الفقه 

 بالعديد من املهام و الواجبات، والتي تعد رضورية لتحقيق الغرض من إنشائه.

ة : أما يف حالة كون مدير املكتب أجنبيا، سوءا كان متمتعا بجنسية الرشكالحالة الثانية: إذا كان مدير املكتب أجنبيا

( 189)أهليته للقانون الجزائري، بل تخضع لقانون الدولة التي ينتمي إليها املدير بجنسيته األم أم بجنسية أخرى، فال تخضع 

                                                           
 لذلك تعد شهادة ميالد المدير وثيقة أساسية في ملف اعتماد المكتب.  185))

 من القانون المدني الجزائري. 40المادة   186))

سنة وأذن له أبوه أو أمه أو مجلس العائلة، وصادقت المحكمة  18من القانون التجاري الجزائري على انه من بلغ سن  05حيث نصت المادة   187))

 .128رسة التجارة، احمد، محرز: القانون التجاري الجزائري؛ القاهرة: المطبعة العربية الحديثة، الجزء األول، ص :على ذلك، يأذن له بمما

 .98فوزي محمد سامي، المرجع السابق، المجلد األول، ص   188))

 من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم 10وذلك طبقا ألحكام نص المادة   189))
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فإىل هذا القانون يتم الرجوع من اجل تحديد األهلية القانونية الالزم توافرها يف مدير املكتب األجنبي، ومع ذلك يورد 

ام إذا كان تثناء بحالة املدير األجنبي ناقص األهلية، فيالقانون الجزائري استثناء عىل القاعدة املتقدمة، ويتعلق هذا االس

نقص أهليته يرجع إىل سبب فيه خفاء ال يسهل عىل الطرف اآلخر تبينه إذ يعترب املدير يف هذه الحالة كامل األهلية  أي أن 

 . األجنبيالقانون الجزائري يكون واجب التطبيق يف هذه الحالة حرصا عىل مصلحة الغري املتعاقد مع املدير 

 ثانيا: الجنسية: 

إن تسمية مدير ملكتب الربط الرشكة األجنبية، هو حق للرشكة األجنبية، ألنه ميثل مصالحها ولذلك مل يقيد املرشع 

، باشرتاط أن يكون مدير املكتب من جنسية معينة، بيد أن هذا الحق قد يرد ( 190)الجزائري هذا الحق، خالفا لقوانني أخرى 

نني، أولهام يشرتط أن تكون جنسية مدير املكتب من دولة تعرتف بها الدولة املضيفة وتقيم عالقات دبلوماسية عليه قيدين اث

وتجارية معها، إذ ال يعقل أن تكون جنسية مدير املكتب من دولة ال تعرتف بها الدولة املضيفة. أما القيد الثاين، فهو مبدأ 

ر الدولة املضيفة للمكتب يتمتعون مبوجب قانون البلد األجنبي الذي يحمل مدياملعاملة باملثل، أي انه طاملا أن مواطنني 

املكتب جنسيته، بحق اإلدارة االستثامر هناك، فيكون من حق مدير املكتب األجنبي أن ميارس نشاطه يف إقليم الدولة 

 املضيفة، 

تمي إليه ت دبلوماسية مع البلد الذي ينوهكذا، فيشرتط وبطريقة غري مبارشة أن تكون الدولة الجزائرية مقيمة عالقا

وبناء  (191)مدير املكتب بجنسيته،  وأن تكون قوانني تلك الدولة تسمح للجزائريني مبامرسة النشاط التجاري عىل إقليمها 

عىل ذلك، ميكن أن يكون مدير املكتب من املتمتعني بجنسية الرشكة األم وهذا هو الغالب يف العمل ، كام ميكن أن 

املدير جزائريا، مثلام ميكن أن يكون حامال لجنسية دولة ثالثة إذ ليس يف نصوص القانون الجزائري ما يحول دون يكون 

 ذلك . 

 ثالثا: التخويل من الرشكة األم: 

إذا كانت تسمية مدير املكتب حقا للرشكة األم، فان هذه التسمية ال بد أن تتأكد وتثبت مبوجب تخويل صادر عن 

ية األم، فالوثيقة الخاصة بتخويل املدير املكلف بإدارة مكتب يف الجزائر من الوثائق األساسية والالزمة، والتي الرشكة األجنب

وتســمية الشـركة مديرا ملكتبها، قد تكون مبوجب عقد مستقل  (192)يتعني عىل الرشكة األم تقدميها لغرض اعتامد املكتب 

ويكـون املــديـر يف ( 193)أن يكيــف عـىل انه عــقـد عـمـل أم عـقـد وكـالـة والحق لعقد الرشكة، يــســتـوي يف تكيـــفه 

 (.  GÈRANT NON STATUTAIREهــذه الحـالـة مديرا غـري اتـفــاقـي أو غـيـر نـظـامي )

ذه ه كام قد يكون تعيني املدير وتسميته يف عقد الرشكة األجنبية  األم  أو يف نظامها األسايس،  فيكون املـدير يف

( وقد يبدو بعيدا عن التصور أن يرد عقد تعيني مدير املكتب وتسميته GÈRANT STATUTAIREالحالة مديرا إتفاقيا نظاميا )

                                                           
سوري الذي يوجب أن يكون ممثل الشركة األجنبية من المتمتعين بالجنسية السورية أو جنسية الدولة التي تحمل الشركة األم كالقانون ال  190))

 .384، 383، دمشق: مطبعة الجامعة السورية، ص: 2(: الحقوق التجارية البرية، ط1948جنسيتها، رزق الله، انطاكي. )

نبية بالمصادقة على محضر المداولة الذي يقضي بفتح مكتب ربط في الجزائر لدى مصالح القنصلية يفهم ذلك من خالل إلزام الشركة األج  191))

 في الجزائر

 .  09/11/2015مكرر من القرار الوزاري الصادر في  07المادة   192))

 .146(: الموجز في القانون التجاري؛ القاهرة: دار النهضة العربية، ص: 1978سميحة، القليوبي. )  193))
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يف عقد الرشكة األجنبية األم أو يف نظامها األسايس ، فالرشكة التي تؤسس حديثا ال تتخذ قرار إنشاء مكاتب لها يف دول 

اطها و ثبات أقدامها يف الوسط التجاري ، وبعد ذلك تفكر يف التوسع ، وإذا كان يشرتط العامل األخرى إال بعد اتساع نش

يف املدير املسمى من الرشكة األم أن يكون مخوال من األخرية تخويال بإدارة املكتب، فان للرشكة األم الحق يف عزله أو 

إجراءات معينة،  إذ يتعني عىل الرشكة األجنبية  غري أن ذلك يكون بإتباع( 194)استبداله إذا ما قامت أسباب تدعو إىل ذلك

 .األم يف حالة تبديل املدير املخول، إعالم مصالح وزارة التجارة املختصة 

 رابعا: اإلقامة: 

يجب أن يكون املدير مقيام يف الجزائر ويعني ذلك أن يتواجد فيها فعال وبصورة دامئة ال متقطعة طوال الفرتة التي 

نشاطه يف الجزائر، ذلك لكون أن املدير ميثل بشخصه الجهاز اإلداري للمكتب، األمر الذي يتطلب  ميارس فيها املكتب

 حتام أن يكون متواجدا وبصورة دامئة يف املوقع الذي يزاول الفرع فيه نشاطه، وحيث تتخذ القرارات. 

ضعية انه وعمال بالقواعد املتعلقة بو  إذا كان مدير املكتب أجنبيا، حيث –وهذا الغالب  –وتربز أهمية هذا الرشط خاصة 

فانه ال ميكنه املكوث يف اإلقليم الجزائري أك ر من  (195) األجانب يف الجزائر، إذا مل يكن هذا املدير مقيام يف الجزائر

جنبي أل وهذه املدة غري كافية ملدير املكتب للقيام بكل املهام املنوطة له لذا يجب أن يكون مدير املكتب ا  (196)تسعني يوما 

 مقيام عىل اإلقليم الجزائري، وحاصال عىل بطاقة اإلقامة عىل إقليمها.

 خامسا: أال يكون ممنوعا من إدارة الفرع:  

يشرتط فيمن يتوىل منصبا معينا، أن يكون مؤهال وبصورة تامة للقيام مبهام هذا املنصب، وأن ال يكون ممنوعا لسبب 

( من قانون العقوبات الجزائري 1( مكرر )9جوع للقانون الجزائري ، نجد نص املادة )أو آلخر من تويل مهام ذلك املنصب وبالر 

النافذ ، التي تقيض بان يوقع عىل مرتكب جناية ؛ عقوبة تكميلية تتمثل يف الحجر القانوين أي حرمان املحكوم عليه من 

كن أن يكون مثل هذا الشخص مديرا جميع الوظائف واملناصب العمومية التي لها عالقة بالجرمية، و من مثة فال مي

 ،(197)للمكتب، إضافة أن يف القانون الجزائري ما ال يجيز ملوظف عام مامرسة أي نشاط خاص 

ومن مثة ال يجوز ملوظف عام أن يكون مديرا ملكتبة رشكة أجنبية، والحكمة من هذا املنع هو الحرص عىل املصالح  

ويرسي هذا الحظر عىل ( 198)خاصة، ال سيام إذا كانت هذه األخرية مصالح أجنبية العامة ورضورة عدم تعارضها مع املصالح ال

                                                           
 فقرار العزل أو االستبدال قرار سيادي للشركة األجنبية األم، وال دخل للدولة المضيفة في ذلك.   194))

مدة صالحية بطاقة المقيم هي سنتين قابلة للتجديد، ويجب على كل أجنبي مغادرة التراب الوطني عند انتهاء مدة صالحياتها وعدم قيامه   195))

من  23إلى  16تاريخ إبالغه بذلك، ويمكن أن تمدد هذه المدة في حاالت استثنائية انظر المواد من يوما من  15بتجديدها، وذلك خالل مدة 

 المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. 08/11القانون رقم 

 م بها وتنقلهم فيها.المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامته 08/11من القانون رقم  10المادة   196))

 .2006لسنة  46، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة، ج ر ع 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03من األمر  44المادة   197))

م، 1985وعات الجامعية، ، الجزائر ديوان المطب1عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري، ط  198))

 .137، 136ص :
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، واألطباء ( 202)، واملوثقني (201)، واملحرضين القضائيني (200)، واملحامني (199)أشخاص آخرين نظرا لطبيعة عملهم ، كالقضاة 

 جنبية.خر مبا فيها مدير ملكتب رشكة أ والصيادلة و املهندسني ، كل هذه الوظائف مينع قانونها الخاص مامرسة أي نشاط آ 

 الفرع الثاين: نشاط مكاتب الربط الغري تجارية 

لقد حدد القرار الوزاري املتعلق مبكاتب الربط الغري تجارية يف الجزائر نشاط مكاتب الربط الغري تجارية يف الجزائر 

 نشاطات مكاتب الربط، وعىل هذا ميكن حرصها يف النقاط التالية: 

ائري تتخذ الرشكة األجنبية القرار بفتح مكتب ربط لها يف الجز استكشاف السوق الجزائري وجمع املعلومات عنها: أوال: 

لغرض معرفة أجواء السوق الجزائرية وعىل هذا يقوم مكتب الربط دراسة االحتياجات للمنتجات أو للخدمات التـي ستقدمها 

اللها مات التقديرية عن الطلب املتوقع يف السوق املستهدفة والتـي من خالرشكة األجنبية من اجل الوصول إىل أفضل املعلو 

يتم تحديد األنشطة التـي سيزاولها املرشوع والخدمات التـي سيقدمها وال تنحرص املعلومات املطلوبة لهذه الغاية يف الكم 

ا، ومن جانب آخر والتكلفة أيضوحسب، بل يجب أن تتعرض إىل بنية الطلب التفصيلية وإىل التوزيع الجغرايف للطلب، 

تجيب دراسة العرض عىل الكم والكيف والتكلفة أيضا، وكذلك توقع الطلب عىل هذه الخدمات يف األسواق املستهدفة، 

وإيراد معلومات عن وضع املنافسة يف األسواق التـي يرغب املرشوع الجديد يف تقدميها، ومخاطر السوق األخرى ويتم 

ن رية أيضا من خالل تحليل املنظومة القانونية والتنظيمية املسرية لالستثامر األجنبي يف الجزائر ماستكشاف السوق الجزائ

خالل دراسة التحفيزات الرضيبية وغريه ودارسة أساليب تحويل األموال األجنبية من وإىل الجزائر كام يتم أيضا تحليل 

 املة األجنبية.اليد العاملة ونسبة الشباب فيها وتكلفتها وتشغيل اليد الع

يتوىل مكتب الربط إجراء االتصاالت الالزمة مع مختلف الفاعلني يف النشاط ثانيا: إجراء االتصاالت الالزمة: 

االقتصادي يف الجزائر فيتوىل مكتب الربط إجراء اتصاالت مع وزارة التجارة مع السجل التجاري مع املصالح املكلفة بالتسيري 

ف الهيئات املساعدة عىل ترقية االستثامر يف الجزائر مع البنوك الجزائرية مع مجلس املنافسة العقار االستثامري مع مختل

مع جمعيات حامية املستهلك إن الهدف من إجراء هذه االتصاالت هو معرفة مدى قبول الفاعلني يف النشاط االقتصادي 

 الجزائري للرشكة األجنبية وقبول خدمتها أو منتوجها.

قوم إن من املهام األساسية ملكاتب الربط أنها تىل ترقية املنتجات والخدمات الخاصة بالرشكة األم: ثالثاً: العمل ع

بتقديم اقرتاحات للرشكة األم إلجراء تكيفات ملنتوجها أو خدمتها مع متطلبات السوق الجزائرية ونوعية املستهلك الجزائري 

مات الرشكة األم هذا من جهة ومن جهة أخرى تقوم مكاتب الربط وسلوكه ويعد هذا النشاط رضوري لرتقية املنتجات أو خد

بالتواصل مع وكاالت اإلشهار ألجل التعريف مبنتجاتها وخدمتها يف السوق الجزائرية، إن هذا االختصاص ال ينبغي أن 

د الخاص يؤدي مبكتب الربط مبامرسة نشاط اقتصادي أو تجاري فان ذلك يعد ممنوع ويعرض مكتب الربط لسحب االعتام

 به.

                                                           
 .2004سبتمبر  08الصادرة في  57المتعلق بالقانون األساسي للقضاء ج ر ع  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11/  04من القانون العضوي رقم  17المادة   199))

  2013لسنة  55ماة ج رع يتضمن تنظيم مهنة المحا 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07/ 13من القانون رقم  27المادة  200))

 .2006مارس  08الصادرة بتاريخ  14يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. ج ر ع  2006فبراير 20المؤرخ في  03/  06من القانون رقم  24المادة   201))

 .2006مارس  08رة بتاريخ الصاد 14يتضمن تنظيم مهنة الموثق ج ر ع  2006فبراير 20المؤرخ في  02/  06من القانون رقم  22المادة   202))
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ليات اإلدارية يتوىل مكتب الربط القيام مبختلف الشكرابعاً: القيام بالشكليات اإلدارية لصالح الرشكة األجنبية األم: 

لدى مختلف الهيئات املتدخلة يف النشاط االقتصادي يف الجزائر، ويف هذا اإلطار يعد مكتب الربط مختلف الوثائق الالزمة 

عقار إلقامة استثامرها أو يعد مختلف الوثائق الالزمة للقيد يف السجل التجاري وغريه من  لحصول الرشكة األم عىل

الشكليات الرضورية حتى تكون الرشكة األم يف راحة تامة عند دخولها يف النشاط االقتصادي املبارش يف الجزائر، إن 

وز له أن يتجاوز ة األم فهي مفوضة عنه وال يجمكاتب الربط يف نشاطاتها تلك تترصف بناء عىل تفويض من الرشكة األجنبي

 حدود التفويض.

ه مبا فيها وعىل هذا يتوىل مكتب الربط مصاريف و تكاليفخامساً: القيام بإدارة مكتب الرشكة وتسيري شؤونه الداخلية: 

مل يربط مبارشة عويتوىل مكتب الربط بتوظيف مستخدمني للعمل يف مكتب الربط ، ويف هذا اإلطار يتم ذلك بواسطة عقد 

من القرار الوزاري املنظم  12مع الرشكة األجنبية األم باعتبار أن مكتب الربط ال يتمتع بالشخصية املعنوية، وقد عربت املادة 

لعمل مكاتب الربط يف الجزائر عن ذلك من خالل نصها  يخضع مستخدمو الرشكة التجارية األجنبية املمثلة ملكتب الربط، 

مدير مكتب الربط اختيار املستخدمني وإعداد العقود عىل أن تقوم الرشكة األجنبية األم بإمضائها ويخضع  وعىل هذا يتوىل

املستخدمني لقانون العمل الجزائري، وقد يكون اختيار املستخدمني من الوطنني فقانون العمل الجزائري يفرض عىل 

وز اللجوء إىل توظيف العامل األجانب إال يف حالة عدم وجود يد املستخِدم أيا كان أن يوظف اليد العاملة الوطنية، إذ ال يج

عاملة وطنية مؤهلة، ومن مثة فانه يكون من املسلم به مشاركة العاملني الجزائريني يف املكتب، لكن دون تحديد نسبة 

 معينة لتلك املشاركة.

عمل يف الجزائر هو الحصول عىل كام ميكن للمكتب أن يوظف أجانب ومن أهم وأول الرشوط ملامرسة األجنبي ال-

إجازة العمل الصادرة عن املصالح التابعة لوزارة العمل، ويتعني عىل مكاتب الرشكات األجنبية التي تشغل عامال أجانبا أن 

تضع خالل الثالثة األشهر األوىل من كل سنة وبعنوان السنة السابقة قامئة بأسامء مستخدميها األجانب، ويعاقب كل من 

دج، وتضاعف  2000إىل  100بغرامة مالية ترتاوح بني  –إخطار الجهات املختصة بعدد عاملها األجانب  –هذا االلتزام يخالف 

 الغرامة يف حالة تكرار املخالفة

يتوىل مكتب الربط دفع رواتب املستخدمني والتكاليف االجتامعية والجبائية الخاصة بهمم وكل املصاريف األخرى 

 للتحويل. القابل الجزائري بالدينار األجنبي دفعها للحساب ويتم األجنبية التجارية كةالرش  عاتق عىل وتكون

الرشكة األجنبية متبوع بعبارة مكتب الربط ويجب أن يكون هذا البيان  تسمية يحمل واضح يتوىل مكتب الربط بيان-

بدل عن  une indicationعىل بيان عىل مختلف املراسالت الخاصة مبكتب الربط وقد وفق املرشع الجزائري يف النص 

تسمية باعتبار أن املكتب ال يتمتع بالشخصية املعنوية ومثة فليس له اسم كام وفق املرشع الجزائري يف اشرتاط أن يكون 

 البيان يحمل تسمية الرشكة األجنبية متبوع بعبارة مكتب ربط وهذا تفاديا لكل لبس.

  تجاريةاملطلب الثاين: انقضاء مكاتب الربط الغري

سباب ية ذاتها ومنها ما يعود أل ـــهناك أساب عديدة النقضاء مكتب الربط، منها ما يعود النقضاء الرشكة األم األجنب

 خاصة به.
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 الفرع األول: انقضاء املكتب تبعا النقضاء الرشكة األجنبية األم 

ن أحكام، ابعا لها. وما يتعلق بالرشكة األم مإن مكتب الربط للرشكة األجنبية ال يخرج عن كونه جزءا من الرشكة األم وت

يصدق أيضا عىل مكتبها، استنادا إىل القاعة العامة التي تقيض بأن التابع يتبع األصل يف الحكم، وكام يكون تأسيس 

انونها قاملكتب باطال إذا كان تأسيس الرشكة األجنبية األم باطال، لعدم استيفائها مستلزمات وإجراءات التأسيس كام يفرضها 

 الخاص األجنبي، فان انحالل الرشكة األجنبية األم وانقضائها قانونا يستتبع وبالرضورة انقضاء كافة مكاتبها.

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن القانون الذي يحكم انقضاء الرشكة األم هو قانون الدولة التي تحمل الرشكة جنسيتها 

خضع لقانونها األجنبي منذ لحظة تأسيسها، فمنه تستمد شخصيتها املعنوية وهو فالرشكة األم ت(  203) ال القانون الجزائري

الذي يحكم حياتها ومن ثم انقضائها، لذا فان تحديد أسباب انقضاء الرشكة األجنبية األم يتم بالرجوع إىل ما يقرره قانونها 

 ب النظم القانونية بشأن انحالل الرشكاتالخاص األجنبي بهذا الصدد وأيا كان األمر فان هناك قواعد عامة تتبعها اغل

التجارية، ويف هذا الشأن ميكن القول انه إذا كانت الرشكة األجنبية األم من رشكات األموال، فان انقضائها يكون بتحقق 

 أحد األسباب القانونية الخاصة بالرشكات.

رشكات الفت من أجله، وقد تنقيض هذه الفتنقيض الرشكات عموما بحلول األجل املعني لها، أو بإمتام املرشوع الذي 

أو إذا خرست الرشكة ثالثة أرباع رأساملها ومل ( 204)قبل حلول األجل املعني لها إذا قررت الجمعية العمومية الغري عادية حلها 

االعتبار  تتخذ التدابري املناسبة ملعالجة هذا الوضع وغنى عن البيان أن رشكات األموال ال تنقيض باألسباب التي ترجع إىل

الشخ ي أما إذا كانت الرشكة األم من رشكات األشخاص فإنها تنقيض وإضافة إىل األسباب املقررة يف القانون، بزوال 

ويالحظ عموما أن األسباب القانونية  (205)الرابطة القانونية بني الرشكاء نظرا للصيغة العقدية التي تأخذها هذه الرشكات 

بحاالت يتعذر معها عىل الرشكة االستمرار مبامرسة نشاطها التجاري أو يرتتب عليها فقدان النقضاء الرشكات إمنا تتعلق 

   .(206)شخصيتها املعنوية 

 الفرع الثاين: انقضاء املكتب مستقال عن انقضاء الرشكة األجنبية األم: 

ت التي نحدد الحاال  هناك أسباب أخرى تؤدي إىل نفس النتيجة لكن دون انقضاء الرشكة األجنبية األم وميكن أن

 ينقيض فيها املكتب دون انقضاء الرشكة األجنبية األم كام ييل: 

فتح مكتب ربط يف الجزائر يخضع العتامد صادر عن مصالح وزارة التجارة، وعليه فان سحب أوالً: سحب االعتامد: 

 قد يكون منها:  االعتامد يؤدي إىل انقضاء مكتب الربط يف الجزائر وقد يسحب االعتامد لعدة أسباب 

 مخالفة مستلزمات وإجراءات التأسيس. -

 مامرسة نشاط اقتصادي أو تجاري. -

                                                           
 ( من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم.10وهو في الغالب القانون الذي يوجد فيها مركزها القانوني والفعلي. انظر المادة )  203))

 من القانون التجاري الجزائري. 18مكرر  715المادة   204))

 .509، مرجع سابق، ص 1981لسنة  159فقا للقانون رقم مصطفى كمال طه: القانون التجاري شركات األموال و  205))

 من القانون المدني الفرنسي، المعدل والمتمم، L 1844-  07وفي هذا الصدد قد أجملت المادة   206))

  YVES GUYON, OP.CIT, P 205. 
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 ارتكاب مدير املكتب مخالفات التسيري الخاصة بنشاط الفرع السابق ذكرها. -

ع بينا سابقا أن مدة االعتامد لنشاط مكتب الربط يف الجزائر هي سنتني، ويلزم املرش ثانيا: نهاية مدة االعتامد: 

 الجزائري مكتب الربط الراغب يف مواصلة نشاطه يف الجزائر تجديد االعتامد.

 إن عدم تجديد االعتامد يؤدي إىل انقضاء مكتب الربط.

 كام أن إنشاء مكتب الربط يف الجزائر يعد قرارا خاصا بالرشكة األجنبية فانثالثا: قرار الرشكة األم غلق مكتب الربط: 

 ياتها وقد يكون قرار الغلق لعدة أسباب منها:قرار الغلق يعد من صالح

قد يكون قرار الغلق برغبة الرشكة يف االستثامر املبارش يف الجزائر من خالل إنشاء فرع أو رشكة متفرعة أو رشكة من  .1

 مجمع يف الجزائر وقد أسلف الذكر أن املرشع الجزائري مينع الجمع بني مكاتب الربط وكل تلك صور االستثامر املبارش

 يف الجزائر.

قد يكون سبب الغلق ألسباب ترجع للرشكة األم ذاتها فبعد دراسة السوق الجزائرية فقد تجد الرشكة من غري فائدتها  .2

 دخول السوق كلية أو أن الوقت غري مناسب لدخوله.

ة مؤقتة قد يوقد يكون سبب الغلق راجع ألسباب خاصة ليست لها عالقة مع وضع املكتب وال نشاطه من قبيل أزمة مال .3

 متر بها الرشكة األجنبية األم.

  :إجراءات غلق مكتب الربط الرشكة األجنبية

إذا ما تحقق سبب من أسباب انقضاء، فان ذلك يوجب عليه أن يبارش يف اتخاذ إجراءات غلق، وقد حدد القرار الوزاري 

إىل  استصدار قرار رفع اليد بعد تقديم ملفاإلجراءات الواجب إتباعها عند غلق مكتب الربط وتتلخص إجراءات الغلق يف 

 مصالح وزارة التجارة املختصة وتتمثل الوثائق فيام ييل: 

 األجنبية  التجارية للرشكة املمثل القانوين طرف من  اليد مميض رفع إصدار طلب -

 األجنبية التجارية الرشكة صادر عن بالجزائر الربط مكتب غلق مقرر -

 الرضائب تجاه الرشكة محيّنة أن يثبت إقليميا تصلمخا الرضائب قابض صادر عن رضيبةلل الخضوع عدم مستخرج -

 .األجراء للعامل االجتامعية للتأمينات الصندوق الوطني عن الصادرة التحيني شهادة -

املثبتة و  بعد تأكد مصالح وزارة التجارة من براءة مكتب الربط والرشكة األجنبية األم اتجاه مختلف الهيئات ذات الصلة

بتحويل املبلغ وبانتهاء  االقتضاء وعند الكفالة بتحرير من خالل الوثائق أعاله، يتم استصدار قرار رفع اليد ومن مثة يرخص

تلك اإلجراءات يغلق مكتب ربط الرشكة األجنبية، ويالحظ انه ال يوجد ما مينع يف القانون الجزائري من أن تقوم نفس 

 لها يف الجزائر.الرشكة بفتح مكتب ربط آخر 
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 خامتة 

لقد بني عامل اليوم الحركة الكبرية لرؤوس األموال بني الدول وتنافس هذه األخرية عىل جلبها وجذبها لتحقيق التنمية 

االقتصادية املنشودة، لذا تسعى الدول لوضع منظومة قانونية تشكل عامل جذب، غري أن ذلك املسعى ال ينبغي أن ينفي من 

 هناك ضابط لجذب االستثامر األجنبي بغية املحافظة عىل مصالح الدولة املضيفة. رضورة أن يكون

ولقد ثبت أن مكاتب الربط تفيد يف تحقيق مصالح الطرفني، فهي تفيد صاحب االستثامر األجنبي بان تضع له موطأ 

فة من جهة ، ومن  الدولة املضيقدم يف الدولة املضيفة وتجعله عىل بينة من أمره يف أي قرار قد يتخذ بشأن االستثامر يف

جهة أخرى فان الدولة املضيفة ميكنها مكتب الربط من تسويق و جهتها االستثامرية وتبيان ما  تزخره من إمكانيات تجعلها 

دولة تنافسية مهمة ضمن ذلك املنظور يسعى املرشع الجزائري إلقامة نظام قانوين خاص مبكاتب الربط الغري تجارية إن 

يف ذلك النظام انه من جهة مرن يتضمن إجراءات بسيطة تجعل من السهل إقدام الرشكة األجنبية األم عىل فتح  أهم ميزة

مكتب لها يف الجزائر ولكنه ومن جهة أخرى وضع منظومة متكن من الحفاظ عىل مصالح مختلف الهيئات املتدخلة يف 

 انوين إال انه من خالل البحث تجلت بعض النقائص فيه نوجزالشأن االقتصادي، ورغم هذه امليزة الواضحة وهذا النظام الق

 كيفيات التعامل معها يف النقاط التالية: 

أن تحاط عملية تحويل األموال من وإىل مكتب الربط الرشكة األجنبية بنظام خاص دقيق كأن يصدر عن بنك –1

 الجزائر املركزي.

 يه.م املكتب بتوظيف نسبة معينة من الجزائريني فأن تضبط عمليات توظيف املستخدمني باملكتب وأن يلز –2

 النص عىل إمكانية تحويل مكتب الربط إىل فرع للرشكة أو إىل أساس لرشكة متفرعة. –3

ربط اتصاالت دورية مع مكاتب الربط العاملة يف الجزائر من مختلف الهيئات ألجل ترويج الوجهة االستثامرية يف  –4

 الجزائر.
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 دور فكرة النظام العام يف تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة عىل منازعات التحكيم الداخيل 
 

 دور فكرة النظام العام في تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة على منازعات التحكيم الداخلي

 )بحث مقارن بين قانون التحكيم المصري وقانون المسطرة المدنية المغربي(
    

 
ية.  دكتور في القانون من جامعة الإسكندر

بوليس سابقًا  أستاذ مساعد بجامعة هليو

 

 امللخص

يُسهم قانون اإلرادة بشكل كبري يف حسم الكثري من املنازعات التحكيمية، إذ يعمد جانب ال بأس به من  

يف تطبيقها  ة واملوضوعية التي يرغبونإىل تحديد القواعد اإلجرائي -يف معرض صياغتهم التفاق التحكيم  –األفراد 

 عىل النزاع.

ومع ذلك فإن إطالق الحرية لألفراد عىل هذا النحو قد يؤدي إىل نتائج تتصادم مع الصالح العام. وبني  

اعتبارات قانون اإلرادة كأحد ركائز عملية التحكيم، وبني اعتبارات الصالح العام، ومن ثم فقد برزت أهمية فكرة 

عام كعنرص مفتاحي ال غنى عنه يف هذه املعادلةوفكرة النظام العام يف مجال العلوم القانونية من األفكار النظام ال

املتغرية فهي تختلف باختالف الزمان واملكان إذ إنها تعكس املثل والقيم واملعتقدات والعادات السائدة يف مجتمع 

زن بني لنظام العام تشكل صامم األمان الذي يحقق التوامن املجتمعات يف حقبة زمنية معينة، وبالتايل فإن فكرة ا

 مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع.

 قانون اإلرادة، التحكيم الداخيل، النظام العام، القواعد اإلجرائية، القواعد املوضوعية. كلامت مفتاحية:

 

Résumé 

La loi de la volonté contribue considérablement à résoudre les litiges arbitrales. Car un 

nombre appréciable des individués désigne  – pendant la rédaction de la convention d'arbitrage 

–les règles des procédure et de fonde que il voudraient appliquer à la litige. Toutefois, la 

clémence avec les individus de cette façon  peut aboutir à des résultats en contradiction avec 

l'intérêt public. Etant donné les considérations de loi de la volonté qui constitue l'une des 

pierres angulaires de l'arbitrage, étant donné les considérations d'ordre public. Dès lors, 

L'importance de la notion d'ordre public   est apparue comme un clef indispensable  dans cette 

équation.  

La notion d'ordre public dans le domaine des sciences juridiques, elle est une notion 

variable, elle évolue au fil du temps et selon l'endroit, car elle  reflète idéaux, les valeurs, 

croyances et traditions  prévalant dans une société  dans une période du temps. Donc, la notion 

d'ordre public constitue soupape de sécurité qui réalise l'équilibre entre l’intérêt individuel et 

l’intérêt public. 

Mots Clefs: Loi de la volonté, L'arbitrage national, l'ordre public, les règles des 

procédure, les règles des fonde.   
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 متهيد وتقسيم:

رادة يف منازعات التحكيم، القواعد اإلجرائية واملوضوعية التي ارتىض أطراف اتفاق التحكيم أن يقصد بقانون اإل

 تسوى املنازعة أو املنازعات التحكيمية محل التحكيم عىل أساسها. 

 أن فكرة قانون اإلرادة يف مجال التحكيم تستند إىل وجوب احرتام إرادة األطراف ألنها تلعب دورًا (207)ويرى البعض 

غاية يف األهمية يف عملية التحكيم، إذ إنها )عملية التحكيم( نقطة التقاء بني قوتني مؤثرتني؛ النفوذ القضايئ، والنفوذ 

العقدي، ومبا أن التحكيم قضاء، لكنه قضاء من نوع خاص، فإنه يجد مصدره يف العقد. فالبعد التعاقدي للتحكيم ينشأ من 

 رادة املشرتكة ألطرافه.جوانب متعددة، ويرتبط يف وجوده باإل

تحكيم "يجب أن يطبق رشط الوقد وجد هذا الرأي الفقهي صداه يف القضاء إذ ذهبت محكمة استئناف باريس إىل أنه: 

 "208باعتباره مستقالً يف وجوده وصحته عن العقد الرئييس نزوالً عىل اإلرادة املشرتكة ألطرافه.

و اإلرادة املشرتكة ألطرافها، وهذا األصل اإلرادي يُجيز ألطرافه االتفاق إًذا فاألصل يف العملية التحكيمية ابتداًء ه

ة التطبيق عىل النزاع، وقد انعكس هذا املبدأ عىل أغلب الترشيعات الدولية ــــعىل القواعد اإلجرائية واملوضوعية الواجب

الواجب  ن قواعد اإلسناد التي تحدد القانونـم ح قانون اإلرادة يشكل قاعدة هامةـــوالداخلية؛ ففي عقود التجارة الدولية أصب

 وابط معينة.ـــضد الواجبة التطبيق عىل النزاع وفًقا لـــالتطبيق، أما يف الترشيعات الداخلية فاألصل جواز االتفاق عىل القواع

رة النظام العام كوهذا البحث لن ميتد ملناقشة قانون اإلرادة يف عقود التجارة الدولية، وإمنا سيقترص عىل بحث دور ف

م، 1994لعام  27يف تحديد نطاق قانون اإلرادة عىل منازعات التحكيم الداخيل يف ضوء أحكام قانون التحكيم املرصي رقم 

 .وأحكام الباب الثامن من قانون املسطرة املدنية املغريب

 وعىل هدي ما تقدم فإن هذا البحث سوف ينقسم إىل املطلبني التاليني:

 فكرة النظام العام يف تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة عىل إجراءات التحكيم. : دوراألولاملطلب 

 املطلب الثاين: دور فكرة النظام العام يف تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة عىل موضوع النزاع التحكيمي.

 

 ات التحكيم.املطلب األول دور فكرة النظام العام يف تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة عىل إجراء

تكاد تجمع الترشيعات الداخلية عىل الرتخيص ألطراف اتفاق التحكيم يف اختيار القانون اإلجرايئ الواجب التطبيق 

( من قانون التحكيم املرصي ألطراف التحكيم االتفاق عىل اإلجراءات 25عىل املنازعة التحكيمية ابتداًء، فلقد أجازت املادة )

ا ازعة التحكيمية بقولها: " لطريف التحكيم االتفاق عىل اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم مبالواجبة التطبيق عىل املن

                                                           
نص قانون المسطرة المدنية وفق ما  ( بالمصادقة على1974شتبر  28)1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون  رقم   207

( القاضي 2007نوفمبر30)1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.169الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  08.05تم تعديله بالقانون رقم 

 بنسخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قاون المسطرة المدنية.

MARQUIS. L, «Le droit français et le droit québécois de l'arbitrage conventionnel» dans H. Patrick GLENN, Droit 

québécois et droit français: communauté, autonomie, concordance, Cowansvil1e: y. Blais, 1993, p. 476. 
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يف ذلك حقهام يف إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة يف منظمة أو مركز تحكيم يف جمهورية مرص العربية أو 

 خارجها..."

قد أجاز لألفراد االتفاق عىل إجراءات مسطرة التحكيم  (327-10كام أن قانون املسطرة املدنية املغريب يف الفصل )

" تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون بقوله: 

 ملزمة بتطبيق القواعد املتبعة لدى املحاكم ما مل يتفق األطراف عىل خالف ذلك يف اتفاق التحكيم."

ذا التوجه الترشيعي يثري التساؤل عام إذا كان حق األطراف يف اختيار القانون اإلجرايئ الواجب التطبيق عىل وه

يمي عىل حق أطراف النزاع التحك -يف كل من مرص واملغرب  –املنازعة التحكيمية حق مطلق؟ ومبعنى آخر هل هناك قيود 

 يف اختيار اإلجراءات الواجبة التطبيق؟

الق الحرية لألفراد يف اختيار النزاع قد يؤدي إىل نتائج تتصادم مع القواعد اآلمرة املتعلقة بالنظام العام الواقع أن إط

فهي قواعد ملزمة للجميع، وال يجوز لهم االتفاق عىل مخالفتها ألن اإلرادة الفردية ال ميكنها اختيار إجراءات أخرى خالفًا 

تعلقة مببدأ املواجهة، والوالية القضائية، وحجية األمر املقيض ، وهذا ما دفع كالقواعد امل (209)لتلك التي حددها املرشع 

هة حرتام النظام العام من جاملرشعني إىل وضع ضوابط تهدف إىل تحقيق التوازن بني احرتام إرادة األفراد من جهة، وا

واعد القواعد اإلجرائية اآلمرة؛ الق تلك الضوابط التي تحد من حرية األفراد يف اختيار ميكن ردها إىل نوعني من أخرى.

 اآلمرة ذات النطاق العام، والقواعد اآلمرة ذات النطاق الخاص بقانون التحكيم.

 وعىل هذا فإنني أقرتح تقسيم هذا املطلب إىل الفرعني التاليني: 

 الفرع األول: القواعد اآلمرة ذات النطاق العام.

 الخاص بقانون التحكيم.الفرع الثاين: القواعد اآلمرة ذات النطاق 

 الفرع األول القواعد اآلمرة ذات النطاق العام

يُقصد بالقواعد اآلمرة ذات النطاق العام تلك القواعد املنصوص عليها يف األنظمة اإلجرائية العامة والتي ال يجوز 

ة تخل  وضع قاعدة إجرائيلألطراف االتفاق عىل مخالفتها تحت طائلة الجزاء، مبعنى أنه ال يجوز لألفراد االتفاق عىل

باملبادئ اإلجرائية العامة كمبدأ املواجهة، أو وضع قاعدة إجرائية تنال من حق الدفاع، أو وضع قاعدة إجرائية بقصد التحايل 

 عىل حكم قضايئ سابق حائز لحجية األمر املقيض.

لهيئة  النظام العام كمنح الواليةكام أنه ال يجوز لألطراف االتفاق عىل مخالفة بعض قواعد االختصاص املتعلقة ب

التحكيم للفصل يف مسألة تخرج عن واليتها ولو كان الفصل يف الدعوى التحكيمية متوقًفا عىل الفصل يف هذه املسألة، 

 كام لو اتفق األطراف عىل منح هيئة التحكيم الفصل يف مسألة جنائية يتوقف عليها الفصل يف املنازعة التحكيمية.

يمي يخالف القواعد اإلجرائية اآلمرة ذات النطاق العام مصريه البطالن ولو اتُخذ باتفاق األطراف ألن فكل إجراء تحك

 القواعد اإلجرائية اآلمرة ذات النطاق العام إمنا قُررت لضامن عدالة ونزاهة سري إجراءات الدعوى التحكيمية.

                                                           

 205م، ص. 2006جامعة الجديدة، اإلسكندرية، ( نبيل إسماعيل عمر، عدم فعالية الجزاءات اإلجرائية في قانون المرافعات، دار ال3)
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إن اعتمدت  التحكيم ولها: " ال جناح عىل هيئةوهذا املعنى أكدته محكمة النقض املرصية يف حكم حديث نسبيًا بق

التحكيمية املطروحة عليها توصالً للحكم فيها استخدام وسائل االتصال اإللكرتونية والتقنيات  يف تنظيم مسار الدعوى

الرسية و الحديثة كالربيد اإللكرتوين يف تبادل املراسالت واإلخطارات وإيداع املستندات واالطالع عليها مع توفري األمان 

تنظيمية محددة ، وطاملا صانت  والخصوصية وذلك إال إذا ألزمها األطراف اتفاقاً بقيود أو آليات أو مواعيد أو إجراءات

فاق األطراف برصف النظر عن ات –الضامنات املبدئية ملبدأ املواجهة واحرتام حقوق الدفاع بحيث يتعني عليها  التحكيم هيئة

التحكيمية تلك القواعد  لحد األدىن للقواعد اإلجرائية األساسية التي تتصل برسعة وسالمة العمليةمراعاة ا –أو عدم اتفاقهم 

 "(210)التحكيمية ونزاهتها.  الجوهرية الالزمة لضامن عدالة الدعوى

وهذا هو املعمول به أيًضا يف االجتهاد القضايئ املغريب إذ أبطلت محكمة االستئناف التجارية بفاس حكم تحكيمي 

وحيث اتضح للمحكمة باالطالع عىل ترجمة املقرر التحكيمي موضوع   خل مببدأ املواجهة بني الخصوم مقررة ما نصه: "أ 

الطعن والتي مل تكن محل منازعة من قبل املطلوب ضدهم أن املقرر املذكور أصدره السيد...املعني من قبل الطرف املطلوب 

ة مبا يثبت كونه بلغ عريضة الطلب املقدم له للمدعى عليها بصفة قانوني ضده بصفته محكم منفرد. وإنه مل يتم اإلدالء

ومنحهام مهلة لتنصيب محكم ميثلهام وفقا ملا تضمنه رشط التحكيم ... وهذه الوضعية من بني حاالت البطالن املنصوص 

عن لكون لتحكيمي موضوع الطمن قانون املسطرة املدنية. لذلك وجب الترصيح ببطالن املقرر ا 327-36عليها مبوجب الفصل 

 "(211)تعيني املحكم تم بصفة غري قانونية. 

وخالصة القول هي: إن املعيار أو الضابط املُعول عليه يف تحديد صحة القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق طبًقا لقانون 

ملقام ئية األساسية التي تهدف يف ااإلرادة من عدمه هو التقيد بالحد األدىن للضامنات اإلجرائية، ومراعاة القواعد اإلجرا

األول إىل ضامن عدالة الحكم التحكيمي ونزاهته.، فإذا تعارض قانون اإلرادة مع هذا املعيار بطل اإلجراء املخالف للقاعدة 

 اإلجرائية اآلمرة ذات النطاق العام.

 الفرع الثاين القواعد اآلمرة ذات النطاق الخاص بنظام التحكيم

بط املتعلقة بالقواعد اآلمرة ذات النطاق العام، والتي تهدف إىل ضبط الحدود املسموح فيها لألفراد عالوة عىل الضوا

باختيار القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق عىل منازعاتهم التحكيمية، هناك نوع آخر من القواعد اآلمرة ذات النطاق الخاص 

 مخالفتها.بنظام التحكيم والتي ال يجوز لألفراد االتفاق عىل 

ويُقصد بالقواعد اآلمرة ذات النطاق الخاص بنظام التحكيم تلك القواعد املنصوص عليها يف قوانني التحكيم والتي ال 

 يجوز لألطراف االتفاق عىل مخالفتها تحت طائلة الجزاء.

تي تضمن للقواعد التهدف بدورها إىل وضع الحد األدىن  –إىل جانب القوانني اإلجرائية العامة  –فقوانني التحكيم 

عدالة ونزاهة سري الدعوى التحكيمية ابتداًء بغية الوصول إىل الهدف املنشود وهو الحكم التحكيمي، فال يجوز لألطراف 

                                                           

 م.14/12/2017قضائية، جلسة  ٨٦لسنة  ١٤٤٢٩( الطعن رقم 4)

 م.504/2011م، ملف عدد 13/3/2012" الصادر بتاريخ 469( قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم " 5)
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إًذا االتفاق عىل أن يكون حكم التحكيم غري مكتوب أو االتفاق عىل جواز مترير الحكم باملخالفة للنصاب الالزم إلصداره 

كيم مشكلة من أك ر من محكم، وال يجوز كذلك لألطراف االتفاق عىل إعفاء املحكم من اإلفصاح عن إذا كانت هيئة التح

املوانع التي قد متنعه من نظر الدعوى، كام أنه ال يجوز االتفاق عىل نزول أحد الطرفني عن حقه يف إقامة دعوى بطالن 

ررة اعيد اإلجرائية اإللزامية كام هو الحال يف املواعيد املقحكم التحكيم، وال يجوز أيًضا لألطراف االتفاق عىل مخالفة املو 

إلقامة دعوى البطالن أو االتفاق عىل أسباب أخرى لبطالن حكم التحكيم خالفًا لألسباب التي نص عليها القانون عىل 

كل هذه فسبيل الحرص، أو االتفاق عىل طرق اعرتاض عىل حكم التحكيم خالفًا للطرق املحددة يف نظام التحكيم؛ 

القواعد من قبيل القواعد اآلمرة ذات النطاق الخاص بقوانني التحكيم والتي ال يجوز لألطراف االتفاق عىل مخالفتها وإال 

 وقعت تحت طائلة الجزاء اإلجرايئ املرصود لها بالقاعدة اآلمرة.  

أحد  ية من أنه:  " إذا استمروهذا املعنى ميكن استخالصه من مفهوم املخالفة ملا ذهبت إليه محكمة النقض املرص

 27أو لحكم من أحكام القانون رقم  مع علمه بوقوع مخالفة لرشط يف اتفاق التحكيم طريف النزاع يف إجراءات التحكيم

مام يجوز االتفاق عىل مخالفته ومل يقدم اعرتاضاً عىل هذه املخالفة يف امليعاد املتفق عليه أو يف وقت معقول  1994لسنة 

 "(212.(االتفاق ، اعترب ذلك نزوالً ضمنياً منه عن حقه يف االعرتاض.عند عدم 

ومبفهوم املخالفة لهذا املبدأ يتضح أن استمرار أحد طريف النزاع يف إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لرشط 

حقه يف  ال يسقط يف اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم مام ال يجوز االتفاق عىل مخالفته فإن ذلك

 التمسك بهذه املخالفة يف أي وقت.

ولقد اعترب االجتهاد القضايئ املغريب أن اتفاق الخصوم يف رشط التحكيم عىل عرض كل نزاع مستمر عىل أنظار 

القضاء يف طنجة يف حال عدم االتفاق عىل مسطرة التحكيم اتفاق جائز إذ ذهبت محكمة االستئناف التجارية بفاس إىل 

رصاحة عىل عرض  أنه نص التحكيم " وحيث اتضح للمحكمة باالطالع عىل العقد الرابط بني الطرفني املتضمن لرشط أنه:

 التحكيم. كل نزاع مستمر عىل أنظار املحاكم املختصة بطنجة يف حالة عدم اتفاق الطرفني بشأن مسطرة

ها بادرت ... كام أخطرت الهيئة التحكيمية بأن...متسكت أمام املحكمني بهذا املقتىض  وحيث إنه من الثابت أن رشكة

وحيث إنه اعتباًرا ملا ذكر وملا كان من  (.1265/10/5إىل عرض النزاع عىل أنظار املحكمة التجارية بطنجة )ملف تجاري عدد: 

. فإن .. وهو ما مل يتحقق التحكيم ورد يف العقد مقيدا عىل اتفاق طرفيه عىل مسطرة التحكيم الثابت أن إعامل رشط

استمرار املحكمني بالرغم من ذلك يف النظر يف النزاع وإصدار مقرر بشأنه يعترب خرقا إلرادة الطرفني املعربة عنها رصاحة 

 "(213)يف العقد الرابط بينهام.

وهذا يعني أن االجتهاد القضايئ املغريب قد رأى يف اتفاق الطرفني يف رشط التحكيم عىل عرض املسائل الخالفية 

طرة التحكيم عىل القضاء أمر جائز طاملا أن هذا االتفاق يف حد ذاته ال يتصادم مع القواعد اآلمرة، وأن مخالفة بشأن مس

 هيئة التحكيم التفاق الطرفني الوارد يف رشط التحكيم يعد مخالفة إجرائية تستلزم بطالن الحكم التحكيمي.

                                                           

 م28/03/2017قضائية، جلسة  ٧٦لسنة  ١٧٥١٨( الطعن رقم 6)

.12/15م، ملف 05/04/2012" الصادر بجلسة 640مة االستئناف التجارية بفاس، القرار رقم "( قرار محك7)  
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يجاز فإن إرادة األطراف وإن كان لها دوٌر كبري يف تحد ، يد القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق عىل النزاع التحكيميوبإ

إال إنها يف الوقت نفسه ليست إرادة مطلقة، فهي تخضع للضوابط التي تضعها القواعد اآلمرة سواء تلك التي تنبع من املبادئ 

 اإلجرائية العامة، أو تلك التي تنبع من قوانني التحكيم.

 العام يف تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة عىل موضوع النزاع التحكيمياملطلب الثاين دور فكرة النظام 

يقصد بالقانون املوضوعي تلك القواعد القانونية املنظمة ألصل الحق أو املركز القانوين محل النزاع، والتي يتحدد عىل 

  (214)ضوئها مدى إمكانية إجابة أحد الطرفني لطلباته حول أصل الحق من عدمه. 

لق بالقانون املوضوعي الواجب التطبيق عىل منازعات التحكيم الداخيل فيبدو أن أك ر الترشيعات متنح إلرادة وفيام يتع

األطراف مساحة ال بأس بها يف اختيار القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق عىل أصل الحق املتنازع عليه، فقد نصت الفقرة 

ىل أنه: " تطبق هيئة التحكيم عىل موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها ( من قانون التحكيم املرصي ع39( من املادة )1)

انني، ما مل و الطرفان، وإذا اتفقا عىل تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد املوضوعية فيه دون الخاصة بقواعد تنازع الق

وع النزاع إذ قواعد الواجبة التطبيق عىل موضواملرشع املغريب بدوره مل يغفل دور اإلرادة يف تحديد ال يتفق عىل غري ذلك."

( من قانون املسطرة املدنية عىل أنه: "  تطبق هيئة التحكيم عىل موضوع النزاع القواعد القانونية التي 327-18نص الفصل )

 يتفق عليها الطرفان."

عىل القانون  يف االتفاقيتبني من هذين النصني أن قواعد التحكيم يف مرص واملغرب تعرتف إلرادة األفراد بالحق 

املوضوعي الواجب التطبيق عىل أصل الحق املتنازع عليه يف الدعوى التحكيمية، واملالحظ عىل هذين النصني أن املرشع 

املرصي اعرتف رصاحة بإمكانية تطبيق القواعد املوضوعية للقوانني األجنبية دون الخاصة بقواعد تنازع القوانني، ومن ثم 

موقف املرشع املغريب من االعرتاف مبدى إمكانية تطبيق القواعد املوضوعية املنصوص عليها يف قانون  يثور التساؤل عن

دولة أخرى؟ ويف حالة ما إذا كان املرشع املغريب يعرتف بإمكانية تطبيق القانون املوضوعي لدولة أخرى عىل موضوع النزاع 

 وضوعية مبارشة أم تلك الخاصة بتنازع القوانني؟فأي القواعد تكون أوىل بالتطبيق هل تُطبق القواعد امل

تقتيض الرجوع إىل قواعد تفسري النصوص، ومن بني هذه القواعد  –يف تقديري  –إن اإلجابة عىل التساؤل األول 

 ."، فالعام هو كل لفظ استغرق ما صلح له دفعة واحدةاللفظ العام باٍق عىل عمومه قبل أن يرده دليل التخصيصقاعدة " 

 ، وحكمه أن يُحمل عىل عمومه حتى يثبت ما يخصصه. ( 215)غري حرص من 

( من مسطرة التحكيم مل يفرق يف شأن القواعد املوضوعية التي اتفق عليها الطرفان 327-18ومبا أن نص الفصل )

ىل تطبيق القواعد ع بني القواعد املوضوعية الوطنية والقواعد املوضوعية األجنبية ، إًذا فاألصل القول بجواز اتفاق األطراف

هذا التحديد السابق يقودنا للبحث عن جواب عىل التساؤل الثاين وهو:  املوضوعية لدولة أخرى ما مل تقيدها أنظمة خاصة.

 إذا اتفق األطراف عىل تطبيق القواعد القانونية لدولة أجنبية فهل تطبق القواعد املوضوعية مبارشة  أم تطبق قواعد اإلسناد؟

                                                           

 .583م، ص. 1987( وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني ) قانون المرافعات(، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة،8)

العموم، دراسة وتحقيق أحمد الختم عبد الله، الجزء األول، دار الكتب، ( شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص و9)

 وما بعدها. 141م، ص. 1999القاهرة، 
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ال يوجد أي إشكال إذا حدد األطراف يف اتفاقهم نوع القاعدة األجنبية التي انرصفت نيتهم إىل تطبيقها الواقع أنه 

سواء كانت قاعدة إسناد أم قاعدة موضوعية، لكن املشكلة تثور إذا حدد األطراف قانون دولة معينة، ومل يحددوا مقصدهم 

 د.من ذلك، وهل يقصدون القواعد املوضوعية أم قواعد اإلسنا

فهنا ال مفر من القول بأنه يجب عىل هيئة التحكيم أن تجري االجتهاد يف ضوء قواعد التأويل الواردة يف الفرع األول 

من الفصل الثاين من قانون االلتزامات والعقود املغريب، إذ يجب عليها تفسري النص من خالل البحث عن قصد املتعاقدين 

ري، وذلك دون إخالل اه يف ضوء باقي نصوص العقد، وطبيعة املعاملة والعرف الجونيتهام املشرتكة، كام يجب عليها تفسري 

وإذا كان األصل هو االعرتاف لإلرادة بالحق يف اختيار القانون املوضوعي الواجب التطبيق عىل النزاع، فهل  بحسن النية.

 هذا األصل مطلق أم أن هناك ضوابط تحد من هذه اإلرادة؟

م املرصي، وكذلك نصوص قانون املسطرة املدنية املغريب منحت لألطراف قدرا كبريا من إن نصوص قانون التحكي

الحرية يف اختيار القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق عىل النزاع طاملا مل يرد فيها ما يخالف النظام العام، ومبعنى آخر فإن 

النظام العام بوصفها قيًدا عىل إرادة أطراف التحكيم يف  القيد الوحيد عىل إرادة األطراف هو النظام العام.، ودراسة فكرة

تحديد القواعد املوضوعية الواجبة التطبيق عىل النزاع يوجب علينا البدء أوالً بتحديد ماهية فكرة النظام العام ، كام يوجب 

 .علينا ثانًيا مناقشة دور فكرة النظام العام يف تحديد نطاق قانون اإلرادة عىل موضوع النزاع

 وعىل هذا فإن هذا املطلب سوف ينقسم إىل الفرعني التاليني:

 الفرع األول: ماهية فكرة النظام العام يف نطاق القانون املوضوعي.

 الفرع الثاين: دور فكرة النظام العام يف تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة عىل موضوع النزاع.

 املوضوعي. الفرع األول ماهية النظام العام يف نطاق القانون 

تعد فكرة النظام العام ركيزة أساسية من ركائز العلوم القانونية إذ إنها تعلب دوًرا محوريًا يف كافة فروع القانون، سواء 

القانون اإلجرايئ  ىيف الترشيعات الوطنية أو الترشيعات الدولية، سواء يف القانون الخاص أو القانون العام سواء عىل مستو 

سبق لنا الحديث عن دور فكرة النظام العام وانعكاسها عىل مستوى القانون اإلجرايئ وبقي لنا اآلن تحديد  وقد أو املوضوعي.

ماهية هذه الفكرة يف نطاق القانون املوضوعي؛ فعىل مستوى القانون املوضوعي وتحديًدا يف نطاق القانون الخاص نجد 

 .(216)بطالن الوجويب. أن هناك العديد من القواعد التي يرتتب عىل مخالفتها ال

فالنظام العام فكرة متغرية وليست ثابتة، مبعنى أنها ذات مضمون أو محتوى متغري بتغري الزمان واملكان، كام أنها فكرة 

تجمع بني الواقع واملثال، فهي نتاج املثل واألفكار واملبادئ، والعادات االجتامعية والدينية والثقافية والتاريخية السائدة يف 

إًًذا هي فكرة وليدة تضافر عدة عوامل موجودة لدى مجتمع معني يف زمان ما ويف مكان  ما ويف حقبة زمنية بعينها.مكان 

 ما، وبالتايل فإن املرشع ال ميلك اتجاهها سوى تكريسها ترشيعيا مبا يالءم املثل العليا السائدة يف الجامعة.

                                                           

 (10) Adeline Jeauneau. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne : essai de systé-matisation. Droit. 

Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2015. P.2. 
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اصة أو إرادة الدولة، وإمنا يفعل ذلك نزوالً عىل رغبة املجتمع عن واملرشع عندما يفعل ذلك فإنه ال يعرب عن إرادته الخ

طريق تقنني هذه املثل واملبادئ والتوجهات يف صورة قواعد قانونية آمرة لحامية املجتمع ومنع تعريض أي مصلحة من 

 ظام العام.بطة بالناملصالح املتعلقة بالنظام العام للخطر من خالل ترتيب جزاء صارم عىل أي مخالفة للقواعد املرت

فالدولة إًذا متمثلة يف سلطتها الترشيعية هي املنوط بها تحديد ماهية النظام العام، وتتبع املثل العليا والقيم واملبادئ 

 السائدة يف املجتمع ووضعها يف القالب الترشيعي املناسب لحامية الصالح العام.

الصالح األفراد، وبالتايل فإنه من املتصور أال يكرتث األفراد بوالتحكيم بوصفة قضاء خاص يعطي مساحة كبرية إلرادة 

العام بحثًا عن مصالحهم الخاصة، وعندئذ يحدث تصادم بني إرادة األفراد والنظام العام السائد يف الدولة، ومن ثم يربز 

 ( 217)تمع. د ومصلحة املجدور فكرة النظام العام بوصفها ضابطًا هاًما من الضوابط التي تحقق التوازن بني مصلحة الفر 

ففكرة النظام العام إًذا هي فكرة عامة متعددة الوظائف ذات تطبيقات نوعية مختلفة فهي تؤدي وظائف متعددة يف 

مختلف فروع القانون مبا يف ذلك القانون اإلجرايئ واملوضوعي عىل نحو يتناسب مع الغاية املرجوة لكل فرع من تلك 

فنا عىل الدور الذي تؤديه هذه الفكرة عىل مستوى القواعد اإلجرائية، وبقي لنا اآلن التعرف عىل الفروع، وقد سبق لنا أن تعر 

 الدور الذي تؤديه هذه الفكرة عىل مستوى القواعد املوضوعية، وهذا هو موضوع الفرع الثاين.

 لنزاع.الفرع الثاين دور فكرة النظام العام يف تحديد نطاق تطبيق قانون اإلرادة  عىل موضوع ا

نخلص من العرض السابق لفكرة النظام العام إىل أن حرية األفراد يف اختيار القانون الواجب التطبيق عىل النزاع 

ليست حرية مطلقة وإمنا هي حرية مقيدة بوجوب االلتزام بالنظام العام السائد يف الدولة، فإذا اتفق الطرفان عىل تطبيق 

فإن هذا االتفاق يكون باطل وجوبًا وعىل هيئة التحكيم حينئٍذ تطبيق القانون األك ر  قواعد موضوعية مخالفة للنظام العام،

 اتصاالً مبوضوع النزاع حتى ال يكون حكمها ُعرضة للبطالن.

( من قانون التحكيم املرصي عىل أنه: " وتقيض املحكمة التي 53( من املادة )2وتكريًسا لهذا املبدأ فقد نصت الفقرة )

 بطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام يف جمهورية مرص العربية."تنظر دعوى ال

( من قانون املسطرة املغريب عىل أنه: " تحكم محكمة االستئناف التي 327-36كام نصت الفقرة األخرية من الفصل )

 غربية ..."إذا تضمن ما يخالف النظام العام يف اململكة املتنظر يف الطعن بالبطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم 

نخلص من هذين النصني إىل أنه عىل الرغم من أنهام وردا يف باب دعوى بطالن حكم التحكيم، إال أنهام ميثالن 

ا كان القانون إذقيًدا عاًما عىل حرية األفراد يف اختيار القانون الواجب التطبيق، ويلزمهم  ابتداًء بالتحقق من مسألة ما 

الذي اتفقوا عىل تطبيقه يتضمن ما يخالف النظام العام أم ال يك ال يقعوا تحت طائلة الجزاء املقرر، فإذا افرتضنا أن األطراف 

اتفقوا عىل تطبيق قواعد تعطي لهيئة التحكيم الحق يف تطبيق قواعد تتضمن ما يخالف النظام العام، وطبقت هيئة التحكيم 

 فإن حكمها يبطل وجوبًا لتضمنه ما يخالف النظام العام.هذه القواعد 

                                                           

 (11) Eric Loquin, L'ordre publique et l'arbitrage, Revue de jurisprudence commerciale, Une revue de Thomson Reuters, No: 

4, Juillet/Août, 2018, P.1.   
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وهذا املعنى أكدته محكمة النقض املرصية بقولها: " حق النيابة العامة يف طلب بطالن مشارطة وحكم التحكيم الصادر 

بة العامة ببطالن اقضاء الحكم املطعون فيه يف الدعوى املقامة من الني باملخالفة ألحكام قانون متلك غري املرصيني للعقارات

بشأن 1996لسنة  230حكم التحكيم ومشارطته ملخالفتها النظام العام النطوائهام عىل غش لإلفالت من نصوص القانون 

متلك غري املرصيني للعقارات وثبوت تضمن العقد محل النزاع رشاء أجنبي لوحدة سكنية دون اكتامل الرشوط القانونية. 

 "(218) .لقانونية. ال عيبصحيح. قصور بيانه األسانيد ا

ويف السياق ذاته ذهب االجتهاد القضايئ املغريب متمثالً يف محكمة النقض إىل أنه: "لنئ كانت سلطة املحكمة فيام 

يتعلق مبنح الصيغة التنفيذية تتمحور حول التأكد من كون املقرر التحكيمي غري مشوب بالبطالن وغري مخالف للنظام العام 

إىل النظر يف املوضوع الذي فصل فيه املحكمون، فإن التحقق من عدم مخالفة املحكمني ملقتضيات  دون أن تتجاوز ذلك

رشط التحكيم وذلك بالخروج عليها وتجاوزها إىل مجال غري مضمن بها يعترب من صميم سلطة املحكمة املذكورة باعتبار أن 

سة من التحكيمي بحسب ما تنص عليه الفقرة الخام تلك الحالة هي من األسباب التي تجيز الطعن بالبطالن يف املقرر

ون بتت الهيئة التحكيمية د” ( الناصة من بني أسباب الطعن بالبطالن عىل حالة ما إذا 327-36من ق م م )  327الفصل 

 ") 219)التقيد باملهمة املسندة إليها أو بتت يف مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق.

االجتهادين القضائيني السابقني مدى أهمية الدور الذي تلعبه فكرة النظام العام يف تحقيق التوازن بني  يتبني من

إرادة األفراد وبني مصالح املجتمع، فعىل الرغم من أن قوانني التحكيم تعرتف لإلرادة بالحق يف اختيار القواعد املوضوعية 

 دود هذه اإلرادة تقف عند حدود اعتبارات النظام العام.الواجبة التطبيق عىل النزاع التحكيمي، إال أن ح

  

                                                           

 م.21/01/2016جلسة  79لسنة  5162( الطعن رقم 12)

 م.896/3/3/2009في الملف رقم  28/01/2010الصادر بتاريخ  129( القرار عدد 13)
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 الخامتة

يُعد قانون اإلرادة بشقية )اإلجرايئ واملوضوعي( أساًسا مهاًم من األسس التي تبنى عليها عملية التحكيم إذ إنه وسيلة 

سهل من مهمة هيئة نه يفعالة تسهم يف سري الدعوى التحكيمية والفصل يف أصل الحق املتنازع عليه بشكل سلس، كام أ 

التحكيم ألنه يجنبها عناء اختيار القواعد اإلجرائية واملوضوعية الواجبة التطبيق عىل النزاع وعدم إشغالها بأمور ثانوية، فضالً 

عن أن كل طرف من األطراف يكون عىل بينة من أمره فيام يتعلق بالقواعد املوضوعية واإلجرائية التي ستطبق عىل دعواه، 

 ا فإنه يضمن بشكل كبري عدالة ونزاهة الحكم التحكيمي.وأخرًي 

ومع ذلك يجب أال يغيب عن األذهان أن االعرتاف لإلرادة بكامل حريتها يف اختيار القواعد الواجبة التطبيق عىل 

ا يعمدون إىل مالنزاع التحكيمي قد يفيض إىل نتائج غري مقبولة سواء من الناحية املوضوعية أو اإلجرائية ألن األفراد عادة 

 تفضيل مصالحهم الخاصة عىل مصالح املجتمع.

ومن هنا عنت الحاجة إىل ضابط يحقق التوازن بني املصلحة الخاصة ومصلحة املجتمع، هذا الضابط يكمن يف فكرة 

ان، فهي فكرة تجمع كالنظام العام، وفكرة النظام العام باملعنى املتقدم فكرة متغرية وليست ثابتة ألنها تتغري طبًقا للزمان وامل

بني املثال والواقع يف زمان ومكان ما، إذ إنها تعد انعكاًسا لألفكار واملعتقدات الدينية والثقافية والعادات االجتامعية السائدة 

 يف املجتمع. 

ه تحديد بوملا كانت فكرة النظام العام فكرة نسبية متغرية، لذا فإنه من الع ي وضع تعريف جامع مانع لها، وأن املنوط 

 ماهية هذه الفكرة هي السلطة الترشيعية لكل دولة عىل نحو تضمن به الحفاظ عىل املصالح العليا للمجتمع.

وإذا كانت الحاجة قد دعت إىل اللجوء نظام التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية املنازعات إىل جانب القضاء، وملا كانت 

تحكيم رضورة االعرتاف لإلرادة بحقها يف اختيار القواعد الواجبة مقتضيات هذا النظام قد فرضت عىل معظم قوانني ال

التطبيق عىل النزاع التحكيمي، فإن مقتضيات حامية الصالح العام للمجتمع فرضت بدورها قيوًدا عىل هذه اإلرادة عىل نحو 

 يضمن تحقيق التوازن بني مصالح األفراد ومصالح الجامعة.

مل الحرية يف اختيار القانون اإلجرايئ واملوضوعي الواجب التطبيق عىل منازعاتهم نخلص مام سبق إىل أنه لألفراد كا

 التحكيمية رشيطة التقيد باعتبارات النظام العام.
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 . الترشيعات:1

 م.12/08/1913هـ ،املوافق  1331رمضان  9قانون االلتزامات والعقود املغريب، ظهري  -

 م.1994لسنة  27ن التحكيم املرصي رقم قانو   -

 م.1968لسنة  13قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي رقم   -

 م.1974لعام  1.  74.  447قانون املسطرة املدنية املغريب رقم   -

 . االجتهاد القضايئ:2

 االجتهاد القضايئ املغريب، املوقع االليكرتوين لوزارة العدل املغربية:  -

  http://adala.justice.gov.ma/AR/home.aspx 

 املبادئ القانونية ملحكمة النقض املرصية، املوقع اإلليكرتوين ملحكمة النقض املرصية:  -

ntshttps://www.cc.gov.eg/judgme 

 االجتهاد القضايئ الفرنيس، املوقع االليكرتوين ملحكمة استئناف باريس:  -

appel.justice.fr/paris-https://www.cours 

 ثانيًا. املراجع العامة:

 . املراجع العربية:1

 م.1984أحمد أبو الوفا، التعليق عىل نصوص قانون املرافعات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،   -

 م.1981يد صاوي، الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد س  -

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرايف، العقد املنظوم يف الخصوص والعموم، دراسة وتحقيق أحمد الختم عبد الله،   -

 م.1999دار الكتب، القاهرة، 

 م.1984لقضاء املدين، طبعة نادي القضاة، القاهرة، فتحي وايل، الوسيط يف قانون ا  -

 م.1987وجدي راغب، مبادئ القضاء املدين ) قانون املرافعات(، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة،  -

 . املراجع األجنبية:2

-  André Durieux, L'ordre public en droit privé colonial Belge, Bruxelles, 1953. 

- Julliot De La Morandière, La notion de l'ordre public en droit privé; cours de droit civil approfondi, 1950.  

- Philippe Malaurie, L'Ordre public et le contrat : e ́tude de droit civil compare ́, France, Angleterre, 

U.R.S.S. Tome 1er. Paris, 1953. 

 

http://adala.justice.gov.ma/AR/home.aspx
https://www.cc.gov.eg/judgments
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 -دراسة مقارنة –حاالت تحقق مسؤولية الناقل البحري للمسافرين و أمتعتهم 
 

 -دراسة مقارنة –حاالت تحقق مسؤولية الناقل البحري للمسافرين و أمتعتهم 
    

 
 في القانون الخاص تخصص: القانون البحري و النقل دكتوراه

 أستاذ بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر

 

 

 ملخص

تنعقد مسؤولية الناقل البحري للمسافرين عندما يخل هذا األخري بأي من االلتزامات التي يفرضها القانون،    

اء الوصول، قل بتوصيل املسافر سليام معاىف إىل مينو هي تنفيذ عقد النقل البحري عىل وجه سليم ، إذ يلتزم النا

و مبا أن املسؤولية العقدية بصفة عامة هي جزاء اإلخالل بالتزام تعاقدي، إذ يكون هذا األخري مسؤوال عن اإلخالل 

بالتزام بضامن سالمة املسافرين أو الركاب و يأخذ ذلك صورة حادث بحري، إذ تتمحور حاالت مسؤولية الناقل 

ري يف األرضار البدنية نخص بالذكر هنا حالتي الوفاة و اإلصابة الجسامنية، و يعد الناقل البحري مسؤوال أيضا البح

 االلتزام باملحافظة عىل األمتعة.عن األرضار املادية سواء متثل يف رضر التأخري أو إخالله ب

 الكلامت املفتاحية:

 ولية، الوفاة، اإلصابة الجسامنية، الحادث البحريالناقل البحري، املسافر، األمتعة، االتفاقيات الد

 

Abstract: 

The responsibility of the maritime carrier for passengers is engaged when the latter violates 

one of the obligations imposed by law, which is the proper implementation of the maritime 

transport contract, because the carrier is obliged to deliver the traveler securely to the port of 

arrival, and since contractual liability in general is a sanction for a breach of a contractual 

obligation, As the latter is responsible for a breach of an obligation to ensure the safety of 

travelers and passengers and this takes the form of a maritime accident, the cases of 

responsibility of the maritime carrier being centered on physical damage, we mention here two 

cases of death and bodily harm, and the maritime carrier is also responsible for material damage, 

whether they are represented in delay or failure to maintain baggage. 

 

Key-words: 

Maritime carrier, passenger, baggage, international conventions, death, Physical injury, 

maritime accident. 
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 مقدمة:

للنقل أهمية كبرية يف حياة الشعوب، هذه األهمية تتجاوز كون النقل ظاهرة قانونية فقط إىل كونه  مام الشك فيه أن

ظاهرة اجتامعية و اقتصادية يف كل املجتمعات عىل اختالفها، لذلك ظفرت الدراسات القانونية املتعلقة بعقد النقل أهمية 

 كبرية سواء كان النقل بريا أو بحريا أو جويا.

اع النقل نجد النقل البحري الذي يعد مبثابة رشيان حياة التجارة الخارجية، و الذي ينقسم من حيث محل من أهم أنو 

أداء الناقل البحري بتغيري املكان إىل نقل بضائع و نقل أشخاص، هذا األخري ال يختلف يف جوهره عن غريه من عقود نقل 

ال و تلك املنشأة البحرية التي تجوب البحار رشقا و غربا و شاماألشخاص األخرى إال يف وسيلة تنفيذه أال وهي السفينة، 

 جنوبا يف مختلف الفصول و األجواء و األنواء مام يعرضها ملخاطر جسام هي املخاطر البحرية عىل اختالف أشكالها و أنواعها.

البحري مقدم  الناقل إذ يعرب عقد النقل البحري عن عالقة بني منتج لخدمة و مستهلك لها عىل أساس أنه يربط بني

 خدمة النقل و املسافر متلقي هذه الخدمة أو مستهلكها.

يعرف عقد النقل البحري للمسافرين أنه "عقد يقوم به ناقل بحري محرتف وذلك عن طريق مقابل يتقاضاه بضامن 

حري للمسافرين، فرغم مميزات النقل الب 220نقل شخص أو عدة  أشخاص بوسيلة نقل محددة و فقا لرشوط قانونية محددة

فإن هذه الوسيلة مازالت محفوفة باملخاطر، خصوصا بعد ك رة الحوادث البحرية يف األيام التي نعيشها، فكم تطالعنا وسائل 

 .221اإلعالم املختلفة عن غرق سفينة يف البحر أو يف املحيط، ووفاة العرشات و املئات من املسافرين

ية  هذا النوع من النقل، فعقد النقل البحري للمسافرين يعد الوسيلة القانونمن هذا املنطلق كان من الرضوري النظر إىل

 التي تلزم بحامية و ضامن سالمة املرضورين و تعويضهم عام يصيبهم من أرضار نتيجة لتنفيذ العقد.

أدق  و وملا كانت مسؤولية الناقل البحري للمسافرين كجزاء إلخالله بااللتزام بضامن السالمة من أهم املسائل

املشكالت املتولدة عن عقد النقل البحري للمسافرين و أك رها طرحا أمام القضاء و أشدها شغال ألذهان الفقهاء ملا للحوادث 

البحرية من آثار وخيمة عىل األرواح و املمتلكات، كان اختيار نظام دويل يحكم هذه املسؤولية أمرا رضوري، باعتبار أن هذا 

بالصفة الدولية، فقد تطلب هذا رضورة تنظيمه دوليا، و من تم قامت املنظامت و املؤسسات البحرية النوع من النقل يتميز 

                                                           
220Calme Samdie . L’essensiel du droit des transports. Gualinolextensoeditions . France. 2012 p 25. 

 ديسمبر 12حيث، حيث أبحرت السفينة يوم Salem Expressحادثة السفينة سالم أكسبريس: أوالثالث حوادث بحرية:  نذكر على سبيل المثال 221

من  71راكب و  578من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية في طريقها إلى ميناء سفاجا بجمهورية مصر العربية، و كان على متنها  1991

أفراد الطاقم، حيث عن ارتطمت مقدمة السفينة بالشعب المرجانية، عند دخولها ميناء سفاجا ، و غرقت السفينة في عشرين دقيقة، مما أدى 

، ارتطمت السفينة في جانبها األيسر  2007أفريل  05، حيث أنه في SeaDiamondثانيا: حادثة السفينة سي دايموندهالك ،  476رع إلى مص

راكب كندي، و قد تمت عمليات اإلخالء  60راكب أمريكي،  1195السفينة  بصخور بركانية ، بدأت المياه في الدخول إلى السفينة،  كان على متن

فينة ثالثا: حادثة السأشخاص وفقد شخصين فرنسيين كانا بكبائن الجانب األيمن بالسطح الثاني. 04ل ثالث ساعات و نصف، بينما جرح و اإلنقاذ خال

 في طريقها إلى ميناء Civitavecchia من ميناء  2012يناير  13، حيث أبحرت السفينة كوستا كونكورديا بعد ظهر يوم كوستا كونكورديا

Savonaفرد من الطاقم، عند مرور السفينة بالقرب من جزيرة جي  1023راكب و  3206على الساحل الغربي إليطاليا و على متنها  الموجودان

متر في جانب السفينة األيسر،  53، ارتطم جانبها األيسر بالصخور نتج عن االرتطام فتحة تحت سطح الماء تقدر بثمانية أمتار بطول  Isolaجيليو

لمزيد من التفصيل أنظر: سمير عبد الغني مجاهد، أثر الخطأ البشري في تعدد ل: 4429شخص من أصل 12لحادث هال  حيث نجم  عن هذا ا

 و مايليها. 56، ص 2013، 30حوادث سفن الركاب، الجمعية العربية للمالحة، العدد 
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الدولية منذ بداية القرن املايض، بوضع نظم موحدة تخدم الحاالت التي يكون فيها النقل دوليا، و قد أسفرت تلك الجهود 

 ملتمثلة فيام ييل:عن أك ر من معاهدة دولية لتنظيم مسؤولية الناقل البحري و ا

  29االتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد املتعلقة بنقل الركاب بطريق البحر، املوقعة يف بروكسيل بتاريخ 

 1961.222أفريل

  1967.223ماي  27االتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد املتعلقة بنقل أمتعة املسافرين بحرا، املوقعة يف بروكسيل بتاريخ 

 و التي دخلت حيز النفاذ الدويل 1974ديسمرب  13اصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا املوقعة يف أثينا بتاريخ االتفاقية الخ ،

 .1987أفريل 28بتاريخ 

فبعد جهود مضنية و مداوالت مستفيضة أجرتها اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية تهدف إىل تحديث 

ها مناسبة مع اتفاقيات أخرى متعلقة باملسؤولية، ُعقد مؤمتر يف لندن يف الفرتة املمتدة من و جعل 1974نصوص اتفاقية أثينا 

املعدل التفاقية أثينا األصلية، و الذي دخل حيز  2002، حيث أُعتمد عىل بروتوكول لندن 2002نوفمرب  01أكتوبر إىل غاية  21

مفاده إلزامية الـتأمني من مسؤولية الناقل البحري و الذي من ، و الذي أقر مبدأ هام 2014أفريل 23النفاذ الدويل بتاريخ 

شأنه أن يكفل ويضمن للمرضور أو ورثته الحصول عىل التعويضات املقررة من رشكات التأمني مبارشة، و هو ما يشكل 

 224حرا.بضامنة حقيقية من شأنها تغطية مسؤولية الناقل البحري بضامن التعويض عن األرضار التي تصيب املسافرين 

إذ تنعقد مسؤولية الناقل البحري للمسافرين عندما يخل هذا األخري بأي من االلتزامات التي يفرضها القانون، و هي 

تنفيذ عقد النقل البحري عىل وجه السليم ، إذ يلتزم الناقل بتوصيل املسافر سليام معاىف إىل ميناء الوصول، و مبا أن 

اء اإلخالل بالتزام تعاقدي، إذ يكون هذا األخري مسؤوال عن اإلخالل بالتزام بضامن املسؤولية العقدية بصفة عامة هي جز 

سالمة املسافرين أو الركاب و يأخذ ذلك صورة حادث بحري،إذ تتمحور حاالت مسؤولية الناقل البحري يف األرضار البدنية 

ثلت مسؤوال أيضا عن األرضار املادية سواء مت نخص بالذكر هنا حالتي الوفاة أو اإلصابة الجسامنية، و يعد الناقل البحري

 225يف رضر التأخري أو إخالله بااللتزام باملحافظة عىل األمتعة.

هذا وقد نظم املرشع الجزائري، عقد نقل املسافرين بحرا و أمتعتهم يف الباب الخامس من القانون البحري الجزائري  

 859.226إىل  821يف املواد  1961،1967و املستنبطة أحكامه و قواعده من اتفاقيتي بروكسيل 

                                                           
 .1973لسنة  09، ج ر: رقم 9731جانفي  05المؤرخ في  02- 73بموجب األمر  1961صادقت الجزائر على اتفاقية بروكسيل  222

 .1973لسنة  09، ج ر: رقم 1973جانفي  05المؤرخ في  03-73بموجب األمر رقم  1967صادقت الجزائر على إتفاقية بروكسيل 223

 لم تصادق الجزائر على اتفاقية أثينا في نسختها األصلية و بروتوكوالتها المعدلة إلى غاية كتابة هذه األسطر. 224

من القانون البحري الجزائري لحاالت الوفاة و اإلصابات الجسمانية و فقد أو تلف األمتعة و التي  842لمشرع الجزائري في المادة أشار صراحة ا225

في نسختها األصلية و بروتوكولها  1974و المادة الثالثة من اتفاقية أثينا 1967، 1961تقابلها كل من المادة الرابعة من اتفاقيتي بروكسيل 

 .2002عام المعدل ل

المعدل و المتمم بالقانون  1998-06-25المؤرخ في  05-98المعدل و المتمم بالقانون رقم  1976 -10-23المؤرخ في  80-76األمر رقم 226

 1998لسنة  47و الجريدة الرسمية  1977لسنة   29المتضمن القانون البحري الجزائري، الجريدة الرسمية  2010-08- 15المؤرخ في  10-04

 .2010لسنة  46ريدة الرسمية والج
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بناء عىل ما سبق، تنحرص إشكالية موضوع الدراسة يف الوقوف عىل الحاالت التي يخل فيها الناقل البحري بالتزامه 

 بضامن سالمة املسافر و أمتعته.

ألرضار البدنية عن امن خالل ما تقدم، البد يف املرحلة األوىل من بحثنا تحديد حاالت تحقق مسؤولية الناقل البحري 

 يف املطلب األول، لنتطرق بعد ذلك يف املطلب الثاين إىل حاالت تحقق مسؤولية الناقل البحري عن األرضار املادية.

 املطلب األول: مسؤولية الناقل البحري عن األرضار البدنية

ىل عاتق الناقل حيال يع املسؤولية عتقوم مسؤولية الناقل البحري عىل ثالث عنارص الخطأ الرضر و العالقة السببية لتوق

حدوث الرضر، هذا األخري يعرف عىل أنه األذى الذي يصيب الشخص يف حق من حقوقه أو يف مصلحة مرشوعة له سواء 

، إذ ال يكفي 227كان ذلك الحق أو تلك املصلحة ذات قيمة مالية أو مل يكن ، فالرضر رشط رضوري لقيام املسؤولية العقدية

طأ من املدين أي عدم وفائه بالتزامه العقدي ألن الدائن ليس له أن يشكو من عدم وفاء املدين بالتزامه إال فيها وقوع الخ

إذا كان عدم الوفاء سبب له رضرا، و ألن املسؤولية ليست إال التزاما بالتعويض و أن هذا التعويض يقدر بقدر الرضر، فإذا 

 انعدم الرضر مل يكن مثة محل للتعويض .

ار البدنية تتحقق متى مست سالمة املسافر الجسدية، و يوصف الرضر البدين كثريا باألذى البدين و تتمثل فاألرض 

أقىص درجاته يف إزهاق الروح أي الوفاة، و يشمل الرضر البدين كافة املظاهر األخرى النتهاك السالمة الجسدية للمسافر 

و الحروق و الكدمات و األمراض التي يسببها حادث أثناء الرحلة و  مثل الجرح و النزيف وبرت  األطراف و الكسور و الرشوخ

فعليه قد يكون مصدر األرضار الالحقة باملسافرين  228منها األمراض العصبية و يكون الناقل مسؤوال عن جميع هذه األرضار.

 تي الوفاة أو اإلصابة الجسامنية.أثناء الرحلة البحرية جراء حال

 شئ عن الوفاةالفرع األول: الرضر النا

إن حق اإلنسان يف الحياة هو يف صدارة الحقوق التي كفلت حاميتها جميع النظم القانونية، فهي أهم الحقوق      

اللصيقة بشخصية اإلنسان، أي له الحق يف أن يعيش املدة الطبيعية لحياته عىل األرض و التي قررها له الله تبارك و تعاىل، 

 و أعالها لحرص اإلنسان عىل سالمة حياته، فهي أغىل يشء ميلكه.و هذا الحق هو أسمى الحقوق 

                                                           
 .30، ص 2014صالل حسين علي الجبوري، تعويض الضرر األدبي في المسؤولية المدنية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  227

فاته من كسب ، هو إخالل بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية ، يشمل ما يصيب المضرور من خسارة  مالية و ما  / الضرر المادي :1الضرر نوعان

 فالنفقات التي يتكبدها المصاب في حادثة على سبيل العالج ،و عجزه عن الكسب عجزا جزئيا أو كليا مؤقتا أو دائما ، الضرر المادي يشمله

لشخص في هو الضرر الذي يصيب ا / الضرر األدبي :2..  32صالل حسين علي الجبوري المرجع السابق ، ص التعويض لمزيد من التفصيل أنظر:  

ى نمصلحة غير مالية ، أو هو األلم الذي يصيب الشخص سواء كان ألما جسمانيا أو ألما نفسيا ترتب على المساس بعاطفته أو كرامته أو بأي مع

ي ف من المعاني التي يحرص عليها الناس ، فإصابة شخص في حادثة ال يترتب عليها فحسب ضرر مادي يتمثل فيما يتكبده من نفقات العالج أو

حسه يعجزه عن الكسب ، بل يترتب عليها أيضا ضرر أدبي يتمثل في األلم الجسماني الذي يعانيه من جراء اإلصابة ، و في األلم النفسي الذي قد 

ي مثل فمن جراء ما نتج عنها من تشويه و خاصة إذا كان المصاب من النساء ، و غرق اإلبن في كارثة بحرية مثال تسبب للوالدين ضررا أدبيا يت

 ثاللوعة و األلم ، و المساس بالسمعة و التشهير يصيب الشخص بضرر أدبي في كرامته و إلخ و ال فرق بين نوع الضرر المادي و األدبي من حي

 فهد عبد الرحمن كاظم محمود الكندري، مسؤولية الناقل البحري و الجوي عن وفاة المسافر في ضوء التشريعين المصري ومبدأ التعويض، : 

 .88، ص 2015الكويتي و االتفاقيات الدولية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة ، 

 .93، ص 2014هاني دويدار ، قانون النقل ، دار الجامعة الجديدة ، مصر، 228
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يقصد بحق اإلنسان  يف الحياة هو مصلحة الفرد املرشوعة يف أن يبقى جسمه مؤديا لكل الوظائف العضوية املقررة له 

ن الوحدات أي وحدة معىل النحو الطبيعي، و ذلك من خالل املدة الزمنية املقدرة له أن يحياها بحيث ال يحرم بغري حق من 

الزمنية ، يرتتب عن كل ذلك أن كل مساس بهذا الحق الذي من شأنه أن يحرم اإلنسان من نصيبه يف أن يحيا املدة 

فاالعتداء عىل السالمة الجسدية قد تنتج عنه الوفاة مبارشة ، أو  229الطبيعية املقدرة له، يعد رضرا محققا يستوجب التعويض.

 ي إىل وفاته بعد مدة من الزمن متأثرا بها .يصاب بإصابة مميتة تؤد

فعليه قد يرتتب عىل عملية النقل البحري للمسافرين حوادث مميتة، قد تقع فورا و قد ترتاخى بعض الوقت بعد 

 الحادث، مام يعني أنه يوجد أرضار قبل الوفاة، فضال عن رضر املوت يف حّد ذاته.

 الفقرة األوىل: الرضر قبل الوفاة

، رتة بقائه فيهايفوته من كسب يف فاملسافر برضر قبل وفاته ، كمصاريف محاولة عالجه يف املستشفى و ما قد يصاب 

إذ يجوز التعويض عن األرضار املادية التي تصيب املورث قبل وفاته ، كتكاليف العالج ، و العجز عن الكسب بسبب املرض 

 230ه.يض يف ذمة املتويف قبل وفاته و ينتقل بعد ذلك إىل ورثتو فوات الفرص املالية ، و بالتايل ينشأ الحق يف التعو

لقد كرس املرشع الجزائري يف شأن هذه األرضار عىل معيار ما فات الدائن من كسب و ما لحقه من خسارة يف تقدير 

ر الواقعة كام تشمل األرضا 231من القانون املدين الجزائري. 182التعويض عنها من طرف القايض، طبقا ألحكام نص املادة 

قبل الوفاة األرضار األدبية و املتمثلة يف اآلالم الجسامنية التي تلحق باملسافر يف لحظات استقبال املوت و كذلك النفسية 

 232منها التي يعانيها بفقده األمل يف الحياة.

 الفقرة الثانية: رضر املوت 

اته وت، أي الرضر الذي ينجم عن املوت يف ذالعنرص الثاين من عنارص التعويض يف حالة وفاة املسافر هو رضر امل

برصف النظر عن أي رضر آخر، ذلك أن إزهاق الروح هو مساس بحق املجني عليه يف الحياة و بالتايل رضر يستوجب 

 233التعويض يف ذاته،  فالحياة مال و يجب عىل كل نظام قانوين أن يجعل واجبه الرئييس هو حامية هذا املال.

لكوارث البحرية التي تحصل للسفن البحرية إىل وفاة العديد من املسافرين ، لذلك يكتسب هذا إذ كثريا ما تؤدي ا

ه، فاملوت بالتايل يجوز التعويض عن رضر املوت يف ذات العنرص من عنارص التعويض أهمية خاصة بالنسبة للنقل البحري .

اللحظة  ل سبب نتيجته ولو بلحظة واحدة، و يف هذههو نتيجة للفعل الضار،  وهذا الفعل البد أن يسبق املوت كام يسبق ك

 يكون املجني عليه الحق يف التعويض عن األرضار املحققة التي نشأت عن هذا الفعل و تنشأ عنه فيام بعد و منها املوت.

                                                           
 .117، ص 2002، مصر ، طه عبد المولى طه ، التعويض عن األضرار الجسدية في ضوء الفقه و القضاء ، دار الكتب القانونية 229

 .91فهد عبد الرحمن كاظم محمود الكندري، المرجع السابق ، ص  230

 .1975لسنة  78المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية رقم  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75األمر رقم 231

لجوي الداخلي و الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، دالل يزيد، مسؤولية الناقل الجوي لألشخاص في النقل ا232

 .121،ص 2009/2010تلمسان، السنة الجامعية 

 .91فهد عبد الرحمن كاظم محمود الكندري، المرجع السابق ، ص 233
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م هقد يصاب الغري برضر من جراء وفاة املسافر، فيتحمل مصاريف دفن جثته ، أو بفقد من كانوا يعتمدون يف معيشت  

عىل املتوىف مورد رزقهم، و يتمثل هذا الرضر يف أنه مرتد حيث يكون منعكسا عن الرضر األصيل و هو الوفاة ، فهو رضر 

يصيب شخصا آخر غري من وقع عليه االعتداء، و بالتايل فإن لهؤالء الذين ارتد عنهم الرضر بسبب وفاة عائلهم أو بسبب 

الحالتني بالتعويض عام أصابهم نتيجة لفقدان أو ترضر سلفهم ، و لذلك فإن  األمل الذي لحق بهم أن يطالبوا يف كلتا

الرضر املرتد هو رضر شخ ي يصيب ذوي املرضور، و هو بذلك رضر مستقل عن الرضر األصيل الذي أصاب املترضر 

 234األصيل.

اتفاقية  رشة الفقرة الثالثة منفهذا يعني أن حق التعويض ينتقل إىل الورثة بعد الوفاة ، و هذا ما أكدته املادة العا

بنصها رصاحة " عىل أنه ال يجوز أن ترفع الدعوى الخاصة بالتعويضات يف حالة وفاة املسافر إال بواسطة  1961بروكسيل 

ممثليه الشخصيني أو ورثته أو من يعولهم و برشط أن يكون أولئك األشخاص مسموح لهم برفع الدعوى طبقا لقانون 

و بالتايل البد أن تستند الدعوى عىل عقد النقل، و ينطبق هذا الحكم حتى ولو كان ورثة  235يف القضية" املحكمة التي تنظر

 املسافر بارشوا الدعوى بصفتهم األصلية  أو باعتبارهم ورثة للمرضور املسافر.

 الفرع الثاين: الرضر الناشئ عن اإلصابة الجسامنية

ا ملسافر يف جسمه أو صحته، دون أن يفقد حياته، هنا يتم تعويضه طبقإذا وقع للسفينة حادث بحري نجم عنه إصابة ا

  رضور من كسب وما لحقة من خسارة.للقاعدة العامة التي تقرر تقدير التعويض عىل أساس ما فات امل

فعليه يسأل الناقل البحري عام يحدث من رضر بسبب ما يلحق املسافر من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذي نشأ 

 236 .نه الرضر خالل تنفيذ عقد النقلع

، فالرضر العضوي هو ذلك 237ةــــفالرضر الجسامين أو البدين قد يشمل اإلصابات العضوية أو الوظيفية و النفسي     

و من أعضائه التي تؤدي وظيفة حيوية، سواء كانت هذه األعضاء داخلية كالقلب و ـــالرضر الذي يصيب املسافر يف عض

ء خارجية كاليد أو الرجل ، ففقد عضو من األعضاء و غريها أو إتالفه أو تعطله عن أداء وظيفته يشكل رضرا الكبد أو أعضا

هاز ان كالجــة جهاز من األجهزة املكونة لإلنســـو كل اختالل أو اضطراب يف وظيفـــعضويا، أما الرضر الوظيفي فه

وذلك من دون وجود أرضار عضوية و تسمى أيضا باألرضار  الهضمي أو التنفيس، أو اختالل يف أداء وظيفة جهاز معني

 238الفيزيولوجية.

                                                           
وق، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر ، بن يوسف محمد بعجي، المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، أطروحة  دكتوراه في الحق234

 .245،ص 2008-2007بن خدة، 

235 Art. 10/03 convention Bruxelles 1961 «  En cas de mort du passager, l’action en paiement de dommages et intérêts ne 

peut être intentée que par les ayants-droit de la personne décédée ou par les personnes à  sa charge et seulement si ces 

ayants-droit ou ces personnes ont le droit d’intenter l’action suivant la loi du tribunal saisi. » 

صص القانون التجاري رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخ إيمان فتحي حسن الجميل ، مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، 236

 .91، ص2015البحري ، جامعة اإلسكندرية،

 .133، ص2016مسؤولية الناقل البحري لألشخاص ، الطبعة األولى ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ، إيمان فتحي حسن الجميل ،  237

 .125دالل يزيد ، المرجع السابق، ص  238
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فمن األخطار العملية التي من املمكن أن يتعرض لها املسافر عىل ظهر السفينة و تحمل الناقل عىل عاتقه املسؤولية 

عدم مواجهة هذا الحريق و  239تجاه املسافر املرضور مثال نشوب حريق عىل سطح السفينة و تسببه يف إصابة بعض الركاب ،

بكل الوسائل املتاحة لدى الناقل أو تابعيه لعدم توافر أدوات إطفاء للحريق الالزمة  أو عدم االستعانة بأقرب فرق لإلنقاذ و 

 الطوارئ،  يفرض عىل الناقل تعويض املسافر املرضور عام لحق به من أذى ناتج عنه.

مليات الصعود و النزول من السفينة يؤدي إىل إحداث رضر للركاب كذلك وجود كرس أو عيب يف السالمل الخاصة بع

 240أثناء قيامهم بتنفيذ النقل، هنا يسأل الناقل عن اإلصابات الالحقة باملسافرين إثر صعودهم أو نزولهم عىل السالمل املعيبة.

ة و تعرضه ده ألعىل السفينلكن يف املقابل ال يعد الناقل البحري مسؤوال عن ترصف و إهامل املسافر جراء صعو      

 لجرح أو إصابة يف أحد أعضائه العضوية مادام أنه مل يلتزم بتعليامت الناقل .

فالرضر الجسامين الالحق باملسافر قد يكون رضر مادي و يف نفس الوقت معنوي، و عليه يتمثل الرضر املادي لإلصابة  

 خسارة و ما فاته من كسب  يف العنارص التالية :الجسامنية أو البدنية يف ما يلحق باملسافر املترضر من 

مصاريف العالج أي املبالغ التي رصفت إلنقاذ املسافر، كاملصاريف الطبية، أسعار األدوية، مصاريف املستشفى،  -

تكاليف األجهزة و األعضاء البديلة بل و يشمل الرضر أيضا ازدياد حاجات الراكب املصاب فيام بعد، كأن يحتاج 

 و االستعانة مبمرضة أو إىل رعاية دامئة بوجه عام.ملدة ما أ 

تقليل فرص النجاح ، أي فرص النجاح و التقدم يف الحياة ، كأن يفقد املسافر بسبب مرضه منصبا مرموقا كان  -

 يشغله، أو تأثري الجروح التي شوهت الراكبة عىل فرصها يف الزواج.

امئة، كأن يفقد املسافر بسبب خضوعه للعالج القدرة عىل انعدام أو إنقاص القدرة عىل العمل بصفة مؤقتة أو د -

 مامرسة عمله كليا أو جزئيا .

                                                           
السفينة بما تحتويه من بضائع أو أمتعة قابلة لالحتراق، فإذا اشتعلت و صدر منها  فالحريق هو اشتعال حقيقي في شيء قابل لالحتراق، و239

  اللهب عد ذلك حريقا، إذ تشمل أخطار الحريق نوعين من األخطار يسمى إحداهما " باألخطار األصلية " و يسمى اآلخر " باألخطار المساعدة"

ألخطار التي تنشأ أساسا من األغراض التي تستخدم في السفينة مثل التماس فاألخطار األصلية هي تلك األخطار المسببة للحريق مثل ا

السفينة  مالكهربائي و التدفئة و اشتعال الزيوت في المطبخ ، الحرائق التي تنشا داخل الماكينات أثناء أعمال التشغيل، أو الناشئة عن إهمال طاق

ف البضائع الخطرة ، أما األخطار المساعدة فهي تلك األخطار التي تعمل و تساعد بسبب عدم اتخاذ االحتياطات المناسبة أثناء الشحن و تستي

 على انتشار الحريق في حالة حدوثه ، ففي المثال األول إذا حدث تماس كهربائي في غرفة تسربت إليها األبخرة المتصاعدة من صهاريج الزيت

 ومائليها. 135الناقل البحري لألشخاص، المرجع السابق، ص ساهمت في انتشار الحريق : إيمان فتحي حسن الجميل، مسؤولية 

أفظع أنواع الحوادث البحرية التي تثير الذعر بين أفراد الطاقم والركاب على ظهر السفينة هي الحرائق الواقعة على السفن ، و  فالحريق يعد من

مباشرة عن الحرائق أو عن الدخان المنبعث من الحريق أو المياه  ما ينجر عنه من خسائر فادحة ال تقاس فقط بإجمالي الخسائر المادية الناشئة

 يالمستخدمة في عملية اإلطفاء بل يشمل أيضا الخسائر الناشئة مباشرة عن الحريق أو عن الدخان المنبعث من الحريق أو المياه المستخدمة ف

ذا بسبب فقدان وحدة من وحدات األسطول البحري و تعطيل النقل عملية اإلطفاء بل تشمل أيضا الخسائر الناشئة عن تأثر االقتصاد الوطني وه

 .92مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، الرسالة السابقة، صالبحري ، وفوق كل هذا خسارة األرواح : إيمان فتحي حسن الجميل ، 

 .126دالل يزيد ، المرجع السابق، ص  240
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و املعيار املتبع يف هذه املسألة شخ ي ، فينظر إىل كل مسافر عىل حدة ، من حيث حالته االجتامعية و عمله ووسائل 

 241عادي.ثري من تلك التي تلحق باملوظف الكسبه ، فالخسارة التي تلحق رجل األعامل من جراء عدم مامرسته عمله أفدح بك

أما الرضر املعنوي الالحق باملسافر هو ذلك الرضر الذي يصيب اإلنسان يف جسمه و ما يرتتب عن ذلك من آالم جسدية 

و آالم نفسية و آالم تصيب العاطفة و الشعور و الحنان و غري من ذلك مام يحرص عليه كل إنسان دون أن يسبب له خسارة 

، و تلك اآلالم الجسامنية و النفسية و العاطفية غالبا ما تكون أثناء فرتة العالج أو بعد ذلك بسبب ما قد ينجم عن مالية

 242اإلصابة الجسامنية من تشوهات أو عجز كيل أو جزيئ.

ند م فاآلالم الجسامنية هي التي يعاين منها الضحية من جراء الجروح أو الكسور أو التلف الذي يصيب جسم اإلنسان

وقوع الحادث، و أثناء فرتة العالج، و هي أرضار التأمل الشديدة الجسدية و النفسية الناتجة عن الرضوض أو الجروح بسبب 

الحادث مند وقوعه حتى إلتآم الجروح أو الشفاء، و قد تصبح بعد الشفاء آالم دامئة ومزمنة و تسبب للمرضور عجز وظيفي 

بالتايل قد تزول هذه اآلالم وقد تبقى بالرغم من معالجتها ، فتظهر هذه اآلالم من حني مام يجعلها عالة عىل املرضور، و 

آلخر فتشتد مؤدية إىل اضطرابات عصبية تفقد الضحية السيطرة عىل ذاته و يتعرض بذلك للخطر، هذا النوع من الرضر ذو 

 243طبيعة مؤقتة ينحرص أثره من يوم الحادث حتى الشفاء. 

من  ة هي املعاناة التي يعيشها املسافر املرضور نفسيا بسبب الرضر أو التلف الذي أصابه نتيجة برت عضوأما اآلالم النفسي

أعضائه أو تشوهات يف جسمه أو شلل كيل أو جزيئ و بذلك يفقد توازنه و تكامله الجسامين و يصاب بحزن و أمل وحرسة 

دد تعه بحياته العادية و لعل من التطبيقات الهامة يف هذا الص، و بذلك تشعره هذه اإلصابة بانتقاصه أو حرمانه من أوجه مت

ما قد ينجم لدى املرضور بعجز جنيس مؤقت أو دائم و يستوي أن يرجع ذلك إىل تلف عضوي أو صدمة نفسية و يلحق هذا 

آلالم النفسية ا الرضر املرضور شخصيا و زوجته بالتبعية ، باإلضافة إىل ذلك تفويت فرصة اإلنجاب، كام يعترب من قبيل

الرضر الناجم عن الحرمان من متع الحياة املرشوعة التي تؤثر عىل نفسية املرضور، كأن يصاب بشلل كيل يؤدي إىل تعطيل 

 244قدراته عىل االستفادة من ملذات الدنيا و حرمانه من بعض مامرسة هواياته الرياضية و الرتفيهية.

اميل و الذي يقصد به الرضر املتعلق باملظهر الجاميل لإلنسان من يدخل ضمن األرضار املعنوية أيضا الرضر الج

تشوهات تصيب جسم اإلنسان ، نتيجة اإلصابات التي تحدث له و كذلك اآلثار الناتجة عن الجروح ، فهو صورة من صور 

و املهني إذا  الجتامعياألمل النفيس، و يختلف أثر هذا األمل بالزيادة أو النقصان حسب جنس املرضور و عمره و كذا وضعه ا

كان متزوجا أم عازبا ، ففي الحالة الثانية يؤثر الرضر عىل فرص زواجه كام قد يؤثر عىل صالحيته للزواج ، كام أن موضع 

التشوه له تأثريا كبري عىل نفسية الضحية ، فكلام كان خفيا كان أخف ، و كلام كان ظاهرا كان اإلحساس باألمل أكرب ، 

إلصابة يف الوجه مثال، فهذا النوع من الرضر مستقل متاما عن العجز الوظيفي لإلنسان، فالرضر الجاميل كام ولو كانت ا

                                                           
 و مايليها.126دالل يزيد ، المرجع السابق، ص  241

 .233د بعجي، المرجع السابق ، ص محم242

أحمد شاعة ، تعويض الضرر المعنوي المتعلق بالسالمة الجسدية على ضوء القضاء الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود و 243

 .15، ص2012،  01المسؤولية ، جامعة الجزائر 

 .234محمد بعجي، المرجع السابق ، ص 244
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يتعلق بكل العنارص الطبيعية التي تفسد الشكل الظاهري للمرضور، و تجعله يظهر مبظهر يخالف مظهره املعتاد، و الرضر 

 245تخلص منها عرب الزمن فتبقى مالزمة له حتى الوفاة .الجاميل ذو طبيعة دامئة تنتج عنه أثار ال ميكن للشخص ال

من جهة أخرى قد يسأل الناقل البحري عن األرضار النفسية الالحقة باملسافر نتيجة لتعرضه لحادث أثناء عملية النقل 

الحايل يف ما دام أن الدراسات املتقدمة يف الوقت  246و هذا من شأنه اإلخالل باألجهزة العضوية و إصابته إصابة بدنية،

ية بأداء إذ مل يعد مثة شك يف ارتباط العوامل النفس بالبدن"" "النفس"مجال علم وظائف األعضاء و علم النفس من  ارتباط 

 247أعضاء الجسد لوظائفها ارتباطا وثيقا و تأثري كل منهام يف اآلخر و تأثره به.

و  Personnel  Injuryها للغة اإلنجليزية تعني بالنص الفرنيس عند ترجمت Lésion Corporelleفعبارة األذى البدين

الخاصة  1961هذه العبارة وردت يف كل من اتفاقيتي بروكسيل لعام ى الذي يلحق اإلنسان يف شخصه. التي تدل عىل األذ

ألذى البدين و بروتوكوالتها املعدلة ، و التي قررت بأن ا 1974بنقل الركاب و أثينا الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا لعام 

 248يشمل كافة األرضار التي تصيب شخص اإلنسان جسامنية كانت أم نفسية.

ومن األفعال التي يسأل الناقل البحري جراء إصابة أحد الركاب بحالة فوبيا عصبية ناتجة عن تعرض السفينة لالختطاف 

السالح بدافع الرسقة و ما شابه أو ظهور شخص هارب عىل سطح السفينة يهدد باستخدام  249من طرف العدو أو القرصنة،

ذلك ، أو نتيجة مشاهدته ملنظر الحريق، فيجب عىل الناقل أن يعوض املسافر املرضور عام نتج من أذى يكون قد تعرض 

له ألنه من املمكن أن تكون هذه اإلصابة النفسية ذات تأثري يف إحداث خلل يف األعضاء لجسم اإلنسان مام يستوجب 

 250التعويض عنها .

                                                           
، لمزيد من التفصيل حول مفهوم الضرر الجمالي و تكييفه القانوني و تعويضه ، أنظر: محمد عبد الغفور 17بق ، ص أحمد شاعة، المرجع السا 245

 و ما يليها. 54، ص 2012العماوي، التعويض عن األضرار الجسدية و األضرار المجاورة لها، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 

 .95لجميل ، مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، الرسالة السابقة، صإيمان فتحي حسن ا 246

 .671، ص  2005، القانون البحري و الجوي ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، محمد فريد العريني ، محمد السيد الفقي، 247

 .689محمد فريد العريني، محمدالسيد الفقي،المرجع السابق ، ص 248

نائي ثكان الضرر الالحق بالراكب نتيجة لحوادث إرهابية، هنا يتعين من الناقل البحري أن يبذل الجهد و العناية الالزمة لمواجهة الظرف االستإذا  249

عقولة بير الملتجنب وقوع الحوادث ، و إن لم يبذل الجهد االستثنائي أو اإلضافي ، هنا يسأل عن تقصيره في اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة و التدا

لبحري لمواجهة هذا الخطر الداهم و فقا لمقتضيات األمور في نهج االلتزام بضمان السالمة الذي يقع على عاتقه ، و بالتالي إذا أبحر الناقل ا

 يعد من قبيل في المجال البحري لمنطقة محتلة من طرف العدو و مرت بها مما تسبب في التصدي لها و أدت إلى مصرع ركابها ، هذا الحادث ال

السبب األجنبي و ذلك النتفاء شروطه من عدم القدرة على التوقع و عدم إمكانية الدفع في هذه الواقعة ، حيث أن المرور بمنطقة تخضع 

ت لالحتالل توجب على الناقل أن يتوقع معه حدوث ذلك ، فهو المسؤول األول عن سالمة الركاب  ، كذلك لو ثبت علم الناقل بوجود جماعا

نع عن تمسلحة أو جماعات إرهابية تنتشر في مكان يمر به أثناء قيامه بتنفيذ الرحلة و أنه في هذه المنطقة يوجد غياب لألجهزة األمنية و لم يم

ة و يام بالرحلالقيام بالرحلة و بدون اتخاذ أي إجراءات أمنية الزمة لحماية السفينة و ما عليها من الركاب ، فيسأل الناقل وقتها عن خطئه في الق

 عدم اكتراثه ، حيث يسأل وفقا لمعيار عناية الرجل المعتاد في مثل هذه الظروف ، و بالتالي البد على الناقل االستعانة بفريق أمني على

لمثل هذه  يالسفينة للتصدي لالعتداءات اإلرهابية بأشكالها المختلفة و السعي لضمان سالمة الركاب ، وتدريب الطاقم البحري لكيفية التصد

ل أيضا قاألفعال و القيام بعمليات تفتيش دورية و منتظمة لكافة أجزاء السفينة لضمان الحفاظ على التدابير األمنية المناسبة ، و يجب على النا

شخاص، ناقل البحري لألإيمان فتحي حسن الجميل ، مسؤولية التزويد الركاب بالتعليمات الخاصة بحماية أنفسهم عند تعرض الرحلة العتداء إرهابي : 

 و ما يليها. 102الرسالة السابقة، ص

 .139إيمان فتحي حسن الجميل ، مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، المرجع السابق، ص  250
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تضح مام سبق أنه ميكن تعويض املسافر نفسيا حتى ولو مل يترضر جسديا، و هذا بالرغم من أنه مل يتم اإلشارة رصاحة ي

و بروتوكوالتها املعدلة، إذ ترك املرشع الدويل ذلك للسلطة التقديرية  1974و أثينا  1961للرضر املعنوي يف اتفاقيتي بروكسيل

 رضار النفسية للمسافر.للقايض الوطني املختص يف تقديره لأل 

مكرر من القانون املدين الجزائري 182بالنسبة ملوقف املرشع الجزائري، رجوعا للقواعد العامة املنصوص عليها يف املادة 

أشار رصاحة لألرضار املعنوية و التي من بينها املساس بالحرية ، و لعل تعرض سفينة نقل الركاب لقرصنة بحرية و احتجاز 

مساسا بحريتهم، مام يجعل الناقل البحري مسؤوال عام لحق الركاب من أرضار معنوية من جراء ذلك ، مادام ركابها يعد 

 أنه يلتزم بضامن سالمتهم جسديا و نفسيا.

 املطلب الثاين: مسؤولية الناقل البحري عن األرضار املادية

تأخري و ني، الحالة األوىل ناجمة عن رضر التتمحور مسؤولية الناقل البحري للمسافرين عن األرضار املادية يف حالت

الحالة الثانية متعلقة باألرضار الالحقة باألمتعة مادام أنها تعد منقوالت شخصية يحملها الراكب معه يف سفره ، و يعترب نقلها 

 عملية فرعية تستند لعقد نقل املسافرين و الذي هو سند العالقة بني املسافر و الناقل .

 سؤولية الناقل عن التأخري يف تنفيذ النقلالفرع األول: م

يعترب عامل الوقت من أهم العوامل التي يعتمد عليها يف مجال النقل مبختلف أنواعه سواء الربي أو الجوي أو البحري، 

ت قفرضر التأخري يعني وصول املسافر إىل الجهة املقصودة يف غري موعدها، و الو  ألهميته لدى املسافرين بشكل عام.و هذا 

 املتفق عليه يف تذكرة السفر أو يف الئحة مواعيد الرحالت أو أوقات أخرى تم االتفاق عليها.

إذ يرتب التأخري أثر عىل املسافر ألنه من شأنه أن يعرقل عليه فرصة إلنجاز األعامل الوظيفية و التجارية التي 

،و بالتايل يكون الناقل مسؤوال عن الـتأخري 252، فيكون تقدير الرضر بحسب الخسارة الالحقة و الكسب الفائت251يقصدها

الذي أصاب املسافر من جراء عملية النقل، و يجب عىل املسافر إثبات حصول الرضر من جراء التأخري ألنه ال وجود ملسؤولية 

 253مدنية بغري رضر.

بنص يعالج مه، بل اكتفى يبالنسبة ملوقف املرشع البحري الجزائري حول رضر التأخري الالحق باملسافر فإنه مل يقم بتنظ

ملادة احالة إذا مل تغادر السفينة يف الوقت املحدد و حصل لها تأخري بسبب وجيه أو هام ال ينسب للناقل ، فنص رصاحة يف 

من القانون البحري الجزائري عىل أنه" إذا مل تغادر السفينة امليناء الذي تبدأ منه الرحلة أو حصل تأخري هام ال ينسب  835

ل، يستطيع كل طرف فسخ العقد بدون أي تعويض من الجهتني و يف هذه الحالة يجب عىل الناقل إرجاع أجرة السفر للناق

 254بعد أن يرد املسافر التذكرة".

                                                           
ون نالعرباوي نبيل صالح، مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع واألشخاص في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القا251

 .212، ص 2009/2010جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية الخاص، 

 .142دالل يزيد ، المرجع السابق ، ص  252

 .212العرباوي نبيل صالح، المرجع السابق ، ص 253

أ ، ب و من معه " " بأن  و في هذا السياق جاء قرار للمحكمة العليا، في القضية بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ضد "  254

 06/10/2003الناقل البحري للمسافرين مسؤول عن عدم برمجة سفينة في التاريخ المحدد في تذكرة السفر، إذ تعود حيثيات القضية، إلى تاريخ 
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بالتايل اكتفى بالتطرق لحاالت الوفاة أو اإلصابات الجسامنية و األرضار الالحقة بأمتعة املسافر ، و هذا عىل غرار 

بنسختها األصلية و  1974أو اتفاقية أثينا  1961الخاصة بالنقل البحري بالركاب سواء اتفاقية بروكسيل  االتفاقيات الدولية

 بروتوكوالتها املعدلة.

فالسبب حول سكوت االتفاقيات الدولية عن حالة التأخري يف نقل املسافرين راجع أن جل اهتامم الناقل البحري هو  

 ضامن و تأمني سالمة املسافر.

و بروتوكوالتها املعدلة ، نجد يف مجال النقل الجوي أن اتفاقيتي  1974وأثينا  1961ىل خالف اتفاقيتي بروكسيل هذا وع

من اتفاقية وارسو " عىل أن الناقل  19نظمت أحكام التأخري يف مادة مستقلة ، إذ نصت املادة  1999و مونرتيال  1929وارسو 

مر الذي أكدته و هو األ  يف نقل الركاب و األمتعة أو البضائع بطريق الجو " يكون مسؤوال عن الرضر الذي ينشأ عن التأخري

من اتفاقية مونرتيال عىل " أنه يكون الناقل مسؤوال عن الرضر الذي ينشأ عن التأخري يف نقل الركاب أو األمتعة  19املادة 

ابعوه أ عن التأخري إذا أثبت أنه اتخذ هو وتأو البضائع بطريق الجو ، غري أن الناقل ال يكون مسؤوال عن الرضر الذي ينش

 255ووكالؤه كافة التدابري املعقولة الالزمة لتفادي الرضر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابري ".

 1974الخاصة بنقل أمتعة املسافرين بحرا و كذا اتفاقية أثينا  1967استثناء عىل ذلك أشارت كل من اتفاقيتي بروكسيل 

و بروتوكوالتها املعدلة الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا  ملسألة التأخري فيام يخص فقد أو تلف األمتعة فنصت رصاحة 

عىل " أن فقد أو تلف األمتعة يعني الرضر املادي الناجم من عدم إعادة األمتعة إىل املسافر يف مهلة معقولة، ابتداء من 

يها األمتعة أو كان من الفروض نقلها عليها، و ال يدخل يف هذه املهلة التأخري الناجم تاريخ وصول السفينة التي نقلت عل

 256".عن النزاعات العاملية

هذا و عىل خالف املرشع الجزائري نظم كل من املرشع الفرنيس و املرصي مسألة رضر التأخري الالحق باملسافرين 

 ضمن أحكامه.

                                                           

ين و بتاريخ عندما صدر قرار عن مجلس قضاء عناية يقضي بتأييد الحكم المستأنف، حيث أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافر

، طعنت بطريق النقض في قرار المجلس مدعمة العريضة بعدة أوجه للطعن بالنقض، ذلك أن قضاة المجلس أسندوا مسؤولية 20/01/2004

 نةيالخطأ إلى المؤسسة الناقلة و حكموا عليها بقيمة التعويض، مشيرين إلى أن المؤسسة التي قامت ببيع التذكرة لم تبرمج موعد مغادرة السف

 21/07/2001بالتاريخ المذكور في التذكرة، و حدد فيها تاريخ النقل نحو مدينة سكيكدة، كما قام المسافرون ) المطعون ضدهم( في يوم 

 بالتقدم إلى مصالح المؤسسة بمرسيليا و الحظا عدم وجود سفينة لنقل المسافرين نحو المدينة المذكورة .

الطعن بالنقض شكال ورفضه موضوعا، و بالتالي إقرار مسؤولية الناقل عن التأخير في تنفيذ التزاماته هذا ما جعل المحكمة العليا تقضي بقبول 

                                               .                                          199، ص 2005عن الغرفة البحرية للمحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد األول،  12/01/2005الصادر بتاريخ  347564:  قرار رقم "

، و المعدلة بالبروتوكول الموقع في 12/10/1929االتفاقية الدولية ألجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 255

، ج .ر 02/03/1964المؤرخ في  74-64، والمصادق عليهما من طرف الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1955سبتمبر  28الهاي في 

المعدل التفاقية وارسو، غير مصادق عليه من طرف 08/03/1971بروتوكول جواتيماال ستي الموقعة في ، و المعدلة كذلك ب1964لعام  26رقم 

 لم تصادق عليها الجزائر. 05/1999/ 28االتفاقية الدولية ألجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، الموقعة بمونترياال بتاريخ الجزائر، وكذا 

 و بروتوكوالتها المعدلة . 1974و أثينا  1967المادة األولى الفقرة السابعة من اتفاقيتي بروكسيل  256

فهذا النص يتعلق بالمدة التي إن انقضت يفترض معها هال  األمتعة و ليس مجرد التأخير في تسليمها ، حتى ال يكون المسافر مضطرا إلى 

 من االنتظار لكي يقيم دعوى المسؤولية . المزيد
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ية املرصي نصت رصاحة عىل أنه" يسأل الناقل عن الرضر الذي ينشأ عن من قانون التجارة البحر 262فنجد املادة 

 257التأخري يف تنفيذ االلتزامات التي يرتبها عليه العقد إال إذا أثبت أن هذا التأخري يرجع إىل سبب أجنبي ال يد له فيه".

الخاص بعقود استغالل  1966 جوان 18املؤرخ يف  420-66من قانون  39فيام يتعلق مبوقف املرشع الفرنيس نجد املادة 

، نصت رصاحة عىل مسؤولية الناقل أو تابعيه 258من قانون النقل الفرنيس L.542102النقل البحري الفرنيس و املقابلة للامدة 

الخاص بعقود استغالل النقل  1078-66من املرسوم رقم  71و  70كذلك نجد املادتني  259عن األرضار الناجمة عن التأخري.

 260نيس نصت عىل مسؤولية الناقل عن تغيري مسار الرحلة أو ساعة الوصول و كذلك التوقف عن السفر.البحري الفر 

يتضح من خالل ذلك أن كل من القانونني الفرنيس و املرصي تعرضا رصاحة ملسألة التأخري يف عقد النقل البحري 

رشع ات العكس من طرف املسافر ، أما املللمسافرين ، فنجد القانون الفرنيس قد أسسها عىل أساس الخطأ الواجب إلثب

املرصي فقد أسسها عىل  أساس املسؤولية املفرتضة و التي مبوجبها ال تنتفي مسؤولية الناقل إال بإثبات السبب األجنبي، و 

 261يشرتط يف حالة ثبوت التأخري أن يرتتب عليه رضر للمسافر.

ة القاهرة، يق نتيجة، ال خالص منه إال إذا أفلح الناقل يف إثبات القو فااللتزام مبيعاد القيام أو ميعاد الوصول التزام بتحق

فمسؤولية الناقل عن الـتأخري ترجع يف أساسها إىل أن التزام الناقل ال يقترص عىل توصيل  262أو فعل الغري أو خطأ املسافر.

بيان ميناء الوصول  و تذكرة السفر تتضمن املسافر سليام معاىف إىل ميناء الوصول و إمنا أن يتم ذلك يف املوعد املتفق عليه،

و تاريخه ، عىل أنه إذا مل يتفق يف العقد عىل موعد الوصول، فإن ذلك املوعد يتحدد بأنه املوعد املعقول الذي يتعني أن 

 263م.ت يلتزم به الناقل العادي يف الظروف املامثلة، و مسؤولية الناقل عن تأخري وصول املسافر تفرتض بداهة أن النقل قد

                                                           
 .1990لسنة  08قانون التجارة البحرية المصري رقم 257

258 Art 39 Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes « Le transporteur est 

responsable des dommages dus au retard qui tient à l'inobservation de l'article 36 ou à la faute commerciale de ses 

préposés. » 

259 Philippe delebeque Droit maritime، 13 éme éd, D, France .2014.p573.;PiérreBonassies- Christian Scapel , Droit maritime, 

Delta , France, 2007, p 802. 

260 Art 70Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes «A défaut par le 

transporteur d'avoir fait diligence toute modification importante dans les horaires, l'itinéraire ou les escales prévues donne 

au passager le droit de demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts s'il y a lieu. »  

Art71Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes « L'interruption 

prolongée du voyage pour une cause dont le transporteur n'établit pas qu'elle ne lui est pas imputable entraîne la résiliation 

du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu, à moins que le transporteur ne pourvoie au transport du 

passager à destination sur un navire de même qualité. 

عبد الرافع موسى ، مدى الشّدة في أساس مسؤولية الناقل البحري في عقد نقل األشخاص ، الجمعية البحرية المصرية ، العددان الحادي 261

 .10، ص 1997عشر و الثاني عشر، 

 .447، ص 1999العربية، مصر،  محمود مختار أحمد بريري، قانون التجارة البحرية، دار النهضة262

، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، محمد عبد الفتاح تر ،807، ص 1997كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف، مصر،263

 .515، ص .2005

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A5DF50FA9DFB17271832ACDFD11A55F.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000694709&dateTexte=20180125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A5DF50FA9DFB17271832ACDFD11A55F.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000694709&dateTexte=20180125
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قد تنعقد مسؤولية الناقل إذا متكن املسافر من إثبات أن التأخري يعود إىل أن السفينة مل تكن صالحة للمالحة لحظة 

بداية الرحلة البحرية، فالناقل ليس ملزم فقط بتجهيز السفينة صالحة للمالحة بل و اإلبقاء عليها صالحة للمالحة طيلة مدة 

 الرحلة البحرية .

قد يكون هناك تداخل االلتزام بضامن سالمة املسافر مع االلتزام بعدم التأخري، فتكون هنا سالمة من جهة أخرى 

املسافر محل تساؤل إذا ما تخلف الناقل البحري يف اتخاذ االحتياطات الالزمة للمحافظة عىل سالمة املسافر ، و يتمثل 

 عىل سالمة املسافر، مام يرتتب معه أيضا تأخر املسافر و خطأ الناقل يف هذه الحالة يف أنه ال ينفذ التزامه باملحافظة

املسافرين اآلخرين عن الوصول يف امليعاد املحدد ، فهل يستطيع يف هذه الحالة املسافر أن يجمع بني التعويض املتعلق 

 264بالرضر الذي لحقه يف بدنه و كذلك الرضر املرتتب عىل التأخري؟

ل األخرى، و من بينها الواليات املتحدة األمريكية تسمح بهذا االزدواج يف الجمع القانون الفرنيس و بعض قوانني الدو 

بني التعويضني، إال أن القانون املرصي ال يسمح بهذا الجمع، و ذلك بتحديد الحّد األقىص للتعويض املنصوص عليه يف 

 هذا يف حالتي الوفاة أو اإلصابة .ألف جنيه مرصي و 150من قانون التجارة البحرية املرصي و املقدر ب  258املادة 

فإذا كان النص املرصي ال يجيز تراكم طلبات التعويض، نجد يف ذات الوقت أنه ميكن للمسافر عىل سفينة فرنسية 

أو أمريكية أن يجمع بني التعويض عن األرضار الجسامنية و األرضار التي يسببها التأخري، بل ميكن للمسافرين اآلخرين 

هم أرضار بدنية مبارشة بل أرضار نفسية أن يجمعوا بني التعويض الناتج عن الرضر املرتتب عن التأخري و الذين مل تلحق

التعويض أيضا عن األرضار التي نتجت عن اآلالم النفسية التي أصابتهم ، إال أن عليهم أن يثبتوا عالقة السببية بني األرضار 

أن تلك األرضار عن التأخري ال تؤخذ يف االعتبار، إال إذا كانت نتيجة عن يالحظ  نية و رضر الـتأخري الذي أصابهم.الجسام

 265تخلف الناقل البحري عن تنفيذ التزامه األسايس يف نقل املسافر.

هذا الخطأ يف تنفيذ التزام الناقل ، والذي ميكن أن يرتتب عليه رضران ، رضر جسامين و رضر التأخري ، قد ورد يف 

 La fauteملرصي و هو ما يسمى بالخطأ التجاري يف تنفيذ التزام الناقل يف مجال نقل األشخاص، القانون الفرنيس دون ا

commerciale،266 فالخطأ التجاري عادة ال يستعمل إال يف مجال نقل البضائع، ومع ذلك نجد املرشع الفرنيس قد أشار إىل

                                                           
 .13عبد الرافع موسى ، المرجع السابق، ص264

 .13المرجع نفسه، ص 265

تابعي الناقل البحري خطأ تجاري و الذي من شأنه سبب تأخير للمسافرين ، إذ يعفى الناقل البحري بموجبه من وفي هذا الصدد ال يعد إضراب  266

 حيث تتجسد وقائعها في أنه:  2007مارس  22المسؤولية، و هذا ما تم تأكيده في قرار محكمة االستئناف تولوز بتاريخ 

« Un passager achète un billet pour la traversée Marseille / Alger , A la suite d’une grève des préposés de la Compagnie , 

il n’embarque que le lendemain du jour prévu , Le transporteur se  prévalant d’une clause limitative de responsabilité refuse 

de réparer intégralement le préjudice  subi par le passager qui engage alors une action en responsabilité . 

Conformément à l’article 39 de la loi du 18 juin 1966 , le transporteur est responsable des dommages dus au retard 

consécutif à la faute commerciale de ses préposés, Or , la grève des préposés ne constitue pas une faute commerciale , 

cette dernière ne concernant que les modalités pratiques du transport . 

En outre , les conditions générales du contrat de passage précisent que le transporteur n’engage pas sa responsabilité en 

cas de retard consécutif à une grève même de ses préposé . 
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ة عىل الخطأ التجاري يتمثل يف طريقة املحافظ هذا الخطأ التجاري بصدد نقل األشخاص، ففي عقد نقل البضائع نجد أن

البضاعة، سواء يف مرحلة الشحن أو التخزين أو التفريغ، أو تجهيز املكان املالئم للبضاعة داخل عنابر السفينة، أما يف عقد 

ر بإحداث فنقل األشخاص فمن الصعب تصور مثل هذا الخطأ إال إذا تصورنا أن أحد رجال الطاقم يعتدي جسامنيا عىل املسا

 267جرح يف بدنه، حيث اتضح إن املحاكم األمريكية اعتربته خطأ تجاريا يستوجب مساءلة الناقل.

كذلك ميكن تصور الخطأ التجاري يف حالة إعداد و تجهيز السفينة لرحلة معينة ، كاملثل الذي جاء باملذكرة اإليضاحية 

حرية نقل فريق ريايض يشرتك يف سباق سباحة، و اشرتط أن املرصي، حيث تتطلب الرحلة الب 1990لسنة  08للقانون رقم 

 يكون بالسفينة مسبح، فإن تزويد السفينة باملسبح يدخل يف الناحية التجارية لصالحية السفينة، لهذا فإذا أخل الناقل البحري

وصول، و هو تأخري يف البهذا االلتزام فإن خطئه يعد خطأ تجاريا يستوجب مساءلته إذا أدى إىل تعطيل الرحلة، ومن ثم ال

 النتيجة املنتظرة يف تنفيذ االلتزام.

فإذا كان املرشع الفرنيس مل يربط رصاحة بني التأخري و الخطأ التجاري، نجد أن املرشع املرصي قد أشار بوضوح إىل 

أخري ، إذا كان قد أعلن لتالتأخري الناتج عن تغيري مسار السفينة ، حيث أعفى الناقل من املسؤولية عن الرضر الناتج عن هذا ا

عنه قبل قيام الرحلة البحرية و أعطى للمسافر الحق يف فسخ التعاقد مع طلب التعويض إذا اقتىض األمر ذلك، و تغيري 

من قانون التجارة  255، و لهذا فهو خطأ تجاري تناولته املادة 268املسار للرحلة البحرية يتعلق أساسا بالشق التجاري للرحلة 

ملرصي بنصها رصاحة " أن للمسافر أن يطلب فسخ العقد و مع التعويض عند االقتضاء إذا أجرى الناقل تعديال البحرية ا

جوهريا يف مواعيد السفر أو يف خط سري السفينة أو يف موانئ الرسو املتوسطة املعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من 

 لتعديل" .التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية املعتادة لتفادي ا

يف األخري نقول بأنه البد من املرشع البحري الجزائري أن يحدو حدو املرشعني الفرنيس و املرصي يف إيراد مادة تنص 

 عىل مسؤولية الناقل البحري عن التأخري جراء األرضار الالحقة باملسافرين سواء يف ميعاد االنطالق أو الوصول.

 ار الناجمة عن اإلخالل بسالمة األمتعةالفرع الثاين: مسؤولية الناقل عن األرض 

من القانون البحري الجزائري والتي نصت عىل أنه:" تعد مبثابة  822املرشع الجزائري تناول أنواع األمتعة يف املادة 

 أمتعة:

                                                           

Cette clause est licite et ne présente pas un caractère abusif , dès lors qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre 

les droits et les obligations des parties en autorisant le transporteur à modifier unilatéralement et sans raison valable les 

caractéristiques de la prestation , Ensuite , elle vise comme cause d’exclusion de responsabilité un fait la grève , 

classiquement admis comme cause d’exclusion en droit maritime , Le jugement qui a condamné le transporteur à réparer 

intégralement le préjudice subi sera donc infirmé. 

SNCM/ BERBAR 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE (2émech.sect.1)- 22 MARS 2007 n 06-04387/  DMF 694 JUILLET-AOUT 2008  P 633.  

 .14عبد الرافع موسى ، المرجع السابق، ص  267

 .14عبد الرافع موسى ، المرجع السابق، ص 268
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أ/ األمتعة التي يحملها املسافر عادة معه أو األمتعة التي يأخذها إىل حجرته أو تكون تحت حراسته، وتسمى هذه 

 األمتعة باسم أمتعة الحجرة،

ب/ الحقائب املحتوية عىل األمتعة الشخصية للمسافر و املسجلة و املنقولة يف عنرب السفينة، وتسمى هذه األمتعة باسم 

 أمتعة العنرب،

ج/ السيارات السياحية مبا يف ذلك األمتعة املوجودة بداخلها و التي ترافق املسافر و يستخدمها الستعامالته 

 269ية"الشخص

 يتضح أن أمتعة املسافر تنقسم إىل ثالثة أنواع:    

 األمتعة املسجلة، األمتعة غري املسجلة و األمتعة املودعة

 :هي األمتعة التي يسلمها املسافر إىل الناقل حيث يلتزم األخري بأن يسلم املسافر إيصاال بهذه  األمتعة املسجلة

 270.تشمل السيارات و أية مركبات أخرى يسلمها املسافر إىل الناقل األمتعة، و هي ال تقترص فقط عىل الحقائب، بل

 :ل فهي األمتعة اليدوية التي يحتفظ بها املسافر و ال يسلمها للناقل ألنها ال تسجل عندما يستق األمتعة غري املسجلة

 271الراكب واسطة النقل وال يكون للناقل علم بها. 

 :كن املسافر يودعها عند الربان أو عند الشخص املكلف بحفظ الودائع وهي أمتعة غري مسجلة، ول األمتعة املودعة

 272يف السفينة، و تشمل هذه األمتعة األشياء الثمينة كاملجوهرات و الوثائق و النقود.

بناء عليه  تعد مسؤولية الناقل البحري عقدية يف حالة ما إذا تسلم من املسافر أمتعة يف حالة غري جيدة، ولذا فإنه ملزم 

 سليمها يف حالة جيدة عند انتهاء السفر ووصوله إىل امليناء املقصود، فإذا تلفت و هلكت فإنه يكون مسؤوال عن ذلك .بت

الخاصة بنقل أمتعة املسافرين بحرا عىل مسؤولية الناقل  1967املرشع البحري الدويل نص رصاحة يف اتفاقية بروكسيل 

 2002.274يف نسختها األصلية و بروتوكولها املعدل سنة  1974ته اتفاقية أثينا نفس الحكم أكد273عن فقدان األمتعة أو إصابتها،

من القانون البحري الجزائري ، نفس األمر بالنسبة للمرشع  842املرشع الجزائري أكد هذا املفهوم يف نص املادة   

من قانون  L.5421-09  ،L.5421-10الفرنيس تطرق ملسؤولية الناقل البحري عن األمتعة الالحقة للمسافرين يف نص املادتني 

 275النقل الفرنيس.

                                                           
المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين بحرا أو اتفاقية أثينا لعام  1967رع الدولي تطرق ألنواع األمتعة سواء في اتفاقية بروكسيل لعام المش269

 و الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا. 1974

 .537محمد عبد الفتاح تر ، المرجع السابق، ص  270

 .164، ص 1997األشخاص، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن ، عادل علي المقدادي، مسؤولية الناقل البري في نقل 271

 .820كمال حمدي، المرجع السابق ،  272

 المادة الرابعة من اإلتفاقية.273

 المادة الثالثة من اإلتفاقية .274

275 Article L5421-9 Code des transports français « Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de tourisme 

enregistrés, dans les limites fixées par voie réglementaire. » 
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 بالنسبة للفرتة الزمنية ملسؤولية الناقل عن األمتعة تختلف عن الفرتة الزمنية ملسؤوليته عن الوفاة أو اإلصابة الجسامنية،

فينة و أثناء عملية السإذ أن الفرتة التي يسأل عنها الناقل البحري هي الفرتة التي يكون فيها املسافر أو الراكب عىل منت 

" عىل أن النقل  1967الصعود أو النزول ، بينام املدة الزمنية ملسؤولية الناقل عن األمتعة ، تطرقت إليها اتفاقية بروكسيل 

يشمل املدد التالية : أ/ فيام يخص أمتعة الحجرة ، املدة التي تكون فيها األمتعة موجودة عىل ظهر السفينة أو أثناء التحميل 

و التفريغ، و يشمل النقل فضال عن ذلك، املدة التي تكون فيها تلك األمتعة تحت حراسة الناقل أو مندوبيه، سواء كان يف أ 

محطة بحرية أو رصيف أو مكان آخر تابع للميناء، و كذلك خالل املدة التي يجرى فيها النقل بحرا من الرصيف إىل السفينة 

خلة يف قيمة التذكرة أو إذا كانت العامرة املستخدمة لهذا النقل التبعي قد وضعت تحت ، و ذلك إذا كانت أجرة هذا النقل دا

 ترصف املسافر من طرف الناقل، 

ب/ فيام يخص جميع األمتعة األخرى ، املدة الواقعة بني تسليم األمتعة إىل الناقل أو مندوبيه عىل اليابسة أو عىل 

 276يه ."ظهر السفينة ، أو ردها من الناقل أو مندوب

من خالل استقراء نص املادة من االتفاقية أن النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحري فيام يخص أمتعة الحجرة يبدأ 

رسيانه منذ تحميل األمتعة عىل ظهر السفينة إىل غاية تفريغها أو املدة التي تكون تحت حراسة الناقل أو تابعيه يف أي 

 مكان تابع للميناء .

 ص باقي األمتعة كالحقائب املحتوية عىل األمتعة الشخصية للمسافر و املسجلة و املنقولة يف عنرب السفينةأما فيام يخ  

و التي تسمى بأمتعة العنرب و كذا السيارات السياحية مبا يف ذلك األمتعة املوجودة بداخلها و التي ترافق املسافر و يستخدمها 

يمها يف اقل البحري تبدأ منذ استالمها يف ميناء القيام و تنتهي إىل غاية تسلالستعامالته الشخصية ، فرسيان مسؤولية الن

 ميناء الوصول حيث تكون قد خرجت من عهدته.

هكذا ال ترسي أحكام مسؤولية الناقل البحري إذا كان استالم الناقل البحري لألمتعة قد حصل خارج دائرة امليناء، و 

دخولها حيازة الناقل و تخضع حينئذ ألحكام القواعد العامة لعقد النقل ، فيصبح  إمنا يبدأ تطبيق تلك األحكام منذ لحظة

 277مسؤوال عنها منذ لحظة تسلمها من املسافر ووضعها تحت حراسته.

ورة الهالك أو الفقدان، أو يف صورة ــــفيام يخص صور و حاالت األرضار الالحقة باألمتعة قد تكون عىل شكل ص

 التلف.

                                                           

Article L5421-10 Code des transports français  « Le transporteur est responsable des effets personnels et desbagages de 

cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés. 

Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme 

dont le montant est fixé par voie réglementaire. Toutefois, toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens 

précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord. » cité par : Philippe delebeque 

.op.cit, p 582.  

 من ق ب ج. 382و المقابلة للمادة  1967المادة األولى الفقرة الخامسة من إتفاقية بروكسيل 276

 .121إيمان فتحي حسن الجميل ، مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، الرسالة السابقة، ص 277
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 حالة هالك أو فقدان األمتعة  الفقرة األوىل:

يقصد بالهالك، تلك الحالة التي ال يستطيع فيها الناقل من تسليم الراكب أو املسافر األمتعة التي تسلمها منه ، 

وللهالك عدة صور ، فهو إما يعني انعدام األمتعة أو زوالها من الوجود  ، كام يف حالة الحريق أو الرسقة ، أو أنها قد تكون 

فعال و لكن الناقل مل يستطع تسليمها للراكب، كام يف الحالة التي يسلمها الناقل لشخص ليس له الحق يف  موجودة

 278تسلمها، ومل يتمكن من استعادتها منه.

فالحاالت املذكورة سابقا يطلق عليها بالهالك الكيل لألمتعة ، و لكن قد ال يستلم املسافر أمتعته كاملة و إمنا يستلم 

و هذه الحالة يطلق عليها بالهالك الجزيئ ، و هي التي تكون فيها األمتعة موجودة و لكنها ناقصة عندما تسلم جزء منها ، 

كام لو كان عدد الطرود ناقصا أو ملحقات من املاكينات الخاصة باملركبات املشحونة مل يصل مع املركبة، أو كان  279للراكب،

 280قدار و الكمية.عدد األمتعة املشحونة للراكب ناقصا من حيث امل

 الفقرة الثانية: حالة تلف األمتعة

هذه الحالة تعني أن املسافر، ال يستلم أمتعته يف مكان الوصول بالحالة التي كانت عليها عندما سلمها للناقل يف 

تها أقل فائدة لمكان القيام، و إمنا تكون بحالة سيئة أصابها نوع من العوار أدى إىل تغيريها عن حالتها الجيدة إىل حالة جع

،و تقدير ذلك 282، إذ أن األمتعة يف هذه الحالة تصل سليمة من حيث الكم معيبة من حيث الكيف281مام كانت عليه سابقا 

و من أمثلة ذلك الكرس  283يتم باملقارنة بني حالة األمتعة بعد التلف و تلك التي كانت عليها سابقا و املثبتة يف تذكرة النقل،

 امي أو الخلفي للسيارات، االبتالل أو التمزيق الالحق باألمتعة.الالحق بالزجاج األم

فاألصل أن كل األمتعة توضع عىل ظهر السفينة مام يصحبه املسافر معه إال لو صدر من الناقل تعليامت بعدم اصطحاب 

تدرج ضمن  فينة وأمتعة معينة و التي من شأنها تشكل خطر عىل سالمة املالحة البحرية، إذ مينع صعودها عىل ظهر الس

قامئة املمنوعات الصادرة من طرف الناقل البحري، فعند دخول أي من هذه األشياء خلسة إىل السفينة و حدث أن أصابها 

هالك أو تلف فال يسأل عنها الناقل، إذ أن األمتعة التي أجاز الناقل للمسافر اصطحابها معه عىل ظهر السفينة هي الوحيدة 

 284و يلزم بالتعويض عنها يف حالة ما إذا لحق بها هالك أو تلف. التي تكون تحت رقابته

  

                                                           
 .184عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص 278

 .184المرجع نفسه ، ص  279

 .123إيمان فتحي حسن الجميل ، مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، الرسالة السابقة، ص 280

 .184، المرجع السابق ، ص عادل علي المقدادي 281

 .141دالل يزيد ، المرجع السابق ، ص  282

 .184عادل علي المقدادي، المرجع السابق ، ص 283

 .123إيمان فتحي حسن الجميل ، مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، الرسالة السابقة، ص  284
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 الخامتة:

صفوة ما تقدم، يتضح لنا أنه يلقى عىل عاتق الناقل البحري توصيل املسافر ساملا معاىف إىل وجهته، و يف املقابل يقع 

توافرها حتى  الل توضيح الرشوط الواجبعىل عاتق املسافر دفع أجرة النقل و إتباع تعليامت الناقل أثناء فرتة النقل، من خ

ة يضمن املسافر حقه يف تنفيذ النقل بالكيفية التي تضمن له حقوقه تجاه الناقل امللتزم بتنفيذ العقد و ذلك من خالل املسؤولي

 النقل. دالتعاقدية التي تقع عىل طريف العقد، فالتزام الناقل بتوصيل املسافر إىل وجهته ساملا معاىف هو روح و جوهر عق

هذا و تنعقد مسؤولية الناقل البحري عن األرضار البدنية، و نخص بالذكر هنا حالتي الوفاة أو اإلصابة الجسامنية، إىل 

 جانب األرضار املادية سواء متثل يف رضر التأخري أو إخالله بااللتزام باملحافظة عىل األمتعة.

ذاته، و يف هذه اللحظة يكون للمجني عليه الحق يف فالتعويض يف هذه الحاالت يكون عن رضر املوت يف حد 

التعويض عن األرضار املحققة، و قد يصاب الغري برضر من جراء وفاة املسافر و هم الورثة فلهم كذلك الحق التعويض استنادا 

 .لعقد النقل البحري املربم كام سبق اإلشارة إليه، و قد تكون اإلصابة بدنية كالجروح و الكسور و الحروق

بالنسبة ملوقف املرشع البحري الجزائري عىل غرار االتفاقيات الدولية، وعىل خالف كل من املرشعني الفرنيس و 

لسفينة يف الوقت بنص يعالج حالة إذا مل تغادر ااملرصي، حول رضر التأخري الالحق باملسافر فإنه مل يقم بتنظيمه، بل اكتفى 

خري يف فالسبب حول سكوت االتفاقيات الدولية عن حالة التأ م ال ينسب للناقل، املحدد و حصل لها تأخري بسبب وجيه أو ها

 نقل املسافرين راجع إىل أن جل اهتامم الناقل البحري هو ضامن و تأمني سالمة املسافر.
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  ،2014هاين دويدار ، قانون النقل، دار الجامعة الجديدة ، مرص. 

 ثانيا: الرسائل و املذكرات

  العرباوي نبيل صالح، مسؤولية الناقل الربي عىل نقل البضائع واألشخاص يف القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة

 2009/2010جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية لقانون الخاص، الدكتوراه يف ا

  ،إميان فتحي حسن آلجميل، مسؤولية الناقل البحري لألشخاص، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الحقوق

 .2015تخصص القانون التجاري البحري ، جامعة اإلسكندرية،

 لق بالسالمة الجسدية عىل ضوء القضاء الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة أحمد شاعة ، تعويض الرضر املعنوي املتع

 .2012،  01املاجستري فرع العقود و املسؤولية ، جامعة الجزائر 

  دالل يزيد، مسؤولية الناقل الجوي لألشخاص يف النقل الجوي الداخيل و الدويل، رسالة دكتوراه يف القانون

 .2009/2010، السنة الجامعية الخاص، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان

  فهد عبد الرحمن كاظم محمود الكندري، مسؤولية الناقل البحري و الجوي عن وفاة املسافر يف ضوء الترشيعني

 .2015املرصي و الكويتي و االتفاقيات الدولية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون، جامعة القاهرة ، 
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 رتتبة عن حوادث السيارات، أطروحة  دكتوراه يف الحقوق، فرع القانون الخاص، محمد بعجي، املسؤولية املدنية امل

 .2008-2007جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 

 

 ثالثا: املقاالت

  30سمري عبد الغني مجاهد، أثر الخطأ البرشي يف تعدد حوادث سفن الركاب، الجمعية العربية للمالحة، العدد ،

2013. 

 دى الشّدة يف أساس مسؤولية الناقل البحري يف عقد نقل األشخاص ، الجمعية البحرية عبد الرافع موىس ، م

 .1997املرصية ، العددان الحادي عرش و الثاين عرش، 

 رابعا: النصوص القانونية

 أ/ اإلتفاقيات و الربوتوكوالت الدولية:

 29بتاريخ  ر، املوقعة يف بروكسلاالتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد املتعلقة بنقل الركاب بطريق البح 

 .1973لسنة  09، الجريدة الرسمية: رقم 1973جانفي 05املؤرخ يف  02- 73، و املصادق عليها مبوجب األمر 1961أفريل

  1967ماي  27االتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد املتعلقة بنقل أمتعة املسافرين بحرا، املوقعة يف بروكسل بتاريخ ،

 .1973لسنة  09، الجريدة الرسمية: رقم 1973جانفي05املؤرخ يف  03-73عليها مبوجب األمر رقم  و املصادق

  و التي دخلت حيز النفاذ 1974ديسمرب  13االتفاقية الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا، املوقعة يف أثينا بتاريخ ،

و الذي دخل حيز  1976نوفمرب 19لندن بتاريخ و املعدلة مبوجب بروتوكول املربم يف 1987أفريل 28الدويل بتاريخ 

و التي مل تدخل حيز  1990مارس  29، و املعدلة كذلك بربوتوكول لندن بتاريخ 1989أفريل 10النفاذ الدويل بتاريخ 

 23و الذي دخل حيز النفاذ الدويل بتاريخ  2002نوفمرب  01التنفيذ، و املعدلة كذلك بربوتوكول لندن بتاريخ 

 .2014أفريل

  و املعدلة 12/10/1929االتفاقية الدولية ألجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدويل املوقعة يف وارسو يف ،

، واملصادق عليهام من طرف الجزائر مبقتىض املرسوم الرئايس 1955سبتمرب  28بالربوتوكول املوقع يف الهاي يف 

ربوتوكول جواتيامال ستي ، و املعدلة كذلك ب1964لعام  26، الجريدة الرسمية رقم 02/03/1964املؤرخ يف  74-64رقم 

 املعدل التفاقية وارسو، غري مصادق عليه من طرف الجزائر.08/03/1971املوقعة يف 

  مل تصادق  05/1999/ 28االتفاقية الدولية ألجل توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدويل ، املوقعة مبونرتياال بتاريخ

 عليها الجزائر.

 القانونية الوطنية: ب/ النصوص

  املعدل و املتمم  1998-06-25املؤرخ يف  05-98املعدل و املتمم بالقانون رقم  1976 -10-23املؤرخ يف  80-76األمر رقم

و  1977لسنة  29املتضمن القانون البحري الجزائري، الجريدة الرسمية 2010-08- 15املؤرخ يف  04-10بالقانون 

 .2010لسنة 46الجريدة الرسمية  1998لسنة  47الجريدة الرسمية 
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  املعدل و املتمم املتضمن القانون املدين الجزائري، الجريدة الرسمية  1975سبتمرب 26املؤرخ يف  58- 75األمر رقم

 .1975لسنة  78رقم 

 د/ األحكام القضائية الجزائرية:

  عليا، املجلة القضائية، العدد األول، عن الغرفة البحرية للمحكمة ال 12/01/2005الصادر بتاريخ  347564قرار رقم

2005. 

 ج/ النصوص القانونية األجنبية:

  1990لسنة  08قانون التجارة البحرية املرصي رقم. 

  الفرنيس الخاص بعقود إيجار السفينة و النقل البحري املعدل و املتمم  1966جوان 18املؤرخ يف 420-66القانون رقم

-04-08املؤرخ يف 2016-816و املعدل و املتمم مبوجب األمر رقم  1966ديسمرب  31املؤرخ يف  1078 -66باملرسوم رقم 

 املتضمن قانون النقل الفرنيس.2017

Ouvrages : 

 Calme Samdie . L’essensiel du droit des transports. Gualinolextensoeditions . France. 2012. 

 PiérreBonassies- Christian Scapel , Droit maritime, Delta , France, 2007. 

 Philippe delebequeDroit maritime ، 13 émeéd, Delta, France .2014. 

3/ jurisprudence française: 

 Cour D’Appelde Toulouse (2émech.sect.1)- 22 mars 2007 n 06-04387/  DMF 694 juillet-aout2008 
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 دول املغرب العريبالحامية القانونية للمبلّغني عن الفساد يف 
 

 الحماية القانونية للمبّلغين عن الفساد في دول المغرب العربي
    

 
  الطارف/ الجزائر –بن جديد  أستاذ محاضر بجامعة الشاذلي

 

 

 ملخــص :   

حيان من جرائم الفساد لها من الخصوصية ما يجعلها ال تتكشف عن نفسها بنفسها بل تتطلّب يف غالب األ 

يبلّغ عنها سواء كان موظّفا أو شخصا عاديا ماّم يعرّض املبلّغ إىل عديد األخطار الجسدية و الوظيفية و املعنوية بل 

و ميتد الخطر إىل عائلته و أقربائه ، و هذا يتطلّب حامية خاصة فكيف جّسدت الترشيعات املغاربية هذه الحامية 

 ضمن نصوصها الترشيعية الداخلية ؟ 

 الكلامت املفتاحية :   

 املبلّغني ، الفساد ، الحامية القانونية ، دول  املغرب العريب  

 

Abstract  : 

                 The crimes of corruption have a particularity, which makes them not reveal 

themselves, but often require those who report them, whether employees or ordinary people, 

which expose them to many physical ,functional and moral hazards extended to their families 

and their relatives ;which requires a special  protection .This leads us to ask a question; how the 

legislation of the Maghreb countries embodied this protection in its internal legislative texts? 

Keywords : whistle-blowers , corruption , Legal protection , Arab Maghreb countries 

  

https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/whistle-blowers
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 مقدمــة :     

( س و املغربلعريب ) الجزائر ، تونالفساد ظاهرة ما فتئت تتزايد و تنخر كيان األمم و الّدول دون استثناء و دول املغرب ا

نأى عن هذا الّداء الفتّاك القاتل و الّذي يهّدد وجود الّدولة من جذوره ، و مكافحته ليس باألمر الهنّي فيتطلب ليست مب

بذلك تظافر عديد الجهود و الهيآت و السلطات و املجتمع املدين كذا تدّخل املوظفني و العاّمل الرشفاء الّذين يرفضون كّل 

 يا للدّولة ، أشكال الفساد و املساس باملصالح العل

و إميانا منهم بعظمة ما يرتكب من أفعال بات من الواجب عليهم تبليغ الّسلطات اإلدارية أو األمنية أو القضائية مبا 

يرتكب أمامهم من جرائم أو مبا يصل إىل علمهم من ترصّفات هذا ما يعرّضهم لعديد األخطار عىل رأسها التهديد و االنتقام 

ديا أو معنويا و كذلك مواجهة تهام بإفشاء األرسار املهنية إداريا و قضائيا  و من هنا كان من الرضوري منهم أو من أقاربهم ما

كفالة حامية خاّصة لهؤالء األشخاص الّذين بدونهم تبقى القوانني الزّجرية حبيسة األدراج و جسدا بال روح ، فاملبلّغني عن 

ه محاربة الفساد ، فالكشف عن الفساد و تشجيع اإلبالغ عنه و عن مرتكبيالفساد هم من يعطي الحركية و الفعالية لقانون 

أهمية خاّصة بالنّظر إىل ما يصاحب هذه الجرائم من رّسية و كتامن و استغالل املوظفني لسلطتهم من أجل إخفاء أفعالهم 

 و املرصفية ، خاّصة عندما ترتبط جرائم الفساد باستخدام التقنيات الحديثة يف املجاالت االقتصادية 

و من هذا املنطلق أولت الترّشيعات املقارنة و االتفاقيات الّدولية لهذا املوضوع أهمية بالغة بإقرارها لحلول و تدابري 

 :ه التّدابري عىل اإلطالق ما يسمىتساعد عىل كشف جرائم الفساد و تشجيع اإلبالغ عنه و أهم هذ

ية كفلتها ترشيعات الدول املغاربية الثالث لهذه الفئة من األشخاص ؟  هذه " ، فأّي حام حامية املبلّغني عن الفساد"   

 اإلشكالية التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذه املداخلة البسيطة : 

 مخطط الّدراسة : 

 مقّدمة 

 املبحث األول : اإلطار املفاهيمي للّدراسة 

 املطلب األول : مفهوم املبلّغ و نظام حاميته 

 الثاين : مظاهر الحامية القانونية للمبلّغ املطلب 

 املبحث الثّاين : الحامية القانونية للمبلّغ بني االتفاقيات الّدولية و الترّشيعات املغاربية 

 املطلب األّول : حامية املبلّغ يف االتفاقيات الّدولية 

 املطلب الثاين : حامية املبلّغ يف الترّشيعات املغاربية 

 ــــــــــة:خـــــامتـــــ

 املبحث األّول : اإلطار املفاهيمي للّدراسة       

إّن طبيعة املوضوع تحتّم علينا الوقوف عند بعض املفاهيم و املصطلحات ذات الّصلة الوطيدة باملوضوع و بيان مفهومها    

 م : لقانونية و هل هو وليد اليو و مدلولها اللّغوي و االصطالحي و أهميتها القانونية و نبذة تاريخية عن نظام الحامية ا
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 املطلب األّول : مفهوم املبلّغ و نظام حاميته

إّن مفهوم املبلّغ  يف سياق بحثنا هذا قد يتداخل مع الكثري من املفاهيم األخرى ، فبات من الاّلزم و عىل غرار الكثري 

طراف هذا العمل يف إطار التّعاون بني مختلف األ من الترّشيعات التّحديد الّدقيق للمصطلحات و من ثّم التّعرّض إىل أهمية 

  من أجل القضاء عىل هذه الظّاهرة التّي باتت تنخر جميع األنظمة و املجتمعات و سبل تحقيق ذلك ..  

 الفرع األّول : مصطلحات الّدراسة 

  -:غ ُمبلَ ، واملفعول لِغ ُمبيُبلغ ، إباْلًغا ، فهو أبلَغ يف اللّغة من البالغ و اإلبالغ من الفعل   املبلّغ : - 1

أبلغه  -جَة للطّالب ، النَّتيأبلغ  -: الخرَب له أَْوصله ، أَْعلَمه ، أخربه بهأبلَغ  / الخرَب إليهأبلغ  / أبلغه الخرَب / أبلغه بالخرب •

المَ   285( ، و من ذلك قوله تعاىل : ) لََقْد أَبْلَْغتُُكْم رَِسالََة َريبِّ السَّ

طَة عنأبلغ  • .أّما يف االصطالح فاملبلّغ هو كّل موظّف عمومي أو أّي شخص آخر يقوم عن  املجرم : وىش به إليها الرشُّ

 286حسن نيّة بإبالغ الّسلطات املختّصة مبعلومات قصد الكشف عن الفساد 

ئن اكّل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نيّة بإبالغ الّسلطات املختّصة مبعلومات متثّل قر كاشف الفساد :  -2

جديّة أو تبعث عىل اإلعتقاد جديّا بوجود أعامل فساد قصد الكشف عن مرتكبيها و ذلك طبقا للرّشوط و اإلجراءات املنصوص 

 عليها قانونا 

هو كّل سلوك أو ترصّف إيجايب أو سلبي من قبل موظّف عام أو أّي شخص مكلّف بخدمة عامة أو ما يف الفساد :  -3

ح شخصيّة مادية أو معنوية أو اجتامعية سواء لنفسه أو ألشخاص آخرين عىل حساب حكمها يهدف إىل تحقيق مصال

املصلحة العامة و استغالل و استثامر سلطاته الفعلية أو املفرتضة لهذه الغاية و يشمل كذلك أفعال و ترصّفات الطرف اآلخر 

 الّذي يعرض و يقّدم مثل هذه املنافع و كّل من يشرتك أو يتوّسط يف ذلك 

الخطر لغة هو كّل حادثة محتملة الوقوع من شأنها إحداث أرضار و يف هذا املقام هي كّل األفعال  الخطر الناتج : -    4

التّي ميكن أن تصدر عن املبلّغ عنهم يف ملف فساد من أجل التّهديد أو اإلرضار باملبلّغ نتيجة لتبليغه عن الفساد ، و ميكن 

التّمييز أو املضايقات املستمرّة أو العقوبات املقنّعة و كّل اإلجراءات التّعّسفية أو اإلعتداءات  أن يتّخذ الخطر شكل اإلنتقام أو

الجسديّة و املعنوية و التّهديد بهام ، و ال يشرتط أن يكون هذا الخطر محققا بل يكفي أن يكون  محتمل الوقوع و بشكل 

 قّوي.

                                                           
 79سورة االعراف ، اآلية   -1

www.almaany.com: 2- المعجم الرائد ، من موقع المعاني 

و أي المنذر بالخطر و في التشريع االمريكي   lanceur d’alerteالمبّلغ بهذا المعنى اصطلح على تسميته في التشريع الفرنسي ب :  -3

 .بمعنى مطلقي الصافرات    whistleblowerيسمى :  االنجلوسكسوني 

 الجمهورية التونسية . مشروع قانون أساسي يتعّلق باإلبالغ عن الفساد و حماية كاشفيه ، -4

عمر حّماس ، جرائم الفساد المالي و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، س ج  -5

 .8، 7ص  ص    2016/2017
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وية ــــن الفساد سواء كانت ذات طبيعة ماديّة أو معنــــية املبلّغ عالحامية : هي جملة اإلجراءات الهادفة إىل حام -5

ن حاالت ط عليه أو عىل أقربائه بسبب تبليغه عــــــضد مختلف أشكال اإلنتقام أو التّمييز أو الظلم أو العقاب التّي تسلّ 

 الفساد 

 الفرع الثّاين : أهمية التّبليغ عن الفساد 

عن الفساد يكتيس أهمية قصوى بالّنسبة لجهود مكافحة الجرمية مبا فيها جرائم الفساد و  إّن موضوع حامية املبلّغني

كثريا ما يسهم املبلّغ يف كثري من األحيان عن الكشف املبّكر عن الجرمية أو الوقاية منها فضال عن كونه رادعا و عقبة كؤود 

ملواطن عموما وسيلة أك ر فاعلية ملراقبة أداء أصحاب أمام الّذين يتورّطون يف أعامل مشبوهة كام يعطي للموظّف أو ا

املسؤولية و هذا ما يسهم يف تعزيز مشاركة األفراد بشكل خاص و املجتمع املدين بشكل عام يف مكافحة الجرمية بشتّى 

 صورها و تقديم يد العون للّسلطات العامة للقيام بواجبها يف هذا املجال

ملواطنة التّي من أسسها تعاون املواطن مع الّسلطات من أجل تحقيق املصلحة العاّمة كام يسهم ذلك يف تعزيز ثقافة ا  

و عىل رأسها مكافحة الظواهر غري القانونية و التي من أخطرها الفساد الّذي هو مبثابة املرض العضال املسترشي و الّذي 

ية د طاملا الزم صورة " الوشاية " و هي الّصورة الّسلبيقّوض أركان الّدولة من جذورها و يزعزع أسسها ، إّن التّبليغ عن الفسا

التّي يريد إلصاقها املفسدون و املعارضون بالرّجال األوفياء لوطنهم و أّمتهم و هذا ما يدعو إىل بّث روح االعتزاز و الّشعور 

 .287 بالفخر من أجل هذا  التّعاون و التّآزر بني الّسلطة و املخلصني و األوفياء  من املواطنني

 :  288إّن فوائد التبليغ عن جرائم الفساد ال تعّد و ال تحىص و عالوة عىل ما ذكر آنفا  فإنّه ميّكن من

 يساعد املصالح األمنية من رشطة و درك عىل تحقيق أهدافها يف حامية األرواح و املمتلكات العامة و الخاصة . -

 تاجات الحقيقية لطبيعة الجرمية .زيادة فعالية املصالح األمنية يف جمع األدلة و االستن -

 املساعدة يف البحث عن الجاين و القبض عليه سواء كان ذلك قبل أو بعد الجرمية . -

 بقاء املجتمع متني البنية متامسك االجزاء ليعيش املواطن يف كنف الطأمنينة و الرفاهية . -

 التجاوزات حفاظا عىل النّظام العام . مساهمة املواطن يف معاقبة مرتكبي الجرائم و الحد من املخاطر و -

املساهمة يف املحافظة عىل مرسح الجرمية و أّدلتها من العبث كذا يف إنشاء قاعدة معلومات مفيدة متّكن من تتبع  -

 املجرمني ووضع خطط مستقبلية لتطوير قدراتهم يف الكشف و االسترشاف .

                                                           

،    الفساد و حماية المبّلغين ، تونسمتعّلق باالبالغ عن ال 10مازن كرشيد ، النظام القانوني لحماية المبّلغين عن الفساد على ضوء القانون عدد  6

 11ص 

ق ركمال محمد العّساف ، اإلطار القانوني لحماية المبّلغين و الّشهود و المخبرين الخبراء في قضايا الفساد , رسالة ماجستير ، جامعة الش -7

 .  01، ص  2015األوســط ، عّمان ، األردن ، كانون الثاني ، 

 . 06كرشيد ، مرجع سابق ، ص  مازن -8

 

 ، حسينة شّرون  و فاطمة قفاف ، النظام القانوني لحماية الشهود و المبّلغين في الّتشريع الجزائري ، مجلة الدراسات و البحوث القانونية -9

   41، 40العدد الثالث جامعة محمد خيضر ، بسكرة .ص ص 
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 الفرع الثّالث : تاريخ التبليغ عن الفساد 

لتّبليغ عن الفساد يف أوروبا قد تّم اقتباسه من أمريكا ذلك ألّن أّول نص حول املبلّغني عن الفساد كان يف قانون إّن ا  

الّذي تبنّاه مجلس الّشيوخ األمرييك و الذي يبحث يف ما كشفه بّحارة البحرية الوطنية األمريكية حول أفعال  1778سنة 

ط ، و كان لسلمينّي عىل بعض الجنود الربيطانيني التي أثارت الكثري من الّسخالتعذيب املرتكبة من طرف بعض املسؤولني ا

خالل الحرب األهلية من أجل وضع حّد للممّونني الفاسدين هذا الّنص)  1863امليالد الحقيقي لقانون املبلّغني كان سنة 

false claim act  (  الّذي يسمح لكل مواطن أن يرفع دعو )ى مدنية باسم الّدولة الفدرالية اتجاه أي )قانون االدعاء الكاذب

 civil service reform)قام قانون اصالح الخدمة املدنية  1978شخص يرتكب مخالفات ضارة باملصلحة العاّمة ، و يف سنة 

act) ائم ر بتقرير حامية للمبلّغني أساسا ضد مخاطر اإلنتقام من طرف أرباب العمل غري أّن قانون حامية املبلّغني عن الج 

(whislerblowing protection act ) مّدد هذه الحامية للقطاع العام و حسب النموذج األمرييك تحّول هذا  1989لسنة

النّظام إىل أوربا بواسطة مجموعة من النّصوص الّدولية و األوروبية تربط بني الفقه األوريب و املجلس األوريب لحقوق 

يب ثّم تحّول هذا الزخم إىل القانون الّدويل يف إطار مكافحة الفساد فاالتفاقية اإلنسان و مجلس العدل لإلتّحاد األور 

حول مكافحة الفساد للمسؤولني العموميني األجانب يف إطار الّصفقات التّجارية الّدولية بتاريخ  ) ocdeالشهرية ) 

لسلوكات األخالقية يف الوظيفة العمومية حول ترقية ا 1998افريل  23توصية  -و التي تبعت بعديد التّوصيات :  17/12/1997

 التي تشّجع الّدول عىل تشجيع التبليغ عىل الجرائم :

حول حل النزاعات يف مصالح الخدمة العمومية و يعّزز املشاركة للمبلّغني عن طريق الحامية و  2003توصية جوان  -

 الحّد من هذه النّزاعات .

فقات الّدولية و التّي ضّمنت حامية للمبلّغني عن األفعال التّجرميية أو حول مكافحة الفساد يف الص 2009توصية  -  

التّأديبية عندما يبلّغون بحسن نيّة و ألسباب معقولة عن الّشبهات حول أفعال الفساد للمسؤولني العموميني األجانب يف 

 الصفقات التّجارية الّدولية و ذلك للّسلطات املختّصة .

حول تعّدد الجنسيات يحمل أحكاما تحمي املبلّغني بحسن نيّة دون الكالم عن  2011نة إّن الخطوط التوجيهية لس

 2003و  2002األوىل جزائية و الثانية مدنية و تّم دخولهام حيّز النفاذ سنتي  1999االتفاقيتني الخاّصتني مبحاربة الفساد لسنة 

ا كان له بلّغني عن أفعال الفساد للّسلطات املختّصة . و هذا معىل التّوايل و التّي تضع أساسا إجبارية الحامية لألشخاص امل

ضد الفساد التي ألزمت الّدول األعضاء بوضع آليات  2003( لألمم املتحدة لسنة  méridaصدى التفاقية مريدا املكسيكية ) 

 فق آليات معيّنة .تّصة و للوقاية من الفساد الّذي ميكن الوصول إليه و معرفته بواسطة أشخاص يبلغون عنه للسلطات املخ

 املطلب الثاين: أنواع الحامية القانونية للمبلّغ

يواكب الدور املهم للمبلّغني عن جرائم الفساد مخاطر عديدة فهو يتطلّب وجود مجموعة من الضامنات التّي يتعنّي 

هّمة إلبالغ أو تقدميهم ملعلومات متوفريها من طرف الّسلطات العاّمة لحاميتهم من أيّة إجراءات أو أرضار نتيجة قيامهم با

حول جرمية وقعت أو محتملة الوقوع و لذلك ميكن القول أّن حامية املبلّغني هي حجر الزّاوية يف منظومة مكافحة الفساد 

يف أّي دولة من دونها يبقى ذلك عسريا خاّصة و أّن هذا الّنوع من الجرائم غالبا ما يرتكب يف الظّل و خلف األبواب 
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و لذلك فإّن املبلّغني يحتاجون إىل الشعور باألمان ليك يتقّدموا و ميّدوا يد املساعدة إىل الّسلطات إلنفاذ القانون  289دةاملوص

كام أنّهم يحتاجون إىل اإلطمئنان بأنّهم سوف يتلقون الّدعم و يحاطون بالحامية درءا ملا قد يتعرّضون له من ترهيب و ملا 

هم أو أقربائهم ، و الّسلطات أمام خيارين إّما أن توفّر الحامية للمبلّغ فتشّجعه عىل كشف  قد يقع لهم من أذى أو انتقام

الجرمية والفساد و إّما التقاعس عن ذلك و تتحّمل تبعات ذلك الكبرية و الخطرية و التّي تؤّدي إىل التّكتم عن اإلجرام 

مبلّغ يف ولة عىل الّسواء و تتلّخص أشكال الحامية املقّررة للالذي نتيجته استفحاله و بذلك اإلنهيار الحتمي للمجتمع و الد

 األنواع التالية : 

  الفرع األّول : الحامية اإلدارية

وهي الحامية التّي تكون يف مواجهة تعّسف اإلدارة و ذلك بوضع ضامنات يف مواجهة ما ميكن أن تتّخذه اإلدارة 

ي من إجراءات تعسفّية قبله سواء اتّخذت شكل العقاب اإلداري أو املضايقات و التّ  التّي غالبا ما يكون املبلّغ أحد العاملني بها

قد تتسبّب يف الحرمان من الرّتقية يف الّدرجات األعىل يف وقت الحق أو الخصومات املالية بشكل أو بآخر أو النّقل اإلجباري 

الّذي قد تقوم به اإلدارة من إجراءات مع موظّفيها  إىل جهات بعيدة من مكان إقامته و غريها من أشكال اإلنتقام اإلداري

 والتّي تكتيس طابع املرشوعية بينام يف حقيقتها شكل من أشكال العقاب للموظّف جزاء عىل قيامه باإلبالغ .

  الفرع الثّاين:  الحامية الجنائية

املقّررة لها  مبثابة جرائم و بيان العقوباتو هي التّي تتّخذ قواعد القانون الجنايئ مجاال لها عن طريق تقرير أفعال تعّد 

و لذلك سعت الترّشيعات إىل إدراج نصوص تقّرر العديد من صور الحامية بنصوص عقابية كوسيلة ردعيّة ملن يعتدي عىل 

لتّمييز ااملبلّغني عن الفساد مهام كان شكل هذا االعتداء و ذلك بسبب إبالغهم سواء باالعتداء املادي أو إساءة املعاملة أو 

امية املوضوعية و إضافة للح ام للقّوة أو باستعامل الّسالح .يف املعاملة أو مظهر من مظاهر العنف اللّفظي أو التّهديد أو استخد

املتعلّقة بتحديد األفعال التّي تعّد جرائم و تقرير العقوبات املناسبة لها توجد الحامية اإلجرائية و التّي تستمّد عنارصها من 

القانون الجنايئ اإلجرايئ و هي القواعد التّي تتّخذ من تنظيم جهات القضاء واختصاصاتها و كشف الجرمية والتثّبت  قواعد

من وقوعها و ضبط مرتكبيها و التّحقيق معهم و محاكمتهم و الفصل يف اإلّدعاء املدين التّابع لها وهي القواعد التّي تكرّس 

 حامية املبلّغ بإجراءات خاّصة .

  رع الثّالث : الحامية الجسديّة و األمنيةالف

قد يتعرّض املبلّغ عن الفساد هو أو أحد أفراد عائلته أو أقربائه إىل أشكال عّدة من االنتقام و عىل رأس هذه الصور 

 يالعنف الجسدي الّذي قد يصل إىل حّد القتل ماّم يجعله و أرسته يف غري مأمن من كّل أشكال االعتداء و العنف الجسد

ولهذا تقّرر حامية خاّصة له و ألرسته ماّم يتطلّب تدّخل النّيابة العامة و من خاللها القّوة األمنية املختّصة باتّخاذ اإلجراءات 

األمنية املناسبة لحامية املبلّغ أو أحد أفراد عائلته و العاملني لديه و هذا يقع عىل عاتق النّيابة ، و نظرا ألّن كاشف الفساد 

ىل الكثري من املتاعب و املشاكل و األخطار مل تغفل معظم الترّشيعات عىل رضورة تأمني آلية للتّعويض عن الرّضر يتعرّض إ

و رصد مكافآت جزاء شجاعة هؤالء األشخاص و تضحياتهم و تكرميهم علنا ماّم يحّفز اآلخرين عىل القيام مبثل هذه 

 قّرره القانون من اإلستفادة من األعذار املخّففة أو املحلّة إذا ما تورّطواالخطوات الجريئة كام يدخل ضمن تأمني املبلّغني ما 

 يف إحدى جرائم الفساد .

                                                           
 07، ص  2010/يونيو/8الشهود و المبّلغين ، اعمال ندوة بالدقي ، القاهرة ، مصر ، بتاريخ نجاعي البرعي ، الفريضة الغائبة ، حماية  - 10
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 املبحث الثاين : حامية املبلّغني يف االتفاقيات الّدولية و يف الترّشيعات املغاربية 

األحيان  نّهم يسهمون يف غالبنظرا ألّن موضوع حامية املبلّغني من األهمية مبكان يف مكافحة جرائم الفساد ذلك أل 

يف الكشف املبّكر عن الجرمية أو الوقاية منها ماّم جعلهم عنرصا هاّما و فّعاال يف تحقيق العدالة و محاربة اإلجرام الخفي 

و أ  ، و نظرا إلدراك املجموعة الّدولية بهذه األهمية فلم تخل أّي اتفاقية دولية 290فهم بذلك حجر الزّاوية يف مكافحة الفساد

إقليمية تتعلّق مبكافحة الفساد اإلداري و املايل من التّنصيص عىل رضورة إسداء حامية خاّصة لهذه الفئة و من ذلك 

 استمّدت الدول املغاربية ترشيعاتها يف هذا املجال :

 املطلب األّول : حامية املبلّغني يف االتفاقيات الّدولية واإلقليمية 

الغ األهمية ملحاربة جرائم الفساد دون إغفال يف بنودها إقرار حامية خاّصة للمبلّغني عن لقد أولت املجموعة الّدولية ب

هذه الجرائم ألنّهم مبثابة املحرّك الرئييس لعجلة أّي حرب ضّد هذه اآلفة الخطرية فكانت حامية هذه الفئة أك ر من رضورة 

 uncac  ( 291ي أهمها : اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ) و هو ما أكّدته مختلف االتفاقيات الّدولية و اإلقليمية و التّ 

 واتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد و مكافحته و االتفاقية العربية ملكافحة الفساد : 

 United Nations Convention against Corruptionالفرع األّول: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد :     

ذه االتفاقية مسألة حامية الّشهود و املبلّغني و الخرباء و أقاربهم و سائر األشخاص وثيقي الّصلة بهم يف املادة كرّست ه

حيث نّصت الفقرة األوىل منها عىل : " تتّخذ كّل دولة طرف تدابري مناسبة وفقا لنظامها القانوين الّداخيل و ضمن حدود  32

ود و الخرباء الّذين يدلون بشهادة تتعلّق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه االتفاقية و كذلك إمكانياتها لتوفري حامية فّعالة للشه

يف  32ألقاربهم و سائر األشخاص الوثيقي الّصلة بهم عند اإلقتضاء من أّي انتقام أو ترهيب محتمل " و أضافت املادة 

ر ية الّشهود و الخرباء إضافة إىل أقاربهم و سائفقرتها الثانية عىل أمثلة عن التّدابري التّي يجوز اعتامدها من أجل حام

من هذه املادة و دون مساس بحقوق  01األشخاص الوثيقي الّصلة بهم :      " يجوز أن تشمل التّدابري املتوخاة يف الفقرة 

 املدّعى عليه مبا يف ذلك حّقه يف محاكمة عادلة حسب األصول : 

دية ألوالئك األشخاص كالقيام مثال بالقدر الاّلزم و املمكن عمليا بتغيري أماكن إرساء إجراءات لتوفري الحامية الجس -أ  

 إقامتهم و الّسامح عند اإلقتضاء بعدم إفشاء املعلومات املتعلّقة بهويتهم و أماكن تواجدهم أو بفرض قيود عىل إفشائها .

نولوجيا ثال باإلدالء بالّشهادة باستخدام تكأن يدلوا بأقوالهم عىل نحو يكفل سالمة أوالئك األشخاص ، كالّسامح م -ب

 اإلتّصاالت مثل وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل .

                                                           
 .  43حسينة شرون و فاطمة قفاف ، مرجع سابق ، ص  -11

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد هي أكثر اإلتفاقيات شموال و قوة في مكافحة الفساد على مستوى العالم و هي أول صك  - 12 

دولة  141و انضمت اليها  2005و دخلت حيز التنفيذ عام  2003اكتوبر  31لي ملزم لمكافحة الفساد و قد اعتمدت في الجمعية العامة بتاريخ دو

 و تحتوي على ديباجة و ثماني فصول وواحد و سبعين مادة .
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وقد شّجعت اإلتّفاقية عىل إبرام اإلتّفاقيات و الرّتتيبات من أجل حامية الّشهود و الخرباء فضال عن أقاربهم و سائر 

حايا إذا ة الرابعة فأشارت إىل رسيان أحكام هذه املادة أيضا عىل الضّ األشخاص وثيقي الّصلة بهم يف الفقرة الثالثة أّما الفقر 

 كانوا شهودا .

 الفرع الثّاين : اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته 

 11قامت الّدول اإلفريقية باعتامد اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد و مكافحته ب " مابوتو " عاصمة املوزمبيق يف  

 137 -06و تعترب من أهم إنجازات الّدول اإلفريقية ملكافحة الفساد و صادقت عليها الجزائر مبرسوم رئايس 292 2003يوليو 

 مادة دون تقسيم إىل أبواب أو فصول . 28و أحكامها موزّعة عىل  2006افريل  10املؤّرخ يف 

األطراف بعديد اإلجراءات من بينها اعتامد إجراءات  إلزام الّدول –اإلجراءات الترّشيعية و غريها  – 05جاء يف املادة 

ترشيعية لحامية الّشايك و الّشاهد يف القضايا املتعلّقة بالفساد و الجرائم ذات الّصلة مبا يف ذلك حامية هويتهام و كذلك 

ي قد ترتتّب نتقام التّ اعتامد اإلجراءات الاّلزمة لضامن قيام املواطنني باإلبالغ عن حاالت الفساد دون خوف من عمليات اال 

 عىل ذلك . 

 العربية ملكافحة الفساد             الثّالث: االتفاقيةالفرع 

مرشوع اتفاقية عربية ملكافحة الفساد أهدافها تعزيز التدابري الرامية للوقاية  2007ابريل  24أقّر مجلس وزراء العرب يف 

املؤّرخ يف  249 -14صادقت عليها الجزائر مبرسوم رئايس  2010ديسمرب  21من الفساد و محاربته و تبنّتها الجامعة العربية يف 

منها فرض  14مادة دون تقسيمها إىل فصول ، جاء يف املادة  35و تتضّمن هذه االتفاقية ديباجة قصرية و  2014سبتمرب  08

ون بشهادة الخرباء و الضحايا الّذين يدل أحكام عىل الّدول األطراف لتوفري الحامية القانونية الاّلزمة للمبلّغني و الشهود و

تتعلّق بأفعال تجرّمها هذه االتفاقية عىل أن تشمل هذه الحامية أقاربهم و األشخاص وثيقي الّصلة بهم من أّي انتقام أو 

 ترهيب محتمل 

 املطلب الثاين : حامية املبلّغني يف دول املغرب العريب 

 الجزائر ، تونس و املغرب ( عىل جّل االتفاقيات الّدولية و اإلقليمية املحاربةلقد صادقت دول املغرب العريب الثالثة ) 

للفساد و لذلك كان من الطّبيعي أن تصدر قوانينها الّداخلية وفق ما تويص به هذه االتفاقيات يف مكافحة ظاهرة الفساد 

ها لهم ألنّهم و تقديم الّضامنات مبختلف أشكالالعاملية و التي اتّفقت جميعها يف إعطاء حامية خاّصة للمبلّغني عن الفساد 

املحرك األّول و الرئييس لوضع حّد لهذه الظاهرة الخطرية و نتناول فيام ييل تعاطي مختلف الترّشيعات املغاربية مع حامية 

 املبلّغني عن ظاهرة الفساد : 

    الفرع األّول : حامية املبلغني يف الترشيع الجزائري   

يف املنظومة القانونية الجزائرية نجدها قد تطرّقت يف بعض نصوصها إىل الحامية املقّررة للمبلغني و إقرانها عند التّمّعن 

املتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته و  01-06، و عند صدور القانون  293من قانون العقوبات  236بالّشهود عىل غرار املادة 

                                                           
 لمؤتمر اإلتحاد االفريقي. 12و ذلك في الدورة العادية  -13

التحايل لحمل الغير على  كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أوعلى : " تنص هذه المادة  -14

حالة كانت عليها اإلجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع  اإلدالء بأقوال وبإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفي أية
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منه عىل : "  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل  45ن الفساد حيث نّصت املادة الذي تضّمن رصاحة حامية جزائية للمبلّغ ع

دج كّل شخص يلجأ إىل اإلنتقام أو الرّتهيب أو التّهديد بأيّة طريقة  500000دج إىل  50000خمس سنوات و بغرامة من  

ثيقي أفراد عائالتهم و سائر األشخاص الو  كانت أو بأّي شكل من األشكال ضّد الّشهود أو الخرباء أو الّضحايا أو املبلّغني أو

 الّصلة بهم " .

ملحاربة الفساد و تكريسا  294وبانضامم الجزائر إىل مختلف املعاهدات و اإلتّفاقيات الّدولية و اإلفريقية و العربية    

املعّدل و املتّمم لقانون  2015/ 23/07املؤّرخ يف  02 -15ملبادئها فيام يتعلّق بحامية املبلّغني عن جرائم الفساد صدر األمر 

اإلجراءات الجزائية و الّذي أضاف ) الفصل السادس إىل الباب الثاين من الكتاب األول ( من قانون اإلجراءات الجزائية و 

 عمواد قانونية تؤطّر هذا املوضوع و املالحظ هو إغفال املرشّ  10" و تضّمن  حامية الّشهود و الخرباء و الضحاياالّذي عنوانه " 

و قد جاء يف املادة  01 – 06لذكر فئة " املبلّغني " إاّل أنّه ضمنيا شملهم ذلك تحت إسم الّشهود بناء عىل ما ورد يف القانون 

" ميكن إفادة الّشهود و الخرباء من تدبري أو أك ر من تدابري الحامية غري اإلجرائية أو من نفس األمر ما ييل :  19مكرر  65

عليها يف هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سالمتهم الجسدية أو حياة أو سالمة أفراد عائالتهم أو  اإلجرائية املنصوص

أقاربهم أو مصالحهم األساسية معرّضة لتهديد خطري بسبب املعلومات التّي ميكنهم تقدميها للقضاء و التّي تكون رضورية 

 باستقراء هذه املادة نستنتج أّن املبلّغني يدخلون ضمن هذهإلظهار الحقيقة يف قضايا الجرمية املنظّمة أو الفساد " .و 

التّدابري غري اإلجرائية لحامية  20مكّرر  65" من يقّدم املعلومات عن قضايا الفساد" ، و قد عّددت املادة  الحامية باعتبارهم

 املبلّغني أو الّشهود أو الخرباء و تشمل ما ييل : 

 يته .إخفاء املعلومات املتعلّقة بهو -1

 وضع رقم هاتفي خاص تحت ترصّفه . -2

 متكينه من نقطة اتصال لدى مصالح األمن . -3

 ضامن حامية جسدية مقّربة له مع إمكانية توسيعها ألفراد عائلته و أقاربه . -4

 مبسكنه. وقائيةوضع أجهزة تقنية  -5

 لرّصيحة .تسجيل املكاملات الهاتفية التّي يتلقاها أو يجريها برشط موافقته ا -6

 تغيري مكان إقامته . -7

 منحه مساعدة إجتامعية أو مالية . -8

 وضعه إن تعلّق األمر بسجني يف جناح يتوفّر عىل حامية خاّصة . -9

                                                           

دينار أو بإحدى  2.000إلى  500القضاء سواء أنتجت هذه األفعال آثارها أو لم تنتجه ، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من  أمام

 " 235و 233و 232يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم األشد المنصوص عليها في المواد  هاتين العقوبتين ما لم

 15 - انضمت الجزائر التفاقية االمم المتحدة في سنة 2005.و االتفاقية االفريقية سنة 2006 و العربية سنة 2014 
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 و تتمثّل فيام ييل :  23مكّرر  65أّما التّدابري اإلجرائية فقد تّم التنصيص عليها يف املادة 

 ستعارة يف أوراق اإلجراءات .عدم اإلشارة لهويته أو ذكر هويّة م -1

 عدم اإلشارة لعنوانه الّصحيح يف أوراق اإلجراءات . -2

اإلشارة بدال من عنوانه الحقيقي إىل مقّر الرشطة القضائية أين تّم سامعه أو إىل الجهة القضائية التّي سيؤول إليها  -3

 النّظر يف القضيّة .

 أو الخبري يف ملف خاص ميسكه وكيل الجمهورية . تحفظ الهويّة و العنوان الحقيقيان للّشاهد -4

مجموعة  28،  27،  26،  25، 24مكّرر  65و يتلقى املعني التّكاليف بالحضور عن طريق النّيابة العامة ، كام أوردت املواد 

ي قد معنو من األحكام و التّي تتعلّق بإجراءات تنصّب جميعها يف حامية هذه الفئة من األشخاص من كّل أذى مادي أو 

 يصيبهم مبناسبة تبليغم عن جرائم الفساد . 

 الفرع الثّاين :حامية املبلّغني عن الفساد يف الترشيع التّونيس         

و االتفاقية العربية ملكافحة  2008بعد مصادقة املرّشع التّونيس عىل اتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد و ذلك يف سنة 

م هذا األخري ببنود هذه االتفاقيات سيام يف شّقها املتعلّق باتّخاذ تدابري من أجل توفري حامية للمبلّغني التز  2010الفساد سنة 

من  11مبكافحة الفساد ال سيام الفصل  2011نوفمرب  14املؤّرخ يف  120عن الفساد و تكريسا ملا ورد يف املرسوم اإلطاري رقم 

د لّدولة يف إطار سياستها ملكافحة الفساد التّشجيع عىل التّبليغ عن حاالت الفسا" تضمن االباب األّول منه و الّذي ينّص : 

بنرش الوعي االجتامعي بخطره و التّقليص من العراقيل القانونية و العمليّة التّي متنع كشفه و إثباته و إقرار تدابري لحامية 

يس عدد التّونيس قانونا خاّصا لهذا الغرض و هو القانون األسا و تجسيدا لهذا فقد أفرد املرّشع الضحايا و الّشهود و املبلّغني "

حيث يالحظ أّن املرّشع التّونيس قد خّص  295و املتعلّق باإلبالغ عن الفساد و حامية املبلّغني  2017مارس  07املؤّرخ يف  10

زائري العكس من املرّشع الجهذه الحامية بقانون مستقل عن قانون مكافحة الفساد و عن قانون اإلجراءات الجزائية عىل 
و يهدف هذا القانون عىل ضوء ما ورد يف الفصل األّول من الكتاب األّول منه إىل ضبط صيغ وإجراءات اإلبالغ عن  296

الفساد و آليات حامية املبلّغني مبا يساهم يف تكريس مبادئ الّشفافية و النّزاهة و املساءلة و الحوكمة الرّشيدة و منع الفساد 

فحته يف القطاعني العام و الخاص . و قد جاء  يف الباب الثالث و املعنون ب " رشوط و آليات حامية املبلّغ " و يف و مكا

" املبلّغ ينتفع بناء عىل طلب منه أو مببادرة من الهيئة و برشط موافقته بالحامية من أّي شكل من منه عىل أّن  19الفصل 

يب أو القمع ، كام تتّم حاميته من أّي مالحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أّي إجراء آخر أشكال اإلنتقام أو التّمييز أو الرّته

ثيقي كام تسحب الحامية عىل األشخاص و   يلحق به رضرا ماديّا أو معنويا إذا كان كّل ذلك مبناسبة اإلبالغ أو تبعا له ..."

                                                           
  2747، صفحة  2011نوفمبر  18،  88الرائد الّرسمي للجمهورية الّتونسية ، عدد  -16

 17 - الرائد الرسمي للجمهورية الّتونسية عدد 20 ، 10 مارس 2017 ، صفحة 765 و ما بعدها .

بشأن الشفافية ومكافحة الفساد والعولمة و الحياة االقتصادية  2016ديسمبر  9بتاريخ  1691-2016ّرع الفرنسي أصدر القانون رقم المش -18 

  16الى المادة  06( أفرد فيه بابا لحماية المبلغين من المادة  sapin 2 (يدعى
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 رّسية ا بقصد اإلرضار بالغري دون وجه حق و يتعنّي الحفاظ عىلالّصلة باملبلّغ و يستثنى من الحامية من يقّدم عمدا تبليغ

قانون أّن املبلّغ ال و الكتابية . كام أقّر ال املبيّنة هويّة املبلّغ بشكل كامل من قبل الهيئة و ال تكشف  هويّته إاّل بعد موافقته

عقوبات ي أو لواجب التّحفظ إذا اتّخذت تلك التسلّط عليه أيّة عقوبات تأديبّية أو جزائية عىل أساس مخالفته للرّس املهن

مبناسبة اإلبالغ أو تبعا له ، و يتمتّع املبلّغ باإلعانة القضائية لدى املحكمة اإلدارية بخصوص الّدعاوى املثارة ضّده أو التّي 

هم إىل الحيلولة دون ين أّدى إبالغتقوم بإثارتها و املرتبطة بإبالغه عن الفساد ، كام متنح الّدولة مكافأة مالية للمبلّغني و الّذ

ارتكاب أّي من جرائم الفساد يف القطاع العام أو إىل اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو اسرتداد األموال 

جة ياملتأتّية منها و تلتزم الّدولة بتعويض املبلّغ أو عند اإلقتضاء أّي شخص من األشخاص املشار إليهم الّذي أصابه رضر نت

 اإلبالغ و يقّدر التّعويض مبا يوازي ما تعرّض له من أرضار ماديّة أو معنوية . 

 إّن قرار الحامية يشمل متتيع املبلّغ بكّل أو بعض اإلجراءات التّالية : : "  25كام جاء يف الفصل 

 . توفري الحامية الّشخصية للمبلّغ بالتّنسيق مع الّسلطات العمومية املعنية بتوفريها -  

 نقلة املبلّغ بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه رضورات الحامية . -  

 توفري اإلرشاد القانوين و النفيس للمبلّغ . -  

منح املبلّغ وسائل لإلبالغ الفوري عن أّي خطر يتهّدده أو يتهّدد أّي شخص من األشخاص وثيقي الّصلة به مبناسبة  -  

 بعا له .التّبليغ أو ت

 تعديل إجراءات الحامية بأّي شكل من األشكال وفق ما تقتضيه مصلحة املبلّغ . -  

 غ  .اتّخاذ أيّة تدابري أخرى من شأنها منع كّل رضر مهني أو جسدي أو معنوي عن املبّل  -  

ري انتقامية ضّد من قام بتداب إضافة إىل إفراد املرّشع  الباب الرابع للعقوبات املتعلّقة بجرائم كشف هويّة املبلّغ ، أو

 شخص املبلّغ أو أقربائه .

 الفرع الثّالث : حامية املبلّغ يف الترّشيع املغريب 

عىل غرار املرّشعني الجزائري و التّونيس و بعد مصادقة املغرب عىل اتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد بتاريخ 

حاول املغرب مالمئة ترشيعاته الوطنية مع مضامني هذه  2008/ 01/  17اريخ و تّم نرشها بالجريدة الرّسمية بت 09/05/2007

االتفاقية و التزاما ببنودها يف ما يتعلّق باتّخاذ التّدابري املناسبة وفقا لنظامها الّداخيل ، فقد أقدم املرّشع املغريب عىل سّن 

املتعلّق باملسطرة الجنائية يف شأن حامية  22 – 01للقانون املعّدل و املتّمم  20/10/2011الصادر بتاريخ  37 -10القانون رقم 

و قد جاء يف  297الضحايا و الّشهود و الخرباء و املبلّغني فيام يخّص جرائم الرّشوة و االختالس و استغالل النّفوذ و غريها 

رائم املشار بحسن نيّة عن إحدى الج : " يحّق للمبلّغ الّذي يقوم بإبالغ الّسلطات املختّصة ألسباب وجيهة ومنه  9 – 82املادة 

أن يطلب من وكيل امللك أو الوكيل العام للملك أو قايض التّحقيق كّل فيام يخّصه اتّخاذ واحد أو أك ر  7-82إليها يف املادة 

الل النفوذ ، هي : الرشوة ، استغ 7-82و الجرائم املذكورة يف املادة  أعاله ..." 7-82من التّدابري املنصوص عليها يف املادة 

                                                           

اكتوبر    20/  1432ذي القعدة  22بتاريخ  5988( ) ج ر م عدد 2011كتوبر ا 17)  1432ذي القعدة  19صادر في  1 -11 -164ظهير شريف رقم  -19

2011    )   
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من قانون املسطرة الجنائية ، أّما عن  108االختالس ، التّبديد ، الغدر ، غسل األموال أو الجرائم املنصوص عنها يف املادة 

 من هذا القانون و هي :  7-82التّدابري املذكورة لحامية املبلّغني فقد عّددتها املادة 

 االستامع شخصيا للمبلّغ . -1

 . هّويته الحقيقيةون التّعرّف عىلبلّغ يف املحارض و الوثائق التّي تتعلّق بالقضية و ذلك بشكل يحول دإخفاء هوية امل -2

تضمني هويّة مستعارة أو غري صحيحة للمبلّغ يف املحارض و الوثائق التّي ستقّدم أمام املحكمة بشكل يحول دون  -3

 تعرّف الغري عىل هويّته الحقيقية .

العنوان الحقيقي للمبلّغ ضمن املحارض و الوثائق التّي تنجز و ذلك بشكل يحول دون التّعرّف عىل عدم اإلشارة إىل  -4

 عنوانه

اإلشارة يف عنوان إقامة املبلّغ إىل مقّر الرّشطة القضائية التّي تّم فيها االستامع إليه أو املحكمة املختّصة للنّظر يف  -5

 مام قايض التّحقيق أو املحكمة .القضيّة إذا ما كان قد استدعي أّول مرّة أ 

وضع رهن إشارة املبلّغ رقم هاتف خاص بالرّشطة القضائية حتّى يتمّكن من إشعارها بالرّسعة الاّلزمة إزّاء أّي فعل قد  -6

 يهّدد سالمته أو سالمة أرسته و أقاربه .

 نا لحاميته .فقة املعني باألمر كتابة ضامإخضاع الهواتف التّي يستخدمها املبلّغ لرقابة الّسلطات املختّصة بعد موا -7

 .للخطر أحد أفراد أرسته أو أقاربهتوفري حامية جسدية للمبلّغ من طرف القّوة العمومية بشكل يحول دون تعرّضه أو  -8

امية حو إذا كانت تدابري الحامية غري كافية ميكن بقرار معلّل اتّخاذ أّي تدبري آخر يعترب ضامنة فعلية لفائدة مستحق ال

" ميكن لوكيل امللك أو الوكيل العام للملك بالذات :   10-82، و قد ورد يف الباب الرابع منه ) نطاق الحامية (  و يف املادة 

أو قايض التّحقيق كّل يف ما يخّصه تغيري تدابري الحامية املتّخّذة لفائدة الّضحايا أو الّشهود أو الخرباء أو املبلّغني أو إضافة 

 " . ر أو أك ر إليها أو إلغاؤها تلقائيا أو بناء عىل طلبتدبري آخ

 خاتــــمة :    

ال تكفي النّصوص القانونية رغم شّدتها يف حامية املال العام و املوارد الوطنية من الفساد و اإلفساد مادامت ال تطبّق 

ت يعملون ضمن شبكات منظّمة ألن عمليا عىل الجناة و ما دام هؤالء الجناة يعملون يف الخفاء و خلف األبواب املوصدة و

الفساد الكربى ال يقوم بها شخص واحد بل أشخاص متعّددون وفق نظام محكم تختلف يف ذلك أدوارهم باختالف مناصبهم 

و مواقعهم ، و من هنا تأيت أهميّة تقديم حامية حقيقية لكّل من يبلّغ عن الفساد و تشجيعهم عىل ذلك بتقديم حوافز و 

، فلوال هؤالء لبقي القانون بدون إنفاذ و استمّر املبطلون يف ارتكاب أفعالهم املجرّمة فهؤالء الرّشفاء يستحّقون أن مكافآت 

تسند إليهم رعاية خاّصة من مختلف الجهات اإلدارية و األمنية و القضائية دون إغفال للنّاحية االجتامعية ، و من خالل 

 يف ترشيعات الدول املغاربية ميكن أن نخلص إىل النتائج و التوصيات التّالية :  تعريجنا عىل نظام الحامية للمبلّغني

 النتائج : -1   

اهتامم كّل الترشيعات املغاربية مبسألة حامية املبلّغني عن جرائم الفساد تطبيقا لتوصيات مختلف االتفاقيات الّدولية  -

 واإلقليمية و هي نقطة إيجابية تحتاج إىل تثمني .
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راد املرّشع التونيس موضوع حامية املبلّغني بقانون خاص " القانون األسايس املتعلّق باإلبالغ عن الفساد و حامية إف -

املبلّغني " عىل العكس من املرّشع الجزائري و املغريب اللّذين أدرجاه ضمن القوانني اإلجرائية بعد تعديلها .و هو ما يعكس 

 ارضة البعض لذلك فيام يتعلق مبسألة األمن القانوين و تشتّت القوانني  .القيمة الكبرية لهذه الفئة .رغم مع

رغم توفر القوانني إاّل أنّها ليست مفّعلة بالّشكل الّذي يبعث عىل الثقة لدى األفراد و يشجعهم عىل التّبليغ وفق آليات  -

 وأطر مضمونة .

عوبة تفاع تكاليفها و صتدوم إىل ما ال نهاية مع ار  مل تتعرّض هذه القوانني ملّدة الحامية فليس من املعقول أن -

 .استمرارها

مل تتعرّض هذه القوانني إىل مسألة التعاون الّدويل يف مسألة الحامية املكفولة للمبلغني وطنيني أو أجانب سيام يف  -

 الجرائم ذات األبعاد الّدولية .

راسات عملية التّبليغ ليست بالّشكل الفّعال ماّم يتطلّب د رغم استفحال فضائح الفساد يف الّدول املغاربية إاّل أنّ  -

 خاّصة والتعرّف عىل أسباب إحجام األشخاص و املجتمع املدين عموما عن التّبليغ عن الفساد .

 التّوصيات :  -2

  .نيإبرام اتفاقية مغاربية ملحاربة الفساد و من خاللها التعاون املغاريب يف توحيد الجهود لحامية املبلّغ -

اإلرساع يف إصدار النصوص التنظيمية التي تنظم املسائل اإلجرائية املتعلقة بآليات التّبليغ كام ورد يف قانون  -

 ( " تحّدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التّنظيم " 20مكّرر  65اإلجراءات الجزائية الجزائري  ) املادة 

ة وسائل اإلعالم لتعريف املواطنني بآليات الحامية  و تشجيعهم و رضورة إطالق حملة توعوية و إعالمية يف كاف -

تحفيزهم عىل التّبليغ يتّم من خاللها عرض الجهود الّدولية و أمثلة واقعية عن التبليغ عن الفساد و مدى الّدور اإليجايب 

 الذي يؤّديه املبلّغون يف إرساء قواعد الّشفافية و النّزاهة .

 و االنتامء الحقيقي للبلد عن طريق التشجيع عن اإلبالغ عن أوكار الفساد .تعزيز روح املواطنة  -

تخفيف العناء عىل املبلّغني عن جرائم الفساد و تخصيص خطوط مبارشة مع هيآت مكافحة الفساد ووضع أرقام هاتفية  -

 .ّصة بذلكإصغاء مخت نشاء خليةخرضاء مخّصصة لذلك و هذه الهيآت هي التّي تتوىّل التّحقيق يف جديّة هذه البالغات و إ 

أوكار  يساعد يف الكشف عن تخصيص مكافآت محّفزة و إعفاءات رضيبية و مشاريع استثامرية لكل من يبلّغ و -

 .الفساد
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  الوظيفة العامــة الدولية يف املنظمة الدولية: حياد أم تبعية؟
 

 ؟الوظيفة العامــة الدولية في المنظمة الدولية: حياد أم تبعية
 

 
 جامعة باجي مختار –قسم القانون العام 

 الجزائر –عنابة – 

 

 
 جامعة باجي مختار –قســـم العلوم السياسية 

 الجزائر –عنابة – 

 

  

 امللخص:  

دد األطراف، وهو ن الدويل املتعيشكل الجهاز البريوقراطي يف املنظامت الدولية رافعة أساسية، لتحقيق التعاو 

بء وعليه، فاملوظفون الدوليون يتحلمون الع دليل استمرارية املنظمة يف وجودها وعملها عىل الصعيد الدويل.

 األكرب، يف تجسيد التعاون الدويل يف إطار املنظامت الدولية، وتحقيق أهداف هذه األخرية.    

ة ية املنظامت الدولية عن تأثري الدول وتوجيهاتها، ومنه مدى حيادييتناول هذا املقال مسألة حيادية واستقالل

املوظف الدويل عىل وجه الخصوص، وقدرته عىل أداء الوظيفة الدولية املكلف بها، مبنء عن الضغوطات الدولية 

ائل التأثري سومصالح الدول، وتجسيدا ملبادئ وأهداف املنظمة الدولية التي ينتمي إليها، وهذا من خالل إبراز أهم و 

 املامرسة عىل املوظف الدويل من قبل الدول األعضاء، وانعكاسها عىل أدائه لوظيفته باستقاللية وحيادية وكفاءة.

 الكلامت املفتاحية:

 املوظف الدويل، الدول األعضاء، االستقاللية، التبعية، املنظامت الدولية، الضغوط.

 

Abstract: 

   The bureaucracy in international organizations is an essential lever for achieving 

multilateral international cooperation, and it is an indication of the organization's continuity in 

its existence and work at the international level. That is why the international staff bear the 

greatest burden in embodying international cooperation through international organizations 

 This article studies the question of the neutrality and independence of international 

organizations from the influence of states and their directives, including the extent of the 

neutrality of the international employee in particular, and his ability to perform independently 

the international function entrusted to him. The article also, highlightsthe different means of 

influencing the international employee by member states, and the impact on the performance 

of his job independently, impartially and efficiently. 

Keywords: international staff, member states, dependence, International Organizations, 

Neutrality. 
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 :مقدمـــــة

إن ظهور املوظفني الدوليني كان من أهم اآلثار التي ترتبت عىل إنشاء املنظامت الدولية، حيث أن كل منظمة دولية 

تضم مجموعة من األجهزة والفروع، وهذه األجهزة بحاجة إىل مجموعة من األشخاص لتسيريها من الناحية اإلدارية، 

 ومية.ولتشغيلها بطريقة دامئة يومية أو شبه ي

بأداء وظيفتهم بكل حيادية واستقاللية عن بلدانهم، إال أن تاريخ عمل املنظامت   ورغم أن هؤالء املستخدمني ملزمون

الدولية ووقائع مامرسة الوظيفة الدولية، يثبتان أن الدول األعضاء يف املنظمة الدولية، وعرب ممثليهم، غالبا ما ميارسون 

ني خدمة ملصالحهم. هذا ما يعرض الوظيفة املدنية الدولية لتحديات عدة، خاصة عىل نفوذهم للضغط عىل هؤالء املوظف

 مستوى االستقاللية والحيادية اللتان يجب أن تتصفا بهام، وكذلك عىل مستوى الكفاءة اإلدارية املرجوة.

ولية، انطالقا من نظامت الديعالج هذا املقال إشكالية الضغوطات التي تضعها الدول عىل الوظيفة العامة الدولية يف امل

اإلرصار عىل اعتبار املنظامت الدولية كيانات تابعة للدول وليست فواعل مستقلة، مام يؤثر بدوره عىل استقاللية املوظف 

الدويل يف أداءه لوظيفته بحيادية وكفاءة، مام قد يكلفه فقدان منصبه يف املنظمة الدولية، حتى وإن كان منصبا رفيعا 

يام ييل: هل بتعبري آخر، تتمثل اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة ف  ديرة التنفيذية السابقة لإلسكوا.خلف امل كمنصب رمية

 الوظيفة العامـــة يف املنظمة الدولية وظيفية حيادية تتمتع باالستقاللية أم أنها مجرد وظيفة تبعية؟

 ة إىل املحاور التالية:ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية الرئيسية، تم تقسيم هذه الدراس

 أوال: مفهوم الوظيفة العامة  الدولية؛

 ثانيا: اإلطار النظري لدراسة مدى استقاللية الوظيفة الدولية؛

 ثالثا: الدول األعضاء والتأثري عىل استقاللية الوظيفة الدولية.

 أوال:   مفــهوم الوظـــيفة العــــامة  الــــدولية

لية يف مجموع األفراد املوظفون يف أقسام وإدارات املنظامت الدولية، بهدف تقديم خدمة تتمثل الوظيفة العامة الدو 

ذو  وتأخذ الوظيفة العامة الدولية بعني االعتبار كل نشاط صنفا خاصا عىل حدا من املوظفني. مدنية دولية، وهم يشكلون

ية الدولية  اإلدارية؛ حيث تضم الخدمة املدنصفة دولية، ميارس من قبل جسم من املوظفني الدوليني، عىل أساس املعايري

    299)298)مجموعة من الهياكل واملهام  املتعلقة مبصالح دولية.

 . تــــعريف املــــوظف الــــدويل ومـــــركزه القـــــــانوين:1

الفنيون  متستعني املنظمة الدولية يف مبارشة نشاطاتها وأدائها لوظائفها، مبجموعة من األشخاص العاملني، منه

واإلداريون، وبعضهم يعمل بصفة دامئة والبعض اآلخر بصفة مؤقتة، والبعض اآلخر إلنجاز مهمة محددة، ويطلق عىل هؤالء 

 ."Agents" Internationauxاملستخدمني الدوليني جميعا تعبري 

                                                           
298  -Placide Yoko Yakembre,  Benjamin Mulamba Mbuyi,  Déontologie des Fonctionnaires Internationaux:  

http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/aplat/9782336302331.pdf (Date de Consultation : 13/ 12/ 2019) 

 

https://www.decitre.fr/auteur/284378/Benjamin+Mulamba+Mbuyi
http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/aplat/9782336302331.pdf
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ل شخص يعمل لصالح يس ك. حيث انه لالدويل تعبري املوظفواملستخدم الدويل وعليه، يفرق بعض الفقهاء بني تعبري 

ة هو كل شخص طبيعي يؤدي مهمة دولية بصفة مؤقت فالعامل الدويل أو املستخدم الدويلاملنظمة هو موظف دويل، وعليه 

 1949أو دامئة، باسم ولحساب منظمة دولية. ولقد عرفته محكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري، الصادر يف أفريل عام 

بعمل  ويعمل بصفة دامئة أو مؤقتة، ويكلفه فرع من فروع املنظمة بالقيام -وقد ال يتقاضاه  - مرتبابأنه:" كل شخص يتقاىض

   300أو باالشرتاك يف مبارشة أحد وظائفها." أو باختصار هو كل شخص تعمل املنظمة بواسطته.

تضعه وين خاص قان نظاملوفقا  ومنتظمة، مستمرةفيعرف بأنه كل شخص يوىل وظيفة عامة بصفة  املوظف الدويل،أما 

"ويعترب املوظفون الدوليون طائفة من مستخدمي املنظمة الدولية، تختلف يف  301املنظمة الدولية، يحدد حقوقه والتزاماته.

صفتها ومركزها القانوين عن باقي الطوائف، وهي أهم هذه الطوائف عىل اإلطالق، ألن عبء العمل اإلداري للمنظمة يقع 

 302عىل عاتقها."

فا  ال يكون بالرضورة موظه ووفقا لهذا التعريف، فان كل موظف دويل هو مستخدم دويل، وكل مستخدم دويلوعلي

بها   التي تتسم أو عىل غري سبيل التفرغ، ألن الصفة املؤقتة مؤقتةوال يعترب من املوظفني الدوليني من يقوم بأداء مهام  دوليا.

لتي ترسلها ا أعضاء لجان تق ي الحقائق،املوظفني الدوليني، ومثال ذلك  املهام تحول دون اعتبار املوظفني بها من قبل

ز من أجهزة مندويب الدول الذين يرتأسون جهابعض املنظامت الدولية للتحقيق يف وقائع معينة، وغريها من الوظائف؛ مثل 

دائه لها ين معني، يجعل من أ يف مهمة املوظف الدويل، تستوجب متتعه مبركز قانو  صفة الدوام، حيث أن منظمة دولية ما

 خاضعا ملجموعة من القواعد التي تحكم مامرسته لوظيفته، وتبني حقوقه والتزاماته.

 :. العنـــــارص الالزمة الكــــتساب صــــفة املـــــوظف الـــــدويل2

 303يشرتط الكتساب الشخص يف املنظمة صفة املوظف الدويل توفر العنارص التالية:

رابطة فعلية بني املوظف واملنظمة يقصد بالعنرص العضوي وجود  :Organique Elément ـــرص العـــضوي. العـــنــأ

، ومن ثم يستبعد طائفة العاملني املعينني بواسطة دول، وكذلك العاملني يف منظامت غري حكومية أو الدولية الحكومية

رائية يتم استبعاد ممثيل الدول، حتى ولو تولوا وظائف إجتنظيامت أخرى، حتى وإن كانت مرتبطة باملنظامت الدولية. كام 

 داخل املنظمة؛ كرئاسة األجهزة واللجان.

وظيفة، ، وبشخص ميارس هذه الأحد فروعهاأو ب ارتباط الوظيفة مبنظمة دوليةإذن أول عنرص لصفة املوظف الدويل هو 

 ويسعى لتحقيق أهدافها وخدمة مصالحها.

 يقصد بالعنرص القاعدي املركب خضوع املوظف لنظام:  Elément Combinéـدي املـــركب: ب. العنــــرص القــــاعــ

ذي طابع دويل، حيث يخضع املوظف اإلداري ملا ورد يف عقد تشغيله من جهة، ومن جهة أخرى  تعاقدي والئحي،مزدوج 

                                                           

 .55ص.  ، 1993بن غازي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ، المنظمات الدولية واإلقليميةعبد السالم صالح عرفة،  -300 

 .97محمد المجذوب، التنظيم الدولي: النظرية العامة والمنظمات الدولية واإلقليمية ،  بيروت، الدار الجامعية، ب.س.ط،  ص.  301

 .126، ص. 2009األزاريطة، دار الجامعة الجديدة، رياض  صالح أبو العطا، الحقوق الجماعية في ضوء القانون الدولي العام، مصر،  302

هبه جمال ناصر، المركز القانوني للموظف الدولي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق  303

 .43، ص. 2011األوسط، 
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ظف الدويل وهذا ما يفرق مثال بني املو يخضع لنظام املنظمة ولوائحها، ويعمل بالتايل، تحت سلطة رئيس اإلدارة الدولية، 

 والخبري االستشاري، والذي ال يخضع لنفس النظام اإلداري ولوائح املنظمة.

يقصد بالعنرص الزمني النسبي أن املوظف يعمل : Elément Temporel & Relatifج. العنـــرص الزمــــني النســـبي: 

ر يف هذا العمل. إذ يجب أن ال يكون عمل املوظف بصفة مؤقتة أو محددة لصالح املنظمة الدولية لفرتة محددة؛ أي االستمرا

من الئحة  1/ بند 1مبهمة معينة. وعليه، يلتزم املوظف بالتفرغ للعمل يف املنظمة دون غريها من األعامل، حيث تنص املادة 

 304 موظفي األمم املتحدة عىل:

 ؛دون أجر، إال مبوافقة األمني العام ارجية، سواء لقاء أجر أووظيفة خ  يجوز للموظفني االشتغال بأي مهنــة أو". ال1

وط بدون أجر، إذا توافرت الرش  وظيفة خارجية، لقاء أجر أو .  لألمني العام أن يأذن للموظفني باالشتغال مبهنة أو2

 التالية:

 موظف مدين دويل؛ مع مركزه ك الوظيفة الخارجية مع املهام الرسمية للموظف، أو أال تتعارض املهنة أو  أ.

 الوظيفة الخارجية مع مصلحة األمم املتحدة؛  ب.  أال تتناىف املهنة أو

كان الذي يف امل الوظيفة الخارجية مام يأذن به القانون املحيل، املعمول به يف مقر العمل أو ج . وأن تكون املهنة أو

 الوظيفة." متارس فيه تلك املهنة أو

ث السابقة يف الشخص العامل باملنظمة الدولية، ميكن وصفه إذن "باملوظف الدويل" إذن إذا توافرت العنارص الثال 

"Le Fonctionnaire International "،باشرتاطها العتبار املوظف  وهو ما أكدته املحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

دير العام، مل لديها، وخضوعه لسلطة املالدويل أن يتوافر يف حقه "التخصيص الدائم لنشاطه، يف خدمة املنظمة التي يع

 305 وأن يتم تنظيم وضعه القانوين بأسلوب الئحي باإلرادة املنفردة للمنظمة، وليس من خالل اإلجراءات العقدية."

 . الــــفرق بني املـــوظف الـــدويل وممثيل الــــدول:3

لية، وتحت إرشاف أحد أجهزتها، وطبقا لقواعد إذا كان املوظف الدويل هو الشخص الذي يعمل يف خدمة املنظمة الدو 

ميثاقها ولوائحها بصفة مستمرة، فإن ممثل الدولة هو الشخص الذي ميثل دولته لدى املنظمة الدولية أو فرع من فروعها، 

ات ضوهو ميارس دورا يشبه دور الوفود الدبلوماسية يف املؤمترات، وهو حامية وتشجيع املصالح الوطنية، من خالل املفاو 

ة مندوب الدولة تسميواملناقشات وحضور االجتامعات، وهذا يف إطار التعليامت الرسمية لدولته. ولذلك عادة ما يطلق عليه 

 306 أو موفدها.

 ويبني الجدول التايل أهم االختالفات أو الفروقات املوجودة بني املوظف الدويل وممثيل الدول:

                                                           
 2لنظام اإلداري المؤقت للموظفين، نشرة األمين العام، ) النظام اإلداري للموظفين، النظام األساسي لموظفي األمم المتحدة وا 304

 .5(،  ص.2010سبتمبر 

 .17زناتي عصام محمد، قواعد تعيين الموظفين الدوليين، القاهرة،  دار النهضة العربية، )ب.س.ن(، ص.  305

 .129ض  صالح ابو العطا،  مرجع سابق، ص.  306



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

136 

 وظف الـــدويلـــامل  

Fonctionnaire International 

 مـــمثل الــــدول

Représentant d'Etats membres 

يعمل باسم املنظمة ولحسابها، ويتلقى  التبــــعية

 التعليامت من مرؤوسه األعىل فيها.

يعمل باسم الدولة التابع لها 

 ولحسابها، ويتلقى التعليامت منها.

 الدولة املنظمة التعيني

ي زات التيحتج بالحصانات واالمتيا الحصانات

 يتمتع بها أمام الجميع )مطلقة(.

ال يحتج بالحصانات واالمتيازات التي 

يتمتع بها يف مواجهة الدولة التي 

 ميثلها )نسبية(.

 يخضع لقوانني دولته. يخضع مليثاق وأحكام ولوائح  املنظمة. املسؤولية

 والء مطلق للدولة. والء محدود للمنظمة. الوالء

 هم الفـــــروقات بني املــــوظف الــــدويل وممثيل الــــدول(: أ 1جـــدول رقم: )

 من انجاز الباحثتني.: املصـــــدر

 . تعــــيني املـــوظفـــني الـــدوليـــــني:4

األصل يف تعيني املوظفني الدوليني هو أن للمنظمة الدولية الحرية التامة واالستقاللية، يف اختيار موظفيها، دون أن 

ك عىل موافقة الدولة التي يتمتع املوظف الدويل بجنسيتها، حيث تحدد الوثيقة املنشأة للمنظمة ولوائحها رشوط يتوقف ذل

التعيني يف املنظمة. لكن قد تلجأ بعض املنظامت؛ كاالتحاد اإلفريقي، إىل أخذ رأي الحكومات املعنية قبل تعيني املوظفني 

 يف األجهزة التنظيمية.

رئيس اإلداري األعىل يف املنظمة بالطريقة املنصوص عليها يف وثيقة إنشاء هذه املنظمة، حيث وعليه، يتم تعيني ال

يخضع لبعض الرشوط الخاصة الواردة يف صلب الوثيقة ذاتها. أما بقية املوظفني الدوليني، فيقوم الرئيس اإلداري بتعيينهم 

  307وفقا للوائح والنظم التي تضعها املنظمة.

 اليني:أحد األسلوبني التواقعية، فيمكن القول أن تعيني املوظفني الدوليني يتم بإتباع أما من الناحية ال

: فإنهم يعينون عادة عن طريق املوظف اإلداري األكرب يف املنظمة يف حالة املوظفني الدوليني األقل أهمية: أوال

 ط معايري معينة أهمها:الدولية، والذي يخضع يف هذا الشأن ملجموعة من املبادئ والقواعد التي تشرت 

 وتتحدد هذه الكفاءة باملؤهل العلمي، والقدرات الخاصة املطلوبة ألداء الوظيفة؛ الكــــفاءة يف القـــيام بالعمل:. 1

أي عدم التمييز بني املتقدمني لرتشح الوظيفة الدولية، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو . التـــكافؤ يف الفـــرص: 2

صت يف الئحتها مثال، التي ن اليونيسكوسياسية. ومع ذلك، فقد خرجت بعض املنظامت عن هذا املبدأ، كمنظمة املعتقدات ال

                                                           
 .912رياض  صالح ابو العطا،  المرجع السابق، ص.  307
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نظمة معىل عدم تعيني أي شخص له عالقة بالنظام الفاشيستي اإليطايل أو النازي األملاين. كام خالفت هذا املبدأ أيضا 

 نة من النساء بني موظفيها.  وذلك بنصها عىل رضورة توافر نسبة معيالعمل الدولية، 

  101/3: أي يجب مراعاة التوزيع الجغرايف العادل عند اختيار هؤالء املوظفني، حيث نصت املادة . عــــدالة التــــوزيع3

من ميثاق األمم املتحدة املتعلقة بشأن اختيار موظفيها، عىل رضورة مراعاة اكرب قدر ممكن من التوزيع الجغرايف عند 

 م.اختياره

 انيا: يف حالة تعيني املوظف اإلداري األكرب يف املنظمة الدولية، أو كبار املوظفني يف الجهاز اإلداري التنفيذي:ـــث

يأيت التعيني يف هذه الحالة عن طريق تدخل الدول يف عملية التعيني، بصورة مبارشة أو غري مبارشة،  وهذا ما سيتم 

 التطرق إليه مبزيد من التفصيل الحقا.

 . النـــظام القــــانوين للمـــوظفني الـــدولييـــن:5

ويقصد بذلك مجموعة القواعد القانونية التي تحكم املوظفني الدوليني، منذ أن يتولوا مهام مناصبهم إىل أن يرتكوها 

ك املبينة لألي سبب من األسباب، ويقتيض ذلك بيان القواعد القانونية التي تحكم مامرستهم ألعامل وظيفتهم، خاصة ت

وعادة، لكل منظمة دولية نظامها القانوين، الذي يحدد القواعد املتبعة يف تعيني  لحقوق املوظف والتزاماته تجاه املنظمة.

 308 موظفيها وترقيتهم وتوقيع الجزاءات عليهم.

 واجــــبات املـــوظف الـــدويل: أ.

 :ف الدويلميكن أن نذكر من من أهم الواجبات امللقاة عىل عاتق املوظ 

 . استــــقالل املوظفني الدوليـــني يف أدائـــهم لعملهم:1

ويعني ذلك أن املوظف الدويل ينبغي أال يخضع يف مامرسته لعمله، باسم املنظمة الدولية ولحسابها، ألي نوع من أنواع 

لفقه والقضاء، من ما استقر عليه ا املؤثرات التي قد تحيد به عن ذلك الطريق. وقد قننت مواثيق املنظامت الدولية املختلفة

من ميثاق   100املادة  ويف هذا السياق، تنص رضورة متتع املوظفني الدوليني باالستقالل والحياد، يف أدائهم ألعاملهم.

 ومةحك أية من واجبهم، تعليامت تأدية ، يف أن يتلقوا أو أن يطلبوا املوظفني وال العام لالمني أنه: "ليس عىل األمم املتحدة

 موظفني بوصفهم مركزهم، إىل ييسء قد عمل بأي القيام عن ميتنعوا الهيئة. وعليهم أن عن خارجة سلطة أي من أو

 ويف الحقيقة، يتخذ استقالل املوظفني الدوليني مظهرين اثنني، هام:  ."وحدها الهيئة مسؤولني أمام دوليني

 : أ. املظـــهر السيــــايس

ة تقالل السيايس، ذلك أن الحكومات املختلفة ينبغي أن تحرتم الصفة الدولية للوظيفيقصد باملظهر السيايس االس

الدولية والقائم بها، كام أن عليها أن متتنع عن التأثري عليه بأي طريق أو أن تحاول ذلك. وهذا يعني أن املوظف الدويل 

 تأثري فكرة مذهبية أو موقف سيايس، ولو كانيجب أن ميارس عمله بإتقان وجودة ونزاهة كاملة، وأن ال ميارس عمله تحت 

 أي منهام خاصا بدولته التي يتبعها بجنسيته. كام ينبغي أال يتوجه والئه يف هذا الشأن، إال لصالح املنظمة وحدها.

                                                           
 .182الدقاق محمد السعيد، مصطفى سالمة حسن، المنظمات الدولية المعاصرة، اإلسكندرية، منشاة المعارف، ب.س.ن،  ص.  308
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 :ب. املـــظهر املـــايل

ملنظمة. ، دون إذن من اويعني املظهر املايل أن ميتنع املوظف الدويل أن مامرسة أي نشاط، ذو طابع اقتصادي أو مايل

ومثال ذلك، النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية، الذي مينع قضاة املحكمة من تويل الوظائف السياسية أو اإلدارية، أو 

 (17( أو مبارشة  وظيفة وكيل أو مستشار يف قضية ما.)املادة 16االشتغال بأعامل مهنية )املادة 

 ة للمنظمة:.  صيـــانة األســـرار املهــني2

ينبغي عىل املوظف الدويل أن يحافظ عىل أرسار املنظمة الدولية التي يرتبط بها، وأن ال يقوم بإفشاء أية معلومات أو 

لدويل لألرسار فإفشاء املوظف ا بيانات تخص هذه املنظمة، سواء لصالح دولته التي يحمل جنسيتها أو لصالح أية جهة أخرى.

 أرضار بالغة باملنظمة ومبصالحها.املهنية، من شانه أن يلحق 

 يتمتع املوظفون الدوليون مبجموعة من الحقوق، يذكر منها: ب.حــــقوق املــــوظفــني الــــــدوليني:

لقاء العمل الذي يقوم به يف خدمة املنظمة، حيث يقوم املوظف اإلداري األكرب يف  منح راتب للموظف الدويل.  1

 ائح الخاصة بذلك، وذلك مع بيان التدرج القائم بني الدرجات املختلفة للموظفيني وفقا ملعايرياملنظمة أيا كان، بوضع اللو 

معينة. ولقد اشرتطت الدول األعضاء أن تكون املرتبات املمنوحة ملوظفي األمم املتحدة، متامشية مع تلك املمنوحة ملوظفي 

 لتمكينهم من التمتع مبستويات حياة جيدة.  الخدمة الوطنية، الذين يتمتعون بأعىل مستويات األجور، وهذا

بشكل دوري. ولقد أشارت إىل ذلك الئحة موظفي األمم املتحدة، وكذلك الئحة  الرتقيات والعالوات الحصول عىل. 2

 موظفي منظمة الدول األمريكية.

متع بها املوظفون ت التي يت: وتتمثل أهم هذه املزايا والحصاناحق املوظف الدويل يف التمتع بالحصانات واالمتيازات. 3

 الدوليون يف:

التمتع بالحصانة القضائية عن كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية، من أعامل وأقوال أو بيانات مكتوبة أو شفهية،  -

وهذا يعني أن األعامل التي تصدر عن موظف دويل يف أمور ال تتعلق بصفته الرسمية، ال متنع من محاكمته أو تقدميه 

 ة.للمحاكم

تدافع عن مصالحهم يف مواجهة املنظمة، وهناك من املنظامت ما يشرتط املوافقة عىل  الحق يف تكوين نقابات. 4

النظام األسايس للنقابات قبل قيامها. كام أن منها ما يحظر عىل موظفيه االلتحاق بالنقابات املهنية؛ مثل إتحاد املواصالت 

 السلكية والالسلكية.

، ويعترب هذا الحق صعبا أحيانا نتيجة اختالف جنسيات املوظفني ات سنوية مدفوعة األجرالحصول عىل إجاز . 5

 ودياناتهم، وكذا بسبب بعض العادات والتقاليد املحلية للدول املضيفة للمنظمة.

 ثـــــانيا:  اإلطــــــار النـــــظري لـــــدراسة مــــدى استقــــاللية الوظــــيفة الــــدولية

اإلحاطة مبفهوم مدى استقاللية الوظيفة العامة يف املنظمة الدولية، التطرق ألهم النظريات التي حاولت تفسري يقتيض 

 عالقة املنظمة الدولية بالدول األعضاء، ومدى استقالليتها عنهم.
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هدافها الداخلية الدولية، كمــــوارد سياسية للدول يف سياق متابعتها أل  للمنظامت النظرية البنائيةإذ تنظر بداية   

والخارجية معا، فالدول توظف الترصيحات والقرارات ومخرجات أخرى للمنظامت الدولية، لدعم مواقفها الشخصية. وهي 

تتصارع حول ما يجب عىل املنظامت الدولية قوله وفعله. ومن هذا املنطلق، لن يكون هؤالء املوظفون الدوليون يف إطار 

 309متدادا لتلك الدول.البريوقراطية الدولية، إال ا

فاملنظامت الدولية ميكن أن متارس تأثريا معتربا، عندما تكون الظروف مواتية، كام أنها ميكن أن تهمش أيضا عندما 

تسعى الفواعل القوية إىل إبقاءها خارج اللعبة، أو عندما ال يرى أحد فائدة من إدخالها يف كثري من املسائل، كالقضية 

البوسنة، زلزال هاييتي، مذابح رواندا...الخ. والتي يظهر منها أن إمكانية إسهام املنظامت الدولية يف الفلسطينية، دارفور، 

 حل املشاكل الدولية، محددا ومحدودا يف جزء منه، باملنفعة التي تراها الدول من وراء استخدامها. 

، حيث تحتل املنظامت الدولية حيزا زمانيا  "Forumsفتنظر للمنظامت الدولية كمنتديــــات "املقاربة التعاقدية، أما 

ومكانيا، ويظهر ذلك من خالل وجودها ككيانات مادية، مؤمترات أو مواعيد لالجتامعات. فهي مكان إلجراء اجتامعات 

 الدول التي تناقش فيها املصالح واملسائل ذات االهتامم املشرتك، فالالعبون داخل هذه النقاشات هم الدول أنفسهم، ورمبا

لن يكون للمنظمة أي دور آخر غري كونها إطارا أو بؤرة تركيز. فاملنظمة الدولية تظهر إىل الوجود فقط، بفضل السلطات 

واملكانة املمنوحة لها من قبل الدول األعضاء، فالدول تتفاوض بينها حول إنشاء املنظامت الدولية، كام توافق رصاحة عىل 

 ا. سلطاتها وقواعدها عند االنضامم إليه

إذن، تركز هذه املقاربة عىل البنود والرشوط، وحدود التعاقدات املربمة بني الدول، حيث تتفاوض حول االتفاقية املنشئة 

للمنظمة الدولية وتوقعها. وهي تعترب املنظامت الدولية مجرد تعاقدات بني الدول )الرتكيز عىل االتفاقية وما تفرضه من 

املنظمة يف حد ذاتها(. فمثال يفرض ميثاق األمم املتحدة عىل أعضائه، االلتزام باحرتام التزامات، أك ر من الرتكيز عىل 

حدود الدول األخرى األعضاء، وبتسوية نزاعاتها سلميا، ويختزل هذا املوقف تجاه املنظامت الدولية يف حد ذاتها، ويصورها 

 دول هي مركز االهتامم.عىل أنها نتاج جانبي )هاميش( عن التعهدات ما بني الدول؛ أي أن ال

ومن ثم، تعد املنظمة الدولية كيانا تابعا، مام يرتتب عليه أن بريوقراطية املنظمة وموظفيها، ال يتمتعوا بأية استقاللية  

 عن الدول األعضاء، وال ميكنهم العمل إال مبقتىض ما تراه هذه الدول.

 دول للوظيفة الدولية، ونزع مبدأ االستقاللية عنها. وعليه، ميكن هذان النموذجان النظريان من تفسري رؤية ال  

 ثــــالثـــا: الـــدول األعـــــضاء واســـــــرتاتيجيات التـــــأثري عىل استـــــقاللية الوظــــيفة الــــــدولية

لتأثري املتنامي ا وأهميتها يف العالقات الدولية، مسألة ،لقد تناولت العديد من الدراسات الخاصة باملنظامت الدولية 

 .للدول عىل هذه املنظامت، لتوجيه سياساتها وخدمة مصالحها. يف هذا اإلطار، ميكن رصد دراسة: 

                                                           
309 - Ian Hurd, Choices and Methods in the Study of International Organizations  ,Journal of International Studies, 2011, 

P.P.7-22, available at: http://journal-iostudies.org/sites/journal-iostudies.org/files/JIOSfinal_3_1.pdf, accessed 

December2019. 
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1. Hawkins, Darren G., David A. Lake, Daniel L. Nielson and Michael J. Tierney. 2006. Delegation 

and Agency in International Organizations. Cambridge: Cambridge University Press. 

2. Keohane, Robert O. and Lisa L. Martin. 1995. The Promise of International Institutions._ 

International Security .. 

3. Svanhildur Thorvaldsdottir , “ How to Win Friends and Influence the UN: Donor Influence 

on the United Nations' Bureaucracy" 

لديهم القدرة عىل التأثري عىل الوكالء  (Principalsومعظم هذه األدبيات تتفق عىل أن املوكلني؛ أي الدول )     

(Agent؛ أي املنظامت وبريوقراطيتها).ومن الطرق التي تستخدمها الدول يف  ، لكن هذه القدرة تختلف من دولة ألخرى 

 310 ها، ميكن أن يذكر:التأثري عىل بريوقراطية املنظمة الدولية وموظفي

ل املوظفني داخ كإظهار قدرتها عىل العمل املنفرد خارج إطار املنظمة، ومن ثم عدم معارضة الدول األخرى وكذل -

 املنظمة؛

 التهديد بسحب التمويل من املنظمة، وهذا يتوقف عىل أهمية هذه الدولة يف متويل املنظمة؛   -

عىل مجال معني أو فرتة زمنية معينة، وهذا ما قد يشكل تهديدا التهديد فقط بتقليص نشاطاتها، أو اقتصارها  -

 حقيقيا للمنظمة؛

أي تأسيس شبكة  "  "Friendly bureaucratesالتأثري عىل تكوين املوظفني من خالل دعم املوظفني األصدقاء  -

 من العالقات الشخصية داخل هذه املنظامت، لخدمة املصالح الوطنية للدول. 

( أن بعض الدول "تختطف" بعض الوكاالت الدولية، وباملقابل ترتك بعض الدول األخرى 2013) "kleinويرى الباحث "

لتهيمن عىل بعض الوكاالت األخرى )تقاسم أدوار(، بل إن بعض الباحثني  يذهب إىل حد القول بأن الهدف النهايئ لهؤالء 

سفنهايلدر" التي يرونها مناسبة، وهذا ما ظهر يف دراسة " البريوقراطيني، هو تحقيق األمن املادي والرشعية وتنفيذ السياسات

لكبار املانحني، مام  ( Threats and rewardsمن خالل تأكيدها عىل أن هؤالء املوظفني يستجيبون للتهديدات واملكافآت )

 يجعلهم أك ر قابلية لالمتثال لضغوطات الدول يف التوظيف. 

ية يقرون بعرفان حكوماتهم، وفضلها يف توظيفهم، ومن ثم فهم يشعرون وعليه، فإن املوظفني يف املنظامت الدول

باملسؤولية لتمثيل قيم ومصالح بلدانهم، داخل هذه املنظامت أو الوكاالت الدولية. وهذا ما ذهبت إليه أيضا الباحثة الفرنسية 

"Meryll David  "  :يف دراستها املوسومة بــ 

« Les stratégies d’influence des Etats membres sur le processus de recrutement des 

organisations internationales : Le cas de la France » 311 

                                                           
310 Svanhildur Thorvaldsdottir, How to Win Friends and Influence the UN: Donor Influence on the United Nations' 

Bureaucracy", P. 9, available at: https://www.svanhildur.com/uploads/3/0/2/2/30227211/howtowinfriends.pdf, accessed 

January 2020. 

311 Meryll David,  « Les stratégies d’Influence Des Etats Membres sur Le Processus de Recrutement des Organisations 

Internationales : Le Cas de la France »,  Revue française d'administration publique, 2008/2 (n°126),  P.P. 263 – 277. 
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وصلت الباحثة " حيث تاسرتاتيجيات تأثري الدول األعضاء عىل مسار التوظيف يف املنظامت الدولية : حالة فرنسا"  

عرفها أيضا نفس مظاهر الفساد واملحسوبية والعالقات الشخصية، التي تإىل أن مسار التوظيف يف املنظامت الدولية، يعرف 

الوظيفة العامة عىل املستوى الوطني، إذ تويل فرنسا مثال أهمية كربى لتعيني موظفيها يف املناصب الهامة يف املنظامت 

ليني عىل مستوى موظفني الدو الدولية، من خالل إسرتاتيجية مرتكزة عىل ثالث مقومات أساسية؛ وهي: البعثة الفرنسية لل

، وكذا جمعيات املوظفني الدوليني (RPF)(، املندوبيات الدامئة الفرنسية يف املنظامت الدوليةMFIوزارة الخارجية )

عرب مختلف العامل. حيث تتوىل كل جهة دعم املرشحني الفرنسيني يف الوظائف الهامة بالنسبة لفرنسا،  (AFIF)الفرنسيني

  تهاء مسار التوظيف.وهذا قبل وبعد ان

هذه الدولة داخل املنظمة الدولية،  Tools)ويف النهاية، لن يكون هؤالء املوظفون الدوليون سوى أداة من أدوات) 

وهو ما يتوافق مع املقاربة  التعاقدية، وكذا الواقعية والبنائية، يف رؤيتهام الستقاللية املنظمة  312لخدمة سياساتها ومصالحها.

 اللية بريوقراطيتها.الدولية واستق

  : عىل الوظــــيفة الـــــدوليةلـــوسائل املستعــــملة يف التــــأثري .ا1

إذا حاولنا تحليل أهم الوسائل التي تستعملها الدول األعضاء، والسيام الكربى منها، يف التأثري عىل استقاللية  

 املوظفني الدوليني، فيمكن رصد ما ييل: 

 ــــامرسة  يف تعــــيني املــــــوظفني:أ. الضــــغوطات امل

غالبا ما تتدخل الدول يف عملية التعيني بصورة أو بأخرى، خاصة يف حالة تعيني املوظف اإلداري األكرب يف املنظمة 

غط ضالدولية، أو كبار املوظفني يف الجهاز اإلداري والتنفيذي، فإن ذلك يأيت عن طريق مبارش. وقد يأيت التدخل مقنّعا، بال

 :وقد تأخذ الضغوطات التي متارسها الدول صورتني ا عملية تعيني من قامت برتشيحهم.عىل الجهاز أو األجهزة املنوط به

: تتخذ هذه الصورة شكل ضغوطات شخصية، متارسها الدول عىل رؤساء املنظامت واألجهزة الصــــورة األوىل -

اإلدارة  ومن األمثلة العديدة للضغوطات املامرسة عىلأشخاص آخرين.  الدولية، وذلك بغية تعيني رعاياها واستبعاد تعيني

، عندما هدد األمني 1975الدولية، نجد التهديد الواضح من املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة عام 

ئيس مجلس الغذاء العاملي، وهو بحجب التمويل عن املنظمة، إذا مل ميدد مدة خدمة ر  كورت فالدهايم"العام أنذاك "

  313أمرييك الجنسية، ملدة عام إضايف، ألن الدول النامية قد عارضت يف متديد الخدمة له.

..حتى إذا حاولت مديرة إدارة الشؤون اإلنسانية سابقا ". "Valerie Amos "ويف هذا السياق، تقول الربيطانية     

 314".خر، سيكون هناك ضغوطات شديدة ضد هذا القرارالتخفيض من بعض املوظفني ونقلهم إىل مكان آ 

                                                           
312 Meryll David, Op.cit 

313 Daniel Patrick Moynihan, A dangerous place, Boston, Little Brown, 1978,  P.P. 80-84. 

314 Chris Mc Greal, “ 70 years and half a trillion dollars later: what has the UN achieved?”, The  Guardian, Monday 7 

September 2015, available at : https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/what-has-the-un-achieved-united-

nations, accessed December 2019. 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

142 

ورة بتقييد حرية رعاياها، يف التقدم لشغل الوظائف الدولية، برض  يف هذه الصورة، تقوم الدولالصــــورة الثــــانـــية:  -

مم املتحدة األ  الحصول عىل إذنها أو موافقتها، ومثال ذلك: الضغوطات التي مارستها الواليات املتحدة عىل األمني العام

، بقصد استبعاد تعيني بعض رعاياها ممن لهم ميول شيوعية، من العمل يف املنظمة 1952عام  "Trygave Lie "" "تريجف يل

موظفا من موظفي األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة،  11الدولية. وقد استجاب األمني العام آنذاك فعال، واتخذ قراره بفصل 

  )315ني املشار إليهم.من الرعايا األمريكي

وعىل إثر ذلك، طعن هؤالء املوظفني يف قرار األمني العام أمام املحكمة اإلدارية لألمم املتحدة، والتي انتهت يف 

حكمها إىل عدم مرشوعية القرار، وأحقية هؤالء يف التعويض عىل أساس أن الفصل جاء تحت ضغط إحدى الدول، دون 

باإلضافة إىل هذا،   دوالرا. 179420وقد بلغت جملة التعويضات املحكوم بها آنذاك  أن تكون له أية مربرات موضوعية،

يتعرض املوظفون يف بيئتهم للعديد من الضغوطات، تجعل من مبادئ االستقالل والحيادية والوالء التي يجب متتعهم بها 

باجتامع الجمعية العامة، أنه ال يوجد  1960عىل املحك. ولقد برز هذا املشكل بقوة، عندما ادعى االتحاد السوفييتي عام 

 موظفون محايدون باملعنى األيديولوجي للكلمة. 

ويف الواقع، مينع ميثاق األمم املتحدة هؤالء املوظفني من تلقي أية تعليامت، سواء من قبل حكوماتهم  أو أية سلطة  

رمية وهذا بالضبط ما حدث  مع " 316بأخرى. أجنبية، لكن ذلك مل يحول دون تعرضهم لضغوطات سياسية هائلة، بصورة أو

يف بريوت، والتي فضلت االستقالة  األمينة التنفيذية للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )إسكوا( خلف"

يل ئسحب تقرير دويل أعدته اإلسكوا، يتهم إرسا سنة من شغله، بسبب 12، بعد 2017مارس/آذار  17من منصبها الرفيع يف 

واملفارقة أن هذه الضغوطات وجهت لها من أرفع  317.الفصل العنرصي مبامرسة اضطهاد للشعب الفلسطيني، يرقى إىل نظام

املنظمة؛ أي من األمني العام نفسه، الذي بدوره تعرض لضغوطات سياسية من قبل عدة دول، عىل رأسها  منصب يف

 الواليات املتحدة وإرسائيل.

 االحتـــــكــار الوظيـــــــفي:ب.

إن استئثار بعض الدول يف بعض املنظامت الدولية بعينها، بعدد من املناصب الوظيفية وبصفة مستمرة، من شأنه أن 

يؤثر عىل استقاللية الوظيفة الدولية، ومن األمثلة عىل هذا االحتكار: ما اتفقت عليه الدول الكربى دامئة العضوية يف 

، من رضورة االستئثار بعدد من املناصب الدامئة، خاصة يف األمانة 1946مجلس األمن، عند انعقاد دورة األمم املتحدة عام 

حيث تم توزيع مناصب األمناء املساعدين أو مناصب وكالء األمني العام، عىل مواطنني  318العامة يف مركز األمناء املساعدين؛

 من رعايا الدول دامئة العضوية يف مجلس األمن.

                                                           
 .75،  ص. 9119سرحان عبد العزيز محمد،  القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية،  315

316 Walter R. Sharp, "International Organization", International Encyclopedia of the Social Sciences , 2008, available at: 

http://www.encyclopedia.com/topic/International_organization.aspx, accessed January 2020. 

ات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري )األبارتايد("، ولقد أوصى التقرير بإعادة أعدت اإلسكوا تقريرا عن "الممارس 317

، 1994إحياء لجنة األمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز األمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، اللذين توقف عملهما عام 

لفصل العنصري بسقوط نظام األبارتايد في جنوب أفريقيا. أنظر: "ريما خلف...استقالة انحيازا للحق"،الجزيرة عندما اعتقد العالم أنه تخلص من ا

 12/2020/ 25)تاريخ  زيارة الموقع:   http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons، 18/03/2018نث، 

 .49هبه جمال ناصر،  مرجع سابق،  ص.  -  318

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/00c0df62-510f-4456-b4dc-3e40c9aa111d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/00c0df62-510f-4456-b4dc-3e40c9aa111d
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 ،319جلس األمنشؤون م، واحتكر االتحاد السوفييتي سابقا الشؤون املالية واإلداريةوهكذا، احتكرت الواليات املتحدة  

هذه الصيغة  . ولقد استمرتالشؤون االجتامعيةوفرنسا  شؤون مجلس الوصاية،والصني  ة،الشؤون االقتصاديوبريطانيا 

بطريقة أو بأخرى، عىل الرغم من محاولة عدد من أمناء األمم املتحدة الخروج عنها. ومع مرور الوقت، أصبح لكل من الهند 

  320يه.بالحرية املطلقة الحقيقية يف اختيار مساعد واليابان مناطق نفوذ أخرى داخل األمانة العامة، ومل يتمتع أي أمني عام

يحد ووال شك، أن مبدأ احتكار دولة ما لوظيفة ما أو لرئاسة منظمة معينة، يضعف من السمة الدولية لتلك املنظمة، 

لعامة، أن ا. وعليه، يرى كبار املوظفني املسئولني عن التعيينات يف األمانة من استقالل الخدمة الدولية يف األمانة العامة

من واجبهم إعفاء األمني العام من الحرج، وأن عليهم اإلذعان لتلك الضغوط، ألن مقاومتها هي بدون جدوى، حيث سيتم 

تجاوزهم باللجوء إىل األمني العام مبارشة. وعندما تصل األمور إىل هذا املستوى، فإن األمني العام يجد أن التضحية بوظيفة 

ية سليمة، هو أفضل من التضحية بقضايا أك ر خطورة عىل اإلدارة الكلية للمنظمة، من الناحية ما أو بسياسات تعيني وترق

    321السياسية أو االقتصادية.

ويف الواقع، تهيمن الدول الكربى ليس فقط عىل املناصب الرفيعة يف أمانة األمم املتحدة، وإمنا أيضا عىل املناصب 

ا البنك الدويل، حيث كان مدير البنك ومنذ تأسيسه، دامئا أمرييك الجنسية مقرتحالرئيسية يف عدة منظامت دولية أخرى؛ ك

تسعى الدول الكربى، السيام الدول دامئة العضوية يف مجلس األمن، إىل توظيف و  322قبل الحكومة األمريكية. من 

لعاملي. وتحتكر الصني برنامج الغذاء امواطنيها السيام يف املناصب اإلدارية العليا، حيث تحتكر الواليات املتحدة اليونيسيف و 

منصب مديرة إدارة الشؤون اإلنسانية سابقا،  "Valerie Amosإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية. ولقد شغلت الربيطانية "

 323ولقد كان من سبقها إىل املنصب بريطاين الجنسية أيضا، وحتى من خلفها كان كذلك.

 يف التـــوظيف يف املنـــظامت الــــدولية: ج. اعــــتامد نـــظام الحـــصص

نتيجة لطبيعة املنظامت الدولية، باعتبارها تضم عددا كبريا من الدول، تعتمد العديد منها عىل نظام الحصص يف 

 مالتوظيف، وهذا ما نجده يف منظمة األمم املتحدة، بحيث أصبحت الجنسية اعتبارا أساسيا يف التوظيف باألمانة العامة لألم

ورغم االنتقادات املوجهة إىل هذا النظام من الحصص للتوزيع الجغرايف، استمرت األمم املتحدة يف هذا   )324)املتحدة مثال.

 االتجاه بل وعززته.

                                                           
 ك الوظيفة بصورة دائمة.فقدت روسيا اليوم تل 319

، عالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطني للثقافة 1945األمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ حسن نافعة،  320

 321 -320، ص. ص. 1995والفنون واآلداب، تشرين األول 

، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه ة على األمانة العامة لألمم المتحدةمشكالت اإلدارة العامة الدولية: دراسة تطبيقينهال فؤاد فهمي،  321

 .65، ص. 2000الفلسفة في اإلدارة العامة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 

322 More details about this idea see: Eric Toussaint,  Domination of the United States on the World Bank (September 2014), 

available at: http://cadtm.org/Domination-of-the-United-States-on,  accessed January 2020. 

323 Chris Mc Greal , Op.Cit. 

 .24 -22نهال فؤاد فهمي، مرجع سابق، ص. ص.  -324
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 Control, soft information, and the politics" يف مقاله املعنون"Michal Parízek"يف ذات السياق، يرى الباحث و 

of international organizations staffing    " 

من خالل تحليله إلجاميل التوزيع الجغرايف للوظائف يف عدد من املنظامت الدولية الهامة، أن الدول الكربى تسعى 

  325للهيمنة عىل املناصب الهامة يف األمانات العامة للمنظامت الدولية، يف محاولة لزيادة  قدرتها عىل التحكم فيها.

 " Svanhildur" Thorvaldsdottirثرفلدسدتري" "سفنهايلدر  األمريكية مبعهد السالم الدويل كدت الباحثةكام أ 

  كيف تكسب أصدقاء وتؤثر يف األمم املتحدة: تأثري املانحني عىل بريوقراطية األمم املتحدة"يف دراستها املعنونة بـ: "

 “ How to Win Friends and Influence the UN: Donor Influence on the United Nations' Bureaucracy" 

".. أنه كلام كان للدولة موظفني من جنسياتها داخل املنظمة الدولية، كلام أيدت هذه املنظمة سياساتها املفضلة 

داخلها. ورغم ما تؤكده مواثيق املنظامت الدولية، والسيام ميثاق األمم املتحدة، عىل حيادية واستقاللية املوظف، إال أن 

  326، حيث كان التوظيف يف األمم املتحدة دامئا مسألة سياسية بحتة...."املبدأ ظل مقدسا فقط يف الوثائق الرسميةهذا 

اسام، " لقد استمرت السياسة يف لعب دورا حوذات املسالة، يؤكدها أحد املوظفني الكبار يف األمم املتحدة بقوله:       

  327يف تويل املناصب يف املنظمة الدولية....."

وعليه، يعرف مسار التوظيف يف املنظامت الدولية تنافسا كبريا، ال سيام فيام يتعلق باملناصب الهامة، وتوجد العديد 

 328من األدلة اليوم، عىل أن هؤالء املوظفون يعملون وفقا ملصالح دولهم.

ن فقدان ليني مونتيجة لهذه الضغوطات التي يشهدها مسار التوظيف، ميكن الحديث عن خوف املوظفني الدو  

ضحه الباحث ما و بالضبط وظائفهم يف املنظامت الدولية، وعدم قدرتهم عىل توجيه النقد أو الشكوى ضد مرؤوسيهم، وهذا 

"Ladan Rafii "  :يف مقاله New YorkUN Staff Won’t Leave " "ملنظمة الدولية من أجل تعزيز "لقد أسست ا: "بقوله

التعاون الدويل وحقوق اإلنسان والعدالة، ولكنها تفقد اليوم هذه املبادئ داخل نظامها، إذ أنها تطبق سياسات قدمية تجاوزها 

الزمن يف العامل الحديث ... فاملوظفون ليسوا فقط خائفني من فقدان وظائفهم، وإمنا أيضا يخشون من فقدان تأشرياتهم 

حيث يخىش املوظفون الدوليون من قول أو فعل أي يشء  .تسمح لهم باإلقامة يف الواليات املتحدة األمريكية..... التي

   )329)من شأنه تهديد  وظائفهم املغرية، إذ يدرك هؤالء أن أي معارضة ملرؤوسيهم، سيكلفهم عقوبات شخصية ومهنية جدية."

                                                           
325 -Michal Parízek,  Op.Cit. 

326 -Svanhildur Thorvaldsdottir,  Op.Cit . 

327 -Chris Mc Greal , Op.Cit. 

328 -Paul Novosad and Eric Werker, Who Runs the International System? Power and the Staffing of the United  Nations 

Secretariat, Harvard Business School BGIE Unit Working Paper No. 15-018 (September 2014), available at:  

http://www.cgdev.org/sites/default/files/un_paper_0.pdf,  accessed January 2020. 

329 -Ladan RafiiUN Staff Won’t Leave New York, available at: www.huffingtonpost.com/.../united-nations-staff-mobilit, 

accessed December 2019. 

 

http://www.huffingtonpost.com/ladan-rafii
http://www.theguardian.com/profile/chrismcgreal
http://www.theguardian.com/profile/chrismcgreal
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2498737##
http://www.cgdev.org/sites/default/files/un_paper_0.pdf
http://www.huffingtonpost.com/ladan-rafii
http://www.huffingtonpost.com/ladan-rafii
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  خــامتـــــــة:

أن الدول قد أنشأت املنظامت الدولية، واعرتفت لها بالشخصية القانونية الدولية  ميكن القول من خالل ما سبق،

نه وعىل خالف ما تنص وتؤكد عليه مواثيق املنظامت الدولية، من استقاللية املوظف الدويل املستقلة واإلرادة  الذاتية، إال أ 

اردا سياسية، يف الدولية مــــو  ملنظامتما فتئت تعترب اوحياديته يف أداء وظيفته، يؤكد الواقع واملامرسة العملية أن الدول 

 املوظفني، مبارشة أو غري مبارشة يف تعينياستعامل أدوات ضغط مختلفة سياق متابعتها ألهدافها الداخلية والخارجية معا، ب

ه بهدف التأثري كلواحتكار بعض الدول للمناصب الرفيعة يف بعض املنظامت، إضافة إىل اعتامد مبدأ نظام الحصص، وهذا 

قدرتها عىل التحكم فيها. كل ذلك انعكس سلبا عىل دور ووظيفة املنظامت الدولية، يف توجيه املنظامت الدولية وزيادة 

 وعىل فعالية واستقاللية الخدمة املدنية الدولية.  
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 لالمركزية اإلدارية يف التنمية املحلية املستدامة أي دور
 

 أي دور لالمركزية اإلدارية في التنمية المحلية المستدامة
    

 
 أستاذ محاضر"أ"
 جامعة تيارت -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

  ملخص:

السلطة  ذ يتم توزيع الوظائف بنيتخضع السلطة يف تنظيمها إىل أسلوب املركزية أو الالمركزية اإلدارية إ 

املركزية وهيئات محلية مستقلة، وهذا األخري يعرف بنظام اإلدارة املحلية والتي تعترب الوحدة األساسية لإلدارة 

والتسيري يف إطار الالمركزية اإلدارية، وهدفها إدارة مرفق محيل ذو نفع عام، ومتلك اإلدارة املحلية سلطات 

لها دورا هاما يف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة عىل املستوى املحيل لتحسني حياة وصالحيات تؤدي من خال

شفافا والتي يتطلب تنفيذها تكامال تخطيطيا وتنمويا وتعاونا تشاركيا وتفاعليا مرنا و  األفراد وترقية الخدمة العمومية،

 واملجتمع املدين. والخاص بني السلطات واألجهزة اإلدارية الحكومية والقطاع االقتصادي العام

 للتنمية، نبحث يف كيفية مساهمة هذه املؤسسات اإلدارية يف تحقيق التنمية وباعتبار اإلدارة املحلية آلية 

يف إطار الالمركزية اإلدارية من أجل تحقيق الالمركزية االقتصادية ثم تحليل واقعها عىل املستويات الشاملة 

ية مبختلف التوصل إىل االستنتاجات واملقرتحات الكفيلة بتفعيل عمل السلطات املحلاملؤسسية والترشيعية واملالية و 

  .مستوياتها لتحقيق األهداف التنموية املرجوة

 ية التشاركية.، الدميقراطاملستدامة املحلية، التنمية  سلطاتالالمركزية، املركزية، ال الكلامت املفتاحية:

 

Résumé: 

 L'autorité est régie par la centralisation ou la décentralisation et ses  

fonctions se situent entre les autorités centrales et locales. L'objectif de la décentralisation 

est de gérer un service public local. Cette administration a de larges pouvoirs et un rôle dans le 

développement local durable pour améliorer la vie et le service public, ce qui nécessite la mise 

en œuvre d'une planification et d'un développement intégrés, une coopération flexible et un 

partenariat entre les autorités et les organismes administratifs, les secteurs public et privé et la 

société civile. L'administration locale étant un mécanisme de développement, nous recherchons 

comment ces institutions contribuent au développement dans le cadre de la décentralisation 

administrative, afin de réaliser la décentralisation économique et d'analyser sa réalité aux 

niveaux institutionnel, législatif et financier, et ont abouti à des conclusions et propositions pour 

activer le travail des collectivités locales à tous les niveaux. 

Mots-clés: décentralisation, centralisation, autorités locales, développement durable, 

démocratie participative,    
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 مقدمة:

الالمركزية، مجال تهدف من خالله الدولة إىل إرشاك املواطن يف عملية التنمية املحلية، ومتنحه فرصة املساهمة يف  

ى القاعدي، عتمد عليه يف تدخلها عىل املستو التسيري املحيل، كمكون أساس وركن أصيل من أركان الدولة واملجتمع الذي ت

وتوسيع نطاق املشاركة السياسية الشعبية الواسعة، واالنتقال باملجتمع من التخلف والضعف إىل التقدم والقوة والسري يف 

نشاط والالجهوي، وتوفري املناخ واألرضية املالمئة للتنمية الوطنية  إىل ما هو أفضل وتحقيق التوازن يطريق النمو والرق

االستثامري، والشفافية ومكافحة الفساد وتلبية االحتياجات األساسية للسكان بجهودهم الذاتية مبساندة من الهيئات 

الحكومية، وهذا يتطلب إدارة ذات كفاءة وفعالية تتحكم يف العمليات اإلدارية املختلفة؛ من تخطيط وتنظيم وتنسيق 

 وإرشاف ومتابعة ورقابة وتقويم. 

أن متتلك اإلدارة الحقائق واملعطيات التي متكنها من حرص الحاجات امللحة وتحديد أولويات العمل الواجب  ويفرتض

القيام به، هذه اإلدارة تتمثل يف الجامعات املحلية التي تشكل اللبنة األوىل والخلية القاعدية يف هرم الدولة، وتعطي 

التعبري الحي والواقعي عن سياستها يف مختلف امليادين، وتعكس صورتها الحية لدى املواطن، وتجسد حضورها الدائم و 

فلسفتها ورسالتها ووسيلة تدخلها الشامل واملتوازن، كام تشكل ميدانا تتجسد فيه املشاركة الشعبية سياسيا واجتامعيا 

  330واقتصاديا وثقافيا.

الجزائر يف  رتاتيجية والسياسة الوطنية يفإن املكانة املتميزة للجامعات املحلية جعلتها تحتل موقعا بارزا يف االس

نظام التخطيط أويف إطار اإلصالحات والتحول نحو اقتصاد السوق، ويتجىل ذلك  جميع مراحلها ومحطاتها، سواء يف ظل

ليارات من الف املآ يف إسناد مهمة تسيري الربامج التنموية القطاعية للواليات والبلديات، والتي تجاوزت قيمتها املالية 

 الدينارات. 

وكون اإلدارة املحلية، ركيزة وأساسا يف التنظيم اإلداري، فهي متلك سلطات وصالحيات واسعة يف عديد مجاالت 

الحياة املحلية، تؤدي من خاللها دورا هاما يف تحقيق التنمية الشاملة عىل املستوى املحيل بهدف تحسني حياة األفراد 

اإلدارة املحلية مبفهوم التنمية الشاملة، التي تركز عىل استغالل كافة اإلمكانات  وترقية الخدمة العمومية، لذلك ارتبطت

توزيع للوظائف اإلدارية بني الحكومة املركزية كام أنها  .واملوارد املحلية من أجل االرتقاء باملجتمع املحيل يف مختلف امليادين

 331ركزية.ئات وظيفتها اإلدارية تحت إرشاف ورقابة الحكومة املوالهيئات املحلية أو املصلحية املنتخبة بحيث متارس هذه الهي

 تقدم السلطات املحلية فهام أفضل لالقتصاد املحيل والتنمية التشاركية لخطط التنمية املحلية، وتنفيذ اسرتاتيجيةكام 

 ر مية املحلية، فهي أكوال يختلف اثنان حول وجود عالقة بني الالمركزية والتن .إنعاش اقتصادياتها يف سياق الالمركزية

من مجرد إقامة أوضاع إدارية وإعادة توزيع الصالحيات املركزية بني أطراف الدولة، بل هي قاعدة املشاركة والقوى التي 

الالمركزية وتوفر الفرصة التي تقدم عالجا لعجز الحكومة املركزية، فهي طريق مفيد لدعم احتياجات  تشكل مجتمع

  .لوال كافيةوتطلعات الشعب، وتجلب ح

                                                           
 منه 1، المادة  2011جويلية  3لـ  37الجريدة الرسمية رقم ، يتعلق بالبلدية، 2011جوان  22مؤرخ في 11/10قانون رقم  -330

 .369، ص 1975الوجيز في نظم الحكم و اإلدارة، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة، ط  :الطماوي سليمان محمد -331
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وتطبق الدول املختلفة يف إدارة شؤونها السياسية والتنموية أساليب إدارة مركزية أو المركزية أو األسلوبني معا؛ حيث 

يتخذ التنظيم اإلداري يف الدولة الحديثة الصورتني معا، وهام مظهران يعكسان طبيعة النظم السياسية واالقتصادية. وعىل 

ويف الواقع أن  .املركزية نهام متكامالن، وال ميكن تصور قيام الالمركزية إال يف كنفرغم تعارضهام النظري فإ

رجة االنتشار الجغرايف للوحدات والفروع التابعة لإلدارة كزية يتوقف عىل عدة عوامل أهمها دأو الالمر  املركزية استخدام

الرئيسية ونوعية النشاط الذي يزاوله الجهاز اإلداري ونوعية الرؤساء واستعدادهم لتحمل مسؤوليات اتخاذ القرارات ثم درجة 

 . قوانني التي تعمل املنظمة يف ظلهااألنظمة وال وأخريا التوسع يف أعامل وأنشطة الجهاز اإلداري

ث تناولته منذ االستقالل؛ حي قد أخذ موضوع إصالح اإلدارة املحلية يف الجزائر حيزه الالزم من املناقشات والقواننيو 

ع مالدراسات القانونية، السياسية، اإلدارية وغريها، إال أن اإلدارة املحلية يف الجزائر بقيت رهينة اإلصالحات املتواصلة 

املهام التي أنشئت من أجلها، وهكذا تبقى اإلدارة املحلية يف بالدنا غامضة ملتبسة لدى فئات واسعة من  قصور يف أداء

الناس؛ فكل يفهمها بطريقته الخاصة ووفقا للتأثريات املتباينة التي يخضع لها، غري مبال باألبعاد املتشابكة لهذا املوضوع 

وما يالحظ أن هذا املوضوع صار ذا أهمية نوعية لدى الدولة، وظهر ذلك جليا يف  ه املهمة.الحيوي، وال بتفاصيله وتطبيقات

السبل الفعالة والكفيلة بتطوير أداء اإلدارة املحلية وإحداث التنمية الخطاب السيايس الرسمي؛ حيث البحث جار عن 

 املستدامة التي ينشدها املجتمع. املحلية

اهمة الالمركزية اإلدارية يف تحقيق التنمية املحلية. نظرا ملا حظي به كال املفهومني ويهدف هذا البحث إىل تحليل مس

خاصة يف البلدان النامية، كام هو الحال يف الجزائر. كام أن  332من اهتامم كبري يف الخطاب السيايس التنموي املعارص،

ت ملمنوحة ألجهزة الحكم املحلية، كام تعرضالالمركزية مفهوم متعدد األبعاد واملستويات، حسب حجم ونوع الصالحيات ا

إىل تطور مفهوم التنمية املحلية وأهدافها، ومدى مساهمة الالمركزية اإلدارية يف تحقيقها؛ حيث أن التنمية املحلية تعمق 

  333مبدأ املشاركة بهدف تحقيق دميقراطية التنمية املحلية.

 نسعى من خالل هذا البحث لإلجابة عىل اإلشكالية التالية: كيفالتنمية،  ومن منطلق االهتامم باإلدارة كإحدى آليات

قيق مبعنى هل ميكن اعتبار الجامعات املحلية أدوات تنموية ميكنها تح تساهم اإلدارة املحلية يف تحقيق التنمية الشاملة،

 الالمركزية االقتصادية؟

                                                           

مستوى نقل السلطة ولنوع الوحدة التي يجري تقاسم السلطة قسم المنظرون الالمركزية حسب درجتها وعمقها إلى أنماط أربعة تبعا ل -332

 معها، وهذه األنماط هي: 

 التنازل: ويعني نقل السلطة إلى حكومات محلية مستقلة ذاتيا أو شبه مستقلة ذاتيا. -

 التفويض: وهو نقل مسؤوليات الخدمات واإلدارة إلى أجهزة الحكم والمؤسسات المحلية. -

 عدم الترُكز(: ويعني توكيل تنفيذ البرامج الوطنية لفروع أدنى من الحكومة. إبطال المركزية )أو -

التجريد: وهو نقل الخدمات والمؤسسات العامة )الحكومية( إلى شركات ومؤسسات خاصة" ولكل نمط من هذه األنماط مقومات سياسية  -

ارية الممنوحة المحلية واإلقليمية في كل جانب من جوانب اإلدارة العامة ومالية وإدارية ، فكلما كان حجم ونوع الصالحيات اإلدارية للوحدات اإلد

 ذات العالقة بعملية تطبيق الالمركزية كبيرا وهاما، كلما كانت الالمركزية قوية. 

داري، كالواليات المحلية تعني المجال أو اإلطار الجغرافي األصغر الذي تعيش فيه جماعة من السكان، كالوحدات الناتجة عن التقسيم اإل -333

 والدوائر والبلديات والذي يمكن أن ال يعطي اهتماما كبيرا للخصوصيات الجغرافية ) البشرية، الطبيعية(، 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/149395/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/149395/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/149395/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/149395/posts
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 املبحث األول: الالمركزية يف الفكر السيايس:

األساس  نشأت هذه األخرية يف ة يف تنظيمها إما إىل أسلوب املركزية أو إىل الالمركزية، وقدتخضع السلطة اإلداري 

ولقد أصبح املجال املحيل  334كوسيلة لتحقيق التنمية واإلمناء املتوازن والتوسع يف اعتامد الدميقراطية عىل املستوى املحيل.

تصادية تعبري عن اإلشكاالت والسامت البارزة للسياسات االقاليوم، اإلطار األنسب لطرح القضايا األساسية للتنمية، ولل

وسنناقش الوظيفة اإلدارية  .واالجتامعية يف عالقاتها مع خصوصية الجهات والوحدات املحلية املكونة للمجال الوطني

طلب الثالث أما مللالمركزية يف املطلب األول، أما املطلب الثاين فنحدد فيه عنارصها وأسسها، ثم أبعادها األساسية يف ا

 املطلب الرابع فنخصصه لرشوط تحقيقها.

 املطلب األول: الوظيفة اإلدارية لالمركزية:

تقوم الوظيفة اإلدارية لالمركزية اإلدارية عىل توزيع الوظيفة اإلدارية يف الدولة بني الحكومة املركزية وبني هيئات  

لهيئات نتخاب هذه الهيئات املحلية هو الذي يضمن استقاللية هذه امحلية مختلفة منتخبة ومنتمية إىل املجتمع املحيل، فا

 عن السلطة املركزية. 

وتكون مستقلة عن السلطة املركزية يف مامرسة وظيفتها  335وتتمتع الهيئات املحلية بالشخصية الـمعنوية أو القانونية،

 ابتها. واتخاذها القرارات اإلدارية، تـحت وصاية وإرشاف الـسلطة الـمركزية ورق

وهذه الوصاية هي التي تحافظ عىل وحدة الدولة إذ يف حال استقلت الهيئات املحلية استقالال كامال عن السلطة 

ويرتبط تنظيم  .املركزية تحولت الالمركزية اإلدارية إىل المركزية سياسية وبالتايل تتحول الدولة املوحدة إىل دولة اتحادية

وترتبط الالمركزية  336.فيه اا وثيقا بشكل الدولة والنظام السيايس وبتوزيع السلطة، ومبفهومالجهاز اإلداري يف الدولة ارتباط

لحقيقية يف إدارة املحلية من املشاركة ا اإلدارية بشكل وثيق بالحرية اإلدارية وتعزيز الدميقراطية املحلية لتمكني الجامعات

 337املصالح املحلية.

الت نسا بعد الوعي بأن سياسات التخطيط اإلقليمية املنفذة لتصحيح االختالولقد ولد مفهوم التنمية املحلية يف فر 

اإلدارية، االجتامعية واالقتصادية التي ميكن أن تجد كفاءتها الكاملة من خالل االعتامد عىل السكان املحليني، مام 

زيز املوارد وزيادة رفاه ي تسعى إىل تعيفيض إىل خلق حركية يف املجتمع املدين ذات أبعاد ثقافية، اقتصادية واجتامعية، والت

                                                           
   11إلى 5 .ص  . Revue juridique de l'USEK—Nº 2 (1993)-  بطرس: حول الالمركزية فؤاد -334

335 -Les collectivités territoriales jouissent de la personnalité morale, de moyens et de compétences propres, donc d’une 

certaine autonomie locale (art. 72 s.. de la Constitution ; Charte européenne de l’autonomie locale de 1985). Celle-ci 

s’exerce dans le cadre de la loi et sous le contrôle de l’État. 

يتضمن التعديل الدستوري لدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية  2016مارس  6مؤرخ في  01-16قم قانون ر -336

 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية 17مارس المادة  7المؤرخة في  14رقم 

المجلس المنتخب  .:تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة االجتماعية15المادة ، 16/01قانون رقم  -337

تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات  .هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية

 المحلية.
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املجتمع، أما الالمركزية اإلدارية، ومهام يكن الشكل الذي تتخذه، فتتميز بقيام كيانات قانونية منتخبة عىل املستوى 

 338اريا.داملحيل، تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املايل واإلداري، وتخضع لرقابة السلطة املركزية رغم استقاللها عنها إ 

وهنا نشري أنه تختلف النظرة إىل مفهوم الالمركزية من بلد آلخر نظرا لتباين االسرتاتيجيات املتبعة من طرف كل بلد، 

وإجامال ميكن القول بأن الالمركزية متثل بالنسبة لعديد الدول أداة لتنفيذ سياسة تهيئة املجال؛ فهي تهدف إىل نقل أنشطة 

 مركزية مسيطرة إىل أقاليم قليلة النمو. اقتصادية وخدمية من منطقة 

وتعرف الالمركزية اإلدارية بأنها:"أي فعل تقوم الحكومة عربه بنقل السلطة واملسؤولية رسميا إىل فاعلني ومؤسسات 

عىل مستوى أدىن يف تراتيبية سياسية وإدارية ومناطقية"، فهذا النقل للصالحيات اإلدارية ميكن األقاليم من مزاولة عمل 

الدولة فيام يخص تنفيذ ومتابعة وتسيري االستثامرات العمومية، وينبغي أن يكون تحويل السلطات إىل األقاليم مصاحبا 

بتوفري الوسائل املالية الرضورية للتنمية اإلقليمية الالمركزية كام تعني الالمركزية عند البعض اآلخر: أن تعرتف الدولة 

ؤسسات عمومية( بنوع من االستقاللية يف تسيري شؤونها، لكن دامئا تحت إرشاف لألشخاص املعنوية الدنيا )بلديات، م

ومراقبة السلطة املركزية وهناك من يعترب الالمركزية مسارا أو سياقا يتخىل مبوجبه املركز عن جزء من سلطاته إىل سلطات 

 339أدىن.

األرايض،  لحكم عىل مستويات مختلفة منفن الحكم والتعبري واومبدأ الالمركزية يف النهج الفرنيس، يعرف باسم "

وتاريخيا، ظهرت أفكار التنمية املحلية يف فرنسا  340."وتنظيم العالقات داخل املجتمع وتنسيق عمل الجهات الفاعلة املتعددة

 عىل هامش مامرسات الحكومة يف مجال التنمية، وحتى يف املامرسات املعارضة لها، يف وقت كانت فيه املجتمعات املحلية

والتنمية املحلية، يف سياق سيايس، هي العملية التي تنتج التامسك االجتامعي؛ ألنه يفرتض  341تحت وصاية الدولة،

التفاوض والنقاش العام الذي يولدها. وتم بناؤها بني أصحاب املصلحة؛ أي الدولة واملجتمعات املحلية نفسها، فضال عن 

يناميكية إصالح الدولة يف عالقة مبارشة للملكية الفعلية للمهارات الجديدة ويتم هذا البناء يف د منظامت املجتمع املدين.

وبالتايل فإن أهم  .داخل السلطات املحلية، من خالل املناقشات التي تولدها يف كثري من األحيان الدميقراطية املحلية

 املعايري الواجب اعتامدها للقول بوجود حالة المركزية هي:

 342ة، تستمد رشعيتها من القانون الذي يحدد صالحياتها.قيام سلطة عامة محلي -

                                                           
 وما بعدها 1ص. 2007، القاهرة 1اهيم. تطبيق الجودة واالعتماد في المدارس، دار الفكر العربي، طأحمد، أحمد إبر-338

 .239ص  2000عمار عوابدي: القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر -339

340 -La décentralisation en France (ne pas confondre avec la déconcentration) est « un processus d’aménagement de 

l'organisation de l’État qui consiste à transférer des pouvoirs décisionnaires et compétences administratives de l’État vers 

des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui » 

341 -La loi du 2 mars 1982 a transformé le contrôle de tutelle exercé sur les collectivités territoriales en un contrôle 

de légalité, pouvant être exercé notamment à l’initiative du préfet, et consistant désormais en la saisine du juge 

administratif. 

342 - CONSEIL D’ÉTAT,RAPPORT PUBLIC 2001,Jurisprudence et avis de 2000,Les autorités administratives indépendantes 

ÉTUDES & DOCUMENTS N° 52, ,La Documentation française ,ISBN 2 11 004788-7– Paris, 2001 p374 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9concentration
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/legalite.html
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 343متتع هذه السلطة بالشخصية املعنوية املستقلة عن شخصية الدولة التي هي جزء منها. -

متتع هذه السلطة باستقالل مايل، أي مبيزانية مستقلة عن امليزانية العامة، ومبصادر وإيرادات خاصة بها، وبإمكانية  -

ازنة العامة. واالستقالل ليس مطلقا، فتحتفظ السلطة املركزية لنفسها بحق رقابة هذه األموال العامة، ما اإلنفاق ضمن املو 

 344يقتيض فرض الرقابة عىل سبل جمعها وإدارتها وإنفاقها حرصا ضمن حدود القانون.

ملركزية لرجوع إىل السلطة امتتع السلطة الالمركزية باالستقالل اإلداري، أي بإمكانية إدارة أموالها وشؤونها دون ا -

عندما أكد أن  2001ال يعني عدم الخضوع للرقابة، وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنيس يف تقريره لعام وهذا  إال استثناء.

  345االستقاللية ال تعني عدم املسؤولية.

 املطلب الثاين: أسس الالمركزية:

 فإن الالمركزية تحتوي التعبري عن حق مرشوع لالستبدال. 346فق،إذا كانت التنمية املحلية تقوم عىل املشاركة والتوا 

وهذا هو الفرق األسايس بني الالمركزية، كمرشوع سيايس، والتنمية املحلية كمامرسة اجتامعية. مام قد يتسبب يف توتر 

طن إذ أنه املستفيد اوإعادة السلطة للمو  الجدل القديم القائم بني الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، محتمل عىل أساس

 .من الالمركزية والتنمية املحلية، والعالقة بني املفهومني مفهومة؛ فالتنمية وقف عىل املواطن بشكل خاص

كام تنطوي الالمركزية عىل تقاسم السلطة واملوارد واملسؤوليات، وتتيح فرصة اتخاذ القرارات للمحليني؛ حيث يعترب  

ويجب أن يكون دور البلدية محفزا لألفراد  347ة القانونية والفنية التي تجسد مبدأ الدميقراطية.نظام الالمركزية اإلدارية الوسيل

هذا النوع من املواقف يتطلب  ."ال" للمواطنني، من خالل مساعدة أو تسهيل ربط الجهات الفاعلة للعمل وال يحمل شعار

ايس الذي ية التخيل عن شكل من أشكال العمل السياستامع املبادرات، والتوقعات، واملشاريع، فهو يتطلب كنتيجة طبيع

يفرض من األعىل وهو مخالف ملفهوم املصلحة العامة التي تستقر يف مركز العمل املحيل، لذلك يجب توفري الضامن ملثل 

ل بكام أن الالمركزية ليست مجرد بديل مؤسيس، والتنمية املحلية ال ميكن أن تختزل إىل عملية تقنية،  .هذا األسلوب

 تولد بعضها البعض.  ويشرتط لقيام الالمركزية عنارص أساسية تتمثل يف:

وجود مصالح محلية ذاتية تتمتع بالشخصية املعنوية، وتتوىل الدولة يف هذا املجال عملية تحديد املرافق العامة التي  -1

ديها موظفون ارة شؤونها يجب أن يكون لتعتربها وطنية وتلك التي تعتربها محلية وليك تتمكن وحدات اإلدارة املحلية من إد

وأمالك وموازنة خاصة، وأن متتلك حق التقايض أي أن تتمتع بالشخصية املعنوية. ونشري هنا أن املرشع الجزائري قد تبنى 

                                                           

ومن خالل نص  المتضمن القانون المدني . المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75األمر  -343 

وهي الدولة ، الوالية ، البلدية ، المؤسسات العمومية  منه، نالحظ أنها عددت أنواع األشخاص المعنوية في النظام القانوني الجزائري 49المادة 

ة شخصيذات الطابع اإلداري ، الشركات المدنية و التجارية ، الجمعيات و المؤسسات ، الوقف ، كل مجموعة من األشخاص أو أموال يمنحها القانون 

 في هذا النص األشخاص المعنوية على سبيل المثال ال الحصر .أن المشرع الجزائري أورد  49قانونية. .نستنج من العبارة األخيرة لنص المادة 

CONSEIL D’ÉTAT,RAPPORT PUBLIC 2001,op.cit, p 303 - 344 

345-ibid. p369 

 .49، ص1987اإلدارة المحلية واستراتيجياتها. منشأة المعارف، اإلسكندرية  مصطفى الجندي، -346

 248عوابدي عمار ، مرجع سابق، ص  -347
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:"األشخاص 49حيث نصت املادة  348من القانون املدين الجزائري؛ 49رصاحة نظرية الشخصية املعنوية من خالل املادة 

 رية هي: االعتبا

 الدولة الوالية البلدية، -

 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، -

 الرشكات املدنية والتجارية، -

 الجمعيات واملؤسسات، -

 الوقف، -

 349كل مجموعة من أشخاص وأموال مينحها القانون شخصية قانونية. -

 بني.املنطقة ومن قبل هؤالء الناختنظيم مجالس محلية مستقلة تنتخب من بني الناخبني املسجلني يف  -2

أن ال تخضع أجهزة السلطة املحلية لرقابة صارمة من قبل السلطة املركزية، حيث تحقق الالمركزية نوعا من -3

االستقالل الذايت غري املطلق، مبعنى أن السلطة املحلية تبقى خاضعة لرقابة السلطة املركزية أو لرقابة ممثليها املحليني، إال 

 الرقابة ال ينبغي أن تكون حادة. أن هذه

ينبغي عىل املسؤولني املنتخبني بطريق الدميقراطية التمثيلية تعلم العمل مع مكونات املجتمع املدين، لتحقيق  -4

وبهذا يتكون العمل عىل املستوى املحيل  الدميقراطية التشاركية، وهذين النوعني من الرشاكة يطوران الدميقراطية الحيوية.

 350ر أساليب التنظيم الذي توضح اختيار التيسري املحيل، كام هو الحال مع أي مسألة اجتامعية هي يف تجدد مستمر.البتكا

ويف وسط هذه الجهود  يكون املواطن فردا من مدينته أي منتسبا لها فعليا وبالتايل يشارك بشكل جامعي، ويدخل  

يف هذه العملية يتم بناء التحالفات  .ه الخصوص، وتطوير بيئتهايف رشاكة مع مختلف املؤسسات املحلية، والبلدية عىل وج

مع املنظامت املحلية وبناء أدوات التدريب، وإدارة القدرة أو تبادل التجارب املامثلة. وميكن لهذه االستجابات أن تأيت أيضا 

  .من جانب املنظامت الوطنية من خالل سياسات التعاون الالمركزي

لتسيري املقرتن بالكفاءة واالستثامر يف املوارد البرشية للحصول عىل موارد مالية عىل أرض والالمركزية مامرسة ا

محددة، وهي العنارص الرئيسة لالستثامر يف دعم سياسات المركزية عىل أساس تضامن يشعر فيه الفرد باملواطنة واالنتامء 

  .لثقايف واالجتامعيلدولته وإرثها التاريخي من خالل التالحم الجغرايف واالقتصادي وا

وقدمت املزيد من املسؤولية للسلطات املحلية لتنفيذ  الالمركزية، 1983-1982ونشري هنا أن فرنسا نظمت يف قوانني 

وتأكيد النفوذ السيايس الالمركزي  مشاريع محلية، ووضع شبكة تقسيم الصالحيات بني البلديات واملقاطعات واملناطق.

سيم للسلطات عىل مفهوم "األرض ذات الصلة"، واليوم يوجد مرحلة جديدة من الالمركزية املامرس عىل أساس هذا التق

يف فرنسا ملقاة عىل اختصاص السلطات املحلية عىل بنية تحتية أساسية واسعة من البالد مثل املوانئ واملطارات وهذا يعد 

                                                           
 .11ص  2008القانون المدني الجزائري دار بلقيس، الجزائر،  مولود ديدان،-348

 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في  75/58األمر  -349

 .14، 13، 12، 11البلدية، المواد  شؤون تسيير المواطنين في الثالث مشاركة ، الباب10/11القانون  -350
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الالمركزية يف فرنسا املجتمعات صاحبة  جعلت 1992ويف  .دليال عىل أن مفهوم "األرض ذات الصلة" يتجدد باستمرار

بلديات للتخطيط من خالل املواثيق املشرتكة بني ال املصلحة األساسية اإلقليمية يف التنمية من خالل السياسات التعاقدية

  351والتنمية، كام تعكس البلديات أيضا إعادة الهيكلة الجارية ملفهوم اإلقليم.

تباينة ات الفاعلة يف التنمية املحلية، فإنه يرتبط باملوارد البرشية والطبيعية املومهام كان تطور املصطلحات ووضع الجه

 .بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية

 املطلب الثالث: األبعاد األساسية لالمركزية:

مناقشة مسألة ما فرض  352لقد مست التطورات املعارصة األوضاع االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية والعلمية، 

الالمركزية اإلدارية من منظار يتفق مع هذه التحوالت والتغيريات التي أكدت عدم قدرة الدولة أن تقوم مبفردها باألدوار 

والوظائف ذات الصلة باألوضاع االقتصادية واالجتامعية والتنموية وغريها، حيث اعترب أحد التقارير األممية أن انفراد السلطة 

 353الختصاصات مبا فيها املحلية هو من سامت التخلف.املركزية بكل ا

تتمثل األبعاد و  كام أكدت هذه التحوالت بأن مسار تطور الدميقراطية يف العامل قد ولد ما يعرف بالدميقراطية املحلية،  

  354األساسية لالمركزية يف البعد السيايس والبعد اإلداري والبعد املايل.

يايس لالمركزية اإلدارية إىل إعطاء املواطنني أو ممثليهم املنتخبني املزيد من يهدف البعد الس البعد السيايس: -1

السلطات يف صنع القرار العام، وزيادة املشاركة الشعبية يف تحديد األولويات واحتياجات السكان إال أن هذا البعد 

ياسية مرتبطة ليس لديه مشاكل سبحاجة إىل التوقف عنده مليا للتأكد من مدى الحاجة الفعلية له يف بلد كالجزائر 

بأقليات أو فئات سكانية تطالب مبنحها سلطات محلية ألسباب سياسية أو ثقافية أو اجتامعية مع وجود مربر االتساع 

إال أن حق الجامعات املحلية يف اتخاذ القرارات  .الجغرايف الذي يعد سببا العتامد الالمركزية كأسلوب حكم وإدارة

ات املحلية للنهوض باختصاصاتها املحددة يكون مبقتىض القوانني والتنظيامت تحت إرشاف وتوجيه والقيام باملبادر 

 355السلطة الوصية.

ويفرتض أن هدف الالمركزية اإلدارية هو تحقيق التنمية املحلية والتي تحتاج بشكل أسايس ألدوات وآليات اقتصادية 

ويات وىل، وأن املجالس املحلية املنتخبة هي املكلفة بتحديد األولمن خالل مؤسسات معنية بالشأن االقتصادي بالدرجة األ 

واالحتياجات املحلية وبالتايل إعداد امليزانيات التمويلية لها دون التوجيه من قبل الدوائر. ومن األهمية مبكان وضع مشاكل 

                                                           
351 -Par un long processus de décentralisation, la France, qui était un État unitaire très centralisé, est aujourd’hui un État 

déconcentré et décentralisé (loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dite "loi ATR"). 

La décentralisation est consacrée par l’article 1er de la Constitution, selon lequel "l’organisation [de la République 

française] est décentralisée". 

352 - Laidi Zaki : La grande perturbation, Flammarion, Paris, 2004, p 182-183. 

، جوان 8لية الجماعات المحلية،مدلولها، معاييرها وبيان مستلزماتها، مجلة معارف، جامعة البويرة عدد بوعمران عادل، دعاس كمال: استقال -353

 34، ص 2010

  80-6ص 1992، 1اإلسكندرية، ط إبراهيم عبد العزيز شيحا: األنظمة السياسية المعاصرة، الدار الجامعية للطباعة والنشر،354- -

 28- 24بق ص ص بوعمران عادل، دعاس كمال: مرجع سا -355 
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ة والتي ميكن توفريها كل املوارد املالية املتاحالتمويل يف أول العقبات التي تقابل اإلدارة املحلية، ويعرف التمويل املحيل بأنه 

 356من مصادر مختلفة لتمويل التنمية املحلية عىل مستوى الجامعات املحلية بصورة تحقق أكرب معدالت لها.

توفر الالمركزية الهيئات والتشكيالت اإلدارية واإلطارات البرشية الالزمة لتنفيذ املهام والوظائف  البعد اإلداري: -2 

حددة فيها، مام قد يولد حمال مزدوجا إداريا وماليا مام يتطلب إعادة النظر يف دور القطاع العام ومهامه لتسهيل عملية امل

الالمركزية يف اإلدارة وحتى ال يخلق طبقات إدارية إضافية تكون نتيجتها املزيد من البريوقراطية وارتفاع الكلفة املالية عىل 

كام أن عملية التنمية املحلية بحاجه ماسه لجهود كل الرشكاء يف التنمية االقتصادية  .دة عجزهااملوازنة العامة للدولة وزيا

من قطاع خاص وبلديات ومجتمع مدين. وأن جهود هذه الجهات بحاجة إىل مأسسة إدارية لتنسيق أدوارها وفعالياتها 

ام ة عامة تتمتع بخربه وكفاءة اقتصادية عالية. كوأنشطتها عل املستوى املحيل من خالل دعم مركزي من الوزارة أو من هيئ

أن عدم توفر الخربة لدى الهيئات واملؤسسات املحلية املكلفة مبوجب الالمركزية يف العمل التنموي واالقتصادي سيحمل 

ها وخصوصا يف ب الدولة تكاليف مالية باهظة نتيجة للفساد وسوء اختيار وتحديد األولويات املحلية والربامج التنموية املرتبطة

  .غياب الدعم اللوجيستي املركزي من الوزارة أو املؤسسة املتخصصة

من أجل ذلك يتطلب إنجاح عملية التنمية املحلية مراجعة شاملة لكافة الترشيعات من قوانني وأنظمة ذات العالقة 

والتنفيذ واملتابعة  ختلف مستويات التخطيطمبهام تحديد األولويات والربامج واملشاريع واألنشطة االقتصادية والتنموية عىل م

والرقابة وتأمني التمويل الالزم لها ولكل القطاعات االقتصادية ولكافة الوزارات والدوائر الحكومية املعنية مركزيا بهذه العملية 

 واالقتصادي االجتامعي العمل ألسلوب حديثا حتى ميكن تطبيقه ضمن هذا التصور؛ حيث تعترب التنمية املحلية مفهوما

 إحداث عىل يقوم األسلوب وهذا واالقتصادية، االجتامعية العلوم مناهج من أسس وقواعد عىل يقوم محددة مناطق يف

 عىل قامئا الوعي يكون ذلك وأن املحلية البيئة وعي إثارة طريق عن والحياة والعمل التفكري طريقة يف تغيري حضاري

 .إداريا و عمليا املستويات كل يف جميعا املحلية البيئة أعضاء جانب من لتنفيذوا التفكري واإلعداد يف املشاركة أساس

البعد املايل: تعاين أغلب البلديات من عجز مايل بسبب أن النفقات املسجلة أكرب بكثري من اإليرادات الحقيقية  -3

بدأ توازن ميزانية ازن للميزانية، ويقتيض ماإلعانة إلعادة التو  ح إىل تقديم طلب ملن  املسجلة بامليزانية مام يضطر البلدية

، وعندما واإلخالل بذلك يؤدي إىل فائض يف النفقات، البلدية االرتكاز عىل التوازن املايل أي تساوي اإليرادات بالنفقات

دقيق ليتبني عجز امليزانية يتعني عىل املجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابري الالزمة المتصاص وتأمني التوازن ا

للميزانية اإلضافية، وإذا مل يتخذ املجلس الشعبي البلدي إجراءات الضبط الرضورية جاز للوايل اتخاذها واإلذن بامتصاص 

 357.العجز يف مدى سنتني ماليتني أو أك ر

التنمية املحلية هي تلك العمليات التي توحد جهود األهايل والسلطات الحكومية لتحسني األحوال االقتصادية، 

جتامعية والثقافية للمجتمعات املحلية وتحقق تكاملها يف إطار حياة األمة ومساعدتها عىل املساهمة التامة يف التقدم اال 

القومي، وتقوم هذه العمليات عىل عاملني أساسني هام مساهمة األهايل أنفسهم يف الجهود املبذولة لتحسني مستوى 

ادلة بني بطريقة من شأنها تشجيع املبادرة واملساعدة الذاتية واملتب  ية وغريهامعيشتهم، وكذا توفري ما يلزم من الخدمات الفن

                                                           
 .23ص  2001اإلسكندرية  ،الدار الجامعية المحلية، والتنمية عبد المطلب عبد الحميد: التمويل المحلي -356

 منه  183المادة 11/10القانون  -357
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تعترب املامرسات العاملية أن املسؤولية املالية عنرص رئييس لالمركزية، و  358عنارص املجتمع، وجعل هذه العنارص أك ر فعالية.

مناسب من  علية فأنه يجب أن يكون لديها مستوىفإذا كانت السلطات املحلية واملنظامت الخاصة تنفذ وظائف المركزية بفا

التمويل  :وميكن أن تأخذ الالمركزية أشكاال كثرية مثل .اإليرادات التي يتم تحصيلها إما محليا أو من الحكومة املركزية

األساسية  الذايت والتمويل املشرتك أو ترتيبات اإلنتاج املشرتك؛ والتي من خاللها يشارك املنتفعون يف تقديم الخدمات

كام تأخذ الالمركزية شكل  359وتوسيع اإليرادات املحلية من خالل امللكية أو الرضائب أو التكاليف أو النفقات غري املبارشة.

التحويالت بني الحكومة التي تنقل اإليرادات العامة من الرضائب التي يتم تحصيلها عن طريق الحكومة املركزية إىل 

 عامة أو محدده وكذلك الحق يف االقرتاض من قبل الهيئات املحلية.الهيئات املحلية الستخدامات 

 يتطلب تحقيقها جملة رشوط نوجزها فيام ييل: حيث 360من خالل ما سبق ميكننا تحديد رشوط الالمركزية اإلدارية؛

 ـ أن تحدد صالحيات نوعية لصالح الجامعات املحلية بصورة املصالح املحلية.

 حلية مأخوذة عىل عاتق السلطات املحلية املستقلة واملنتخبة.ـ أن تكون هذه املصالح امل

 أن تتمتع إدارة السلطات املحلية املتعلقة باملصالح املحلية باستقالل مايل وإداري. ـ

 ويتطلب قيام الالمركزية اإلدارية أيضا تأسيس البنى التحتية التالية:

 تحديد املجال الجغرايف وتكريسه دستوريا. ـ

 وارد املالية للجامعات اإلقليمية.ـ تنظيم امل

 إصدار الترشيعات واألنظمة املتعلقة باملمثلني املحليني. ـ

 تحديد األطر االنتخابية من حيث الدوائر وأمناط االقرتاع. ـ

تفرتض الالمركزية اإلدارية املوسعة االعرتاف مبامرسة الصالحيات املحلية يف إطار الحيز الجغرايف الذي يجب أن  ـ

عىل  دستوريا عىل غرار ما كرس يف فرنسا وغريها من الدول حيث أصبح للجامعة املحلية صفة الجامعات اإلقليمية يكرس

ة ذات بعد اقتصادي، وبالتايل تكريس الالمركزية اإلدارية كأداة لتطوير التنمي أن متنح الدولة املجالس املحلية صالحيات 

  عىل النحو التايل:  اإلدارية أركان الالمركزية املحلية. لذلك ميكن تحديد

مبا ينتج عن ذلك من نتائج كاألهلية القانونية واالستقالل املايل  تقوم الالمركزية اإلدارية عىل الشخصية املعنوية -

 .واإلداري وحق التقايض

 .الالمركزية اإلدارية تقوم عىل مجالس منتخبة أو مدارة من قبل مواطنني منتخبني محليا أو مصلحيا -

تتمتع الالمركزية اإلدارية بطابع مزدوج ، الطابع اإلداري املتمثل يف مامرسة اختصاصاتها عن طرق إصدار القرارات  -

اإلدارية وإبرام العقود اإلدارية بواسطة مواطنني وأعوان عموميني يترصفون يف أموالها العامة ، أما الطابع السيايس فيمثل 

 .جال للمواطنني يف تسيري شؤونهم العمومية بأنفسهم عن طريق االنتخاباتيف الدميقراطية التي جاءت إلفساح امل

                                                           
 49مرجع سابق، ص  مصطفى الجندي، -358

 منه 195، المادة 11/10قانون رقم  -359

 67الطماوي محمد سليمان: مرجع سابق، ص  -360 
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 ملعرفة أن إدارة محلية ما تدبر شؤونها بنفسها، يجب توافر العنارص التالية: و

 ـ أن تكون لإلدارة املحلية شؤونا خاصة.

 ـ أن تدير هذه الشؤون بنفسها بواسطة هيئاتها املحلية.

طريقة من طرق  ضعة لرقابة اإلدارة املركزية خضوعا تاما عىل نطاق ضيق؛ فالالمركزيةـ أن تكون هذه الهيئات خا

 .واملؤسسات العامة املحلية تحت إرشاف الدولة اإلدارة تتضمن توزيع الوظيفة اإلدارية بني الحكومة والهيئات

ي ريعي ال يف ظل نظام اقتصاد إال أن الالمركزية كأداة للتنمية املحلية تفرض التساؤل عن كيفية نجاح هذا الخيار

 ينتج سوى الخدمات مع متركز حاد للنشاطات االقتصادية يف الرشيط الساحيل.

 :لالمركزية اإلداريةيف إطار ا املبحث الثاين: التنمية املحلية املستدامة

ة، كام تشكل البيئة لثانييشكل موضوع التنمية املستدامة أحد املفاهيم والرهانات التي شهدها العامل مع نهاية األلفية ا 

ارتباطا وثيقا مبوضوع التنمية، وقد بات واضحا أن التنمية التي ترتبط باألبعاد االقتصادية واالجتامعية والرتبوية والصحية 

 واملدنية تتصل بشكل وثيق بنوعية اإلدارة السياسية للشؤون العامة وللموارد يف كل دولة. 

يغة إدارة سياسية عامة المركزية وما مدى اعتبار الالمركزية والتنمية املحلية ويف هذا املبحث سنناقش الحوكمة كص

 اسرتاتيجيات للحد من الفقر ومفهوم وأهداف التنمية املحلية وأخريا األسس الحديثة لإلدارة املحلية يف املطالب التالية.

 املطلب األول: الحوكمة صيغة إدارة سياسية عامة المركزية:

هيم عىل الصعيدين العاملي والوطني، السيام منها املرتبطة بالحوكمة، التي هي أسلوب مامرسة سلطات مع تطور املفا 

اإلدارة الرشيدة ومنهج اإلدارة الذي يزود املؤسسة باإلجراءات والسياسات التي تحدد األسلوب الذي من خالله تدار العمليات 

قي واإلجراءات األخالقية لإلدارة داخل املؤسسة عىل أساس من بكفاءة. إن الحوكمه تضع اإلطار التخاذ القرار األخال 

الشفافية، املحاسبة، واألدوار الواضحة املحددة للعاملني. وتؤكد عىل حسن األداء مستخدمة الرصد، واإلبالغ، والتطوير، 

لنظم والقرارات التي مجموعة من القوانني وا ، وميكن أن نلخص معنى الحوكمه بأنهاوتحسني العمليات، وإجراءات العمل

تهدف إىل تحقيق الجودة والتميز يف األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الرشكة أو 

 املؤسسة؛ كصيغة إدارة سياسية عامة المركزية.

خاص مل يعد عني العام والومع صعود مفهوم املشاركة بني الدولة واملجتمع املدين وتراجع الحدود الفاصلة بني القطا 

ممكنا ألي دولة أن تتبنى املركزية كخيار ملواجهة تحديات التنمية أو غريها من التحديات التي يفرضها محيط اجتامعي 

واقتصادي وتكنولوجي شديد االضطراب ويحمل معه مفاجآت مليئة باملخاطر. لكن السؤال الذي يطرح يف هذا املجال، 

ركزية اإلدارية جزء أو أداة يف عملية التنمية يف حني أن االقتصاد الوطني غري متوازن بني قطاعاته يتعلق بكيفية جعل الالم

اإلنتاجية، ويعاين من متركز حاد للنشاطات االقتصادية، كام يرتكز اإلنتاج فيه عىل الخدمات بدل السلع. ويف حني تفرض 

اذجها االقتصادية التي اتجهت أك ر فأك ر نحو قطاعات الخدمات األزمات املالية الالحقة عىل الدول أن تعيد النظر يف من

 املالية، لتعيد وتعطي قطاعي الزراعة والصناعة أهميتهام عىل صعيد الناتج الوطني.
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ويشكل التفاوت االقتصادي واالجتامعي بني املناطق سببا رئيسا من أسباب ضعف االستقرار، حيث يفرتض النظام 

جتامعي واالقتصادي يف املجتمع. وأصبحت الحاجة ماسة ليس للتنمية املحلية فقط بل لتوسيع وجود نوع من التوازن اال 

  قاعدة االقتصاد الوطني.

  املطلب الثاين: الالمركزية والتنمية املحلية املستدامة اسرتاتيجيات للحد من الفقر:

الدول املركزية هو  يف اإلقليم، ولعل ما يقلقالالمركزية بوصفها عملية تعبئة للفاعلني املحليني لخلق وتوزيع ال روة 

ونادرا ما  ويف الواقع ال يتم دمج الالمركزية مبا فيه الكفاية يف مستوى الدولة املركزية. .وضع اسرتاتيجيات للحد من الفقر

للحد من  ،يؤخذ املستوى اإلقليمي أو املحيل املؤسيس يف االعتبار، حسب مستوى التشاور يف إعداد هذه االسرتاتيجيات

الفقر. مع العلم أنه يجب أن تكون الالمركزية والتنمية املحلية يف خدمة الحد من الفقر ومحركا للتنمية املستدامة، مع ما 

ال بد لنا من التأكيد عىل رضورة األخذ يف االعتبار  .لديها من املكونات االقتصادية والبيئية واالجتامعية التي ال ميكن فصلها

 دامة يف اإلدارة التي تتامىش مع اختيارات املجالس املحلية.التنمية املست

هذا الدور الحاسم للسلطات املحلية يف تحقيق األهداف اإلمنائية مصدر إلهام لتجديد أدوات استخدامها، فلم يعد  

هذا  زية.ركمجديا مجرد رصف األموال، ولكن أيضا توفري طاقة الصناديق املحلية، وهو ممر إلزامي لدعم سياسات الالم

االتجاه يعني إعادة توجيه املساعدة اإلمنائية من أجل بناء البنية التحتية واملهارات املحلية التي يجب أن تصاحب تحمل 

 املسؤولية، لنجاح الالمركزية والتنمية املحلية.

 فعالية وكفاءة تحسنيوتستجيب الالمركزية لنوعني من املربرات، التي تؤثر أوال عىل إصالح املالية العامة، من أجل 

كام تهدف إىل جلب املؤسسات العامة بشكل أقرب إىل الناس، ميكننا القول أن  .توفري ومتويل السلع والخدمات العامة

 التنمية املحلية ليست فقط إجابة ولكن أيضا منتج من الالمركزية.

املالية أك ر  ة حيث أن تعبئة املواردونحن اآلن يف وقت مناسب لنقل مسؤوليات الدولة االقتصادية للسلطات املحلي

الوقت لتفعيل رقابة  أهمية. وهذا هو أيضا الوقت لتجلب حصتها يف استثامرات جديدة، والحفاظ عىل تراثها. وقد حان

 املحلية فالتنمية حقيقية ذات مصداقية من قبل اإلدارة املحلية، وجعلها قادرة عىل مواجهة تحديات التنمية املحلية. وعليه،

 من جزء تحويل ذلك تحقيق مداخل من أهم ولعل مقدراتها، وتثمني املحلية للطاقات االعتبار بإعادة إال تتحقق لن

 361التنمية. إدارة يف انتهاج الالمركزية أي املحلية، واملجالس الهيئات إىل املركزية السلطات

 املطلب الثالث: مفهوم وأهداف التنمية املحلية املستدامة: 

التنمية املحلية بعد ازدياد االهتامم باملجتمعات املحلية كونها وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة عىل املستوى ظهر مفهوم 

الوطن، فالجهود الذاتية واملشاركة الشعبية ال تقل أهمية عن جهود الحكومة يف تحقيق التنمية، عرب مساهمة السكان يف 

ة الجهود املحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحسني نوعية الحياوضع وتنفيذ مرشوعات التنمية، مام يستوجب تضافر 

ا املواطنون فهي جهود يبذله اقتصاديا، اجتامعيا، ثقافية وحضاريا للمجتمعات املحلية، وإدماجها يف التنمية الوطنية.

                                                           
ص   2013ديسمبر  2جامعة البليدة  3اقتصاد؟ مجلة دراسات  جبائية ، العدد  ألي ارتباط المحلية أي والتنمية الموازنة حيم حسين: المركزيةر -361
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ما يتصل بشؤون هود فيها و لتحسني أوضاع مجتمعهم املحيل وزيادة طاقة األهايل عىل املشاركة والتسيري الذايت وتكامل الج

  362املجتمع املحيل.

وهكذا انطلقت التنمية املحلية املستدامة من فكرة أساسية تؤكد أن التوجه التنموي قد أهمل الوسط الفالحي واملعارف 

نات القرن ياملحلية التقليدية التي اكتسبتها املجتمعات الريفية التقليدية عىل مدى قرون، لذا أصبحت هذه املعارف بداية مثان

العرشين وبالنسبة إىل عديد املؤسسات املختصة يف التعاون الدويل محل دراسة ومصدر إلهام للعمل التنموي باعتبارها قابلة 

للتطوير، فاملجتمعات التقليدية ليست يف الواقع جامدة بل تتطور باستمرار وقابلة للتكيف مع ما تشهده من ظروف جديدة. 

دة االعتبار لطرق العالج التقليدية، واستغالل املوارد الغابية واملائية الفالحية املتاحة محليا ويقوم وميكن يف هذا الصدد إعا

 مفهوم التنمية املحلية عىل عنرصين رئيسيني هام:

املشاركة الشعبية يف جهود التنمية املحلية، والتي تقود إىل مشاركة السكان يف جميع الجهود املبذولة لتحسني  -1

 عيشتهم ونوعية الحياة التي يعشونها معتمدين عىل مبادراتهم الذاتية.مستوى م

توفري مختلف الخدمات ومرشوعات التنمية املحلية بأسلوب يشجع االعتامد عىل النفس واملشاركة أما من حيث  -2

 األهداف املرجوة منها فأن التنمية املحلية تهدف إىل اآليت:

ة نقل واملياه والكهرباء حيث يعترب النهوض بهذه القطاعات أساسا لعملية التنميتطوير عنارص البنية األساسية كال -أ

 ولتطوير املجتمع املحيل.

 زيادة التعاون واملشاركة بني السكان ما يساعد يف نقل املواطنني من حالة الالمباالة إىل املشاركة الفاعلة. -ب

 ي يساهمون يف تخطيطها وتنفيذها. زيادة حرص املواطنني عىل املحافظة عىل املرشوعات الت -ج

تعرب عن أساسني تطورت فلسفة اإلدارة املحلية ل ومن خالل ما سبق تبيانه نستنتج األسس الحديثة لإلدارة املحلية، حيث

؛ ومن ثم مية املحليةالتن الالمركزية اإلدارية إىل والتنمية املحلية، ومن املفرتض أن تقود اإلداريةرئيسني وهام: الالمركزية 

 يتعني البحث يف األسس العلمية لكل من الالمركزية والتنمية كامييل:

الالمركزية اإلدارية: يتم التقسيم اإلداري والحدود اإلدارية لوحدات اإلدارة املحلية مبختلف مسمياتها )والية، -1

استناد إىل معايري علمية موضوعية تحقق أغراض الالمركزية املجتمعية، وأهمها التمكني املحىل والتنمية  363.(بلدية..

مبا يحقق استغالال كامال ومحليا  املحلية املستدامة وعدالة توزيع املوارد الطبيعية املتاحة بالدولة عىل وحدات اإلدارة املحلية

 سرتشادية:لتلك املوارد، ومن أبرز املعايري اال 

 بني التقسيامت املحلية . مراعاة توازن عدد السكان  -

 مراعاة توازن املساحات بني التقسيامت املحلية. -

 تنوع البيئة واملوارد الطبيعية، ووجوب امتداد كل والية لتشمل قدر اإلمكان حدودا بحرية، زراعية وصحراوية -

                                                           

 199ص 2009 اإلسكندرية مصر ،مؤسسة شباب الجامعةحسين عبد الحميد أحمد رشوان، التنمية ...اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا، إداريا، بشريا.  --362 

 .البلدية هي الجماعة القاعدية .الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية : 16 ، بالمادة 01-16القانون رقم  -363

http://kenanaonline.com/users/PLAdminist/tags/92981/posts
https://libraries.najah.edu/publisher/849/
https://libraries.najah.edu/publisher/849/
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 ل قسم محيل.مراعاة الطبيعة اإلدارية والتقارب بني أرايض ك -

 تعمري الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة. -

 مدى الكفاية واالعتامد عىل مواردها الذاتية. -

 تواؤم الوحدات اإلدارية مع الدوائر االنتخابية النيابية واملحلية. -

 مراعاة البعد األمني. -

الشعبي  ات منها عىل سبيل املثال، االستفتاءوجوب مشاركة املجتمع املحىل يف صناعة واتخاذ القرار باستخدام آلي -

 وجلسات االستامع العام واستطالعات الرأي.

 كام ينبغي عند إحداث أي تقسيم إداري أن تتوفر للوحدات اإلدارية الرشوط واملعايري التالية:

 .أن يكون اإلقليم واسعا حتى يتمكن وسطه من استيعاب املشاريع االقتصادية والتنموية

 .حتوي اإلقليم عىل األيدي العاملة واإلطارات الفنية لتنفيذ املشاريعيجب أن ي

 .أن تكون لإلقليم منافذ اتصال باألقاليم املجاورة والعامل الخارجي

 .يساعد عامل الوعي ووحدة االنتامء إيل تواجد نية النهوض باألقاليم اإلدارية الجديدة

محاولة معرفة مدى توفرها يف األقاليم اإلدارية الجزائرية الحديثة  لكن عند تفحص هذه الرشوط واملعايري املذكورة مع

 364النشأة نالحظ أن جلها غري معمول به ويتضح ذلك خاصة يف األقاليم اإلدارية الداخلية عرب الهضاب العليا والجنوب،

بتحسني  و التي ترتبط وغالبا ما تعمد السلطات املركزية إىل التقسيم اإلداري من أجل تحقيق عديد األهداف املسطرة

التي تكون مساحاتها شاسعة وعدد سكانها مرتفع باإلضافة  لوالياتاو رفع الضغط عىل بعض  الجزائريمستوى معيشة الفرد 

نية الدولة االجديدة سواء منتدبة أو عادية من تحقيق التنمية وليس فقط االستفادة من إعانات وميز  الوالياتإىل متكني 

وخلق مناصب الشغل املمنوحة يف إطار نصيب كل والية من الوظيف العمومي. كام أن واليات جزائرية أخرى تعاين من 

امتداد مساحاتها عرب آالف الكيلومرتات ما يجعل التحكم يف التنمية و تسيري النمو الدميغرايف وحتى يف حركة البرش أمرا 

 365نوب.صعبا كام هو الشأن يف أقىص الج

نال مفهوم التنمية املستدامة اهتامم الكثري من علامء االقتصاد واالجتامع والسياسة التنمية املحلية املستدامة:  -2

والسكان وأصبح ينظر إليه اآلن من الناحية الشمولية خاصة بعد التطورات والتغريات التي تحصل يف املجتمع الدويل، وأن 

جوانب التنمية ال يفيد املجتمع باملعنى الشامل، ذلك الرتباطها بكافة املجاالت حيث  الرتكيز عىل بعد أو جانب واحد من

تعتمد التنمية املحلية عملية تخطيط اسرتاتيجي يرتكز عىل رؤية محددة األهداف و  366تعمل عىل ربط الوسائل باألهداف،

 والربامج. 

                                                           

 عها عبر الزمن.معايير موضوعية أهمها عدد السكان وحاجيات الدوائر وتطور حجمها وموق -364 

 2015 - 02 - 08يوم  الجمهوريةنشرر في جريدة التقسيم اإلداري الجديد في الجزائر، مقال م فاطمة: شمنتل  -365 

 .83، ص1992، الجزائر: دار الهدى،2حسن صادف عبد الله، السلو  اإلداري ومرتكزات التنمية في اإلسالم. ط -366 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/author/%D9%81+%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%84
https://www.djazairess.com/author/%D9%81+%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%84
https://www.djazairess.com/eldjoumhouria
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فيذ التنمية، عرب مساهمة السكان يف وضع وتنفاملشاركة الشعبية ال تقل أهمية عن الجهود الحكومية يف تحقيق 

مرشوعات التنمية، مام يستوجب تضافر الجهود املحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحسني نوعية الحياة االقتصادية، 

 االجتامعية، الثقافية والحضارية للمجتمعات املحلية.

 وذلك عىل النحو التايل: 367مية االقتصادية املحلية،ولقد وضع البنك الدويل مؤرشات لقياس مدى التقدم يف عملية التن

 قدرة عىل البقاء تكافئ التكافؤ االجتامعي وجودة بيئية آمنة.  -

 اإلنتاجية والحيوية االقتصادية.  القدرة عىل منافسة تكافئ  -

 أساليب حكم وإدارة سليمة تكافئ إطار الجامعات املحلية.  -

 يل املدينة الكبرية أو الصغرية املستدامة وقابلية لدى املقرضني.قابلية لدى املمولني تكافئ متو  -

 املتكاملة واملستدامة.املتوازنة و  التنمية املحلية تقوم عىل ثالثة أسس علمية: التنمية املحلية يتضح مام سبق أن جهود

 :املبحث الثالث: تطور مجال التنمية املستدامة

تطور مجال التنمية كثريا بتطور مفهومها، يف العقود األخرية، خاصة بعد سقوط جدار برلني وانهيار املعسكر الرشقي  

ية. وهكذا ظهرت إىل جانب مصطلح التنمية االقتصادية عدة مسميات كالتنمية وتنامي ظاهرة الدميقراطية يف الدول النام

االجتامعية، التنمية البرشية املستدامة. كام عرف الخطاب التنموي بروز عدة مفاهيم تعنى بتحديد نطاق التنمية من قبيل 

إىل حرص مجال  ام نالحظ ما فتئت تسعىالتنمية القطرية الوطنية، والتنمية الجهوية اإلقليمية، والتنمية املحلية. وهي ك

التنمية أو نطاقها يف حدود ومجاالت ترابية أصغر. ولقد ظلت مسألة التنمية تطرح أساسا عىل الصعيد الوطني إىل حدود 

 الحرب العاملية الثانية يف العامل املصنع وإىل حدود الستينات يف أغلب دول العامل الثالث. لكن الوعي املتنامي بالتفاوت

اإلقليمي أدى إىل أخذ املسألة اإلقليمية بعني االعتبار مع مطلع الستينات والسبعينات يف جل األقطار املصنعة منها والنامية 

مية املحلية لذا سنناقش أوال التنمية الوطنية والتن عىل حد سواء، كام أن املسألة املحلية مل تطرح إال مع بداية الثامنينات.

ة خيار املشاركة والدميقراطية املحلية وتحديات تطبيق سياسة الالمركزية ثالثا ويف مطلب رابع التنمي ثم الالمركزية وتوسيع

 املحلية، وخيار الالمركزية. 

 :املطلب األول: التنمية املستدامة وطنيا ومحليا

وتستجيب إىل ما  ع،توجهت التنمية منذ مطلع الثامنينات إىل أن تكون داخلية ذاتية تساهم فيها جميع فئات املجتم 

يحتاج إليه السكان مع التخيل عن األعامل التنموية املتفرقة وغري املنظمة فضال عن رضورة إحياء مراكز محلية تستغل 

استغالال أمثل املوارد الطبيعية والبرشية املحلية كام توجه االعتناء إىل التنمية الريفية مع التقليل من أهمية التخطيط، ومع 

لحكومية كام ساهمت املنظامت غري ا  إدارية تعنى بالالمركزية ومنح األجهزة اإلدارية املحلية صالحيات أوسع تركيز هياكل

منذ ما يزيد عىل العقدين يف ترسيخ االقتناع بأهمية التنمية املحلية من خالل برامج التنمية الذاتية والتضامن وتثبيت 

                                                           

 ونوعية الرفاه مؤشرات.- 4األساسية الحاجات مؤشرات.- 3االجتماعية المؤشرات.- 2االقتصادية المؤشرات- 1التنمية:  مؤشرات قياس -367 

 .مستواها أو المعيشة أنماط  ج.الحياة عيةنو  ب.الرفاه قياس  أ:الحياة

 للتنمية العام الدليل ه.االجتماعية الصحة دليل  د.المادية الحياة نوعية دليل  ج.الحياة نوعية دليل  ب. المعيشة مستوى دليل  المركبة: أ األدلة 5-

 المركبة األدلة قصورات  ز.البشرية التنمية دليل  و.
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تها ونفذتها ئة وتهيئة املجال املحيل وإسناد برامج التنمية الحكومية التي تبنالسكان يف مواقعهم األصلية واملحافظة عىل البي

 يف املناطق الفقرية واملعزولة.

وباعتامدها عىل تصورات وطنية، وخارجية أحيانا، وبإرشاك السكان املستفيدين واملتطوعني كذلك، تستهدف املنظامت 

ات دميقراطية. وبانخراطها يف شبكات عاملية تجعلها متيل أحيانا التصور املذكورة إرساء قواعد املجتمع املدين والتقاليد ال

والربامج وتقدم التمويالت اإلضافية أو ترصف املساعدات الحكومية والهبات شأنها شأن الوسيط، تساهم هذه املنظامت غري 

 الحكومية من خالل عملها املحيل يف دمج بلدان العامل الثالث يف املنظومة العاملية . 

ويعترب الكثري من فقهاء القانون اإلداري الالمركزية وتوسيع خيار املشاركة والدميقراطية املحلية باعتبار أن الالمركزية 

ليست أسلوبا إداريا رصفا، وإمنا هي شكل من أشكال وجود السلطة، باعتبارها وثيقة الصلة بنمط الحكم القائم ودرجة تركيز 

بني الدولة واملجتمع ويساعد تبني الخيار الالمركزي عىل تحسني إدارة الحكم عرب تعزيز السلطة ومنط العالقات القامئة 

املساءلة واملشاركة والشفافية، لذلك اعتمدته العديد من الدول النامية يف مختلف أنحاء العامل بهدف بناء قدرتها اإلدارية 

والقطاع  الحكم الرشيد تتطلب مشاركة الدولة واملجتمع املدينواملؤسسية، ويؤكد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل أن إدارة 

الخاص، فمن دون املشاركة من أدىن إىل أعىل لن تتمكن أجهزة الحكم املحيل من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة وتحقيق 

للحكم الرشيد وقل  نسق التنمية املحلية وكلام صغر النطاق الجغرايف للمجتمع، زادت قدرة الناس عىل املشاركة الفعالة يف

احتامل إهامل "األطراف" نتيجة لسيطرة "املركز" عىل املجتمع كله، وهي من آفات الحكم يف البلدان النامية. إذ تخلق 

 إدارة الحكم الالمركزي فرصا أك ر ملشاركة الناس وإسهامهم. 

وبروز  مة يف مجاالت الحكم املختلفة،ويف األنظمة الدميقراطية، يكون الحكم املحيل ميدانا لتبلور قدرات املساه

عنارص قادرة عىل املساهمة يف الحكم املركزي، كام ينظر إىل عملية صنع القرار عىل املستوى املحيل كأحد أوجه املشاركة 

 لالشعبية يعرب عنه بـ"البعد املحيل للدميقراطية" أو"الدميقراطية املحلية" التي تعد من مؤرشات الحكم الراشد؛ حيث متث

الحكم الراشد الذي يراد له اليوم أن  368الفساد، ومكافحة الشفافية الراشد، وبسط الحكم لتجسيد هاما مدخال الالمركزية

 Alexis 369ميثل اإلطار املرجعي لإلصالح السيايس واملؤسيس يف الدول النامية، ويف هذا الصدد يعترب ألكسيس دي توكفيل

de Tocqueville  1859)-(1805 370ل البلدية هي بالنسبة للدميقراطية مبثابة املدارس االبتدائية بالنسبة للعلم.أن الهياك  

وتكمن الفكرة األساسية لالمركزية يف أن القرارات العامة يجب اتخاذها إذا أمكن عىل مستوى السلطة األقرب إىل 

ة، والتي التي تؤثر فيهم مبارش الناس، إذ ميلك سكان منطقة معينة الحق واملسؤولية يف اتخاذ قرارات بشأن املسائل 

يستطيعون اتخاذ قرارات بشأنها. ويف مقدور أجهزة الحكم املحيل أن تكون أك ر تجاوبا وتكيفا مع األوضاع املحلية؛ األمر 

الذي يؤدي إىل فاعلية أكرب، فاإلداريون املحليون يوفرون مجاال أفضل وأك ر راحة، ويضعون املؤسسات الحكومية مبارشة 

 اول السكان الذين تخدمهم. يف متن

                                                           
 533رحيم حسين: مرجع سابق:ص -368

 .147 صفحة   1992الطبعة األولى. بيروت: دار العلم للماليين.  موردمعجم أعالم ال :البعلبكي, منير-369

370 -Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Alexis de Tocqueville: De la 

démocratie en Amérique, ed 12 institut Coppet, paris 2012 p 56 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n145/mode/1up
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n145/mode/1up
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ومتثل البلديات مرسحا لتجسيد التعاون والتضامن، بدء من االتصال املبارش بالناس، واملنظامت والجمعيات واألحزاب 

السياسية، عرب أطر تضمن الدميقراطية واملشاركة يف آن واحد. فاملشاركة الشعبية رضورية إليجاد املساءلة داخل املؤسسات 

جاوب مع حاجات املجتمع املحيل. لكن الالمركزية ليست حال سحريا لكل مشاكل التنمية عىل املستوى املحيل، املحلية والت

 وإمنا تواجهه مجموعة تحديات. 

 املطلب الثاين: تحديات الالمركزية والتنمية املحلية املستدامة:

ة من لالمركزية غري الفاعلة أو غري املالمئن الالمركزية بحد ذاتها ال تضمن إدارة أفضل للحكم، ففي الواقع تخلق اإ 

املشكالت أك ر مام تحل، ولذا يتحتم تطبيق الالمركزية بعناية من أجل ضامن فاعلية للمؤسسات املحلية فقد تكون 

 الالمركزية غري مالمئة أحيانا، وبالتايل تقود إىل تدين نوعية إدارة الحكم، ففي الدول الصغرية جدا يحقق الحكم املركزي

فاعلية أكرب عرب تنسيق عمل الحكومة املركزية، بدال من إيجاد كيانات محلية مستقلة ذاتيا، وقد تقود الالمركزية إىل خسائر 

يف وفور الحجم وعدم االستقرار عىل مستوى االقتصاد الكيل. كام ميكن لالمركزية الرضيبية أن تستنزف اإليرادات 

 ضبط اإلنفاق العام. وقد تفتقر السلطات املحلية إىل القدرة والخربة املوجودتنياملركزية حني تعجز الحكومة الوطنية عن 

لدى املؤسسات الوطنية لكن يف املقابل قد يؤدي تطبيق الالمركزية من دون االنتباه الدقيق لالمركزية الرضيبية إىل انتكاس 

 اتها لن تتمكن من العمل باستقالل ذايت،جهود اإلصالح فمن دون سيطرة أجهزة الحكم املحيل عىل إيراداتها وميزاني

فاإليرادات املحلية تخلق قدرة رأساملية ميكن إعادة توزيعها عىل البنية التحتية العامة وعىل االقتصاد العام، مام يعزز أهمية 

 وفاعلية التخطيط والتصميم عند تطبيق الالمركزية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية توجد حجج متعارضة حيال تأثري

الالمركزية عىل وحدة الدولة؛ إذ يذهب الكثري من الباحثني إىل أن الالمركزية تشكل خطرا عىل الوحدة الوطنية ألنها تضعف 

الوالء للدولة، وتشجع ظهور حركات انفصالية. بينام يرى آخرون أن الالمركزية تزيد االستقرار السيايس والوحدة الوطنية عرب 

   الربامج السياسية بشكل أفضل عىل املستوى املحيل.السامح للمواطنني بالتحكم يف

ازدياد دور الحكومات يف الكثري من دول العامل النامي بعد الحرب العاملية الثانية يف مجال تزويد السكان  ومع

يات لبالخدمات املحلية األساسية كالتعليم، الصحة، املياه، الكهرباء وشبكات النقل، وقد أدى هذا التزايد يف املسؤو 

الحكومية إىل تركز سلطة صنع القرار التنموي يف أيدي الحكومات املركزية املتواجدة عادة يف عواصم دولها، وقد نجم عن 

هذا الوضع ثغرات ومشكالت تنموية عديدة كان من أهمها: ازدياد حدة الفوارق االقتصادية واالجتامعية، األمر الذي جعل 

ة يف كثري من األحيان غري راضية عن القرارات التنموية للحكومات املركزية؛ نظرا ألن الهيئات األهلية والرشائح السكاني

هذه القرارات غالبا ما تكون بعيدة عن حاجات ومشكالت ومصالح السكان املحليني يف املستويات املكانية املختلفة، أصبحت 

 التنمية املحلية خيار الالمركزية.

اإلدارية من حيث املحتوى ومدى التوسع وكيفية التطبيق، يدعو إىل الحذر حسب ال شك أن النقاش حول الالمركزية و

طبيعة النظام السيايس وتقاسم السلطة فيه، وكذلك طبيعة النظام اإلداري والخوف عىل وحدة الدولة والحرص عىل مركزية 

ة اسية، أو ما يعرف بالجهويأي اتجاه المركزي إداري إىل تكريس لالمركزية السي وظائفها السيادية يك ال يتحول 

السياسية. لكن التحوالت التي يشهدها العامل والتي طالت األوضاع السياسية، االقتصادية، االجتامعية، الثقافية والعلمية، 

تفرتض مناقشة مسألة الالمركزية اإلدارية من منظار يتفق مع هذه التحوالت والتغيريات وحاجات السكان يف املناطق 
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املركز، وعدم قدرة الدولة أن تقوم مبفردها بكل الوظائف ذات الصلة باألوضاع االقتصادية واالجتامعية والتنموية البعيدة عن 

، كام أكدت هذه التحوالت بأن مسار تطور الدميقراطية يف العامل قد ولد ما يعرف بالدميقراطية املحلية. …والرتبوية وغريها

تفاوت االقتصادي واالجتامعي، وانعكاس األزمة املالية عىل قدرة الدولة يف ناهيك عن العوائق التي يطرحها موضوع ال

االلتزام بتحقيق موارد مالية كافية للوحدات اإلدارية عىل املستوى املحيل ملامرسة الصالحيات التي ستعهد بها إىل هذه 

  الوحدات مبوجب الالمركزية.

 املبحث الرابع: معوقات التنمية املحلية املستدامة:

إن معوقات التنمية عموما عىل الصعيد املحيل تشكل واحدة من العقبات الرئيسية يف وجه الدور التنموي للبلديات،  

ويف املقابل، فإن هذه املسألة تؤثر بشكل بالغ يف إمكانية توفري موارد مالية محلية لالضطالع باملسؤوليات والصالحيات التي 

ة. غياب التنمية ستبقى هذه املجالس تحت رحمة السلطة املركزية لتوفري مواردها املالي يعهد بها إىل البلديات. ويف استمرار

هذا الواقع يؤثر أيضا عىل مبدأ حرية اإلدارة املحلية ويعيد إنتاج حلقة الذهنية املركزية. هذه الفرضية تؤكدها أوضاع البلديات 

عيد السيايس الوطني. وسنذكر معوقات التنمية املحلية عىل الص عىل املستوى االقتصادي واملؤرشات املرتبطة بها وباالقتصاد

واالقتصادي يف املطلب األول أما املطلب الثاين فنخصصه ملعوقات التنمية املحلية عىل الصعيد املايل، مع ذكر البدائل 

 ب يف التنمية املحلية.أسلو املمكنة لتفعيل عملية التنمية املحلية يف املطلب الثالث، أما املطلب الرابع يف الالمركزية ك

 املطلب األول: معوقات التنمية املحلية املستدامة سياسيا، اقتصاديا وماليا:

تتمثل هذه املعوقات يف غياب السياسات العامة ملسألة التنمية الوطنية الشاملة وكذلك غياب السياسات القطاعية،  

ات  ة الشاملة لالقتصاد والوطني. كام يعترب من أهم املعوقإضافة إىل  ضعف التضامن الحكومي وغياب الرؤية االقتصادي

اعتامد االقتصاد عىل قطاع الخدمات والريع، وخاصة املحروقات، كام يالحظ متركز حاد يف النشاطات االقتصادية يف 

جرة األوطان، ه مناطق محددة وخاصة يف الشامل مام أدى إىل ظاهرة النزوح الريفية املتزايد، وعند عدم الكفاية تتحول إىل

مع عدم وجود بيئة استثامرية جاذبة لالستثامرات. وأخريا ضعف السياسات والرؤى املستقبلية يف أهم قطاعات التنمية وهام 

 قطاعي الزراعة والصناعة.

ة بني يأما املعوقات املالية، فإن اإلدارة املحلية هي أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري، يراد به توزيع الوظيفة اإلدار

السلطة املركزية يف الدولة والهيئات اإلدارية املنتخبة. ويعد توزيع هذه الوظيفة بني املركزي واملحيل واملزج بني النظام 

املركزي والالمركزي يف التنظيم اإلداري من املشكالت اإلدارية التي تجتهد الدول يف إيجاد الحلول املالمئة لها، وتتأثر 

بالظروف السياسية والعوامل االقتصادية، ونجد أن الوسائل املالية املتاحة للجامعات املحلية تظل  يف ذلك بدرجات متفاوتة

دون مستوى متطلبات وأهداف التنمية املحلية، حيث أن محدودية املوارد يجعل املبادرة غري واقعية، وبالتايل ال تجد 

اية، وقد حرر مايل واستقالل إداري يف التدبري عن سلطة الوصاالختصاصات املالية املخولة للجامعات املحلية أساسها إال بت

اتجهت الدول املتقدمة إىل إعطاء املزيد من الحرية واملسؤولية للهيئات املنتخبة، وعملت عىل تطوير املراقبة التي أصبحت 

ة املنتخبة كسلطات املحلي مراقبة الحقة يقوم بها الجهاز القضايئ، وتخلت عن الوصاية التقليدية التي تتعامل مع الهيئات

قارصة، تحتاج أعاملها إىل مصادقة السلطات املركزية أو ممثليها عىل الصعيد املحيل حيث أن مامرسة الوصاية بهذا الشكل 

 التقليدي مل يعد يتامىش وتطور أبعاد ومفاهيم الالمركزية.
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االستثامرات  سسات عىل قروض بنكية لتمويلومن أبرز معوقات التنمية املحلية عىل الصعيد املايل صعوبة حصول املؤ 

وعدم استقرار املنظومة املالية، وإن وجدت فهي مقرتنة بغياب املرافقة املالية للمشاريع، والكلفة املرتفعة للقروض  .املحلية

 البنكية.

  املطلب الثاين: تفعيل عملية التنمية املحلية املستدامة:

ن عملية التنمية املحلية يف تحسني معيشة الناس، وزيادة مشاركتهم يف بهدف الوصول إىل تحقيق الهدف املرجو م

تحديد وتقرير األولويات والربامج التنموية ملجتمعاتهم املحلية، يتطلب العودة إىل تفعيل رؤية اإلصالح االقتصادي بشكل 

نظر قتصادية، وهذا يتطلب إعادة العام، وما يتضمن ذلك من إعادة هيكلة القطاع العام ومهامه ودوره يف عملية التنمية اال 

يف مجمل وظائف ومهام كافة الوزارات ومراجعة عملياتها بهدف إعادة صياغتها وتشكيلها وصوال إىل حكومة كفؤة موجهه 

وقد سبق وأن تم تنفيذ الكثري من هذا التوجه إال أنه مل يستكمل. هذا يعني أنه ال بد من مراجعة مهام الوزارات  بالنتائج،

قتصادية كوزارات الخارجية، املالية، الصناعة والتجارة وإعادة تشكيلها بصيغة جديدة تفيض إىل خلق وزارة اقتصاد وطني اال 

للتعامل مع الشأن االقتصادي عىل املستوى الوطني، وأن يعاد النظر يف مهام وزارة املالية يف ما يتعلق مبوضوع التمويل 

 مهام وزارات الداخلية والجامعات املحلية والعمل بحيث يعاد مراجعة قانون البلدية واملالية العامة. كذلك إعادة النظر يف

بصورة جذرية بهدف متكني البلديات من مامرسة وظائفها وتحميل مجالسها مسؤولية رفع مستوى خدمة املجتمع املحيل 

الستغالل الفرص  لخاص واملجتمع املدين؛لتتوىل تنفيذ برنامج التنمية املحلية، وتفعيل طاقات كافة الرشكاء من القطاع ا

كام  371االقتصادية املتاحة وتفعيل دور املنتخبني بعد مراجعة كافة الترشيعات الالزمة لتمكينهم من تحقيق التنمية املحلية.

 ية. ليتطلب األمر إعادة تنسيق املهام ذات العالقة بوزارة العمل والحامية االجتامعية بهدف تسهيل أنشطة التنمية املح

و قد يتطلب األمر إعادة صياغة كاملة ملفهوم الحكم املحيل وتوسيع دور البلديات؛ باعتبارها مؤسسات تديرها هيئات 

منتخبة، وأن يعاد هيكلة قطاع البلديات بشكل جذري؛ بحيث تكون البلدية أك ر قدرة وإمكانا لتقدم خدماتها لكافة مواطنيها 

لبلدية تساعد يف وصول خدماتها لكافة مواطنيها، وأن يناط بهذه البلديات أيضا مهام من خالل اعتامد تقسيامت إدارية ل

اإلرشاف عىل مستوى الخدمات التي تقدم من الجهات األخرى، حكومية كانت أو قطاعا خاصا، وأن تساهم البلدية أيضا 

وفر آليات املركزية ومؤسساتها. وهذا قد ييف تحديد األولويات التنموية واحتياجات املجتمع املحيل ومناقشتها مع الحكومة 

زيادة املشاركة الشعبية يف صنع القرار االقتصادي للمجتمع املحيل وتحديد أولوياته وحاجاته بعيدا عن الكثري من الكلف 

حيث  نالسياسية واإلدارية واملالية التي قد رتبتها الالمركزية بشكلها الحايل، وهذا يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام م

الحجم واملهام. وكام ميكن التوسع يف هذا املقرتح بحيث يصار إىل تقسيم مراحل تقديم الخدمات عىل مستويات مختلفة 

 منها مبستوى البلدية وأخرى عىل املستويني املحيل والوطني. 

 املطلب الثالث: الالمركزية أسلوب التنمية املحلية املستدامة:

الالمركزية؛ مبا أن الالمركزية هي الحالة أو الوضع الذي يعطى  ملنهج محوريا هدفا امةاملحلية املستد التنمية متثل 

فيه حق املشاركة يف اتخاذ القرار للمستويات اإلدارية الدنيا، دون أن يلغي ذلك حق الجهة املركزية يف اتخاذ القرار، فهي 

تتواجد  بني السلطة املركزية وهيئات أخرى مستقلةإذن أسلوب عمل يقوم عىل مبدأ توزيع سلطة صنع القرار والصالحيات 

                                                           

 68.ص.1984فريديريك هاريسون ، الموارد البشرية و التنمية ، ترجمة سعيد عبد العزيز ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ،  -371
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يف األقاليم والتجمعات السكانية املختلفة، وهذا يعني أن الالمركزية اإلدارية تتمثل يف تفعيل دور السلطات اإلقليمية 

ياتها بالشكل حوذلك بإسناد مهام إدارية وتنموية لها تزيد من فاعليتها، وتعزز دورها يف تحمل مسؤولياتها وصال  372واملحلية،

 الذي يعمل عىل دمج السكان املحليني يف عمليات التنمية املحلية ويؤدي يف النهاية إىل نجاحها. 

وألن اإلدارة املحلية تؤدي دورا كبريا وهاما يف تحقيق التنمية الشاملة عىل املستوى املحيل وهذا بحكم أنها قريبة من 

حو تحقيق تنمية شاملة يف املستوى املحيل، البد أن يكون يف ظل الرشاكة مع املواطن، وعمل اإلدارة املحلية يف سريها ن

املجتمع املدين من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، إال أنها لوحدها عاجزة عن تلبية حاجات املواطنني املتزايدة، كام 

هداف الخدمايت وتحول دون تحقيق األ أنها تصطدم مبجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تؤثر عىل أداء دورها التنموي و 

 املرجوة. والتي ميكن إيجازها فيام ييل: 

 تضارب مصالح أعضاء املجلس مام يعرقل عملية التنمية ويعيق تحقيق املصلحة العامة.  -

 تغليب املصلحة الخاصة عىل املصلحة العامة داخل املجالس املحلية املنتخبة بوصول انتهازيني إليها.  -

 ة املوارد املالية وإشكالية التمويل. محدودي -

عدم كفاءة اإلداريني وتدين مستواهم وكفاءتهم. وعليه تواجه اإلدارة املحلية تحديات يف ترقيتها إىل مستوى  -

املؤسسة العرصية القادرة عىل تقديم الخدمات وترسيع معامالت املواطنني والتواصل املبارش معهم بتفعيل املشاركة وجعلها 

 لتحقيق التنمية الشاملة عرب التعبئة وخلق الوعي و تعميم "مفهوم لجان اإلحياء" عرب تبني إصالحات شاملة.آلية 

التفكري االسرتاتيجي، وتطوير رؤية تنموية اقتصادية، ودعم قدرات املوظفني املحليني لتطبيق هذه الرؤية يف إعداد  -

 وصياغة خطة تنمية اقتصادية شاملة. 

دميقراطية وتوسيع قاعدة املشاركة الشعبية يف عملية صنع القرار التنموي عىل املستوى املحيل، وذلك ترسيخ مبدأ ال -

  عىل اعتبار أن الالمركزية هي شكل من أشكال وأسس العملية الدميقراطية.

 خامتة:

وتعمل  ها،راشد وغري هناك الكثري من القضايا واألفكار الهامة حول الالمركزية والحكم املحيل والشفافية والحكم ال 

الالمركزية عىل تحقيق جملة من املزايا كاملشاركة الشعبية الواسعة ومتكني الشعب من تسيري شؤونه عن طريق ممثليه يف 

املجالس املنتخبة، باإلضافة إىل تقريب اإلدارة من املواطن، واألهم يف كل ذلك إرشاك املواطنني يف عملية التنمية املحلية 

حقيق التوازن بني املطالب الشعبية والسياسات الحكومية، فالجانب اإلداري يف عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة املستدامة، وت

خطط التنمية املستدامة عامة، والتنمية املحلية املستدامة خاصة قضية يجب التعامل معها عىل أنها أساسية ورضورية لنجاح 

 هذه الخطط يف تحقيق أهدافها.

                                                           
جمعي عماري، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع االستثمار في مجال الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي -372

 .2004أبريل  26/27ماعات المحلية في ضوء التحوالت االقتصادية، الجزائر الج .حول تسيير وتمويل
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ن خطط التنمية وبالذات الريفية منها يف العديد من دول العامل النامي ناجم باألساس عن األساليب كام أن فشل كثري م

اإلدارية املتبعة يف إدارة خطط التنمية أثناء تنفيذها وليس عن فقر يف محتوى عملية التخطيط نفسها، عىل صعيد آخر فإن 

لتخطيط القطاعي، وهي الوسيلة الوحيدة التي يتم من خاللها اإلدارة هي التي تربز أهمية التخطيط الالمركزي مقارنة با

تحويل األهداف القطاعية إىل إطار عام يصلح كاسرتاتيجية لتنمية محلية تسمح بتحقيق املشاركة الشعبية؛ أي مشاركة 

 الهيئات نيوتضمن الرتابط واالنسجام والتكامل ب املواطنني وذوي الكفاءات العلمية بشكل عام يف القرارات املحلية

واملؤسسات املعنية بإعداد وتنفيذ خطط التنمية املحلية، لذلك فإن هيئات التخطيط الرسمية عىل املستوى اإلقليمي واملحيل 

يجب أن متتلك السلطة والكفاءة اإلدارية العالية التي متكنها من القيام بدورها عىل أكمل وجه. ويجب عىل عملية التخطيط 

دارية أن تعني بتفعيل املشاركة الشعبية ودور املجموعات املستهدفة يف عمليات إعداد وتنفيذ خطط يف ظل الالمركزية اإل 

التنمية املحلية، وهذا ما يعرف بأسلوب التخطيط من أسفل، والذي يساعد يف تحديد أهداف التنمية اإلقليمية التي تعكس 

ات تخطيط ف التنمية اإلقليمية التي تضعها هيئات ومؤسسخصوصية اإلقليم قيد التخطيط، ودامئا هناك فرق كبري بني أهدا

إقليمية، وأهداف التنمية اإلقليمية التي تضعها هيئات التخطيط املركزي، وأن كانت األوىل يجب أن تكون مكملة ومنسجمة 

 373مع الثانية وغري متناقضة معها. 

ية بسهولة إزاء حلية، يعمل عىل تطويع برامج التنمإن تطبيق اإلدارة الالمركزية بفاعلية يف مجال التخطيط والتنمية امل

حاجات السكان املحليني ومتطلباتهم، ألنها تسمح مبشاركتهم يف عملية إعداد وتنفيذ الخطط التنموية ملناطقهم، كام توفر 

ا بشكل هدعام رضوريا لحشد الطاقات وتعبئة املوارد، وهذا يهيئ فرص النجاح لخطط التنمية الوطنية يف تحقيق أهداف

متوازن يضمن توفري حياة مالمئة للسكان يف جميع مناطق الدولة، ويسهم هذا النجاح يف تحقيق التوازن اإلقليمي وتقليل 

الفوارق االقتصادية واالجتامعية واإلقليمية، وهذا يعتمد بالدرجة األوىل عىل توزيع سلطة صنع القرار بني الهيئات املركزية 

 رعتبار أن توزيع االستثامرات واملوارد ورصدها يف مجتمع ما له عالقة وثيقة بتوزيع سلطة صنع القراونظريتها املحلية، عىل ا

ومتثل الالمركزية مبا متنحه من صالحيات أوسع للهيئات املحلية إطارا مالمئا إلرشاك املجتمع املحيل يف تخطيط فيه. 

ة، والتي أصبح ة ومشاركة مختلف الفاعلني يف العملية التنمويوتنفيذ ومتابعة تنميته الذاتية، وتساهم يف نرش الدميقراطي

املجال املحيل خالل العقود األخرية إطارها األنسب بهدف تحقيق استغالل أمثل للموارد الطبيعية املحلية املتاحة والكامنة، 

 وتشغيل األيدي العاملة املحلية.

رار د من البريوقراطية اإلدارية مام يرسع يف اتخاذ القويتجىل دور الالمركزية يف تحقيق التنمية املحلية يف الح

ويساهم يف إيجاد تقاسم لسلطة القرار التنموي يف استثامر املوارد داخل الدولة. ومن خالل صالحيات السلطات املحلية 

التنمية الوطنية  طالقدرة عىل ربط برامج ومشاريع التنمية بالحاجات املختلفة واملتعددة للسكان، وبالتايل تحقيق أهداف خط

بصورة فاعلة وإيجابية؛ حيث أن االتصال املبارش واملستمر بني هيئات التخطيط والسكان، ميكن من الحصول عىل بيانات 

أك ر دقة حول أوضاعهم، ويساعد عىل إعداد خطط تنموية واقعية وفعالة ومؤثرة مام يؤدي إىل تحسني جودة الحياة، من 

امرات إىل الجميع، مام يقلل من حدة الفوارق االقتصادية واالجتامعية. وأخريا من خالل إسناد خالل وصول املوارد واالستث

                                                           
فالتخطيط والبناء من أسفل يعمل على تحقيق مبدأ رئيس من مبادئ التنمية الناجحة وهذا المبدأ يتمثل في تعزيز الحرية، ولكن ليس  -373

 عظم من قدرة اإلنسان على االختيار.بمفهومها السياسي فقط، وإنما بمفهومها اإلنساني الشامل؛ الذي يسمح وي
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صالحيات تنموية إىل هيئات محلية ميكن هيئات التخطيط املركزية أخذ الوقت الكايف يف اإلرشاف بشكل فعيل وعميل 

 374التنمية االقتصادية املحلية.عىل متابعة خطط 

  التوصيات:

م يف عملية التنمية املستدامة املتمثل يف التفاوت يف مستوى التنمية بني املدن الكربى والعواص تصحيح الخلل -1

 واملناطق النائية.

 تحقيق التوازن بني مختلف املناطق مبساهمة الالمركزية.  -2

 عدم االستئثار بالسلطة وزيادة فرص املشاركة السياسية يف املجتمع وتحقيق إرشاك أكرب للشعب يف اتخاذ  -3

 القرارات وإدارة املرافق العامة واملحلية.

تخفف أعباء اإلدارات املركزية بالالمركزية وتحقيق رسعة وفعالية يف انجاز املهام، إذ أن الهيئات املحلية أدرى  -4

 مبصالحها وحاجاتها التي تختلف من منطقة إىل أخرى.

نمية املحلية نمية املحلية، باغتبار أنها ستقدم للتإعطاء الالمركزية بهذا املفهوم دورها املالئم لتخطيط وتنفيذ الت -5

 إطارا مناسبا للمجتمع.

فتح املجال أمام الجهات الفاعلة املشاركة يف بناء وتقاسم املنافع، وجعل حركة املجتمع أك ر عدال وشموال وإنصافا  -6

 للجميع.

حلية إىل األخرى التي حولت اإلدارة امل التخفيف من ثقل النصوص اإلدارية، وتقوية املوارد املالية، وإزالة املوانع -7

 .مجرد وحدات إدارية ترابية فقط تفتقر إىل حرية املبادرة وسلطة التقرير

رضورة التفكري يف توسيع صالحيات ومسؤوليات املنتخب املحيل، باعتباره محرك التنمية املحلية؛ وباعتباره  -8

 املسؤول واملخطط واملقرر يف شؤونه ومشاريعه وبرامجه

  .ع الرشوط الرضورية النتخاب الكفاءات القادرة عىل النهوض بالتنمية املحليةوض -9

التفكري يف خلق ميكانيزمات جديدة تتالءم والتسيري الحديث، وإسناد املهام واملناصب حسب الكفاءات املدعمة  -10

 بالشهادات واحرتام هرمية التنظيم اإلداري.

يات عرب خطط تطوير االقتصاد املحيل، وهذا بتواجد فريق عمل إيجاد رؤية للنمو وتطوير اسرتاتيجيات األولو -11

تسهيل الرشاكات  ميتلك معرفة جيدة مبسؤولياته، ويفهم السياسات والترشيعات الرضورية من أجل

االسرتاتيجية مع القطاع الخاص واملستثمرين، من خالل معرفة كيفية الوصول إىل آليات متويل بديلة 

تحديد األصول املحلية سواء كانت موارد برشية، طبيعية، مالية أو غريها التي تدعم واستخدامها بشكل صحيح، و 

  قدرة الوصول إىل استخدام البيانات واملعلومات املتعلقة مبصادر النمو املحتملة. التنمية االقتصادية املحلية، مع

                                                           

374-Strategies for Sustainable Development(WashingtonDC:USAID1994),p17in Democratic Decentralization, by Camille 

Cates Barnett, Ph.D. Henry P. Minis Jerry Van Sant of the Research Triangle Institute, December 1997 This paper was 

prepared for the United States Agency for International Development under the IQC for Democracy and Governance, 

Contract No. AEP-5468-I-00-6014-00, Task 1, Delivery Order 2: Use of Incentives to Encourage Devolution of Central 

Authority/Resources to Local Governments. 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

170 

 قامئة املراجع

  ي لدستور الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية يتضمن التعديل الدستور  2016مارس  6مؤرخ يف  01-16قانون رقم

 2016مارس  7املؤرخة يف  14الجريدة الرسمية رقم 

  2011جويلية  3لـ  37، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية رقم 2011جوان  22مؤرخ يف 11/10قانون رقم. 

  ن القانون املدين . املعدل و املتمم. املتضم 1975سبتمرب  26املوافق ل  1395رمضان  20املؤرخ يف  58-75األمر 

  ،1992، 1اإلسكندرية، طإبراهيم عبد العزيز شيحا: األنظمة السياسية املعارصة، الدار الجامعية للطباعة والنرش  

 -2007، القاهرة 1أحمد أحمد إبراهيم، تطبيق الجودة واالعتامد يف املدارس، دار الفكر العريب، ط . 

 -1992بريوت  لعلم للماليني.الطبعة األوىل. دار ا  معجم أعالم املورد :البعلبيك منري. 

 1975الوجيز يف نظم الحكم و اإلدارة، دار الفكر العريب للنرش ، القاهرة، ط  :الطاموي سليامن محمد. 

  بوعمران عادل، دعاس كامل: استقاللية الجامعات املحلية،مدلولها، معايريها وبيان مستلزماتها، مجلة معارف، جامعة

 .2010، جوان 8البويرة عدد 

 ي عامري، مساهمة الجامعات املحلية يف تشجيع االستثامر يف مجال الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة جمع

 .2004أبريل  26/27الجامعات املحلية يف ضوء التحوالت االقتصادية، الجزائر  .إىل امللتقى الدويل حول تسيري ومتويل

 1992، الجزائر: دار الهدى،2يف اإلسالم. ط حسن صادف عبد الله، السلوك اإلداري ومرتكزات التنمية ، 

  .سة شباب الجامعةمؤسحسني عبد الحميد أحمد رشوان، التنمية ...اجتامعيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا، إداريا، برشيا ،

 . 2009اإلسكندرية مرص 

 جامعة البليدة   3اقتصاد؟ مجلة دراسات  جبائية ، العدد  ألي ارتباط املحلية أي والتنمية وازنةامل رحيم حسني: المركزية

 . 2013ديسمرب  2

 2001املحلية، الدار الجامعية، اإلسكندرية  عبد املطلب عبد الحميد: التمويل املحيل والتنمية . 

 2000جزائرعامر عوابدي: القانون اإلداري، ديوان املطبوعات الجزائرية، ال . 

 1984 ،، معهد التخطيط القومي ، القاهرة، املوارد البرشية و التنمية ، ترجمة سعيد عبد العزيز فريديريك هاريسون 

 بطرس: حول الالمركزية فؤاد  Nº 2 (1993)- Revue juridique de l'USEK. 

  2015 - 02 - 08يوم  الجمهوريةالتقسيم اإلداري الجديد يف الجزائر، مقال منرشر يف جريدة  فاطمة: شمنتل 

 ،1987اإلدارة املحلية واسرتاتيجياتها. منشأة املعارف، اإلسكندرية  مصطفى الجندي. 

 -2008ديدان، القانون املدين الجزائري دار بلقيس، الجزائر،  مولود . 

 

 Alexis de Tocqueville: De la démocratie en Amérique, ed 12 institut Coppet, paris 2012. 

 Laidi Zaki : La grande perturbation, Flammarion, Paris, 2004, - CONSEIL D’ÉTAT,RAPPORT 

PUBLIC 2001,Jurisprudence et avis de 2000,Les autorités administratives indépendantes 

ÉTUDES & DOCUMENTS N° 52, ,La Documentation française ,ISBN 2 11 004788-7– Paris, 

2001 p374 

 -loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dite "loi ATR"). 

La décentralisation est consacrée par l’article 1er de la Constitution, selon lequel "l’organisation 

[de la République française] est décentralisée". 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n145/mode/1up
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n145/mode/1up
https://libraries.najah.edu/publisher/849/
https://www.djazairess.com/author/%D9%81+%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%84
https://www.djazairess.com/author/%D9%81+%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%84
https://www.djazairess.com/eldjoumhouria
https://www.djazairess.com/eldjoumhouria


 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

171 

 أحكام التعسف يف استعامل الحق بني التأطري القانوين و الجدل الفقهي
 

 أحكام التعسف في استعمال الحق بين التأطير القانوني و الجدل الفقهي

 
، 02كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة 

 الجزائر

 

 
، 02لعلوم السياسية، جامعة البليدة كلية الحقوق و ا

 الجزائر

 

 ملخص:

أدى التنوع يف األفعال الضارة إىل تنوع يف أنظمة املسؤولية املدنية  من مسؤولية عن األفعال الشخصية و  

أخرى مرتتبة عن فعل الغري أو عن فعل األشياء، و يعترب الخطأ أساس املسؤولية الشخصية، و نظرية التعسف يف 

ل الحق  هي تطبيق من تطبيقات هذه املسؤولية املستحقة للتعويض . عىل هذا األساس نص املرشع  استعام

عىل اعتبار أن التعسف يف استعامل  10-05الجزائري رصاحة  عند تعديله ألحكام القانون املدين مبوجب القانون رقم 

مكرر،  124االت املحددة يف نص املادة الحق خطأ و أدرجه ضمن الفعل املستحق للتعويض السيام إذا توفرت الح

 ليمنح القايض سلطات واسعة يف تقدير توفر الرشط التعسفي.

 الفعل الضار.-تطبيقات الخطأ -الفعل املستحق للتعويض-: التعسف يف استعامل الحقالكلامت املفتاحية

 

 مقدمة:

ما يعرف بسبب الحق ، و يرتبط  إن الحق يقوم عىل أساس أطراف الحق و محل الحق و تحمل التبعية من خالل

مضمون الحق بسلطات و الصالحيات املخولة لصاحب الحق يف الترصف و االنتفاع و االستعامل ، و األصل العام يقيض 

بحرية استعامل الحقوق بهدف تحقيق املصالح الشخصية لكن االستثناء يقيض بأن يكون االستعامل مرشوعا و غري مخالف 

ـ و لهذا وجب املوازنة بني املصلحة الخاصة للفرد و مصلحة 375و ال يجلب املفاسد أو يحدث رضرا بالغريلألنظمة و القوانني 

الخاصة للغري الذي قد يترضر من استعامل هذا الحق و مع املصلحة العامة التي تقدم عىل املصلحة الخاصة عىل أساس 

 ل كال القسمني سواء ارتبط الحق باملال أو مبلكية أوأن الحق مقسم إىل الحق العام و الحق الخاص و لهذا التعسف يشم

 .376االنتفاع بها أو حق غري مايل و مهام كان سبب اكتساب هذه الحقوق اختيارية أو اجبارية

و عمل املرشع عىل تقسيم مجال املسؤولية عن األفعال الشخصية إىل املسؤولية الناتجة عن الخطأ يف مامرسة الحرية 

من القانون املدين،و إىل املسؤولية املرتتبة عىل  خطأ يف استعامل  125و  124املميز طبقا للامدتني  من الشخص البالغ أو

مكرر ، وعليه حرية استعامل أي حق من الحقوق هو مقيد و محل رقابة ، للخروج من النزعة الفردية  124الحق وفقا للامدة 

                                                           
 .35ص  1988 04فتحي الدريني نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه االسالمي مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة  - 375

شبكة www alukah.netريعة االسالمية ،مقتبسة من الموقعشأحمد فهمي أبو سنة نظرية التعسف في االستعمال الحق في أفاق ال - 376

 .01،ص  10.00على الساعة  01/04/2018و تاريخ زيارة الموقع  16/05/2008افة االلوكة تاريخ اإلض
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ر يتمثل يف التنبؤ و التوقع و تفادي االرضار التي تصيب الغري بالرض ،و ليكون هناك دور وقايئ الذي 377إىل النزعة االجتامعية

مكرر من القانون  124، و إال ترتبت املسؤولية املدنية عىل أساس املادة  378و استعامل الحق بحذر و إزالة الفعل غري املرشوع

زال تثري و ما هي أهم النقاط التي الت املدين، فام هي  أهم نقاط الصواب التي تفاداها املرشع عند تعديله للقانون املدين

 جدال فقهيا؟

املثارة  ت ة والتساؤال ــــاملطروححاول التعليق عىل نص هذه املادة لإلجابة عىل اإلشكالية ـــــالل بحثنا نـــــــمن خ

 التالية:

ع بنص املادة إذا كانت املسؤولية عىل أساس التعسف يف استعامل الحق هي خطأ شخ ي فلامذا مل يكتفي املرش  -

 من القانون املدين؟  124

 و هل يشكل الرشط التعسفي خطأ يندرج ضمن الفعل املستحق للتعويض فقط رغم اتساع مجاالت تطبيقه؟-

 و هل أصاب يف توسيع تطبيقاته مبنح السلطة التقديرية للقايض ؟ -

 من خالل املحاور التالية:مكرر  124و سوف نتهج املنهج الوصفي التحلييل ملناقشة أحكام نص املادة 

 بالرشط التعسفي  حيث تعريفاملحور األول: من 

مكرر اعتبار التعسف يف استعامل الحق فعال مستحقا للتعويض و خطأ يف  124حيث موقع املادة  الثاين: مناملحور 

 استعامل الحق.

 عامل الحقحيث مناقشة حاالت قيام املسؤولية عىل أساس التعسف يف است الثالث: مناملحور 

 بالرشط التعسفي حيث تعريفاملحور األول: من 

للحق وظيفة اجتامعية لهذا وجب استخدام هذا الحق دون احداث رضار بالغري مبا يتوافق مع أحكام الرشيعة 

د صاإلسالمية،  فالخروج عن القيود القانونية املرتتبة عىل التمتع بالحق ال يعرب عن حسن نية صاحب الحق ال سيام إذا ق

بترصفه إرضار غريه ألن قاعدة مبدأ حسن النية تفرض التزامات تقتضيها القواعد االجتامعية، و من هنا وجب بداية التعريف 

 مبصطلح "التعسف" الذي أثار جدال كبريا و هناك من اعتربه مفهوما غامضا ، فهل كان املرشع محقا ؟

 التعسف لغة: مفهوم-أوال

ن العرب معنى تعسف فالن فالنا ، إذا ركبه بالظلم و مل ينصفه ، و الرجل العسوف إذا بالرجوع البن املنظور يف لسا

كان ظلوما و التعسف ركوب املفازة و قطعها بغري قصد و ال هداية و ال توخي صوب و ال طريق مسلوك ، و العسوف التي متر 

ة و ال يأخذ املسافر عىل غري طريق و ال جادعىل هداية فرتكب راسها يف السري و ال يثنيها يشء و العسف يف األصل أن 

 ،و عليه فهو يعني الظلم و الجور و اخذ األمور بالقوة. 379علم

                                                           
-2014،منى مقالتي، القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة في التشريعات المقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه ،جامعة الحاج لخضر، باتنة -377

 .11ص 2015

 .81،ص  ITCIS édition 2010المسؤولية المدنية المهن بروفسور فليب لوتورنوا ترجمة العيد سعادنة-378

 .2943ص  1981دار المعارف القاهرة  24، الجزء  04ابن المنظور ،لسان العرب ،المجلد  -379
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 :والترشيعياالصطالحي  املفهوم-ثانيا

هناك بعض الترشيعات من عرفت التعسف عىل أنه تجاوز صاحب الحق لحسن النية و إساءة استعامل الحق بشكل 

من القانون املدين و  05و  04من قانون املوجبات و العقود و املرصي يف املادة  124ين املادة غري مرشوع  مثل املرشع اللبنا 

إال أن تعميم هذا املفهوم غري منطقي ، ألنه يف بعض الحاالت يستفيد ، 380من القانون املدين الفرنيس  74الفرنيس املادة 

 فاع بالحق  .صاحب الحق من املترضر من تعويض لقاء االنتقاص من حرية االنت

التي تعني إساءة يف  Abusالتي هي الرتجمة الحرفية لكلمة   l’abus des droitsو الفقهاء الفرنسيون يطلقون عليها 

استعامل الحق لكن املرشع الجزائري استعمل مصطلح التعسف بدل إساءة أما ابن قيم الجوزية استخدم مصطلح املضارة 

 .381يف الحقوق يف كتابه الطرق الحكمية

،     و عرفه الدكتور فتحي  382و عرفه الدكتور أحمد فهمي أبو ستة :"ترصف االنسان يف حقه ترصفا غري معتاد رشعا" 

الدريني :" التعسف يف استعامل الحق امنا يكون عىل وجه يناقض مقصد الشارع من ترشيعه"، لكن قد يكون االنحراف 

ميارس الشخص  فعال مرشوعا يف األصل مبقتىض حق رشعي  ثبت عىل نحو غري مرشوع يف استعامل الحق ،و عرفه "أن 

أو مبقتىض اباحة مأذون فيها رشعا عىل وجه يلحق بغري األرضار أو يخالف حكمة املرشوعية "و –بعوض أو بغري عوض –له 

حق لتحقيق لمن صورها حسب مخترص ما تطرق إليه استعامل الحق سلبا أو إيجابا ملجرد قصد االرضار بالغري ،استعامل ا

مصلحة تافهة ال تتناسب مطلقا مع الرضر الناشئ عنه و املناقضة الظاهر أيضا من قبل ما غلب رضره عىل نفعه ال يرشع، 

، و الترشيع الجزائري أخذ باملعيار الذايت  383اتخاذ الحق ذريعة لتحقيق مصالح غري مرشوعة احتياال عىل قواعد الرشع 

 باملعيار املوضوعي املرتبط بالغرض الذي رشع من أجله تقييد الحق بعدم التعسف . املرتبط بنية االرضار بالغري و

و عرفته الدكتورة جميلة عبد القادر الرفاعي: "مناقضة قصد الشارع يف الترصف رشعا بحسب األصل التعسف ال يكون 

ع سلطة اختصاص يقر به الرش  "إال بالحق لذلك لو تعسف يف الباطل فال يعد تعسف" و لهذا فهي تعرف الحق عىل أنه 

 .384عىل يشء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا ملصلحة معينة"

و هناك فرق بني التعسف و مجاوزة حدود الحق أو االعتداء عليه ،فالثانية غري مرشوعة أصال مبا يخالف األوىل األصل 

النفراد عىل خالف من ميارس رخصة أو و صاحب الحق يتمتع مبركز ممتاز عىل سبيل االستئثار و ا 385فيها أنها مرشوعة

، كام 386حرية يكون فيها الجميع متساوون يف نفس الحريات و الرخص عىل أن يتم تنسيق بينهم يف االستعامل الجامعي

حاو ل جانب من الفقه الفرنيس التفريق بني الحق و الحرية التي يقع عليهام التعسف،  غري أنهم انتهوا بنتائج متعارضة 

                                                           
 .14منى مقالتي ، المرجع السابق، ص -380

 .46فتحي الدريني ،المرجعالسابق،ص  -381

 .02أحمد فهمي أبو ستة، المرجع السابق،ص -382

 .47- 39-35يني ، المرجع السابق، ص ص فتحي الدر-383

 .234، ص  2005لسنة  03جميلة عبد اقادر الرفاعي التعسف في استعمال الحق ، مدونة البحوث و الدراسات المجلد العشرون العدد  -384

 .47فتحي الدريني ، المرجع السابق ،ص -385

القانون المدني الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه،كلية الحقوق جامعة  مصطفى بوبكر ، اساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ و الضرر في - 386

 .69،ص  2012-2011اإلخوة منتوري قسنطينة 
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ي جعل الجانب اآلخر من الفقه يعترب أن الحق وجه من أوجه الحرية ال ميكن الفصل بينهام مثالحسب رأي الفقيه األمر الذ

، و مامرسة الحق هو الذي يعطي القدرة 388، فحني الفقيه روست يرى أن الحرية تشمل الحق و ال ترادف فيه387أنسل

رادة أثارها القانونية ، لكن حرية مامرسة هذا الحق لصاحبه حتى ينشأ حقوق أخرى عن طريق التعاقد و حتى تحدث اإل

مرتبطة مببدأ حسن النية و البعد األخالقي و االجتامعي فاستغالل املتعاقد معه و القوة االقتصادية و احتكار السوق كلها من 

 .389مظاهر التعسف يف استعامل الحق 

ة لصالح مية ، بحيث جعل الله للحق مصلحة فرديو متتد نظرية التعسف يف استعامل الحق أصولها من الرشيعة اإلسال 

صاحبه و مصلحة جامعية لصالح الجامعة ألن ثروة األمة تعتمد عليها لهذا نهى مثال الشخص عن اتالف ماله الن فيه 

 نصيب الجامعة من الزكاة ، و عليه فالرشيعة اإلسالمية تقوم عىل اشرتاكية الحق فالحقوق الشخصية العينية ليست مختصة

بأصحابها يف االستالم اختصاص مطلقا و ليسوا مستبدين يف التمتع مبزاياها استبدادا عام قد يتبادر من وصفها بالحقوق 

الخاصة و اذا ترصف فيها مرشوط بسالمة الجامعة من أي رضر أو اراد تحقيق مصلحة ال تتكافأ مع الرضر للغري أو مصلحة 

 .390غري مرشوعة

 استعامل الحق  وخطأ يففعل مستحق للتعويض  واعتبار التعسفمكرر  124ع املادة حيث موق الثاين: مناملحور 

تطرق املرشع الجزائري لنظرية التعسف يف استعامل الحق بداية قبل تعديل القانون املدين يف الباب التمهيدي مام 

ع املرصي النظرية يف الترشيأوحى أنه يؤسس هذه النظرية عىل تحمل التبعية بخالف ما كان يقصده نقال عن موقع هذه 

 من القانون املدين املرصيالتيتنص :" يكون استعامل الحق غري مرشوع يف األحوال التالية : 05و لنص املادة 

 أ ـ إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري 

 ري من رضر غب ـ إذا كانت املصالح التي يرمي إىل تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب ال

 ج ـ إذا كانت املصالح التي يرمي إىل تحقيقها غري مرشوعة " 

 من القانون املدين الجزائري قبل التعديل بنفس معنى املادة السالفة الذكر: 41وتنص املادة 

 "يعترب استعامل الحق تعسفيا يف األحوال التالية: 

 إذا وقع بقصد اإلرضار بالغري -

 ول عىل فائدة قليلة بالنسبة إىل الرضر الناشئ للغري.إذا كان يرمي إىل الحص -

 إذا كان الغرض منه الحصول عىل فائدة غري مرشوعة" -

 واملالحظات التي نسجلها من نص هذه املادة تتمثل يف:

 أهمل املرشع الجزائري التطرق إىل القاعدة العامة يف استعامل الحقوق قبل و بعد التعديل القانون املدين حيث: -

                                                           
387- Ancel (p),critère et sanction de l’abu de droit en matière contractuelle ,cahier de droit de l’entreprise,1998,p150.   

388-Rouast (A),les droit discrétionnaires et les droit contrôlés ,RTDCIV ,1944,p144.  

 .262ص مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية،المجلد العاشر ،العدد الثالث،شرط التعسفي في ظل نظرية استعمال الحق،سعدون يسين،البحث عن ال- 389

 .02أحمد فهمي أبوسنة، المرجع السابق ،ص -390
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من استعمل حقه استعامال مرشوعا ال يكون مسؤوال عام يرتتب عن ذلك االستعامل من رضر يصيب الغري" وهي "

من القانون  41فقط يف املادة  5من القانون املدين، واكتفى بنقل املادة  4القاعدة التي تناولها املرشع املرصي يف املادة 

كر ليه التطرق أوال لألصل ثم يتم تناول االستثناء ،لكنه اكتفى بذ املدين، املفروض أن أصل يرد عليه استثناءو كان ع

 .391االستثناء

وهام املادتان اللتان تتكلامن عن سن التمييز وسن الرشد، وأنه ال عالقة  42و  40موقعها غري الصائب بني املادتني -

 ون املدين .نطقي لنصوص القانبتاتا لنظرية التعسف يف استعامل الحق مبوضوع األهلية ، و بهذا قطع التسلسل امل

يف الفصل املعنون ب " األشخاص الطبيعية تاركا بذلك مجاال لالستنتاج ولو بطريقة ضمنية  41املرشع أدرج املادة  -

أن األشخاص االعتبارية واملخصص لها الفصل الثاين مستثناة من مجال تطبيق النظرية ألنه نظم النظرية يف الباب الثاين 

من الفصل  41ألول من القانون املدين تحت عنوان "األشخاص الطبيعية واالعتبارية " وتناول النظرية يف املادة من الكتاب ا

 .392" األشخاص االعتبارية "" وعنون الفصل الثاين ب  األشخاص الطبيعيةاألول الذي عنونه ب "

مصطلح"  رشيعات التي استعملتعىل خالف املرشع املرصي و باقي التالتعسف" استعمل املرشع مصطلح واسع " -

 الحق غري مرشوع" العتبار املصطلح السابق مبهم و غامض.

املرشع قد حدد نطاق النظرية تحديدا حرصيا يف املعايري الثالثة التي تناولها عىل سبيل الحرص و بهذا ضيق يف  -

لواسع ت ال ميكن أن تشمل املفهوم االسلطة التقديرية للقايض يف حاالت أخرى ،و قفل باب االجتهاد عليه، وهذه الحال 

 للمصطلح الذي استعمله "التعسف".

" التي ضيقت نطاق هذا املعيار يف النص seulخطأ يف الرتجمة بني النص العريب و الفرنيس الذي أحدثته عبارة " -

 د.وحيباللغة الفرنسية، بخالف النص العريب اشرتط فقط أن يكون هناك هذا القصد دون أن يكون القصد ال

مل يوضح إذا كان املرشع يدرج ضمن املسؤولية التقصريية عىل أساس الخطأ كام نص عىل ذلك بعد التعديل عىل -

اعتبار انها انحراف عن سلوك الرجل العادي سواء كان الخطأ جسيم أو يسري أم أنه وضع املادة يف الباب التمهيدي دليل 

حكام الرشيعة اإلسالمية بل عىل تحمل التبعية ، لكن ليت لو كان كذلك عىل أنه ال يقيمها عىل أساس الخطأ استنادا أل 

فقد حسم املرشع الخالف يف التعديل ليقيمها عىل أساس الخطأ دون األخذ بعني االعتبار للتوجه الحديث و تطور الحتمي 

بالنزعة  مربراته يف متسكه و ال مربر لتمسك املرشع الجزائري عىل خالف الترشيع الفرنيس الذي له393للمسؤولية املدنية

 الفردية.

 مكرر التي تنص: 124من خالل هذه االنتقادات عمل املرشع الجزائري عىل التعديل املادة السابقة مبوجب املادة 

 " يشكل االستعامل التعسفي للحق خطأ السيام يف الحاالت التالية:

 إذا وقع بقصد االرضار بالغري،-

                                                           
 .222،ص  1998مة لاللتزام ، مصادر االلتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر، علي عليسليمان ، النظرية العا - 391

 .83مضطفىبوبكر ، المرجع السابق ، ص - 392

 .32علي عليسليمان ، ضرورة  إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعة بن عكنون الجزائر، ص -393
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 دة قليلة بالنسبة إىل الرضر الناشئ للغري،إذا كان يرمي للحصول عىل فائ-

 إذا كان الغرض منه الحصول عىل  فائدة غري مرشوعة "-

 و املالحظات التي نسجلها عىل التعديل نلخصها من خالل النقاط التالية:

 من حيث موقع املادة و اعتبارها فعال مستحق للتعويض -أوال

 20املوافق ل  10-05قانون املدين هو التعديل الذي جاء به القانون رقم لعل أهم تعديل قام به املرشع الجزائري عىل ال

ويبدو أن أهم موضوع نال حظا وافرا من هذا التعديل هو الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب الثاين من  2005يونيو 

 مادة . 15مادة مس التعديل  17القانون املدين إذ أنه ومن أصل 

العمل  الفعل املستحق للتعويض " بدال عن  " يل من عنوان الفصل ذاته فقد أصبح العنوان "وقد بدأ املرشع التعد

" إذ يقصد عادة بالعمل كل عمل مادي مباح يقوم به الشخص لفائدة الغري بإذن أو من دونه ليستحق  املستحق للتعويض

زام بتعويض ري، و يرتتب عىل من قام بها االلتالتعويض، يف حني يراد بالفعل األفعال غري املباحة التي تلحق رضارا بالغ

 .394الرضر الذي لحق الغري

و فعال إذا ثبت تعسف استحق املرضور التعويض ، و لهذا ميكن إدراجه تحت هذا الباب بدل من الباب التمهيدي،و 

منه بعد أن أعاد صياغتها،  مكرر 124من القانون املدين إىل املادة  41عىل هذا األساس نقل املرشع نظرية التعسف من املادة 

 و قد أزال الشك حول مدى انطباق النظرية عىل االشخاص االعتبارية عند تعديل موقع املادة.

" مام يجعله مستقال  عمال غري مرشوع "" يشكل االستعامل التعسفي للحق..." و مل يقل  لكن استعمل الجملة التالية

بعالقات  ة التقصريية باملفهوم التقليدي ، فالتعسف مجالته واسعة  مرتبطعن الفعل املستحق للتعويض أو نظام املسؤولي

الجوار، عالقات العمل، بحقوق االرتفاق، بالعالقات التعاقدية   و بالقوانني املنظمة لحامية املستهلك  و بشؤون األرسة و 

 املعامالت التجارية...الخ.

ة ال عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ و هو يرتب مسؤولية عقدي و قد يقع التعسف يف تنفيذ االلتزام العقدي سواء يف

، لهذا 395تقصريية،األمر الذي يجعلها تعمم عىل جميع نواحي القانون دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة الفعل غري املرشوع

ة عمال بأحكام ييعترب الباب التمهيدي هو األنسب السيام إذا مل يؤسس التعسف عىل أساس الخطأ و ينظر له بنظرة موضوع

 .396الرشيعة اإلسالمية و هو نظام مستقل قائم بذاته مستقال عن املسؤولية املدنية و هو توجه جل الترشيعات الحديثة

 من حيث تأسيس نظرية التعسف يف استعامل الحق عىل أساس الخطأ -ثانيا

هب معه املرشع ، االتجاه الذي ذ انقسم الفقه إىل قسمني يف تحديد الطبيعة القانونية للتعسف يف استعامل الحق

الجزائري هو تأسيس هذه النظرية عىل أساس الخطأ ليحسم الخالف الفقهي قبل التعديل، و عليه هذا الرأي يربط التعسف 

                                                           
 .05، هامش ص  2007لتزامات الفعل المستحق للتعويض ، الطبعة الثانية ،موفم للنشر، علي فاللي، اال -394

 .225علي عليسليمان ، النظرية العامة لاللتزام ، مصادر االلتزام ،المرجع السابق،ص  - 395

 .62، المرجع السابق،ص علي فالليش من القانون المدني األلماني راجع هام 226و المادة من القانون المدني السويسري  02مثل المادة  - 396
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يف استعامل الحق بفكرة املسؤولية التقصريية و بتوسيع فكرة الخطأ ، فالخطأ ال يرتتب فقط عىل االنحراف يف مامرسة 

 لرخصة إمنا أيضا عند استعامل الحق .الحرية أو ا

فعىل الشخص أن يعمل دامئا بعناية ألن ال يصيب غريه برضر، و انقسم هذا الرأي يف تحديد نوع الخطأ بدوره إىل 

اتجاهني، اتجاه يؤسس التعسف عىل أساس الخطأ العادي فمن يقصد اإلرضار بالغري يعد مرتكبا لخطأ عمدي و من يستعمل 

إلرضار يستعمله بإهامل فبالنسبة ملعيار رجحان املصالح املتضاربة يقابله الخطأ الجسيم أما معيار تحقيق حقه دون نية ا

 .397مصلحة غري مرشوعة يقابله الخطأ غري الجسيم

لكن هذا يجعل من أن مسؤولية صاحب الحق تتحقق كلام انحرف يف استعامل حقه عن الغاية التي رشع من أجلها 

حدود اليقظة و التبرص و لو مل تتحقق مقومات الخطأ وهذا غري معقول ، األمر الذي يفصل التعسف  الحق حتى ولو التزم

عن فكرة الخطأ، إضافة أن الخطأ يقيم املسؤولية يف األعامل غري مرشوعة كأصل لكن الحق يندرج ضمن األعامل 

ضافة لطته يف استعامل الحق و مضمونه، إ املرشوعة  يف األصلو االستثناء هو الذي يقيض بعدم مرشوعيته إذا تجاوز س

أنهم سبق لهم و أن ميزوا بني استعامل الحق و الخروج عن حدود الحق لكن ما فائدة التمييز إذا كان الخطأ يتساوى مع 

التعسف ، كام أن الفقه مل يستقر عىل تعريف الخطأو لهذا أي تفسري للتعسف بواسطة الخطأ هو تفسري مجهول مبجهول 

 .398الفقيه ماركوفيتش عىل رأي

لهذه األسباب اتجه االتجاه الثاين بعد فشل االتجاه األول لألخذ بفكرة الخطأ املتميز من نوع خاص يرتبط بروح  

الحقوغايته االجتامعية و ذهبوا إىل أنه خطأ جامعي ألنه ميس بحقوق املجتمع و خطأ ضد املصلحة العامة و الخروج عن 

تعريف لنوع من األخطاء غري معروف ليبقوا يف دائرة املسؤولية التقصريية، ليكون هناك خطأ فردي حدود الحقوغياته، و أتوا ب

 و خطأ جامعي لكن أين املعنى الحقيقي للخطأ و هل بهذا نتجاوز االنتقادات السابقة؟ .

حق عن املسؤولية لإن االتجاه الثاين يتجاوز هذه االنتقادات ألنه يقيض باستقاللية نظرية التعسف يف استعامل ا 

التقصريية خارج دائرة الخطأ بهدف تقليص دور الخطأ ملصلحة الرضر ، و انقسموا بدورهم إىل اتجاهني األول يتمثل يف 

إعطاء املسؤولية مفهوما اجتامعي و أخالقي مبني عىل مبادئ العدالة  إلعطائها القيمة القانونية باعتباره مبدأ عاما قائم بذاته 

حراف بالحق عن الهدف االجتامعي و االقتصادي ليصبح عمال غري مرشوع يرتتب عليه إما معالجة األمر مبنع يستند إىل ان

استعامل الحق إذا كان سيحدث رضار بالغري من خالل الدور الوقايئ أو التعويض إذا وقع الرضر و عليه فالتعسف ال يقف 

دأ مام تجعلها تختلف عن املسؤولية املدنية ، لكن هذا املب،  قوعهامام جرب الرضر عينا او نقد بل الوقاية من الرضر قبل و 

 .399األخالقي ينقص من دور النظرية و طبيعتها القانونية

وثاين يعترب أساس التعسف املبادئ االجتامعية و إعطائه معنى اجتامعي فكل حق يجب أن يستعمل وفقا ألسباب  

رب فقط القصد يف ارضار الغري بل هو انعدام األسباب املرشوعة و تضا تتفق مع استقرار املجتمع و تقدمه و التعسف ليس

                                                           
شرح القانون المدني،نظرية العامة لالتزام، مصادر االلتزام،الجزءاألول،دار احياء التراث العربي بيروت، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في  - 397

 .850،ص 1952

 .70مصطفى بوبكر ،المرجعالسابق،ص  - 398

 .78-74رجع ،ص ص راجع األراء الفقهية لهذا االتجاه ،نفس الم- 399
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يف املصالح و مشكل تحديد الحقوق مبا فيها الحقوق السلطة العامة و العمل عىل املوازنة بني املصالح الفردية و االجتامعية 

تعسف فكرة الدكتور شوقي السيد أن ال ، و يف نهاية األمر املصالح الفردية هي مصالح اجتامعية بطريق غري مبارش، و اعترب

مستقلة عن الخطأ ألن إن كان الخطأ كافيا ملاذا وجد التعسف ؟ و اعتربها دستور اجتامعي يف استعامل الحقوق شأنها 

،لكن انتقد هذا الراي فالحق الفردي مهام تطور ال ميكن ان يتحول اىل حق اجتامعيو بالرجوع 400شأن الحريات و السلطات 

ام الرشيعة اإلسالمية فإنها تتوافق مع هذا الرأي من حيث أنها تقوم عىل االشرتاكية يف الحق فالترصف الفردي إىل أحك

، رغم ذلك حاول هذا الرأي للخروج من نطاق املسؤولية ،فلام ال يكون لنظرية التعسف  401 يف الحق مرهون بسالمة الجامعة

 .402يف استعامل الحق مبدأ قانوين عام  مستقل؟

املرشع املسؤولية عىل أساس الخطأ ، كونه يؤسس املسؤولية التقصريية عىل هذا األساس دون األخذ بعني   أسس

االعتبار االتجاه الحديث الذي يوكب التطور يف املسؤولية املدنية عىل أساس الرضر بالنظر لصعوبة إثبات الخطأ مع التطور 

ات التي    و تداخل التزاماتهم ، و لثبوت قصور هذا األساس يف الترشيعالتكنولوجيو تطور مسؤولية املنتج و تعدد املسؤولني

أخذت به  و لإلشكاالت القانونية التي  واجهتها يف تسوية بعض النزاعات القضائية، فاملسؤولية مل تبق بدون أن تتغري عرب 

استعامل الحق و مضار الجوار  و  الزمن بتطور األمراض املهنية  و حوادث العمل و حوادث املرور  و حاالت التعسف يف

األرضار البيئية و غريها من ملحقات املسؤولية املدنية ، و ما يهم هو جرب الرضر و التعويض بغض النظر عن وجود الخطأ من 

، رغم ذلك اعتمد الحل 403أعدمه و عن وجود السبب األجنبي من عدمه و هو ما يعرف بالتعويض اآليل املستقل عن الخط

راته عىل خالف و أزال الشكوك يف قصده بتأسيس هذه النظرية عىل الخطأ تأثرا بالترشيع الفرنيس الذي ي له مربالتقليدي 

فتأسيس التعسف يف استعامل  مكرر أن هناك عيب يف الصياغة 124و املالحظ أيضا عىل نص املادة  املرشع الجزائري.

ية ناك شطر ناقص يتمثل يف الحالت التي تكون فيه املسؤولالحق عىل الخطأ السيام يف الحالت التي عددها يوحي أن ه

عىل أساس الرضر، و لهذا وجب حذف كلمة الخطأ، و ترك مسألة تحديد الطبيعة القانونية للتعسف للفقه ألنها ليست من 

 .404مهام املرشع

 املحور الثالث: من حيث سلطة القايض يف تقدير حاالت قيام املسؤولية 

ىل عمكرر من القانون املدين أنها عددت صور التعسف بنفس الحالت قبل التعديل لكن  124ادة املالحظ عىل نص امل

، فلم تعد حالت التعسف و املعايري املعتمدة محددة عىل سبيل الحرص، بالنظر لتوسع مجالت التعسف يف سبيل املثال

بعا لوقائع النزاع هاد للقايض لتقدير التعسف تاستعامل الحق التي ال ميكن تلخيصها يف ثالث حاالت و بهذا فتح باب االجت

املعروض عليه ليفصل وفقا ملا تقتضيه مبادئ العدالة ، كام أن املرشع أعاد التوافق بني النصني بالغة العربية واللغة الفرنسية 

ي ذه الحالت الت" يف الحالة األوىل، و أخذ باملعيار الشخ ي و املعيار املوضوعي يف تحديد هseulعندما أزال عبارة "

 سنفصل يف كل واحدة منها فيام ييل:

                                                           
 01احمد فهمي ابوسنة ،المرجعالسابق،ص - 400

 .02أحمد فهمي ابو سنة ،المرجع السابق ،ص - 401

 82-78راجع األراء الفقهية لهذا االتجاه ، نفس المرجع ،ص ص  - 402

 .19-81،ص ص  2012محمد محفوظ ، النظرية العامة لاللتزام، المسؤولية المدنية، منشورات مجمع األطرش ، تونس -403

 .84مصطفى بوبكر ،المرجعالسابق،ص -404
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 الشخ ي: املعيار-أوال

التعديل  ، و هو نفس املعيار الذي اعتمده قبل اعترب املرشع التعسف يف استعامل الحق إذا وقع بقصد االرضار بالغري 

" التي ضيقت نطاق seulرة "لكن حذف الخطأ الذي وقع فيه يف الرتجمة بني النص العريب و الفرنيس الذي أحدثته عبا

هذا املعيار يف النص باللغة الفرنسية، بخالف النص العريب اشرتط  فقط أن يكون هناك هذا القصد دون أن يكون القصد 

 الوحيد، و أحسن بتصويب هذا الخطأ.

قيام املسؤولية ل و يعترب التعسف يف هذه الحالة خطأ عمدي يرتب مسؤولية مدنية ، لكن نية اإلرضار لوحدها غري كافية

لوك فالتاجر مثال الذي ينافس تاجر آخر و مل ينحرف عن الس. فيجب أن ترتبط أيضا باالنحراف يف سلوك الشخص العادي

املألوف للشخص العادي ال يعد مرتكب لخطأ حتى و لو قصد االرضار ، و تستخلص النية من خالل الرجوع إىل القرائن و 

،لكن 405ديرية يف ذلك ، فانعدام املصلحة و عدم تحصيل فائدة مثال  قرينة عىل قصد االرضار الوقائع و للقايض السلطة التق

قد تكون له مصلحة لكن نيته كانت سيئة اتجهت لإلرضار بالغري و لهذا تبقى صعوبة االثبات ألنه أمر نفيس و يتفاوت بني 

 عىل القايض ، كام عىل القايض التأكد أن شخص آلخر لذا وجب القياس بالرجل العادي و يف الحقيقة هي مهمة صعبة

 الفاعل الذي قام بتعسف مبحض إرادته و كان مخريا غري مكره و أن يكون مميزا و مدركا لخطأه.

 املوضوعي املعيار-ثانيا

يتمثل هذا املعيار يف معيارين ميكن األخذ بهام ، األول يرتبط مبعيار تفاوت التوازن بني املصالح و الثاين مرتبط 

األصل العام ف املصلحة غري مرشوعة و هو املعيار التي تأخذ به الرشيعة اإلسالمية من خالل ما يعرف بأصل النظر يف املآلب

معترب رشعا بقول االمام الشاطبي ملساسه بأصل العدل و أن الرضر الراجح يف اإلسالم ممنوع أيا كان منشأه حتي نتفادى 

مظاهر التعسف و مناقضة الرشع يف املصلحة و العدل ،لهذا يعمل االجتهاد يف التسبب يف مآل املمنوع ألنه مظهر من 

مواجهة الواقع بظروفه و أن يعمل املكلف فيام هو بسبيل مامرسة حق أو اباحة عىل تحقيق املواءمة بني ما يقتضيه الواقع و 

 .406مقتضيات الترشيع بحيث ال تقع مناقضة بينهام من حيث القصد أو املآل

مكرر عىل الحالة الثانية املتمثلة يف إذا كان يرمي للحصول عىل فائدة قليلة بالنسبة إىل الرضر  124ملادة و نصت ا

الناشئ للغري و هو املعيار الذي يرجع فيه القايض للموازنة بني املصالح ال لنية األطراف املتنازعة من خالل التحقق من 

األرضار الذي تصيب الغري من هذا االستعامل، فإذا كانت األرضار أكرب املصالح التي يحققها صاحب الحق و مقارنتها مع 

من املصالح فرنجح مصلحة الغري عىل استعامل الحق ، اعترب صاحب الحق متعسفا يف استعامل حقه و منع من هذا 

اك من كيفه عىل ناالستعامل غري مرشوع ولكن أساسه الرضر االحق بالغري و ليس الخطأ القامئة عليها نظرية التعسف، وه

 .407أنه خطأ جسيم

ضيق يف املوازنة أي مبا يفيد ت، و حسنا ملا املرشع مل ينقل حرفيا املعيار عىل املرشع املرصي الذي أضاف كلمة'' البتة ''

ال يوجد تناسب البتة بصفة مقيدة عىل خالف املرشع الجزائري فعالجها من باب الواسع ملجرد وجود اختالل بني املصالح 

                                                           
 .65علي فاللي ،المرجع السابق ،ص  -405

 .18-12فتحي الدريني، المرجع السابق،ص  ص -406

 .66علي فاللي، المرجع السابق ،ص  -407
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ه أورد مصطلح "يرمي "مام يفيد أنه معيار شخ ي مرتبط بتحديد النية و هو مامل يقصده، لهذا كان يفضل أن يستعمل لكن

 .مصطلح "سيؤدي"

وهذه الحالة تتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية التي تقيض بإقامة التوازن بني املصالح الفردية املتضاربة و التوفيق 

نفعا و دفع الرضر من أصول العدل و جلب املصلحة و دفع املفسدة، و إذا استحال التوفيق بني  بينهام و ترجيح ماهو األك ر

 .408املصالح املتضاربة استحق الفرد التعويض العادل

أما الحالة الثالثة من نفس املادة تقيض إذا كان الغرض منه الحصول عىل فائدة غري مرشوعة بأن تكون مخالفة للنظام 

لعامة مناقضة لروح الحق و الغاية التي تقرر من أجلها الحق    و  ال ميكن السامح باستعامل الحقوق العام و األداب ا

لتحقيق أغراض غري مرشوعة مثل االدعاء بوقوع يف غلط إلبطال العقد لكن بنية التهرب من صفقة خارسة أو لوجود متعاقد 

يحرض العامل عىل مطالبة بحقوقهم، أو النعدام وجود عذر أخر عرض عليه مثن أقل أو ترصيح عامل ألنه منظم للنقابة و 

 .409قانوين مثل تهديم مالك الحائط الذي يسرت ملك جاره دون عذر قانوين

و لتحديد هذه الحالة يعتد الفقه مبعيارين، األول يرتبط بالهدف االجتامعي، مبعنى متى انحرف الشخص عن الهدف 

ه صعب التطبيق من حيث تحديد وظيفة الحق و هدفها االجتامعيكام أنه يخضع االجتامعي للحق اعترب غري مرشوع غري أن

لوجهات نظر مختلفة، و الثاين يرتبط بالغرض غري املرشوع أو بصفة أدق باملصلحة غري مرشوعةبحيث يتم البحث يف فحوى 

ل املعايري ض غري مرشوع ...، و كو نهاية الحق و من تطبيقاته القضائية انعدام املصلحة الجدية ،السبب غري مرشوع ، الغر 

السابقة صعبة ألن و إن كان الظاهر أنها معايري مادية و موضوعية، غري أنها ترتبط بالعامل النفيس و نية الفرد يف الباطن 

 .410لهذا يعتد القايض بسلوك الرجل العادي يف االنحراف عن الحق

 الخامتة :

ن القانون املدين الجزائري ،الكثري من االنتقادات الفقهية السابقة، من م 41تدارك املرشع عند تعديله ألحكام املادة  

حيث تعديل موقع املادة من الباب التمهيدي إىل الفعل املستحق للتعويض لقطع التسلسل غري املنطقي و ازالت الغموض 

هب إليه الترشيعات الحديثة مكرر اتجه خالفا ما تذ 124يف إمكانية تطبيقه عىل الشخص االعتباري ،لكنه يف نص املادة 

،فالتطبيق القضايئ كشف أن نظرية التعسف يف استعامل الحق لها مفهوم واسع متعدد املجالت ،تعمم عىل جميع نواحي 

القانون دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة الفعل غري املرشوع فقد تنطبق يف مجال املسؤولية العقدية و ال تقترص عىل 

 فقط، كام أن لها نظام وقايئ و ليس فقط تعوييض.املسؤولية التقصريية 

لهذا تعترب نظرية التعسف يف استعامل الحق قاعدة عامة تنطبق عىل جميع فروع القانون فالباب التمهيدي هو  

األنسب ليكون لها قسم خاص ،و هي نظام مستقل قائم بذاته مستقال عن املسؤولية املدنية السيام إذا مل يؤسس التعسف 

ساس الخطأ و ينظر له بنظرة موضوعية عمال بأحكام الرشيعة اإلسالمية، و كان عىل املرشع أن ال يحسم الخالف عىل أ 

                                                           
 .35-29نفس المرجع ،صص  -408

 من القانون المدني. 708المادة  -409

 .69علي فاللي، المرجع السابق،ص  -410
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يف تحديد الطبيعة القانونية للتعسف يف استعامل الحق و يرتك األمر للفقه، كام أن كلمة الخطأ املضافة أخلت بصياغة 

أن  عىل أساس الرضر لهذا فضلنا لو حذفت من النص ال سيام واملادة فأصبحنا ننتظر تكملة النص متى يكون التعسف 

الحالة الثانية املحددة للتعسف تقوم عىل معيار الرضر املحدث بالغري دليل عىل قصور فكرة الخطأ يف شمولها عىل كل 

 حاالت التعسف.

 يف اجتهاده وازالت لقايضو بالرجوع لتعداد حالت تطبيق التعسف فنستحسن تعدادها عىل سبيل املثال حتى ال يقيد ا

"،و أنه أخذ باملعيار الشخ ي و املوضوعي ، غري أننا فضلنا إضافة انحراف عن سلوك الشخص العادي إضافة seulعبارة "

لقصد االرضار بالغري ألن القصد لوحده غري كايف إذا مل يرتبط بالفعل غري مرشوع ليستحق التعويض، و حذف كلمة يرمي 

ص ى ال ترتبط بالعامل النفيس و استبدالها بكلمة سيؤدي ، كل املعايري السابقة صعبة االثبات و االستخال من حالة الثانية حت

ألن و إن كان الظاهر أنها معايري مادية و موضوعية ،غري أنها ترتبط بالعامل النفسيو لهذا يعتد القايض بسلوك الرجل العادي 

 .يف االنحراف عن الحق

 ه املادة توصلنا القرتاح ما ييل:من خالل تحليلنا لنص هذ

تغري نظرة املرشع لتأسيس املسؤولية التقصريية عىل أساس الخطأ مبا فيها نظرية التعسف يف استعامل الحق بالنظر  -

لتوسعها و تطور مفهومها و األخذ مبا جاءت به الرشيعة اإلسالمية بتحمل التبعية و تبقى تحت باب الفعل املستحق للتعويض 

تؤسس عىل أساس الخطأ عىل األقل ، و األحسن اعتبار التعسف يف استعامل الحق نظام قانوين مسقل قائم  دون أن

بذاته ال يندرج ضمن الفعل املستحق للتعويض، وهذا بحسب وجهة نظرنا يتامىش مع استقاللية النظرية عن املسؤولية 

العقد ألنه مل يرد ضمن األحكام العامة و ال األحكام الخاصة ب  التقصريية و فكرة الخطأ و ال يعد بهذا نظرية أجنبية عن العقد

 ولشمول فكرة التعسف كل فروع القانون .

نقرتح حذف كلمة خطأ من نص املادة ألن ليست مهمة املرشع التعريف أو تحديد الطبيعة القانونية للتعسف يف  -

 استعامل الحق بل مهمة الفقه .

ىل ء و تصويب التعبري يف نص املادة حتى ال يعترب تعداد حالت التعسف قسم قائم عنقرتح ذكر األصل قبل االستثنا -

 الخطأ و األخر عىل الرضر و الذي مل يحدد أصال .

 نقرتح إضافة االنحراف عىل السلوك العادي للحالة األوىل للتعسف و استبدال كلمة يرمي بسيؤدي يف الحالة الثانية. -

 من استعمل حقه استعامال مرشوعا ال يكون مسؤوال عام "يلمضمون النص كام ييل :و بناء عىل ما سبق نقرتح تعد

 يرتتب عن ذلك االستعامل من رضر يصيب الغري.

 غري أنه يعترب استعامل الحق تعسفيا ال سيام يف الحاالت التالية:

 إذا انحرف الشخص عن سلوك الشخص العادي ووقع بقصد االرضار بالغري،-

 إىل الحصول عىل فائدة قليلة بالنسبة إىل الرضر الناشئ للغري، إذا كان سيؤدي -

 ه الحصول عىل فائدة غري مرشوعة".إذا كان الغرض من -
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 بني واقع النص وأفاق التفعيلالتعرض عىل مسطرة التحديد اإلداري ألرايض الجموع 
 

 

 التعرض على مسطرة التحديد اإلداري ألراضي الجموع

 بين واقع النص وأفاق التفعيل 
    

 
 دكتور في القانون الخاص 

 فاس -كلية الحقوق

 

 ملخص املقال :

جل تحصني هذا دولة  من ايعترب التحديد اإلداري ألرايض الجموع من بني  اآلليات الترشيعية التي تبنتها ال

الصنف من العقارات ، ومبا أن هذه املسطرة تلجا إليها الدولة عندما تكون هناك شبه امللك وتتجاوز املساحة املراد 

هكتار، فإنه من الرضوري أن تثار بسبب ذلك مجموعة من التعرضات أثناء سلوك هذه املسطرة ،  500تحديدها  

مسطرة خاصة لذلك تختلف كليا عن  2019غشت  26الصادر يف   63.17ع يف قانون ويف هذا الصدد أفرد لها  املرش 

مسطرة التعرض  يف ظهري التحفيظ العقاري مانحا بذلك مجموعة من الخصوصيات واالمتيازات للدولة عند سلوك 

األهداف  قهذه املسطرة اليشء الذي يؤدي اىل بروز مجموعة من اإلشكاليات قد يكون لها تأثري سلبي عىل تحقي

 املسطرة يف السياسة العقارية وهو تكون وعاء عقاري خال من النزعات .

 

 

Résumé l'article : 

 La délimitation administrative des terres collective parmi les mécanismes législatifs 

adoptés par l'État pour fortifier ce type de biens immobiliers, et puisque l’état applique cette  

règle quand il ya doute que la propriété lui appartient et que la superficie délimiter dépassé 500 

hectares, il est nécessaire de lever une plusieurs De l’exposition pendant l’applique de cette 

procédure, A couse de sa le législateur marocain on été établis ce procédure dans la loi 63.17 

publiée le 26 août 2019 il a donné une série de privilèges a l’état pour ce faire, cela crée une 

plusieurs de problèmes qui sont affectes négativement par la réalisation des objectifs de la 

politique foncier.   
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 مقدمة: 

تشكل التصفية القانونية  ألرايض الجموع املحور االسرتاتجي لتدخل وزارة الداخلية قصد الحفاظ عىل هذه األرايض 

 411وحاميتها من كل محاوالت النهب و االستيالء الغري املرشوع من طرف األغيار والحد كذلك  من النزاعات املثارة بخصوصها

هداف تلجأ الدولة إىل سن مجموعة من القوانني التي رصدت من أجل تحصني هذا الوعاء العقاري إذ ، ولتحقيق هذه األ 

تعتمد مسطرة التحديد اإلداري ألرايض الجموع كإحدى هذه النصوص الترشيعية  إذ يشكل هذا األخري مجموعة من 

 . هكتار 500ساحة األرايض الساللية دما تتجاوز مالقواعد الشكلية يعد سلوكها من طرف مديرية الشؤون القروية أمرا الزما عن

ومبا أن الجهة الوصية  تسعى ملبارشة  هذه املسطرة عندما تكون لها قرينة عىل أن هذه األمالك تعود ملكيتها  

فمنطقيا  قد تعرتضها  تعرضات حول بعض الحقوق املتنازع عليها من طرف الجهة الوصية واألغيار،  412للجامعات الساللية

لهذا الغرض  أقر  املرشع املغريب مسطرة خاصة لتقديم هذا األخري حيث أكد عىل رضورة تقديم  تعرض أويل لدى السلطة و 

املحلية أو اللجنة املكلفة بالتحديد اإلداري ، ثم بعد ذلك تقديم مطلب تحفيظ تأكيدي لدى  املحافظة العقارية ملوقع وجود 

ألخري بنظام قانوين وبخصوصيات جاء بها القانون املتعلق بالتحديد اإلداري  ألرايض العقار املتعرض عليه. إذ يتميز هذا ا

الذي أثار تطبيقه مجموعة من االنتقادات  1924فرباير  18ناسخا بذلك ظهري  2019غشت  26الصار يف  413 63.17الجموع 

اريخية التي إىل خصوصية الظرفية التمن طرف  املختصني نظرا لوجود مجموعة من الشكليات املسطرية لسلوكه وهذا يرجع 

صدر فيها آنذاك إذ كانت السلطات االستعامرية تهدف من ورائه مساعدة املعمرين عىل االستيطان عن طريق متكينهم من 

 أجود األرايض الفالحية وتشجيعهم عىل االستقرار يف  املغرب وهو ما يربر التعقيد املسطري الذي كان يتميز به 

ملسطرة تتميز بخصوصيات وجاءت مبجموعة من املستجدات يف هذا القانون الجديد أصبح من الرضوري ومبا أن هذه ا

 البحث فيها والكشف هل فعال استطاع املرشع  املغريب الحد من هذا التعقيد املسطري رغم صدور القانون الجديد  ؟ 

املتعلق  63.17املسطرية التي جاء بها قانون   إن اإلجابة عن هذه اإلشكالية تقتيض منا البحث يف  خصوصية اإلجراءات

" ثم  البحث يف االمتيازات التي أعطيت للدولة عند البت يف  التعرض  املطلب األولبالتحديد اإلداري ألرايض الجموع " 

 وذلك عىل الشكل التايل:املطلب  الثاين" خالل املرحلة القضائية  " 

 املرحلة اإلدارية  دة خاللاملعقاملطلب األول: اإلجراءات املسطرية 

لسلوك هذا التعرض واملتمثلة يف تقديم  63.17لقد أقر املرشع املغريب مجموعة من اإلجراءات املسطرية يف قانون 

دى ثم بعد ذلك تقديم مطلب تحفيظ  تأكيدي ل" الفقرة األوىل"  تعرض أويل لدى السلطة املحلية ملوقع وجود العقار 

                                                           
ار: اختناق التحوالت باألراضي الجماعية بهوامش الغرب مجلة البادية المغربية الماضي و الحاضر . مجلة المستقبل. العدد األول حمداش عم -411

 .80ص  2006

 1440ذي الحجة  7الصادر في  1.19.116الصادر في الجريدة الرسمية بمقتضى ظهير شريف  63.17من قانون  1وهو ما نصت عليه المادة  -412

  2019غشت  26بتاريخ  6807و المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2019غشت  9ق ل المواف

 6كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين على ما يلي"  2019غشت  26الصادر في  17. 63من قانون  10تنص المادة  -413

حفيظ تأكيدا للتعرض لدى المحافظة العقارية المختصة وذلك خالل الثالثة اشهر أعاله ال ينتج أي أثر إال إذا تقدم المتعرض على نفقته بمطلب ت 7و 

 الموالية النقضاء االجل المحدد لتقديم التعرضات "
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 1924فرباير  18" محافظا بذلك عىل التعقيد املسطري الذي كان يتميز به  ظهري" الفقرة الثانيةختصة  املحافظة العقارية  امل

 فكيف ذلك ؟

 الفقرة األوىل: تقديم تعرض أويل لدى السلطة املحلية

دى لاملتعلق بالتحديد اإلداري ألرايض الجموع عىل أنه وقبل تقديم مطلب التحفيظ التأكيدي  63.17لقد نص القانون 

من هذا القانون الجديد السالف الذكر، ال بد  10املحافظة العقارية ملوقع وجود العقار وفق مقتضيات الفقرة األوىل من املادة 

من تقديم تعرض أويل لدى السلطة املحلية  املختصة ،إذ عىل األشخاص الذين مل يتمكنوا من تقديم تعرضهم أمام اللجنة 

اري ألرايض الجموع،لهم فرصة أخرى تبتدئ من تاريخ نرش إعالن إيداع  نسخة من محرض املكلفة بعملية التحديد اإلد

التحديد اإلداري ألرايض الجموع و التصميم املرفق به لدى السلطة املحلية ، وتستمر هذه  املدة لثالثة أشهر حيث تعمل 

 زء منه أو تعديل يف حدوده .   عىل تدوينه يف امللف ملخصص لذلك، سواء تعلق األمر بأي حق عل العقار أو ج

وتقديم التعرض عىل التحديد اإلداري ألرايض الجموع  الذي يشكل البداية اإلجرائية للتعرض عىل التحديد اإلداري 

حول أهلية السلطة املحلية لقبول 414ألرايض الجموع رغم صدور القانون الجديد الزال مل يحسم النقاش الفقهي الذي طرح

عن ذلك  واكتفائها   63.17من قانون  6املستندات و الحجج املؤيدة لهذا التعرض خاصة مع سكوت املادة التعرضات ودراسة 

وإن "املنازعة يف الحدود، املطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية املتعلقة األرايض موضوع التحديدبذكر نطاق التعرض " 

أك ر وضوحا إذ كان  ينص بشكل رصيح  عىل اختصاص السلطة  املنسوخ كان415 1924فرباير  18من ظهري  5كان  الفصل 

املحلية يف قبول التعرض و دراسة الحجج و املستندات اليشء الذي كان يخلق مصاعب يف وجه املتعرضني،وحتى 

ع مللمحافظة العقارية نفسها  ذلك أن السلطة املحلية غري مختصة يف قبول التعرضات ودراسة املستندات والحجج انسجاما 

الذي حدد بدقة الجهة املختصة  2011الصادر يف   14.07املعدل و املتمم  1913غشت  12ما جاء به ظهري التحفيظ العقاري 

 يف قبول التعرضات و املحددة يف املحافظ العقاري و املهندس الطبوغرايف.

حله ألنه ليست للتعرض كان يف مومن هنا يتبني  أن سكوت املرشع املغريب عن ذكر تقديم الحجج واملستندات املؤيدة 

للسلطة املحلية االختصاص يف تلقى الحجج من أصحابها و الحكم عىل قيمتها و ترجيحها بحجج أخرى ألن ذلك من 

اختصاص املحافظ العقاري واملحكمة فقط دون غريهم ، ويف هذا اإلطار فإنه  عند سكوت النص الخاص يتم الرجوع إىل 

نون التحفيظ العقاري الذي حدد الجهة املختصة عىل سبيل الحرص كام سبق الذكر إذ يتوجب يف النص العام املتمثل يف قا

هذه الحالة تقديم التعرض لذا السلطة املحلية كإجراء شكيل وبعد ذلك يتم تقديم الوثائق و الحجج لذا املحافظة العقارية 

املعدل و املتمم ب  1913غشت  12حفيظ العقاري  من ظهري الت 14مرفقة مبطلب التحفيظ التأكيدي انسجاما مع الفصل 

 الذي ينص عىل رضورة تعزيز مطلب التحفيظ بالحجج و املستندات املؤيدة ملطلب التحفيظ العقاري. 14.07

                                                           
للتوسع في هذا النقاش  الفقهي الرجوع إلى أحمد الداودي ارتباط نظام التحفيظ العقاري باألنظمة العقارية مساهمة في أعمال الندوة  -414

  253ص  2008التحفيظ العقاري بالمغرب مركز الدراسات القانونية و االجتماعية مراكش  الوطنية حول

أما المعارضون فزيادة  عمالهم من الحق في تقديم تعرضهم في نفس المكان إلى اللجنة يعطى " 1924فبراير  18من ظهير  5ينص الفصل  -415

رير في الجريدة الرسمية  لكي يقدموا  إلى النائب المحلي عن حكومة المراقبة  تصريحا  لهم أجل ستة أشهر ابتداء من نشر  ما ذكر  من إيداع  التق

 كتابيا  يضمنون فيه  موضوع اعتراضهم والحجج المستند عليها  في ذلك"
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 تقديم مطلب التحفيظ التأكيدي لدى املحافظة العقارية داخل أجل معني  الثانية:الفقرة 

التحديد اإلداري ألرايض الجموع الجديد فإن كل تعرض قدم طبقا للكيفية املتعلق ب 63.17طبقا ملقتضيات القانون 

حافظة العقارية تأكيدا لتعرضه لدى املإال إذا قدم املتعرض عىل نفقته مطلبا للتحفيظ املنصوص عليها ال ينتج أي أثر، 

 املوالية النقضاء األجل املحدد لتقديم التعرض.ذلك خالل ثالثة أشهر املختصة و

 تقديم مطلب تحفيظ تأكيدي لدى املحافظة العقارية املختصة  إجباريةوال: أ

املتعلق بالتحديد اإلداري األرايض الجموع عىل أن املتعرض ومن أجل إبراز  63.17لقد نص املرشع املغريب يف القانون 

طلب التحفيظ لقانون أن مجديته يف التعرض، أن يقدم مطلب التحفيظ التأكيدى وإال سيكون مصريه اإللغاء ،إذ يرى هذا ا

التأكيدي ال يسمح به إال بالنسبة لألشخاص الذين رصحوا بتعرضهم داخل األجل املحدد سواء قاموا بذلك أمام اللجنة املكلفة 

بعملية التحديد اإلداري أو لدى السلطة املحلية وهذا يعني أن تقديم مطلب التحفيظ التأكيدي مرتبط بالتعرض و العكس 

 416التعرض ال يعترب كذلك إال بتقديم هذا املطلب  لدى املحافظة العقارية املختصة مكانيا بذلكصحيح إذ أن 

نفس اليشء ذهب إليه التوجه القضايئ للمملكة ، والذي نص عىل أن من مل يتعرض عىل التحديد اإلداري وقدم 

ص لواقع يف األجل األول من طرف شخمطلب التحفيظ داخل األجل الثاين واملحدد يف ثالثة أشهر ال يجوز له التعرض ا

 417أخر باع له جزء من حقوقه

، ة املحليةالتعرض تسلمها له السلطويف هذا الصدد فإن مطلب التحفيظ التأكيدي هذا، يجب أن يكون مرفوقا بشهادة 

 بعض تثريتبني  فيها  أنه قام بالتعرض عىل مسطرة التحديد اإلداري داخل األجل القانوين وإن كانت هذه الشهادة 

، إذ قد ترض بحقوق  63.17ومل يحسم فيها حتى القانون الجديد  1924فرباير  18اإلشكاليات و االنتقادات يف الظهري القديم 

املتعرضني  ولعل السبب يف ذلك التامطل الذي قد تقوم به الجهات املعنية يف تسليم شهادة التعرض لفائدة املتعرض خالل 

البتها لذلك تسهيال ملأمورية طالب التحفيظ التأكيدي وجب مطخ انتهاء األجل  املحدد للتعرض. يثالثة أشهر املوالية لتار

بواسطة املحافظ العقاري عن طريق السلم اإلداري من السلطة املحلية بدل تكليف طالب التحفيظ التأكيدي بذلك ويف هذا 

قارية  و وزارة الداخلية يف إطار ما يسمى الحسابات اإلطار تم عقد اتفاقات رشاكة بني الوكالة الوطنية للمحافظة الع

تم متديد  22/09/2011اتفاقية رشاكة مع وزارة الداخلية بتاريخ من أجل الحد من هذه العراقيل  إذ  تم إبرام    418الكربى

ادقة عىل اتفاقية صوذلك لسنتني، ونظرا للنتائج االيجابية املحققة يف هذا الصدد فقد متت امل 2013العمل بها بتاريخ مارس 

                                                           
ن دكتوراه في القانو. أطروحة لنيل شهادة ال انعكاس إجبارية التحفيظ العقاري على السياسة العقارية بالمغرب دراسة تقيميةلبيب نبيل:   -416

اس ف الخاص مختبر الدراسات في الطفل و األسرة و التوثيق  جامعة سيدي محمد بن عبد الله  كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

 24ص  2019.2020السنة الجامعية 

 رغير منشو  06.25. 2013صادر عن محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  350قرار رقم   -417

ماعات جيقصد بالحسابات الكبرى مجموع األمال  العقارية التي تندرج داخل الرصيد العقاري الخاص والعام للدولة األراضي الجماعية، األحباس، ال -418

اقيات بين ال التفالترابية أو تلك العقارات التي تعود ملكيتها لألشخاص االعتبارية للمنفعة العامة أو لتسيير المرفق العام سواء كانت خاضعة أم 

 هذه الجهات وبين الوكالة وال يستثنى كذلك العقارات التابعة للقطاع الخاص الفاعل في مجاالت التهيئة التعمير واإلنعاش العقاري.

لجة المطالب ملحق "الخاص بتتبع ومعا 2017لتوضيح أكثر الرجوع إلى عقد برنامج معالجة وتصفية المطالب العالقة والعمليات الالحقة برسم سنة 

 1والتحديدات اإلدارية للحسابات الكبرى"، ص 
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رشع العمل بها ملدة خمس سنوات ، ذلك أن تفعيل هذه االتفاقيات من شأنه الحد من العراقيل  2015جديدة بتاريخ يوليوز 

التي قد  تواجه املسطرة الخاصة بالتحديدات اإلدارية ألرايض الجموع  ،ويف هذا اإلطار تم عقد اجتامعات دورية من أجل 

راقيل واتخاذ حلول إما عن طريق تحفيظها، أو إرسالها إىل املحكمة للبث يف هذه التعرضات إن التداول حول هذه الع

 وجدت.

 تقديم مطلب التحفيظ التأكيدي داخل أجل معني بثانيا: وجو 

منه أجل ثالثة  10املتعلق بالتحديد اإلداري ألرايض الجموع خاصة املادة  63.17يف القانون  املرشع املغريبلقد حدد 

هر من انتهاء أجل تقديم التعرضات لتقديم مطلب التحفيظ التأكيدي ، وأن هذا املطلب بقي خاضعا لإلجراءات املسطرية أش

فيام يخص تقدم مطلب  2011الصادر يف   14.07املعدل و املتمم ب  1913غشت  12العادية يف قواعد التحفيظ العقاري 

 التحفيظ التأكيدي.

عرض إلبراز جديته يف التعرض ينبغي أن يقدم مطلب التحفيظ التأكيدي وعىل نفقته، ويستفاد من هذا النص أن املت

خالل ثالثة أشهر النتهاء أجل التعرض تحت طائلة عدم قبول تعرضه ويبقى األجل املحدد يف الفصل أعاله ذا عالقة مبارشة 

ي ،ذلك أن هذا األجل هي أجال معينة بحقوق كل من يدعي حقا له عىل العقار الذي تجري بشأنه مسطرة التحديد اإلدار 

وليست كاملة كام جاءت يف بعض نصوص قانون املسطرة املدنية والتي تكون يف إطارها أجال الطعن كاملة ، لذلك فإن  

القايض يقيض بسقوط حق املتعرضني الذين مل يودعوا مطالب التحفيظ التأكيدية بعد انرصام األجل املحدد للتعرض الذي 

 امه انعدام حقوق من له حق ومل يعرف به داخل األجل .جعل من انرص 

املتعلق بالتحديد اإلداري  1924فرباير  18وبالتايل ليس هناك مستجد يف هذا اإلطار مقارنة مبا كان ينص عليه ظهري 

ة الداخلية زار ألرايض الجموع ،إذ أن هذه اآلجال هي أجال سقوط تخدم بشكل أو بأخر طالبة التحديد اإلداري املتمثلة يف و 

، حيث  أن فوات هذه اآلجال دون تسجيل تعرضات تجعل من التحديد اإلداري نهائيا ويحفظ العقار وفق مسطرة خاصة ، 

بخالف املتعرض الذي يكون له حقا عىل العقار سجلها أثناء التحديد اإلداري إال أنه مل يتمكن لسبب ما من تقديم مطلب 

 .سطريةواطنني لهذه اإلجراءات املحدد ،وهو ما يقع يف الواقع العميل نظرا لجهل أغلب املالتحفيظ التأكيدي يف األجل امل

غشت املعدل و املتمم ب  12ومثل هذه الحالة عمل املرشع املغريب عىل تنظميها يف إطار ظهري التحفيظ العقاري 

يم حدد ، إذ  أعطى إمكانية من مل يستطع تقد، واملبنية عىل قاعدة تقديم التعرضات داخل  األجل امل 2011الصادر يف  14.07

لكن املرشع املغريب   419تعرضه داخل األجل من تقديم تعرض استثنايئ وفق ضوابط و رشوط معينة واردة عىل سبيل الحرص

 إذ قطع مع كل  تعرض استثنايئ يف هذا الجانب .  63.17من قانون  10حسم األمر يف الفقرة األخرية من املادة 

 وب أداء مصاريف التعرض من طرف طالب التحفيظ التأكيديثالثا: وج

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرايض الجموع   63.17من قانون  10لقد نص املرشع املغريب يف الفقرة األوىل من املادة 

تعرض عىل نفقته أعاله ال ينتج أي أثر إال إذا تقدم امل 9و  6كل تعرض طبقا للكيفية املنصوص عليها يف املادة عىل أنه " 

                                                           
نور الدين العسري : التعرض االستثنائي اإلشكاليات و األفاق ، مساهمة في الندوة الجهوية الخامسة حول النزعات العقارية من خالل  -419

   186ص   2007اجتهادات المجلس األعلى أبريل 
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 1924فرباير  18لكن هذا األمر كان يطرح إشكاال يف ظهري   مبطلب تحفيظ تأكيدي لدى املحافظة العقارية املختصة ..."

ألن املرشع املغريب هنا يف هذا املقطع  كان يتحدث عن طلب تقييد وليس التعرض اليشء  6نظرا لغموضه، خاصة الفصل 

حسمت الخالف وعملت عىل  420افظات العقارية إىل أن صدرت مذكرة من املحافظ العامالذي كان يطرح خالفا بني املح

وم "ألفت انتباهكم إىل أن املرشع مل ينص عىل مقتضيات خاصة متعلقة برستوحيد العمل  اإلداري حيت نصت عىل ما ييل  

ساطر التحديد املرصح بها ضد م املحافظة العقارية واملستحقات عىل طلبات إيداع مطالب التحفيظ التأكيدي للتعرضات

اليشء الذي يؤكد عىل أن نفقات مطلب التحفيظ التأكيدي عىل طالب  اإلداري ألرايض الدولة والجامعات الساللية".

التحفيظ التأكيدي واملالحظ أن هذه املذكرة أحالت عىل هذا املرسوم املتعلق بتسجيل التحفيظ االختياري ومل تحل عىل 

 بإيداع مطالب التحفيظ يف حالة التحفيظ اإلجباري.الفقرة املتعلقة 

ولهذه املذكرة ما يربرها فهي من جهة تطبق املبدأ الذي يقيض بأنه يف حالة عدم وجود نص خاص يتم اللجوء إىل 

ظ يالقواعد العامة، وهو ما يستفاد من تعليل هذه املذكرة أيضا ومن جهة أخرى،عدم التحديد الترشيعي لطبيعة مطالب التحف

ح عىل لكن املرشع حسم األمر يف القانون الجديد وأصب .لهذه الرسوم كذلك حتى بالنسبةالتأكيدية، والذي استمرت آثاره 

طالب التحفيظ التأكيدي أداء هذه النفقات حتى يكون إجرائه صحيحا حيث أن تلك املطالب تظل خاضعة للقواعد العامة 

 .421قاريةفيظ املنصوص عليها يف الرسوم املتعلقة بتحديد تعريفة رسوم املحافظة العألداء الرسوم املتعلقة بإيداع مطالب التح

وعليه أصبح إقرار مجانية التحفيظ، رضورة مؤكدة بالنسبة لألشخاص الذين يودعون مطالب التحفيظ التأكيدية، 

 بعض ، خاصة وأنه يعمل بها يفلتعرضهم عىل التحديدات اإلدارية ألن اإلجبارية واإللزامية ينبغي أن تالزمها املجانية

املساطر كام هو الشأن بالنسبة ملطالب التحفيظ العقارية التي تقع داخل قطاعات الضم ومناطق فتح التحفيظ اإلجباري أو 

عىل األقل إيداع هذه املطالب بدون الرسوم، إذا كان طالب التحفيظ هو الحائز السيام أن امللف سيحال عىل القضاء للنظر 

 قاق امللكية.يف استح

 ثالثا: التعرض ضد مطالب التحفيظ التأكيدية 

إن كل متعرض عىل مسطرة التحديد اإلداري ألرايض الجموع داخل األجل القانوين ألزمه املرشع املغريب بتقديم 

نون اتعرضه عن طريق تقديم مطلب تحفيظ تأكيدي لدى املحافظة العقارية املختصة وفق اإلجراءات املسطرية العادية لق

،كل هذا يجعلنا نتساءل هل يجوز قبول التعرضات ضد مطالب  14.07املعدل و املتمم ب   1913غشت  12التحفيظ العقاري 

 التحفيظ التأكيدية للتعرضات املقدمة داخل األجل املحدد ما دامت هذه األخرية تعترب مطالب عادية ؟

 ،وخارجه  63.17اري ألرايض الجموع قانون التحديد اإلد إن اإلجابة عن هذا التساؤل تقتيض منا البحث يف مقتضيات

حول وجود مقتضيات قانونية تجيز التعرض عىل مطلب التحفيظ التأكيدي، ذلك أنه من خالل بحثنا يف هذا القانون مل  

املطلب املنسوخ أو يف القانون الجديد يجيز التعرض عىل هذا  1924فرباير  18نجد أي مقتىض قانوين ال سواء يف ظهر 

                                                           
 .2000نونبر  24بتاريخ  4145/0 –مذكرة المحافظ العام رقم  -420

. الذي 1997يناير  3بتاريخ  4495المنشور بالجريدة الرسمية عدد  –المتعلقة بتحديد تعريفة رسوم المحافظة العقارية  2.97.358مرسوم  -421

 16بتاريخ  6484صادر بالجريدة الرسمية عدد  2016يوليوز  18الموافق ل  1437شوال   13صادر في   2.16.375عدل وتمم بمرسوم  رقم 

 2016يوليوز  21الوافق ل  1437شوال 
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الذي جعل الخالف الفقهي يحتدم بني فريقني مختلفني حول هذه املسألة منهم من يعترب هذا املطلب تعرض عادي  ءاليش

وال يجوز التعرض عىل التعرض، ومنهم من يرى هذا املطلب مطلب عادي يجوز التعرض عليه وقد كان لهذا النقاش الفقهي 

، بخصوص إمكانية قبول هذه التعرضات من عدمه، ولحسم هذا الخالف صدرت تأثري حتى عىل مستوى املحافظات العقارية

عن مدى استجابة املقتضيات القانونية واملنصوص عليها يف ظهري التحفيظ العقاري عىل 422دورية عن السيد املحافظ العام 

 الية: املعطيات التأساس أن يتم يف مواجهة طالب التحفيظ وليس يف مواجهة جهة التحديد اإلداري، وذلك بناء عىل

وضعت لحامية الجهة طالبة  1924فرباير  18أو ظهري  1916يناير  3أن اآلجال املنصوص عليها يف كل من ظهري  أوال:

 التحديد اإلداري، أما التعرض ضد مطالب التحفيظ التأكيدية فتكون يف مواجهة طالب التحفيظ.

رة ميكن للمتعرض الذي حكم القضاء بصحة تعرضه ضد مسط أن املرشع مبقتىض نظام التحفيظ العقاري ال ثانيا:

التحفيظ العقاري يف إطار املسطرة العادية، أن يسمح للمحافظ بإمكانية قبول التعرضات ضد مطلب التحفيظ الذي ميكن 

ر من خالل أربعة أشه 14.07املعدل و املتمم ب  1913غشت  12من ظهري التحفيظ العقاري  37أن يتقدم به طبقا للفصل 

تاريخ نرش خالصة املطلب وقياسا عىل ذلك فإن املرشع ال ميكن أن يذهب يف منحى حامية املتعرض ضد مسطرة التحديد 

 اإلداري من إمكانية تقديم التعرضات ضد مطلب التحفيظ التأكيدية املقدم من طرفه.

تطرقا إلجراءات ن أعاله، كام أنهام مل يغياب ما مينع قبول التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدية يف الظهريي ثالثا:

خاصة تطبق بالنسبة لتلك التعرضات مام يستفاد معه أنها خاضعة للقواعد املسطرية العادية للتحفيظ ملا يف ذلك من إمكانية 

 قبول التعرضات.

اعد عىل يس خالصة القول يف هذا املبحث أن الوضع الحايل الذي عليه مسطرة التحديد اإلداري ألرايض الجموع ال

ترسيع التعرضات و يظهر ذلك من خالل وضع أجل ثالثة أشهر كأجل لسقوط الحق إذ مل يتوجه بالتعرض خالل هذه املدة 

فإنه، ال يخدم الرسعة املطلوبة يف انجاز هذه العمليات نظرا لبطء اإلجراءات وتعقيدها خالل املرحلة القضائية وهو ما يظهر 

زات التي منحتها الدولة لإلدارة الوصية عىل حساب طالب التحفيظ التأكيدي وذلك عىل بوضوح يف مجموعة من االمتيا

 الشكل التايل.

 املطلب الثاين: إعطاء الدولة امتيازات عند البث يف مسطرة التعرض خالل املحلة القضائية  

حالة امللف من ضاء بعد إ إن التعرض عىل مطلب التحفيظ يف إطار ظهري التحفيظ العقاري ينشئ دعوى تنرش أمام الق

قبل املحافظ عىل امللكية العقارية، فإن إعامل قواعد اإلثبات السالفة الذكر أمر واجب، وبعدما تناوله املرشع املغريب يف 

املعدل و املتمم  1913غشت  12من ظهري التحفيظ العقاري 424 32والفقرة األوىل من الفصل  25423الفقرة الثانية من الفصل 

                                                           
 2010دجنبر  08الصادرة بتاريخ  381راجع حول هذه التبريرات دورية المحافظ العام عدد  422

 ة" يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات و الوثائق المثبالمتعلق بالتحفيظ العقاري  14.07من ظهير   25تنص الفقرة الثانية من الفصل  -423

ام رلهويتهم و المدعمة لتعرضهم و يؤدوا الرسوم القضائية و حقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انص

 الشهر الموالي النتهاء أجل التعرض"

وكأن لم يكن , إذا لم يقدم المتعرض  " يعتبر التعرض الغياالمتعلق بالتحفيظ العقاري 14.07من ظهير  32تنص الفقرة األولى من الفصل  -424

من هذا القانون , الرسوم و الوثائق  المؤيدة لتعرضه , ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو  25خالل األجل المنصوص عليه في الفصل 

 لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية "
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،حيث تحدد األوىل منها املتحمل لعبئه وتفرض الثانية زمنا محددا لتقديم وسائله، إذ  2011الصادر يف نوفمرب  14.07بقانون 

تم تقرير وضع إثبات البينة عىل كامل املتعرض الذي يعترب مبثابة مدعي ويجب عليه بالتايل إثبات صحة ادعائه حتى ولو 

 .425كان هو الذي يحوز العقار

ره يتعلق باإلجراءات الواجب إتباعها من قبل املتعرض يف إطار قواعد التحفيظ العقاري املضمنة وإذا كان ما سبق ذك

، فإن العكس يف إطار التعرض عىل التحديد 2011الصادر يف  14.07املعدل و املتمم  بـــقانون 1913غشت  12يف ظهري 

ن الواجب ( وإن كان مالفقرة األوىلعىل القضاء ،)اإلداري حيث منح املرشع املغريب امتيازات إيجابية عند عرض النزاع 

 (.الفقرة الثانيةإعامل قواعد إثبات التالية للفصل يف هذا النزاع )

 متيازات املمنوحة للدولة عند عرض النزاع عىل القضاءاال الفقرة األوىل:

يتنب لنا انه منح مجموعة من املتعلق بالتحديد اإلداري ألرايض الجموع  63.17من خالل استقرائنا ملقتضيات قانون 

االمتيازات  للدولة عند عرض النزاع عىل القضاء تتجىل يف أن طالب التحفيظ  يعترب يف موقع املتعرض خالفا للقاعدة العامة 

 التي  تضع عبء اإلثبات عىل املتعرض بدل طالب التحفيظ " أوال " وإن كان ذلك ما يربره" ثانيا" وذلك عىل الشكل التايل:

 ال: طالب التحفيظ التأكيدي يعترب يف موقع املتعرضأو  

إن التعرض يف إطار قانون التحفيظ العقاري هي دعوى غالبا ما تحال إىل القضاء وهنا يكون املتعرض ملزما باإلثبات 

و ادعائه ول، ألن املتعرض يأخذ وضع املدعي إذ يتوجب عليه إثبات 14.07من قانون  25استنادا إىل الفقرة الثانية من الفصل

كان هو الذي يحوز العقار يف حني يأخذ طالب التحفيظ مركز املدعى عليه، حيث يعفى مبدئيا من اإلثبات وتقديم الحجج 

 والرباهني ما مل يقدم املتعرض بحجج أخرى.

حديد تأما فيام  يخص التعرض عىل مسطرة التحديد اإلداري عىل  أرايض الجموع ،فإن املتعرض أو املترضر من هذا ال

ملزم بتقديم مطلب التحفيظ  كإجراء إجباري لتأكيد تعرضه، وقد أثري نقاش إلثراء الفكر القانوين العقاري حول الطبيعة 

 14.07القانونية لهذا املطلب حيث اعتربه البعض أنه تعرض عادي تطبق بشأنه القواعد الواردة من قانون التحفيظ العقاري

أثري النقاش حول الوضعية القانونية لصاحب هذا املطلب هل سيكون يف مركز  فيام جانب أخر يرى عكس ذلك ،كام

طالب التحفيظ وفقا لظهري التحفيظ العقاري والذي يكون فيه هذا األخري يف وضعية املدعى عليه ،ومن ثم يلقى عىل عاتق 

ى عليه خرية هي التي تحمل صفة املدعمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ،عبء اإلثبات بصفتها مدعية ،أم أن هذه األ 

املتعلق  63.17وبالرجوع إىل قانون  دعي الذي يلقى عليه عبء اإلثبات.و يكون صاحب مطلب التحفيظ التأكيدي هو امل

بالتحديد التحديد اإلداري ألرايض الجموع   نجد أن املرشع املغريب نظم هذه املسألة  حيث وضع صاحبة التحديد اإلداري 

كل هذا يجعلنا نبحث عن املربرات  426املدعي عليه، وصاحب مطلب التحفيظ التأكيدي يف مركز املدعي املتعرض. يف مركز

 التي جعلت املرشع املغريب يعطي هذا االمتياز لوزارة الداخلية عند البث يف هذه النزاعات املثارة أمام القضاء فكيف ذلك؟

                                                           
 .37، ص 1987الدار البيضاء  –"، مطبعة النجاح الجديدة صلية والتبعيةالتحفيظ العقاري والحقوق العينية األمأمون الكزبري، " -425

المتعلق بالتحديد اإلداري ألراضي الجموع  63.17من قانون  11وإن كان المشرع المغربي قد نص ذلك صراحة من خالل مقتضيات المادة  -426

 "متعرضا على عملية التحديد اإلداري يقع عبء اإلثبات على طالب التحفيظ بصفتهحيث نص " 2019غشت  26الصادر في 
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لنزاعات الناتجة عن التعرضات الناتجة عن التحديد اإلداري األرايض ثانيا: مربرات إعطاء الدولة وضعية امتياز يف ا

 الجموع

إذا كانت مامرسة هذا الحق يجعلنا نصطدم بواقع وجود إجراءات معقدة ومكلفة ماديا والتي ال يستوعب كنهها  إال 

غالب فالحون يجهلون م يف البعض املتخصصني يف املجال العقاري فباألحرى أن يتم استيعابها من قبل املعنيني باألمر وه

قواعد التحديد اإلداري خصوصا فيام يتعلق بقواعد اإلثبات، ومن هنا يربر الهدف من هذه اإلجراءات املعقدة  أال وهو تحقيق 

أغراض استعامرية عقارية نظرا النتشار األمية داخل املجتمع املغريب إبان تلك الحقبة من تاريخ اململكة  حيث كانوا ال 

عون تقديم مطالب التحفيظ التأكيدية لتعرضهم عىل مسطرة التحديد اإلداري وما يرتتب عنه من مصاريف، وبالتايل يستطي

فإن وضع املتعرض يف إطار التحديد اإلداري ألرايض الجموع يبقى يف وضع الوسط بني طالب التحفيظ واملتعرض، وهكذا 

 واالستيالء عىل أجود األرايض اململوكة للفالحني املغاربة.استغلت السلطات االستعامرية هذه الوضعية لالستحواذ 

لكن إذا كان هذا التربير ميكن التسليم به خالل فرتة االستعامر الفرنيس فهل ميكن األخذ به اآلن خاصة وأن املغرب 

 ؟. 1956حصل استقالله اإلداري والسيايس منذ سنة 

ة ربرات إعطاء اإلدارة وضعية امتياز خالل مسطرة التعرض بواسطإن اإلجابة عىل هذا املقتىض واملتعلق بالبحث يف م

املتعلق بالتحديد اإلداري  ألرايض الجموع الصادر يف   63.17مطلب تحفيظ تأكيدي، يقتيض البحث يف املربر داخل قانون 

ىل هذه الجهاز الويص ع والبحث كذلك خارجه ذلك أن بقاء مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باعتبارها 2019غشت  26

األنظمة العقارية، يرجع سبب اعرتاف املرشع املغريب له بهذه املكانة هو إخضاعه ملقتضيات قانونية تتميز بها األموال العامة 

 وهي قواعد الحامية الثالثية املقررة لهذه األنظمة العقارية والتي ميكن حرصها يف:

 قاعدة عدم جواز الترصف يف الجموع: -1

ومرد ذلك إىل أن األموال التي تتوفر عليها  427طابق يف الحامية املقررة ألرايض الجموع واألمالك العموميةهناك ت

الدولة سواء كانت منقوالت أو عقارات تكون مخصصة النتفاع الجمهور أو تسيري املرافق العمومية أو تكون موضوع تعامل 

ذلك أن املترصف يف املال املرتبط بحق امللكية  428خاضعة للقانون املدينببيع أو رشاء أو رهن أو إيجار وغريها من الترصفات ال

ال ميكن الترصف يف أرايض الجموع ،مبوجب السلطات الثالث مرتبطة بحق امللكية من استغالل واستعامل وترصف إال 

 استثناء وفق إجراءات ومساطر تخص اإلدارة املعنية دون غريها. 

 التقادمقاعدة عدم متلك أرايض الجموع ب -2

تعترب هذه القاعدة نتيجة حتمية لعدم جواز الترصف يف األنظمة العقارية ما دامت هذه العقارات ال يجوز اكتساب 

، وهذه القاعدة تؤدي إىل حامية األنظمة العقارية السالفة الذكر من التعدي عليها اعتامدا عىل سبب من 429ملكيتها بالتقادم

                                                           
اليقبل التفويت باألمال  العمومية و ال تسقط حقوق الملكية فيها بمضي المتعلق باألمال  العمومية" 1914من ظهير فاتح يوليوز  4المادة  -427

 " الزمان

سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية،  –لمحلية والتنمية "، منشورات المجلة المغربية لإلدارة اقانون األمال  العمومية بالمغربمنية بلمليح، " -428

 .123، ص 2009الطبعة األولى 

 .125منية بلمليح، نفس المرجع ص  -429
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امللكية حيث يك ر يف الواقع اعتداء األفراد عمدا أو خطأ عىل أرايض الجموع ويضعون األسباب املقررة يف القانون لكسب 

 أيديهم عليها ملدة طويلة ثم يدعون ملكيتها عمال بأحكام التقادم.

 قاعدة عدم الحجز عىل أرايض الجموع  -3

أرايض الجموع، فيام  ف يفتعترب هذه القاعدة نتيجة حتمية منطقية للمبدأين السابقني، فمتى تقرر أنه ال يجوز الترص 

ال يتعارض مع تخصيصه.للمصلحة العامة وأنه ال يجوز كسبه بالتقادم، وصفوة القول أنه ال يجوز الحجز عىل هذا النظام 

قد منع البيع الجربي ثالث فالعقاري، فاملبدآن األوالن إمنا تقررا من أجل منع الترصفات الرضائية ألرايض الجموع ،أما املبدأ ال

الحجز يتقرر عادة عىل بعض املمتلكات واألموال لضامن استيفاء الحقوق أو الديون الثابتة املستحقة وينتهي الحجز و ه.علي

 ببيع أموال املدين جربا عن طريق البيع القضايئ.

ثبات إل كل هذه األسباب جعلت املرشع املغريب يعطي لإلدارة الوصية هذا االمتياز، وهذه الوضعية املتميزة فيام يخص ا

،وإن كان عىل املرشع املغريب أن يعمل عىل ترجيح الحجج عند البث يف النزاعات املعروضة عليه فيام يخص التعرض عىل 

فيام يخص الحجج وترجيحها  430من مدونة الحقوق العينية 3التحديد اإلداري، وتفعيل مقتضيات الفقرة األوىل من املادة 

تعتمدها الدولة يف التعرف عىل العقارات الخاضعة لها، وهو ما ستناوله يف املطلب كل هذا يجعلنا نبحث عن القرينة التي 

 الثاين.

 التي تعتمدها الدولة يف التعرف عىل أرايض الجموع الثالثة: القرينةالفقرة  

 :هناك عدة قرائن اعتمدها املرشع املغريب كوسيلة إثبات يعتمدها القضاء عند البت يف هذا النزاع واملتمثلة يف

 :الحيازة-أوال

ال أرى حاجة للخوض يف كل التفاصيل القانونية والحقوقية للحيازة فقد حسمت فيها مدونة الحقوق العينية من خالل 

ال تقوم الحيازة وال يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غري ناقل للملكية وال يحق لواضع اليد أن : " 246املادة 

 "ضع اليد عىل امللك محل ادعاء الحيازة وال األصل الذي تقوم عليهيغري بنفسه لنفسه سبب و 

 ال تكتسب بالحيازة:من مدونة الحقوق العينية عىل أنه: " 261ونصت املادة 

 أمالك الدولة العامة والخاصة. -

 األمالك املحبسة. -

 أمالك الجامعات الساللية. -

 أمالك الجامعات املحلية. -

 ".رى املنصوص عليها رصاحة يف القانونالعقارات املحفظة، األمالك األخ -

فمؤدى ما تعنيه هذه املقتضيات من جهة أوىل هو أن الحيازة مبعنى وضع اليد تحدد مراكز أطراف النزاع يف اإلثبات 

با ل،وبناء عليها يحتل من ينازع الحائز العقار مركز املدعي امللزم بإثبات استحقاقه للمدعى فيه، سواء من كان ينازع الحائز طا

للتحفيظ أو متعرضا وباألحرى إذا كان مدعيا يف الدعاوى العادية لالستحقاق، كام يعني أن من جهة ثانية أن الحائز وإن 

                                                           
يترتب عن الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز والتي تنص " من مدونة الحقوق العينية 3الفقرة األولى من المادة جاء  في 430

 فظ, أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس."ملكية العقار غير المح
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استوفت حيازته الرشوط القانونية فإن حيازته ال تلزم هذه الجهة التي أقر املرشع املغريب عدم اكتساب أمالكها بالحيازة، 

 فية من كل إثباتفهل يعني ذلك أن هذه الجهات مع

وإذا متعنا يف خصوصية النزاعات التي تثار أمام املحاكم، فإن هناك اعتبار قانوين يتجىل يف تعدد النصوص القانونية 

املنظمة ألرايض الجموع، وتناقض أحكامها مع بعض العادات واألعراف السائدة داخل الجامعات الساللية ،ويف حاالت 

 .431عض القوانني املوضوعية واإلجرائيةأخرى عدم مالمئة مقتضياتها لب

 الصبغة الجامعية لألرايض الساللية إثبات-ثانيا

إن اكتساب الصبغة الجامعية يكون إما عن طريق تحفيظ العقار ووضع رسم عقاري له يف اسم الجامعة، وإما عن 

، إذ 432داريا صبغتها الحامئيةطريق وضع تحديد إداري له من طرف مصالح وزارة الداخلية يضفي عىل األرايض املحددة إ 

أن تعيني الصبغة الجامعية يعد مدخال أساسيا لتحديد طبقة الوعاء العقاري موضوع الدعوى ،وبالتايل تحديد النظام القانوين 

 .433املطبق ومدعاة الخصوصيات املنصوص عليها

إىل السيد وزير العدل بخصوص  1992شتنرب  24بتاريخ  4292ويف هذا اإلطار وجه السيد وزير الداخلية رسالة عدد 

ع بعدة ونظرا ملا لهذه امللكية من أهمية فقد خصصها املرش النصوص القانونية املنظمة لألرايض الجامعية، جاء فيها ما ييل: "

نصوص قانونية متيزت بثالث قواعد أساسية هي عدم قابلية امللك الجامعي للتفويت وعدم قابليته للحجز وعدم قابليته 

ورغم أن هذه املبادئ الثالثة مرمي يف مجملها إىل توفري الحامية القانونية للملك الجامعي فإنه يالحظ من خالل  للتقادم،

تتبع العديد من القضايا الجامعية املطروحة عىل املحاكم أن السادة القضاة تنفي الصبغة الجامعية عىل عقارات تثبت الحيازة 

 ". أمالك جامعية الطويلة لها من طرف الجامعات عىل أنها

 1963فرباير  6الذي تم تعديله بواسطة ظهري  1919أبريل  27من ظهري  4وتأيت هذه الرسالة يف ضوء املقتضيات املادة 

هذا و إن األرايض الجامعية غري قابلة للتقادم وال التفويت وال الحجز ......"،الذي جاء يف فقرته األوىل والثانية ما ييل: "

املتعلق بالوصاية اإلدارية عىل الجامعات   62.17من قانون  15و املادة  434من مدونة الحقوق العينية 261ملادة املقتىض  أقرته ا

  2019غشت  9الساللية الصادر يف 

ويعترب دور القضاء دور محوري يف املسألة املتعلقة بتعليل الصبغة الجامعية للعقار وسنده يف ذلك العديد من املقتضيات 

،الذي ينص عىل القيام 14.07من قانون التحفيظ العقاري  34خاصة املادة  نظمة يف ظهري التحفيظ العقاري.القانونية امل

 435بجميع إجراءات التحقيق املسطرية الواردة يف قانون املسطرة املدنية سواء يف املرحلة االبتدائية أو يف مرحلة االستئناف

 رايض الساللية.ومناقشة الحجج من أجل إثبات الصبغة الجامعية لأل 

                                                           
"، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة خصوصية المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع، جهة الشاوية ورديغة نموذجاسمير أيت أ رجدال، " -431

 .129، ص 2010األنظمة والمنازعات العقارية، اإلصدار األول يناير 

 .81ص  1999" المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة األولى أراضي الجموع بين التنظيم والوصايةافع، "عبد الوهاب ر -432

 .15، ص 2017"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة قضاء محكمة النقض في منازعات أراضي الجماعات السالليةحياة البجدايني، " -433

، 2011نوفمبر  24بتاريخ  5998، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2011نوفمبر  22لمؤرخ في ا 178الظهير الشريف رقم  38.08صدر قانون  -434

 .5587ص 

 .18و  17، م س، ص حياة البجداينيلتوسع في هذه النقطة الرجوع إلى :  -435
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من ظهري التحفيظ  43و 34ذلك أن إثبات الصبغة الجامعية تتم بكل الطرق القانونية ومنها التحقيق عمال بالفصلني 

 العقاري والتحقيق املقصود بذلك هو الذي تقوم به املحكمة بعني املكان وليس املكتب.

 استغالل الدولة لألرايض الساللية تثالثا: إثبا

الترصفات الواردة عىل األمالك الجامعات الساللية وليس هو بيان أوجه استغالل هذه األٍرايض يف إن املقصود ب

الفالحة ،أو الرعي، أو املقالع ،أو األنشطة االقتصادية األخرى، أو إحداث استامرات تجارية ،أو صناعية، أو سياحية يف 

 لساللية من االنتفاع بهذه األٍرايض، والكراء الذي يسمحعملية التقسيم باعتبارها اآللية التي متكن أفراد الجامعة ا

باستغالل هذه األرايض، أو استغالل املقالع فيها ،أو إحداث استامرات تجارية ،أو صناعية أو سياحية فيها، كام ميكن أن 

الوصاية اإلدارية املتعلق ب 62.17تكون هذه األرايض موضوع تفويت لفائدة الهيئات العمومية املنصوص عليها يف قانون  

 عىل أرايض الجموع  كام سبق الذكر.

 خامتة:

 26املتعلق بالتحديد اإلداري ألرايض الجموع يف   63.17من خالل تحليل ما سبق، يتبني لنا أنه رغم صدور القانون 

نون الذي يعد فإن هناك مجموعة من اإلشكاليات ال زالت تطرح يف هذا القا 1924فرباير  18والذي نسخ ظهري   2019غشت 

كآلية لتصفية الوعاء العقاري للدولة إذ مل يلغي اختصاص السلطة املحلية يف قبول التعرضات انسجاما مع املستجدات التي 

، كام مل يحسم يف 2011الصادر يف نوفمرب  14.07املعدل و املتمم ب قانون  1913غشت  12جاء بها ظهري التحفيظ العقاري 

جهة لرتكيبة لجنة التحديد اإلداري خاصة فيام يتعلق حول إرشاك أطر قانونية وقضائية يف االنتقادات التي كانت مو 

تشكيلتها  باإلضافة إىل عدم النص عىل إجبارية التحفيظ عند املصادقة عىل مرسوم التحديد اإلداري من طرف رئيس 

 الحكومة .

يف أقرب فرصة ممكنة وذلك بإدخال  63.17 وعليه من أجل تجاوز هذه اإلشكاليات، وجب عىل املرشع تعديل قانون

 التعديالت التالية :

:رضورة النص عىل إجبارية التحفيظ العقاري بعد املصادقة عىل مرسوم التحديد اإلداري ألرايض الجموع حتى نحد 1

 إىل حد ما من سلبيات االختيارية وما تساهم به يف عدم تعميم نظام التحفيظ العقاري.

تركيبة لجنة التحديد اإلداري املتعلق بأرايض الجموع عن طريق إسناد رأستها لقايض أو ملحافظ :إعادة النظر يف 2

 عقاري مع تعزيز هذه التشكيلة بأطر قانونية تساهم يف ترسيع مسطرة التحديد االداري 

ألمر يرتبط ا:إتاحة إمكانية التعرض عىل مطالب التحفيظ التأكيدية بخصوص التحديد االداري بنص رصيح ما دام  3

 باألغيار وال مساس له بحقوق الجامعات الساللية وال يساهم يف تأخري املسطرة .

:النص بشكل رصيح عىل مجانية تقديم مطلب التحفيظ التأكيدي تيسريا لطالب التحفيظ التأكيدي ومساواته مع  4

 اإلدارة الوصية يف هذا الشأن .

ملساهمة يف تفعيل هذه املسطرة وتطبيقها عىل أحسن وجه ، والتي تعد كل هذا من شأنه الحد من هذا اإلشكاليات، وا

كإحدى اآلليات القانونية الرضورية لتصفية الوعاء العقاري للدولة حتى يكون جاهزا الستعامله يف املشاريع االستثامرية 

 الكربى.
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 الئحة املراجع 

 الكتبأوال: 

  2017"، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، طبعة ايض الجامعات السالليةقضاء محكمة النقض يف منازعات أر حياة البجدايني، "

ة مؤلفات وأعامل جامعية، سلسل –"، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية قانون األمالك العمومية باملغربمنية بلمليح، "

 2009الطبعة األوىل 

 1987ء الدار البيضا –"، مطبعة النجاح الجديدة نية األصلية والتبعيةالتحفيظ العقاري والحقوق العيمأمون الكزبري، " 

 الرسائل الجامعية 

ل شهادة الدكتوراه يف . أطروحة لني انعكاس إجبارية التحفيظ العقاري عىل السياسة العقارية باملغرب دراسة تقيميةلبيب نبيل:  

ية و ق  جامعة سيدي محمد بن عبد الله  كلية العلوم القانونية واالقتصادالقانون الخاص مخترب الدراسات يف الطفل و األرسة و التوثي

 2019.2020االجتامعية فاس السنة الجامعية 

  املقاالت العلميةثانيا: 

حمداش عامر: اختناق التحوالت باألرايض الجامعية بهوامش الغرب مجلة البادية املغربية املايض و الحارض . مجلة املستقبل. 

 2006ول العدد األ 

قوق املغربية، "، مجلة الحخصوصية املنازعات العقارية املتعلقة بأرايض الجموع، جهة الشاوية ورديغة منوذجاسمري أيت  أرجدال، "

 2010سلسلة األنظمة واملنازعات العقارية، اإلصدار األول يناير 

  1999الوطنية، الطبعة األوىل  " املطبعة والوراقةأرايض الجموع بني التنظيم والوصايةعبد الوهاب رافع، "

نور الدين العرسي : التعرض االستثنايئ اإلشكاليات و األفاق ، مساهمة يف الندوة الجهوية الخامسة حول النزعات العقارية من 

 2007خالل اجتهادات املجلس األعىل أبريل 

 النصوص القانونية والتنظيمية ثالثا: 

، واملنشور بالجريدة الرسمية 2011نوفمرب  22املؤرخ   يف  178ة الصادر بالظهري الرشيف رقم املتعلق بالحقوق العيني  38.08قانون 

 5587، ص 2011نوفمرب  24بتاريخ  5998عدد 

غشت  9املوافق ل  1440ذي الحجة  7الصادر يف  1.19.116الصادر يف الجريدة الرسمية مبقتىض ظهري رشيف  63.17قانون 

 2019غشت  26بتاريخ  6807الرسمية عدد  و املنشور يف الجريدة 2019

 املتعلق باألمالك العمومية 1914ظهري فاتح يوليوز 

الصادر بتنفيذ قانون  1913غشت  12املوافق لــ  1331رمضان   9املغري واملتمم مبقتىض ظهري رشيف الصادر يف  14-07ظهري رقم 

 (2011يونيو  21) 1432ذي الحجة  27بتاريخ  5698ة الرسمية رقم ( الجريد2011نوفمرب  22) 1432ذي الحجة  25يف  1.11.177رقم 

. الذي 1997يناير  3بتاريخ  4495املنشور بالجريدة الرسمية عدد  –املتعلقة بتحديد تعريفة رسوم املحافظة العقارية  2.97.358مرسوم 

 16بتاريخ  6484صادر بالجريدة الرسمية عدد  2016يوليوز  18املوافق ل  1437شوال   13صادر يف   2.16.375عدل ومتم مبرسوم  رقم 

  2016يوليوز  21الوافق ل  1437شوال 

 2000نونرب  24بتاريخ  4145/0 –مذكرة املحافظ العام رقم 

 2010دجنرب   08الصادرة بتاريخ  381دورية املحافظ العام عدد 

 كربى ملحق الخاص بتتبع ومعالجة املطالب والتحديدات اإلدارية للحسابات ال
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جا" ة منوذ ري تجا ت ال ت املقاوال تزاما دي "ال لتعاق تزام ا ة كورونا االل ئح جا أثري   ت

  

 تأثير جائحة كورونا االلتزام التعاقدي "التزامات المقاوالت التجارية نموذجا"
    

 
 باحث بسلك الدكتوراه

 كلية الحقوق _جامعة ابن زهرـ اكادير

 

 مقدمة

ا فيها املغرب يف هذه الفرتة الزمنية واحدة من أصعب األزمات التي عرفها التاريخ عىل جميع تواجه دول العامل مب

الذي صنف حسب منظمة  19املستويات االجتامعية واالقتصادية والسياسية وحتى القانونية، وذلك نتيجة تفيش وباء كوفيد 

 . 436ملواجهتها والحد من نتائجها الوخيمة الصحة العاملة كجائحة شديدة اآلثار تقتيض تظافر جهود جميع الدول

ولعل ما زاد من تفاقم األوضاع وسوئها، هو الطابع املفاجئ وغري املتوقع لظهور هذا الوباء وجدته، وكذا قدرته عىل 

ارات املتاحة ق من الخياالنتشار الرسيع وارتفاع حدة العدوى الناتجة عنه، اليشء الذي خلق ارتباكا واضطرابا صعب وضي

  واجهته.مل

ى اتخاذ مجموعة من التدابري املعقدة ــــــــــــــــويف هذا املضامر، أقدمت جل الدول ويف مقدمتها املغرب عل

الها الواقع العميل والظرف املستعجل، كام هو الشأن ــــــــــــــة، والتي ميكن اعتبارها كسوابق تاريخية أمـــــوالصعب

والذي تم من خالله فرض الحجر  437ق بحالة الطوارئ الصحيةـــــــــــــــن يتعلن مرسوم بقانو ـــــبالنسبة لس

ري ــــــــــــف ربوع الوطن، والرفع من حالة التأهب وتعبئة والوسائل واإلمكانيات الكفيلة بتدبـــحي عىل مختلــــــــــــالص

اجهة تأهيل املنظومة الصحية وجعلها قادرة عىل مو ص نفقات لــــــــاملرحلة، والحد من تفاقم الوضعية الوبائية بتخصي

الفريوس، ودعم االقتصاد الوطني ال سيام القطاعات التي تأثرت من جراء األزمة الوبائية، وكذا الحفاظ عىل مناصب الشغل 

  439روم الوقايةة من اإلجراءات األخرى التي تــــــــــ، عالوة عىل اتخاذ حزم438والتخفيف من التداعيات االجتامعية للوباء

                                                           

 ثير عالمي.يشكل حالة طوارئ صحية عامة ذات تأ 19أن مرض كوفيد  30/01/2020أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ  -436 

يتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها منشور  2020مارس  23الصادر بتاريخ  2.20.292مرسوم بقانون رقم ال -437 

 .1782ن ص 2020مارس  24مكرر المؤرخة في  6867بالجريدة الرسمية عدد 

تعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفسي فيرو ي 2020مارس  24الصادر بتاريخ  2.20.293المرسوم رقم  -

 .1783، ص2020مارس  24مكرر الصادرة بتاريخ  6867المنشور بالجريدة الرسمية عدد  19س كورونا كوفيد 

اث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل والقاضي بإحد 2020مارس  16الصادر بتاريخ  2.20.269تم في هذا اإلطار إصدار المرسوم رقم  -438 

 .19اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد 

المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسالت  2020أبريل  01الصادر عن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ  2/2020المنشور رقم  -439 

 اإلدارية.

 في شأن العمل عن بعد بإدارات الدولة. 2020أبريل  15قتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ الصادرة عن وزير اال 03/2020المنشور رقم  -
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 . 440والحد آثار األزمة

ونظرا للتأثري الشامل لهذا الظرف االستثنايئ وما يرتبه من آثار عىل جميع مكونات الدولة والتي تنعكس دون أدىن شك 

عىل املستويني االجتامعي واالقتصادي بالدرجة األوىل، واعتبارا للدور الجوهري الذي تضطلع به املقاوالت كفاعل أسايس 

النسق االجتامعي وأيضا لكونها حجر الزاوية يف النظام االقتصادي، إذ ترتبط بشبكة من العالقات التعاقدية مع رشكائها يف 

تلتزم مبقتضاها بتقديم خدمة أو بيع منتوج أو تنفيذ أشغال أو توريدات داخل آجال محددة صادفت فرتة حالة طوارئ الصحية، 

داخلية وإغالق األماكن والفضاءات العمومية، ووقف العديد من األنشطة التجارية مع التي فرضت تقييد التجوال والحركة ال

 اإلبقاء عىل الرضوري منها وبرشوط صارمة، عالوة عىل إغالق الحدود الجوية والبحرية.

لتعاقدي افإنه من البديهي أن تتأثر الوضعية املالية واإلنتاجية للمقاوالت عموما عىل نحو يصبح معه تنفيذ االلتزام 

، ولعل هذا األمر يدفعنا إىل التساؤل عن أثر حالة الطوارئ الصحية 441صعبا ومرهقا بل قد يصبح مستحيال يف بعض األحيان

عىل تنفيذ االلتزامات التعاقدية للمقاوالت ال سيام يف مواجهة  19وما صاحبها من إجراءات التي فرضها مرض كوفيد 

ل والحلول القانونية التي أىت بها الترشيع من أجل حامية املدين الذي ترضر من جراء هذه املوردين والزبناء، وكذا عن الوسائ

 الظروف؟ 

وجوابا عىل هذه اإلشكالية، نشري أوال إىل أنه يخرج من نطاق هذا الدراسة ما يهم نأثري حالة الطوارئ الصحية عىل 

انونية يف هذه املقالة الوجيزة، بالنظر إىل انفرادها مبقتضيات قوالعقود اإلدارية التي ال يتسع املقام لدراستها  442عقود الشغل

 وتوجهات قضائية يعز عىل أداة البحث أن تسوقها حرصا.

                                                           

المتعلقة بتبسيط بعض المساطر  2020أبريل  02الصادرة عن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ  TGR/DRRCI/DR/N°9الدورية رقم  -

الصادرة عن وزير االقتصاد والمالية  C32/20/DEPPالدورية رقم  -  الدولة والجماعات الترابية. حسابالمتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة ل

 في شأن الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية المتعلقة بالمؤسسات والمقاوالت العمومية. 2020ماي  05وإصالح اإلدارة بتاريخ 

في شأن نزع الصفة المادية للمستندات والوثائق  2020ماي  11العام للمملكة بتاريخ الصادرة عن الخازن  TGR/DPP/N°10مذكرة المصلحة رقم  -

 المتعلقة بنفقات موظفي الدولة والجماعات الترابية.

ر والمتعلق بالتدابير الوقائية من خط 16/03/2020الصادر عن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ  1/2020المنشور رقم  - أنظر: -440 

 انتشار وباء كورونا باإلدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية.

 والمتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف. 25/03/2020الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ  03/2020المنشور رقم  -

دابير التي تروم التخفيف من األزمة المالية التي تعرضت لها المقاوالت المغربية عملت الحكومة في هذا اإلطار على اتخاذ مجموعة من الت -441 

 E/2138منشور وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم  - بينها ما يلي: ، ومن19من جراء آثار حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد 

 سديد مستحقات المقاوالت.في شأن تسريع وثيرة ت 2020مارس  26المؤرخة في 

المتعلقة آجال تنفيذ الصفقات  14/04/2020الصادرة عن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ  TGR/DRRCI/DR/N°10الدورية رقم  -

دت إلى القطاع العام أيضا ولم تقتصر اإلجراءات المتخذة لدعم المقاوالت على القطاع الخاص فقط بل امت مومية خالل فترة الطوارئ الصحية.الع

 2020مارس  31المؤرخة في  09/2020رسالة وزير االقتصاد والمالية رقم  - الحيوية وفي هذا الصدد نشير إلى:لضمان استقرار القطاعات 

طة وارئ الصحية المرتبالمتعلقة باإلجراءات المواكبة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية من أجل ضمان المرونة في التدبير خالل فترة الط

 بجائحة فيروس كورونا المستجد.

والمتعلق بالتدبير األمثل لاللتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية  14/04/2020الصادر بتاريخ  05/2020منشور رئيس الحكومة رقم  -

 خالل فترة الطوارئ الصحية.

عة من اإلجراءات المتعلقة بالشق االجتماعي للمقاوالت قصد تبسيط بعض تجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن الحكومة اتخذت مجمو -442 

 المساطر والحفاظ على استقرار التشغيل، ومن ذلك مثال:
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ومن جهة ثانية، اخرتنا للجواب عىل إشكالية هذه الدراسة االنطالق من الترشيع باعتباره أساس الدراسة ومحاولة 

ولة إعطاء البحث ومناقشتها عىل ضوء التوجهات القضائية املقارنة، يف أفق محا إضفاء املقتضيات القانونية املؤطرة إلشكالية

عىل أداء املقاولة اللتزاماتها التعاقدية، وكل ذلك من خالل نقطتني مستقليتني  19الوصف القانوين لواقعة تأثري وباء كوفيد 

 عىل الشكل التايل:

 تنفيذ العقد أوال: أساس التمسك بالقوة القاهرة لتحلل من مسؤولية

 كقوة قاهرة معفية من املسؤولية 19ثانيا: حدود اعتبار وباء كوفيد 

 أوال: أساس التمسك بالقوة القاهرة يف تنفيذ العقد

من قانون االلتزامات  230من املعلوم أن العقود محكومة مبدئيا بقاعدة العقد رشيعة املتعاقدين التي نص عليها الفصل 

هذه القاعدة، أن االلتزامات التعاقدية املنشأة عىل وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إىل والعقود املغريب، ومؤدى 

منشئيها، وال يجوز إلغاؤها إال برضاهام معا أو يف الحاالت املنصوص عليها يف القانون، وبتعبري آخر، فإن االلتزام الناشئ 

عرب عن وجوب احرتام العقد سواء من أطرافه أو من جانب القضاء من العقد يعادل يف قوته االلتزام الناشئ من القانون. وي

 يف أدبيات الفقه بالقوة امللزمة للعقد.

وبناء عىل هذه الفكرة، نخلص مبدئيا إىل نتيجة مفادها أن املقاوالت التي ترتبط مع مورديها أو زبنائها مبقتىض عقود 

ية، فهذا ، لكن، أن يصادف وقت تنفيذ االلتزام فرتة الطوارئ الصحصحيحة، تكون ملزمة بتنفيذها طبقا ملا تم التعاقد عليه

عارض من شأنه أن يجعل التنفيذ أمرا مستحيال يف بعض األحيان، ال سيام إذا كان محل االلتزام يقع عىل استرياد مواد 

آليات الزمة لتنفيذ  قتناءأولية تشكل أساس املنتوج موضوع العقد، أو استرياد تكنولوجيات أساسية يف تنفيذ الخدمة، أو ا

 أشغال معينة، أو نفاذ سلعة معينة من السوق، نتيجة إغالق الحدود أو توقف اإلنتاج ببعض الوحدات الصناعية.

وقد يتجسد عدم تنفيذ االلتزام كذلك يف تعذر أداء مقابل الخدمة أو السلعة التي استفادت منها املقاولة أو التأخر يف 

نة الناتجة عن ظرف قاهر، لذلك يثور التساؤل حول مدى جواز متسك املقاولة يف الحاالت ذلك، بسبب مشاكل الخزي

 املذكورة، بوجود قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزامها والتحلل من املسؤولية يف هذا الشأن؟

قا ملا تم التعاقد طب يقتيض الجواب عىل هذا التساؤل اإلشارة بداية، اإلشارة إىل أنه إذا كان األصل يف العقود تنفيذها

من نفس القانون، فإن إلغائها ال  231من قانون االلتزامات والعقود، وبحسن نية تكريسا للفصل  230عليه تنزيال للفصل 

 يجوز إال يف حالة رضا الطرفني أو يف حالة نص القانون عىل ذلك، كام هو الشأن بالنسبة للقوة القاهرة.

ع عليه الفقه ب أنها كل واقعة غري متوقعة ومستحيلة الدفع وتتسم بعنرص خارجي وتعرف القوة القاهرة حسب ما أجم

 .443بحيث ال يكون للمدين يد يف حدوثها

                                                           

بخصوص حصول المقاوالت المنخرطة في  2020مارس  20الصادرة عن الصندوق الوطني الضمان االجتماعي بتاريخ  37/2020المذكرة رقم  -

 خاصة بها عبر األنترنيت.الصندوق على الشواهد ال

 تجدر اإلشارة إلى أن الفقه المعاصر اتفق على تسوية القوة القاهرة بالحدث الفجائي خصوصا فيما يتعلق بآثارهما القانونية. -443 

 .995عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، مصادر االلتزام، 
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من قانون االلتزامات والعقود بأنها كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن  269أما عىل مستوى الترشيع فقد عرفها الفصل  

، الحرائق، الجراد( وغارات العدو، وفعل األمري، ويكون من شانه أن يجعل يتوقعه كالظواهر الطبيعية )الفيضانات، الجفاف

 تنفيذ االلتزام مستحيال. 

وال يعترب من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن دفعه ما مل يقم املدين الدليل عىل أنه بذل كل العناية 

 .444لذي ينتج عن خطأ سابق للمدينلدرئه عن نفسه، وال يعترب من قبيل القوة القاهرة السبب ا

وعىل هذا النحو، نخلص إىل أن القوة القاهرة كواقعة مادية متى تحققت رشوطها، تعد سببا من األسباب القانونية 

، وتتحدد الرشوط املذكورة، يف 445الكفيلة بجعل املدين يف حل من تنفيذ التزاماته التعاقدية ودون أن يكون محال للمساءلة

رة عىل التوقع، ورشط استحالة الدفع، ثم رشط عدم صدور خطأ عن املدين، علام أن القضاء الفرنيس أضاف رشط عدم القد

 .2016446رشطا آلخر يطلق عليه عنرص الخارجية، إال أنه وقع الرتاجع عنه بعد التعديل الذي طال قانون العقود الفرنيس سنة 

عة التي تشكل قوة قاهرة غري متوقعة الحدوث من املدين وال و يقصد برشط عدم التوقع أو عدم التنبؤ أن تكون الواق

من قانون االلتزامات  269ميكن التنبؤ بها، فإن أمكنه توقعها فإنها ال تكون مبثابة قوة قاهرة بالنسبة إليه، وذلك طبقا للفصل 

لتي تشكل قوة ىل صد الوقائع اوفيام يخص الرشط الثاين املتعلق باستحالة الدفع، فرياد به عدم قدرة املدين ع والعقود.

قاهرة، وأنه ليس مبقدوره الحد من آثارها بعد تحققها، لكن متى كان باستطاعته دفعها، فهي ال تعد قوة قاهرة ما مل يثبت 

 .447أنه بذل عنايته لتالفيها

للتمسك بها كسبب  لويتعلق الرشط الثالث بعدم تدخل املدين يف وقوع القوة القاهرة، أما إذا ثبت تسببه فيها فال مجا

 .448معفي من املسؤولية

                                                           

من  180من القانون المدني، والمشرع الصيني من خالل المادة  1218شرع الفرنسي من خالل المادة نفس التوجه سلكه كل من الم -444

 من قانون العقود الخاصة بالصين. 118و 117القانون المدني الصيني والمواد 

- L’ article 1218 alinéa 1er du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016 dispose qu'en matière 

contractuelle, il y a force majeure : « lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 

raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 

appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats français. 

 محل للمسؤولية المدنية من قانون االلتزامات والعقود على أنه "ال 95بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فقد نصت الفقرة األولى من المادة  -445 

 في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ بع المدعى عليه."

 . 14/04/2006وقد جاء ذلك استجابة لقرار محكمة النقض المبدئي المؤرخ في  -446

Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avr. 2006. Dalloz actualité, 5 mai 2006, observation Gallmeister. 

 لمزيد من التوسع حول شروط تحقق القوة القاهرة والنقاش الفقهي الذي أثارته راجع: -447 

 وما يليها. 29محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مرجع سابق، ص  -

 وما يليها. 119، ص2005ية المدنية، مطبعة الكرامة، الرباط، الطبعة الثانية عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزامات، الكتاب الثاني المسؤول -

 وما يليها. 122، ص 2015عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة  -

من  266وليته التعاقدية في التشريع المغربي ما نص عليه الفصل من تطبيقات عدم جواز تمسك من المدين بالقوة القاهرة لنفي مسؤ -448 

 ق ل ع الذي جاء فيه أن "المدين الموجود في حالة مطل يكون مسؤوال عن الحادث الفجائي".

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051847
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051847
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ييل حديث لها جاء فيه ما  449وقد أخذت محكمة النقض املغربية بالقوة القاهرة كسبب معفي من املسؤولية يف قرار

"يقتيض وجود قوة قاهرة معفية من املسؤولية استجامع رشطني هام عدم قدرة املدين عىل التنبؤ بحالة القوة القاهرة املتمسك 

 ، وأن ينتج عنها استحالة تنفيذه التزاماته".بها

 كقوة قاهرة معفية من املسؤولية 19ثانيا: حدود اعتبار وباء كوفيد 

 19انطالقا من الرشوط التي تم بسطها يف الجزء األول من هذه الدراسة، نتساءل حول إمكانية تكييف مرض كوفيد 

ورونا أمرا متوقعا هل ميكن اعتبار جائحة كتزاماتها التعاقدية؟ وبتعبري آخر عىل أنه قوة قاهرة تبيح إحالل املقاولة من تنفيذ ال

 2بالنسبة لبعض العقود التي أبرمت بالتزامن مع بداية التفيش، ال سيام وأن ظهور أول حالة باملغرب مل يسجل إال بتاريخ 

وبدأ باالنتشار يف  2019الصني منذ دجنرب ، يف حني أن الوباء كان قد اجتاح عددا كبريا من الدول فقد ظهر يف 2020مارس 

ومنها إىل باقي دول العامل، كام أن منظمة الصحة العاملية أعلنت عن كونه جائحة عاملية منذ  2020أوروبا مطلع سنة 

 ؟20/01/2020

مبثابة  أن األمراض الوبائية ال تعترب 450بالرجوع إىل العمل القضايئ، نجد أن القضاء الفرنيس اعترب يف عدة قرارات

إىل  451أزمات صحية تشكل قوة قاهرة، وذلك باالستناد إىل تخلف رشوط القوة القاهرة فيها، حيث ذهب يف أحد قراراته

املخاطر الصحية مل تكن كبرية يف التايالند وبالتايل ال ميكن التمسك بأن بأن الرحلة إىل هذا البلد كانت مستحيلة "أن

 "بسبب وباء سارس

"توقف الرحلة يف بلد مجاور ملنطقة موبوءة بالطاعون ال ميثل خطرا محدقا يجيز التمسك أن  452كام جاء يف حكم أخر

 "بالقوة القاهرة 

                                                           

على موقع ، ورد في مقال منشور 5/8/2015في الملف التجاري عدد  5/1/2017الصادر عن محكمة النقض المغربية بتاريخ  8/1القرار رقم  -449 

 إلكتروني تحت عنوان:

Covid-19, Entreprises, vos engagements contractuels inexécutés peuvent-ils être couverts par la force majeure?, Cas de 

jurisprudences. 

www.artemis.ma  Date d’accès le 10/04/2020 

450- (le bacille : Paris, 25 sept. 1996, n° 1996/08159). (la grippe H1N1 : Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229). (La dengue : 

Nancy, 22 nov. 2010, n° 09/00003). (le chikungunya : Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739). (Ebola : CA Paris, 17 mars 

2016, RG n°15/04263). (SRAS : TI Paris, 4 mai 2004, n° 11-03-000869). (Grippe : Nîmes, 6 nov. 2018, n° 18/04133). (Grippe 

aviaire : Toulouse, 3 oct. 2019, n° 19/01579). 

Voir : 

- Ludovic Landivaux, Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? Ça dépend, chronique Dalloz Actualité, Article 

Publié le 20 mars 2020 sur (https://www.dalloz-actualite.fr). 

- La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, article Publié sur Dalloz Actualité le 4 mars 2020 sur 

(https://www.dalloz-actualite.fr). 

451 - TI Paris, 4 mai 2004, n° 11-03-000869, cité par E. Llop, Contentieux des agences de voyages : de la sécurité au futile, 

Tourisme et Droit 2008, n° 102, p. 29. 

452 - Paris, 25 juill. 1998, Tour Hebdo n° 944, 2 juin 2000. 

http://www.artemis.ma/
https://www.dalloz-actualite.fr/
https://www.dalloz-actualite.fr/
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فريوس شيكونغونيا املعروفة أعراضه املرضية،  أنه بالنظر إىل محدودية انتشار 453ويف قضية أخرى اعتربت املحكمة

تنبؤ به شكل عام، فإنه ال ميكن اعتباره مبثابة وباء ال ميكن الوالتي تتم معالجتها والتغلب عليها باستعامل املسكنات ب

يف حكم لها  454رة، وهو نفس املوقف الذي تبنته محكمة نانيسويستحيل دفعه ومقاومته، وبالتايل فإنه ال يشكل قوة قاه

 بخصوص حمى الضنك التي كانت منرشة يف جزر املارتيني.

يكون وقت إبرام العقد، ذلك أنه جاء يف  455ره حسب القضاء الفرنيسوبخصوص وقت عدم التنبؤ أو التوقع فإن تقدي

وال ميكن اعتباره حدثًا غري متوقع يربر إنهاء العقد الذي أبرم يف  2006ظهر يف يناير  وباء الشيكونغونيا" أن أحد القرارات 

قوة القاهرة ايل فإنه ال وجود لليونيو أي بشكل الحق عىل ظهور الوباء يف شهر غشت الذي أىت الحقا عىل التعاقد، وبالت

 .456. وإذا كان الحدث متوقعا بالنسبة إىل املدين أثناء التعاقد فإنه يتحمل تبعة تعذر تنفيذه اللتزامهلتربير إنهاء العقد"

 457وبخصوص رشط استحالة دفع الواقعة، فال بد من اإلشارة إىل القرار املبديئ الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسية

الشأن، والذي جاء فيه أن العجز الجسدي الناتج عن العدوى واملرض الخطري الذي حدث بعد إبرام العقد كان ذا يف هذا 

طبيعة غري متوقعة، وأن التسلسل الزمني للوقائع وكذلك الشواهد التي تثبت التدهور الخطري للحالة الصحية للمدين أظهرت 

 أن يعاين من مرض ال ميكن مقاومته.

اض استنادا إما إىل أن تلك األمر  ل ما سبق أن القضاء مل يعترب األوبئة مبثابة قوة قاهرة، وذلكويتضح من خال 

، ، وإما باالستناد إىل أنها ليست قاتلة يف حدود معينةيف املجال الطبي ومخاطر انتشارها وآثارها الصحية كانت معروفة

ورة قوة يذ العقد، وعىل هذا النحو فإن الوباء ال يشكل بالرض وبالتايل رفض أي إمكانية لالحتجاج بها يف لرفض أو عدم تنف

مبثابة قوة قاهرة، وذلك بالنظر إىل أن  19وقد تفيد املواقف القضائية سالفة الذكر، يف االتجاه نحو اعتبار وباء كوفيد  قاهرة.

ج أو لقاح يف ه، وأنه ليس له عال هذا الوباء مستجد وغري معروف يف املجال الطبي وهناك شح كبري يف املعطيات املتعلقة ب

، ما دفع بالسلطات إىل اتخاذ 458املعقول الوقت الحايل، عالوة عىل اعتباره مرضا قاتال وواسع االنتشار بشكل يتجاوز حدود

تدابري متعددة ومتسارعة ومتعاقبة و يف وقت وجيز للتقليل من خطورة انتشار املرض عىل حسب حامية الصحة العامة، بحيث 

 ذلك يف إرباك وثرية اإلنتاج وشل حركة االقتصاد الوطني اليشء الذي أثر عىل تنفيذ املقاوالت اللتزاماتها التعاقدية.تسبب 

                                                           
453 - Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739. 

454 - Nancy, 22 nov. 2010, n° 09/00003. 

455 - Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114. La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, 

article Publié sur Dalloz Actualité le 4 mars 2020 sur (https://www.dalloz-actualite.fr). 

 هذا خالف ما هو معمول به في المسؤولية التقصيرية، ذلك أن وقت عدم التوقع يقدر بيوم وقوع الفعل الضار. -456 

457 -  Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avr. 2006. Dalloz actualité, 5 mai 2006, observation 

Gallmeister. 

حالة وفاة، في حين  107إصابة، مع تسجيل  1448في المغرب  19بفيروس كوفيد بلغ عدد اإلصابات المؤكدة  10/04/2020إلى حدود تاريخ  -458 

س فأن عدد الوفيات لوحده في بعض الدول يكفي للداللة على حجم الكارثة اإلنسانية التي خلفها، حيث بلغ عدد الوفيات في إيطاليا مثال في ن

، في حين بلغ مجموع الوفيات في العالم 13197، وفي فرنسا 18747مريكية ، والواليات المتحدة األ16081، وبلغ في إسبانيا، 18849التاريخ 

 حالة. 102734

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_NANCY_2010-11-22_0900003&ctxt=0_YSR0MD0iMDkvMDAwMDMiIE5hbmN5wqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D#entete
https://www.dalloz-actualite.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051847
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051847
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 19وبناء عىل ذلك، نعتقد بأنه ميكن املقاوالت التي استحال عليها تنفيذ التزاماتها التعاقدية أن تتشبث مبرض كوفيد 

، وهذا ابتداء من تاريخ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ باملغرب، 459فيذكقوة قاهرة لتتحلل من مسؤولية عدم التن

من قانون االلتزامات  269وذلك عىل الرغم من عدم ذكر األوبئة كوقائع تشكل قوة قاهرة ألن التعداد الوارد يف الفصل 

دة متثل ريها أن يثبت وقائع جديوالعقود، هو عىل سبيل املثال ال الحرص، حيث يبقى من حق املدين يف حاالت أخرى غ

 .460بالنسبة إليه قوة قاهرة

لكن، يتعني عىل املقاولة التي تعذر عليها تنفيذ التزامها أن تثبت أن املانع هو القوة القاهرة، وبتعبري آخر، أن تثبت 

، 462عىلبينة عىل من اد، وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية التي تقيض بأن ا461كظرف قاهر باستحالة التنفيذ 19عالقة كوفيد 

 19كأن يكون تنفيذ االلتزام متوقفا عىل التدخل املبارش والشخ ي لرئيس املقاولة إال أن هذا األخري أصيب بعدوى كوفيد 

التي تلزمه بالحجر الصحي يف مؤسسة صحية واتباع عالج خاص وعدم القيام بأي نشاط أثناء فرتة العالج، لكن التمسك 

يخلو من صعوبة، ذلك أن تقدير االستحالة يتم بالبحث عن مدى توفر إمكانية اللجوء إىل حلول بديلة بهذه الوقائع أمر ال 

يف تنفيذ االلتزام، تحت طائلة عدم اعتبار الظرف مبثابة قوة قاهرة تعفي من املسؤولية لوجود إمكانية تاليف عدم تنفيذ 

 .463االلتزام عرب االستعانة بشخص آخر أو طريقة أخرى

حالة القوة القاهرة تحلل املقاولة من تنفيذ التزامها وإعفاؤها من املسؤولية، طبقا ملا إذا، يرتتب عن ثبوت وجود وهكذا 

"ال محل ألي تعويض إذا أثبت املدين أن من قانون االلتزامات والعقود املغريب الذي جاء فيه أنه  269 نص عليه الفصل

عن سبب ال ميكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجايئ أو مطل عدم الوفاء بااللتزام أو التأخري فيه ناشئ 

 الدائن".

يئ فقط، فإن االلتزام ال ينقيض إال جزئيا، وإذا كان من شأن التنفيذ الجز جزئية  ومع ذلك فإذا كانت استحالة التنفيذ

التنفيذ الجزيئ،  فإنه يكون أمام خيارين، إما قبول أن يلحق رضارا بالدائن نظرا لطبيعة االلتزام التي تجعله غري قابل للتجزئة

 من قانون االلتزامات والعقود. 336أو فسخ العقد بشكل كيل طبقا للفصل 

عقد نقل األشياء والتي جاء  من مدونة التجارة بخصوص 454عليه املادة ومن أمثلة ذلك يف الترشيع املغريب، ما نصت 

دث فجايئ أو قوة قاهرة ال تنسب ألحد األطراف، فال يستحق الناقل الثمن إال "إذا توقف النقل بسبب حافيها ما ييل 

                                                           

على أن كوفيد  20/02/2020تجدر إلشارة إلى أن الوضع في فرنسا أصبح واضحا وال غبار عليه، ذلك أن وزير المالية الفرنسي أعلن بتاريخ  -459 

ر عقود الصفقات العمومية تبرر عدم تطبيق غرامات التأخير عليها في حالة تأخرها في يعد بمثابة قوة قاهرة بالنسبة للمقاوالت في إطا 19

 تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

- La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, article Publié sur Dalloz Actualité le 4 mars 2020 sur 

(https://www.dalloz-actualite.fr). 

 .52محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مرجع سابق، ص  -460 

461- Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263. 

 دعيه"من قانون االلتزامات والعقود المغربي على أن"إثبات االلتزام على م 399ينص الفصل  -462 

463 - Rennes, 9 mars 2018, n° 18/01827. 

- Nîmes, 6 nov. 2018, n° 18/04133. 

https://www.dalloz-actualite.fr/
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بالنسبة للمسافة املقطوعة إضافة ملا قدمه من تسبيقات ومصاريف رضورية. وإذا توقف النقل لألسباب ذاتها قبل الرشوع يف 

 التنفيذ فال يستحق الناقل أي مثن".

"إذا توقف السفر بسبب حادث فجايئ أو قوة قاهرة نص عىل أنه  التي 478 يف الفقرة الثالثة من املادةوكذلك ما جاء 

 تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص املسافر، فال يستحق مثن النقل إال مبقدار املسافة املقطوعة ودون تعويض من أي طرف"

ا، فإن االلتزام التزامها الحقأما إذا كانت االستحالة مؤقتة لفرتة زمنية فقط وغري نهائية وكان بإمكان املقاولة تنفيذ 

فائدة لكن إذا كان تأجيل التنفيذ سيجعل من العقد عديم اليبقى قامئا، غري أن تنفيذه يؤجل إىل حني زوال الظرف القاهر، 

 .464من القانون املدين 1118فيجوز فسخه، وهو نفس املوقف الذي تبناه املرشع الفرنيس من خالل املادة 

يجب عىل املقاولة املدينة قبل التمسك بالقوة القاهرة لتتحلل من التزاماتها، أن تراجع مضمون  وتجدر اإلشارة إىل أنه،

 465العقد للتأكد أوال عدم وجود رشط اتفاقي يقيض بتحميلها تبعة القوة القاهرة، رغم املرشع املغريب مل يتطرق لهذه املسألة

 .466كام هو الحال يف القانون املدين املرصيعىل خالف العديد من الترشيعات التي نصت عليه بشكل رصيح 

 خامتة

إال أن تطبيقها يجب أن يتسم بنوع من  19وختاما، نعتقد أنه بالرغم من انطباق رشوط القوة القاهرة عىل جائحة كوفيد 

ا واإلفالت هالحذر وعدم املغاالة حتى ال يفتح الباب أمام بعض املقاوالت املتخاذلة والتي تتحني فرصة التهرب من التزامات

من املسؤولية، وذلك حفاظا عىل األمن التعاقدي والقانوين، وكذا حتى ال تهدر جهود الدولة التي حاولت من خاللها مساعدة 

الوحدات االقتصادية واإلنتاجية إىل أبعد الحدود لتجنيبها أثر األزمة، وذلك من خالل تكلفها بحالة األجراء وتيسري الحصول 

فيلة بضامن استمرارية النشاط، وال شك أن املسؤولية ستلقة بثقلها عىل القضاء الذي له وحده كلمة عىل التمويالت الك

 الفصل يف املوضوع.

  

                                                           
464 - l’article 1218 du code civil français dispose que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est 

suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ». 

رغم عدم تطرق المشرع المغربي لهذه المسألة فإن إعمالها أمر وارد وذلك تطبيقا لمبدأ الحرية التعاقدية يجيز تضمين العقود مثل هذا  -465 

 الشرط.

 بعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة".من القانون المدني المصري على أنه "يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين ت 217تنص المادة  -466 
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 " يف تحفيز ملًكة تعليل األحكام القضائية "قضاة املغرب منوذجا"19دور جائحة "كوفيد 
 

 " في تحفيز مًلكة تعليل األحكام القضائية 19دور جائحة "كوفيد 

 ة المغرب نموذجا""قضا
    

 
 باحثة بسلك الدكتوراه

 

عىل كل دول املعمور سواء املتقدمة منها أو السائرة يف طور النمو تسخري  « covid19 »لقد فرض فريوس كرونا املستجد 

سب تصنيف منظمة " ح467كافة طاقاتها البرشية والصناعية ملواجهة هذا القاتل الصامت الذي ارتقى إىل مرتبة "جائحة

يف سبيل حامية مواطنيها  468وذلك بعد تردد كبري منها، فعمدت جل الدول إىل أتخاد إجراءات قاسية جدا  الصحة العاملية

 من هذا الوباء الفتاك من جهة، ومحارصته داخليا عىل األقل من جهة أخرى.

السادس إىل اتخاذ قرارات جريئة جدا من هذا من جهتها، سابقت الدولة املغربية الزمن بقيادة جاللة امللك محمد    

، تبعها إعالن املؤسسات الوطنية مبختلف 469القبيل، انتهى بصدور مرسوم قانون الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها

أصنافها عن اتخاذ ترتيبات وإجراءات معينة عىل ضوء املستجدات الوبائية تروم اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لهذا 

ريوس، ويف هذا السياق، أعالن املجلس األعىل للسلطة القضائية عن قرار تعليق انعقاد جميع الجلسات مبختلف محاكم الف

مبوجب نفس القرار، ومنذ ذلك الحني، تجند قضاة اململكة )رئاسة  471باستثناء القضايا التي مل يشملها التعليق 470اململكة

 باقي املؤسسات والسلطات العمومية للتصدي لهذا الوباء. ونيابة عامة( ليكونوا يف الصفوف األمامية مع

ولنئ كان دور مؤسسة رئاسة النيابة العامة )ومن خاللها السادة قضاة النيابة العامة املرابطني مبختلف محاكم اململكة( 

لطوارئ الصحية ة ابدا جليا من خالل مجموعة من التقارير التي تصدرها بشكل متواتر عن عدد املوقوفني مبناسبة خرق حال

موقوفا حسب السيد الكاتب العام للمؤسسة املعنية، وهو ما يربهن عىل املجهود الكبري الذي تقوم به هذه  1225والذي بلغ  

                                                           

مراحل رئيسية، ويستخدم هذا التقسيم لقياس مراحل تطور جوائح  8تقسم منظمة الصحة العالمية مراحل نشوء األوبئة والجوائح إلى  467 

بر تتبعها وفهمها، وتعت األمراض المعدية بشكل عام، كما يستخدم بشكل كبير في تتبع مراحل تطور جوائح االنفلونزا وذلك لتسهيل عملية

ر الجائحة والمراحل الثالث األولى عملية تأهب، وذلك لتخطيط الوسائل المناسبة لمقاومة الجائحة، بينما تعتبر المراحل الرابعة والخامسة مراحل تط

 الجائحة.التي تستلزم وسائل الحد والسيطرة على االنتشار، أما المرحلتين اآلخيرتين فتهدف إلى التأكد من انتهاء 

  www.ar.m.wikipedia.org 

على المستوى االقتصادي، إذ أن جل الدول عمدت إلى إغالق حدودها ووقف كافة الرحالت الجوية والبحرية باستثناء بعض الرحالت البحرية  468 

لتجمع وفرض ارتداء الكمامات وغيرها التجارية، وهو ما سيؤثر ال محالة وبشكل كبير على اقتصاديات هذه الدول، كما تم تقييد حركات التنقل وا

 من اإلجراءات غير المعتادة.

( يتعلق  بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 2020مارس24)1441من رجب  28صادر في  2.20.293مرسوم بقانون رقم 469 

 (.2020مارس24) 1441رجب  29ر وتاريخ مكر 6867( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 19لمواجهة تفشي فيروس كرونا)كوفيد 

 2020مارس  16الموافق  ل  1441رجب  21بتاريخ  151/1قرار تحت عدد 470 

 قضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية. 471 

 قضايا األحداث  قضابا التحقيق.  

 تي ال تحتمل التأخير.القضايا االستعجالية ال  
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املؤسسة، فإن قضاة األحكام )القضاء الجالس( بدورهم كانوا يف مستوى الحدث وبرهنوا عن علو كعبهم )القانوين( خالل 

متثل بحق من خالل التعليالت التي صيغت بها بعض القرارات واألحكام التي صدرت عنهم خالل هذه املرحلة، وهو ما 

هذه املرحلة والتي شكلت بحق تعبريا عن عميق فهمهم للظرفية الراهنة وما تستوجبه من اجتهاد يف إطار القانون نفسه، 

لعنرص  حفزا للسادة القضاة إلعطاء العناية الالزمةلكن مبنظور مختلف عن الظروف العادية واملألوفة، فكانت جائحة كرونا م

 تعليل أحكامهم وقراراتهم وأوامرهم، وتطويعها لتستجيب بدورها لظروف املرحلة.

 أوال : تعليل قايض املستعجالت زمن جائحة كرونا آلية لتحقيق العدالة القضائية

ائية، كلة األحكام والقرارات واألوامر القضقبل الخوض يف مرجعية رشط التعليل بوصفه عنرصا ال محيد عنه يف هي

فال بأس من إعطاء تعريف له، وهكذا فإن الرأي الغالب يف الفقه يعترب التعليل هو مجموعة من الحجج الواقعية والقانونية 

 .472التي استخلص منها الحكم منطوقه

 يد واملقدمات، فهو مجموعة األساناحية املوضوعيةويف تعريف آخر يستند إىل التعليل من الن

 املنطقية التي تكونت من اقتناع القايض من خالل استدالله القانوين واستنتاجه القضايئ

 واملنتهي مبنطوق يلخص كل ذلك. 

 ألول مرة يف فرنسا كاصطالحMotiver أما يف اللغة الفرنسية فقد ظهر لفظ التعليل 

 اب الرضورية التي أدتلغوي يف القرن الثامن عرش، وكان يقصد به تضمني الحكم األسب

 إي يحرك أو يدفع، والثانيةMotivation إىل وجوده، حيث اشتق هذا اللفظ من كلمتني 

Motifs أي الدافع الذي يدفع الشخص نحو اتخاذ إجراء معني، وقد عارص ميالده لفظ آخر 

 أي اشتامل الحكم فعال عىل األسباب التي أدت إىل صدوره.Motive مسبب""

 هاته التعريفات يربز الدور الكبري الذي يلعبه عنرص التعليل، فهذه األخرية فمن خالل     

 هي جوهر الحكم وأهم جزء فيه، بحيث يربز النشاط العقيل والذهني، أو الجهد الذي

.  ورغم أهمية التعليل إال أن جل القوانني 473بذله قايض املوضوع طيلة مرحلة ترصيف امللف إىل حني صدور الحكم

مل تعطيه تعريفا واضحا، وإمنا اكتفت بالنص عىل رضورة تضمينه مبناسبة صياغة األحكام والقرارات القضائية، الحديثة 

وهنا البد من اإلشارة إىل أن جل الدول األوربية مل تكن تعطي أهمية لعنرص التعليل مبناسبة صياغة األحكام، قبل أن 

كامهم األعضاء فيها بإلزامية إبداء قضاتها أهمية لعنرص التعليل يف أح تتدخل املحكمة األروبية لحقوق اإلنسان وتلزم الدول

ق. إ . ج 485 ، كام أن املادة 474استنادا إىل الفقرة األوىل من املادة السادسة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

 الفرنيس نصت عىل أن "جميع األحكام يجب أن تحتوي عىل أسباب ومنطوق".

                                                           

  .ص2001محمد أمين الخرشة، تسبيب األحكام الجزائية، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ، 472 

 عادل مستاري، األحكام الجزائية بين االقتناع والتسبيب، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق 473 

 . ص2006/2005جامعة بسكرة، ، و العلوم السياسية،

474 CEDH 16 déc. 1992, Hadjianastassiou c/ Grèce, req. n ° 12945/ 87, § 33; CEDH 24 juill. 2007, Baucher c/ France, req. n 

° 53640/ 00, § 42. 
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تعليل من غري أن يعطي من قانون املسطرة املدنية عىل رضورة ال 50املرشع املغريب نص يف الفصل  وبدوره نجد    

إال أننا نقول أن التعليل لنئ كان عنرصا أساسيا من عنارص الحكم فإنه ال يشكل فقط ترجمة للحكم الجيد بل  تعريفا له.

 يساهم يف تكريس حق املتقايض يف االستامع إىل إنه يساهم بشكل أسايس يف تحقيق أهداف املحاكمة العادلة، إنه

 دعواه ومناقشتها والرد عىل دفواعاته.

ل، خالل هذه الجائحة عىل تحقيق "عدالة التسبيب" إن صح القو  االستعجايل باململكة املغربيةلذلك حرص القضاء   

رفية بامللموس أن هناك توجها يساير الظ ذلك أنه مبراجعة مجموعة من األوامر القضائية الصادرة عن رؤساء املحاكم، يتضح

الحالية التي حفزت ملكة التعليل لدى قضاة القضايا االستعجالية جعلتهم يف الصفوف األمامية لتجسيد اإلرادة الوطنية 

 ملقاومة هذا الفريوس وكبح جامحه عرب حامية املواطنني املغاربة املخاطبني مبرسوم الطوارئ واألجانب عىل حد سواء.

ام ال يخفى عىل أي أحد منا ما خلفه قرار الطوارئ الصحية عىل مستوى املعيشة اليومية للمواطنني، حيث أن هناك وك

فئات عريضة يف املجتمع املغريب ترضرت جراء هذا القرار االحرتازي، فبدا صعبا عليها الوفاء بالتزاماتها املختلفة، اليشء 

 اكم، فكان لزاما عىل القضاء أن يلعب دوره التاريخي الذي تفرضه عليه الظرفيةالذي نتج عنه نزاعات وصلت صداها إىل املح

 الحالية.

عىل تعليل قرار املحكمة اإلدارية بالرباط  19ويف هذا السياق، البد من اإلشارة إىل اآلثر الذي خلفته جائحة كوفيد 

عالقا  ح له بدخول الرتاب الوطني  بعدما ظلمبناسبة الطلب الذي تقدم به الطالب لرئيس املحكمة يروم من خالله السام 

بحقه يف الولوج   23/03/2020وتاريخ  358/7101/20202يف امللف  239باملطار بعد إقرار حالة الطوارئ، حيث أقر األمر عدد 

امته قإىل الرتاب الوطني بعد التأكد من عدم إصابته بالفريوس املستجد وذلك طيلة فرتة الحظر الجوي مع تحديد مكان إ

بالدار البيضاء وتسجيل تعهد السيد القنصل العام للقنصلية العامة الليبية بالدار البيضاء بالسهر عىل إجراءات سفره مبارشة 

 .475بعد رفع الحظر الجوي مع شموله القرار بالنفاذ املعجل

الت، رفض األمر بصفته قاضيا للمستعج476ويف قرار أخر صادر عن مؤسسة الرئيس بالحكمة االبتدائية بطانطان 

حيث إن طرد و القضايئ طلب املدعي بإفراغ املدعى عليه، ومام جاء يف تعليل األمر الصادر عن السيد رئيس املحكمة :" 

الطرف املدعى عليه من السكن الوظيفي يبقى غري مؤسس واقعا وقانونا خاصة بالنظر إىل التدابري االحرتازية التي اتخذتها 

وباء كرونا املستجد حامية للصحة العامة، وهي تدابري أخذت بالفعل شكلها وصيغتها القانونية بصدور  اململكة للحد من انتشار

مرسوم بقانون.... بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني، وعليه فإن هذه التدابري ال ميكن تعطيل 

س التي يقررها تدبري الحظر نفسه أو قرارات الحقة متخذة من نف آثارها القانونية أو الخروج عىل مقتضياتها إال يف الحاالت

السلطة وذلك يف إطار قاعدة توازي الشكليات. وعليه فإن االستجابة للطلب يف هذه الظرفية يبقى غري ذي أساس ويتعني 

ة أجال اسرتحاميا قىض مبنح مدعي 2020مارس  16كام صدر أمرا عن رئيس املحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ  ".رفضه

قبل إفراغها من املنزل تنفيذا لحكم قضايئ سابق مراعاة للظرفية الحالية التي تفرض إبقاء الجميع يف منازلهم، وحامية لها 

                                                           

 لإلشارة فإن هذا األمر قد تم إلغاؤه من طرف محكمة االستئناف اإلدارية .  475 

 04/04/2020المحكمة االبتدائية بطانطان بتاريخ أمر صادر عن  476 
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من تعريض نفسها وأبنائها لإلصابة بهذا الوباء إذا ما أصدر أمرا برفض منحها املدة االسرتحامية والتي يستتبعها حتام إفراغها 

 (. 19زل املحصنة فيه من كرورنا )كوفيدمن املن

دور رياديا مبناسبة التفعيل  477فمن خالل هذه األوامر الواردة عىل سبيل املثال ال الحرص، لعب القضاء االستعجايل

الحقوقي إن صح القول ملقتضيات مرسوم الطوارئ الصحية، وهذا ما اتضح جليا من خالل مكنة التعليل التي أبانوا عنها 

 تحييث قراراتهم أعاله والتي بال شك ستبقى وساما يزين صدر قضاة وقاضيات اململكة جميعا. مبناسبة

 انخراط قضاة الحكم يف مكافحة الوباء من خالل تحفيز ملكة التعليل لديهم.   ثانيا:

( تخدم 19 عىل غرار القضاء االستعجايل، أرىس قضاء املوضوع قواعد ظرفية )مرتبطة بشكل كبري بظرفية جائحة كوفيد

مصالح املتقاضني وتجسد الدور الحاميئ املنوط بهم خالل هذه الفرتة التي تعرف انتشارا للوباء، وهذا ما برز من خالل  بيان 

 478طرةوهكذا اعترب حكم قضايئ صادر عن املحكمة االبتدائية بالقني امهم وإبراز ملكة التعليل لديهم.الصنعة يف صياغة أحك

متر منه البالد خالل هذه املرحلة يرقى إىل درجة "كارثة" بحسب الوصف الوارد مبقتضيات املادة أن ظرف الطوارئ الذي 

من القانون الجنايئ املغريب، واعتربت الرسقة التي متت خالل هذه الفرتة جناية، ومام جاء يف تعليل الحكم :" ...  510

عدد  املعلن عنها من طرف حكومة اململكة مبقتىض املرسوم ومن جهة ثانية قد ارتكبت )الرسقة( أثناء حالة الطوارئ الصحية

أعاله، وذلك بالنظر ملا أحدثه انتشار هذا الفريوس يف نفوس  510... وهو ما يعد يف نظر املحكمة كارثة مبفهوم الفصل 

ية من ذات دة الثاناملواطنني من هلع واضطراب يعجز معهام عليهم حامية ممتلكاتهم، خصوصا أمام إلزامهم قانونا، وفق املا

املرسوم التطبيقي مبنع مغادرة محال سكناهم إال يف حالة الرضورة القصوى وبرشوط ضيقة ومحصورة تحت طائلة العقاب 

 ...".  الجنايئ

لن نخوض يف هذا املقال  يف الوصف القانوين للفعل الجرمي والذي يبقى خاضعا حرصا لقراءة الجهة مصدرة الحكم 

من قانون املسطرة الجنائية، فيام يبقى اختصاص تقدير  385تقديرية وقناعتها انسجاما مع مقتضيات املادة يف إطار السلطة ال

صوابيته من عدمها للجهة املخول لها ذلك قانونا، إال أننا نرى أن تعليل القرار من حيث اعتبار الجرم جناية وليس جنحة 

كان فيه حس عايل باملسؤولية   479ظرف التشديد الذي رافق الجرمية من القانون الجنايئ العتبار 510استنادا إىل الفصل 

امللقاة عىل عاتق الجهة مصدرته و بالظرفية الحالية التي متر منها البالد، والتي بال شك لو أن الجرمية ارتُكبت يف ظرف 

ليله  قرارها من خالل تعغري هذا لكان هناك قول آخر حسب رأيي املتواضع، وهكذا اجتهدت املحكمة إلضفاء الرشعية عىل

استنادا إىل مرسوم الطوارئ وتفاعال مع الظرفية الراهنة وذلك بتقرير وجود ظرف التشديد ومن مثة اعتبار الجرم املرتكب 

 استنادا للعلل أعاله جناية تخضع من حيث االختصاص لسلطة محكمة الجنايات.

ويسقطها عىل النازلة يف إطار التفاعل اإليجايب مع وهكذا، نلحظ أن تعليل الحكم يكرس حالة الطوارئ الصحية 

الوضع الراهن للبالد الذي يقتيض حامية أمن املواطنني وأموالهم نظرا للعارض الطارئ الذي يحول بينهم وبينها، فالنص 

                                                           

 .20/1109/318في الملف رقم  318تحت رقم  2020مارس  16أمر رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ  477 

 .2020-2103-495في الملف الجنحي رقم  09/04/2020حكم ابتدائي صادر عن المحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ   478 

ما للنيابة العامة من سلطة المالئمة في تسطير المتابعة المرتبطة بالجريمة المقترفة، قررت أن للجريمة وصف جنحة وأحالتها على إن  479 

 المحكمة االبتدائية للبت فيها.
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هي مهمة منوطة و القانوين كيفام كانت طبيعته ال يتعني أن تظل قيمته بقيمة املداد الذي حرر به، بل يتعني بث الروح فيه،  

بالقضاء وليس بأية جهة أخرى، إال أن هذا التفعيل بال شك يخضع العتبارات عدة، منها الظروف التي ارتكب فيها الفعل 

الجرمي، واألوضاع العامة الذي متر به البالد، غري أن كل هذا  ال ينبغي أن يُعدم حق املحكوم عليه يف تعليل الحكم أو 

 .480هال مرشوعا وقانونيا حتى يتسنى له تحديد مسبباته وتبعا لذلك سلوك املساطر القانونية للطعن فيالقرار الصادر ضده تعلي

، عندما أصدرت حكام يقيض بتذييل عقد الزواج املربم بدولة ماليزيا 481ويف نفس السياق ذهبت املحكمة االبتدائية بأزرو

يثها عىل لحكم عىل جائحة كورونا، وقد كانت حريصة يف تحيبالصيغة التنفيذية مع النفاذ املعجل، واعتمدت يف تعليلها ل

، ومن جهة أخرى تكريسا لحقهم يف الحامية القضائية 482حامية الوضعية الراهنة لطالبي الطلب باعتبارهم أجانب من جهة

اذ املعجل فوحيث أنها قررت... شمول حكمها بالنالذي ما فتئ يضطلع به قضاة اململكة، ومام جاء يف تعليلها للحكم :" 

استنادا إىل تداعيات الظروف العاملية العامة املتعلقة بوباء كورونا املستجد وللظروف الخاصة للمدعيان املتمثلة يف كونهام 

عىل أهبة السفر جوا إىل ماليزيا مقر سكناهام الرئييس، ضمن رحلة استثنائية مقررة يعد ثالث أيام قد ال يوجد سواها يف 

 "أن عدم متكنهام من االنضامم إليها من شأنه أن يعرضهام ألرضار بليغة...املستقبل القريب، و 

إذا ثبت هذا، قلنا أن تعليل املقرارات القضائية ليس باألمر الهني الذي يعتقده البعض، بل إنه من أشق املهام امللقاة 

اطبني به، وكل ن قضاء، أن يقتنع به املخعىل عاتق القضاة، ألن إبراز التعليل تتطلب منه فضال عن اقتناعه هو مبا اختاره م

 من يطلع عىل حكمه بقصد مراقبته.  

وختاما نقول، أنه إذا كانت املؤسسات الوطنية بشتى أصنافها مدنية وعسكرية تعمل ليل نهار من أجل حامية املواطنات 

ة يف املجلس سة القضاء ممثلواملواطنني وتفعيل مقتضيات مرسوم الطوارئ يف سبيل القضاء عىل هذا الوباء، فإن مؤس

األعىل للسلطة القضائية )ومن ورائها كل قضاة وقاضيات اململكة( ال تنأى بنفسها عن هذا السياق، إذ عملت وما زالت 

تعمل جاهدة عىل تفعيل املقتضيات القانونية مبا متليه عليها ظروف املرحلة من تبرص وفطنة، يف حني يرسمون قضاة 

خالل تعليالت أحكامهم وأوامرهم لوحة فنية تشكل نرباسا يف الوطنية والدفاع عن الحقوق وحامية وقاضيات اململكة من 

أمن املواطنني وممتلكاتهم، وإن كان هذا املجهود عىل عظمته ال يظهر عىل شكله الحقيقي للمتابع العادي لعدة اعتبارات، 

هم حتى فتئوا يكافحون ويقاومون بصمت بحسب طبيعة عملفإن مؤسسة الرئيس باملوازاة مع كل قضاة وقاضيات اململكة ما 

متر هذه الجائحة وتعود املياه ملجاريها وال يريدون يف ذلك جزاء وال شكورا، وهذا منهجهم الذي نهجوه قبل الجائحة 

 امللك. -الوطن-وخاللها ومن بعدها، شعارهم يف ذلك الله

  

                                                           

خطر العدوى وعدم أن فيروس كرونا ال يمثل قوة قاهرة في حد ذاته، بل  480وفي هذا السياق، اعتبرت محكمة االستئناف بكولمار الفرنسية480 

في مواكبة جائحة كرونا  -بصرف النظر عن وجاهته بالنسبة للمحكمة األعلى درجة-وجود لقاح له هو الذي يمثل قوة قاهرة، وهنا يبرز دور التعليل 

 وإعطاء تفسيرا للنصوص القانونية قد يكون مخالفا تماما للسوابق القضائية )االجتهادات( بخصوص نفس الواقعة.

 .20/04/2020وتاريخ  105/202المحكمة االبتدائية بأزرو، في الملف عدد حكم  481 

إلجالء رعايا الدولة الماليزية، وعندما  24/04/2020حيث تم االتفاق بين دولة المغرب ودولة ماليزيا على تسيير رحلة جوية استثنائية بتاريخ  482 

أن عقد زواجهم غير مذيل بالصيغة التنفيذية ، مما حذا بهم إلى اللجوء إلى  رغب الطالبين في حجز مقعد لهما بالطائرة تم رفض طلبهم بعلة

 القضاء لتذييل العقد بالصيغة التنفيذية ليتمكنوا من حجز مقعد بالطائرة موضوع الرحلة االستثنائية.
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 املسؤولية الجنائية ملراقب الحسابات
 

 

 الجنائية لمراقب الحسابات المسؤولية
    

 
 توراه قانون الأعمال والمقاولات باحث في سلک الدک

 

وتشتمل  483تعد الرشكات التجارية حجر الزاوية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومفتاح االزدهار االقتصادي

ل "عىل مجموعة من األجهزة منها ما يتوىل األمور الخاصة الرشكة "سواء تعلق األمر برشكات األشخاص أو رشكات األموا

باإلدارة والتسيري "مجلس اإلدارة الجمعية العامة... " ومنها ما يختص باألمور املالية واملحاسبية ويتعلق األمر يف هذه الحالة 

كة، ألدوار داخل الرش بجهاز مراقبي الحسابات، بحيث أن هذا األخري يتمتع مبجموعة من الصالحيات ويلعب العديد ا

 والسيام يف مجاالت الرقابة والفحص والتدقيق بصفة دامئة لوثائق الرشكة، وجمع املعلومات التي تهمها من األغيار.

مل يظهر مرة واحدة بالشكل اآلين، ففي بادئ األمر كانت مهمة الرقابة يتوالها املساهمون  484وجهاز مراقب الحسابات

النعدام الخربة والكفاءة لهؤالء، فجاءت فيام بعد فكرة  485أنها مجرد رقابة شكلية وغري فعالة أنفسهم، لكن تبني فيام بعد

االستعانة مبراقبني يف املجال املايل واملحاسبي، الذين كانوا مبثابة وكالء مأجورين يساعدون املساهمني عىل اتخاذ مواقف 

كة ستثامرات وارتفاع عدد املساهمني وحامية مصالح الرش عن حسابات الرشكة وموازنتها ،لكن تضخم مشاريع الرشكات واال 

 486واملساهمني واالغيار فرض تغيري الرؤى والعناية مبراقبي الحسابات ومركزهم، فتم االنتقال بهم من مجرد وكالء مأجورين

صبح هذا الجهاز أ إىل جهاز يزاول وظيفة ذات مصلحة عامة تصب يف قناة الرشكة واالقتصاد والتنمية داخل املجتمع، بحيث 

يقوم مبجموعة من الصالحيات واألدوار التي تكتيس أهمية بالغة الرتباطها باملجال املايل واملحاسبي الذي يعترب املحرك 

 األسايس للرشكة ، وذلك تحت طائلة مساءلة مدنية وتأديبية وأخرى جنائية.

م رشعية داخل الرشكة لضبط املخالفات والجرائوتكمن أهمية هذا املوضوع يف كون جهاز مراقب الحسابات يشكل أداة 

التي ترتكب من طرف أجهزتها، لكن التساؤل يثور يف الحالة التي يصبح فيها هذا الجهاز بؤرة لإلجرام، فام هي إذن صور 

 الجرائم التي ميكن أن يرتكبها مراقب الحسابات؟

                                                           
 .11و  10الصفحة  2012سنة  رضى بن خدة، محاولة في القانون الجنائي للشركات،" تأصيل و تفصيل" دار السالم، الطبعة الثانية 483

إن جهاز مجلس الرقابة يعين بمقتضى النظام االساسي او من طرف الجمعية العامة ،خالل مدة وجود الشركة من بين المساهمين ،وهو  484

ارسة من خبراء يشكل نوعا من الرقابة الداخلية التي يمارسها المساهمون انفسهم ، أما جهاز مراقبي الحسابات فهو يشكل رقابة خارجية مم

 خارج هيئة المساهمين.

 2013د أحمد شكري السباعي الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع االقتصادي شركة المساهمة دار المعرفة الجزء الرابع سنة  485

 .352و  351الصفحة 

 .289الصفحة  2012عة الرابعة  سنة د فؤاد معالل شرح القانون التجاري الجديد الشركات التجارية دار االفاق المغربية الطب 486
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 إجابة عىل التساؤل املطروح سنعتمد خطة التحليل التالية:

 الجرائم املرتبطة بأداء الوظيفة.أوال: 

 ثانيا: الجرائم املرتبطة بالحياد واالستقالل والكفاءة.

 

 :الجرائم املرتبطة بوظيفة مراقب الحسابات : أوال

نجد أن املسؤولية الجنائية ملراقب الحسابات تقوم كلام ارتكب فعال يجرمه  48717.95بالرجوع إىل مقتضيات القانون رقم 

تحديد الجرائم املرتبطة بالوظيفة الرقابية ملراقب الحسابات فيام ييل: جنحة اعطاء معلومات كاذبة حول القانون. وميكن 

 وضعية الرشكة. جنحة عدم اعالمه أجهزة االدارة باألفعال الجرمية. جنحة إفشاء الرس املهني. 

 .5.96488من القانون رقم  104ملادة املحال عليها من ا 17.95القانون رقم  405وهذه الجرائم تجد أساسها يف املادة 

 وسنقوم بدراسة وتحليل كل جرمية عىل حدة عىل النحو اآليت:  

 (.3(، افشاء الرس املهني )2(، عدم إعالم أجهزة اإلدارة باألفعال الجرمية )1تقديم وتأكيد معلومات كاذبة )

 :جرمية تقديم وتأكيد معلومات كاذبة -1

دم مراقب ـــــــــــــع اذا ما قـوتق، 17.95من قانون  405الفقرة األوىل من املادة  تم التنصيص عىل هذه الجرمية يف

ة ــــاذبسابات معلومات كــــــــــــه الخاص أو بصفته رشيكا يف رشكة ملراقبة الحــد عن قصد اما باسمــالحسابات أو أك

  162490، واملادة 1966ة ـــــــــــدونة التجارة الفرنسية لسنمن م L820- 4897ها املادة ــ. وهذه املادة تقابلع الرشكةـــبشأن وض

                                                           
 المتعلق بشركة المساهمة المغربي كما وقع تغييره وتتميمه. 17.95القانون رقم  487

المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باأُلسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة  5.96القانون رقم  488

 تميمه.المحاصة كما وقع تغييره وت

489Code de commerce, L820-7 : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour 

toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer désinformations mensongères 

sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur dela République les faits délictueux dont elle a eu 

connaissance ». 

المتعلق بقانون شركة المساهمة وشركة التوصية باألسهم والشركة  1981لسنة  159من قانون رقم  162من المادة  8و  6و  5تنص الفقرة  490

جنيه أو  10000جنيه وال تزيد عن  2000يعاقب مراقب الحسابات بالحبس لمدة ال تقل عن سنتين وغرامة ال تقل عن »سؤولية المحدودة: ذات الم

ه الوقائع باحدى هاتين العقوبتين، اذا صادق على توزيع أرباح أو فوائد على خالف أحكام القانون أو اذا أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عمدا هذ

و عرض مدا في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة وفقا ألحكام هذا القانون واذا زور في سجالت الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أع

 تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية".
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من قانون  28492ي، واملادة ـــــمن قانون الرشكات األردن 491280، وكذا املادة 1981من قانون الرشكات املرصي لسنة 

 من مجلة الرشكات التونسية. 271493تدقيق الحسابات لنفس البلد، واملادة 

 يتضح لنا أن الجرمية ال تتحقق اال بتوافر ركن مادي ومعنوي. 17.95قانون رقم من ال 405استنادا إىل املادة 

فالركن املادي يتحقق مبجرد تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة، عىل اعتبار أن التقديم وحده يحقق الركن املادي، وكذا 

  .494التأكيد وحده يحقق هذا الركن. أما اذا اجتمعا معا فال نكون أمام تعدد للجرائم

السالفة الذكر، يتضح لنا أن املرشع املغريب قد استعمل تعبريا عاما، بحيث تتحقق الجرمية سواء  405ومن خالل املادة 

تم تقديم املعلومات الكاذبة كتابة أم شفويا. لكن من الناحية العملية فان تقديم هذه املعلومات يكون كتابة، عىل اعتبار أن 

كان أك ر دقة من 496. يف حني نجد أن املرشع املرصي495تقارير كتابية للجمعية العامة مراقبي الحسابات ملزمون بتقديم

زور يف سجالت الرشكة أو أثبت فيها عمدا وقائع غري صحيحة أو عرض املرشع املغريب والفرنيس، بحيث استعمل عبارة "

 إال بالكتابة."، وبالطبع فان كل ذلك ال يتحقق تقارير عىل الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة

أما بالنسبة للوجه اآلخر للركن املادي واملتمثل يف التأكيد عىل معلومات كاذبة، فانه يتحقق عندما يشهد مراقب 

الحسابات يف تقريره بصحة املعلومات الواردة يف تقرير التسيري الصادر عن مجلس اإلدارة أو اإلدارة الجامعية، والحال أنها 

 .497ليست كذلك

                                                           
 الشركات األردني على أنه:  من قانون 280تنص المادة  491

جرما  بتعتبر مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير وبيانات ال تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتك»

العقوبتين وذلك ال يحول دون تعرضه دينار أو بكلتا  1000سنوات وبغرامة التقل عن  3اشهر وال تزيد عن  6ويعاقب عليه بالحبس مدة التقل عن 

 للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها". 

وزيع. التمشار اليها من طرف أكرم ياملكي. القانون التجاري للشركات، دراسة مقارنة. جامعة عصاب العربية للدراسات العليا. دار الثقافة للنشر و

 314 ،132، 313. ص 2006سنة 

 أنه:  على من قانون تدقيق الحسابات األردني 28تنص المادة  492

مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يعاقب مدقق الحسابات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به اذا »

 ارتكب أي فعل من األفعال اآلتية أو حاول ارتكابه:

 تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في سياق ممارسة المهنة. دون بيانات كاذبة في أي

 وضع تقريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة يتوجب اصدارها قانونا.

 .314، 132، 313صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية". مشار اليها من طرف أكرم ياملكي. مرجع سابق. ص 

 يعاقب بالسجن يتعلق باصدار مجلـة الشركات التجارية على أنه:" 2000نوفمبر  3مؤرخ في  2000لسنة  93من قانون عدد  271تنص المادة  493

آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد  خمسة ىلإ ومائتين ألف من وبخطية خمسة أعوام واحد إلى عام من

وتنطبق على المراقبين أحكام القانون .ييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغله العلم بهاإعطاء أو تأ

 الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني".

 528بن خدة رضى. مرجع سابق. ص  494

ب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة قانون التجارة رضوان عز الدين. مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة بالمغر 495

 .84. ص 2004-2003واألعمال. السنة الجامعية 

 مشار اليها سابقا. 1981لسنة  159من قانون رقم  162المادة  496

 .529بن خدة رضى. مرجع سابق. ص  497
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ري " التي استعملها املرشع الفرنيس واستقاها منه املرشع املغريب، تثاملعلومات الكاذبة هذا فان عبارة "باإلضافة اىل

إشكاال حول طبيعة املعلومات املقصودة بالتجريم. وعليه، انقسم الفقه يف فرنسا إىل اتجاهني. االتجاه األول يرى بأن  هذه 

من قانون الرشكات األردين نجد أن  280الية املتعلقة بالرشكة. وباستقراء املادة املعلومات تشمل فقط املعلومات املحاسبية وامل

 .الرشكة ت ال تتقف مع واقع حساباتاملرشع األردين  سار يف هذا االتجاه، بحيث عاقب مراقب الحسابات الذي يقدم بيانا

ول يتحدث عن أي معلومات كاذبة ح أما االتجاه الثاين، فيعترب أن الرأي السابق يتعارض مع عمومية النص، الذي 

 .498وضعية الرشكة، ويتعارض أيضا مع مهام مراقب الحسابات التي تتعدى الرقابة عىل أموال وحسابات الرشكة

وهذا ما أقره القضاء الفرنيس، بحيث اعتمد التفسري الواسع لنص التجريم، وعليه فقد قىض بتحقق الجرمية يف حالة 

 .499مات كاذبة بخصوص عقد تم إبرامه بني الرشكة وأحد مديريهاإعطاء مراقب الحسابات معلو 

وكام قلنا سابقا فان هذه الجرمية ال تقوم فقط عىل الركن املادي، بل تتعداه إىل الركن املعنوي واملتمثل يف القصد 

، وذلك من خالل ". وبطبيعة الحال فان أمر اثباته يبقى سهالقصدبعبارة " 500الجنايئ، والذي عرب عليه املرشع املغريب

مصادقة مراقب الحسابات عىل رشعية املعلومات وهي غري سليمة. ورغم ذلك فان مراقب الحسابات يبقى له الحق يف 

 إثبات حسن نيته، وبعدم علمه بكذب املعلومات التي صادق عليها.

 سنتني، ح مدتها من سنة إىلعىل جرمية تقديم وتأكيد معلومات كاذبة، بعقوبة حبسية ترتاو  501وقد عاقب املرشع املغريب

درهم، أو إحدى العقوبتني. خالفا للمرشع الفرنيس الذي عاقب عىل هذه  100.000درهم إىل  10.000وبغرامة مالية من 

 أورو. 75000سنوات، وغرامة بقيمة  5الجرمية بعقوبة حبسية ملدة 

ريب. ونجد شددا يف العقوبة عكس املرشع املغمن خالل املقارنة السالفة الذكر يتضح لنا أن املرشع الفرنيس كان مت 

سنوات  5قد سار عىل نهج املرشع الفرنيس بحيث أفرد لهذه الجرمية عقوبة حبسية من سنة إىل  502أن املرشع التونيس

 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. 5000دينار إىل  1200وغرامة من 

ن املرشع قد عاقب مراقبي الحسابات عىل جرمية شبيهة بهذه نجد أ  17.95من القانون رقم  398503بالرجوع إىل املادة 

الجرمية موضوع التحليل، لكن يف شكل أضيق، وذلك يف حالة تقديم أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة يف التقارير 

 املعروضة عىل الجمعية العامة املدعوة التخاذ قرار إلغاء حق املساهمني يف أفضلية االكتتاب.

                                                           
 .85رضوان عز الدين. مرجع سابق. ص  498

 108. ص 1992جنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة. دار النهضة القاهرة. السنة محمود كبيش. المسؤولية ال 499

 المتعلق بشركات المساهمة المغربي. 17.95من قانون  405المادة  500

 .17.95من قانون  405المادة  501

 من مجلة الشركات التونسية مشار اليها سابقا. 271المادة  502

 على أنه: 17.95 من القانون رقم 398تنص المادة  503

دره أو بإحدى العقوبتين فقط أعضاء أجهزة االدارة أو التدبير أو التسيير  120000الى  12000" يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 

معية لمعروضة على الجلشركة المساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير ا

 العامة المدعوة التخاذ قرار الغاء حق المساهمين في أنصبة االكتتاب".
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قد اكتفى فقط بتجريم تقديم وتأكيد  17.95من القانون رقم  405إلشارة إىل أن املرشع املغريب يف املادة وأخريا تجدر ا

معلومات كاذبة، يف حني أن املرشع املرصي عاقب مراقب الحسابات أيضا يف حالة إخفائه عمدا وقائع جوهرية قي التقرير 

 الذي يقدمه للجمعية العامة. 

نيس، بحيث اعترب أن مراقب الحسابات يستوجب العقاب إذا أغفل اإلشارة يف تقريره إىل وهو ما أكده القضاء الفر 

 .504عمليات هامة و الفتة بطبيعتها لالنتباه

 االمتناع عن إعالم أجهزة اإلدارة باألفعال الجرمية: -2

نية، والتي تقوم نتيجة إخالل يف فقرتها الثا 17.95من القانون املشار إليه أعاله رقم  405نصت عىل هذه الجرمية املادة 

يحيط يف بندها الخامس " 17.95من القانون السالف الذكر رقم  169مراقب الحسابات بااللتزام الواقع عليه مبقتىض املادة 

 مراقبو الحسابات مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجامعية أو مجلس الرقابة علام مبا ييل:

إضافة  " .ي بلغت إىل علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتيس صبغة جرميةكل األفعال الت -5..............  

لذلك يقوم مراقبو الحسابات يف الرشكات التي تدعو الجمهور لالكتتاب باطالع مجلس القيم املنقولة عىل الخرقات والبيانات 

 . 20.05مبقتىض القانون رقم . أضيفت غري املطابقة للحقيقة التي يكتشفونها أثناء مزاولتهم ملهامهم

درهم  100.000درهم إىل  10.000أشهر إىل سنتني وغرامة مالية من  6وقد حدد املرشع املغريب العقوبة يف الحبس من 

سنوات و غرامة 5ث حددها يف الحبس ملدة ــــــــأو بإحدى العقوبتني. يف حني أن املرشع الفرنيس قد شدد العقوبة ، بحي

 من مدونة التجارة. L820- 5057رو املادة أو  75000مالية 

 1200سنوات وغرامة مالية من  5ي، بحيث عاقب عليها بالحبس من سنة إىل ــــونفس اليشء بالنسبة للمرشع التونس 

 من مجلة الرشكات التونسية. 271دينار أو بإحدى العقوبتني، املادة  5000إىل 

ى بالزام مراقب الحسابات بإعالم أجهزة املقاولة عن األفعال الجرمية وتجدر اإلشارة إىل أن املرشع املغريب، قد اكتف

التي اكتشفها دون حاجة اىل اعالم النيابة العامة. يف حني نجد أن املرشع التونيس والفرنيس قد ألزما مراقب الحسابات 

الحسابات بإعالم  املرشع بإلزام مراقب بإعالم النيابة العامة عن الجرائم التي اكتشفها مبناسبة مامرسته ملهامه. ولعل اكتفاء

ىل هذا فان باإلضافة إ .الجهات املذكورة دون النيابة العامة، هو من أجل منح املقاولة استقالليتها التامة يف مزاولة مهامها

ت تبييض ااملرشع الفرنيس يلزم مراقب الحسابات بأن يطلع الهيئة التابعة لوزارة االقتصاد واملالية بكل شكوكه حول عملي

 األموال ومتويل اإلرهاب يف حني أن املرشع املغريب مل ينص عىل ذلك.

                                                           
504Cour d’ appel de paris. Mais 1975. Bultin du conseil national des commissaires aux comptes. 1975 n° 18. P 191 

 .262. ص 2. طبعة 2010ارية. مجمع األطرش للكتاب المختص. تونس مشار اليه من طرف أحمد الورفلي. الوجيز في قانون الشركات التج

505Code de commerce, L820-7 : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait,pour 

toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer desinformations mensongères 

sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur dela République les faits délictueux dont elle a eu 

connaissance ». 
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عىل كل فان الركن املادي لهذه الجرمية يقوم بعدم إعالم مراقب الحسابات ألجهزة اإلدارة أو التسيري بكل األفعال 

انت ة أهمية، فهو يلتزم بالتبليغ سواء ك. وبالتايل فان وصف الجرمية ليست له أي506الجرمية التي اكتشفها أثناء مزاولة مهامه

 .507الجرمية املرتكبة جناية أم جنحة أم مخالفة

 لكن اإلشكال املطروح يتمثل يف كيفية إعالم أعضاء أجهزة اإلدارة إذا اكتشف أن هؤالء هم من ارتكبوا الفعل الجرمي؟

 نص مينعه من ذلك. أو باالستناد إىل أنه يجب عىل مراقب الحسابات إعالم وكيل امللك، لعدم وجود 508هناك من يرى

من قانون املسطرة الجنائية التي تقيض بأنه:" بجب أيضا عىل كل من شاهد ارتكاب جرمية متس باألمن العام أو  43املادة 

أن اإلعالم والتبليغ ألجهزة  509ويرى بعض الفقه بحياة شخص أو أمواله أن يخرب وكيل امللك أو الوكيل العام للملك.....".

 اإلدارة وجويب، أما قيام مراقب الحسابات بتبليغ الفعل الجرمي إىل وكيل امللك فهو تبليغ جوازي.

أما الركن املعنوي لهذه الجرمية فريتبط قيامه بتوافر القصد الجنايئ لدى مراقب الحسابات . ويف هذا السياق ذهب 

 .510هذه الجرمية القضاء الفرنيس إىل اعتبار أن الخطأ غري العمدي غري كاف لتحقيق

 جرمية إفشاء الرس املهني:  -3

من القانون الجنايئ املغريب  511446عىل أن يطبق الفصل  17.95من القانون رقم   405تنص الفقرة األخرية من املادة 

ىل ع عىل مراقبي الحسابات، عىل اعتبار أن هذا األخري مبقتىض املهام املوكولة له داخل الرشكة،  فانه يتمكن من االطالع

العديد من أرسارها ونقط ضعفها وقوتها. وبالتايل فان أي إفشاء لألرسار التي توصل إليها أثناء مامرسة مهامه يعرضه 

 درهم. 1000إىل  120للمسؤولية الجنائية، ويعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر وغرامة من 

من  13-226أورو، املادة  15000مة مالية بقيمة يف حني أن املرشع الفرنيس حدد العقوبة يف الحبس ملدة سنة وغرا 

ع  L820- 5125القانون الجنايئ الفرنيس التي أحالت عليها املادة  من مدونة التجارة. يتضح لنا أن العقوبة التي أفردها املرش

                                                           
 .89رضى عز الدين. مرجع سابق. ص  506

 .531بن خدة رضى. مرجع سابق. ص  507

 .90. مرجع سابق. ص رضى عز الدين 508

 .362أحمد شكري السباعي. مرجع سابق. ص  509

 .121محمود كبيش. مرجع سابق. ص 510

من القانون الجنائي على أنه:"......وكل شخص يعتبر من األمناء على األسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة  446ينص الفصل  511

أشهر  6ال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه. يعاقب بالحبس من شهر الى اذا أفشى سرا أودع لديه وذلك في غير األحو

 درهم". 1000الى  120وغرامة من 

512Code de commerce , L820-5 : «  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, pour toute 

personne : 1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude 

ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 et avoir prêté 

serment dans les conditions prévues à l'article L. 822-10 ; 2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux 

comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 822-1 et de l'article L. 822-10 ou d'une mesure d'interdiction ou 

de suspension temporaire ; Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables 

aux commissaires aux comptes". 
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 خطورة ألنها أك راملغريب تبقى غري رادعة، إذا قورنت مع العقوبات التي حددها للجرائم السابقة، مع العلم أن هذه الجرمية 

 قد تقيض عىل املقاولة نهائيا.

نجد أنها قد حددت بطريقة واضحة األرسار التي يلزم مراقبو الحسابات  17.95من القانون رقم   177وبالرجوع إىل املادة 

 بكتامنها، وهي الوقائع واألعامل واملعلومات التي قد اطلعوا عليها بحكم مامرسة مهامهم.

ي لهذه الجرمية بإفشاء مراقب الحسابات للمعلومات واألعامل التي اطلع عليها بحكم مامرسة ويقوم الركن املاد

مهامه. واملرشع هنا مل يحدد طريقة معينة إلفشاء الرس، فتقوم الجرمية مبجرد انتقال هذا األخري من مراقب الحسابات إىل 

 .513وثائق أو غريها من الوسائلالغري، سواء كان ذلك شفاهة أم كتابة أو عرب االطالع عىل بعض ال

وحسب بعض الفقه الفرنيس، فان مراقب الحسابات يلتزم بعدم إفشاء الرس املهني اتجاه دائني الرشكة، وكذا رجال  

إدارة الرضائب. لكن ال يحتج بكتامن الرس املهني تجاه لجنة عمليات البورصة والسلطة القضائية واملجلس الجهوي والوطني 

 .514ات وقضاة املجلس األعىل للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات وكذا الجمعية العامة للمساهمنيملراقبي الحساب

أما الركن املعنوي فيتمثل يف القصد الجنايئ، أي أن يكون هناك تعمد يف افشاء الرس املهني  وال يتحقق ذلك يف 

ىل عاتق بالرشكة من طرف الغري، غري أنه يبقى ع حالة رسقة ملف أو ملفات من مراقبي الحسابات تحتوي عىل أرسار تتعلق

 515مراقب الحسابات إقامة الدليل عىل أن امللف قد رسق

 الجرائم املتعلقة باستقالل وكفاءة مراقب الحسابات : ثانيا

يكمن دور مراقب الحسابات كام سبقت اإلشارة إىل ذلك يف مبارشة الرقابة عىل أنشطة و حسابات الرشكة بصفة عامة 

. و حتى يقوم مراقب الحسابات بهذا الدور عىل أكمل وجه فانه من الواجب أن 516ىل ترصفات أجهزة اإلدارة بصفة خاصةو ع

 يتمتع باستقالل وحياد وكفاءة، وكل مخالفة لذلك تؤدي إىل قيام مسؤوليته الجنائية .

 الحسابات يف هذا اإلطار.وسنتطرق من خالل الفقرات التالية ملجموعة من الجرائم املقرتفة من طرف مراقب 

 حالة التنايف: -1

. وضامنا 517منع املرشع  الجمع بني وظيفة مراقب الحسابات و أي عمل آخر يؤدي إىل التشكيك يف استقالله و حياده

لذلك فقد منع تعيني بعض األشخاص كمراقبني للحسابات الن الوظائف األخرى التي يزاولونها أو الروابط العائلية القامئة 

 ناىف مع مهمة مراقب الحسابات و هو ما يعرب عنه بحالة التنايف.تت

                                                           

 

 .534بن خدة رضى. مرجع سابق. ص  513

 .94و  93رضوان عز الدين. مرجع سابق. ص  514

 .536رضى بن خدة. مرجع سابق. ص  515

 .263الى  261.ص من  2010ولى .ربيعة غيث. الشركات التجارية. الطبعة اال516

 .96و  95رضوان عز الدين. مرجع سابق. ص  517
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من قانون رشكات املساهمة األشخاص الذين ال ميكن تعيينهم  162و  161وقد عدد املرشع املغريب يف إطار الفصول 

خاصة و كذا  تملزاولة هذه املهنة منهم عىل سبيل املثال املؤسسون و أصحاب الحصص العينية و املستفيدون من امتيازا

املترصفون و أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس اإلدارة الجامعية بالرشكة أو الرشكات التابعة لها, أزواج األشخاص املشار إليهم 

 و أقاربهم و أصهارهم إىل الدرجة الثانية مع إدخال الغاية...

بعد  رسة حقيقية للمهام أو متابعة مهامهوتجدر اإلشارة إىل أن الركن املادي يتحقق منذ قبول املهمة و حتى بدون مام

ما ييل  404ظهور التنايف, كام ال ميكن ملراقب الحسابات االدعاء بجهله للركن القانوين لحالة التنايف. وقد جاء يف املادة 

 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ عن قصد مبهام 40000اىل 8000يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر و بغرامة من 

 مراقب الحسابات عىل الرغم من حاالت التنايف القانونية سواء باسمه الخاص أو بصفته رشيكا يف رشكة ملراقبة الحسابات. 

و يتضح من ذلك أن املرشح اشرتط رصاحة ارتكاب السلوك عن قصد و منه فان هذه الجرمية هي جرمية عمدية. 

هناك  ت لحظة إتيانه السلوك املكون للجرمية حيث يجب أن يعلم أنويتعني أن يتوافر عنرص سوء النية لدى مراقب الحسابا

سببا من أسباب الحظر أو التنايف فان جهل بوجود عالقة قرابة مع احد العاملني بالرشكة مثال فال تقع الجرمية النتفاء القصد 

 الجنايئ لديه.

 مراقب للحسابات و أية وظيفة أخرى تتناىفيف نفس االتجاه عندما منع الجمع بني وظيفة  518و قد سار املرشع التونيس

 108من قانون  11و اعتبارات الحياد و االستقاللية املرشوط توافرهام يف مراقب الحسابات و ذلك وفقا ملا جاء يف املادة 

 املتعلق مبهمة الخرباء املحاسبني. 

من مدونة  L 822-11خر يف إطار الفصل أما إذا انتقلنا إىل الترشيع الفرنيس فسنجده قد تطرق لحالة التنايف هو اآل 

 أورو. 7500بالحبس ستة أشهر و غرامة قدرها   L820-6التجارة و عاقب عليها يف إطار املادة 

و يف هذا اإلطار نجد القضاء الفرنيس قد توسع يف تفسري حاالت الحظر حيث اعترب أن مراقب الحسابات يعد مرتكبا 

 رشعية مكافئة من احد فروع الرشكة التي يعمل بها زيادة عىل األتعاب التي يحصل لجرمية التنايف إذا تلقى بطريقة غري

 عليها مقابل مهمته الرقابية.

 عدم التقييد يف جدول الخرباء: : الفقرة الثانية

ال يحق ألي كان مزاولة مراقب الحسابات الذي جاء فيه  17.95من ق  160تطرق املرشع لهذا املقتىض يف إطار الفصل 

املتعلق بتنظيم مهنة  15.89من قانون  3و أشارت لنفس املقتىض املادة مل يكن مقيدا يف جدول هيئة الخرباء املحاسبني  ما

أشهر إىل  3بالحبس من  101و عاقب عليها نفس القانون يف إطار املادة  519الخرباء املحاسبة و إنشاء هيئة الخرباء املحاسينب

 .40000إىل  1000خمس سنوات و غرامة من 

                                                           
 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين. 1980غشت  18مؤرخ في  1988لسنة  108قانون عدد  518

المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية  15.89بتنفيذ القانون رقم  ) 1993يناير  8( 1413من رجب  14صادر في  1.92.139ظهير شريف رقم  519

 و إنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
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والحقيقة أن املرشع املغريب قد نظم مهمة مراقبي الحسابات وجعل مبارشتها حكرا عىل األشخاص املقيدين يف جدول 

يف نفس االتجاه عندما عاقب عىل مامرسة مهنة مراقب الحسابات 520هيئة الخرباء املحاسبني. وقد ذهب املرشع التونيس 

 املنظم ملهنة الخرباء املحاسبني. 108من ق  17ك ما نص عليه يف املادة دومنا أي تقييد بجدول الخرباء املحاسبني و ذل

من مدونة التجارة حيث  L820-5نفس التوجه بالنسبة للمرشع الفرنيس الذي نص عىل نفس املقتىض يف إطار املادة 

 اورو غرامة 15000عاقب عىل هذه الجرمية بسنة حبسا و 

 ابات والعمل بطريقة غري قانونية:انتحال صفة مراقب الحس : الفقرة الثالثة

أو استخدامه صفة معينة شبيهة  521تقع هذه الجرمية مبجرد ادعاء الشخص صفة مراقب الحسابات عىل خالف الحقيقة

بصفة مراقب الحسابات من شأنها أن تثري الخلط يف أذهان الناس و الغاية من ذلك هو حامية مهنة مراقب الحسابات و 

أية صورة من الصور و ضامن الثقة يف شاغليها ناهيك عن حامية مختلف األطراف املتعاملة مع هذا عدم االعتداء عليها ب

 الشخص املنتحل لصفة مراقب الحسابات.

نه امن قانون تنظيم مهنة الخربة املحاسبية و إنشاء هيئة الخرباء املحاسبني عىل  100ويف هذا الصدد تنص املادة 

من القانون الجنايئ كل من حمل لقب خبري الحسابات خالفا ألحكام  381يف الفصل  يتعرض للعقوبات املنصوص عليها

 هذا القانون

 3من القانون الجنايئ نجدها عاقبت عىل األفعال املشار إليها أعاله بالحبس من  381وبالرجوع إىل مقتضيات املادة 

 بتني, ما مل يوجد نص يقرر عقوبة أشد.درهم وبإحدى هاتني العقو 5000إىل  200أشهر إىل سنتني و وبغرامة من 

املتعلق بتنظيم مهنة الخربة املحاسبية و إنشاء هيئة الخرباء  15.89من القانون رقم  102كام جاء يف إطار أحكام املادة 

ادة مليعترب مزاوال ملهنة الخربة املحاسبية بصورة غري قانونية و يتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف ااملحاسبني  عىل انه 

الخرباء  )درهم وبإحدى هاتني العقوبتني فقط  40000إىل  1000سنوات و غرامة من  5أشهر إىل  3أي الحبس من  (السابقة 

 املحاسبون 

  إذا اتخذ يف شأنهم تدبري منع مؤقت من مزاولة املهنة مبوجب قرار نهايئ غري قابل ألي طعن صادر عن هيئة

تىس قوة اليشء املقيض به و قاموا بأي عمل من أعامل املهنة أثناء مدة املنع الخرباء املحاسبني أو حكم قضايئ اك

 املقررة.

  إذا اتخذ يف شأنهم تدبري منع نهايئ من مزاولة املهنة مبوجب قرار نهايئ غري قابل ألي طعن صادر عن هيئة

 املهنة.عامل لها صلة بالخرباء املحاسبني أو حكم قضايئ اكتىس قوة اليشء املقيض به و قاموا بأي عمل من أ 

                                                           
 290. ص  2004دورة تكوينية حول مجلة الشركات التجارية . تونس  520

521Yves Guyon et Georges Coquereau. Le commissaire aux comptes aspects juridique et technique. Librairies Technique 

1971. P 295 
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  إذا كانوا أجراء و قاموا ولو بصورة عرضية بأحد أعامل املهنة لفائدة شخص غري رب العمل التابعني له ولو مل يثبت

 أنهم قاموا بذلك لقاء مقابل.

 رومن جهة أخرى نجد أن املرشع التونيس عاقب بدوره عىل مبارشة مهنة الخبري املحاسب بصفة غري قانونية يف إطا

وذلك بالحبس ملدة سنتني و خطية بألف دينار. أما املرشع الفرنيس فقد تعرض لهذه الجرمية يف إطار  108من ق  26الفصل 

اورو و ذلك بالنسبة لكل من يزاول  15000من مدونة التجارة و عاقب عليها بالحبس ملدة سنة و غرامة قدرها   L820-5املادة 

 ونية.مهنة مراقب الحسابات بصفة غري قان

يف ختام هذا املقال املوجز ميكن القول عىل أن مراقب الحسابات شأنه شان كافة رجال األعامل باإلضافة إىل إمكانية 

مساءلته جنائيا بناء عىل القواعد العامة املنظمة يف مجموعة القانون الجنايئ ميكن أيضا مساءلته مبوجب القواعد الخاصة 

 ألفعال التي تعد جرائم حسب مفهوم هذه القوانني الخاصة ؛حالة ارتكابه ل األعامل يفمبجال 

لكن يطرح التساؤل حول إمكانية مساءلة مراقب الحسابات يف الحالة التي يقوم فيها بالتبليغ عن االفعال التي بدت 

لك استمروا يف ذ له اثناء مزاولة مهامه أنها تكتيس صبغة جرمية لوكيل امللك بعد ابالغ اجهزة االدارة والتسيري بذلك ومع

املتعلق برشكات املساهمة والقانون  17.95غيهم، وهل يف هذه الحالة يعترب خارقا ألحكام القانون املشار إليه أعاله رقم 

املتعلق بباقي الرشكات، عىل أساس أن القوانني املذكورة قد حرصت حاالت التبليغ عىل أجهزة  5.96السالف الذكر رقم 

 االدارة والتسيري.
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 من القانون املتعلق بنشاط مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 156راءة يف املادة ق
 

 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان  156قراءة في المادة 

 والهيئات المعتبرة في حكمها
    

 
 طالب باحث بسلك الدكتوراه
 ح الإدارةإطار بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلا

 

يوميا بعدة عمليات لفائدة الزبائن مقابل عموالت تتقاضاها نظري خدماتها، ونظرا ملا تتميز به هذه  522تقوم البنوك

العمليات من تعقيد وتداخل فإن عمل البنك يف عالقته بزبائنه يقتيض إخضاعه إلطار ينظمه ويضبط حركاته، األمر الذي 

خالل حسابات بنكية، تسجل فيها عملياته سواءا كانت إيداعا أو سحبا، و يف حالة  يجعل الزبون يرتبط عادة بالبنك من

وجود منازعة جدية بني البنك و زبونه بخصوص إحدى العمليات املضمنة يف الحساب البنيك، فإن البنك ال يتواين يف 

اما ة، رغم أن ذلك يخالف متالدفاع عن مصالحه، و ذلك من خالل تقدميه لكشوف حسابية مستخرجة من دفاتره التجاري

 إحدى املبادئ العامة لإلثبات.

تشعب العمليات البنكية فإنه مع  و إذا كان كشف الحساب البنيك من وسائل اإلثبات التي ارتبطت بتطور التجارة و

ليونانيني ا ذلك ال يعترب حديثا كليا، و قد أثبتت الدراسات أن أصل كشف الحساب البنيك يرجع إىل عادات وأعراف التجار

و الرومان الذين عرفوا آنذاك مؤسسة تشبه إىل حد ما كشف الحساب، حيث كان للرومان محاسبة مستمرة لكل العمليات 

التي كانوا يقومون بها إذ كان أصحاب األموال يدونون فيها من جهة بنود الدائنية، و من جهة أخرى بنود املديونية يف 

تطورت هذه التقنيات مع الزمن بعد ازدهار الصناعة والتجارة و ارتفع مستوى اإلنتاج و ، و بعد ذلك 523عالقتهم مع الزبناء

التبادل التجاري، مام تطلب اللجوء إىل تنزيل هذه العمليات البنكية يف شكل حسابات يتم ضبطها عن طريق دفاتر 

 محاسبية، و ما كشف الحساب البنيك إال ملخصا لهذه الدفاتر.

ملغريب حجية الكشوف الحسابية من نظريه الفرنيس كام جرت العادة كام جرت العادة اعتبار ومل يستمد املرشع ا

الترشيعات الفرنسية مصدرا تاريخيا للترشيع املغريب، خاصة يف مجال قانون األعامل، حيث نجد أن الترشيع الفرنيس يخلو 

ألزمت وسطاء  1983غشت  8دورية مؤرخة يف  متاما من أي مقتىض ترشيع ينظم رصاحة حجية الكشوف الحسابية باستثناء

 .524البورصة بإشعار حاميل السندات ولو ملرة يف السنة عن طرق كشوف الحسابات

                                                           
 هنا  بعض الدول تطلق على البنك مصطلح المصرف. -522

 7. ص 37، العدد 2000محمد الشافعي "الحساب الجاري، طبيعته وآثاره " مجلة المحامي دجنبر  -523 

 .10الرباط ص  2005مصطفى الوصبي حجية الشوف الحسابية، مظاهر االختالل في التشريع وعمل القضاء " الطبعة األولى الرباط  -524 
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وبعد ذلك مبوجب املادة   525من مدونة التجارة 492وقد كرس املرشع املغريب حجية الكشوف الحسابية من خالل املادة 

 526من القانون البنيك الجديد 156

ت بهذه الكشوفات من املواضيع املهمة يف قانون األعامل بصفة عامة  و القانون البنيك بصفة خاصة نظرا ويعترب اإلثبا

للدور الهام الذي يؤديه يف املعامالت اليومية بني البنك و زبائنه، والذي يجعل الزبون أك ر ثقة و طأمنينة يف تعامله مع 

لجدل الل املسار الترشيعي الذي صاحب هذه الوسيلة اإلثباتية املثرية لاملؤسسات املرصفية. و تربز هذه األهمية كذلك من خ

وما رافقها من تراكامت فقهية وقضائية، مل كن كافية لحسم النقاش الدائر حول حجيتها، و عليه فيمكننا القول أن كشف 

ملحكمة املختصة يف قد؟ وعن االحساب البنيك يثري فضول الباحث لطرح بعض االشكاليات: حول الطبيعة القانونية لهذا الع

حالة قيام نزاع بني البنك والزبون حول صحة مضمون كشف الحساب؟ وأين يتجىل دور الخربة يف هذه الحالة؟ وما هي 

 الرشوط التي يجب توفرها يف كشف الحساب العتامده كحجة أمام القضاء؟ وما هو نطاقه؟

وء ملقالة، بل سنقترص عىل معالجة كشف الحساب البنيك عىل ضإال أننا لن نتطرق إىل كل هذه االشكاليات يف هذه ا

و ذلك من خالل  الرتكيز عىل قوته الثبوتية و الرشوط الواجب توفرها   527من قانون مؤسسات االئتامن الجديد 156املادة 

ن يقدم و أ لالعتداد تم نعرج عىل نطاق حجية هذه الكشوفات من حيث نطاق األشخاص الذين ميكنهم أن يحتجوا بها أ 

ضدهم كوسيلة إثبات، لنستشف مدى الحامية الالزمة لزبون مؤسسات االئتامن، وخاصة الزبون غري التاجر، وذلك وفق 

 التقسيم التايل:

 املطلب األول: القوة الثبوتية لكشف الحساب ورشوطه

 املطلب الثاين: نطاق حجية كشف الحساب.

 

 ورشوطهاملطلب األول: القوة الثبوتية لكشف الحساب 

 الفقرة األوىل: القوة الثبوتية لكشف الحساب البنيك

من مدونة التجارة عىل أنه "تخضع املادة التجارية لحرية اإلثبات، غري أنه يتعني اإلثبات بالكتابة إذا  334تنص املادة 

وص قاعدة العامة املنصنص القانون أو االتفاق عىل ذلك". و املالحظ من خالل هذه املادة أن املرشع املغريب عدل من ال

من نفس القانون التي توجب االتفاقات وغريها من الترصفات القانونية  443من ق.ل.ع و كذا املادة  404عليها يف الفصل 

 درهم بواسطة الحج الكتابية. 10.000الناشئة أو الناقلة أو املعدلة أو املنهية التي يتجاوز قيمتها 

                                                           

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى األولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم  -525 

( بتنفيذ 2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع األول  1.14.193ظهير شريف رقم ‘ مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها -526 

  103.12القانون رقم 

من قانون مؤسسات االئتمان الجديد على ما يلي: يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات االئتمان وفق الكيفيات  156تنص المادة  -527

 نالمحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبي

 عمالئها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

221 

ر حرية اإلثبات يف امليدان التجاري نظرا ملا تستلزمه املعامالت التجارية من رسعة و هكذا يكون املرشع املغريب قد أق

التي  528من مدونة التجارة 492ومضاربة وثقة، و أجاز وسائل إثبات خاصة باملعامالت التجارية ومن ضمنها ما جاء يف املادة 

 5291993هري من ظ 106حسمت يف كون كشف الحساب البيك  وسيلة إثبات وفق رشوط املادة 

كانت رصيحة حول مدى حجية الكشوف  1993من قانون مؤسسة االئتامن لسنة  106لكن تجدر اإلشارة أن املادة 

الالحق و  34.03من القانون  118الحسابية يف اإلثبات يف مواجهة الزبائن التجار فقط دون غريهم، و هو ما خالفته املادة 

   103.12من القانون الحايل  156بعده املادة 

و تبقى حصيلة عمل املحاكم مهمة يف هذا الباب نظرا لكون القوة الثبوتية لكشف الحساب هي أحد عنارص النص 

نسبية ال قطعية،  156الترشيعي األك ر جدال يف العمل القضايئ، إذ إن كانت حجية الكشوف الحسابية برصيح نص املادة 

 قابلة إلثبات العكس و الواقع أن هذا التوجه يف عمل املحاكم تأرجح فإن املحاكم مل تعتربها كذلك بل جعلتها باتة وغري

 بني رأيني اثنني:

تعكسه محاكم جارت يف قضائها الفقه والقضاء املقارن واعتربت الكشوف الحسابية غري منازع فيها من  الرأي األول: -

لقضاء، وهي ي وجه من أوجه املنازعة فيها أمام اقبل الزبون قبل نشوء الخصومة القضائية تصبح باتة و قطعية وغري قابلة أل 

يف ذلك تفرتض يف هذا الزبون التوصل بالكشوف الحسابية بصفة دورية و سكوته عن املنازعة فيها، و بالتايل فذلك يعترب 

ذا الصدد هقبوال ضمنيا من طرفه بكل ما ورد بها ومانعا له من املنازعة فيها لدى نشوب أي منازعة قضائية مستقبلية، ويف 

ا يف الوقت هقضت املحكمة التجارية بالدار البيضاء من أن "الزبون يتوصل بإعالمات دورية تبني رصيده مل يطعن في

 .530... مام يتعني معه اعتامدها والترصيح مبديونية املدعى عليه لفائدة املدعية املناسب

ات تعترب الصادرة عن األبناك تتوفر عىل قوة إثبكام قضت املحكمة التجارية بالدار البيضاء بأن الكشوف الحسابية 

حجة يوثق بها وتعتمد يف املنازعات القضائية طاملا مل يثبت الزبون املتعلق به الكشف الحسايب أنه نازع يف البيانات 

 .531والتقييدات يف األجل املعمول به يف األعراف واملعامالت البنكية

ال تقبل من هذا الزبون أصال دفعه بأي وجه من أوجه الدفاع الرامية للمنازعة تعكسه بعض املحاكم التي  الرأي الثاين: -

 يف حجية الكشوف الحسابية و نقلها إلثبات العكس.

                                                           
 من الظهير الشريف رقم 106إثبات وفق شروط المادة  وسيلة كشف الحساب من مدونة التجارة على ما يلي: يكون 492تنص المادة  -528

 بنشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها.بمثابة قانون يتعلق  المعتبر (1993يوليو  6) 1414من محرم  15في  الصادر 1.93.147

قانون يتعلق بنشاط من  ( معتبر بمثابة1993يوليو  6) 1414من محرم  15صادر في  1.93. 147من ظهير شريف رقم  106تنص المادة  -529 

ة لمغرب بعد موافقمؤسسة االئتمان ومراقبتها أن: كشوف للحسابات التي تعدها مؤسسات االئتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك ا

ا ملجنة مؤسسات االئتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعمالئها من التجار في المنازعات التي تنشأ في

 بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

 . 992/2001ملف عدد  2002يناير  22قرار بتاريخ  -530 

 .14ص  19مجلة المحاكم المغربية عد  879/99 عدد  1999ماي 10حكم بتاريخ  -531 
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وال بد للمرء أن يستوقفه عمل هذه املحاكم كام ال بد و أن يتساءل عام إذا كانت وجهة نظرها هذه صائبة أو العكس. 

ملحاكم من تنزيل الكشوف الحسابية منزلة السندات التنفيذية ومن جعل حجيتها يف إن الظاهر أن ما انتهت إليه هذه ا

من القانون البنيك و ال  156املنازعات نهائية وقطعية كل ذلك ال صلة له البتة وما انتهى إليه املرشع ال فيام أورده يف املادة 

 من مدونة التجارة. 492فيام نص عليه يف املادة 

ة ال تعدو يف الواقع أن تكون مجرد بيانات تحتمل الصدق أحيانا و أحيانا أخرى تحتمل الخطأ، و فالكشوفات الحسابي

من القانون البنيك بجعل هذه الكشوف قامئة من حيث تأسيس قوتها يف اإلثبات عىل  156لرمبا لهذا السبب نصت املادة 

ة، إذا استطاع و إثبات عكسها يف الخصومات القضائيقرينة بسيطة ال قاطعة، بحيث سمح للمحتج بها عليه بإمكانية نقضها 

اثبات نقيضها، فإذا كان املرشع املغريب قد أعطى لهذه املؤسسات الحق يف أن تصنع لنفسها بنفسها حجة ملصلحتها تحتج 

جاج تبها ضد غريها فإنه ليس أقل من أن يسمح لهذا الغري هو اآلخر أن ينقض هذه الحجة و يثبت عكسها كلام وقع االح

عليه بها أمام القضاء. و من تم فإنه ليبدو مستغربا كيف أن بعض املحاكم رأت أن تجعل من هذه القرينة، قرينة قاطعة وغري 

قابلة إلثبات العكس، وإذا تم التسليم بكون كشوف الحساب تعترب وسيلة لإلثبات أمام القضاء فإن ذلك يبقى متوقفا عىل 

 مجموعة من الرشوط.

 نية: رشوط كشف الحساب البنيكالفقرة الثا

إذا كان املرشع أجاز ملؤسسات االئتامن أن تحتج مبا هو مضمن بكشوف حساب تعدها استثناء من القواعد املقررة 

، إذ ال يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه 532ضمن قواعد اإلثبات التي تقيض بأنه ال يجوز للمدعي أن يصنع دليال لنفسه

من القانون البنيك  مقيدة  156أو محررات دونها بنفسها، فإن هذه اإلجازة كام يستفاد من املادة الخصم ورقة صادر عنه 

 :533بتوافر كشف الحساب عىل الرشوط التالية

 534أن يكون كشف الحساب معدا من طرف مؤسسة ائتامن-1

 أن يكون النزاع بني املؤسسة البنكية وعمالئها من التجار.-2

 ق الكيفية املحددة من طرف وايل بنك املغرب.أن يكون الكشف معدا وف-3

يالحظ أنه   2006الصادر يف  34.04من قانون   118من القانون البنيك الحايل، و قبله املادة  156إال أنه مبقتىض املادة 

بنكية لتم إلغاء رشط كون النزاع بني املؤسسة البنكية و عمالئها من التجار ليحل محله رشط كون النزاع بني املؤسسة ا

 وعمالئها سواء كانوا تجارا أو غري تجار.

و من خالل إدراج هذه الرشوط يتبني أن حجية كشف الحساب ليست مطلقة و ال قاطعة، بل إنه يجوز للمحكمة أن 

وقد وجد محرر الدورية املحال عليها يف نص  535ترفض هذه الحجية يف حالة إثبات ما يخالف ما تضمنه كشف الحساب.

من قانون مؤسسات االئتامن، أن يقسم ما اعتربه بيانات شكلية إلعداد كشوف حسابية إىل بيانات إلزامية وأخرى  156املادة 

                                                           

 .36، ص1967الجزء الثاني، طبع القاهرة   "المدني الجديد الوسيط في شرح القانون "عبدالرزاق السنهوري -532 

 .5/3/98 صادر بتاريخ 98جزء  4دورية والي بنك المغرب عدد  - 533

في تعتبر مؤسسات لالئتمان األشخاص االعتبارية التي تزاول نشاطها : 103.12ن تعتبر مؤسسة االئتمان وفق مفهوم المادة األولى من قانو -534 

 نشاطا واحدا أوجنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية المغرب، أيا كان موقع مقرها االجتماعي أو 

 صرف العمالء أو القيام بتدبيرها.هور؛ عمليات االئتمان؛ وضع جميع وسائل األداء رهن تتلقي األموال من الجم أكثر من األنشطة التالية:

 263حسن الحضري ،المرجع السابق، ص  -535 
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للبيانات املتعني لزوما وما تضمينها يف  3و  1اختيارية، ويف معرض تفصيله للبيانات املعتربة إلزامية رأى أن يفرد فصوال هي 

للبيانات املتعني عىل مؤسسات االئتامن بيانها لدى تقييدها لتفاصيل  4و  2هي الكشوف الحسابية )أوال( كام أفرد فصوال 

 كل عملية يجري تضمينها بالكشف )ثانيا(.

 أوال: بيانات الكشف

 تعترب بيانات إلزامية يتعني إيرادها بالكشوف الحسابية وفقا لنص الفصل األول من دورية وايل بنك املغرب.

 رج الحساب "عبارة "كشف حساب" أو "مستخ-1

 تسمية املؤسسة البنكية.-2

 عنوان مقرها االجتامعي أو مؤسستها الرئيسية إذا كانت املؤسسة ماسكة الحساب فرعا ملؤسسة بنكية خارجية.-3

 اإلشارة إىل الوكالة املفتوح لديها الحساب.-4

 أي بيان آخر يجب قانونا إيراده يف العقود والوثائق املوجهة لألغيار.-5

 تعريف صاحب الحساب:عنارص -

 اسمه ولقبه وعنوانه بالنبة لألشخاص الطبيعيني-1

 التسمية واملقر الرئييس والعنوان بالنسب لألشخاص املعنوية-2

 رقم حساب املعني باألمر أو بيان التعريف البنيك.-3

 العميلة املمسوك بها الحساب إذا كان هذا الحساب ممسوكا بالعملة الصعبة.-

لث نصت الدورية عىل أن الكشوف الحسابية يجب أن تربز تاريخ بدء وانتهاء الفرتة الزمنية املنجزة من ويف فصلها الثا

 أجلها هذه الكشوف، وأن تكشف الرصيد األصيل والنهايئ لنفس الفرتة.

زام جه اإلليف فصلها الثاين عىل أنه يتعني عىل و  1998مارس  5ثانيا: لقد نصت دورية وايل بنك املغرب الصادرة بتاريخ 

 أن تربز الكشوف الحسابية الجزئيات التالية:

من هذه الدورية فإن نص العملية يتعني وجوبا أن يشري رصاحة لطبيعة  4نص العملية الحسابية وطبقا للفصل  -

 العملية وعند االقتضاء ملراجع الوثيقة والتي مكنت من تنفيذ العملية كرقم الشيك مثال.

 مبلغ العملية -

 أو مديونية املبلغ بيان دائنية -

 تاريخ التنفيذ -

 تاريخ االستحقاق -

 نسبة الفائدة املطبقة فعليا، عندما يتعلق األمر بعملية قرض أو عملية إيداع مقابل فائدة. -

 طريقة احتساب الفوائد. -

 سعر التحويل املطبق عندما يتعلق األمر بعملية بالعملة الصعبة. -

 علق األمر بعمولة تناسبية.طبيعة كل عمولة تم تحصيلها ونسبتها حني يت -

 طبيعة ومبلغ جميع املصاريف والرسوم املقتطعة كمصاريف الهاتف والطوابع الربيدية الرضيبة عن القيمة املضافة. -
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غري أنه يالحظ أن بعض املؤسسات البنكبة تديل أحيانا بأوراق و كشوفات حسابية ال تتضمن سوى عبارة كشف الحساب 

هايئ وتاريخ حرص الحسايب..، و هو ما يخالف متاما مقتضيات دورية وايل بنك املغرب، و تختل و اسم الزبون والرصيد الن

من القانون البنيك،  و يفقد كشف الحساب البنيك تبعا لذلك قوته اإلثباتية و اإللزامية أمام  156بذلك إحدى رشوط املادة 

أنه "...ليك يكون كشف  28/12/2006الصادر بتاريخ املحاكم، و قد جاء يف قرار محكمة االستئناف التجارية مبراكش 

الحساب حجة يف اإلثبات يجب أن يكون معدا وفق الكيفية املحددة قانونا سواء يف إطار دورية وايل بنك املغرب أو يف 

يانات بمن مدونة التجارة بأن يتضمن مصدر املديونية أو الدائنني وطريقة احتساب الفوائد وغريها من ال 492إطار الفصل 

 536من الدورية املذكورة " 5إىل  1الواردة يف الفصول من 

 املطلب الثاين: نطاق حجية كشف الحساب

تقوم املؤسسات املرصفية، بصفة اعتياديو بفتح حسابات بنكية لفائدة زبنائها بناءا عىل طلبهم، و من أجل تسجيل و 

للطرفني،  تقيد هذه العمليات سواء يف الجانب الدائن أو املدين ضبط العمليات الناشئة بينهم من خالل هذه العالقة التعاقدية

 و بشكل تسلسيل  و كرونولوجي حتى انتهاء  العملية بني الطرفني و الحصول عىل الرصيد النهايئ.

و إذا كانت الطريقة التي ميسك بها كشف الحساب البنيك توحي بعدم وجود أي إشكال إال أن األمر الواقع عىل خالف 

ثبت يف حول مبلغ الرصيد امل -خاصة غري التاجر–حيث أن يف كثري من الحاالت يقع نزاع بني البنك و أحد زبنائها  ذلك،

طاق ن الكشف الحسايب و الذي يكون إما دائنا أو مدينا لصالح الزبون، فيعرض النزاع عىل القضاء، و هنا يطرح السؤال حول

من قانون مؤسسات اإلئتامن الجديد، نجد أن صياغته جاءت عامة  156ملادة و بالرجوع إىل ا حجية هذه الكشوف الحسابية.

و يثور بشأنها التساؤل حول قصد املرشع بعبارة "مؤسسات اإلئتامن" فهل يقصد  الكشوف الحسابية التي تعدها جميع 

ملؤسسات املعتربة ن غريه من امؤسسات اإلئتامن تعترب وسيلة لإلثبات أمام القضاء؟ أم أن األمر يقترص عىل األبناك فقط دو 

 537يف حكمها؟

من القانون امللغى عىل كون الكشوف الحسابية التي  118من القانون الجديد و قبلها املادة  156و قد حسمت املادة 

، هذا األخري الذي الذي أثار و ال يزال  538تعدها مؤسسة اإلئتامن تعترب حجة يف مواجهة الزبون التاجر كام غري التاجر

 ال يف املجال القضايئ و الفقهي، بخصوص مواجهته بالكشوف الحسابية بني مؤيد ومعارض.جدا

                                                           

 2006-12-28صادر بتاريخ  2006/353قرار عدد   -536 

ع المؤسسات و الهيئات التي تجدر االشارة الى أن مصطلح "مؤسسات االئتمان" ال يقتصر فقط على البنو  و إنما ينسحب على جمي  -537

حصرا كوكاالت القروض و تحويل األموال ، و هي: تلقي األموال من الجمهور  102.13تزاول العمليات الواردة في المادة األولى من القانون 

 بتدبيرها.؛عمليات االئتمان؛ وضع جميع وسائل األداء رهن تصرف العمالء أو القيام 

:  106التي اقتصرت حجية الكشوف الحسابية  في مواجهة الزبائن التجار دون غيرهم و هذا نص المادة  1993من ظهير  106عكس المادة  -538 

"كشوف للحسابات التي تعدها مؤسسات االئتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات االئتمان تعتمد 

بين المؤسسات وعمالئها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى أن يثبت ما يخالف  في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات

 ذلك".
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و لن نتطرق خالل هذا املبحث اىل الزبون التاجر لكونه ال يثري أي إشكال مادام أن مدونة التجارة تفرتض فيه إلتزامات 

و  539من مدونة التجارة 19بق ألحكام املادة و املحافظة عىل املراسالت ط املحاسبية  محددة، و من أهمها ضبط القواعد

بالتايل فاعتامد هذه الكشوفات يف مواجهة التجار أمر منطقي و بديهي متليه رضورة استقرار و استمرار املعامالت التجارية، 

ار من من مدونة التجارة دامئا يساءل التج 20مادام أن كال الطرفني يف مركز متساو، إىل درجة أن املرشع حسب املادة 

  540خالل محاسبتهم املمسوكة ولو بغري انتظام.

ومام سبق، فإن دراسة هذا املطلب توجب علينا التطرق أوال ملؤسسة اإلئتامن التي تعتمد كشوفها الحسابية كحجة 

 لثانية(.اأمام القضاء )الفقرة األوىل(، وثانيا الزبون غري التاجر الذي يتم إعامل هذه الكشوف الحسابية كحجة ضده )الفقرة 

 الفقرة األوىل: مؤسسات االئتامن التي تعتمد كشوفها الحسابية كحجة أمام القضاء

من القانون البنيك التي تقول: "يعتد بكشوف  156نرى أن املرشع املغريب مل يكن دقيقا يف صياغته لكل من املادة 

الع رأي لجنة ره وايل بنك املغرب، بعد استطالحسابات التي تعدها مؤسسات االئتامن وفق الكيفيات املحددة مبنشور يصد

مؤسسات االئتامن، يف املجال القضايئ باعتبارها وسائل إثبات بينها وبني عمالئها يف املنازعات القامئة بينهام إىل أن 

التي  ةيثبت ما يخالف ذلك". و املالحظ هو أن صياغة هذه  املادة  جاءت عامة، ما يدفعنا إىل افرتاض أن الكشوف الحسابي

تعتمد كوسيلة لإلثبات أمام القضاء هي التي تصدرها جميع مؤسسات االئتامن، سواء تعلق األمر باألبناك أو مبؤسسات 

بنفس العبارة "مؤسسات االئتامن" التي وردت يف املادة  156التمويل األخرى، ونجد املرشع من خالل احتفاظه يف املادة 

الفرتاض، بل أك ر من ذلك أنه يف ظل القانون الجديد املتعلق مبؤسسات االئتامن ،  كأنه يؤكد هذا ا1993من ظهري  106

نجده فتح املجال ملؤسسات التمويل لتلقي األموال من الجمهور كام نصت عىل ذلك املادة األوىل من هذا القانون، يف 

 .541ارشةالقديم من خالل مادته الع 1993الوقت الذي كان ذلك حكرا عىل البنوك، يف ظل ظهري 

 106فمن خالل هذه املادة يسهل القول أن الحجية املقررة للكشوف الحسايب الوارد النص عليها يف كل من املادة 

 ، ترسي عىل الكشوف الحسابية التي تصدرها حتى مؤسسات التمويل.156واملادة 

                                                           

 العمل بها، الصادر التجار المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على 9.88محاسبة طبقا ألحكام القانون رقم  يمسك على التاجر أن يتعين  -539 

ممسوكة بانتظام فإنها  المحاسبة كانت تلك إذا) 1992ديسمبر  25) 1413من جمادى اآلخرة  30 بتاريخ 1.92.138 بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 المرتبطة بتجارتهم. األعمال تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في

 ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة. ضد التاجر بمحتوى محاسبته يحتجوا لألغيار أن يجوز -540 

 تشمل مؤسسات االئتمان البنو  و شركات التمويل. -541 

من ظهيرنا الشريف هذا، ويمسح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور  6إلى  1ويمكن أن تقوم البنو  بجميع العمليات الوارد بيانها في المواد من 

  أمواال لسحبها عند الطلب أو ألجل يساوي سنتين أو يقل عن ذلك.

من ظهيرنا الشريف هذا، التي ينص عليها قرارات االعتماد  6إلى  1ات التمويل إال بالعمليات الوارد بيانها في المواد من وال يمكن أن تقوم شرك

تلقى تالمتعلقة بها أو في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها، وعالوة على ذلك ال يجوز للشركات المذكورة في أي حال من األحوال أن 

 مواال لسحبها عند الطلب أو ألجل يقل عن سنتين أو يساويهما.من الجمهور أ
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من  156واملادة  1993ن ظهري م 106إال أن هذا االفرتاض يخلو من الصحة إذ أن الصياغة الواردة يف كل من املادة 

كان املقصود من خاللهام كشف الحساب البنيك، ذلك أنه بالرجوع إىل املادتني السالفتني الذكر نجدهام   2014قانون 

تحيالن عىل وايل بنك املغرب، فيام يخص بيان كيفية إعداد كشوف حسابية من قبل مؤسسات االئتامن بشكل عام، إال 

عىل دورية وايل بنك املغرب نجدها تكشف مبا ال يدع مجاال للشك عىل أنها ال تعني سوى األبناك أنه من خالل االطالع 

دون غريها من مؤسسات التمويل، و أنها مل تتعرض سوى لكيفية إعداد "املؤسسات البنكية" لكشوفها الحسابية، حيث ورد 

ؤسسة كشف الحسايب عىل سبيل اإللزام "تسمية امليف الفقرة الثانية من الفصل األول من هذه الدورية وجوب تضمني ال

البنكية" وكذا ما نص عليه نفس الفصل يف الفقرة السادسة من وجوب تضمني الكشف الحسايب "رقم حساب الزبون أو 

 من القانون البنيك عىل دورية وايل بنك املغرب نجدها قد أزالت ما يحيطها من 156بيان تعريفه البنيك"، فبإحالة املادة 

غموض؛ حيث جعل املرشع كشف الحساب متميزا ومنظام حسب مخطط حسايب، مراقب من قبل السلطات املالية ببالدنا 

و عىل رأسها بنك املغرب إىل جانب وزارة اإلقتصاد املالية، وجعل البنك هو املؤسسة املؤهلة العتامده كوسيلة لإلثبات يف 

 مواجهة زبنائها.

يف  "البنكية ب "املؤسسة يقصدمن مدونة التجارة: " 241قتىض الفقرة الثانية من املادة وإذا كانت املؤسسة البنكية مب

ميكن أن تسحب عليها  حسابات مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون صالحية مسك

ل العتامدها كوسيلة من وسائ من القانون البنيك املخولة بإعداد كشوفا حسابية قابلة 156وهي وفق املادة  الشيكات".

 اإلثبات يف منازعاتها أمام القضاء بغض النظر عن صفة الزبون التجارية من عدمها،

فإن األمر ليس كذلك بالنسبة  156وإذا كان الغموض قد تجىل بخصوص املقصود مبؤسسات االئتامن الواردة يف املادة 

مدى وجاهة تغيري املرشع ملوقفه بشأن هذا الزبون، الذي أصبح يف للزبون غري التاجر و الذي سنحاول من خالله أن نربز 

من القانون امللغى،  ممن ميكن مواجهته بكشوف الحساب يف حالة وجود  118من القانون الحايل و املادة  156ظل املادة 

 .  1993ن عليه األمر يف ظل ظهري نزاع بينه وبني البنك عكس ما كا

 لحساب البنيك يف مواجهة الزبون الغري التاجرالفقرة الثانية: حجية كشف ا

و يستثني  106مبوجب املادة  1993رغم أن املرشع كان يجعل من الدفاتر التجارية حجة للتجار فقط يف ظل ظهري 

الزبناء غري التجار يف مواجهتهم بالكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات اإلئتامن، اال أن األمر مل يعد كذلك يف ظل 

ن الجديد رغم  انقسام الفقه  و القضاء إىل اتجاهني، إتجاه يتمسك بحرفية النص و يعترب كشف الحساب البنيك القانو 

حجة يف مواجهة الزبون التاجر دون الزبون الغري التاجر بحجة أنه ال يجوز للمدعي اإلتيان بدليل من صنعه، واتجاه ثان 

الزبون الكشوف الحسابية لتشمل حتى العالقة التي تربط البنك ب يتمسك بحرفية النص و ال يرى مانعا يف متديد حجية

 حسمت يف ذلك. 156الغري التاجر مادام أن املادة 

من القانون البنيك املنسوخ، الجدل الدائر بخصوص  118و قبلها املادة  156حسمت املادة  من القانون البنيك الحايل

مة  لتشمل كافة الزبناء تجار أو غري تجار، ينطلق من املبادئ العاتوسيع دائرة اإلثبات عن طريق كشوف الحساب البنيك

لإلثبات وما استقر عليه العرف ومامرسة البنكيني، من منطلق أن البنك ميسك حساب زبونه غري التاجر بنفس الطريقة التي 

ف الحسايب الحساب أو الكشميسك بها حساب الزبون التاجر دون متييز، كام أن األعراف البنكية درجت عىل تنظيم اتفاق 
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نفسه نفس البلد الذي يرتتب عنه أن عدم اعرتاض الزبون تاجر كان أم غري تاجر عىل العمليات املسجلة يف الكشف 

الحسايب يعترب رىض وإقرارا منه لصحة هذه العمليات، فضال عن أنه ال يوجد أي أساس منطقي يستدعي التمييز ما بني 

حجية كشف الحساب، ما دام الكشف يستخرج من الدفاتر التجارية للبنك، و ال يخفى عىل  التاجر و غري التاجر بخصوص

أحد مدى دقة املراقبة التي تخضع لها محاسبة األبناك من طرف السلطات املالية، مع ما يرتتب عن ذلك من مسؤولية جسيمة 

كشف  ة، كام أنه يف حالة الطعن يف مضمونللمؤسس البنكية يف حالة مخالفتها للقانون و إدراجها ملعلومات غري صحيح

الحساب، فإن النتيجة واحدة مهام كانت صفة الزبون، ما دامت املحكمة ستأمر يف كلتا الحالتني بإجراء خربة محاسبية 

 للوقوف عىل صحة البيانات املدرجة يف الكشف الحسايب من عدمها.

ضد غري التاجر، فقد ذهبت املحكمة التجارية بوجدة وقد وجدت عدة أحكام قضائية اعتربت كشف الحساب حجة حتى 

إىل أ، كشف الحساب يعد حجة إثباتية مقبولة من طرف مؤسسة االئتامن يف إطار معامالتها التجارية  10/12/2002بتاريخ 

 542مع كافة الزبناء.

يف التفرقة بني  ءويرى البعض بخصوص تفسري القضاء لحجية كشف الحساب، أن التمييز األسايس الذي تبناه القضا

التجار وغري التجار، هو أن التاجر واستنادا لنص القانون يعترب كشف الحساب حجة يف مواجهته بشكل مطلق، بحيث ال 

ميكنه استبعاد هذه الحجية إال إذا عزز التاجر دفوعه مبا يثبت خالف بيانات كشف الحساب، أي أن تكون منازعته يف 

املبدأ بالنسب لغري التاجر هو عدم مواجهته بكشف الحساب ويكفيه أن يتمسك باستبعاده الكشف منازعة جدية، يف حني أن 

 .543لكونه غري تاجر، دون تطلب املنازعة الجدية من قبله

كام أن هذه التفرقة التي وضعها القضاء املغريب بخصوص حجية كشف الحساب والقامئة عىل تطلب املنازعة الجدية 

 بعادها وتطلب مجرد متسك بالصفة غري التجارية واملنازع يف مضمون الكشف لالستجابة لطلببالنسبة للتاجر من أجل است

استبعاده من اإلثبات يف الدعوى بالنسبة للزبون غري التاجر، تبقى تفرقة منطقية، ذلك أن التاجر ملزم مبسك الدفاتر التجارية 

ن غري جاء يف كشف الحساب البنيك، بخالف الزبو شأنه شأن البنك ويستطيع تبعا لذلك أن يحصل عىل حجة تدحض ما 

 التاجر الذي يستحي عليه يف غاب األحيان اإلدالء بحجة تثبت عكس ما جاء يف كشف الحساب البنيك.

من قانون مؤسسات  156ومع ذلك فإن املرشع املغريب مل يأخذ هذه التفرقة بعني االعتبار عند صياغته ألحكام املادة 

يث اعترب كشف الحساب البنيك حجة يف مواجهة زبناء البنك، بغض النظر عن صفتهم التجارية من االئتامن الجديد، ح

عدمها، األمر الذي ميكن القول معه، أن التفرقة التي عد لها القضاء بخصوص حجية كشف الحساب يف مواجهة الزبون 

، ما دامت املادة 1993لجديد أك ر من ظهري التاجر و غري التاجر، تجد محال إلعاملها يف ظل قانون مؤسسات االئتامن ا

من قانون مؤسسات االئتامن الجديد ال توفر أي ضامنة أو حامية للزبون غري التاجر يف مواجهة البنك، فإذا كان الزبون  156

لتاجر االتاجر و كام سبقت اإلشارة إىل ذلك يتوفر عىل محاسبة تسعفه يف حامية حقوقه تجاه البنك، فإن وضع الزبون غري 

خالف ذلك، و من ثم إذا تطلب األمر اللجوء اىل القضاء للمنازعة الجدية املدعمة بالحجج بنسبة للزبون التاجر، و إن دعى 

األمر اللجوء إىل الخربة للتحقق من صحة بيانات كشف الحساب البنيك، فإن األمر ليس بهذه السهولة بالنسبة للزبون غري 

                                                           

 353ص  5الدفاع عدد  منشور بمجلة رسالة 528/02ملف رقم  570حكم رقم  - 542

 100عمر قريوح، مرجع سابق، ص   -543 
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حاسبة ممسوكة بانتظام و يستعمل حسابه البنيك ألغراض مدنية، فإنه يبقى من الواجب مبكان التاجر، مادام أنه ال ميلك م

مراعاة خصوصية هذه الرشيحة من الزبناء الذين يشكلون السواد األعظم من زبناء املؤسسات البنكية، و بالتايل  ال بد من 

ميكن أن يثبت عكس ما جاء يف كشف الحساب التعامل معهم بنوع من املرونة الكافية و متكينهم من تقديم كل ما 

البنكي إذا دعت الرضورة ذلك، مبا يف ذلك قبول طلبه املجرد من أجل إجراء خربة عىل دفاتر البنك، ما دامت الخربة تبقى 

 حامللجأ  األخري للزبون غري التاجر، و وسيلة الحامية الوحيدة تقريبا التي ميكن أن تضفي نوع من التوازن بني املصال

 من قانون مؤسسات االئتامن. 156بخصوص ما تضمنته املادة 

من  156و مع ذلك فإن معيار التفرقة الذي كرسه القضاء ال يكفي وحده للتلطيف من الرصامة التي متيزت بها املادة 

لزبون غري ا قانون مؤسسات االئتامن، ذلك أن هذه املادة متنح البنك حق استعامل وسيلة إثبات هي من صنعه، و ال متنح

التاجر أية وسيلة إثبات مقابلة، وكل ما تسح له به أو إثبات ما جاء يف كشف الحساب البنيك، مع ما يف ذلك من صعوبة 

بنسبة للزبون غري التاجر، إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن هذا األخري ال ميلك إال طلب إجراء خربة عىل مضمون كشف 

لصعوبات العملية التي تعرتض فإنها ليست وسيلة إثبات يف حد ذاتها إمنا هي مجرد وسيلة الحساب، وهذه الخربة فضال عنا 

 544لتقييم عنرص اإلثبات يف الدعوى.

تبقى مؤسسات االئتامن، الطرف األك ر قدرة و مصلحة كذلك عىل تفادي اإلشكاليات املتعلقة باعتامد و يف الختام 

ة نون، وتساهم بذلك يف التخفيض من حجم النزاعات التي تزداد سنة بعد سنالكشف الحسايب، يف اإلثبات باحرتامها القا

 بينها وبني زبائنها.

حيز التنفيذ، مل يعد بإمكان غري التاجر االحتجاج عىل األبناك بصفته املدنية، طاملا أن املادة  103.12و بدخول القانون 

الحجية عىل كشف الحساب سواء يف عالقة البنك  من هذا القانون قد حسمت يف األمر، وبالتايل أصبحت تضفي 156

بعمالئه التجار وغري التجار. ومن هنا أصبح لزاما عىل املرشع املغريب التدخل لتقنني التعامل بالكشف الحسايب من خالل 

ع ا سن نظام خاص بالكشوف الحسابية، وليس االقتصار عىل دورية وايل بنك املغرب التي دأبت األبناك عىل عدم االنصي

 إليها لعدم إلزاميتها، ولعدم ترتيب جزاءات قانونية يف شكل غرامات مالية أو إدارية عىل عدم احرتام مقتضياتها.

كام نتمنى كذلك من املرشع املغريب أن يبلور رؤية جديدة وواضحة  للكشف الحسايب يف اإلثبات، والسيام يف عالقة 

تي تنظم يم موضوع العالقة بينهم مبقتىض أسس ومبادئ مستقلة عن تلك الاألبناك بزبائنها من غري التجار، بحيث يتم تنظ

العالقة مع التجار، وتعزيز ذلك مبقتضيات خاصة بحامية املستهلك عىل غرار الترشيع الفرنيس الذي خص زبائن البنك غري 

ذلك مبا يخلق نوعا من واندمجت فيام يسمى ب "مدونة االستهالك". و  1979و 1978التجار بقوانني مستقلة صدرت سنة 

التوازن بني مصالح األبناك وعمالئها، ألنه باختالل هذه العالقة يهتز عنرص الثقة واالئتامن اللذين هام عامد التجارة 

 وأساسها مام يجعل املعامالت التجارية غري مستقرة.

  

                                                           

 273حسن الحضري، مرجع سابق، ص  - 544
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 الوضعية القانونية والجبائية ملؤسسات التعليم الخصويص باملغرب
 

 ونية والجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغربالوضعية القان
    

 
 محام وباحث في العلوم القانونية )الوطنية والدولية(

 

 مقدمة عامة:

دأبت الدولة املغربية منذ سنوات خلت عىل ترديد صدى تقارير صندوق النقد الدويل املنصبة عن جدوى بعض القطاعات 

ل القدرات املالية للدولة، وذلك يف إطار إذعان املغرب ملقررات سياسة التقويم الهيكيل، وسلوك العمومية التي تثقل كاه

 .545سياسة التقشف برتشيد النفقات، وهي السياسة التي دأبت الدولة عىل العمل بها منذ أواخر السبعينيات من القرن املايض

قرر محاولة إلغاء مجانيتها، قطاع التعليم العمومي، إذ ت ولقد كان من بني القطاعات العمومية الحساسة التي مسها قرار

 2011من دستور 32اإلبقاء عىل إلزامية التعليم االبتدايئ ومجانيته )التعليم األسايس( تفاديا لخرق روح مقتضيات الفصل 
ن متكتلني يف ثمري، يف حني تقرر إلغاء مجانية التعليم اإلعدادي والثانوي والجامعي وجعل هذه املستويات يف يد مست546

 .547مقاوالت ربحية ترعاها ترسانة قانونية وجبائية بحوافز خاصة 

إال أنه تبني أن املستفيد الرئييس من إلغاء مجانية التعليم، هي مؤسسات التعليم الخصويص بكل مستوياته )االبتدايئ 

املغرب بحيث جديدا يف تاريخ السياسة التعليمية بأو اإلعدادي أو الثانوي أو العايل(، إذ شكلت بداية األلفية الثالثة منعطفا 

أن "ميثاق الرتبية والتكوين" مهد األرضية املالمئة لسياسة تعليمية تهدف إىل إخضاع التعليم باملغرب، ملنطق السوق وذلك 

أسامل ر بتسليعه وخوصصته، ورضب االستقرار الوظيفي، وهو ما سوف مبرحلة بداية انفتاح مبارش عىل الدخول القوي لل

 املحيل واألجنبي إىل عامل املعرفة والتكوين العلمي.

لقد استغلت مؤسسات التعليم الخصويص، ما يروج من تردي مردودية التعليم العمومي لسنوات خلت، لتعترب نفسها 

قاذ ن)مؤسسات التعليم الخصويص( مبثابة فرس طروادة منقذ التعليم باملغرب، من باب أنها رشيك أسايس يف منظومة إ 

، وهو ما جعلها تستفيد من امتيازات قانونية وأخرى جبائية 548التعليم ومعه األجيال املتمدرسة من مغبة فشل التعليم العمومي

                                                           

ية حول موضوع: "الدور االستشاري لصندوق النقد الدولي"، الموسم محمد أوباال ، رسالة لنيل الماستر المتخصص في االستشارة القانون 545 

 ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال.2015/2016الجامعي 

 موضوع منشور بالموقع االلكتروني لجريدة كيفاش، لمزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على راباط الجريدة: 546 

546 https://kifache.com/411773/ 

ربية غأكدت هالديس هلست، نائبة األمين العام لمنظمة "الدولية للتربية"، التي تضم مجموعة من النقابات التعليمية العالمية، أن "الدولة الم 547

د قطاعين عام وخاص على خلق مجتمع غير متوازن في مسؤولة عن ضمان حق التعليم وعدم المتاجرة به"، الفتة إلى أنها تعمل من خالل وجو

 الطبقات االجتماعية، بمقال منمشور بجريدة هيسيبريس االلكترونية : 

https://www.hespress.com/societe/458173.html 

548 https://www.maghress.com/alittihad/107924   

https://kifache.com/411773/
https://www.hespress.com/societe/458173.html
https://www.maghress.com/alittihad/107924
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ذات أهمية كربى، جعلت الدارس القانوين يرى فيها مقتضيات قانونية وجبائية تطبق بشكل مريب يف مواجهة مقاولة 

 وضعية قانونية وجبائية هجينة.  تجارية ربحية، متارس مهامها بناء عىل

إن الوضعية الهجينة للنظام القانوين والجبايئ ملؤسسات التعليم الخصويص باملغرب ، هو األمر الذي استفز فكرنا 

القانوين، وجعلنا نحاول طرح ومناقشة املوضوع، من باب دراسته من زوايتيه القانونية والجبائية، مستعينني باملقتضيات 

لخاصة والعامة املنظمة لهذه املؤسسات، طارحني اإلشكالية املحورية التي سوف تدور حول سؤال: هل ميكن القانونية ا

 اعتبار مؤسسات التعليم الخصويص مقاوالت تجارية، تحىض بنظام خاص واستثنايئ؟

لقانوين ا أنه بناء عليه، سوف نناقش املوضوع املقرتح من خالل تخصيص املبحث األول لتوضيح إشكالية النظام

 ملؤسسات التعليم الخصوص باملغرب، ليتم تخصيص املبحث الثاين لإلجابة عىل إشكالية النظام الجبايئ لهذه املؤسسات.

 املبحث األول: النظام القانوين املؤطر ملؤسسات التعليم الخصويص:

م الخصويص املنظم للتعليينص عليه القانون يعرف املرشع املغريب مؤسسات التعليم الخصويص من خــــــالل ما 

 :549منه، بأنه 1الباب األول )األحـــــكام العامة(، املادة عمال مبقتضـــــيات  باملغرب،

يقصد بالتعليم املدريس الخصويص يف هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين امللقن باملؤسسات التي يقوم بإحداثها 

 : سيامأشخاص طبيعيون أو معنويون غري الدولة وال 

 التعليم االبتدايئ ؛-

 التعليم اإلعدادي ؛-

 التعليم الثانوي والتكوين لتحضري دبلوم التقني العايل ؛-

 التعليم الخاص باملعاقني ؛-

 تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛-

 التعليم عن بعد وباملراسلة ؛-

 . التعليم باألقسام التحضريية للمعاهد واملدارس العليا -

 املتعلق 17.51إطار رقم  -قانون من  7إن قراءة مقتضيات هذه املادة، سوف يجعلنا ال نفرق بينها وبني مقتضيات املادة ف

 .550مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

ي تشري تمن القانون املنظـــــــــــــم للتعليم الخصويص باملغرب ال 6لكن وبتصفحنا للعبارات املضمنة مبقتضيات املادة 

 إىل أنه:

                                                           

دفتر التحمالت و القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب و النظام األساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لمزيد من التفاصيل  549  

 لتعليم العمومي والبحث العلمي:المرجو اإلطالع على الموقع الرسمي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وا

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/statut_particulier-etabprive.aspx 

 لتكوين المهني والتعليم العمومي والبحث العلمي:لمزيد من التفاصيل المرجو اإلطالع على الموقع الرسمي وزارة التربية الوطنية وا 550 

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/statut_particulier-etabprive.aspx 

 

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/statut_particulier-etabprive.aspx
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/statut_particulier-etabprive.aspx
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يجب أن يكون االسم املقرتح ملؤسسة التعليم املدريس الخصويص مناسبا ملستوى وأسالك ونوع التعليم املتلقى بها، مع 

  إضافة عبارة الخصويص

ومع مراعاة األحكام الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيام يخص حامية االسم التجاري ، ال يجوز أن تطلق   

ؤسسات التعليم املدريس الخصويص أسامء تحـــملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة باإلقليم أو العاملة التي توجد عىل م

ويجب عىل مؤسسات التعليم املدريس الخصويص أن تضيف إىل اسمهـــــــا املكتوب عىل واجهتها رقم وتاريخ . بها

ــــــع هذه البيانات عىل جميع املطبوعات والوثائق اإلدارية الصادرة الرتخيص املخول لها من لدن األكادميية ، وأن تضـــ

 . عنها

املشار إليها أعاله، تشري إىل أن مؤسسات التعليم الخصويص تخضع لألحكام الترشيعية  6نجد أن مقتضيات املادة 

نصوص عليها مبدونة شاط التجاري املوالتنظيمية املنصبة عىل حامية األصل التجاري املتعلق بالشـــركات واملقاوالت ذات الن

منه، أو بقانون الرشكات األقرب إىل مؤسسات التعليم  42من املادة  2والفقرة  8، خاصة املادة 95.15التجارة مبقتىض القانون 

 الخصويص.

 وأنه استنادا عىل هذا املقتىض، ميكن اعتبار مؤسسات التعليم الخصويص ومن باب القياس، تتشابه عندما تكون

سلسلة مؤسسات تعليم وطنية أو فروع ملؤسسات تعليم أجنبية تسريها رشكات عابرة للقارات ذات مصادر قانونية واتفاقية 

منه، التي  2وهو القانون املتعلق برشكات املساهمة، عمال مبقتضيات املادة  95.17دولية، أو رشكات تنظمها مقتضيات قانون 

سنة، كام تلزم نفس املادة رشكة املساهمة باتخاذ اسم  99تتجاوز مدتها القصوى تشري إىل تأسيس رشكة املساهمة ملدة 

 تجاري معني عمال مبقتضيات النصوص العامة ملدونة التجارة.

املتعلق  96.5كام أنه ومسايرة لنفس الطرح، ميكن اعتبار هذه املؤسسات مبثابة مقاوالت، تنصاع ملقتضيات القانون  

من نفس القانون، بخصوص إلزام هذه  45املحدودة، خاصة إذا ما طبقنا عليها مقتضيات املادة  بالرشكات ذات املسؤولية

الرشكة باتخاذ اسم تجاري، وهو االسم التجاري الذي ال مينحه سوى املكتب املغريب للملكية التجارية والصناعية، وفق 

رشكات تتوفر عىل سجل تجاري مضمن به مقرها  معايري ورشوط خاصة، وهو ما يجعل هذه املؤسسات/املقاوالت، عبارة عن

االجتامعي، محفوظ لدى قسم السجل التجاري بإحدى املحاكم العادية )االبتدائية( التي توجد هذه املؤسسات داخل 

 .551نفوذها، أو محفوظ لدى قسم السجل التجاري باملحكمة التجارية املختصــــــة محليا

يم الخصويص مقاوالت تجارية ربحية، هو وجود عالقة تنسيق بني وزارة الرتبية إن ما يدعم طرح اعتبار مؤسسات التعل

الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي )الوزارة الوصية( ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض 

)الهامش(، بخصوص 2002يوليوز  17خ: الصادر بتاري 2.02.328من مرسوم رقم  31و 18والرقمي، عمال مبقتضيات املادتني 

التسيري املايل واإلداري يف مجال استثامر مؤسسات تعليمية خاصة يف بعض التكوينات الصناعية والتجارية والتقنية عمال 

( بتحديد اختصاصات 2016أغسطس  3) 1437من شوال  29صادر يف  2-16-533من مرسوم رقم  11و  4مبقتضيات املادتني 

 ة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقميوتنظيم وزار 

                                                           
551 http://www.ompic.org.ma/ar 

http://www.ompic.org.ma/ar
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إن ما يثبت كذلك طرح اعتبار  مؤسسات التعليم الخصويص، رشكات ذات توجه ربحي، هو أن عملها هذا، ينايف 

، 9و 1املتعلق بتأسيس الجمعيات، خاصة املادتني  1958اعتبارها جمعيات ذات نفع عام، ينظم عملها مقتضيات ظهري نونرب 

 .552من نفس الظهري 9ما يجعلها تبعا لذلك غري واردة يف خانة التامس اإلحسان العمومي، عمال بالفقرة التاسعة من املادة وهو 

إن ما يربر وضع مؤسسات التعليم الخصويص يف خانة مقاوالت تجارية ذات أهداف ربحية، هو ما يشري إليه تطبيق 

 2.00.1014مبثابة النظام األسايس للتعليم األويل، واملرسوم رقم  2000ماي  19الصادر يف  00/05مقتضيات القانون رقم 

 1503.03السالف الذكر، وقرار وزير الرتبية الوطنية والشباب رقم  00/05الصادر بتطبيق القانون رقم  2001يونيو  22بتاريخ 

ب ات التعليم األويل والوثائق الواج(، بتحديد االلتزامات الرتبوية ملؤسس2003يونيو  22) 1424جامدى األوىل  21صادر يف 

مــــنه، إذ اعتربت أصحاب هذه املؤسسات  1اإلدالء بها من طرف املديرين واملربني العاملني بهذه املؤسسات، خاصة البند 

مبثابة مستثمرين، واملستثمر هو مقاول يهـــــــدف إىل تحقيق الربح من خالل استثامر الرأسامل املادي والبرشي، عمال 

القانون اإلطار رقم  بتنفيذ (،1995نونرب 8) 1416من جامدى الثانية  14صادر يف  1.95.213مبقتضيات ظهري رشيف رقم 

ميثاق لالستثامرات، كون عبارة االستثامر هذه تم اإلشـــــــــارة إليها بدفرت تحمالت إنشاء مؤسسات التعليم  مبثابة 18.95

 األويل الذي يهدف أساسا إىل: 

 .553يع االستثامر يف قطاع التعليم األويل متاشيا مع دعامات امليثاق الوطني للرتبية والتكوينتشج -

 .توحيد املوصفات التقنية والرتبوية إلحداث مؤسسات التعليم األويل -

 .ضبط املقاييس واملعايري الخاصة باملرافق املكونة ملؤسسات التعليم األويل -

 .ات التعليم األويل وتحديد الرشوط املناسبة لهاتبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسس -

وأن االستثامر يف التعليم األويل الخاص يلزمه الحصول عىل شهادة سلبية تتعــلق باالسم التجاري للمؤسسة، حيث 

ىض الذي تنص تعــــىل وجـــــوب اإلدالء بالشهادة السلبية املتعلقة بتسمية املؤسسة، وهو املق 2تشري الفقرة الثانية من البند 

 من مدونة التجارة. 45من املادة  2عليـــه الفقرة 

يها كأطر و أن املشتغلني لدـة ربحية، هإن ما يربر كذلك، طرح اعتبار مؤسسات التعليم الخصويص مقاوالت تجاريـ

فسهم أن عتربون مستخدمون، وهم بذلك فئة من األجراء الواضعنيارية وأعوان الحراسة والتنظيف، يتدريس وأطر إد

دونة الشغل خاصة علق مباملت 99.65وص عليها بالقانون رقم ـوخدماتهم رهن إشارة الجهة املشغلة، عمال  مبقتضيات املنص

من القانـون املنظم للتعـليم الخصويص باملغرب، التي تشري إىل أنه:  9يات املادة ، وهو ما يتوافق ومقتضـ 7إىل  1 املــواد من

زاء جميع إ لتعليم املدريس الخصويص، لاللتزامات املنصوص عليها يف قانون الشغليخضع أصحاب مـؤسسات ا

                                                           

التي تضم مدارس والتكوين المهني   سبق وأن نشرت مجموعة من الجرائد الورقية وااللكترونية، محاولة رابطة التعليم الخاص بالمغرب 552 

ة، اسوالتعليم العالي الخاص، تقديم طلب لرئاسة الحكومة إدراجها ضمن المقاوالت المتضررة من جائحة فيروس كورونا، بعد إعالن توقيف الدر

، استفادة 2020وذلك بتخصيص تعويضات لها من الصندوق المرصود لمواجهة آثار الفيروس داخل المملكة المغربية، وقد راج خالل شهر ماي 

 بعض هذه المؤسسات من الدعم. )هو فقط كالم صحفي ال ينبغي اإلشارة إليه في مقال علمي(

 

ت التعليم الخصوصي بمثابة مستثمرين متمتعين باالمتيازات واإلعفاءات الجبائية سوف يتم التطرق بتفصيل إلى اعتبار أصحاب مؤسسا 553 

 المنصوص عليها بالقانون اإلطار بمثابة ميثاق لالستثمارات بالمبحث الثاني من هذا الموضوع.
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مستخدميهم، ما مل ينص عىل ما هو أنفع لهـــؤالء يف عقــود عمل فردية أو اتفــــاقيات جامعية مربمة بني أصحاب 

 من مدونة الشغل. 3املـؤسسات واملستخدمني أو ممثليـهم، أخذا مبقتضيات املادة 

 بحث الثاين: الوضعية الجبائية ملؤسسات التعليم الخصويص:امل

ومحفزا  المئانظاما جبائيا ممن القانـون املنظم للتعـليم الخصويص باملغرب أنه يحــــدد قانون املالية  34نصت املادة 

 .ؤسساتلفائدة مؤسسات التعليم املدريس الخــــــــــــصويص، وذلك يف إطار تعاقدي بني الدولة وهذه امل

من القانون املنظم للتعليم الخصويص، سوف  34إن مجرد اإلطالع عىل هذا املقتىض القانوين املنصوص عليه باملادة     

يجعلنا نكتشف أن النظام الجبايئ الذي يطبق يف مواجهة مؤسسات التعليم الخصويص، هو نظام امتيازي واستثنايئ، 

نظم لها، هي وإن كانت مقاولة لها اسم تجاري تزاول مبقتضاه نشاطا تجاريا باعتبار أن هذه املؤسسات حسب القانون امل

، وظيفة تدخل يف إطار تحقيق املصلحة العامة -من حيث الظاهر -ربحيا، فإن نشاطها هذا له صبغة خاصة، لكونه يؤدي 

 التي تتشابه إىل حد بعيد ومهام املرفق العمومي يف مجال التعليم العمومي.

متيازات واإلعفاءات الرضيبية من خالل ما سوف نستقيه من مقتضيات املدونة العامة للرضائب ومدونة تتجىل هذه اال 

 ، وكذا من خالل مقتضيات القانون اإلطار مبثابة ميثاق االستثامرات.554جبايات الجامعات املحلية

تجد  ؤسسات التعليم الخصويص،إن هذه االمتيازات واإلعفاءات الجبائية الدامئة واملؤقتة بخصوص أنشطة م        

من القانـون املنظم  34من امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، وهي املادة التي ال تحيد عام جاء باملادة  165صداها باملادة 

 للتعـليم الخصويص باملغرب، املشار إليها سابقا، وهو ما سوف نقوم بتوضيحه حسب كل مدونة عىل حدا:

 ها باملدونة العامة للرضائب: اإلعفاءات املنصوص علي -

تشمل االمتيازات واإلعفاءات املخولة ملؤسسات التعليم الخصوص يف املغرب، الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل 

 الدخل والرضيبة عىل القيمة املضافة ورضيبة التسجيل.

الرشكات،  صنف من أصناف منح املرشع من خالل املدونة العامة للرضائب، مؤسسات التعليم الخصويص باعتبارها

اوز ، للخمس السنوات األوىل من بدء عملها محددة يف سعر تفضييل ال يتجبالرضيبة عىل الرشكاتإعفاءات مؤقتة تتعلق 

، ليتم العودة إىل السعر الرضيبي العادي بعد انرصام الخمس 6-جيم 11-19واملادة  1-جيم 11-6، تطبيقا ملقتضيات املادة 17.5%

 .55519من املادة  1بالفقرة سنوات عمال 

لرضيبة عىل ايف حني منحتها نفس املدونة فرتة سامح للخمس السنوات األوىل من بدء عملها،  عن أداء كامل نسبة 

ج، ليتم العودة إىل السعر الرضيبي العادي بعد انرصام -11-31، عمال مبقتضيات املادة %20والتي ال تتجاوز نسبتها  الدخل

 من نفس املدونة. 73باملادة الخمس سنوات عمال 

                                                           

ور بالموقع اإللكتروني لمغرب المختار السريدي: االمتيازات الضريبية المخولة لقطاعي التعليم الخصوصي والتكوين المهني، مقال منش 554 

 ، عن  طريق الرابط االلكتروني التالي Maroc droit  -القانون

https://www.marocdroit.com 

 ضريبة، منشورات مطابع الرسمية لألمانة العامة للحكومةالمدونة العامة لل 555 

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_a1247.html
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من  92و 91تني ، عمال مبقتضيات املادللرضيبة عىل القيمة املضافةوقد منح املرشع هذه املؤسسات إعفاءات بالنسبة 

، تفعيال ملبدأ سمو 29-أ-92، تطبيقا ملقتضيات املادة إعفاءات مع الحق يف الخصماملدونة العامة للرضائب، وهي مقسمة إىل 

ة إنشاء منظمة األمم املتحدة  للرتبية والثقافة والعلوم بخصوص التعليم الخاص والعام، وهي االتفاقية التي انضم بنود اتفاقي

إعفاءات دون االستفادة من الحق ، ثم نجد 1963أكتوبر 3إليها املغرب عمال مبقتضيات الظهريين الرشيفني الصادرين يف 

ائدة ات التي متنحها مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، لفوالتي تشمل فوائد القروض أو السلف يف الخصم،

 .4-91و   3-92طلبة التعليم الخاص أو التكوين املهني عمال مبقتضيات املادتني 

ؤسسات التعليم بخصوص العقود واالتفاقات التي تربمها م بواجبات التسجيلأما بالنسبة لالمتيازات واإلعفاءات املتعلقة 

عىل عمليات اقتناء أماكن مشيدة أو محالت مخصصة لغرض استعاملها  %3 أو التكوين املهني، فتحدد يف نسبة الخصويص

 باء. -11-130و  134و  4-باء-أ-133أ مع مراعاة مقتضيات املواد -133لخدمة األنشطة التعليمية، عمال مبقتضيات املادة 

 : 556ملحليةاإلعفاءات املنصوص عليها مبدونة جبايات الجامعات ا -

 وتشمل هذه اإلعفاءات كل من الرسم املهني ورسم الخدمات الجامعية.

خصويص وهو ما يعرف سبقا برسم "البتانتا"، فإن جميع مؤسسات التعليم ال بالرسم املهنيفالنسبة لإلعفاءات املتعلقة 

ت املحلية، مع مراعاة إمكانية إحصاء من مدونة جبايات الجامعا 11-ألف-6معفاة من أداء هذا الرسم عمال مبقتضيات املادة 

يف حني من نفس املدونة.  32و 17مفتش إدارة الرضائب بشكل سنوي لتلك املؤسسات املعفية، عمال مبقتضيات املادتني 

انت تسمى سابقا والتي كرسم الخدمات الجامعية تعفى جميع املحالت والبنايات املكونة ملؤسسات التعليم الخصويص من 

 من مدونة جبايات الجامعات املحلية. 34ظافة، عمال مبقتضيات املادة برضيبة الن

 :557ميثاق لالستثامرات مبثابة 95/18بالقانون اإلطار رقم   اإلعفاءات املنصوص عليها  -

تضيات القانون رقم تطبيقا ملقأنه واعتبارا لتشجيع االستثامرات الوطنية واألجنبية يف قطاع التعليم الخصويص  

 2001يونيو  22بتاريخ  2.00.1014مبثابة النظام األسايس للتعليم األويل، واملرسوم رقم  2000ماي  19در يف الصا 00/05

جامدى  21صادر يف  1503.03السالف الذكر، وقرار وزير الرتبية الوطنية والشباب رقم  00/05الصادر بتطبيق القانون رقم 

الرتبوية ملؤسسات التعليم األويل والوثائق الواجب اإلدالء بها من طرف  (، بتحديد االلتزامات2003يونيو  22) 1424األوىل 

إننا ، فمــــنه، إذ اعتربت أصحاب هذه املؤسسات مبثابة مستثمرين 1املديرين واملربني العاملني بهذه املؤسسات، خاصة البند 

دونة العامة اإلعفاء، من مقتضيات امل ميثاق لالستثامرات، قد استعار مقتضياته بخصوص نجد أن القانون اإلطار مبثابة

للرضائب ومدونة جبايات الجامعات املحلية مع تسجيل بعض الفوارق واالستثناءات الواردة بالقانون اإلطار، وهو ما سوف 

سوم الر و  لطابع الرضيبيالتدابري ذات ابخصوص  الثاين، نستقيه من املقتضيات املضمنة بهذا القانون اإلطار املتعلقة بـالباب

 ، التي تشري إىل أنه:3 املادةمقتضيات الجمركية، التي تنص عليها 

 تعدل عىل النحو التايل الرسوم الجمركية التي تشمل رسم االسترياد واالقتطاع الرضيبة عند االسترياد:  

                                                           

 مدونة جبايات الجماعات المحلية.  556 

 (. 1995نوفمبر  8)1416من جمادى اآلخرة  14صادر في  1.95.213ظهير شريف رقم  557 
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 من قيمة السلع املستوردة ؛ % 2.5ال ميكن أن يقل رسم االسترياد عن نسبة    -

منها عىل السلع التجهيزية واملعدات  %10من القيمة أو بسعر ال يتجاوز   % 2.5بسعر ال يقل عن  يفرض رسم استرياد   -

  واآلالت وأجزائها وقطعها املنفصلة وتوابعها املعتربة الزمة إلنعاش وتنمية االستثامر ؛ 

قتطاع إليها أعاله من اال تعفى السلع التجهيزية واملعدات واآلالت واألجزاء والقطع املنفصلة والتوابع املشار   -

 عند االسترياد مع مراعاة مصلحة االقتصاد الوطني.  الرضيبي

أعاله،هي نفسها اإلعفاءات املنصوص عليها وفق  3وأن هذه املقتضيات هي نفسها املقتضيات املنصوص عليها باملادة 

باء، املتعلقة باإلعفاء من رسوم التسجيل  -11-130و  134و  4-باء-أ-133أ ، مع مراعاة مقتضيات املواد -133مقتضيات املادة 

عمال مبقتضيات  ،الرضيبة عىل القيمة املضافةيف حني نجد االمتيازات املنصبة عىل   املضمنة باملدونة العامة للرضائب.

 من القانون اإلطار، التي تشري إىل أنه: 4املادة 

قرر إدراجها اد، السلع التجهيزية واملعدات واآلالت املتعفى من الرضيبة عىل القيمة املضافة يف الداخل وحني االستري 

  يف حساب لألصول الثابتة، وتخول الحق يف الخصم طبقا للترشيع املتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة.

 وتستفيد املنشآت امللزمة التي تكون قد أدت الرضيبة مبناسبة استرياد السلع املشار إليها أعاله أو رشائها محليا من

الحق يف اسرتجاع مبلغ الرضيبة املذكورة، وهو نفس املقتىض الذي يجد صداه يف االمتيازات واإلعفاءات املتعلقة بالرضيبة 

لنجد كذلك أن اإلعفاءات  . 92و 91املادتني عىل القيمة املضافة املنصوص عليها باملدونة العامة للرضائب من خالل مقتضيات 

 والتي تشري إىل أنه: 5ص عىل مقتضياته باملادة املنصو  برسوم التسجيلاملتعلقة 

تعفى من رسوم التسجيل عقود رشاء األرايض املعدة إلنجاز مرشوع من مشاريع االستثامر، باستثناء العقود املشار إليها 

 شهرا ابتداء من تاريخ العقد. 24يف أ ( من الفقرة الثانية بعده، رشيطة إنجاز املرشوع داخل أجل ال يتجاوز 

 عىل : % 2.5يفرض رسم تسجيل نسبته و

 عقود رشاء األرايض املعدة للقيام مبعليات التجزئة والبناء ؛   (أ

( عملية الرشاء األول للبناءات املشار إليها أعاله من قبل أشخاص طبيعيني أو معنويني غري مؤسسات االئتامن أو ب

ملساهمة يف الرشكات حني تأسيسها أو الزيادة يف عىل حصص ا % 0.50ويفرض رسم تسجيل أقصاه  رشكات التأمني.

 رأس مالها.

بيشء من التحفظ  بخصوص نسبة وآجال إنشاء البنايات، املشمولة باإلعفاء من واجبات التسجيل املنصوص عليها 

، فإن مبدأ باء. -11-130و  134و  4-باء-أ-133أ مع مراعاة مقتضيات املواد -133عمال مبقتضيات املادة باملدونة العامة للرضائب 

 اإلعفاء يبقى قامئا يف كال القانونني.

إن املستجد يف القانون اإلطار املنظم لعملية االستثامر، هو اإلعفاء من واجب التضامن الوطني املنصوص عليه بالفصل 

 مال مبقتضياتمن مبلغ الرضيبة عىل الرشكات، وذلك كله ع %25، ليعوض باملساهمة املقدرة يف نسبة 2011من دستور  40

 التي تشري إىل أنه: 6املادة 

 تحذف رضيبة واجب التضامن الوطني املرتبطة بالرضيبة عىل الرشكات.
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عىل أن األرباح والدخول املعفاة يف مجموعها من الرضيبة عىل الرشكات عمال بالنصوص الترشيعية الصادرة حاال أو 

 % 25اوي ت تفرض عليها، بدال من واجب التضامن الوطني، مساهمة تساستقباال واملتعلقة بتدابري التشجيع عىل االستثامرا

من املدونة   6ادة كام أن امل من مبلغ الرضيبة عىل الرشكات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية يف حالة عدم اإلعفاء منها.

نون اإلطار املتعلق يها القاوالتي يشري إل بالرضيبة عىل الرشكاتالعامة للرضائب تجد صداها يف املقتضيات املتعلقة 

 منه، التي تشري إىل أنه: 7باالستثامرات، وذلك عمال مبقتضيات املادة 

 ؛ % 35تخفض نسبة الرضيبة عىل الرشكات إىل    أ.

تستفيد منشآت تصدير املنتجات أو الخدمات بالنسبة إىل مجموع رقم معامالتها املتعلق بالتصدير من منافع خاصة    ب.

من الرضيبة  % 50إىل إعفائها من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طوال فرتة خمس سنوات ومن تخفيض نسبة قد متتد 

عىل أن اإلعفاء والتخفيض املشار إليهام أعاله ال يطبقان فيام يخص منشآت تصدير الخدمات  املذكورة فيام بعد هذه الفرتة ؛

  مالت أجنبية ؛إالً عىل رقم املعامالت املتعلق بالتصدير واملنجز بع

تستفيد املنشآت التي تقام بالعامالت أو األقاليم التي يستوجب مستوى النشاط االقتصادي فيها نظاما رضيبيا    ج.

من الرضيبة عىل الرشكات طوال الخمس سنوات املالية األوىل التالية لتاريخ استغاللها  % 50تفضيليا من تخفيض نسبته 

تابعة للرشكات غري املوجود مقرها باملغرب واملقبولة إلنجاز صفقات أعامل أو توريدات أو خدمات باستثناء املؤسسات القارة ال

 وكذا مؤسسات االئتامن ورشكات التأمني والوكاالت العقارية ؛

من  % 50تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته    د.

 الرشكات طوال الخمس سنوات املالية األوىل التالية لتاريخ استغاللها، وذلك أينام وجد مكان إقامتها. الرضيبة عىل

وأنه عىل غرار مقتضيات املدونة العامة للرضائب املتعلقة بالرضيبة العامة عىل الدخل بخصوص مؤسسات التعليم 

الرضيبية العامة عىل ، فإن %20ة اإلعفاء يف نسبةج، التي تحدد نسب-11-31عمال مبقتضيات املادة الخصويص الوطنية 

 التي تسري إىل أنه: 8الدخل حسب ما هو منصوص عليه باملادة 

 ؛ % 41.5تعدل نسب سلم الرضيبة العامة عىل الدخل بحيث ال تزيد نسبة الرضيبة القصوى عىل       (أ

ن منافع خاصة ع رقم معامالتها املتعلق بالتصدير متستفيد منشآت تصدير املنتجات أو الخدمات بالنسبة إىل مجمو    (ب

من  % 50قد متتد إىل إعفائها من مجموع الرضيبة العامة عىل الدخل طوال فرتة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 

ر يعىل أن اإلعفاء والتخفيض املشار إليهام أعاله ال يطبقان فيام يخص منشآت تصد. ة املذكورة فيام بعد هذه الفرتةالرضيب

 الخدمات إال عىل رقم املعامالت املتعلق بالتصدير واملنجز بعمالت أجنبية.

تستفيد املنشآت التي تقام يف العامالت أو األقاليم التي يستوجب مستوى النشاط االقتصادي فيها نظاما رضيبيا     (ج

الية األوىل التالية لتاريخ من الرضيبة العامة عىل الدخل طوال الخمس سنوات امل % 50تفصيليا من تخفيض نسبته 

استغاللها باستثناء املؤسسات القارة التابعة للمنشآت غري املوجود مقرها باملغرب واملقبولة إلنجاز صفقات أعامل أو توريدات أو 

 خدمات وكذا الوكاالت العقارية ؛

من  % 50سبته من تخفيض ن تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا     (د

 الرضيبة العامة عىل الدخل طوال الخمس سنوات املالية األوىل التالية لتاريخ استغاللها وذلك أينام وجد مكان إقامتها ؛
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 تتوقف االستفادة من املنافع املشار إليها أعاله عىل إمساك محاسبة منتظمة وفقا للترشيع الجاري به العمل.   (ه

 ، التي تشري أنه: 9يف القانون اإلطار، هو الرضيبة االستهالكات التناقصية املنــصوص عليها باملادة  كام أن املستجد

أعاله، بالتدابري املقررة يف الترشيع  1يستمر العمل، فيام يخص السلع التجهيزية وطوال الفرتة املشار إليها يف املادة 

ن القانون اإلطار كام أ  الدخل يف مجال االستهالكات التناقصية. املتعلق بالرضيبة عىل الرشكات والرضيبة العامة عىل

املتعلق باالحتياطي املرصد لالستثامر فيام يتعلق بالرضيبة عىل الرشكات والرضيبة العامة عىل الدخل ال يخرج عن نطاق ما 

 تشري إىل أنه: 10ضمن باملدونة العامة للرضائب، إذ أن مقتضيات املادة 

من الربح الرضيبي قبل فرض الرضيبة  % 20لة للخصم االحتياطيات التي ترصدها املنشآت يف حدود تعترب تكاليف قاب

من االستثامر املذكور باستثناء األرايض  % 30ألجل إنجاز استثامر يف شكل سلع تجهيزية ومعدات وآالت وذلك يف حدود 

واملساكن  عىل غرار اإلعفاءات املتعلقة بالبنايات واملباين غري املعدة ألغراض مهنية والسيارات املستعمل لغرض شخ ي.

 املخصصة ملزاولة األنشطة التعليمية املرتبطة مبؤسسات التعليم الخصويص املضمنة باملدونة العامة للرضائب، نجد أن الرضيبة

 منه عىل أنه: 11عىل األرباح العقارية يف القانون اإلطار، ينص يف املادة 

ء مساكن اجتامعية، يعفى من الرضيبة عىل األرباح العقارية كل ربح يحصل عليه األشخاص رغبة يف التشجيع عىل بنا

الطبيعيون مبناسبة البيع األول ألماكن معدة للسكنى، برشط أال يتسم هذا البيع باملضاربة وأن يكتيس السكن طابعا 

رسم البتانتا بة املهنــــية املسامة سابقا بوأنه استنادا إىل مقتضيات مدونة الجبايات الجامعية بخصوص الرضي اجتامعيا.

مبقتضيات املادة ال ، عماملحالت والبنايات املكونة ملؤسسات التعليم الخصويص من رسم الخدمات الجامعيةوالرضيبة عىل 

نصوص هو م ، نجد هذه املقتضيات توازيها ماوبعد مراعاة الفوارقمن مدونة جبايات الجامعات املحلية،  34و املادة  11-ألف-6

 بقانون اإلطار، املتعلقة بحذف الرسم املهني والرضيبة الحرضية والرضائب املحلية، فنجد مثال أن مقتضياتعليه مبقتضيات 

 ، تشري إىل أنه:12املادة 

هنية )البتانتا( كل يعفى من الرضيبة امل يحذف الرسم القابل للتغيري املفروض عىل أصل الرضيبة املهنية )البتانتا(.

خص طبيعي أو معنوي يزاول باملغرب مهنة أو صناعة أو تجارة، وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الرشوع يف ش

وال تستفيد من اإلعفاء املذكور املؤسسات القارة التابعة للرشكات واملنشآت غري املوجود مقرها باملغرب واملقبولة  مزاولة نشاطه.

حني نجد  يف ات وكذا مؤسسات االئتامن ومنشآت التأمني والوكاالت العقارية.إلنجاز صفقات أعامل أو توريدات أو خدم

 ، التي تشري إىل أنه:13االمتيازات واإلعفاءات املتعلقة بالرضيبة الحرضية مضمنة باملادة 

تجزأ من ي تعفى من الرضيبة الحرضية املباين الجديدة واملباين املضافة إىل مبان قدمية، وكذا اآلالت التي تعد جزءا ال

 مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خاللها بناؤها أو إقامتها.

أعاله باستثناء  12وال تستفيد من هذا اإلعفاء املؤسسات واملنشآت والوكاالت املشار إليها يف الفقرة األخرية من املادة 

الرضائب  نجد أن ل باإليجار وذلك فيام يتعلق باملعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها.املقاوالت املختصة يف التمويل 

 من القانون اإلطار، تشري إىل أنه: 14املحلية املضمنة مبقتضياتها باملادة 
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يعنى فيام يخص الرضائب املحلية بتبسيط وتنسيق النسب القصوى واألسس املفروضة عليها الرضيبة وجعلها تتالءم 

 ومستلزمات التنمية واالستثامر.

 خامتة:

بالرغم من الوضعية املتميزة واقعا وقانونا ملؤسسات التعليم الخصويص عىل حساب الحقوق املهدورة لقطاع التعليم 

العمومي، نجد أن مؤسسات التعليم الخصويص، وإن اعتربت مقاوالت أو رشكات ذات اسم تجاري )وطنية وأجنبية(، تهدف 

فإنها متنح تسهيالت قانونية كبرية، قد وصلت إىل حدود االنتصار لها، إىل حدود محاولة الدولة إقناع املواطنني إىل الربح، 

برضورة االقتناع بعدم جدوى مجانية التعليم، وتحويل أنظارهم نحو االستسالم لخصخصة التعليم العمومي، وجعلهم 

من دستور  31يف تعليم إلزامي ومجاين، خالفا ملقتضيات الفصل  يتحملون أداء رسوم إضافية، تناقض مبدأ الحق الدستوري

من قانونها  34بالرغم من االمتيازات واإلعفاءات التي تتمتع بها مؤسسات التعليم الخصويص باملغرب حسب املادة و  .2011

املراجعات  ، فإنالستثامراتالتنظيمي واملدونة العامة للرضائب ومدونة الجبايات املحلية والقانون اإلطار مبثابة ميثاق ا

ذلك ال زال يثري  عىل فرتات متقطعة، فإن املغرب ، التي تقوم بها السلطات الجبائية يف-عىل رغم ندرتها-الهزيلة  الرضيبية

غضب أصحاب املدارس الخاصة، إذ أن الرابطة الوطنية للتعليم الخصويص، التي متثل ماليك مؤسسات التعليم الخصويص 

ياته، تدعو يف كل حني، تنفيذ اإلرضابات العامة وتسجيل احتجاجات غري مربرة، كرد فعل سلبي عىل التقديرات بكل مستو

 الرضيبية التي يرون أنها تقديرات يشوبها الكثري من املبالغة والتعسف. 

لتها ااستنادا إىل ردود فعل أصحاب مؤسسات التعليم الخصويص باملغرب بخصوص املراجعات الرضيبية رغم هز 

وارتباطها بسابق االمتيازات واإلعفاءات التي يتمتعون بها، سوف يتبادر إىل األذهان السؤال الرئييس املرتبط  بوجود خلل 

 39 ، هذا املبدأ الذي يجد نفسه يف كل من الفصولعدالة الرضيبية وخرق مبدأ مساواة امللزمني أمام إدارة الرضائبمس بال

 .2011بية لسنة من دستور اململكة املغر  40و

، عىل طلب 2020، خالل شهر مارس من سنة -مع استثناء بعضها  -بيد أن تجرؤ أغلب مؤسسات التعليم الخصويص 

التعويض لترضرها من إغالقها االضطراري، استجابة لتعليامت الحكومة بتطبيق الحجر الصحي بكل ربوع اململكة، عىل 

د من األموال التي ضختها مؤسسات عمومية وخاصة بالصندوق املخصص أن يكون التعويض عن الرضر غري املثبت مرصو 

، وكذا مطالبتها ألولياء أمر التالميذ بأداء واجبات التمدرس، كحق مل يقابله أي واجب يذكر 19-للتصدي لفريوس "كوفيد

والبحث العلمي أعلنت  العايليف سبيل مواصلة التعليم عن بعد، خاصة وأن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم 

 إلغاء االمتحانات املتعلقة بالتعليم األسايس واإلعدادي. 2020خالل شهر ماي من سنة 

إن اللبس الذي يكتنف التعامل التفضييل للدولة مع مؤسسات التعليم الخصويص، دفع الكثريين ممن لهم املصلحة 

اذ قرار ظر يف إعادة االعتبار للتعليم العمومي، وبالتايل الرتيث يف اتخيف الرفع من جودة التعليم، مطالبة الدولة بإعادة الن

إلغاء مجانية التعليم وكذا اتخاذ قرار اتخاذ خوصصة التعليم العمومي، كام ميكن مطالبتها بإعادة النظر يف مقتضيات القانون 

ها غري املثبتة يف رتتبة عن أرباحالهجني املتعلق بعمل مؤسسات التعليم الخصويص، ومبقتضيات تحصيل الجبايات امل

 الوثائق املحاسباتية.  
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https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/142ef0bc-cdb4-4491-974d-69a26768a32f
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/8f464292-a265-4c82-b835-0a5610e86be6
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 إشكالية االستقالل اإلداري واملايل لإلدارة القضائية
 

 إشكالية االستقالل اإلداري والمالي لإلدارة القضائية
    

 
 القانون الخاص -باحثة بسلك الدكتوراه 

 

 مقدمة :

إذ أن اإلدارة أضحت من بني  القضائية جزء ال يتجزأ من منظومة اإلدارة العمومية،إن من بداهة القول إن اإلدارة 

 األولويات واالنشغاالت الكربى يف الربنامج الحكومة املغربية الجديدة.

مل يقم املرشع املغريب بتعريفها، وإمنا عرفها املختصون والباحثون  558و كام هو معلوم أن اإلدارة

 النشاط املوجه نحو التعاون املثمر والتنسيق الفعال بني الجهود البرشية من أجل تحقيق هدف معني"فيالعلوماالجتامعيةبأنها

تنفيذ سياسات الدولة وترجمتها إىل خدمات عامة"، تقوم عىل بدرجة عالية من الكفاءة"، كام عرّفوا اإلدارة العامة بأنها:" 

طاع ات التي تقوم عىل إنجاز خدمة العدالة والتي لها صلة وثيقة بقمشموالت املكونوهذا بخالف اإلدارة القضائية التي هي:"

العدل، حيث تعمل وفق هيكلة محددة تؤدي مهام إدارية بحتة تخدم الوظيفة القضائية وتعمل عىل متكني الجهاز القضايئ 

ها أمر إصدار ول إلي"ومبعنى آخر فهي عىل مستوى العضوي:" مجموع املؤسسات املوكمن القيام بعمله عىل الوجه األكمل

 العدالة"،أما عىل مستوى  الوظيفي فمفادها:" مجموع الوسائل البرشية واملادية التي تؤطر سري العدالة". 

دعم الالتركيز اإلداري وإعادة تحديد مهام اإلدارة وتعزيز وتتمثل أهمية اإلدارة القضائية من الناحية النظرية يف 

ساطر قة اإلدارة القضائية باملرتفقني معها، وكذا تدبري وتأهيل املوارد البرشية وتبسيط املأخالقيات املرفق العام وتحسني عال 

واإلجراءات اإلدارية والقضائية، وإصالح منظومة األجور يف الوظيفة العمومية وتنمية استعامل تكنولوجيا املعلوميات 

 .559واالتصال

ية يف الدور الهام واملحوري التي تحظى به من خالل خدمة كام تربز أهمية اإلدارة القضائية  من الناحية التطبيق

املواطن وتلبية حاجياته ومتطلباته األساسية يف مختلف مناحي الحياة،مع العلم أن واقعها املرتدي والبئيس يجعل هذه 

لقضاء ال عىل ا املساعي واملطالب للمتقاضني أواملرتفقني جد صعبة لتحقيقها، إن مل أقل جد مستحيلة يف غياب استقاللية

                                                           
وأحاط به، وقد يطلق مصطلح اإلدارة اإلدارة في اللغة هو مصدر من فعل أدار ،ويعني أدار الشيء أي جعله يدور ،بمعنى نظام وتعاطا األمر 558

ظ لفعلى الجهاز  الذي يقوم بالتدبير، ومنه جاء اسم الدار والدائرة، والذي يعني أيضا المكان الذي يسير ويوجه شؤونه مستخدميه، وقد أطلق 

دائرة األوقاف ودار العلوم ودار النشر و بيت الدار والدائرة على الجهاز الحكومية والعامة مثل الدوائر الحكومية والعامة مثل الدوائر الحكومية و

وللمزيد جهاز.لالمال وكلها تعني المكان الذي يتم فيه التدبير، فمن حيث اللغة تعني اإلدارة الجهاز المكلف بالتدبير والمكان الذي يتواجد فيه هذا ا

، ص: من 2013، أبريل 4تدبير، مجلة المنبر القانوني، العدد من التوضيح راجع عبد المالك أحمد العصري، التأصيل النظري لمفهومي اإلدارة وال

 .159إلى  149

امس، الخنجاة آيت باكو، تحديات اإلدارة المغربية ورهانات التنمية،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد 559

 .33، ص:3200 – 2002الرباط، السنة الجامعية  –كلية الحقوق أكدال 
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مستوى اإلطار املؤسسايت الداخيل والخارجي للقضاء وال عىل مستوى اإلطار الفردي والجامعي للقضاء،هذا فضال عن 

غياب تخليق الحياة اإلدارية واملؤسسات العامة واملراقبة املستمرة لإلدارة القضائية،كام أن دور املفتشيات داخل اإلدارات 

دام تنسيق أعاملها فيام بينها،خاصة عند امتناع عن ترصيح املوظفني عن ممتلكاتهم ونهجهم العمومية  ضعيف بسبب انع

 560لسلوكيات غري أخالقية.

وتأسيسا عىل ما تم ذكره، فإن ضامن االستقالل اإلداري واملايل لإلدارة القضائية يعد من بني مقومات النجاعة 

ري سلطة القضائية، دون تدخل أية سلطة سياسية يف تدبري وتسيواملردوديةيف العمل اإلداري والقضايئ تحت إرشاف ال

 شؤون وأعامل اإلدارة القضائية 

 واملتجسدة يف الوزارة الوصية عىل قطاع العدل،اليشء الذي يثري بقوة اإلشكال املركزي والجوهري التايل: 

اكم باعتبارها داري واملايل للمحكيف ميكن ضامن استقالل القضاء يف ظل هيمنة مؤسسة وزارة العدلعىل التسيري اإل 

 الجهاز الحكومي الويص عىل اإلدارة القضائية؟

وبعبارة أخرى ما مدى فعالية ونجاعة اإلدارة القضائية من خالل متكني السلطة الحكومية املكلفة بالعدل مهمة 

 اإلرشاف عىل التسيري اإلداري واملايل للمحاكم ؟

 وري يقتيض طرح التساؤالت التالية:ومن خالل هذا اإلشكال املركزي واملح

 ؟2011ما هو واقع اإلدارة القضائية ما قبل دستور اململكة  -

 ؟2011وماهي رهانات اإلدارة القضائية ما بعد دستور اململكة  -

 ومن هنا، تظهر خطة املوضوع التي سيتم اعتامدها يف:

 2011اإلدارة القضائية ما قبل دستور اململكة  عاألول: واقاملبحث 

 2011اإلدارة القضائية ما بعد دستور اململكة  تالثاين: رهانااملبحث 

 

 2011 املبحث األول:واقع اإلدارة القضائية ما قبل دستور اململكة

إن الظرفية التي يعيشها املغرب، تفرض عليه كدولة رافعة ملجموعة من التحديات أهمها تحقيق التنمية والنجاعة 

خال أساسيا لتحقيق التي تعد مد القضائية رفق القضاء وتأهليه وتحديثه، إعادة النظر يف إدارته اإلدارية والقضائية وتخليق م

 التنمية من خالل رفع املستوى االقتصادي واالجتامعي ملجتمعه.

واإلدارة العمومية باملغرب بالرغم من العديد من اإلصالحات التي عرفتها، مازالت تعاين من اختالالت عديدة سواء 

ستوى أجهزتها أو عىل مستوى أداء املهام، وبالتايل فرضورة االستمرار يف إصالحها تبقى مسألة جد هامة، وهذه عىل م

                                                           
 ةحميد قهوي،مساهمة في دراسة سلو  اإلدارة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانوني560

 .253، ص: 2001-2000واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية: 
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الرضورة تجد أساسها يف استجابة اإلدارة العمومية ملتطلبات التغيري الذي يعرفه املجتمع املغريب، وكذا يف ظل العوملة التي 

ومن هذا املنطلق وألهمية القيام .يفرض تكيف اإلدارة مع هذا املعطى الجديد ما فتئت تفرض رؤيتها عىل مختلف الدول مام

م دارة العمومية سأحاول تسليط الضوء عىل اإلدارة القضائية يف ظل القانون التنظيم القضايئ املغريب القديبعملية تحديث اإل 

 املطلب الثاين (. ( للقضاءواملرسوم التنظيمي املتعلق بانتخاب القضاة باملجلس األعىل املطلب األول ((

 املطلب األول:اإلدارة القضائية يف ظل قانوين التنظيم القضايئ واملسطرة الجنائية 

تخضع حسب  1974561يوليوز  15ما من شك أن اإلدارة القضائية يف ظهري التنظيم القضايئ املغريب الصادر بتاريخ 

التفتيش خالل بسط يدها عىل التسيري اإلداري واملايل للمحاكم و  مقتضياته إىل السلطة الحكومية املكلفة بالعدل،وذلك من

القضايئ واملراقبة، إىل جانب باقي الصالحيات واالختصاصات التي أوكل إليها املرشع املغريب كتنقيط قضاة النيابة العامة 

عدل،هذا ساهر عىل منظومة الوترقيتهم من درجة ألخرى ومن رتبة ألخرى وتأديبهم باعتبارها الجهاز الرئييس واملبارش ال

،مع العلم أنه سلطة تنفيذية يقوم بإعداد سياسات عمومية بشأن 562فضال عن ترأس وزير العدل املجلس األعىل للقضاء سابقا

 قطاع العدل،كام أنه يقوم كذلك بوضع السياسة الجنائية. 

الفا، قد منح قضايئ املغريب املشار إليه سوللتذكري أود أن أشري إىل نقطة قد يغفلها الكثريون، أن ظهري التنظيم ال

للسلطة الحكومية املكلفة بالعدل مهمة اختصاص التفتيش املركزي، وهذا ما عرب عنه املرشع املغريب برصيح العبارة يف 

من نفس الظهري،حيث ينص عىل  563تفتيش ومراقبةاملحاكميف الباب األول تحت عنوان   13الفقرة الثانية من الفصل 

ولهذه الغاية يسوغلوزير العدل أن يعني قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهمباإلدارة ماييل:"

 .564"املركزية بالوزارة للقيام بتفتيش املحاكم غري محكمة النقض أو للبحث فيوقائع محددة

الرئيس األوللمحكمة  من نفس الظهري عىل ما ييل:"يسهر 15ويف نفس السياق نصت الفقرة األوىل من الفصل 

 .النقض عىل إنجاز القضايا يف أحسن الظروف وعىل حسن سري مصالح كتابة الضبطلمحكمة النقض"

من القانون املتعلقبالتنظيم القضايئ القديم أن عملية التفتيش املركزي هي  15و 13واملالحظ من قراءة ظاهر الفصلني 

عية مبدأ استقاللية السلطة القضائية عن السلطتني الترشييف األصل مساس مببدأ الفصل بني السلط،وباألخص 

والتنفيذية،وبالتايل فإن استقاللية القضاء مطلوبة حتى يقوم مبهامه عىل أكمل وجه ودون تأثري من أية سلطة سياسية، كام 

                                                           
،منشور بالجريدة ( يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 1974يوليوز 1394(15جمادىالثانیة  24بتاریخ  1.74.338الظهیرالشریفبمثابةقانونرقم561

 22) 1419من جمادى األولى  30بتاريخ  1.98.117،والمعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم  2027،ص:1974يوليوز17بتاريخ 3220عددالرسمية

،والمعدل والمتمم بالظهير 2665(،ص:1998)فاتح أكتوبر  1419جمادى اآلخرة  9بتاريخ  4626(؛منشور بالجريدة الرسمية عدد 1998سبتمبر 

 (1432شوال  6بتاريخ  5975(،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2011 أغسطس17) 1432رمضان  16بتاريخ  1.11.148الشريف رقم 

 .4386،ص: (2011سبمتبر5

س األعلى للقضاء الذي كان منصوص عليه في الدساتير المغربية السابقة للتذكير تم تعريض المجلس األعلى للسلطة القضائية محل المجل562

 .2011وباقي القوانين المتعلقة بقطاع العدل في ظل مستجدات الدستور المغربي لسنة 

م يقصد من تفتيشالمحاكم بصفة خاصة تقيي على مايلي:" 1974من ظهير  13تفتيش ومراقبة المحاكم:نصت  الفقرة األولى من الفصل 563

 ".لمستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم ا تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات

 .228،ص:2016الرباط،الطبعة األولى: –وداد العيدوني،التنظيم القضائي المغربي دراسة في آخر المستجدات التشريعية،مطبعة ياديب 564
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ملغريب  الحسم املرشع اهو األمر عند تدخل السلطة الحكومية املكلفة بالعدل بأعامل وأشغال اإلدارة القضائية،إذ يجب عىل 

والفصل يف مسألة االستقالل اإلداري واملايل لإلدارة القضائية تحت إرشاف السلطة القضائية،هذه األخرية هي من يجب 

عليها القيام بالتسيري اإلداري واملايل للمحاكم بدل من السلطة التنفيذية التي متس من استقاللية القضاء سواء عىل مستوى 

يل للقضاء، خاصة يف ظل تهميش دور هيئتي كتابة الضبط والنيابة العامة والجمعية العمومية للمحاكم  من التنظيم الداخ

خالل جرد اختصاصها يف توزيع األقسام والغرف وإعطائه للمسؤول القضايئ داخل محاكم اململكة أو عىل مستوى التنظيم 

 الخارجي للقضاء.

، نجد أن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل هي الجهاز 565الجنائية املغريب من ظهري املسطرة 51وبالرجوع إىل املادة 

الرئييس واملبارش عىل قضاة النيابة العامة يف شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ولدى محاكم االستئناف 

ف وزير يرش اييل:" ويف شخص الوكيل امللك لدى املحاكم االبتدائية،حيث تنص عىل م 566ومحاكم االستئناف التجارية

له أن يبلغ إىل الوكيل و  العدل عىل تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إىل الوكالء العامني للملك الذين يسهرون عىل تطبيقها.

العام للملك ما يصل إىل علمه من مخالفات للقانون الجنايئ، وأن يأمره كتابة مبتابعة مرتكبيها أويكلف من يقوم بذلك،أوأن 

 املحكمة املختصة مايراه الوزير مالمئا من ملتمسات كتابية." يرفع إىل

يف  يعني القضاة املكلفني بالتحقيق:"من ظهري املسطرة الجنائية عىل ماييل 52كام أن املرشع املغريب نص يف املادة 

ءعىل اقرتاح من رئيس اوزير العدل، بنل املحاكم االبتدائية من بني قضاة الحكم فيهاملدةثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار

 املحكمة االبتدائية.

وزير ل يعني القضاة املكلفني بالتحقيق يف محاكم االستئناف من بني مستشاريها ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار

 العدل، بناء عىل اقرتاح من الرئيس األول ملحكمة االستئناف."

يعني ":املسطرة الجنائية،حيث ينص املرشع املغريب عىل ماييل من ظهري 467وباإلضافة إىل الفقرة األوىل من املادة 

قاض أو أك ر من قضاة املحكمة االبتدائية للقيام مبهام قايض األحداث ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوجب قرارلوزير 

 العدل بناء عىل اقرتاح من رئيس املحكمة االبتدائية."

 كل يف :"يعني بقرارلوزيرالعدلمن ظهري املسطرة الجنائية عىل ماييل 485ملادة ويف نفس السياق نصت الفقرة األوىل من ا

للتجديد، ويعفى من مهامه  قابلة سنوات ثالث ملدة مستشارمكلف باألحداث للقيام مبهام أك ر أو مستشار، استئناف محكمة

 بنفس الكيفية."

من  ظهري املسطرة  596الفقرة الثانية من املادة وبخصوص تعيني قايض تنفيذ العقوبات،فإن املرشع املغريب نص يف  

 عىل ماييل:"يعني هؤالء القضاة بقرار لوزير 567الجنائية 

                                                           
المتعلق بالمسطرة الجنائية،منشور  22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  255.1.02الظهير الشريف رقم 565

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078بالجريدة الرسمية عدد 

،منشور بالجريدة الرسمية عدد المحاكم التجارية ( المتعلق بإحداث 1997فبراير 12(1417شوال  4صادر في  1.97. 65الظهير الشريف رقم  566

 .1141(،ص: 1997ماي  15 ( 1418محرم   8بتاريخ  4482

الفقرة األولى من المادة 596 من ظهير المسطرة الجنائية المغربي:"يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة االبتدائية للقيام بمهام قاضي 567

 تطبيق العقوبات."
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 العدل ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية."

ملغريب ينص عىل ،نجد أن املرشع ا568من ظهري قانون املسطرة املدنية املغريب 179وبخصوص الفقرة الثانية من الفصل 

بقرار لوزير  واتــــ:"ميارس مهام قايض األرسة املكلف بالزواج قاض من املحكمة االبتدائية يعني ملدة ثالث سنما ييل

 العدل".

ميارس مهام القايض املكلف بشؤون القارصين :"من نفس الظهري عىل ماييل 182ويف ذات السياق ينص الفصل 

 ملدة ثالث سنوات بقرار لوزير العدل." قاض من املحكمة االبتدائية يعني

من ظهري القضاء  22أما بصدد تعيني رؤساء املحاكم العسكرية،فإن املرشع املغريب نص يف الفقرة األوىل من الفصل 

" يعني رؤساء املحكمة العسكرية يف أوائل كل سنة قضائية وذلك مبوجب مرسوم يصدر باقرتاح عىل ما ييل: 569العسكري

 . ل"من وزير العد

يوضع قضاة النيابة ييل:"عىل ما  570من ظهري املتعلق بالنظام األسايس لرجال القضاء 56ويف نفس السياق،نص الفصل 

 العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيري رؤسائهم األعىل.

 يتم نقلهم بظهري باقرتاح من وزير العدل بعد استشـارة املجلس األعىل للقضاء." 

ظهري املسطرة الجنائية املغريب يعهد للسلطة الحكومية املكلفة بالعدل مهمة رئاسة النيابة العامة وإعداد ومن املالحظ أن 

السياسة الجنائية،وبالتايل مازال مبدأ استقالل السلطة القضائية مهدد بسطو مؤسسة وزارة العدل عىل أعامل وأشغال اإلدارة 

اليشء الذي ميس بحقوق ومصالح املواطنني من خالل تحريك الدعوى القضائية يف شقها املؤسسايت اإلداري واملايل،

ذا بخصوص ه الوصية عىل قطاع العدل.  العمومية بناء عىل تعليامت كتابية يتلقاها قضاة النيابة العامة من قبل الوزارة

 اإلدارة القضائية يف ظل ظهري التنظيم القضايئ واملسطرة الجنائية، 

ت وتنظيم وزارة ضاء وبتحديد اختصاصاـــمني التنظيميني املتعلقني باملجلس األعىل للقفامذا عنها يف ظل املرسو 

 العدل؟.

اء املطلب الثاين: اإلدارة القضائية يف ظل املرسومني التنظيمني املتعلقني بانتخاب ممثيل القضاة باملجلس األعىل للقض

 وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

 رــــدجنب 23ة إىل أن تنقيط القضاة باملغرب يتم استنادا عىل مرسوم وزير العدل الصادر بتاريخ بداية ال بد من اإلشار 

                                                           

،والذي عدل وغير ( المتعلق بقانون بمسطرة المدنية2011أغسطس  17 (1432من رمضان  16بتاريخ   1.11.149الظهير الشريف رقم 568

 1432شوال  6بتاريخ  5975منشور بالجريدة الرسمية عدد (، 1974سبتمبر  28( 1394من رمضان  11الصادر في  1.74.447الظهير الشريف رقم

 . 4387(،ص:2011شتنبر  5(

(بمثابة قانون العدل العسكري،منشور بالجريدة الرسمية عدد 1956نوفمبر10(1376ربيع الثاني 6بتاريخ  1.56.2706قم الظهير الشريف ر569

 .614،ص:1957مارس  15الموافق ل  1372شعبان 13بتاريخ  2313

لرجال القضاء،منشور بالجريدة  ( يكون النظام األساسي1974نونبر  11) 1394شوال  26بتاريخ  1.74.467الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 570

 .3315ص:  ،( 1974نونبر 13 ( 1394شوال  28بتاريخ  3237الرسمية عدد 
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املتعلق بانتخاب القضاة باملجلس األعىل للقضاء واملحدد لرشوط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة  1975571 

 .572والرتبة

 : اليةومن خالل قراءة هذا املرسوم ميكن ابداء املالحظات الت

عىل أنه تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض 573 1975دجنرب  23حيث ينص الفصل الثاين من مرسوم  السنوية:-

نرشة تنقيط تحتوي عىل نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهالته الشخصية وضمريه املهني وسلوكه، وكذا املناصب 

كام يخصص قسام منها لرغبات القايض، وال شك أن هذه املادة تكرس  التي ميكن إسنادها إليه حسب مؤهالته الشخصية،

 تنقيط القضاة بشكل دوري كل سنة.

وقد عرب عنها املرسوم املذكور بالسلطة التي متلك حق التنقيط، حيث يظهر من خالل : السلطة املختصة بالتنقيط -

قيط حقا للمسؤول القضايئ يف مواجهة مرؤوسيه، وهو ما أن املرشع اعترب التن 1975دجنرب  23القراءة األوىل لفصول مرسوم 

، والذي تطرق إىل الجهة التي 574يف مستهل الفصل الثالث من نفس املرسوم "حق التنقيط"ينتج من اعتامد مصطلح 

هو و تختص بسلطة التنقيط، حيث يظهر جليا من خالل كيفية صياغة املقتضيات القانونية املنظمة لتنقيط القضاة أن املرشع )

ل استثناء السلطة التنفيذية التي تولت الترشيع يف أمور تتعلق بالقضاة( مل ينظر إىل تنقيط القضاة كمجرد آلية لتقييم العم

 القضايئ،وإمنا اعتربه حقا للمسؤول القضايئ أو لوزير العدل نفسه. 

نفيذية يفرس سبب تغول السلطة الت وميكن القول بأن هذا الحق جاء مطلقا غري مقيد مبعايري واضحة أو محددة، وهو ما

وإىل جانبها اإلدارة القضائية يف كثري من األحيان، ال سيام إذا استحرضنا كون املامرسة العملية حولت نظرة املسؤول 

القضايئ التي يعرب عنها من خالل نرشات التنقيط إىل حقائق مطلقة ال تقبل إثبات العكس، إذ تظل هذه النظرة السلبية 

ملسار املهني للقضاة وتؤثر سلبا عىل السري العادي لرتقيتهم،حتى وإن ثبت فيام بعد فساد املسؤول القضايئ ومتت تالحق ا

معاقبته من طرف املجلس األعىل للقضاء.فقد يتغري املسؤول القضايئ لكن أثر تنقيطه اليشء ال يتغري طاملا أنه ليس للقضاة 

 .575م بشأنهــــالتظل الحق يف االطالع عليه، أو مناقشته أو حتى

                                                           
(المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، منشور بالجريدة 1998يونيو  23( 1419صفر  28بتاريخ  2.98.385المرسوم التطبيقي رقم 571

 1432جمادى األولى  7صادر في  2.10.310لمرسوم التطبيقي رقم ،والمعدل والمتمم با2271(،ص:1998غشت  6 (بتاريخ 4610الرسمية عدد 

(،ص: 2011ماي 5(1432بتاريخ فاتح جمادى اآلخرة  5950بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،منشور بالجريدة الرسمية عدد (2011أبريل 11(

2474. 

 يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير الئحة األهلية". ساسي لرجال القضاء:من ظهير النظام األ 24الفقرة األخيرة من الفصل 572

تقوم هيئة قضاة المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس األعلى للقضاء:"  1975دجنبر  23الفقرة األولى من الفصل الثاني من المرسوم 573

 أول درجة بانتخاب أربعة ممثلين، في المجلس األعلى للقضاء".محاكم االستئناف بانتخاب ممثلين اثنين وهيئة قضاة محاكم 

ينتخب ممثلو القضاة لمدة أربع سنوات  المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس األعلى للقضاء: 1975دجنبر  23المرسوم الفصل الثالث من 574

 مرة واحدة."تبتدئ من فاتح يناير الموالىألجراءاالنتخابات. وال يمكن تجديد انتخابهم إال 

ينتخب ممثلو القضاة بالمجلس األعلى للقضاء من طرف  الفصل األول من المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس األعلى للقضاء:"575

 زمالئهم العاملين أو الملحقين منقسمين الى هيئتين انتخابيتين هما:

 هيئة قضاة محاكم االستئناف ؛ -

 ة ؛هيئة قضاة محاكم أول درج -
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وبالرجوع إىل مقتضيات املرسوم املذكور وخاصة الفصل األول منه، نالحظ أنه أقر قاعدة مفادها أن جميع القضاة يقع 

تنقيطهم باستثناء الرئيس األول للمجلس األعىل )محكمة النقض حاليا( والوكيل العام للملك به. كام أن املسؤول القضايئ 

 .يط قضاة املحكمة مع مراعاة االختالف املوجود بني قضاة الحكم وقضاة النيابة العامةبكل محكمة يتوىل تنق

فبالنسبة لقضاة الحكم يتوىل الرئيس األول للمجلس األعىل )محكمة النقض( تنقيط قضاة الحكم مبحكمة النقض 

 .والرؤساء األولني ملحاكم االستئناف

م يط املستشارين ورؤساء الغرف بها، فضال عن تنقيط رؤساء املحاكويقوم الرؤساء األولون ملحاكم االستئناف بتنق

 االبتدائية التابعة لدائرة نفوذهم، كام يتوىل رؤساء املحاكم االبتدائية تنقيط قضاة هذه املحاكم وقضاة املراكز التابعة لها.

لعامني للملك مبحاكم تنقيط الوكالء ا ويبدو األمر مختلفا شيئا ما بالنسبة لقضاة النيابة العامة ،حيث يتوىل وزير العدل

االستئناف وكذلك القضاة امللحقني بوزارة العدل. ويقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتنقيط املحامني العامني 

بها، فقط دون أن متتد سلطته يف التنقيط إىل الوكالء العامني للملك مبحاكم االستئناف الذين يبقون خاضعني لسلطة 

 .ر العدل بالشكل الذي أوضحناه سالفاوزي

بينام يتوىل الوكالء العامون للملك لدى محاكم االستئناف تنقيط نوابهم العامني، وكذا وكالء امللك لدى املحاكم التابعة 

 .لدائرة نفوذهم، ويقوم وكالء امللك لدى املحاكم االبتدائية بتنقيط نوابهم

من النظام األسايس لرجال القضاء أي  43تم تنقيطهم طبقا ملقتضيات الفصل أما القضاة املوجودون يف حالة إلحاق في

 .576من طرف الوزير أو رئيس املؤسسة امللحقني بها، والذي يوجه نرشات التنقيط املنجزة بهذا الخصوص إىل وزير العدل

ل سنة، يالحظ خالل بداية كوبالرجوع إىل نرشات التنقيط الحالية التي يتم تعميمها من طرف وزارة العدل عىل القضاة 

أنها تتضمن مقتضيات مخالفة لنص املرسوم املذكور، خاصة عىل مستوى قضاة املحاكم االبتدائية، حيث يالحظ أنها تشتمل 

عىل خانة إضافية تتعلق بنظرة الرئيس األول أو الوكيل العام للملك، وهو ما يطرح أك ر من إشكال يف حالة مخالفتها لنظرة 

بارش،ال سيام وأن الفصل الثالث من املرسوم املذكور حرص سلطة التنقيط بهذا الصدد يف رؤساء املحاكم االبتدائية الرئيس امل

 .بالنسبة لقضاة هذه املحاكم، ووكالء امللك بالنسبة لنوابه

وط التي مبدئيا ميكن القول إن من سيتوىل تقييم عمل القضاة ينبغي أن يكون متوفرا عىل رشوط توازي أو تفوق الرش 

يجب أن تتوفر يف الشخص املعني بالتقييم، وهو ما قد ال يتحقق لألسف يف كثري من األحيان. ومن أسباب ذلك عدم 

 وجود تكوين خاص يخضع له املسؤولون القضائيون يف اإلدارة القضائية قبل توليهم املسؤولية.

                                                           

 تضم كل هيئة على حدة جميع القضاة العاملين بمختلف درجاتهم والمعينين بكيفية نظامية أو بتكليف

ئة ن مع الهيالقضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة وخاصة القضاة العاملين باإلدارة المركزية لوزارة العدل أو الموجودين في وضعية إلحاق ينتخبو

 جتهم النظامية.التي ينتمون إليها بحكم در

 "يفقد القضاة الموجودون في حالة استيداع أو توقيف عن عملهم صفة الناخب طيلة المدة التي يوجدون خاللها في إحدى الحالتين المذكورتين.

 .10،ص:2015،مارس 29سمير أرسالن،استقالل القضاء:الرهان الممكن،مجلة  الفقه والقانون،العدد 576
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يناير من كل سنة  فصله الثاين عىل أنه تهيأ قبل فاتحوبالعودة إىل املرسوم املنظم لتنقيط القضاة، يالحظ أنه ينص يف 

لكل قاض نرشة التنقيط تحتوي عىل نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهالته الشخصية وضمريه املهني وسلوكه، 

وكذا املناصب التي ميكن إسنادها إليه حسب مؤهالته الشخصية. وتؤكد الفقرة األخرية من نفس الفصل عىل أنه يخصص 

 .577قسم من هذه النرشة لرغبات القايض

ويظهر من هذه املقتضيات أن معايري تنقيط القضاة طبقا للمرسوم املذكور جاءت عامة وفضفاضة وتفتقر ألبسط املقومات 

الكفيلة بالحفاظ عىل استقالل القضاة يف أداء مهامهم كام تنعدم فيها عنارص املوضوعية والشفافية، ومام زاد يف تكريس 

لوضع السلبي الطريقة التي صيغ بها منوذج ورقة التنقيط والتي اشتملت عىل عنارص مل يتم التنصيص عليها من خالل هذا ا

 .نصاملرسوم

املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،  1998يونيو  23ومن خالل ظاهر مقتضيات املواد مبقتىض املرسوم 

لحكومية املكلفة بالعدل مهاما وأدوارا تندرج ضمن اإلدارة القضائية والكامنة يف نجد أن املرشع املغريب أوكل إىل السلطة ا

إعداد وتنفيذ السياسية الجنائية واإلرشاف عىل النيابة العامة،واإلسهام يف احرتام وتطوير حقوق اإلنسان ووضع سياسة 

والبنايات  د البرشية واملالية والتجهيزاتالحكومة يف ميدان العدالة،باإلضافة إىل وضع االسرتاتيجية املتعلقة باملوار 

واملعلوميات، وذلك مبا يخدم حسن سري عمل املحاكم وترصيف العدالة ومامرسة الوصاية عىل املؤسسات العامة التابعة 

ة نلوزارة العدل و السهر عىل تنفيذ االختصاصات املخولة للوزارة مبقتىض قوانني املسطرة املدنية واملسطرة الجنائية ومدو 

 578األرسة والقوانني املتعلقة مبساعدي القضاء وغريها من القوانني.

صالحية السلطة الحكومية املكلفة بالعدل يف تنقيط  1975وواضح جدا من خالل الفصل الثاين والثالث من املرسوم 

وجب املرسوم املتعلق مبالقضاة،خاصة أن النظام األسايس لرجال القضاء يشري برصيح العبارة أن عملية تنقيط القضاة يكون 

 بانتخاب ممثيل القضاة باملجلس األعىل للقضاء.

أثار حولها الكثري من النقاش السيايس  2011وتأسيسا عىل ما سبق،فإن واقع اإلدارة القضائية ما قبل دستور اململكة 

للمحاكم  داري واملايلوالدميقراطي والحقوقيمن خالل جعل وزير العدل من ضمن اختصاصاته اإلرشاف عىل التسيري اإل 

وترك املجلس األعىل للقضاء يسهر عىل الحياة املهنية للقضاة،مع العلم أن وزير العدل يرشف عىل رئاسة النيابة العامة 

 وينتمي ضمن تركيبة املجلس األعىل للقضاء.

ني ف وخدمة املتقاضوق وإحقاق العدل واإلنصاــــاعتبارا ملا للقضاء من مكانة مهمة وأهمية قصوى يف حامية الحق

جهات إن من الرضوري عىل الـــف م األساسية يف مختلف مناحي مجاالت انشغالهم،ــــم ومتطلباتهـــــوتلبية حاجياته

واملسؤولني الرسميني وضع سياسات عمومية ناجعة وفعالة يف تأهيل وتحديث اإلدارة القضائية، ومحاولة التفكري يف إيجاد 

كومية املكلفة بالعدل التي خولها القانون مهام إدارية ومالية يف قطاع العدل واملجلس األعىل للقضاء توازمنا بني السلطة الح

 سابقا.

                                                           
 .11نفس المرجع السابق،ص:577

 .104،ص:1،2016عبد الله الكرجي،مؤيدات استقالل النيابة العامة عن وزير العدل،مجلة نادي القضاة،العدد578
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  2011اإلدارة القضائية ما بعد دستور اململكة تالثاين: رهانااملبحث 

 ظل لك يفيعد ورش إصالح اإلدارة القضائية  يف املغرب من بني أهم األوراش اإلصالحية التنموية الكربى،وذ

 579التحوالت واألحداث املتسارعة التي عرفتها اململكة يف اآلونة األخرية، وخاصة يف شقها القضايئ.

 2011580ملكة ور املـــــتورية تَم وضع دستــــــم االنتقال الدميقراطي و استكامل إقامة املؤسسات الدستــــــويف خض

ن خاصني أحدهام للسلطة القضائية وآخر للحكامة ــــــيص بابيالح اإلدارة القضائية،وذلك بتخصــــلرسم معامل إص

اح الخطاب املليك مبناسبة افتتذه اإلدارة القضائية يف خضم ـــــدة تحت عنوان الحكامة الجيدة،وقد وردت هــــــالجي

انتهاج الحكامة حول 581 2011أكتوبر  14الدورة األوىل من السنة الترشيعية الخامسة من الوالية الترشيعية  بتاريخ 

ر ـــــواختصاصات وزي 2011ن املتعلقني بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل سنة ــ،كام واكبه بروزاملرسومييدةــــالج

، والذي وضع ورش تأهيل وتحديث اإلدارة 2013وميثاق إصالح منظومة العدالة الصادر سنة  2012العدل والحريات سنة 

 القضائية،

والقانون التنظيمياملتعلق باملجلس  2016غة مرشوع مسودة قانون التنظيم القضايئ الصادر سنة هذا فضال عن صيا 

وصياغة مرشوع قانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة  2016583والنظام األسايس للقضاة سنة 582األعىل للسلطة القضائية

التاريخي الداعي إىل إصالح اإلدارة املغربية سنة  ،والخطاب املليك2020584واملحكمة الرقمية سنة  2017وقواعد تنظيمها سنة 

 ،حيث شّخص فيه جاللته:2016585

ن الهدف الذي :"... إ "واقعها املرتدي والبئيس و جميع اختالالتها وأعطابها البنيوية والهيكلية،فمن بني ما ورد فيه

دها ى عدمية الجدوى،بلالمربر لوجو يجب أن تسعى إليه كل املؤسسات هو خدمة املواطن،وبدون قيامها بهذه ،فإنها تبق

 أصال... ".

وتبعا لذلك، سيتم تناول اإلدارة القضائية يف ظل مشاريع القوانني املتعلقة بالتنظيم القضائيواملسطرة الجنائية وقانون 

ق املتعلواإلدارة القضائية يف ظل القانون التنظيمي  املطلب األول(،(اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها

 املطلب الثاين(.(باملجلس األعىل للسلطة القضائية والنظام األسايس للقضاة

                                                           
 .17: ،ص2015شتنبر  1،4محمد البكوري،قضاء القرب وتعزيز الحكامة القضائية،مجلة القانون واألعمال،العدد 579

مكرر  5964(بتنفيذ نص الدستور،منشور بالجريدة الرسمية عدد 0112يوليوز  29 (1432من شعبان  27صادر  1.11.91الظهير الشريف رقم 580

 .3600(،ص: 2011يوليوز  30 (1432شعبان  28بتاريخ 

الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية  بتاريخ 14 أكتوبر 2011 حول انتهاج 581

مبادئ واآلليات التي ينص عليها الدستور.الحكامة الجيدة بتفعيل ال  

المتعلق بالمجلس  100.13بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2016مارس  24 ( 1437جمادى اآلخرة  14صادر في  1.16.40الظهير الشريف رقم 582

 .3143(،ص:2016أبريل  14( 1437بتاريخ رجب  6456األعلى للسلطة القضائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالنظام  106.13(بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2016مارس 24 (1437جمادى اآلخرة  14صادر في  1.16.41الظهير الشريف رقم 583

 .3160(،ص:2016أبريل  14( 1437رجب  6بتاريخ  6456األساسي للقضاة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .119، ص:2013، أبريل 4لعدالة، مجلة المنبر القانوني، العدد إدريس النوازلي،دور اإلعالميات في تحديث قطاع ا584

الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة في يوم 585

 .2016أكتوبر  14الجمعة 
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القضائية يف ظل مشاريع القوانني املتعلقة بالتنظيم القضايئ واملسطرة الجنائية وقانون  ةاألول: اإلدار املطلب 

 اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمه

نجد أن املرشع  38.15من مرشوع مسودة قانون التنظيم القضايئ املغريب رقم  21املادة باالطالع إىل الفقرة األوىل من 

 تتوىل وزارة العدل اإلرشاف اإلداري واملايل عىل املحاكم بتنسيق وتعاون  مع املسؤولني القضائينياملغريب نص عىل ما ييل:"

 ".بها مبا ال يتناىف واستقالل السلطة القضائية

 لثانية من نفس املادة من نفس املرشوع قانون التنظيم القضايئ املغريب عىل ما ييل:"يتوىل الكاتبوكام نصت الفقرة ا

مهام التسيري والتدبري اإلداري باملحكمة،وضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط واملصالح املحاسبية  586العام للمحكمة

 ة".يف ذلك رؤساء مصالح كتابة الضبط باملحكم بها،واإلرشاف عىل موظفي هيئة كتابة الضبط العاملني بها،ويساعد

ويف نفس املادة، نصت الفقرة الثالثة من نفس املرشوع عىل ما ييل:"يخضع الكاتب العام للمحكمة إداريا لسلطة 

 587ومراقبة وزير العدل، وميارس مهامه تحت السلطة املبارشة للمسؤولني القضائيني باملحكمة."

من مرشوع مسودة قانون املسطرة الجنائية املغريب نجد أن املرشع املغريب  51-2من املادة وبالرجوع إىل الفقرة األوىل 

 "يبلغ وزير العدل كتابة املضامني العامة للسياسة الجنائية التي تضعها الحكومة إىل رئيس الحكومة ..." ينص عىل ما ييل:

نفيذ السياسة يل:"يرشف رئيس النيابة العامة عىل توكام نصت نفس املادة يف فقرتها الثانية من نفس املرشوع عىل ماي

 الجنائية وفقا للقانون،ويعمل عىل إحاطة وزير العدل علام باإلجراءات والتدابري املتخذة بشأن تنفيذها". 

س النيابة "يحيل وزير العدل إىل رئيويف ذات السياق نصت الفقرة الثالثة من نفس املادة  من املرشوع عىل ماييل:

 ما يصل إىل علمه من جرائم ليتخذ بشأنها ما يراه مالمئا،ويجب إشعاره باإلجراءات والتدابري املتخذة يف شأنها ". العامة

،تقريرا سنويا إىل 588يرفع رئيس النيابة العامةويف نفس املادة نصت الفقرة الرابعة من نفس املرشوع عىل ماييل:"

 عدل حول تنفيذ السياسة الجنائية وسري النيابة العامة."املجلس األعىل للسلطة القضائية وكذا إىل وزير ال

نصت عىل ما 33.17589من قانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها رقم 4غري أن الفقرة األوىل من املادة 

مة النقض عىل القيام كييل:"تتوفر رئاسة النيابة العامة عىل بنيات إدارية ومالية ونقدية ملساعدة الوكيل العام للملك لدى مح

                                                           
محل رئيسي مصلحة كتابة الضبط ومصلحة كتابة النيابة العامة:هو جهاز يخضع لسلطة  وتجدر اإلشارة إلى أن الكاتب العام للمحكمة  الذي حل586

الوزارة الوصية على قطاع العدل وبالتالي يضرب في صميم مبدأ استقاللية مؤسسة القضاء لما له من سلطة على الموظفين ولما له من 

 مارسين والباحثين والمختصين وكافة الفاعلين خارج منظومة العدالة. سلطة تنقيط عملهم، لكن هذه النقطة لم يحسم فيها النقاش فيها الم

 .224وداد العيدوني،مرجع سابق،ص:587

والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس األعلى  2011تم تعويض وزير العدل بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حسب دستور المملكة 588

من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية المغربي والمادة الثالثة من مشروع مسودة قانون  .والمادة األولى2016للسلطة القضائية سنة 

 اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها.

الظهير الشريف رقم 1.17.75 صادر في 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات 589

مية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة السلطة الحكو

.5155(،ص: 2017سبتمبر  18) 1438ذو الحجة  27بتاريخ 6605الجريدة الرسمية عدد العامة،منشور  
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مبهامه،تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سريها مبوجب قرار يعده الوكيل العام للملك ويعرضه عىل تأشرية 

 السلطة الحكومية املكلفة باملالية."

ئيسا ر :"ميكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،بصفته وكام نصت الفقرة الثانية من نفس املادة عىل ماييل

للنيابة العامة توظيف أطر إدارية ونقدية وفق الرشوط والكيفيات املحددة مبوجب النظام األسايس املطبق عىل موظفي 

املتعلق باملجلس األعىل  100.13من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم  50املجلس األعىل للسلطة القضائية يف املادة 

 النظام األسايس املذكور".للسلطة القضائية،وترسي عليهم أحكام 

العامة عىل موارد  "كام تتوفر رئاسة النيابةويف ذات السياق نصت الفقرة الثالثة من نفس املادة من املرشوع عىل ماييل:

برشية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفني يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل".

املغريب  ، نجد أن املرشعاختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمهامن القانون املتعلق ب 4وبالرجوع إىل املادة 

لفة بالعدل، يف ة املكـــــــمينح االستقالل املايل واإلداري ملؤسسة النيابة العامة ويجعله خارجعنوصاية السلطة الحكومي

 ة القضائية صفة االستقالل املايلـــــــاملتعلق باملجلس األعىل للسلط 100.13يمي رقم أسنده القانون التنظ الوقت الذي 

 5من الدستور واملادة  116وق الفصل ــــــلهذا املجلس برصيح العبارة بناء عىل منط واإلداري والتمتع بالشخصية االعتبارية 

ص القانون التنظيمي ي تخصيـــة، وهو األمر الذي يقتضـــــمن القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائي

انية ل العام ملحكمة النقض، كام أن اآلمر بالرصف لهذه امليز ـــــللوكي مبيزانية خاصة يف قانون املالية و مل يعط هذا األمر 

لنقض بصالحيات جديدة ا هو الرئيس املنتدب للمجلس األعىل للسلطة القضائية، وبالتايل فتخصيص الوكيل العام ملحكمة

يف القانون الجديد أمر مخالف للدستور وللقوانني التنظيمية تطبيقاً ملبدأ وحدة السلطة القضائية املنصوص عليهايف دستور 

 .2011اململكة لسنة 

  وإذا كانهذا بصدد اإلدارة القضائية يف ظل مشاريع القوانني املتعلقة  بالتنظيم  القضايئ و املسطرة الجنائية

واختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها،فامذا عن اإلدارة القضائية يف ظل القانونني التنظيميني املتعلقني 

باملجلس األعىل للسلطة القضائية والنظام األسايس للقضاة واملرسوم التنظيمي املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم  وزارة 

 العدل؟.

ايس   ئية يف ظل القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية والنظام األساملطلب الثاين:اإلدارة القضا

 للقضاة واملرسوم التنظيمي املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم  وزارة العدل

د أن جمن القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية، ن 54من خالل مراجعة الفقرة األوىل من املادة 

دارة تحدث هيئة مشرتكة بني املجلس والوزارة املكلفة بالعدل تتوىل التنسيق يف مجال اإل املرشع املغريب نص عىل ماييل:"
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القضائية، تعمل تحت إرشاف كل من الرئيس املنتدب للمجلس والوزير املكلف بالعدل، كل فيام يخصه، مبا ال يتناىف 

 واستقالل السلطة القضائية."

تصاصاتها " يحدد تأليف الهيئة املذكورة واخيف ذات السياق من  نفس املادة يف فقرتها الثانية عىل ما ييل:وكام نص 

 بقرار مشرتك للرئيس املنتدب للمجلس والوزير املكلف بالعدل."

 :"عالوة عىل ذلك، ميكن للوزير املكلف بالعدل حضور اجتامعاتويف نفس املادة نصت الفقرة األخرية عىل ماييل

مبا ال يتناىف  ،املجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق باإلدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسري مرفق العدالة

 واستقالل السلطة القضائية، وذلك بطلب من املجلس أو الوزير."

ملالية وزارة املكلفة باتؤهل الوزارة املكلفة بالعدل والمن نفس القانون عىل ماييل:" 55ويف نفس اإلطار،نصت املادة 

التخاذ كافة التدابري الالزمة لتنفيذ مقررات املجلس املتعلقة بالوضعيات اإلدارية واملالية للقضاة بتعاون مع املصالح املختصة 

 باملجلس".

 ،كام590غري أن املرشع املغريب خصص يف الباب الثاين قسام خاصا يتعلق بقواعد سري املجلس األعىل للسلطة القضائية

 591خول للرئيس املنتدب للمجلس صفة اآلمر برصف.

من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية عىل  110كام نصت الفقرة الرابعة من  املادة 

 ماييل:"يتلقى املجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وال سيام تقارير كل من:الوزير املكلف بالعدل حول سري

 وأداء اإلدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات املهن القضائية".

من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية عىل ما ييل:"ميكن  113ويف  نفس السياق نصت املادة 

نبية األجنبية املامثلة وكذا الهيئات األجللمجلس أن يقيم، يف مجال اختصاصه، عالقات تعاون ورشاكة مع املؤسسات 

املهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل املعارف والتجارب ونقل الخربات، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية املكلفة 

 بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة املكلفة بالعدل بذلك."

                                                           
ى للسلطة القضائية:"عالوة على االختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس األعل 56المادة 590

 للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير الالزمة لضمان حسن سيره والسيما:

 رئاسة اجتماعات المجلس؛ -

 س ونشره؛تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجل -

 تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته؛  -

  إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها. -

اع ميجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة لالجت

 لمجلس. "وتولى رئاستهوفق جدول أعمال يحدده ا

من القانون التنظيمي المتعلق المجلس األعلى للسلطة القضائية:"الرئيس المنتدب للمجلس هو اآلمر بصرف اعتماداته وله أن  62المادة 591

 يفوض ذلك، وفق األشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين واألنظمة المعمول بها في هذا المجال."
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التنظيمي املتعلق بتحديد اختصاصات  وتنظيم وزارة العدل، نجد أن بيد أنه بالرجوع إىل املادة األوىل من املرسوم 

املرشع املغريب مازال يخول للسلطة الحكومية املكلفة بالعدل مهام ووظائف يف مجال قطاع العدل، كصياغة السياسات 

 ية عموما.رة القضائالعمومية يف ميدان العدالة والسياسة الجنائية والتسيري اإلداري واملايل للمحاكم تحديدا واإلدا

هكذا يبدو جليا من خالل ما تم ذكره بصدد هذا املوضوع الشائك واملعقد، أن تدخل السلطة الحكومية املكلفة بالعدل 

مازال موجودا إىل حد اآلن، وذلك من خالل بسط السلطة الحكومية املكلفة بالعدل عىل اإلدارة القضائية استنادا إىل الفصل 

،أي الحكومة التي لها سلطة عىل اإلدارة العمومية 592ة حيث يقيض بأن:"اإلدارة موضوعة تحت ترصفها"من دستور اململك 89

 عامة واإلدارة القضائية خاصة.

رهينة باالستقالل اإلداري واملايل 593وللتذكري أود أن أشري إىل نقطة يف غاية األهمية أن استقاللية السلطة القضائية

ء جعلها سلطة فعلية وحقيقة قادرة بالنهوض مبسؤوليتها ومهامها ،فال ميكن تصور القضا للسلطة التنفيذية،وذلك من خالل

 الفعال والناجع بدون سلطة مستقلة ومحايدة. 

 نجد أن املرشع املغريب ينص عىل ماييل:" 2011فبالرجوع إىل الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور املغريب سنة 

لكة عىل أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والدميقراطية املواطنة والتشاركية، وعىل مبادئ يقوم النظام الدستوري للمم

 الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسبة."

ومن خالل منطوق الفقرة املقررة أعاله يتضح أن النظام الدستوري املغريب يسمح بتداخل السلطة الحكومية املكلفة 

ة،ألن رة القضائية،وبالتايل يصعب الحديث عن الفصل املطلق بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائيبالعدل يف ميدان اإلدا

 النظام الدستوري املغريب قائم عىل الفصل املرن بني السلط.

وتجدر اإلشارة إىل أن حساسية وأهمية مرفق القضاء يف الحفاظ عىل الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق والقانون 

التنمية، يجعل من األحسن أن تكون السلطة القضائية مستقلة بشكل مطلق عن السلطة الحكومية املكلفة  وإحقاق

بالعدل،وبالتايل وجب إعطاء خصوصية كاملة لهذا املرفق ملا له من أدوار ووظائف طالئعية و حيوية يف سبيل خدمة عموم 

 املواطنني مسؤولني ومواطنني.

هو من  2011ة االستقالل اإلداري واملايل لإلدارة القضائية يف ظل دستور اململكة وترتيبا عىل ما سلف،فإن مسأل

من نفس الدستور،حيث إن اإلدارة موضوعة رهن  89اختصاص السلطة الحكومية املكلفة بالعدل حسب مقتضيات الفصل 

وى محاكم زي أوعىل مستترصف الحكومة يف تسيري وتدبري مصالح وخدمات اإلدارة القضائية  سواء عىل مستوى املرك

اململكة يف جهازيها كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة،األمر الذي وجب الحسم يف مسألة استقالل اإلدارة القضائية عن 

محاكم أوىل  وإرشاف  قضاةالجهاز القضايئ أو إرشاف املجلس األعىل للسلطة القضائية عىل اإلدارة القضائية املركزية 

جة عىل اإلدارة القضائية مبحاكم اململكة، حتى ال يخضعون ألي إكراهات وضغوطات أثناء مزاولة عملهم درجة وثانية در 

                                                           
:"تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ،على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان 2011دستور المملكة  من 89الفقرة الثانية من الفصل 592

 ."واإلدارة موضوعة تحت تصرفها ،كما تمارس اإلشراف والوصاية على المؤسسات والمقاوالت العموميةتنفيذ القوانين،

 القضائي سواء كان قضاء واقفا أو جالسا.السلطة القضائية:تعني االستقالل اإلداري والمالي بالنسبة للجهاز 593
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بدل من تدخل مؤسسة حكومية يف اإلرشاف عىل قطاع العدل والتأثري يف شؤون ومصالح وحقوق عموم املواطنني مسؤولني 

 أو مواطنني. 

 الخامتة:

وقانون التنظيم القضايئ املغريب  واملرسوم   2011لقضائية حسب دستور اململكة وترتيبا عىل ما تقدم،يتضح أن اإلدارة ا

املنظم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل تخضع للسلطة الحكومية املكلفة بالعدل، بدل من املجلس األعىل للسلطة 

سسة وزارة ل وليس بتنسيق مع مؤ القضائية الذي هو من يجب له مسك مهام إدارية ومالية لإلدارة القضائية بشكل مستق

العدل حسب املفهوم الجديد للسلطة القضائية يف دستور اململكة ،وبالتايل مازال االستقالل اإلداري واملايل يتعرض للكثري 

من االنتقادات من قبل املختصني والباحثني يف ميدان العدالة،وهذا ما أكده محمود اإلدرييس العلمي املشييش عندما قال 

 لقضاة هم من يجب عليهم احتكار األعامل اإلدارية والقضائية.إن ا

 االقرتاحات التي يجب الخروج بها يف هذا الصدد، هي كالتايل: نوبالتايل، فإ 

يجب الحسم يف مسألة العمل اإلداري والعمل القضايئ داخل اإلدارة املركزية للسلطة الحكومية املكلفة بالعدل  -

 ضائية و داخل محاكم اململكة.وباملجلس األعىل للسلطة الق

 إلغاء هيئة مشرتكة بني الوزارة الوصية عىل قطاع العدل واملجلس األعىل للسلطة القضائية. -

رضورة الفصل التام بني وزارة العدل وقضاة النيابة العامة يف ظل مرشوع قانون املسطرة الجنائية وقانون  -

 اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها.

فعيل دور الجمعية العمومية للمحاكم يف مجال توزيع القضايا بدال من املسؤول اإلداري الذي يرضب يف صميم ت -

 استقاللية القضاء .

رضورة التعديل الدستوري وذلك بالتنصيص رصاحة عىل القانون التنظيمي املتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة  -

ن ة القضائية حتى يكون مالمئا ملرشوع قانون الذي تم مصادقة عليه موقواعد تنظيمها يف الباب املخصص للسلط

 قبل الحكومة املغربية.
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 الئحة املراجع

 لكتباأوال: 

  2016الرباط،الطبعة األوىل: –ودادالعيدوين، القضايئ املغريب دراسة يف آخر املستجدات الترشيعية،مطبعة ياديب. 

 األعامل الجامعيةثانيا: 

 األطروحات: -أ

 قهري،مساهمة يف دراسة سلوك اإلدارة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون العام، جامعة الحسن الثاين، كلية  حميد

 .2001-2000العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية: 

 الرسائل   -ب 

 عة ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام، جامنجاة آيتباكو،تحديات اإلدارة املغربية ورهانات التنمية

 .2003 – 2002الرباط،السنة الجامعية  –محمد الخامس،كلية الحقوق أكدال 

 املقاالت: ثالثا

  2013، أبريل 4إدريس النوازيل،دور اإلعالميات يف تحديث قطاع العدالة، مجلة املنرب القانوين، العدد ، 

  2015شتنرب  1،4ري،قضاء القرب وتعزيز الحكامة القضائية،مجلة القانون واألعامل،العدد محمد البكو، 

  2015،مارس 29سمري أرسالن،استقالل القضاء:الرهان املمكن،مجلة الفقه والقانون،العدد، 

  1،2016عبد الله الكرجي،مؤيدات استقالل النيابة العامة عن وزير العدل،مجلة نادي القضاة،العدد، 

 2013، أبريل 4د املالك أحمد العرصي،التأصيل النظري ملفهومي اإلدارة والتدبري،مجلة املنرب القانوين، العدد عب ، 

 النصوص القانونية: رابعا

 الدستور

  بتنفيذ نص الدستور،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29 (1432من شعبان  27صادر  1.11.91الظهري الرشيف رقم)

 .3600(،ص:  2011يوليوز  30 (1432شعبان  28بتاريخ مكرر  5964

 القوانني التنظيمية:

  100.13(بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2016مارس  24)  1437جامدى اآلخرة  14صادر يف  1.16.40الظهري الرشيف رقم 

 .3143(،ص:2016أبريل  14( 1437بتاريخ رجب  6456املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

  املتعلق  106.13(بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2016مارس  24) 1437جامدى اآلخرة  14صادر يف  1.16.41الظهري الرشيف رقم

 .3160(،ص:2016أبريل  14( 1437رجب  6بتاريخ  6456بالنظام األسايس للقضاة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 القوانني العادية:

  املتعلق بنقل  33.17( بتنفيذ القانون رقم 2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8صادر يف  1.17.75الظهري الرشيف رقم

اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إىل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن 

(، ص: 2017سبتمرب  18) 1438ذو الحجة  27بتاريخ 6605لجريدة الرسمية عدد قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة،منشور ا

5155. 
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  املتعلق بقانون مبسطرة املدنية،والذي عدل 2011أغسطس  17 (1432من رمضان  16بتاريخ   1.11.149الظهري الرشيف رقم )

 5975،منشور بالجريدة الرسمية عدد (1974سبتمرب  28( 1394من رمضان  11الصادر يف  1.74.447وغري الظهري الرشيف رقم

 .4387(،ص:2011شتنرب  5( 1432شوال  6بتاريخ 

  املتعلق باملسطرة  22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر يف  1.02.255الظهري الرشيف رقم

 .315(،ص:2003يرينا 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078الجنائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

   املتعلق بإحداث املحاكم التجارية،منشور بالجريدة  1997فرباير 12(1417شوال  4صادر يف  1.97. 65الظهري الرشيف رقم)

 .1141(،ص: 1997ماي  15 ( 1418محرم   8بتاريخ  4482الرسمية عدد 

 يتعلق بالتنظيم القضايئ للمملكة،منشور 1974وزيولي1394(15 جامدىالثانیة 24 بتاریخ 1.74.338 الظهیرالرشیفبمثابةقانونرقم )

من  30بتاريخ  1.98.117،واملعدل واملتمم بالظهري الرشيف رقم  2027،ص:1974يوليوز17بتاريخ 3220بالجريدة الرسميةعدد

توبر )فاتح أك 1419جامدى اآلخرة  9بتاريخ  4626(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1998سبتمرب  22) 1419جامدى األوىل 

(،منشور 2011أغسطس 17 ( 1432رمضان  16بتاريخ  1.11.148،واملعدل واملتمم بالظهري الرشيف رقم 2665(،ص:1998

 .4386،ص: )2011سبمترب5 (1432شوال  6بتاريخ  5975بالجريدة الرسمية عدد 

  نظام األسايس لرجال ( يكون ال1974نونرب  11) 1394شوال  26بتاريخ  1.74.467الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم

 .3315(، ص:  1974نونرب 13 ( 1394شوال  28بتاريخ  3237القضاء،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

  املتعلق بقانون املسطرة الجنائية،منشور بالجريدة 1959فرباير (10  1378شعبان  1صادر يف  1.58.261الظهري الرشيف رقم)

 .705،ص:1959مارس 5بتاريخ  2418الرسمية عدد 

  مبثابة قانون العدل العسكري،منشور بالجريدة 1956نوفمرب10(1376ربيع الثاين 6بتاريخ  1.56.2706الظهري الرشيف رقم)

 .614،ص:1957مارس  15املوافق ل  1372شعبان 13بتاريخ  2313الرسمية عدد 

 املراسيم:

  ( املتعلق باختصاصات وزير العدل 2012يناير  26) 1433ربيع األول  2الصادر يف 2.12.17املرسوم التطبيقي رقم

 .486(، ص: 2012فرباير  2) 1433ربيع األول  9بتاريخ  6018والحريات،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

  املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، منشور 1998يونيو  23( 1419صفر  28بتاريخ  2.98.385املرسوم التطبيقي رقم)

صادر يف  2.10.310،واملعدل واملتمم باملرسوم التطبيقي رقم 2271 (،ص:1998غشت  6 (بتاريخ 4610د بالجريدة الرسمية عد

بتاريخ  5950(بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2011أبريل 11( 1432جامدى األوىل  7

 .2474(،ص: 2011ماي 5(1432فاتح جامدى اآلخرة 

 ( يتعلق بانتخاب ممثيل القضاة باملجلس األعىل 1975دجنرب  23) 1395ذي الحجة  20. بتاريخ 2ي رقم املرسوم التطبيق

 .3409(، ص 1975دجنرب 24) 1395ذو الحجة  21بتاريخ  3295للقضاء،منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 الخطب امللكية: خامسا

  عارشة وىل من السنة الترشيعية األوىل من الوالية الترشيعية الالخطاب السامي الذي ألقاه جاللة امللك يف افتتاح الدورة األ

 .2016أكتوبر  14يف يوم الجمعة 

  2011أكتوبر  14الخطاب املليك مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الخامسة من الوالية الترشيعية  بتاريخ . 
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 COVID-19م يف ظل جائحة  مستقبل العقود الرياضية االحرتافية لالعبي كرة القد
 

 

 مستقبل العقود الرياضية االحترافية لالعبي كرة القدم

 COVID-19في ظل جائحة   
    

ياضي التحكيم غرفة عضو  الر
 باحث بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية

 

 

 ملخص الدراسة :

مام ر العالقات التعاقدية املرتبطة بكرة القدم االحرتافية ، فأ تهديدا حقيقيا عىل استقرا covid-19شكلّت جائحة 

عجز األندية عن توفري العمل بسبب توقيف الدوريات الرياضية  بقرارات حكومية للحد من انتشار الوباء ، وأمام 

ملحرتفة اتوقّف الالعبني عن مامرسة األنشطة الرياضية بسبب غياب العمل ، ظهرت خالفات بني الالعبني واألندية 

ال تتوفر عىل نصوص تنظيمية   FIFAمرتبطة بتخفيض األجور بسبب اآلثار املالية لهذه الجائحة ، خاصة وأن لوائح 

 ملثله هذه الوضعيات .

وحسمه يف موضوع اعتبار جائحة فريوس كورونا املستجد قوة قاهرة ، فان رشوط  FIFAلكن و رغم تدّخل 

 انونية ال ميكن أن تستغرق جميع النزاعات الرياضية التي قد تثار مستقبال ،تطبيق هذه النظرية من الناحية الق

خاصة وأن تنفيذ أغلب العقود الرياضية ليس مستحيال ، بل هناك اتفاق عىل استمرارها رشيطة تعديلها إىل الحد 

 هرة . الذي يجعل تنفيذها مقبوال ، وهنا سنكون أمام أحكام حالة الظروف الطارئة وليس القوة القا

 

La pandémie de Covid-19 a constitué une menace réelle pour la stabilité des relations 

contractuelles associées au football professionnel. Face à l'incapacité des clubs à fournir du 

travail en raison de la suspension des ligues sportives par des décisions gouvernementales visant 

à limiter la propagation de l'épidémie, et face aux joueurs cessant d'exercer des activités 

sportives en raison de l'absence de travail, des différences sont apparues entre les joueurs et les 

clubs professionnels Lié aux baisses de salaires dues aux implications financières de cette 

pandémie, d'autant plus que les règlements de la FIFA ne disposent pas de textes réglementaires 

pour de tels cas. 
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 تقديم: 

ال حديث اليوم يف مختلف وسائل اإلعالم الدولية والوطنية ، و يف مواقع التواصل االجتامعي إال عن فريوس كورونا 

الذي اجتاح العامل بأرسه وأدخله يف حالة طوارئ صحية غري مسبوقة تبعها   COVID-19ما يعرف علميا ب:  املستجد أو

أو يعتقد حصوله ، بل وأوقف جميع األنشطة االقتصادية   امئني يتصورهدخوله يف حجر صحي قرسي مل يكن أشد املتش

 594والتجارية واملالية والرياضية حول العامل .

ولّعل أهم القطاعات التي سيكون لتداعيات فريوس كورونا املستجد التأثري السلبي الكبري عليها هو القطاع الريايض 

ي النظر للرواج االقتصادي الكبري الذي تخلقه وفرص الشغل الكثرية التوخاصة رياضة كرة القدم عىل املستوى العاملي ب

 توفّرها .

إذ أنه ومبارشة بعد انتشار هذه الجائحة يف مجموعة من الدول وخاصة الدول التي تأثّرت بشكل مبارش بهذا املرض  

ول إضافة إىل مجموعة من االتحادات الكروية أملانيا ، بادرت االتحادات الرياضية لهذه الد وهي إيطاليا ، وإسبانيا ، وفرنسا ،

 595يف مختلف أنحاء العامل إىل توقيف دورياتها املحلية وتأجيل جّل املباريات ألجل غري مسمى مخافة انتشار الفريوس 

ات يانسجاما مع قرارات حكوماتها الوطنية ، كام أن االتحاد الدويل للعبة بادر إىل تأجيل جميع املباريات الخاصة بإقصائ

، بل انخرط يف مبادرة إنسانية إىل جانب منظمة الصحية العاملية يف التحسيس  596إىل مواعيد الحقة  2022كأس العامل قطر

مبخاطر الفريوس والتشجيع عىل سبل الوقاية منه بل واملساهمة املالية يف الصندوق العاملي املخصص ملواجهة أثار هذه 

 597مليون دوالر . 10الجائحة  بقيمة 

ألكرب دليل عىل خطورة الوضع من  2021إىل شهر يوليوز وغشت  2020ّعل حدث تأجيل األلعاب األوملبية طوكيو ول

الناحية الوبائية ،  مع ما سيرتتب عن ذلك من رضر مايل ستتكبده اللجنة املنظمة مبعيّة مختلف املتدخلني مبن فيهم اللجنة 

ت بحسب البيان املشرتك للجهات املنظمة فسالمة الوفود املشاركة تبقى ذااألوملبية الدولية وكذا حكومة اليابان ، لكن و 

 598األولية بغض النظر عن قيمة وحجم األلعاب األوملبية .

                                                           

الذي أصاب أكثر من  19-أنها باتت تعتبر فبروس كورونا المسبب لمرض كوفيد  2020مارس  11( أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم األربعاء 594 

 العالم .والذي يتفشى حو العالم " جائحة " أي أنه وباء متفشي في  2019أالف شخص حول العالم منذ دجنبر  110

 عالميا-وباء-كورونا-فيروس-تعلن-العالمية-الصحة-منظمة-https://www.skynewsarabia.com/world/1327578الرابط : 

، والدوري PREMIER LEAGUE والدوري االنجليزي الممتاز :  CALCIO، والدوري االيطالي  LIGA ( يعتبر الدوري االسباني لكرة القدم  595 

من بين الدوريات الخمس األكثر مشاهدة في العالم ، واألعلى إيرادا على المستوى   LIGUE 1والدوري الفرنسي :   BUNDESLIGAاأللماني 

 المالي.

 . 2010مارس  13المؤرخة في :  1712عدد :  FIFA( دورية 596 

حادات المنضوية تحت لوائه ، والتي إلى االت 2020مارس  23( رسالة رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الى مجتمع كرة القدم بتاريخ : 597 

 تتضمن توصيات منظمة الصحة العالمية الخمسة للوقاية من انتشار الفيروس . 

 ، عبر الرابط التالي : 2021إلى غاية صيف سنة  2020( بالغ اللجنة األولمبية الدولية حول تأجيل األلعاب األولمبية الصيفية طوكيو 598

 https://www.olympic.org/fr/news/communique-commun-du-comite-international-olympique-et-du-comite-d-

organisation-de-tokyo-2020 
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قد شّل الحركة االقتصادية يف مختلف أنحاء العامل وتسبّب يف إقفال مجموعة من  فريوس كورونا املستجدوإذا كان 

من العامل واألطر و املستخدمني نتيجة غياب السيولة املالية الكافية لتأدية أجورهم الرشكات واملقاوالت، وترسيح مجموعة 
، فإن جّل أندية كرة القدم حول العامل تعاين نفس املشاكل املالية مع العبيها  يف ظل غياب املداخيل التي تعّودت  599

، خاصة و  600ا بالتزاماتها املالية اتجاههم الحصول عليها بعد توقف النشاط الريايض بشكل تام وهو ما انعكس عىل وفائه

 أن العبي و مدريب كرة القدم املحرتفني  هم األك ر دخال من حيت األجر السنوي يف العامل .

لذلك فإن األزمة املالية  الحالية جعلت بعض األندية حول العامل تعلن إفالسها بشكل تام بعد عجزها عن تأدية أجور 

تجهت إىل تخفيض أجور العبيها يف ظل هذه الجائحة ، وأندية أخرى استمرت يف تأدية أجور العبيها ، وأندية أخرى ا

 العبيها رغم اإلكراهات التي تواجهها والتي متيض نحو اإلفالس بشكل تدريجي . 

 وأمام هول هذه الصدمة يسارع الخرباء االقتصاديون لالتحاد الدويل لكرة القدم الزمن من أجل إعداد خطة للتدخل

، عرب ضخ  601الرسيع إلنقاذ أندية كرة القدم عرب العامل من االنهيار عىل شاكلة ) خطة مارشال بعد الحرب العاملية الثانية ( 

تتوفر  FIFAسيولة مالية يف حسابات األندية ملساعدتها عىل التعايف بشكل رسيع من تداعيات هذه الجائحة ، خاصة وأن 

 602األزمة . عىل السيولة املالية الكفيلة لحّل 

عىل املستوى الدويل  ، انعكست سلبيّا عىل الجانب االجتامعي  covid-19إن اآلثار االقتصادية الضخمة  لجائحة 

نتيجة فقدان كثري من األجراء حول العامل  ملوارد رزقهم بشكل مفاجئ وغري متوقع بسبب التوقّف القرسي ملختلف األنشطة 

الوباء ، األمر الذي يشّكل أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العاملية الثانية يقول السيد  نتيجة الحجر الصحي للحّد من انتشار

 603ديفيد بيزيل، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة .

 ئحةاجاملتخصصني يف القانون االجتامعي إىل تصنيف  وإذا كان أغلب املدارس القانونية بشتّى فروعها وبالخصوص

يف خانة القوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ االلتزامات املتبادلة بني أطراف عقد الشغل وتؤدي إىل تحلل  كورونا املستجد

                                                           

مليون وظيفة في العالم معرضة للضياع نتيجة تفشي فيروس كورونا ، ويشير تقييم أولي لتأثير  25منظمة العمل الدولية تقول أن قرابة ( 599 

عالم إلى أن أثاره ستكون بعيدة المدى ، وستدفع الماليين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة على سوق الشغل في ال covid-19مرض 

 وفقر العاملين ، ويقترح تدابير من أجل مواجهة حاسمة ، منسقة وفورية .

 للمزيد من المعلومات حول التقييم يرجى االطالع على الرابط التالي:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm 

في أول رد على قرارات األندية بمواجهة كورونا، أعربت نقابة العبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" ، عن "قلقها" إزاء القرارات التي ( 600 

، من أجل تخفيف األعباء المالية التي تواجهها من جراء تفشي اتخذتها أندية أوروبية عدة من خالل وضع العبيها في حالة بطالة، أو خفض رواتبهم

 .فيروس كورونا المستجد

 القدم-كرة-العبي-رسمي-C2%A0تعليق%-ٔاجورهم-تخفيض-https://www.skynewsarabia.com/sport/1331836المصدر : 

رئيس هيئة  جورج مارشالالذي وضعه الجنرال  الحرب العالمية الثانيةانتهاء هو المشروع االقتصادي إلعادة تعمير أوروبا بعد  مشروع مارشال(  601 

،  1947من ذلك عام يونيو  5والذي أعلنه بنفسه في 1947 ووزير الخارجية األميركي منذ يناير  الحرب العالمية الثانيةأركان الجيش األميركي أثناء 

 وقد ساهمت هذه األموال في إعادة اعار وتشغيل االقتصاد والمصانع األوربية. المصدر : 

https://ar.wikipedia.org/wikiمشروع_مارشال/ 

602  ) https://arabia.as.com7%فيروس-كورونا/فيروس-كورونا/Cفيفا-يدرس-تطبيق-خطة-مارشال-لدعم-األندية-المتضررة- 

603  )https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053622 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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املدين) املشغل( من التزاماته يف مواجهة الدائن) األجري(  ، فإن إشكاال حقيقيا يطرح حول تنفيذ العقود الرياضية االحرتافية 

، وكذا املدة الزمنية 604ألنها تتميز باختالف كبري عن عقود الشغل العادية خاصة عىل مستوى احتساب األجرلالعبي كرة القدم 
605 . 

يف حالة توقّف النادي عن تأدية  606وهنا يثار التساؤل حول مدى حامية العقد الريايض االحرتايف لالعب كرة القدم 

( ، خاصة  وأن لوائح االتحاد   COVID-19)كحالة جائحة   أو أجنبي مستحقاته املالية أو التخفيض منها بسبب خارجي

وبالضبط قانون الالعب مل تتضمن أي مقتىض قانوين ميكن الرجوع إليه يف مثل هذه الحالة  FIFAالدويل لكرة  القدم 

 ؟  607االستثنائية، مادام أن حاالت إنهاء العقد الريايض األخرى واردة عىل سبيل الحرص

 وين استندت مختلف األندية إىل تخفيض رواتب العبيها ؟ ثم إىل أي أساس قان

 وما هو مصري العقود الرياضية التي ستنتهي نهاية املوسم الريايض الحايل دون نهاية الدوريات املحلية ؟ 

ثم هل أصبح من الواجب عىل العبي كرة القدم املحرتفني تطوير عقودهم املستقبلية وتضمينها مقتضيات تحمي 

 ملالية يف مثل هذه الظروف ؟ مصالحهم ا

وأي دور لالتحاد الدويل لكرة القدم وكذا االتحاد الدويل لنقابات الالعبني املحرتفني يف حامية الحقوق املكتسبة  

 لهؤالء ؟ 

                                                           

 رف( من بين مميزات عقد العمل الرباضي أن أجرة الالعب المحترف تختلف عن أجرة العامل العادي من حيث مشتمالتها إذ أن أجرة الالعب المحت604 

 اجرة نقدية ثم أجرة عينية  . تتكون من

 فاألجرة النقدية تتكون من :  -

 أجرة شهرية محددة تؤدى في أخر يوم عمل من كل شهر . (1

 منحة توقيع العقد تؤدى بحسب االتفاق بين الطرفين . (2

حصل والنتائج الممنحة المردودية ويحدد مبلغها بحسب سلم المكافأة الذي يعتمده المشغل والذي يحتسب بناء على مشاركة الرياضي  (3

 عليها خالل كل منافسة رسمية شار  فيها المشغل .

 األجرة العينية :  -

 إلى جانب المستحقات المالية المشار اليها أعاله يستفيد الرياضي المحترف من المزايا العينية التالية : سيارة  ، شقة ...

 على :للمزيد من المعلومات حول العقد الرياضي االحترافي يرجى االطالع 

بتاريخ :  6552بسن العقود الرياضية النموذجية ) الجريدة الرسمية عدد :  2016أبريل  27الصادر في  1283.16قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 

 ( 2017مارس  16

ز شغل معين ، فإن تنص على أن عقد الشغل يبرم لمدة غير محددة أو محددة أو النجا من مدونة الشغل 16إذا كانت مقتضيات المادة ( 605 

نصت على أن العقد الرياضي عقد محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ   09-30من قانون التربية البدنية والرياضة  14مقتضيات المادة 

شى ومقتضيات دخوله لحيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خالله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ، وهو ما يتما

 .2004لسنة  FIFAمن الئحة انتقاالت الالعبين الصادرة عن  2فق  18المادة 

 الالعب المحترف  كما يلي "  2020لسنة   FIFA من الئحة انتقاالت الالعبين  2عرفت  المادة  ( 606 

«  Est considère comme  joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant , pour son activité 

footballistique ,une rétribution supérieur au moment des frais effectifs qu’il encourt ».  

 .09-30وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادة األولى من قانون التربية البدنية والرياضة 

، يقال كذلك على قانون الالعب الصادر عن االتحادات الرياضية  الوطنية التي لم تعالج تنظيميا   FIFAن الالعب على مستوى ( ما قيل عن قانو607

 . FIFAهذه النقطة القانونية خاصة وأن أغلب  هذه اللوائح مأخوذة أو مستنسخة من لوائح 
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 لإلجابة عن هذه التساؤالت سنقسم املوضوع وفق ما ييل: 

 covid-19املبحث األول : تنفيذ العقد الريايض االحرتايف يف ظل جائحة 

 املطلب األول : القوة امللزمة للعقد الريايض . 

 املطلب الثاين :  العوامل الخارجية  التي تأثر عىل تنفيذ العقد الريايض.  .  

  Coronavirusاملبحث الثاين : اآلليات املؤسساتية لحامية العبي كرة القدم املحرتفني يف ظل جائحة 

 FIFAالقدم املطلب األول : االتحاد الدويل لكرة 

 FIFPROاملطلب الثاين :  نقابة العبي كرة القدم املحرتفني 

 

 .  COVID-19املبحث األول : تنفيذ العقد الريايض االحرتايف يف ظل جائحة 

إن الغاية من إنشاء االلتزامات التعاقدية هي تنفيذها، إذ ما الفائدة من إبرام العقود إذا مل تنتج أي أثار لها عىل أرض 

 ع .الواق

غري أن هذه اآلثار املرتتبة عن العقد ميكن أن تتأثر بدورها عند تنفيذ االلتزام بالظروف العامة املحيطة بالعقد ، إذ تارة  

عنى أن من التزم مب " القوة امللزمة للعقد "تكون االلتزامات التعاقدية قابلة للتنفيذ بشكل طبيعي وعادي وهنا نكون أمام 

المتناع ، تحت طائلة ترتيب الجزاءات القانونية يف حالة ا " العقد رشيعة املتعاقدين "فقهيا بقاعدة  بيشء لزّمه أو ما يعرف

 عن التنفيذ أو التهاون فيه أو ما يعرف ب: "املسؤولية العقدية" 

يال حوأحيانا أخرى قد تظهر ظروف خارجية عن العقد تجعل تنفيذه إما مرهقا ) الظروف الطارئة( أو تجعل تنفيذه مست

 عا من تعويض .وما يستتب ) القوة القاهرة ( وبالتايل يتحلل املدين من تبعات املسؤولية العقدية الناتجة عن هذه الظروف

عىل العقد االحرتايف الريايض املرتبط بكرة القدم سواء   covid-19ونحن بصدد دراسة تأثري جائحة كورونا فريوس أو 

يف الشق املتعلق بتنفيذ االلتزامات، سأحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء عىل الصعيد الدويل أو الوطني خاصة 

عىل تنفيذ االلتزام يف أحواله الطبيعية أو العادية وكذا حاالت إنهاء العقد بسبب عدم تنفيذ االلتزام ) املطلب األول ( ، ثم 

ايض خالل فيذ االلتزامات الناشئة عن العقد الريسأحاول يف )املطلب الثاين( التطرق للظروف الخارجية التي تحول دون تن

 .Coronavirusهذه الفرتة املرتبطة بالحالة الوبائية العاملية الناتجة عن 

 .La force Obligatoire Du Contratاملطلب األول: القوة امللزمة للعقد الريايض 

 إبرام ما طان اإلرادة، فاألفراد لهم مطلق الحرية يفيعترب مبدأ القوة امللزمة للعقد من أهم النتائج املرتتبة عن مبدأ سل 

شاءوا من العقود برشط احرتامهم ملقتضيات النظام واألخالق واآلداب العامة ، وإذا حصل مثل هذا االتفاق بناءا عىل هذه 

 .608الحرية فان العقد يصبح مبثابة رشيعة املتعاقدين

                                                           

مغربي " االلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام من قانون االلتزامات والعقود ال 230( جاء ضمن مقتضيات الفصل 608 

 القانون بالنسبة لمنشئيها ، وال يجوز إلغائهما إال برضاهما معا أو في الحاالت المنصوص عليها قانونا " .
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ند لرياضية بإبرام عقود احرتافية مع العبيها ، فإن طرق التعاقد تسوإذا كانت أغلب الترشيعات الوطنية تلزم النوادي ا

ل بحسب كل بأحكام نظام العم إىل اللوائح التنظيمية لالتحادات الدولية  التي تنظم النوع الريايض  مع رضورة االلتزام

 609.دولة

يل ذات مها عىل املستوى الدوفالرياضة بطبيعتها ظاهرة تتجاوز الحدود ، ومن الرضوري أن تكون القواعد التي تحك

طابع موحد ومتسقة إىل حد كبري يف جميع أنحاء العامل ، ولضامن االمتثال العاملي لهذه القواعد ، البد من لوائح تنظيمية 

مّوحدة ، إذ ال ينبغي تطبيق هذه اللوائح بشكل مختلف من دولة إىل أخرى خاصة بسبب التداخل بني قوانني الدولة واللوائح 

اضية ، ذلك أن التوحيد يؤدي إىل ضامن املساواة يف املعاملة بني الجميع بغض النظر عن البلد الذي يتواجدون فيه الري

 610.كل طرف ، كام أن التطبيق املبارش للنظام القانوين لبلد واحد ليس مناسبا بالرضورة لرياضة منظمة عامليا

عامل  إىل لوائح مّوحدة صادرة عن االتحاد الدويل للعبة ويف هذا السياق تخضع عقود عمل العبي كرة القدم حول ال

 FIFA إذ أن هذه العقود تخضع لتعديالت مسرتسلة من طرف اللجان القانونية للفيفا  ، 611تحدد كيفية إنشائها وطرق إنهائها

ضوية تحت لواء املن بحسب تطور النزاعات الرياضية املرتبطة بتنفيذها ، وتكون هذه اللوائح أو القواعد ملزمة لالتحادات

FIFA  .يف إطار مبدأ التطبيق الشامل لقواعده 

أتناول  ضمن هذا املطلب  وبعيدا عن التأصيل الفقهي لعقد العمل الريايض ألنه ليس مجاال ملوضوعنا سأحاول أن

(  ، ثم أنتقل ة أوىلعن املبدأ األسايس الذي يحكم العقد الريايض االحرتايف وهو حامية االستقرار التعاقدي ) نقط الحديث

 يف )النقطة الثانية( للحديث عن األحكام الخاصة بحاالت إنهاء عقد الشغل الريايض  .

 La Protection de stabilité Contractuelleحامية االستقرار التعاقدي:  (1

 . عىل أن عقد احرتاف العب كرة القدم هو عقد عمل 613والقضاء  612لقد أجمع الفقه  

ن عقد العمل الريايض هو عقد هجني يجمع بني قواعد قانون االلتزامات والعقود وبني أحكام لكن ميكن القول أ 

والعقد الريايض شأنه شأن باقي االلتزامات العقدية األخرى يخضع من  614القانون االجتامعي و قواعد القانون الريايض.

م بيشء عىل مبدأ سلطان اإلرادة أي أن من التز  حيث أحكام نشأته وتعديله وإنهائه للنظرية العامة لاللتزام التي تتأسس

فالقاعدة القائلة بأن العقد رشيعة املتعاقدين تعني إذن أن املتعاقدين ملزمان باحرتام العقد الذي أبرماه ، وأن القايض  لزّمه .

 615ملزم بتطبيقه والستطيع االنحراف عنه ، وذلك كام لو كان األمر يتعلق بقاعدة قانونية .

                                                           

 من قانون الرياضة الفرنسي .  2L22-2-1و المادة  L222- 2المتعلق بالتربية البدنية المغربي ، والمادة  09-30من القانون  14(  المادة 609 

610  )Arbitrage  TAS 2014 /A/3505  AL Khor SC c C , sentence du 3 décembre 2014  

611  )- Règlement du statut et du transfert des joueurs  Edition 2020 

 . منشور بموقع :  14المجلة القانونية والقضائية ، الصفحة ( أ .د .حسن حسين براوي ، الطبيعة القانونية لعقد احتراف العب كرة القدم ،   612 

www .almeezan.qa 

613 ) Arrêt  de la cour européenne des droits de l'homme,  Dans l'affaire C-415/93 , 15 décembre 1995 , Jean-Marc 

Bosman. 

  28ص  2018-2017ن اعداد الطالب : عدنان الخايلي ، السنة الجامعية ( خصوصية عقد شغل الرياضي المحترف ، رسالة لنيل دبلوم ماستر ، م614 

 246(الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي ، المجلد األول مصادر االلتزامات،   ص 615 
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، تشّكل الغاية  616 اللتزامات املتبادلة الناشئة عن العقود الرياضية االحرتافية لالعبي كرة القدم مبختلف أنواعهافتنفيذ ا

التي من أجلها يتم التعاقد بني األطراف ، إذ أن النادي يتعاقد مع الالعب املحرتف مببالغ مالية كبرية  من أجل القيام بعمل 

ناحية الفنية للنادي  للبحث عن األلقاب واملنافسة عليها مام يعود بالنفع عىل النادي من الرئييس وهو تقديم خدماته البدنية و 

التسويقية واملالية  ، بينام يتعاقد الالعب مع النادي من أجل تحسني وضعيته املعيشية املادية والرفع منها من حسن إىل 

 لها قوته اليومي ، ناهيك عن تطوير مستواه الفنيأحسن باعتبار أن كرة القدم هي مهنته الوحيدة التي يكسب من خال

 والبدين بالنظر للتجهيزات الكبرية التي تتوفر عليها النوادي املحرتفة ، مام ينعكس إيجابا عىل قيمته التسويقية. 

ّخل من كان لزاما عىل االتحاد الدويل للعبة التد  Obligations synallagmatique)وأمام هذه االلتزامات التبادلية ) 

لوضع نوع من التوازن يف العالقة العقدية بني النادي والالعب لحامية االستقرار التعاقدي من  617 خالل قانون الالعب

ولّعل أّهم  خالل وضع قواعد ملزمة للطرفني يرتتب عن خرقها الخضوع ملسطرة تأديبية وإنزال عقوبات مالية ورياضية .

هي قاعدة حامية العقد  من خالل قانون الالعب لحامية االستقرار التعاقدي FIFAالدويل  القواعد امللزمة التي أقرّها االتحاد

إذ أنه ال ميكن إنهاء العقد بني الالعب املحرتف والنادي إال بحلول أجل انتهائه ، أو عند االقتضاء باتفاق  خالل مدة رسيانه،

 618مشرتك بني أطرافه .

 ييل :  ما TASكمة التحكيم الريايض ويف هذا السياق جاء يف قرار تحكيمي ملح

عىل أنه ال ميكن إنهاء العقد بني الالعب املحرتف والنادي إال عند انتهاء أجله أو باالتفاق املتبادل  FIFAتنّص لوائح  "

باإلضافة إىل ذلك ميكن إنهاء العقد من قبل الطرفني دون تعويض إال يف حالة وجود سبب  )مبدأ االستقرار التعاقدي(

 وع وعادل. مرش 

ويجب اعتباره  FIFAالبند التعاقدي الذي مينح إمكانية إنهاء العقد من جانب واحد دون سبب عادل يتعارض مع قواعد 

  619غري صالح وغري قابل للتطبيق ".

 620كام أن من بني مظاهر الحامية للعقد أنه ال ميكن للطرفني انهاء العقد من طرف واحد خالل املوسم الريايض.  

ية االستقرار التعاقدي خاصة بالنسبة للطرف الضعيف يف العقد وهو الالعب املحرتف ،  فقد ألزم قانون الالعب ولحام

األندية برضورة احرتام االلتزامات املالية مع العبيهم من جهة ، وكذا مع األندية التي تعاقدوا معها بخصوص انتقاالت 

ية  ملبالغ املنصوص عليها يف تلك العقود تحت طائلة إيقاع عقوبات تأديبالالعبني أو إعارتهم  من جهة ثانية وذلك بحسب ا

 621يف حالة التامطل عند حلول تاريخ التنفيذ املنصوص عليه يف العقد .

                                                           

الالعبون ألول مرة في مشوارهم الكروي ، ثم  عقود  انتقاالت ) ( تنقسم عقود العبي كرة القدم إلى : عقود احترافية ) عندما يبرمها  616 

م رياضي أو نصف موسم سعندما ينتقلون من فريق لفريق أخر بصفة نهائية (  ، ثم عقود إعارة ) عندنا ينتقل العب من فريقه األصلي خالل مو

 لفريق أخر بشكل مؤقت على أن يعود لفريقه األصلي بعد نهاية فترة إعارته( . 

617 ) Règlement du statut et du transfert des joueurs  

618 ) Article 13  RSTJ .( Edition mars 2020).  

619 ( Arbitrage TAS 2014/A/3505 Al Khor SC c. C., sentence du 3 décembre 2014. 

620 ) Article 16  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020). 

621 Article 12 bis du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020).   
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 Les Cas de rupture  du contrat sportifحاالت إنهاء العقد الريايض   :  (2

إىل تحقيقها من خالل سّن قانون  FIFAالتحاد الدويلإذا كان حامية االستقرار التعاقدي أحد األهداف التي يسعى ا

لالعب ، فان هذا االستقرار قد تدخل عليه مجموعة من األمور لتأثر عليه وتجعل الطرف الضعيف الذي هو الالعب يسارع 

 إىل إنهاء العقد والتحلل من االلتزامات الناشئة عن العقد االحرتايف الريايض.

 يف املتعلقة بانتقاالت الالعبني سنجد أنها حرصت إمكانية إنهاء التعاقد بالنسبة للطرفني و بالعودة لالئحة التنظيمية 

 حالتني اثنتني  ، وهام حالة وجود سبب عادل ومرشوع ، ثم حالة إنهاء العقد بدون سبب مرشوع .

     cause Rupture de contrat pour juste:622 وجيه إنهاء العقد لسبب 1-2

 إنهاء العالقة التعاقدية دون أن يرتتب عن ذلك أي تعويض يف حالة وجود سبب وجيه وعادل. ميكن لالعب أو النادي

ويف هذا الصدد جاء يف قرار للمحكمة الفدرالية السويرسية وهي تراقب املقررات التحكيمية ملحكمة التحكيم الدويل  

 ما ييل : 

ان ف املتعاقدة إنهائه قبل املدة املتفق عليها ، إال إذا ك" السمة األساسية للعقد املحدد املدة هي أنه ال ميكن لألطرا

  623الطرف الذي يسعى إلنهاء سابق ألوانه ميكنه االحتجاج بالسبب العادل لإلنهاء الفوري."

 624وفحص مدى رشعية وجود السبب العادل من عدمه إلنهاء العقد يبقى من اختصاص الهيئات القضائية الرياضية 

لف النزاع ، والتي تبقى وحدها املؤهلة للنظر يف األسس الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها كل التي تتوىل البت يف م

 ، خاصة وأن الئحة انتقاالت الالعبني مل تقم بتعريف السبب العادل إلنهاء العقد .  طرف

 ما ييل : TASويف هذا السياق جاء يف مقرر تحكيمي صادر عن 

ألخذ بعني االعتبار أن عقد العمل امللزم للطرفني كان محدد املدة ، فإن نادي وفاق . يف هذه الظروف ، مع ا108" 

مل يقدم دليالً : أ( عىل أن الالعب وافق عىل إنهاء عالقته الشغلية مع النادي قبل األوان بطريقة رضائية .  ESSسطيف 

 2013نوفمرب  12أنهت عقد يف  ESSلتحكيمية أن ب( أوانه كان هناك سبب عادل لإلنهاء الفوري ، مام اقتنعت معه  الهيئة ا

 ، من جانب واحد ودون سبب عادل

 . ويرتتب عىل ما سبق أن الهيئة التحكيمية توصلت إىل نفس االستنتاج الذي وصلت إليه غرفة تسوية النزاعات109

CRL اًء عىل املادة تعويًضا بن ، التي قضت بأن الالعب كان يحق له الحصول ليس فقط  عىل متأخرات الراتب ولكن أيًضا

 . 625من الئحة انتقاالت الالعبني" 17

                                                           
622 ) Article 14  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020) 

623 ( Arrêt du Tribunal Fédéral suisse du 24 mai 2006, 4C.61/2006. 

، أو الهيئات التحكيمية الوطنية التابعة  fifa( المقصود بالهيئات القضائية الرياضية تلك الهيئات التحكيمية التابعة االتحاد الدولي لكرة القدم 624 

ية الدولية ، وكذا النظام أو المحاكم التحكيمية الوطنية  ، خاصة وأن اللجة األولمب  TAS   لالتحادات  الرياضية المحلية ، أو محكمة التحكيم الرياضي

 األساسي للفيفا  يمنع عرض النواعات الرياضية على المحاكم العادية اال في استثناءات ضيقة جدا .

Olivier Madou, sentence du 27 octobre 2019-Arbitrage TAS 2016/A/4510 Club Entente Sportive Sétifienne c. Franck ) 625 
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وقد أعترب قانون الالعب أن أي سلوك تعسفي أو مشني من طرف أحد طريف العالقة التعاقدية يدفع الطرف األخر إىل 

 إنهاء العقد أو تعديل بنوده يعترب سببا وجيها لفسخ العقد مع ما يرتتب عن ذلك قانونا .

ذهبت  TASالحالة يبقى من اختصاص الهيئات التحكيمية  كذلك ، ذلك أن محكمة التحكيم الريايض  وتقدير هذه

يف إحدى مقرراتها التحكيمية يف معالجتها للسلوك املشني إىل ما ييل : "....إن اإلنهاء الفوري املربر لعقد العمل بسبب 

وال ميكن أن يولد عىل هذا النحو الحق يف الحصول خطأ من الطرف اآلخر والذي ال يشكل اعتداء عىل شخصية األجري 

 عىل تعويض لإلصابة املعنوية عىل الرغم من العواقب السلبية لهذا اإلنهاء. 

إن أسباب اإلنهاء هي التي يجب أن تشكل األساس لألرضار املعنوية، وليس عواقب هذا اإلنهاء. ومع ذلك ، فإن 

 املستأنف أو أي مساس غري قانوين آخر يزعم أن املدعى عليه ارتكبه . الهيئة التحكيمية  ال ترى أي مساس بشخصية

يف هذه الحالة ترفض الهيئة الشكوى حول هذه النقطة لسببني ، من ناحية ، أنه ال يوجد يشء مهني أو من املحتمل 

التعاقدي.  ذجية من الخالفأن يؤثر عىل الرشف يف عملية  إنهاء عقد املستأنف و من ناحية أخرى ، وثانيا ألن هذه حالة منو 

 .626وبالتايل ، ال ترى الهيئة أي مربر لدفع التعويضات املعنوية... "

 كام يعترب من بني األسباب الوجيهة التي تؤدي إىل إنهاء العقد الريايض ما ييل : 

 :627إنهاء العقد لسبب  وجيه يتمثل يف عدم أداء املستحقات املالية  -

Rupture  d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés 

خّول قانون الالعب لهذا األخري صالحية فسخ تعاقده مع النادي إذا مل يتوصل مبستحقاته املالية عن شهرين عند 

رة كاملواعيد املتفق عليها ، وقد اعترب القانون املذكور أن هذا السبب عادل ومرشوع إلنهاء العقد يف الشق الريايض مادام أن 

القدم هي مورد رزقه ، لكنه قيّد مامرسة هذا الحق برضورة توجيه الالعب إلنذار مكتوب للنادي املدين ومنحه أجل خمسة 

 عرش يوما ألداء مجموع املبالغ املستحقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى .

 ما ييل : " TASويف هذا اإلطار داء يف قرار ملحكمة التحكيم الريايض 

األجر من قبل صاحب العمل هو من حيث املبدأ ، وخاصة إذا تكرر ، يشكل "سببا وجيها" إلنهاء عقد  إن عدم دفع "

العمل ، وااللتزام بالدفع هو االلتزام الرئييس لصاحب العمل اتجاه األجري. ومع ذلك ، يجب استيفاء رشطني: أولهام أنه 

يجب أن يكون األجري قد أنذر صاحب العمل باألداء ، أما وان مل يجب أال تكون قيمة املتأخرات تافهة أو ثانوية و ثانياً ، 

من  14يقم بتوجيه اإلنذار بطريقة قانونية صحيحة  ، فإن جميع الرشوط إلنهاء العقد لسبب وجيه باملعنى املقصود يف املادة  

 628الئحة انتقاالت الالعبني تكون غري مستوفية .."

                                                           
626 ) Arbitrage TAS 2008/A/1491 Christian Letard c. Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), sentence du 16 

octobre 2008 

627 ) Article 14  Bis  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020) 

628 ) Arbitrage TAS 2015/A/3955 & 3956 Vitoria Sport Clube & Ouwo Moussa Maazou c. Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) & Etoile Sportive du Sahel, sentence du 29 janvier 2016 
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تأخري عىل أساس شهري ، يتم احتساب القيمة املقابلة لشهرين وبالتايل سيكون الأما بالنسبة لألجور التي اليتم دفعها 

يف دفع مبلغ يعادل راتب شهرين سببا وجيها إلنهاء العقد رشيطة احرتام  توجيه اإلنذار داخل أجل الخمسة عرش يوما املشار 

 إليه أعاله .

 : 629وجيه   إنهاء العقد بسبب ريايض -

- Rupture de contrat pour juste cause sportif 

من املباريات الرسمية التي لعبها مع ناديه يف موسم ريايض   %10ميكن لالعب املحرتف الذي شارك يف أقل من 

 واحد أن ينهي عقده قبل حلول أجله عىل أساس ريايض عادل  .

إذ أن أك ر ما يقتل  لالعب ، ذلك أن التنافسية والحفاظ عىل اللياقة البدنية والفنية هي أحد عوامل القيمة التسويقية

 العب كرة القدم املحرتف هو الجلوس عىل كريس البدالء بدون سبب إال عدم دخوله يف الخطط التقنية للمدرب .

وقد خّول قانون الالعب للهيئة القضائية الرياضية صالحية تقيّيم وجود السبب الريايض العادل للفسخ من عدمه عىل 

نظر لوضعية الالعب داخل النادي ، غري أنه ال ميكن لالعب املحرتف إنهاء عقده لسبب ريايض أساس كل حالة عىل حدة بال

 عادل إال بعد انرصام خمسة عرش يوما بعد أخر مباراة رسمية للنادي املتعاقد معه .

 ييل :  ما TASويف هذا السياق جاء يف مقرر تحكيمي صادر عن 

«La résiliation anticipée et immédiate d’un contrat de travail par un club en raison des 

performances insuffisantes d’un sportif doit être considérée comme une résiliation sans juste cause. 

Une clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat en cas de performances jugées insuffisantes 

par le club doit être considérée comme arbitraire et fondée sur des critères non objectifs et de surcroît 

contraire aux principes de la protection de la personnalité tel qu’il ressort du droit suisse et plus 

spécifiquement de l’article 27 du Code Civil »630 

أما يف حالة ثبوت وجود السبب الريايض العادل إلنهاء العقد ، فأن الالئحة التنظيمية لوضعية الالعب  خّولت لهذا 

وعموما تبقى النزاعات املرتبطة بهذا   ع العقوبة الرياضية عىل النادي.األخري إمكانية التعويض املايل ، دون املطالبة بإيقا 

عب تحديد الرشوط واملعايري التي يتعني اعتامدها لتحديد الرضر الذي ينشأ لدى الال السبب شبه منعدمة ، وبالتايل يصعب 

 جراء عدم املشاركة يف املنافسات .

 : 631إنهاء العقد بشكل تعسفي دون وجود سبب وجيه  2-2

La rupture de contrat sans juste cause  

ي الحاالت الوجيهة أو العادلة التي ميكن من من خالل ما تقدم أعاله الحظنا أن قانون الالعب حّدد بشكل حرص 

خاللها ألطراف العقد التحلل من قوته امللزمة ، غري أن أي إنهاء للتعاقد خارج الحاالت املذكورة يعترب إنهاء تعسفيا للعقد 

امات التعاقدية ز يستوجب التعويض، إما استنادا عىل بنود العقد التي تتضمن يف الغالب رشطا جزائيا يف حالة اإلخالل لاللت

                                                           
629 Article 15  du RSTJ FIFA  .( Edition mars 2020) 

630 ) Arbitrage TAS 2007/A/1233 FC Universitatea Craiova c. Marcos Honorio Da Silva & TAS 2007/A/1234 FC 

Universitatea Craiova c. Eduardo Magri, sentence du 19 décembre 2007 

631 ) Article 17  du Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020) 
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بني النادي والالعب  ،أو عىل أساس املقتضيات الواردة يف قانون الالعب ،  أو عىل أساس الترشيع الوطني فيام يتعلق 

 باملسؤولية العقدية .

 تغري أن قانون الالعب حّدد عّدة معايري ميكن للهيئة القضائية الرياضية سواء الدولية أو الوطنية الرجوع إليها عند ثبو 

اإلنهاء التعسفي للعقد الريايض من جانب واحد أخذا بعني االعتبار املدة املتبقية يف العقد ، املكافآت واملزايا واملستحقات 

املنصوص عليها يف العقد ، التعاقد مع ناد أخر أو ال ، فسخ العقد خالل الفرتة املحمية أم ال ، إىل غريها من األسباب 

فإذا كان إنهاء العقد بشكل تعسفي من طرف النادي ، فان الالعب يستحقا  لتعويض  .املوضوعية األخرى الحتساب ا

 تعويضا يوازي القيمة املتبقية من العقد الذي تم إنهائه قبل األوان إذا مل يوقع لنادي جديد .

ا من قيمة العقد صمهأما إن وقع الالعب لنادي جديد وقت اتخاذ القرار، فان قيمة العقد الجديد للفرتة املتبقية يتم خ 

الجديد وهو ما يسمى "بالتعويض املنخفض" عىل اعتبار أن الالعب مل يترضر بشكل فادح من الفسخ .غري أنه إذا كان 

فسخ العقد بسبب عدم أداء املستحقات املالية الشهرية فانه زيادة عىل التعويض املنخفض يحق لالعب الحصول عىل مبلغ 

ا يف حالة وجود ظروف خطرية أحدثت رضرا فادحا بالالعب فانه ميكن لغرفة تسوية النزاعات يعادل راتب ثالثة أشهر ، أم

رفع قيمة التعويض اىل ما يعادل رواتب ستة أشهر رشيطة عدم تجاوز إجاميل التعويض القيمة املتبقية للعقد  FIFAلدى 

 الذي تم إنهائه .

تعّسف يف إنهاء العقد خالل الفرتة املحميّة دون سبب وجيه أما إذا ثبت من خالل وثائق القضية  أن الالعب هو من 

وقام بالتّوقيع لنادي جديد  ، فان هذا الالعب يلتزم بالتعويض بشكل تضامني مع ناديه الجديد ، فضال عن تحّمله لعقوبات 

ما يف حالة توفر ية ، أ رياضية قد تصل إىل توقيفه عن اللعب ملدة أربعة أشهر خالل املنافسات الرسمية يف الحاالت العاد

 ،فإن العقوبة قد تصل إىل التوقيف ملدة ستة أشهر عن مامرسة رياضة كرة القدم بشكل فوري .  632ظروف مشددة

بيد أنه ميكن التغايض عن إصدار عقوبات رياضية يف حق الالعب إذا وقع فسخ العقد الريايض بدون سبب عادل 

ات تأديبية يبقى أمر وارد إذا مل يثبت الالعب أنه قام بتوجيه إشعار للنادي بإنهاء خارج الفرتة املحميّة ، غري أن إيقاع عقوب

 التعاقد يف غضون خمسة عرش يوما التالية للمباراة الرسمية األخرية من املوسم الريايض .

تحريض أي  وباإلضافة إىل االلتزام بدفع التعويضات والعقوبات الرياضية فان أي ناد ريايض ثبت بأنه قام بإقناع أ 

العب محرتف من أجل فسخ تعاقده مع ناديه القديم  من أجل التوقيع معه بدون وجود سبب عادل،  يتعرّض لعقوبة املنع 

 من تسجيل العبني جدد وطنيا أو دوليا خالل فرتيت تسجيل الالعبني متتاليتني .

هة كيفام كانت تخضع ألنظمته ولوائحه والتي ال يتواىن يف معاقبة أي ج FIFAوعموما فان االتحاد الدويل لكرة القدم 

تعمل من أجل تشجيع خرق العقود الرياضية بني العب كرة القدم املحرتف وناديه بهدف تسهيل نقل ذلك الالعب إىل 

 نادي أخر من أجل املضاربة املالية . 

                                                           

ابة بدنية أنهت مساره الرياضي  رغم عدم وجودها من أجل حمل ( استعمال الالعب لطرق احتيالية من أجل فسخ العقد مع ناديه  كادعاء إص632 

 ناديه على فسخ العقد ، ثم ينتقل لنادي آخر بشكل حّر.
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رتايف الريايض وكذا الناتجة عن العقد االحإذن بعد قيامنا بالتذكري باألحكام املتعلقة باألحوال العادية لتنفيذ االلتزامات 

الحاالت التي تؤدي إىل تعذر تنفيذ تلك االلتزامات بسبب تدخل أحد طريف العقد وبالتايل تؤدي إىل إنهائه ، سننتقل من 

ع م خالل املطلب الثاين للحديث عن األسباب األجنبية عن العقد والتي تجعل تنفيذه مرهقا أو مستحيال وسنحاول مطابقتها

 لرنى إىل أي حد ميكن اعتبار هذه الجائحة سببا من أسباب إنهاء العقد .   COVID-19حالة جائحة 

 املطلب الثاين :  العوامل الخارجية  التي تأثر عىل تنفيذ العقد الريايض.  

ظرية العام لاللتزام نيعترب العقد الريايض من العقود الشكلية املسامة التي تخضع من حيث إنشائها وتعديلها وإنهائها لل

، ذلك أن هذا العقد يخضع عموما ألحكام القانون املدين ، وكذا أحكام قانون الشغل ، وقوانني الرياضة بحسب كل دولة 

 كام أرشنا إىل ذلك سابقا.

التي أصابت العامل بأكمله،  فإن معظم عقود العمل قد تأثرت بسبب توقيف النشاط   coronavirusويف ظل جائحة 

صناعي والتجاري والخدمايت بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الحكومات استجابة لتوصيات منظمة الصحة العاملية ال

للحد من انتشار الفريوس ، إذ تعذر عىل أرباب العمل توفري فرص الشغل وبالتايل تعذر االستمرار يف أداء األجور ، األمر 

 مالية لألجراء طبقا ملقتضيات قانون الشغل يف كل بلد .الذي فرض تدّخل الحكومات من أجل تقديم مساعدات 

والنشاط الريايض بدوره تأثر بهذه الجائحة بعد توقيف جميع الدوريات حول العامل وبالتايل توقف نشاط كرة القدم 

والعبيها  ةبشكل كيل ، األمر الذي أثار مجموعة من الصعوبات عىل مستوى تنفيذ االلتزامات املالية بني األندية الرياضي

املحرتفني خاصة يف ظل شّح املوارد املالية بسبب غياب مداخيل الجامهري ، وكذا مداخيل النقل التلفزي ، واملستشهرين ، 

 والتسويق التجاري للمباريات والالعبني ، علام بأن األندية ال يد لها يف هذه الظروف الصحية الطارئة وغري املتوقعة .

 األسباب األجنبية التي تجعل تنفيذ االلتزام مرهقا أو مستحيال هناك حالة القوة القاهرة ثم وكام هو معلوم فان من بني

 حالة الظروف الطارئة .

حالة من حاالت  القوة القاهرة أو ظرفا من الظروف الطارئة التي تؤدي إىل تعطيل تنفيذ   covid-19فهل تعترب جائحة 

قبل اإلجابة عن هذا التساؤل سأحاول أن أعطي فكرة عن كل نظرية  الريايض ؟الناشئة عن العقد  االلتزامات التعاقدية 

 عىل حدة :

  Cas de force Majeure( حالة القوة القاهرة :  1

تناولت مختلف الترشيعات املدنية موضوع القوة القاهرة وأفردتها بأحكام خاصة حتى ميكن اعتبارها سببا من أسباب 

ر بأنها " كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه ، كالظواه 633فقد عرّفها املرشع املغريب نفيذه .انقضاء االلتزام الستحالة ت

، العواصف والحرائق والجراد  ( وغارات العدو ، وفعل السلطة ، ويكون من شأنه أن يجعل الطبيعية ) الفيضانات ، الجفاف

 تنفيذ االلتزام مستحيال . 

األمر الذي كان من املمكن دفعه، ما مل يقم املدين الدليل عىل أنه بذل كل العناية  وال يعترب من قبيل القوة القاهرة

 لدرئه بنفسه .

                                                           

 من قانون االلتزامات والعقود . 269( الفصل 633 
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 وكذلك ال يعترب من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين ".

طالبة بالتعويض م إمكانية املكام أن املرشع املغريب حدد اآلثار املرتتبة عن قيام أو توافر رشوط القوة القاهرة والسيام عد

 634إذا اثبت املدين أن عدم الوفاء بااللتزام أو التأخري فيه ناتج عن سبب ال يعزى إليه ، وإمّنا  للقوة القاهرة.

،  فانه تحّدث عن أثارها عىل تنفيذ االلتزام  635أما املرشع الفرنيس ومن خالل املقتضيات املنظمة لحالة القوة القاهرة 

 وم بتعريف مفهومها أو تحديد رشوطها بعكس املرشع املغريب كام أرشنا لذلك سلفا .، دون أن يق

و سار يف  636من القانون املدين  215وقد تناول املرشع املرصي بدوره  موضوع القوة القاهرة من خالل مقتضيات املادة 

ها بنصه " إذا رة ، بل فقط قام بتحديد أثار نفس اتجاه املرشع الفرنيس ، إذ انه مل يخصص تعريفا واضحا ملفهوم القوة القاه

أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي اليد له فيه ، كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة أو خطأ من املرضور أو خطأ 

 637من الغري ، كان غري ملزم بتعويض هذا الرضر ما مل يوجد نص أو اتفاق عىل غري ذلك .

قعة للقول بأنها تشكل قوة قاهرة ، بل البد من توفر مجموعة من الرشوط لتحققها وكام هو معلوم فال يكفي حدوث وا

 والتي ميكن استنباطها من تعاريف الفقه والقضاء وفق األيت : 

: ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقاً. فال يكفي  أن يكون الحادث غري متوقع  (1

توقع من جانب املدين، وإمنا أيضاً يجب أن يكون غري ممكن التوقع من جانب أك ر فيه أن يكون غري ممكن ال

 ً  .الناس حيطة وحذرا

سقوط الثلوج يف فصل  ويرتتب عىل ذلك أنه إذا كان الحادث متوقعاً، فإنه ال يعفي من املسؤولية، ومثال ذلك

 .الشتاء يف مدينة موسكو هو أمر متوقع ومن ثّم ال يعد قوة قاهرة

إضافة لذلك أن يستحيل  ال يكفي لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادث، بل يجب حالة دفع الحادث :است (2

دفعه، ومعنى ذلك أن الحادث يجب أن يؤدي إىل استحالة تنفيذ االلتزام استحالة مطلقة ، فإذا استطاع املدين 

ا لية حتى لو كان غري ممكن التوقع. وال فرق هندفع الحادث ومل يفعل، فال يعفي هذا الحادث املدين من املسؤو 

بني أن تكون استحالة تنفيذ االلتزام مادية، كالزلزال ، أو أن تكون االستحالة معنوية، كام لو التزم شخص بالقيام 

بعمل معني يف يوم محدد، وأخل بذلك نتيجة وفاة والده، ومن ثّم تعفي من املسؤولية إذا كانت غري ممكنة التوقع 

 ." ضاً. وهذا الرشط هو تطبيق للقاعدة القائلة: " ال التزام مبُحالأي

أي أال يكون هناك خطأ من املدعى عليه ، فإذا تسبب املدعى عليه بوقوع الحادث أو  ـ أن يكون الحادث خارجياً: (3

من املسؤولية.  فيساعد عىل وقوعه، فال يعّد الحادث قوة قاهرة حتى لو توافر فيه الرشطان السابقان؛ ومن ثّم ال يع

 . وكذلك إذا كان الحادث داخلياً بالنسبة لليشء

                                                           

 من قانون االلتزامات والعقود المغربي . 268( الفصل 634 

 من القانون المدني الفرنسي . 1148و 1147( الفصلين 635 

ثبت م ي( تّنص المادة المذكورة على ما يلي : " إذا استحال على المدين أن ينفذ التزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما ل636 

 أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزاماته "

 من القانون المدني المصري  165( المادة 637 
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من قانون االلتزامات والعقود عىل أنه " ينقيض االلتزام إذا نشأ ثم أصبح  335وقد نص املرشع املغريب ضمن مقتضيات 

 مطل ".محله مستحيال ، استحالة طبيعية أو قانونية ،بغري فعل املدين أو خطأه وقبل أن يصري يف حالة 

وأثار استحالة تنفيذ االلتزام لسبب أجنبي يف العقود التبادلية تقيض أن استحالة تنفيذ االلتزام األصيل يؤدي إىل 

 استحالة تنفيذ االلتزام املقابل .

كان من قانون االلتزامات والعقود حيث قال " أذا  338وقد أيّد املرشع املغريب هده القاعدة يف الفقرة األوىل من املادة 

عدم تنفيذ االلتزام راجعا اىل سبب خارج عن إرادة املتعاقدين وبدون أي يكون املدين يف حالة مطل ، برئت ذمة هذا األخري 

 ، ولكن ال يكون له الحق يف أن يطلب أداء ما كان مستحقا عىل الطرف األخر ."

رف أذا كان قد أدى فعال التزامه اىل  الط ويرتتب عن هذه القاعدة أن أحد الطرفني املتعاقدين يف العقد التباديل ،

األخر الذي برئت ذمته الستحالة التنفيذ بسبب اجنبي اليد له فيه ، فان من حق الطرف الذي أدى التزامه ان يسرتد ما أداه 

 638كال أو جزءا بحسب األحوال .

    Les Circonstances Exceptionnellesنظرية الظروف الطارئة : (2

 التوازن االقتصادي يف مرحلة الحقة عىل تكوين العقد، ونقصد بها مرحلة تنفيذ العقد، وذلك إن حدوث اختالل يف

 بسبب حوادث استثنائية عامة وغري متوقعة، تفرض معالجة مثل هذا االختالل، وإزالة الرضر الناشئ عنه.

ذا نصت هر أثرها يف معظم العقود، لوهذه املعالجة تتم استناداً إىل األحكام الخاصة بنظرية الظروف الطارئة، التي يظ

، وحظيت باهتامم الفقهاء و رشاح القانون ووجدت لها تطبيقات واسعة يف أحكام القضاء، 639عليها مختلف ترشيعات الدول

 .وذلك لتحقيق التوازن العقدي، ومراعاة مقتضيات العدل بني أطراف العقد

" كل حادث عام الحق عىل تكوين العقد ، وغري متوقع الحصول وقد عرّف بعض الفقهاء القانون الظروف الطارئة بأنها 

أثناء التعاقد ، ينجم عنه اختالف بنّي يف املنافع املتولدة عن عقد يرتاخى تنفيذه إىل أجل أو أجال ، بحيث يصبح تنفيذ املدين 

ك ملألوف يف خسارة التجار ، وذلاللتزامه كام أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شديدا ، ويتهدده بخسارة  فادحة تخرج عن الحد ا

 640كخروج سلعة تعهد املدين بتوريدها بتسعرية ، ثم ارتفع سعرها ارتفاعا فاحشا غري مألوف  وال متوقع "

 وعرفها بعض الفقه اآلخر بأنها " تلك الحوادث التي ال تؤدي إىل جعل تنفيذ التزام املدين 

   641انفسخ العقد ومل يكن هناك مجال لتعديله"مستحيال ألنه لو صار مستحيال النقىض االلتزام و  

                                                           

ضائه ق( الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي ، الجزء الثاني أوصاف االلتزام وانتقاله وان638638 

  513، ص 

 ( المشرع المغربي لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة على غرار المشرع الفرنسي .639 

رزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصادر االلتزام ، المجلد األول ، منشورات الحلبي ، بيروت ، الطبعة ( د عبد ال640 

 705، ص  2015الثالثة الجديدة، لسنة 

عقد أحكام االلتزام، دار ( د. سمير عبد السيد تناغو  ود.محمد حسين منصور، القانون وااللتزام، نظرية القانون، نظرية الحق، نظرية ال641 

 156،ص 1997المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر 
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 : وحتى يتم إعامل نظرية الظروف الطارئة البد من توفر الرشوط اآلتية

 أن توجد أثناء تنفيذ العقد ظروف أو حوادث استثنائية عامة. (1

 أن ال يكون يف الوسع توقع هذه الظروف أو الحوادث االستثنائية. (2

 ستثنائية تنفيذ االلتزام مرهقا ال مستحيال.أن تجعل هذه الظروف أو الحوادث اال  (3

إذن وبعدما قمنا بتعريف كل من حالة القوة القاهرة وكذا نظرية الظروف الطارئة وتحديد رشوطهام بشكل عام ، سننتقل 

زامات تتخضع ألحكام الحالتني أو إحداها مبناسبة تنفيذ االل   covid-19يف النقطة املوالية للحديث عن نطاق اعتبار جائحة 

 الناشئة عن العقود الرياضية .

 بني نظرية الظروف الطارئة وحالة القوة القاهرة  يف تنفيذ العقود الرياضية  :    covid-19( جائحة 3

يصعب من الناحية الواقعية التمييز بني حالة الظروف الطارئة وبني حالة القوة القاهرة نظرا للتقارب الكبري بني رشوط 

منها ، إال أن معيار التمييز األسايس بالنسبة للحالتني يتجىل يف اآلثار التي تنشأ عن كل واحدة منها ، إذ  انعقاد كل واحدة

أن الحالة األوىل تجعل االلتزام قابال للتنفيذ رغم كونه مرهقا ، بينام الثانية تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال وتؤدي إىل 

 دين  .انقضائه دون ترتيب أي مسؤولية من جانب امل

وبتطبيق الرشوط املوضوعية التي تنشأ عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة وكذا حالة القوة القاهرة عىل جائحة 

coronavirus  من طرف أي دولة مبا فيها الصني التي انتقل منها  مل يكن متوقع الحصولسنخلص إىل أن هذا الفريوس

تى ميكن حوباء القاتل مل تستطع أي دولة اكتشاف أي لقاح للقضاء عليه إىل باقي دول العامل ،  كام أنه وبعد تفيش هذا ال

مختلف األنشطة التجارية  حجر صحي شامل و أوقف مؤقتايف   بشكل عام  ، ناهيك عن كون هذا الوباء أدخل العامل دفعه

الساعة مل يثبت كونه فريوس للحد من انتشاره ، علام بأنه ولحدود  642بقرارات حكوميةوالصناعية ، والخدماتية  والرياضية 

ر كام يتم تداول ذلك يف مجموعة من املناب وال دخل للبرش يف تطويرهمخربي من صنع البرش بل هو فريوس طبيعي 

 اإلعالمية .

ميكن أن تطبق عليها أحكام نظرية  coronavirusوبالتايل ميكن القول أن أثار االلتزامات العقدية املرتتبة عن جائحة   

 إذا تحققت عنارص قيامها ، ميكن إعامل أحكام نظرية الظروف الطارئةإذا تحققت رشوط  تكوينها  ، كام قاهرة القوة ال

                                                           

( تعد نظرية عمل األمير من أقدم النظريات التي أوجدها مجلس الدولة الفرنسي في مجال العقود اإلدارية لتعويض المتعاقد مع اإلدارة 642 

 ة عن اإلدارة .تعويضا كامال عما أصابه من ضرر بسبب اإلجراءات اإلدارية الصادر

قد ويمكن تعريف نظرية فعل األمير بأنها : " عمل يصدر عن سلطة عامة وبدون خطأ من جانبها ، ينتج عنه سوء مركز المتعاقد مع اإلدارة في ع

عيد التوازن المالي ما يإداري ، ويؤدي إلى التزام اإلدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة األضرار التي تلحقه من جراء ذلك ، ب

 للعقد".

 المصدر : ذة أماني عزمي طه أبو عرقوب ، نظرية عمل األمير ودورها في حفظ التوازن المالي في عقد األشغال الدولي ، مجلة جامعة فلسطين

 ، منشور على الرابط التالي :  2017لألبحاث والدراسات ، المجلد السابع ، العدد الثاني يونيو 

https://www.academia.edu/37798205نظرية_عمل_األمير_ودورها_في_حفظ_التوازن_المالي_في_عقد_األشغال_الدولي_الفيد _در/

 اسة_مقارنه

 

https://www.academia.edu/37798205/نظرية_عمل_الأمير_ودورها_في_حفظ_التوازن_المالي_في_عقد_الأشغال_الدولي_الفيدك_دراسة_مقارنه
https://www.academia.edu/37798205/نظرية_عمل_الأمير_ودورها_في_حفظ_التوازن_المالي_في_عقد_الأشغال_الدولي_الفيدك_دراسة_مقارنه
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واألمر هنا يبقى مرتوكا للمحكمة للنظر يف كل نزاع بشكل مستقل عن األخر حتى ال يكون هناك تعسف من طرف املدين 

ية لعقدية بحجة هذه الجائحة ، علام بأن الحركة االقتصادية العامليف استغالل نظرية القوة القاهرة للتملص من التزاماته ا

مل تتوقف بشكل نهايئ ، بل إن مجموعة من القطاعات اإلنتاجية والخدماتية  مل تتوقف خالل هذه الجائحة  ، كام أن 

ها بناء عىل اع أماماالدعاء بحصول خسائر مادية فادحة مرتوك لتقدير املحكمة  أو الهيئة التحكيمية التي سيعرض النز 

 الوثائق التي سيديل بها املدين أو الطرف الذي ستمسك بالقوة القاهرة .

كقوة القاهرة للتهرّب من تنفيذ االلتزامات العقدية خاصة عىل املستوى  covid-19وما دفعني للتحذير من استغالل 

   القوة القاهرة" "ية والصني  إىل استصدار شواهد االقتصادي هو تسابق القوى الصناعية الكربى كالواليات املتحدة األمريك

حتى تتمكن رشكاتها االستمرارية العمالقة من تفادي خسائر مالية كربى جراء عدم تنفيذها اللتزاماتها التعاقدية وبالتايل 

تجاه الذي وهو نفس اال  643تجنب الحكم عليها بغرامات التأخري وكذا التعويض عن األرضار التي تنشأ عن ذلك التأخري .

أن جائحة كورونا تعترب  2020فرباير  28بتاريخ  Bruno le Maireنحته فرنسا من خالل إعالن وزيرها يف االقتصاد واملالية 

 644قوة قاهرة بالنسبة للمقاوالت الفرنسية .

مراض واألوبئة وللتوضيح أك ر فاالجتهاد القضايئ الفرنيس بشأن األمراض واألوبئة كان يسري يف اتجاه عدم اعتبار األ 

 تدخل يف دائرة القوة القاهرة .

، وفريوس حمى الضنك ، أو حتى 646 2009يف عام   H1N1، وأوبئة أنفلونزا 645وهكذا ، مل يتم اعتبار مرض الطاعون 

 عىل أنها أزمات صحية تشكل أحداث قوة قاهرة . 647داء الشيكونغونيا 

ض، اعترب القضاة إما أن األمراض كانت معروفة، وكذلك مخاطر فأثناء بت املحكمة يف القضايا املرتبطة بهذه األمرا

انتشارها وآثارها الصحية، أو أنها مل تكن مميتة )مبا فيه الكفاية( وذهبوا إىل استبعاد االحتجاج بهذه األمراض من أجل 

 .648التنصل من تنفيذ االلتزامات. وبالتايل ، فإن الوباء ليس بالرضورة وال تلقائيًا حالة قاهرة

وهي تبت يف قانون ألجانب بتكييف جائحة   2020مارس  12كام أن قرار محكمة االستئناف كوملار الفرنسية بتاريخ 

covid-19   قوة قاهرة جاء مجانبا للصواب ومعرضا للنقض ، بعدما مل يتمكن املستأنف ، وهو أجنبي خاضع لالعتقال اإلداري

 .شتباه يف اإلصابة بالفريوس التاجييف فرنسا ، من حضور جلسة االستئناف بسبب اال 

                                                           

شهادة منحت للشركات المتضررة من فيروس كورونا  4811مارس الجاري  3التي أصدرتها الصين حتى « القوة القاهرة»دد شهادات لغ ع( ب643 

 مليار دوالر. 53.79لحمايتها من تبعات عقود تصل قيمتها لحوالي 

 -rabic.arabianbusiness.com/banking/388637https://a: المصدر 

644 ) https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/le-coronavirus-sera-considere-comme-un-cas-de-force-

majeur-pour-les-entreprises_700912 

645 ) Cour d’appel de Paris, 25 sept. 1996, n° 1996/08159. 

646 ) Cour d’appel de Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229 

647 ) Cour d’appel de Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739. 

648 ) Ludovic –landivaux , Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? Ça dépend…, https://www.dalloz-

actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend#.Xr_yJG5uJPY , le 20 Mars2020  

https://arabic.arabianbusiness.com/banking/388637-
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/le-coronavirus-sera-considere-comme-un-cas-de-force-majeur-pour-les-entreprises_700912
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/le-coronavirus-sera-considere-comme-un-cas-de-force-majeur-pour-les-entreprises_700912
https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend#.Xr_yJG5uJPY
https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend#.Xr_yJG5uJPY
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وأشارت محكمة االستئناف كوملار أنه و بسبب هذه الظروف ، التي وصفتها بأنها "استثنائية" ، مل تتمكن من اتخاذ 

القرار يف غياب املستأنف الذي مل تكن له القدرة  عىل التنبؤ باملرض ومل يتمكن من مقاومته. خاصة و أن "املهلة الزمنية 

محكمة  وضة للحكم يف القضية مل تسمح بإحضار املستأنف نظرا لضامن عدم وجود خطر العدوى من جهة ، وأناملفر 

 649.  مل يكن لديها املعدات التي متكنها من عقد الجلسة عن طريق التداول بالفيديو من ناحية أخرى االستئناف

مارس  18يف اجتامع ملكتب املجلس بتاريخ :  FIFAأما عىل املستوى الريايض فقد اتّخذ االتحاد الدويل لكرة القدم

تشّكل "قوة القاهرة " وهو ما يستشف من خالل دورية بعثها لالتحادات  coronavirusبكون جائحة  قرار نهائيا 2020

 .650لثانيةا املنضوية تحت لوائه ، إذ اعترب فيها كذلك أن كرة القدم العاملية مل تتأثر بهذا الشكل ومل تتوقف منذ الحرب العاملية

ولكن وبغض النظر عن الحلول التي قدمها االتحاد الدويل لكرة القدم للعائلة الرياضية للخروج من األزمة التي تعيشها 

كرة القدم العاملية والتي سنأيت عىل مناقشتها يف قادم محاور هذه الدراسة ، فأنني أعترب بشكل شخ ي أن االتحاد الدويل 

، بل ومنح للرشكات  والجمعيات الرياضية ،  651"قوة قاهرة "وجزم بذلك Coronavirusجائحة  للعبة قد ترّسع يف اعتبار

وحتى الالعبني واألطر التقنية  توقيعا عىل بياض الستغالل هذه النقطة يف تنفيذ التزاماتها املتبادلة ، رغم أنه حاول تدارك 

 خلق نوع من التوازن بني أطراف العقود الرياضية . ذلك من خالل مذكرته التوجيهية لالتحادات القارية عرب محاولة

قوة قاهرة هو أن أهم أثر من أثار القوة  covid-19قد ترسع يف اعتبار جائحة   FIFAوما جعلني أذهب يف اتجاه اعتبار

ة القدم ر القاهرة واملتمثل يف جعل تنفيذ االلتزامات مستحيال غري قائم إىل حدود اآلن ، ذلك أنه حتى ولو توقف نشاط ك

،  فإن العقود الرياضية االحرتافية استمرت يف إنتاج 652املحرتفة بشكل مؤقت يف مختلف أنحاء العامل بقرارات حكومية 

أثارها ولو بشكل مرهق ، ذلك أن األندية الرياضية االحرتافية استمرت يف تنفيذ التزاماتها املالية رغم أنها قامت بتقليصها 

ترشيع العمل يف كل بلد ، ناهيك عن كون معظم الالعبني كانوا يزاولون تدريباتهم بشكل إما بشكل توافقي أو بحسب 

يومي يف منازلهم وفق برامج أعّدها املعّدون البدنيون لألندية ، باستثناء إجراء املباريات ، مبعنى أن الالعبني كانوا يضعون 

 خدماتهم البدنية رهن إشارة مشغلهم وهو النادي .

ندية جود ألي أدلة تثبت أن أغلب األندية ترضرت ماليا من توقف الدوريات ملدة شهرين أو ثالث وخاصة األ كام أنه ال و 

تعترب ظرفا من الظروف الطارئة التي حصلت بعد  covid-19لذلك شخصيا أعتقد بأن جائحة  . 19-العمالقة  بسبب كوفيد

لغياب  ل أثناء التعاقد ، ومل يكن باإلمكان دفعها إىل غاية اليومإنشاء العقود الرياضية االحرتافية ، ومل تكن متوقعة الحصو 

أي لقاح للحد من انتشارها ، كام أنها تتميز بطابعها العام واالستثنايئ أي أنها أصابت جّل دول العامل بدون متييز ، وفرضت 

ة التنفيذ لنقول مل ، ومل تجعلها مستحيلإنتاج العقود ألثارها القانونية،  بشكل توافقي وأك ر توازن وتناسب بني األجر والع

 بأن الجائحة تشكل قوة قاهرة .

                                                           
649 ) CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098  

 . 2020أبريل  7المؤرخة في  1714عدد :  FIFA( دورية 650 

 . 2020رس ما 18بتاريخ :   FIFA ( قرار نهائي  أتخذه المكتب التنفيذي للفيفا 651 

وهنا نتحدث عن نظرية عمل األمير التي سبق وأن شرحناها سابقا ، والتي تجعل تنفيذ االلتزام متراخيا بسبب قرارات السلطات الحكومية ( 652 

 بتوقيف النشاط الرياضي خشية من تفشي وباء.
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ولّعل السؤال األسايس الذي سيتّعني عىل الهيئات القضائية التحكيمية الرياضية اإلجابة عنه وهي تبت يف النزاعات 

القوة القاهرة أم أنه ظرف  يف خانة  covid-19الرياضية املرتبطة بهذه الجائحة سيتمحور حول إىل أي  مدى ميكن تصنيف 

إىل التوقف املؤقت عن تنفيذ مختلف االلتزامات التعاقدية ؟ أم أنه   coronavirusمن الظروف الطارئة ؟ وهل أدى  انتشار 

 أدى إىل التوقف النهايئ لهذه االلتزامات التعاقدية وبالتايل استحالة تنفيذها ؟ 

بخصوص العقود الرياضية االحرتافية  مجانب للصواب  FIFAرة" من طرف "قوة القاه فريوس كورونا املستجدإن اعتبار 

، مادام أن هذا األمر مرتوك للسلطة التقديرية للهيئات القضائية التحكيمية الرياضية  ، خاصة وأن معيار التحديد هنا 

يجب تفسريها بشكل  ذهب إىل أن رشوط حدوث القوة القاهرة   TAS موضوعي وليس شخ ي ، وأن االجتهاد القضايئ لـ

 653ضيق ، ألن القوة القاهرة تُدخل استثناًء عىل القوة امللزمة لاللتزام.

ويف هذا اإلطار اعتربت محكمة التحكيم الريايض أن رفض الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم تنظيم نهائيات كأس 

يف مجموعة من الدول االفريقية دون إبراز   EBOLA بادعاء القوة القاهرة الناتجة عن انتشار فريوس 2015أمم إفريقيا سنة 

ة عنارصها  بالنسبة للمملكة املغربية التي مل يصلها الوباء شكل خرقا لبنود اتفاقية التنظيم وخرقا للوائح الكونفدرالية اإلفريقي

 يل : ما ي TASمن املقرر التحكيمي الصادر عن  4جاء ضمن الحيثية رقم  لكرة القدم وموجبا للتعويض .

كان بسبب حالة " القوة القاهرة " ، كام أن  2015( أن طلبها تأجيل تنظيم كأس أمم إفريقيا FRMF" ترى املستأنفة ) 

العامل الرئييس الذي دفعها لطلب التأجيل هو تفاقم كبري ومثري للقلق لفريوس ايبوال ، وتعترب املستأنفة أنه يف هذا اإلطار 

 عاملية ووزارة الصحة املغربية .اتبعت توصيات منظمة الصحة ال

ومع ذلك ترى هيئة التحكيم أن املستأنفة مل تثبت حالة القوة القاهرة يف هذه الحالة، وعىل العكس من ذلك يجب 

ال يوجد تعريف  قانوين للقوة القاهرة يف الترشيع السويرسي ، كام أن االجتهاد  وقف املستأنف عليه يف هذا الصدد.إتباع م

 . 654سويرسي ينظر للقوة القاهرة بشكل تقييدي للغاية ، وهو ما يفرتض وجود استحالة يف التنفيذ...." القضايئ ال

إن أهم أثر من أثار القوة القاهرة وهو استحالة تنفيذ االلتزام غري وارد بتاتا بالنسبة للعقود الرياضية االحرتافية كام أرشنا 

 لذلك سابقا .

التي حصلت بعد إنشاء العقود الرياضية  ظرفا من الظروف الطارئةتعترب  covid-19لذلك شخصيا أعتقد بأن جائحة 

االحرتافية خاصة وأن االلتزامات املتبادلة الناشئة عن العقد الريايض يف ظل هذه الجائحة مل تتوقف بشكل نهايئ بل 

هذه  ال ، هذا فضال عن كونبشكل مؤقت سيام وأن معظم العقود الرياضية تكون مستمرة  يف الزمان وال تطرح أي إشك

الجائحة مل تكن متوقعة الحصول أثناء التعاقد ، ومل يكن باإلمكان دفعها إىل غاية اليوم لغياب أي لقاح للحد من انتشارها 

، كام أنها تتميز بطابعها العام واالستثنايئ أي أنها أصابت جّل دول العامل بدون استثناء ، وفرضت إنتاج العقود ألثارها 

انونية،  بشكل توافقي وأك ر توازن وتناسب بني األجر والعمل ، ومل تجعلها مستحيلة التنفيذ ، ذلك فان األندية قامت الق

                                                           
653 ) CAS 2015/A/3909 Club Atlético Mineiro v. FC Dynamo Kyiv, award of 9 October 2015. 

654)  TAS 2015 /A/3920 FRMF c . CAF ( 17 novembre 2015) ( dispositif du 2 avril 2015 )  
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بتخفيض رواتب العبيها وأطرها التقنية رغم الصعوبات املالية التي تعاين منها حتى ال يكون هناك إرهاق يف تنفيذ التزاماتها 

 .655 حني استئناف املنافسات الرياضية وعودة األمور إىل وضعها الطبيعيإعامال لقواعد العدل واإلنصاف إىل

تطبق نظرية "الظروف الطارئة" في الحاالت التي يكون فيها تنفيذ االلتزام مرهقا ألحد ، وكما هو متفق عليه غالبا

الطرفين. أما إذا كليهما. ويكون الجزاء هو رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على أو االطراف 

 استحال التنفيذ فيطبق على األمر نظرية أخرى هي نظرية "القوة القاهرة" التي تختلف أحكامها عن أحكام نظرية "الظروف

سارة ."الحد المألوف فال مجال لتطبيق ـــالطارئة". والجزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء االلتزام. أما إذا لم تتجاوز الخ

 .656"القوة القاهرة"

فهذا يعني أنه  FIFA"قوة قاهرة "كام ذهب إىل ذلك  االتحاد الدويل   covid-19ما إذا نحونا منحى  اعتبار جائحة أ 

ميكن  لطريف العقد الريايض أو أحدها التحلل من التزامه التعاقدي يف مواجهة األخر بذريعة استحالة التنفيذ ، خاصة يف 

، ف الطارئةالقاهرة أو نظرية الظرو انون الالعب الذي مل ينظم حاالت القوة ظل وجود فراغ ترشيعي  وتنظيمي عىل مستوى ق

 وهنا سنكون أمام فوىض ونزاعات بالجملة بني األندية والعبيها الذين يرغبون يف االنتقال ألندية أخرى .

تي رضبتها بسبب األزمة املالية ال coronavirusصحيح أن بعض الرشكات الرياضية أعلنت إفالسها يف ظل جائحة 

وجعلت تنفيذ التزاماتها املالية يف مواجهة العبيها وأطرها مستحيال . وهنا نعم يجب إعامل أثار القوة القاهرة، لكن هذه 

الحاالت املعزولة تشكل استثناء عىل ميكن القياس عليه حامية لالستقرار التعاقدي الذي تتميز به  العقود الرياضية 

 االحرتافية.

التأثير يف وى "القوة القاهرة" معقدّة ومحل خالف بين األطراف عندما ال تتسبب متغيرات كبرى حتما ستصبح دعا

، وعموما فان الهيئات القضائية ، أو الهيئات التحكيمية  الرياضية الوطنية والدولية  هي وحدها بشكل مباشر على العمل

ن العنارص التي تشكل جوهره للقول بوجود "قوة عىل حدة والبحث ع covid-19املؤهلة لدراسة كل نزاع  مرتبط بجائحة 

 تنفيذ العقد الريايض االحرتايف .قاهرة" أو "ظرف من الظروف الطارئة " مبناسبة 

  Coronavirusاملبحث الثاين : اآلليات املؤسساتية لحامية العبي كرة القدم املحرتفني يف ظل جائحة 

 FIFAاملطلب األول : االتحاد الدويل لكرة القدم 

يف إطار اختصاصاته املخولة له مبوجب نظامه األسايس باعتباره أعىل جهاز ريايض يسهر عىل تسيري شؤون كرة القدم 

اط وتوقف النش  فريوس كورونا املستجدمبارشة بعد تفيش   FIFA، بادر االتحاد الدويل لكرة القدم  657عىل املستوى الدويل 

ن التدابري للتخفيف من األزمة التي خلقتها هذه الجائحة خاصة عىل املستوى الريايض حول العامل  إىل القيام مبجموعة م

 إلعادة كرة القدم العاملية إىل سابق عهدها .   القانوين واملايل

                                                           

مايو  15( مجموعة من الدوريات العالمية أعلنت عودتها للمنافسة رغم استمرار الجائحة وفي مقدمتها الدوري األلماني الذي سينطلق في 655 

 نجليزي فسيعود خالل غشت القادم .، أما الدوري اال  2020يونيو  12ود للمنافسة في ، أما الدوري االسباني فمقرر أن يع2020

 ن مقال منشور على الرابط التالي ( مقتطف م656 

 https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/d3acb53a-d409-4164-8037-c1b604681880 

657 ( Article 2 de Statuts de la Fifa ( édition juin 2019)  
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 عىل املستوى القانوين  :  (1

مل التي  658خاصة يف نظام انتقاالت الالعبني  covid-19يف ظل الفراغ التنظيمي والقانوين الذي كشفت عنه جائحة 

تتضمن أي مقتضيات قانونية واضحة ميكن اللجوء إليها لتدبري هذه األزمة بني األندية والالعبني واألطر التقنية خاصة عىل 

مستوى تنفيذ االلتزامات املالية  بني األطراف  سيام وأن مجموعة من األندية اتخذت قرارات أحادية بتخفيض أجور العبيها 

من طرف    FIFAويف ظل تزايد الضغوطات عىل  لبلد ودون استشارة الطرف األخر .مل يف ااستنادا إىل أحكام قوانني الع

نقابة الالعبني للتدخل من أجل إيجاد حلول قانونية لوضعية الالعبني بالخصوص ، وأمام تزايد األسئلة املرتبطة باقرتاب 

انتقالهم ألندية أخرى ، عقد مكتب مجلس لالتحاد انتهاء املواسم الرياضية ، وكذا انتهاء عقود الالعبني ، أو حلول أجل 

 coronavirusقّرر من خالله اعتبار جائحة  2020مارس  18الدويل لكرة القدم اجتامعا طارئا بواسطة تقنية الفيديو بتاريخ 

ام بتعيني ، كام ق  659 2004من النظام النموذجي النتقاالت الالعبني لسنة  27"قوة قاهرة" مستندا عىل مقتضيات املادة 

 لتقديم مقرتحات وحلول قانونية قد تساعد الكرة العاملية لتجاوز الصعوبات التي  تواجهها . 660مجموعة عمل 

والتنظيمية للمشاكل التي أفرزتها الجائحة يف ثالثة محاور رئيسية   وقد خلصت مجموعة العمل إىل تقديم حلول قانونية

وإرساله لجميع االتحادات الرياضية و االتحادات القارية   661يل اسرتشادي يف وثيقة مرجعية أو دل  بصياغتها FIFAقام 

املنضوية تحت لوائه للرجوع إليه عند االقتضاء عىل سبيل االستئناس ، مع إشارته إىل الطابع غري اإللزامي  لهذه الوثيقة  

 662يف الشق املتعلق بتنفيذ االلتزامات التعاقدية .

   : وتتلخص هذه املحاور فيام ييل 

االتفاقات التي شارفت عىل نهايتها بنهاية املوسم الريايض ، وكذا االتفاقات الجديدة  التي تم توقيعها بشأن املوسم  -

 الريايض املقبل .

 .covid-19االتفاقات التي ال ميكن تنفيذها كام خططت األطراف يف األصل بسبب  -

 . التوقيت املناسب لفرتات التسجيل -

التي شارفت عىل نهايتها بنهاية املوسم الريايض ، وكذا االتفاقات الجديدة  التي تم  ( بالنسبة لالتفاقات 1-1

 توقيعها بشأن املوسم الريايض املقبل .

إىل تعزيزها عىل  FIFAيعترب حامية االستقرار التعاقدي كام سبق وأن تقدم معنا أعاله أحد أّهم األولويات التي تسعى 

تعاقدي أثّرت بشكل أو بأخر عىل هذا االستقرار ال املستجد فريوس كورونااألكيد أن جائحة مستوى كرة القدم االحرتافية ، و 

 ، خاصة وأن هذا الوباء انترش خالل فرتة وصلت فيها معظم الدوريات إىل املحطات األخرية من نهاية مواسمها الرياضية .

                                                           

658 ) Règlement du statut et du Transfert des joueurs ( édition Mars 2020) 

659 ) Article 27 de Règlement  du statut et du Transfer des joueurs Il déclare ce qui suit : «  le comite exécutif rend une 

décision définitive sur tous les cas non prévus dans le présent règlement ou en cas de force majeure. » 

 ، ممثل عن االتحادات القارية ، االتحادات األعضاء ، الجمعية األوروبية لألندية ، االتحاد الدولي FIFA( مجموعة العمل تكونت من ممثل عن أدارة  660

كرة القدم بالفيفا .لالعبين المحترفين ، منتدى العصب العالمية ، وبرئاسة رئيس لجنة ممثلي العبي   

661 ( Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 »  

662 ) «  les principes évoques aux points 1 et 2 ci-dessous doivent être considères comme des directives interprétatives ( 

non contraignants ) du règlements »  . 
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ه عاقدية الرياضية وتعديلها أو إنهائها ، لذلك يوليله ارتباط وثيق بإنشاء االلتزامات الت 663واألكيد أن املوسم الريايض

لضبط جميع   TMS "664 أهمية كبرية من خالل وضعه لنظام إلكرتوين دقيق يسمى "   FIFAاالتحاد الدويل لكرة القدم 

ع ياملعطيات املرتبطة ببداية تواريخ املواسم الرياضية ونهايتها يف مختلف  الدوريات حول العامل ، فضال عن ضبط جم

العمليات املرتبطة بالجانب التعاقدي من خالل إلزام األندية برضورة نرش العقود االحرتافية ، أو عقود االنتقاالت ، أو عقود 

 اإلعارة وما تتضمنه من قيمة مالية ، زيادة يف الشفافية وحامية للنزاهة  يف مجال كرة القدم .

ددة ، واتفاقات انتقاالتهم، أو إعارتهم بفرتات التسجيل املحويف مجال كرة القدم يرتبط تسجيل عقود عمل الالعبني

، وليس من الغريب أن تكون بداية مرحلة التسجيل متوازية مع انطالقة املوسم TMSمن طرف كل اتحاد كروي يف نظام 

 665الريايض الجديد.

سبب توقيف نشاط كرة القدم نتيجة ب 2020وأمام  استحالة إنهاء املواسم الرياضية  ملختلف الدوريات بنهاية شهر يونيو 

من طرف السلطات الحكومية ، ويف ظل إرشاف نهاية عقود مجموعة من الالعبني املحرتفني مع أنديتهم  covid-19لجائحة 

، واقرتاب دخول اتفاقات انتقال الالعبني أو إعارتهم حيز التنفيذ  دون إنهاء املوسم الريايض ، اقرتح االتحاد الدويل لكرة 

عىل مختلف املتدخلني متديد املدة الزمنية لهذه االتفاقات إىل غاية نهاية املواسم الرياضية ملختلف الدوريات  FIFAدم الق

 666بعد استمرار املنافسات، وكذا اإلعالن عن تاريخ املوسم الريايض املقبل باتفاق بني األطراف املتعاقدة .

دوري معنّي ، وبداية فرتة التسجيل يف دوري أخر ، فان  أما يف حالة حصول تداخل بني نهاية موسم ريايض يف

األولوية تعطى للنادي القديم لالعب أي فريقه األصيل ليك ينهي معه املوسم الريايض ، ثم ينتقل بعد ذلك للتسجيل مع 

يلها اىل التاريخ جالنادي الجديد ، أما بخصوص االلتزامات املالية املستحقة قبل التواريخ الجديدة لالتفاقات فانه يتم تأ 

 667الجديد لبداية املوسم أو فرتة التسجيل الجديد .

                                                           

 الموسم الرياضي كما يلي :  2020من ديباجة نسختها لسنة  10حة انتقاالت الالعبين  في البند الئ ت( عرف663 

"  Saison : période débutant lors du première match officiel du championnat national et se terminant lors de la dernier 

match officiel du championnat national " 

  كما يلي : TMS( عرفت الفقرة 13 من ديباجة  الئحة انتقاالت الالعبين نظام  664

"Système de régularisation des transferts ( TMS) : système d’information  en ligne ayant pour principal objectif de simplifier 

les procédures de transferts  internationaux de joueurs ainsi que d’améliore la transparence et la circulation des 

informations ". 

يونيو من السنة الموالية بمعنى  30يوليوز وينتهي في 1يالحظ أن الموسم الرياضي ينطلق بالنسبة لمعظم االتحادات الرياضية في ( 665 

 سنة مدنية كاملة .

666 ) Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 » p 4 et 5. 

 على ما يلي :  3في فقرتها  2004من الالئحة النموذجية النتقاالت الالعبين لسنة  18( تنص المادة 667  (

" avant qu’un club désirant signer un contrat avec un professionnel puisse négocie avec ce dernier , il est tenu d’en informer 

par écrite club actuel du professionnel .un professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son 

contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois . toute infraction a cette dispositions est sujette aux 

sanctions appropriées " 
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الداعي  إىل متديد العقود واالتفاقات  وتعديل تواريخها بني   FIFAلكن من وجهة نظري الشخصية أعتقد بأن مقرتح 

 ة قاهرة " .التي اعتربتها " قو  Coronavirusالالعبني واألندية ال يستقيم وموقفها الرسمي بشأن جائحة    

إذ كيف يعقل أن تلزم ناديا بتمديد تعاقده مع أحد العبيه مع ما ترتب عىل ذلك من تبعات مالية  ، أو أن تلزّم العبا 

بعدم االنتقال يف التاريخ املحدد إىل ناد أخر سبق وأن وقّع معه عقدا مبدئيا مببلغ مايل أكرب مام يتقاضاه مع ناديه األصيل 

نية قانونية " حالة القوة القاهرة " إلنهاء تعاقده الستحالة تنفيذ االلتزامات املتقابلة  دون أن يرتتب عن ، وأنت أعطيته إمكا

 ذلك أي مسؤولية عقدية .

إذن فأمام غياب نصوص قانونية واضحة يف الئحة انتقاالت الالعبني تنظم هذه الحاالت ، وأمام عدم إلزامية مقرتحات 

FIFA  الرياضية ، وأمام إمكانية  تشبث أحد األطراف مببدأ القوة القاهرة كعائق من عوائق تنفيذ االلتزام التوجيهية لالتحادات

للتحلل من العقد الريايض قبل انتهاء أجله ، ستجد غرفة تسوية النزاعات داخل الفيفا صعوبة كبرية يف حسم النزاعات 

" قوة    covid-19باعتبار  FIFAمن عدمه  ، يف ظل ترّسع  الناشئة عن هذه الحاالت املرتبطة بتمديد االتفاقات والعقود

 " .قاهرة

 .covid-19االتفاقات التي ال ميكن تنفيذها كام خططت األطراف يف األصل بسبب   2-1

ال اختالف حول كون العقد الريايض االحرتايف لالعب كرة القدم هو عقد عمل ، وبالتايل فالعنرص البرشي املرتبط 

يض بدوره ترضر من انتشار جائحة فريوس كورونا  املستجد كباقي القطاعات األخرى بسبب التوقف املؤقت بالقطاع الريا

 فالالعبون واملدربون لن يتمكنوا من العمل ، و األندية لن دوريات كرة القدم حول العامل . لعقود العمل  نظرا لتوقف لجّل 

تزامات فرضته الحكومات عىل املواطنني ، والنتيجة أن تنفيذ االلتكون قادرة عىل توفري العمل بسبب الحجر الصحي الذي 

 "." األجل مقابل العمل لقاعدةاملالية ستتأثر بدورها تطبيقا 

وإذا كانت مختلف الترشيعات االجتامعية الوطنية قد عالجت اإلشكاليات املرتبطة بالتوقف املؤقت عن العمل إما بسبب 

باملقابل يسعى من خالل وثيقته التوجيهية إىل    FIFAطارئة ولكن بدرجات متفاوتة  ، فان حالة القوة القاهرة أو الظروف ال

الحرص عىل توحيد الحلول عىل مستوى عامل كرة القدم العاملية بشأن عقود العمل الرياضية حتى يتسنى توحيد االجتهاد 

لناشئة عن مبناسبة البت يف النزاعات الرياضية االقضايئ من طرف املحاكم  االجتامعية  أو الهيئات التحكيمية الرياضية 

 العقود الرياضية يف زمن الجائحة  .

ويف هذا اإلطار اقرتح االتحاد الدويل لكرة القدم عىل األندية والالعبني واملدربني حلوال متوازنة من أجل حامية 

ة ، لتفادي األندية املترضرة ماليا  بالدرجة الثانيلالستقرار التعاقدي  لالعبني بالدرجة األوىل ،  ثم مراعاة الظروف املادية 

 نشوء أي نزاعات مستقبلية .

تحت إبرام اتفاقيات جامعية للشغل من أجل   إذ حّث األطراف املتعاقدة عىل رضورة الدخول يف مفاوضات جامعية

 coronavirus668بب لريايض بسإرشاف العصب االحرتافية ونقابات الالعبني لتحديد رشوط العمل خالل فرتة توقف النشاط ا

                                                           

أن تتضمن هذه االتفاقيات الجماعية للشغل ، عناصر األجر من قبيل التعويض عن العطل / أو تخفيض األجر ، ثم آلية التضامن  FIFA( اشترط 668 

 ، أو أي امتيازات أخرى ، أو برنامج الدعم الحكومي ، أو شروط تمديد العقود ، وعموما أي شروط أخرى سيتم االتفاق بشأنها .
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تهدف إىل تعديل االتفاقيات تحت طائلة عدم االعرتاف بها ،   لقرارات انفرادية،  كام حّذر من  اتخاذ األندية والالعبني  

اللّهم إذا متت تطبيقا ألحكام القانون الوطني أو إذا كانت مرخصة من خالل اتفاقيات املفاوضة الجامعية  أية آلية جامعية 

 ثلة أخرى .مام

ف الفرقاء سواء بني مختل  االجتامعية أزمة كوروناأما يف حالة عدم نجاح املفاوضات الجامعية للشغل املرتبطة بتدبري 

نقابة الالعبني والهيئات التمثيلية لألندية أو العصب االحرتافية  ، أو إذا كان هناك فراغ ترشيعي وطني  يف الشق املتعلق 

حذر  FIFAملؤقت لعقد الشغل بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة خاصة بالنسبة للدعم املايل  ، فإن بكيفية تدبري التوقف ا

أطراف العقد من كونه هيئاته القضائية )غرفة تسوية ، أو لجنة الالعبني(  لن تعرتف بالقرارات االنفرادية املتعلقة بالرشوط 

 .معقولة وكافية التعاقدية إال إذا تم اتخاذها بحسن نية و كانت

( لألندية بشأن تعديل رشوط عقد العمل les discisions Unilatéralولفحص مدى مرشوعية القرارات األحادية )

عدة معايري ميكن للهيئات القضائية التابعة له االستناد عليها  FIFAالريايض خاصة عىل مستوى تخفيض األجور ،   وضع 

من قبيل ، املجهودات التي بذلها النادي من أجل التوصل  covid-19بطة بجائحة للحسم يف النزاعات االجتامعية املرت

لالتفاق مع الالعب أو املدرب بشكل وّدي ، الوضعية االقتصادية للنادي خالل فرتة النزاع  ، مبدأ التناسب لتعديل العقد 

ي  بعد اتب الصايف لالعب أو اإلطار التقنمبعنى عدم إرهاق أحد طريف العقد عند تنفيذ االلتزام ، ثم التحقق من كون الر 

 .تعديل العقد مل يترضر بشكل كبري ؛ ثم هل  كان قرار تعديل بنود العقد  يهّم النادي بأكمله أو عدد قليل من املوظفني

برضورة تعليق جميع االتفاقات بني األندية وموظفيها طوال فرتة توقيف املسابقات )أي تعليق أنشطة   FIFAكام أوىص 

كرة القدم( ، رشيطة أن تكون التغطية التأمينية الكافية الحفاظ عىل استفادة املوظفني من ترتيبات دعم الدخل األخرى 

 669خالل الفرتة املعنية.

ومن وجهة نظري الشخصية فأن الحلول التي اقرتحتها مجموعة العمل التي عينّها مكتب مجلس الفيفا بشأن تنفيذ 

قرار نفس الجهاز و  يتعارضندية وموظفيها وخاصة عىل مستوى تخفيض األجور بشكل اتفاقي االلتزامات املالية بني األ 

"قوة قاهرة " ، خاصة وأن االقرتاحات تتحدث عن رضورة استمرار األندية يف أداء أجور العبيها  covid-19باعتبار جائحة 

يس غري افية مستمر وممكن رغم كونه مرهقا ولولو بشكل أقل مبعنى أن تنفيذ العقود الرياضية لالعبي كرة القدم االحرت 

 ممكن ومستحيل كام هو الشأن لحالة القوة القاهرة .

تعتربا ظرفا من الظروف الطارئة التي أثرت عىل تنفيذ بنود العقد الريايض لالعب املحرتف  covid-19وبالتايل فجائحة 

يل أجربت عىل وارد املالية قبل انتشار هذه الجائحة وبالتابأن جعلته مرهقا بالنسبة لألندية التي مل تعد تستخلص نفس امل

تخفيض أجور العبيها وموظفيها بشكل عام ، خاصة وأن هؤالء متوقفون مؤقتا عن العمل بقرارات حكومية ) فعل األمري( 

 وليس من طرف أنديتهم .

                                                           
669 ) Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 » p 7  
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ني مختلف خلق نوع من التوازن ب لذلك االتحاد الدويل للعبة بهذه التوصيات التوجيهية بشأن العمل فهو يرمي إىل

 األطراف املتعاقدة تحقيقا للعدل .

فإنه ال يجرب أحد عىل االستمرار يف تنفيذ التزامه  FIFAأما إذا متسك كل طرف يف العقد مببدأ القوة القاهرة كام قررّته 

نكون حتام قيام بأي عمل لفائدتها ، وهو ساملقابل  ، فال األندية ملزمة بتسديد األجور أو جزء منها ، وال املوظفني ملزمون بال

أمام حالة إلنهاء العقد  مادام أن تنفيذه مستحيال ، وهو أمر أن حصل سيخلق أزمة مالية غري مسبوقة يف سوق كرة القدم 

 بعض الالعبني تعادل ميزانيات دول نامية . سيام وأن عقود 

مكرر من الئحة انتقاالت الالعبني 14مقتضيات الفصل كام أنه ميكن لالعب  يف مثل هذا املوقف االستناد عىل  

ليعترب عدم متكينه من أجره ملدة شهرين سببا وجيها إلنهاء تعاقده ، خاصة إذا مل يوجد النادي يف وضعية مالية صعبة ، 

 ورغم ذلك متسك بالقوة القاهرة يف مواجهة الالعب حتى يتفادى أداء األجور .

 . 670التسجيلالتوقيت املناسب لفرتات  3-1

من الالئحة النموذجية النتقاالت  6نظّم االتحاد الدويل لكرة القدم أحكام فرتات تسجيل الالعبني من خالل الفصل 

 بالالئحة التنظيمية املشار إليها أعاله . 3من امللحق  1، وكذا الفصل  2004الالعبني لسنة 

يل السنوية املحددة لهذا الغرض من قبل االتحاد إذ أنه ال ميكن تسجيل أي العب إال خالل إحدى فرتيت التسج

 TMS .671.العضو املعني يف نظام 

غري أن اإلشكال يطرح عندما نعلم أنه فرتات التسجيل تختلف من اتحاد ألخر الرتباطها ببداية كل موسم ريايض 

التاريخ املحدد  ملواسم الرياضية يفبحسب الظروف املناخية أو الطبيعية لكل بلد أولكل قارة ، وبالتايل وأمام صعوبة إنهاء ا

 FIFA سيكون من املفروض عىل فريوس كورونا املستجدبسبب توقف نشاط كرة القدم نتيجة النتشار  TMSيف نظام 

 672االستجابة لتعديل فرتات تسجيل الالعبني .

شأن متديد فرتات تسجيل ب 673ظرفا استثنائيا covid-19وبالعودة للوثيقة التوجيهية سنالحظ أن مجموعة العمل اعتربت 

يف فقرتها األوىل  5، وقد استندت لجنة العمل عىل مقتضيات املادة   FIFAالالعبني ، وليست قوة قاهرة كام سبق وأن قّرر 

والفقرة األوىل من امللحق الثالث  التي تّنص عىل أنه قبل بدء فرتة التسجيل ، يجوز لالتحادات األعضاء تعديل التواريخ 

 ."روف استثنائيةيف حالة "ظ

                                                           
670 Période enregistrement : période fixe par l’association concerne  conformément à l’art 6  du RSTJ 

د انتهاء الموسم وتنتهي عادًة قبل بدء من النظام النموذجي النتقاالت الالعبين فان فترة التسجيل األولى  تبدأ بع 6( طبقا ألحكام الفصل 671 

 أسبوًعا. عادة ما تتم فترة التسجيل الثانية في منتصف الموسم وال يجوز أن تتجاوز أربعة أسابيع . 12الموسم الجديد. قد ال تتجاوز هذه الفترة 

النسبة لكل إتحاد على حدة بعد رفع الحجر الصحي  ، مرونة كبيرة لتعديل تواريخ فترات التسجيل تبعا لنهاية المواسم الرياضية ب FIFA ( أبدى 672 

 .  أسبوًعا( المنصوص عليه في اللوائح 16شريطة أن تتوافق مدتها مع الحد األقصى )أي 

673 " La pandémie de Covid-19 est clairement une circonstance exceptionnelle ".  

Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 » p 8 
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لكافة  FIFAلكن املثري من خالل هذا املحور املتعلق بفرتات التسجيل هو أن توجيهات لجنة العمل التي وجهها 

أن  Covid-19 االتحادات الرياضية  أعلنت رصاحة أنه من حق الالعبني واملدربني  الذين انتهى عقدهم أو تم إنهائه بسبب

رج فرتات التسجيل  بغض النظر عن تاريخ انتهاء العقد أو فسخه ، مع التذكري بأن هذه يسّجلوا لدى اتحاد ريايض أخر خا

 التوصية ملزمة لالتحادات عىل عكس باقي التوصيات التوجيهية األخرى .

املشار إليها  6ويف نظري أن مجموعة العمل باعتامدها هذا املقتىض تكون قد جانبت الصواب وخرقت أحكام املادة 

ناقضت مع باقي املحاور السابقة التي سعت من خاللها لحامية االستقرار التعاقدي من خالل حث كافة األطراف أعاله ، وت

التي تحاول حامية مصلحة   FIFPROعىل رضورة استمراريته ، كام أن هذه التوصية تحمل بني طياتها ضغط نقابة الدوليني 

 FIFAج لالعبني الذين سيتمسكون مبفهوم القوة القاهرة التي أقرّها الالعبني بالدرجة األوىل ، وبالتايل حاولت ضامن مخر 

 إلنهاء التزاماتهم  مع أنديتهم املترضرة بالجائحة ، والبحث عن دوريات أخرى أقل ترضرا منها لتحصني مدخولهم املايل .

وائحه  الذي تعرفه لوجد صعوبات قانونية وتنظيمية كبرية يف ظل الفراغ القانوين FIFAوعموما ميكن أن نقول أن 

خاصة عىل مستوى العقود الرياضية ، لكن ورغم   Covid-19لتجاوز مجموعة من اإلشكاالت القانونية التي أفرزتها جائحة 

املجهودات التي بدلتها مجموعة العمل والتوصيات التي خرجت بها فإنها تبقى غري ملزمة من جهة وغري منتجة من جهة 

التحكيمي املتعلق  لتوحيد االجتهاد القضايئ" محكمة التحكيم الريايض"  يئات القضائية التحكيميةثانية ، ما مل تتدخل اله

وتحويلها إىل قواعد قانونية لتعديل لوائحها  FIFAبالنزاعات املرتبطة بهذه الجائحة، ثم  استغاللها مستقبال من طرف 

 ير املنظومة الترشيعية لكرة القدم .التنظيمية مستقبال ، خاصة وأن هذه الجائحة تعترب حافزا لتطو

 عىل املستوى املايل :  (2

إىل حصول شلل شبه كامل، وإن كان مؤقتا حتى اآلن، عىل مستوى مسابقات  فريوس كورونا املستجدأدى تفيش 

  .أندية كرة القدم حول العامل، مام يطرح أسئلة عن الرضر املايل الكبري الذي ستتكبده الرياضة الشعبية األوىل

وكحال األنشطة التجارية واالقتصادية والفنية، تأثرت الرياضة بشكل عام وكرة القدم بِشكل خاص بتلك القرارات، 

 .التي أدت إىل توقف جميع الدوريات املحلية، واملسابقات القارية، وتأجيل غري مسبوق ألهم البطوالت الدولية

ملادي، ندية يف الدوريات الكربى، بسبب انخفاض املردود اوتسبب ظهور فريوس كورونا يف خسائر مالية كبرية جًدا لأل 

  .نتيجة وقف األنشطة أو تأجيلها أو حتى إقامة املباريات بدون جمهور

مليون جنيه  150فعىل سبيل املثال، يف إنجلرتا تحدثت صحيفة "مريور" يف تقرير لها عن خسائر تتجاوز حاجز 

 750وري املمتاز خالل أسبوعني فقط، مشريًة إىل أن الخسارة قد تصل ملبلغ إسرتليني ستتكبدها األندية جراء توقف الد

مليون يورو خالل كل جولة تم  28كام أكدت عدة تقارير إيطالية، أن األندية خرست   .مليون يف حال إلغاء املوسم بالكامل

مليون يورو  110 لنادي قد تبلغتجميدها، ويعترب يوفنتوس أكرب املترضرين، إذ كشفت صحيفة "توتوسبورت" أن خسارة ا

  نتيجة تجميد نشاط الفريق.

مليون يورو إذا تم إلغاء املوسم،  700ورصدت شبكة "كادينا كويب" يف تقرير سابق، أن خسائر الدوري اإلسباين ستبلغ 

  .نظرًا لوجود أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة متتلك عائدات ضخمة
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ائد بشكل أكرب من نظريتها صاحبة امليزانية العالية، إذ تعتمد بشكل كبري عىل عو  ومن املتوقع ترضر األندية الصغرية

البث والحضور الجامهريي يف تأمني دخلها املايل، وعدم توافر دخل ثابت يعد كارثة بالنسبة لها، حيث أنها ال تستطيع يف 

  .674هذا التوقيت االلتزام بدفع رواتب الالعبني

أن يتدخل من أجل مساعدة األندية واالتحادات عىل تجاوز هذه  FIFAة كان لزاما عىل فأمام هذه الصعوبات املالي

املادية التي مل تكن متوقعة  من خالل تقديم الدعم املايل املناسب ، وهو األمر الذي كان محط نقاش يف اجتامع   األزمة

ء عىل رضورة تقييم األثر االقتصادي الذي من خالل إجامع األعضا 2020مارس  18مكتب مجلس الفيفا الذي انعقد بتاريخ 

تواجهه مختلف الجهات الفاعلة يف كرة القدم يف كل قارة لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إىل إنشاء صندوق دعم عىل 

 675املستوى العاملي وكيف يجب يف هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة .

دوالر  500.000ة من خطوات الدعم املايل بتسبيق تحويل مببلغ بأول خطو   FIFAوتفعيال ملخرجات هذا االجتامع قام 

 programme deلتطوير رياضة كرة القدم حول العامل " FIFAأمرييك   لالتحادات الرياضية ، الذي ميثل جزء من برنامج 

développement Forward  "676  أن توصلت ، علام أن االتحادات سبق لها و  2020الذي كان مستحقا خالل شهر يوليوز

 دوالر أمرييك .  1.000.000بنفس القيمة املالية أي ما يعادل  2020خالل شهر يناير 

وحرص االتحاد الدويل لكرة القدم عىل أن تخصص هذه املبالغ املالية للتخفيف من تأثري جائحة فريوس كورونا املستجد 

بطة يم التقرير املايل السنوي لتدبري املوارد املالية املرتبتمديد اآلجال املرتبطة بتقد FIFA عىل نشاط كرة القدم ، كام قام 

 677بالربنامج املشار إليه أعاله .

 678FIFPROاملطلب الثاين :  نقابة العبي كرة القدم املحرتفني 

أثار اجتامعية كبرية خاصة عىل فئة املأجورين بسبب التوقف املؤقت عن العمل يف مختلف  Coronavirusأفرزت جائحة 

وإذا كانت  الء .مرتبطة باملعيش اليومي لهؤ  ت مبا فيها رياضة كرة القدم وما ترتب عنها بالتبعية من مشاكل  املاليةالقطاعا

الجائحة املذكورة تدور قانونيا بني حالة القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة  نظرا لكل حالة حسب ما تقدم معنا سابقا ، 

ام إىل أحداهام من أجل التحلل من االلتزام أو تعديله للحد املعقول ، وأمام استثنائية والتي تعطي الحق للمشغل يف االحتك

                                                           

 https://www.aa.com.tr/arمثنى األحمد ، كورونا يعصف بكرة القدم وُيكبد أنديتها خسائر كبيرة، ( 674 

 1775498تقرير/-كبيرة-خسائر-أنديتها-وُيكبد-القدم-بكرة-يعصف-/التقارير/كورونا

675 ) https://fr.fifa.com/who-we-are/news/les-decisions-du-bureau-du-conseil-de-la-fifa-sagissant-de-limpact-du-co-

3068669 

، الذي أحدث ثورة كاملة في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء  FIFA Forwardعلى إطالق برنامج  FAFI، وافق مؤتمر  2016مايو  9( في 676 

على مستوى االرباح . مع االتحادات األعضاء.بعد أن أصبح أحد أهم برامج التطوير في  FIFAالعالم والطريقة عن طريق مشاركة نجاح كأس العالم 

واالتحادات الست. يقوم على ثالثة  FIFAلتقديم دعم كامل ومخصص لكل اتحاد من أعضاء  FIFA Forwardمجال الرياضة ، فقد تم تصميم 

 ( المزيد من اإلشراف.3( المزيد من التأثير ؛ 2( المزيد من االستثمار ؛ 1مبادئ رئيسية: 

https://fr.fifa.com/what-we-do/fifa-forward-programme/ 

. : 24  Avril 2020 ) circulaire de la fifa n° 1715 datée le 677 

دجنبر  15، هو نقابة لالعبين المحترفين تأسس بتاريخ  FIFProوالمعروف عموًما باالختصار االتحاد الدولي لنقابات كرة القدم المحترفة ، ( 678 

 اتحادا لالعبين عبر العالم . 65يضم  حالًيا ، ويوجد مقره بهولندا و 1965

https://www.aa.com.tr/ar
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/les-decisions-du-bureau-du-conseil-de-la-fifa-sagissant-de-limpact-du-co-3068669
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/les-decisions-du-bureau-du-conseil-de-la-fifa-sagissant-de-limpact-du-co-3068669
https://fr.fifa.com/what-we-do/fifa-forward-programme/
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هذه الظروف وعموميتها ، كان من الواجب تدخل نقابات األجراء للتفاوض مع املشغلني إليجاد صيغة توافقية لتجاوز هذه 

 األزمة بعيدا عن القرارات األحادية .

ساسيا يف جميع الحوارات االجتامعية مع الدولة وممثيل املشغلني إليجاد أفضل الحلول و نقابات األجراء تعترب رشيكا أ 

ادية قتصالجتامعية واالالمصالح والحقوق الدفاع عن للمشاكل االجتامعية والتنظيمية داخل املقاوالت  مادام أن دورها هو ا

الجتامعية حيزا مهام من موادها من أجل تنظيم لذلك توليها مختلف الترشيعات ا 679لنهوض بها.افي ، ولتي تمثلهااللفئات 

 680أحكامها ورشوط تأسيسها وكيفية تدبري شؤونها داخل املقاوالت.

كام هو الشأن  فمبارشة بعد إعالن مجموعة من أندية كرة القدم حول العامل عن تخفيض أجور العبيها بشكل أحادي

، أو إعالن البعض  681وموظفيه تبعا لتخفيض ساعات العمل  لنادي برشلونة االسباين الذي أعلن عن تخفيض أجور العبيه

، وأمام رفض أغلب  682 2020االيطايل ما بني شهر مارس ويونيو  Juventusاألخر عن توقف عن دفع رواتب العبيها كفريق 

تثنايئ سالالعبني عن طريق نقاباتهم فكرة تخفيض أجورهم لغياب األساس القانوين لذلك مادام أن األمر يتعلق بظرف ا

 683طارئ .

، احتّج من خالله بشدة عىل ترسيح العامل 2020مارس  27من خالل بيان صحفي صدر يوم الجمعة   FIFPROتدّخل  

وخفض األجور التي قامت بها عدة أندية. وعرب عن قلقه بشأن هذه التدابري ودعي جميع األندية إىل "التفاوض عىل اتفاقات 

 .684ا القانونيةعادلة ومتناسبة تحرتم التزاماته

                                                           

، لمهنية للمشغلينالمنظمات ، والمهنيةالغرف ، والنقابية لألُجراءالمنظمات اتساهم من الدستور المغربي على ما يلي : "  8( نّص الفصل 679 

في ، نشطتها بحريةأسة رمماويتم تأسيسها ولنهوض بها. افي ، ولتي تمثلهااية للفئات دالقتصاواالجتماعية المصالح والحقوق الدفاع عن افي 

لعمومية على السلطات اطية. تعمل الديمقرائ دتسييرها مطابقة للمباولمنظمات ان تكون هياكل هذه ألقانون. يجب والدستور ام احترانطاق 

عد القو، ابصفة خاصة، لقانونان. يحدد لقانوالتي ينص عليها اط ولشرافق ، ولجماعيةالشغل اتفاقيات ام ابرإعلى ، ولجماعيةاضة ولمفااتشجيع 

 قبة تمويلها." اكيفيات مر، ولةولمالي للدالدعم اكذا معايير تخويلها ، ونشطتهاوألنقابية المنظمات المتعلقة بتأسيس ا

ن ور، إلى الدفاع عهدف النقابات المهنية، باإلضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستمن مدونة الشغل : "  396( الفصل 680 

تطوير والمصالح االقتصادية واالجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح 

ميع تشار في جالمستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين االقتصادي واالجتماعي. وتس

 الخالفات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها."

681 ) https://www.fcbarcelona.es/es/club/noticias/1649232/comunicado-del-fc-barcelona# 

682 ) https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/03/29/football-les-clubs-reduisent-les-salaires-les-syndicats-de-joueurs-

reclament-un-cadre-commun_6034813_3242.html 

 1904والتي تأسست سنة  ( أعلن جوردون تايلور ، رئيس نقابة العبي كرة القدم المحترفين في انجلترا وهي أقدم نقابة لالعبين في العالم683 

(PFA)  عن معارضة فكرة خفض الرواتب وقال في تصريح صحفي " حتى لو كانت الفرق ستخسر أموااًل أثناء فترة الجائحة ، فيجب على النقابة ،

 أواًل التحقق من بعض الصعوبات المالية لصاحب العمل والتأكد منها قبل أن تتمكن من اتخاذ قرار بشأن التخفيض .

https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league-le-syndicat-des-joueurs-anglais-refuse-la-baisse-des-salaires-

1885506.html 

684 ) https://fifpro.org/en/industry/coronavirus-s-impact-on-professional-football 

 

https://www.fcbarcelona.es/es/club/noticias/1649232/comunicado-del-fc-barcelona
https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league-le-syndicat-des-joueurs-anglais-refuse-la-baisse-des-salaires-1885506.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league-le-syndicat-des-joueurs-anglais-refuse-la-baisse-des-salaires-1885506.html
https://fifpro.org/en/industry/coronavirus-s-impact-on-professional-football
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 FIFAكام مارس االتحاد الدويل لنقابات العبي كرة القدم املحرتفني باعتباره رشيكا رئيسا لالتحاد الدويل لكرة القدم  

ضغطا كبريا عىل هذا األخري من أجل اتخاذ موقف رسمي بشأن مسألة تخفيض األندية لرواتب العبيها وهو ما تحقق من 

العمل التي أخرجت الدليل االسرتشادي وضمنته  مقرتحات الالعبني بشأن إلزام األندية  يف مجموعة FIFPROخالل أرشاك 

 بالتفاوض مع الالعبني أو جمعياتهم بشأن مسألة تخفيض األجور .

،  ستلعب دورا محوريا يف تجاوز الصعوبات 685وشخصيا أعتقد بأن نقابة الالعبني سواء عىل املستوى الدويل أو الوطني 

من خالل فتح قنوات الحوار والتفاوض الجامعي للخروج بأقل األرضار.،  covid-19ندية والالعبني الناتجة عن املالية لأل 

 كام أظن أن جائحة فريوس كورونا املستجد أعادت لهذه النقابات الروح واالعتبار بعد أن كانت إىل حد ما منسية . 

 خامتة : 

يفرض  منطا  Covid-19رتافية لالعبي كرة القدم يف ظل جائحة وخالصة القول أن مستقبل العقود الرياضية االح

 جديدا يف التعامل عىل عدة مستويات .

ويف أقرب اآلجال أن يتدخل لتعديل لوائحه التنظيمية وخاصة   FIFAفمن الناحية الترشيعية أصبح من املفروض عىل  

تنظيم حاالت  ظل هذه الجائحة التي ستطول ال محالة ، ثمالالئحة التنظيمية النتقاالت الالعبني لتنظيم مسألة التعاقد يف 

القوة القاهرة ، وكذا حالة الظروف الطارئة  أو االستثنائية  املستقبلية وتفصيل أثارها عىل مستوى تنفيذ االلتزامات املتبادلة 

 حتى نتجاوز التقصري الذي تعاين منه املنظومة الترشيعية الحالية .

 فأعتقد بأن الرشكات أو الجمعيات الرياضية مطالبة للبحث عن استثامر فائضها املايل يف أما عىل املستوى املايل

مشاريع تنموية مدرة لألرباح بعيدا عن املنطق الكالسييك الذي يرتكز عىل مداخيل الجامهري ، والنقل التلفزي، واإلشهار 

 غياب هاذين املوردين ، كام أعتقد أن االستثامرات يفبشكل رئييس ألداء التزاماتها املالية وتجاوز األزمات الناتجة عن 

الرياضة ستتأثر بشكل كبري وستتناقص نتيجة خشية املستثمرين من الخسارة وهو ما سينعكس عىل سوق انتقاالت الالعبني 

ين منها ا مستقبال ، حيث أن القيمة التسويقية ملجموعة من الالعبني ستنخفض بشكل كبري نتيجة األزمة املالية التي تع

 الرياضة اليوم .

أما عىل مستوى العدالة الرياضية فأتوقع أن النزاعات الرياضية املرتبطة بجائحة فريوس كورونا املستجد سرتتفع بشكل 

كبري خصوصا عىل مستوى عدم تنفيذ االلتزامات التعاقدية ، أو عىل مستوى إلغاء الدوريات ومنح األلقاب ألندية دون أخرى 

 كافؤ الفرص .خرقا ملبدأ ت

 TASلذلك سنرتقب االجتهاد القضايئ التحكيمي املرتبط بهذه املرحلة عىل مستوى قرارات محكمة التحكيم الدويل 

 مستقبال يف الجانب الترشيعي.  FIFAليكون مرجعا تستند عليه 

  

                                                           

ضمن اللجنة التي عهد اليها   FIFPROين المحترفين العضو في ( قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باشرا  االتحاد المغربي لالعب685 

 المكتب المديري للجامعة مناقشة موضوع تخفيض األجور وتقديم حلول بشأنها .
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 قامئة املراجع باللغة العربية 
 

 الكتب أوال: 

القانون املدين الجديد ، مصادر االلتزام ، املجلد األول ، منشورات الحلبي ، بريوت  د عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف رشح -

 ، الطبعة الثالثة الجديدة.

 الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية االلتزامات يف ضوء قانون االلتزامات والعقود املغريب ، املجلد األول مصادر االلتزامات. -

لتزامات يف ضوء قانون االلتزامات والعقود املغريب ، الجزء الثاين أوصاف االلتزام وانتقاله الدكتور مأمون الكزبري ، نظرية اال -

 وانقضائه.

. سمري عبد السيد تناغو  ود.محمد حسني منصور، القانون وااللتزام، نظرية القانون، نظرية الحق، نظرية العقد أحكام االلتزام،  -

 . 1997 دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مرص

 املصادر الترشيعية ثانيا: 

 دستور اململكة املغربية . -

 قانون االلتزامات والعقود . -

 مدونة الشغل . -

 09-30قانون الرتبية البدنية والرياضة  -

 القانون املدين الفرنيس . -

 القانون املدين املرصي . -

عقود الرياضية النموذجية ) الجريدة الرسمية عدد بسن ال 2016أبريل  27الصادر يف  1283.16قرار لوزير الشباب والرياضة رقم  -

 ( .2017مارس  16بتاريخ :  6552: 

 الرسائل الجامعيةثالثا: 

خصوصية عقد شغل الريايض املحرتف ، رسالة لنيل دبلوم ماسرت ، من إعداد الطالب : عدنان الخاييل ، السنة الجامعية  -

2017-2018  

 املجالترابعا: 

 ، الطبيعة القانونية لعقد احرتاف العب كرة القدم ، املجلة القانونية والقضائية.أ .د .حسن حسني براوي  -

د يارس باسم دنون و ذة رؤى  خليل إبراهيم،  نظرية الظروف الطارئة وأثرها عىل األحكام القضائية ، مجلة املنهل ،السنة  -

  .2014يناير  1435ربيع األول  –الثامنة والعرشون ،العدد السابع وخمسون 

ذة أماين عزمي طه أبو عرقوب ، نظرية عمل األمري ودورها يف حفظ التوازن املايل يف عقد األشغال الدويل ، مجلة جامعة  -

 2017فلسطني لألبحاث والدراسات ، املجلد السابع ، العدد الثاين يونيو 

 املراجع باللغة الفرنسيةخامسا: 

 : FIFAاللوائح التنظيمية لالتحاد الدويل لكرة القدم  -

- Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition 2004) 

- Règlement du statut et du transfert des joueurs .( Edition mars 2020) 

- Statuts de la Fifa ( édition juin 2019). 
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- Question Réglementaire Relatives Au Football «  COVID-19 »  

- Circulaire de la FIFA  

 قرارات محاكم االستئناف الفرنسية :  -

- Cour d’appel de Paris, 25 sept. 1996, n° 1996/08159. 

- Cour d’appel de Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229 

- Cour d’appel de Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739. 

- CA Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098. 

 حقوق اإلنسان : قرار املحكمة األوروبية ل -

- Arrêt  de la cour européenne des droits de l'homme,  Dans l'affaire C-415/93 , 15 décembre 1995 , Jean-

Marc Bosman. 

 :  TASمقررات تحكيمية  ملحكمة التحكيم الريايض  -

- TAS 2015 /A/3920 FRMF c . CAF ( 17 novembre 2015) ( dispositif du 2 avril 2015 ) . 

- CAS 2015/A/3909 Club Atlético Mineiro v. FC Dynamo Kyiv, award of 9 October 2015. 

- Arbitrage TAS 2016/A/4510 Club Entente Sportive Sétifienne c. Franck-Olivier Madou, sentence du 27 

octobre 2019 

- TAS 2014 /A/3505  AL Khor SC c C , sentence du 3 décembre 2014 . 

- Arbitrage TAS 2008/A/1491 Christian Letard c. Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), 

sentence du 16 octobre 2008 

   قرار املحكمة الفدرالية السويرسية : -

-Arrêt du Tribunal Fédéral suisse du 24 mai 2006, 4C.61/2006. 

 

 املواقع االلكرتونيةسادسا: 

- https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053622 

- https://www.skynewsarabia.com/world/1327578. 

- https://www.olympic.org/fr/news/communique-commun-du-comite-international-olympique-

et-du-comite-d-organisation-de-tokyo-2020 

- https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm 

-   https://www.skynewsarabia.com/sport/1331836  

- https://ar.wikipedia.org/wiki 

-   https://arabia.as.com 

- www .almeezan.qa 

- https://www.academia.edu/37798205 

- https://arabic.arabianbusiness.com/banking/388637 

-  https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-

depend#.Xr_yJG5uJPY  

- https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/d3acb53a-d409-4164-8037-c1b604681880 

- https://fr.fifa.com/who-we-are/news/les-decisions-du-bureau-du-conseil-de-la-fifa-sagissant-

de-limpact-du-co-3068669 

- https://fr.fifa.com/what-we-do/fifa-forward-programme/ 

- https://www.fcbarcelona.es/es/club/noticias/1649232/comunicado-del-fc-barcelona# 

- https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league-le-syndicat-des-joueurs-anglais-refuse-la-

baisse-des-salaires-1885506.html 

- https://fifpro.org/en/industry/coronavirus-s-impact-on-professional-football 

- https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/le-coronavirus-sera-considere-

comme-un-cas-de-force-majeur-pour-les-entreprises_700912 
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 أثر األوبئة عىل رسيان امليعاد اإلجرايئ
 

 أثر األوبئة على سريان الميعاد اإلجرائي 

 في ضوء نظريتي القوة القاهرة و الظروف الطارئة
    

 
 مستشار ومحكم قانوني

 

 قدمة:م

تعترب املواعيد اإلجرائية من أركان التنظيم الترشيعي، سواء كانت مواعيد مرافعات أو سقوط أو مواعيد تقادم، وبالرغم 

من اإلرتباط الوثيق بني هذه املواعيد وبني النظام العام، إال أنه قد تطرأ ظروف موضوعية طارئة ال يتوقعها املخاطبون بهذه 

لظروف إستحالة تنفيذ اإلجراء القانوين خالل امليعاد املنصوص عليه سلفاً، وتندرج هذه الظروف املواعيد، وينتج عن هذه ا

تحت مسمى "السبب االجنبي" والذي يرتتب عىل وجوده وقف رسيان امليعاد القضايئ، مبا يستوجب خروجاً عن األصل 

. وهو االمر الذي اقتىض الخوض يف هذا البحث العام و تعطيل رسيان امليعاد لحني زوال القوة القاهرة او الظرف الطارئ

 املاتل.

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث يف قيمة إعامل تطبيقات السبب األجنبي إلعادة التوازن بني أطراف اإلجراء القانوين، وعدم 

 تطبيق صول إىلحرمان الطرف املستفيد من اإلجراء من حقه يف إتخاذه لفوات امليعاد لسبب خارج عن إرادته، وذلك للو 

قواعد العدالة اإلجرائية التي تهدف من تخفيف القيود الصارمة املرتبطة باملواعيد القضائية، وكذلك للتأكيد عىل املحافظة 

عىل توازن العالقات القانونية وعدم تأثرها باألسباب االجنبية الخارجة عن إرادة اطرافها، سواء كانت قوة قاهرة أو ظروف 

 طارئة.

 بحث:أهداف ال

 يهدف البحث إىل :

 أـ إلقاء الضوء عىل نظريات السبب االجنبي كالقوة القاهرة و الظروف الطارئة. 

 ب ـ بيان األساس القانوين لنظرية السبب األجنبي يف القوانني اإلجرائية

 جـ ـ مدى جواز تطبيق نظريات السبب االجنبي يف حاالت األوبئة

 ائية آلثار السبب األجنبيد ـ كيفية املعالجة الترشيعية والقض

 مشكلة البحث:

تربز إشكالية البحث يف معالجة الحالة الراهنة يف مرص بعد إتخاذ التدابري اإلحرتازية ضمن إجراءات الحد من تفيش 

( واملعروف إعالمياً بإسم "وباء كورونا"، حيث تأثر العديد من املتقاضني والعاملني باملجال القضايئ 19فريوس )كوفيد ـ 
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والقانوين، وصاروا بني شقي الرحى، فإما اإللتزام بتعليامت الوقاية الصحية وتجنب اإلختالط يف املحاكم مبا يرتتب عليه 

 من فوات املواعيد القانونية، أو مواصلة العمل اليومي مبا قد يرتتب عليه من إمكانية اإلصابة بالعدوى.

بصورة  االجنبي يف القانون اإلجرايئ، إال أنها ال تلقى القبولوبالرغم من وجود تأصيل قضايئ وفقهي لنظرية السبب 

مطلقة، وثار الجدل حول األخذ بها من عدمه يف حالة الوباء الراهن، وهل تنطبق عىل الوباء رشوط القوة القاهرة أو الظرف 

 الطارئ من عدمه، وهو ما يقتيض تناول ذلك يف بحث موجز يعرض ألهم عنارص املشكلة البحثية.

 نهجية البحث:م

إعتمد البحث املنهج الوصفي يف بيان املفهوم القانوين للسبب االجنبي يف ضوء نظريت القوة القاهرة والظروف الطارئة، 

 واملنهج التطبيقي يف النصوص القانونية واالحكام القضائية.

 خطة البحث:

 املبحث األول: املفهوم القانوين للسبب األجنبي 

 لسبب القانوين يف ضوء نظرية القوة القاهرةاملطلب األول: مفهوم ا

 املطلب الثاين: مفهوم السبب القانوين يف ضوء نظرية الظروف الطارئة

 املبحث الثاين: تطبيق نظرية السبب االجنبي عىل املواعيد اإلجرائية

 املطلب األول: متييز مواعيد املرافعات عن غريها من املواعيد القانونية

 القوة القاهرة والظروف الطارئة عىل املواعيد اإلجرائيةاملطلب الثاين: أثر 

 

 املفهوم القانوين للسبب األجنبي: املبحث األول

واقع األمر أن نظرية السبب األجنبي هي نظرية ذات نشأة قضائية أوجدها مجلس الدولة الفرنيس بهدف إعادة التوازن 

يف القانون الخاص ومنه التقنني املدين التي ظهرت بوضوح يف ، إال أنها إنترشت ووجدت صدى واسع (686)للعقود اإلدارية 

عديد من نصوصه القانونية  ، كام وجدت صداها يف قانون اإلجراءات املدنية و إن كان مل يتم النص عليها بصورة رصيحة، 

د يكون قوة قاهرة أو ق ويقصد بالسبب األجنبي كل أمر غري منسوب لإلرادة املنفردة ويؤدي إىل استحالة تنفيذ اإللتزام، هو

كام ميكن أن يكون خطأ من الدائن )صاحب  (687)حادثاً فجائياً، ويشرتط لوقوعه أن يكون مستحيل التوقع ومستحيل الدفع.

 (688)املصلحة يف تنفيذ اإللتزام( أو خطأ من شخص أجنبي عن اإللتزام

                                                           

 714ـ ص  1991د.سليمان الطماوي ـ األسس العامة للعقود اإلدارية ـ دراسة مقارنة ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة الخامسة ـ عام  686 

حمود المصري & محمد أحمد عابدين ـ الفسخ والتفاسخ واإلنفساخ في ضوء الفقه والقضاء ـ منشأة المعارف ـ األسكندرية ـ مصر ـ محمد م 687 

 33ـ ص 1986طبعة 

 1131ـ ص 2003محمد كمال عبد العزيز ـ التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ـ بدون دار نشر ـ مصر ـ طبعة  688 
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( التي نصت عىل 215هام املادة )( 689)رصيوتجد نظرية السبب االجنبي صداها يف نصني رئيسيني بالقانون املدين امل

انه "إذا استحال عىل املدين أن ينفذ اإللتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ 

ه أن الوفاء ب( التي نصت عىل أنه "ينقيض اإللتزام إذا أثبت املدين 373قد نشأت عن سبب اجنبي ال يد له فيه" واملادة )

 ( 690أصبح مستحيالً عليه لسبب أجنبي")

ومن أمثلة السبب األجنبي الكوارث الطبيعية والحروب واإلنقالبات و القرارات السيادية والتقلبات اإلقتصادية مثل 

ومن  ملألوف.ا الكساد العاملي، أو األوبئة القاتلة و زحف الجراد، وما إىل ذلك من األحداث التي تتسم باملفاجأة والخروج عن

أهم النظريات التي عنت بتطبيق السبب االجنبي نظرية القوة القاهرة )والتي يطلق عليها أحياناً نظرية السبب األجنبي من 

 باب إطالق العام عىل الخاص( و نظرية الظروف الطارئة، وسنعرض لكل من النظريتني يف مطلب مستقل. 

 ء نظرية القوة القاهرةمفهوم السبب األجنبي يف ضو : املطلب األول

وتعرف بأنها سبب أجنبي يخرج عن إرادة   (691)تتحقق القوة القاهرة بوقوع حادث ال ميكن توقعه وال ميكن دفعه 

 .(692)الطرفني يجعل تنفيذ اإللتزام مستحيالً، وتعني اإلستحالة أنه ليس مبقدور األطراف دفع هذا السبب أو التغلب عليه 

 هرة عدة رشوط نوجزها يف اآليت:ويشرتط لتحقق القوة القا

 الرشط األول: إستحالة تنفيذ اإللتزام:

ويقصد باإلستحالة هنا اإلستحالة املوضوعية التي تتعلق باإللتزام يف ذاته، وليست اإلستحالة الذاتية املتعلقة باملدين 

تئناف الحكم ياً، مثال إلتزام املحامي بإس، ويجب أن يكون اإللتزام الذي استحال تنفيذه إلتزاماً أساسياً وليس تبع( 693)نفسه 

ً لعقد الوكالة. و يجدر اإلشارة إىل ان اإلستحالة قد تكون مادية مثال حدوث كارثة طبيعية أو  الصادر ضد موكله تنفيذا

إستحالة قانونية مثال صدور قانون مينع إستئناف نوع معني من الدعاوى فيستحيل عىل املحامي إستئناف الحكم الصادر 

 .(694)ضد موكله

 الرشط الثاين: أن تكون اإلستحالة كاملة غري جزئية:

فالقوة القاهرة ال تؤدي لزوال اإللتزام إذا كان أثرها جزئياً، حيث يجوز ملن يترضر من القوة القاهرة الجزئية ان يتمسك 

عبارات اإلستحالة، بل جاء ببتنفيذ الباقي من اإللتزام أو طلب فسخه، وذهب رأي آخر إىل أن القانون مل يشرتط كامل 

                                                           
، والمنشور في الجريدة  1948يوليو  16ـ الصادر المرسوم بالتصديق عليه وإصداره في  1948لسنة  131ري رقم القانون المدني المص 689

  1949أكتوبر  15على أن يعمل به إبتداء من  1948يوليو  29الرسمية بتاريخ 

ادث جبري ال قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه المقصود باإلستحالة التي ينقضي بها اإلتزام هو اإلستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو ح 690 

 (789ـ ص 7ق ـ المكتب الفني س22لسنة 446ـ طعن رقم  28/6/1956)نقض جلسة 

 195ـ ص  2008د.أحمد شوقي عبد الرحمن ـ النظرية العامة لإللتزام ـ المصادر اإلرادية ـ كلية الحقوق ـ جلمعة بنها ـ مصر ـ طبعة  691 

بودة ـ القوة القاهرة بين القانون المدني الليبي و عقود الفيديك ـ بحث منشور بالمجلة الجامعة ـ كلية الحقوق ـ جامعة د.الحبيب خليفة أج 692 

 8ـ ص  2014طرابلس ـ العدد السادس عشر ـ المجلد الثاني ـ ليبيا ـ أبريل  ـ 

ـ المجلد الثاني ـ دار محمود للنشر ـ القاهرة ـ مصر ـ بدون د.محمد عزمي البكري ـ موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني  693 

 794سنة نشر ـ ص 

 انوناً القانون يكون مستحيل قمستحياًل استحالة قانونية، ألن تنفيذ اإللتزام الذي يتعارض مع نصوص منذ تم تحريم الرق، أصبح التعامل في الرقيق  694 
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مطلقة وجعل موضوع اإلستحالة هو عدم الوفاء باإللتزام، ومن ثم فال سند لقرص اإلنفساخ التلقايئ عىل القوة القاهرة الكلية 

 (695)دون القوة القاهرة الجزئية 

 الرشط الثالث: نشأة اإلستحالة يف تاريخ الحق لإللتزام:

تطرأ اإلستحالة إال بعد نشوئه، ويجب بعد أن ينشأ ممكناً، أن يطرأ ما يجعل تنفيذه  يجب أن ينشأ اإللتزام ممكناً، فال

، فإذا ما نشأت القوة القاهرة (696)مستحيالً، أما إذا طرأت حوادث تجعل تنفيذه مرهقاً مع بقائه ممكناً، فال ينقيض اإللتزام

تزام املحامي س، ويضحى باطالً إلستحالة محله، مثال إليف تاريخ سابق عىل تنفيذ اإللتزام، فإنه يكون غري منعقد من األسا

بالطعن باملعارضة عىل حكم صادر ضد متهم متويف، فال محل هنا لتنفيذ اإللتزام سواء نشأت قوة قاهرة أو مل تكن، ألن 

 تنفيذ اإللتزام من األساس كان مستحيالً لوفاة املحكوم عليه.

صدد قوة قاهرة مانعة من تنفيذ اإللتزام، وإذا تبني للقايض أن اإلستحالة فإذا ما توافرت هذه الرشوط الثالثة كنا ب

 (698) أما إذا كانت اإلستحالة مطلقة فإن اإللتزام ينقيض لعدم ُمكنة التنفيذ. (697) مؤقتة جاز وقف اإللتزام إىل أن تزول

 مفهوم السبب األجنبي يف ضوء نظرية الظروف الطارئة: املطلب الثاين

ارج عن إرادة خ لظروف الطارئة مع نظرية القوة القاهرة يف أن كل من النظريتني يفرتض وقوع حادثتشرتك نظرية ا

  (699)الطرفني ال ميكن توقعه وال ميكن دفعه، غري أنها تختلف عن القوة القاهرة يف تأثريها عىل اإللتزام.

حد هو، وإمنا يرد القايض اإللتزام إىل ال فالظروف الطارئة ال تؤدي إلنقضاء اإللتزام، وإمنا تبقي اإللتزام، ال كام

 (700)املعقول حتى يطيق املدين تنفيذه بغري إرهاق

ً جوهرياً، سواء كانت من  كام أنها تظهر يف اإللتزامات مرتاخية التنفيذ مثل عقود املدة التي يكون فيها الزمن عنرصا

وقد يكون  (701)يذ الفوري مثل عقد التوريد أو عقد العمل.العقود ذات التنفيذ املستمر كعقد اإليجار أو من العقود ذات التنف

إزدهرت هذه النظرية يف ظل القانون العام، واعتنى بها و  الظرف الطارئ ترشيعاً جديداً أو عمالً قانونياً أو واقعة مادية.

ظر أي نزاع لضامن عند نالقضاء اإلداري أشد اإلعتناء لكون الدعاوى التي تعرض عليه تتصل بالصالح العام الواجب التقديم 

                                                           

 238ـ ص  1994امالت ـ دار الطباعة الحديثة ـ القاهرة ـ مصر ـ طبعة عزت حنوره ـ سلطة القاضي في نقض وتعديل المع 695 

 983ـ ص  2009د.عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الثالث ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ لبنان ـ طبعة  696 

هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحياًل إستحالة مطلقة  -ء هذه المحكمة و على ما جرى به قضا -القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد  697 
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 (336ـ ص  42ق ـ المكتب الفني س53لسنة

 1131محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ ص698 

مدني  ائمة )نقضالحادث الطارئ يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من التزامات دون أن يتمخض عن ذلك إستحالة قانونية د 699 

 (1159ص 184ـ رقم  13ـ مجموعة أحكام النقض س 20/12/1962جلسة 
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 943محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ ص  701 
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إستمرار خدمة الجمهور، فضالً عن أن الطبيعة القضائية للقانون اإلداري منحته مجاالً خصباً لخلق قواعد و نظريات قضائية 

 دون التقيد بنصوص ترشيعية ملزمة.

 لطة أو منوتتمثل أحكام هذه النظرية يف وجود حوادث أو ظروف طبيعية أو إقتصادية، أو أي عمل من أعامل الس

وهي تقوم عىل فكرة  (702)الغري، ومل تكن يف الحسبان وليس لها دفعاً، ويكون من شأنها أن تنزل باملدين خسائر فادحة.

 العدالة املجردة يف مشاركة الدائن للمدين يف الخسارة الناشئة عن األحداث التي يستحيل معها تنفيذ اإللتزام بذات بنوده.

رئة أن تنزل الرضر بكل أو جل املواطنني، وتقوم الحكومات يف مثل هذه الظروف كام أن من شأن الظروف الطا

 (703)مبساعدة من تصيبهم هذه الظروف باألرضار.

ومن القانون العام إنتقلت النظرية إىل القانون الخاص، حيث إعتد القانون املدين املرصي بنظرية الظروف الطارئة 

( بأنه "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها، 147)ونص عليه يف الفقرة الثانية من املادة 

وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ اإللتزام التعاقدي وإن مل يصبح مستحيالً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، 

باطالً كا اتفاق  املرهق إىل الحد املعقول، ويقع جاز للقايض، تبعاً للظروف وبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني، أن يرد اإللتزام

 عىل خالف ذلك" ويشرتط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ثالثة رشوط:

 الرشط األول: حصول الظرف الطارئ العام بعد نشاة اإلتزام:

، وأن يجد هذا نويجب أن يكون الظرف اإلستثنايئ حدثاً عاماً من النادر وقوعه وليس حادثاً إستثنائياً خاصاً باملدي

 (704)الحادث قبل متام تنفيذ اإللتزام، ألن وقوع الظرف الطارئ بعد تنفيذ اإللتزام ال يجعل له أثراً عىل ما تم من تنفيذ.

 الرشط الثاين: عدم إمكانية توقع الظرف الطارئ:

كان ميكن  فعها، فإذاحيث يجب أن تكون هذه الحوادث اإلستثنائية العام ليس يف اإلمكان توقعها، وال يف الوسع د

، فعىل سبيل املثال ال يعترب التوقف العريض (705)توقعها أو يستطاع دفعها، فال سبيل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة 

للمواصالت ظرفاً طارئاً، إلنه ميكن التغلب عليه برجوع املواصالت رسيعاً، لكن إذا ما زادت مدة التوقف إىل حد غري معقول، 

 لحوادث الطارئة محالً من التطبيق.فيكون لنظرية ا

 أن يصبح تنفيذ اإللتزام مرهقاً وليس مستحيالً: الثالث:الرشط 

وهذا الرشط هو املميز لنظرية الظروف الطارئة عن نظرية القوة القاهرة التي يستحيل تنفيذ اإللتزام يف وجودها، 

ملألوفة يف التعامل، مبعيار مادي و موضوعي دون اإلعتداد واإلرهاق الذي يعتد به هو اإلرهاق الشديد الذي يجاوز الخسارة ا

 (706)بالظروف الشخصية للمدين

                                                           

 235صول العامة والتطبيقية للعقود اإلدارية والتعويضات ـ دار محمود ـ القاهرة ـ مصر ـ بدون سنة نشر ـ ص د.خميس السيد إسماعيل ـ األ 702 

 110د.محمد الشافعي أبو راس ـ العقود اإلدارية ـ كلية الحقوق ـ جامعة بنها ـ مصر ـ بدون سنة نشر ـ ص  703 

غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع، ويكون الحاجث اإلستثنائي إستثنائيًاعامًا يشترط في الحادث الطارئ من حيث طبيعته أن يكون حادثًا  704 

 593ص ق( ـ د.محمد عزمي البكري ـ المرجع السابق ـ 35لسنة 532ـ طعن رقم  5/5/1970عامًا إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس )نقض مدني جلسة 

 252ص د.عبد الرزاق السنهوري ـ الوجيز ـ 705 

 954محمد كمال عبد العزيز ـ المرجع السابق ـ ص  706 
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 تطبيق نظريات السبب االجنبي عىل املواعيد اإلجرائية: املبحث الثاين

امليعاد هو األجل الذي يحدده القانون إلجراء عمل من أعامل املرافعات خالله أو قبل حلوله، أو هو األجل الذي يحرم 

وتعترب فكرة الزمن "األجل" من أهم عنارص الترصفات القانونية التي نظمها القانون  (707)انون إجراء العمل حتى ينقيض.الق

عن طريق بيان مقدار امليعاد وكيفية تحديده بداية ونهاية، وما هية العوارض التي ترد عليه من وقف و سقوط و إنقطاع، وآثار 

 هذه العوارض.

نظيم عنرص الزمان يف نطاق القانون اإلجرايئ، فإنه قد ينظم هذا العنرص بطريقة مجردة دون واملرشع حني يتدخل لت

عالقة بأي واقعة سابقة أو الحقة ... واملواعيد إذ ينظمها املرشع فإن ذلك يساعد عىل تنظيم الخصومة ... ألن وظيفتها 

هذه اإلجراءات والنزاع املتعلق بهذه الخصومة ـ أي  اإلجرائية هي الربط بني إجراءات الخصومة من جهة، وكذلك الربط بني

، سواء كانت هذه املواعيد من املواعيد الكاملة التي يجب أن تنتهي بأكملها قبل إتخاذ العمل (708)النزاع عىل أصل الحق

لحق يف إتخاذه ااإلجرايئ مثال ميعاد التكليف بالحضور، أو من املواعيد الناقصة التي يجب إتخاذ اإلجراء خاللها وال سقط 

مثال مواعيد الطعن، أو من املواعيد املرتدة التي يجب إتخاذ اإلجراء قبل أن تبدأ مثال ميعاد اإلعرتاض عىل قامئة رشوط 

 البيع.

ونرى أنه باإلمكان إعتبار القواعد الخاصة مبواعيد املرافعات قواعد عامة ميكن تطبيقها عىل مواعيد التقادم والسقوط 

 ي يتفق عليها ذوي الشأن يف تعامالتهم.واملواعيد الت

وحتى ميكن بيان تأثري السبب األجنبي عىل رسيان املواعيد اإلجرائية فيجب بداهة التمييز بينها و بني ما يشتبه بها 

يان رس من مواعيد، ثم أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة عىل هذه املواعيد والحلول القانونية املمكنة ملواجهة تأثريهام عىل

 امليعاد اإلجرايئ، وهو ما نعرض له يف مطلب مستقل لكل جزئية من الجزئيتني.

 متييز مواعيد املرافعات عن غريها من املواعيد القانونية: املطلب األول

اقتىض حسن سري القضاء تعجيل الفصل يف الخصومات رعاية للخصوم حتى تستقر املراكز القانونية للخصوم، وتقتيض 

دالة أيضاً تهيئة الفسحة الزمنية للخصوم حتى يتمكنوا من إعداد وسائل دفاعهم ومن استعامل الروية يف تحضري قواعد الع

ما يرون اتخاذه من إجراءات التقايض، وللتوفيق بني املقتىض األول والثاين، حدد املرشع مواعيداً مناسبة تلزم مراعاتها عند 

 (709)مبارشة اجراءات املرافعات

يد ترتبط باملراكز اإلجرائية وما متنحه للخصم والقايض من سلطات إلتخاذ األعامل اإلجرائية يف فرتة من وهذه املواع

الزمن، واملواعيد اإلجرائية ال تؤثر بطريق مبارش عىل الحقوق املوضوعية، وإن كان من شأنها أحياناً التأثري بشكل غري مبارش 

 (710)عىل هذه الحقوق.

                                                           

 734ـ ص  1957محمد العشماوي ـ قواعد المرفعات في التشريع المصري والمقارن ـ الجزء األول ـ مكتبة اآلداب ـ القاهرة ـ مصر طبعة  707 
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 479ـ ص  1990د.أحمد أبو الوفا ـ المرافعات المدنية والتجارية ـ منشأة المعارف ـ األسكندرية ـ مصر ـ الطبعة الخامسة عشر  709 

 775د.نبيل إسماعيل عمر ـ المرجع السابق ـ ص  710 
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واعيد اإلجرائية مثل مواعيد املرافعات ومواعيد السقوط وبني ما قد ينظمه القانون املدين أو ويتعني عدم الخلط بني امل

التجاري من مواعيد يرتتب عىل انقضائها أو بدئها نتائج معينة ، إذ ال عالقة للقواعد املتعلقة مبواعيد املرافعات والسقوط، 

 ة لهذه املواعيد باملواعيد التي يحددها الخصوم يف تعاقداتهم كامبالقواعد املنظمة لتلك املواعيد األخرى، وكذلك ال عالق

 سلف القول أو التي متنحها املحكمة لهم إلجراء عمل من األعامل تنفيذا لتعهداتهم أو تطبيقاً لنص يف القانون.

وهي ترمي  (711)لفمواعيد التقادم تتعلق بأصل الحق، ويرتكز التقادم املسقط عىل إعتبارات ترجع إىل استقرار التعام

إىل تأكيد مركز واقعي أو قانوين يتعلق بالقانون املوضوعي، بينام ترنو املواعيد اإلجرائية ومن ضمنها مواعيد السقوط إىل 

تعيني امليعاد الذي يجب فيه أن يتم حتامً عمل معني وإال كان باطالً، وهي ال تنقطع و ال يقف رسيانها، إذ تقوم فكرة 

حديد املرشع لزمن معني يتعني فيه عىل صاحب اإلجراء مبارشة اإلجراء املطلوب فيه وإال سقط حقه ميعاد السقوط عىل ت

 يف إتخاذ هذا اإلجراء.

وتشبه مواعيد السقوط مواعيد املرافعات يف كيفية تحديدها، وأن هذا التحديد جامد، ولكنها ال ترسي يف حق من ال 

  يجري عىل مواعيد السقوط، يجري عىل امليعاد اإلجرايئ بكافة أنواعه.فام (712)يستطيع أو يستحيل عليه إتخاذ اإلجراء

( من قانون املرافعات املرصي 140ونرى أن هناك حالة يتحد فيها ميعاد التقادم مع امليعاد اإلجرايئ، حيث نصت املادة )

يعاد املذكور من مواعيد التقادم ، وبالرغم من إعتبار امل(713)عىل إنقضاء الخصومة مبيض سنتني عىل آخر إجراء صحيح فيها 

ً إجرائياً يرتتب عىل مخالفته جزاء إجرايئ هو إنقضاء الخصومة، غري أن هذا اإلنقضاء ال مينع من إقامة  إال أنه يعد ميعادا

 الدعوى مرة أخرى إذا مل يكن قد سقط الحق يف إقامتها.

 يد اإلجرائيةأثر القوة القاهرة والظروف الطارئة عىل املواع: املطلب الثاين

سبق اإلشارة إىل معيار التمييز بني القوة القاهرة والظروف الطارئة يف أن األوىل تجعل من املستحيل تنفيذ اإللتزام 

 ، بينام تجعل الثانية من شأن اإللتزام مرهقاً إىل حد ال ميكن تنفيذه بصورته املتفق عليها. (714)إستحالة مطلقة

عيد املرافعات ال يرد عليها أسباب اإليقاف الخاص مبيض املدة كالقرص والحجر ويالحظ انه عىل الرغم من أن موا

فاملواعيد اإلجرائية وإن كانت القاعدة  (715)والغيبة املنقطعة ... ولكن امليعاد قد يقف بسبب عقبة قانونية أو حادث قهري.

ها بحكم تنظيم سري الخصومة وصوالً إىل إنهائالعامة فيها أنها ال تقف وال تنقطع نظراً للحكمة الكامنة من تنظيمها بهدف 

صادر يف املوضوع، إال أن اعتبارات املالمئة تقتيض وقف هذه املواعيد أحياناً إذا كان هناك استحالة مطلقة تحول بني 

 (716)الخصم وإتخاذ اإلجراء.

                                                           

 1348د.عبد الرزاق السنهوري ـ الوجيز ـ ص  711 

 775نبيل إسماعيل عمر ـ المرجع السابق ـ ص د. 712 

 1986لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم 713 

سة لقد تكون اإلستحالة الفعلية أو القانونية استحالة مؤقتة ثم تزول، فيقف اإللتزام مدة قيام اإلستحالة ثم ينفذ بعد زوالها )نقض مدني ج 714 

 (1159ـ ص  184 ـ رقم 13ـ مجموعة أحكام النقض س 20/12/1962

 736محمد العشماوي ـ المرجع السابق ـ ص  715 

 776نبيل إسماعيل عمر ـ المرجع السابق ـ ص  716 
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اإلجراءات  خالل النظر يف وبالنظر إىل األوبئة بشكل عام، فيمكن قياس خطورتها و مدى إعتبارها سبباً أجنبياً من

اإلحرتازية التي تقوم بها الحكومات يف مواجهتها من ناحية، ويف ضوء معيار الحق يف الحياة والحق يف الحفاظ عىل 

 سالمة البدن من ناحية أخرى.

ريوس ف وبالنظر يف قرارات رئاسة الوزراء بتطوير اإلجراءات االحرتازية املتبعة عىل مستوى الدولة ملجابهة انتشار

"كورونا" والتي كان من ضمنها تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات واملحافظات للمواطنني مثل: خدمات 

الشهر العقاري والسجل املدين وتراخيص املرور، وتصاريح العمل، والجوازات، كام تضمنت اإلجراءات اإلحرتازية امتداد 

 الجهات املُشار إليها، التي تنتهي صالحيتها يف اليوم السابق عىل تاريخ العمل رسيان املستخرجات الرسمية الصادرة عن

 (717).بهذا القرار، أو خالل فرتة رسيانه طوال مدة العمل به

ومن حيث الحق يف الحياة والحق يف سالمة الجسد، تنص إرشادات منظمة الصحة العاملية للبلدان واألفراد عىل 

مخالطة الحيوانات أو مالمسة األغذية امللوثة أو انتقاله من شخص آلخر، ويتضح اآلن وفًقا احتاملية انتشار املرض بسبب 

ألحدث املعلومات أنه يوجد عىل األقل شكل من أشكال انتقال املرض بني البرش، ولكن ال يتضح إىل أي مدى. وتُعزز هذه 

تجارب أفراد األرسة. كام تتسق هذه املعلومات مع الاملعلومات حاالت العدوى بني العاملني يف مجال الرعاية الصحية وبني 

مع األمراض التنفسية األخرى، ال سيّام مع الفاشيات األخرى لفريوس كورونا، كام تشري التقارير إىل أن العدوى بفريوس 

لحالية، يبدو ا قد يسبب مرًضا خفيًفا إىل وخياًم، وقد يصبح مميتًا يف بعض الحاالت. وحسب البيانات 2019-كورونا املستجد

أن أغلب الحاالت الجديدة مصابة مبرض أخف، وال يزال ضمن أمناط األعراض األك ر خفة التي تسببها األمراض 

 (718)التنفسية.

ويتضح من اإلجراءات اإلحرتازية املتخذة و من البيانات املستقاة من منظمة الصحة العاملية أن الوباء الحايل ميثل 

الحياة وظرفاً موضوعياً عاماً، مام يرقى به إىل درجة السبب األجنبي، مام يجوز معه وقف رسيان  خطراً جدياً عىل الحق يف

مواعيد املرافعات وفقاً ملا هو مستقر من أحكام قضاء النقض املرصي، وذلك بإستخدام الوسائل القانونية لوقف رسيان املواعيد 

 ورة.اإلجرائية والتي قد تكون ترشيعاً مؤقتاً أو الئحة رض 

ويجوز  (719)رة مكتوبةو ـــــــــــع القواعد القانونية يف صــــــــيعرف الترشيع بأنه قيام السلطة املختصة يف الدولة بوضو

اص األصيل ة اإلختصــــــــــة كونها صاحبــــــللسلطة الترشيعية يف بلد ما سن ترشيع مؤقت ملواجهة حالة إستثنائي

ذية محل ل السلطة التنفيــــــــــوز يف بعض الحاالت الدستورية أن تحــــــــــة، ولكن يجن الترشيعات العاديــــــــبس

ب اإلرساع ـــــــــدث يف غيبة املجلس النيايب ما يوجـــــــــفإذا ح السلطة الترشيعية، ومنها حالة الرضورة او حالة التفويض.

 (720)قانونون لها قوة الـــــــدر يف شأنها قرارات تكــــــية أن يصيف إتخاذ تدابري ال تحتمل التأخري جاز لرئيس الجمهور

                                                           

 https://www.elbalad.news/4229239ـ  25/3/2020ـ موقع صدى البلد ـ تاريخ الزيارة في 717 

virus/questions-topics/corona-mro.who.int/ar/healthhttp://www.e-ـ  25/3/2020ـ موقع منظمة الصحة العاملية ـ تاريخ الزيارة في 718 

and-answers.html   

  105ـ ص  2010د. محمد حسين منصورـ المدخل إلى القانون )القاعة القانونية( ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ لينان ـ طبعة  719 

 118د.محمد حسين منصور ـ المرجع السابق ـ ص 720 
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كام يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر الترشيع العادي يف بعض املسائل أو املوضوعات التي تفوضه فيها السلطة  (721)

أن السلطة التنفيذية وذهب رأي من الفقه إىل  (722)الترشيعية برشط وجود حالة إستثنائية وقرص التفويض عىل موضوع معني.

ال تحل محل السلطة الترشيعة، ولكنها تختص اختصاصاً أصلياً يف الحاالت اإلستثنائية حتى مع وجود السلطة 

 (723)الترشيعية

 (724) يف وقف رسيان امليعاد اإلجرايئ لوجود قوة قاهرة ملحق أقضية قضاء النقض

. رافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعنم ٢٢٧ىل خالف ذلك . م االستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما مل ينص القانون ع

أثره . سقوط الحق فيه . قضاء املحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها . وقف رسيان ميعاد االستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة 

 أو حادث مفاجئ.

 (٢٠١٩/٠٦/٢٢قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨١لسنة  ١٥٩٠٤)الطعن رقم 

 (23/3/2019قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨٥لسنة  ١٩٦٠٤)الطعن رقم 

 (3/3/2019قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨٢لسنة  ٢٨٩٨)الطعن رقم 

 (10/2/2019قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨٢لسنة  ٢٨٩٨)الطعن رقم 

 (16/1/2019قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨٢لسنة  ٧٨١٧)الطعن رقم 

 (2/12/2018جلسة قضائية ـ الصادر ب ٨١لسنة  ١٧٨٦٩)الطعن رقم 

قوة قاهرة .  ٢٠١١/  ٢/  ٧حتى  ٢٠١١/  ١/  ٢٦باعتبار املدة من  ٢٠١١لسنة  ٥إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم 

. هامواعيد االستئناف السارية خاللأثره . وقف مواعيد الطعن عىل األحكام خالل تلك املدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن 

. ميعاد االستئناف دة املوقوفة إىلفيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة يف االستئناف لعدم إضافة املمخالفة الحكم املطعون 

 خطأ.

 (22/6/2019قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨١لسنة  ١٥٩٠٤)الطعن رقم 

 (23/3/2019قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨٥لسنة  ١٩٦٠٤)الطعن رقم 

 (3/3/2019سة قضائية ـ الصادر بجل ٨٢لسنة  ٢٨٩٨)الطعن رقم 

 (20/12/2018قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨٣لسنة  ١٨٦٠٣)الطعن رقم 

 (2/12/2018قضائية ـ االصدر بجلسة  ٨١لسنة  ١٧٨٦٩)الطعن رقم 

                                                           

"إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير  23/4/2014ن الدستور المصري  الصادر في ( م156المادة ) 721 

صدار ا ال تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية

 على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خالل خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد" قرارات بقوانين 

 118محمد حسين منصور ـ المرجع السابق ـ ص722 

 69د. توفيق حسن فرج ـ المدخل للعلوم القانونية ـ مؤسسة الثقافة الجامعية ـ مصر ـ بدون سنة نشر ـ ص 723 

 ـ  26/3/2020موقع محكمة النقض المصرية ـ تاريخ الزيارة كافة االحكام المذكورة عن  724 

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments 
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. دمرافعات . عدم مراعاة ذلك امليعا ٢٢٧ميعاد الطعن باالستئناف . أربعون يوماً ما مل ينص القانون عىل غري ذلك . م 

يف الطعن وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . وقف رسيان امليعاد . مناطه . تحقق قوة قاهرة أو  أثره . سقوط الحق

 حادث مفاجئ يستحيل عىل الخصم مبارشة إجراءات الطعن أثناء رسيانه.

 (16/12/2018قضائية ـ الصادر بجلسة  ٨٢لسنة  ٧٦٩)الطعن رقم 

 الخامتة:

طلوب الوباء من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ العمل اإلجرايئ امل تبني من البحث املاثل أنه يصح غعتبار

القيام به يف ميعاد محدد، كام يجوز إعتباره من قبيل الظروف الطارئة التي ترهق املخاطبني بالقيام بهذا اإلجراء يف امليعاد 

ء هو مدى جسامته، كام يبني من هذا البحث أن الوبااملنصوص عليه قانوناً، وان معيار إدخال الوباء ضمن أحد النظريتني 

 بإعتباره سبباً اجنبياً، فإن أثره هو وقف رسيان امليعاد اإلجرايئ، وليس إسقاط العمل و رفع التكليف عن املخاطب بإمتامه.

 اإلستنتاجات:

 الزمني. تبعاً ملدى خطورته و مداهجواز خضوع مفهوم الوباء لنظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة عىل حد سواء،  أوالً:

إجازة الفقه وتطبيقات القضاء املرصي لوقف رسيان مواعيد املرافعات عند توافر السبب االجنبي يف صورتيه  ثانياً:

 املعروضتني بالبحث.

 قاهرة.لإرتقاء اإلجراءات اإلحرتازية املتخذة من قبل الحكومة املرصية بالوباء املتفيش إىل درجة القوة ا ثالثاً:

األثر السلبي لعدم الوقف الكامل ألعامل املحاكم والنيابات مبا يؤدي إىل اإلنتقاص من الحق يف سالمة جسم  رابعاً:

 اإلنسان والحق يف الحياة بصورة مبارشة او غري مبارشة.

 التوصيات:

ملواجهة حاالت السبب االجنبي،  ( من قانون املرافعات بإضافة فقرة اخرية15رسعة إصدار تعديل ترشيعي للامدة ) أوالً:

عىل ان تكون اإلضافة املقرتحة "ويف حاالت القوة القاهرة او الظروف الطارئة التي من شأنها وقف العمل يف الجهات 

الحكومية، توقف كافة املواعيد القانونية بأنواعها، عىل أن يستأنف احتساب املواعيد واملدد من أول يوم عمل الحق عىل 

 ة الوقف"إنتهاء فرت 

منح السلطة التنفيذية ممثلة يف وزير الجمهورية أو من يفوضه صالحية ترشيعية بإصدار قرار بقوة قانون "الئحة  ثانياً:

رضورة" بذات التعديل املقرتح يف التوصية االوىل، عىل ان يتم عرضها عىل الربملان بعد زوال مدة الوقف، بإعتبار ان السلطة 

 (725) مواجهة الخطر أو العائق الذي يهدد الدولة.التنفيذية هي األقدر عىل

نظر اإلجراءات املرتبطة بحبس املوقوفني دون ترحيلهم إىل مقر النيابة أو املحكمة املختصة، واإلكتفاء بإصدار  ثالثاً:

 القرار من واقع االوراق يف ضوء توافر رشوط الحبس اإلحتياطي من عدمه.

                                                           

 (677ـ ص  103ـ رقم  10ـ مجموعة أحكام النقض س 19/11/1959و سببًا أجنبيًا )نقض مدني جلسة صدور التشريعات اإلستثنائية قوة قاهرة  725 
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 رقامئة املصاد
 

 املراجعأوال: 

  1990أحمد أبو الوفا ـ املرافعات املدنية والتجارية ـ منشأة املعارف ـ األسكندرية ـ مرص ـ الطبعة الخامسة عرش .ـ د1

  2008ـ د.أحمد شوقي عبد الرحمن ـ النظرية العامة لإللتزام ـ املصادر اإلرادية ـ كلية الحقوق ـ جلمعة بنها ـ مرص ـ طبعة 2

 ة القاهرة بني القانون املدين الليبي و عقود الفيديك ـ بحث منشور باملجلة الجامعة ـ كلية الحقوقـ د.الحبيب خليفة أجبودة ـ القو 3

 2014ـ جامعة طرابلس ـ العدد السادس عرش ـ املجلد الثاين ـ ليبيا ـ أبريل  ـ 

 رش ـ د. توفيق حسن فرج ـ املدخل للعلوم القانونية ـ مؤسسة الثقافة الجامعية ـ مرص ـ بدون سنة ن4

 ة نرش.ـ مرص ـ بدون سناألصول العامة والتطبيقية للعقود اإلدارية والتعويضات ـ دار محمود ـ القاهرة ـ د.خميس السيد إسامعيل ـ 5

 1991ـ د.سليامن الطاموي ـ األسس العامة للعقود اإلدارية ـ دراسة مقارنة ـ دار الفكر العريب ـ الطبعة الخامسة ـ عام 6

 2004لسنهوري ـ الوجيز يف نظرية اإللتزام ـ منشأة املعارف ـ األسكندرية ـ مرص ـ طبعة ـ د.عبد الرزاق ا7

 2009 ـ د.عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط يف رشح القانون املدين ـ الجزء الثالث ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بريوت ـ لبنان ـ ط8

 1994دار الطباعة الحديثة ـ القاهرة ـ مرص ـ طبعة  ـ عزت حنوره ـ سلطة القايض يف نقض وتعديل املعامالت ـ9

ـ األسكندرية 10 ـ منشأة املعارف  ـ الفسخ والتفاسخ واإلنفساخ يف ضوء الفقه والقضاء  ـ محمد أحمد عابدين & محمد محمود املرصي 

 1986ـ مرص ـ طبعة 

 ـ مرص ـ بدون سنة نرش ـ د.محمد الشافعي أبو راس ـ العقود اإلدارية ـ كلية الحقوق ـ جامعة بنها11

 1957ـ محمد العشاموي ـ قواعد املرفعات يف الترشيع املرصي واملقارن ـ الجزء األول ـ مكتبة اآلداب ـ القاهرة ـ مرص طبعة 12

  2010ـ د. محمد حسني منصورـ املدخل إىل القانون )القاعة القانونية( ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بريوت ـ لينان ـ طبعة 13

ـ د.محمد عزمي البكري ـ موسوعة الفقه والقضاء والترشيع يف القانون املدين ـ املجلد الثاين ـ دار محمود للنرش ـ القاهرة ـ 14

 مرص ـ بدون سنة نرش

  2003ـ محمد كامل عبد العزيز ـ التقنني املدين يف ضوء القضاء والفقه ـ بدون دار نرش ـ مرص ـ طبعة 15

  1986ر ـ أصول املرافعات املدنية والتجارية ـ منشأة املعارف ـ األسكندرية ـ مرص ـ الطبعة األوىل ـ د.نبيل إسامعيل عم16

 املواقع اإللكرتونيةثانيا: 

 25/3/2020موقع صدى البلد ـ تاريخ الزيارة يف ـ 1

  https://www.elbalad.news/4229239 

  25/3/2020ـ  موقع منظمة الصحة العاملية ـ تاريخ الزيارة يف 2

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html   

  26/3/2020ـ موقع محكمة النقض املرصية ـ تاريخ الزيارة يف 3

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments 

 القواننيثالثا: 

  1948لسنة  131ـ القانون املدين املرصي رقم 1

 1986لسنة  13ملرافعات املرصي رقم ـ قانون ا2
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 77.17التنظيم القانوين ملهنة الطب الرشعي باملغرب دراسة عىل ضوء القانون رقم: 
 

 77.17التنظيم القانوني لمهنة الطب الشرعي بالمغرب دراسة على ضوء القانون رقم: 
    

 
 تخصص العلوم الجنائية - دكتور في الحقوق

 

 ــةمقدم

تعترب السلطة القضائية من بني أهم السلط داخل الدولة، بل وأهم مظهر من مظاهر سيادة هذه األخرية، فهده السلطة 

القضائية هي الضامن للحقوق والحريات األساسية لألفراد. حيث خولها القانون لالضطالع مبهامهاعند ارتكاب الجرائم 

ائية لوسائل االثباتية تبقى ركنا مهام لضامن سري املحاكمة وقاطرة العدالة الجنوسيلة االثبات إلصدار احكام منصفة دلك ان ا

 نحو محطة الحقيقة.

فالقايض الجنايئ عىل الخصوص يلجأ يف أحايني كثرية ال سام يف القضايا ذات الطبيعة التقنية والفنية إىل وسيلة 

ة الغموض الدي يحوم حول الجرمية، مع السعي نحو جمع الخربة القضائية الطبية، واالعتامد عليها واالرتكان لها إلزال

 خيوطها وتبينالحقيقة إلنصاف الضحايا وإسعافهم يف ضامن حقوقهم التي هضمت جراء الجرم.

وملا كانت مهام الخربة القضائية يف املجال الطبي يضطلع بها الطبيب الرشعي الذي ينتدب من لدن السلطة القضائية 

اد ترسانة قانونية تنظم عمل هذا الطبيب الخبري.األمرالذي حذا باملرشع املغريب مسايرة الركب الذي املختصة،فال بد من إيج

سارت عليه أغلب الترشيعات املقارنة، حيث عمل توا عىل وضع قانون جديد يعنى وينظم كيفية مامرسة الطب الرشعي يف 

يف هذا الصدد.إذ كان فيام سبق يلجأ عند مامرسة  وبهذا يكون قد سد الفراغ الترشيعي الذي ظل حاصال2020مارس  06

بشأن النظام األسايس الخاص بهيئة  1999أكتوبر  06الصادر يف  2.99.651الخربة القضائية الطبية ملقتضيات املرسوم رقم

 األطباء والصيادلة وجراحي األسنان.

ة العدالة بالغة ألنه يهدف باألساس إىل خدموعليه فالطب الرشعي باعتباره فرعا متميزا من فروع الطب أصبح ذو أهمية 

عن طريق إبراز حقيقة ارتكاب الجرمية التي تستهدف الفرد يف حياته وبدنه بواسطة ما يضمن يبدي الطبيب الرشعي 

 املنتدب إيضاحات ونتائج يف تقريره.

اآلليات  ية خاصة، بل وبات منوعىل هذه الشاكلة فقد صار الطب الرشعي مكمال ومساعدا للعدالة عامة والعدالة الجنائ

التي ال ميكن االستغناء عنها يف كشف الحقيقة يف الحاالت التقنية والفنية، وهو األمر الذي كان دافعا أمامنا إىل اتخاذ 

 لإلجابة عىل السؤال التايل: 77.17مهنة الطب الرشعي موضوعا لبحثنا هذا الذي سرنكز الحديث فيه عىل ما تضمنه القانون 

ارا لألهمية التي يضطلع بها الطب الرشعي يف مساعدة السلطة القضائية، كيف كان تنظيم املرشع املغريب ملامرسة اعتب

 مهنة الطب الرشعي؟

 هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل تقسيم موضوعنا إىل مبحثني وفق ما ييل:
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 املبحث األول: ماهية الطب الرشعي وتطوره

صا داخل الطب الحديث، تلجا إليه أجهزة العدالة الجنائية لالستعانة به يف بعض يعد الطب الرشعي فرعا متخص

القضايا التقنية والفنية التي يكون موضوعها جرمية متس بالخصوص االنسان يف نفسه أو بدنه للبحث عن الحقيقة 

العدل  ري ذلك لخدمةوإظهارها للعيان، وكشف خيوط الجرمية بشكل جيل وخايل من أي لبس أو غموض، وبالتايل تسخ

 والعدالة ومساعدة رجال القضاء يف بلوغ ذلك.

ونظرا لألهمية التي بات يلعبها الطب الرشعي وأخد يتسع نطاقه شيئا فشيئا يف عالقته بالعدالة الجنائية يستلزم منا 

رنة )املطلب قوانني املقااألمر هاهنـا الحديث عن ماهية الطب الرشعي )املطلب األول( ثم تاريخ نشأته وتطوره يف بعض ال

 الثاين(.

 املطلب األول: ماهية الطب الرشعي.

لقد اختلفت التعاريفبشأن الطب الرشعي سواء يف أوساط الفقه والباحثني القانونيني )الفقرة األوىل( أو يف مختلف 

 الترشيعــات التي تعرف تقنينا ملهنة الطب الرشعي )الفقرة الثانية(

 ف الفقهي للطب الرشعيالفقرة األوىل: التعري

تعرض لتعريف الطب الرشعي مجموعة من الباحثني واملهتمني حيث عرج عىل تعريفه البعضبأنه العلم الذي ميثل 

 726العالقة بني الطب والقانون وترتكز هذه العالقة عىل ما يحتاج إليه القانون من الطب وما يحتاج إليه الطب من القانون.

يف حني عرفه البعض  727العلم الذي يسخر املعارف الطبية لفائدة اإلجراءات القانونية. كام عرفه البعض اآلخر بأنه

أي اختصاص طبي ميارسه الطبيب الرشعي املكلف بأعامل الخربة أو املعاينات ملساعدة  اآلخربأنه فرع من الفروع الطبية

 728القضاء الجنايئ أو املدين يف مجال البحث عن الحقيقة.

 عة سرتاسبورغ بفرنسا بأنه نشاط خاص يستخدم املعارف الطبية والبيولوجية لغرض تطبيق القواننيوعرفه سمونني بجام

وما نالحظه عىل هذه التعاريف هو أنها جاءت مختلفة ومتباينة االمر الدي يدفعنا للقوإلن  729الجنائية واملدنية واالجتامعية.

جيه مينع عليه بهذه املناسبة مناقشة ما هو قانوين أو تو عمل الطب الرشعي هو عمل تقني يدخل يف نطاق اختصاصه حيث 

 730االتهام إىل شخص معني.

 الفقرة الثانية: التعريف القانوين للطب الرشعي.

كذلك الترشيعات يف مختلف الدول التي تعرف تنظيام قانونيا ملهنة الطب الرشعي. اختلفت حول وضع تعريف للطب 

لطب الرشعي دون وضع تعريف. كام أن هناك من القوانني التي مل تتعرضقط الرشعي ومنها من اكتفى بذكر خصائص ا

                                                           
 .15ص: 2007خدمة األمن والقضاء( مركز الدراسات. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض منصور عمر المعايطة )الطب الشرعي في  -726

 .09ص :2012يحي بن العلي )الخبرة في الطب الشرعي( مطبعة عمار قرفي باتنة.الجزائر. -727

 .06ص: 2019/2018ائربوغضة ربيعة )دور الطب الشرعي في االثبات( مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، الجز -728

 .07ص: 2006حنين علي شحرور)الدليل الطبي في شرح الجريمة(منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان -729

لحولية الكلية الدراسات االسالمية والعربية  31عمرو محمد غانم )أثر الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية( المجلد الثامن من العدد  -730

 .567.س وال الطبعة ص:للبنات باإلسكندرية د
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لذلك. وإمنا عملت عىل تحديد مجاالت تدخل الطب الرشعي واملهام املنوطة به والحقوق وااللتزامات امللقاة عىل عاتقه، 

ذكر رشوط  ملرشع املرصي عىلوبهذا فقد اقترص ا وكذا كافة اإلجراءات التي تتعلق بالطب الرشعي كعلم مساعد للعدالة.

 ومل يعمد إىل تعريفه.731الخاص مبزاولة الطب 415مزاولة الطب الرشعي يف نص املادة األوىل من القانون رقم 

يف حني قام املرشع السعودي يف قانون الصحة العامة بتعريف الطب الرشعي بأنه فرع طبي تطبيقي يختص ببحث 

عية ة وتطبيقها بهدف تفسري وإيضاح وحل جميع ما يتعلق باألمور الفنية والطبية الرش كافة املعارف والخربات الطبية الرشعي

وفيام يتعلق  732للقضايا التي يكون موضوع تحقيق املنازعة القضائية فيها يتعلق بالجسم البرشي وما يقع عليه من اعتداء.

عد املتعلقة الرشعي واكتفى بوضع القوا باملرشع الجزائري فقد سار عىل نهج مثيله املرصي حيث عزف عىل تعريف الطب

املتعلق  05.85بطريقة وكيفية مامرسة مهنة الطب الرشعي، وكل ما يتعلق بذلك من املقتضيات التنظيمية يف القانون رقم 

 733بحامية الصحة وترقيتها.

األمر أن  كان أما ترشيعنا الوطني فقد كان إىل عهد قريب ال يتوفر عىل قانون خاص مبامرسة الطب الرشعي.وإن

أجهزة العدالة الجنائية تلجأ عند قيامها مبهامها يف كشف حقيقة ارتكاب الجرميةعىل إجراء الخربة الطبية عندما يستدعي 

بشأن النظام 1999أكتوبر 06الصادر يف  2.99.651االمر القيام بذلك. يتم االستناد يف غيابإطار قانوين إىل أحكام املرسوم رقم 

 بهيئة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان.األسايس الخاص 

ووعيا منه بأهمية الطب الرشعي يف مساعدة أجهزة العدالة الجنائية لكشف خيوط الجرائم ايت متس نفس بدن 

االنسان ولسد الفراغ القانوين الحاصل يف هذا املجال فقد قام املرشع بوضع قانون لتنظيم مهنة الطب الرشعي كانت وزارة 

نيت بإعداد املرشوع بعدما عمل املجلس الوطني لحقوق االنسان القيام بدراسة حول الطب الرشعي التي كشفت العدلقد ع

عن وجود جملة من االختالالت والتي تهم عىل الخصوص ضعف التموين وتقادم البنيات التحتية ومعدات العمل باإلضافة 

 إىل اختالالت مرتبطة بحكامة القطاع.

املتعلق بتنظيم مامرسة مهام الطب الرشعي، وإعادة استقراء مواده نجد أن واضعه مل  17/77ن رقم وبالرجوع إىل القانو 

يتعرض مثل ما فعل املرشع املرصي والجزائري إىل تعريف الطب الرشعي، بل اقترص عىل تحديد مهام الطبيب 

منه بالقول إن هذا  اكتفى كذلك يف املادة األوىلوحقوقه،والتزاماته،وكيفية كتابة التقاريرواعدادها والقيام بالترشيح الطبي،و 

( يحدد قواعد تنظيم مامرسة الطب الرشعي ومهام األطباء املامرسني له وحقوقهم وواجباتهم وكيفية انتدابهم 17/77القانون )

من خالل ما و  من طرف السلطات القضائية. ونظام العقوبات املطبقة عىل املخالفات املرتكبة خالفا ألحكام هذا القانون.

تقدم ميكن القول بأن الطب الرشعي وكام توحي به تسميته هو نقطة التقاء بني الطب والقانون، ويبقى من أهم العلوم يف 

مجال الكشف عن الجرمية. وبالتايل بات علام مساعدا للعدالة الغنى عنه يساهم بنسبة كبرية يف توجيه قناعة القايض 

 734ال تجايف الحقيقة.إلصدار األحكام القضائية التي 

                                                           
 .05ص: 1991خالد محمد شعبان )مسؤولية الطب الشرعي والبحث الجنائي( دار المطبوعات الجامعية .مصر -731

 .17منصور عمر المعايطة. م س. ص: -732

الجزائر  شكوش فاطمة )دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة( مذكرة لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق. جامعة محمد بوضياف -733

 .08ص: 2016/2017.

 من القانون. 2بأن االطباء الممارسين للطب الشرعي هم مساعدي العدالة. للتفصيل أكثر راجع المادة  77.17لقد القانون رقم:  -734
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 املطلب الثاين: تاريخ وتتطور الطب الرشعي يف التجارب املقارنة

يرجع الباحثون يف مجال الطب الرشعي أن هذا األخري، وإن مل يكن منظام بالشكل الكايف كام هو عليه األمر حديثا، 

وهذا ماسيدفعنا إىل الحديث 735باتهاأو نفيها.إال أنه كان موجودا منذ وجود الجرمية عىل األرض للبحث يف االدلة املاديةإلث

عن التاريخ القديم للطب الرشعي )الفقرة األوىل( ثم يف مرحلة ثانية نتعرض لتطور الطب الرشعي يف بعض التجارب املقارنة 

 )الفقرة الثانية(

 الفقرة األوىل:التاريخ القديم للطب الرشعي

دق. ني ممن تتوفر فيهم الكفاءة واملعرفة بالطب ومعروف عليهم الصلقد كان قدماء املرصيني يختارون أطباءهم الرشعي

كام كان الطب الرشعي يف تلك الفرتة قارصا عند املرصيني بداية عىل الكشف عىل املوىت للتأكد من سبب الوفاة، فإن 

 736وجدوا أو اشتبهوا يف فعل جنايئ عرضوا األمر عىل السلطة القضائية.

األوىل ملادة الطب الرشعي كمفهوم طبي عند العرب للعامل إسحاق بن الجزار القريواين  ويعود الفضل يف وضع اللبنة

 737م(.1037 980عندما قام بدراسة حول الجنون وكيفية معالجته وكذا بعض املقارنات العلمية لعالج األمراض عند ابن سينا )

م  نطاق واسع يف املجال الطبي، وتبدأت تسمية الطب الرشعي تستعمل وتنترش عىل 18وبعد ذلك يف حدود القرن 

تاريخ اإلقرار بالطب الرشعي ألول مرة  1959كام تعترب سنة 738تداولها يف العديد املؤلفات ألطباء نشطوا يف هذا التخصص.

 يف الواليات املتحدة وذلك بإصدار البورد األمرييك يف الطب الرشعي.

 قارنةالفقرة الثانية: تطور الطب الرشعي يف بعض التجار امل

إن لتطور العلوم الطبية ومنها الطب الرشعي عدة أسباب ورضورات، هي التي فرضت بشكل قوي ودفعت املرشعني 

إىل أيجاد أيطار قانوين مالئم ومتكامل إلرساء قواعد هذا العلم ن أو التخصص الطبي املتميز. وبهذا فالطب الرشعي ميارس 

ة، خذ باملنظور التخص ي للطب الرشعي كآلية مخصصة ملساعدة وخدمة العدالعىل املستوى الدويل وفق نظامني. فاألول يأ 

جمل أبرز التجارب املقارنة ون أما الثاين فيأخذ باملنظور العام بالنسبة للدور املنوط بالطب الرشعي ضمن نظام العدالة الجنائية.

 يف مجال الطب الرشعي يف التايل.

 بالنسبة للطب الرشعي املتخصص:-

رشعي املتخصص وفق هذا النظام الذي تأخذ به العديد من الدول وهو موجه بالتخصص ملساعدة العدالة، الطب ال

ويبقى دامئا تحت ترصفها لبلوغ مراميها. والطب الرشعي هذا ميارس مببارشة من مؤسسات تابعة للدولة، لها ما يلزم من 

                                                           
 568عمرو محمد غانم م س ص  -735

 .03ص 1942سنةسدني سميت وعبد الحميد بك عامر )الطب الشرعي في مصر( مطبعة المقتطف والمقطع بمصر ال  -736

اسحاق ابن الجزار القيرواني: هو الطبيب أبو جعفر أحمد بن ابراهيم أبي خالد القيرواني المعروف بابن الجزار القيرواني وهو أول طبيب  -737

م ومن  1010وتوفي سنة 898مسلم يكتب في التخصصات الطبيبة مثل طب االطفال وطب المسنين ولد في مدينة القيروان  بتونس سنة

 به طب الفقراء والمساكين ،زاد المسافرين في عالج  االمراض. العدة لطول المدة.كت

فورشالهجيرة )دور الطب الشرعي في الحوادث الجنائية( مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر. جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم  -738

 .09ص: 2017/2018.
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ن فحوصات وعمليات الترشيح، ومن هذه الدول نجد املعدات واللوازم، واألليات للقيام بكل أعامل الطب الرشعي م

سويســرا التي تتوفر عىل ستة معاهد للطب الرشعي، فيها مصلحات متعددة، فهناك مصلحة خاصة بالضحايا حوادث السري 

 ومصلحة مخترب علم التسمامت ومصلحة خاصة بتحليل الحمض النووي.

طب الرشعي تابعة لكليات الطب، ويتم متويل هذه املعاهد من وهناك كذلك املانيا التي تتوفر عىل معاهد جهوية لل

 طرف الكليات التابعة لها.

كام نجد اسبانيا التي تأخذ بالطب الرشعي املتخصص وتتوفر هي األخرى عىل معاهد يف ذات التخصصتكون تابعة 

املحاكم  د واحد يغطي كافةــعىل معه لوزارة العدل من حيث إنشاؤها وتسيريها وتدبريها، وهناك هوالندا التي ال تتوفر إال

يف اململكة، حيث ينتقل األطباء يف كل أرجاء البلد لتنفيذ املهام املنوطة بهم. باإلضافة إىل دول أخرى كمرص والربتغال 

 والسويد.

 بالنسبة للطب الرشعي العام: -

انوا إنجاز الخربات القضائية سواء كيعد الطب الرشعي يف ظل هذا النظام من املهام التي يبارشه األطباء يف إطار 

منتمني للقطاع العام أو القطاع الخاص،  كام تبارش كذلك هذه املهام معاهد متخصصة للطب الرشعي تابعة للدولة، ومن 

عة مهذه البلدان التي تأخذ بهذا النظام نجد إيطاليا وفرنسا فاألوىل تتوفر عىل أربعة معاهد للطب الرشعي منها ما هو تابع للجا

تتوىل مهمة البحث والتكوين والقيام بالترشيحات، وهناك من هذه املعاهد ما هو تابع لرشكات التأمني لتحديد مدة العجز 

 من العمل  ومعاهد تابعة لوزارة الصحة  متواجدة علة املستوى املحيل.

راكزعمليات الترشيح، أما الدول ذه املـــــوتبارش ه1974أما فرنسا فتعتمد عىل املرفق االستشفايئ العمومي منذ سنة 

ة للمراكز ي تابعـــــع مصالح للطب الرشعــــذا النظام نجد تونس والجزائر، فاألوىل تضم أربــالعربية التي تأخذ به

االستشفائية الجامعية، والجزائر هي األخرى تتوفر عىل مصالح يف املراكز االستشفائية الجامعية ويتم متويلها من طرف 

 739لصحة.وزارة ا

 املبحث الثاين: اإلطار القانوين ملامرسة الطب الرشعي باملغرب

لقد بات الطب الرشعي من أهم العلوم الطبية الحديثة التي تستعني بها أجهزة العدالة الجنائية، وأصبح مساعدا للعدالة 

ب الرشعي إىل إميانا بأهمية مهنة الطومرتبطا ارتباطا وثيقا بالقضاء  للكشف عن الحقيقة، وهذا ما دفع املرشع إحساسا منه و 

إفراد قانون خاص  ينظم هذه األخرية ويبني فيه كافة املهام التي يضطلع بها الطبيب الرشعي ووسائل عمله وكذا الحقوق 

ا دوااللتزامات امللقاة عىل عاتقه وهو مبناسبة قيامه بعمله، مع اإلشارة إىل أن الطب الرشعي باملغرب يعترب حديث النشأة ج

كام أحدثت أول مصلحة جامعية للطب الرشعي مبستشفى ابن 1990حيث مل يتم اعتامده يف الكليات إال يف حدود سنة 

 1999.740والتي تخرجت منها الدفعة األوىل يف سنة  1955رشد بالبيضاء سنة 

                                                           
الجنائي( مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون طبي جامعة أبي بكر بلقايد باعزيز أحمد )الطب الشرعي ودوره في االثبات  -739

 .15ص: 2010/2011تلمسان. الجزائر السنة 

 .1999أكتوبر 06الصادر في  2.99.651يتم االحتكام للمرسوم رقم:  77.17كان فيما سبق قبل صدور القانون رقم:  -740
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عي يلزمنا يف هذا املبحث املتعلق مبهنة الطب الرش  17.77ومن أجل اإلملام بأهم املوضوعات التي نظمها القانونال جديد

تقسيمه إىل مطلبني نتحدث يف األول عن حقوق والتزامات الطبيب الرشعي وكيفية انتدابه ثم نعرض يف املطلب الثاين 

 ملهام الطبيب الرشعي ووسائل العمل املناسبة للقيام بعمله كمساعــد للقضاء.

 بهحقوق والتزامات الطبيب الرشعي وكيفية انتدا املطلب األول:

يلعب الطبيب الرشعي دورا مهام فهو الفاعل األسايس الذي يعنى مبساعدة رجال القضاء الستجالء الحقيقة يف املسائل 

 بتحديد حقوق الطبيب الرشعي وكذا االلتزامات امللقاة عىل عاتقه. )الفقرة األوىل(. 17.77الطبية ولهذا عمل القانون رقم: 

 عد للقضاء بشكل مبارشودون سلوك مسطرة خاصة بل أن القانون املنظم للمهنةوالطبيب الرشعي ال يقوم بعمله كمسا

 بني كيفية انتدابه من طرف أحد أجهزة العدالة الجنائية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: حقوق والتزامات الطبيب الرشعي

س مهامه وفق املقتضيات املنظمة هو من مساعدي القضاء وميار 17.77من القانون رقم:  2الطبيب الرشعي حسب املادة 

يف القانون وباقي النصوص الترشيعيةاألخرى، ويتمتع الطبيب الرشعي املامرسلمهام الطب الرشعي بصفته خبريا قضائيا 

 742بكامل االستقاللية يف إبداء آرائه الفنية والتقنية بشأن املهام املوكولة إليه. 741يف أحد جداول الخرباء"

. تبقى 17.77743من القانون 3ويف املادة  45.00عي عىل كافة الرشوط املنظمة يف القانون رقم: وبعد توفر الطبيب الرش 

له حقوق أخرى باإلضافة إىل االستقاللية التي تتحدد يف منحه أتعاب لقاء العمل الذي يؤديه، مكافأة عن خدماته كخبري 

 تتحملها الخزينة العامة.

 الطبيب الرشعي، فقد ألزمه بعدة واجبات يجب عليه التقيد بها تحت طائلةويف مقابل الحقوق التي متع بها املرشع 

منه عىل تحصني الطبيب الرشعي 5مل ينته من النص يف املادة  17.77ترتيب املسؤولية.حيث أن مهندس القانون رقم: 

كل ما يديل به   مسؤوال عنباالستقاللية، اال وأتبعه يف نفس املادة بالتزامات تجاه هذا األخريبقوله)ومن أجل ذلك يعترب

وإذا كان املرشع قد متع الطبيب الرشعي باالستقاللية فهذاال يفهم منه البتة حلول  من آراء وينجزه من شهادات أو تقارير(.

 ذلك من مراقبة الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم التوضيحــات املطلوب منه بشأن النتائج والخالصات التيتوصل بهـا.

                                                           
المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم:  45.00ئيا أحكام القانون رقم: ينظم الطبيب الشرعي بصفته خبيرا قضا -741

 وكذا نصوصه التطبيقية. 1422ربيع األول  29بتاريخ  1.01.126

بداء آرائه الفنية على أنه )يتمتع الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بكامل االستقاللية في إ 77.17من القانون رقم:  05تنص المادة  -742

 والتقنية بشأن المهام الموكولة إليه(.

 على أنه )يمارس مهام الطب الشرعي: 77.17من القانون رقم:  05تنص المادة  -743

 األطباء المتخصصون في الطب الشرعي المقيدون طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء. -

ت طباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة الحاصلون على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجاالاأل-

 أدناه. 37الطب الشرعي طبقا ألحكام المادة:

األشخاص الممارسون لمهام الطب الشرعي بها  األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة أن يكون-

 من الحاصلين على دبلوم في الطب الشرعي طبقا للبند األول من هذه المادة.
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عند إبدائه لرأيه يف شأن مسألة فنية وتقنية عرضت عليه بالحياد 744لزم الطبيب الرشعي بعد أداء اليمني القانونيةكام ي

والتجرد والنزاهة ومبادئ الرشف وما تقتضيه املهنة وما ميليه عليه الضمري املهني إلبراز الحقيقة واملساهمة يف تحقيق 

الفعل املرتكبألن ذلك من صميم عمل القايض دون غريه. باإلضافة إىل  ودون التدخل يف عمل القايض بتكييف 745العدالة

 .746التحيل بواجب كتامن الرس املهني وعدم تبليغ أي معلومة مستخرجة من امللفات لها عالقة باملهمة التي انتدب لها

 الفقرة الثانية: كيفية انتداب الطبيب الرشعي

أو تلك التي ينص  17.77لرشوط القانونية سواء التي تضمنها القانون قلنا إن الطبيب الرشعي الذي تتوفر فيه كافة ا

املنظم ملهنة الخرباء القضائيني أصبح يتبوأ مكانة مهمة يف إحقاق الحق والكشف عن الجرميةإلظهار  45.00عليها القانون 

ا له من إمكانيات ال يقدرالقايض مبالحقيقة كامهي، ومد يد العون واملساعــدة للقضاء يف املسائل ذات البعد التقني، والتي 

االملام بها لوحده، ويؤدي الطبيب الرشعي مهنته كخبري منتدب من طرف أحد أجهزة العدالة وفق مقتضيات قانونية تحدد 

 بشكل مضبوط ورصيح كيفية انتدابه واتصاله مبهامه.

منه يف فقرتها  47سب ما أشارت إليه املادة وانتداب الطبيب الرشعي يجد مربره القانوين يف قانون املسطرة الجنائية بح

األخرية بقولها" ميكن لوكيل امللك لرضورة البحث إذا اعرتضت عليه مسألة فنية أن يستعني بأهل الخربة واملعرفة" لكن 

 ىلتدخل لتحديد االنتداب الخاص بالطبيب الرشعي يف الفرع األول من الباب الثالث بنصه ع 77.17املرشع يف القانون رقم

 كيفية انتداب الطبيب الرشعي.

هذا ويتم انتداب الطبيب الرشعي من طرف النيابة العامة أوقايض التحقيق أو هيئة الحكم كل يف حدود اختصاصه 

 748كام ميكن للسلطات أعاله أن تنتدب أك ر من طبيب إذا كانت طبيعة املهمة تستوجب ذلك.747املحدد مبقتىض القانون.

ه، عي وتعذر عليه القيام مبهامه املنوطة به ألجراء الخربة القضائية أشعر بذلك فورا الجهة التي انتدبتوبعد انتداب الطبيب الرش 

 749حيث ال ميكنه التخيل عن مهمته إال بناء عىل موافقتها.

 املطلب الثاين: مهام الطبيب الرشعي ووسائل عمله

 صاصه الطبي، إذ يتم الرجوع إليه عند وجود حالةإن دور الطبيب الرشعي كام سبق معنا هو دور الخبري يف مجال اخت

فنية تستدعي الكثري من املعرفة والخربة الستجالء حقيقة ارتكاب الجرم، فالطبيب الرشعي هو الذي يوضح أمام القايض 

ليم. ييف السهو ما ينري الطريق للقايض للتك-التقرير–الحقيقة أو يقربها له ليبث يف امللف أي أن عمل الطبيب الرشعي 

)الفقرة الثانية( والميكن للطبيب الرشعي القيام بعمل ليس من اختصاصه وليس من مهامه التي سطرها القانونرقم: 

 )الفقرة األوىل(.77.17

                                                           
 من ق م ج. 345 35انظر المادة  -744

 .17/77من القانون 6المادة  -745

 .17/77من القانون 8راجع المادة  -746

: "يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت عليها مسألة تقنية من ق م ج في نفس اإلطار بقولها 194وقد نصت المادة  -747

 أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا، وإما بطلب من النيابة العامة أو من طرف األطراف".

 .17/77من القانون 13و 12المادة  -748

 .17/77من ال قانون 15المادة  -749
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 الفقرة األوىل: مهام الطبيب الرشعي

ب الثاين من اتتمثل مهام الطبيب الرشعي باعتباره خبريا مساعدا للقضاء فيام ذهبت إليه مواد الفرع األول من الب

 سواء املتعلقة منها باألموات أو األحياء أو باقي االثار األخرى املفيدة يف التحقيق.77.17القانون رقم:

ومبوجب القانون املنظم ملهنة الطب الرشعي يحق للطبيب الرشعي إجراء مجموعة من الفحوصات واملعاينات ألشخاص 

 صة برأيه بخصوص إصابة بدنية معينة أو عجز بدين محدد.عىل قيد الحياة إلمداد السلطات القضائية املخت

 وتتحدد مهام الطبيب الرشعي يف التايل:

الفحص الرسير لألشخاص املصابني جسامنيا أو عقليا بغرض وصف اإلصابات  وتحديد طبيعتها وأسبابها وتقييم -

بية حسب ة يف احداثها وتحرير تقارير أو شهادات طاألرضار البدنية  الناتجة عنها ،أو تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة املستعمل

 الحالة بشأنها.

 إبداء الرأي الفني والتقني يف الوقائع املعروضة عىل القضاء واملتصلة مبجال اختصاصه.-

 تقدير السن بناء عىل انتداب الجهات القضائية، أو عىل طلب من كل ذي مصلحة أو عندما ينص القانون عىل ذلك.-

نـات األشخاص املوضوعني يف الحراسة النظريةأو املحتفظ بهم او املودعني مبؤسسة لتنفيذ العقوبة فحص وأخذ عي-

 لتحديد طبيعة اإلصابة الالحقة بهم وسببها وتاريخها.

 معاينة وفحص وترشيح الجثث واألشالء لبيان طبيعة الوفاة ومسبباتها واملساعدة عند االقتضاء يف تحديد هويته.-

 تخراج جثث األشخاص املشتبه يف سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها.حضورعملية اس-

 رفع العينات العضوية عىل األجسام مبا فيها املواد املنوية والدموية والشعر والعينات النسيجية. -

 إعطاء التفسريات الطبية الالزمة بناء عىل الفحوصات والتحليالت املنجزة.-

 750ن قبل الجهات القضائية املختصة املتصلة بطبيعة مهامه.القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها م-

يف داخل  77.17هذا بالنسبة للمهام أو االختصاص لنوعي أما فيام يخص االختصاص املكانيفقد حدده القانون رقم: 

لرتابية، مع ادائرة محكمة االستئناف التي تتواجد بها مراكز الطب الرشعي سواء بالوحدة االستشفائية أو التابعة للجامعات 

اإلشارة يف هذا الصدد عىل أنه ميكن للسلطات القضائية املختصة انتداب أطباء رشعيني من خارج الدائرة القضائية كلام 

 اقتضت مصلحة العدالة، أو إذا مل يكن هناك يف الدائرة القضائية أطباء رشعيون.

 الفقرة الثانية: وسائل عمل الطبيب الرشعي.

مبسألة القيام بالخربة القضائية يف مجال تخصصه ملساعدة 77.17عي مبوجب القانون رقم: لقد أويل الطبيب الرش 

واملساعدة عىل فك خيوط الجرمية املرتكبة.فمن أهم ما يقوم به هذا الطبيب الرشعي إىل  القضاء للوصول إىل للحقيقة،

رشوط  عي الذي يخص الجثث مع توفرجانب الفحوصات التي يجريها عىل األشخاص األحياء هناك الترشيح الطبي الرش 

ذلك تحت مراقبة القضاء املختص. وينهي الطبيب الرشعي عمله املنوط به بكتابة تقرير يضمن فيه ما خلص إليه، ويقدمه 

 إىل السلطة القضائية التي انتدبته.

                                                           
 .77.17من القانون  4ادةلقد تم النص على هذه المهام بموجب الم -750
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لك من يتم انتدابه لذ يقوم الطبيب الرشعي بالترشيح الطبي الرشعي بعد أن  77.17منالقانون  17هذا وحسب املادة 

طرف النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو هيئة الحكم يف حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر 

 تحديدها بواسطة الفحص الطبي.

و أ  ويتم هذا الترشيح بأخذ العينـات الرضورية عىل الجثث أو األشالء لتحليلها كلام اقتضت ذلك حاجيات البحث

وقد أشارت نفس املادة أعالء يف فقرتها األخرية أن الترشيح الذي يكلف به الطبيب الرشعي ال ميكن  التحقيق أو املحاكمة.

جاءت و  اللجوء إليه إال يف حالت ضيقة أي الحالت املرضية الوبائية بحيث يكون هذا االجراءرضوريا الستجالء الحقيقة.

 الهيئات القضائية املختصة أن تأمربإجراء ترشيح طبي يف بعض الحاالت املرضية وهي: لتدارك األمر وتوجب عىل 18املادة 

 الوفاة الناتجة عن االعتداء الجسدي والجنيس.-

 الوفاة الناتجة عن التسمم.-

ري بالوفاة التي تقع يف أماكن الوضع تحت الحراسة النظري أو االحتفاظ أو االعتقال أو مبؤسسات تنفيذ العقوبة أو التد-

 الوقائية أو مراكز اإليداع.

 الوفاة الناتجة عن الشك يف حالة تعذيب. -

 الوفاة الناتجة عن االنتحار او عند الشك فيه. -

وبعد انتهاء الطبيب من عمله يوجه تقريره إىل السلطة القضائية والذي يتضمن نتيجة التحليالت والفحوصات، كام 

 751الجثة أو االشالءيف أقرب وقت ممكن دون تأخري.يتعني عىل السلطة القضائية اإلذن بدفن 

قلنا إن العمل الذي يكلف به الطبيب الرشعي باعتباره خبريا قضائيا ينتهي بإعداد تقرير يبني فيه ما قام به وما وصل 

رير عترب التقوي اتجاه السلطة التي انتدبته.752إليه من نتائج، ويعترب هذا التقرير حسب البعض بأنه من واجبات الطبيب الرشعي

الطبيب مبثابة سند للقضاء يف إصدار الحكم وبالتايل تحقيق العدالة. كام مينع عىل غري جهة االختصاص االطالع عليه أو 

هي  24هي األساس القانوين للتقرير الطبي، وتبقى املادة  29و 28، 26،27، 25، 24تعترب املواد  753الحصول عىل نسخة منه.

 يجب أن تتوفر يف التقرير الطبي والتي تتمثل يف التايل:التي بينت العنارص التي 

 اسم الطبيب وصفته ومكان عمله.-

 الجهة التي قامت بانتدابه واملهمة املطلوبة.-

 تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات املرتبطة باملهمة وتاريخ وساعة إنجاز التقرير.-

 و أوصافه إذا كان مجهول الهوي.الهوية الكاملة للمتوىف  أو الشخص الذي خضع للفحص أ -

 ظروف ومالبسات الوفاة.-

 املعاينات ووصف الحالة والحالة املحتملة للوفاة.-

 الخالصات والنتائج املتوصل إليها.-

                                                           
 .17.77من ال قانون 22والمادة  215راجع المادة  -751

 .25ص 2000ابراهيم صادق الجندي )الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية( أكاديمية نايف العربية للعلوم ط الرياض  -752

 .17.77من ال قانون 29راجع المادة -753
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وميكن أن يرفق التقرير بلوحة صور عىل دعامة ورقية أو رقمية باإلضافة بطبيعة الحال توقيع الطبيب الخبريتقريره 

س نسخ للجهة القضائية املختصة التي انتدبته، وإذا كانت السلطة القضائية قد انتدبت أك ر من طبيب لنف وإحالته يف ثالثة

من قانون  206املهمة فإن التقرير يوقع من طرف عدد األطباء املنتدبني الذين أنجزوا املهمة، مع مراعاة ما ذهبت إليه املادة 

 754املسطرة الجنائية.

 خامتة

ب الرشعي فرع طبي بالغ األهمية التصاله بأجهزة العدالة الجنائية من أجل مساعدتها ودعمها فإن وختاما إدا كان الط

الطبيب الرشعي يلقى عىل عاتقه يف مقابل ما يتمتع من حقوق العديد من االلتزامات والعمل بحيوية وفعالية وتجرد، ودون 

عروضة كوين قناعته الشخصية وفهمه لخبايا القضية املالتأثر بأي رأي أخر كيف ما كان لتمكني القايض الجنايئ عىل ت

 عليه.

أال أنه بالرغم من كون القاض هو خبري الخرباء فإن الطب الرشعي بات دليال عىل قدر عال من األهمية يف االثبات 

ضايئ ورصح قالجنايئ وأصبح يوصف بأنه يهدد مبدأ حرية االقتناع الصميم كأهم املبادئ التي يبنى عليها رصح النظام ال

العدالة. إال أننا النرى أن هذا األمر ستكون له سلبيات بل عىل العكس فهو أعطى نتائج مبهرة وإيجابية، ما دام أن هم 

 الجميع هو بلوغ العدالة الحقيقية التي ال غبار عليها.

ب الرشعي أن هنة الطولكل هذا وذاك فال يسعنا بعد أن بسطنا الحديث عن كيفية تنظيم املرشع املغريب ملامرسة م

 نثمن عمله، ونبدي ارتياحنا اتجاه سد الفراغ الترشيعي الذي ظل لسنوات.

  

                                                           
د الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم او كانت لهم تحفظـات في شأن النتائج المشتركة من ق م ج على أنه )إذا تعد 206تنص المادة  -754

 يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشتر  مع إبداء تحفظاته المعللة(.
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 بدائل قاعدة االستبعاد وملطفاتها
 

 بدائل قاعدة االستبعاد وملطفاتها
  

 
 جامعة قطر -ماجستير في القانون العام 

 

  

 
 نونيباحث قا

 

 

 امللخص

يتناول هذا البحث بدائل قاعدة االستبعاد وملطفاتها، وذلك من خالل مبحثني، تناول املبحث األول منه 

البدائل الشاملة لقاعدة استبعاد األدلة الجنائية غري املرشوعة وذك من خالل بيان الجزاء الجنايئ والجزاء املدين 

 جزاء التأديبي. كبديل لقاعدة االستبعاد باإلضافة إىل ال

كام أن هذا البحث تناول يف املبحث الثاين منه االستبعاد االجباري للدليل غري املرشوع، باإلضافة إىل بيان 

استخدام قاعدة االستبعاد يف حالة وجود الدليل غري املرشوع نتيجة انتهاك جسيم لحرمة الحياة الخاصة وذلك وفقاً 

ري وق االنسان، وقمنا كذلك بتوضيح الحاالت التي يتم فيها استبعاد الدليل غملا ورد يف االتفاقية األوروبية لحق

 املرشوع العتبارات العدالة، وأخرياً تناولنا السلطة التقديرية للقايض يف استبعاد الدليل غري املرشوع. 

دائل علية بكام أننا توصلنا من خالل هذا البحث إىل العديد من النتائج، ومن أهم هذه النتائج هو عدم فا

قاعدة االستبعاد لألدلة املتحصل عليها بطريقة غري مرشوعة، وذلك ألن هذه البدائل تواجه العديد من الصعوبات 

 من ناحية التطبيق يف الواقع العميل.

 

Abstract 

This research deals with alternatives to the rule of exclusion and its attenuations, through 

two topics, the first topic of which dealt with comprehensive alternatives to the rule for 

excluding illegal forensic evidence and through the statement of criminal penalties and civil 

parts as an alternative to the rule of exclusion in addition to disciplinary punishment. 

Also, this research dealt with the second topic of compulsory exclusion of the unlawful 

evidence, in addition to explaining the use of the exclusion rule in the event of the existence of 

the illegal evidence as a result of a serious violation of the sanctity of private life, according to 

what was stated in the European Convention on Human Rights, and we have also clarified the 

cases in which The exclusion of unlawful evidence for justice considerations, and finally we 

addressed the discretion of the judge in excluding the unlawful evidence. 

We have also reached through this research many of results, and the most important of 

these results is the ineffectiveness of the exclusion rule alternatives to the evidence obtained 

illegally, because these alternatives face many difficulties in terms of application in practice. 
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 املقدمة

جاءت هذه القاعدة نتيجة البتكار القضاء األمرييك والذي أرىس أحكامها ومبادئها حرصاً منهم عىل القيام بخدمة 

ملناسبة رشوعية اإلجرائية وإعطاء القضاء املساحة امنظومة العدالة وتطوير القوانني اإلجرائية، وجاء ذلك استناداً إىل مبدأ امل

 والفرصة الكافية للقيام بتقدير األدلة وفحصها وتقرير مصريها من خالل ما يصدر عن القضاء من أحكام. 

ولذلك تعترب قاعدة استبعاد األدلة غري املرشعة من القواعد الحديثة التي عرفت يف الحقل الجنايئ وأًصبحت كثمرة 

التوصل إليها من قبل قضاء املحاكم األمريكية، وبالنظر إىل املعنى العام لهذه القاعدة فإن الرقابة التي جعلت عىل جهد تم 

أعامل االستدالل األصلية واالستثنائية أو عىل تقرير الدليل فقط، وامتدت هذه الرقابة أيضاً إىل مرشوعية الدليل واألسلوب 

، أي الطريقة التي يحصل بها مأمور الضبط القضايئ عىل هذا الدليل، وهل قام مأمور الذي تم اتخاذه للتوصل لهذا الدليل

الضبط القضايئ مبخالفة إجراءات جوهرية أم ال، فتعترب مرشوعية الدليل رشط أسايس ليك يتم التوصل إىل اليقني القضايئ 

 عن اإلدانة،

مت هذه األدلة ال يتسم مصدرها باحرتام القانون وال يحول دون ذلك أن تكون أدلة اإلدانة صارخة وواضحة، مادا 

والنزاهة، فال ميكن أن نحافظ عىل الحقوق التي يجب أن يتمتع بها االنسان وال يحرم منها إذا تم التوصل إىل الدليل من 

املحكمة  توراء اعتداء عىل حريته أو حقوقه، ونتيجة لذلك ال يكون هناك قيمة للحقيقة التي يتم الوصول إليها، وقد قرر 

وفقاً لذلك أن يتم استبعاد الدليل الذي تم الحصول عليه من خالل االعتداء، ألنها وليدة اكراه مادي ومعنوي وليست وليدة 

 إرادة حرة. 

فجاءت هذه القاعدة ليك يتم الحفاظ عىل مبدأ املرشوعية وللحفاظ عىل الحقوق وصيانة ملقتضيات العدالة، كام أن 

وضع حافز وإلزام لسلطة الضبط القضايئ للعدول عن هذا االتجاه الخاطئ  وذلك حتى ال تذهب جهودهم هذه القاعدة تقوم ب

يف الحفاظ عىل الحقوق والعدالة سدى بسبب اإلجراءات الخاطئة التي تم من خاللها تجاوز صحيح القانون، فهذه القاعدة 

ختالف إىل القوانني األنجلو سكسونية، كام أن هناك اتم إيجادها من خالل التطبيقات القضائية يف النظم التي تنتمي 

بني الترشيعات حول هذه القاعدة، فمنهم من قام بتطبيقها بصورة مطلقة وصارمة، ومنهم من يلطف منها ويخفف من 

َة تضييق يحدتها.كام وقد ابتدَع الفقُه األمرييك حلوالً فقهيًة بشأن قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة؛ بُغ

 نطاق االستبعاد. 

وتكمن أساس هذه الحلول الفقهية  يف حدود أو نطاق قاعدة االستبعاد يف النطاق الترشيعي والقضايئ والفقهي؛ كون 

بداية هذه القاعدة قد جاء تكرسيها الحقيقي يف القضاء األمرييك جدالً فقهيا منقطع النظري يف الفقه األمرييك عىل وجه 

الذي ميكننا اعتباره بحق األك ر مبثابة إسهاب يف التعرض لتقييم وتقدير القاعدة إذ أن ُجل املؤلفات الخصوص؛ األمر 

الفقهية املتعلقة بهذه القاعدة وتقييمها؛ هي ذات أصل امرييك؛ األمر الذي انعكس وبشكل تلقايئ عىل أحكام القضاء 

اق تطبيقها عىل مر السنني، عن طريق تقديم املربرات وساهم بطريقة مبارشة وغري مبارشة يف رسم حدود القاعدة ونط

النظرية والعملية التي تقف مع أو ضد تقرير قاعدة االستبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة كام سرنى يف املبحث 

 الثاين من هذا البحث.
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 أهمية البحث:

لتي وما ينطوي عىل قاعدة استبعاد االدلة امن خالل ارتباط الحصول عىل االدلة بطريقة غري مرشوعة بحقوق االفراد 

تم الحصول عليها بطريقة غري مرشوعة من امكانية افالت املجرمني من العقاب، فقد أصبحت هناك مثة اهمية يف البحث 

عن بدائل لهذه القاعدة بحيث تضمن حامية حقوق االفراد وعدم افالت املجرمني من العقاب وتضمن كذلك معاقبة رجل 

 لذي ارتكب املخالفة يف سبيل الحصول عىل الدليل.الرشطة ا

 البحث: منهج

 :منهج وفق طفاتهاومل مرشوع غري يقبطر املتحصلة الجنائية االدلة استبعاد قاعدة ببدائل املتعلقة الدراسة هذه متت

 .القضائية وتطبيقاتها وملطفاتها القاعدة ببدائل املُناط تفسري طريق عن التحلييل: املهنج .1

واألحكام  عىل الترشيعاتوملطفاتها االستبعاد قاعدة لبدائل العميل التطبيق عكس خالل من املقارن: املنهج .2

(، وكذلك عىل الصعيد 2004( لسنة )23القضائية عىل الصعيد الوطني يف قانون االجراءات الجنائية القطري رقم )

 قاعدة.االمريكية كونها ُمبتدعة هذه ال الدويل وبشكل خاص التطبيقات القضائية الصادرة عن الواليات املتحدة

 اإلشكالية:

تتمثل اشكالية البحث فيام يتعلق بالحلول الفقهية الخاصة بقاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة يف 

 بعض التساؤالت الهامة؛ والتي يتوجب علينا اإلجابة عليها، وهي عىل النحو التايل:

 ىل املخالفة االجرائية للحصول عىل الدليل الجنايئ يف عملية االثبات؟ماهية املسؤولية املرتتبة ع (1

مدى جواز األخذ بالحلول البديلة لقاعدة استبعاد األدلة الجنائية املتحصلة بطرق غري مرشوعة يف املجال الترشيعي  (2

 والقضايئ؟

 والعدالة الجنائية؟ مدى جواز االعتداد بالدليل املتحصل بطريق غري مرشوع يف عملية اإلثبات الجنايئ (3

مدى مساس الدليل املتحصل بطريق غري مرشوع يف حال االعتداد به؛ بحقوق وحريات االفراد التي كفلها الدستور  (4

 والقانون؟

 خطة البحث:

 املبحث األول: البدائل الشاملة لقاعدة استبعاد األدلة الجنائية غري املرشوعة

 املطلب األول: الجزاء الجنايئ     

 طلب الثاين: الجزاء املدينامل     

 املطلب الثالث: الجزاء التأديبي     

 املبحث الثاين: الحلول الفقهية ملشكلة األدلة غري املرشوعة ومدى قبولها يف اإلجراءات الجنائية:

 املطلب األول: االستبعاد االجباري للدليل غري املرشوع     

يف حالة وجود الدليل غري املرشوع نتيجة انتهاك جسيم لحرمة الحياة املطلب الثاين: استخدام قاعدة االستبعاد      

 الخاصة وفق ما ورد باالتفاقية األوروبية لحقوق االنسان.
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 املطلب الثالث: استبعاد الدليل غري املرشوع العتبارات العدالة.     

 .املطلب الرابع: السلطة التقديرية للقايض يف استبعاد الدليل غري املرشوع     

 البدائل الشاملة لقاعدة استبعاد األدلة الجنائية غري املرشوعة: املبحث األول

 متهيد وتقسيم:

تقوم البدائل الشاملة مبحاولة إزالة اآلثار التي ترتبت عىل املخالفة اإلجرائية التي تم الحصول عىل الدليل من خاللها، 

م مببارشة اإلجراء ويتم ذلك من خالل إقامة مسؤولية الشخص وتتم إزالة هذه اآلثار من خالل النظر إىل الشخص الذي قا

الذي قام بتحصيل الدليل بطريقة غري مرشوعة، وهذه املسؤولية الشخصية تنطوي عىل العديد من النواحي وهي املسؤولية 

قام مببارشة  يالجنائية واملدنية والتأديبية، ويتم ذلك دون أن يكون هناك تعارض بني كل من قيام مسؤولية الشخص الذ

اإلجراء املخالف من ناحية وثبوت املسؤولية عن الجرمية التي قام بارتكابها وتم اتخاذ اإلجراء املخالف بشأنها من ناحية 

أخرى. وهذه الجزاءات املقرتحة كبديل لقاعدة استبعاد األدلة غري املرشوعة سوف نقوم بتناولها كالتايل، الجزاء الجنايئ، 

 لجزاء التأديبي عىل التفصيل اآليت:الجزاء املدين، ا

 املطلب األول: الجزاء الجنايئ

 املطلب الثاين: الجزاء املدين

 املطلب الثالث: الجزاء التأديبي

 

 الجنايئ الجزاءاألول: املطلب 

د تنعقد ق بالرغم من ندرة املحاكامت الجنائية، إال أن املوظفني الذين ينتهكون القوانني الفيدرالية أو قوانني الواليات

ً يف  مسؤوليتهم جنائياً، وتختلف التهم التي ميكن أن يتم توجيهها إىل املوظف بناًء عىل ما إذا كان هذا املوظف موظفا

 755الحكومة الفيدرالية أو حكومة الوالية، وما إذا كان القانون املزعم انتهاكه هو قانون اتحادي أم قانون والية.

ة تم تجريم عدة صور من املخالفات اإلجرائية الجسيمة التي يرتكبها رجال الرشطة ويف العديد من الترشيعات الجنائي

الذين تنوط بهم مهمة الضبط والتحقيق يف الجرائم مثل القبض أو الحبس دون وجه حق أو القيام بانتهاك حرمة ملك الغري 

االعرتاف، إلخ. م بتعذيب املتهم ليك يقوم بأو املساس بحق الغري يف الخصوصية خالفاً ملا ورد يف نصوص القانون، أو القيا

ولهذا السبب ذهب البعض إىل اقرتاح األخذ بهذا الحل كبديل لقاعدة االستبعاد، وتطبيقاً لذلك ال يتم استبعاد الدليل الذي 

الجنايئ.  ءتم الحصول عليه بناًء عىل اجراء مخالف كام أن رجل الرشطة الذي قام بهذا اإلجراء املخالف ال يفلت من الجزا

                                                           

755 Alicia M. Hilton, Alternatives to the Exclusionary Rule after Hudson v. Michigan: Preventing and 

Remedying Police Misconduct, 53 Vill. L. Rev. 47 (2008) P.63 
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وهذا الحل يتجه إىل أن الجزاء الجنايئ هو أقرب وسيلة ملنع تجاوزات رجال الرشطة وتحقيق الردع لرجال الرشطة فضالً 

ومن خالل هذا  756عن قاعدة استبعاد األدلة غري املرشوعة وذلك باعتبار هذه القاعدة تنطوي عىل اجراء جزايئ ليس إال.

خرين من ارتكاب مخالفات مامثلة والتورط فيها كام أن هذه العقوبات الجنائية تنطوي الجزاء يتم منع ضباط الرشطة اآل 

كام أن حكومة  757عىل كل من اإلجراءات الحكومية والفيدرالية التي ميكن أن يتم اتخاذها تجاه مأموري الضبط القضايئ.

الثامن عرش من قانون الواليات املتحدة  والواردتان يف العنوان ٢٤٢و ٢٤١الواليات املتحدة استندت إىل كل من املادة 

ملقاضاة مرتكبي االنتهاكات املتمثلة يف إلقاء القبض عىل األشخاص دون سبب أو بسبب غري مرشوع أو بسبب ادعاءات 

 وهمية. كام طبقت املحاكم هذه القوانني عىل الجرائم التي يرتكبها املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ومن هذه الجرائم عىل

سبيل املثال ال الحرص، إساءة معاملة املجني عليهم والتعدي عليهم بشكل غري قانوين أثناء تواجدهم يف الحبس االحتياطي 

ورضبهم بغرض اجبارهم عىل االعرتاف، سواء أسفر ذلك الرضب والتعدي عىل اعرتافهم أم ال، كام يعد من تلك الجرائم 

،  وكام هو الحال يف الدعاوى املدنية، فإن من املرجح أن 758م جراء عضة كلبأيضاً التسبب يف أرضار مادية للمجني عليه

يتعاطف املحلفون مع ضابط الرشطة أك ر من تعاطفهم مع املدعي، والذي عادة ما يُنظر إليه عىل أنه ليس أهالً لكسب 

ً إىل التعاطف مع تجار املخ وص درات املتجولون، أو اللصالدعوى، كام أن املحلفون يف هذه الحاالت "ال مييلون كثريا

التافهون، أو املقامرون وهؤالء هم من يشكلون الغالبية العظمى ممكن يرتكب ازاءهم رجال الرشطة مثل هذه املخالفات 

 759.واالنتهاكات". وحتى إذا صدر حكم لصالح املدعي، فإنه يواجه عند القيام بتنفيذه العديد من العقبات والصعوبات

أثبتت التجربة املقارنة بدورها ضآلة فعالية هذا الحل، وذلك ألن صور التجريم املشار إليها ال يتم  باإلضافة إىل ذلك، 

تطبيقها من الناحية العملية إال بصورة ضيقة، وذلك ألن إذا كان الحال مع التجربة العملية عىل ذلك املستوى، فإن املوقف 

ناء عن األخذ بقاعدة االستبعاد، مام سيؤدي إىل فقد النظام اإلجرايئ سيكون أشد سوءاً إذا تم األخذ بهذا الحل وتم االستغ

وهناك  760القدر املتيقن من املزايا الذي يحققه، يف الوقت الذي سوف يظل فيه البديل الجنايئ الشامل حالً نظرياً ليس إال.

 العديد من االعتبارات التي تربر عدم فعالية هذا البديل: 

لسياسة الجنائية ال تقبل أن يكون هناك افراط يف التجريم والعقاب إىل الحد الذي يعترب فمن الناحية األوىل أن ا

املخالفات اإلجرائية مبثابة جرائم جنائية وذلك ألن هذا الوضع سوف يؤدي إىل تعطيل عمل آليات إدارة العدالة الجنائية، 

وفاً يهم مبارشة إجراءات الضبط والتحقيق وذلك ختحت تأثري اإلحجام الذي سوف تتم مالحظته بالتأكيد لدى من يعهد إل
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757 HIRSCHEL, J. D. (1977). Searching For Reasonable Protection Of Fourth-amendment Rights: The Exclusionary Rule And 

Its Alternatives P.18-19 

758 Donald V. MacDougall, Exclusionary Rule and Its Alternatives--Remedies for Constitutional Violations in Canada and the 

United States, The, 76 J. Crim. L. & Criminology 608 (1985) , P.653  

amendment Rights: The Exclusionary Rule And -Searching for Reasonable Protection Of Fourth HIRSCHEL, J. D. (1977). 759

Its Alternatives, P.22 
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من القيام بأي مخالفة إجرائية. ومن ناحية ثانية، تؤكد التجربة بشكل واضح إىل عدم القدرة عىل اثبات بعض العنارص التي 

عمدية،  ةتتكون منها الجرمية الجنائية خاصة القصد الجنايئ، وذلك ألن الجرائم التقليدية هنا تعترب جرائم ذات طبيع

وسوف يتم تنفيذ أحكام الرباءة غالباً بناًء عىل ذلك. ومن ناحية ثالثة، يتوقع بأن ال تقوم الجهات التي يعهد إليهم التحقيق 

واملالحقة بإبداء رغبتها يف تنفيذ هذا الحل ألنه ينطوي عىل إدانة رجال الرشطة الذين يعتربون مبثابة رفقاء يف العمل وإدانة 

  6اتها.هذه الجهة بذ

ومن وجهة نظرنا، نرى بأن الجزاء الجنايئ ال يعد بديالً فعاالً لقاعدة استبعاد األدلة املتحصل عليها بطريقة غري 

مرشوعة، وذلك ألن كام ذكرنا سابقاً بأن تطبيق هذا الجزاء كبديل لقاعدة االستبعاد يف الواقع العميل لن يكون ذو فعالية، 

موا باالتجاه إىل إدانة رفقاؤهم يف العمل، كام أن هيئة املحلفني سوف تتجه يف الغالب وذلك ألن رجال الرشطة لن يقو 

إىل التعاطف مع رجال الرشطة يف مواجهة املدعي الذي من املمكن أن يكون تاجر مخدرات أو لص وغريهم ممكن يرتكب 

 ن.    الرشطة تجاههم هذه األفعال املخالفة للقانو 

 دينالجزاء امل :املطلب الثاين

يتم تقرير املسؤولية الشخصية لرجل الرشطة الذي يصدر عنه اجراء مخالف يف الترشيعات املقارنة وذلك بإقامة  

مسؤوليته املدنية بسبب هذا اإلجراء املخالف وذلك ملن متثل مخالفته خطأ مدنياً وفقاً لقواعد هذه املسؤولية، ومن الجدير 

من نظام إىل آخر، واتجاه األنظمة يختلف حول نطاق هذه املسؤولية، فهناك أنظمة بالذكر بأن نطاق هذه املسؤولية يختلف 

تتجه إىل توسيع نطاق هذه املسؤولية وأنظمة أخرى تذهب إىل التضييق منها. وبناًء عىل ذلك، فالبعض قد اتجه إىل دعم 

ولكن يتم  فرت فيه رشوط املسؤولية املدنيةطريق املساءلة املدنية لرجل الرشطة الذي قام مببارشة اإلجراء املخالف إذا توا

ً منهم بأن هذا النوع من املسؤولية يؤدي إىل  قبول الدليل الذي تم الحصول عليه من خالل هذا اإلجراء املخالف اعتقادا

تحقيق األغراض التي تهدف إليها قاعدة استبعاد الدليل غري املرشوع، ويف الوقت ذاته يحقق هذا الحل حامية ملصلحة 

  761املرضور من اإلجراء املخالف الذي تم اتخاذه من قبل رجل الرشطة وهو ما ال تؤدي إليه قاعدة االستبعاد ذاتها.

، ١٩٦٥والتي تدور وقائعها بأن يف عام   Bivens v. Six Unknown Named Agentsومن خالل ما ورد يف قضية 

فتيش منزله منزل ويبسرت بيفنز دون أمر بالتفتيش وقاموا بت اقتحم ستة عمالء من املكتب الفيدرايل للمخدرات طريقهم إىل

وبعد ذلك قام العمالء بتقييد يدي بيفنز أمام زوجته وأطفاله واعتقاله بتهمة املخدرات، ويف وقٍت الحق، قام العمالء 

ع دعوى قضائية ضد ، وبناًء عىل ذلك قام بيفنز برفvisual strip searchباستجواب بيفنز وقاموا بتعريضه لتفتيش جسدي 

دوالر وذلك عن األرضار التي لحقت به من اإلهانة واملعاناة العقلية التي  ١٥،٠٠٠العمالء وقام مبطالبتهم بتعويض مببلغ 

يف قراره وغريه من القضاة املشهورون، بأن املحكمة العليا وضعت قاعدة تنص عىل  Brennanتعرض لها. اتجه القايض 

يف اتخاذ إجراءات للحصول عىل تعويضات مالية عندما ال يتم توفري أي تعويض فيدرايل آخر للدفاع أنها تستنتج حقاً خاصاً 

عن حق دستوري، بناًء عىل املبدأ الذي يذهب إىل أن لكل خطأ، هناك عالج، حيث استندت املحكمة بأن بناًء عىل افرتاض 
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داده من خالل دعوى مدنية يقوم بها، كام أن القايض وجود انتهاك للحق، ميكن للمدعي أن يقوم باسرتداد ما ميكنه اسرت 

ويف  .هارالن وافق يف الحكم، وكتب أن املحاكم الفيدرالية لها سلطة منح تعويضات عن االنتهاكات الدستورية. جون م

الً جاوغريه من القضاة املعارضون لهذا الحكم بأن هذا الحكم اتجه إىل ترشيع م Burgerذات القضية ذهب رئيس القضاة 

إىل ذات االتجاه قائالً بأن هذا الحكم سوف يؤدي إىل انهيار  Blackيجب أن يتم تركه للكونغرس، كام ذهب القايض 

  762القضايا الفيدرالية الجديدة.

ويف ذات االتجاه، قامت اللجنة التي تم تشكيلها بواسطة حاكم والية كاليفورنيا بهدف القيام بدراسة املشكالت التي 

، بإصدار تقرير يحتوي عىل توصية من اللجنة ذاتها بأهمية القيام ١٩٧٣بيق القانون الذي تم نرشه يف عام تتعلق بتط

بإصدار ترشيع خاص ينص عىل إلغاء قاعدة االستبعاد ويقوم باستحداث بديل أفضل يؤكد بأن من وقع عليه التفتيش أو 

قانون، ي يتبعها رجل الرشطة الذي صدر عنه اإلجراء املخالف للالضبط غري القانوين بأن يكون له الحق يف مطالبة الجهة الت

وذلك ليك يتم وضع حد الستبعاد األدلة الجدية واملنتجة يف القضايا وما ينتج عن ذلك من إفالت للمجرمني من العقاب 

ها إىل تقدمينتيجة ملا يصدر عن رجل الرشطة من مخالفات وأخطاء. و اتجهت العديد من مرشوعات القوانني التي تم 

إىل األخذ بوجهة النظر السابقة وذلك بهدف إلغاء قاعدة استبعاد األدلة التي يتم  ١٩٧٢مجلس النواب األمرييك يف عام 

تحصيلها بطريقة غري مرشوعة سواء كان إلغاًء جزئياً أم كلياً، ومرشوعات القوانني سابقة الذكر تتميز بأن نطاق تطبيقها 

الواليات فقط، ثم ما اتجهت إليه إىل تقرير مبدأ التعويض تجاه رجل الرشطة الذي ارتكب  املقرتح يقترص عىل مستوى

املخالفة وحده، وذلك عىل خالف ما أخذت به مرشوعات قوانني أخرى ذهبت إىل تقرير املسؤولية املدنية تجاه الحكومة 

 الفيدرالية وليس تجاه رجل الرشطة املخالف وحده. 

وانني التي تقوم بأخذ الدليل الذي تم الحصول عليه بطريقه غري مرشوعة وبالتايل ال تأخذ وعىل خالف مرشوعات الق

بقاعدة استبعاد األدلة غري املرشوعة، وتقوم بتقرير املسؤولية املدنية كبديل لها، إال أن هناك مرشوعات قوانني تأخذ بتضييق 

التي حصل عليها رجل الرشطة من خالل مخالفة إجرائية نطاق األخذ بقاعدة االستبعاد، حيث يتم تطبيقها عىل األدلة 

متعمدة. إال أن هناك اتجاه آخر ذهب إىل األخذ بحل توفيقي بديالً لقاعدة االستبعاد وهو ما يطلق عليه مسمى "مرشوع 

بالتايل يجب و املسؤولية املشرتكة" والذي يقوم عىل تقرير مسؤولية الجهة التي يتبعها رجل الرشطة الذي ارتكب املخالفة، 

عىل هذه الجهة أن تقوم بتعويض املرضور إذا ثبت بأن هذه املخالفة التي صدرت عن رجل الرشطة قد متت نتيجة عدم 

 763اكرتاث أو عن عمد أو اهامل جسيم.

كام ذهب اتجاه آخر إىل أن يف حالة تعرض املشتبه به إىل انتهاك لحقوقه من خالل تعرضه ملعاملة غري الئقة من  

رجال الرشطة خالل التحقيق، أو يف حالة اثبات أن حقوق املشتبه به قد تم انتهاكها من خالل أي ترصف غري مرشوع قبل 

قد تم ارتكابه من خالل رجال الرشطة فإن ذلك يرتب املسؤولية عىل املحكمة ليك تقوم بحاميته من هذه االنتهاكات، وبناًء 
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اك حقوقه يتم استبعاده خالل املحاكمة. كام أن هذا االتجاه يعارض ما عليه أي دليل يتم الحصول عليه من خالل انته

استند إليه االتجاه السابق والذي يذهب إىل األخذ بالدليل حتى وإن كان متحصل بطريقة غري مرشوعة ولكن مع فرض 

ملايل من املمكن بأن التعويض االجزاء املدين املتمثل بالتعويض، وذلك ألن ما استند إليه هذا االتجاه يفتقر إىل ما هو مهم، 

أن يكون مناسباً للشخص املترضر الذي مل يتم توجيه االتهام إليه وتقدميه إىل املحاكمة، أما بالنسبة للمشتبه به الذي 

تعرض إىل انتهاك لحقوقه فإن االستبعاد يعد الوسيلة الوحيدة التي ميكن من خاللها إعادته إىل الحالة التي كان عليها 

تكاب الفعل غري املرشوع وذلك نتيجة ملا صدر عن رجال الرشطة من ترصفات غري مرشوعه خالل قيامهم مبهمة قبل ار 

  764التحقيق.

 وبالنسبة للجزاء املدين املتمثل بالتعويض، فإن من املعلوم بأن تقرير املسؤولية املدنية ملأمور الضبط القضايئ يخضع يف

 ؤولية املدنية لألفراد العاديني، فعادة يشرتط أن يكون الخطأ الذي قام به مأمور الضبطالعادة لقيود خاصة مغايرة لقواعد املس

ً من اإلجراءات التي  القضايئ ذو جسامة خاصة، كام يخضع هذا النوع من املسؤولية لتنظيم اجرايئ يتسم بأنه أشد تعقيدا

جزاء املدين ة االستبعاد تتضمن عالجاً أك ر فعالية من التقوم بها مسؤولية األفراد العاديني. لذلك من الجدير بالذكر بأن قاعد

املتمثل برفع دعوى تعويض وذلك ألن هذا األخري يواجه العديد من الصعوبات ومنها ما يتعلق بتقدير التعويض، والتمثيل 

لضبط القضايئ ة مأمور االقانوين والحصانات وغريها. ولهذا السبب يرتدد األفراد العاديون يف رفع الدعاوى املدنية يف مواجه

الذي قام بالترصف الذي يخالف القانون، ألنه عادًة ال يكون مليئاً بالقدر الكايف الذي ميكنه من دفع التعويض، فضالً عن 

  765أن هذه الدعاوى تتسم بصعوبة اثبات الخطأ وبطول مدتها وارتفاع تكلفتها.

 ن التعدي عىل أحد هذه الحقوق القانونية ميكن جرب رضرهاويف الواليات املتحدة، يؤكد القايض "بوسرن" أيضاً، بأ 

وذلك بالتعويض عن طريق رفع دعوى املسؤولية التقصريية مثل التعويض عن القبض غري القانوين والحبس الباطل، 

" يف والرضب واالعتداء والرضر املعنوي الناتج عن اإليذاء النفيس واقتحام خصوصية الفرد. ويتمثل توجه القايض "بوسرن

أن مصلحة الجاين باإلفالت من العقوبة عىل ما اقرتفه من جرمية ليست محمية مبوجب التعديل الدستوري الرابع، ومن 

ثم، فإن الرضر الناجم عن املسؤولية التقصريية وقاعدة االستبعاد هام نوعان من سبل التعويض البديلة، ونخلص من ذلك 

 ة اقرتفها بالفعل النعدام املصلحة القانونية يف هذه الحالة.بأن ال يجوز تعويض الجاين عن عقوبة جرمي

ويعنى نظام تعويض الرضر الناجم عن املسؤولية التقصريية بأهداف مثل تحقيق الردع، وحفظ حقوق املدعي، وتوقيع  

ظام التعويض نالجزاء عىل املخطئ وتعويض الطرف املرضور. إال أنه كام ذكرنا سابقاً، هناك بعض املشكالت التي تحوط 

عن رضر املسؤولية التقصريية، حيث يجرب املتقايض عىل رفع دعوى قضائية مستندة ملخالفة حق دستوري مكفول له دون 

اختصام أي جهة حكومية وهو ما يوقع عىل كاهله مصاعب اقتصادية ونفسية مرهقة. فالتعويض يعتمد بشكل كيل عىل 

تي عى عليه. باإلضافة إىل ذلك فإنه تثور بعض التساؤالت حول الهيئات الحكومية الاملالئة املادية والقدرة االقتصادية للمد

                                                           
764 Gutin, D. A. (2007). TECHNICAL KNOCKOUT: HUDSON V. MICHIGAN AND THE UNFORTUNATE DEMISE OF THE 

KNOCK-AND-ANNOUNCE RULE. The American Criminal Law Review, 44(3), 1239-1267, P.268-269 
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وعىل الرغم  766ميكن اختصامها يف دعوى التعويض كمدعى عليها مؤثرة يف سري الدعوى وماهية حدود الحصانة السيادية.

ق أو ناتجة عن الحرمان من أي حقو ينص عىل توفري االنصاف العادل والتعويض عن األرضار املالية ال ١٩٨٣من أن قانون 

امتيازات يكفلها الدستور. غري أن األثر الرادع ملثل هذه التعويضات يصبح موضع تساؤل نتيجة افتقار معظم ضباط الرشطة 

إىل األصول الكافية لدفع أي حكم جوهري. ويف حال كان لدى ضابط الرشطة املتهم حصانة ضد أحكام املحكمة فال 

ال يشرتط  ١٩٨٣التعويض الكايف حتى لو حكمت املحكمة لصالحة. باإلضافة إىل ذلك، ومع أنه قانون  يحصل املدعي عىل

عىل املدعي يف الدعوى اثبات وجود قصد خاص لدى الضابط بشأنه حرمانه من أحد حقوقه، إال انه يحق للضابط بدوره أن 

 767يدفع بأن ترصفه ناتج عن وجود سبب محتمل أو بحسن نية.

رغم من تقرير الحق يف املطالبة بالتعويض نتيجة للترصفات غري املرشوعة التي من املمكن أن تصدر من وعىل ال 

مأمور الضبط القضايئ إال أن مثة اعتقاد بأن هيئات املحلفني من املحتمل أن ترجح صدق رواية مأمور الضبط القضايئ عن 

دى ض عن الرضر مام أدى إىل تساؤل الفقه القانوين حول متلك التي يرويها املدعي، وهذا يقلص من فرص الحكم بالتعوي

ً أن  فاعلية دعاوى التعويض عن رضر املسؤولية التقصريية يف حامية الحقوق الدستورية. غري أنه ذكر أحد الفقهاء مؤخرا

ت الحكومية والذي االتعويض الجابر للرضر مل يكن متاحاً لوجود الفقه القانوين املنادي بالحصانة السيادية والرسمية للجه

كان يف بعض األحيان يشكل عائقاً أمام فاعلية دعاوى التعويض، باإلضافة إىل وجود سبب آخر يرجع إىل املحاكم التي مل 

يكن لديها تصور بشأن تقدير الخسائر غري امللموسة، ويخلص هذا الفقيه إىل أن التعديالت األخرية عىل قانون التعويضات 

 عوقات. قد تغلبت عىل هذه امل

ورغم ما ذكر أنفاً، إال انه مازالت هناك صعوبات متعلقة بسوء معاملة أفراد الرشطة لجامعات معينة من السكان. وقد 

ينتج عن هذا السلوك امليسء أرضار شديدة عند تعرض عدد كبري من األشخاص إليه، إال أن أثره يتقلص بشدة فال يشكل 

أن ائية نتيجة للتعرض لهذا السلوك املخالف، بيد أن أحد الحلول املقرتحة يف هذا الشحافزاً ليدفع فرد بعينه لرفع دعوى قض

  768هو وضع حد أدىن ملبلغ  التعويض الذي يستحقه املدعي عند رفع دعواه.

وبالنسبة للمملكة املتحدة، مل يلقى هذا الحل املتمثل يف التعويض بالتأييد وذلك بسبب ضعف فرص نجاحه أيضاً كام 

ال يف الواليات املتحدة األمريكية، أما يف فرنسا فينظر الفقه إىل التعويض كجزاء نظري ليس إال وذلك ألن األخذ هو الح

  769به يتطلب رضورة استخالص خطأ جسيم أدى إىل رضر ملحوظ.

                                                           
766 Donald V. MacDougall, Exclusionary Rule and Its Alternatives--Remedies for Constitutional Violations in Canada and the 

United States, The, 76 J. Crim. L. & Criminology 608 (1985), P.643 

767 Alicia M. Hilton, Alternatives to the Exclusionary Rule after Hudson v. Michigan: Preventing and Remedying Police 

Misconduct, 53 Vill. L. Rev. 47 (2008), P.59 

768 Donald V. MacDougall, Exclusionary Rule and Its Alternatives--Remedies for Constitutional Violations in Canada and the 

United States, The, 76 J. Crim. L. & Criminology 608 (1985), P.644 
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لتي تم ا ويف هذا الصدد نذهب إىل تأييد االتجاه الذي يعارض الجزاء املدين بوصفه بديالً لقاعدة االستبعاد لألدلة

تحصيلها بطريقة مخالفة للقانون، وذلك ألن حتى وإن كان الجزاء املدين ينطوي عىل تعويض الشخص املترضر من الفعل 

املخالف الذي تم ارتكابه لتحصيل الدليل، إال أن هذا الجزاء املدين يعترب رديفاً لقاعدة االستبعاد، ألن أياً ما كان املبلغ الذي 

ي بالحق املدين من خالله، إال أنه لن يكون كافياً لجرب الرضر، ألن يف جميع األحوال سوف يتم سوف يتم تعويض املدع

األخذ بهذا الدليل، فمن األصح أن يتم تطبيق قاعدة االستبعاد باإلضافة إىل تعويض املدعي نتيجة الترصف املخالف للقانون 

 الذي تعرض له وتم انتهاك حقوقه من خالله. 

 الجزاء التأديبي :املطلب الثالث

باإلضافة إىل ما سبق ذكره، نصل اآلن إىل آخر بديل من بدائل قاعدة االستبعاد، وهو الجزاء التأديبي. يقوم هذا الجزاء 

عىل أن يف حالة قيام الضباط األفراد يف املشاركة يف عمليات التفتيش أو الضبط غري الدستورية فإن هذا يعني تنفيذ 

ة القضايا التي تتصل بعمل الرشطة وذلك مع تطبيق السلطة الالزمة لتأديب الضباط أو فصلهم، املجالس الخاصة مبراجع

 770وذلك يف حال ارتكابهم ملخالفات دستورية.

وهذه اإلجراءات اإلدارية والتأديبية يكون من شأنها أن تحكم عمل مسؤويل الرشطة وردعهم عن اصدار أوامر ضبط  

يذها عىل الوجه الصحيح. وتركزت هذه اإلجراءات التأديبية الخاصة باملخالفات الصادرة واحضار غري مربرة وذلك حال تنف

عن رجال الرشطة بصورة أساسية عىل القيام باستخدام القوة املفرطة، ويف حال أن أوامر الضبط واإلحضار مل يتم تنفيذها 

أديبي عىل ر بأية نتائج من خالل توقيع الجزاء التباستخدام قوة مفرطة أو وحشية، فعندئٍذ ال تأيت شكوى من وقع عليه الرض 

رجل الرشطة املخالف، وبالتايل تكون هذه الشكوى شكلية من شأنها أن تثري سخط الشخص املترضر بدالً من أن تقوم 

  771بإرضائه ورد حقوقه.

صلة بطرق األدلة املتحوالجزاء التأديبي عجز عن اثبات كل من فعاليته وجدارته يف مواجهة ما تحققه قاعدة استبعاد 

غري مرشوعة، فأشارت التجربة يف الواليات املتحدة األمريكية إىل انعدام فعالية املساءلة التأديبية للضابط الذي يقوم 

بارتكاب مخالفة، فهذه املساءلة ال يتم تطبيقها إال نادراً، ويرتتب عىل ذلك أنه قلام يتم وقف ضابط عن العمل أو خفض 

، أو أن يتم معاقبته بأي طريقة تأديبية أخرى نتيجة لقيامه بإجراء قبض أو تفتيش دون مسوغ قانوين، وهو درجته الوظيفية

ما يسمى بالسبب املحتمل يف وقوع الجرمية وتورط املشتبه فيه يف ارتكابها. ويف بعض الواليات الكربى يف أمريكا قد 

وبناًء  لعام وبعد ذلك يتبني بأنها ال تستند إىل سبب محتمل،تقوم مباحث اآلداب بإصدار خمسة آالف أمر بالتفتيش يف ا

  772عىل ذلك يتم طرحها جانباً دون أن تتم مساءلة أي من أفرادها تأديبياً.

                                                           
770 Powers Claire, Surveillance Remedies: Stingrays and the Exclusionary Rule (2018), J.D. Candidate 2018, University of 
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771 HIRSCHEL, J. D. (1977). Searching For Reasonable Protection Of Fourth-amendment Rights: The Exclusionary Rule And 

Its Alternatives, P.19-27 
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ومن الجدير بالذكر، بأن يف العقود األخرية قامت إدارة الرشطة بتحسني تدريبها واإلرشاف والرقابة عىل رجال الرشطة، 

من التحسني، كام أن وكاالت تنفيذ القانون تقوم باستخدام آلية املساءلة الداخلية وذلك لردع الضباط ولكن هناك حاجه ملزيد 

الذين يسيئون الترصف أو يشاركون يف سوء الترصف. ويف سبيل تحقيق الردع لرجال الرشطة الذين يسيئون الترصف أو 

 سبيل املثال ديد من التدابري، وهذه التدابري تشمل عىليشاركون يف سوء الترصف، تقوم وكاالت تنفيذ القانون بتطبيق الع

اختبار املخدرات العشوايئ لرجال الرشطة، كام أنها تقوم بوضع كامريات رصد يف سيارة الرشطة وتتطلب ارسال اخطار عندما 

  773يرتك رجل الرشطة سيارته.

لوظيفته، أو  بها عىل تناول مسكر أثناء تأديتهوبناًء عىل ذلك، يجازى الضابط تأديبياً إذا اقترصت املخالفة التي ارتك

ويف إنجلرتا، يكون للمساءلة التأديبية للضابط  18ترك موقع العمل أو قام بارتداء زي غري الئق، وقد يصل األمر إىل عزله.

تبعاد، وضحت ساملخالف أهمية خاصة، وبناًء عىل ما قامت به اللجنة اإلنجليزية املعروفة بلجنة فيليبس بتقييم لقاعدة اال 

اللجنة بأن من أهم األسباب التي يقوم عليها اتجاه املحكمة العليا االتحادية األمريكية يف التطبيق اآليل لقاعدة االستبعاد 

هو هدفها يف حامية الحقوق الدستورية للمواطن وذلك يف مواجهة التخيل عن املسؤولية عىل نطاق واسع للجهات التي 

بشأن تأديب األعضاء الذين ينتمون لهذه الجهات، خاصة مع وتعدد تلك الجهات يف الواليات  تقوم عىل تطبيق القانون

 املتحدة األمريكية.

وتوصلت هذه اللجنة إىل أن هذه املعطيات السابق ذكرها ال تتوافر يف النظام اإلنجليزي وذلك ألن الرشطة تتمتع  

 للمساءلة التأديبية ألعضاء الرشطة، وأشارت بأن هذا الطريق الذيبتنظيم مركزي موحد وتتجه نحو طريق يعد أك ر احكاماً 

ينطوي عىل املساءلة التأديبية يقوم عىل تحقيق ما تحققه قاعدة االستبعاد التلقايئ يف الواليات املتحدة، يف الوقت الذي 

طة واالثبات فذهب قانون الرش يتفادى فيه آثارها الجانبية. ويف سبيل دعم ما سبق ذكره بشأن اتجاه النظام اإلنجليزي، 

وقام بإنشاء جهة خاصة تقوم بالنظر يف الشكاوى التي يتم تقدميها من الجمهور ضد رجال الرشطة  ١٩٨٤الجنايئ لعام 

 وتتوىل هذه الجهة مهام التأديب الداخيل. Police Complaints Authorityوُسميت هذه الجهة بـ 

تأديبي بأهمية خاصة يف سبيل منع تجاوزات رجال الرشطة أثناء قيامهم ويف بعض الدول األخرى، يحظى الطريق ال 

بتحصيل األدلة، ففي املغرب مثالً يذهب القضاء يف بعض األحيان إىل تفضيل تقرير مسؤولية القائم باإلجراء عىل تقرير 

 774عدة االستبعاد.ىل قاجزاء البطالن. ويف هولندا، كان القضاء حتى وقت ليس ببعيد يقوم عىل تفضيل بعض البدائل ع

وأخرياً، تقدم اإلجراءات التأديبية الداخلية ضد الضباط الذين أخلوا بحقوق التعديل الرابع للمواطنني إجابة ناقصة، فأوال 

ل الرشطة قد تفيض إىل أن رجا" الرشطة هي من تراقب أعامل رجال الرشطة"وقبل كل يشء، فالعبارة الحرفية التي تعني 

األعامل الرشطية العدوانية وأنهم سيرتددون بشكل خاص يف التحقق من مدى انضباط ضباط الرشطة  مييلون إىل دعم

                                                           
773 Alicia M. Hilton, Alternatives to the Exclusionary Rule after Hudson v. Michigan: Preventing and Remedying Police 

Misconduct, 53 Vill. L. Rev. 47 (2008), P.68 

 

المتحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة، جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، دار أحمد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة 774 

 ٥٢٩-٥٢٨، ص ٢٠١٣النهضة العربية، القاهرة، 
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بأنه عىل الرغم من  Franks v. Delawareويتأكد ذلك من خالل ما ورد يف قضية  775الذين كشفوا بنجاح أدلة جرمية ما.

اكمة توقعنا بأن أحد ممثيل االدعاء املحليني سوف يسمح مبح أن رقابة الذات متثل هدفاً سامياً، إال أنها تتخذ آفاقاً جديدة إذا

  776نفسه أو أحد زمالئه يف العمل عىل انتهاكات حسنة النية خالل مداهمة أمر بها النائب العام أو أحد زمالئه.

أن رجال بومن وجهة نظرنا نرى عدم فاعلية هذا البديل متمثالً يف املساءلة التأديبية، وذلك ألن كام ذكرنا سابقاً 

الرشطة لن يسمحوا بأن يقدموا دليل ليتم مساءلة زمالئهم يف العمل حول مخالفة تم ارتكابها بهدف الحصول عىل الدليل، 

كام أن هذا البديل ينصب يف سبيل ردع رجال الرشطة، دون أن ميثل تعويضاً لحق الشخص املترضر من هذا الفعل املخالف 

اءلة رجل الرشطة الذي ارتكب فعالً مخالفاً للقانون يف سبيل الحصول عىل الدليل، للقانون، وذلك ألن حتى لو متت مس

إال أن الشخص الذي تم انتهاك حقوقه واتهامه سوف تتم محاكمته بناًء عىل هذا الدليل املتحصل عليه بطريقة غري 

 مرشوعة. 

 يف اإلجراءات الجنائية الحلول الفقهية ملشكلة األدلة غري املرشوعة ومدى قبولها: املبحث الثاين

 متهيد وتقسيم:

انطلقت قاعدة استبعاد األدلة غري املرشوعة بني فقهاء القانون الجنايئ املقارن بني مؤيٍد لها استنادا إىل أهمية املرشوعية 

ية  وحامية عوالنزاهة والشفافية وتحقيق العدالة من ناحية والرقابة عىل السلطات القامئة بتحصيل األدلة للتحقق من املرشو 

الحريات الفردية والوظيفة الرتبوية واألخالقية للقانون والحفاظ عىل نزاهة القضاء ناحية أخرى، ويرى الجانب األخر من 

الفقه املعارض الستخدام قاعدة االستبعاد العتبارات كثرية أهمها مكافحة االجرام الذي يجتاح املجتمع الدويل يف أرجاء 

إدارة مثىل للعدالة الجنائية والتي باتت غري مؤثرة وغري رادعة يف ظل تجاوزات رجال السلطة العامة  املعمورة، ورضورة إقامة

يف استخدام الوسائل الغري مرشوعة واملخالفة للقانون يف تحصيل أدلة االتهام، وإعاقة جهود املجتمع يف مكافحة االجرام، 

 اد، كان من أجل إيجاد حلول فقهية ملشكلة األدلة غري املرشوعة ومدىغري أن اهتامم فقهاء القانون الجنايئ بقاعدة االستبع

بعد  777قبولها يف اإلجراءات الجنائية يف الوقت الذي اجتهد فيه بعض الفقه يف وضع بعض الحلول ملعالجة هذه املشكلة 

الحلول الفقهية  بعض أن فشلت املحكمة األوروبية لحقوق االنسان يف وضع أي حلول لهذه املشكلة، وعليه سوف نستعرض

 لقاعدة االستبعاد وذلك من خالل املطالب األربع التالية:  

 املطلب األول: االستبعاد االجباري للدليل غري املرشوع

املطلب الثاين: استخدام قاعدة االستبعاد يف حالة وجود الدليل غري املرشوع نتيجة انتهاك جسيم لحرمة الحياة الخاصة 

 ية األوروبية لحقوق االنسانوفق ما ورد باالتفاق

 املطلب الثالث: استبعاد الدليل غري املرشوع العتبارات العدالة

 املطلب الرابع: السلطة التقديرية للقايض يف استبعاد الدليل غري املرشوع

                                                           
775 Ronald J. Rychlak, Replacing the Exclusionary Rule: Fourth Amendment Violations as Direct Criminal Contempt, 85 Chi-

Kent L. Rev. 241 (2010), P.360 

, 438 U.S. 154Franks v. Delaware 776 

777 80 –David Ormerod " ECHR and the Exclusion of Evidence: Trial Remedies for Article 8 Breaches" [2003] pp. 61 . 
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 االستبعاد االجباري للدليل غري املرشوع: املطلب األول

نقطَة التحوِل الجوهرية يف املوقف النظامي القانوين اإلنجليزي؛ . 778م1984يُعد قانون الرشطة واإلثبات الجنايئ لسنة 

من االستبعاد االجباري للدليل غري املرشوع. وبعبارٍة أخرى أن يتم تطبيق قاعدة االستبعاد للدليل غري املرشوع تلقائياً مبجرد 

ار للدليل يم أحكام االستبعاد اإلجبالتأكد من أن الحصول عليه تم بطرق غري مرشوعة، وقد أفرد القانون سالف الذكر تنظ

( تحدد حاالت االستبعاد االجباري للدليل غري املرشوع، 76(. فاملادة )78( واملادة )82/3( واملادة )76غري املرشوع يف املواد )

( 78ما املادة )أ ( تقنن السلطة التقديرية العامة التي يتمتع بها القضاء؛ وذلك وفقاً لقواعد الكومون لو، 82/3كام أن املادة )

 779تختص بتخويل املحكمة سلطة استبعاد الدليل غري املرشوع برشوط محددة 

ويف هذا الصدد مل يأخذ املرشع اإلنجليزي يف القانون سالف الذكر بقاعدة جامدة الستبعاد األدلة غري املرشوعة بوجٍه 

(، والتي نصت عىل أنه: "استبعاد االعرتاف 76/2عام، وامنا قرص االستبعاد االجباري عىل فرض محدد نصت عليه املادة )

يف الحاالت االتية ........ إذا كان هذا االعرتاف قد صدر نتيجة ليشء قيل أو حدث يف ظل ظروف كانت قامئة وقت 

دع يحدوثه تجعل أي اعرتاف يصدر فيها غري جدير بالثقة وال تسمح املحكمة لالدعاء بتقديم ذلك الدليل إال إذا أثبت مبا ال 

 .780ألي مجاالً للشك املعقول أن االعرتاف مل يحصل عىل النحو املشار اليه حتى ولو كان اعرتافا حقيقياً"

ن شأنه النيل م ( من ذات القانون عىل انه " يجوز للمحكمة ان تستبعد أي دليل قد يكون من78كام نصت املادة )

قا بعاد خاصة به، وهو الدليل املستمد من اعرتاف املتهم، فوفوكان االستبعاد الجربي يخضع لقواعد است عدالة املحاكمة".

سالفة البيان فإنه يتوجب عىل املحكمة أن تستبعد قبول االعرتاف الذي قد تم أو يحتمل أن يكون قد تم إما  781(76للامدة )

ملعارصة لالعرتاف، ت اباستعامل وسيلة قرسية ضد املتهم، أو عىل إثر يشء قيل أو تم يكون من املحتمل، يف ظل املالبسا

ان يكون قد إثر عىل صدق االعرتاف الذي يكون قد ادىل به عىل إثر ذلك. وال ترصح املحكمة لالدعاء بتقديم مثل هذا 

الدليل، إال إذا أثبت مبا ال يدع مجاالً للشك املعقول أن االعرتاف مل يحصل من خالل أي من الطرق املشار إليها حتى ولو 

 .782حقيقياً من حيث الواقع كان هذا االعرتاف

  -اإلرادية–والذي كان يقوم أساساً عىل فكرة  –وهكذا فقد تم تعديل املعيار التقليدي الستبعاد االعرتاف كدليل 

واستبدل به معيار أخر ذو طابع شخ ي انتقده كثريون بحجة أنه يتطلب من القايض اإلقدام عىل افرتاضات غري واقعية، 

يزي أخذ بعني االعتبار أن استخدام املحاكم سلطتها التقديرية يف قبول أو استبعاد األدلة غري املرشوعة غري أن القضاء اإلنجل

تعد انتهاكات السلطات املختصة املرتكبة اثناء عملية جمع األدلة، باعتبار أن كافة الحقوق التي نصت عليها االتفاقية 

                                                           
  :www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contentshttp//أنظر:  778

وف ختقضي قاعدة الكومون "لو تتطلب تقليديًا لقبول االعتراف أن يثبت ممثل االدعاء أن االعتراف كان اراديًا بمعنى أنه لم يتم تحصيله عن  779

 .ممثل السلطة العامة أو عن قهر" من ضرر أو امل في مزية، ولم يتم انتزاعه بواسطة

د/ أحمد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  780

 .52، هامش رقم 57، ص 2003مصر،

  م1984( من قانون الشرطة واالثبات الجنائي لسنة 76المادة ) 781

 .58د/ أحمد عوض بالل، المرجع السابق، ص  782

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents
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ستبعاد والجوهرية، وجعلتها مبدأً لها تعتمد عليه يف تطبيق قاعدة اال  األوروبية لحقوق االنسان تعترب من قبيل الحقوق التي

بشكل تلقايئ للدليل غري املرشوع، وعليه يجب توفري الحامية القانونية الالزمة والفعالة لتلك الحقوق، ومن ناحيٍة أخرى فإن 

لتلك الحقوق  األدلة تعد وبحق انتهاكات غياب الرقابة القضائية السابقة عىل انتهاكات الرشطة عند القيام بعملها يف جمع

االساسية والجوهرية التي نصت عليها االتفاقية، واستخدام قاعد االستبعاد يؤدي إىل ردع رجال الرشطة وحرصهم عىل أن 

 يقوموا بعملهم بحرص واهتامم، وابتعادهم عن اي اجراء ما من شأنه مخالفة القانون وذلك اثناء قيامهم بجمع األدلة التي

 .  783تتحقق مبوجبها ادانة املتهم

أن استخدام منهج االستبعاد التلقايئ لألدلة غري املرشوعة يلقى صعوبات تبلغ من  "David Ormerod"ويوضح الفقيه

أهمية قدر يحول دون تطبيقها، نستهل هذه الصعوبات بان تطبيق هذا قد يؤدي إىل الخلط بني الجوانب املوضوعية للحق 

 س جانب الحامية التيــالحياة الخاصة والجوانب اإلجرائية للحق يف محاكمة عادلة، كام انها قد متيف احرتام حرمة 

يكفلها الدستور والقانون لحق االنسان يف االحرتام لحياته الخاصة، والصعوبة األخرية عند تطبيق قاعدة االستبعاد التلقايئ 

هات املختصة وما قد يرافق ذلك من اثار سيعاين منها ضحايا سيؤدي إىل عدم االستمرار بعدد من القضايا من قبل الج

ويف هذا الصدد نرى وبحسب منظورنا الشخ ي؛ أن استخدام االستبعاد التلقايئ لألدلة غري املرشوعة يعد  . 784الجرمية

نايئ متى تم لجنهجاً حديثاً اتبعته املحكمة األوروبية لحقوق االنسان يف أحكامها، حيث أخذت بقاعدة استبعاد الدليل ا

، وبالتي نرى أنه ال يوجد 785( من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان8، 6، 3التوصل إليه بإجراءات مخالفة ألحكام املواد )

ما مينع أنظمتنا القانونية اإلجرائية واملحاكم الوطنية من االسرتشاد واالهتداء بأحكام املحكمة األوروبية لحقوق االنسان، 

 حقوق وحريات املواطنني وتحقيقاً ملصلحة املجتمع.وذلك لحامية 

ويف هذا السياق يتوجب علينا اإلشارة إىل سداد موقف الشارعيني القطري واإليطايل يف سلك ذات مسلك املحكمة 

( من قانون اإلجراءات 323األوروبية بشأن استبعاد الدليل الجنايئ املتحصل بطريقة غري مرشوعة، حيث نصت املادة )

ري عىل: "يحكم القايض يف الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك ال يجوز له أن يبنى القط

 .حكمه عىل أي دليل مل يطرح أمامه يف الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غري مرشوع

 786ل عليه".وكل قول يثبت أنه صدر من أحد املتهمني أو الشهود تحت وطأة اإلكراه أو التهديد ال يعو 

، إذ نص يف عىل وجوب 787م1988( لسنة 447وكذلك هو الحال يف قانون اإلجراءات الجنائية اإليطايل الجديد رقم )

ال يجوز  -1( منه عىل: "191قيام القايض باستبعاد الدليل الجنايئ متى كان متحصالً بطريقة غري مرشوعة؛ إذ نصت املادة )

                                                           
 د/ سامي حمدان الرواشدة، قاعدة استبعاد األدلة غير المشروعة في اإلجراءات الجزائية دراسة مقارنة، بحث منشور في المجلة األردنية في 783

 .141، ص 2011األردن، العدد الثالث، المجلد الثالث،  -القانون والعلوم السياسية

 .140د/ سامي حمدان الرواشدة، المرجع السابق، ص  784

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.htmlأنظر:  785

 م.2004( لسنة 23ئية القطري رقم )( من قانون اإلجراءات الجنا232المادة )786

لجديد، ترجمة إلى العربية، دار النهضة العربية، عبد الفتاح مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية اإليطالي ا /محمد إبراهيم ود /أنظر: د 787

 .1717و 313، ص.1990القاهرة، مصر، 

 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
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يتم الكشف عن األدلة غري املرشوعة بواسطة -2ا باملخالفة مع نصوص القانون. استخدام األدلة التي تم الحصول عليه

( من ذات القانون عىل: "ال يجوز 526القايض من تلقاء نفسه يف أي حالة أو درجة كانت عليها الدعوى". كام ونص املادة )

  املرافعة".للقايض أن يستخدم ألهداف املداولة أدلة غري تلك التي تم قبولها بصورة مرشوعة يف

استخدام قاعدة االستبعاد يف حالة وجود الدليل غري املرشوع نتيجة انتهاك جسيم لحرمة الحياة الخاصة  :املطلب الثاين

 وفق ما ورد باالتفاقية األوروبية لحقوق االنسان

حياته الخاصة والعائلية  لكل انسان حق احرتام -1نصت املادة الثامنة من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان عىل أنه " 

ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض ملامرسة هذا الحق إال وفقاً للقانون ومبا متليه الرضورة يف مجتمع  -2ومسكنه ومراسالته. 

دميقراطي لصالح األمن القومي وسالمة الجمهور أو الرخاء االقتصادي للمجتمع أو حفظ النظام ومنع الجرمية أو حامية 

 788مة واآلداب أو حامية حقوق االخرين وحرياتهم"الصحة العا

ومن خالل أحكامها القضائية، حظيت املحكمة بفرصٍة كبريٍة لصياغة قواعد خاصة باملادة الثامنة بشأن مجموعة واسعة 

ن ممن اإلجراءات التحقيقية السابقة عىل املحاكمة، ومنها: )عمليات تفتيش املساكن والرشكات، وعمليات التنصت وغريها 

، وتسجيل البيانات واستخدامها يف سياق اإلجراءات الجنائية( ، ويف جميع القضايا، يتبع االختبار 789أشكال املراقبة األخرى

الذي تجريه املحكمة االطار العام نفسه، حيث تنظر املحكمة فيام إذا كان هناك اجراء خاص قد تعرض فعلياً للحقوق 

 (.8ملادة )املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من ا

وعليه إذا وجدت املحكمة ذلك، فإنها تنظر يف هذا التعرض لرتى ما إذا كان ميكن تربيره من خالل أي من رشوط 

(، وهي عىل النحو االيت: "أن يكون اإلجراء وفقاً للقانون، 8)تقييد الحق أو الحقوق( الواردة يف الفقرة الثانية من املادة )

دميقراطي )ويف هذه الشأن تستند املحكمة بدرجة كبرية عىل مبدأ التناسب( وأن يكون ومبا متليه الرضورة يف مجتمع 

 790(.8تطبيق االجراء طبقاً لواحد أو أك ر من األهداف املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة )

يف هذه املادة  وق الواردةوبعبارٍة أخرى "وفقا للقانون" التي ينظر عليها عىل أنها أك ر الرشوط أهميًة يف تقييد الحق

والتي متثل أساساً إلثبات االنتهاكات يف هذا الشأن قد تفرس عىل أنها مبثابة اختيار للمرشوعية، يقيض بالنظر ليس فقط 

يف وجود أساس قانون كاف وإمنا عالوًة عىل ذلك؛ أيضا يف نوعية هذا األساس، مع النظر يف نوع أو درجة التعرض أو 

 كليهام معاً.

والتي  791(Perry V the united kingdomي قضية بريي ضد اململكة املتحدة؛ واملنظورِة أمام املحاكم الربيطانية )فف

تتلخص وقائعها يف قيام املتهم بالطعن يف تسجيل الفيديو الذي تم تصويره من ِقبل الرشطة األوروبية كدليل يُستند إليه 

ُه يف مريا وتصويره دون علمه يف منزله بُغيَة تحصيل دليل يُثبت إدانتيف االثبات، حيث قامت رشطة الحراسة بتثبيت ك

                                                           
 ( من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان8المادة ) 788

789 P.G.  V. the United Kingdom (2008), 46 E.H.R.R. 51, 1272. Perry v. the United Kingdom (2004),39 E.H.R.R. 3,76 

and Uzun v. Germany (201)0 53 E.H.R.R.24,852.  

790 Van Dijk, P., F. Van Hoof, A. Van Rijn, and L. Zwaak (Eds.). Theory and  

Practice of the European Convention on Human Rights. 4th ed. Antwerp/London. Intersentia. 2006. P.647  

791 seen:20:17, 14 Perry v United Kingdom (63737/00), (2004) 39 E.H.R.R. 3 

https://uk.westlaw.com/Document/I1E1469D0E42811DA8FC2A0F0355337E9/View/FullText.html?originationContext=document&contextData=(sc.Search)&needToInjectTerms=False
https://uk.westlaw.com/Document/I1E1469D0E42811DA8FC2A0F0355337E9/View/FullText.html?originationContext=document&contextData=(sc.Search)&needToInjectTerms=False
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القضية. ويف هذا الصدد قامت املحكمة بقبول طعن املتهم واستبعاد الدليل )تصوير الفيديو الذي قدمتُه الرشطة دون علمه( 

ة هذا للمتهم. ووصفت املحكمكون الرشطة قد تحصلت عليه بطريقة غري مرشوعة مل تُراعي فيها ُحرمة الحياة الخاصة 

الرشط عىل النحو التايل: عبارة "وفقا للقانون" أوالً: تقيض بأن يكون إلجراء التعرض املطعون عليه أساساً يف القانون 

املحيل. ثانياً: تشري إىل نوعية القانون ذو الصلة، حيث تقيض بان يكون هذا االجراء جائز تطبيقه عىل الشخص املعني، 

ن يكون قادراً عىل التنبؤ بتباعاته أيضاً، وبأن يكون االجراء متوفقاً مع القواعد القانونية، كام تقيض هذه العبارة الذي يجب أ 

أيضاً بأن يكون اإلجراء متوافقاً مع املتطلبات الواردة يف القانون املحيل الذي ينص عىل جواز التعرض"، وميكن القول بصفة 

 اً طردياً مع رصامة املعايري املتعلقة بنوع القانون.عامة أن شدة التعرض تتناسب تناسب

ويف بعض القضايا، تعاملت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مع الصالحيات الخاصة مبوظفي الجامرك الفرنسية 

بشأن إصدار أوامر بتفتيش منازل ورشكات املشتبه بهم، ويف جميع هذه القضايا، وهي ثالث قضايا تحديداً، جرت فيها 

 792( من االتفاقية.8عملية تفتيش بدون ترصيح قضايئ، قضت املحكمة بانتهاك املادة )

، أيدت املحكمة عملية تفتيش متت بدون ترصيح Camenzind v. Switzerlandولكن يف قضية أخرى، وهي قضية 

منزل املستأنف والتحفظ  شقضايئ، حيث أصدر املدير اإلقليمي لهيئة الربيد واالتصاالت السويرسية يف برين، مذكرة بتفتي

عىل جهاز هاتف السليك غري مرخص، وقد نفذ عملية التفتيش مسئول من هيئة الربيد واالتصاالت يف حضور املستأنف، 

وتحقق خاللها مام إذا كانت أجهزة التلفاز والهاتف مرخص بها مبوجب القوانني السويرسية، ويف تقيمها للقانون ووقائع 

 793القضية.

ة: " ما يلفت االنتباه هنا يف املقام األول هو ان السلطات مفوضة، مبوجب القوانني املحلية، بإصدار أوامر قالت املحكم

تفتيش بدون مذكرات قضائية، وان أردنا حامية االشخاص من تعرض السلطات التعسفي لحقوقهم املنصوص عليها يف 

 مة جدا عىل هذه الصالحيات".( من االتفاقية، فال بد من وضع إطار عام وقيود صار 8املادة )

ذهبت املحكمة بعد ذلك واجرت تقيام عىل القانون، الذي يصدر مبقتضاه مذكرات التفتيش ويحدد وقت عمليات 

التفتيش، وقيمت أيضا وقائع القضية، ثم قالت: " بعد النظر يف الضامنات التي ينص عليها القانون السويرسي، وخاصة 

 ، ترى املحكمة بان التعرض لحق املتهم يف احرتام مسكنه ميكن اعتباره متكافئاً مع الغرضاملتعلق بنطاق عملية التفتيش

( من االتفاقية، وبناء عليه مل يتم 8من التفتيش وبالتايل" موافقا ملا متليه الرضورة يف مجتمع دميقراطي " طبقا للامدة )

 انتهاك هذه املادة."  

ً إلمكانية تنفيذ عمليات تفتيش بدون ترصيح  Camenzind وعىل الرغم من أن قرار املحكمة يف قضية يبدو مؤيدا

قضايئ، يالحظ أن اللغة الحظرة التي جاء بها قرار املحكمة، وخاصة الجزء املؤيد، يقرص عمليات التفتيش عىل ظروف ضيقة 

عليا االمريكية أيضا حت املحكمة الللغاية تتعلق بانتهاكات األنظمة واللوائح اإلدارية والجنائية، وعىل نفس املنوال، فقد سم

                                                           
792 Funke v. France (1993), 16 E.H.R.R. 297,329, and 53-59  

; Miailhe v. France (1993), 16 E.H.R.R. 332,354, and 36-40; Cremieux v. France (1993), 61, E.H.R.R. 357,376 and 36-41  

793 Camenzind v. Switzerland (1999), 28 E.H.R.R. 458.  
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باستخدام" مذكرات التفتيش اإلدارية" التي يصدرها موظفون إداريون لتفتيش املساكن والرشكات فيام يتعلق بانتهاكات 

لوائح السالمة والصحة اإلدارية عندما يرفض املالك السامح للمسئولني بالدخول، وطاملا كان القصد من التفتيش جزءاً من 

 .794ج إداري غري تأديبي ومل يستخدم رصاحة للتحقيق يف سلوك إجرامي ضد املشتبه بهبرنام

( من 75أما املرشع القطري فقد حرص عىل إحاطة التفتيش بسياج من الضامنات أوضحها يف رصيح نص املادة )

ن وز إال بإذن كتايب م، حيث نص عىل أنه: " تفتيش املنازل عمل من أعامل التحقيق، ال يج795قانون اإلجراءات الجنائية

النيابة العامة بناًء عىل تحريات تكشف أن حائز املسكن أو املقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشرتك يف ارتكابها أو وجدت 

مسكن يحوزه املتهم أو يقيم فيه ولو  قرائن تدل عىل أنه حائز ألشياء تتعلق بالجرمية.ويجوز أن ينرصف اإلذن إىل كل

ة.ويكون التفتيش لضبط األشياء املستعملة يف ارتكاب الجرمية أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها، وكل ما بصفة غري دامئ

الحقيقة.ويكون التفتيش يف حضور املتهم أو من ينيبه كلام أمكن ذلك.ولعضو النيابة العامة أن يفتش  يفيد يف كشف

شف ، إال إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز ألشياء تفيد يف كاملتهم، وال يجوز له تفتيش غري املتهم أو مسكن غري املتهم

الحقيقة"وفيام يتعلق بانتهاكات الخصوصية الجسيمة بحرمة املحادثات الهاتفية والتي تتمثل يف سياق التنصت، واعرتاض 

مع نظام  klass v. Germanyاالتصاالت الرسية، وغريها من أشكال املراقبة، فقد تعاملت املحكمة األوروبية، يف قضية 

خاص إلجازة عمليات التنصت كان مستخدماً يف أملانيا قبل صدور القانون الحايل الذي يقيض بالحصول عىل إذن قضايئ 

لتنفيذ عمليات التنصت، وبالرغم من أن املحكمة اقتنعت بالرقابة الربملانية املفروضة عىل عمليات التنصت، يف هذه القضية، 

القاعدة القانونية تنص عىل أمور محددة من بينها رضورة ان يخضع تعرض السلطات التنفيذية لحقوق  إال أنها أكدت بأن: "

الفرد لعملية رقابة فعالة تضمنها السلطات القضائية، لكون الرقابة القضائية هي ما توفر أفضل ضامنات ممكنة بشأن 

مة أيضا بانه " متى كان من السهل إساءة استخدام االستقاللية وعدم االنحياز واإلجراءات املالمئة."، وأكدت املحك

صالحيات يف قضايا فردية وكان لذلك األمر تبعات وخيمة عىل املجتمع الدميقراطي ككل، بات من األفضل أن يعهد بالدور 

 .796الرقايب إىل السلطة القضائية

انون حرمة الحياة الخاصة يف الق وعىل ذات النهج، فقد أٌقر املرشع القطري تعديالٍت فيام يتعلق باالعتداء عىل

عىل قانون العقوبات وتحديدا املادة  2017لسنة  4، بالقانون رقم 2017القطري، وذلك عن طريق فقد إدخال التعديل عام م

حيث نص التعديل عىل انه: يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتني،  2004لسنة  11( من قانون العقوبات القطري رقم 333)

( عرشة آالف ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من اعتدى عىل حرمة الحياة 10.000التي ال تزيد عىل )وبالغرامة 

 :الخاصة لألفراد، بغري رضائهم يف غري األحوال املرصح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد األفعال اآلتية

 .فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغريه من األفراد -1

 .يف مكاملة هاتفية اسرتق السمع -2

                                                           
794 Camara v. Municipal court, 387 U.S 523(1967) 

; Marshall v. Barlow's, 436U.S.307 (1978(  

 م2004( لسنة 23( من قانون اإلجراءات الجنائية القطري رقم )75المادة ) 795

796Klass v. Germany (1978),2 E.R.R.214 
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 .سجل أو نقل محادثات جرت يف مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه -3

 .التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد يف مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه-4

 :ويعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة كل من

1- ً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد يف مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها  التقط أو نقل صورا

 .يف اإلساءة أو التشهري

ً أو مقاطع فيديو للمصابني أو املتوفني يف الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، يف غري -2 التقط أو نقل صورا

 ."األحوال املرصح بها قانوناً 

؛ املنظورة أمام املحكمة األوروبية، فقد وجدت املحكمة وجود املحكمة أنه قد 797Kruslin v. Franceقضية وبالعودِة إىل 

( عىل الرغم من قيام قايض التحقيق باملوافقة عىل عملية التنصت، وقالت بأن: " التنصت وغريه من 8تم انتهاك املادة )

إىل " حكم  لخصوصية الحياة واملراسالت وبالتايل يجب أن نستندأشكال اعرتاض املحادثات التليفونية ميثل تعرضا خطرياً 

قانوين" معنى بتفاصيل هذا االجراء عىل نحو خاص، فمن الرضوري وجود قواعد قانونية رصيحة بشأن هذا األمر، وخاصًة 

 جوانب عدة؛ يف مع زيادة تطور التكنولوجيا املستخدمة بشكٍل مستمر"، ووجدت املحكمة أن القانون الفرنيس كان معيباً 

فعىل سبيل املثال: مل ينص عىل نوعية الجرائم التي قد يصدر بشأنها مذكرة التنصت، كام مل ينص عىل أي اجراء معني 

بإعداد تقارير خاصة للمحادثات التي تم اعرتاضها أو أي اجراء يسمح للقايض أو الدفاع مبعاينة املحادثات املعرتضة، ومل 

(، حيث جاء قرار املحكمة 8اين مبنأى هو االخر عن أوجه قصور جعلته يتصادم وأحكام املادة )يكن قانون التنصت االسب

 798( يف اثنني من القضايا االسبانية الخاصة بالتنصت . 8ليعلن انتهاك املادة )

ق بني أنواع يواملشكلة األساسية والتي يعاين منها منهج االستبعاد التلقايئ لألدلة غري املرشوعة أنه ال يفرق بشكل دق

االنتهاكات املرتكبة ومدى جسامة املخالفة، األمر الذي أدى إىل استخدام هذا املنهج عندما يكون االنتهاك يتضمن مساساً 

( من االتفاقية األوروبية، كام أنه ال يعالج 8جسيامً بالحق يف احرتام الحياة الخاصة لإلنسان املنصوص عليها يف املادة )

املوضوعية للحق يف الحياة الخاصة وبني الجوانب اإلجرائية للحق يف محاكمة عادلة، وال يوجد  الخلط بني الجوانب

مقياس ميكن من خالله قياس مقدار جسامة االنتهاك وأن من شأن تبني أي مقياس من هذا القبيل أن يؤدي إىل عدم 

( عىل أنه ميكن االعتامد Ormerodذ الفقيه )الدقة وفقدان االنسجام يف االحكام القضائية، ويف ذات السياق يري األستا

عىل مقياس جسامة االنتهاك وذلك؛ إما أن يشمل االنتهاكات الناجمة عن مخالفة احكام القانون بوجٍه عام، أو االنتهاكات 

( من 8/2التي ال تنطوي عىل عنرص مخالفة القانون وإمنا ينطوي عىل مخالفة مبدأي الرضورة واملالمئة، واألخذ باملادة )

االتفاقية األوروبية والذي يؤكد استبعاد الدليل غري املرشوع يف حالة واحدة فقط تأسيسا عىل فكرة أن مخالفة القانون 

 .799تنطوي عىل مساس برشعية اإلجراءات الجنائية

                                                           
797 Kruslin v. France (1990), 12 E.H.R.R. 547  

798 Valenzuela Contreras v. Spain (1998) ., 28 E.H.R.R. 43;  

Prado Bugallo v. Spain, no. 58796/00, ECHR, 18 FEB 2003  

 143د/ سامي حمدان الرواشدة، المرجع السابق، ص  799
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ن العقوبات ( من قانو 333ويف هذا الصدد نرى سداد موقف املرشع القطري فيام يتعلق بالتعديل الذي أدخله عىل املادة )

القطري، حيث أن املسكن يعترب مبثابة قلعة من قالع الحرية الشخصية ففيه يركن االنسان إىل الراحة وميارس حياته 

الخاصة بكل ما فيها من خصوصيات، وحرمة املنازل وعدم جواز دخولها او مراقبتها يعد من الحقوق الدستورية، ويكون 

ً من الحرية للمسكن حرماً أمناً ال يباح لغريه دخ وله إال بإذنه، غري أن حرمة املسكن يجب أن ال تحجب عن اإلدارة قدرا

تضمن به حسن السيطرة عىل االمن والسكينة، وتفتيش املسكن اجراء من اجراءات التحقيق يبتغي الهدف منه البحث عن 

ة، وجوهر التحقيق او املحكم دالئل او اشياء تفيد يف الكشف عن الجرمية، يبارشه مأموري الضبط القضايئ أو سلطة

التفتيش هو البحث عن الحقيقة وجمع الدليل، اال ان التفتيش كونه من أخطر االجراءات التي متس الحياة الشخصية 

للمراد تفتيشه، فقد أحاطُه املرشع بضامنات موضوعية وشكلية وذلك حفاظا عىل احرتام خصوصياً املتهم وتحقيقاً للمصلحة 

راعى هذه الرشوط فإن مصري التفتيش هو البطالن وضياع ما تم تحصيله من أدلة، كام ونرى أن اإلذن العامة؛ فإن مل ت

بالتفتيش يجب أن يكون يف حدود ضيقة وذلك بعد التثبت واالطمئنان اىل صحة ما ورد يف محرض التحريات، وحتى ال 

رمة ت االفراد، مام يشكل انتهاك جسيم بحيصبح حق االذن بالتفتيش أداة ترضب بها الحق يف الحياة الخاصة وحريا

 الحياة الخاصة ويرتتب عليه استبعاد األدلة املتحصلة نتيجة هذا االنتهاك.

 استبعاد الدليل غري املرشوع العتبارات العدالة :املطلب الثالث

الجرائم الجنائية  بالرغم من قيام املحكمة األوروبية بوضع معايري عالية لحامية الخصوصية أثناء عملية التحقيق يف

( عىل نحو شامل؛ إال أنها مل تعمل عىل تطبيق هذه املعايري بشكٍل صارم من خالل فرض عقوبات 8وتفسريها للامدة رقم )

 ( من االتفاقية.8بشأن استخدام األدلة املتحصلة بطرق مخالفة لحقوق الخصوصية املنصوص عليها يف املادة )

 .Schenk vيف قضيٍة من أوىل القضايا التي تعاملت مع استبعاد األدلة وهي قضية وتطبيقاً لذلك، اتضح هذا بالفعل 
800Switzerland حيث أن هذه القضية كانت هناك أدلة أخرى غري األدلة التي تم الحصول تم الحصول عليها من خالل

 Khan v, Unitedي قضية اعرتاض االتصاالت بشكل غري قانوين والتي استندت اليها اإلدانة، ولكن يف قضية اخري، وه

Kingdom 801 ذهبت الرشطة ووضعت جهاز تنصت يف منزل املشتبه به بدون ترصيح قضايئ وبدون وجود حكم أو نص قانوين

ينظم انتهاكات الخصوصية عىل هذا النحو، مام ميثل انتهاكا لجميع القواعد القانونية التي أرستها املحكمة يف قضية 

kruslin and klass من القضايا الالحقة. وذلك خالفاً لقضية ، وغريهاSchenk  إذ كان هناك دليل واحد استند إليه الحكم

بإدانة املتهم يف جرمية االتجار باملخدرات؛ وهو دليل تم الحصول عليه من خالل عملية اعرتاض غري قانونية، ومع ذلك 

، حيث رأت أن امللتمس كان 802(6ه يف املادة رقم )مل تقض املحكمة األوروبية بانتهاك حق املحاكمة العادلة املنصوص علي

مبقدوره الطعن عىل قبول الدليل أمام املحاكم االنجليزية التي قبلت الدليل، والتي يف الوقت ذاته تستخدم اختياراً مشابهاً 

 .803الختيار املحاكمة العادلة الخاصة باملحكمة األوروبية

                                                           
800 Schenk v. Switzerland (19)88 13 E.H.R.R. 242,266  

801 Khan v United Kingdom (2001). 31 E.H.R.R. 45. 1016 . 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html أنظر: 802

803 Van Dijk, P. F. Van Hoof, A. Van Rijn, and L. Zwaak (eds). Theory and practice of the European Convention on Human 

Rights, 4th ed. Antwerp/London: Intersentia. 2006. P. 649 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
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ية املنصوص يوجد له تفسري يف املعنى الواسع الذي يتضمنه حق الخصوص أما فيام يتعلق بأسلوب املحكمة املتناقض فقد

(، والذي يذهب ملا هو أبعد من مرحلة التحقيق، كام أن املحكمة نفسها قد وسعت من نطاق هذا الحق 8عليه يف املادة )

ثال ولعلها عوضت سبيل امليف جوانب ليس لها عالقة مبارشة باإلجراءات الجنائية: كجانب حامية املعلومات الشخصية عىل 

 .804عن ذلك بإقرار هذا الحق بقاعدة استبعاد، غري عادية يصعب معها استبعاد األدلة إال يف ظروف خاصة 

، وجدت الغرفة الكربى أن حق الخصوصية للمستأنف قد تم انتهاكه نتيجة لعملية Bykovفعىل سبيل املثال، يف قضية 

التسجيل الرسية التي قام بها زميله لصالح الرشطة، ولكن يف الوقت نفسه مل يقم امللتمس بالطعن عىل استخدام هذا 

إىل انتهاك الحق ضد تجريم النفس  (، وإمنا اكتفى باالستناد8التسجيل استناداً إىل انتهاك حق الخصوصية مبوجب املادة )

(، كام ان الدائرة الكربى مل يسبق لها ان ناقشت احتامل انتهاك حق املحاكمة العادلة يف 6/1املنصوص عليه يف املادة )

 ( من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان.8( استناداً إىل انتهاك املادة )6/1املادة )

ية األوروبية لحقوق االنسان ال تقدم أك ر من مجرد وصف موجز ملا يشكل إجراءات ( من االتفاق6وياُلحظ أن املادة )

واجبة أو محاكمة عادلة، ولهذا فان املحكمة األوروبية لحقوق االنسان، يف تفسريها لهذه املادة، ال تتقيد باي أسلوب نظامي 

ان تكون أحكام املحكمة األوروبية مفهومة محدد، عىل النحو الذي قد يوجد يف دول املجلس األورويب، ومع ذلك البد و 

وقابلة للتطبيق يف الدول األعضاء بالرغِم من اختالف تقاليدها القانونية، ولهذا تتمتع املحكمة بنطاق حر )نسبياً( لتطوير 

( 6) ةمنوذج انتقايئ، ومع ذلك، هناك بعض الجوانب سبق أن حددتها لغة االتفاقية، فعىل سبيل املثال: يالحظ أن للامد

طابع اتهامي، ينعكس بوضوح يف السوابق القضائية للمحكمة؛ بالرغم من طبيعتها الهجينة يف نفس الوقت، حيث البد 

 .805وأن تكون هذه السوابق قابلة للتطبيق أيضا يف النظم القانونية غري االتهامية

ر عىل عدالة عىل املحاكمة وكيف أنها تؤثوعند النظر إىل أسلوب املحكمة األوروبية يف التعامل مع االنتهاكات السابقة 

استخدام األدلة املحصلة بطرق غري قانونية يف املحاكمة، وهو ما أطلقت عليه منوذج االستخدام العادل لألدلة، ياُلحظ انه 

لوقت اقد يبدو أسلوباً هجيناً قد يتناسب مع بعض الدول األعضاء التي تستخدم بالفعل اختبارات موازنة مشابهة، ولكن يف 

 نفسه قد يكون أك ر صعوبة بالنسبة لبعض الدول األخرى التي تستخدم قواعد مطلقة الستبعاد األدلة.

( وانتهاكات املبادئ األساسية 3ومع ذلك نرى أن املحكمة تنتقل مع قواعد االستبعاد املطلقة )بالنسبة النتهاكات املادة ) 

( 8املحاكمة لتفتح الباب أمام اختبارات املوازنة فيام يتعلق بانتهاكات املادة )( يف املرحلة السابقة عىل 6الواردة يف املادة )

من االتفاقية، ونظراً لحداثة منوذج الحامية الذي تتبعه املحكمة، فيام يتعلق بانتهاكات املبادئ األساسية يف املرحلة السابقة 

فيه  تهاكات؛ نالحظ أنه منوذج مرن ومتطور ومام ال شكعىل املحاكمة وقبل استبعاد األدلة املتحصلة نتيجة ملثل هذه االن

ان لهذا النموذج بعض جوانب الضعف: ) كأسلوب املحكمة يف التعامل مع انتهاكات الخصوصية( والتي ال تعريها املحكمة 

أن القيمة شأي اهتامم فيام يتعلق بعدالة استخدام األدلة املتحصلة نتيجة ملثل هذه االنتهاكات ما مل تكن هناك شكوك ب

، 806Bykovاإلثباتية ملثل هذه األدلة، وذلك عىل الرغم من احتامل تغري هذا األسلوب، بسبب أراء القضاة املتغايرة يف قضية 

                                                           
804 Van Dijk, P. F. Van Hoof, A. Van Rijn, and L. Zwaak (Eds). Cit . P. 650. 

 .143الرواشدة، المرجع السابق، ص د/ سامي حمدان  805

806 Bykov v. Russia [G. C.], no. 4378/02, ECHR, 10 March 2009, & 3.3 
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( وتأثريها عىل األدلة، ولكن من جهٍة أخرى قد تتحرك املحكمة يف االتجاه 8وايالء قدر أكرب من األهمية النتهاكات املادة )

؛  2011، يف عام Khawaja and Tabery v. United Kingdom-Al 807ار اليه قرار الدائرة الكربى يف قضية االخر؛ وهذا ما أش

ً عىل أن قرار املحكمة يف القضايا الجنائية ال ميكن ان  الذي جاء مؤيدا لقرارات املحكمة السابقة التي أكدت فيها مرارا

ب قرار ما رفضت املحاكم يف اململكة املتحدة تطبيق القاعدة عقيستند كلية أو بشكل أسايس إىل شهادة السامع، وذلك عند

، ويف حيثيات قرارها، التي اكدت فيها بأن استخدام شهادة السامع لن يؤدي بشكل تلقايئ إىل انتهاك 2011عام الغرفة 

 ه:( من االتفاقية، وقد أقرت املحكمة يف ذلك بأن6/1حق املحاكمة العادلة املنصوص عليها يف املادة )

" قد ال يكون من الصواب، عند البت يف املسائل املتعلقة بالعدالة، أن نطبق هذه القاعدة بطريقة صارمة، كام قد ال   

يكون من الصواب بالنسبة للمحكمة ان تتجاهل متاماً ما للنظام القانوين املعني من خصائص، وال سيام قواعد األدلة، 

توحي بخالف ذلك، وذلك الن القيام بذلك قد يحول القاعدة إىل اداة ال فائدة  برصف النظر عن اآلراء القضائية التي قد

منها ويجعل من الصعب متييز االساليب التي تخالف الطرق التقليدية التي تتبعها املحكمة يف التعامل مع عدالة االجراءات 

 .808ومة عدالة فعالة"ككل وخاصة تقييم املصالح املتنافسة للدفاع والضحية والشهود واملجتمع يف منظ

وبالرغم من وجود بعض نقاط الضعف يف السوابق القضائية للمحكمة األوروبية، اال ان ما قامت به املحكمة من وضع 

اطار حامية يف االتفاقية ضد كل من االنتهاكات السابقة عىل املحاكمة من ناحية واستخدام االدلة املتحصلة نتيجة لهذه 

ً يف غاية االهمية، ولعل حيثيات املحكمة يف االنتهاكات من ناحيٍة أخر  ى، وتطبيق هذا اإلطار عىل نحو صارم يعد امرا

تربز هذه النقطة " متيل القوانني الخاصة باإلجراءات الجنائية الن تصبح اك ر تعقيداً،  Saladuzقرارها التحويل يف قضية 

د "، وعىل الرغم من أن املحكمة األوروبية نفسها قوخاصة فيام يتعلق بالقواعد التي تحكم تحصيل األدلة واستخدامها

ساهمت يف هذا التعقيد من خالل استمرارها يف صياغة معايري جديدة يف هذا الصدد، إال أن سوابقها القضائية قد جاءت 

ية التي تتخذ ضبنتائج مهمة فيام يتعلق باملبادئ األساسية، التي تخص املرحلة السابقة عىل املحاكمة، وكذلك التدابري التعوي

ضد االنتهاكات، ومع ذلك ليس من السهل عىل اإلطالق وضع منوذج موحد لتنظيم إجراءات قبول واستبعاد األدلة املتحصلة 

بطرق مخالفة للمبادئ األساسية السابقة عىل املحاكمة، والتي قد تكون مطبقة يف جميع األنظمة القانونية للدول السبع 

لس األورويب ومام ال شك فيه أن ما قدمته املحكمة األوروبية من مساهامت يف مجال واألربعني األعضاء يف املج

 809اإلجراءات الجنائية يف هذا الشأن يعد غايًة يف األهمية.

ونرى يف هذا السياق أن الدليل الجنايئ مبثابِة الهدف الذي يتجه إليه االثبات الجنايئ، ويرتكز عىل كل الوقائع 

لتي تخدم جهتي االتهام والدفاع. وإن كانت حرية االثبات يتم الوصول من خاللها اىل الدليل؛ إال أنها واألعامل القانونية ا

مقيدٌة بإطار قانوين ميثل رشطاً لقبوله يف اإلدانة، فالعدالة الجنائية تحتم أن يكون دليل اإلدانة قد تم الحصول عليه 

فقه تي يتطلبها قانون اإلجراءات الجنائية، ويرى جانب كبري من البطريقة مرشوعة روعيت فيها جميع األصول القانونية ال

ويؤيده يف ذلك القضاء؛ أنه ال يشرتط دليل الرباءة ان يكون مرشوعاً، إال أننا وعىل خالف ذلك نرى أن متطلبات املحاكمة 

                                                           
807 Al-Khawaja and Tabery v. United Kingdom (2011) 49 E.H.R.R. 1, 16-18, & 39-48 

808 Al-Khawaja and Tabery v. United Kingdom [ G.C.], Nos. 26766/05, 22228/06, ECHR, 15 Dec. 2011, p 146. 

809 Bradley, C.M. 2001. Mapp goes abroad. 52 case western law Review 52, p380 
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إلدانة أم عة سواء كانت لالعادلة تتطلب أن يكون كل ما يقدم للمحكمة من أدلة قد تم الحصول عليها بطريقة غري مرشو 

للرباءة؛ فال يجب التذرع مببدأ أصل الرباءة وااللتفاف عىل القانون، فكام تتطلب املحاكمة العادلة املساواة يف األسلحة 

أثناء املحاكمة وضامن حق الخصوم كافة من الحصول عىل االستشارات القانونية وحرية مناقشة بعضهم بعضا يف كل ما 

، فان العدالة الجنائية وروح القانون تتطلبان أيضاً النزاهة يف كل ما يقدم اثناء املحاكمة من جميع يرونه يف صالحهم

 به عىل عدالة املحكمة العمياء.  الخصوم وعلينا أن ال نجعل من مبدأ الغاية تربر الوسيلة مبدأ قانونياً نتحايل 

 يل غري املرشوعالسلطة التقديرية للمحكمة يف استبعاد الدل: املطلب الرابع

كان االنعكاس األكرب لسلطة القايض التقديرية يف استبعاد الدليل غري املرشوع كأحد الحلول الفقهية املتعلقة بقاعدة 

م، حيث كان مُينح للقايض يف 1982استبعاد الدليل الجنايئ غري املرشوع يتجسد يف النظام االجرايئ الكندي قبل عام 

ً ومجدياً يف عملية االثبات الجنايئ، وقد كان النظام االجرايئ األخذ بجزء من الدليل الجنا  يئ غري املرشوع إذا كان مفيدا

 الكندي عىل توافٍق كبري مع النظام االجرايئ يف إنجلرتا. 

م،  فقد جاء امليثاق 1982إال أنه ومع صدور امليثاق الكندي للحقوق والحريات إىل جانب القانون الدستوري الجديد عام 

من امليثاق لتُحديد ُسبل  810(24ة تحول يف النظام االجرايئ الجنايئ الكندي، حيث جاءت الفقرة األوىل من املادة )كنقط

االنتصاف، حيث مُينح القايض الجنايئ مبوجب هذه املادة السلطة التقديرية الواسعة يف تكوين قناعته الوجدانية بشأن 

ً ملبدأ العدالة الجنائية، فنصت عىل: " أي شخص انتهكت حقوقه وحرياته كام هي  الدليل الجنايئ املعروف أمامُه تجسيدا

مكفولة يف هذا امليثاق أو منعت عنه, ميكن له أن يتقّدم ملحكمة قضائية مختصة للحصول عىل التصحيح الذي تراه املحكمة 

 عادالً ومناسباً بحسب الظروف".

ُ إال أنه وإن كانت الفقرة األوىل من املادة سالفة الذ  قيد كر متنح القايض السلطة التقديرية؛ فإن الفقرة الثانية منها ت

سلطة القايض التقديرية فيام يتعلق بالدليل الجنايئ املتحصل بطريقة غري مرشوعة؛ ومن ثم فيجب عىل القايض استبعاده 

( أعاله، 1بند الفرعي )من خالل اإلجراءات مبوجب ال -2 وعدم االعتداد به يف حكمه. حيث نصت الفقرة الثانية عىل: "

وعندما تخلص املحكمة إىل أن دليالً قد تم الحصول عليه بطريقه مخالفة أو نافية ألي ٍ من الحقوق أو الحريات التي 

ـَت، ومع مراعاة كافة الظروف، أن قبول هذا الدليل يف الدعوى  يكفلها هذا امليثاق، فيجب أن يتم استثناء هذا الدليل إذا ثب

وعليه إذا ما تبني للمحكمة أن تحصيل الدليل الجنايئ قد تم باملخالفة لحق يكفله  ".اقية تطبيق العدالةسوف يهدد مصد

وتأصيالً لسلطة املحكمة  .811الدستور فسوف يلقى مصرياً مخالفاً للمصري السابق عىل صدور امليثاق؛ إذ سيرتتب عليه البطالن

ى جواز ت املحكمة النيوزلندية املعايري أو االعتبارات الخاصة بتقدير مدالتقديرية يف استبعاد الدليل غري املرشع فقد حدد

 ، وتتمثل هذه املعايري بالتايل:R v Harmerاستبعاد الدليل غري املرشوع يف قضية 

 مدى فقدان الدليل الجنايئ بسبب أفعال أو إغفاال من جانب الرشطة تنطوي عيل سوء نية؛  -أ

 .812ستبعد مساعداً بشكٍل ايجايب للدفاع يف ظروف القضية املعنيةمدى احتاملية أن يكون الدليل امل -ب

                                                           
 م. 1982دي للحقوق والحريات لسنة ( من الميثاق الكن24أنظر: المادة ) 810

 .111-106أنظر: د/ أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص. 811

812R v LE BRETON, [2019] NZHC 3016, BC201962937https://advance.lexis.com 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases-nz/id/5XJR-81P1-F7VM-S398-00000-00?cite=R%20v%20LE%20BRETON%2C%20%5B2019%5D%20NZHC%203016%2C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BC201962937&context=1516831
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases-nz/id/5XJR-81P1-F7VM-S398-00000-00?cite=R%20v%20LE%20BRETON%2C%20%5B2019%5D%20NZHC%203016%2C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BC201962937&context=1516831
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تجري اعاملها  -وهي ممرضه مسجلة يف الدولة - 813وتطبيقاً لذلك، ففي قضية السلطة اإليرلندية ضد السيدة رزوي

لندية العليا، حكم ".؛ واملنظورِة أمام املحكمة األير Anne Rossi Clinic الطبية كخبرية تجميل يف عيادة خاصة باسم عيادة "

وعة. تتمثل وقائع عليه قد جاَء بطريقٍة غري مرش اإليرلندية القايض وفَق ُسلطتِه التقديرية باستبعاد الدليل؛ تَحُصل السلطة 

باستخدام نوع من أنواع ) البوتوكس( واملُصنف دولياً ضمن طائفِة املواِد املُخدرة والتي هذه القضية يف قيام السيدة روزي 

 لعالج بعض الحاالت العضلية الخطرة؛ دون وصفٍة طبية من الطبيب املختص. تستخدم

م تقدم أحد ُعمالء العيادة ببالغ إىل السلطات اإليرلندية؛ إثَر ترضره من مادة البوتوكس. األمر الذي 2015-2-19يف 

 التوصل إىل أي من عى عليها بُغيةَ قامت السلطات اإليرلندية عىل إثرِه باستصدار أمر قضايئ من املحكمة لتفتيش منزل املد

مواد املخدرة التي تستخدمها يف العيادة الطبية بدون ترخيص، إال أن رجال الرشطة مل يتمكنوا من العثور عىل أٍي من تلك 

 قاملواد، فقاموا باستجواب املدعى عليها ُرغامً عنها بقصد استخدام الشهادة الجربية ضدها يف اإلدانة )كانت األسلة تتعل

بطبيعة إجراءات التعامل مع مادة البوتوكس يف العيادة، ومدى استلزام الوصفة الطبية الستخدام هذه املادة يف عالج 

 املرىض؟( حيث أخربتهم املدعى عليها بوجود مادة البوتوكس يف العيادة فقط دون املنزل.

بشكل مفاجئ  يادة ودون استصدار إذن بالتفتيشوعىل إثر تفتيش املنزل الغري ُمنتج، فقد قام رجال الرشطة بالذهاب للع

و التََحُصل عىل عينة من مادة البوتوكس وإعطائها للنيابة العامة اإليرلندية لتحقق بدورها من مدى توافر املادة املخدرة 

اء من إجراء هالخطرة يف هذا البوتوكس ومدى صحة أٌقوال عميل العيادة. ومن ثم إدانة املدعى عليها أمام القايض بعد االنت

 التحليل.

إال أن القايض رفض الدليل املُقدم واستبعدُه يف عملية اإلثبات الجنايئ وفَقاً لُسلطتِه التقديرية، حيث برَر القايض 

 ُحكمُه يف استبعاد الدليل عىل النحو التايل:

ن ملُستصدر؛ إال أ إذا كان دخول رجال الرشطة ملنزل املدعى عليه صحيحاً وفقاً إلذن تفتيش منزل املتهم ا .1

 االستجواب الجربي الذي وقَع عىل املتهم بُغيَة إدانتِه قد تَم بطريقِة غري مرشوعة.

بطالن الدليل )مادة البوتوكس( عىل الرغم من ثبوت نسبة من املادة املُخدرة فيها؛ كون تفتيش العيادة الطبية قد  .2

 تم دون استصدار إذن قضايئ بالتفتيش.

( من قانون اإلجراءات الجنائية اإليرلندي، فإن إجراءات فحص أي 2( و )1رتني الفرعيتني )تطبيقاً ألحكام الفق .3

( )ك(، فعليه أن يضع اليشء ذي 3باء ) 32عينة تتمثل يف: ")أ( إذا أخذ الضابط املفوض شيئا ذا صله عمال باملادة 

ذ دها عىل أنها اليشء الذي يؤخالصلة يف الحاوية، )ب( الختم الفوري ووضع عالمة عيل الحاوية بطريقه تحد

وفقا لذلك القسم، و )ج( إعاده توجيه الحاوية املختومة لالختبار أو الفحص أو تحليل اليشء ذي الصلة من قبل 

( )ا( أو )ب( أو )ج(". ويف هذا الصدد مل يتم إرسال العينة )مادة البوتوكس إىل 1د ) 32شخص مذكور يف املادة 

                                                           

.2019) November (04 723 IEHC 2019][ Rossi v Authority Regulatory Products Health Decision: Ireland of Court High813 

 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/news/id/5XH2-MF21-F0YC-N1WK-00000-00?cite=High%20Court%20of%20Ireland%20Decision%3A%20Health%20Products%20Regulatory%20Authority%20v%20Rossi%20%5B2019%5D%20IEHC%20723%20(04%20November%202019)&context=1516831
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، ومن ثم فإن عدم االمتثال ألحكام هذه املادة يؤدي بالرضورة إىل بطالن عملية 32ة الشخص املحدد وفقاً للامد

 التحليل املختربي للامدة.

ووفقاً للميثاق يجب عىل املحكمة االبتدائية يف أن تقدر مدى مرشوعية الدليل من عدمه؛ وكذلك وأن تقدر مدى 

حددتها -يف هذا الصدد أن تستند إىل ثالثة عوامل أساسية وجود انتهاك للدستور الكندي من عدمه. ويجب عىل املحكمة 

 :814إلصدار قرارها بشأن الدليل الجنايئ املعروض عليها، وهذه العوامل عىل النحو التايل -املحكمة الكندية العليا

 مدى كون الدليل الجنايئ مؤثراً بشكل سلبي عىل عدالة املحاكمة. -1

 ميثاق الكنديمدى خطورة الدليل الجنايئ يف انتهاكه لل -2

 أثر استبعاد الدليل الجنايئ عىل إقامة العدل. -3

و نجد أن املرشع القطري قد أوضح هو األخر ُسلطة القايض يف تكوين قناعته الوجدانية قبل الحكم يف القضية سواء 

ريق غري مرشوع ؛ طباإلدانة أو الرباءة، إال أن املرشع يف ذات الوقت قد قيد سلطة القايض فيام يتعلق بالدليل املتحصل ب

( من قانون اإلجراءات الجنائية 232حيث أوجب عليه استبعاده وعدم االعتداد به يف االثبات الجنايئ، حيث نصت املادة )

، حيث نص عىل أنه" يحكم القايض يف الدعوى حسب عقيدته التي تكونت لديه بكامل 2004( لسنة 23القطري رقم )

ي حكمه عىل أي دليل مل يطرح امامه يف الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غري حريته، ومع ذلك ال يجوز له ان يبن

 مرشوع، وكل قول يثبت انه صدر من أحد املتهمني او الشهود تحت وطأة االكراه او التهديد ال يعول عليه".

ى مة يف أي دعو ( من قانون الرشطة واإلثبات الجنايئ سالف الذكر، عىل أنه: " يجوز للمحك78/1كام نصت املادة )

ان ترفض قبول أي دليل ينوى ممثل االدعاء استخدامه متى تبني لها، بالنظر إىل الظروف املالبسة مبا يف ذلك الظروف 

ً عىل نزاهة اإلجراءات إىل حد يتعني  ً مضادا التي حصل فيها الدليل، أن قبول مثل ذلك الدليل من شأنه أن يحدث تأثريا

 .معه عىل املحكمة عدم قبوله"

" التي صدر الحكم فيها من R.V. Edward Sennelley( املذكورة، قضية: "78/1ومن التطبيقات القضائية للامدة )

، حيث تتمثل وقائعها يف أن املدعو )أ(، وهو أحد مدمني املخدرات، قد شوهد 22/11/1988" يف Actonمحكمة جنايات "

أخر شيئاً ويؤخذ مقابله ماالً، واعتقاداً من رجال الرشطة أن )أ( بواسطة رجال الرشطة يف زي مدين يف الشارع وهو يناول 

ً يف تلك اللحظة، فقد توجهوا الستيفائه وسؤاله عام كان يحمله يف جيوبه، ثم اقتاده بعد ذلك إىل قسم  كان يبع مخدرا

مالبسه الداخلية، وعىل  الرشطة حيث تم الترصيح بتفتيشه ذاتياً، وع ر عىل لفافات ورقية صغرية تحتوي عىل " هروين" يف

، وقد ذهب 1971( من قانون إساءة استعامل املخدرات لعام 3/5إثر ذلك تم اتهامه بحيازة مخدر بقصد بيعه تطبيقا للامدة )

( من قانون الرشطة واإلثبات الجنايئ، 78الدفاع إىل رضورة استبعاد الدليل املتحصل يف الظروف السابقة تطبيقا للامدة )

 أن قبوله ميثل مساساً بنزاهة املحكمة، ألن املتهم مل مينح أي فرصة لتبديد شكوك رجال الرشطة يف وقت تأسيساً عىل

                                                           
814Glasser, L. (2003). The american exclusion rule debate: Looking to england and canada for guidance .The George 

Washington International Law Review.195-159 ,)1(35 , 
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( من قانون الرشطة واإلثبات الجنايئ 82/3مبكر، ومل يحط علامً بسبب إستيقافه وتفتيشه، خالفاً ملا تقتيض به املادة )

ة ير مقدرة ذلك بقبول الدليل املتحصل بهذا الطريق مساساً بنزاهوالالئحة التنفيذية له، وقد قبلت املحكمة هذا الترب

( املشار إليها سلطة تقديرية محدودة للمحكمة يف استبعاد أدلة اإلثبات الذي يقدمها 78/1وهكذا، تقرر املادة ) .815اإلجراءات

ه ال يزال فإن –وم املخالفة ومبفه –ممثل االدعاء، إذا كانت تلك األدلة قد تم تحصيلها بطريق غري مرشوع، وعىل ذلك 

األصل يف القانون اإلنجليزي هو قبول مثل تلك األدلة، متى كانت مؤثرة يف اإلثبات، وأنه ال شأن للمحاكم بكيفية 

 .816تحصيلها

وعىل ذلك ولكل ما تقدم، نخلص إىل نتيجة مفادها، أن النظام القانوين اإلنجليزي يأخذ بقاعدة مرشوعية الدليل 

ً أمام الوسيلة التي يتم من خاللها تحصيل الدليل الجنايئ، طاملا الجنايئ، ولك ن بطريقة بالغة املرونة، فهو ال يقف كثريا

 .817كان هذا األخري ذي ارتباط واضح بالواقعة املراد اثباتها

دي حامساً بوإذا كانت املحاكم تتمتع من الناحية النظرية بسلطة تقديرية يف استبعاد الدليل غري املرشوع، فإنها ال ت

الستخدامها إال يف أضيق نطاق ممكن، وذلك سواء كان مصدر تلك السلطة القواعد التقليدية غري املكتوبة " الكومون لو"، 

ً يف الوضع السابق عليه، فوفقاً لذلك القانون، ال تطرق 1984أم قانون الرشطة واإلثبات الجنايئ لعام  ، التي مل يغري كثريا

الدليل الجنايئ إال لقياس مدى ما ميكن ان يخلفه ذلك من تأثري عىل نزاهة املحاكمة، وهو ما مل  املحكمة ملدى مرشوعية

، هذا فضالً عن ما أبقاه القانون من سلطة تقديرية متارس وفقاً لقواعد " الكومون لو"، وتطبيق 818يسلم به القضاء بسهولة 

 عرتاف.محدود لالستبعاد االجباري للدليل الجنايئ املتمثل يف اال 

وبناًء عىل ما تقدم فإن املنهج املتبع يف استبعاد الدليل غري املرشوع وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة كحل فقهي يقوم 

( سالفة الذكر والحكم ببطالن اإلجراءات عىل اعتبار أن اإلجراءات املتخذة انطوت عىل 78عىل الربط بني نص املادة )

 819ى لو مل يكن هناك انتهاك مبارش للحق يف محاكمة عادلة.مساس بالحق يف الحياة الخاصة حت

( من قانون اإلجراءات الجنائية القطري يف تقييد املرشع للسلطة 232وإننا نتفق يف هذا السياق مع رصيح نص املادة )

عة. فالقايض و التقديرية املمنوحة للقايض بشأن تكوين قناعاته؛ يف حال تم الحصول عىل الدليل الجنايئ بطريقة غري مرش 

الجنايئ له كامل الحق يف أن يحكم حسب عقيدته التي تكونت لديه بكامل حريته، ولكن ال يجوز له ان يبني حكمه عىل 

دليل مل يطرح امامه يف الجلسة، فمن هذا فعىل القايض الجنايئ عبء كبري يف استنباط االحكام من خالل ما يقدمه اليه 

يضا دورا كبري يف البحث عن الحقيقة متليه عليه العدالة الجنائية ومتيزه عن غريه من من ادلة من اطراف الدعوى، وله أ 

                                                           
، حيث يشير المعلق على هذا الحكم، إلى ان المخالفات ,pp. 142 et ss. Criminal Law Review ,1989راجع التعليق على هذا الحكم في:  815

أو  ةاإلجرائية المشار اليها في مثل هذه القضية ال ينجم عنها بالضرورة استبعاد الدليل المتحصل منها، ما لم تكن مباشرتها مصحوبة بسوء ني

اما القضية  Matto v. Wofverhampton Crown Courtوهي قضية:  1978باضطهاد وهو المستظهر من قضيتين أخريين: األولى: في عام 

 ".Alladiceوهي قضية: "  1988الثانية، كانت في عام 

 وما بعدها.   66لمرجع السابق، ص لمزيد من التفاصيل ما ابدى من مالحظات على نطاق تطبيق هذه المادة، راجع: الدكتور أحمد عوض بالل، ا 816

817 J.Pradel, procedure Penale Editions Cujas, 1979, pp. 27 et 28. 

  وما بعدها. 81المرجع السابق، ص  د/ أحمد عوض بالل، 818

 وما بعدها 143د/ سامي حمدان الرواشدة، المرجع السابق، ص  819
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القضاة فعليه أن ال يلتزم موقفاً سلبياً اثناء نظر الدعوى بالنسبة لألدلة التي يقدمها الخصوم، وإمنا تفرض عليه العدالة 

عليها،  ة الطرق سواء نص عليها القانون أم مل ينصالجنائية دورا إيجابيا يتمثل يف تحري الحقيقة وعليه أن يسلك كاف

فيجب عليه و من واقع سلطته التقديرية متى دخلت الدعوى حوزة املحكمة أن يجتهد يف الوصول اىل الحقيقة وعدم 

االقتصار عىل ما تقدمه له أطراف الدعوى من صحة ومرشوعة  األدلة، وذلك عن طريق التأكد من أن األدلة الجنائية قد 

م تحصيلها بطرق غري مخالفة للقانون واستبعاد أي دليل تم تحصيله بطرق غري مرشوعة، فعليه استقراء ما يقدم للمحكمة ت

 من ادلة حتى يستنبط منها حكمه الذي هو عنوان الحقيقة.

 الخامتـــة

ملرشوعة وحلولها، ة غري انخلص يف بحثنا هذا إىل أن الفقه األمرييك هو املبتدع األسايس لبدائل قاعدة استبعاد األدل

 وعليه نخلص بعد دراستنا هذه إىل جملة من النتائج والتوصيات وهي عىل النحو التايل:

 النتــائج:

( من خالل الدراسة توصلنا إىل أن يف تطبيق قاعدة االستبعاد لألدلة املتحصل عليها بطريقة غري مرشوعة حامية ١

النتهاك حقوقهم وحرياتهم بسبب اإلجراء املخالف الذي يرتكبه رجال للحقوق الدستورية لألشخاص الذين يتعرضون 

 الرشطة يف سبيل الحصول عىل الدليل.

(عدم فاعلية بدائل قاعدة االستبعاد لألدلة املتحصل عليها بطريقة غري مرشوعة وذلك ألن هذه البدائل تواجه العديد ٢

 من الصعوبات من ناحية التطبيق يف الواقع العميل.

رب دراسة الحلول الفقهية لقاعدة استبعاد األدلة الجنائية غري املرشوعة واحدة من اهم الوسائل اإلجرائية التي (تعت٣

ينظمها قانون اإلجراءات الجنائية؛ حامية لحقوق االنسان وحرياته األساسية، فقاعدة املرشوعية تعد وسيلة حامية فعالة 

 وقه وحرياته الشخصية وهو ما يستمد من العالقة الوثيقة بني هذه القاعدةلتلك الحقوق والحريات األساسية ومن أخصها حق

 .وبني قاعدة رشعية الجرائم والعقوبات

(متثل دراسة الحلول الفقهية لقاعدة استبعاد األدلة الجنائية غري املرشوعة تباين النظم املقارنة؛ إزاء االخذ بقاعدة ٤

غري مرشوعة، فقد اخذ الغالب منها بهذه القاعدة ورفض بعضهم االخذ بها،  املرشوعية يف استبعاد الدليل املتحصل بطرق

اما بعضهم االخر فقد اتخذ من تلك القاعدة موقفا وسطاً، حيث ال يتبنى قاعدة عامة لكل الحاالت؛ وإمنا منا يتوصل إىل 

بعا ضه يف حاالت أخرى، تحلول عملية تحددها ظروف كل حالة عىل حدة، بحيث ميكن قبول ذات الدليل يف حاالت ورف

لنتيجة املوازنة بني حاجة املجتمع إلدانة املجرمني من ناحية ومصلحة املجتمع التي تقيض بحامية االفراد ضد تعسف الدولة 

 .من ناحية أخرى

(كشفت الدراسة أيضا عن ان ال قيمة لقاعدة مرشوعية الدليل الجنايئ بعدم استبعاد الدليل املتحصل بطرق مخالفة ٥

لقانون اذا مل تكن هناك رقابة فعالة عىل السلطة التي تبارش اإلجراءات الجنائية، وال قيمة للرقابة القضائية اذا مل يكن ل

هناك جزاء اجرايئ، فباإلضافة إىل أن الجزاء االجرايئ هو أحد الوسائل اإللزامية لقاعدة مرشوعية الدليل الجنايئ؛ فإنُه يعد 
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اإلجراءات الجنائية، ويتمثل هذا الجزاء االجرايئ يف البطالن يف صورة الغاء االجراء املخالف  أداة الرقابة القضائية عىل

 للقانون واستبعاده وكذا الدليل الجنايئ الناجم عنه واستبعاده أيضاً.

دد املسار ح( تُعد  قاعدة مرشوعية الدليل الجنايئ الركيزة األساسية والهامة يف النظام االجرايئ الجنايئ؛ فهي التي ت٦

الذي ينبغي ان يسلكه املخاطبون بقواعد اإلجراءات الجنائية، باإلضافة اىل دورها الهام فيال املرحلة التالية لتقديم الدليل 

الجنايئ، حيث متثل قيدا عىل حرية القايض الجنايئ يف االقتناع، ويرسم له اطار األدلة التي يجوز له ان يستمد منها 

ً لتلك األدوار الهامة التي عنارص يقينه، إذ ال ي جوز له ان يعول يف حكمه إال عىل األدلة املرشوعة فحسب، وهكذا ونظرا

تلعبها قاعدة املرشوعية يف نطاق الدليل الجنايئ فان ذلك قد أدى اىل خلق نوع من االرتباط الوثيق بينها وبني الدليل 

 .الجنايئ يف ذاته بحيث أصبحت متثل الرشط العام والجوهري له

(الجزاء االجرايئ يرد عىل العمل االجرايئ، ويهدف إىل حامية القواعد اإلجرائية وضامن حسن إدارة العدالة الجنائية، ٧

واحرتام حقوق املتهم وحرياته، كذلك فإن الجزاء االجرايئ يضمن احرتام الرشعية اإلجرائية، وذلك إعامال ملبدأ سيادة 

البلدان ذات الصل الالتيني بالبطالن، ويف البلدان ذات األصل االنجلوسكسوين القانون، ويتمثل االجراء الجزايئ يف 

باالستبعاد، وعىل الرغم من بعض االختالفات القانونية بني البطالن واستبعاد الدليل اال ان االثنني يلتقيان يف نتيجة واحدة 

 .وهي استبعاد الدليل الذ تم التحصل عليه بطريق غري مرشوعة

 التوصيات:

( نويص بأن يتم األخذ بقاعدة االستبعاد لألدلة التي تم الحصول عليها بطريقة غري مرشوعة وذلك حتى تتم حامية ١

الحقوق الدستورية لألفراد الذين يتعرضون لألفعال املخالفة للقانون، وعدم األخذ ببدائل هذه القاعدة بسبب عدم فعاليتها 

ىل محاولة ردع رجال الرشطة عن ارتكاب األفعال املخالفة للقانون، دون حامية يف الواقع العميل ألنها يف الغالب تنطوي ع

 حقوق األفراد الدستورية.

( نويص املرشع القطري بإيراد نصوص يف قانون اإلجراءات الجنائية القطري تختص بتنظيم الوسائل الكفيلة ٢

دالة الجنائية ال ملتحصلة بطريق غري مرشوعة، حيث أن العللتطبيق األمثل للبدائل الفقهية لقاعدة استبعاد األدلة الجنائية ا

تأيت اال من خالل قضاء نزيه مستقل؛ تخضع عن طريقه جميع سلطات الدولة ملبدا سيادة القانون يف جميع اعاملها، وبذلك 

، ومفاده التزام جميع أفراد مبدا سيادة القانون هو عنوان الدولة القانونية تصل الدولة اىل مرتبة الدولة القانونية املتمدنة، و

الشعب حكاماً ومحكومني وسلطات الدولة عىل السواء بالخضوع للقانون كأساس ملرشوعية االعامل التي يقومون بها، اال 

ان مبدا سيادة القانون ال يعني االلتزام مبضمون وجوهر القانون فقط، بل ان القانون يجب ان يكفل ويصون الحقوق 

وهذا هو جوهر سيادة القانون، وحتى ال يكون مبدا سيادة القانون عديم الفائدة والجدوى ومجرد حرب والحريات لألفراد، 

 عىل ورق.

( من قانون اإلجراءات الجنائية القطري؛ وذلك ضامنا 190( نرى رضورة قيام املرشع الجنايئ القطري بإلغاء املادة )٣

ل من باقي األدلة، وان مبادئ العدالة الجنائية تحتم ان تكون جميع للمحاكمة العادلة، ملات ينطوي عىل هذا االمر التقلي

وسائل األدلة عىل درجة واحدة من األهمية، حيث يعترب االعرتاف من أهم وأخطر األدلة الجنائية، وقد قيل انه سيد األدلة، 
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يه املؤمل واملثقل الجنائية، وذلك بسبب ماضاال اننا ال نبالغ اذا قلنا ان االعرتاف بدا يفقد ريادته يف الرتبع عىل عرش األدلة 

باألوزار، وطاملا ارتبط االعرتاف بالوسائل املهينة للكرامة اإلنسانية والتعذيب للحصول عليه، كذلك قد ال يدرك من صدر منع 

العرتاف لاالعرتاف مدى خطورته عليه، وقد يكون مصريه مرتبط بهذا االعرتاف، وحاليا فان كثريا من القوانني ال تشري 

كأحد وسائل البحث عن األدلة الجنائية كقاقون اإلجراءات الجنائية األملاين وقانون اإلجراءات الجنائية لروسيا االتحادية 

( من قانون اإلجراءات 190، غري ان املالحظ ان املادة )1988وقانون اإلجراءات اإليطايل الصادر عام  2001الصادر عام 

قد أعطت املحكمة اذنا باالكتفاء باالعرتاف متى اطأمنت له وطرح ما عداه من ادلة،  2004لسنة  (23الجنائية القطري رقم )

وهذا براي الشخ ي تقليل من شأن باقي األدلة، فاالعرتاف صحيح انه قد يصدر بإرادة حرة ودون استخدام أي وسائل 

يؤول كبها لظرف من الظروف، وقد ال يقدر املتهم ما ستؤثر عىل إرادة املتهم، اال ان املعرتف قد يكون اعرتف بجرمية مل يرت

اليه مصريه عندما يعرتف ظنا منه بان ذلك يقرص مدة املحاكمة، وصحيح ان جميع األدلة مردها لالقتناع الذايت لقايض 

 ف.ااملوضوع اال ان القايض يبقى برشا غري معصوم فيحكم بناء عىل هذا االعرتاف املشوب وهو ال يعلم بسبب االعرت 
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 نتج الفنية والطبية يف انتاج الدواء "دراسة مقارنة"احتياطات امل
 

 احتياطات المنتج الفنية والطبية في انتاج الدواء "دراسة مقارنة"

 

 
 استاذ القانون الخاص في كلية القانون

 جامعة الفلوجة/العراق 
 

 
 القانون الخاصباحث في 

 لقانون/ جامعة الفلوجةكلية ا 
 

 

 املقدمة:

ً ملموساً، نتيجة للمعطيات واملستجدات العلمية،  ملة من وظهور ج يعد الدواء من أبرز املجاالت التي شهدت تطورا

، ومع ذلك كان لتطور االنتاج والتوزيع وتقدم وسائل الدعاية واالعالن اثراً )820(االدوية الجديدة يف املجال الطبي الحديث

زيـادة األهمية االقتصادية لألدوية والتي اسهمت يف اتساع قاعـدتها ، ومع )821(اً يف زيادة االرضار الناجمة عن الدواءكبري 

، وعند تخلفها او عدم اعطائها )822(ذلك وجود ضامنات قانونية مستمدة من خصوصية هذه املنتجات استدعى اإلنتاجية،

 الدور املفروض يكون الدواء مفتقداً لخصوصيته.

ان الطبيعة الخطرة للمنتجات الدوائية تفرتض عىل من يقوم بإنتاجها ان يحتاط بأصول مهنته  اوالً: أهمية البحث:

العلمية والعملية، ومن بني تلك االصول ان يتخذ االحتياطات التي تحول دون تحقق الرضر منها بسبب الخطر الذي يكمن 

رشيعية متكاملة تنظم جميع مراحله، ابتداًء من انتاجه والرقابة عليه اىل حني ، اذ يتطلب انتاج الدواء وجود منظومة ت)823(فيها

كام أن ارتباط الدواء يف املجال الطبي، يستدعي ذلك عىل املنتج مراعاة الجوانب الطبية عند انتاجه للدواء طرحه للتداول، 

 ايضاً.

 انتاج الدواء قي لإلحاطة بالجوانب القانونية يفتتمحور مشكلة البحث بقصور يف الترشيع العرا ثانياً: مشكلة البحث:

فضالً عن تخلف الضامنات املعتربة، سواء كان ذلك القصور يف الترشيعات التي نظمت انتاج الدواء، او القواعد العامة التي 

 نظمت مسؤولية املنتج، وبيان خصوصيتها.

من أخطار الدواء، فالوقاية خري من العالج.  يهدف موضوع البحث إىل حامية املستهلكو ثالثاً: الغرض من البحث:

لذلك يفرض عىل املنتج، أن يضع نصب عينيه كل الوسائل والسبل املمكنة التي تحول دون تحقق الرضر، وخلق املخاطر 

                                                           

الملكية الفكرية في  ( تعددت وتنوعت مصادر االدوية، بتعدد االمراض التي تصيب جسم االنسان، ينظر: نصر ابو الفتوح، حماية حقوق820)

 (.90 -81، ص)2007الصناعات الدوائية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

، ص 2005( رضا عبدالحليم عبدالمجيد، المسؤولية القانونية عن انتاج وتداول االدوية والمستحضرات الصيدالنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 821)

 .25و 24

 .95، ص 2013ولين عن الدواء المعيب، الموسوعة الحديثة للكتاب، بيروت، ( صفاء شكور، تعدد المسؤ822)

 .32، ص 1983( محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن االضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 823)
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التي متس سالمة األشخاص يف أجسامهم،  فكون املنتج شخص متخصص مفروض فيه فضال عن إملامه بأصول الفن 

أنه لديه مهارة يف سبيل إخراج منتجاته عىل أكمل وجه سليام من الناحية الفنية، لذلك عليه أن يتخذ  الصناعي وقواعده،

كل ما يقتضيه هذا النوع من املنتجات من احتياطات أثناء إعدادها، حتى يتدارك طرح منتجات معيبة يف األسواق، تجعلها 

التي تحيط بالدواء كبرية، ومن شأنها ان تحوله اىل منتجات فاملخاطر  مصدر خطورة أو تزيد من خطورتها عىل املستهلك،

 ضارة.

وعليه وجدنا أن من املناسب لتحقيق مرامي هذا البحث تناوله يف مبحثني نبني فـي األول  رابعاً: خطة البحث ومنهجه:

والتحليل بني الترشيع  ةاحتياطات االنتاج الفنية، وسنكرس الثاين لبيان االحتياطات الطبية، والتي ستتخذ سبيل املقارن

العراقي واملرصي والفرنيس منهاجاً لها، فإذا فرغنا مـن ذلك وصلنا إىل خامتة البحث وسنضمنها أبرز النتائج والتوصيات ... 

 وما توفيقنا اال بالله.

 احتياطات املنتج الفنية يف انتاج الدواء: األولاملبحث 

يف كلتا و  لدواء يف مراحله املختلفة، أو يقوم بذلك باالشرتاك مع غريه،ويتوىل منتج الدواء مبفرده تصنيع كل اجزاء ا

يتوجب عىل منتج الدواء مراعاة ، ومن ثم )824(يقع عليه ضامن االلتزامات املتعلقة بسالمة مستهليك منتجاته الحالتني

فضالً عن املراقبة  منها، الضوابط الفنية عند اإلنتاج، وذلك من أجل تكوين منتجات سليمة تضمن تحقيق الغرض املنشود

يف انتاجها، حتى يصل الدواء إىل املستهلك خالياً من العيوب التي تهدد سالمته، وتجنبه الرضر أو تحد منه بشكل كبري، 

 ولغرض االملام باملوضوع نتناولها يف مطلبني، وعىل النحو االيت: 

 مراعاة الضوابط الفنيةاألول:  املطلب

، ومن ثم الحصول عىل الرتاخيص القانونية )825(جهات املختصة تأيت مرحلة تصنيع الدواءبعد تسجيل الدواء لدى ال

، وهذا ما يهمنا، اذ تعد مرحلة التصنيع املسبب االكرب يف وقوع الرضر، )826(الالزمة يف االنتاج، حتى ليتسنى له تصنيع الدواء

ها: االوىل ملنتجات متر مبراحل ثالث رئيسية عند تصنيعنتيجة عدم اتباع االصول العلمية املقررة يف علم االدوية، وجميع ا

باعاً، وعىل التجهيز )التغليف والتعبئة(، وثالثاً مرحلة التسليم، وهذا ما نبينه تمرحلة تتثمل مبرحلة التكوين واالعداد، وثانياً 

 النحو االيت:

 مرحلة تكوين واعداد الدواءاألول: الفرع 

ء مبجموعة العمليات التي تدخل يف ابتكار عنارص وجمعها من بيئة صناعة الدواء يراد بعملية تكوين وأعداد الدوا

ووضعها يف تكوين وتصميم معني حتى يعطي وظيفته املتمثلة بالعالج او الوقاية من االمراض، والبعض يرى ان التكوين 

ات يه الفكر اإلنساين والخرب ، ونرى أن التكوين جزء من عملية التصميم ألن التصميم يتدخل ف)827(والتصميم مرادفني

                                                           

 .415، ص ٢٠٠٨ـر الجـامعي، اإلسكندرية، (علي فتا ، تأثير المنافـسة علـى االلتـزام بـضمان سـالمة المنتـوج، دار الفك824)

من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري  59وتقابلها المادة  1970لسنة  40من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم  35( ينظر: المادة 825)

 .1955لسنة  127رقم 

  (.58-23، ص)2018ابعة دار العيادات الطبية، بغداد، ، مطGMPعدنان شنون عاتي واخرون، الدليل العراقي لتصنيع الدواء ( ينظر: 826)

 ينظر: انور علي عباس، محاضرة منشورة على الموقع الرسمي لجامعة بابل وللتفضل زيادة الرابط: (827)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges :تاريخ الزيارة 2019/12/19  س 10:00 ص بتوقيت مكة المكرمة 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges%20in%2019/12/2019س%2010:00%20ص%20بتوقيت%20مكة%20المكرمة%20%20تاريخ%20الزيارة%2019/12/2019
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges%20in%2019/12/2019س%2010:00%20ص%20بتوقيت%20مكة%20المكرمة%20%20تاريخ%20الزيارة%2019/12/2019
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الشخصية ومن ثم يدخل يف مرحلة االعداد ايضاً، فيأيت بعد مرحلة تصور املنتوج الدوايئ يف ذهن مبتكره اجراء مكثف من 

التجارب والدراسات والبحوث املستفيضة، حتى يصل اىل الهدف الذي يروم اليه صاحب الفكرة النظرية، لذا ال ميكن ان 

رد نتيجة للمعطيات النظرية فقط، ويعد الخطأ الذي يرتكبه املنتج يف هذه املرحلة من اخطر االخطاء التي يكون الدواء مج

  .)828(تؤدي اىل وقوع االرضار الجسيمة

ويقع عىل عاتق املنتج يف هذه املرحلة مراعاة الضوابط الفنية التي يلزم توافرها من اجل تحقيق مستوى فني وإخراجه 

ومن ، )829(وتحقيق الكفاءة املتوخاة من التصنيع، وفقا لغرض املستهلك ونظرته إىل هذا املنتوج بشكل يضمن سالمته،

رب سابقة ملرحلة طرحها ــ، والتي تعت)830(مستلزمات ذلك ان يقوم املنتج بإخضاع منتجاته إىل التجارب والتفتيش الصحي

راء ا وللحيلولة دون اصابة االشخاص بأرضار جللتداول ومن أجل ذلك تكوين منتجات سليمة بال عيوب تزيد من خطورته

 تناولها.

أن و  ويحرص املنتج عىل إجراء فحوصات دورية للمواد الداخلة يف تصنيع الدواء، فضال عن الرتكيز عىل جودة املنتوج،

باره يف جميع تيلم بالظروف الواقعية التي يستعمل فيها الدواء، ففي بعض األحيان يتطلب األمر إنتاج منوذج منه ليقوم باخ

الظروف املحتمل استعامله فيها وما يحدث فيها من تفاعالت مستقبلية، ويف هذا الصدد هناك من يرى أن اإلخالل بواجب 

الحيطة والحذر يف اعداد املنتوج وتكوينه ال يؤدي حتام إىل وجود عيب باملعنى الفني فقد يظل املنتوج رغم ذلك صالح 

ا يؤدي تصميمه بصورة غري سليمة إىل جعله ينطوي عىل خطورة ميكن أن تؤدي إىل اإلرضار لالستعامل الذي أعد له، وإمن

ملنتج يتوجب ا، ومع ذلك ان قبول هذا الفرض السابق لباقي املنتجات، ال يعني التسليم به يف مجال الدواء، ف)831(باملستهلك

ألصول الفنية أو القواعد واجبة التطبيق يف مرحلة ، ومن ثم ال يستطيع تجاهل ا)832(عليه مراعاة الحيطة عند إعداد الدواء

، وهناك من يرى )833(التكوين والتصميم، فضال عن الرتكيز عىل جودة الدواء يف جميع الظروف الواقعية التي مير بها الدواء

اطات واملواصفات رت ان التزام املنتج مبراعاة الحيطة عند إعداد املنتوج، يقترص عىل الحاالت التي يقوم هو بنفسه، بوضع االش

الفنية له، أما بالنسبة للمنتجات التي تصنع بناء عىل مواصفات محددة من العميل، فإن املنتج يجوز له أن يتمسك بالتزامه 

، وعىل الرغم من سالمة هذا الرأي، اال انه ال ميكن )834(بتنفيذ ما طلبه هذا العميل من مواصفات يف حالة حدوث رضر له

                                                           

 .86( صفاء شكور عباس، مصدر سابق، ص 828)

وحة دكتوراه مقدمة الى كلية ( محمد سليمان فالح الرشيدي، نظرية االلتزام بضمان السالمة في اطار تطور المسؤولية العقدية، اطر829)

 .477، 1998القانون في جامعة عين شمس، مصر، 

( والتفتيش الصحي هو شكل من اشكال الرعاية الصحية التي يقدمها المنتج وهي مجموعة االعمال والنشاطات التي ُينجزها الكادر الصحي 830)

والعمل على تحسين المنتجات ووقايتها من  -ومن اهمها الدواء  –الوقائي الرامية لحماية المستهلك من عوامل ومسببات المواد الخطرة 

 .43الملوثات الضارة بصحتهم ينظر: عدنان شنون عاتي واخرون، مصدر سابق ص 

 .307، 1995( جابر محجوب علي، ضمان سالمة المستهلك من اضرار المنتجات الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 831)

 .478الرشيدي، مصدر سابق، ص  ( محمد سليمان فالح832)

 يقصد بالجودة: قابلية منتوج معين على إرضاء المستهلك وإشباع حاجاته، بحيث يجعله إما يرغب في المزيد أو االمتناع عنه. كهينة قونان،( و833)

م السياسية قسم الحقوق في جامعة االلتزام بالسالمة من اضرار من اضرار المنتجات الخطيرة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلو

 .94، ص2017مولود معمري، الجزائر، 

 . 95كهينة قونان، المصدر السابق، ص ، و478محمد سليمان فالح الرشيدي، مصدر سابق، ص ( 834)
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طلق، اذ ال يستطيع املنتج ويف سبيل إرضاء رغبات عميله، تجاهل األصول الفنية أو القواعد واجبة التسليم به بشكل م

 التطبيق إذ يقع عليه واجب تحذير عميله إىل خطورة ما يطلبه، واال عد مسؤوالً.

 احتياطات تغليف وتعبئة الدواء: الفرع الثاين

ل عايل، تجعلها قابلة ألن تفسد وتتحول اىل مواد ضارة بشك ان الدواء مبا يحتويه من مكونات كيميائية ذات تركيز

كبري، اذا مل يتم مراعاة اصول املهنة من حيث طريقة التغليف والتعبئة وخالف للرشوط القانونية والصحية املختصة بهذا 

ستهلكني من ارضار ة امل، ومن ثم يتوجب عىل منتج الدواء ان يتخذ من الوسائل الفنية والقانونية التي تجنب اصاب)835(املجال

منتوجه الدوايئ ولو كانت تلك الوسائل عىل حساب الطابع الجاميل للمنتج، عىل خالف املنتجات العادية التي يكون الطابع 

، فيكون عىل املنتج ان يقوم باختيار الغالف والعبوة التي تضمن سالمة الدواء )836(الجاميل اساساً يف اقبال املستهلكني عليها

 ث تغيري او تلف فيه بحيث يكون بشكل يتناسب وطبيعة الدواء الخطرة.دون حدو 

 من اعامل بأهمية كبرية، ألنها تحدد الشكل النهايئ الذي سيصل فيه مرحلة التغليف والتعبئة وما يتبعهاتحظى و  

سب نتج تختلف وتتفاوت بح، وتبعاً لذلك فإن درجة االحتياط الواجبة عىل امل)837(املنتوج الدوايئ اىل املستهلك بصورة مبارشة

فعندما يتعلق األمر مبنتوج ال ينطوي عىل خطورة بالنسبة للمستهلك أو من  إذا كان األمر يتعلق مبنتوج خطري من عدمه،

، ويف صورة تجعل وصوله )838(يتداوله فإن الهدف يكون من عملية التغليف يتمثل بالحفاظ عىل مكونات وتركيبات املنتوج

 الح ألداء الدور املنوط به، ومن ثم يكون مطابق للغرض الذي اعد له، سواء من حيث الكمية أو النوعية،إىل يد املستهلك ص

فضالً عن ذلك أن املنتج يسعى من خالل مرحلة التجهيز أن يظهر منتجاته بشكل يشجع اإلقبال عليها لكون هذه العملية 

 .)839(ةتعترب عامل مهم يف جذب العمالء واقبالهم عىل منتجات معين

اما فيام يتعلق باملنتجات التي تكمن طبيعتها عىل خطورة كبرية، ويأيت الدواء يف مقدمتها، فان الهدف الرئييس من 

مرحلة تجهيزها وتعبئتها هو الحيلولة دون تحقق الخطر الكامن فيها او الزيادة من حجمه، مبا يضمن سالمة مستهلك بعد 

عىل حساب الشكل الجمـايل لها، باعتبار أن األوىل يف هذه املنتجات، هو مراعاة طرح الدواء للتداول، حتى وإن اىت ذلك 

، لذا يتوجب عىل املنتج أن يحرص عىل تهيئة وتجهيز املنتجات )840(سالمة املستهلك لتأثريها عىل حياته بشكل مبارش

                                                           

 ( وبالنظر لخصوصيتها في مجال الدواء نتناولها الحقًا من بين الضمانات القانونية في انتاج الدواء.835)

 .41ر، مصدر سابق، ص( صفاء شكو836)

التغليف والتعبئة: بمجموعة العناصر التي تكون جزء من المنتوج والتي تباع معه من أجل حفظ محتوياته، ويعد بمثابة الديكور الذي ( ويراد ب837)

ة البيئية للتعبئعادة ما يشمل عدة رسومات وألوان مستعملة وعدة نصوص )بيانات( وقصاصات، ينظر في ذلك سامية سرحان، اثر المتطلبات 

 .3ص، 2017اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم االقتصادية والتجارية في جامعة سطيف، الجزائر، والتغليف، على المنتوجات الغذائية في الجزائر، 

ينظر في وناتها من الرطوبة، ومثال بالنسبة للمنتجات سريعة التلف والتي يتم نقلها عبر البحر يتعين مراعاة تغليفها بالشكل الذي يحي مك( 838)

 ,YESSAD Houria, Le contrat de vente international de marchandises, Thèse pour le doctorat en Droit, Faculté de Droitذلك :

Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, p 301 

 .94كهينة قونان، مصدر سابق، ص

كوكز، حماية حقوق الملكية الفكرية في اطار انشطة الفضاء الخارجي، محاضرة القيت على طلبة الدراسات  ( استاذنا الدكتور صدام فيصل839)

 .  12، ص 17/3/2019العليا في كلية القانون القسم الخاص، جامعة الفلوجة، بتاريخ 

 .33و. 32( محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص 840)
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ار به او تحذيره بشكل كبري دون االرض الدوائية عن طريق تغليفها وتعبئتها بشكل يقي املسـتهلك من خطورتها، او الحد منها 

 بخطورة محتوى هذه املنتجات.

وعليه ميكن أن تكون األغـلفة أو العبوات التي يغلف بها الدواء ويقوم املنتج باختيارها كفيلـة للحفاظ عىل خصائص 

حقق األمان الكايف، ، اال انها مع ذلك ال تكفل عدم تحقق الخطر املوجود فيها، فال ت)841(ومكونات الدواء وتركيباته

كاستعامل نوع معني من البالستيك )علبة بالستيكية( لتعبئة دواء سائل، فالعبوة هذه تكفي للحفاظ عىل خواص السائل او 

املركب الدوايئ، ولكن بالنظر لطبيعة مرونة جدارها فإن الضغط عليها ميكن أن يؤدي إىل اندفاع السائل منها، ومن شأنه 

، أو تعبئة مادة دوائية يف علبة من السهولة فتحها عن طريق االطفال، مام يعرض )842(عملها للخطرتعريض سالمة من يست

سالمتهم وحياتهم للخطر او اختيار نوعية من االغلفة ال تتناسب مع املادة الدوائية التي بداخلها وتتفاعل معها وتفقدها بعض 

ا الفرض يتمسك منتج الدواء بأن ما وقع من رضر جراء ذلك خواصها لتصبح ذات اثار عكسية تؤذي من يتناولها، ويف هذ

مل يكن فقط نتيجة عدم مالمئة التغليف والتعبئة، وامنا أيضا نتيجة ما وقع من املرضور من خطأ واملتمثل يف عدم اتخاذ 

ء الفرنيس مل يكرتث ، ومع ذلك فأن القضا)843(االحتياط يف االستعامل أو يف إهامل املالحظات املوجودة يف العلبة الدوائية

ملثل هذا الدفع وحمل املنتج املسؤولية عن ذلك، اذ كان عليه أن يحتاط يف اختيار العبوة املناسبة للدواء، فقىض يف هذا 

الخصوص بأنه: يجب عىل املنتج أن يتحرى الدقة يف اختيار العبوة املناسبة للدواء، كام كان عليه ان يحتاط عند تعبئتها 

من  L.1601، وتجدر االشارة اىل ان املرشع الفرنيس يف املادة )844(عىل األقل 20ن يرتك فراغ فيها بنسبة اىل السائل، بأ 

قانون الصحة العامة، قد اوجب عىل املنتج ان يحرص عىل تغليف وتجهيز الدواء بشكل سليم، واشرتط فضالً عن ذلك ان 

لة اخالله ند التعبئة والتغليف طبيعة الدواء، وإال كان مسؤوالً يف حايتم تسليمها إىل الجمهور يف أغلفتها األصلية،  مراعياً ع

بهذا اضامن، كأن يختار عبوات تتفاعل مع عنارص املادة الدوائية وتؤدي إىل فسادها، فيكون استعمـالها منطوياً عىل ارضار 

ن الجهاز االدوية، ليتوىل قانو  يف حني نجد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد التزم الصمت اىل طريقة تغليف ،)845(جسيمة

، )846(املركزي للتقييس والسيطرة النوعية بيان الرشوط التي يجب توافر يف املنتوجات بشكل عام ومبضمنها املنتوج الدوايئ

 .)847(ومع ذلك اشار وجوب تداول االدوية دون تغيري يف الغالف الخاص بها

                                                           

 ى المادة الكيميائية وفعاليتها.أي صالحة من الناحية الفنية للمحافظة عل( 841)

" والتي تجعل مجرد الضغط عليها لالستعمال يؤدي إلى rouille-Antiوهذا حال العبوة البالستيكية التي تحتوي على مادة ضد الصدأ "( 842)

 االنسكاب على وجه المستعمل، كالمواد المختبرية التي تستعمل في تشخيص االمراض.

 .32بق، ص( جابر محجوب علي، مصدر سا843)

 .34، اشار اليه: محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص13/12/1962نقض الفرنسية/مدني في ( ينطر: قرار محكمة ال844)

 .107و 106( كهينة قونان، مصدر سابق، ص845)

 ا، وتثبيت محتوى ومكوناتثامنًا: على جميع المشاريع الصناعية تثبيت اسمائها على منتجاتهعلى االتي: )) 11( تنص الفقرة الثامنة من المادة 846)

ربية، عالمنتجات التي يصنعونها ورقم المواصفة المتبعة في االنتاج على العلبة او الغالف او في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة ال

ز او تسلمها من الباعة، عند تجاووفي حالة وجود مواصفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات او استخدامها، فعليهم سحبها 

 ((.التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنتج،...

ينبغي ان تحفظ المواد واالدوية المعدة للبيع في المخزن في محالت  من هذا القانون على انه: ))انه 28اذ تنص الفقرة الثالثة من المادة  (847)

من قانون مزاولة مهنة الصيدلة  55لبها االصلية دون فتحها او تجزئتها((، وتقابلها المادة تضمن سالمتها كما ينبغي ان ال تباع االدوية اال بع

 وبنفس الحكم ينظر المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك .، المعدل 1972لسنة  43االردني رقم 
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تلف من نوع ليف أن يأخذ بنظر االعتبار طبيعة املادة الدوائية التي تخوهكذا فأنه يقع عىل عاتق املنتج عند التعبئة والتغ 

اىل اخر، فكام هو معلوم ان الدواء عبارة عن مواد كيميائية مركبة، وقد يحدث احياناً ان ال يكون التجهيز مناسباً مع خواص 

 الدواء، مام املمكن أن تتفاعل مع عنارص أو طبيعة املادة الدوائية التي متت تعبئتها، كأن يختار نوع من العبوات التي من

قض ويف ضوء ذلك قضت محكمة الن يؤدي إىل فسادها فيصبح استعمـالها منطويا عىل خطورة اكرب من تلك منفعتها،

( والذي كان عىل شكل اقراص kaleorid( عن عيب حدث يف غالف الدواء )leoالفرنسية مبسؤولية منتج الدواء )رشكة 

ث كانت مغلفة مبادة اسفنجية غري قابلة للتحليل، وبعد وصف تلك الحبوب ألحد املرىض تسببت له مساعدة للهضم بحي

ً جانبية، بسبب تراكم بقايا بعض االقراص مع الحبوب ومام سببت له بالتهابات واالم يف االمعاء الغليظة )منطقة  ارضارا

 ،)848(االعور(

دة عبوات الخاصة بتعبئة الدواء يف الغالب هو املنتج ذاته للامومن املالحظ يف العرض السابق، أن من يقوم بصنع ال

الدوائية، ونرى ذات األمر ينطبق عىل الحالة التي يعهد فيها منتج الدواء إىل شخص اخر يتوىل تصنيع العبوات بناًء عىل 

 عن االرضار ات ال يكون مسؤوالًمواصفات يحددها له، ويلتزم هذا االخري باملطابقة متاماً لهذه املواصفات، حينها صانع العبو 

التي يسببها الدواء، حتى وان ثبت أن العبوة مل تكن مالمئة فنياً لطبيعة املادة الدوائية أو خواصها التي وضعت فيها، إذ ان 

 الفرض يف تقدير هذه املالمئة من عدمه يرجع إىل منتج الدواء نفسه،

 ية عىل منتج الدواء، فيام لو ثبت أن سبب الرضر هو خطأ فني يففضالً عن ذلك فأنه من باب أوىل ان تكون املسؤول 

، أما إذا كانت العبوات الدوائية من صنع شخص )849(عملية التعبئة التي توالها بنفسه بالرغم من سالمة العبودة الدوائية

 مسؤول امام ه الحالة غريمستقل أو كان االخري هو الذي توىل عملية التعبئة فيتجه الفقه اىل اعتبار منتج الدواء يف هذ

املرضور، متى ما ثبت أن الرضر مل يكن راجع إىل املادة الدوائية نفسها، وإمنا راجع اىل عيب يف صناعة العبوة أو مرده لخطأ 

 .)850(فني يف عملية التعبئة بالنظر الستقاللية منتج الدواء عن صانع العبوات الذي قام بتعبئتها

أل منتج الدواء يف الحالة االخرية ايضاً عام يلحق املستهلك من أرضار، فهذا االخري اال اننا نرى عكس ذلك، اذ يس

ية امام ن منطلق توسيع الحامــــامنا يتعامل مع هذا املنتج ويعرفه عىل اساس الثقة املعهودة يف منتجاته الدوائية، وم

، ومن ثم صعوبة الحصول ف والتجهيزــــلية التغلياملستهلك فال يتوجب ذلك تشتت املسؤولية بني منتج الدواء ومن يتوىل عم

عىل التعويض، وتحميل املستهلك مشقة البحث عن الشخص املسؤول عن تغليف العبوة الدوائية او من قام بصنعها، ونسبة 

لعبوة الذي اة للعالقة بني منتج الدواء ومنتج ــــالخطأ إليه يف عملية التعبئة، وهذا كله يف مواجهة املستهلك، أما بالنسب

توىل التعبئة، فرنى أن يكون لألول اي منتج الدواء، الحق بالرجوع مبا أداه من تعويض للمرضور عىل الثاين اي صانع 

العبوة الدوائية، متى ما ثبت أن الخطأ كان منسوباً اىل هذا األخري فيام لحق املستهلك من رضر وفقاً للقواعد العامة بهذا 

 الصدد.

                                                           

 .211و 210در سابق، ص ، اشار اليه: رضا عبدالحليم عبدالمجيد، مص3/3/1998( قرار محكمة النقض الفرنسية في848)

 325( جابر محجوب علي، مصدر سابق، 849)

 .326.و325( جابر محجوب علي، المصدر نفسه، ص 850)
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 راعاة احتياطات تسليم الدواءم: الفرع الثالث

وبعد االنتهاء من مرحلة االعداد والتجهيز تأيت مرحلة التسليم، وعندئذ ينبغي عليه أن يقوم بتسليم هذه املنتجات عىل 

، كام يجب عىل منتج الدواء )851(سواء تم التسليم يف محل املنتج، أم تم لدى عمالئه النحو الذي يتفق وطبيعتها الخطرة،

لدواء يف درجة تتفق مع ما يتوافر لدى عمالئه من معدات تكفل سالمته، واال عد مسؤوالً عن االرضار الناجمة أن يسلم ا

 .)852(عن سوء التسليم، وهذا تبنته محكمة النقض الفرنسية

رارة حوعند تسليم الدواء يجب عىل املنتج مراعاة طبيعة بعض املنتجات الدوائية، فهناك بعض االدوية مام ينفجر بفعل ال

او سوء تخزينها عىل إثر متدد عنارص املواد املكونة لها، ومن ثم يكون من الرضوري عىل املنتج أن ميتنع عن تسليمها يف 

اجواء حارة، وأن يقوم بإخضاعها لقدر من التربيد قبل التسليم، او بأي شكل يكفل عدم تحقق الخطر الكامن فيها إىل أن 

، وتظهر أيضا أهمية مرحلة التسليم يف )853(حفظـها مبعرفته يف درجة الربودة املالمئة لها تتوىل جهات التوزيع او املستهلك

مجال الدواء املحرض من قبل الصيديل، وغاية ذلك، يتعني عىل الصيديل املنتج قبل تسليمه الدواء اىل املريض، أن يتحقق 

قد يصدر  ه أن يتفحصها ويكشف عن أي غلط ماديمن صحة الوصفة الطبية من الناحيتني القانونية والفنية، إذ يجب علي

 .)854(من الطبيب، ومراقبة الوصفة من حيث تناسب وتطابق املستحرضات الصيدلية املدونة فيها، ومراعاتها مع املريض

وفضالً عن ذلك، يلتزم املنتج أن يقوم بتسليم الدواء، إال للشخص الذي يرى فيه القدرة عىل إدراك درجة خطورته، اذ 

ع عىل املنتج تسليمه إذا كان يظهر عىل من يتسلمه، بأنه لن يتمكن من استيعاب خطورة الدواء كاملجنون أو الصغري، مين

ومن ثم ال يستطيع املنتج بعد ذلك التحلل من املسؤولية، فال يحق له التذرع بأنه ألفت انتباه املستلم إىل الخطر الكامن 

 .)855(املتسلم، لن يحسن فهم خطورة الدواء عىل الرغم من تحذيره فيها، فالفرض االخري يشري بوضوح اىل ان

والعرض السابق يشري اىل ان املنتج الرئييس هو من يتوىل تسليم منتجاته، ومع ذلك يحدث أال يقوم املنتج بتسليم 

 املستهلك االخري بنيوبيع منتجاته مبارشة، وهذه االلية االخرية هي املجال االوسع يف تسليم الدواء، عندما يتوسط بينه و 

موزعون او مستوردون أو تجار تجزئة، فإن االحتياطات السابقة املتعلقة بتسليم املنتوج، فأنه يقع عبء اتخاذها عىل عاتق 

هؤالء املوزعون، ومن ثم يسألون عن األرضار التي تصيب االشخاص باعتبارهم منتجني ايضاً اىل جانب املنتج الرئييس، 

 .)856(تخزين الدواء بصورة سليمة، ألي سبب كانيف حالة إهاملهم ب

ونرى انه مع العرض السابق ميكن أن تثار مسؤولية املنتج الرئييس، نتيجة عدم مراعاة احتياطات التسليم، متى ما 

كان املوزع او املستورد معذورين يف جهلهم، مبا كان ينبغي أن يتخذوه يف سبيل عدم حدوث الرضر من الدواء، اذ يكون 

                                                           

 .327جابر محجوب علي، المصدر نفسه، ص ( 851)

األنابيب التي  ( اتجهت محكمة النقض الفرنسية الى انه: ))يعد مخطئا مورد الغاز الذي يسـلم غاز عالي الضـغط ال يتالءم مع تـكوين  ووضع852)

 .327، أشار إليه: شكري سرور، مصدر سابق، ص 23/10/1984يمر بها(( ينظر: نقض مدني فرنسي 

 .36محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص ( 853)

  .112و111( كهينة قونان، مصدر سابق، ص 854)

 .37محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص ( 855)

 .328جابر محجوب علي، مصدر سابق، ص ( 856)
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نتج عندئًذ قد أخل بواجبه اتجاه هؤالء االشخاص، فليس من العدالة تحميل هؤالء، ولو مؤقتا تبعة أرضار ناشئة عن امل

 منتجات مل يكن لهم دور سوى توزيعها.

 الرقابة عىل تصنيع الدواء: ثايناملطلب ال

ي عىل جميع ، وهذا الضامن يرس يتوىل املنتج اضافة اىل مراعاة الضوابط الفنية، ان يقوم بإخضاع منتجاته للرقابة

، مام يسمح له ذلك التأكد من سالمة منتجاته، ولغرض اتخاذ ما يلزم يف الوقت املناسب، وذلك قبل )857(مراحل اإلنتاج

توقف توتتنوع الرقابة عىل املنتوج بني رقابة إجبارية واخرى اختيارية، وهذه األخرية ، )858(طرحها اىل التداول وتكون مصدراً للرضر

 ، وعىل النحو اآليت:)859(عاليتها عىل مدى قيام املنتج بدوره عىل أكمل وجه، وحسبام يراه يف مصلحة منتجاته وسمعتهف

 الرقابة اإلجبارية عىل الدواءاألول: الفرع 

قد يفرض عىل املنتج يف حاالت معينة أن يقوم بإخضاع منتجاته للرقابة وذلك قبل طرحها للتداول لغرض للتأكد من 

رصه عىل سالمة منتجاته، ومطابقتها للموصفات واملقاييس التي يحددها التنظيم الترشيعي، اذ يكون ذلك بصفة مدى ح

 .)860(خاصة بالنسبة للمنتجات التي تتميز بطابعها الخطر ويف مقدمتها الدواء

يف املختربات  فهوهذه النوعية من الرقابة قد تكون داخلية بشكل ذايت، اذ تبارش من قبل املنتج نفسه وتحت ارشا

وتظهر ، )861(التابعة له، وقد تكون خارجية تلزم املنتج بإخضاع منتجاته للرقابة من قبل هيئات خارجية قبل طرحها للتداول

التي تخضع و  خصوصية هذا النوع االخري يف مجال األدوية بشكل اكرب عن ما هو عليه الحال بالنسبة للمنتجات االخرى

، وإذا ثبت صالحية املنتجات أعطيت للمنتج شهادة بذلك يستطيع )862(ة واجهزة الدولة الرقابيةإلرشاف ورقابة وزارة الصح

، وتستفاد صالحية الدواء املرخص من خالل العبارة املألوفة )863(بناًء عليها أن يقوم بطرح منتجاته للتداول يف داخل الدولة

 .)864(()الدواء مسجل بوزارة الصحة، او ما يفيد ذلك، ويعطى رقم معني

                                                           

 بع. وهو ما يعرف بضمان التتطرح المنتوج للتداول عن طريق مراقبة المنتوج ومدى فاعليته المستقبلية لرقابة قد تتعدى الى المرحلة التي تلي ( وا857)

، والمنتوج يمر 119، ص 2008واالتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،سالم رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية  (858)

أولها تكون حال إنتاجه وحينئذ يتطلب القانون ضرورة توافر مواصفات السالمة، وثانيها تكون قبل عرضه في السوق وحينئذ يتطلب  بمراحل ثالثة يخضع فيها للرقابة،

 تخرج من نطاق دراستنا(.األخيرة  القانون إجراء المطابقة، وثالثها يكون بعد عرضه في السوق ووقتئذ نكون أمام الرقابة اإلدارية )هذه

 (.41-38ص)، 2015رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة الجزائر، ( ينظر في ذلك: ايمال كلثوم، الحماية القانونية لمستهلكي الدواء، 859)

ما دعت الحاجة بتفتيش المحالت ومخازن على المفتش ان يقوم كل-1من قانون مزاولة مهنة الصيدلي العراقي على انه: )) 20( تنص المادة 860)

 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري. 16االدوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين...(( وتقابلها المادة 

 .479( محمد سليمان الرشيدي، مصدر سابق، 861)

 (.48-11: عدنان شنون عاتي واخرون، مصدر سابق، ص)GMP( ينظر: دليل تصنيع الدواء 862)

فالدواء يمكن أن يضر بالمستهلك إذا لم ينتج تحت رقابة من طرف الدولة بتأطير قانوني صارم من نشأة الدواء حتى طرحه في السوق، والذي  (863)

 ن الجهاز المركزيوال يكون إال بعد إجراء التحاليل الالزمة في مخابر الرقابة، وهذا ما اشار اليه قانون الصحة العامة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقان

أصبح بإمكان المؤسسات التابعة للقطاع الخاص القيام بعملية إنتاج واستيراد األدوية بشرط الحصول للتقييس والسيطرة النوعية، كما ال يفوتنا 

 منح اجازة مصانعت على ترخيص باإلنتاج باإلضافة للتوزيع واالستغالل بعد ما كان ذلك حصرًا على المؤسسات العامة وذلك بعد صدور تعليما

 .  1993لسنة  5االدوية االهلية ومصانع مستحضرات التجميل رقم 

( وهذا الرقم يشير الى ان الدواء قد خضع لمثل هذا النوع من الرقابة عن طريق الجهات المختصة، ينظر: عدنان شنون عاتي واخرون، مصدر 864)

 .2، ونفس المعنى 209، ص 2002هلك، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، . عامر قاسم القيسي، الحماية القانونية للمست72سابق، ص 
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وعليه فاملنتج عندما يقوم بذلك ال ميتثل فحسب للتعليامت التي متليها عليه جهة الرقابة وإمنا أيضا ميكن ان يستفاد 

ً من االطمئنان ملن  منها العتبارات تجارية، فحينام يقوم املنتج بإبراز التقدير الرسمي بصالحية الدواء، فإمنا يبعث  قدرا

، وهذا اليشء نجده ايضاً يف بعض املنتجات التي مينع إنتاجها دون )865(او من يتوىل بيعهيتداوله سواء كان املستهلك 

، التي اشار اليها )866(الحصول عىل ترخيص مسبق  ما يسمى "بالرخصة املسبقة" او ما يطلق عليها برخصة الوضع يف السوق

ل طرح قب الزم منتج الدواء بالحصول عىل تأشرية من قانون الصحة العامة، اذ L.5121_1املرشع الفرنيس عليها مبوجب املادة 

، ويذكر ان املرشع الفرنيس قد قطع شوطاً طويالً من اجل تعزيز )867(الدواء للتداول، وقبل االنتاج كمرحلة سابقة لتداوله

ة مهنة لسالمة الدواء يف هذا املجال، ويف هذا السياق يالحظ أن املرشع العراقي قد أغفل هذه املسألة يف قانون مزاو 

 الصيدلة او القوانني ذات الصلة بالصحة العامة واالمر نفسه نجده يف الترشيع املرصي.

 الرقابة االختيارية عىل الدواء: الفرع الثاين

املنتج ملزم بإخضاع منتجاته ألي نوع من انواع الرقابة الخارجية، وإنـام يقوم بها من تلقاء  يكونبعض األحيان ال 

، مام يسهم يف )868(حتى يضمن ثقة إضافية ملنتوجه، ومن ثم يضفي عليها ما يسمى بالثقة الرسميـة نفسه، وبشكل طوعي،

، وهذا األمر الذي مـن شأنه اإلسهام يف زيادة تسـويقها بشكل )869(تحسني جودة املنتوج واعطائها قابلية اك ر عند التداول

 العالمة.اكرب بسبب اطمئنان املسـتهلكني للمنتوج الذي يحمل مثل هذه 

لهذا كله قد يلجأ منتج الدواء وبشكل طوعي إىل إخضاع منتجاته للرقابة تحت ارشاف هيئة فنية متخصصة تابعة 

للدولة، بالنظر ملا لهذا االجراء من اهمية تتمثل مبصلحة له قد يرتتب عليها وضع عالمة أو ختم أو رمز تشهد له مبقتىض 

ة املنتوج ومطابقته لالشرتاطات واملواصفات القانونية، وهذا ما يسمى بشهادة املطابقجهة الرقابة وتعطيه عالمة فارقة بجودة 

ولغرض حصول منتج الدواء عىل العالمة التي تفيد مطابقة املنتوج لهذه املعايري واالشرتاطات القانونية  .)870(او شهادة الجودة

ليل الحقة لغرض التأكد من مطابقته لهذه أن يتقدم بطلب مصحوب بنموذج من الدواء، ومن ثم يخضع لتجارب وتحا

املواصفات، فإذا تم التحقق بعد ذلك من املطابقة يقوم املنتج بتقديم عينات من الدواء تخضع بدورها للتحاليل والتجارب 

تج نايضاً للتثبت من مطابقتها للدواء الذي تم فحصه واعطي شهادة مطابقة بشأنها، فإذا تم التحقق من مطابقتها مينح للم

عالمة تفيد بسالمة املنتوج الدوايئ، وبعدها يتعهد املنتج كتابة بأن ال يضع العالمة إال عىل الدواء املطابق للنموذج الذي 

 منحت العالمة عىل أساسه.

                                                           

 .98، ص 2003ايمان محمد طاهر العبيدي، االلتزام بضمان السالمة في عقد البيع، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة الموصل،  

 .62و 61( محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص 865)

أو توضيب أو استيراد  صناعة  لرخصة المسبقة هي عبارة عن وثيقة تسلم من قبل مؤسسة عامة لكل متعامل يرغب فيوفي مجال الدواء ا (866)

القيام بإنتاج هذه المواد واستيرادها، ينظر في ذلك المر سهام،  قبل  المتعامل المعني طلب هذه الرخصة المسبقة الدواء حيث يجب على 

 .43سابق، مصدر سابق، ص إيمال كلثوم، مصدر 

)867( Art L.5121_1,8 c.s.p modifie 

NANA Gérard – Jérôme, La réparation des dommages causés par les vices d’une chose, .D.G.J, Paris, p 341. 

 ( أي كسب ثقة المتعاملين مع منتوجه سواء كانوا مستهلكين لها او بائعين.868)

 .73، ص ( عدنان شنون عاتي واخرون، مصدر سابق869)

 .312( جابر محجوب علي، مصدر سابق، ص870)
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ً نشري ان مراقبة املطابقة للمنتوج هو إجراء اختياري بحسب األصل، اال انه يتوجب ان يكون إجباري متى ما   واخريا

ملنتجات متس سالمة االنسان الجسدية، او تلك التي تكون ذات خطورة عىل صحته ومنها الدواء، ومن ثم تعهد كانت ا

وتثري  ،للهيئة الوطنية للتقييس والسيطرة النوعية بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق ومتابعة تسليم شهادة املطابقة الدوائية

 الرقابة يف الوقاية من األرضار او الحد منها؟الرقابة عىل الدواء تساؤالً مفاده مدى مساهمة 

تبني من العرض السابق ان الهدف من عملية الرقابة بشكل عام هو التأكد من مطابقة واستجابة الدواء للمواصفات 

د جاملعتمدة قانوناً وفنياً وصحياً، بقصد تفادي املخاطر التي تهدد صحة وسالمة املستهلك او الحد منها، ومع كل ما سبق ن

أن مستهلك الدواء ليس يف مأمن من تجاوز بعض املتدخلني الذين يسعون وراء تحقيق أكرب ربح بأقل تكلفة يف زمن 

التنافس التجاري واالقتصادي غري املرشوع، اذ نجد أن أجهزة الرقابة غالبا ما تكون عاجزة عن مامرسة نشاطها، فهذه 

 جميع ما يصنعه املنتجون، كام انها ال تقوم مببارشة رقابتها عىل نحو الجهات املكلفة بالرقابة ال تقوم بفحص واختبار

متواصل، وإمنا عن طريق فحص عينات يقدمها املنتج لها أو تختارها بشكل عشوايئ من املخازن، وتعطي تقريرها عىل 

نية مسائلة الجهة املانحة وهذا ما جعلنا نتساءل يف امكا، )871(أساس هذه العينات فقط ويرتك األمر ألمانة املنتج بعد ذلك

للرتخيص وإن مل تحل هذه االخرية محل مسؤولية املنتج، وامنا عىل األقل ان تقوم إىل جانبها، وميكن إدانة املنتج، وجهة 

الرقابة من ناحية اخرى، وتكون بالتضامن بينهام مام يوفر معها ضامنة أكرب ملستهلك الدواء وحصوله عىل التعويض بشكل 

ذا باإلضافة إلجراءات ترتاوح بني التحذير احياناً وسحب الرتخيص احياناً اخرى، لكن هذا االجراء  قليال ما ، ه)872(ايرس

 ، اذ تبقى الواجهة العملية هي الثقة يف أمانة املنتج وحرصه عىل سمعته دون اكرتاث لسالمة املستهلك.)873(يحدث

 احتياطات املنتج الطبية يف انتاج الدواء: املبحث الثاين

حرصت معظم الترشيعات املقارنة من خالل ترشيعاتها عىل حامية املستهلك من االرضار التي قد يسببها الدواء، 

ج بضامنات اخرى السابقة بل الزمت املنت الترشيعات بالضامناتوكرست تلك الحامية يف قوانني الصحة العامة، اذ مل تكتِف 

ي يف ظل هذه القوانني، ونركز عىل ابرز تلك الضامنات املتعلقة بالدواء، والتميكن استنتاجها من االحكام القانونية الواردة 

 تتمثل املطابقة الدوائية اوالً، والفعالية الطبية ثانياً، ونتولها تباعاً عىل النحو االيت:

 ضامن املطابقة يف الدواءاألول: املطلب 

، )874(دويةلمواصفات الطبية املشار اليها يف دساتري اال يتوجب عىل املنتج عند تصنيع الدواء ان يكون الدواء مطابقاً ل

ولغرض االملام مبضمون املطابقة الدوائية نتناول اوالً التعريف باملطابقة الدوائية، ومن ثم مراحل املطابقة الدوائية ثانياً، 

 واالخالل بها ثالثاً، وعىل النحو اآليت:

                                                           

 .63و 62( محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص871)

 .320و 319( جابر محجوب علي، مصدر سابق، ص 872)

 .63( محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص 873)

جرى اعتمادها من قبل السلطات الرسمية. : مواصفات ومقاييس لألدوية والمنتجات الصيدالنية المتداولة في بلد ما ( ويراد بدستور االدوية874)

: وهي الدساتير المعترف بها من قبل دولة ما على انه مرجع له صفة قانونية فيما يتعلق ودساتير االدوية على نوعين: دساتير ادوية رسمية

البريطاني ودستور االدوية المصري، اما  بمواصفات االدوية المتداولة فيها وفي الغالب فان لكل دولة دستورًا رسميًا واحدًا، كدستور االدوية

، وبنفس المعنى: 11: روال محمد جميل واخرون، مصدر سابق، ص : وهي دساتير التي ليس لها صفة رسمية في دولةالدساتير غير الرسمية
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 التعريف باملطابقة يف الدواء: األولالفرع 

قة معاين كثرية، فقد يراد منها مطابقة املنتوجات للقواعد االمرة، وتعني ايضاً مطابقة للمواصفات القياسية، كام للمطاب

تعني مطابقة املنتوجات لرغبات املستهلكني املرشوعة، يف حني انها تعني من جانب اخر بانها من مستلزمات الحق يف 

، والذي حرصت الترشيعات املقارنة عىل جعله مطلباً اولياً يف اطار )875(كالسالمة الذي يعترب من الحقوق االساسية للمستهل

سياستها لحامية املستهلك من مخاطر املنتوجات بصورة عامة والدواء بصورة خاصة، يف ظل املخاطر التي تحيط بها، وهكذا 

ابق ملا هو الدواء بشكل مطيفرض الحق بالسالمة عىل منتج الدواء رضورة متابعة التطورات يف مجال اختصاصه بإنتاج 

موجود من رشوط ومقاييس يف ظل دساتري االدوية املعمول بها داخل الدولة، وال يقترص عىل االمر عىل املعارف الفنية وقت 

، ومع ذلك نرى بأن ال يقترص االمر عىل مطابقة الدواء للدساتري املعمول بها داخل الدولة وامنا تشمل املطابقة )876(انتاج الدواء

 ميع املواصفات العاملية املعمول بها يف انتاج الدواء كتلك التي تصدر عن منظمة الصحة العاملية. ج

من قانون الصحة العامة الفرنيس يلزم  L.5124_49اما بالنسبة ملوقف الترشيعات من املطابقة الدوائية فبموجب املادة 

ك اء بشكل مطابق للمواصفات الواجب مراعاتها ومبا يف ذلمنتج الدواء الحاصل عىل ترخيص االنتاج ان يقوم بإنتاج الدو 

اخضاعها لوسائل الرقابة الرضورية، ومن اجل ضامن املطابقة بشكل دقيق، فأن عىل املنتج ان يتوىل انشاء قسم خاص 

ملراقبة واجراء ا باملراقبة واملتابعة، ومنها مثالً مختربات للمراقبة التي تكون بأرشاف محرتفني وخرباء يف هذا املجال بقصد

، حيث يلتزم املنتج الدوايئ طبقاً )877(التجارب الالزمة عىل املواد االولية ومواد التغليف والتعبئة وصوالً اىل املنتوج النهايئ

لذلك باتخاذ مجموعة من التدابري التنظيمية ملطابقة الدواء للنوعية املطلوبة لالستخدام وهذا كله من مستلزمات املطابقة 

 ية.الدوائ

 28وبالرجوع اىل قانون مزاولة مهنة الصيديل املرصي، فأنه قد اشار اىل مفهوم املطابقة الدوائية من خالل نص املادة 

منه، اذ يشرتط يف الدواء ان يكون مطابقاً للمواصفات والرتاكيب والرشوط التي نصت عليها دساتري االدوية، وطبقاً لألصول 

، وحسن فعل املرشع املرصي عند اشرتاطه عىل منتج الدواء، ان يكون عىل علم بكافة )878(ءالفنية املعتربة يف انتاج الدوا

 القوانني والتعليامت املتعلقة مبوضوع الدواء، وبخالفه يعد مسؤوالً عن اي رضر تحدثه تلك املنتجات لألشخاص.

عريض  ها بشكل رصيح وامنا بشكلاما عن موقف املرشع العراقي من مفهوم املطابقة الدوائية فلم نلحظ االشارة الي

حيث اشرتط املرشع العراقي ان يكون الدواء مطابقاً ملا يحتوي عليه من خواص عالجية وان يكون مطابقاً للمعلومات 

                                                           

ًا ان دستور االدوية العراقي . علم92و 91، ص 2012نعيم شعالن وغالب صباريني، مدخل الى مهنة الصيدلة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 

موعة مجهو دستور االدوية البريطاني، وذلك حسب ما ورد في جدول االدوية الملحق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ينظر : جابر مهنا الحسيناوي، ال

، 2009ركز الطباعة والنشر، بغداد، م -الكاملة للتشريعات الصحية )القوانين واالنظمة والتعليمات( مؤسسة العراق لألعالم والثقافة العلمية

 (.69 – 67ص)

 89( المر سهام، مصدر سابق 875)

، 1، مجلد 1( ينظر: ابراهيم عنتر الحياني، االلتزام بالمطابقة في عقد البيع الدوائي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد876)

 .  431" ص 2017

(877) Art L.5124_49 c.s.p modific 

بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون  من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري على انه ))يجب أن يكون كل ما يوجد 28لمادة ( تنص ا878)

 صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقًا لمواصفاتها...((. من أدوية أو متحصالت أقرباذينية أو مستحضرات
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املوجودة وامللصقة عىل املنتوجات الدوائية بشكل ال يؤدي اىل االرضار والتضليل باألخرين، كام ان جميع هذه اإلجراءات 

، فيتضح انه مل يرد يف الترشيع العراقي ما يرش بوضوح اىل مفهوم املطابقة الدوائية )879(ل مراقبة وزارة الصحةسوف تكون مح

منه مل يوضح املراد باملطابقة الدوائية  42بشكل رصيح، فانه بالعودة اىل ما جاء به قانون مزاولة مهنة الصيدلة مبوجب املادة 

اىل منع استرياد االدوية املنتجة يف الخارج عند مخالفتها  38حني نصت املادة بشكل دقيق يوضح طبيعة هذا الضامن، يف 

، )880(للرشوط واملواصفات املنصوص عليها يف دساتري االدوية الرسمية والرشوط واملواصفات التي سجلت االدوية يف ضوئها

ابقة الدوائية انوين يوضح بشكل رصيح املطفهذا النص االخري اشار اىل الدواء املستورد فقط، وبدورنا نرى رضورة ايراد نص ق

كضامن عىل املنتج بان يكون الدواء مطابق ملا تحتوي عليه دساتري االدوية الرسمية، وملا تشتمل عليه من مواصفات، تكون 

ردنا اعطاء امتوافرة فيها، واخضاعها لرقابة وزارة الصحة، وبخالفه يكون الدواء فاقداً لخصوصيته ويكون دواًء ضاراً، واذا ما 

تعريف خاص باملطابقة الدوائية، بانها: تعني استجابة املنتوج الدوايئ اللوائح والرشوط الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية 

 لسالمة االشخاص وتحقيق الغرض املقصود منها.

 مراحل املطابقة الدوائية: الفرع الثاين

سليم لدوائية ال تقترص عىل مرحلة االنتاج فقط بل تشمل مرحلة تتشري االحكام القانونية السابقة اىل ان املطابقة ا

 الدواء ايضاً، وعىل النحو اآليت:

 املرحلة االوىل: املطابقة يف مرحلة انتاج الدواء:

يعد قيام املنتج مبطابقة الدواء للمواصفات والرتاكيب والدساتري الدوائية دليالً عىل ضامن جودة الدواء الذي قام 

، واذا ما قرص املنتج بضامن املطابقة الدوائية يف مرحلة االنتاج فعندئذ تقام املسؤولية عليه، فان املطابقة اثناء )881(بتصنيعه

مرحلة االنتاج تساعد يف تحديد ما يحتاجه املريض من عالج، كام ان الدواء يشتمل عىل مواصفات ومستلزمات موضوعية 

، )882(ة الدوائيةيبات التي تدخل يف تحديد درجة الفعالية والنوعية املرتبطة باملادواخرى شكلية فاألوىل تتعلق باملكونات والرتك

اما الثانية فتشمل اسم الدواء وكافة املعلومات التي تتضمنها اغلفة الدواء ولون وحجم وشكل املادة الدوائية وتاريخ صالحيتها 

 ا، وهذه املربرات تتمثل بااليت:   ، وللمطابقة الدوائية اثناء مرحلة االنتاج ما يربره)883(لالستخدام

                                                           

مهنة الصيدلة العراقي على انه ))يجب ان تكون البيانات الملصقة على المستحضرات الطبية المستوردة من قانون مزاولة  42( تنص المادة 879)

ك لاو المصنوعة محليا والنشرات المرفقة بها وكذلك النشرات واالعالنات الخاصة بالدعاية لها مشتملة على ذكر صنعها ومطابقة لما تحتويه ت

 ((.المستحضرات من مواد..

اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الدستورية المصنوعة في  -1من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي على انه )) 38دة مادة ( تنص الما880)

العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط واالوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير ان يقرر 

 .مصادرتها واتالفها

اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط واالوصاف التي تم تسجيلها  -2

 بموجبها فللوزير ان يقرر مصادرتها واتالفها كما ان له ان يقرر اعادة تصديرها على نفقة المستورد اذا كان ذلك ممكنا دون محاذي.

ن يقرر منع استيراد االدوية والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل ان مستحضراتها لم تستوف الشروط واالوصاف التي تطلبها للوزير ا -3

 ((.الدساتير او الشروط واالوصاف التي تم تسجيلها بموجبها او عدم توفر الكفاءة فيها

 . 438( ابراهيم عنتر الحياني، مصدر سابق، ص 881)

 .439تر الحياني، المصدر نفسه، ص ( ابراهيم عن882)

 .76، ص 2004ميرفت ربيع عبد العال، االلتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 883)
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 تنوع املنتجات الدوائية وتعدد طرق استخدامها.  -1

 اختالف املواد االولية الداخلة يف انتاج كل دواء.  -2

 تنوع طرق االنتاج عىل خالف نوعية املنتجات الدوائية. -3

 ة.اعتامد االنتاج يف الدواء عىل االكتشافات العلمية املتطورة واملستمر  -4

ان رشوط واليات انتاج الدواء نظمت بعدة قوانني نصت عىل املطابقة الدوائية وحددت مسؤولية املنتج عليها، وذلك  -5

 بالنظر لخطورتها الكبرية.

ونرى وجوب ان يكون هناك نظام قانوين يكفل وجود مطابقة دوائية بشكل سليم ويتمثل بنظام املراقبة عىل منتج 

، وميكن من خالله ان يحصل املستهلك عىل دواء مطابق موضوعاً )884(التي منحته الرتاخيصالدواء من قبل الجهات 

وشكالً ملا نصت عليه دساتري االدوية والرشوط الفنية التي يستلزمها سالمة الدواء، وبخالفه يعد الدواء غري مطابق، وفاقداً 

 لخصوصيته.    

 املرحلة الثانية: املطابقة عند تسليم الدواء:

حقق املطابقة الدوائية بشكل كامل، وتحقق الغرض املقصود منها، البد من استمرار املطابقة عىل الدواء وانتقالها لتت

من مرحلة االنتاج اىل مرحلة تسليم الدواء، ومفادها انه يتوجب عىل املنتج عند االنتهاء من مرحلة االنتاج ان يقوم بتسليم 

 .)885(همطابق اىل الجهات املعنية بتوزيع دواء

من املنتجات ذات النوع الخطري بطبيعته، فإنه يتعني عىل منتج الدواء أن يتخذ ما يكفل تسليمه  ومبا ان الدواء يعد

، فهو )887(، وبشكل مطابقاً للمعلومات املدونة عىل النرشة الداخلية يف الدواء)886(بشكل مينع حدوث اي ارضار ملن يتسلمها

 ، )888(بقة يف االنتاجمبثابة عمل ايجايب ييل عملية املطا

ويثور بشأن مرحلة التسليم تساؤل حول امكانية الصيديل عند تحضري الدواء اىل املستهلك بشكل مبارش ان يتوىل 

تقدير امكانية املطابقة الدوائية ومدى فعاليته؟ وتربز خصوصية التساؤل االخري يف حالة عدم توافر الدواء الذي يوصف 

 لف يف تركيبه عن الوصف الدوايئ املفقود يف الصيدلية، وبعبارة اخرى هل يجوز للصيديلللمريض يف الصيدليات او يخت

 ان يقوم بإعطاء دواء مغاير ملا موجود يف الوصفة الطبية؟ 

 14وبالرجوع اىل قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي، تبني عدم امكانية ذلك يف الحالة االخرية، وهذا ما اكدته املادة 

ن، اذ مل تجوز للصيديل ان يقوم بأجراء اي تغيري بالوصفة الطبية التي يتم تحضريها يف الصيدلية، ومن ثم يلتزم من القانو 

الصيديل مبراعاة ما موجود فيها من مواد نوعاً وكامً، او ان يقوم باستبدالها، اال بعد اخذ موافقة الطبيب الذي حرر الوصفة 

                                                           

اتي، مصدر ( والمراد بها هنا وزارة الصحة العراقية باالشترا  مع جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، ينظر: عدنان شنون ع884)

 وما بعدها. 22سابق، ص 

 ( والجدير بالذكر ان المشرع العراقي والفرنسي والمصري قد حظروا على منتج الدواء ان يرتبط بعالقة مباشرة مع المستهلك. 885)

)886( OVERSTAKE Jean, La responsabilité du fabricant, p 48   

 .77و 76، ص سابقميرفت ربيع عبد العال، مصدر ( 887)

  290( المر سهام، مصدر سابق، ص888)
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ملرصي ايضاً فلم يجوز للصيديل ان ميارس سلطته التقديرية يف تغيري او تعديل ، وهذا ما اكد عليه املرشع ا)889(الطبية

 .)890(مفردات ومقادير الوصفة الطبية الخاصة بتحضري منتج دوايئ معني

ونرى بوجوب التفرقة بني حالتني: االوىل تتعلق بأجراء التغيري عىل الرتاكيب التي يتم من خاللها تحضري دواء معني 

، والثانية تتعلق برصف دواء )جاهز( بديالً للدواء الذي وصفه الطبيب، وان ينظر اىل االمر مبزيد من املرونة من قبل الصيديل

وان يسمح للصيديل عند تحضري الدواء بأجراء تغيريات، اذا ما توافر فيها نفس الخواص العالجية للدواء الذي يراد تحضريه، 

هو شخص مهني يفرتض انه قد استوىف جميع املؤهالت لغرض مامرسة تلك فال مانع من اعطائه تلك السلطة التقديرية ف

املهنة، اما فيام يتعلق بالحالة الثانية فهذه اشد خطراً من االوىل، اذ ال يجوز للصيديل ان يرصف دواء بديالً للدواء االصيل، 

 لك.اال بعد الرجوع اىل الطبيب الذي وصف الدواء، واال تحمل املسؤولية الكاملة عن ذ

وعليه تثار مسؤولية منتج الدواء اذا ما حصل اخالل من جانبه بضامن املطابقة للدواء الذي يطرحه للتداول، لذا يتطلب 

من املنتج ان يراعي االصول الفنية والعملية يف انتاج الدواء طبقاً لها، وبشكل يجنب املستهلك اي رضر خارج طبيعة املرض 

، وقد يصعب )891(االخري املطالبة بالتعويض عىل اساس االخالل املنتج بضامن املطابقة الدوائيةالذي يعاين منه، واال جاز لهذا 

عىل املستهلك يف هذه الحالة اثبات الخطأ والتقصري يف جانب منتج الدواء اذا كان االخالل حاصالً اثناء تجهيز الدواء، 

عويض اه بشكل مبارش عىل منتج الدواء واملطالبة بالتونرى رضورة ايجاد نص قانوين يسمح ملستهلك الدواء ان يرجع بدعو 

يف حالة عدم ثبوت مطابقة الدواء وفقاً ملا تقدم، دون الحاجة اىل اثبات الخطأ يف جانب املنتج، وغاية ذلك، ان اثبات الخطأ 

 ه املرشوعة املستهلكققد يحتاج اىل خربة فنية ال ميكن للمستهلك االملام بها، فيبقى ضامن املطابقة الدوائية حق من حقو 

 بالحصول عىل منتوج دوايئ مطابق

 ضامن الفعالية الطبية يف الدواء: املطلب الثاين

تشري الفعالية الطبية بشكل عام إىل القدرة يف إحداث تغيري مفيد ذو مفعول طبي، أو تشري اىل تدخل ايجايب معني 

عالجة يف املامرسة الطبية، ويف مجال الدواء يرش اىل قدرة ، اي كل ما يتعلق مبدى نجاح إحدى طرق امل)892(بالصحة العامة

 يخرج ه،  والذي الـــالدواء عىل إحداث تأثري مفيد، اذ تستدعي الرضورة انتاج مثل هذا الدواء، لتحقيق غرض معني من

فعالية، او قليل البطبيعة الحال عن عالج مرض معني )جديد( او الوقاية منه او تشخيصه، او ان الدواء املوجود غري ناجح 

ود الفعالية تحدد مبدى االستجابة التي يحققها هذا الدواء للغرض املقصو  ومن ثم يسعى املنتج اىل معالجة اثاره السلبية،

 منه.

                                                           

ان يغير كميات المواد الواردة في  -3من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي على انه: ))ال يجوز للصيدلي: 14من المادة  3( تنص الفقرة 889)

 التحريرية من كاتب الوصفة((. الوصفة او يستبدل بإحداها مادة غير دستورية او صنفا باخر او يبدل مستحضرا خاصا باخر اال بعد الموافقة

بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات  من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري على انه )) كل دواء يحضر بالصيدليات 34( تنص المادة 890)

إجراء  مواصفاته كما ال يجوز ينص في التذكرة على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب المذكورة في دستور األدوية المصري ما لم

تحضيرها وكذلك ال يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو عالمات  أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعًا بغير موافقة محررها قبل

 مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع األدوية المحضرة به((. مصطلح عليها

 (.449 -443عنتر الحياني، مصدر سابق، ص )( ابراهيم 891)

 . 89( صفاء شكور، مصدر سابق، ص 892)
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ولغرض إثبات الفعالية من قبل املنتج، فإنه يقوم بأجراء التجارب والدراسات املختربية للتحقق من فعالية الدواء 

ا يتوىل عمل ملف تكوين للدواء املراد انتاجه، واعالم الجهات املختصة التي تولت تسجيله قبل طرحه ، وبعده)893(الطبية

ومع ذلك يثار التساؤل حول ضامن املنتج لهذه مينع إنتاجه دون الحصول عىل الرخصة املسبقة،  ، ومن ثم)894(لالستعامل

 هادة التسجيل؟ ولإلجابة نوضح االيت:الفعالية بعد طرح الدواء للتداول، او عىل االقل بعد اعطائه ش

مل يبني الفقه وكذلك الترشيع نطاق ضامن الفعالية الطبية، مام حذا اىل البحث يف ضامنات منتج الدواء، واذ يجب 

، )895(من قانون العقود الفرنيس 1245عىل املنتج ان يضمن نتيجة مفادها عدم االرضار باملستهلك، وهذا ما اشارت اليه املادة 

ذلك يرى رأياً يف الفقه مستنداً عىل اتجاه القضاء يف فرنسا، ان منتج الدواء ال يضمن الفعالية الدوائية بشكل مطلق،  ومع

فقد تحدث بعض االمور املستجدة ناتجة عن الحالة الخاصة باملرض، مل يكن باإلمكان ان يتوقعها يف ضوء املعطيات الفنية 

، فالغاية )897(ور التقنيـــد هذا الرأي اىل ما يعرف مبخاطر التطـــ، ويستن)896(االختباراتوالعلمية اثناء صناعة الدواء واجراء 

منه تكمن يف اعطاء املنتج مكنة قانونية، لدفع املسؤولية عنه نتيجة نقص يف املعلومات غري املتوقعة تخص أمن وسالمة 

 منتجاته.

دم عليه بانه ال ميكن القبول باملخاطر الناجمة عن التق وعىل الرغم من سالمة املنطق القانوين السابق، اال انه يرد

العلمي النتفاء املسؤولية عن املنتج، اذ يجب عىل املنتج اجراء العديد من الفحوصات واالختبارات وصوالً لوجود دواء خايل 

للدواء طيلة مدة  لية الطبيةمن اية آثار ضارة طيلة املدة التي يكون الدواء صالحاً لالستعامل، وثم يضمن منتج الدواء الفعا

حياته، فعند الرتجيح بني مصلحة املرضور من الدواء ومحدث الرضر الذي مل يكن عامل مبخاطر الدواء طبقاً للحالة املعرفية 

الخاص مبسؤولية  1985، كام ان التوجه االوريب لسنة )898(وقت االنتاج، فأن املنطق والعدالة تقتيض ترجيح مصلحة املرضور

، )899(اىل الحرية لدول االتحاد يف عد مخاطر التطور سبباً لإلعفاء من املسؤولية من عدمها 15، قد اشار مبوجب املادة املنتج

متى  11_1245ولعل هذا ما دفع املرشع الفرنيس اىل استبعادها يف التوجه الجديد مبوجب قانون العقود وفقاً ألحكام املادة 

، وعليه يضمن منتج الدواء ايجاد الفعالية الطبية طيلة مدة حياة الدواء، واال )900(سديةما كانت االرضار متصلة بالسالمة الج

                                                           

 .95( كهينة قونان، مصدر سابق، ص 893)

 (38-23( والمراد بهذه الجهة هي وزارة الصحة/ قسم االدوية / ادارة الجودة، ينظر: عدنان شنون عاتي واخرون، مصدر سابق، ص )894)

)895( Art. L. 1245_1 C.C.F 

 ))يكون المنتج مسؤواًل عن الضرر الذي يسببه منتجه سواء كان مرتبطًا بعقد مع المضرور أم ال((.النص : 

 .91( صفاء شكور، مصدر سابق، ص 896)

( وتعني عدم القدرة على التنبؤ بالمخاطر التي تصاحب المنتوج بعد طرحه للتداول، ألن المعطيات العلمية المعروفة عند انتاجه لم تكن 897)

م، ينظر: خالد ممدوح إبراهي. كتشافها، وبطبيعة الحال تعتبر المواد الطبية وفي مقدمتها األدوية، المجال الخصب لظهور مخاطر التطورلتسمح با

 .258، ص 2008حماية المستهلك في العقد االلكتروني، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية،  -ر المشروع على عنصر الضرر( جبار صابر طه، اقامة المسؤولية المدنية عن العمل غي898)

 .91. اشار اليه: صفاء شكور مصدر سابق، ص 126، ص 1984منشورات جامعة صالح الدين، اربيل)هولير(، 

 .109، ص 2007لقاهرة، ( شحاتة غريب شلقامي، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء، دار النهضة العربية، ا899)

من قانون  10/4_1245( وتجدر االشارة الى ان المشرع الفرنسي قد عد مخاطر التطور سببًا إلعفاء المنتج عن المسؤولية بموجب المادة 900)

نافع بحر لدكتور استاذنا ا ( من نفس المادة استثنت االضرار التي تصيب سالمة االشخاص الجسدية، ينظر:11العقود الجديد، اال ان الفقرة )

 . 2017ترجمة عربية للنص الرسمي، مطبعة المنتدى، بغداد،  -سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد
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عد مسؤوالً عن االرضار التي تلحق باملستهلك بعد طرح الدواء للتداول، وهذا ما يستدعي وجود ضامن اخر يرتبط بخصوصية 

  الدواء بان يتوىل املنتج تتبع منتوجه بعد اطالقه للتداول. 

بعد االنتهاء من البحث يف موضوع البحث والذي كان الغرض الرئييس منه ايجاد اقىص درجات الحامية  الخامتة:

 املمكنة ملستهلك الدواء، توصلنا اىل بعض االستنتاجات، واتبعناها باملقرتحات وعىل النحو االيت:

 بااليت: توصلنا من خالل الدراسة اىل جملة من االستنتاجات، وتتمثلاوالً: االستنتاجات: 

كشفت الدراسة حرص جميع الترشيعات عىل وضع تنظيم قانوين بشأن التعامل مع الدواء يضفي الحامية الالزمة  -1

للمستهلك، وقد تباينت هذه الترشيعات من حيث تنظيمها، فمنهم من نظم الدواء يف ترشيعات متناثرة كام هو الحال يف 

صحة العامة يجمع بني دفتيه الوسائل املتعلقة بصحة االنسان كام فعل مرص والعراق، ومنهم من وضع ترشيع متكامل لل

 املرشع الفرنيس يف قانون الصحة العامة وتعديالته.

بينت الدراسة الدور الكبري لالحتياطات الفنية والطبية يف مجال االنتاج بصورة عامة والدواء بصورة خاصة، والتي  -2

 بق ويجنب الرضر عىل املستهلك او يحد منه بشكل كبري.من شأنها ان تضمن وجود دواء سليم ومطا

ان الرقابة تتم من أجل التأكد من مطابقة مواصفات املنتجات النهائية للتصميامت والخصائص املحددة مسبقا لهذه  -3

ستعمل تاملنتجات، وتتم عملية مراقبة الجودة عىل طول خطوط اإلنتاج والتي تبدأ من فحص املواد األولية واألجزاء، و 

األساليب اإلحصائية الكمية ومختلف طرق وأساليب مراقبة الجودة، اما من الناحية القانونية تعرف الرقابة بأنها: خضوع يشء 

معني لرقابة هيئة أو جهاز يحدده القانون وذلك للقيام بالتحري والكشف عن الحقائق املحددة قانونا، فضامن الرقابة عىل 

ة ام اجبارية الدور االكرب لدرء الرضر قبل وقوعه، والتي بات من الواضح افتقارها بشكل كبري يف الدواء سواء كانت اختياري

 الواقع عىل الرغم من تنظيمها ترشيعياً.

مل نلتمس من املرشع العراقي ما يوضح مفهوم املطابقة الدوائية او الفعالية الطبية عىل الرغم من اهمية ذلك  -4

 رنيس واملرصي، حيث تكفال ببيانهام بشكل دقيق. الضامن خالفاً للمرشع الف

 بناًء عىل ما توصلنا اليه من استنتاجات، نعرض اىل املقرتحات التي توصلنا اليها، وعىل النحو االيت: ثانياً: املقرتحات:

اق، وخضوع ر ندعو الجهات الرقابية اىل تفعيل دورها بالشكل االمثل يف مجال انتاج الدواء ومراحل توزيعه داخل الع -1

الدواء املستورد من الخارج للفحص واملراقبة ايضاً، عىل اال يتم تداول اي دواء اال بعد وجود ما يؤرش بخضوعه ملثل هذا 

الفحص واعطائه عالمة بذلك: )ان الدواء مرخص من وزارة الصحة(، وإن تتبنى املؤسسة العامة لألدوية االمور املتعلقة 

اً يف الوقت الحارض، باالعتامد عىل رشكات ومناشئ عاملية، والعزوف قدر املستطاع عن املناشئ استرياد وتوزيع األدوية حرص 

الثانوية ذات الكفاءة املتدنية يف صناعة األدوية، وال يفوتنا ان نويص بوضع رقابة شبه دامئة عىل الصيدليات ومذاخر الدواء، 

 والتأكد من مهنية وعلمية املتعاملني يف هذا املجال.

من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي اىل عدم امكانية قيام الصيديل بأجراء اي  14من املادة  3اشارت الفقرة  –2

تغيري بالوصفة الطبية التي يلزم رصف الدواء مبوجبها، ونرى وجوب التفرقة بني حالة التغيري برتاكيب املستحرض الدوايئ، 
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طبيب، وان يسمح للصيديل يف الحالة االوىل عند تحضري الدواء، اذا ما توافر وبني رصف دواء بديل للدواء الذي وصفه ال

من القانون نفسه باعتباره  16فيها نفس الخواص العالجية، فال مانع من اعطائه تلك السلطة التقديرية مع مراعاة املادة 

ان  -3 النحو االيت: ))ال يجوز للصيديل:لتكون عىل 14مسؤوالً عنها، ويف هذا الشأن ندعو املرشع اىل تعديل احكام املادة 

يغري اي مادة دوائية غري دستورية او صنفا باخر اال بعد املوافقة التحريرية من كاتب الوصفة، ويجوز له ان يعدل يف تركيب 

 من القانون((. 16املستحرض اذا احتوى عىل نفس خواص املادة الدوائية مع مراعاة احكام املادة 

الدواء املتداول مطابقاً للمواصفات املعمول بها يف دساتري االدوية العاملية التي تتبناها وزارة الصحة يجب أن يكون  -3

من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتكون عىل النحو االيت:  38العراقية، ويف هذا الشأن ندعو املرشع اىل تعديل احكام املادة 

ي  سليم اذا اظهرت النتائج عدم مطابقته للمواصفات والرتاكيب والصيغ الت))يعد الدواء املصنع يف الداخل او املستورد غري

 نصت عليها دساتري االدوية الرسمية، وال يعطى شهادة مطابقة((.
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 .1995جابر محجوب عيل، ضامن سالمة املستهلك من ارضار املنتجات الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .1
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 (.  2019 -2018ام الدرايس )الدراسات العليا يف كلية القانون القسم الخاص، جامعة الفلوجة، للع

 .95، ص 2013صفاء شكور، تعدد املسؤولني عن الدواء املعيب، املوسوعة الحديثة للكتاب، بريوت،   .10

 .2002عامر قاسم القييس، الحامية القانونية للمستهلك، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن،   .11
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 .1983محمد شكري رسور، مسؤولية املنتج عن االرضار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العريب، القاهرة،   .14

 .76، ص 2004مريفت ربيع عبد العال، االلتزام بالتحذير يف مجال عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة،   .15
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 .2007الدوائية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، نرص ابو الفتوح، حامية حقوق امللكية الفكرية يف الصناعات   .17
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 لغرربيع عقار قيد اإلنشاء بني العدم وا
 

 بيع عقار قيد اإلنشاء بين العدم والغرر
    

 
 جامعة الغرير -كلية القانون  - استاذ القانون المدني المشارك

 الامارات العربية المتحدة 
 

 ملخص:

اإلمارات، عند  ةحرصت غالبية ترشيعات القانون املدين يف الدول العربية ومنها قانون املعامالت املدنية لدول

ترشيعها لقواعد املعامالت املالية بالرجوع اىل الفقه اإلسالمي، باعتبار أنه مناط األحكام العادلة أو مقصًدا اساسياً، 

ً يف مختلف أنواع املعامالت، ومنها عقد البيع، لذا ما إن تستجد معاملة  َل كثريا ال سيام أنَّ هذا الفقه قد فصَّ

اء الفقهية التي تحاول تأصيل تلك املعاملة لغرض طأمنة املتعاملني فيام بينهم بأنها معاملة جديدة االّ وتظهر األر 

سليمة خالية من شبهة التحريم. وكان ألحكام عقد البيع نصيب كبري من الدراسات الفقهيّة قدمياً وحديثاً نتيجة 

لرشع يف وسيلة تستخدم للتحايل عىل االتطور الذي ظهر يف املعامالت التجارية واملدنية حتى أصبح هذا العقد 

تحريم القرض الربوي، كام يف بيع العينة، ومل يكن املرشع االمارايت مبنأى عن بعض هذه املعامالت املثرية 

للجدل، ولنذكر منها عىل سبيل املثال بيع عقار عىل الخارطة ولنكن أك ر دقة يف حديثنا ، ولنذكر ما هو عليه هذا 

فرغم حرص املرشع فيها عىل إتباع البيوع الرشعية كام هو معتمد يف الفقه املاليك، إالّ اننا  البيع يف إمارة ديب

الحظنا وجود بيوع يصعب علينا تأصيلها ووضعها ضمن خانة املرشوعية، وحديثنا هنا عن بيع املشرتي لعقار قيد 

تي از  مع حصة شائعة يف االرض الاالنجاز فلقد َملك املرشع يف إمارة ديب املشرتي لوحدة عقارية قيد االنج

ميلكها املطور العقاري والتي يقيم عليها الوحدات العقارية، فكلام باع االخري وحدة عقارية عىل الخارطة، متلكها 

املشرتي الجديد مع متلك حصة شائعة يف األرض، وال صعوبة يف تكييف ذلك ضمن عقد االستصناع الذي تبناه 

ع يف إمارة ديب ذهب أبعد من ذلك عندما اجاز للمشرتي أن يعيد بيع الوحدة حتى قبل فقهاء الحنفية، لكن املرش 

 ان يستلمها.

وهنا يثار التساؤل عىل السند القانوين الذي اعتمده املرشع يف اباحة هذا البيع، ففي هذا البحث نحاول  

عن  د مختلفة؟ لنحاول البحثتسليط الضوء عىل مفهوم بيع املعدوم وهل يعد مرادف للغرر أم لكل منهام حدو 

 السند الرشعي الذي مينح املشرتي حق إعادة بيع وحدة عقارية قيد االنجاز ملشرتٍ ثان.   

 : بيوع اآلجال، بيع العينة، انتفاء الغرر، التنازل عن العقد عقد االستصناع مفاتيح البحث
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Abstract 

 

The Sale of Property under Construction: Selling the Risky or the Un owned? 

 Keywords: Sales of terms, Sale of a sample, Inexistent risk, Cession of the contract, 

Istisna’a Contract 

Most of the civil law legislation in Arab countries, including the UAE Civil transactions 

Act, has enacted in its legislation on financial transactions rules by reference to Islamic 

jurisprudence as the basis of fair judgments or a basic purpose. In particular, this jurisprudence 

has been widely used in various types of transactions, including the contract of sale, that as 

soon as a new transaction is in place, the doctrinal opinions attempt to reassure clients that this 

transaction is properly treated without suspicion of prohibition. The provisions of the contract 

of sale had a significant share of the old and new doctrine studies as a result of the development 

in commercial and civil transactions, until this contract has become a means of circumventing 

the Sharia'a in forbidding the loan-sharking, as in the sale of the sample. The UAE legislator 

was not immune to some of these controversial transactions, such as selling a property on the 

map. To be more accurate in our argument, let us recall what this sale is like in the Emirate of 

Dubai. Even though the legislator is keen to follow the legitimate sales as approved in the Malki 

doctrine, we noticed that some sales are difficult to qualify as legitimate. We talk here about 

the buyer selling a property under construction. Dubai legislator gave the buyer ownership of 

the property in progress with a common share of land owned by the real estate developer on 

which the real estate units reside. Whenever a real estate unit on the map is sold, the new buyer 

owned it with a common share on the land. There are no difficulties to adapt this within the 

istisna’a contract, adopted by Hanafiyya scholars, but the Dubai legislator went further when 

he allowed the buyer to resell the unit even before he receives it. And here we raise the question 

as to the legal basis adopted by the legislator to permit such a sale. 

 In this study, we try to highlight the concept of selling the unowned and whether it is 

synonymous to the risk, or each of them has different limits, in order to figure out the legal 

basis that gives the buyer the right to resell a real estate unit in progress to another buyer. 
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 هيد مت

فال ينعقد العقد كام لو بيع نتاج النتاج كبيع ولد ولد فرس  901مل يختلف فقهاء املذاهب األربعة عىل تحريم بيع املعدوم

ويلحق بذلك بيع املالك ليشء ميلكه لكنه غري قادر لحظة ابرام العقد عىل تسليمه كام لو باع حيواناً هرب منه، فالقدرة عىل 

ما يكون مستور  902ال يصح بيع ما ال يقدر عىل تسليمه فيجعله بيعاً مشوباً بالغرر. وبيع الغررالتسليم رشط يف عقد البيع ف

العاقبة ويتضمن تعريض املشرتي لهالك الثمن الذي دفعه دون أن يعلم، فالغرر يف البيع يتساوى فيه الحصول وعدم 

م وبيع الغرر موجود فالفارق بني بيع املعدو اقبته، أمر وخفيت عليه ع الحصول، مبعنى أن الغرر يف البيع أنطوى عىل املشرتي

، فمنع بيع املعدوم بال شك واضح لعدم توفر 903قد يتقاربان ويتداخالن ليصبحا مرتادفني يف لحظة ما ويتباعدان يف غريها

ذه اآلراء عىل هاملحل عىل عكس الثاين. والن الفقهاء مل يجمعوا عىل قول واحد يف كل ما تقدم فانه ال ميكننا إنكار تأثري 

الترشيعات املدنية وحديثنا يف ذلك مقصور عىل املرشع االمارايت الذي حكم بصحة العقد رغم عدم وجود املحل يف بعض 

االحيان ورغم تأكيده عىل وجوب وجود محل العقد وحديثنا يف ذلك عن بيع العقار قيد االنجاز من قبل املشرتي ملشرت ثان 

 الث ..... وهكذا.وتكرار البيع من الثاين لث

، بشأن تنظيم السجل العقاري املبديئ 2008لسنة  13من القانون رقم  6ملادة والذي سمح به قانون السجل املبديئ يف ا 

يف إمارة ديب، وهنا يثار التساؤل اآليت هل نحن أمام بيع ملعدوم موصوف يف الذمة أم انه بيع مشوب بالغرر؟ هذا ما سنحاول 

راء الفقهية املعتمدة والثوابت التي نص عليها قانون املعامالت املدنية لدولة االمارات العربية املتحدة. بيانه عىل ضوء األ 

 وذلك يف مبحثني كااليت: 

            املبحث األول: مفهوم املال املعدوم فقهاً 

 ً  املبحث الثاين: التعاقد عىل مال معدوم قانونا

 

 فقهاً املبحث األول: مفهوم املال املعدوم 

يتفق الفقه مبذاهبه يف مفهوم املال املراد بيعه بان يكون ماالً مقوماً ميكن التعامل به وأن يكون موجوداً لحظة التعاقد، 

فاملال الذي مل يقبض يكون األصل  904فالقاعدة التي تحكم ذلك قول الرسول عليه الصالة والسالم ال تبع ما ليس عندك

، وإضاعة املشرتي للثمن دون ان يقبض ما اشرتى لكن ذلك ليس عىل اطالقه 905ع يف الغررفيه عدم جواز بيعه منعاً للوقو 

 فال بد من عرض موقف الفقهاء يف كيفية احرتام األصل ولحظة الخروج عنه وحدود هذا الخروج.

                                                           
 .189، ص: 2012وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه االسالمي والقضايا المعاصرة، الجزء الرابع، دار الفكر ، دمشق، سوريا،  901

ي حمل النفس عن الغرر وبذلك يغرر الشخص بآخر ليعرضه للهال  أو يعرض ماله للهال  وعكس الغرر في اللغة هو الخطر والخداع : ويعن 902

دة الغرر السالمة. للمزيد حول ذلك انظر: محمد بن مكرم ابن منظور المصري جمال الدين ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الخامس، ما

   .14-13غرر، ص: 

 .3-2، ص: 2016والخطر، دراسة فقهية قانونية مقارنة، موسوعة االقتصاد والتمويل االسالمي،  أحمد سمير قرني رزق، ، الغرر 903

  .14887( وأحمد )2187( وابن ماجه )3503( وأبو داود )4613( والنسائي )1232رواه الترمذي ) 904

ند  "، سنده وفقهه، المنشور بمجلة مركز حديث " ال تبع ما ليس عحول مفهوم اوسع لهذا الحديث انظر: علي محي الدين القره داغي،  905

 . 1995بحوث السنة والسيرة بقطر عام 
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 املطلب االول: األصل منع بيع املعدوم 

. واصطالحاً ما يقابل املوجود، 906عىل فقدان اليشء وزواله يعرف املعدوم لغة بأنه املفقود غري املوجود، والفعل عدم دال

والفقهاء يتحدثون عن املوجود باسمه ووصفه لكنه غري موجود بعينه يف الواقع املحسوس. فاملعدوم هو بيع ما كان غري موجود 

نعقد بيع ملعدوم فال ييف الواقع أو غائبا عن مجلس العقد وموصوفا يف الذمة. واجامع املذاهب االربعة عىل تحريم بيع ا

 املعدوم ملا له من خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال بعت ولد ولد هذه الناقة.

وهذا ما اشرتطه املالكية واال قاد عدم وجود املعقود عليه اىل الوقوع يف الغرر ومل يذهب الشافعية بعيدا عن هذا الرأي  

ري ابلة يف منع ما مل يخلق ويباع ما وجد وقت العقد، ووردت أحاديث كثيف منع بيع الثمرة التي مل تخلق وبذلك بني الحن

كلها تدل عىل منع بيع املعدوم مثال ذلك منع بيع املعاومة وهو بيع مثار أرض ألك ر من سنه ألنه يشء مجهول ال ميكن 

 تسليمه وغري مملوك للعاقد.

وم  من فقهاء الحنابلة يجدون ان سبب منع بيع املعدلكن مقابل ما تقدم فأن هناك رأي البن تيمية وابن القيم وهام 

، فموجبات البيع أن يقدر البائع عىل تسليم املبيع  وهذا يحصل مع وجود املبيع وقد ال 908وليس لعلة العدم 907آٍت لعلة الغرر

 يقدر البائع عىل التسليم. 

لغري ع املعدوم وملا فيه من أكل اموال امثل من أجر عقار ال ميكنه تسليمه لعلة ما، ففيه غرر مثله يف ذلك مثل بي

بالباطل. فالنهي بسبب علة الغرر وليس العدم ولذا مل مينع بيع الثامر إن بان صالحها، فرأي ابن تيمية وابن القيم قد يرجح 

 هبضامن عدم وجود غرر فاحش مثل بيع سمك يف النهر فهناك غرر يتسامح فيه الناس مثل رشاء عقار ال يعلم صالح اساس

هو جواز بيع املعدوم ان أمكن ضامن وجوده  909من حيث عرضه وعمقه ومتانته فيقاس بالظاهر، فرأي ابن تيمية وابن القيم

ً عن بيع السلم  كونه بيع موصوف يف الذمة اىل اجل مقابل عوض معجل حيث يباع يش آجل بثمن  فهو ال يختلف كثريا

ابل عوض معجل، فمن رجح بيع العدم ربطه بعله الغرر فكلام انتفى عاجل يف املثليات، فهو معدوم موصوف يف الذمة مق

                                                           
 محمد حمد عبد الحميد و أحمد زكي الربابعة ، قاعدة "المعدوم شرعا كالمعدوم حسا" وتطبيقاتها األصولية والفقهية، دراسات علوم الشريعة 906

 .36-35ص: ،2012، الجامعة االردنية ، 1،العدد  39والقانون، المجّلد 

روى جمع من الصحابة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه) نهى عن بيع الغرر(، منهم ابي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد  907

. 3/532ن والجامع الصحيح للترمذي  3/346، وسنن أبي داود 2/10، وسنن ابن ماجه 3/156وانس وقد ورد في صحيح مسلم بشرح النووي 

مين الضرير، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، البنك اإلسالمي للتنمية ألحول ذلك انظر بحث الدكتور الصديق محمد ا للمزيد

الطبعة االولى ، نشر المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة،  4المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم 

 .10-9، ص: 1993ة العربية السعودية  المملك

ة وتحقيق األحادي 908 ات الفقهيَّ ة وأهم النظريَّ ُتُه )الّشامل لألدّلة الّشرعية واآلراء المذهبيَّ بوية وتخريوهبة الزحيلي، الفقه االسالمي وأدلَّ جها(، ث النَّ

 .21دمشق الطبعة: الرابعة، ص:  -سورية  -دار الفكر 

عليه علماء الحنابلة المتأخرون ففي سؤال موجه للشيخ إبن باز حول من يشتري بضاعة من التجار دون أن يتسلمها أو  لكن هذا الرأي لم يكن 909

كان ف يعاينها بل يأخذ سندًا بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر االول ليقوم ببيعها لتجار آخرين وهي في مستودعات التاجر األول،

قوله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  في النهي عن بيع السلعه حتى يحوزها التجار الى رحالهم .انظر أحمد بن عبد  جوابه بالتحريم وسند

جواب في البيوع والمعامالت، جمع من العلماء في اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء ، دار بن حزم، الطبعة االولى، القاهرة،  500الله الشافعي، 

 .64-63، ص: 2010مصر، 
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واألمر ذاته يف عقد االستصناع عندما يتم التعاقد عىل صناعة يشء غري موجود النتفاء عله الغرر فهو عقد  910الغرر ابيح البيع

م العقد حيث حنفية اختلفوا يف لزو عىل مبيع يف الذمة رشط فيه العمل، اال ان الفقهاء الذين اجازوا عقد االستصناع وهم ال

فريى لزومه ان اىت عىل وفق ما اتفقت عليه االطراف لثبوت خيار فوات  911أنهم يرون انه غري الزم اال أبا يوسف القايض

الوصف وهو جائز عند فقهاء الحنفية أكان يف القيميات أو املثليات والفارق بني السلم واالستصناع هو تعجيل الثمن يف 

، وبذلك نجد ان بيع املعدوم يف الفقه 912إمكانية تأخريه يف الثاين فيتم الدفع عىل شكل دفعات يتفق عليها الطرفاناالول و 

مباح من طريق عقدي السلم واالستصناع برشط تحقق رشوط كل منهام. ولكننا من خالل استقراء حال السوق اآلن نجد 

عىل  ضائع املستوردة قبل وصولها وبيع تجار الجملة لبضائع مستوردةان بيع املعدوم موجوٌد كام يف حالة بيع الرشكات للب

تجار املفرد مع انه مل يتم تسلمها بعد فهذه الحاالت ال ميكن ان نضعها يف خانة عقد السلم او عقد االستصناع فكيف يتم 

 قبول ذلك من الناحية الفقهية؟

 املطلب الثاين: استثناء إباحة بيع املعدوم

لتحريم؛ لدى من منع بيع املعدوم هي وجود الغرر الفاحش فان انتفاءه يعني انتفاء التحريم، فاألمر إن كانت علة ا

ورغم أن الرأي الغالب أجمع عىل منع بيع املعدوم،  .913مرتبط بالضامنات التي يقدمها البائع للمشرتي لضامن وجود البضاعة

نهم من قيده ع قبل قبضه ومــــمنهم من منع الترصف يف املبيه وتقييده، فـــفإنهم اختلفوا يف مدى عموم الحكم واطالق

يف املنقوالت دون العقارات، والراجح عند أيب حنيفة وأيب يوسف، انه ال يجوز الترصف يف املبيع املنقول قبل القبض، ألن 

غرر االنفساخ بهالك  يهالنبي صىّل الله عليه وسلم نهى عن بيع ما مل يقبض، والنهي يوجب فساد املنهي عنه، ألنه بيع ف

هل يبقى املبيع أو يهلك قبل القبض، فيبطل البيع األول، وينفسخ : فال يدري املشرتي املعقود، أي إنه يحتمل الهالك،

 . 914الثاين

اما العقارات فأجازوا بيعها قبل القبض، استحساناً حيث ال غرر عىل رأيهم يف العقار، إذ ال يتوهم هالك العقار، وال 

ريه غالباً بعد وقوع البيع وقبل القبض، أي إن تلف العقار غري محتمل، فال يتقرر الغرر، فالعلة يف مذهب الحنفية يخاف تغ

. ففي حالة بيع املشرتي لعقار قيد اإلنشاء ملشرت ثاٍن فأن علة الغرر مل تنتف 915يف عدم جواز بيع اليشء قبل قبضه هو الغرر

                                                           
عدي جالل محمود جراب، بيع المعدوم وتطبيقاته المعاصرة في ضوء  حول فهم اوسع لآلراء الفقهية المانعة والمجيزة لبيع المعدوم انظر: 910

 وما بعدها. 27 ، ص:2012الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير في تخصص الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، 

 -هـ 1406الطبعة: الثانية،  -بن أحمد الكاساني الحنفي عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية  أبو بكر بن مسعود 911

 .4-3م، ص: 1986

للمزيد حول عقدي: السلم واالستصناع واحكامهما انظر محمد سليمان األشقر، عقد السلم، بحث مقدم لمؤتمر المستجدات الفقهية  912

، مطبوع ضمن كتاب. محمد سليمان االشقر، ماجد محمد أبو 5/5/1995قر المركز الثقافي االسالمي بالجامعة االردنية بعمان، بتاريخ المنعقد بم

. وانظر كذلك أحمد بلخير، عقد 1998رخية، محمد عثمان شبير، عمر سليمان االشقر، بحوث فقهية معاصرة، دار النفائس للنشر والتوزيع، االردن 

 وما بعدها،  6، ص: 2008باتنة،  -ع وتطبيقاته المعاصرة، دراسة حالة البنك إسالمي للتنمية، جامعة الحاج لخضراالستصنا

 وما بعدها. 377علي محي الدين القره داغي، مصدر سابق، ص:  913

 .30-29الصديق محمد األمين الضرير، مصدر سابق، ، ص:  914

 .103، ص:1971لبنان،  -ر الكتب العلمية ، بيروت، دا2-1سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة  915
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أو  قبض بعقد االستصناع وليس بعقد البيع، فهنا باع شيئاً احتامليا غري محقق الوجودوالبائع ) املشرتي األول( باع ما مل ي

 .  916الحدود ملا فيه من مغامرة وتغرير يجعله اقرب للقامر

 ً  املبحث الثاين: التعاقد عىل مال معدوم قانونا

أنها أباحت بيع  ية املتحدة، نجدباستقراء النصوص القانونية يف مختلف القوانني االتحادية يف دولة االمارات العرب  

املعدوم، كام يف بيع األشياء املستقبلية حال انتفاء الغرر، ويؤدي ذلك يف كثري من االحيان لنشوء نزاع بني البائع واملشرتي 

د ععىل تحديد املحل لوجود علة الغرر، فاملثار للجدل هل يحق للمرشع الخروج عن الثوابت الفقهية؟ واذا تم له ذلك فهل ي

 ذلك استثناءاً أو يصبح اصال قامئا بذاته؟ كام يف بيع السلم واالستصناع.  

 املطلب األول: املرونة يف وجوب وجود املحل ركنا لالنعقاد قانوناً   

عىل أحدى اهم الثوابت  1985لسنة  5من قانون املعامالت املدنية لدولة االمارات العربية املتحدة رقم  199نصت املادة 

من القانون نفسه عىل انه اذا كان  201 ونصت املادة .يضاف إليه محل يكون له أن ة لصحة عقد البيع، بأنه يجبالفقهي

املحل مستحيال يف ذاته وقت العقد كان العقد باطالً. فهاتان املادتان تؤكدان عىل أنَّ املرشع االمارايت مل  يخرج عن 

من القانون نفسه وتحديداً يف الفقرة االوىل منها  202دوم، وعاد يف املادة األصل املعتمد يف الفقه من حيث بطالن بيع املع

ليؤكد عىل أنه يجوز أن يكون اليشء املستقبيل محال للمعاوضة املالية إذا انتفى الغرر وأنتفى وجود دين غري معروف القيمة، 

 قبالً برشط انتفاء الغرر. مبعنى انه مل مينع بيع املعدوم لحظة إبرام العقد ما دام متحقق الوجود مست

من قانون املعامالت التي أباحت بيع العينة وهو بيع يتم  584ولذا نجد كثريا من التطبيقات لهذه املادة كام يف املادة 

بني من نصب نفسه لطلب رشاء السلع وليست عنده وبني طالب السلعة فإذا طلبت منه سلعة فإنه يشرتيها ويبيعها ملن طلبها 

ة عىل مثن رشائه لها وهو بيع جائز إال أن يؤدي إىل سلف بزيادة وذلك إذا أعاد املطلوب منه بيع السلعة لطالبها منه بزياد

بثمن آجل يزيد عىل مثن الرشاء املتفق عليه بينهام ، وإذا وقع البيع بهذه الصورة فسخ الرشاء الثاين ولزمت السلعة بالثمن 

من  586ضافا إليه األقل من أجر القيام مبثل هذه الصفقة ومن الربح. ونصت املادة املتفق عليه بينهام يف الرشاء األول م

قانون املعامالت، عىل جواز بيع الثامر وان مل يبدو صالحها ان بيعت مع أصولها وال يجوز بيعها منفردة عن أصولها اال اذا 

 .917اع بهابدا صالحها او صالح بعضها بالتهيؤ للنضج وصالحيتها لإلطعام او االنتف

من قانون املعامالت ، والتي نصت عىل أن من باع شيئاً بثمن مؤجل جاز له أن يشرتيه بثمن  583وكام ورد يف املادة  

حال أو مؤجل ممن باعه له إال إذا اختلف البيعان يف الثمن واألجل وكان دفع الثمن األقل سابقاً عىل دفع الثمن األك ر 

 .918اين إن كان املبيع قامئاً فإن مل يكن قامئاً فسخ البيعانويف هذه الحالة يفسخ البيع الث

                                                           
 .199وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه االسالمي والقضايا المعاصرة، مصدر سابق، ص:  916

نظر: اويرجح االستاذ وهبة الزحيلي هنا الجواز على إعتبار يسر الغرر فيها فان تبين غير ذلك جاز للمشتر فسخ عقد البيع بمقتضى خيار العيب.  917

 .203بة الزحيلي، موسوعة الفقه االسالمي والقضايا المعاصرة، مصدر سابق، ص: وه

، 2014،  وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي و القانون المدني األردني، الطبعة الثامنة، دار الفكر ، لبنان 918

 .123-122ص: 
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فمن مجمل النصوص القانونية السابقة الذكر واملتعلقة بقانون املعامالت لدولة االمارات العربية املتحدة، نجد جواز بيع 

غرر قامئا من حيث ما زال الاالشياء املستقبلية كام يف بيع نتاج االرض بيعاً معلقا عىل رشط وجود املحصول. لكن برأينا، 

الجهل مبقدار املبيع، واالحتجاج بصحة هذا البيع ينبغي أن يكون صحيحا يف الفقه االسالمي كون املشرتي ال يشرتي اال 

رتي مل ن هذا البيع أدى لنتيجة متثلت ببيع الكالئ بالكالئ، فاملشـــما سيكون، فان مل يوجد املحل فال مثن سيدفع، لك

تغريت االسعار  ن أوـــفهو بيع كالئ، فلو كان الثمر قد نضج وكان أك ر مام توقع املشرتي وعجز عن دفع الثميدفع الثمن 

فالخالف يف هذه االحوال سيتحقق ال محالة، ويتبع ذلك حالة بيع ما ال ميلكه البائع لحظة التعاقد لوجود علة الغرر، لكن 

زءاً من والتي يلتزم البائع بتسليم السلعة يف وقت محدد وال يُشرتط دفع اال جما يجري يف األسواق املالية يف العقود اآلجلة 

ن ــــة ما زالت غري كافية وما زال العديد من النزاعات بيــــ. وقد يحتج عىل ذلك بوجود الرضورة لكن هذه الحج919نــالثم

ه باع معدوماً عىل د ابرام العقد كونــــالتزم به عندم قدرة األول عىل تنفيذ التزامه الذي ـة لسبب عــــالبائع واملشرتي متحقق

اساس الخلو من الغرر الذي تحقق الحقاً، ولنأخذ مثاالً عىل بيع املعدوم املباح قانوناً والغرر الحاصل يف الواقع يف املطلب 

 الثاين.

 املطلب الثاين: إباحة بيع عقار قيد االنجاز وقبل التسليم

مل  2008رطة يف السوق العقاري يف االمارات دون ان يحكمه قانون خاص، فحتى عام ظهر مفهوم البيع عىل الخا  

يكن هناك ضامن للمشرتي غري العقد املربم بينه وبني املطور العقاري تحكمه النصوص القانونية يف قانون املعامالت املدنية 

كد الوجود سابقة الذكر كون البيع يتم ملعدوم غري مؤ االمارايت، وكام يبدو لنا مام تقدم أنها عالقه مخالفه لنصوص القانون ال

 . 2008فهو مشوب بالغرر، وقد تبني كل ذلك رسيعاً بعد ظهور األزمة العاملية يف عام 

، الخاص بالسجل العقاري املبديئ يف إمارة ديب، ُمنع البيع عىل الخارطة 2008لعام  13لكن وبصدور القانون رقم 

ال بوجود دائرة االرايض واألمالك طرفاً فاعالً ووجوب أن يسجل هذا العقد تسجيالً مبدئياً يف للوحدة العقارية املفرزة ا

ري ــــيف إمارة ديب عىل التدخل يف تفاصيل العالقة العقدية بني املطور العقاري واملشتحرصاً من املرشع السجل املبديئ 

بصورة مختلفة عن مفهوم عقد الخارطة كام تبنته الدراسات  منعاً للغرر، فأدى كل ذلك اىل ظهور عقد البيع عىل الخارطة،

أو كام نظمته بعض الترشيعات املقارنة ، فمن ناحية ضيق املرشع يف إمارة ديب، مفهوم  920الفقهية ومجمع الفقه االسالمي

زاع بني املطور الن سلطان اإلرادة يف مجال العالقة العقدية بعد أن منح دائرة األرايض واألمالك سلطة قانونية يف تسوية

العقاري واملشرتي ومن ناحية أخرى َمنح املشرتي للوحدة املفرزة والتي مل يستلمها بعد، كونها قيد االنجاز، حق متلكها منذ 

 ؟ 922وميكنه مبوجب هذا القانون بيعها ملشرتٍ ثانٍ   921لحظة الرشاء عىل الخارطة

                                                           
 وما بعدها. 194ي والقضايا المعاصرة، مصدر سابق، ص: وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه االسالم 919

( في 6/1/52انظر قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي في المملكة العربية السعودية بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها  رقم ) 920

 .1990اذار  20-14والموافق ل  1410شعبان  23-17مؤتمره السادس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 

http://www.iifa-aifi.org/1782.html 

.؛ أحمد 185، ص: 2010الطبعة السادسة  -دمشق -محمد توفيق رمضان البوطي، البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها، دار الفكر  921

 .26-25، ص:  2008باتنة،-صناع وتطبيقاته المعاصرة، دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية، جامعة الحاج لخضر بلخير، عقد االست

، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي المعدل الى انه: يجوز التصرف في الوحدات العقارية 2008لسنة  13من القانون رقم  6اشارت المادة 922

عندها ال يمكننا القول  في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية.المباعة على الخارطة والمسجلة 

http://www.iifa-aifi.org/1782.html
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العقارية بإمارة ديب وبأحكامه الخاصة هو عقد مسمى ب)عقد  املنظم يف الترشيعات 923فنجد أن عقد البيع عىل الخارطة

البيع املبديئ(، قد نظمه املرشع بإمارة ديب عىل وجه التحديد وميكننا تعريفه بانه )عقد شكيل ينقل املطور العقاري)البائع( 

لباً عىل دفعات لذي يحدد غاللمشرتي أو للمستثمر ملكية وحدة مفرزة عىل الخارطة، موقوفه عىل دفع املشرتي مثن الوحدة ا

 .924مرتبطة مبراحل االنجاز(

وبعد أن صاغه املرشع يف إمارة ديب بهذه الصورة جعله يتميز بخصائص تخرجه من الثوابت  925وبرأينا أن هذا العقد    

ع املطور رش  املنصوص عليها يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت أولها أنه ينقل للمشرتي ملكية شائعه يف األرض التي

 -تي قام برشائهايف حدود الوحدة العقارية ال -العقاري ببناء العقار عليها ثم ينتقل للمشرتي تباعاً ما سينشأ عليها من بناء 

بصورة كاملة منذ إبرام العقد، أما كيف نفرس قانونا حق املشرتي بالترصف بالوحدة العقارية املفرزه عىل الخارطة بعد موافقة 

قاري؟، فتحليلنا ملا هو متبع يف ترشيع إمارة ديب ال ميكن أن يجنبنا الحديث عن موقف الفقه اإلسالمي من التنازل املطور الع

، وال ميكن بأي حال ايجاد تأصيل فقهي ملا سمح قانون السجل املبديئ من حق املشرتي  926عن العقد فهو أقرب لبيع املعدوم

 دة السكنية من ناحية فكيف ميكنه بيعها؟ للوحدة املفرزة من بيعها فهو مل يقبض الوح

والغرر موجود من ناحية أخرى من حيث مدة انجاز الوحدة والسعر املتغري، وإمكانية التع ر يف انجاز املرشوع بسبب 

إفالس رشكة التطوير العقاري، فكام يبدو لنا بوضوح وجود نوع من الغرر الفاحش الذي منعه املرشع اإلمارايت عند حديثه 

السابقة الذكر حيث علقت رشط جواز وجود املحل مستقبالً بانتفاء الغرر الذي نجده غري متحقق  202محل العقد يف املادة  عن

يف بيع املشرتي للوحدة املفرزة عىل الخارطة، وللموازنة ما بني ما استقر عليه الفقه من عدم جواز بيع املعدوم اال اذا انتفى 

                                                           

 بأن التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة هو أنه عقد استصناع: الن عقد االستصناع حتى على رأي من قال انه الزم، يفترض ان يكتمل

وحيث أننا لم نجد في عقد اإلستصناع ما يبين حقيقة التكييف القانوني للبيع على ملكيته للمستصنع له. الشيء محل االستصناع حتى تنتقل 

لمشتري راء االخارطة في تشريع إمارة دبي، ولم يختلف األمر لو قلنا انه عقد مقاولة، رغم أننا يمكن أن نعتبر عقد البيع على الخارطة، بانه يتم بش

بالمطور تتحول الى عقد مقاولة. والن كل ذلك مجرد فرضيات قد تصطدم بالواقع ولعدة اسباب، منها أنه لو كان  لحصة في األرض وأن عالقته

خذ آلالبيع على الخارطة عقد ينقل للمشتري ملكية األرض وما ينشأ من بناء ثم يصبح المطور مقاواًل بصورة ضمنية تجاه المشتري، فلَم الحاجة 

 اراد بيعها الى مشتٍر ثاٍن؟موافقة المطور العقاري ان 

وللمزيد حول مفهوم التطوير العقاري انظر: ضحى محمد سعيد عبد الله النعمان، مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني، بحث  923

مد ابراهيم، التطوير العقاري وما بعدها؛ والء الدين مح 232. ص:2012، 49، العدد 26منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة االمارات، السنة 

ذنون يونس صالح و علي سلمان صالح مهدي، .؛ 76، ص: 2014دراسة مقارنة، حقوق الطبع محفوظة لدائرة القضاء، ابو ظبي ، الطبعة األولى 

، 2016، 2الجزء  1المجلد 1مفهوم عقد بيع العقار على التصميم الهندسي وتكييفه القانوني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 

 .291-284ص: 

التعديالت المستحدثة في قانون السجل العقاري المبدئي ياسر عبد الحميد االفتيحات، هذا التعريف سبق لنا بيانه في بحث مقبول للنشر : 924

والقانون، جامعة االمارات العربية (، مقبول للنشر في مجلة الشريعة في إمارة دبي )أثرها على التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة

 .2020والذي سيصدر بأذن الله في عدد اكتوبر  27/10/2019المتحدة، بتاريخ 

يعد هذا العقد عقد بيع شكلي النه يلزم كل من المطور العقاري والمشتري بتسجيل عقد البيع في دائرة األراضي واألمال ، واال فال يكون  925

رة األراضي واالمال  لها سلطة  التدخل في تعديل بنود العقد حتى بأثر رجعي فان ذلك قد ضيق مبدأ سلطان للعقد قيمة قانونية والن دائ

اضي ئرة األراالرادة كون ان دائرة األراضي واألمال  أصبحت محورًا أساسيًا في العالقة مما يقربها من العالقة التنظيمية ثالثية األطراف تتولى دا

 ا بل وتعديل بنود عقد البيع سابقًا والحقًا وبصورة ال نجد لها تكييفًا قانونيًا في أي عقد مسمى نص عليه المشرع.واألمال  في دبي تنظيمه

 األمر بحاجة الى إعادة تأصيل لهذا الموضوع، واال يؤخذ بمجمله دون عرضة على الثوابت الفقهية. للمزيد حول عدم جواز بيع المعدوم انظر 926

  191-189د المسماة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني األردني، مصدر سابق، ص: وهبة الزحيلي ، العقو
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سب االستثامر العقاري املتحقق لألطراف: املطور العقاري من ناحية حيث يحصل عىل التمويل الغرر ولغرض االبقاء عىل مكا

العقاري من خالل بيع الوحدات املفرزة للمشرتين الذين من ناحية أخرى سيحصلون عىل وحدات عقارية بسعر أقل من 

ىل واقع ناع املوازي واسترشاف توظيفه عسعرها يف السوق بعد االنجاز، لذا نجد أفضل السبل إعادة دراسة مفهوم االستص

 .927االستثامر العقاري يف إمارة ديب

 الخامتة:

 وتضمن نتائج تتبعها توصيات: 

 رغم إجامع الفقهاء عىل تحريم بيع املعدوم اال أن الراجح متثل مبنعه لوجود علة الغرر فإذا انتفى الغرر جاز البيع. -

موال مالت املدنية ، ترجيح األراء التي تبيح البيوع اآلجلة وبيع العينة والبيوع أل حاول املرشع االمارايت يف قانون املعا -

 مستقبلية برشط انتفاء الغرر.

نالحظ أن الفقهاء ورشاح القانون االمارايت، يكيفون عقد البيع عىل الخارطة عىل أنه عقد استصناع أو عقد مقاولة  -

 لكن الواقع يخالف ذلك:

استصناع كام يراه فقهاء الحنفية وتحديداً أبو يوسف القايض، الذي يرى انه الزم إن أىت محل  فلو كيف عىل أنه عقد 

العقد كام اتفق عليه الطرفان، فال يجوز بيعه من قبل املستصنع له اال بعد االستالم فمن يضمن أنه سيأيت عىل وفق ما 

كنه بيع ما مل ه( أن يبيع ما أنجز قبل القبض، فكيف مياتفقا عليه؟  لكن املرشع يف إمارة ديب سمح للمشرتي )املستصنع ل

 ينجز؟ فالغرر قائم بال ريب.  

ولو كيف عىل انه عقد مقاولة، مبعنى أن يتملك املشرتي الوحدة العقارية وله الحق ببيعها متى شاء كونه يبيع ما ميلك  

يع ؟ هذا طور العقاري طالباً منه املوافقة عىل هذا البفأن التساؤل حينئذ، ملاذا يتم الزام املشرتي وهو مالك بالرجوع اىل امل

                                                           
قد يمكننا الخروج من هذا المأزق في بيع المعدوم المشوب بالغرر والمؤدي لتناقض بين عدم جواز بيع المعدوم وحق المشتري ببيع ما لم  927

تيجة الحتمية لكل ذلك هو منع بيع المشتري للعقار اال بعد االنجاز التام ومع ذلك قد يمكننا ربطها بمفهوم يقبض من وحده عقارية قيد اإلنجاز فالن

ر يتنازل المشتري األول الى المشتري الثاني على أن يكون بنفس الثمن دون زيادة، فنتيجة للتطور االقتصادي في مختلف المجاالت، ظهرت الكث

قه الفرنسي، والتي يصعب إيجاد تأصيل من المذاهب الفقهية المعتمده، فتنازل المشتري للوحدة العقارية من المفاهيم المستوردة من الف

في قيد االنجاز لمشتٍر ثان، والتي كما رأينا مرخص بها في إمارة دبي، قد تجد لها مكانًا في مفهوم جديد هو حوالة العقد، فرغم أن الفقه 

والة دين في الوقت نفسه، لكن واقع االمر ال يتوافق مع ذلك، فالتنازل عن عقد البيع على الخارطة هو فرنسا يكيفها على انها حوالة حق وح

 كال احالل المشتري الثاني محل االول في الحقوق وااللتزامات تجاه المطور العقاري بعد موافقة االخير لتبرأ ذمة المشتري االول بعدها تجاه

الثاني وهذه الحال ال تشابه حوالة الحق وال حوالة الدين، فالمشتري االول ال يضمن اكمال المطور العقاري الطرفين المطور العقاري والمشتري 

 مللمشروع بعد انتقال العقد للمشتري الثاني، وتسليم الوحدة في موعدها كما ال يضمن المشتري االول عيوب البناء التي تظهر الحقًا فهو ل

من البيوع لم نجد ببحثنا في الفقه اإلسالمي ما يشابهه كونه بيع معدوم شابه الغرر. انظر حول فكرة التنازل يقبض ما قام ببيعه، وهذا النوع 

ر، ديد للنشعن العقد في الفقه الفرنسي نبيل ابراهيم سعد، التنازل عن العقد )نطاق التنازل عن العقد وأحكام التنازل عن العقد(، دار الجامعة الج

      . 129شي شعبان، الطبیعة القانونیة لعقد بیع العقار بناء على التصامیم، مصدر سابق، ص:عیا؛ 17-15، ص: 2004

 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

364 

من ناحية ومن ناحية أخرى اال يفرتض كونه بائع أن يضمن العيوب الخفية يف البناء وتحديداً للوحدة العقارية التي تم فيها 

ه بكل ذلك اال بعد يسمح لعقد البيع لكن الواقع غري ذلك بل ان املشرتي االول ال يسمح له حتى مبتابعة تطوير العقار وال 

 أن ينتهي املطور العقاري من اإلنجاز، فالغرر بهذه الحالة قائم أيضاً.

 التوصيات:  

منع املرشع يف إمارة ديب، املشرتي من بيع الوحدة العقارية قيد اإلنجاز والزامه بذلك اال بعد أن يستلم الوحدة    

مثل تدخل دائرة االرايض واألمالك يف العالقة العقدية، فتكون هي  العقارية، لكن ميكن إيجاد حلول اخرى تنفي الغرر

املسؤولة عن الوحدات العقارية لصالح املشرتي، وال تنتقل الوحدة العقارية للمشرتي اال بعد ان يتم إنجاز العقار، باملقابل 

اً، لكن كل ذلك زل عن العقد وليس بيعميكن تنازل املشرتي عن حقه يف حجز الوحدة العقارية ملشرتٍ ثان عىل اعتبار أنه تنا

ما زال بحاجة اىل إيجاد رأي ملجمع فقهي يدرس واقع حال السوق العقاري يف إمارة ديب ، ويبني السبل التي تسمح بانتقال 

 حالوحدة العقارية قيد االنجاز من مشرت اىل مشرت ثان، دون ان تخرق الثوابت الفقهية التي تحرم بيع الغرر، وليك ال تصب

 هذه الثوابت مجرد حرب عىل ورق.
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 لعامل الفكريةاملدلول الفقهي لنتاجات ا
 

 المدلول الفقهي لنتاجات العمال الفكرية
 

 
 طالبة الماجستير في القانون الخاص

 جامعة الفلوجة-كلية القانون
 

 
 أستاذ القانون الخاص المساعد

 جامعة الفلوجة-كلية القانون
 

 

 امللخص

ل صرية جزء من العملية االبتكارية واالبداعية ، فهو مل يعد مجرد مشغلقد اصبح العامل ومنذ فرتة ليست بالق

للمكائن واآلالت بل اصبح احد عنارص االنتاج الفكري . حيث يتمتع الكثري منهم بإمكانيات علمية او تقنية او فنية 

واخرتاعه  العامل متكنهم من الوصول اىل االخرتاعات تكون دافعا لوجود عقد العمل فيكون هذا العقد مصدر حامية

. لكن لالخرتاع حاالت اخرى ال يكون عقد العمل محورها وقد تعددت النظريات التي تصنف هذه االخرتاعات كام 

ان القوانني قد اختلفت يف الترشيع الواحد فيام بينها يف نطاق ومدى هذه الحقوق ومع وجود عالقة التبعية 

ة بني العامل وصاحب العمل اختلف املوقف القانوين يف تكييف االقتصادية والقانونية واثرها يف حكم العالق

          اخرتاعات العامل حيث يخضع هذا التكييف تبعا للمعيار الذي يحكم االخرتاع .

 

 املقدمة

ميثل العرص الحايل ذروة النشاط االبتكاري حيث ظهرت االف االخرتاعات التي غريت وجه العامل، ونتيجة لذلك يظهر 

يف أحقية امتالك االخرتاع ويف الوقت الذي ميثل فيه اصحاب العمل القوة االقتصادية والتقنية واالدارية التي الخالف 

متكنه من طرد العامل او فصله واالستيالء عىل حقوقه االبتكارية يظهر العامل الذي كان له الفضل يف الوصول اىل هذه 

دونه كحلقة أضعف يف هذا النوع من النزاع . مل يحض هذا النوع االخرتاعات سواء كانت تحت ارشاف صاحب العمل او ب

من النتاجات الفكرية بأهمية يف قوانني العمل حيث مل تتبلور حقوق امللكية الفكرية للعامل سابقا فهي تعد من أحدث صور 

ت مضامينها التي تشعبحقوق العامل ومع استقرار النظرية الحديثة يف تصنيف اخرتاعات العامل، وهذا النوع من الحقوق 

وتناثرت بني اك ر من فرع من فروع القانون فسح املجال امام الفقه للبحث يف التوجهات التي ميكن مكن خاللها بيان 

 مثل هذه النتاجات ظهرت صورتني من االخرتاعات تحاول كل صورة بيان طبيعة تلك االخرتاعات ومضمونها واملوقف منها.

قة القانونية التي نتج عنها االبتكار أو الحق الفكري للعامل ميكن بيان عنارص الحق محل ومن خالل طبيعة العال     

الدراسية وشموله بالحامية القانونية، لذا نجد إن الفقه قد حاول تحديد اطار قانوين لهذه النتاجات الفكرية التي يتوىل العامل 

ن هذه الرقابة، وهو ما اوجد خالفاً حول مضمون هذه ابداعها بجد شخ ي سواء تحت ارشاف ورقابة رب العمل أو بدو 

العالقة ومضمون ما ميكن أن ينشأ عنها من اثار قانونية مستقبالً، هذا الخالف يف التوجهات الفقهية هو الذي دفعنا للبحث 

 يف املدلول الفقهي لنتاجات العامل الفكرية.
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 أهمية املوضوع

ات االقتصادية ويف تطور املجتمع اقتصادياً وتجارياً بل ومعرفياً، ومن هنا يعد دور العامل من اهم األدوار يف العالق

كانت حقوق امللكية الفكرية للعامل يف نطاق عالقات العمل من األهمية مبكان، إذ تؤثر عىل مركز العامل يف عالقته برب 

بيان من رضورة وجود اطار قانوين لالعمل كام تؤثر عىل طبيعة ومدار حقه يف استغالل نتاجه الفكري، وتتأيت األهمية 

وتحديد تلك الحدود والعالقات التي اوجدتها ومداها يف ظل الفراق الترشيعي يف هذا املجال، فخلو قوانني العمل من 

اإلشارة ملثل هذه الحقوق وتنظيمها أبرز أهمية البحث عن حلول قانونية وواقعية تنظم عالقات العامل برب العمل يف ميدان 

ات الفكرية، فضال عىل ان ترشيعات حق املؤلف هي األخرى مل تبحث يف فرضيات العامل املبتكر وحقوقه وهو ما النتاج

جعل من يف هذا املوضوع رضورة ال بد منها، فتظافر النقص القانوين والواقع العميل النتهاك حقوق العامل يف مجال 

 ها بالحصول عىل األجور أو املكافأة التي متنح لهم مقابل الجهدامللكية الفكرية فضالً عن عدم وعي الطبقات العاملة وهم

الفكري والفني الذي يبذلونه يشكل غاية وهدف لهم للحفاظ عىل مركزهم القانوين وتجنب ما قد بصدر من تعسف مياسه 

 رب العمل بحقهم.

 فرضيات البحث

عض ا نحقق الهدف املرجو منه يف إيجاد بإن البحث يف هذا املوضوع يوجب علينا تحديد الفرضيات التي من خالله

الحلول فيام يخص التوجهات الفقيه التي عىل أساسها يتم تكييف عالقة العامل املبتكر مع رب العمل، وهذه الفرضيات 

 ندرجها باآليت: 

 ما هي التوجهات الفقهية من نتاجات العامل الفكرية ؟ .1

 ل العالقات التعاقدية ؟ما مدى متتع العامل بحقوقه عىل نتاجه الفكري يف ظ .2

 ما هي إمكانية العامل يف االنتفاع بحقوقه خارج نطاق العالقات التعاقدية ؟ .3

 ما هي الصور التي ميكن أن يخرج فيها نتاج العامل سواء يف حالة العالقات التعاقدية أم غري التعاقدية ؟ .4

 منهج البحث

ياق، مع اع املنهج التحلييل آلراء الفقه املقارن يف هذا السأن تحديد املدلول الفقهي لنتاجات العامل يفرض علينا اتب

املقارنة باملوقف الترشيعي العراقي والفرنيس واملرصي، وبيان الوصف الفقهي للعالقات التي اعتمدت خروج النتاجات الفكرية 

 وبيان املوقف القانوين منه، وصوالً للهدف املنشود يف ضبط طبيعة العالقات ونطاقها .

 لبحثخطة ا

إن تحديد نتاجات العامل يف إطار عالقات العمل والحقوق التي ميكن أن تثريها يفرض علينا بحث املوضوع يف ثالث 

فروع أولها نعالج فيه التوجهات الفقهية من نتاجات العامل الفكرية من ثم نعرج يف الفرع الثاين عىل االخرتاعات التعاقدية 

 ر العالقة العقدية وهو ما يعرف باالخرتاعات غري التعاقدية .أما الفرع الثالث فخصصناه خارج إطا
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 التوجهات الفقهية من نتاجات العامل الفكرية: الفرع األول

تعتمد عملية التقدم الصناعي عىل االخرتاعات وتطوير املخرتعات املوجودة سلفاً وكثري ما تثور مسألة ملن تعود أحقية 

خرتاع من قيمة صناعية واقتصادية وملعرفة الحق يف االخرتاع، ستناول يف هذا الفرع منافع االخرتاع وذلك ملا ميثله اال 

نظريات تصنيف اخرتاعات العامل وموقف املرشع العراقي، فمنذ ظهور فكرة حق العامل يف االخرتاع ظهرت نظريتني تفرس 

رية ــة والنظقليدية كل من النظرية االملانيهذا الحق ومَتَلُكُه النظرية التقليدية والنظرية الحديثة وتتضمن النظرية الت

 الفرنسية.

 اوال. االتجاه الجرماين

ظهر هذا االتجاه يف املانيا ورغم هجران املرشع االملاين لهذه النظرية اال انه توجد عدة ترشيعات حديثة ما زالت متأثرة 

العزوف عن هذه  لذي دعا املرشع االملاين اىلبها مثل ترشيعات بعض الدول االسكندنافية واسبانيا ولعل السبب الرئييس ا

النظرية هو النقد الذي وجه اليها لذا توجهت األفكار للبحث عن نظرية جديدة أك ر مالمئًة، وهي تقسم اخرتاعات العامل 

 . وكام ييل: ( 928)املبتكر اىل ثالث أصناف 

 اخرتاعات املؤسسة  .1

لعامل املبتكرين حيث ال يتحقق االخرتاع بصورة فردية وامنا نتيجة متثل هذه االخرتاعات جهداً جامعياً ملجموعة من ا

تضافر عدة عوامل من تسهيالت وأدوات املؤسسة ومن جهود مجموعة من العامل املبتكرين. لذا فان هذه االخرتاعات 

ف العالقة اتكون قامئة عىل فكرة عقد العمل ويف نطاق رابطة العمل وهنا يصعب تحديد نسبة مساهمة كل طرف من أطر 
ونتيجة لذلك فأنه ال ينسب اىل العامل أي حق ويكتسب صاحب العمل الحق يف االخرتاع كامالً. ويف هذا النوع من (. 929)

االخرتاعات يستوي أن يكون االخرتاع قد تحقق بناًء عىل طلب صاحب العمل أو بدون طلبه ويف أوقات العمل أو أوقات 

األساس يف هذا هو أن يكون االخرتاع ضمن نشاط املؤسسة ومل يكن األجري املخرتع الراحة أو حتى يف أثناء العطالت. ف

ليصل اليه دون وجود امكانيات املؤسسة املادية واملعرفة العلمية املتاحة فيها. كام ان أسلوب العمل الجامعي للوصول اىل 

خرتع هذا األمر هو انه يضعف الرغبة للعامل املاالخرتاع يجعل لصاحب العمل مربراً منطقياً يف متلكه االخرتاع. ومن عيوب 

 يف البحث والتطوير نتيجة حرمانه من أي حق مينحه له االخرتاع. 

 اخرتاعات الخدمة  .2

. (930)ميثل اخرتاع الخدمة الزاماً عىل العامل للوصول اىل اخرتاعه، مبوجب عقد عمله وقد يكون رصيحاً أو ضمنياً 

 ذكر أسمه عىل االخرتاع كام له أن يحصل عىل مكافأة نتيجة عمله وتكون عىل ولألجري ان يحصل عىل حق االبوة يف

شكل عالوة تضاف اىل أجره أو مكافأة ملرة واحدة. وتختلف الدول يف رشوط تحقق اخرتاع الخدمة. وعادة ما يكون تقدير 

وانني الزامية ذكر لتي تثور فيه بعض القاملكافاة جزافياً حيث مل تنص القوانني عىل معيار لتقدير هذه املكافاة ويف الوقت ا

                                                           

 . 112،  ص  2011,  2انور السيد احمد، حقوق طرفي عقد العمل في براءة االختراع , منشورات زين الحقوقية , ط  )928(

   0 31,ص 2019نوني، دار عالم ,القاهرة ,تركي محمود مصطفى القاضي، براءة اختراع العامل وتنظيمها القا )929(

 . 33، تركي محمود مصطفى القاضي، مصدر سابق، ص 113انور السيد احمد، مصدر سابق،  ص  )930(
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ً اختيارياً بني صاحب العمل والعامل  أسم املخرتع كام يف القانون االنكليزي نرى ان دوالً أخرى مثل فرنسا ترتكه أمرا

 . (931)املخرتع. وينفرد القانون النمساوي بأنه نظم أحكام اخرتاعات الخدمة تنظيامً شامالً 

      االخرتاعات الحرة. 3

تعترب هذه النظرية ان االخرتاع الحر هو كل اخرتاع ال يكون التزاماً عىل العامل وال يكون جزًء من عمله املطلوب 

ون ة التي يعمل بها، ويتوصل اليه بدـــن العامل وصاحب العمل او املؤسســــذا يكون منقطع الصلة بيـــانجازه. وهو به

ديب ن اال ــويستأثر العامل باخرتاعه كامالً غري منقوص فله كال الحقي(. 932)عمله  معونة من صاحب العمل أو مستعيناً بأدوات

 واملايل. 

لكن هذه النظرية أقرت لصاحب العمل أن يحصل عىل تعويض من العامل املخرتع وتعليل ذلك ان العامل قد يصاب 

لعمل الخاص به كام أعطت األولوية لصاحب ابالرتاخي واالهامل لواجبه يف العمل أثناء فرتة اخرتاعه النشغاله باالخرتاع 

. ألنه أقدر عىل تنفيذه خاصة إذا كان العامل قد استفاد من املجال النظري (933)يف الحصول عىل حق االستثامر الخرتاع 

 والعميل من خالل عمله يف املنشأة يف التوصل الخرتاعه. 

 . النقد املوجه اىل االتجاه الجرماين 4

للنقد وعىل وجه الخصوص فيام يتعلق بالنوع االول من اخرتاعات العامل وهو اخرتاعات املؤسسة تعرضت هذه النظرية 

 أو )املنشأة(. 

حيث أهدرت الحق االديب كامالً بحجة عدم امكان تحديد نسبة مساهمة كل شخص ضمن مجموعة العاملني عىل 

العاملني فال يتصور أن ينسب اخرتاع لشخص معنوي، االخرتاع. ورد عىل ذلك انه كان األوىل أن يذكر كل أسامء األجراء 

فأساس االخرتاع هو الفكر االنساين الذي ميثل نتاج عقل املخرتعني، فمهام بلغت االمكانات املادية التي يوفرها صاحب 

ف عالعمل فال ميكن ان يتحقق أي اخرتاع بدون الجهد الفكري البرشي وبالتايل فطمس هذه الحقوق للعامل يؤدي اىل ض

 الرغبة يف االبتكار واالخرتاع.

 ثانيا. االتجاه الالتيني  

ظهر هذا االتجاه يف فرنسا وسمي بالنظرية الفرنسية والتي اعتمدت عىل التقسيم الثاليث الخرتاعات العامل وحاولت 

ذلك مل  غمتخطي االنقسامات التي وجهت لنظريتها االملانية لذا فهي عدلت من رشوط كل نوع من االخرتاعات لكن ر 

تسلم من النقد يف عدة جوانب. وبالرغم من انها غري معمول بها ضمن الترشيعات اال ان القضاء الفرنيس اعتمد تقسيامتها 

 .(934)لغاية اليوم وفيام ييل تصنيفات اخرتاعات العامل وفقاً لها 

                                                           

 . CHRISIIAN. OP.CIT.P.58نقال عن  113انور السيد احمد، مصدر سابق ، ص  )931(

 . 38تركي محمود مصطفى القاضي، مصدر سابق، ص  )932(

 . 39، تركي محمود مصطفى القاضي، مصدر سابق، ص 114احمد، مصدر سابق، ص انور السيد  )933(

 ، انور السيد106، ص   http://www.lawjo.netسامر محمود الدالعة، حق العامل في االختراع،  دراسة مقارنة متاح على الموقع االلكتروني  )934(

 . 40، تركي محمود مصطفى القاضي، مصدر سابق ,ص 117احمد ,مصدر سابق، ص 

http://www.lawjo.net/
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 . اخرتاعات الخدمة 1

وجب ناسبة عقد عمله وتتمثل التزامه بعقد العمل أما مبوتشمل هذه االخرتاعات كل ما يتوصل اليه العامل املبتكر مب

االتفاق الرصيح أو نتيجة طبيعية لعمله، ويشرتك كل من العامل وصاحب العمل بالحقوق الناشئة عنها وبالتايل فال صعوبة 

 يف تحديد أحقية االخرتاع. 

 . االخرتاعات املختلطة )العرضية( 2

بتكر دون أن يكون ضمن التزامه بعقد العمل. لكنها تحصل نتيجة عمله يف هو كل اخرتاع يتوصل اليه العامل امل  

 املؤسسة وتدخل ضمن نشاطها.

 . االخرتاع الحر. 3

هو االخرتاع األجنبي عن صاحب العمل وطبيعة عمل املؤسسة وال يدخل يف نشاطها. لذا فانه ال يكون ملتزماً به تجاه 

 صاحب العمل وال يستعني بأدوات املؤسسة. 

 . النقد املوجه اىل النظرية التقليدية 4

مل تضع هذه النظرية حدوداً بني االخرتاع املختلط واالخرتاع الحر، فقد كانت الحدود بينهام غري واضحة وقاطعة للتمييز 

. وعليه فاذا متتع االخرتاع بالطابع (935)بني كل صنف من االخرتاعات. فهي أخذت مبعيار الطابع الشخ ي لالخرتاع 

شخ ي وأبتعد عن نشاط املنشأة كان من حق العامل املخرتع، أما اذا مل يتسم بالطابع الشخ ي كان من حق صاحب ال

العمل لكن عندما يصعب التفرقة مبعيار محدد بني وجود الطابع الشخ ي من عدم وجوده فهنا تظهر املشكلة ويكون الحل 

تيجة لذلك ظلم من له الحق من حيث األساس يف الوقت الذي ال األمثل هو متليك االخرتاع مشرتكا بينهام، وقد ينتج ن

 ميكن أن تتساوى يف أي حال من االحوال مساهمة كل طرف وبالتايل عدم مساواة الحقوق بينهام. 

 ثالثا. االتجاه الحديث 

رية الحديثة التي ظبعد النقد املوجه للنظرية التقليدية لتصنيف اخرتاعات العامل بشقيها االملاين والفرنيس ظهرت الن

تبنتها أغلب ترشيعات العامل يف الوقت الحارض رغم ان النظرية التقليدية لها أثر يف القضاء الفرنيس واملرصي كام تأثر 

بالنظرية االملانية بعض الدول مثل الدمنارك وفنلندا واسبانيا ولغاية هذا اليوم اال ان النظرية الحديثة أصبحت هي السائدة 

 ان املعاهدات الدولية قد تبنتها وترتكز هذه النظرية التي تقسم اخرتاعات العامل اىل صنفني بدالً من ثالث يف العلم كام

رغم سيادة هذه النظرية هناك من (. 936)أصناف وهي االخرتاعات التعاقدية )الخدمة( واخرتاعات غري تعاقدية )الحرة( 

ً ميكن االعتام د عليه للتمييز بني االخرتاعات اضافة اىل مشكلة عىل من يقع عبء يعارضها ألنها مل تعتمد معياراً واحدا

 االثبات يف حصول االخرتاع. 

املعدل قوانني امللكية الفكرية وليس  1971لسنة  3وقد أخذ املرشع العراقي يف املادة العارشة من قانون حق املؤلف رقم 

مي هذا الحق وفقاً لحامية حق امللكية وهو بذلك أراد أن يغلب ضمن قانون العمل امنا يعطي انطباعاً بأن املرشع أراد أن يح

                                                           

 . 119انور السيد احمد، مصدر سابق، ص  )935(

 .  CHRISIIAN. OP.CIT.P.58نقال عن  120انور السيد احمد، مصدر سابق، ص  )936(
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حقوق امللكية الفكرية عىل العالقة العقدية ففي الوقت الذي ينظم قانون العمل الحد األدىن لحقوق العامل ويغلب فيه 

ظهر قوانني حامية حق ل تأحياناً تقديم مصلحة املجتمع للحفاظ عىل وترية واستمرار العملية االنتاجية وعدم اصابتها بالشل

امللكية لتعطي األولوية لحق العامل املبتكر واعطاء الحق الفكري والنتاج الذهني منزلة أكرب للحامية. وقد وضع الفقهاء عدة 

آراء للتمييز بني االخرتاع التعاقدي واالخرتاع غري التعاقدي وهي ثالث معايري كام اختلفوا يف عبء االثبات وسنتناول ذلك 

 . ( 937)تفصيل االيت بال

 معايري التمييز بني االخرتاع التعاقدي وغري التعاقدي

عند البحث يف االخرتاع التعاقدي وغري التعاقدي ينبغي التمييز بني ما يعد اخرتاعاً تعاقدياً وما يعد غري ذلك، للتمييز 

 نتوقف عند معايري منها : 

 وجود اتفاق بني صاحب العمل واالجري.  .1

وهو بذلك يحسم  .(938)ملعيار فان االخرتاع التعاقدي هو اخرتاع يكون أساسه اتفاق رصيح بني الطرفني تبعاً لهذا ا

اال ان هذا املعيار سوف يضيق من دائرة اخرتاع الخدمة فرشط الكتابة ال مينح حقاً كبرياً  .(939)االخرتاع لصاحب العمل 

ذنا باالتفاق الرصيح أو الضمني فهنا سوف يحصل العكس لصاحب العمل ويوسع من نطاق االخرتاعات الحرة. لكن إذا أخ

 وستكون االخرتاعات العرضية لصاحب العمل ما دامت مرتبطة بنشاط املؤسسة وبهذا سوف يضيق نطاق االخرتاع الحر.

 االلتزام بتحقيق االخرتاع  .2

ً يف حالة مل يلزم به العامل رصاحًة أو ضمناً، لكن ظروف الع مل هيأة له حصول االخرتاع. هنا يكون االخرتاع حرا

أو رشاء الرباءة خالل فرتة ويجوز لصاحب العمل أن يطلب الحصول عىل مثرة هذا االخرتاع أما من خالل االستثامر 

 . (940)معينة

 الدراسات والبحوث  .3

ة مأساس هذا املعيار هو ان االخرتاعات التي تكون ناتجة من أبحاث ودراسات يف املؤسسات هي من اخرتاعات الخد

ومن حق صاحب العمل ألنها يف جوهر نشاطه وعمله وغاية عقد العمل فهي السبب وراء انشاء هذا العقد. اال ان هذا املعيار 

مل يدخل الدراسات والبحوث التي يقوم بها العامل دون أن يكون ذلك من طبيعة عمله. هناك من يرى رضورة البحث عن 

 ى مساهمة كل طرف يف انجاز االخرتاع. مدى اتصال االخرتاع بنشاط املؤسسة أو مد

 نتاجات العامل التعاقدية: الفرع الثاين

يندرج تحت هذا االصطالح صنفني من االخرتاعات وهي اخرتاع الخدمة واالخرتاع العريض والذي أشار له قانون 

م من الفقرة )أ( من هذه املادة /ب( منه )عىل الرغ10املعدل حيث أشارت املادة ) 1971لسنة  3حامية حق املؤلف العراقي رقم 

                                                           

 . 33،  تركي محمود مصطفى القاضي، مصدر سابق، ص 120انور السيد احمد، مصدر سابق، ص  )937(

 . 72، ص 2016, سنة 10بي، سميحة القليوبي, الملكية الصناعية، دار النهضة العربية , ط سميحة القليو )938(

 . 59، ص 2011اسامة احمد بدر، العمل الفكري في احكام قانون العمل دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  )939(

 . 59اسامة احمد بدر، مصدر سابق، ص  )940(
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اذا أبتكر العامل خالل عمله مصنفاً له عالقة بنشاطات وأعامل صاحب العمل أو باستعامل خربات أو معلومات أو آالت أو 

أدوات صاحب العمل التي هي تحت ترصف العامل يف محاولته إلبداع هذا املصنف فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل 

املعدل يف املادة  1971لسنة  65ابًة عىل ذلك( كام أشار له قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية العراقي رقم ما مل يتفق كت

التاسعة منه )عند التوصل اىل اخرتاع يف مجال عمل معني خالل تنفيذ عقد العمل بني املخرتع ورب العمل أو أثناء أداء 

 ع الحق يف ما يأيت :املخرتع لعمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخرت 

 حق املطالبة بالتعويض العادل من رب العمل اال اذا كان عقد العمل ينص عىل كون االخرتاع مقابل أجر معني .أ

تثبيت أسم املخرتع بعد أسم رب العمل يف براءة االخرتاع( مع وجود االختالف بني كل منها، وهو نص يقارب    .ب

املؤلف االمرييك، وتعد املانيا االتحادية من الدول القالئل التي قامت  كثرياً النص الوارد يف قانون حامية حقوق

خاص باخرتاعات العاملني وذلك ادراكاً منها ألهمية هذه االخرتاعات وأثرها يف  1957بترشيع قانون يف عام 

قوانني لالتقدم الصناعي واالقتصادي والذي قسم االخرتاعات اىل قسمني تعاقدية وغري تعاقدية وهو من أهم ا

يف هذا املجال فهو قد خضع للفحص والتعديل ويتالءم مع أفكار منظمة امللكية الفكرية ومنظمة الكات، وقد 

 . ( 941)نص هذا القانون عىل اعتبار مواد من النظام العام حامية للعامل من تحكم صاحب العمل 

 وفيام ييل بيان هذا الصنف من االخرتاعات: 

 اوال. اخرتاع الخدمة 

 ط الخرتاع الخدمة توفر عدة رشوط تستشف من النص الوارد يف قانون حامية حق املؤلف:يشرت 

 أن يتم انجاز العمل يف محل العمل العائد لصاحب العمل.  .1

 وجود رابطة العمل وعالقة التبعية بني العامل وصاحب العمل وأن يتم اثناء انجاز العمل.  .2

المكانيات املستخدمة تكون مقدمة من صاحب العمل ويكون قد وفر يكون االخرتاع قد أنجز بوسائل وأدوات وكل ا .3

 كل ما يلزم للوصول اىل االخرتاع. 

 أن يكون العمل املنجز ضمن املهام املطلوبة للعامل مبوجب عقد عمله ومطابقاً لنشاط املؤسسة.  .4

 منح العامل حق التعويض رغم امتالك االخرتاع لصاحب العمل.  .5

 ريف العالقة. وجود اتفاق رصيح بني ط .6

لتحقق انطباق مفهوم اخرتاع الخدمة البد أن يكون العمل املكلف به العامل املخرتع مختصاً باالخرتاعات ويكون 

محور عمله الوصول اىل االخرتاع من خالل البحوث والدراسات التي يعمل عليها مبوجب عقد عمله. ومن ذلك العمل يف 

                                                           

ت العـــاملين دراســـة تحليليـــة مقارنـــة بـــين النظـــام الســـعودي والقـــانون االلمـــاني، بحـــث منشـــور  زيـــاد احمـــد حميـــد القرشـــي، اختراعـــا )941(

 ، متاح على الموقع االلكتروني 2015، سنة 1، العدد 29في دار المنظومة، مجلد 

https: // search.mandumah.com . 2018/9/23 ,الساعة 9 م  ،  
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بحوث كذلك البد من وجود صـــلة بيــــن االختــــــــــراع والعمل املناط به وأن يفرغ املختربات والورش ومراكز الدراسات وال

 . (942)جهده يف هذا العمل 

ان وصول العامل اىل االخرتاع يف مثل هذه الحاالت هو النتيجة املطلوب تحققها من عقده فهو غاية العقد وسبب 

 االخرتاع، أما العامل املبتكر فانه قد حصل عىل أجره مقدماً قيامه، ويرتتب عىل ذلك حصول صاحب العمل عىل الحق يف

للقيام بهذا العمل، فهو قد كلف رصاحة بالقيام بهذا العمل للوصول اىل االخرتاع. ويظهر ذلك جلياً مبا قضت به محكمة 

(DUNKORQUE التجارية يف )ه ه، نتيجة التزام)بأن االخرتاعات التي حققها رئيس العامل، يف أثناء خدمت 11/12/1922

بذلك، متلك لرب العمل ملكية خاصة ألنها تحققت نتيجة البحوث التي التزم رئيس العامل املذكور القيام بها مقابل أجر. 

وقد جاء يف أسباب هذا الحكم، انه من املبادئ املقررة قضاًء وأن تؤول االخرتاعات التي التزم األجري بتحقيقها اىل رب 

. ويتضح من القرار القضايئ أعاله بأن امللكية الفكرية كاملة هي حق لصاحب العمل بشقيها (943)لعمل( العمل، مبوجب عقد ا

( )عىل ان ما يستنبطه العامل 688/2االديب واملايل. وهذا ما ذهب اليه القانون املرصي يف كل من القانون املدين يف املادة )

ذا كانت طبيعة األعامل التي تعهد بها العامل تقتيض منه افراغ من اخرتاعات يف أثناء عمله يكون من حق رب العمل، ا

( غري ان القانون العراقي 2( الفقرة )912جهده يف االبتداع( وهو ذات النص الوارد يف القانون املدين العراقي يف املادة )

( 7يف املادة ) 2002لسنة  82 أضاف حالة تشرتط ذلك يف العقد رصاحًة. وكذلك نص عليه قانون امللكية الفكرية املرصي رقم

( 82املعدل مبوجب األمر رقم ) 1971لسنة  3كذلك مثله نص املادة العارشة من قانون حامية حق املؤلف العراقي رقم (. 944)منه 

لكن رغم ان الحق هو ملك لصاحب العمل اال ان القوانني أعاله أعطت للمخرتع حقه االديب يف ذكر أسمه يف  2004لسنة 

خرتاع. من النصوص السابقة يتبني لنا ان اخرتاع الخدمة يقع يف صورتني االوىل هي االتفاق الرصيح بني العامل براءة اال 

وصاحب العمل يف أن يفرغ جهده يف البحث للوصول اىل االخرتاع اضافة اىل النص رصاحًة عىل أيلولة حقوق االخرتاع 

رتاع من طبيعة عمل ونشاط املؤسسة وطبيعة عقد العامل املبتكر، اىل صاحب العمل، والحالة الثانية هي حالة يكون االخ

وباإلمكان االتفاق عىل اعطاء تعويض عادل يف كال الحالتني اضافة اىل األجر، يف حالة تحقيق االخرتاع جدوى 

ذهن يؤدي و  اقتصادية. مع ذكر أسم املخرتع يف براءة االخرتاع دون باقي الحقوق االخرى، فكل اخرتاع ال بد له من فكر

 اىل ايجاده وال بد من االعرتاف بهذا الفضل حفاظاً عىل األمانة العلمية. 

 ثانيا. االخرتاع العريض 

 يعد االخرتاع العريض الصورة الثانية لالخرتاعات التعاقدية ويشرتط يف هذا االخرتاع ما ييل: 

                                                           

بن عياد، حقوق العامل المخترع، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الجزائر كلية الحقوق والعلوم ، جليلة 82انور السيد احمد، مصدر سابق، ص  )942(

 . 68، سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص 23، ص2003االدارية، بن عكنون، 

 chataigner d. contribution a letude dudroitdessalaries sur leurs inventions,lesنقال عن  83انور السيد احمد، مصدر سابق، ص  (943)

presses modernesparis,1934 .p.113  

)اذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة  2002لسنة  82( من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 7نص المادة ) )944(

االختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابط على هذا االختراع تكون لألول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على 

 العمل أو االستخدام، متى ما كان االختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو االستخدام .... الخ(. 
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 وجود رابطة عقد العمل. .1

 عىل عاتق العامل.ال ميثل الوصول اىل االخرتاع التزاماً يقع  .2

 يقع يف أثناء تنفيذ عقد العمل بصورة عرضية. .3

 يكون االخرتاع ذا صلة بنشاط املؤسسة وطبيعة العمل فيها.  .4

 استفادة العامل مام توفر له من امكانيات معرفية وأدوات يف محل عمله وفيام تفصيل ذلك:  .5

ذا ون مكلفاً به وليس ضمن التزامه التعاقدي اال ان هيحدث أحياناً أن يتوصل العامل لالخرتاع أثناء العمل دون أن يك

. ألنه ليس ضمن التزامه ( 946)يكون هذا الحق خالصاً للعامل (. 945)االخرتاع يرتبط بصورة أو بأخرى بطبيعة ونشاط املؤسسة 

سبة تقدميه نانحو صاحب العمل مبوجب عقد العمل اال ان القانون أتاح لصاحب العمل أن يحصل عىل مثرة هذا االخرتاع مب

أدوات واالت العمل، حيث ان االخرتاع قد تم يف منشأته عند تنفيذ عقد العمل، لذا كان من العدل أن تعطى له األولوية 

مقابل مساهمته والن االخرتاع يقع ضمن نشاط عمله لذا هو مخري بني أن يستغل االخرتاع او أن يقوم برشاء براءة االخرتاع 

ردته أغلب القوانني لكن بعضها حدد مدة ليعلن صاحب العمل رغبته يف االستفادة من االخرتاع من العامل وهذا الحق أو 

( عن االخرى يف حني ان قانون حامية حقوق املؤلف 7يف املادة ) 2002لسنة  82ومنها قانون امللكية الفكرية املرصي رقم 

( منه مل يحدد مدة لتحديد رغبة 10املعدل يف املادة ) 1971( لسنة 3االمرييك ومثله قانون حامية حق املؤلف العراقي رقم )

صاحب العمل يف الحصول عىل مثرة االخرتاع عدا القانون االملاين الذي اعترب هذا النوع من أنواع اخرتاعات الخدمة مع 

بل الغري وذلك ع قبقاء الحق االديب باألبوة قامئاً يف كل األحوال، وتربر أولوية صاحب العمل يف الحصول عىل حق االخرتا 

الن العامل املخرتع قد توصل اىل االخرتاع خالل عمله وبهذا يكون قد أهدر جزءاً من وقت العمل يف سبيل الوصول اىل 

االخرتاع أضافة اىل اشغال فكره وتراخيه بالعمل أحياناً سبب انشغاله باخرتاعه اضافة اىل احتامل حصوله عىل املعرفة التي 

 االخرتاع من خالل عمله يف منشأة صاحب العمل وهو بذلك يف نهاية األمر يوجد حقاً مشرتكاً لكال مكنته من الوصول اىل

الطرفني لذا  يسمى هذا النوع من االخرتاعات باالخرتاع املختلط وهذا النوع من االخرتاع يحدث ضمن واحدة من ثالث 

 فرضيات هي : 

لطبيعي للعامل اال انه استفاد من خربته التي حصل عليها يف أ. تحقق يف غري أوقات العمل وخارج نطاق النشاط ا

 عمله. 

 ب. أن يتوصل اىل االخرتاع أثناء وقت العمل لكن خارج نطاق النشاط الطبيعي للعامل املخرتع. 

 ج. أن يحقق االخرتاع دون أن يكون ملزماً بالوصول اليه. 

اشهر( اىل  3الحق لصاحب العمل خالل مدة ترتاوح من )ولوجود عنرص االشرتاك بني الطرفني فان املرشع قد أعطى 

)سنة( يف بعض القوانني أن يعلن رغبته يف الحصول عىل مثرة االخرتاع من خالل استغالله عىل أن يبني ذلك تحريرياً 

                                                           

العمل وبراءة االختراع،  ، معن عودة السكارنة، حق العامل في االختراع، دراسة مقارنة بين قانون69سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص  )945(

، سامر محمود عبده الدالعة، 26، جليلة بن عياد، مصدر سابق، ص 37، ص 2009رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوسط، عمان ,االردن ،

 .  13مصدر سابق ,ص 

 .  69سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص  )946(
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الفرنيس  ( من قانون امللكية1ـــــ611دون أن يكون عىل العامل املخرتع طلب ذلك تحريرياً وذلك ما أوردته نص املادة )

( منه الفقرة االخرية منه )... 7حيث أوجب ذلك عىل صاحب العمل دون األجري وكذلك قانون امللكية املرصي يف املادة )

يكون لصاحب العمل الخيار بني استغالل االخرتاع، أو رشاء الرباءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخرتع عىل أن يتم 

 65االخطار مبنح الرباءة( كام ورد يف قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية رقم  االختيار يف خالل ثالث أشهر من تاريخ

يف املادة العارشة منه )... يكون لرب العمل الخيار بني استغالل االخرتاع، أو رشاءه مقابل تعويض عادل يدفعه  1970لسنة 

 لرفض(.        أشهر التالية لصدور الرباءة يف القبول أو ا للمخرتع عىل أن يبني رب العمل رأيه تحريرياً اىل املسجل خالل ثالث

 نتاجات العامل غري التعاقدية: الفرع الثالث

ان االساس يف هذا النوع من االخرتاعات هي املعرفة الفنية واالرسار الصناعية، حيث تنتفي العالقة العقدية بني 

ه ارسار نها تعرض العامل ملخاطر االتهام بالسلوك غري املرشوع تجااطرافها لتقوم املسؤولية التقصريية لحكم عالقاتهم كام ا

صاحب العمل وهي مثلام تحقق للعامل امتالك حق اخرتاعه اال انها ترتب لصاحب العمل حقوقا باملطالبة بالتعويض عن 

رتاعات ا الفرع االخالوقت او الجهد الذي اضاعه يف سبيل اخرتاعه فهو ملزم بإفراغ جهده يف إطار عقده. وسنبحث يف هذ

التي ال تكون عالقة العمل سبباً لها وتكون يف فقرتني االخرتاع الحر ويف فقرة ثانية االخرتاع الرسي ويف النهاية نبني 

 موقف املرشع العراقي يف النصوص املنظمة إلحكام امللكية الفكرية للعامل.

 أوال. االخرتاع الحر 

املخرتع دون أن يكون مكلفاً به من صاحب العمل وال يكون ضمن بنود عقد هو االخرتاع الذي يتوصل اليه العامل 

العمل رصاحًة أو ضمناً، كام انه يكون بعيد الصلة عن طبيعة عمل املؤسسة التي يعمل بها، اضافة اىل عدم االستعانة باآلالت 

ا االخرتاع باالخرتاع الشخ ي ألنه واالمكانيات املتاحة يف محل عمله، وعادة ما يكون خارج أوقات العمل لذا يعرف هذ

 . (947)يكون مببادرة شخصية من العامل 

لقد أقر القانون االملاين هذا الحق للعامل حتى يف حالة انجاز االخرتاع بناًء عىل معرفة علمية حصل عليها العامل اثناء 

مل يف جهده. وقد لعلمية مربراً ملشاركة العافرتة اشتغاله يف املؤسسة، حيث مل يرى املرشع بأن تكون هذه املعرفة الفنية أو ا

 .(948)فيجوز مخالفته حامية للطرف الضعيأعترب املرشع االملاين كل ما يخص اخرتاعات العامل هي من النظام العام الذي ال 

ـب ـوقد أخذ القضاء الفرنيس بذات النهج كام يتضح يف حكم القرار التايل فمن املعروف ان من ميلك الرباءة هو صاحـ 

)بأنه يجب عىل صاحب العمل الذي  24/11/1964الحـــــق يف االخرتاع حيث قررت املحكمة التجارية الفرنسية بتاريخ 

يدعي ان االخرتاع قد تم مبناسبة نشاط العامل يف املؤسسة أن يثبت ذلك، وجاء يف حكم آخر لها حول منح شهادة االخرتاع 

، (949)صاحب العمل، وذلك الن االخرتاع ال يقع ضمن املهمة التي أوكلت للعامل( للعامل بالرغم من ايداع التسجيل من طرف

                                                           

ليل حسن جميل حامد، التزامات العامل ورب العمل بين الفقه والقانون، رسالة ماجستير ، خ177ـــ176زياد احمد القرشي، مصدر سابق، ص  )947(

، معن عودة السكارنة، حق العامل في 29، جليلة بن عياد، مصدر سابق، ص 51، ص2012دراسة مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 

تاريخ الزيارة  ،https://search.mandumah.com، 287، ص 2012ي دار المنظومة,االختراع بين قانون العمل وقانون البراءة، بحث منشور ف

 .25سالة ماجستير ، مصدر سابق ، ص م، معن عودة السكارنة، حق العامل في االختراع بين قانون العمل وقانون البراءة، ر 7الساعة  8/11/2018

 . 180زياد احمد القرشي، مصدر سابق، ص  )948(

 . 29جليلة بن عياد، مصدر سابق ، ص  )949(
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كام أتاح القانون االمرييك للعامل املبتكر أن يترصف باخرتاعه الحر كام يشاء، ولصاحب العمل أن يحصل عليه مقابل 

علت رى ان القوانني الغربية قد جتعويض عادل أو الحصول عىل حق االستثامر لالخرتاع أو رشاء الرباءة منه. مام تقدم ن

األحقية يف االخرتاع خالصاً للعامل بشقيه االديب واملايل رغبًة منها بتشجيع االخرتاعات واالبتكارات الستمرار التقدم العلمي 

ري غ والصناعي بوترية تصاعدية فكلام زادت مكاسب العامل املخرتع كلام زادت رغبته يف التقدم وهي غاية هؤالء املرشعني.

انه يالحظ ان أغلب الدول العربية ومنها القانون املرصي الذي اتخذ منحى القانون الفرنيس مل يجعل األولوية يف االخرتاع 

 1970لسنة  65للعامل اال يف أضيق الحدود وهو ما أتخذه املرشع العراقي يف قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية رقم 

يف املادة العارشة منه سالفة الذكر كام  2004لسنة  82اىل قانون حامية املؤلف مبوجب االمر رقم اال ان التعديل الذي أضيف 

ان املرشع قد أعترب اشرتاط حصول صاحب العمل عىل كل االخرتاعات التي يتوصل اليها العامل املبتكر وبضمنها االخرتاع 

 . (950)قد العمل الحر رشطاً الغياً يف عقد العمل وال يؤثر ذلك عىل استمرار ع

 ثانيا. االخرتاع الرسي 

. أما (951)يكون االخرتاع رسياً عىل صورتني االوىل هي عندما يكون االخرتاع متعلقاً باألمن الوطني للدولة او الجيش 

 الصورة الثانية فهي عندما يكون االخرتاع ذا أهمية أقتصادية. 

 أو أمنية الصورة االوىل: عندما يكون االخرتاع ذا أهمية عسكرية  .1

لذا ألزمت القوانني (، 952)ينطوي هذا الصنف من املخرتعات عىل أهداف خطرية وخاصة. حيث تهم األمن الوطني للدولة 

أصحاب هذا االلتزام بالرسية وتعرض عىل لجان من عدة جهات لدراسة االخرتاع، ويف حال كانت هذه االخرتاعات تحقق 

قوم برشاء هذا االخرتاع وبذلك ال يفقد صاحبه أي من حقوقه فهي له بالكامل هدف من أهداف األمن الوطني فان الدولة ت

غري ان املرشع مل يسمح بامتالك املخرتع لنسخة منها يف أغلب الترشيعات حفاظاً منه عىل  من حيث الحق االديب واملايل

 .(953)الرسية 

 الصورة الثانية لالخرتاع الرسي )غري املربأ(  .2

ا قيمه اقتصادية وصناعية كبرية وال يرغب صاحب هذا االخرتاع أن يحصل عىل حامية وقتية عندما يكون االخرتاع ذ

سنة( لذا فهو ال يتقدم بطلب الرباءة ألنه يرغب يف االحتفاظ به لنفسه.  25او  20)املدة التي متنحها براءة االخرتاع البالغة 

                                                           

علي محمد رضا، التقييم القانوني لحقوق صاحب العمل والتزاماته على اختراعات العامل، دراسة مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق،  -يونس  )950(

 . 191، ص 1989ة العربية، ، دار النهض3نقال عن عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، ط 2012، 53جامعة الموصل، العراق، العدد 

ــــة  )951( ــــة الدراســــات القانوني ــــي، الحقــــوق وااللتزامــــات الناشــــئة عــــن اختراعــــات العمــــال، بحــــث منشــــور فــــي مجل ــــوار بل ــــي و بولن ــــي دن عل

، تــــــاريخ  https://www.asjp.cerist.dz/en/article، متـــــاح علــــــى الموقــــــع االلكترونـــــي   345، ص 2016لســــــنة  4والسياســـــية، العــــــدد 

 م .5، الساعة 6/3/2019الزيارة 

. تتولى اللجنة دراسة 3المعدل )تشكل لجنة فنية دائمة ...  1970لسنة  65( من قانون براءة االختراع والنماذج الصناعية رقم 22نص المادة ) )952(

.. تقدم رأيًا يتضمن أحد التوصيات االتية أ. عدم اعالن الطلب. ب. عدم نشر اعالن 4القومي. االختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن األمن 

 القرار الصادر بمنح البراءة. ج. عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء االختراع منه أو االتفاق معه على استغالله.... الخ(.

 .416ــــ  345علي دني و بولنوار بلي، مصدر سابق، ص  )953(

https://www.asjp.cerist.dz/en/article
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ة ممكنة وال يكون مباحاً للجمهور بعد انتهاء مدة حاميته. . ليبقى طي الكتامن أطول فرت (954)ويسمى باالخرتاع غري املربأ 

كام انه قد يحصل أن يحتفظ املخرتع لنفسه بأرسار اخرتاعه وال يفصح عنه اال بعد مغادرته املنشأة رغبة منه يف متلك حقوق 

ان اخرتاع لعمل سواًء كاالخرتاع، لقد حاول املرشع ان يعطي فرصة لصاحب العمل اذا أثبت بأن االخرتاع كان خالل فرتة ا

خدمة أو عريض، وليس اخرتاعاً حراً أن تكون له حقوق عىل االخرتاع وفقاً ملا أثبته يف تحديد نوع االخرتاع عىل أن يكون 

، وأعطى املرشع املرصي فرصة أخرى لصاحب العمل (955)االفصاح عن االخرتاع خالل مدة سنة واحدة بعد انتهاء عقد العمل 

، واملالحظ ان هذه النصوص قد جاءت لتضع حداً يف (956)مل بفتح مؤسسة منافسة خالل مدة ثالث سنوات يف حال قام العا

تكتم العامل عىل اخرتاعاته يف الوقت الذي يكون فيه قد استفاد مام قدمه صاحب العمل أو يف غري هذه الحاالت فان 

 اخرتاعه يكون حراً خالصاً له.

 خرتاعات العامل ثالثاً. موقف املرشع العراقي من ا

مل يتضمن قانون العمل النافذ نصاً ينظم اخرتاعات العامل غري ان املرشع العراقي قد نظم هذا االلتزام يف قوانني 

أخرى وهي القانون املدين وقانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية وقانون حامية حق املؤلف والتي تتباين فيها ملكية 

 أو أن يتملك الحق االديب دون الحق املايل وفيام ييل تفاصيل النصوص الخاصة بتنظيم هذه العامل لحقه الفكري كامالً 

 الحالة: 

 القانون املدين  .1

ان املخرتع هو من قام باالخرتاع أما مالك االخرتاع فهو من آلت اليه حقوق االخرتاع ويف ضوء ذلك فانه ليس      

( من القانون املدين أحكام ثالث صور من اخرتاعات 912اع وقد تناولت املادة )بالرضورة أن يكون املخرتع هو مالك حق االخرت 

 .( 957)العامل 

    أ. االخرتاع الحر

( منها عىل )اذا وافق العمل االخرتاع يف أثناء خدمته لرب العمل فال يكون 1نصت املادة املذكورة أعاله يف الفقرة )

قد استنبطه مبناسبة ما قام به من أعامل يف خدمة رب العمل( وهنا يكون لهذا أي حق يف ذلك االخرتاع ولو كان العامل 

العامل قد توصل اىل االخرتاع خارج وقت ومكان العمل وهنا يكون للعامل املخرتع امتالك حقه الفكري كامالً من ناحية 

 الحق االديب والحق املايل فهو مل يستفد من امكانيات صاحب العمل ومكان العمل. 

                                                           

 ،ذكرى عبد الرزاق محمد، حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية في ضوء التطورات التشريعية والقضائية، دار الجامعة الجديدة )954(

 .  11، ص 2007االسكندرية، 

من المخترع للحصول على البراءة  المعدل )الطلب المقدم 1970لسنة  65( من قانون براءات االختراع والنماذج الصناعية رقم 11نص المادة ) )955(

ميع جخالل سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كأنه قدم خالل تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو االستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل 

 عمل شأن في التوصل الى االختراع(.الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب ال

).. تزاد المدة الى ثالث سنوات اذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة  2002لسنة  82( من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 8نص المادة ) )956(

 منافسة اذا كان االختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها(. 

عد حسين عبد ملحم الحلبوسي، الوضع القانوني لالختراعات التي يكتشفها العامل اثناء قيام رابطة العمل، بحث منشور في مجلة س(957) 

 0 2005، لسنة 27القانون المقارن، العدد 
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 اع الخدمة ب. اخرت 

وهو االخرتاع الذي تقتيض طبيعة العمل املكلف به العامل افراغ جهده يف االبتكار واالخرتاع كام هو الحال بالنسبة      

وقد تضمنه  (. 958)للعاملني يف مراكز االبحاث او الرشكات الصناعية الكربى ويكون االخرتاع فيه ملكاً خالصاً لصاحب العمل 

ة الثانية من املادة املذكورة )عىل أن ما استنبطه العامل من اخرتاعات يف أثناء عمله يكون من حق الجزء األول من الفقر 

رب العمل اذا كانت طبيعة األعامل التي تعهد بها العامل تقتيض منه افرغ جهده يف االبتداع أو كان رب العمل قد أشرتط 

عات( حيث اشارت اىل ان االخرتاع الذي يتوصل اليه العامل يف العقد رصاحًة ان يكون الحق فيام يهتدي اليه من املخرت 

مبناسبة عقد عمله أي انه قد تلقى اجره مسبقاً عليه وهو السبب الدافع لعقد العمل ويكون العامل مكلف بالوصول اىل هذا 

ذه يكون يف ه ق الفكريـــل تحقيق هذه الغاية، ان الحــــاالخرتاع وقد أستخدم أموال وأدوات صاحب العمل يف سبي

الحالة بني العامل املخرتع وصاحب العمل، فيقترص حق العامل عىل ذكر أسمه يف براءة االخرتاع دون أن يكون له حقاً 

 مالياً فيه. 

 ج. االخرتاع العريض 

 هو االخرتاع الذي يحدث دون ان يكون قد اتفق عليه مبوجب عقد العمل لكنه يتوصل اليه عرضياً اثناء تنفيذ عقد  

( )ولو كان العامل قد استنبطه مبناسبة ما قام به من 1العمل وهو ما نصت عليه املادة املذكورة يف الشق الثاين من الفقرة )

 أعامل يف خدمة رب العمل(، هنا يكون الحق الفكري للعامل كله بشقيه االديب واملايل.

راقي قد أشرتط ذلك بالعقد. لقد منح املرشع الع لكن القانون أجاز لصاحب العمل أن بحصل عىل الحق املايل اذا كان 

( من املادة املذكورة الحق للعامل أن يطالب مبقابل من صاحب العمل يف حالة كان االخرتاع ذو أهمية اقتصادية 3يف الفقرة )

تيحت له يف ي أ حقيقية عىل أن يراعى يف ذلك مقدار املعونة التي استفاد منها العامل من االدوات واألموال والخربات الت

وحسناً فعل املرشع يف اتخاذ هذا املنحى الن فيه تحقيق ملصالح كال الطرفني ويك (. 959)املنشأة اململوكة لصاحب العمل

 يشجع العامل عىل االستمرار يف البحث واالخرتاع مع عدم اهدار ما قدمه صاحب العمل من تسهيالت. 

 قانون العمل النافذ.  .2

احكام العامل املخرتع وترك تنظيم هذه الحالة اىل كل  2015لسنة  37ل الحايل أو النافذ رقم مل ينظم قانون العم     

من قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية وقانون حامية حق املؤلف اللذين تم تعديلهام كام سنبني الحقاً وأضيفت لهام 

 مادة تنظم أحكام العامل املخرتع والعامل املؤلف

قانون العراقي بهذا األمر حذو القوانني املقارنة أضافة اىل قوانني املدارس الفقهية من غري املدرسة الفقيهة وقد حذا ال 

التي ينتمي اليها حيث يتمتع العامل املخرتع والعامل املؤلف بكل الحقوق والواجبات التي تقع عىل أصحاب حقوق امللكية 

قوق يف قانون العمل وامنا تضاف أحكام العامل صاحب الحق الفكري اىل لذا ليس من املجدي تكرار هذه االلتزامات والح

 قوانني امللكية الفكرية كام سابني ذلك الحقاً.

                                                           

 . 7سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي، مصدر سابق ، ص (958) 

 . 275، ص  1989 عدنان العابد ويوسف الياس ، قانون العمل ، بغداد , (959)
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 قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية .3

.  الذي تم التوصل اليه مبوجب هذه العقد أو يف حالة ( 960) تضمن قانون براءة االخرتاع حالة اخرتاع الخدمة      

صول اىل االخرتاع عند تنفيذ عقد العمل وهي بهذا قد تضمنت حالتي اخرتاع الخدمة التي أشارت اليها القانون املدين الو 

وحالة االخرتاع العريض ويف كال الحالتني فان االخرتاع يف جانبه املايل هو ملك لصاحب العمل مبناسبة عقد العمل او 

مل تنكر هذه املادة الحق االديب للعامل حيث منحته حق األبوة بذكر أسمه عىل مبناسبة تقدميه الخربة واألدوات واألموال. 

األخرتاع بعد أسم صاحب العمل يف براءة االخرتاع، كام أقرت له حق التعويض العادل يف حالة االخرتاع العريض فقط حيث 

كون ن االخرتاع ضمن مجال عمل املخرتع ينصت املادة العارشة عىل )يف غري األحوال الواردة يف املادة التاسعة وعندما يكو 

لرب العمل الخيار بني استغالل االخرتاع أو رشاءه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخرتع عىل أن يبني رب العمل رأيه تحريرياً 

خرتاع ااىل املسجل خالل األشهر الثالثة التالية لصدور الرباءة يف القبول أو الرفض( فهي مل متنحه هذا التعويض يف حالة 

الخدمة ألنه هو السبب الباعث للعقد وان أجره هو املقابل لذلك العمل حيث تضمنت املادة العارشة الحق يف مقابل تعويض 

عادل يدفعه صاحب العمل أو ان يستغل أو يشرتي االخرتاع عندما يكون االخرتاع ضمن مجال عمله عىل أن يبني رأيه 

 راءة االخرتاع أما بالقبول أو الرفض . اىل املسجل خالل ثالثة أشهر من صدور ب

 قانون حق املؤلف  .4

دخل العراق يف مرحلة جديدة جعلته يف موضع املراقب ويف مرحلة متهيدية للدخول يف منظمة  2003بعد عام      

ية، لذا ر)الكات( والتي يستوجب الدخول فيها التوقيع عىل عدة معاهدات مرافقة لها بضمنها معاهدات حامية امللكية الفك

كخطوة أوىل لهذا االنضامم حيث ان الكثري  2004لسنة  83فانه تم تعديل قانون حامية حق املؤلف بوجب قانون التعديل رقم 

من نصوص القوانني الحالية ال تنسجم واملعايري الدولية واملعرتف بها للحامية وهذا النص هو )يضاف نص جديد بني املادة 

 التايل :( ليقرأ ك11( واملادة )10)

أ. اذا كان املصنف مبتكراً  لحساب شخص آخر فان حقوق التأليف تعود اىل املؤلف اذا كان هناك اتفاق يقيض بغري  

 ذلك.

ت. تكون الحقوق ملصلحة العامل اذا كان الحق املبتكر من قبله ال يتصل بأعامل صاحب العمل ومل يستخدم العامل  

الف ىل خــمل يف محاولة الوصول إلبداعه ما مل يتفق كتابًة عـــولية لصاحب العخربات أو معلومات أو ادوات أو مواد أ 

 ذلك(. 

لقد تضمن هذا النص يف الفقرة )ب، ت( منه صنفني من االخرتاعات هام االخرتاع العريض واالخرتاع الحر وفيام ييل 

 توضيح كل فقرة.

                                                           

)عند توصل العامل في مجال  1999لسنة  28 ( من قانون براءة االختراع والنماذج الصناعية بموجب قانون التعديل المرقم9نص المادة ) (960)

في ما يأتي : عمل معين خالل تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل أو أثناء أداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق 

 ملأ. حق المطالبة بالتعويض العادل اال اذا كان عقد العمل ينص على كون االختراع مقابل أجر معين. ب. تثبيت أسم المخترع بعد أسم رب الع

 في براءة االختراع(.
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 اخرتاع العريض  .أ

ق املؤلف ملكية االخرتاع العريض مرهوناً بإرادة أطراف العالقة العقدية جعل القانون العراقي يف قانون حامية ح     
ان العامل الذي يبتكر عمالً مبناسبة عمله لصالح صاحب العمل وكان الخرتاعه عالقة بنشاطات وأعامل صاحب العمل (. 961)

انه ليس ضمن التزامه  أو باستعامل خربات أو معلومات وأدوات صاحب العمل فان اخرتاعه يؤول لصاحب العمل، غري

التعاقدي، اال ان القانون قد منح العامل الحق بان يتفق عىل أن يكون العمل لصالحه. ان االمكانيات التي أتيحت للعامل 

مبناسبة عمله هي من أوصلته اىل االخرتاع لكنه غري ملزم مبوجب عقده أن يحقق مثل هذا االخرتاع وبالتايل فان لكال 

 وتبقى ملكية االخرتاع متوقفة عىل االتفاق الالحق بني صاحب العمل والعامل املخرتع.الطرفني حقاً فيه 

 االخرتاع الحر .ب

. ومل يستخدم أدوات (962)نصت الفقرة )ت( عىل منح العامل حقوق اخرتاعه اذا توصل اىل ابتكار خارج العمل      

 ل عىل هذا االخرتاع يف حالة اتفاقه مع العاملوخربات صاحب العمل ولكن القانون قد منح صاحب العمل امكانية الحصو 

 ويالحظ عىل هذا النص ما ييل : 

)أوالً(: مل مينح الحق االديب رصاحًة كام هو معتاد يف نصوص مقاربة له كام ورد يف قانون براءة االخرتاع والنامذج 

 الصناعية الذي أقر بحق أبوة للعامل املبتكر.

حب العمل يف كال نوعي االخرتاع أن يحصل عىل حقوق االخرتاع مبوجب اتفاق )ثانياً(: أعطى مكنة للعامل ولصا

وبذلك أتاح للطرف الراغب باالستفادة والذي له امكانية لتنفيذ االخرتاع أن يستغل الحقوق املالية لالخرتاع. مل يتضمن هذا 

 النص املقابل أو البدل الذي مينح للعامل مقابل اتفاقه عىل منح حق اخرتاعه.

ثالثاً(: يالحظ ان اضافة هذا النص اىل قانون حامية حق املؤلف هو اتجاه قد أخذت به أغلب قوانني وترشيعات الدول )

االخرى لذا فان املرشع قد حذا حذو القوانني االخرى يف هذا املسلك. من كل ما تقدم وبعد مراجعة كافة القوانني العراقية 

اًء بالقانون املدين مروراً بقانون براءة االخرتاع ولغاية قانون حامية حق املؤلف ترى التي منحت العامل الحق يف اخرتاعه ابتد

أك ر مرونة يف امكانية اكتساب أطراف عالقة العمل لحقوق االخرتاع رغم انه مل يتضمن االشارة اىل التعويض العادل يف 

 حالة االتفاق مينح حق اخرتاعه .

 الخامتة 

جز اىل اهم النظريات التي صنفت اخرتاعات العامل ومدى تأثر القوانني بها حيث ان تطرقنا يف هذا البحث  املو 

القانون املدين العراقي الذي يعد القانون االول الذي نظم احكام هذا املوضوع ويظهر بوضوح ميله اىل تغليب حق صاحب 

                                                           

م من الفقرة أ من هذا المادة، اذا )ب. على الرغ 2004لسنة  83/ب( من قانون حماية حق المؤلف بوجب قانون التعديل رقم 10نص المادة ) )961(

 ابتكر العامل خالل عمله مصنفا له عالقة بنشاطات واعمال صاحب العمل او باستعمال خبرات او معلومات او االت او ادوات صاحب العمل التي

 ًة على خالف ذلك(.هي تحت تصرف العامل في محاولته إلبداع هذا المصنف فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتاب

)تكون الحقوق لمصلحة العامل اذا كان الحق  2004لسنة  83/ت( من قانون حماية حق المؤلف بوجب قانون التعديل رقم 10نص المادة ) )962(

ول حاولة الوصالمبتكر من قبله ال يتصل باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات او معلومات او ادوات او مواد اولية لصاحب العمل في م

 البداعه ما لم يتفق كتابة على خالف ذلك( .
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عا ز هذا املنحى فهو مل مينح العامل حقا واسالعمل عىل العامل . ومن ثم قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية الذي عز 

يف حق متلك االخرتاع حيث جعل الغلبة لصالح العمل الذي ينجز للشخص املعنوي . ومل يضع الية واضحة ومنصفه 

للتعويض العادل بل ان احكام القانون املدين كانت اك ر انصافا للعامل من قانون براءة االخرتاع . وبعد صدور التعديل  رقم 

لقانون حق املؤلف العراقي الذي اضاف النص الخاص باخرتاعات العاملني اصبح هو النص املعتمد بوصفه  2004( لسنة 82)

اقرب النصوص لقواعد االتفاقيات واملعاهدات الدولية .رغم عدم تضمنه التعويض او املكافئة يف حالة االخرتاع ذا القيمة 

 ات التي تم التوصل اليها :االقتصادية وفيام يأيت النتائج واملقرتح

 اوالً. النتائج

 يكون االخرتاع من حق صاحب العمل متى ما كان ناتجا عن عقد العمل . .1

مل مينح القانون مكافاة للعامل عند انجاز االخرتاع مبوجب عقد عمله حيث عد القانون ان العامل املبتكر قد حصل  .2

ستمرار بهذا النوع من العقود التي تستوجب ان ينرصف عىل اجره سلفا ومن ثم ال يكون للعامل الرغبة يف اال 

 العامل بجهده وعلمه عىل شكل استثنايئ للوصول اىل االخرتاعات .

مل تجعل القوانني االخرتاع العريض حقا او الحر حقا خاصا للعامل بصورة نهائية بل منحت اصحاب العمل الحق  .3

بإمكانه مالحقة العامل يف حال تركه العمل ملحاوله اثبات ان باالتفاق مع العامل للحصول عىل االخرتاع كام انه 

 االخرتاع قد تم اثناء مدة العقد.

من قانون براءة االخرتاع  9مل  تنص القوانني عىل بقاء الحق االديب يف كل االحوال عدا ما اشارت اليه املادة  .4

 لسنة     65والنامذج الصناعية رقم 

 لصاحب العمل عند التوصل اىل االخرتاع  مل تشرتط القوانني اخطار العامل .5

يعد القانون اخرتاعات العامل من الحقوق التي ينظمها االتفاق اك ر من النص القانوين وهي بذلك تخرج هذه 

 النصوص عن الطابع الحاميئ الذي يهدف اىل حامية العامل مام يعرضهم اىل هيمنة اصحاب العمل .

 ثانياً. املقرتحات 

رشع بتوحد القوانني التي تنظم احكام امللكية الفكرية بنصوص متوازنة تراعي مصلحة اصحاب العمل نقرتح قيام امل .1

 والعامل  بصورة تحافظ عىل حقوقهم مع استمرار وترية االخرتاع واالبتكار

 توحيد الجهات التي تقوم بتسجيل حقوق امللكية الفكرية بكل انواعها مام يسهل احصا النشاط االبتكاري ويعمل .2

 عىل ايجاد متخصصني يف مختلف انواع امللكية الفكرية 

منح العامل حق الحصول عىل مكافأة مجزية يف حالة االخرتاعات التعاقدية لتشجيع العامل املبتكرين عىل مواصلة  .3

 عمله يف هذه املجاالت واالستفادة املتبادلة بني اصحاب العمل وامكانياتهم وخربات العامل 

ديب بالنص عليه رصاحة برصف النظر عن ايلولة الحق االديب يف كل انواع االخرتاعات دون منح العامل حقه اال  .4

 خضوعها لالتفاق 

 اضفاء الطابع الحاميئ عىل النصوص التي تنم حقوق العامل الفكرية . .5
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 وتعديالته 1971لسنة  3قانون حامية حق املؤلف رقم  .1

 املعدل. 1970لسنة  65قانون براءة االخرتاع والنامذج الصناعية العراقي رقم  .2

 . 1951لسنة  40القانون املدين العراقي رقم  .3

 ب. الترشيعات املرصية

 .      2002لسنة   82قانون امللكية الفكرية املرصي رقم 
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 ســمـــاحــــة اإلســـــالم فــــي مفهــــوم التجـــــديد الـــــــدين
 

 ســمـــاحــــة اإلســـــالم فــــي مفهــــوم التجـــــديد الـــــــدين
    

 زهر المملـكة المغربيةأستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة ابن 
 أستاـــذ زائــر جامعة محمــد الخاـــمـــس أبــوظـــــــبي

 

 ديبـــــاجـــــة:

إن هذا الدين العاملي الذي يخاطب الناس كافة، بجميع أعراقهم وأطيافهم، يف كل أرجاء األرض عالج جميع أمورنا 

نف. امها رسها وعلنها متيز بخصائص منها: السامحة واليرس ونبذه للعالدينية والدنيوية الروحية واملادية دقها وجلها خاصها وع

 .سامحة القوي ويرس املعتدل ال سامحة الخانع الذليل وال يرس املضيع للدين

جعل الله تعاىل الدين اإلسالمي خاتم األديان ومحمدا صىل الله عليه وسلم خاتم املرسلني؛ لذا فقد اختص الله تعاىل 

ْعَمتِي ﴿الْيَْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِدينَكُْم َوأمَْتَْمُت َعلَيْكُْم نِ الكامل والتامم؛ ليصلح لكل زمان ومكان قال تعاىل: اإلسالم بخصائص 

، فدلت اآلية الكرمية عىل كامل الدين ومتام النعمة، كام أن الله تعاىل ارتضاه لنا فمن (963)َورَِضيُت لَكُُم اإْلِْساَلَم ِدينًا﴾

  .عىل نهجه مطبقا أحكامه فقد اهتدى إىل مرضاة الله وفاز برضوانه متسك به وسار

إن هذا الدين العاملي الذي يخاطب الناس كافة، بجميع أعراقهم وأطيافهم، يف كل أرجاء األرض عالج جميع أمورنا 

 ونبذه للعنف. لسامحة واليرسالدينية والدنيوية الروحية واملادية دقها وجلها خاصها وعامها رسها وعلنها متيز بخصائص منها: ا

سامحة القوي ويرس املعتدل ال سامحة الخانع الذليل وال يرس املضيع للدين، فتمثلت سامحة اإلسالم يف العقيدة والعبادة 

اَل يُكَلُِّف ﴿واملعامالت واألخالق وسائر ترشيعاته مع املسلم وغري املسلم، فجاءت تعليمه تتفق وطبيعة اإلنسان قال تعاىل: 

َف َعنْكُْم َوُخلَِق اإْلِنَْساُن َضِعيًفا﴾.، (965)﴿اَل يُكَلُِّف اللَُّه نَْفًسا إاِلَّ َما آتَاَها﴾، (964)للَُّه نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها﴾ا  (966)﴿يُِريُد اللَُّه أَْن يَُخفِّ

 :املقصود بالسامحة

سّمح هولة، يقال: سمح )بفتح السني( وت: يقول ابن فارس تدّل ماّدة )س م ح( عىل معنى الّسالسة والسّ السامحة لغة

 :وسامح، فعل شيئا فسّهل فيه، وأنشد ثعلب يف هذا املعنى

 ولكن إذا ما جّل خطب فسامحت *** به النّفس يوما كان للكره أذهبا

                                                           

 .3سورة المائدة اآلية: - 963

 .286سورة البقرة اآلية: - 964

 .7سورة الطالق اآلية: - 965

 .28سورة النساء اآلية: - 966
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ا يقول اللّه عّز وجّل: أسمحو »ويقال أيضا سمح )بضّم امليم(، وأسمح: إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء، ويف الحديث: 

، ويف األثر: أّن ابن عبّاس سئل عن رجل رشب لبنا محضا، أيتوّضأ؟ قال: اسمح يسمح (967)«لعبدي، كإسامحه إىل عبادي

 .لك، ومعناه سّهل يسّهل لك وعليك

 (968)وقولهم: الحنيفيّة الّسمحة ليس فيها ضيق وال شّدة.

 :السامحة اصطالحا

 :الّسامحة يف االصطالح تقال عىل وجهني

ره الجرجايّن من أّن املراد بها: بذل ما ال يجب تفّضال، أو ما ذكره ابن األثري من أّن املقصود بها: الجود ما ذك األّول:

   (969)عن كرم وسخاء

يف معنى التّسامح مع الغري يف املعامالت املختلفة ويكون ذلك بتيسري األمور واملالينة فيها الّتي تتجىّل يف  اآلخر:

ة املسلمني الّتي تبدو يف تعامالتهم املختلفة سواء مع بعضهم البعض، أو مع غريهم من أصحاب التّيسري وعدم القهر، وسامح

 .الفكر واملنهج األخر

 :سامحة نفس املسلم

رىب اإلسالم أبناءه عىل السامحة وحب الخري للناس جميعا ونبذ العنف ما بني املسلم واملسلم ومع غري املسلم ممن ال 

ن خلقك فمنك اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد م»املسلمني قال النبي صىل الله عليه وسلم:  يحملون الضغينة ويساملون

، فمن طبيعة النّفس السمحة أن يكون صاحبها هيّنا ليّنا إذا رأى أذى يلحق أحدا «وحدك ال رشيك لك فلك الحمد والشكر

ليه ه، ويكشف كربه، وتذكر مناشدة النبي صىل الله عمن عباد الله رىث له، وواساه يف مصيبته، ودعا الله: أن يغفر ذنب

 .«إن تغفر اللهم تغفر جام *** وأي عبد لك ما أملا»وسلم: 

فََعىَس أَْن تَكْرَُهوا ﴿هذه النفس التي تقبّل ما يجري به القضاء والقدر بالرّضا والتّسليم، ويراقب دامئا قول اللّه تعاىل: 

، وهو من أجل ذلك يستقبل كّل ما يأتيه من قبل اللّه عّز وجّل بغاية الرّضا، ويالحظ )970(َخرْيًا كَثِريًا﴾َشيْئًا َويَْجَعَل اللَُّه ِفيِه 

، وليس عجبًا ألمر املؤمن إنَّ أمره كله خري»جوانب الخري يف كّل ما تجري به املقادير قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: 

، وهو لذلك (973)«صرب فكان خريًا له (972)شكر فكان خريًا له، وإن أصابته رضَّاء (971)ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته رسَّاء

يرتقّب املستقبل بتفاؤل وأمل كام يستقبل الواقع بانرشاح ملا يحّب وإغضاء عاّم يكره، وبذلك يسعد نفسه ويريح قلبه، وهذا 

                                                           

، )الدرر السنية: "سمح:  [14 /24 /18] اآليات/ األحاديث/ اآلثار -السماح  -الصفات المستحبة -كتاب نضرة النعيم-الموسوعة الشاملة  - 967

َماح َرَباح« اْسَمح ُيْسَمح بك»، «اْسَمْح ُيْسَمْح لك»، «أْسِمحوا ِلَعْبِدي كإْسَماحه إلى عبادي»فيقول الّله تعالى:   .""السَّ

 . [308 /1] [، والمصباح490 -489/ 2[، واللسان ]376/ 1[، والمصباح ]298/ 3مقاييس اللغة ] - 968

 . [398 /2] [، والنهاية البن األثير127للجرجاني ]التعريفات  - 969

 .19النساء من اآلية: -970

 . [4/361] السراء: الرخاء. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور - 971

 . [4/483] الضراء: نقيض السراء. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور - 972

 [.3/365يب للمنذري( ص: ]الراوي: أبو ذر الغفاري )الترغيب والتره-الدرر السنية  - 973
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عامل ه بالواقع الّذي ال ميلك دفعه أو رفعه، ويمن كامل العقل، ألّن العاقل هو الّشخص الواقعّي أي الّذي يسعد نفسه وقلب

النّاس بالتّسامح ألنّه ال ميلك أن يطّوع النّاس جميعا ملا يريد ألنّهم مثله ذوي طبائع متباينة وإرادات مختلفة عن أيب هريرة 

 إنََّكم لن تََسُعوا الناَس بأموالِكم، »ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: 

 (974).»لكن يََسُعهم منكم بسُط الوجِه وحسُن الُخلُقِ و 

يَب َعلَيْكُُم ﴿قَاَل اَل ت َْرِ انظر لسامحة نبي الله يوسف عليه السالم مع أخوته بعدما كان منهم كام أخربنا الله تعاىل: 

له عليه وسلم مع أهل مكة بعدما من الله عليه بفتحها وسامحة النبي صىل ال  )975(.الْيَْوَم يَْغِفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي﴾

، وعيادته للفتى اليهودي يف مرضه األخري ووقوفه ملا مرت جنازة الرجل اليهودي، وعن أيب (976)«اذهبوا فأنتم الطلقاء»قال: 

انًا وإمن»هريرة رىض الله عنه قيل : يا رسوَل اللِه! ادُْع عىل املرشكني. قال   .(977) »ا بُِعثُت رحمةً إين مل أُبَعْث لعَّ

يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن هذه أخالق املسلم مع من يسامل قال تعاىل:  ﴿اَل يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

وَن ﴿يَُقولُ ، وانظر إىل موقف النبي من املنافقني ملا قالوا: (978)ِديَارِكُْم أَْن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي﴾

﴾ قلام طالب الصحابة النبي صىل الله عليه وسلم بأن يأمر بقتلهم رفض  (979)لنَِئْ رََجْعنَا إىَِل الَْمِدينَِة لَيُْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلَذَلَّ

الم أبناءه عىل السامحة، ومأل قلوب أفراده حبا لله وللناس أجمعني وبعد أن رىب اإلس حتى ال يقال أن محمدا يقتل أصحابه،

، فاقبلوا عىل الناس مبا (980)﴿َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾مل تكن األنانية حارضة يف النفوس قال تعاىل: 

َِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة عندهم من خري يدعون إىل سعادة الدنيا واآلخرة عمال بقوله تعاىل:  ﴿ادُْع إىَِل َسِبيِل َرب

، فكان نرش الخري يف ربوع املعمورة بالحكمة واملوعظة الحسنة ال عنف فيها وال إكراه، قال )981(َوَجاِدلُْهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن﴾

فات القادة واألمراء يف فتوح الّشام(: "والنّاظر يف الّشيخ محّمد الّصادق عرجون تحت عنوان )سامحة املعاملة يف ترّص 

ترصّفات قادة الفتوحات اإلسالميّة من أصحاب رسول اللّه صىّل اللّه عليه وسلّم وأمرائه ووالته وتالميذهم من التّابعني 

الحني يتعاونون هدين واملصوتابعيهم يرى أنّهم كانوا أحرص عىل الرّفق والّسامحة يف تنفيذ العهود واملصالحات ماّم جعل املعا

 .مع املسلمني يف صدق وإخالص؛ نتيجة ملا رأوه من العدالة الرّحيمة يف معاملة املسلمني لهم

وقال الّشيخ: تطبيق سامحة اإلسالم من أعظم أسباب رسعة انتشاره، ويف هذه الّسياسة الحكيمة الرّحيمة أوضح إجابة 

جىّل هائلة الّتي طوى فيها اإلسالم أك ر املعمور من األرض تحت ظلّه الظّليل، ويتعن تساؤل املتسائلني عن أسباب الرّسعة ال

 :إبراز هذه املبادئ يف أمور

                                                           

 [.10/474فتح الباري البن حجر العسقالني ]ص - 974

 . 92سورة يوسف اآلية: - 975

 [.1163األلباني )السلسلة الضعيفة ] - 976

 .باختصار [472 /2] [471 /2] األخالق اإلسالمية للميداني - 977

 .8سورة الممتحنة اآلية: - 978

 .8سورة المنافقون اآلية: - 979

 .9حشر اآلية: سورة ال - 980

 .125سورة النحل من اآلية: - 981
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أّن هذه املبادئ الّسمحة الرّاشدة تنقض الفكرة املتعنّتة الجاحدة الّتي يرّددها أعداء اإلنسانيّة، بتصوير فتوحاته  أّوال:

 .صاب خرياتها وحرمانها من نعم اللّه عليها فيام أنعم به من مصادر ال ّروة االقتصاديّةغزوا ماّديّا لنهب ثروات األمم، واغت

وتصوير هذه الفتوحات بأنّها إكراه للّناس بقّوة الّسالح عىل الّدخول يف دين اإلسالم. ألّن الّنظرة العابرة بله الّناقدة الفاحصة. 

ألّن هذه الفتوحات، كام دّونها التّاريخ الّصادق بأقالم جهابذته من  يف فتوحات اإلسالم، ترّد ذلك وتدفع يف صدر زاعميه؛

أبناء اإلسالم، أو غريهم من طاّلب الحقائق الّذين ينشدونها يف مقارّها من واقع األحداث، مهام كلّفهم ذلك من تعب 

 (982)ومشّقة، أصدق شاهد عىل عدالة اإلسالم وسامحته

األّمة اإلسالميّة، وعظيم فتوح املصالحات. نقرأ يف مصالحاته ألهل الّشام أنّه فهذا أبو عبيدة بن الجرّاح أمني هذه 

صالحهم عىل اإلبقاء عىل معابدهم من البيع والكنائس داخل املدن وخارجها مصونة، ال يهدم منها يشء، وال يغرّي من 

حاميتهم من اعتداء من يهّم معاملها يشء، وصالحهم عىل حقن دمائهم وحفظ حياتهم، وصالحهم عىل الّدفاع عنهم و 

باالعتداء عليهم، وصالحهم عىل أّن من قاتلهم أو ناوأهم وجب عىل املسلمني أن يقاتلوه دونهم، ويدفعوه عنهم بقّوة 

 .الّسالح

فهل هذه املبادئ الّتي تلزم املسلمني أن يحافظوا عىل معابد أهل الّذّمة واملعاهدين داخل املدن وخارجها، وتلزمهم 

دمائهم أن تسفك والّدفاع عنهم. ميكن أن يشتّم منها رائحة غزو مادّي لنهب ثروات أو جمع أموال؟ أو يتصّور فيها  بحامية

 اعتداء عىل حّرية األديان؟

إّن هذه املصالحات الّتي تعتمد عىل العدل والرّحمة، والّتي قامت عىل الرّفق بأهل الّذّمة كان لها أثرها الخطري  ثانيا:

 .دفه اإلسالم من فتوحاتهالّذي استه

فقد رأى أهل الّذّمة وفاء املسلمني لهم برشوطهم، وشاهدوا حسن سريتهم فيهم، وجّربوا معاملتهم، فوقفوا معهم 

مخلصني، وصاروا عونا للمسلمني عىل أعدائهم، فكانوا يخربونهم بأحوال أعدائهم، ليكونوا منهم عىل حذر واستعداد 

 .ملالقاتهم

لّسمحة، وبهذه الّسامحة يف املعاملة فتحت بالد الّشام، ومل تكن هذه الّسياسة الحكيمة الرّحيمة يف بهذه املعاملة ا

معاملة أهل الّذّمة هي منهج أيب عبيدة وحده، بل كانت املنهج الّذي أقام اإلسالم دعامئه، وثبّت يف رشيعته أعالمه، وأعىل 

ملوا املصالحة أيب عبيدة توّصل إليه باجتهاده، وفرضه عىل والته الّذين ع يف آفاقها منائره، فهو ليس منهجا خاّصا ألمري فتح

، (983)تحت إمرته؛ وإمّنا هو منهج عاّم يف رشيعة اإلسالم؛ ينبع من مصدريها األصيلني: القرآن الكريم والّسنّة النّبويّة املطّهرة

ِل اللِه تقاتلوَن اغزوا بسِم اللِه يف سبي»بعَث رسيًة يقوُل لهم: عن عمر بن عبدالعزيز كان رسول الله صىلَّ اللُه عليِْه وسلََّم إذا 

 (984)»من كفَر باللِه، ال تَغلُّوا وال تَغِدروا وال مُتثلُوا وال تَقتلوا وليًدا، وقْل ذلك لجيوِشَك ورساياَك إْن شاَء اللهُ 

                                                           

 . [2599] صحيح مسلم ص - 982

 . [2999] رواه مسلم - 983

 ابن عبدالبر )التمهيد (. - 984



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

389 

قرار ويعم املجتمع باألمن واالست نرش السامحة وإحياؤها يف نفوس الناس ونبذ العنف من األهمية مبكان؛ حتى ينعم

الرخاء، فالعنف غري املربر من الحكومات واألفراد مرفوض واستخدام مبدأ الحكمة واملوعظة الحسنة أمر مطلوب فتقابل 

اِب قُْل يَا أَْهَل الِْكتَ ﴿الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة كام تعلمنا من كتاب الله وسنة نبيه صىل الله عليه وسلم فال تعاىل: 

ِن اللَِّه فَإِْن تََولَّْوا فَُقولُوا ِخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدو تََعالَْوا إىَِل كَلَِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوبَيْنَكُْم أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ اللََّه َواَل نرُْشَِك بِِه َشيْئًا َواَل يَتَّ 

 .الح الضعيف، فالعنف س)985(اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِموَن﴾

   :وإلحياء السامحة ونبذ العنف يدعوك اإلسالم إىل

ْ ذَاَت ِبيِْنكُْم﴾إصالح ذات البني قال تعاىل: أّوال: ْ اللَّه َوأَْصلُِحوا َُّقوا ، وروى الرتمذى قال رسول الله صىل الله (986)﴿فَات

صالح ذات البني؛ إ »أت يا رسول الله. قال: قالوا بىل إن ش«. أال أخربكم بأفضل من الصيام والصالة والصدقة»عليه وسلم: 

 .»فإن فساد ذات البني هي الحالقة ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين

ُمك يف وجِه »واستقبال النّاس بالبرش قال معلم البرشية وخري الربية صىل الله عليه وسلم:  الوجهطالقة  ثانيا: تبسُّ

ْوَك أخيك صَدقٌة وأمرُك باملعروِف ونهيُك عن ا اللِة لك صَدقٌة وإماطتُك األَذى والشَّ ملنكِر صَدقٌة وإرشاُدك الرَّجَل يف أرِض الضَّ

 .(987)»والعظَْم عن الطَّريِق لك صدقٌة وإفراُغك من دلِْوك يف دلِْو أخيك لك صدقةٌ 

سالمة الصدر  عنصفات تسامح تنبأ   ثالثا: طيب الكالم، وحسن املقال، ونرش السالم، وإطعام الطعام، ووصل األرحام

الم، وأطعموا الطَّعام، وصلوا »، وقال صىل الله عليه وسلم: (988)﴿َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا﴾قال تعاىل:  يا أيُّها النَّاس أفشوا السَّ

 .(989)»األرحام، وصلُّوا باللَّيل والنَّاس نيام، تدخلوا الجنَّة بسالم

هفوات، ألّن من كان سمح النّفس كان حسن املصاحبة إلخوانه وألهله حسن املصاحبة واملعارشة والتّغايض عن ال رابعا:

النبي صىل الله  وألوالده ولخدمه ولكّل من يخالطه أو يرعاه يسامح ويعذر؛ فعدم قبول املعذرة خطأ كبري روى ابن ماجة أن

، وىف رواية عند (991( )990)«من أعتذر إيل أخيه املسلم فلم يقبل منه كانت عليه مثل خطيئة صاحب مكس:»عليه وسلم قال 

 .(992)«من تُنصل إليه فلم يقبل مل يرد عىل الحوض»قال صىل الله عليه وسلم:   الطرباين

امح. يقال سَمح و «. أْسِمحوا لَِعبِْدي كإْساَمحه إىل عبادي»سمح" فيه. فيقول اللّه تعاىل: " أْسَمح اإلْسامح: لغة يف السَّ

ا يقال يف املُتَابعة واالنِْقياد. يقال أْسَمَحْت إذا جادَ وأْعطى عن كَرَم وَسَخاء. و  قيل إمنا يقال يف السخاء َسَمحٍ وأما أْسَمح فإمنَّ

                                                           

 .64سورة آل عمران اآلية: - 985

 .1سورة األنفال اآلية: - 986

 .باختصار [442 -425 /1] الموسوعة في سماحة اإلسالم - 987

 .83سورة البقرة من اآلية: - 988

حه الترمذي، وقال الحاكم ]1334[، وابن ماجه ]2485رواه الترمذي ] - 989 [: صحيح على 3/14[ ِمن حديث عبد الله بن سالم رضي الله عنه، وصحَّ

حه البغوي في )شرح السنة  .([4/40] شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وصحَّ

 .المكس: نوع خبيث من نهب المال - 990

 .([81] مصر )خلق المسلم للغزالي  ة الرئيسيةطبعة خاصة بالجمعية الشرعي - 991

 .([81] مصر )خلق المسلم للغزالي -طبعة خاصة بالجمعية الشرعية الرئيسية  - 992
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اْسَمح يُْسَمح »أي: َسهِّل يَُسهل عليك، ومنه حديث عطاء: « اْسَمْح يُْسَمْح لك»املُساَُهلة وفيه: 1163نفُسه: أي انَْقادت. 

اَمح رَ »، ومنه الحديث املشهور: «بك  .أي: املُساََهلة يف األشياء يَْربُح صاحبُها. )النهاية يف غريب الحديث واألثر(« بَاحالسَّ

 التســــــامــــح:

مام ال شك فيه بأننا نعيش ضمن مجتمع يتشابك مع العديد من العالقات االجتامعية املختلفة، والتي تتطلب منا أن 

هو إحدى  لطرق السليمة، والتي ترفع من شأن املجتمع ورقيه، والتسامحنتحىل باألخالق التي متكننا من التعامل مع غرينا با

 التي يجب أن يتحىل بها الجميع، فام هو التسامح. 1163تلك 

 تعريفات التسامح:

 اهتمت العديد من املجاالت بتوضيح مفهوم التسامح، كالدين، واملجتمع، والثقافة، وميكننا تعريف التسامح كام ييل: 

 1163امح اصطالحاً عىل أنه القدرة عىل العفو عن الناس، وعدم رد اإلساءة باإلساءة، والتحيل باألخالق يعرف التس

الرفيعة التي دعت لها كافة الديانات واألنبياء والرسل، وهذا كله سيعود عىل املجتمع بالخري من خالل تحقيق 

ورصاعات، ويجب احرتام الثقافات الوحدة والتضامن والتامسك، واالبتعاد عاّم يفسد املجتمع من خالفات 

 والعقائد وقيم اآلخرين، حتى يتحقق العدل واملساواة والحرية.

  التسامح عند حقوق اإلنسان، هو قيمة تتعلق بشكل وثيق بالحقوق التي يتميز بها النظام الدميوقراطي كحرية

م رب، واحرتام رأي األقلية وعدالتعبري عن الرأي، وتنظيم املجتمع ومساواته أمام القانون، وحقوق أرسى الح

تهميشهم أو إلحاق األذى بهم، وهو قبول اختالف الصفات اإلنسانية الفكرية والخلقية، وبأن لكل فرد يف هذا 

املجتمع حقاً يجب عىل الجميع اإلقرار به وعدم التعدي عليه، وهو ال يعني تخيل الفرد عن حقوقه ومعتقداته، 

 خالفه الرأي دون التعدي عليه.بل االلتزام بها واحرتام من ي

 أهمية التسامح:

  يخلص التسامح الفرد من أخطائه التي قام بها وشعوره بالذنب واإلحراج، وذلك من خالل مسامحته لنفسه وتصحيح

 أخطائه.

 نيرفع من رقي الشخص الذي يبادل اإلساءة بالتسامح، وتجعله إنساناً مليئاً بالخري، وميتلك نفسية سويّة، بعيدة ع 

 الحقد والكره واألمراض النفسية.

  يجنب التسامح حدوث املشاكل بني األصدقاء واملحبني بسبب سوء ظنهم ببعضهم البعض وعدم تلمس األعذار

 لهم.

 .سينال الشخص املتسامح الثواب من الله تعاىل، وسيعفو عنه باملقابل 

 شتى ة عىل حقوق الغري وتقبل االختالف بيحقق املقدرة عىل التعايش بني األفراد والشعوب، من خالل املحافظ

 مجاالته، دون اللجوء للعنف والرصاع ومشاعر الحقد والكراهية والعنرصية.

  تحقيق املصلحة العامة كأولوية مع املحافظة عىل مصالح األفراد، من خالل عدم التعدي عليها والسامح بتحقيقها

 بالطرق القانونية والسليمة.
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 ا يف والحوارات الفعالة والبناءة، حيث يجعل األفراد يهتمون باألساليب وبتحقيق مراتب علييرفع قيمة العلم والتثق

 من الثقافة والتعليم حتى يصل ألهدافه بالطرق السليمة، دون أن يعتدي عىل حقوق غريه.

 تعريف التَّسامح:

ي إىل التَّساهل والتَّهاون وا  العفوُ و للني، ومن مدلوالته اللغويَُّة الِحلُم يُشرُي الفعُل تساَمح الخاميسُّ الالزم املعتدِّ

فح. واملُسامحة، أي ُغفراُن الحقوقِ  السة واملُساهلة  (993)والعفِو عن الخطأ واملوافقة عىل الصَّ امحُة لغًة عىل السَّ وتدلُّ السَّ

للطف ا والتهاوِن والِحلم والرِّفق، ويف النُّظم الفلسفيَّة العاملية يُنظر للتسامح بأنَّه احرتاٌم تباديلٌّ بني األفراِد واآلراء وإظهار

  (994)ن لفظياً أو سلوكياً مهام كان مستواه صحيحاً كان أم خاطئاً.واألدب يف ما يُعربِّ عنه اآلخرو 

ا يف اصطالح اللغِة والعلوم فيجتمُع الفالسفة وأهل اللغة واالجتامع عىل وصف التَّسامح كقيمٍة بأنَّه العطاُء والبَذُل  أمَّ

هولة يف املعامالت ويف إنفاذ ُل الذي ال إجبار فيه وال واجب، وهي السُّ  (995)ف.األمور وتيسريها ويف اللنِي والتلطُّ  املُتفضِّ

 قيمة التَّسامح:

 يُعزِّز قٍ يعدُّ ُخلُق التَّسامح إحدى أهمِّ الِقيم اإلنسانيَّة الحياتيَّة العامليَّة، إذ يُنظر إليه عىل صعيد الفرد كُمكتسٍب ِقيمي را

احرتام الفرِد لذاته وارتباطه باآلخرين، كام يُنظر إىل التَّسامح مجتمعياً عىل أنَّه ترشيٌع ذايتٌّ مستحقٌّ يضمن تحصيل الحقوِق 

م عىل تِّ وأداء الواجباِت ليخلق مجتمعاً مرتاحامً ملتحامً، وتُشكِّل هذه النَّظرة تجاه التَّسامح مسؤوليَّة سياسيَّة وكياناً قيمياً يُح

  (996)الجميع احرتامه وااللتزام مبضاممينه وأخالقيَّاته.

اموية عىل تعميم التَّسامح كوثاٍق ديني مينح لكل شخٍص حقوقه وحريَّاته مبا يتناسب  أما دينياً فقد اشتملت الرَّسائل السَّ

م حدى أهم القيكإ التَّسامحع تركيبة االختالف والتعددية، وقد حملت رسالة اإلسالم العظيمة عىل سبيل املثال قيمة م

امية، فحرصت عىل تعميمها عىل مستوى األديان واألعراق واأللوان واالختالفات، حتَّى إنَّها  واألخالق اإلسالميَّة السَّ

عوة واألسلوب واجتناب املجادلة  ة وحريَّاتهم يف العبادات واملعتقدات، وأوصت بلنِي الدَّ لت بضامِن حقوق أهل الذمَّ تكفَّ

ة وأهل الكتاب كانوا والفظاظة، وتجاوزت رشائع اإلس الم ذلك املفهوم لِتُحلَّ ذبائح الكتابيني وطعامهم، بل إنَّ أهل الذمَّ

الة  يجدون العدل يف ديار املسلمنَي، ويقتفون آثارهم يف طيب املعاملة واملعارشة والجوار، حتَّى إنَّ الرَّسول الكريم عليه الصَّ

ه )فقال الم جعَل حقوق املُعاَهدين يف حقِّ الم: أال َمن ظلَم ُمعاهًدا، أِو انتقَصُه، أو كلََّفُه فوَق طاقِتِه،  والسَّ الة والسَّ عليه الصَّ

 (998)(997)أو أخَذ منُه شيئًا بَغريِ طيِب نفٍس، فأَنا َحجيُجُه يوَم القيامِة(

ه وأن يقتصَّ له كاَن مادياً أو معنوياً، غريَ أنَّه  وعىل صعيد الحقوِق وقضائها أجاز اإلسالُم لصاحب الحقِّ أن يسرتجع حقَّ

موَّ والحظَّ العظيم ملن يتحىلَّ  ه ورغبته يف القفيصفح ويعفو مع قدرته عىل  بالتَّسامحجعَل السُّ صاص أو ردِّ األذى استيفاء حقِّ

                                                           

 . 2017-10-26خ ، معجم قاموس المعاني، اّطلع عليه بتاري"تعريف تسامح" -993

 .The Philosophy Resource" ,thephilosophyresource ,Retrieved 6-11-2017" بأ - 994

ماحة لغة واصطالحًا" - 995 ة"معنى السَّ  موسوعة األخالق. -، الدرر السنيَّ

 حيح.، خالصة حكم المحدث: ص3052رواه األلباني، في صحيح أبي داود، الصفحة الرقم:  - 996

د  - 997  ، شبكة األلوكة."التسامح في اإلسالم"أحمد السيِّ

 .40سورة الّشورى، آية:  - 998
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http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_ref-FuHKs5qrsp_2-1
https://dorar.net/akhlaq/673
https://dorar.net/akhlaq/673
http://www.alukah.net/sharia/0/62413/
http://www.alukah.net/sharia/0/62413/
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الم يف العفو عن أهل مكَّة يوم فتحها، فجعلَهم  الة والسَّ الة عىل ذلك يف ُخلُق النَّبي عليه الصَّ ألصحابه، وتتجىلَّ األمثلة الدَّ

َل ربُّ العزَّة جلَّ وعال بأجِر  و ووعدهم بعظيم والعف بالتَّسامحِ املُتخلِّقنَي طُلقاَء َمعفيني مع ظُلمهم له وقُدرتِه عليهم، وقد تكفَّ

ِه إِنَُّه اَل يُِحبُّ الظَّالِِمنَي﴾﴿َوَجزَاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَ األجر ورفعة املكانة فقال تعاىل:  ثْلَُها فََمْن َعَفا َوأَْصلََح فَأَْجرُُه َعىَل اللَـّ ثمَّ  (999)ٌة مِّ

 (1001)(1000)،ُموِر﴾﴿َولََمن َصرَبَ َوَغَفَر إِنَّ ذََٰلَِك لَِمْن َعزِْم اأْلُ أتبع ذلك بقوله: 

 مفهوم التسامح يف الحضارات

وقه وق والواجبات، إذ يتعنيَّ عىل اإلنسان أن يعرف حقيتعلَُّق مفهوم التَّسامح عند الغرب بركنني مرتابطني هام الحق

ومربِّرات الحصول عليها من جهة، وأن يفهم واجباته ودوافعه تجاه تحقيقها من جهة أخرى، ويشرُي تعريف التَّسامح بناًء 

ي تُحتِّم عىل التعىل هذه املرتكزات إىل تدشني املعامالت مبا يتناسب مع االختالفات، فالتَّسامح هو نوٌع من القدرات 

ات والترصُِّف السويِّ مع كافَّة االختالفات والتداخالت مع تعميم ثقافة احرتام تلك االختالفات،  اإلنسان العيش مع املتغريِّ

مام يُنتج بيئًة تكامليَّة من التعامالت البرشية القامئة عىل مبادئ املساواة واحرتام اآلخر، وعىل الرُّغم من كوِن تلك القيمة 

ً من نفوِس األفراِد بالرتغُّب ملا يتطلَّب من بَذٍل غري أنَّهم يحافظون عليِه امتثاالً لحاجتهم إىل التَّعا ل موذلك الُخلُِق َمنزوعا

ن  عوِر بالعدل، إذ يتضمَّ امح ألمٍر ما أن يحُدث أو يُفعل عىل الرُّغم من كراهيَّته  التَّسامحباملثل والشُّ يف مجتمعات الغرب السَّ

ولة تجاه التَّدخني والخمور وغريها من املسموحات التي  من كنوعٍ من التعامل مع االختالفات، ذلك متاماً ما مُتثِّله سلطُة الدَّ

 (1002)ان األصل فيها املنع.ك

ه اإلسالمي إىل يف مفهوم التَّسامحفيظهر اختالفاً يف املصدر والتفاعل، إذ ال يرتكَّن  للتَّسامحأَما املفهوُم اإلسالميُّ 

الحقوق والواجبات، وال يكون يف الرشائع والحدود واملحرَّمات، وال يطاُل القوانني والقضاَء، بل إنَّه يخصُّ العالقات مبادئ 

لطِة و  الً وتنزُّهاً بكرٍم يُظهره القويُّ صاحب السُّ لحقِّ االنَّاظمة لتوادِّ النَّاس ومعامالتهم وحسِن معارشتهم برتِك ما ال يجُب تفضُّ

عيِف  ه، ثم يرتكُه صفحاً وعفواً.  عىل الضَّ ِل بأداِء الحقِّ واملُلزَِم فيه مع قدرِة األوَّل عىل تحصيِل حقِّ  املُتكفِّ

يف اإلسالِم من خالِل تعميِم النَّظرة األخالقيَّة واإلنسانيَِّة إىل ركائَز مختلفٍة وأخالٍق شتَّى تعمُل  التَّسامحوتتجىلَّ قيمُة 

ُخ مبادئ االعرتاِف باآلخِر واحرتاِم املناهج واألفكاِر واملعتقداِت واالختالفات مهام  مجتمعًة عىل تحقيق املساواِة والعدل وتُرسِّ

ع خ اإلسالم من خالل التَّسامِح مبادئ اإلخاء اإلنساينِّ تنوَّ د أتباعها، ويجمُع ذلك كلَُّه إنسانيَُّة البرِش وتكافلهم لرُيسِّ ت وتعدَّ

ِع دياناتهم وأعراقهم وانتامءاتهم وألوانهم، وأكَّدت الفلسفة اإلسالميَّة  ويُنظِّم تعامالت النَّاِس وتعايشهم مبا يتناسُب مع تنوِّ

مات التي أبرزها فالسفة اإلسالِم عىل سُ  لطِة كلِّ تلك املفاهيم وارتباطها بالتَّسامح كقيمة من خالِل العديِد من املقدِّ

ِم وأساُس بنائه، وال ميكن لرجل واحٍد أن يحيط  التَّسامحومنطلقاتهم التي رشحوا  من خاللها، فالتَّسامح ضامُن التقدُّ

ى الجميع فال يحيط بها أحد، كام أنَّ الجميع معرٌَّض للخطأ، والوصول إىل الحقيقة  بالحقيقة، بل إنَّ الحقيقَة قد تتعدَّ

                                                           

 .43سورة الّشورى، آية:  - 999

 .3بالل صفي الدين مفهوم التسامح في اإلسالم وصلته بمفهوم الواجب، سوريا: جامعة دمشق، صفحة  - 1000

سامح"عمار حسن،  -1001   ، العربية.نت. "في معنى التَّ

 ، إسالم ويب. "التسامح سمة اإلسالم البارزة" -1002 

 

http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_note-tGvq4DDMoz-6
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_note-KIuExuFuyw-7
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_note-KIuExuFuyw-7
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_note-FoErvL5oyD-8
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/5_%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/5_%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/03/04/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD.html
http://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/03/04/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD.html
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72777
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72777
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عوا، وهذا ما يُبنيِّ بحقٍّ رضورة انتهاج  ِك وتدجينه كخل التَّسامحيستدعي املُشاركة من الجميع مهام اختلفوا وتنوَّ ٍق مع التمسُّ

 بدميوميته واستمراره مع استمرار الحياة. 

 التَّسامح سمة إسالميَّة:

ً تربوياً دستورياً  التَّسامحإنَّ تحقيَق  بني النَّاس وتعميمه بينهم ليشمَل جميع معامالتهم وأمور حياتهم يتطلَّب تأكيدا

ا فُل إنفاذه بال رضر وال ُغنب، فقد ضمن اإلسالُم حقوَق النَّاِس وأكََّد عىل متامهيرعاه ويُنظِّمه ويضمُن ترتيبه واستحقاقه ويك

ف وغري ذلك، بل إنَّه رعى األطراف  وعدم االنتقاِص من حقوقهم شيئاً مهام كانت مستوياتهم ودرجاتهم بالنَّسِب واملاِل والرشَّ

ه َمنح النَّاس من أصحاِب الّديانات الذين يعيشون يف أرِض اإلسالم جميعاً دون انتقاٍص لحقٍّ أو ُمراوغٍة وميٍل لفئة، حتَّى إنَّ 

سعى لتحقيق فإنَّه ي والتَّسامححقوقهم كاملًة وأوَّلها حقُّ اختيار الِدين واألمن عىل اختياره. واإلسالم بكونه دين اإلنسانيَِّة 

ُم ال سالتواؤم والتَّوادِّ والتَّعاطف واإلحساِن بني النَّاس جميعاً دون حرٍص لهذه القيم ألفراده أو أتباعه فقط، وبذلَك فقد متيََّز اإل 

بقيمة التَّسامح حتَّى جعلها سمته البارزة، ونظَّم هذه القيمة مبا يتوافُق مع معناها اإلنساينِّ الشمويل، فقىض بضامِن الحقوِق 

م العدَل   .أوالً ثمَّ عمَّ

جاء اإلسالم إىل العرب وجاءت بعثة النبي صىل الله عليه وسلم يف فرتٍة انقطع فيها الوحي بعد عهد عيىس عليه 

وكانت العرب يف ذلك الوقت أبعد عن التدين ومظاهره، يعبدون األصنام التي انتقلت إليهم من األمم السابقة  (1003)م،السال 

 األوثاُن صارَِت »مثل يعوق، وسواع، وّد، ويغوث، ونرس، والتي كانت يف قوم نوح كام ورد عن ابن عباس ريض الله عنهام: 

أما ُوٌد: كانْت لكلٍب بَدوَمِة الجنَدِل، وأما ُسواٌع: كانْت لُهَذيٍل، وأما يَغوُث: فكانْت التي كانْت يف قوِم نوٍح يف العرِب بعُد، 

َء رجاٍل امملُراٍد، ثم لبني ُغطَيٍف بالَجوِف ِعنَد سبَأ، وأما يَعوُق: فكانْت لَهمداَن، وأما نرٌَس: فكانْت لِحمرَيَ، آلِل ذي الُكالِع، أس

وها صالحنَي من قوِم نوٍح، فلام هلَ  كوا أوحى الشيطاُن إىل قوِمهم: أِن انِصبوا إىل مجالِِسهُم التي كانوا يَجلِسوَن أنصابًا وسمُّ

َخ العلُم ُعِبَدتْ  العزَّى، وكانت العرب تعبد أيضاً أصنام قريش ك« بأسامئِهم، فَفعلوا، فلم تُعبَْد، حتى إذا هلَك أولئك، وتَنسَّ

حمة وأخرج الناس من الظلامت إىل النور، ومن عبادة األصنام إىل عبادة الله وحده والالَّت، ومناة، وهبل حتى جاء نبي الر 

 (1004)واإلميان به.

كاليهودية  إىل املدينة املنورة لبناء الدولة اإلسالمية فيها؛ وجد فيها خليطاً من الديانات -صىل الله عليه وسلم-وملا انتقل النبي 

ويف هذه املقالة سيتم عرض موضوع  (1005)م واجبات، وأحسن التعايش معهم،والنرصانية، فأعطى لهم حقوقهم، وجعل عيله

 .التعايش بني األديان، وكيف دعا اإلسالم له وحرص عليه، بعد بيان املقصود بالتعايش، وبيان بعض رشوطه ومحرتزاته

  املقصود بالتعايش بني األديان:

َ مصدر تعايش، تعايشاً، فهو ُمتعايش، ويأيت ا التعايش لغًة: َودَِّة، لتعايش يف اللغة مبعنى: العيش عىل األُلفة وامل

اٍم جوتعايش النَّاُس: إذا ُوِجدوا يف املكان والزَّمان نفسيهام، والتعايش أيضاً: ُمْجتََمٌع تتعدد طوائفه، ويَِعيُشون فيام بينهم بانس

                                                           

 .fatwa.islamweb.net،"هل وجد أنبياء بين عيسى ومحمد عليهما السالم- 1003

 .articles.islamweb.net،"عبادة األصنام لدى العرب - 1004

 .(، "كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود"، اإلسالم سؤال وجواب بتاريخ بتصّرف1/1/1970محمد صالح المنجد ) - 1005

http://mawdoo3.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
http://fatwa.islamweb.net/
http://fatwa.islamweb.net/
http://articles.islamweb.net/
http://articles.islamweb.net/


 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

394 

لِْميُّ يعني: وجود بيئٍة وثقٍة َوِوئَاٍم، َعىَل الرَّْغِم ِمِن أنهم مختلفون من حيث املذاهب أو األ  ديان أو الفئات، والتََّعايُُش السِّ

 (1006)يسودها التََّفاُهِم بنَْيَ فئات املجتمع الواحد بَِعيًدا َعِن الحروِب أو العنف.

التعايش اصطالحاً: )اجتامع مجموعة من الناس يف مكاٍن معني تربطهم وسائل العيش من املطعم واملرشب 

 (1007)النظر عن الدين واالنتامءات األخرى، يُعرف كل منهام بحق اآلخر دون اندماج وانصهار(.وأساسيات الحياة بغض 

  التّعايش بني األديان يف اإلسالم:

لقد وضع القرآن الكريم منظومة من القواعد الواضحة لحفظ املجتمعات البرشية وإبعاد الفنت الطائفية عنها، كام أعلن 

س جميعاً قد ُخلقوا من نفٍس واحدة، مام يعني أنهم مشرتكون يف وحدة األصل اإلنساين، اإلسالم يف مكنون آياته أن النا

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهاَم  حيث قال الله تعاىل: َُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّ ا  رَِجااًل كَثِريً ﴿يَا أَيَُّها النَّاُس ات

َُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَرَْحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَيُْكْم رَقِيبًا﴾َونَِساًء  فجميع البرش عىل وجه هذه األرض يشرتكون  (1008)،َوات

ٌم رَّ يف اإلنسانية، وبالتايل كفل لهم اإلسالم الحق بالحياة والعيش بكرامٍة؛ دون متييٍز بينهم، وذلك من مبدأ أن اإلنسان ُمك

لذاته، دون االلتفات إىل ديانته أو عرقه أو لونه أو منشئه، فجميع أفراد املجتمع أرسة واحدة، ولهم حقوق معينة، وعليهم 

َن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ قال تعاىل:  (1009)واجبات، ْن لْنَاُهْم َعىَلَٰ ﴿َولََقْد كَرَّْمنَا بَِني آَدَم َوَحَملْنَاُهْم يِف الرَْبِّ َوالْبَْحِر َوَرزَقْنَاُهم مِّ مَّ  كَثِريٍ مِّ

أما االختالف الظاهر يف أشكال الناس وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم فليس إال دليالً عىل عظمة الله  (1010)،َخلَْقنَا تَْفِضياًل﴾

اَمَواِت َواأْلَرِْض َواْختاَِلُف الخالق وقدرته وإبداعه يف خلقه، قال تعاىل:   َذَٰلَِك أَلِْسنَتِكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ يِف  ﴿َوِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ

لَْعالِِمنَي﴾  (1011).آَليَاٍت ل ِّ

فإذا ُوِجد االختالف يف املجتمعات البرشية فينبغي أن يكون ذلك من الظواهر الطبيعيّة، وال ينبغي لفئة التغول عىل 

ذلك  طائفية بني أفرادها، بل ينبغي أن يكونفئة أخرى ألن ذلك يُوِجد العداوة والبغضاء يف املجتمع ويثري النعرات ال

االختالف سبيالً للتعارف والتواد والرتاحم بني أطياف املجتمع الواحد، والسعي إليجاد املصالح املشرتكة بينهم، قال تعاىل: 

ن ذَكٍَر َوأُنثَىَٰ َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائِ   َل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِيمٌ ﴿يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُم مِّ

فقد أشار الله سبحانه وتعاىل يف اآلية السابقة إىل أنه ال مجال للتفاضل بني الناس إال عىل أساس التقوى  (1012)،َخِبريٌ﴾

 اللَِّه ﴿إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعندَ به الرسل عن الله، قال تعاىل: ومدى تطبيق رشائعه وااللتزام مبا جاء  -عز وجل-والقرب من الله 

 .أَتَْقاكُْم﴾

                                                           

 .تعريف ومعنى تعايش "، معجم المعاني الجامع - 1006

لله حسن الحديثي، "الوسائل االقتصادية في التعايش مع غير المسلمين في الفقه اإلسالمي"، مجلة صبحي أفندي الكبيسي، عبدا - 1007

 .324، صفحة 3مداد اآلداب، العدد 

 .1سورة النساء، آية:  - 1008

 .. بتصّرفwww.nabulsi.com،"من سورة النساء 1محمد راتب النابلسي، "تفسير االية  - 1009

 .70سورة اإلسراء، آية:  - 1010

 .22سورة الروم، آية:  - 1011

 .13سورة الحجرات، آية:  - 1012

http://www.nabulsi.com/
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أما من مل ينتسب إىل اإلسالم من األديان األخرى التي جاءت من عند الله قبل مجيء اإلسالم ومل يؤمن بالله، فإن 

ليهم نظرة لهم ما يحق للمسلمني؛ بل نظر إالقرآن الكريم مل ينظر إليهم بانتقاص، أو عىل أنهم ليسوا برشاً، وأنه ال يحق 

تسامٍح ولني، وال ينبغي عىل املسلم تجاه من خالف االعتقاد السليم من غري املسلمني إال دعوتهم إىل الله عىل سبيل 

 النصح، فإن أطاعوا فبها ونعمت، وإن أبوا إال البقاء عىل معتقدهم؛ فال إكراه يف الدين ما داموا مل يعادوا دين الله

 (1013)ويحاربوه.

ن ِديَارِكُْم أَن ترََبُّوهُ قال تعاىل:  يِن َولَْم يُْخرُِجوكُم مِّ ِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ ْم َوتُقْ ﴿الَّ يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

 (1014).اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي﴾

ىل الله عليه ص-أو ذّمي، إن كان بينه وبني املسلمني عقد ذمة، قال املصطفى  كام راعى اإلسالم عدم املساس مبُعاِهدٍ 

فيكون أمانهم  (1015)يف ذلك: )من قتل ُمعاَهًدا مل يَرَْح رائحَة الجنَِّة، وإنَّ ريَحها توجُد من مسريِة أربعني عاًما(، -وسلم

 (1016)ٌة لها عقابها الرشعي.واالعتداء عليهم جرمي -صىل الله عليه وسلم-مكفوالً برصيح أمر النبي 

 ي:مفهوم التسامح ... من منظور إسالم

يتعرض االسالم واملسلمون منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة لحمالت دعائية غربية مستمرة تهدف إىل أن تلصق باالسالم 

وال سند  –لقرآن والسنة ا –تهم التعصب واإلرهاب ورفض ) اآلخر ( وغري ذلك مام ال أصل له ىف األصول االسالمية املنزلة 

 له من العلم أو الخربة التاريخية االسالمية .

وتعددت ىف اآلونة األخرية املؤمترات ىف املنطقة وأوروبا والربامج االعالمية التى تتناول مفهوم التسامح ىف الحضارة 

لخدمة أجندات خارجية تسعى  االسالمية والعالقة بني الدين واإلرهاب وسواء كان ذلك من أجل الدفاع عن االسالم أو

لتكريس مفاهيم معينة ذات أصول فلسفية غربية فمن الرضورة القاء الضوء عىل هذا املفهوم ليس كام يظن البعض انشغاال 

 –بالرد عىل الدعايات الباطلة أو انزالقا إىل أجندات مفتعلة وإمنا لكشف أبعاد املفهوم ومقارنته بنظريه ىف الخربة االسالمية 

  ة وتطبيقا .رؤي

عرىب، ملا مر به التاريخ ال -الحروب الدينية ىف أوروبا  -مفهوم التسامح.. نشأ ىف ظل ظروف تاريخية مغايرة متاًما 

. لكنه يشري إىل ظاهرة من خصائص املجتمع، وهى حرية (1017)وبالتاىل مل يتم طرح املفهوم بنفس مدلول نشأته ىف الغرب

 االعتقاد والحق ىف االختالف.

مل يرد ىف الرشيعة اإلسالمية إال أنه يشري إىل إحدى خصائص املجتمع املسلم، كام جاءت « التسامح»ذا كان لفظ وإ 

الرشيعة مبا يقاربه أو يدل عىل معناه كام يىل: فقد دعا القرآن الكريم إىل التقوى والتشاور والتآزر والتواىص والرتاحم 

                                                           

 ."نظرة اإلسالم للتعايش مع غير المسلمين بتصّرف - 1013

 .8سورة الممتحنة، آية:  -1014

 .3166: رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، الصفحة أو الرقم - 1015

 .التسامح والتعايش بين البشر"، شبكة األلوكة، بتصّرف - 1016

، ص 2000، 1المقومات الثقافية للمجتمع المدنى فى مصر القاهرة لحقوق اإلنسان، ط -د. هويدا عدلى رومان، التسامح السياسى  - 1017

101. 
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 ق االختالف بني البرش فاالختالف آية بينة، وإن كان ال يلغى االئتالف. وقدوالتعارف، وكلها من صفات التسامح، مؤكًدا ح

اعترب اإلسالم أن الناس جميًعا أرسة واحدة يرجع نسبهم إىل أب واحد وأم واحدة.. ورسالته السمحة رسالة شاملة موجهة 

ة، وقد ورد ىف قام عىل املساواة التامإىل جميع الناس وصان اإلسالم الكرامة اإلنسانية ونبذ العنرصية والتعصب الدينى و 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهاَم القرآن الكريم قوله تعاىل: ﴿ َُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّ رَِجااًل كَثِريًا  يَا أَيَُّها النَّاُس ات

ن ذَكٍَر َوأُنثَىَٰ َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَّهِ  ا أَيَُّها النَّاُس ي﴿، وىف قوله تعاىل: َونَِساًء﴾  إِنَّا َخلَْقنَاكُم مِّ

     .(1018)أَتَْقاكُْم﴾

 التعريف واملحددات  

ح: ابالن لكلمة تسام، أى يعاىن أو يقاىس، وىف اللغة اإلنجليزية مقTolereولفظ التسامح مشتق من الكلمة الالتينية 

، مام أدى لتعدد االجتهادات ىف تفسري الفروق بينهام. فوفًقا ملعجم وبسرت.. تعنى Toleration، والثاىن Tolerenceاألول، 

سياسة السامح بوجود كل اآلراء الدينية وأشكال العبادة املناقضة أو املختلفة مع املعتقد السائد، بينام لفظ  Tolerationكلمة 

nceTolera (1019)يعنى استعداد املرء لتحمل معتقدات ومامرسات وعادات تختلف عام يعتقد به.  

ومل يولد مفهوم التسامح ويكتمل تطوره دفعة واحدة، ولكنه كان مفهوًما علميًا يعرب عن ظاهرة اجتامعية مرت مبراحل 

من العوامل والظروف السياسية النتكاسات وتراجعات نتيجة عديد  -يتعرض  -وما زال  -منو وتطور، وكذلك تعرض 

واالجتامعية واالقتصادية والثقافية والفكرية، وبحلول القرن الثامن عرش شهدنا. تحول أساس ىف االهتامم مبفهوم التسامح 

من مجرد اعتباره أداة أو وسيلة لحل مشكلة ما أو للتغلب عىل ظروف سياسية ودينية ما إىل شعار إصالحى، بل وقيمة يأمل 

 .(1020)مع ىف تسييدهاأى مجت

وقبل هذا التاريخ شهد املفهوم مرحلة تبلوره ىف فرتة الحروب والرصاعات الدينية التى اكتسحت القارة األوروبية والتى 

كانت مصدر إلهام العديد من الفالسفة واملفكرين ورجال الالهوت من مختلف املذاهب... كان محور اهتامم هؤالء... 

امية ه واالجتهاد ىف سبيل استئصال التعصب، فقد كانت اآلثار السياسية للحروب الدينية آثاًرا دكيفية تربير التسامح وغرس

 . (1021)هددت كل جوانب الحياة اإلنسانية ىف القارة األوروبية

عندما عرف  1793وبالنسبة إىل تعريف املفهوم فإن غالبية تعريفات التسامح السياىس تنبع من التعريف األم لكريك عام 

وهكذا  (1022)سامح بأنه االستعداد الحتامل األشياء التى نعارضها والسامح بالتعبري عن األفكار واملصالح التى تختلف معهاالت

 يتضح أن عنرص وجود االختالف هو حجر الزاوية ىف مفهوم التسامح السياىس وهو رشط مناقشته باألساس.

ية ح مع مفاهيم أخرى عديدة مثل مفهوم التنوع والخصوصومثل غريه من املفاهيم اإلجتامعية. يتشابك مفهوم التسام

واملواطنة والجامعة السياسية الواحدة، حيث يفرتض التسامح أن هناك تنوًعا وتعدًدا ىف املجتمع أيًا كانت طبيعته، وأن هذا 

                                                           

 .139، ص 1996، 1طجمال البنا، ما بعد اإلخوان المسلمين، القاهرة: دار الفكر اإلسالمى،  - 1018

 .36، ص 1999، 1عاًما فى الدعوة والتربية والجهاد، القاهرة: مكتبة وهبة، ط 70د. يوسف القرضاوى، اإلخوان المسلمون،  - 1019

 .87د. هويدا عدلى رومان مصدر ، ص  - 1020

 .85نفسه، ص  - 1021

 .44نفسه، ص  - 1022
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الفكرة يكمن ىف  ولعل أساس هذه (1023)التنوع تتم ترجمته ىف صورة آراء ومامرسات، ولكنه ىف إطار جامعة سياسية واحدة.

ارتباط النشأة التاريخية للتسامح بتعدد الفرق والطوائف الدينية والرصاع بينهم ومحاولة إيجاد طريقة مبقتضاها تتمكن هذه 

 الطوائف والشيع املختلفة واملتناحرة من التعايش مًعا.

بحث عن ى االختالف ويسعى للوهكذا فإن املفهوم يعنى: أوال قبول االختالف، وأن نقيضه هو التعصب، والذى ينف

التامثل وإنكار أى شكل من أشكال التنوع واالستقالل، ثانيا: ارتباط مفهوم التسامح مبفاهيم أخرى مثل التعدد والتنوع 

والخصوصية.. وثالثا: وجود فجوة بني التسامح كمبدأ مجرد والتسامح كسلوك ومامرسة هذه الفجوة التى كانت وال زالت 

ن االنتقادات التى وجهت ملفهوم التسامح ىف الغرب.. رابعا: ارتباط التسامح بالشأن العام وليس الخاص، أساًسا لعديد م

 وآخرها ما يعرتى قيمة التسامح من تناقض داخىل بني االندفاع نحو التدخل ىف شئون اآلخرين واالمتناع عن ذلك.

ددات دون غريها كل وفق اهتاممه وتخصصه، ومن وملفهوم التسامح العديد من املحددات ركز بعض الباحثني عىل مح

 هذه املحددات:

ومن أبرز املحددات االجتامعية التى حظيت باهتامم الباحثني التعليم والعمر والدين واملكانة  املحددات االجتامعية: -

الباحثني إىل  ط بعضاالجتامعية والسكنى ىف الحرض، وكل هذه العوامل ذات عالقة إيجابية بالتسامح ماعدا الدين فقد رب

إقامة عالقة إيجابية بني التدين واالنتظام ىف الرتدد عىل الكنيسة وبني التعصب، وذلك بغض النظر عن نوع الطوائف 

 .(1024)والفرق الدينية؛ فاالختالف فقط ىف درجة هذه العالقة

تقدير الذات،  حول -من العلامء  وفًقا لعديد -وتدور املحددات النفسية أو املتعلقة بالشخصية  املحددات النفسية: -

الشخصية السلطوية، الشخصية، وتوصل بعض الباحثني إىل وجود عالقة إيجابية بني انخفاض تقدير الذات والتعصب 

السياىس، ومن ناحية أخرى فإن كالً من الشخصية السلطوية والدوجامتية، وما يتصل بهام من خصائص وسامت ترتبط 

ية ب السياىس والعكس صحيح. وبالنسبة لألنومية فقد توصلت بعض الدراسات إىل وجود عالقة إيجابارتباطًا إيجابًيا بالتعص

وهو فقدان  -فىس وبتعريفها الن -بتعريفها االجتامعى وهو الشعور بغياب املعايري والقواعد املحددة للسلوك  -بني األنومية 

 .(1025)من ناحية والتعصب السياىس من ناحية أخرى -التوجه 

وتُعد الثقافة السياسية من أبرز املحددات السياسية للتسامح، ومن أك رها إثارة للجدل ويعد منط  املحددات السياسية: -

الثقافة السياسية السائد محدد للتسامح؛ فحينام تسود الثقافة املدافعة للمجاراة تزداد احتامالت التعصب السياىس والعكس 

 صحيح.

لفاعلية السياسية، فكلام زاد إحساس الفرد بأنه أك ر فاعلية سياسية، وبالتاىل أقل ومن املحددات السياسية أيضا ا

اغرتابًا كلام كانت اتجاهاته أميل للتسامح السياىس، نظرًا ألن الفاعلية السياسية تؤدى ملزيد من املشاركة السياسية، والتى 

ية ىف ني متغري احتدام الرصاعات األيديولوجتسهم بدورها ىف تعزيز التسامح السياىس، كذلك ربط بعض الباحثني ب

                                                           

 .37نفسه، ص  - 1023

 .45، 44لمزيد من التفصيل، المصدر السابق ص  - 1024

 .47، 46المصدر نفسه، ص  - 1025
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املجتمع، وبالتاىل إدراك أن هناك مزيًدا من التهديد السياىس من ناحية وامليل نحو التعصب السياىس من ناحية أخرى، 

، مام ففى أوقات التوتر السياىس الحاد والرصاعات األيديولوجية املستعرة يزداد إدراك األفراد والجامعات للتهديد السياىس

 .(1026)يؤدى إىل ارتفاع معدالت التعصب السياىس لديهم

 وبناء عىل هذه املحددات ميكن طرح بعض عنارص مفهوم التعصب السياىس:

 حكم يفتقد للموضوعية ويتسم بالتعميم أو التبسيط املخل. - 1

 االستقطابية.يقوم عىل أساس مجموعة من القوالب النمطية والتصنيفات الجاهزة واألحكام الحدية و  - 2

 ينشأ ىف ظل سياق ثقاىف واجتامعى دافع للمجاراة بدرجة أو بأخرى. - 3

 يوجه نحو جامعة معينة أو أشخاص معينني بحكم عضويتهم ىف الجامعة. - 4

 يصادر أفراد هذه الجامعة ىف االختالف.  - 5

 :التسامح واألقليات 

اد االهتامم باملفهوم ىف الربع األول من إىل تكثيف الحركة يرجع أغلب الُكتَّاب الغربيني والعرب عىل السواء ازدي

اليهودية العاملية لنشاطها الداعى لحامية األقليات عامة واملطالبة بحامية األقليات اليهودية خاصة ومنحها املساواة الكاملة 

هر ىف املؤمترات به مؤخرا كام يظ ىف الحقوق املدنية والسياسية ىف الدول التى كانت تنكر هذه الحقوق ولعل تزايد اإلهتامم

العديدة التى تتناول املفهوم وتطبيقاته وزيارات لجنة الحريات األمريكية املتكررة لدول عربية بغرض حث هذه الدول عىل 

التسامح مع األقليات ال يعنى سوى أنه وسيلة لإلضعاف واإلستنزاف فضال عن أنه يعمل عىل تكريس مبدأ أيدلوجى ) ىف 

 وهو ارساء القاعدة اإلثنية كأساس مرشوع لقيام "الدولة الرشق أوسطية " الصهيونية( العقيدة

وبالنظر إىل الحضارة اإلسالمية فإنها مل تعرف مصطلح األقلية. بنفس داللته التى تطرحها العلوم االجتامعية املعارصة، 

 تدىن نصيبها يعية أو الثقافية، ويؤدى هذا االختالف إىلوالتى تعنى اختالفًا تفارق به األقلية األغلبية ىف أحد املقومات الطب

ىف القوة االجتامعية والسياسية وتعرضها ملامرسات متييزية تدفع أفرادها إىل التضامن فيام بينهم ملواجهة هذه املامرسات، 

 .(1027)مام يؤدى إىل توتر ىف العالقة بني األقلية واألغلبية ىف املجتمع

 أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَِّه إِنَّ ل الدولة اإلسالمية حتى بني املسلمني أنفسهم مبوجب اآلية القرآنية ﴿وكان التمييز دينًيا داخ

﴾ ومل يحمل هذا التمييز بذلك أى مضامني تفضيلية، فاألرض لله واإلسالم دينه، وكل بلد هو )دار إسالم( بالفعل أَتَْقاكُمْ 

اآلىت والبرشية كلها أمة إسالم، فهى إما )أمة ملة( قد اعتنقت هذا الدين أو ىف املستقبل  -ىف الواقع الحارض أو دار إسالم 

 . وهى حرة ىف ذلك.(1028))أمة دعوة( نحن ملزمون بالتوجه إليها لدخوله

 أن أصحاب األديان املخالفة لإلسالم صنفان: ورشًعا:

                                                           

 .48نفسه ص  - 1026

دراسة حالة للدولة العثمانية، رسالة ماجستير غير منشورة،  -كمال السعيد حبيب، األقليات والممارسة السياسية فى الخبرة اإلسالمية  - 1027

 .47، ص 1995كلية االقتصاد، جامعة القاهرة: 

 WWW.Islamى فقه األقليات فى: صفحة السياسة، باب اإلسالم وقضايا العصر، موقع: د. طه جابر العلوانى، نظرات تأسسية ف - 1028

online. net. 
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بئني وُعبَّاد واملجوس وعباد النار والصا صنف هم أصحاب الديانات الوثنية أو الوضعية مثل: املرشكني وعباد األوثان - 1

 الكواكب.

وصنف هم أصحاب الديانات الساموية أو الكتابية، وهم الذين لهم دين ساموى ىف األصل ولهم كتاب منزل من  - 2

عند الله كاليهود والنصارى، وهم الذين يسميهم القرآن }أهل الكتاب{... وهؤالء الكتابيون لهم معاملة متميزة ىف 

 .(1029)سالماإل 

ولكن املامرسة قد أكدت أن املعيار الذى ارتضاه اإلسالم أساًسا لتصنيف الناس وهو الحكم الرشعى مل يكن كذلك ىف 

املامرسة إذ ظهرت معايري أخرى مثل االنتامء القبىل كاالنتامء إىل بعض القبائل كقيس ومين ومعايري االنتامء القومى مثل 

 املذهبى كالحنابلة/ الشافعية، أو االنتامء للفرقة كالسنة/ الشيعة.العرب/ املواىل، أو االنتامء 

وكانت أخطر التعبريات التى مثلت خطر عىل الدولة ومخالفة لنموذجها القياىس.. هى التعبريات التى مثلها االنتامء 

لفرق الدينية الخارجية والشعوبية . وا(1030)القبىل واالنتامء ألفكار خارجة عن إجامع األمة اإلسالمية كتعبريات الباطنية بالذات

  عىل مر التاريخ ملا لها من تهديد فكرى وعضوى.

إن خطر هذه الفرق ميكن وصفه بأنه خطر سياىس وثقاىف ممتد، ويكفى تأكيد هذه الحقيقة إذا علمنا أن بدايات 

ة األقلية عليه.. الدول التجزئة ىف الجسد اإلسالمى حدثت بسبب استقالل أقلية بجزء من أطراف الدولة فيام يطلق

Minority- State وىف حاالت تعرض الدولة اإلسالمية للخطر الخارجى فإن هذه الفرق تتعاون مع أعداء الدولة ...

الخارجيني إىل حد أن استدعاء التتار للعامل اإلسالمى قد تم من قبل أحد الوزراء املنتمني للروافض الباطنية وهو ابن 

 . (1031)العلقمى

  والتعددية التسامح  

وىف الوقت الذى يرفع فيه ساسة العامل وأصحاب الرأى هذه األيام شعارات التسامح و)التعددية( ورضورة التسليم 

الله عليه  صىل –باختالف رؤى الناس ومذاهبهم ىف الفكر والعمل نجد أن. اإلسالم منذ بدأ الوحى ينزل عىل رسول الله 

 نية وإنسانية ويقيم نظامه السياىس واالجتامعى والثقاىف عىل أساس هذا االختالفيعترب اختالف الناس حقيقة كو  -وسلم 

 .(1032)﴿َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا﴾والتنوع  

ويرتبط التسامح والحق ىف االختالف مبفهوم التعددية . وهى ىف منطق اإلسالم تقتىض االعرتاف باآلخر، كام تقتىض 

لنفىس والعقىل لألخذ عن هذا الرأى اآلخر فيام يجرى عىل يديه من حق وخري ومصلحة.. ذلك أن الحكمة االستعداد ا

 .(1033)ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس بها

                                                           

 27، ص 1996، 1د. يوسف القرضاوى، األقليات الدينية والحل اإلسالمى، القاهرة: مكتبة وهبة، ط - 1029

 .106كمال السعيد حبيب ، ص  - 1030

 .82المصدر نفسه: ص  - 1031

ن الهضيبى، السياسة فى اإلسالم من وجهة نظر اإلخوان المسلمين، القاهرة: مكتبة المختار اإلسالمى، المستشار محمد المأمو - 1032

 .51، 50، ص ص 1998

 .106د. هويدا عدلى رومان، مرجع سابق، ص  - 1033
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 وهنا نجد أنفسنا بصدد رؤيتني حول التعددية وطبيعة الحق ىف االختالف:

قرارهم بأن االختالف ىف الرأى سنة من سنن الحياة تعمل عىل وضع قواعد وآداب االختالف، وإن كان إ األوىل: -

. إال أنهم مييزون بني االختالف والخالف، ويعتربون أن االختالف ىف (1034)وعالمة من عالمات صحة الفكر ودقة االجتهاد

أدبه، و الرأى أمر طبيعى وعالمة صحة، بل ومصدر لل راء الفكرى، وعون عىل التصحيح إذا أدير بكفاءة وروعيت فيه رشوطه 

بينام الخالف قرين الفرقة التى ال يختلف عىل إنكارها ونبذها وليس كل اختالف مؤديًا إىل الفرقة أو الخالف، إال إذا اختلت 

 .(1035)موازين الحوار وأهدرت رشائطه، أو إذا تصدى لألمر غري أهله

الفقه إذا تم  تالف ىف الدين أو ىفوالتفرقة أيًضا تكون بني االختالف ىف األصول واالختالف ىف الفروع، وبني االخ

االتفاق حول األصول فال مشاحة ىف االختالف حول الفروع، وكل اختالف ىف هذه الحدود محتمل ومقبول، وبنفس املقدار 

فكل اختالف حول اجتهادات الفقهاء وأقاويلهم ال يجرح عقيدة أحد وال  -الكتاب والسنة  -فإذا انعقد االتفاق حول الرشيعة 

 من شأن أحد. يقلل

أما الرؤية الثانية فإنها تقرر أن اإلسالم قد احتمل اختالفًا ىف العقيدة ذاتها باعرتافه بأهل الكتاب، ودعا إىل الرب بهم  -

وقبل تعايًشا كرميًا مع أصحاب األديان األخرى، فريون أن االختالف كأحد السنن الكونية التى أقرها اإلسالم طبعته بطابع 

اَمَواِت َواأْلَرِْض ل تواجد اآلخر، فاالختالف.. آية من آيات الله كام ىف قوله تعاىل: التسامح وقبو   ﴿َوِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ

لَِك َخلََقُهمْ ﴿َواَل يَزَالُوَن ُمْختَلِِفنَي ، كام قال تعاىل: َواْختاَِلُف أَلِْسنَتِكُْم َوأَلَْوانِكُْم﴾  .(1036)﴾إاِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َولَِذَٰ

وقد بلغ تسامح اإلسالم ىف قبول املخالف أعىل درجة، إذ احرتم ما يعتقده غري املسلم ووسع لهم ىف ذلك، ومل يضيق 

التعصب ها وحتى ىف الحوادث التى اتسمت بعليهم باملنع والتحريم، وكان ميكنه أن يحرم ذلك مراعاة لرشيعة الدولة ودين

 ضدهم فلم تصل درجته إىل استئصال شأفتهم، أو التعامل باملثل رًدا عىل تعصب ضد املسلمني ىف دول أخرى.

إن التسامح.. له درجات ومراتب؛ فالدرجة الدنيا من التسامح أن تدع ملخالفيك حرية دينه وعقيدته وال تجربه بالقوة 

وإن كان فيها  -أو مذهبك.. ولكن ال متكنه من مامرسة واجباته الدينية التى تفرضها عليه عقيدته، فهذه  عىل اعتناق دينك

ال تخلو من التعصب.. والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حق االعتقاد مبا يراه من ديانة  -يشء من التسامح 

 املخالفني فيام يعتقدون حله ىف دينهم أو مذهبهم، وإن ومذهب... والدرجة التى تعلو هذه ىف التسامح: أال تضيّق عىل

 كنت تعتقد أنه حرام ىف دينك أو مذهبك وهذه الدرجة هى التى يأخذ بها اإلسالم ىف التعامل مع مخالفيه. 

إن املتأمل لنصوص الوحي ليقف عىل سامحة اإلسالم يف أبهى حللها وتجليّاتها، فيكفي أن تكون املحبّة بني الخالق 

قُْل إِن ﴿عباده هي أساس كل عبادة وعمٍل مقبوٍل، حتى يُعرف أن اإلسالم جاء مبا فيه الخري للبرش، يقول الله تعاىل : و 

َِّبُعويِن يُْحِببْكُُم اللَُّه َويَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ   .(1037)﴾كُنتُْم تُِحبُّوَن اللََّه فَات

                                                           

 .106هويدا عدلي ، ص  - 1034

 .83كمال السعيد حبيب، مرجع سابق، ص  - 1035

 .34د. يوسف القرضاوى، مرجع سابق، ص  - 1036

 .31سورة آل عمران اآلية: - 1037

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura11-aya119.html
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يُِريُد ﴿طبيعة البرش، وأنهم غري معصومني عن الخطأ، قابلني للزّلل وذلك مصداٌق لقول الله تعاىل: إن اإلسالم متفّهٌم ل

َف َعنكُْم َوُخلَِق اإْلِنَساُن َضِعيًفا﴾ كل ابن آدم خطاء وخري الخطّائني »، ثم قول النبّي صىل الله عليه وسلم : (1038)اللَُّه أَن يَُخفِّ

 .األلباينرواه ابن ماجه وصححه « التّوابون

فأوىل مظاهر سامحة اإلسالم غفران الله تعاىل لعباده، وحلمه عليهم، ودعوته إليهم بالتوبة، وال أدّل من ذلك الحديث 

وَمْن عِمَل قُراَب األرِض خطيئًة ، ثمَّ لَِقيَِني ال يرُشُِك يب شيئًا جعلُت لُه ِمثلَها َمغفرًِة ، »القديس الذي يقول يف الله تعاىل : 

« هْرولَةً  اقرتََب إىلَّ ِشربًا ، اقرْتبُت إليه ِذراًعا ، وَمِن اقرتََب إيلَّ ِذراًعا ، اقرتبُت إليه باًعا ، وَمْن أتايِن مييِش ، أتيتُهُ  وَمنِ 

 .صحيح الجامع لأللباين

إىل الله،  بفأي سامحٍة أك ر من أن يعلم الخاطئ أن باب التوبة مفتوٌح عىل مرصاعيه، وأنه إن بذل جهداً يف التقّر 

 !فإن خالق الكون يتقرّب إليه بأك ر مام يصنعه العبد

 :من صور سامحة اإلسالم مع غري املسلمني

أما صور سامحة اإلسالم مع أهل الشّك والحرية، فأكرب من أن نحرصه يف هذه املقالة، وإمنا نرضب إليك أمثلًة تقرر 

( اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن 1﴿ قُْل يَا أَيَُّها الَْكاِفُروَن )ة مساّمٌة بسورة الكافرون: هذه القاعدة الجليلة، فالقرآن به سورٌة خاّصة مستقلّ 

 .﴾(6( لَكُْم ِدينُكُْم َويِلَ ِديِن )5( َواَل أَنْتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد)4( َواَل أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم )3( َواَل أَنْتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد )2)

فهي سورٌة تقرر حريّة املعتقد للكافر، فليس هو ملزٌم باعتناق اإلسالم كرهاً وفرضاً، إمنا ذلك مرتوٌك الختياره، وهو أيضا 

﴾مصداق قوله تعاىل :  َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ َّبنَيَّ يِن قَد ت .. وديٌن ال يفرض معتقده لهو أحرى بأن يتّسم (1039)﴿اَل إِكْرَاَه يِف الدِّ

  .حة، فالله تعاىل ال يريُد إمياناً مفروضاً، إمنا يكون عن طواعيٍّة واختيارٍ بالّسام

فكانت هذه اآليات الكرميات، شعار املسلمني يف كل عرص وحنٍي، فلم يسّجل التاريخ حاالت اعتناق لإلسالم فرضت 

ريم، فلم ين، هذا ما أمر به القرآن الكبالسيف والقّوة. ويف هذا تقول املسترشقة األملانية زيغريد هونكه: "ال إكراه يف الد

يفرض العرب عىل الشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم، فبدون أي إجبار عىل انتحال الدين الجديد اختفى معتنقو املسيحية 

س حتى ااختفاء الجليد، إذ ترشق الشمس عليه بدفئها! وكام متيل الزهرة إىل النور ابتغاء املزيد من الحياة، هكذا انعطف الن

 (1040)من بقي عىل دينه، إىل السادة الفاتحني".

ويقول توماس أرنولد: "لقد عامل املسلمون الظافرون العرب املسيحيني بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة، واستمر 

ته عن اختيار قهذا التسامح يف القرون املتعاقبة، ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل املسيحية التي اعتنقت اإلسالم قد اعتن

 (1041)وإرادة، وأن العرب املسيحيني الذين يعيشون يف وقتنا هذا بني جامعات املسلمني لشاهد عىل هذا التسامح"

                                                           

 .28سورة النساء اآلية:  - 1038

 .256سورة البقرة اآلية:  - 1039

 .364كتاب شمس الله تسطع على الغرب، زيغريد هونكه ص:  - 1040

 .242نقال عن كتاب رد افتراءات المبشرين، محمد جمعة عبد الله، ص:  - 1041
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الَّ يَنَْهاكُُم ﴿ومن سامحِة اإلسالم أنه حتى يف حال الحرب، مل يقّر مقاتلة املساملني واملحايدين، كام يف قوله تعاىل: 

ن ِديَارِكُْم أَن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ  اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَمْ  يِن َولَْم يُْخرُِجوكُم مِّ  .(1042)ْقِسِطنَي﴾ الْمُ يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

 مألن األصل يف معاملة غري املسلمني هو التيسري والتبشري والعدل وعدم الظلم، بل جعل الله ذلك مام يتقرّب به املسل

ً أو مستأمناً مل يرح رائحة الجنّة، كام يف  ويجزى عليه يف الدنيا واآلخرة، بل وصدر الوعيد الشديد بأنه من قتل معاهدا

 «من قتل نفًسا معاهًدا مل يَرَْح رائحَة الجنِة ، وإنَّ ِريَحها ليُوجُد من مسريِة أربعني عاًما»حديث النبي صىل الله عليه وسلم : 

 .رواه البخاري

  !عم أيها املتشكك لن يريح املسلم عىل توحيده وأعامله الصالحة حتى رائحة الجنّة، فضالً عن أن يبرصها بل ويدخلهان 

أال من ظلم معاهًدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقِته أو أخذ منه شيئًا بغريِ طيِب »بل هناك حديٌث صحيٌح آخر يقول : 

 .اوي يف األجوبة املرضيةرواه السخ« نفٍس فأنا حجيُجه يوم القيامةِ 

فالظّلم واالنتقاص، كام التضييق والتكليف فوق الطاقة، والغصب والنهب، محرٌّم يف دين اإلسالم، والنبّي صىل الله 

 !  عليه وسلم سيقف خصامً أمام املسلم لصالح ذلك الكافر املظلوم

من واجبات الدولة حاميتها، وضامن حريّة  ومن مظاهر السامحة أيضاً، أن اإلسالم حرّم هدم دور العبادة، بل جعل

 . مامرسة الشعائر الدينيّة لغري املسلمني

 وقد يبزغ هنا سؤاٌل عندك أيها املخالف، فتقول ما موقع حد الرّدة يف اإلسالم مع كل ما سبق من السامحة واليرس ؟

 لم قبل إسالمه، يكون عىل وعٍي بأنفنجيبك : أن حد الرّدة هو خاّص مبن دخل اإلسالم ثم ارتّد عنه، حيث أن املس

هذا الحّد من مسلاّمت الرشيعة، وسوسيولوجيّاً ال يختلف حّد الردة يف يشء مع القوانني الغربيّة التي تحكم باإلعدام عىل 

إن حارب  من خان دولته وأشاع فيها الفنت وهّدد أمنها وسلمها، فاإلسالم دين الدولة ودستورها، وال يُعرف املرتّد بارتداده إال

اإلسالم، وبدأ يشغب عىل املسلمني يف دينهم، فلو ارتد بينه وبني نفسه وعاش حياته، ملا شاع خرب ارتداده أصالً، فالدولة 

 .تحمي نفسها من الفتنة وزعزعة األمن العقدّي لسّكانها، وإعالن االرتداد معناه محاربٌة لدستور الدولة ومنهجها

ة املرتّد، أنه حدد مدة زمنّيًة الستتابة املرتد، وهي فرصة ليك يراجع نفسه، ويعرف ومن سامحة اإلسالم حتى يف حال

الصالح له، ومبجرد أن يعلن املرتد رجوعه إىل اإلسالم، حتى ولو كذباً، يُرفع عنه الحد وال يُقتل به من طرف القايض أو ويّل 

 .األمر

م، دين اإلرهاب والقتل واإلقصاء والرتعيب ؟ إنها مجرد فهل بعَد هذا يصّح أن يخرج علينا أحٌد ليّدعي أن اإلسال 

إشاعاٍت مغرضٍة وافرتاءاٍت كذوبٍة، واملرء دامئاً عدوٌّ ملا يجهل، فعليك أيها املتشكك أن تفهم اإلسالم بفلسفته ومنهجه كامالً 

  .دون نقصان، وال تجزئ أحكامه ألن اإلسالم يفهُم جملًة وشموالً بشكٍل مرتابٍط ال منفصلٍ 

                                                           

 8سورة الممتحنة اآلية:  - 1042
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التسامح من أسمى الصفات التي أمرنا بها الله عّز وجّل ورسولنا الكريم، فالتسامح هو العفو عند املقدرة والتجاوز عن 

أخطاء اآلخرين ووضع األعذار لهم، والنظر إىل مزاياهم وحسناتهم بدالً من الرتكيز عىل عيوبهم وأخطائهم، فالحياة قصرية 

ره والحقد بداخلنا بل علينا أن منألها حب وتسامح وأمل حتى نكون مطمئنني متيض دون توقف فال داعي لنحمل الكُ 

 مرتاحو البال، وهو يقرب الناس لنا ومينحنا حبهم، وهنا أجمل الكالم عن التسامح: 

  صدق الله العظيم. ﴿ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر بِالُْعرِْف َوأَْعرِْض َعِن الَْجاِهلنَِي﴾قال تعاىل 

 ال ال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث لي» الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: عن أيب أيوب ريض

 «.يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريهام الذي يبدأ بالسالم

  .من عارش الناس باملسامحه، زاد إستمتاعه بهم 

 .التسامح جزء من العدالة 

 فإّن مل تجد له عذراً، فقل: لعل له عذر ال أعلمه. إذا بلغك عن أخيك يشء تكرهه، فالتمس له العذر ، 

 .ال ميكن ليشء أن يجعل الظلم عادالً إاّل التسامح 

  .إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطيء لها حتى تتخطاك 

 .التسامح هو الشك بأن اآلخر قد يكون عىل حّق 

  الناس.  و يف تغذية روح العداء بنيالحياة أقرص من أن نقضيها يف تسجيل األخطاء التي يرتكبها غرينا يف حقنا أ 

 .أرشف الثأر العفو 

  .يف سعيك لالنتقام أحفر قربين، أحدهم لنفسك 

 .التسامح زينة الفضائل 

 .سامح دامئاً أعدائك... فال شئ يضايقهم أك ر من ذلك 

 دث يف تح املسامحة هي عملية تتشاىف بها روحك، هي عملية فيها خطوات ورمبا مطبّات فشل وترّدد، وهي عملية

قلبك وروحك من الداخل، إن أول إحساس يصيبك هو اإلحساس بالحرية وقبول القضاء والقدر، قبول ضعفك وضعف 

 اآلخرين وتقبّل أنك برش وقبول أنك قادر عىل محاولة اإلحساس الجديد وكأنه أعظم يشء وليس ضعفاً. 

 روف عىل الصخر حيث ال ميكن ألشد ريح أن أُكتب اإلساءة عىل الرمال عىس ريح التسامح متحيها، وانحت املع

 متحيه.

 .أعقل الناس أعذرهم للناس 

 .أن تسامح عدّواً أسهل من مسامحة صديق 

 .احذر من رجل رضبته ومل يرد لك الرضبة فهو لن يسامحك ولن يدعك تسامح نفسك 

 اإلطالق. التسامح هو أن ترى نور الله يف كل من حولك مهام يكن سلوكهم معك وهو أقوى عالج عيل 

 .املسامحة هي القدرة عىل إطالق مشاعر متوترة مرتبطة بأمر حصل يف املايض القريب والبعيد 

 .العفو عند املقدرة 

  إن الذات السلبية يف اإلنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينام الطبيعة الحقيقية لإلنسان هي النقاء وسامحة

 .النفس والصفاء والتسامح مع اآلخرين
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 .ًاملغفرة هدية غالية رغم أنها ال تكلف شيئا 

 .الحياة أقرص من أن نقضيها يف تسجيل األخطاء التي يرتكبها غرينا يف حقنا، أو يف تغذية روح العداء بني الناس 

 .إن عرفنا الحقائق سيكون بإمكاننا غفران معظم األشياء 

 إذا قابلت اإلساءة باإلساءة فمتى تنتهي اإلساءة؟ 

  طريق للجنة.التسامح 

  ،قد يرى البعض أن التسامح انكسار، وأن الصمت هزمية، لكنهم ال يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكرب من االنتقام

 وأن الصمت أقوى من أي كالم.

 .التسامح هو طلب السامح من نفسك واآلخرين 

 ميكن أن تصنع املعجزات. القرار بعدم التسامح هو قرار املعاناة، كام أن قوة الحّب والتسامح يف حياتنا 

 ..التسامح قد يكون أحياناً صعباً لكن من يصل إليه يسعد 

 .النفوس الكبرية وحدها تعرف كيف تسامح 

  .التسامح أمر مضحك، فهو يثلج الصدور ويخفف اآلالم 

 .الزوجة الجيدة هي التي دوماً تسامح زوجها، عندما تكون هي املخطئة 

 شه باستمرار. الغفران كاإلميان، عليك أن تنع 

 .ًمن يعف عن الرشير دامئاً يرض بالصالح أحيانا 

 .التسامح اقتصاد القلب، التسامح يوفر نفقات الغضب وتكاليف الكراهية وإزهاق األرواح 

 .عارْش مبعروٍف وسامْح من اعتدى ودافْع ولكن بالتي هي أَْحَسُن 

 .التسامح هو الشكل النهايئ للحب 

 أن أندم عىل العقوبة. ألن أندم عىل العفو خري من 

  .اغفر يا بني، فاإلنسان يبقى إنساناً، ال بد أن يخطئ 

 .يف العفو لذة ال نجدها يف االنتقام 

 .التسامح هو العبري الذي يصبه البنفسج عىل القدم التي سحقته 

 سامح صديقك إن زلت به قدم، فال يسلم إنسان من الزلل 

  .التسامح هو مفتاح الفعل والحرية 

 يسِت الفضائُل، فاقْت كرَم العفِو جرأُة اإلِقراِر.إِذا ق 

  .ال ميكن ليشء أن يجعل الظلم عادال إاّل التسامح 

 .إذا قدرت عىل عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 

  .ًالغفران هو محو الخطايا، كام لو تم العثور عىل ما ضاع وُحفظ من الضياع مجددا 

 لحياة مع قوم تعرف يقيناً أنهم خاطئون.األصل يف التسامح أن تستطيع ا 

 .لن تَستطيع أن تُعطي بدون الُحب، ولن تستطيع أن تِحب بدون التسامح 

 .الغفران الحقيقي ال ينكر الغضب، لكن يواجهه 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

405 

 .التسامح محبة أصابها التعايل 

 .إن كنت تريد أموراً تسع الجميع، فهي التسامح والحرية ومنطق الحوار 

  احاً من فنون، فلن يتعلموا شيئاً يشبه فن التسامح، إنّها القلوب النقية التي تسبح الله الغفور الرحيم صبمهام تعلم الناس

 مساءاً.

 .التسامح هو الذي يعطي للصواب قوته وقدراته عىل االمتداد وتحقيق النرص 

 الرقة واللنّي. إن الكره لريتجف أمام الحّب، وإن الحقد ليهتز أمام التسامح، وإن القسوة لرتتعش أمام 

 .أفضل نتيجة من الرتبية هو التسامح 

 .االحرتام املتبادل هو الذى يؤكد أن األخطاء قابلة للتسامح مهام كانت بدون االحرتام ال ميكن التسامح 

 .أعقل الناس أعذرهم للناس 

 نشأ اآلخر من لخري، بينام يالكرم أثناء الحياة مختلف جداً عن الكرم يف ساعة املوت، ينشأ واحد من التسامح األصيل وا

 الغرور أو الخوف.

 .من عفا ساد، ومن حلم عظم 

 .التسامح الحق ال يستلزم نسيان املايض بالكامل 

  قلبي ليس مسامراً عىل جدار، تعلق فوقه الفتات الحب وتنتزعها حني يحلو لك، يا صديقي الذاكرة بالذاكرة، والنسيان

 بالنسيان والبادىء أظلم. 

 من الحب وأصفى وأطهر، فيها الحب وفيها التضحية، وفيها إنكار الذات، وفيها التسامح وفيها العطف،  الرحمة أعمق

 وفيها العفو والكرم، وكلنا قادرون عىل الحب بحكم الجبلة البرشية، وقليل منا هم القادرون عىل الرحمة.

 داخيل وال تتوقف. ما بني دقيقة أقر فيها النسيان ودقيقة أحاول تجربة ذلك مجازر تقام يف 

 .أفضل نتيجة من الرتبية هو التسامح 

 .أيها الناس اسمعوا وعوا، ال أرى لكم والله من خالص اال يف النسيان، فال تشقوا بذاكرتكم بعد اآلن 

 .هناك أناس بخصوص بعض املشاكل يظهرون تسامحاً عظيام وهذا يف كثري من األحيان ألنهم ال يهتمون 

 سامح من أجل السالم.الشجعان ال يخشون الت 

 التعاطف اإلنساين يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبرش تعلموا كيفية تحويل املعاناة املشرتكة إىل أمل 

 للمستقبل.

 .التسامح مع الذئب يعني ظالمة نحو الخروف 

 .مسؤولية التسامح تقع عىل من لديهم أفق أوسع 

  عىل االطالق.إما أن تسامح متاماً أو ال تسامح 

  قليل من اإلدراك السليم، وقليل من التسامح، وقليل من املرح، وسوف تندهش عندما ترى كيف استطعت أن تريح

 نفسك عىل سطح هذا الكوكب.

 .ًقيل عني بعني وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الرش بل من لطمك عىل خدك األيرس فحول له اآلخر أيضا 

  ن يسامح، فالتسامح من صفات األقوياء. الضعيف ال ميكن أ 
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لقد جاء اإلسالم ليكون رحمة للعاملني؛ وليسقط األغالل والعنت الذي كان عىل من كان قبله من الرشائع؛ وذلك ألن 

ة كان من أعظم املقاصد التي أرسل من أجلها أن يكون رحم -صىل الله عليه وسلم-نبي اإلسالم ورسول رب العاملني محمًدا 

(، ويف صحيح مسلم عن أيب 1043ملني؛ كام قال الله تعاىل ذلك يف كتابه الكريم: ﴿َوَما أَرَْسلْنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمني﴾)للعا

َا بُِعثُْت َرْحَمةً »هريرة، قال:  انًا، َوإمِنَّ قائم عىل  فهذا الدين«. ِقيَل: يَا رَُسوَل اللِه، ادُْع َعىَل الُْمرْشِكِنَي، قَاَل: إيِنِّ لَْم أُبَْعْث لَعَّ

 .الرحمة والسامحة واليرس

ويف ترشيعاته مظاهر بينة للرحمة والسامحة مع غري املسلمني؛ ليك يدرك غري املسلمني أن هذا الدين من لدن حكيم 

 .عليم رحيم بخلقه

 :فمن صور سامحة اإلسالم

اَل ﴿لقناعة التامة بهدايته؛ حيث قال تعاىل: أنه كفل الحرية لكل فرد؛ فال إكراه يف الدخول يف اإلسالم إال بعد ا

﴾ َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ يِن قَْد تَبنَيَّ فدين اإلسالم بنّي واضح جيل، دالئله وبراهينه ال يحتاج إىل أن يكره أحًدا  ،(1044)إِكْرَاَه يِف الدِّ

ختم عىل ينة، ومن أعمى الله قلبه و عىل الدخول فيه، بل من هداه الله لإلسالم ورشح صدره ونور بصريته دخل فيه عىل ب

 .سمعه وبرصه، فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرها مقسوًرا

  ومن صور سامحة اإلسالم مع غري املسلمني أنه حرّم التعرض باألذى بالقول والفعل لكل معاهد أو مستأمن دخل ديار

-بخاري يف صحيحه َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو اإلسالم؛ ووعد وأغلظ يف العقوبة ملن تعرض لهم باألذى؛ فقد روى ال

َمْن قَتََل ُمَعاَهًدا لَْم يَرِْح َرائَِحَة الَْجنَِّة، َوإِنَّ ِريَحَها تُوَجُد ِمْن »، َعْن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: -ريَِضَ اللَُّه َعنُْهاَم 

 »َمِسريَِة أَْربَِعنَي َعاًما

 ور سامحة اإلسالم أنه أمر باإلحسان إىل غري املسلمني الذين مل يعرف لهم أذية للمسلمني وال قتالهم؛ كام ومن ص

يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن ترََبُّوهُ قال تعاىل:  يِْهْم ِسطُوا إِلَ ْم َوتُقْ ﴿اَل يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

، بل فوق ذلك أمر بصلتهم واإلنفاق عليهم، فقد روى البخاري يف صحيحه َعْن أَْساَمَء )1045(إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي﴾

ي َوِهَي ُمرْشِكٌَة يِف َعْهِد رَُسوِل اللَِّه »قَالَْت: -ريَِضَ اللَُّه َعنُْهاَم -ِبنِْت أيَِب بَْكٍر  ، -لَّمَ  اللَُّه َعلَيِْه َوسَ َصىلَّ -قَِدَمْت َعيَلَّ أُمِّ

كِ  -َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ -فَاْستَْفتَيُْت رَُسوَل اللَِّه  ي؟ قَاَل: نََعْم ِصيِل أُمَّ   »قُلُْت َوِهَي َراِغبٌَة أَفَأَِصُل أُمِّ

  بني املسلمني  د نشوب حربومن صور سامحة اإلسالم أنه حرم التعرض لدور العبادة التي يتعبد فيها غري املسلمني عن

وغريهم، بل وحرم قتل من مل يشارك يف تلك الحرب من النساء واألطفال؛ فقد روى مسلم يف صحيحه َعْن ُسلَيْاَمَن 

َر أَِمريًا َعىَل َجيْ  -َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ -كَاَن رَُسوُل اللِه »بِْن بَُريَْدَة، َعْن أَِبيِه، قَاَل:  يٍَّة، أَْوَصاُه يِف إَِذا أَمَّ  ٍش، أَْو رَسِ

ِتِه ِبتَْقَوى اللِه َوَمْن َمَعُه ِمَن الُْمْسلِِمنَي َخرْيًا، ثُمَّ قَاَل: اْغزُوا ِباْسِم اللِه يِف َسِبيِل اللِه، قَ  َفَر ِباللَِّه، اْغزُوا اتِلُوا َمْن كََخاصَّ

 .»  تَْقتُلُوا َولِيًداَواَل تَُغلُّوا، َواَل تَْغِدُروا، َواَل مَتْثُلُوا، َوالَ 

                                                           

 107: سورة األنبياء اآلية  - 1043

 256سورة البقرة اآلية:  - 1044

 .8سورة الممتحنة اآلية:  - 1045
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 وستمرون عىل قوم يف صوامع لهم»ألمرائه عىل الحرب قوله:  -ريض الله عنه-وكان من وصايا أيب بكر الصديق 

احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم حتى مييتهم الله فيها عىل ضاللتهم، يا يزيد: ال تقتل صبيا وال امرأة وال صغريا، وال تخربن 

را مثمرا، وال دابة عجامء، وال بقرة وال شاة إال ملأكلة، وال تحرقن نخال وال تغرقنه، وال تغلل، وال عامرا، وال تعقرن شج

 »تجنب

لنَّاَس يف َغزَْوٍة، فَرَأَى ا -صىل الله عليه وسلم-كُنَّا َمَع رَُسوِل اللَِّه »وروى أبو داود يف سننه عن َربَاِح بِْن َرِبيعٍ قَاَل:

 َهِذِه لِتَُقاتَِل. ْت ء، فَبََعَث رَُجاًل فََقاَل: انْظُْر َعاَلَم اْجتََمَع َهؤاَُلِء، فََجاَء فََقاَل: َعىَل اْمرَأٍَة قَِتيٍل. فََقاَل: َما كَانَ ُمْجتَِمِعنَي َعىَل يش

َمِة َخالُِد بُْن الَْولِيِد، فَبََعَث َرُجاًل فََقاَل: قُْل لَِخالٍِد: اَل يَْقتُ   »لَنَّ اْمرَأًَة َواَل َعِسيًفاقَاَل: َوَعىَل الُْمَقدِّ

  ومن صور سامحة اإلسالم مع غري املسلمني أنه أوجب عىل املسلمني سلوك العدل يف التعامل مع غريهم؛ ومل

يَا أَيَُّها الَِّذيَن ﴿يجعل عدم دخولهم يف اإلسالم سببًا يف ظلمهم أو خيانتهم، كام قال الله تعاىل يف كتابه الكريم: 

َُّقوا اللََّه إِنَّ ُب لِلتَّْقَوى وَ ا قَوَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء بِالِْقْسِط َواَل يَْجرَِمنَّكُْم َشنَآُن قَْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْر آَمنُوا كُونُو  ات

 )1046(اللََّه َخِبريٌ مِبَا تَْعَملُوَن﴾

 املسلمني وأدوها من غري إكراه؛ وإمنا هو منهم إنصاف ومام يؤكد سامحة اإلسالم تلك الشهادات التي نطق بها غري 

 .للحقيقة؛ ملا رأوه يف اإلسالم من عدل وتسامح ال مثيل له

فمن ذلك يقول األمري تشارلز ويل عهد بريطانيا: "إن اإلسالم ميكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش يف العامل، 

  (1047)ل بني اإلنسان والطبيعة، والدين والعلم، والعقل واملادة".األمر الذي فقدته املسيحية، فاإلسالم يرفض الفص

وتقول املسترشقة األملانية زيغريد هونكه: "ال إكراه يف الدين، هذا ما أمر به القرآن الكريم، فلم يفرض العرب عىل 

ية اختفاء الجليد، إذ ملسيحالشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم، فبدون أي إجبار عىل انتحال الدين الجديد اختفى معتنقو ا

ترشق الشمس عليه بدفئها! وكام متيل الزهرة إىل النور ابتغاء املزيد من الحياة، هكذا انعطف الناس حتى من بقي عىل 

 (1048)دينه، إىل السادة الفاتحني".

  ًمثل  اويقول غوستاف لوبون: فالحق أن األمم مل تعرف فاتحني راحمني متسامحني مثل العرب، وال دينًا سمح

  .دينهم

يتصفون  -خال تسامحهم العظيم-ويتحدث عن صور من معاملة املسلمني لغري املسلمني فيقول: وكان عرب أسبانيا 

بالفروسية املثالية؛ فريحمون الضعفاء، ويرفقون باملغلوبني، ويقفون عند رشوطهم، وما إىل ذلك من الخالل التي اقتبستها 

 (1049)خرا.األمم النرصانية بأوروبا منهم مؤ 

                                                           

 .8سورة المائدة اآلية:  1046-

 .1993اإلسالم والغرب محاضرة األمير تشارلز في مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية عام  - 1047

 ط/ دار اآلفاق الجديدة بيروت. 368-364شمس الله تسطع على الغرب زيغريد هونكه  - 1048

 .344ارة العرب، غوستاف لوبون، ص حض - 1049
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ويقول هرني دي شامبون مدير مجلة "ريفي بارملنتري" الفرنسية حيث قال: لوال انتصار جيش شارل مارتل الهمجي 

عىل العرب املسلمني يف فرنسا؛ ملا وقعت بالدنا يف ظلامت القرون الوسطى، وملا أصيبت بفظائعها وال كابدت املذابح األهلية 

م بسامحة هبي، لوال ذلك االنتصار الوحيش عىل املسلمني يف بواتييه، لظلت أسبانيا تنعالتي دفع إليها التعصب الديني املذ

اإلسالم، ولنجت من وصمة محاكم التفتيش، وملا تأخر سري املدنية مثانية قرون، ومهام اختلفت املشاعر واآلراء حول انتصارنا 

الكامل  لصناعة، مدعوون ألن نعرتف بأنهم كانوا مثالذاك، فنحن مدينون للمسلمني بكل محامد حضارتنا يف العلم والفن وا

 (1050)البرشي يف الوقت الذي كنا فيه مثال الهمجية.

ويقول الكونت هرني دي كاسرتي: "درست تاريخ النصارى يف بالد اإلسالم، فخرجت بحقيقة مرشقة: هي أن معاملة 

مجامع  عن غري املسلمني .. فال نعرف يف اإلسالماملسلمني للنصارى تدل عىل لطف يف املعارشة، وهذا إحساس مل يُؤثر 

 ."دينية، وال أحباًرا يحرتفون السري وراء الجيوش الغازية إلكراه الشعوب عىل اإلميان

ويبني الشاعر غوته مالمح هذا التسامح يف كتابه )أخالق املسلمني( فيقول: "للحق أقول: إن تسامح املسلم ليس من 

 ."اعتزازه بدينه، ومتسكه بعقيدته ضعف، ولكن املسلم يتسامح مع

لَكُْم ِدينُكُْم َويِلَ ﴿ويقول املسترشق لني بول: "يف الوقت الذي كان التعصب الديني قد بلغ مداه جاء اإلسالم ليهتف 

 ."، وكانت هذه املفاجأة للمجتمع البرشي الذي مل يكن يعرف حرية التدين، ورمبا مل يعرفها حتى اآلنِديِن﴾

وف جورج برناردشو: "اإلسالم هو الدين الذي نجد فيه حسنات األديان كلها، وال نجد يف األديان ويقول الفيلس

حسناته! ولقد كان اإلسالم موضع تقديري السامي دامئًا، ألنه الدين الوحيد الذي له ملكة هضم أطوار الحياة املختلفة، 

الم من ساعاته األوىل عىل أنه دين األجناس جميًعا؛ إذ والذي ميلك القدرة عىل جذب القلوب عرب العصور، وقد برهن اإلس

 ."ضم سلامن الفاريس، وبالاًل الحبيش، وصهيبًا الرومي، فانصهر الجميع يف بوتقة واحدة

ويقول توماس أرنولد يف كتابه الدعوة اإلسالمية: "لقد عامل املسلمون الظافرون العرب املسيحيني بتسامح عظيم منذ 

ة، واستمر هذا التسامح يف القرون املتعاقبة، ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل املسيحية التي اعتنقت القرن األول للهجر 

اإلسالم قد اعتنقته عن اختيار وإرادة، وأن العرب املسيحيني الذين يعيشون يف وقتنا هذا بني جامعات املسلمني لشاهد 

 (1051)عىل هذا التسامح".

إلسالم هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يفي مبطالب البدن والروح مًعا، دون أن ويقول شاعر فرنسا )المارتني(: "ا

وهو الدين الوحيد الذي تخلو عباداته من الصور، وهو أعىل ما وهبه الخالق … يُعرِّض املسلم ألن يعيش يف تأنيب الضمري 

 (1052)لبني البرش".

 ري املسلمني؛ هل يصح أن يصم أحد الدين اإلسالميوبعد هذه النصوص الرشعية اإلسالمية؛ والشهادات التي من غ

بأنه دين إقصايئ؛ أو أنه دين يدعو إىل التطرف، أو أنه يزرع الكراهية يف نفوس أتباعه؛ فام تلك االدعاءات إال زوًرا وكذبًا 

 .للبرشية جمعاء -عز وجل-وبهتانًا عىل الدين العظيم الذي ارتضاه الله 

                                                           

 .420هـ ص 1418، 15نقال عن: صور من حياة التابعين، عبد الرحمن الباشا، دار األدب اإلسالمي، القاهرة، ط  - 1050

 .242الدعوة اإلسالمية لتوماس أرنولد نقال عن كتاب رد افتراءات المبشرين محمد جمعة عبد الله ص - 1051

 .94-91ر مصطفى السباعي رحمه الله ص من روائع حضارتنا للدكتو - 1052
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 تجديد الدين:مرتكزات 

بداية نتساءل عن الحاجة امللّحة والرضورية لإلصالح الديني، هل يحتاج الناس، اليوم، إىل الدين أك ر من أّي يف ال

وقت مىض؟ ما الدافع إليه؛ أبسبب إعراض الناس عنه، أم بسبب إقبالهم عليه؟ أم هل األمر يتعلّق بانفالتات تتجىّل يف 

 يم منظور للدين مخالف، أو رمبا يواكب العرص، ويتكيف مع تطوراته؟التشبّث بقراءة متشّددة للدين، وبذلك يُراد تقد

، بصفة عامة، يطال وينطبق عىل كّل فكر ديني، السيام الفكر املسيحي واليهودي؛ وهذا الحديث عن تجديد الدين

، لذاب يف الديانتني، لكال يعني أّن اإلسالم، ديانًة، ال يختلف عن املسيحية واليهودية نظراً إىل خصوصيّته، ولو مل يكن، كذ 

 والنتهى أمره.

كتب حولها الكثري من مختلف البلدان العربية اإلسالمية بدافع وحيد؛ تحديث املجتمع، والدفع  إن اإلصالح الديني  

 به إىل مصاف الدول املتقّدمة، انطالقاً من رؤية تربط اإلصالح السيايس باإلصالح الديني.

 ودعاوى اإلصالح الديني، يجدر بنا أن نضع مالحظات أّولية عىل املنوال اآليت: قبل اإلشارة إىل تداعيات صيحات

اإلصالح الديني والدين ال بّد من أن نفرّق بينهام، فاإلصالح الديني مرشوع أو اجتهاد برشي يتّسم بالنسبية؛ طاملا أنّه 

اقع ت هي الدين. إذاً، هي أفهام مرتبطة بو يعرّب عن اجتهادات فردية تتغيّا اإلجابة عن تساؤالت من صميم الدين، وليس

وزمان وظرف معنّي، ولذلك، أّي أطروحة لإلصالح الديني ليست مبنأى عن املساءلة والنقد، وال ينبغي التسليم بها دون 

 البحث يف خلفياتها، ومراجعة قبليّات أصحابها.

ع للتطور در تعاليمه إلهّي، لذلك، الدين ال يخضأّما الدين، فهو مبادئ، وقيم، وتعاليم، ليست من صنع البرش؛ ألّن مص

والتغري طاملا يثوي حقيقة مطلقة تسعى البرشية إىل الوصول إليها، فالدين ال ميكن، بهذا املعنى، أن نطالبه بأن يتطّور، 

 ولكن فهوماتنا له، ومعرفتنا به، هي التي ينبغي أن تتغرّي.

لهذه  تدعي استحضار املنطلقات؛ التي يجب أن ينطلق منها املتصديتحديث اإلصالح الديني، وتطويره، وتجديده، يس

العملية، ولن يكون هذا املنطلق إال النّص املقدس؛ الذي يحتوي عىل املضمون الديني املراد إبالغه وإيضاحه، والتوصل 

)القرآن  املقدسإىل ذلك لن يتأىت إال عن طريق التوسل بأدوات وآليات محددة، يتم استخدامها يف استنطاق النص 

 والسنة( لتوليد معنى جديد منه.

وهنا، نتساءل عن كيفيّة إدراك مراد الله؛ هل عن طريق ما أومأنا إليه آنفاً؛ أي: بأدوات خاصًة، أو عن طريق فهومات 

لديني، ا برشية؟ بأّي منهج يجب أن نتعامل، مبنهج السلف أم مبنهج الخلف؟ وأين نضع العلوم اإلنسانية يف عالقتها بالنص

التي طرحت أسئلة عميقة ودقيقة حول محتوى النص الديني؛ حيث شّككت يف قدراته عىل مواكبة حاجيات اإلنسان 

 املعارص؟

اإلصالح الديني ليس دعوة نفعيّة عمليّة براغامتيّة للتكيّف مع مقتضيات العرص، أو االستجابة إلمالءات غربية، 

ن، وال يزال، كّل عرص، وكّل جيل يجابه أسئلة من صميم الدين، ويجيب وضغوط خارجية، فهي دعوة قدمية؛ حيث كا

 عنها وفق ما توصل إليه فهمه وقتئذ، وبحسب قدراته وأفقه، وانتظاراته من الدين.
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اإلصالح الديني رضورة واقعية وإنسانية؛ نظراً ملا لها من انعكاس عىل األوضاع االجتامعية، واالقتصادية، والسياسية، 

)املسيحية( ملا فتحت ورش اإلصالح الديني؛ حيث حسمت املسألة الدينية يف عالقتها بالسياسة، استطاعت أن تنطلق فأوربا 

نحو آفاق التقدم والرفاه. قد يبدو من الصعوبة قياس هذا اإلجراء عىل الوضع العريب االسالمي؛ ألن مقّدسها الجمعي ليس 

غم من ذلك، إن أوربا مل تُْقِص الدين باملرة من الحياة، فقد ظلت حياة اإلنسان من السهولة أن تزحزحه، بله تغيريه. وعىل الر 

 الغريب مستحرضة الدين، دون أن يفرض عليه منط من االعتقاد امليتافيزيقي.

، حيث برز رّواد ك ر من أديان مختلفة ثاروا عىل األوضاع الدينية اإلصالح الديني عرب األزمان دعوة متواصلةظّل 

والسائدة، وأّسَس بعٌض منهم أرضيّة إبستمولوجية يقوم عليها الدين، بيد أن بعضاً آخر حافظ عىل األرضية ذاتها،  القامئة

ً جديدة، لبناء إصالح عىل أسس متينة، تقطع مع األطر واألشكال الكالسيكية، التي ألّفها املسلمون يف  مستلهامً أفكارا

 حياتهم.

فاإلصالح الديني الناجح هو الذي يجعل املايض قاعدة لالنطالق منه، كام أنّه ؛ اإلصالح الديني ليس إنكاراً للاميض

عبارة عن انتقال تدريجّي يستغرق فرتة زمنية طويلة، وهذه بعض من السامت والخصائص، التي يختلف فيها اإلصالح عن 

 الثورة.

فاظ عىل لسبيل لتحقيق التقدم والتنمية مع الحإّن السؤال املركزي؛ الذي يحرّك الباحث، واملثقف، والعامل، مفاده: ما ا

 الثابت الديني؟

معظم الكتابات، يف العقدين األخريين، ركّزت عىل اإلجابة عن هذا السؤال، وكلاّم حلّت بالبلدان العربية اإلسالمية 

مرشوع اإلسالم وع األخري )أزمة، انبعث هذا السؤال، الذي يربز إىل السطح كلام تع ّرت املشاريع النهضوية، ومع إخفاق املرش 

السيايس(، توّحد الجميع تحت يافطة رضورة اإلصالح، لكن أّي إصالح؟ ومن أين يبدأ هذا اإلصالح؟ حيث رجع الجميع 

إىل مربع الصفر، بعد ما شبعنا، إىل حّد التخمة، انقساماٍت وتفرقة عىل الصعد كافة، إىل أن جاء فكر )القاعدة( ليحسم يف 

ريع النهضوية برمتها، ويعلن حالة اإلفالس الشامل، وبذلك عدنا إىل الوراء بقرون، فطفقت النخب الثقافية مسار تلك املشا

 والسياسية إّما للدفاع، أو التربير، يف ظّل حالة من التشظّي اإليديولوجي، واملذهبي.

صالح ديني، يك نبدأ تظر تشكل إ ، يرى البعض أنّنا يجب أن ننثنائية اإلصالح الديني والتحديث السيايسوبالنظر إىل 

التحديث السيايس الحقيقي، والبعض اآلخر يرى العكس. البّد من تحديث سيايس، واقتصادي، واجتامعي، ثّم، بعد ذلك، 

، خاصًة، إخفاق «اإلسالمي»نبدأ بإصالح ديني حديث؟ ومثة من عّد الدين عائقاً يف وجه التنمية والتقدم، وعلق عىل الدين 

لتنموية يف مجتمعاتنا. إذاً، كيف نفرس تنامي ظاهرة التدين يف الدول املتقدمة، ويف أعىل هرم السلطة السياسية، املشاريع ا

 عىل سبيل املثال، الواليات املتحدة األمريكية، السيّام يف عهد والية بوش األب واالبن.

بحلقة  فكر الديني، ويتطور، أم يتعلق األمروهل ال بُدَّ من تأهيل املجتمع ليك يصبح مجتمعاً صناعياً ليزدهر فيه ال

 مفرغة مفادها؛ طاملا أن املجتمع متخلف فالنتيجة: أّن أّي إصالح مهام كانت طبيعته سيتسم بالتخلف؟

وميكن القول: إّن مصدر هذه اإلشكالية نابع من عدم إيالء األهمية لإلصالح الرتبوي والتعليمي عىل حساب اإلصالح 

ي، الذي مل يتحقق ملجتمعات العامل الثالث. إذاً، النقلة األوىل املطلوبة هي التحّرر من تبعات األجنبي السيايس واالقتصاد
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من جهة، والتحّرر، أيضاً، من جهة أخرى، من أرس بعض التجارب املستنسخة واملستعارة للنهوض، التي باءت باإلخفاق يف 

 «.الديني»البالد اإلسالمية، السيام يف بعدها 

خطاء الفادحة، التي ارتكبتها بعض النخب الثقافية والسياسية، التي اّدعت أنّها تريد إصالح الواقع املّر لألمة؛ من األ 

ً يف إصالح فهم الناس للدين، كام أّن  حني جعلت من مهامتها الهجوم عىل الدين، واستفزاز املتدينني، ومل تبذل جهدا

ديد لديني، فهي إما تندرج يف إطار الكتابات حول االجتهاد الفقهي، وتجالكتابات، التي صنّفت كتابات تعنى باإلصالح ا

أصول الفقه... أو تندرج ضمن نقد الفكر الديني إّما بشكل أكادميي، وإّما عىل شاكلة من ذكرنا آنفاً؛ الذين ال هّم لهم إال 

 ال الشعبي.الً عن تغلغله يف املخيالهجوم عىل الدين؛ ناسني أن الدين يف مجتمعنا مبثابة هواء يتنفسه اإلنسان، فض

يف هذه الدراسة، سنحاول اإلشارة، فحسب، إىل بعض الجوانب املنهجية، عند تناول موضوعة اإلصالح الديني؛ يتعلّق 

األمر مبفهوم اإلصالح ودالالته، وعالقة التأثري والتأثّر بني اإلصالح الديني يف التداول الغريب، ويف التداول اإلسالمي، 

نتحدث عن محور اإلنسان يف مقاربات اإلصالح الديني، ومركزية الدين يف املجتمع، ومحور النقد ودوره يف بلورة ثم س

 قراءة جديدة للدين تتوافق مع ثقافة العرص.

 مركزية الدين يف الحياة االجتامعية: -1

عطى الجّواين فيه، فعمليّة التغيري، (، ومن ثَمَّ استحالة تجاوز هذا املhomo religiosusيقال: إّن اإلنسان كائن دينّي )

مهام كان نوعها، تكمن نجاعتها يف مدى اقرتابها من تناول الذاكرة والهوية الجامعية، أو، بتعبري آخر، مقدسها الجمعي؛ 

 leولذلك أثبت الرهان عىل أفول الدين اجتامعياً، وفق الرؤية الوضعية، إخفاقه. إّن مقولة زوال سحر العامل )

désenchantement du monde( بتعبري ماكس فيرب )max weber هذه النبوءة( مل تتحّقق، وعاد املكبوت الديني يف( )

(، يف أطروحته، إىل الخروج من marcel gauchetقلب أوربا/الحداثة، وبتأثر منه يذهب املفكر الفرنيس مارسيل غوشيه )

رص الدولة، إىل جانب عديد من األقوال حول الظاهرة الدينية ؛ أي: مبعنى انتقال اإلنسان من عرص الدين إىل ع(1053)الدين

 من قبيل عّدها أفيون الشعوب )ماركس(، وأن الدين مستقبل وهم )فيورباخ(.

الحديث عن إصالح ديني، أو ثورة دينية، ينّم عن وجود موروث ديني معوق، يحول دون انطالق اإلنسان نحو آفاق 

هج تناول اإلصالح الديني، يف ظّل ما أفرزته الحداثة من محموالت شّكلت تحدياً رحبة، ما يدفع إىل التساؤل حول من

 صارخاً يف وجه الفكر الديني.

أينبغي أن ينصّب حول املحتوى )املعنى(، أم الشكل )املبنى(؟ ويطرح، أيضاً، السؤال حول املكلف مبهّمة اإلصالح، 

همة الذي سيقوم بإصالحٍ للدين من خارج منطلقاته، أم سيبارش امل أيجب أن يقوم بها رجل السياسة، وصاحب اإليديولوجية،

 املصلح الديني، أو بتعبري آخر املثقف الديني، الذي ينطلق من النصوص املقدسة/املؤسسة؟

                                                           

ينظر كتابه: الدين في الديمقراطية مسار العلمنة، ترجمة شفيق محسن، مراجعة بسام بركة، المنظمة العربية للترجمة، توزيع المركز  - 1053

 م.2007، 1العربي، لبنان، ط
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إّن مسوغ هذا التساؤل يرجع إىل دعاوى بعض القوى، التي تنفر من أّي إصالح، أو تجديد، أو تغيري، صدر عن 

غري مرتبطة باملؤسسة الدينية، عىل الرغم من وجاهة طرحها وجدته، وغالباً ما يعّد أصحاب هذه املبادرات، مجموعات بحثية؛ 

لدى رشيحة من املتدينني أصواتاً نشازاً، ال يعتّد مبنجزها؛ ألنّها تتحّدث من خارج دائرة التخصص؛ أي: من خارج منطلقات 

(، ش، والتشهري، بدعم من أصحاب التدين املزور )بتعبري عيل رشيعتيالدين ذاته، وبذلك، تكون عرضة لإلقصاء، والتهمي

 أو التدين املغشوش )بتعبري محمد الغزايل(.

الحديث عن هذا املوضوع، يقتيض أن نشري إىل املقاربات السائدة حوله، كام عرضها الدكتور محمد حداد يف املقاربة 

 : املصلح، واملقاربة الثانية تتخذ الوضع االجتامعي للحديث عنه، ثماألوىل يتّخذ اإلصالح الديني الفرد موضوعاً له؛ أي

املقاربة الثالثة التي تدرس الظاهرة الدينية، من خالل منطقها الداخيل، الذي يقيمها ظاهرة متميزة عن ظواهر أخرى، 

اخيل واضح صلب، ومن يستمّد صّحته اإلجرائية من استناده إىل منطق د( »ideal-type« )منط منوذجي»ويعرفها بحسب 

. ليس، بالرضورة، قابالً للتعميم والتطبيق عىل كّل (1054)«قابلّيته، بعد ذلك، أن يفرّس تجارب فردية، أو جامعية متعّددة

 .التجارب. بطبيعة الحال، لكّل شعب ومجتمع خصوصيته

 معاين اإلصالح الديني:  -2

مقولة )اإلصالح( تفرتض وجود رغبتني متعارضتني؛ رغبة يف التغيري، ورغبة يف »يقول الدكتور محمد الحداد: 

 أمراً مطلوباً وإيجابياً. أّما املجتمعات التقليدية، فرتى الجدية أمراً مريباً إىل« الجّدية»حديثة التواصل، تجعل املجتمعات ال

رياتها، بني مجتمع تقليدي إال مرتدياً رداء الرشعية الدينية، فهو لغة الثقافة بكّل تعب« اإلصالح»أن تثبت رشعيّته، فال يحّل 

لف معناه يف اللغات األوربية؛ حيث يخت« إصالح ديني»ثّم يتوقّف عند عبارة ومتركز الحركية االجتامعية بكّل تنوعاتها، 

بحسب وضع حرف البداية، إذا كان حرف بداية كبري، فالكلمة تحيل عىل الحدث التاريخي، أّما إذا كان حرفاً صغرياً، 

ل ثالثة معاٍن تحتم»صالح دينّي فتحيل الكلمة عىل معنى لغوي عام. أّما يف التداول اللغوي العريب، فإنّه يجعل كلمة إ 

 :(1055)«متباينة

 تمد رشعيته من الخطاب الديني.فقد تعني اإلصالح الذي يس -

 أو تعني إصالح الخطاب الديني ليحّقق وجوده يف العرص الحديث. -

 أو تعني إصالح مجاالت الحياة الخاصة والعامة حسب مقتضيات الخطاب الديني. -

عنى الثاين، وإذا كانت ملفاملرجعية التقليدية املتعايشة مع العرص تفهم املعنى األول، أّما املرجعية التحديثية فإنّها تفهم ا

مرجعيّة تقليدية محافظة، فإنّها تفهم املعنى الثالث، وتجدر اإلشارة أّن عبارة إصالح ديني مستحدثة يف الرتاث العريب 

 اإلسالمي، حيث تُعّد من مبتدعات القرن التاسع عرش.

                                                           

م، ص 2007، حزيران/يونيو 1اد، دار المدار اإلسالمي، طينظر: ديانة الضمير الفردي ومصير اإلسالم في العصر الحديث، د.محمد حدّ  - 1054

239-240. 

 وما بعدها، بتصرف. 243المرجع السابق، ص  - 1055

http://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-5134#_ftn3
http://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-5134#_ftn4
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طلحات أخرى تدور فإنّه قد يشتمل عىل مصمبا أّن اإلصالح الديني مرتبط بالفكر الديني؛ الذي يتّسم بدوره بالنسبيّة، 

يف فلك اإلصالح الديني عامة، كعملية اإلحياء، الذي يعني إعادة إحياء قسم مهمل ومهمش يف الفكر الديني، كام فعل 

 ني( الذي القى نقداً من قبل علامء آخرين، حإحياء علوم الديناإلمام أبو حامد الغزايل، حيث ألف كتابه املشهور بعنوان: )

 قالوا: وهل ماتت علوم الدين حتى يحييها الغزايل؟

أّما عملية اإلصالح، فيتّم السعي لتهذيب األفكار الدينية من الزوائد والشوائب، التي لحقت بها، كام حدث مع رواد 

ة التجديد، ر النهضة العربية )جامل الدين األفغاين، محمد عبده...(. ويف نظرنا، ال مشاحة مع االصطالح، فإنّنا نحبّذ عبا

 التي تروم صياغة رؤية جديدة للنصوص الدينية، وتتوّخى، أيضاً، التأسيس لحضور دينّي جديد.

 العالقة بني اإلصالح الديني األوريب والعريب:  -3

من الشائع أّن اإلصالح الديني، الذي حصل يف أوربا، نتاج تأثّر مبا حدث من إصالح وتجديد عند املسلمني، انطالقاً 

ملواضيع؛ التي تناولها، فعىل سبيل املثال كانت مسألة الخالفة، وما ثار حولها من نقاش شّكل مصدر إلهاٍم للفكر األوريب من ا

ملواجهة النظام البابوي للتخلّص من سلطة الكنيسة، وسلطة البابا، ويرجع ذلك إىل دواٍع عديدة، منها: سفر رجال الدين 

 طلة...(.طلي -عن طريق الجامعات؛ التي أنشأها املسلمون يف أوربا )قرطبة  املسيحيني إىل الرشق اإلسالمي، ثمّ 

(، عىل أّن أسلوب املسيحيّة Martin Lautherإىل جانب تركيز بعض املصلحني املسيحيني، قبيل مجيء مارتن لوثر )

القرآن هو املصدر املسلمني، فيف الحياة يجب أن يُستمّد من اإلنجيل، ال من تعاليم الكنيسة. كام هو الشأن بالنسبة إىل 

الرئيس عندهم، ثّم ذهبوا إىل أّن الصلة بني اإلنسان وخالقه يجب أن تكون دون وساطة من رجال الدين، كذلك الشأن 

نُوَب إاِلّ اللَُّه﴾، )1056(﴿اْدُعويِن أَْستَِجْب لَكُْم﴾بالنسبة إىل اإلسالم  سيحي الديني . إضافة إىل أّن الفكر امل(1057)﴿َوَمْن يَْغِفُر الذُّ

ناقش هو اآلخر قضية عصمة البابا، كام تّم بحثها يف الفكر اإلسالمي، حني التعرّض إىل قضيّة النبوة، حيث إّن األنبياء قد 

يخطئون، لكنّهم ال يقّرون عىل خطأ. وإذا كان األمر كذلك بالنسبة إىل األنبياء، فمن باب أوىل أن يكون كذلك مع 

 رهم الله، وإمّنا يختارهم الناس مّمن هم من رجال الدين.البابوات؛ الذين ال يختا

هذه النقاشات، وغريها، مّهدت لإلصالح الديني، وظهور الربوتستانتية، وقد أسهمت، هي األخرى، يف ظهور فلسفة 

ورة سياسية، ثاألنوار، التي بدورها مّهدت لحدوث ثورات سياسية. إذاً، هناك إصالح ديني زائد فلسفة تنويرية، فنتج عن ذلك 

وهذا املسار مل تشهده البلدان العربية بهذه الرتاتبية، فام سّمي ربيع ثورات العرب، يَُعّد انتفاضات ضّد أشكال االستبداد، 

والقهر، والفقر، لكن، هل هي ثورات جذريّة مّست البنى الفكرية واملعرفية لإلنسان العريب؟ الجواب عن هذا السؤال يحتاج 

 ، ومقام آخر.إىل مقالة أخرى

أوردنا هذه األفكار الربوتستانتية، التي عزونا ترّسبها من املنظومة اإلسالمية يف اتجاه الفكر املسيحي، حيث نجم عنها 

إصالح دينّي حقيقّي متّخض عنه ترسيم صارم للعالقة بني السلطة الزمنية والسلطة الدينية، وأسهم يف النهضة األوربيّة، 

                                                           

 .60سورة َغافر اآلية:  - 1056

 .135سورة آل ِعمَران اآلية:  - 1057
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املسلمني، نتيجة الجمود عىل املوجود، وعدم تجاوز إشكاالت املايض، وعدم الحسم يف قضايا عديدة،  وتقّدم الغرب، وتخلّف

 كام فعل الفكر األوريّب، واملفرتض، هنا، أن يتجاوز الفكر اإلسالمي اآلراء الربوتستانتية يف رؤيته لإلصالح الديني.

عض فهم السلفية، هنا، بوصفها عودة إىل فطرة األصول، ذكر محمد جامل باروت، حول مسألة التأثر والتأثري، أّن الب

قبل الزيادات، كام هي العودة الربوتستانتية إىل العهد القديم. وكام فتح اإلصالح الربوتستانتي باب النهضة السياسية 

 .(1058)والصناعية يف العامل األنجلو ساكسوين الغريب، أمل اإلصالحيون واملسلمون أن يفتح إصالحهم هذا الباب

وريب منذ الديني األوريب، قد تجاوزها الفكر األ اإلسالمية السلفية يرّدد فكرًة عن اإلصالح »اليزال كثري من الكتابات 

فرتة طويلة، وتخترصها صورة الكنيسة، التي تضطهد العلامء، وترتزق بيع صكوك الغفران، واملصلحني الدينيني املنارصين 

ي، بينام بقينا نللعلم والتقدم والحرية، املقّومني انحرافات رجال الدين... وقد تجاوزت أوربا التاريخ التقليدي لضمريها الدي

 .(1059)«مرّصين عىل التاريخ التقليدي لضمرينا الديني، وضمريها الديني يف آن واحد

لكن ما آل إليه وضع املسلمني، كان معاكساً لقانون التطّور الطبيعي، وما حصل داخل املجتمعات العربية، أمام رياح 

ديّن القائم تخطّاها العرص، فتعاظمت ظاهرة الت« فقهية»الحداثة العاتية، رّد فعل سلبّي اتّجه صوب االحتامء بثقافة تراثية 

عىل إثر -لظاهري والحريف واملعجمي للنصوص الدينية، دون مراعاة سياقها االجتامعي والتاريخي، فذهبت عىل الفهم ا

روح الدين الحقيقية يف أروقة التاريخ، ليتحّول إىل دين املوت )مع الحركات الجهادية(، ودين أهوال  -هذه القراءة للدين

حول إىل دين إيديولوجي انتهازي )مع الحركات اإلخوانية(، والخارس القبور واملظاهر والقشور )مع التيارات السلفية(، ويت

 األكرب بني هذه القراءات الفقهية واإليديولوجية والحرفية للدين؛ هو اإلنسان.

 مركزية اإلنسان يف اإلصالح الديني:  -4

قصور، التي ىل بعض مظاهر الميكن أن نرّد غياب مسألة البعد اإلنساين واملركزي يف أّي عملية تغريية، أو إصالحية، إ

 -)اإلنسان  اإلنسان(، أو -اإلنسان( مقّدماً إيّاها )اإلنسـان  -عرفها الفكر اإلســــالمي، حيث ظّل يرتّدد بني ثنائيـــة )الله 

الوجود(، وما متّخض عن ذلك من قضايا التبست يف الذهنية الجامعية للمسلمني، كالحريات، والحقوق، وقضية املواطنة، 

ً الرتباطها مبفهوم العلمنة، « اإلسالمي»التي ال يزال الفكر السيايس  مل يقاربها مقاربة علمية، وإبستمولوجية، نظرا

وارتباطها، أيضاً، بتناقض متخيّل بني مفهوم األمة ومفهوم املواطنة، وما بني الهوية الدينية والوطنية، وأيّهام أوىل، وغريها 

 فكر اإلسالمي املعارص.من اإلشكاليات املتعلقة يف ال

وسط زخم هذه النقاشات، التي ميتزج فيها ما هو تاريخّي ترايث مبا هو حديث وواقعي، دون حسم ينحاز إىل اإلنسان، 

مهام كان، ومهام دان، ضمرت النزعة اإلنسانية، التي تقوم عىل احرتام اإلنسان كائناً برشياً، أوالً، قبل أن يكون مواطناً، 

ورات القارصة حول حقيقة اإلنسان؛ ألن مجتمعاتنا مل تحل بعد مسألة اإلنسان، وال متلك اعتقاداً صحيحاً وهذه بعض التص

 حوله؛ لذلك وجدنا من نظر إىل اإلنسان موجوداً عاجزاً، هدفه أن يبقى عاجزاً أمام الله.

                                                           

لة والنهضة والحداثة، مراجعات لمزيد من التفصيل، ينظر في: باروت، محمد جمال، آلية التأثر لمفهوم اإلصالح البروتستانتي، الدو - 1058

 م.2000نقدية، دار الحوار، الالذقية، 

 .242حّداد، محمد، ديانة الضمير الفردي ومصير اإلسالم في العصر الحديث، مرجع سابق، ص  - 1059
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عض ه قرباناً لآللهة؛ فضالً عن بهنا، ال بُّد من استحضار نظرة املذاهب القدمية إىل اإلنسان، الذي كان يقّدم نفس

الفلسفات الحديثة، التي تنظر إىل اإلنسان عىل أنه حيوان طبيعي؛ أي: إنسان مادي، وحيوان اقتصادي، غريزي، وجنيس، 

وهي نظرات انعكست سلباً عىل حياة اإلنسان وخصائصه، فجاءت الرؤية القرآنية لإلنسان، التي تعّد اإلنسان إنساناً خرياً ال 

اناً رشيراً، ومعصية اإلنسان األول لله إشارة إىل تطّوره من حال الالوعي الغريزي إىل حال الوعي الذايت، وهو إيذان إنس

مجرّد  ليس»بتحوله من الطاعة الجربية إىل الطاعة االختيارية. قال عبد الوهاب بوحديبة، عن طرد آدم من جنات عدن: 

، وليس، من باب أوىل، لعنة، إمّنا ه  .(1060)«و انتقال من مكان إىل آخر، أو إّن شيئاً هو طرد تحريرتخلٍّ

أقرب إليه من »له املالئكة بأنّه يعلم ما ال يعلمون، فهو يبايل مبصري مخلوقاته، وال يفتأ يساعدهم، ويظّل ولقد أجاب ال

أبرز القايض  )1061(﴿لََقْد َخلَْقنا اإلِنْساَن يِف أَْحَسِن تَْقِويٍم﴾أمل يْضِف عليه الكثري من صفاته؟ ففي رشح اآلية «. حبل الوريد

أحسن من اإلنسان، ومنحه الحياة والعلم والقدرة واإلرادة والكالم والسمع والبرص والعقل  أّن الله مل يخلق»ابن العريب: 

ً واعياً، ومختاراً، ومبدعاً، وليس (1062)«والحكمة، وهي صفات يختص بها سبحانه . اإلنسان له ميّزات ثالث كونه موجودا

كائناً مستحقراً وذليالً أمام الله؛ بل هو خليفة الله )املقصود بالخليفة هنا اإلنسان من حيث هو إنسان، ال الخليفة من حيث 

عزيز عند الله، وكائن ذو بعدين: بعد أريض، وبعد ساموي، يحتاج إىل دين ال يرصفه إىل النزعة  هو الحاكم(، وكائن

األخروية البحتة، وال إىل النزعة الدنيوية املطلقة؛ بل يحقق له التعادل والتوازن؛ أي: أنه بحاجة إىل دين ذي بعدين حتى 

 .(1063)يساعده عىل تنفيذ مسؤولية اإلنسانية

راءة إنسانية رضورة قوتصحيحاً للمفاهيم الخاطئة حول اإلنسان، كام تجسدت يف الرتاث اإلسالمي، دعا الكثري إىل 

للدين، ويقصد منها أن يفهم اإلنسان دينه، وتدينه بالشكل الذي تقتضيه كل أبعاد إنسانيته، الدين لإلنسان، وليس لله، 

فاإلنسان هو الذي يحتاج إىل الدين، وليس الله، ال يستطيع اإلنسان أن يفهم دينه مبا يتناقض مع شطر إنسانيته، 

 .(1064)وأبعادها(

 عن لية عن الوحي، أو التخيلنشري إىل أّن مركزية اإلنسان، ليس املراد منها حلول اإلنسان محل الله، واالستقال

الروح الدينية يف العرص الحديث، وإمنا املراد من البعد اإلنساين، أو الصفة اإلنسانية، الجانب الحقوقي، والقيمي، والفلسفي؛ 

 ة.يتلك الجوانب التي غيبها الفكر اإلسالمي يف املايض، واليزال عدم الرتكيز عليها قامئاً يف منظومتنا الثقافية، والدين

 النقد الديني بني اإليديولوجي واملعريف:  -5

النقد رضورة متليها طبيعة الدين ذاته، فاملالحظ أّن الوحي ظاهرة نقدية، يف حّد ذاتها، فعىل سبيل املثال، كّل نبّي 

اهيم خاطئة، ثم مفمن أنبياء الله يأيت قومه يحمل معه مرشوعاً إصالحياً قامئاً عىل نقد الواقع، وما ينطوي عليه من أفكار و 

                                                           

 ، بتصرف.22م، ص 2007بوحديبة، عبد الوهاب، اإلنسان في اإلسالم، دار الجنوب للنشر، تونس،  - 1060

ين - 1061  .4اآلية:  سورة التِّ

 .22المرجع نفسه ص  - 1062

 .18هـ، ص 1211، 1شريعتي، علي، اإلنسان واإلسالم، ترجمة عباس الترجمان، دار المصحف، ط - 1063

 .47م، ص 2006، السنة العاشرة، 32-31أبعاد القراءة اإلنسانية للدين، حوار مع محمد مجتهد سبشتري، قضايا إسالمية معاصرة، العدد  - 1064
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بعد ذلك يؤسس لفهم جديد، لكن واقع األفراد والجامعات يف البلدان العربية، ال تتحّمل النقد، وال متارسه، وينظر إىل 

 كّل من ميارس النقد عىل أنّه متآمر يخدم مرشوع األعداء، وينال من الدين اإلسالمي، ويشّوه صورة املسلمني.

ته؛ نقد مزدوج يستهدف مستوى اإلصالح الديني، واآلليات التي اعتمدها، ومناهجه، ثّم يُراد من النقد، يف السياق ذا

يستهدف فهم النصوص الدينية، والقراءات املتعّددة لها. وبشكل آخر، نقد داخيل )من داخل الدين(، ونقد خارجي )من 

 خارج أطره(.

ع عرش لعمل، الذي قامت به أوربا يف القرنني السابولذلك، رشط ولوج الحداثة القيام بتقديم طرح نقدي للدين، وهذا ا

ً للعامل وقراءة جديدة للدين، )مثالً: فرس  ً جديدا والثامن عرش، ومل تدخل يف طرح رصاعي مع الدين؛ بل قّدمت تفسريا

 هيغل الدين عقلياً، كام سعى ديكارت إىل إثبات عدم مادية الله والنفس من خالل نظرية العقالنية(.

أّن الدين، يف ظّل الحداثة، يفتقد مركزيته يف الحياة عامة، فإن ارتفعت القراءة الدينية الجديدة إىل غري صحيح 

 الحداثة، فإنّه ال يحصل تصادم بني اإلسالم والحداثة؛ ألّن قيم الحداثة قيم إنسانية ال قيم غربية، كام يظّن البعض.

 ، وليس النقد آلية وظيفية«اإلسالمي»وحي ملاذا ركزنا عىل النقد كخيار إبستمولوجي قام عليه ال

اغامتية، ، وليس النقد آلية وظيفية ظرفية بر «اإلسالمي»ملاذا ركزنا عىل النقد كخيار إبستمولوجي قام عليه الوحي 

قت نصوص الدين باستفهامات تحتاج إىل إجابات آنية، نلحظ أّن الفقهاء وعلامء األمة يقرّ  ن و يضطّر إىل استخدامه كلاّم طُوِّ

بقصور األدوات التحليلية التقليدية، ويتوّسلون باجتهادات مستمّدة من فتوحات املعرفة الحديثة، للخروج من طوق 

األسئلة/التحدي، ومع ذلك مازال حضور النقد املعريف الصارم يف منظومتنا الثقافية، واالجتامعية، والسياسية، باهتاً؛ لعوامل 

ه نب النفيس يتجىّل يف صعوبة تقبل النصح من اآلخر، والجانب الرتبوي ال تحرض فينفسية، وتربوية، وتاريخية؛ فالجا

أجواء النقد، فيرتىّب الطفل عىل التمجيد، واملدح، والتلقي السلبي، دون تفاعل مع املضامني تحليالً ومناقشًة. أّما العوامل 

د بعض املتصّدين اريع النقدية للدين والفقه. ومهام تعمّ التاريخية، عىل سبيل املثال، الرتبية الدينية؛ فال تقدم مناذج للمش

للشأن الديني محو ثقافة النقد؛ فإنّه سيظّل حداً فاصالً بني التجديد والتحجر؛ وستظل فضيلة النقد ومحوريته أساسية يف 

 بناء فهم جديد للدين، وقراءة جديدة لنصوصه.

عرص، وجود مشاريع إصالحية وتغريية يف الساحة العربية  وماّم يدلّل عىل أّن النقد فعل مالزم لإلنسان يف كّل 

واإلسالمية، مبختلف منطلقاتها، ومناهجها، ومضامينها، وهي نتاج مامرسة نقدية معرفيّة صارمة للموروث، بآلية االستيعاب 

يات الرائجة، ويفتح، ديولوجوالتجاوز. وإضافة إىل ما ذكرنا، يفتح النقد املجاَل للتفكري العلمي يف الشأن الديني، خارج اإلي

أيضاً، إمكانات جديدة الجرتاح مفاهيم جديدة تتخطّى املنتج، الذي يسوق يف جامعاتنا ومؤّسساتنا الرتبويّة، وينطوي عىل 

 الكثري من الزبد، الذي ال ينفع.

رت، ثقافة السلقد حان الوقت للخروج من خطّة التعامل مع املوضوع الديني بآليات »يقول الدكتور محمد حداد: 

الغامض  الشعوب ذات الوعي»وللمواجهة الشجاعة لوضعنا الثقايف، الذي تصّح عليه عبارة الفيلسوف هيغل بأنّه وضع 

(، والخطأ deni du reelيف املايض، يصبح، اليوم، من صنف مكابرة الواقع )« الالمفّكر فيه»فام كان من صنف «. بتاريخها

 «.تعاملنا معهليس يف الرتاث، ولكن يف طرائق 
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 «: الهوت التحرير»و« اإلصالح الربوتستانتي»بني « اإلسالمي»اإلصالح الديني  -6

مثّة كتابات عديدة حول موضوع اإلصالح الربوتستانتي من الجوانب كافًة؛ من حيث تاريخه، وأسبابه، ومضامينه، 

 يف أمريكا الالتينية، وتجدر اإلشارة إىل أّن هذاالحركة الدينية، التي ظهرت « حركة الهوت التحرير»ورواده، وكذا موضوع 

العنوان/الفقرة ال يعني الحديث عن هذه الحركات الدينية اإلصالحية بتفصيل وتدقيق، فمساحة هذه الدراسة ال تتّسع، من 

 جهة، وخوفاً من تشّعب املوضوعات، وتشتّت الفكرة املحورية، التي نروم تناولها، من جهة أخرى.

ة إىل أّن أّي إصالح ديني، يف املنطقة العربية، ليس ملزماً أن يسلك املنهج ذاته، والطريق ذاته، الذي سلكته نودّ اإلشار 

بعض بلدان العامل، نظراً إىل اختالف السياقات التاريخية، واالجتامعية، والثقافية، والسياسية. وإضافة إىل هذه املالحظة، 

ي إىل ىل دائرة الديانة اإلسالمية، بينام اإلصالح الديني املشار إليه أعاله، ينتمينتمي اإلصالح الديني يف الوطن العريب إ

دائرة الديانة املسيحية. بيد أّن املتصّدين لعملية اإلصالح الديني يف بلداننا، واملهتّمني به، واملقتنعني بأولويّته، ميكن أن 

 ميكن، أيضاً، أن يستخلصوا منها ما يدفع بعجلة الفكريستفيدوا من هذه التجارب، وأن يستلهموا منها عنارص القوة، و 

والخطاب الدينيني إىل األمام، لكن ال ميكن التسليم بنجاعة هذه االستفادة بإحداث نتائج إيجابية ملموسة يف الواقع 

العريب، ما يعني قصور أطروحة استنساخ تجارب اآلخرين، والسعي لتطبيقها يف بلدانهم. ال شّك يف أّن هذه 

لدعوى/األطروحة قد أثبتت إخفاقها يف مجاالت عديدة، السيّام يف الجانب السيايس. بعبارة أدّق، نوّد القول: إّن النخب ا

 الدينية والثقافية ينبغي أن تبلور مرشوعاً إصالحياً دينياً منبثقاً من جدل داخيل.

 اإلصالح الربوتستانتي: 

لدينية وقد ركّز الربوتستانت عىل إيقاظ همم املسيحيني، وتبني التجارب ا جاء ردَّ فعل عىل املامرسة املنحرفة للكنيسة،

املرتبطة بالواقع، وإحياء الجانب الروحي، عكس ما كانت متارس الكنيسة من طقوس، وابتزاز، وقد رفع الربوتستانت شعار 

 طانهم، وصّدهم عن التدّخل يفالكتاب وحده؛ أي: الكتاب املقدس، فنجحوا، بذلك، يف الحّد من نفوذ رجال الدين، وسل

 املجال العام، وغريها من اإلصالحات، التي نادى بها )لوثر، كالفن، روزنجيل(.

م(، وكذا تنامي ظاهرة 2011أيلول/سبتمرب  11أّما يف بلداننا، فقد ارتبط اإلصالح الديني، يف اآلونة األخرية، بحدث )

عربية ، وقد اكتوت بلظاه جميع البلدان ال«القاعدة»، من خالل خطاب «الماإلس»اإلرهاب العاملي املرتبط بالدين، وتحديداً 

 اإلسالمية.

( يف دول أمريكا الالتينية؛ حيث حاولت أن تصوغ عالقة 20حركة دينية ظهرت يف )ق«: الهوت التحرير»حركة 

ءة ثورية؛ فرتى مت بقراءة اإلنجيل قرااإلنسان بعامله املادي والروحي صياغة جديدة، متأثّرة بالحركة اليسارية املاركسية، وقا

يف املسيح ليس مخلّصاً فحسب، بل محرراً للشعوب من الظلم والطغيان أيضاً، وقد سعى يف عاملنا العريب، الدكتور حسن 

 حنفي، إىل تبيئة هذا االتجاه يف البلدان العربية، لكّن حجم تأثري هذه الدعوة، كام يبدو، ظّل محدوداً.

اً، هذا النوع من اإلصالح الديني يف هذه البلدان من أمريكا الالتينية، قد بلور مرشوعه انطالقاً من واقع وكام أرشنا آنف

 ما تعانيه القارّة برّمتها من ظلم، وقهر، وفقر.
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 لقد أوردنا هذه الفقرة إلبراز أّن املقصد النهايئ من كّل إصالح، مهام كان نوعه، ويف أّي بيئة كان، هو اإلنسان، وأيّ 

يف نظرنا  -إصالح دينّي يقتيض أن يكون ناتجاً عن جدل داخيل، بدالً من استرياد منوذج قد ال يصلح يف مجتمعاتنا، ذلكم 

 ما يحتاج إليه عاملنا العريب، ليك يلج العرص الحديث. -

 عىل سبيل الختم: 

لق، من غري لذلك، ومن هذا املنط يرتبط اإلصالح الديني بالدين؛ والدين من فعل اإلنسان، والتديّن نشاط إنساين،

املمكن القيام بإصالح ديني دون فعل نقدي إنساين، ثّم من غري املمكن أن يلغي الدين اإلنسان. أّما مقولة اإلصالح الديني، 

ىل ع -التي يظّن البعض أنها تتعلق بأوربا فحسب، وال عالقة لها بأديان أخرى، فغري صحيحة؛ ألّن التاريخ يثبت أّن الدين 

يف التجربة اإلسالمية شهد تغرّيات عديدة يف متثاّلته، ويف مفاهيمه حسب العصور، ما ييش بأّن اإلصالح  -سبيل املثال 

 الديني حاجة إنسانية مستمرة، ومرافقة ملسرية حياة اإلنسان، وتدّل عىل تفاعل اإلنسان مع واقعه الثقايف، واالجتامعي.

البحث، إبراز الدور املحوري لإلنسان يف أّي عملية تستهدف التغيري، واإلصالح، لقد حاولت، قدر املستطاع، يف هذا 

من جهة، واألهمية القصوى لفهم حقيقة هذا اإلنسان، والنظر الصحيح إليه من جهة ثانية. ثّم تبيان أهمية الفعل النقدي 

ة، تنبثق عنه قراءة يدين للنصوص الدينييف مقاربة مسألة اإلصالح الديني، والتغيري الثقايف، بغية تأسيس وعي وفهم جد

 حرّة للدين.

لعّل األنسب لإلنسان املعارص قراءٌة إنسانية للدين تتواءم مع العرص، عىل عكس القراءة الفقهية للدين السائدة يف 

دينية( إىل عامل لبلداننا العربية واإلسالمية؛ التي ارتبطت بواقع ثقايّف لعصور سالفة. وبهذا الجهد، يتّم تحويل )الظاهرة ا

بناء ألمتنا يسهم فيه جميع أفرادها دون إقصاء، وال تهميش، بدل ترك الشأن الديني ملن هّب ودب، من الذين يصادرون 

 حّق اآلخرين يف االختالف.
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 ــــــة املــــــراجــــــــــعالئحـ

 القرآن الكريم.  -

(، )الدرر [14 /24 /18] اآليات/ األحاديث/ اآلثار -السامح  -حبةالصفات املست -كتاب نرضة النعيم-)املوسوعة الشاملة  -

« ح بكاْسَمح يُْسمَ »، «اْسَمْح يُْسَمْح لك»، «أْسِمحوا لَِعبِْدي كإْساَمحه إىل عبادي»السنية: "سمح: فيقول اللّه تعاىل: 

اَمح َربَاح  .""السَّ

 . 308 /1] [[، واملصباح 490 -489/ 2[، واللسان ]376/ 1[، واملصباح ]298/ 3مقاييس اللغة ] -

 .[398 /2] [، والنهاية البن األثري127التعريفات للجرجاين ] -

 .[4/361] الرساء: الرخاء. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور -

 (.([4/483]الرضاء: نقيض الرساء. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور -

 [.3/365هيب للمنذري( ص: ]الراوي: أبو ذر الغفاري )الرتغيب والرت -الدرر السنية  -

 [.10/474فتح الباري البن حجر العسقالين ]ص -

 .[1163األلباين )السلسلة الضعيفة ] -

 .باختصار [472 /2] ،[471 /2] األخالق اإلسالمية للميداين -

 . [2599] صحيح مسلم ص -

 . [2999] رواه مسلم -

 .باختصار [442 -425 /1] املوسوعة يف سامحة اإلسالم  -

حه الرتمذي، وقال الحاكم 1334[، وابن ماجه ]2485ذي ]رواه الرتم - [ ِمن حديث عبد الله بن سالم ريض الله عنه، وصحَّ

حه البغوي يف )رشح السنة3/14]  .([4/40] [: صحيح عىل رشط الشيخني. ووافقه الذهبي، وصحَّ

 .املكس: نوع خبيث من نهب املال -

 .([81] املسلم للغزايلمرص )خلق   طبعة خاصة بالجمعية الرشعية الرئيسية -

 .2017-10-26، معجم قاموس املعاين، اطّلع عليه بتاريخ "تعريف تسامح" -

 .The Philosophy Resource" ,thephilosophyresource ,2017-11-Retrieved 6" بأ  -

امحة لغة واصطالحاً" -  موسوعة األخالق. -، الدرر السنيَّة"معنى السَّ

 ، خالصة حكم املحدث: صحيح.3052رواه األلباين، يف صحيح أيب داود، الصفحة الرقم:  -

 ، شبكة األلوكة."التسامح يف اإلسالم"أحمد السيِّد  -

 .3ل صفي الدين مفهوم التسامح يف اإلسالم وصلته مبفهوم الواجب، سوريا: جامعة دمشق، صفحة بال -

 ، العربية.نت.تَّسامح""يف معنى العامر حسن،  -

 ، إسالم ويب."التسامح سمة اإلسالم البارزة" -

 fatwa.islamweb.net.،"هل وجد أنبياء بني عيىس ومحمد عليهام السالم -

 articles.islamweb.net.،"عبادة األصنام لدى العرب -

(، "كيف كان هدي النبي صىل الله عليه وسلم مع اليهود"، اإلسالم سؤال وجواب بتاريخ 1/1/1970محمد صالح املنجد ) -

 .بترصّف

 .تعايش "، معجم املعاين الجامعتعريف ومعنى  -

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD/
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_ref-FuHKs5qrsp_2-0
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_ref-FuHKs5qrsp_2-0
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_ref-FuHKs5qrsp_2-1
http://mawdoo3.com/تعريف_التسامح#cite_ref-FuHKs5qrsp_2-1
https://dorar.net/akhlaq/673
http://www.alukah.net/sharia/0/62413/
http://www.alukah.net/sharia/0/62413/
http://www.alarabiya.net/ar/politics/2016/03/04/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD.html
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72777
http://fatwa.islamweb.net/
http://fatwa.islamweb.net/
http://articles.islamweb.net/
http://articles.islamweb.net/
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صبحي أفندي الكبييس، عبدالله حسن الحديثي، "الوسائل االقتصادية يف التعايش مع غري املسلمني يف الفقه  -

 .324، صفحة 3اإلسالمي"، مجلة مداد اآلداب، العدد 

 .. بترصّفwww.nabulsi.com،"من سورة النساء 1محمد راتب النابليس، "تفسري االية  -

 .نظرة اإلسالم للتعايش مع غري املسلمني بترصّف -

 .3166رواه البخاري، يف صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، الصفحة أو الرقم:  -

 .التسامح والتعايش بني البرش"، شبكة األلوكة، بترصّف -

، 1املقومات الثقافية للمجتمع املدىن ىف مرص القاهرة لحقوق اإلنسان، ط -لسياىس د. هويدا عدىل رومان، التسامح ا -

 .106-101 -87-85-48-47-46-45-44-37، ص: 2000

 .139، ص 1996، 1جامل البنا، ما بعد اإلخوان املسلمني، القاهرة: دار الفكر اإلسالمى، ط -

 .36، ص 1999، 1والرتبية والجهاد، القاهرة: مكتبة وهبة، ط عاًما ىف الدعوة 70د. يوسف القرضاوى، اإلخوان املسلمون،  -

ة ماجستري غري دراسة حالة للدولة العثامنية، رسال -كامل السعيد حبيب، األقليات واملامرسة السياسية ىف الخربة اإلسالمية  -

 .106-83-82-47، ص: 1995منشورة، كلية االقتصاد، جامعة القاهرة: 

ات تأسسية ىف فقه األقليات ىف: صفحة السياسة، باب اإلسالم وقضايا العرص، موقع: د. طه جابر العلواىن، نظر  -

WWW.Islam online. net. 

 .34 – 27، ص 1996، 1د. يوسف القرضاوى، األقليات الدينية والحل اإلسالمى، القاهرة: مكتبة وهبة، ط -

خوان املسلمني، القاهرة: مكتبة املختار املستشار محمد املأمون الهضيبى، السياسة ىف اإلسالم من وجهة نظر اإل  -

 .51، 50، ص ص 1998اإلسالمى، 

 .242نقال عن كتاب رد افرتاءات املبرشين، محمد جمعة عبد الله، ص:  -

 .1993اإلسالم والغرب محارضة األمري تشارلز يف مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية عام  -

 ط/ دار اآلفاق الجديدة بريوت. 368-364شمس الله تسطع عىل الغرب زيغريد هونكه  -

 .344حضارة العرب، غوستاف لوبون، ص  -

 .420هـ ص 1418، 15نقال عن: صور من حياة التابعني، عبد الرحمن الباشا، دار األدب اإلسالمي، القاهرة، ط  -

 .242الدعوة اإلسالمية لتوماس أرنولد نقال عن كتاب رد افرتاءات املبرشين محمد جمعة عبد الله ص -

 .94-91وائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله ص من ر  -

، حزيران/يونيو 1ينظر: ديانة الضمري الفردي ومصري اإلسالم يف العرص الحديث، د.محمد حّداد، دار املدار اإلسالمي، ط -

 .243 -240-239م، ص 2007

ة والحداثة، ح الربوتستانتي، الدولة والنهضملزيد من التفصيل، ينظر يف: باروت، محمد جامل، آلية التأثر ملفهوم اإلصال  -

 م.2000مراجعات نقدية، دار الحوار، الالذقية، 

 .242حّداد، محمد، ديانة الضمري الفردي ومصري اإلسالم يف العرص الحديث، مرجع سابق، ص  -

 ، بترصف.22م، ص 2007بوحديبة، عبد الوهاب، اإلنسان يف اإلسالم، دار الجنوب للنرش، تونس،  -

 .18هـ، ص 1211، 1تي، عيل، اإلنسان واإلسالم، ترجمة عباس الرتجامن، دار املصحف، طرشيع -

، السنة العارشة، 32-31أبعاد القراءة اإلنسانية للدين، حوار مع محمد مجتهد سبشرتي، قضايا إسالمية معارصة، العدد  -

 .47م، ص 2006

  

http://www.nabulsi.com/
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 إشكاالت تمثيل الدولة من طرف هيئاتها 

 المحاكم اإلدارية غير الممركزة أمام

 مخبر الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر -جامعة عمار ثليجي، الاغواط 
 

 : امللخص

 املادة نص يف الرصيحة اإلشارة هي واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون يف املرشع استحدثها التي الجديدة األحكام إن    

 الوالية، زعاتمنا قبيل من منازعاتها حول و املحيل و الجهوي املستوى عىل للدولة املمثلة داريةاإل  الهيئات إىل منه 801

 تسميتها ىلع اصطلح الهيئات وهذه اإلدارية املحاكم بها تختص مثة ومن اإلداري، طابع ذات العمومية واملؤسسات البلدية

 املرشع احهرص  عليه ينص مامل وهو ،" الوالية املستوى عىل لدولةل املمركزة غري املصالح"و أ م إ ق 801 املادة نص يف املرشع

 .القضاء مستوى عىل استقرار وعدم النص مستوى عىل غموض ولد ما املدنية لإلجراءات القديم القانون يف

 ثيلمت مسألة يشوب كان الذي الغموض ذلك زال قد كان إذا ما حول البحثية الورقة هذه إششكالية تتمحور هنا ومن     

 للدولة الخارجية حباملصال يعرف مبا أو املمركزة غري اإلدارية بهيئاتها يتعلق فيام عدمه، من اإلدارية املحاكم قضاء أمام الدولة

 .الوالية مستوى عىل

 املحاكم مامأ  الدولة متثيل يتم كيف وهو بكثري هذا من أعمق املشكل إذ الحد، هذا عند تقف ال اإلشكالية أن غري 

 كان إذا ثم ؟بجميعها أم الوايل بواسطة أو الوالئية املديريات أي الخارجية مصالحها بواسطة أو الوزارة بواسطة هل رية،اإلدا

 وزارية قطاعاتو  دوائر عن عبارة هي مركزية كإدارة املطاف آخر يف الدولة لكون طبيعي أمر فهو أساسا بالوزارة الدولة التمثيل

 الخارجية صلحةبامل أم بالوزير أم بالوزارة ممثلة الدولة القول ميكن هل للدولة الوزارات ذهه متثيل يكون كيف وبالتايل ،

 مبارشة؟ بالوايل أم الوالية املستوى عىل للوزارة

 املحاكم اإلدارية.؛ الهيئات غري املمركزة؛ الدولة؛ صفة التقايض :الكلامت املفتاحية
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Abstract:  

 

 The new provisions introduced by the legislator in the Code of Civil and Administrative 

Procedure are the explicit reference in the text of Article 801 of the administrative bodies representing 

the state at the regional and local level and about their disputes such as disputes of the state, municipal 

and public institutions of an administrative nature, and hence the competence The administrative courts 

and these bodies have been termed the legislator in the text of Article 801 BC and the “decentralized 

interests of the state at the state level”, which is not explicitly provided for by the legislator in the old 

Code of Civil Procedure. Judicial level. 

 Hence the problem of this paper is whether the ambiguity of the representation of the State 

before the courts of administrative courts has been removed or not with regard to its decentralized 

administrative bodies or what is known as the State's external interests at the state level. 

  So how can these ministries be represented by the state? Can we say that the state is represented 

by the ministry or by the minister or by the external interest of the ministry at the state level or by the 

governor directly? 

key words :litigation; state; Decentralized bodies; administrative courts. 

 مقّدمة: 

 رغم ملية،ع إشكاالت عدة تثري اإلدارية املنازعات مختلف يف اإلدارية املحاكم أمام الدولة متثيل مسألة مازالت

 ذلك، وعىل من سنة بعد التنفيذ حيز ودخوله 2008 سنة واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون واملتضمن 08/09 القانون صدور

 عىل منه 801و 800 ادةامل يف طرحه نص عندما القانون هذا أحكام ضمن املسألة هذه معالجة حاول قد املرشع أن من الرغم

 . اإلدارية للمحاكم النوعي االختصاص قواعد

 اإلدارية ملحاكما صالحية املرشع إقرار الداللة قطعي وبشكل جليا لنا سيتأكد املواد هذه مقتضيات إىل وبالرجوع 

 اإلدارية الصيغة ذات ةعموميال واملؤسسات البلدية الوالية، الدولة، تكون التي اإلدارية النوازل يف نوعيا للفصل واختصاصها

 ،1066ةاإلداري املنازعات يف العامة الوالية جهة أو العام االختصاص صاحبة اإلدارية املحاكم لكون طبعا وهذا 1065فيها طرفا

 الهوم قمة لةالدو  ملجلس بالنسبة األمر عليه هو كام محددا أو مقيدا ليس اإلدارية املحكمة اختصاص ان بها يقصد والتي

 .اإلدارية نازعاتامل أنواع جميع يتسع وشامل عام اختصاصها بل القضاء، هذا يف للتقايض الثانية والدرجة دارياإل  القضاء

 فهذا فيها، رفاط مركزية إدارية كسلطة الدولة تكون التي بالقضاء كذلك تخص اإلدارية املحاكم كانت إذا الحقيقة 

 أن أي سواه، دون الدولة ملجلس األصيل اختصاص من يبقى الذي اءاإللغ قضاء دون الكامل القضاء بدعاوي إال يتعلق ال

                                                           
ولة لدى الفقهاء بعدة تعارف مختلفة بحسب نوع الفقه، فإذا كان الفقه الدستوري يعرف الدولة على أنها إقليم وشعب وسلطة تعرف الد - 1065

على ذات سيادة، و لما كان الفقه القانون الدولي يعرف الدولة على انها أحد أشخاص المجتمع الدولي، فإن فقه القانون اإلداري يعرف الدولة 

 مركزية )داخل الدولة ( إلى جانب اإلدارة الالمركزية وهي الجماعات اإلقليمية ) الوالية و البلدية (.أنها اإلدارة ال

 اإلدارية، المنازعات في العامة الوالية جهات هي اإلدارية المحاكم: "  على اإلدارية و المدنية اإلجراءات قانون من 800 المادة أحكام تنص - 1066

 .المؤسسات أحدى أو البلدية الوالية، ، الدولة تكون التي القضايا، جميع في لالستئناف قابل كمبح درجة أول في بالفصل تختص
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 فسريهات وكذا إلغائها أو إبطالها أجل من العاصمة يف املركزية اإلدارية السلطة عن الصادر اإلدارية القرارات يف الطعن

 .الدولة مجلس قضاء أمام إال يكون ال مرشوعيتها وتقدير

 عاويد يف( مركزية كإدارة) الدولة مبنازعات اإلداري القضاء يف ابتدائية كدرجة اإلدارية املحاكم اختصاص إن

 تضمنته ما أن ذلك ،2008 يف الجديدة واإلدارية املدنية اإلجراءات لقانون املرشع إقرار عن وليدا يكن مل الكامل القضاء

 املدنية ءاتاإلجرا قانون أحكام يف رشعامل تناوله وأن سبق بل الجديد، باألمر ليس أعاله بيانها السابق 800 املادة أحكام

 .الشهرية السابعة 7 املادة ينص امللغى السابق

 يف يحةالرص اإلشارة هو واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون يف املرشع استحدثه الذي الجديد الحكم يكون وعليه

 منازعات يلقب من منازعاتها وحول واملحيل يالجهو  املستوى عىل للدولة املمثلة اإلدارية الهيئات إىل منه 801 املادة نص

 عىل صطلحا الهيئات وهذه اإلدارية املحاكم بها تختص مثة ومن اإلداري، طابع ذات العمومية واملؤسسات البلدية الوالية،

 ليهع نصي مامل وهو ،" الوالية املستوى عىل للدولة املمركزة غري املصالح" و أ م إ ق 801 املادة نص يف املرشع تسميتها

 .القضاء ستوىم عىل استقرار وعدم النص مستوى عىل غموض ولد ما املدنية لإلجراءات القديم القانون يف املرشع رصاحه

 ثيلمت مسألة يشوب كان الذي الغموض ذلك زال قد كان إذا ما حول البحثية الورقة هذه إشكالية تتمحور هنا ومن

 مستوى عىل للدولة ةالخارجي باملصالح يعرف مبا املمركزة غري اإلدارية بهيئاتها تعلقي فيام اإلدارية املحاكم قضاء أمام الدولة

 .الوالية

 املحاكم ختصاصا مدى عىل تقترص ال املسألة لكون بكثري ذلك تتجاوز بل الحد، هذا عند تقف ال اإلشكالية أن ثم

 متحس قد االختصاص مسألة أن ذلك ؟ دمهع من الوالية مستوى عىل اإلداري الرتكز عدم هيئات مبنازعات اإلدارية

 ماملحاك أمام الدولة متثيل يتم كيف وهو بكثري هذا من أعمق املشكل إذا ، إ م إ ق 801 املادة بأحكام عمال الرصيح بالنص

 كان إذا مث ؟بجميعها أم الوايل بواسطة أو الوالئية املديريات أي الخارجية مصالحها بواسطة أو الوزارة بواسطة هل اإلدارية،

 قطاعات و دوائر عن عبارة هي مركزية كإدارة املطاف آخر يف الدولة لكون طبيعي أمر فهو أساسا بالوزارة الدولة التمثيل

 باملصلحة مأ  بالوزير أم بالوزارة ممثلة الدولة القول ميكن هل للدولة الوزارات هذه متثيل يكون كيف وبالتايل وزارية،

  مبارشة؟ بالوايل أم الوالية ستوىامل عىل للوزارة الخارجية

 الوالية مستوى عىل للدولة املمثلة املمركزة غري الهيئات: األول املبحث

 من شكل أو صورة إال هو ما (DE concentration) اإلداري الرتكيز عدم نظام أن عىل اإلداري القانون فقه أجمع

 أو املحيل ىاملستو  عىل النظام لهذا امتداد مجرد بذلك وهو املركزي، اإلداري النظام سلبيات مبادئ من التخفيف أشكال

 لإلدارة تابعة لتض اإلداري الرتكيز عدم هيئات أن كام وظيفيا، أو عضويا استقالال عنه يستقل أو ينفصل أن دون الجهوي

 ومخططاتها جهاوبرام أهدافها وتحقيق الدولة مصالح تسيري أجل من الوالية مستوى عىل تواجدها رغم العاصمة يف املركزية

 .املحيل املستوى عىل وزارة كل طرف من املخصصة ميزانيتها وتنفيذ

 بل، اإلدارية كزيةالالمر  لنظام تطبيقا تعترب التوصيف بهذا الرتكيز عدم هيئات أن الفهم يجب ال السياق ذات ويف

 يف الحال وه كام واملايل، اإلداري لواالستقال املعنوية بالشخصية تتمتع ال إدارية هيئات فهي متاما ذلك خالف عىل

 .مثال التقايض حقك االعتبارية الشخصية اكتساب عن كنتائج املرتتبة الحقوق لتلك تفتقد مثة ومن الالمركزي، النظام
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 الرتكيز دمع مببدأ أخذت قد الجزائر أن سنجد بالدنا، يف اإلداري التنظيم ومبادئ أسس تطبيقات إىل وبالنظر

 بواسطة ذلكوك للوايل، القانوين املركز خالل من وهذا اإلداريني، والالمركزية املركزية نظامي جانب إىل هوطبقت اإلداري

  les services  الوزارة أو للدولة الخارجية باملصالح يعرف ما وهو الوالية، مستوى عىل املمركزة غري اإلدارية الهيئات

extérieurs de l’Etat) )التنفيذية املديريات أو  (les directions executives )- 

  الوالية مستوى عىل الحكومة مندوب و الدولة ممثل الوايل :األول املطلب

املتعلق بالوالية مبدأ أن :" الوايل هو ممثل الدولة  1990أفريل  7املؤرخ  90/09من القانون رقم  93و92ترىس املادتان 

، وقد تضمنت هذه 2012كدته ذات األحكام الجديدة لقانون الوالية و مندوب للحكومة عىل مستوى الوالية."، وهو ما أ

النصوص كذلك ويف سبيل التعريف بالوايل بكونه منفذا لقرارات أعضاء الحكومة و التعليامت التي يتلقاها من الوزارات 

 ومنشطا ومنسقا ومراقبا لنشاطات مصالح املكلفة مبختلف قطاعات النشاط يف الوالية.

من نفس القانون قصد إنجاز هذه املهام عىل القيام بذلك خالل إدارة توضع تحت سلطته السلمية   106 وتنص املادة

 تكلف يف جملة ما تكلف به، بتنفيذ قرار الحكومة.

من الدستور مبرسوم رئايس يتخذ يف مجلس الوزراء بناءا عىل تقرير  92يعني الوايل طبقا ألحكام املادة أوال/ تعيينه: 

 لداخلية ومن هنا فإن منصب الوايل يعد من املناصب السامية يف الدولة.من وزير ا

ينبغي اإلشارة يف البداية أن صالحيات الوايل كثرية ومتنوعة وال يعترب قانون الوالية فقط مصدرا ثانيا/ صالحياته: 

وقانون الحالة  وقانون االنتخابات لها، بل إىل جانب ذلك هناك قانون البلدية وقوانني أخرى كثرية، كقانون األمالك الوطنية

املدنية وقانون اإلجراءات الجزائية وقانون الرضائب وقانون العمل والقوانني العقارية وغريها، بل هناك عديد النصوص 

املتعلق بتنظيم  247 /15التنظيمية التي أشارت لبعض صالحيات الوالة من ذلك وعىل سبيل املثال ال الحرص املرسوم الرئايس 

 لصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.ا

ويتمتع الوايل مبركز قانوين مركب ووضعية قانونية متميزة، فهو إىل جانب أنه ممثل للسلطة املركزية مبختلف الوزراء 

عىل مستوى إقليم الوالية، فهو أيضا ينثل هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الواليئ وكذلك يعترب الوايل الرئيس اإلداري 

 لوالية نوضح ذلك كله فيام ييل:ل

 صالحيات الوايل باعتباره ممثال للدولة عىل مستوى الوالية  .1

من قانون الوالية  110يعترب الوايل ممثال للدولة ومفوضا للحكومة عىل مستوى إقليم الوالية وهذا ما نصت عليه املادة 

ها، ولذا للدولة خارج دائرة االستثناءات التي سنشري إليوبهذه الصفة ينسق ويراقب نشاط املصالح غري املمركزة  12/07رقم 

يعهد إليه تنفيذ تعليامت مختلف الوزراء عىل مستوى إقليمه، كام يتوىل التنسيق بني مختلف املصالح داخل تراب الوالية، 

 ولقد استثنى املرشع بعض القطاعات فلم يخضعها لرقابة الوايل وهي :

 من قانون  93ل الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي، علام أن املادة العمل الرتبوي والتنظيم يف مجا

 .2012مل ترش لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي وهو ما يشكل إضافة يف قانون 1990الوالية لسنة 
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  1990من قانون الوالية  93وعاء الرضائب و تحصيلها وهو نفس ما اشارت إليه املادة. 

 1990من قانون  93ملالية، وقد وردت يف املادة الرقابة ا. 

 .الجامرك ومل يطرأ عليها تعديل 

  93مفتشية العمل و قد ورد ذكرها يف املادة. 

 .مفتشية الوظيف العمومي و هي األخرى مذكورة 

 93.1067 املصالح التي يتجاوز نشاطاتها بالنظر إىل طبيعته أو خصوصيته حدود الوالية وهذا أيضا ما ورد يف املادة 

بعد أن ذكرت عىل سبيل الدقة والتحليل مجموعة  2012من قانون الوالية لسنة  111وما ميكن مالحظته أن املادة 

من القطاعات من الفقرة )أ( إىل الفقرة )و( وجدناها يف الفقرة )ز( اتبعت أسلوبا اإلطالق و الشمولية، إذ ورد فيها عبارة " 

إىل طبيعتها أو خصوصيتها إقليم الوالية"، ويدخل تحت هذا العنوان املؤسسات  املصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر

 االقتصادية العامة والقضاء... إلخ

والعربة يف استثناء هذه القطاعات واضح كونها تخضع من حيث األصل لتعليامت السلطة املركزية و تحكمها قواعد 

 واحدة عىل مستوى الوطني وهيكلة واحدة.

ال للدولة عىل مستوى إقليم الوالية فقد عهد إليه املرشع املحافظة عىل النظام العام واألمن والسالمة وباعتباره ممث

، ويلزم الوايل قانونا باتخاذ كل اإلجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف وبغرض 114والسكينة العمومية طبقا للامدة 

للوايل  101و 100يتعلق بقانون البلدية مبوجب املادة  2011يونيو  22ؤرخ يف امل 11/10الوصول إىل ذات املسعى أجاز القانون 

أن ميارس سلطة الحلول محل رئيس املجلس الشعبي البلدي ويتخذ عوضا عنه كل إجراء يراه مناسبا للمحافظة عىل النظام 

ذلك وبعد  اذ اإلجراءات الالزمة يفالعام عىل مستوى تراب البلدية وهذا إذا مل يبادر رئيس  املجلس الشعبي البلدي التخ

 إعذاره.

ويسهر الوايل باعتباره ممثال للسطات العمومية عىل مستوى الوالية وهو ميارس سائر اختصاصاته عىل حامية حقوق  

كام يسهر عىل تنفيذ القوانني والتنظيامت وعىل احرتام  07-12من قانون  112املواطنني وحرياتهم وهو ما نصت عليه املادة 

 رموز الدولة وشعاراتها يف كامل تراب الوالية.

وإذا أصدر الوايل قرارات تتعلق بحريات األفراد واألمن العام والسكينة العامة تعني عليه التنسيق بني مختلف مصالح 

ل القضايا من قانون الوالية بإعالم الوايل بك 115األمن لضامن حسن تنفيذ لهذه القرارات، وتلزم مصالح اآلمن طبقا للامدة 

املتعلقة باألمن العام والنظام العمومي عىل مستوى الوالية، ويعد الوايل مسؤوال عن وضع تدابري الدفاع والحامية التي ال 

من قانون الوالية، ويسهر  الوايل عىل تنفيذ مخططات  117تكتيس طابعا عسكريا و يرشف عىل تنفيذها حسب مضمون املادة 

 وميلك بهذه الصفة تسخر األشخاص واملمتلكات طيقا للترشيع الجاري به العمل. تنفيذ اإلسعافات وتحيينها

                                                           
 .1990من قانون الوالية لسنة  93انظر : المادة   -1067
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ومن املفيد التذكري أن صالحيات الوايل باعتباره ممثال للدولة تتوسع أك ر يف الظروف الغري العادية كحالة إقرار 

و ما ملقرر يف الوضع العادي، وهالطوارئ أو الحصار من قبل رئيس الجمهورية، اذ ميارس الوالة صالحيات أوسع من تلك ا

 أكدته نصوص كثرية منها عىل سبيل املثال املرسوم املتعلق بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار.

ويسهر الوايل عىل املحافظة عىل أرشيف الدولة والوالية والبلديات، ويعد الوايل هو اآلمر بالرصف فيام خص ميزانية 

 التنموية املقررة عىل مستوى الوالية. الدولة للتجهيز والخاصة بكل الربامج

 صالحيات الوايل باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الواليئ .2

واملادة  102يتوىل الوايل تحت عنوان هذه الصفة تنفيذ مداوالت املجلس الشعبي الواليئ، وهذا ما نصت عليه املادة 

ديم تقرير يف كل دورة يتضمن تنفيذ مداولة املجلس الشعبي بتق 104من قانون الوالية، ويلزم قانونا طبقا للامدة  124

، ويزود املجلس بكافة الوثائق 1069، ويطلع الوايل املجلس سنويا عىل نشاط مصالح  الدولة عىل املستوى الوالية1068السابقة

ه التعليامت ملختلف عىل إشهار مداوالت املجلس ويوج 102واملعلومات لحسن سري أعامله ودوراته، ويسهر الوايل طبقا للامدة 

 1070املصالح بغرض تنفيذ ما تداول حوله املجلس.

 صالحيات الوايل باعتباره ممثال للوالية عىل مستوى الوالية  .3

ميثل الوايل الوالية يف مختلف التظاهرات الرسمية وجميع األعامل اإلدارية واملدنية ويتوىل إدارة أمـالك الوالية 

اء الوالية، ويبلغ املجلس الشعبي الواليئ بذلك، وميثل الوايل الوالية أمام القضاة سو  والحقوق التي تتكون منها ممتلكات

كانت مدعية أو مدعى عليها، ومن الناحية املالية يعد الوايل اآلمر بالرصف عىل مستوى الوالية، ويعد مرشوع امليزانية 

ليها ،كام يتوىل د مصدقة املجلس الشعبي الواليئ عويعرضها عىل املجلس الشعبي الواليئ، ويتوىل تنفيذ هذه امليزانية بع

إبرام العقود والصفقات باسم الوالية، ويقدم الوايل أمام املجلس الشعبي الواليئ بيان سنويا حول نشاطات الوالية يتبع 

ية، وهذا ما نمبناقشة، وميكن أن تنتج عن ذلك توصيات ترفع إىل الوزير املكلف بالداخلية وعىل القطاعات  الوزارية املع

، ويتوىل الوايل سلطة اإلرشاف عىل املصالح التابعة للوالية، وميارس السلطة 109إىل  102أشارت إليه رصاحة املواد من 

 السلمية املقررة قانونا عىل مجموع املوظفني التابعني للوالية.  

 يلثالثا/ أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية و هياكلها املوضوعة تحت سلطة الوا

                                                           
 .1990من قانون الوالية لسنة  84انظر على سبيل المقارنة المادة  - 1068

 .1990لسنة من قانون الوالية  84انظر على سبيل المقارنة المادة - 1069

 .1990من قانون الوالية لسنة  89راجع المادة  - 1070
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محددا أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها،  1994جويلية  23املؤرخ يف  94/215لقد صدر املرسوم التنفيذي 

منه أن اإلدارة العامة يف الوالية موضوعة تحت سلطة الوايل و تشتمل )الكتابة العامة، املفتشية العامة،  2وأعلنت املادة 

 الديوان، رئيس الدائرة(.

فبينت مهام الكاتب العام وأخضعته رئاسيا، وبخصوص املفتشية  5هيكلة األمانة العامة، أما املادة  4ادة وتناولت امل

 23املؤرخ يف  94/216من املرسوم أعاله أمر تنظيمها لنص خاص، وفعال صدر هذا األخري تحت رقم  6العامة أحالت املادة 

 يتعلق باملفتشية العامة يف الوالية. 1994جويلية 

وايل الوالية بديوان يوضع تحت سلطته يديره رئيس الديوان ويضم  94/915من املرسوم التنفيذي  7 عززت املادة كام

 ، ويتلقى رئيس الديوان تفويضا باإلمضاء من جانب الوايل.10إىل  5ملحقني بالديوان يرتاوح عددهم من 

الدائرة واعرتفت مبامرسته ملهامه تحت سلطة مهام رئيس  94/215من املرسوم التنفيذي  11و 10و 9وحددت املادة 

الوايل وأنه يتلقى هو اآلخر تفويضا منه فليس للدائرة يف التنظيم اإلداري الجزائري وجودا مستقال أو ذاتيا، وال تتمتع 

 بالشخصية االعتبارية، فهي مجرد هيكل تابع إداريا للوالية.

واطن بصفة منفردة ومستقلة كونه امتنع عن تسليم جواز سفر مل ونتيجة لذلك ال يجوز مثال مقاضاة رئيس الدائرة   

 بل ينبغي مقاضاة الوايل.

ويتلقى رؤساء الدوائر يف إطار القوانني تفويضا من الوالة بغرض تحضري املخططات البلدية للتنمية، واملصادقة عىل 

التابعة لها، وعىل  الخاصة بالبلديات والهيئات مداوالت املجالس الشعبية البلدية خاصة عنام تتعلق بامليزانيات والحسابات

اإليجارات لصالح البلديات وتوقف السيارات وتغيري حصص امللكية البلدية املخصصة للخدمة العمومية واملناقضات والصفقات 

 (.94/215والهبات والوصايا وغريها من اختصاصات الواردة يف املرسوم املذكور )

عن وجود مجلس للوالية يتكون من مجموع املصالح  94/215ا بعدها من املرسوم التنفيذي وم 17وأما ما عالجته املادة 

التنفيذية ملختلف القطاعات داخل الوالية )مديرية األشغال العمومية، الصحة، التجارة، النشاط االجتامعي، الرتبية، النقل، 

 الري، الشؤون الدينية، البيئة، السياحة، الفالحة...(.

س الواليئ املذكور إطارا تشاوريا ملختلف مصالح الدولة وهذا عىل الصعيد املحيل، وإطار للتنسيق بني ويعد املجل

اعرتف للوايل بإبداء رأيه فيام يخص تعيني املدراء الوالئيني واملدراء  94/215مختلف قطاعات النشاط ، علام أن املرسوم 

 أو يطلب من الوزير املعني بناء عىل تقرير معلل نقل مدير واليئ بتفويض من الوزارة التابعني لهم. ومن سلطة الوايل أن

 (.29إنهاء مهامه )املادة 

  الوالية مستوى عىل للدولة خارجية مصالح الوالئية التنفيذية املديريات :الثاين املطلب

  العاصمة يف للدولة ممثلة مركزية إدارية أجهزة الوزارات/  أوال
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من  49وطبقا للامدة 1071م اإلدارية واألك ر شيوعا وانتشارا ملا تتميز به من تركيز السلطةتعترب الوزارات أهم األقسا 

القانون املدين  فإن الوزارة ال تتمتع بالشخصية  املعنوية، ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدولة، فيمثل كل وزير يف قطاع 

 ف عليه.عىل تنفيذ سياستها يف القطاع الذي يرش نشاطه الدولة و يترصف باسمها ويعمل عىل تنفيذ سياستها ويعمل 

والوزير هو رئيس األعىل يف الوزارة يتوىل رسم سياسة وزارته وحدود السياسية العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ويتوىل 

اف عىل وزارة عملية التنسيق بني الوحدات اإلدارية التابعة لوزارته، تجدر اإلشارة أن هناك من الوزارة من ال يعهد إليه اإلرش 

 و قد جرى العرف عىل تسمية هؤالء بوزارة بال وزارة.

وفيام يخص الرشوط الواجب توافرها يف الوزير فقد خلت كل الدساتري الجزائرية من اإلشارة إليها، وهذا أمر طبيعي 

خرج عن بة سوف لن تطاملا مل ترش هذه الدساتري للرشوط الواجب توافرها يف الوزير األول، وعليه فإن الرشوط املطلو

 الرشوط العامة املألوفة من جنسية وسن ومتتع بالحقوق املدنية والسياسية.

وبشأن مسألة االختصاص فقد أجمعت دراسات علم اإلدارة أنه ال يشرتط يف الوزير أن يكون فنيا أن يكون خبريا 

، و قاضيا، أو وزير األشغال العمومية مهندسايف األعامل املنوط بوزارته، فليس من الواجب أن يكون وزير العدل محاميا أ 

 1072أو وزير الصحة طبيبا، إذا أن عمل الوزير ليس فنيا بل هو عمل سيايس وإداري.

ويخضع تنظيم الوزارات يف الجزائر وعددها وصالحياتها إلدارة السلطة التنفيذية وحدها، فبعد تعيني رئيس 

وبعد صدور  1073ار طاقمه الحكومي ويعرضهم عىل رئيس الجمهورية لتعيينهمالجمهورية للوزير األول يتوىل هذا األخري اختي

كام يتوىل 1074املرسوم الرئايس املتضمن تعيني الوزارة يتوىل الوزير األول تحديد صالحيات كل وزير يف الطاقم الحكومي

 1075تنظيم اإلدارة املركزية لكل وزارة.

                                                           
 .25، ص2010، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، التنظيم اإلداري من الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف:   -1071

 .120، ص 2010والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للطبع القضاء اإلداريأنظر الدكتور ماجد راغب الحلو:   -1072

 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  91والمادة  1996(من دستور  78انظر الدستور المادة )  - 1073

 أنظر على سبيل المثال : - 1074

  المكلف بالتخطيط.المحدد لصالحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة  1996يوليو  26المؤرخ في  96/257المرسوم التنفيذي رقم 

  المحدد لصالحيات وزير العمل والحماية االجتماعية. 1994يناير  18المؤرخ في  94/33المرسوم التنفيذي رقم 

  المحدد لصالحيات وزير الصحة والسكان. 1996يناير  27المؤرخ في  96/66المرسوم التنفيذي رقم 

 أنظر على سبيل المثال:   - 1075

  المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية  1994سبتمبر  07المؤرخ  94/270المرسوم التنفيذي رقم

 والمساهمة. 

  المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المجاهدين المرسوم  1994سبتمبر  06المؤرخ في  94/264المرسوم التنفيذي رقم

 المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 1994سبتمبر  06المؤرخ في  94/266التنفيذي رقم 
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اع ألول يثري إشكالية خاصة بالنسبة لوزارتني خاصتني هام الدفوتجدر االشارة أن حق اختيار الوزير من جانب الوزير ا

نجده قد حسم األمر وأناط برئيس الجمهورية إدارة شؤون الدفاع باعتباره القائد  1996و الخارجية ، غري أنه بالرجوع لدستور 

مبا بعطي  9و  2و  1فقرة  77ادة األعىل للقوات املسلحة وهو من يقرر السياسة  الخارجية للدولة وهذا ما ورد  رصاحة يف امل

 .2016من دستور  92للرئيس  صالحية اختيار الوزيرين املعنيني، وهو ذات الحكم الذي كرسته املادة 

وإذا كانت الوزارة جهاز مركزيا ويتواجد مقرها يف العاصمة، فإن للوزارة  هياكل إدارية عىل مستوى الواليات ترشف 

يذية ها وتجسيد برامجها ومتثيلها عىل املستوى املحيل، وتعرف هذه الهياكل باسم املديريات التنفعىل تنفيذ قراراتها  تعليامت

 أو املصالح الخارجية للوزارة ، وعىل رأس كل مديرية مدير تنفيذي يعني مبوجب مرسوم رئايس.

لة والعالقة ذا لربط الصوعليه فإن كل وزارة من حيث  األصل وجب أن متثل محليا عن طريق املديرية التنفيذية، وه

بني الجهاز املركزي والجهاز املحيل، وبالتايل إشباع حاجات األفراد واملحافظة عىل وحدة الدولة وتطبيق برامجها وتنفيذ 

قوانينها، وتطبيقا لهذه القاعدة فإن مدير الرتبية عىل مستوى الوالية ميثل وزير الرتبية، ومدير املجاهدين ميثل وزير 

ومدير الصحة والسكان ميثل وزير الصحة، ومدير الثقافة ميثل وزير الثقافة، ومدير النقل ميثل وزير النقل،  املجاهدين،

ونفس الوضع بالنسبة ملدير العمل والتشغيل، ومدير التجارة، ومدير الطاقة واملناجم، ومدير الشؤون الدينية، وغري هؤالء كل 

 وزيره عىل املستوى املحيل.

عدة يرد عليها استثناء، فبالنسبة لبعص الوزارات ال ميكن أن يكون لها متثيال عىل مستوى املحيل  غري أن هذه القا

يف شكل مديرية تنفيذية، وهذا العتبارات تتعلق أساسا بطبيعة مهام الوزارة يف حد ذاتها من ذلك وزارة الشؤون الخارجية 

ة مع لوالية، وكذا الحال بالنسبة للوزارة املكلفة بالعالقفال ميكن تصور أن يكون لها هيكل محيل ميثلها عىل مستوى ا

 الربملان فال يتصور أيضا أن يكون لها متثيال محليا، وذات الشأن بالنسبة للوزارة املنتدبة لدى وزير الدفاع ووزارة العدل.

 أنه ال ميكن إالوحتى إذا كان كل من النائب العام ورئيس املجلس القضايئ ميثالن الوزير عىل مستوى املحيل، 

اعتبار كل منهام مديرا تنفيذيا، ثم أن هناك وزارة بال وزارة،  فإذا كانت الوزارة غري موجودة مركزيا، فال ميكن تصور أن 

 يكون لها متثيل محيل.

وخالفا عن ذلك هناك وزارة واحدة متثل محليا بأك ر من مديرية تنفيذية، العتبارات تتعلق أساس بسعة صالحيات 

ارة ذاتها مبا يستوجب تعدد هياكلها ولعل أبرز مثال عىل ذلك، وزارة املالية فهي ممثلة محليا مبديرية أمالك الدولة الوز 

ومديرية الرضائب ومديرية الحفظ العقاري، ويضاف إليها مدير الفرع الواليئ للمسح وهو تابع للوكالة الوطنية ملسح األرايض 

املتعلق باملصالح  1991مارس  2املؤرخ يف  91/65و قرارات وزارية منها املرسوم التنفيذي  وهو ما بينته مراسيم تنفيذية عديدة

 89/234، واملرسوم التنفيذي رقم 1991لسنة  10الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري واملنشور بالجريدة الرسمية  رقم 

، والقرار 1989لسنة  54ايض واملنشور بالجريدة الرسمية رقم املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ملسح األر  19/12/1989املؤرخ يف 
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املتضمن التنظيم الداخيل للوكالة الوطنية الوطنية ملسح األرايض واملنشور  يف  09/07/1994الوزاري املشرتك الصادر بتاريخ 

 .1994لسنة  73الجريدة الرسمية رقم 

ساسا لوالية  غري ثابت، فهو يف حركة مستمرة و يرتبط أ ويجب التأكيد أن عدد املديريات التنفيذية عىل مستوى ا

بالتعديل الوزاري والهيكلة الجديدة ملصالح الحكومة املركزية، كام أن هناك مديريات قد يتغري نظامها القانوين وهيكليتها 

عت إىل إعادة التي خضاإلدارية فيضفي عليها طابعا آخر غري الطابع اإلداري، وأبرز مثال عىل ذلك مديرية الربيد سابقا و 

 5املؤرخ يف  2000/03هيكلة جديدة نجم عنها ظهور مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري و صناعي وهذا تطبيقا للقانون 

لسنة  48املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية واملنشور يف الجريدة الرسمية رقم  2000غشت 

منه : " تحول عىل التوايل نشاطات استغالل الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية التي  12ملادة ، حيث نصت ا2000

 متارسها وزارة الربيد إىل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ".

ري ئوال تثري صالحيات الوزير يف الجزائر إشكاال من املمكن أن يطرح ألن الوزير األول يف النظام الدستوري الجزا

يبادر مبجرد صدور املرسوم الرئايس املتضمن اإلعالن عن الطاقم الحكومي إىل إصدار مجموعة مراسيم تنفيذية لتوزيع 

 االختصاص بالنسبة لجميع الوزارة وهو ما تضمنته مراسيم تنفيذية كثرية منها مثال :

  وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.الذي يحدد صالحيات  1994أوت  10املؤرخ يف  94/247املرسوم التنفيذي رقم 

  يحدد صالحيات وزير العمل والضامن االجتامعي. 2001أكتوبر  28املؤرخ يف  01/338املرسوم التنفيذي 

  يحدد صالحيات وزير العدل. 2004أكتوبر  24املؤرخ يف  04/332املرسوم التنفيذي رقم 

األعىل يف قطاعه أو وزارته فإنه يبارش بهذه الصفة السلطة وعىل العموم و انطالقا من أن الوزير هو الرئيس اإلداري 

العليا يف قطاعه وهذا ما يؤهله إىل إصدار قرارات فردية ) التعيني، التثبيت، النقل، الرتقية والتأديب( سواء تعلق األمر 

ون هذا األمر تهم الكبرية يفوضبالنسبة ملوظفي الوزارة أو املؤسسات التابعة لها، وعادة نجد السادة الوزارة ونظرا النشغاال 

 لألمرين العام أو مدير مركزي.

وبغرض التحكم يف شؤون القطاع ميلك الوزير إصدار القرارات والتعليامت واملناشري لتنظيم ميادين ومجاالت مختلفة 

ضمن تحديد مليف قطاعه أو وزارته، هذا فضال عن الصالحيات الخاصة والتي يرد عادة تفصيلها يف املرسوم التنفيذي ا

 الصالحيات.

 ثانيا/ املصالح الخارجية للوزارات عىل مستوى الوالية 

وتسمى أيضا باملديريات التنفيذية وتشكل مظهرا من مظاهر عدم الرتكيز اإلداري يف النظام اإلداري الجزائري، 

وانينها وفرض وحدتها وتنفيذ ق ومتارس دورا يف مجال التنمية املحلية ومتثيل الدولة يف شتى القطاعات، واملحافظة عىل

 مديرية فام أك ر. 24أنظمتها وال يقل عدد املديريات التنفيذية عىل مستوى الوالية الواحدة عن 
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فاملديرية التنفيذية بوصف واضح هي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط يف الحدود الجغرافية للوالية يوكل إليها تنفيذ 

ية وبعث وتحريك العملية التنموية عىل مستوى الوالية، كام أنها متثل السلطة املركزسياسة الدولة يف القطاعات املختلفة 

عىل املستوى الواليئ، وتجسد وحدة الدولة وتعمل عىل تنفيذ قوانينها عىل مستوى إقليم الوالية، ولها نشاط مكثف ومتنوع 

لنشاطات التكوين ومنظومة التعليم وغريها من اميس ميادين عديدة اقتصادية ومالية واجتامعية وثقافية وفالحية ومنظومة 

ذات الصلة بحياة املواطن وتدخل ضمن احتياجاته وطلباته، فال ميكننا تصور وجود الدولة كأحد أهم أشخاص القانون عىل 

 مستوى املناطق املحلية يف غياب املصالح الخارجية للوزارات أو املديريات التنفيذية.

 املكثف وأهميتها الكبرية، إال أن املديريات التنفيذية ال تتمتع بالشخصية االعتبارية  فلم ورغم دورها الرائد ونشاطها

من القانون املدين بهذا الطابع، وليس لها استقالل من حيث الوجود اإلداري، بل هي فرع متصل ومرتبط  49تكسها املادة 

صور ن الوزارة تفتقد هي األخرى للشخصية املعنوية فال يتباألصل أال وهو الوزارة، وهو األمر الذي يبدو يف غاية طبيعته أل 

وهي من فوضت املديرية التنفيذية للقيام ببعض املهام اإلدارية عىل مستوى اإلقليم املحيل أن يكون لهذا التنظيم اإلداري 

 املصغر شخصية اعتبارية ووجود مستقل ومنفصل عن اإلدارة املركزية.

التنفيذية أحد الهياكل اإلدارية للوالية، أو أنها جزء من التنظيم اإلداري للوالية كإدارة ومن الخطأ اعتبار املديريات 

 1994لسنة  48الجريدة الرسمية رقم  1994يوليو  23املؤرخ يف  94/215محلية، ذلك أنه وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

 ى الوالية وحددها ووضع هذه الهياكل تحت سلطة الوايلالسالف بيانه نجده قد بني هياكل وأجهزة اإلدارة العامة عىل مستو 

 من املرسوم املذكور، لكن دومنا ذكر من بينها املديريات التنفيذية. 2طباقا للامدة 

غري أن ذات املرسوم اعرتف ملديري الصالح التنفيذية املختلفة بالعضوية يف مجلس الوالية باعتبارها إطارا تشاوريا 

، كام وضع املرسوم 94/215من هذا املرسوم التنفيذي  20إطار تنسيقيا لألنشطة القطاعية طبقا للامدة عىل املستوى املحيل و 

املجلس املذكور تحت سلطة الوايل باعتباره ممثال للدولة ومندوب  الحكومة عىل مستوى املنطقة وهو ما تضممنه رصاحة 

 من املرسوم. 17أحكام املادة 

دادا عىل املستوى املحيل من أجل تنفيذ سياستها وتطبيق برامجها ومتثيلها عىل واألصل أن للوزارة وجودا وامت

مستوى املنطقة، غري أن بعض الوزارات كام رأينا بحكم طبيعتها ليس لها متثيل محيل يف شكل مديرية تنفيذية من ذلك 

داد ل، أما باقي الوزارات فاألصل أن لها امتوزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع املكلفة بالعالقات مع الربملان ووزارة العد

محيل كوزارة الرتبية والتجارة والنقل والصحة والسياحة والشؤون الدينية واألشغال العمومية والسكن والعمران والتكوين 

 املهني والعمل والتشغيل وغريها من الوزارات.

 يامتها الداخلية فقد توزع بني قرارات وزارية يفأما عن اإلطار التنظيمي الذي يحكم هذه املديريات ومهامها و تقس

 مرحلة ومراسيم تنفيذية يف مرحلة أخرى.  
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العديد من املراسيم التنفيذية املنظمة لعمل املديريات التنفيذية ومن أمثلة هذه املراسيم  1990وقد صدر ابتداءا من سنة 

 التنفيذية نذكر منها:

 مديرية الرتبية عىل مستوى الوالية .1

املؤرخ يف  90/174يرشف عىل تسيريها مدير واليئ يعني مبوجب مرسوم رئايس ولقد حدد هذا املرسوم التنفيذي      

 05/404املتعلق بكيفيات تنظيم مصالح الرتبية عىل مستوى الوالية وسريها، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي  1990جوان  9

 .2005لسنة  70سمية رقم أكتوبر واملنشور يف الجريدة الر  17املؤرخ يف 

 مديرية التجارة عىل مستوى الوالية .2

املتضمن املصالح الخارجية يف وزارات التجارة  2003نوفمرب  5املؤرخ يف  03/409صدر املرسوم التنفيذي رقم 

ة لوزارة التجارة منه أن املصالح الخارجي 2،  ووضحت املادة 2009لسنة  68وصالحيتها وعملها واملنشور بالجريدة الرسمية العدد 

 تقسم إىل )مديريات والئية للتجارة ( و)مديريات جهوية للتجارة (.

 

 مديرية السياحة عىل مستوى الوالية .3

معلنا عن  2005لسنة  41واملنشور يف الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  11املؤرخ يف  216-05صدر املرسوم التنفيذي 

 إنشاء مديرية السياحة بالوالية. 

 ة االشغال العمومية عىل مستوى الواليةمديري .4

مبينا ملهام مديرية  74واملنشور يف الجريدة الرسمية العدد  2005نوفمرب  10بتاريخ  05/436صدر املرسوم التنفيذي رقم 

 منه وحددتها كام ييل: 2األشغال عىل مستوى الوالية يف املادة 

 اإلدارية املحاكم أمام الدولة متثيل حول دارياإل  القضاء أحكام استقرار وعدم تضارب: الثاين املبحث

 اإلدارية املحكمة أمام التنفيذية للمديريات التقايض وأهلية صفة إشكالية :األول املطلب

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية نجده قد حدد األشخاص املؤهلني قانونا لتمثيل الهيئات  828بالرجوع للامدة 

نسبة وزير املعني بالنسبة ملنازعات الدولة والوايل باملنازعات الوالية ورئيس املجلس الشعبي البلدي بالالعمومية، فذكر النص ال

 ملنازعات البلدية واملمثل القانوين للمؤسسة بالنسبة ملنازعات املؤسسات  العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

وهي تتحدث عن االختصاص النوعي  801أن املادة من ذات القانون نسجل  801و املادة  828ومبقارنة مضمون املادة 

للمحاكم اإلدارية ذكرت أن األخرية تختص بالنظر يف دعاوى اإللغاء والتفسري وفحص املرشوعة للقرارات الصادرة عن 

 الوالية و املصالح غري املمركزة للدولة عىل مستوى الوالية.
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مبا يعني أنها غري مؤهلة لتمثيل نفسها بنفسها أمام  828ة ومن هنا مل يرد ذكر املصالح غري املمركزة يف نص املاد

من أنها متثل عن طريق مديرها التنفيذي أو الواليئ، وهنا  828املحكمة اإلدارية، ولو كانت مؤهلة لورد هذا يف نص املادة 

ذية عىل مستوى ملديريات التنفيينبغي التذكري أن منازعات املصالح اإلدارية غري املمركزة أو املصالح الخارجية للوزارات أو ا

الواليات أثارت نزاعتها إشكاالت كبرية أمام محاكم القضاء اإلداري حول ما إذا كانت مؤهلة من أن تكون بذاتها محال 

 لدعوى إدارية؟

لقد ذهب القضاء اإلداري الجزائري عىل مستوى بنيته التحتية التجاهات متباينة، فهناك الكثري من الغرف اإلدارية 

املحلية سابقا قبلت دعاوى رفعت أمامها ضد مديريات تنفيذية كمديرية الشؤون الدينية و مديرية الصحة ومديرية النشاط 

 االجتامعي ومديرية الري وغريها.

غري أن موقف مجلس الدولة يكاد أن يكون ثابتا أن هذه املديريات ماهي إال امتداد لتنظيم كبري وهو الوالية، وعليه 

لدعوى ضد الوالية ممثلة يف الوايل وهذا أمام الغرفة اإلدارية الجهوية سابقا املختصة إقليميا عندما يتعلق األمر وجب رفع ا

 بدعوى اإللغاء و تجىل هذا االجتهاد يف قرارات كثرية منها : 

  ( 107األول )صمنشور يف مجلة الدولة العدد  14/02/2000املؤرخ يف  182149القرار الصادر عن الغرفة الثانية رقم

 ويتعلق مبديرية األشغال العمومية حيث أقر مجلس الدولة أن املديرية تقسم إداري متخصص داخل الوالية.

  واملتعلق مبديرية الفالحة حيث رصح املجلس أن هذه املديرية  21/03/2003القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ

من قانون اإلجراءات املدنية ورفض  459لية التقايض طبقا للامدة تابعة لسلطة الوايل، وبالتايل فهي تفتقر إىل أه

 1076الدعوى لسوء التوجيه.

  واملتعلق مبديرية السكن حيث أقر املجلس بأن هذه املديرية  20/01/2004القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ

 1077اء صائب.ثال للدولة هو إجر ال تتمتع بالشخصية القانونية املستقلة وأن إدخال الوايل يف النزاع بصفته مم

ومن جانب آخر يتعني القول أنه إذا صدر نص خاص مرسوم تنفيذي أو قرار وزاري يخول املدير التنفيذي صالحية 

متثيل القطاع أمام القضاء فينبغي قبول الدعوى املوجهة ضد اإلدارة املعنية ممثلة يف مديرها ال الوايل املختص إقليميا، 

هذه النصوص التنظيمية نجدها قد خولت جهات تنفيذية معينة ومحددة مبوجب النص من متثيل اإلدارة وبالعودة إىل بعض 

 أمام القضاء نذكر منها:

  املتضمن تأهيل املوظفني لتمثيل إدارة الربيد و املواصالت أمام  1998مايو  10املؤرخ يف  98/143املرسوم التنفيذي

 .1998لسنة  29قم العدالة واملنشور يف الجريدة الرسمية ر 

                                                           
 .95, ص 8، مجلة مجلس الدولة العدد المنازعات اإلدارية في الجزائر، تطورها وخصائصهاأشار المستشار نويري عبد العزيز:   -1076

 .91، ص 2009سور للنشر و التوزيع، الجزائر، ، جدعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةأنظر الدكتور عمار بوضياف:  - 1077
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   والذي خول مديري الرتبية يف الواليات متثيله يف الدعاوى  03/08/1999قرار وزير الرتبية الوطنية املؤرخ يف

 املرفوعة أمام القضاء.

  الذي فوض مبوجبه مدراء أمالك الدولة ومدراء الحفظ العقاري عىل مستوى  20/02/1999قرار وزير املالية املؤرخ يف

 تمثيله أمام القضاء املحيل العادي واإلداري.الواليات ل

  الذي خول املدير العام لألمن الوطني لتمثيل وزير الدولة وزير الداخلية  31/12/2003قرار وزير املالية املؤرخ يف

 والجامعات املحلية يف الدعاوي أمام القضاء.

ة التقايض إداري تابع للوالية وال متلك أهليوفيام يتعلق بالدائرة فقد حسم األمر بشأنها املرشع فهي مجرد تنظيم 

وبالتايل ال يجوز مقاضاتها بصفة مستقلة ومنفردة، بل ينبغي توجيه الدعوى ضد الوايل املختص إقليميا وهذا ما قضت به 

ص  3عدد 1990منشور يف املجلة القضائية لسنة  30/03/1988الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل سابقا يف قرار لها صدر بتاريخ 

 ، ثم إن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مل يورد ذكر الدائرة بصفة مستقلة وبالتايل فهي تنظيم إداري تابع للوالية. 210

املحدد ألجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها السابق  1994جويلية  23املؤرخ يف  94/215أما املرسوم التنفيذي رقم 

إنشاء مجلس واليئ يكلف تحت سلطة الوايل املؤمتن عىل سلطة الدولة واملندوب  17كرس يف مادته  اإلشارة إليه والذي

عىل دور الوايل كرئيس ملجلس الوزاري  21عن الحكومة، قرارات الحكومة واملجلس الشعبي الواليئ، والذي أكد عرب مادته 

دته أعضاء بالسهر عىل مامرسة املهام املسندة إىل وهو الدور الذي ميارسه تحت سلطة الوزارات املختصة ويكلف يف ما

 مصالح الدولة.

ويتمتع هؤالء املديرون الذين يعرفون باسم مديري املجلس التنفيذي للوالية املصالح الخارجية أو املصالح غري     

وية ويسري عىل شخصية املعناملمركزة للدولة ألجل مامرسة مهامه باالستقاللية املالية وهذا بالرغم من أنهم ال يتمتعون بال

 هذا األساس امليزانية املخصصة لهم من طرف الوزارة التي يتبعونها.

كام أنه يستخلص من النصوص املشار إليها أعاله أن مديري املجلس التنفيذي ميارسون املهام املسندة إىل الدولة 

 الواليئ.يف حالة عدم مامرستهم لنشاطهم يف إطار تطبيق مداوالت املجلس الشعبي 

وترتيبا عىل هذا فإن أعامل التسيري التي يقوم بها الوايل و كذا مديرو املجلس التنفيذي تنشئ ال محالة منازعات     

يتم عرضها عىل الجهات القضائية اإلدارية املختصة، وتختلف من قاض إداري إىل قاض إداري آخر طريقة تقدير والفصل 

لعدم توفرهم عىل عنارص التقدير أحيانا عىل الوايل، باعتباره ممثال للوالية بدفع يف هذه املنازعات، إذ يحكمون نظرا 

 التعويضات أو مبالغ أخرى ويحملون ميزانية الوالية باعتبارها جامعة إقليمية عبء تسديد هذه املبالغ.

م كمسريين هويف حاالت أخرى كذلك يتم فيها الحكم عىل مديري املجلس التنفيذي يف قضايا تابعة لصالحيات

لحساب الدولة، ويحمل قايض املحكمة اإلدارية الوايل بصفته ممثال للوالية املبلغ املحكوم به، وهو ما ينجم عن هذه 
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الوضعية ال محالة آثار ضارة مبيزانية ومبالية الوالية بصفتها جامعة إقليمية، بل قد هذا األمر أحيانا إىل شل هذه الجامعة 

 لزمة بتحمل نفقات تعد من مسؤولية الدولة.التي وبصفتها هذه غري م

لقد فصل مجلس الدولة يف استئنافات عديدة رفعها الوالة أو مدير مجلس الوالية املحكوم عليهم يف الدرجة األوىل 

 لحكومة. اللتقايض، بدفع مبالغ تفوق الطاقة املالية مليزانية الوالية يف الدعاوي التي كانوا فيها ممثلني للدولة أو مندوبني عن 

إن القضايا التي تجسد أك ر من غريها هذه الوضعية هي تلك املتعلقة بتسيري املنازعات املتولدة عن الربامج القطاعية 

للتنمية و تسيري مديريات املجالس التنفيذية الوالئية مليزانياتها غري املمركزة و تلك املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة 

 العامة...إلخ

وقصد تفادي تكرار مثل هذه الوضعيات عند الفصل يف القضايا املعروضة عىل الجهات القضائية اإلدارية  وعليه

ابتدائية أو عند الفصل يف القضايا املعروضة عىل مستوى االستئناف، فإنه من الرضوري البحث يف إطار التحقيق يف ملفات 

مل وهنا يتعني يف هذه الحالة تح اع يدخل ضمن مسؤولية الدولةاملعروضة عىل قضاة املحاكم اإلدارية، عام إذا كان النز 

الدولة املبلغ املحكوم به وبالتايل تسدده الخزينة العمومية أو عام إذا كان النزاع يدخل ضمن مسؤولية الوايل بصفته ممثال 

 حكوم به.للوالية )الجامعة اإلقليمية( ففي هذه الحالة تتوىل بداهة ميزانية الوالية دفع املبلغ امل

وهكذا يكون رفع الدعوى إما عىل الوايل وإما عىل الوزير حسب الحالة، ويف القضايا التي تقوم بها مسؤولية املديرين 

 التنفيذيني للوالية املترصفني لحساب الدولة و بالتايل الحكم يحمل ميزانية الدولة املبالغ املحكوم بها.

 ولة أمام املحكمة اإلدارية بني غموض االجتهاد وقصور اإلصالحاملصالح الخارجية للد صفة :الثاين املطلب

لقد اتسمت املرحلة السابقة لصدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بتضارب لالجتهادات بني متسك القضاء  

لة عمل قانونية يبالشخصية املعنوية كوسيلة وحيدة ملقاضاة املصالح الخارجية وبني ذهاب الفقه إىل االعتداد بالتفريض كوس

هامة كفيلة ملقاضاتها، يف حني ذهبت بعض النصوص القانونية الخاصة إلرساء أحكام تؤهل مسؤويل بعض املصالح 

 الخارجية لتمثيلها أمام القضاء.

فقد تضمنت أحكام جديدة أكسبت املصالح الخارجية إطارا قانونيا يؤهلها إىل  08/09أما مرحلة ما بعد صدور القانون 

وء إىل القضاء وذلك بتحديد الجهة القضائية املختصة يف مقاضاة املصالح الخارجية واملتمثلة يف املحاكم اإلدارية اللج

منه، إال أن هذه املادة ورغم أهميتها مل تف باملعالجة القانونية الكافية، ذلك لكونها  801املنصوص عليها مبوجب املادة 

  املختصة بالنظر يف منازعات املصالح الخارجية دون أن تكسبها صفة التقايض.اكتفت بتحديد الجهة القضائية اإلدارية 

وعليه يبدو أن إمكانية مقاضاة املصالح الخارجية أمام املحاكم اإلدارية مسألة ال يزال يكتنفها الغموض وتثري مشكال 

دنية واإلدارية قانون اإلجراءات امليحتاج املعالجة، وتشكل لبسا عىل صعيد التنظيم القضايئ اإلداري وهذا يف ظل سكوت 

 عن الشخص املؤهل قانونا لتمثيل هذه املصالح أمام القضاء اإلداري. 

 أوال/ غموض صفة التقايض يف منازعات املصالح الخارجية 
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 يف ظل عدم متتعها بالشخصية املعنوية أثارت مسألة إمكانية مقاضاة املصالح الخارجية جدال كبريا و نقاشا حادا عىل

ح كافة املستويات القضائية و الفقهية و القانونية حيث متسك القضاء بالشخصية املعنوية كوسيلة قانونية وحيدة تكسب املصال

يف حني ذهب الفقه إىل البحث عن وسائل أخرى بديلة إلمكانية رفع الدعوى من طرف أو ضد  1078الخارجية صفة التقايض

اإلداري الذي تقوم عليه املصالح الخارجية ملامرسة اختصاصاتها كفيل  املصالح الخارجية، ورأى البعض أن التفويض

، يف حني ذهبت مجموعة من النصوص القانونية الخاصة إىل إرساء أحكام تؤهل مسؤويل بعض املصالح 1079مبقاضاتها

 وهو ما ميكن معالجته عىل النحو اآليت: 1080الخارجية لتمثيلها أمام القضاء

 عىل املستوى القضايئ .1

يكون القضاء اإلداري ومن خالل املؤرشات املستقاة من أحكامه يستقر يف متسكه برضورة التمتع بالشخصية يكاد 

املعنوية كوسيلة قانونية وحيدة الكتساب صفة التقايض، حيث يرفض يف كثري من األحيان الدعاوى املتعلقة مبخاصمة 

 01بتاريخ  149 303جاء يف حيثيات قرار مجلس الدولة رقم املصالح الخارجية بسبب انعدام الشخصية املعنوية، من ذلك ما 

يف قضية مديرية الربيد واملواصالت : "حيث أن األشخاص املعنوية وحدها التي ميكن مقاضاتها أمام الجهات  1999فيفري 

فع دعاوى أما الجهات ر القضائية كونها تتمتع بالشخصية املعنوية أما الهيئات التي ال تتمتع بالشخصية املعنوية ال ميكن لها 

القضائية وال ميكن مقاضاتها أمام نفس الجهات، وحيث أنه مبقاضاة مديرية الربيد واملواصالت باملسيلة يف الدعوى األصلية 

 التي ال تتمتع بالشخصية املعنوية، فإن املستأنف عليها بإتباعها ذلك تكون قد أساءت يف توجيه دعواها".

ادر عن أعىل جهة قضائية إدارية أنه يتمسك برضورة التمتع بالشخصية املعنوية كوسيلة والغريب يف هذا القرار الص

قانونية إلمكانية مقاضاة مديرية الربيد واملواصالت، يف حني يكون قد أهمل تطبيق النص القانوين الرصيح الخاص والصادر 

فيذي واملواصالت أمام العدالة وهو املرسوم التنقبل صدور هذا القرار الذي يتضمن تأهيل املوظفني لتمثيل إدارة الربيد 

 .1998ماي  10املؤرخ يف  98/143

يف قضية  1999ماي  03بتاريخ  168 969ومن أمثلة القرارات القضائية كذلك، القرار الصادر عن مجلس الدولة رقم 

للوالية ذات  ة الرتبية هيئة تابعةمديرية الرتبية لوالية غليزان والذي جاء يف إحدى حيثياته: "حيث من املؤكد أن مديري

طابع إداري، غري أنها مجردة من الشخصية املعنوية وبالنتيجة فهي ال تتمتع بصالحيات القوة العمومية، وأنه ومدام أنها ال 

ى و تتمتع بصفة التقايض باعتبارها مفتقدة ألهلية األشخاص العمومية فإنه يجب اعتبار الدعوى القضائية املرفوعة عليها دع

 غري قانونية".

                                                           
 .03/05/1999ضد مديرية التربية لوالية غليزان، بتاريخ  168969مجلس الدولة، الغرفة الثالثة قرار رقم  - 1078

مجلس الدولة ، مجلة 14/02/2000ضد مديرية األشغال العمومية لوالية بجاية، بتاريخ  182149مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  - 1079

 .107، ص 01،2002العدد

المؤرخ في  66/154، المعدل والمتمم لألمر 1990اوت  18المؤرخ في  90/23والتي يتم إنشاؤها بموجب اإلصالح الذي تضمنه القانون 1080

ن، قسنطينة، بشار، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية وحددها حسب المادة السابعة بخمس غرف جهوية هي ) الجزائر، وهرا 1966جوان  08

 ورقلة(.
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الصادر عن مجلس الدولة واملتعلق بقضية مديرية  2000فيفري  14املؤرخ يف  182 149يضاف إىل هذا أيضا القرار رقم 

األشغال العمومية لوالية بجاية، الذي جاء يف حيثياته : "أن مديرية  األشغال العمومية هو تقسيم إداري متخصص داخل 

ة وهو تابع للوالية، حيث أنه لذلك فإن مديرية األشغال العمومية ليس لها شخصية معنوية الوالية ليس له أي استقاللي

 تسمح بأن تتقاىض وحدها".

وهكذا يتضح أن موقف مجلس الدولة يكاد يستقر عىل رشط التمتع بالشخصية املعنوية كسبيل قانوين وحيد ملقاضاة 

ها التقايض تنعدم بخصوص املصالح الخارجية بسبب عدم متتع املصالح الخارجية وكبديل لذلك يرى أنه إذا كانت صفة

بالشخصية املعنوية، فإن الدعوى ترفع ضد الوايل أمام الغرف اإلدارية الجهوية سابقا عمال بأحكام املادة السابعة من قانون 

ق مبديرية أمالك الدولة لوالية املتعل 2002جوان  24الصادر بتاريخ  130007اإلجراءات املدنية وما يؤكد ذلك ما تضمنه القرار 

سكيكدة والذي أكد عىل اختصاص الغرف اإلدارية الجهوية تطبيقا ألحكام املادة السابعة يف فقرتها األوىل من قانون 

اإلجراءات املدنية حيث جاء يف حيثياته ما ييل: "حيث أن التنازل الذي يطلب إبطاله جزئيا من طرف املستأنف هو عقد 

 93ة أمالك الدولة لوالية سكيكدة أي عن سلطة تابعة لوالية سكيكدة كام يستخلص ذلك من أحكام املادة صادر عن مديري

 1994جويلية 23املؤرخ يف  94/215املتعلق بالوالية واملرسوم التنفيذي  1990أفريل  07املؤرخ يف  90/09وما يليها من قانون رقم 

 هياكلها.الذي يحدد أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية و 

عن مجلس الدولة واملتعلق بقضية مديرية الري لوالية  2003مارس  11وذات املسلك انتهجه القرار الصادر بتاريخ 

الشلف الذي جاء يف حيثياته : "حيث أن مديرية الري لوالية الشلف ليس لها الشخصية املعنوية ليك تتقاىض، إذا كان 

 بالتايل فدعواهم تصبح موجهة توجيها مشوبا بالخطأ". عىل املستأنفني أن يرافعوا والية الشلف و

واملتعلق مبديرية الفالحة ذات املبادئ حيث  2003مارس 31كام تضمن القرار الصادر عن مجلس الدولة كذلك بتاريخ 

نون اإلجراءات من قا 459رصح أن املديرية املذكورة تابعة لسلطة الوايل وبالتايل فهي تفتقر ألهلية التقايض طبقا لنص املادة 

واملتعلق مبديرية السكن إىل القول بأن  2004جانفي  20املدنية ورفض الدعوى لسوء التوجيه كام ذهب القرار الصادر بتاريخ 

 هذه املديرية ال تتمتع بالشخصية القانونية املستقلة وأن إدخال الوايل يف النزاع بصفته ممثال للدولة إجراء صائب.

لس الدولة يكاد يكون ثابتا بأن املصالح الخارجية تشكل امتداد لتنظيم كبري هو الوالية وهكذا يبدو أن موقف مج

األمر الذي يستوجب رفع الدعوى ضد الوالية ممثلة بالوايل أمام الغرف اإلدارية الجهوية سابقا إذا تعلق األمر بدعوى اإللغاء 

رف املادة السابعة من قانون اإلجراءات املدنية أو أمام الغ أو التفسري أو فحص املرشوعية تطبيقا ألحكام الفقرة األىل من

 اإلدارية للمجالس القضائية إذا كان األمر يخص املنازعات املتعلقة باملسؤولية املدنية للوالية الرامية إىل طلب التعويض. 

ة إلدارية الجهويوإذا كان مجلس الدولة قد استقر عىل جملة األحكام السالفة الذكر، فيبدو أن موقف الغرف ا

باملجالس القضائية متباين وغري مستقر، حيث تقرر اختصاص الغرف اإلدارية الجهوية عىل اعتبار أن القرارات الصادرة عن 

املصالح الخارجية هي قرارات تصدر عن إدارات متواجدة عىل مستوى الوالية، وأحيانا أخرى تقيض بعدم اختصاصها عىل 
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عن الغرفة  1993ماي  05الصادر بتاريخ  185/92قرارات الوالية، فعىل سبيل املثال نجد القرار اعتبار أنها ال تندرج ضمن 

اإلدارية الجهوية مبجلس قضاء قسنطينة ضد مديرية الرتبية متسكت باختصاصها يف هذا املجال وقضت بإلغاء القرار الصادر 

ار صاصها كغرفة جهوية بإلغاء قرار مدير الرتبية عىل اعتبعن هذه املديرية غري أن ذات الغرفة ويف قرار آخر قضت بعدم اخت

 أنه قرار صادر عن هيئة عدم تركيز.

 عىل املستوى الفقهي .2

يجمع الفقه اإلداري بأن املصالح الخارجية تكرس صورة لعدم الرتكيز اإلداري كأحد أوجه النظام املركزي والتي تقوم 

يا وعليه فإنها تعترب جزء من الوزارة ومن ثم فإن مجلس الدولة يختص ابتدائعىل مبدأ التفويض دون أن تستقيل عن الوزارة، 

ونهائيا بالطعون باإللغاء املوجهة ضد ما يصدر عن مديرياتها الوالئية من قرارات كام لو أنها صدرت عن الوزير اصال مادام 

ي عتداد بالتفويض كإجراء قانوين إدار أنها مصالح خارجية وماهي إال متثيل للوزارة عىل مستوى اإلقليم، ويرون أن اال 

تنظيمي يرتب نتائج هامة يف مجال االختصاص القضايئ، يتطلب مجهودا من القايض يف تحديد نوع التفويض حيث 

يختلف األمر بني تفويض االختصاص وتفويض التوقيع والذي يؤثر بالنتيجة عىل االختصاص القضايئ، فتفويض التوقيع 

ة ال يرتب نقال للسلطة، وإمنا ينسب مبوجبه القرار إىل املفوض وعليه ينعقد االختصاص  ملجلس الدولونظرا لطابعه الشخ ي 

 باعتبار أن القرار احتفظ بقيمه كام لو صدر عن املفوض أصال وهو الوزير.

ه بأما إذا كنا بصدد تفويض اختصاص فإن األمر يختلف، ذلك أن هذا األخري يرتب نقال للسلطة، حيث تنسب مبوج

القرارات إىل املفوض إليه ال غري و تنقل االختصاصات من الوزراء إىل املصالح الخارجية وعليه يؤول االختصاص القضايئ 

يف هذه الحالة إىل الغرف اإلدارية الجهوية إذا تعلق األمر بدعوى اإللغاء والتفسري والفحص املرشوعية أو إىل الغرف 

 ق األمر بدعوى القضاء الكامل.اإلدارية باملجالس القضائية إذا تعل

وطبعا مع مراعاة إذا ما كان النزاع يدخل ضمن مسؤولية الدولة التي تتحمل يف هذه الحالة املبلغ املحكوم به وتسديده 

عن طريق الخزينة العمومية، أو ما إذا كان يدخل ضممن مسؤولية الوايل بصفته ممثال للوالية أين تتحمل هذه األخرية يف 

لة دفع املبلغ املحكوم به من طرف ميزانيتها وبالتايل رفع الدعوى إما عىل الوايل وإما عىل الوزير حسب الحالة يف هذه الحا

 القضايا التي تقوم فيها مسؤولية مدراء املصالح الخارجية املترصفني لحساب الدولة.

 عىل مستوى القانوين .3

إرساء  لغموض، فإن املستوى القانوين يبدو واضحا يفإذا كان املستويان السالفني يتسامن بنوع من التضارب وا

أحكام واضحة املعامل تؤهل مسؤويل املصالح الخارجية اللجوء إىل القضاء وإكسابهم صفة التقايض انطالقا من فكرة التمثيل 

ح الخارجية ت املصالالقانوين إال أنها و رغم أهميتها ودورها يف حسم األمر ومحو آثار االلتباس والغموض الذي يعرتي منازعا

 قد جاءت قارصة فقط عىل بعض املصالح دون تعميمها عىل باقي املديريات عىل مستوى الوالية.
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يتامىش مبدأ التمثيل القانوين ومقتضيات العمل اإلداري ويعرب عن تبسيط لعملية التقايض وتسهيلها والتي ال 

 من املواطن. تحتمل البطء والتعقيد، كام أنه يجسد مبدأ تقريب العدالة

وتطبيقا لفكرة التمثيل القانوين كوسيلة أساسية بديلة يف ظل غياب الشخصية املعنوية املؤهلة ملقاضاة املصالح 

الخارجية، صدرت مجموعة من النصوص التنظيمية يف هذا املجال نذكر منها عىل سبيل املثال ما تضمنه القرار املؤرخ يف 

ن الجامرك غري قابض الجامرك املؤهلني لتمثيل إدارة الجامرك أمام القضاء و كذلك الذي يحدد صفة اعوا 1996جانفي  03

املتضمن تأهيل موظفي إدارة الربيد واملواصالت لتمثيلها أمام  1998ماي  10املؤرخ يف  98/143ما تضمنه املرسوم التنفيذي 

ني املواصالت أمام العدالة من طرف موظفيها املؤهلالعدالة والذي أكد يف مادته األوىل والثانية عىل متثيل إدارة الربيد و 

قانونا لذلك ودعاوى اإللغاء أو دعاوى الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص بهذا الشأن، ولقد تجسدت أحكام هذا 

ة عن مجلس الدولة يف قضي 2003ديسمرب  03املرسوم يف مبادئ القضاء اإلداري حيث جاء يف حيثيات القرار الصادر بتاريخ 

مديرية الربيد واملواصالت بالوادي" حيث وبالفعل فإن الوجه املأخوذ من انعدام صفة التقايض يصطدم باملرسوم التنفيذي 

الذي مينح مدير الربيد واملواصالت األهلية  1998جوان  02واملقرر املتخذ تطبيقاته املؤرخ يف  1998ماي  10املؤرخ يف  98/143

املتضمن تأهيل املوظفني  1998ديسمرب  12املؤرخ يف  98/276يضاف إىل هذا املرسوم التنفيذي لتمثيل اإلدارة أمام القضاء 

لتمثيل اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام العدالة، والذي أكد مبوجب املادة األوىل منه عىل أهلية مفتيش البيئة للواليات وهم حاليا 

 لعدالة وذلك إما يف دعاوى االدعاء أو دعاوى الدفاع دومنا حاجة إىل تفويضمدراء البيئة لتمثيل اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام ا

 1081خاص حسب املادة الثانية من ذات املرسوم.

والذي  يخول مديري الرتبية يف الواليات متثيله يف الدعاوى  1999أوت  03وكذلك نجد قرار وزير الرتبية املؤرخ يف 

قرار فال نجد االعتامد عليه كرشط لقبول الدعوى من طرف مجلس الدولة مثلام ، ورغم أهمية هذا ال1082املرفوعة أمام القضاء

 11ذهب إليه القرار السابق الذكر املتعلق بقضية مديرية الربيد واملواصالت، ذلك أنه ويف قرار ملجلس الدولة  الصادر بتاريخ 

غري  1083لة "ر الرتبية ميثل يف قضية الحال الدو ضد مديرية الرتبية لوالية املسيلة  الذي جاء فيه :"حيث أن مدي 2003مارس 

 أنه مل يبني أساس الوسيلة التي اعتمدتها لقبول الدعوى ضد مديرية الرتبية رغم وجود هذا القرار.

أحكاما تؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة والحفظ العقاري  1999فيفري  20ويف نفس السياق تضمن القرار املؤرخ يف 

باملالية يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة والذي أكد مبوجب املادة األوىل منه عىل متثيل مديري  متثيل الوزير املكلف

                                                           
المؤرخة  68يؤهل الموظفين لتمثيل اإلدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة،  ج ر  1998سبتمبر  12المؤرخ في  276/ 98المرسوم التنفيذي  - 1081

 .1998سبتمبر  13في 

ر التربية الوطنية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يخول مديري التربية في الواليات لتمثيل وزي 1999أوت  03القرار الوزاري المؤرخ في  - 1082

 .1999أوت  25المؤرخة في  58ج ر 

 .11/03/2003مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ  - 1083



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

440 

الوزير املكلف باملالية يف القضايا املرفوعة أمام املحاكم، املجالس القضائية،  1084أمالك الدولة والحفظ العقاري بالواليات

 1085املحاكم اإلدارية.

ول بأن هناك غموضا و تباينا بخصوص منازعات املصالح الخارجية أين تركت تأسيسا عىل ما سبق نخلص إىل الق

املسألة لتضارب االجتهادات التي قد يرى جانب منها اختصاص مجلس الدولة بحكم تبعيتها للسلطة املركزية ومبارشة نشاطها 

 الوايل باعتباره ممثال الدولة عىلباسم الدولة، ويرى جانب آخر توجيه الدعوى أمام الغرف اإلدارية الجهوية ورفعها ضد 

مستوى الوالية، يف حني تؤهل نصوصا قانونية خاصة مدراء املصالح الخارجية متثيلها أمام القضاء و تكسبها صفة التقايض 

 يف ذلك.

  08/09ثانيا/ قصور االصالح القانوين ملنازعات املصالح الخارجية بعد صدور القانون 

لخارجية قد اتسمت بالغموض والتضارب يف االجتهاد القضايئ اإلداري وتباين يف اآلراء إذا كانت منازعات املصالح ا

 08/09واملواقف حول مدى تحقق صفتها يف النزاع أمام املحاكم اإلدارية، فإن معامل اإلصالح القانوين الذي تضمنه القانون 

كونه قد اكسبها إطارا قانونيا يسمح لها باللجوء إىل اقد تسمت بالقصور رغم  1086املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

 القضاء، وذلك بتحديده للجهة القضائية املختصة يف مقاضاة املصالح الخارجية.

 هذا القانون الجديد لإلجراءات املدنية واإلدارية عىل أنه : "  801لقد نصت أحكام املادة  

 كذلك بالفصل يف: 1087تختص املحاكم اإلدارية

  املصالح غري املمركزة للدولة عىل مستوى الوالية.الوالية و 

 .البلدية واملصالح اإلدارية األخرى للبلدية 

 .املؤسسات العمومية املحلية ذات الصبغة اإلدارية 

 .دعاوى القضاء الكامل 

                                                           
اليات الذي يؤهل مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الو 2011مارس  17يضاف إلى هذه القرارات القرار الوزاري المؤرخ في  - 1084

الذي يؤهل مديري الشؤون الدينية واألوقاف  2011مارس  13لتمثيل الوزير المكلف بالصيد البحري امام القضاء، والقرار الوزاري المؤرخ في 

 .08/09بالواليات لتمثيل وزير الشؤون الدينية واالوقاف أمام القضاء الذين صدر بعد صدور قانون اإلجراءات المدنية 

يؤهل أعوان إدارة أمال  الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى  1999فيفري  20اري المؤرخ في القرار الوز - 1085

 .1999فيفري  23المؤرخة في  20المرفوعة أمام العدالة،  ج ر 

المؤرخة  21جراءات المدنية واإلدارية ،ج ر المتضمن قانون اإل 2008فيفري  25المؤرخ في  08/09صدر هذا القانون بموجب القانون رقم  - 1086

 .2009أفريل  25منه إال بعد مضي سنة من تاريخ نشره أي ابتداء من  1062أفريل ولم يسري حسب المادة  23في 

جدا حيث تم  أعاله إال أن تنصيبها جاء متأخرا 801المتضمن المحاكم اإلدارية والمادة  1998ماي  30المؤرخ في  98/02رغم صدور القانون - 1087

حيث تم تنصيب  2010العمل طبقا لنص المادة الثامنة منه بالغرف اإلدارية بالمجالس القضائية والغرف اإلدارية الجهوية ولم يتحقق ذلك إال سنة 

 .48محكمة إدارية من أصل  37ثم توالت عملية التنصيب شيئا فشيئا حتى وصلت  2010مارس  25أول محكمة إدارية بالجزائر بتاريخ 
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 ."1088القضايا املخولة لها مبوجب نصوص خاصة 

 خارجية حسمت يف تحديد الجهة القضائية اإلدارية،إن قراءة عابرة لنص هذه املادة يوحي بأن منازعات املصالح ال   

وهو ما يعترب مكسب قانوين لصالح املصالح الخارجية التي أصبحت مشمولة بأحكام االختصاص القضايئ اإلداري للمحاكم 

الخارجية،   حاإلدارية، إال أن هذه املادة و رغم أهميتها فإنها مل تكن كافية ملعالجة مسألة صفة التقايض يف منازعات املصال

حيث اكتفت بتحديد الجهة القضائية اإلدارية املختصة بالنظر يف منازعات هذه املصالح الخارجية دون أن متنحها صفة  

، وعليه يبدو أن مسألة إمكانية مقاضاة املصالح الخارجية ال تزال تثري مشكال يحتاج املعالجة و تشكل لبسا عىل 1089التقايض

 1090داري.صعيد التنظيم القضايئ اإل 

 غياب اإلطار القانوين املؤهل ملقاضاة املصالح الخارجية .1

من قانون إجراءات املدنية واإلدارية املشار إليه أعاله رغم أهميته إال أنه مل يبقى باملعالجة،  801إن نص املادة 

تصة بالنظر يف منازعات املخ القانونية الكافية ملنازعات املصالح الخارجية حيث اكتفى فقط بتحديد الجهة القضائية اإلدارية

املصالح الخارجية واملحددة باملحاكم اإلدارية دون أن يكسبها صفة التقايض وما يؤكد ذلك أن نص هذه املادة رسعان ما 

مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون الدولة أو البلدية :" من ذات القانون والتي نصت عىل أنه  828يصطدم بنص املادة 

العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا يف الدعوى بصفة مدعى أو مدعى عليه، متثل بواسطة الوزير املعني، الوايل،  أو املؤسسة

 1091.رئيس املجلس الشعبي البلدي عىل التوايل، واملمثل القانوين بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة اإلدارية "

حرص، نونا لتمثيل الهيئات العمومية عىل سبيل البتحليل بسيط لهذه املادة نجدها قد حددت األشخاص املؤهلة قا

حيث ذكرت الوزير املعني بالنسبة ملنازعات الدولة، والوايل بالنسبة ملنازعات الوالية، ورئيس املجلس الشعبي البلدي بالنسبة 

بط بني مضمون هذه املادة راملنازعات البلدية، واملمثل القانوين بالنسبة ملنازعات املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، وبال

من ذات القانون نجد أن هذه األخرية ذكرت مبناسبة تطرقها لالختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية أن هذه  801واملادة 

األخرية تختص بالنظر يف دعاوى اإللغاء والتفسري وفحص املرشوعية بالنسبة للقرارات الصادرة عن الوالية واملصالح غري 

مام يعني أن املصالح الخارجية غري مؤهلة لتمثيل  828ة عىل مستوى الوالية، هذه الفقرة التي مل تتضمنها املادة املمركزة للدول

 1092من أنها متثل عن طريق مديرها. 828نفسها بنفسها أمام املحاكم  اإلدارية، ولو كانت كذلك لورد يف نص املادة 

                                                           
 801وهي المادة التي تقابل وتشبه إلى حد كبير المادة السابعة من قانون اإلجراءات المدنية الملغى مع تغيير بسيط في كون أن المادة  - 1088

تكتفي  من القانون الملغى 07جاءت أكثر وضوحا فيما يخص القرارات الصادرة عن البلدية والمصالح اإلدارية األخرى البلدية والتي كانت المادة 

 بمناسبتها بالقول بـ: القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابق. 08/09القانون  -1089

 .257/258، ص 2012، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، شرح قانون الوالية الجزائريعمار بوضياف:  - 1090

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابق. 08/09ن القانو - 1091

 .258-257، ص شرح قانون الوالية الجزائريعمار بوضياف:  - 1092
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السابقة الذكر،  828يف إسقاط هذه الفقرة ضمن أحكام املادة وهو األمر الذي يجعلنا نتساءل عن نية وقصد املرشع 

هل كان ذلك عمدا أم إغفاال وسهوا ينبغي تداركه، فإن كانت هذه املادة قد تطرقت لألشخاص املؤهلة قانونا لتمثيل الهيئات 

قضاء؟ ية أمام هذا الالعمومية أمام قضاء املحاكم اإلدارية، فلامذا سكت ذات املرشع بخصوص من ميثل املصالح الخارج

 وهو األمر الذي يجعلنا أمام إحدى األمرين :

قد يفهم أن املصالح الخارجية جاءت ضمن الفقرة املتعلقة بالوالية ومنه القول بأن الوايل وباعتباره ممثال للدولة عىل 

د املرشع عدم تطرق جة يكون تعممستوى إقليم الوالية يكون هو من يتوىل متثيل هذه املصالح الخارجية أمام القضاء وبالنتي

 ملدراء املصالح الخارجية كممثلني مؤهلني قانونا لتمثيلها أمام القضاء. 828يف نص املادة 

 أو يفهم من ذلك أن املسألة ال تعدو أن تكون قد سقطت سهوا من املرشع وإغفاله عنها وهو ما زاد يف غموضها.

 من لح التي تحكمها نصوص تنظيمية خاصة تكسبها صفة التقايضإذا كانت املسألة قد حلت بالنسبة لبعض املصا

خالل أهلية التمثيل القانوين عىل الوجه السابق بيانه، فامذا عن املصالح الخارجية األخرى التي ال تتضمن النصوص 

مها نفس النظام يحك التنظيمية املنظمة لها ما يفيد أهليتها للتمثيل أمام القضاء ؟ وهو األمر الذي يجعل من وحدات إدارية

القانوين يف تباين وعدم انسجام، بعضها يكتسب صفة التقايض مبوجب ما تخوله لها النصوص الخاصة  وبعضها اآلخر يبقى 

حبيس االجتهادات وتضارب اآلراء، فهل سيمثلها الوايل بحكم تواجدها عرب إقليم الوالية واعتباره ممثال للدولة ومنه يؤول 

اإلدارية، أم أنه ويف ظل عدم متتعها بالشخصية املعنوية سيعتد بالتفويض اإلداري كمبدأ أسايس االختصاص للمحاكم 

يحدد اختصاص املصالح الخارجية، ومنه يتوىل الوزير متثيلها أمام القضاء ومن مثة ينعقد االختصاص ملجلس الدولة يف 

 1093هذا الشأن.

ية بخصوص تتخبطه مسألة صفة التقايض للمصالح الخارج نستنتج عىل ضوء ما سبق أن الوضع املتضارب الذي كانت

مازالت تراوح مكانها حتى بعد صدور هذا القانون، ومنه يتضح أن هذا القانون جاء مقلدا  08/09منازعاتها قبل صدور القانون

 828كام املادة بأح 801لسابقه حينام سكت هو اآلخر عن مسألة صفة التقايض لدى املصالح الخارجية أمام اصطدام املادة 

 من ذات القانون.

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 801تضارب الفقه والقضاء حول نص املادة  .2

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية جدال فقهيا وقضائيا متيز بنوع من التضارب وعدم االستقرار  801أثارت املادة 

 غري بعيل أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجديد غري مساير ومتوافقحيث وعىل مستوى الفقه يرى األستاذ محمد الص

                                                           
طبعا يؤول االختصاص لمجلس الدولة إذا تعلق األمر بدعوى اإللغاء أو دعوى التفسير أو فحص المشروعية، أما دعوى القضاء الكامل فإنه   -1093

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السابقة الذكر. 801يعي أن االختصاص ينعقد بشأنها إلى المحاكم اإلدارية، انظر المادة من الطب
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مع تكييف الطبيعة القانونية لتلك املصالح غري املمركزة للدولة، حينام عقد االختصاص القضايئ املتعلق بترصفاتها وقراراتها 

  1094ولة.تخفيف العبء عىل مجلس الدللمحاكم اإلدارية وربطه باعتبارات عملية تتمثل يف تقريب من املتقاضيني و 

املسعى الذي انتهجه املرشع بخصوص منازعات املصالح الخارجية حيث  مسعود شيهوب األستاذوبخالف ذلك يؤيد 

يرى يف هذا الصدد أن القاعدة العامة تقتيض أن املصالح الخارجية متثل الوزرات التي تتبعها ومن املفروض أن قراراتها 

تلك التي تصدر عن املركز ومنه فإن املنازعات املتعلقة بهذه القرارات هي من اختصاص مجلس الدولة هي قرارات مركزية ك

ينص رصاحة قانون اإلجراءات املدنية  1095وليس املحاكم اإلدارية ولكن العتبارات عملية تتعلق بتقريب القضاء من املتقاضني

س الدولة وبذلك حسنا فعل املرشع حينام حسم األمر يف واإلدارية عىل أنها من اختصاص املحاكم اإلدارية وليس مجل

من القانون الجديد لإلجراءات املدنية واإلدارية بنصه عىل اختصاص املحاكم اإلدارية مبنازعات املصالح  801املادة 

 1096الخارجية.

ترب ضمن جية تعإال أنه أكد عىل أن القرارات الصادرة عن املصالح الخار  كوسة فضيل األستاذوبذات املوقف أخذ  

 1097من قانون الوالية. 110القرارات الوالية التي تستلزم مقاضاتها تحت سلطة متثيل الوايل وفقا ألحكام املادة 

 20بتاريخ  072320فقد جاء يف قرار ملجلس الدولة رقم  08/09أما عىل الصعيد االجتهاد القضايئ بعد صدور القانون 

ة املحدودة لصناعة اآلجر ضد مديرية الرضائب لوالية بسكرة عىل أنه "حيث أن بني الرشكة ذات املسؤولي 2012سبتمرب 

املتعلق  1998ماي  30املؤرخ  يف  98/01من القانون العضوي  11و 10و 09اختصاص مجلس الدولة محدد وفقا ألحكام املادة 

املدنية و اإلدارية، وحيث بالرجوع  من قانون اإلجراءات 903و 902و 901باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله واملواد 

إىل القرار املطعون فيه أنه صادر عن مديرية الرضائب للوالية وهي ليست جهة إدارية مركزية وبالتايل فإن الطعن يف قرارها 

ليس من اختصاص مجلس الدولة بل قضاة الدرجة األوىل، بالنتيجة يتعني القضاء بعدم االختصاص النوعي ملجلس 

  1098الدولة".

 2013ديسمرب  18بتاريخ  00308/13يف حكم صادر عن املحكمة اإلدارية لوالية األغواط ضد مديرية أمالك الدولة 

جاء فيه أن الدعوى مرفوعة ضد وزارة املالية واملمثلة بالسيد الوزير بواسطة مصلحتها الخارجية مديرية أمالك الدولة لوالية 

                                                           
 .149المرجع السابق، ص الوسيط في المنازعات اإلدارية، محمد الصغير بعلي:  - 1094

المدنية واإلدارية والتي أكدت أن الهدف من تعديل قواعد ويستعرض في هذا الصدد عرض أسباب مشروع تعديل قانون اإلجراءات  - 1095

االختصاص هو تقريب القضاء من المتقاضين وهي الفكرة التي تقود المشرع إلى جعل قرارات المصالح الخارجية على مستوى الوالية في حكم 

 القرارات الصادرة عن الوالية من حيث االختصاص.

 .121-120، المرجع السابق، ص نازعات اإلداريةالمبادئ العامة للممسعود شيهوب:   -1096

 .2013، دار للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، القرار اإلداري في ضوء قضاة مجلس الدولةفضيل كوسه:   -1097

 )غير منشور(. 2012سبتمبر  20ضد مديرية الضرائب لوالية بسكرة، بتاريخ  072320مجلس الدولة الغرفة الثالثة، قرار رقم  1098
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يجعلنا نتساءل عن سبب قبول املحكمة اإلدارية للدعوى املرفوعة ضد مديرية  وهو األمر الذي 1099األغواط مديرها الواليئ

أمالك الدولة وقبولها لصفة التقايض دون التطرق لألساس القانوين الذي يستند إليه يف ذلك رغم وجود قرار وزير املالية 

 يات لتمثيله أمام القضاء.الذي يفوض مبوجبه مدراء أمالك الدولة عىل مستوى الوال  1999فيفري  20املؤرخ يف 

عىل الوجه  828السابقة البيان وإذا كانت تصطدم مبقتضيات املادة  801ومهام يكن فإنه وبالعودة إىل أحكام املادة 

و التي تشرتط يف عريضة رفع الدعوى  1100من نفس القانون 15السابق بيانه فإنها يف ذات السياق تصطدم كذلك بنص املادة 

ها شكال بالنسبة للدعاوى املرفوعة باسم األشخاص االعتبارية اسم و طبيعة الشخص املعنوي و مقره تحت طائلة عدم قبول

، فإذا كان هذا اإلجراء ال يثري إشكاال للمصالح الخارجية التي تحدد 1101االجتامعي وصفة ممثله القانوين أو اإلتفاقي

ال ا عن تلك التي ال يوجد ضمن نصوصها ما يجعلها أهالنصوص التنظيمية الخاصة بها أهلية متثيلها أمام القضاء, فامذ

 لذلك؟

فإذا تم االعتامد عىل التمثيل القانوين املصالح الخارجية كوسيلة قانونية تكسبها صفة التقايض فإن االختصاص 

 اءها مؤهلنيحسمت األمر يف تحديد الجهة القضائية املختصة وطاملا أن مدر  801سينعقد للمحاكم اإلدارية طاملا أن املادة 

 لتمثيلها امام القضاء بحكم هذه النصوص الخاصة .

أما بخصوص املصالح الخارجية التي ال يوجد ضمن النصوص التنظيمية التي تحكمها ما يؤهلها لتمثيل الوزراء أمام 

 القضاء فإننا نكون أمام حلني : 

                                                           
، ويبدو أن هذا الحكم 18/12/2013ضد مديرية أمال  الدولة لوالية األغواط بتاريخ  00308/13، حكم رقم 01محكمة األغواط، الغرفة رقم  -1099

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عن الشخص المؤهل لتمثيل   828راعى إشكالية اإلصطدام بإنعدام صفة التقاضي أمام سكوت المادة 

الخارجية أمام القضاء فحاول إزالة اللبس بالقول أن الدعوى مرفوعة ضد وزارة المالية الممثلة في شخص وزيرها الذي يمتلك صفة  المصالح

التقاضي عمال بأحكام هذه المادة، وإن كان هنا  نص خاص يستوجب التطبيق في هذه الحالة وهو قرار وزير المالية الذي يفوض مدراء أمال  

 توى الواليات لتمثله أمام القضاء الذي تم اشارة له في المتن ومنه فالمدعى ترفع مباشرة ضد مدير أمال  الدولة.الدولة على مس

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على ما يلي : " يجب أن تتضمن عريضة الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكال البيانات  15تنص المادة   -1100

 اآلتية:

 ية التي ترفع أمامها الدعوى.الجهة القضائ .1

 إسم و لقب المدعي وموطنه. .2

 إسم و لقب وموطن المدعي عليه فإذا لم يكن له موطن معلوم، آلخر موطن له. .3

 اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره اإلجتماعي وصفة ممثله القانوني أو اإلتفاقي. .4

 عليها الدعوى.عرضا موجزا للواقع والطلبات والوسائل التي تؤسس  .5

 اإلشارة عند اإلقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى".

، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، مالحظات حول قواعد اإلختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية ومجلس الدولةالدين بن طيفور:  - 1101

 .108، ص 02،2012جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، العدد 
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 ضايئ مثلة لها ،وبالتايل يؤول االختصاص القإما توجيه الدعوى ضد الوزارة باعتبار أن املصالح الخارجية تابعة وم

التي حددت املحاكم اإلدارية كجهات قضائية تختص يف الدعاوى  801ملجلس الدولة وهو ما يصطدم بنص املادة 

 اإلدارية املتعلقة باملصالح الخارجية.

 أحكام املادة  ستقاة منوإما توجيه الدعوى ضد الوايل الذي قد يفهم متثيله للمصالح الخارجية ضمن املؤرشات امل

 عىل الوجه السابق بيانه، وبالتايل يؤول االختصاص للمحاكم اإلدارية. 801من خالل ربطها باملادة  828

بخصوص منازعات املصالح الخارجية التي تعترب  801وإذ سلمنا باختصاص املحاكم اإلدارية مثلام قضت به املادة 

بها فإن ما تصدره من قرارات يعترب من قبيل قرارات السلطات املركزية وهو األمر  مجرد وحدات إدارية تابعة للوزارة ومتصلة

الذي يجعل هذه األخرية موزعة بني جهتني قضائيتني هام مجلس الدولة بالنسبة للقرارات املركزية واملحاكم اإلدارية بالنسبة 

 1102للقرارات غري املمركزة الصادرة عن املصالح الخارجية.

ه إذا كان املرشع قد حسم تحديد الجهة القضائية املختصة فإنه يجب كذلك حسم و تحديد ومهام يكن فإن

األشخاص املؤهلة قانونا لتمثيل هذه املصالح الخارجية أمام القضاء، ذلك أن صفة التقايض وثيقة الصلة بتحديد الجهة 

ان الوزير ص القضايئ  للمحاكم اإلدارية وإذا كالقضائية املختصة، فإذا كان الوايل هو من ميثل هذه املصالح يؤول االختصا

هو من ميثلها ينعقد االختصاص ملجلس الدولة وهكذا نصبح أمام خيارين ال ندري أيهام واجب التطبيق يف ظل غياب 

 اإلطار القانوين املنظم لذلك وعدم توحيد واستقرار االجتهاد القضايئ اإلداري عندنا؟ 

 خامتة:

 ميكننا أن نخلص بالقول أنه واعتبارا للواقع العميل الذي يقتيض تقريب القضاء من املواطنالحاصل مام سبق بيانه، 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حول الجهة القضائية  801من جهة، ولكون املرشع قد حسم األمر مبوجب املادة 

فيذية أو ركزة عىل مستوى الوالية )املديريات التناملختصة وهي املحاكم اإلدارية فيام يتعلق مبنازعات الهيئات غري املم

املصالح الخارجية للوزارات(، واعتبار لتواجد هذه املصالح عىل مستوى إقليم الوالية، وطاملا أن الوايل هو ممثل الدولة عىل 

ء بالنسبة ام القضامن قانون الوالية، ويف ظل غياب النصوص القانونية املؤهلة لتمثيل أم 110مستوى الوالية حسب املادة 

لبعض املديريات وهو اآلمر الذي يصطدم به املتقايض الذي وأمام عدم إملامه باملعرفة القانونية وعدم علمه وإدراكه بأي 

 املديريات متتلك صفة التقايض بناء عىل التمثيل القانوين من عدمه أين يواجه برفض دعواه لعدم تأسيسها وسوء توجيهها. 

ه اإلشكاالت يتعني عىل القايض اإلداري )املحاكم اإلدارية ومجلس الدولة( يف بالدنا توحيد فإنه وأمام كل هذ

االجتهاد القضايئ واستقراره بتبني حلول موحدة دون تضارب، كأن يكون الوايل هو من ميثل املصالح الخارجية أمام املحاكم 

ة مثلام عندما ينعقد االختصاص القضايئ للمحاكم اإلداري اإلدارية االبتدائية باعتباره ممثال للدولة عىل مستوى الوالية

                                                           

 .10: مرجع سابق، ص الدين بن طيفور -1102 
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من قانون اإلجراءات املدنية مهام كانت املنازعة، أو األخذ مبعيار أي امليزانية التي سيقع التنفيذ عليها ؟  801حددته املادة 

قايض للدولة نا تتحقق صفة التميزانية الوالية أو الدولة ؟ فإذا كان تنفيذ الحكم اإلداري سيكون عىل ميزانية الدولة فه

ممثلة بهذه املصالح الخارجية )املديريات الوالئية( أمام املحكمة اإلدارية املختصة، أما إذا كان التنفيذ يتعلق مبيزانية الوالية 

  فهنا توجه الدعوى ضد الوايل هو املمثل القانوين لهذه املصالح أمام القضاء اإلداري وهو الرأي الراجح عندنا.

 امئة املصادر واملراجع:ق

 اوال: الكتب

 .2009، دار العلوم للنرش والتوزيع، عنابة، الجزائر، : الوسيط يف املنازعات اإلداريةمحمد الصغري بعيل .1

 .2012، دار للنرش والتوزيع، الجزائر، الطبعة األوىل، رشح قانون الوالية، رشح قانون الوالية الجزائريعامر بوضياف:  .2

 .2012، جسور للنرش والتوزيع، الجزائر رشح قانون الوالية الجزائري عامر بوضياف: -

 .2013، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، الجزء الثاين، املبادئ العامة للمنازعات اإلداريةمسعود شيهوب:  .3

 .2013زيع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنرش والتو القرار اإلداري يف ضوء قضاء مجلس الدولةفضيل كوسه:  .4
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 محور التعليق عىل حكم قضايئ
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دد:  ض ع ة النق حكم قرار م ىل  لتعليق ع 64ا ريخ  7 1وتا ريل  6 20أب 15 

 

 2015أبريل  16وتاريخ  647التعليق على قرار محكمة النقض عدد: 

 351/9/6/2014الملف الجنائي عدد: ادر في الص 

    

 
 طالب باحث في سلك الدكتوراه

 أكادير -بكلية العلوم القانونية جامعة ابن زهر 

 

من سلسلة نرشة قرارات محكمة النقض املخصصة للقرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الجنائية  20صدر مؤخرا العدد 

ه املحكمة، ولعل من أبرز القرارات املنشورة بها والتي قد تثري كل باحث قانوين يعمق النظر يف األمور، وذلك ملعالجتها بهذ

، 351/9/6/2014الصادر يف امللف الجنايئ عدد:  2015أبريل  16وتاريخ  647نقطة قانونية يف غاية األهمية نجد القرار عدد: 

يف شقه القايض بإرجاع الجرار  1103ة الجنح االستئنافية مبحكمة االستئناف بالحسيمةوالذي قىض بنقض قرار صادر عن غرف

 عىل حيثيات نوردها كاأليت : )أي قرار محكمة النقض(املحجوز لصاحبه الرشعي، مستندا 

ة حمن القانون الجنايئ وخاصة الفقرة األخرية منه، فإن املحكمة ملا تدين مرتكب جن 517حيث إنه مبقتىض الفصل "  

رسقة الرمال، فإنها عالوة عىل ذلك تصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغري حسني النية اآلالت واألدوات واألشياء ووسائل 

النقل التي استعملت يف ارتكاب الجرمية أو كانت ستستعمل يف ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك املنح وغريها من 

 ة أو كانت معدة ملكافأته.الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجرمي

 وحيث إن القرار املطعون فيه أيد الحكم االبتدايئ وبذلك تبنى علله وأسبابه.

وحيث علل الحكم االبتدايئ املؤيد قضاءه مبا ييل: وحيث يتعني إرجاع الجرار الفالحي املحجوز لصاحبه الرشعي نظرا 

 بجلب الرمال من الشاطئ دون توفره عىل رخصة. لثبوت حسن نيته واملتمثلة يف عدم علمه بكون املتهم قام

من القانون الجنايئ مام جاء معه  517وحيث إن هذا التعليل الذي تبناه القرار املطعون فيه هو تفسري خاطئ للفصل 

 ".)أي القرار موضوع الطعن( يف هذا الجانب خارقا له وموجبا للنقض واإلبطال

ل ناقشها القرار موضوع التعليق هي إثبات حسن نية األغيار يف جنحة رسقة الرمايبدوا إذن أن املسألة القانونية التي ي

من مجموعة القانون الجنايئ لتاليف مصادرة ما ميلكونه من أآلت وأدوات وأشياء ووسائل  517املنصوص عليها يف الفصل 

أصبح يلزم  إىل أن الفصل املذكورالنقل املستعملة يف ارتكاب الجرمية أو التي كانت ستستعمل يف ارتكابها، اعتبارا 

                                                           

 .237، الصادر في الملف الجنحي عدد: 2013اكتوبر  24وتاريخ  204القرار عدد  - 1103 
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بالحكم يف حالة ثبوت الفعل الجرمي بعقوبة إضافية مفادها مصادرة اآلالت واألدوات واألشياء ووسائل النقل  1104املحكمة

التي استعملت يف ارتكاب الجرمية أو كانت ستستعمل يف ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك املنح وغريها من الفوائد 

 بها الفاعل أو كانت معدة ملكافأته مع مراعاة حقوق الغري حسني النية. التي كوفئ

وحتى نستفيض يف مناقشة هذه املسألة القانونية عىل ضوء القرار موضوع التعليق بيشء من الدقة وبعض من التأين 

أصحاب  حكمة النقضوالسكينة وبعيدا عن الحامسة واإلثارة خاصة ونحن يف حرضة مناقشة قرار صادر عن السادة قضاة م

املقام الرفيع والتجربة القضائية الوافرة، وذكر األمور عىل حالتها الشاخصة دون مواربة أو إلغاز، فكام يقال أملح الكالم وأرقه 

وأعذبه أكذبه، وإبداء الرأي عىل شاكلة االنتقاد العفيف الرامي إىل تصويب مكامن الخلل، فالحق أحق أن يقال ويتبع، 

 الرضوري التعريج عىل مجموعة من النقط نخصص لكل منها محور مستقل كاآليت: نرى أنه من

 أوال: مفهوم الغري حسن النية يف الفصل القانوين أساس القرار.

 ثانيا : طرق إثبات حسن النية .

 ثانيا: الجهة القضائية املختصة بتق ي حسن النية. 

 س القرار.أوال: مفهوم الغري حسن النية يف الفصل القانوين أسا

يعد القصد مناط ترتيب املسؤولية القانونية يف املادة الجنائية، ويتحقق هذا القصد بتوجيه الشخص لنيته نحو القيام 

بفعل محظور قانونا مخالفا بذلك ما يالئم طباع الناس، ومن هنا يتضح بأن سوء القصد هو الذي يرتب املسؤولية الجنائية 

 اعال أصليا أو مشاركا أو مساهام أو فاعال معنويا.للشخص وبه يتأىت وصفه بكونه ف

ويف املقابل فإن استعصاء وصف الشخص بأي وصف من األوصاف الجنائية املذكورة بالرغم من ارتباطه بالفعل الجرمي 

 بعنرص من العنارص، يجعله يف مركز الغري حسن النية، وبذلك حق القول بأن الغري حسن النية هو كل شخص ال يعد فاعال

                                                           

بتاريخ  1.11.152الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  10.11تجدر اإلشارة إلى أن الفصل المذكور غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم  -1104

. وأصبح على النحو 4396(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس  17) 1432ن من رمضا 16

 التالي:

"من سرق من الحقول خيوال أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فالحية، يعاقب بالحبس من سنة 

 وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آالف درهم.إلى خمس سنوات 

وتطبق نفس العقوبة على سرقة األخشاب من أماكن قطعها واألحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو 

 من األودية أو من أماكنها الطبيعية واألسما  من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.

مر بجنحة سرقة الرمال من األماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون غير أنه إذا تعلق األ

 خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن ال تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

ر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، اآلالت واألدوات واألشياء ووسائل النقل التي تأمر المحكمة، عالوة على ذلك، بأن يصاد

استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب 

 الجريمة أو كانت معدة لمكافأته"
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أصليا وال فاعال معنويا وال مشاركا وال مساهام يف الجرمية، وإن كان مرتبطا بارتكابها بوجه من الوجوه كملكية اليشء 

 املستعمل فيها.

هذا، ولنئ كان املفهوم املبارش للغري هو الشخص املالك لليشء املرتبط بالجرمية وقت ارتكابها، إال أنه ال ينحرص فيه، 

هو الشخص املالك لليشء وقت صدور الحكم القضايئ بعد أن آل إليه من الجاين بترصف من  وإمنا يحدث أن يكون

الترصفات القانونية يف الفرتة ما بعد ارتكاب الجرمية وقبل تحريك الدعوى العمومية، وقد يكون أيضا الشخص الذي يتمتع 

ت وقوع لكية للجاين طاملا أن هذه الحقوق ثابتة وقبحقوق عينية عىل هذا اليشء كحق االنتفاع أو الرهن بالرغم من بقاء امل

الجرمية أو بعد وقوعها وقبل اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية. ويف املقابل فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال 

الفعل  باعتبار األشخاص املرتبطني باليشء املتعلق بالجرمية أغيارا حسني النية ملجرد وجود حقوق شخصية لهم قبل مرتك

الجرمي مالك اليشء مادامت هذه الحقوق األخرية تتعلق فقط بالذمة املالية للمدين الجاين، وال تنصب عىل اليشء يف 

ذاته، حتى ولو كان هذا اليشء هو الضامن الوحيد لدين الدائن، وعلة هذا القيد ترجع باألساس إىل أن البحث يف عالقة 

من  517حث يف مدى إمكانية تطبيق املصادرة عليه كعقوبة يستوجبها الفصل الشخص باليشء املرتبط بالجرمية هو ب

مجموعة القانون الجنايئ، علام أن هذه املصادرة تخضع ملبدأ شخصية العقوبة بصفة عامة، بحيث ينحرص توقيعها عىل من 

 يسأل شخصياً عن الجرمية دون سواه ممن يعد يف مصاف الغري حسن النية.

ثلة عن الغري حسن النية وأوضحها عىل اإلطالق نجد الشخص املسؤول مدنيا عن ارتكاب فعل جرمي ولعل من أبرز األم

ما، كام هو الحال بالنسبة ملالك املركبة التي تسببت يف حادثة سري، وأيضا مالك اآلالت أو األدوات أو األشياء أو وسائل 

طرح ليق. حيث يبدو ارتباطهم بالجرمية بعنرص مادي تالنقل التي استعملت يف ارتكاب جرمية رسقة الرمال موضوع التع

معه مسألة حسن نيتهم من عدهام لرتتيب بعض اآلثار القانونية كاملصادرة، وهو ما يحيلنا عىل كيفية التثبت من حسن نية 

 هؤالء األغيار.

 ثانيا: طرق إثبات حسن النية

من  517ن هذا األخري ركن إىل تفسري خاطئ للفصل استند القرار موضوع التعليق لنقض القرار املطعون فيه عىل أ 

القانون الجنايئ بتبنيه لتعليل الحكم املطعون فيه بخصوص التثبت واستخالص حسن نية املالك الرشعي لآللة املستعملة 

يف ارتكاب الجرمية من عدم علمه بكون املتهم قام بجلب الرمال من الشاطئ دون توفره عىل رخصة، وهو ما يطرح 

سؤول حول وسائل إثبات حسن نية الغري املقبولة قانونا يف نظر محكمة النقض كأعىل هيئة قضائية يف اململكة لتطبيق الت

 من القانون الجنايئ يف هذا الشق.   517مقتضيات الفصل 

ية الغري هو نوعموما فباالهتداء إىل الواقع العميل واملامرسة القضائية نكاد نجزم بأن أقىص ما يتم اعتامده الستقصاء 

البحث املجرى من طرف ضباط الرشطة القضائية والذي غالبا ما يكون عىل شكل ترصيحات يفيض بها املعني باألمر ويروم 

باألساس إىل التأكد من مدى علمه بكون املتهم عىل عزم بارتكاب الفعل الجرمي باستعامل ألته أو أداة له أو وسيلة نقل 

  ذلك.نرص عدم العلم السبيل الوحيد للقول بانتفاء سوء نية الغري وترتيب األثر القانوين عىلتخصه. فيكون بالتايل إثبات ع
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هذا ومن جهة أخرى فإن حسن نية الشخص يعد من األصول املستصحبة يف اإلنسان، ومن غري املستساغ السعي إىل 

ام كان عتد بها إلثبات عكس هذا األصل، مهدم هذا األصل باالعتامد عىل قرائن بسيطة قد ال ترقى إىل مصاف الوسائل امل

معه عىل محكمة النقض والحالة هذه الجزم يف تحديد وسائل اإلثبات املعتربة إلثبات سوء نية الغري حني نقضها للقرار 

املطعون فيه واعتربت ما ذهب إليه قضاة املوضوع مخالف للصواب القانوين، والعمل عىل تقديم تفسري بديل يشفي غليل 

يض املكلف بالبت يف امللف بعد نقضه وإحالته عليه من جديد، وغليل الباحث حني بحثه للمسألة موضوع القرار، خاصة القا

وأنها املقام القضايئ السامي املحتضن لنخبة القضاة وصفوتهم ولقامات قضائية سامقة املوكول لها قانونا مهمة توحيد 

خاصة مضة التفسري األصوب لتوحيد االجتهاد بشأنها كلام سنحت الفرصة، و االجتهاد واملعول عليها يف تفسري النصوص الغا

ملا يتعلق األمر مبسألة يسعى فيها املرشع إىل حامية مصلحة األشخاص حسني النية الذين يركنون يف أعاملهم وترصفاتهم 

ؤالء األشخاص، ن والقضاء معا لهإىل ظواهر األمور املعتربة موافقة للحقيقة إىل أن يثبت العكس حتى تتكرس حامية القانو 

عىل الرغم من ما يف ذلك من صعوبة لتعلق األمر بأمور باطنية ونفسية تكتيس صبغة واقعية أك ر مام هي قانونية، وهو ما 

 يحيلنا عىل البحث يف الجهة القضائية املؤهلة قانونا القتفاء أثار حسن نية األغيار من عدمها.

 صة بتق ي حسن النية. ثانيا: الجهة القضائية املخت

ال مراء يف أن ما توصف به النية من أحوال يعد من األمور الباطنية والنفسية التي تصنف ضمن املسائل الواقعية ال 

القانونية، مام يجعل ما قد يلحقها من حسن أو سوء من املسائل الواقعية التي أناط القانون كمبدأ عام أمر تقديرها إىل قضاة 

كمة االبتدائية أو االستئنافية دون غريهم من قضاة محكمة النقض الذين ترسخ يف فهم كل من ولج مدرجات املوضوع باملح

 . 1105كليات الحقوق عىل أنهم قضاة قانون وأن محكمتهم محكمة قانون ال واقع، مع ما لهذا املبدأ من استثناءات

قضاة جدال يف أن االختصاص يف تقديرها ينعقد ل وعليه، فإنه ملا كانت مسألة حسن النية أو سوءها مسألة واقع، فال

املوضوع وال سلطة لقضاة محكمة النقض يف ذلك إال من حيث التعليل، وهو ما يجعلنا نقول بكل انكسار وتوجس أن ما 

من  517ذهب إليه القرار موضوع التعليق مجانبا للصواب بتقديره أن مجرد عدم علم الغري بنية ارتكاب املتهم لفعل الفصل 

القانون الجنايئ ال يعد دليال عىل حسن نيته، زائغا بذلك عن دوره يف مناقشة القانون إىل مناقشة أمور واقعية هي من 

صميم اختصاص قضاة املوضوع، وإن كان هذا الزيغ بنوع من اإليجاز وعدم الوضوح والذي ال يشفع لها يف يشء بقدر ما 

 الفهم لدى محكمة ما بعد النقض واإلحالة. من شأنه أيضا أن يخلق نوع من اللبس وسوء 

                                                           

 هذه الحاالت االستثنائية على سبيل المثال ال الحصر :  نذكر من - 1105 

من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير  376الحالة المذكورة في الفصل  -

 أنه يمكن توزيعها بين األطراف.

يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع  يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن 

 الطعن التعسفي" 

حيث ينص هذا الفصل في فقرته الثانية على أن محكمة النقض يحق لها أن تبت في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق الطرف المطعون ضده 

 كمة واقع تقدر مدى الضرر ومقدار التعويض المستحق عنه.بالنقض بشكل تعسفي، فتكون محكمة النقض أنذا  مح

 من قانون المسطرة الجنائية، وهي على منوال الحالة المذكورة أعاله بالتمام . 549الحالة المذكورة في المادة  -
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 خامتة:

ويف الختام ال يسعنا إال القول بأنه من خالل دراسة القرار موضوع التعليق وتعايشنا مع مضامينه، توصلنا إىل أن النص 

لقانونية االقانوين عصب القرار يعترب من بني النصوص التي تنظم مسألة قانونية تعج مبجموعة من اإلشكاالت الواقعية و 

التي قد ينتج عن التعامل معها اختالف يف العمل القضايئ املغريب، إال أنه بالرغم من ذلك، فالحق يقال، فهذا النص من 

جهة أخرى سيضطلع بدور هام يف تحقيق غاية العدل املنشودة بصون كل متمسك به من االحتجاج ضده برابطة جرمية ال 

ل بحامية ممتلكات األغيار عن الجرمية وتحقيق نوع من التطابق بني الحقيقتني متت إىل الحقيقة بصلة، كام أنه كفي

 القضائية والواقعية. 

بيد أن الخالصة العامة التي انتهينا إليها يف هذا التعليق، هي أن إثبات حسن نية الغري كفيل بالدرجة األوىل إلبعاد 

لزجرية ملة يف الجرمية، وبالتايل الفصل يف مثل هذه النزاعات ااألغيار حسني النية من الدعاوى وصيانة منقوالتهم املستع

 بالحق يف أنصع صوره.

ومن منطلق هذه الخالصة ويف سبيل تحقيق غايتنا العلمية من هذا التعليق، يكون لزاما علينا كقيد منهجي تجلية 

 أمرين أساسيني: 

 ة.إليه النقاش من نتائج نخالها خالصة الخالصأولهام، استنتاجات التعليق التي من خاللها سنربز أهم ما توصل 

من  517وثانيهام، اقرتاحات انقدح يف ذهننا أنها تكمل النواقص التي تربز مع التنزيل العميل ملضمون نص الفصل 

 مجموعة القانون الجنايئ يف شقه املتعلق باملصادرة.

 فكان أهم ما خلصت إليه من نتائج:

 تدعاء األغيار املستعملة منقوالتهم يف ارتكاب الجرمية، واالستامع إليهم يف سبيل إن القايض الجنايئ مدعو إىل اس

من ق ج عليهم، وعدم االقتصار عىل اعتبارها محجوزات متحصلة من  517استقصاء نيتهم وتطبيق نص الفصل 

 الجرمية تستوجب املصادرة.

  ع اتساع الوسائل املستند عليها يف ذلك خاصة مإن القايض ملزم بتعليل قناعته يف تحديد وصف نية األغيار وإبراز

هامش الوسائل املعتربة لذلك قانونا نظرا لحرية اإلثبات، و لتقيده يف هذا الخصوص بقواعد صلبة تعترب أصوال 

 مستصحبة يف اإلنسان )األصل هو حسن النية( ال يعذر بهدمها إال باليقني .

 عية التي يستقل بتقديرها قضاة املوضوع، فال يصلح بأي حال منإن حسن النية من عدمه يعترب من املسائل الواق 

 األحوال تقديرها من طرف قضاة النقض.

  أن الحكم بثبوت حسن نية الغري ترتتب عليه آثار قانونية مهمة، منها ما ينسحب عىل الوسائل املستعملة يف الجرمية

ة مع ية متابعة قضائية باعتباره مشاركا يف الجرمية خاصبإرجاعها ملالكها، ومنها ما ينسحب عىل هذا الغري بعصمه من أ 

 من ق ج. 129تحقق عنارص الفصل 
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ومع إبراز هذه النتائج التي نرى مجملها تعج باإليجاب ال السلب، وتثميننا فيها لدور قضاء املوضوع، فإن التزامنا املسبق 

 كاآليت: نا العمل عىل تنفيذه وإبراز هذه املقرتحاتبتقديم مقرتحات نهدف من خاللها إىل إكامل بعض النواقص، يفرض علي

  من ق ج،  517رضورة تجاوز املرشع لالختصار املخل الذي طبع صياغة أحكام املصادرة املنظمة مبقتىض الفصل

وذلك بتنظيم الوسائل املقبولة قانونا لتحديد نية الغري بنوع من التفصيل مبا يعني القايض خاصة عىل الفصل يف 

 ، ويغنيه عن الرجوع الدائم إىل االجتهادات القضائية.النوازل

  استدراك محكمة النقض يف املناسبات القادمة للفرصة بتقديم تفسري ملضمون النص املذكور يف سبيل توحيد االجتهاد

 وتفاديا ألي اختالف يف العمل القضايئ.

حل حقق غايتي يف تحرير مضمون القرار موبهذا يكون هذا التعليق البسيط قد أرشف عن االنتهاء بعد أن ظننُت ت

التعليق دون توجس أو جسارة، وليس يف هذا االنتهاء استكامل وإمتام لكل الجوانب املتعلقة مبوضوع معقد كهذا، فيل أن 

أقول وبكل انكسار ومن دون استحياء أنه استعىص عيل لعوامل عدة التطرق لكل اإلشكاالت املرتبطة به، فلم يبقى يل 

 أرد املوضوع مبتورا من غري إمتام، إال أن أنبه الباحثني إىل أن القرار املعلق عليه يقبل الكثري من القراءات الجديرة وحتى ال

 بالدراسة التي قد تكون ردا عىل ما قد غفلت عنه وتغني النقاش القانوين بخصوصه وبشكل يساهم يف توسيع رقعته.
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 (، القايض باعتبار وباء كورونا ظرفا مشددا يف جرمية الرسقة495/2103/20عدد  09/04/2020يطرة الصادر بتاريخ )تعليق عىل حكم املحكمة االبتدائية بالقن
 

 تعليق على حكم المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

 (495/2103/20عدد  09/04/2020يخ )الصادر بتار 

 القاضي باعتبار وباء كورونا ظرفا مشددا في جريمة السرقة 
    

 
 محام متمرن بهيئة القنيطرة

 

أضحى تفسري السلوك اإلجرامي مرتبطا بالظروف االجتامعية واالقتصادية التي يعيش فيها الجاين، وهو ما حدا باملرشع 

 الجنايئ إىل تغيري نظرته للعقوبة وجعلها تتامىش وروح العدالة، أخذا بعني االعتبار  للظروف املحيطة بالجرمية أو الجاين،

وتعد ظروف الجرمية من أعظم الرضوريات التي تكفل التطبيق  وعىل أساس ذلك يتم إما تخفيف العقاب أو تشديده.

السليم للقانون وألهدافه، فتطبيق العقوبة يستلزم اإلملام بكافة الظروف التي عصبت الجرمية، حتى يستطيع القايض الحكم 

 بعقوبة مالمئة لجسامة الفعل.

مية إىل ظروف تخفيف، وظروف تشديد. هذه األخرية هي التي تعنينا يف هذا املقام، والتي عرفها وتنقسم ظروف الجر 

بعض الفقه بأنها الحاالت التي يرى فيها املرشع إذا ما توافرت أسبابها،  لزوم تشديد العقوبة فعال عىل الجاين بشكل يتجاوز 

 .iيةالحد األقىص املقرر لها قانونا يف  ظروف ارتكابها العاد

وغري خاف أن ظروف التشديد  تختلف من جرمية ألخرى، بل إن تلك الظروف قد تكون مختلفة يف نفس الجرمية، 

كام هو الحال يف جرمية الرسقة، حيث نجد أن الظروف املشددة فيها، بعضها ذو طبيعة شخصية، والبعض اآلخر ذو طبيعة 

ا، وأخريا يكون بعضها مرتبطا بزمانها كاقرتافها يف أوقات موضوعية، يف حني يرجع البعض اآلخر إىل مكان اقرتافه

 الكوارث.

ولعل هاته الحالة األخرية هي التي بتت فيها املحكمة االبتدائية بالقنيطرة مبوجب الحكم محل تعليقنا، والذي تتخلص 

املتهمني  "خنشة " إىل وقائعه يف أن املتهمني ميلود ومصطفى رمقا من طرف املدعو االمزايب، يسلامن كيسا عبارة عن

ادريس وعمر واللذان وضعاه بالصندوق الخلفي للسيارة التي كانا عىل متنها، وعند وصول الخرب لعنارص الرشطة تم تفتيش 

 الصندوق، فتبني أن الكيس يحوي كبشا كبريا.

املذكورة، وأفاد أنه  ةوعند البحث عن مصدر الكبش املحجوز، تقدم املشتيك املسمى إلياس تلقائيا لدى عنارص املصلح

، اكتشف تعرضه لرسقة كبش من قطيع األغنام الذي يتوفر عليه. وعند حضوره إىل املصلحة املشار إليها، 2020-03-30بتاريخ 

 وتفقده للكبش، اتضح أنه ليس هو نفس الكبش الذي رسق منه، معتقدا أن الكبش قد رسق من شخص آخر.
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د يف محرض قانوين اعرتف أن الكبش الذي ضبط بحوزته متحصل من عملية رسقة وملا استمع متهيديا إىل املتهم ميلو 

قام بها رفقة املتهم مصطفى، حيث زار مقر سكناه املتهم ادريس رفقة املتهم عمر الذي أبدى رغبته يف اقتناء كبشني، فطالبه 

رة، ثم بعد ى الذي رحب بدوره بالفكبإمهاله بضعة أيام، حينها راودته فكرة رسقة كبش، فعرض الفكرة عىل املتهم مصطف

ذلك توجها معا إىل دوار العصام، فقاما برسقة الكبش املحجوز، ثم اتصل باملتهم ادريس وأخربه باألمر، وتم تحديد املكان 

الذي سيتم فيه تسليم الكبش، وهو ما حصل بالفعل، وتم وضع املرسوق داخل صندوق السيارة. كام اعرتف بخرقه لحالة 

 الصحية املتخذة من قبل السلطات العمومية. الطوارئ

 وعند االستامع إىل املتهم مصطفى اعرتف هو اآلخر بنفس ما رصح به املتهم األول.

وعند االستامع إىل املتهم ادريس رصح أنه بالفعل طلب من املتهم ميلود توفري كبش قصد اقتنائه، مؤكدا أنه ال علم 

 ة، معرتفا هو اآلخر بخرقه لحالة الطوارئ الصحية.له كون الكبش متحصال من عملية الرسق

 وعند االستامع إىل املتهم عمر أنكر علمه بقضية الكبش، معرتفا بخرقه لحالة الطوارئ الصحية.  

(. بعدم االختصاص للبت يف 495/2103/20حكم عدد  09/04/2020فقضت املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )بتاريخ   

الدعوى العمومية عىل من له حق النظر، حيث جاء يف حيثيات الحكم أن عملية الرسقة موضوع  القضية، مع إحالة مقيم

من جهة، ومن جهة ثانية، قد ارتكبت أثناء حالة الطوارئ الصحية التي تم  iiأفعال املتابعة متت تحت ظرف تعدد الفاعلني

". وهو ما يعد يف نظر املحكمة كارثة  covid 19اتخاذها من طرف السلطات املعنية جراء انتشار جائحة فريوس كورونا " 

من ق ج. ومن ثم فإن جرمية الرسقة املقرتنة بظرف التعدد وزمن الكوارث هي من طبيعة جنائية وليس  510مبفهوم الفصل 

 جنحية.

ملشكل اوواضح مام سلف أن األمر يتعلق من الناحية القانونية بظرف تشديد الرسقة بسبب وباء كورونا. وميكن صياغة 

 القانوين الذي تثريه وقائع هذا النزاع كاآليت: هل يعد وباء كورونا كارثة ومن ثم ظرفا مشددا يف جرمية الرسقة؟.

الشك أن مناقشة هذا املشكل، والتعليق بالتايل عىل حكم املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، يفرض علينا أن نتعرف يف 

ديد الرسقة املقرتفة يف وقت الكارثة. وأن نناقش يف مبحث ثان ما إذا كان مبحث أول عىل موقف املرشع الجنايئ من تش

 قضاء املحكمة االبتدائية بالقنيطرة يف هذه النازلة موافقا ملا قرره املرشع املغريب بصدد هذا املوضوع.

 وعليه نقرتح أن يكون تصميمنا لهذا التعليق عىل املنوال اآليت:

 جنايئ من الرسقة املرتكبة يف زمن الكارثة.املبحث األول: موقف القانون ال

املبحث الثاين: مدى مطابقة ما قضت به املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بخصوص وباء كورونا كظرف مشدد يف جرمية 

 الرسقة.
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 املبحث األول: موقف القانون الجنايئ من الرسقة املرتكبة يف زمن الكارثة.

م األمم وازدهارها، لذا أولته كافة الترشيعات عناية كربى بهدف إضفاء الحامية ميثل املال عصب الحياة، وهو رس تقد

عليه من كافة أشكال الجرائم املاسة به كالرسقات. هذه األخرية التي تعد من أخطر الجرائم التي تصيب املجتمعات الرتباطها 

 رواح.بب أحيانا يف إلحاق الرضر باأل بعدة عوامل اقتصادية و اجتامعية... حيث تستهدف ممتلكات األشخاص بل وتتس

 ". iiiوتعرف جرمية الرسقة بأنها " اختالس مال منقول مملوك للغري بنية متلكه

من ق ج الرسقة بقوله " من اختلس عمدا ماال مملوكا للغري يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة  505كام عرف الفصل 

 م ".إىل خمس سنوات وغرامة من مائتني إىل خمسامئة دره

درهم إىل  200وقد اعترب املرشع الرسقة العادية جنحة وعاقب عليها بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وغرامة من 

إال أنه تشدد يف عقابها، إذا كانت موصوفة بسبب اقرتانها بظروف التشديد املنصوص    .من ق ج( 505درهم )الفصل  500

  .ivعليها يف القانون لتنقلها من جنحة إىل جناية

ومن بني ظروف التشديد ارتكاب الرسقة يف وقت الكارثة، ولعل العربة من تشديد املرشع العقوبة للرسقة أثناء هذا 

الحادث يرجع إىل االضطراب والخوف والفوىض، وعجز املجني عليه عن حامية ملكه، فيستغل الجاين هول الكارثة ثم 

ذعورين من مصيبة الكارثة وآالمها، وال جرم أن هذا يربز ما يضمره يرشع يف النهب واإلثراء الجشع عىل حساب الضحايا امل

. ومن ثم كانت خطورة الجاين يف مثل هكذا ظروف واضحة، بسبب تحجر vالسارق من قسوة القلب واألنانية الطاغية

، يقوم عوضا العواطفه وشعوره، وافتقاده للرحمة. فبذل مساعدة إخوانه وبني قومه يف محنتهم، ما استطاع إىل ذلك سبي

 عن ذلك باستغالل ظروفهم، فيستويل عىل أموالهم ويغتصبها.

وتقديرا من املرشع املغريب لكون الجرمية يف مثل هذا الوضع أك ر جسامة من الناحية املوضوعية وأبلغ إفصاحا عن 

الرسقة بالسجن من  من ق ج " يعاقب عىل 510خطورة الجاين، فقد نص عىل تشديد عقوبة الرسقة، حيث جاء يف الفصل 

 .......1-خمس إىل عرش سنوات إذا اقرتنت بواحد من الظروف اآلتية: 

ارتكاب الرسقة يف أوقات الحريق أو االنفجار أو االنهدام أو الفيضان أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة  - 5

 أخرى".

راب تشمل كل الحوادث التي تثري الهلع واالضطوحسب أحد الرشاح فإن الكوارث التي يطبق عليها الفصل املذكور 

وتجعل من تعرضوا لها يسعون إىل النجاة بأنفسهم، ويعجزون عن حامية ممتلكاتهم، أو ال يبالون بهذه الحامية خوفا عىل 

  .viسالمتهم

كبة يف زمانه رتويف هذا املضامر يحق لنا أن نتساءل عن ما مدى اعتبار وباء كورونا كارثة، وبالتايل جعل الرسقة امل 

 ظرفا مشددا؟ وهو ما سرناه يف املبحث الثاين.
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املبحث الثاين: مدى مطابقة ما قضت به املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بخصوص وباء كورونا كظرف مشدد يف جرمية 

 الرسقة.

ها من طرف الحكومة لن عنبرجوعنا إىل وقائع النازلة يتبني أن جرمية الرسقة قد ارتكبت أثناء حالة الطوارئ الصحية املع

، والناتجة عن التهديد العام لحياة األشخاص 2-20-292، تطبيقا للمرسوم بقانون عدد 2-20-293املغربية مبقتىض املرسوم عدد 

 من ق ج. 510". وهو ما اعتربته املحكمة كارثة مبفهوم الفصل   covid 19وسالمتهم جراء انتشار جائحة فريوس كورونا"

حكمة لفريوس كورونا مبثابة كارثة له ما يسوغه، ال سيام إذا ما استحرضنا الهلع واالضطراب الذي أحدثه إن اعتبار امل

هذا الوباء يف نفوس املواطنني، وهو ما يعجزهم عن حامية ممتلكاتهم، إذ إن أك ر ما يفكرون به هو البحث عن سبل النجاة 

ومأ إليه اللصوص. خاصة وأن املادة الثانية من املرسوم التطبيقي امل بأنفسهم، قبل التفكري يف املال أو وسائل حاميته من

حظرت عىل األشخاص مغادرة محالت سكناهم إال يف حاالت الرضورة القصوى، وبرشوط أقل ما ميكن أن يقال عنها إنها 

ؤدي يف ، والتي تضيقة ومحصورة، وذلك ال ليشء إال لخطورة هذا الوباء رسيع االنتشار ذي األعراض الصحية الخطرية

 بعض األحيان إىل الوفاة. وذلك تحت طائلة عقوبات زجرية لكل مخالف لهذا املنع.

وقد ذهب أحد الباحثني إىل القول إن هذا الفريوس يصنف ضمن خانة األوبئة وليس ضمن زمرة الكوارث، والفرق كبري 

فيها للقايض  وأن مسألة التجريم ال سلطة تقديريةبينهام، ثم أضاف أن النص غامض وبالتايل يجب تفسريه لصالح املتهم. 

الجنايئ، فهو مقيد بتطبيق مبادئ الرشعية الجنائية املنصوص عليها يف الفصل الثالث من ق ج، فضال عىل أن القايض ال 

عه ميجوز له التوسع يف تفسري النص الجنايئ. واملحكمة يف نازلة الحال استحرضت التفسري الواسع. اليشء الذي يكون 

 .viiالحكم مجانبا للصواب يف هذا الجانب

ويف نفس السياق اعترب أحد الباحثني أيضا أن الوضعية الحالية التي يوجد عليها املغرب يصعب وصفها بأنها وضعية 

 .viiiالكارثة، بقدر ما يعيش املغرب وضعية تفادي وقوعها من خالل التدابري االحرتازية املتخذة من قبل السلطات الحكومية

ال جرم أن ما ذهب إليه هذين الباحثني جانب الصواب من عدة نواح، ومن ثم فإن الرد عىل مزاعهام ميكن دحضها   

 بدماثة، وفق ما ييل:

إن القول بأن فريوس كورونا هو مجرد وباء وليس كارثة، هو زعم ال أساس له من الصحة، فكام هو معلوم فإن  أوال:  

اإلنسان، مفاجئ أو متوقع يؤثر بشكل كبري عىل مجرى الحياة الطبيعية مام يرتتب الكارثة هي حدث طبيعي أو من صنع 

 .ixعىل املجتمعات أن تتخذ إجراءات استثنائية ملجابهته بقدراتها الذاتية، أو مبساعدة خارجية

وجية )كاألوبئة(. لكوارث بيو  -كوارث جيولوجية )الزالزل والرباكني(.  -والكارثة بهذا املعنى تنقسم إىل أربعة أصناف:   

 .xكوارث مناخية )كالفيضانات واألعاصري( -كوارث كونية.  -

هكذا يتبدى الئحا  أن وباء فريوس كورونا يندرج يف خانة الكوارث البيولوجية. وبالتايل فإن القول بأن الوباء يشء   

 والكارثة يشء آخر هو قول ال أساس يرتكز عليه، وإمنا مجرد زعم.
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من ق ج، وال سيام عبارة " أي كارثة أخرى "، هو تخرص  510قول بغموض البند الخامس من الفصل إن ال ثانيا:  

 ميكن دحضه بليونة إذا ما استقصينا عن معنى الكارثة  وأنواعها، كام أرشنا إىل ذلك يف األسطر األخرية.

يف  حيث إن املحكمة وكام هو ال حبإن االدعاء  بأن املحكمة فرست النص تفسريا واسعا، خطاب مبالغ فيه،  ثالثا:  

النازلة قد فرست النص تفسريا ضيقا، محرتمة يف ذلك أحد املبادئ الجنائية األصيلة أال وهو مبدأ عدم التوسع يف تفسري 

النصوص الزجري. فاملحكمة كام هو باد غلبت حقيقة إرادة املرشع عىل املعنى الحريف الضيق، ألن هذا األخري عاجز عن 

بروح القانون، ويف هذا السياق حق لنا أن نردد مع أحد الفقهاء قوله بأن القايض عند تفسريه للقانون ال يعطي رأيه  اإلحاطة

 .xiالشخ ي، ولكنه يبحث عن املعنى الحقيقي للقانون، وعن قيمته املوضوعية كام أرادها املرشع

القول بغري ذلك يبقى يف نظرنا مجرد ترف ال من ق ج، وا  510وعليه فإن فريوس كورونا يعد كارثة مبفهوم الفصل   

يستحق التفاتا، فالنص وإن كان مل يسم الكارثة التي نعيشها اآلن باللفظ، ألنه كان يجهلها عند وضع النص، فإنه بااملقابل 

لثورة أو ا فتح الباب عىل مرصاعيه العتبار أي كارثة ظرفا مشددا يف جرمية الرسقة، إذا كانت ترقى إىل مرتبة الفيضان أو

التمرد،  وال جدال يف كون أن وباء كورونا من قبيل هذه الكوارث، إال إذا أردنا تغطية شمس الصيف بغربال واسع العيون، 

 حينها سنكون يف واد آخر.

 يفوإن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة يف قرارها محل تعليقنا ملا اعتربت وباء كورونا كارثة، ومن ثم جعله ظرفا مشددا   

 جرمية الرسقة، تكون قد اهتدت إىل تطبيق النص عىل الوجه املوافق ملا رشع له، واملساير للمنطق القانوين السوي.

إجامال يجب القول إن الحكم محل تعليقنا، يعدا اجتهادا مبدئيا وجريئا، يرقى إىل مصاف األحكام املبدئية املكرسة   

 للمبادئ القانونية.

  



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

460 

  



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

461 

في إطار سلسلة مواعيده القانونية  و مساهمة منه في النقاش المفتوح حول اآلثار القانونية  

 لجائحة كورونا

 نظم مختبر البحث قانون األعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن األول 

 ندوة إلكترونية حول موضوع: 

 ورقة تقديمية:ال

" يف أرضار كبرية للقطاعات االجتامعية واالقتصادية العاملية،وبتأثريات وصلت حدودا مهولة 19تسبب فريوس كرورنا "كوفيد  

 مست حياة املواطنني يف كافة أرجاء املعمور.

اعات خطر،فإن توقف عجلة القطورغم أن وقع الفريوس كوباء فتاك ميس بشكل مبارش صحة الناس ويعرض حياتهم لل 

 االجتامعية واالقتصادية قد يفرز آثارا وخيمة أك ر وقعا من األرضار الصحية  للفريوس يف حد ذاته.

هكذا، وموازاة مع االنتشار املطرد والرسيع لهذا الفريوس تعاملت مختلف دول املعمورة بشكل آين ومستعجل مع هذا 

للطوارئ صبت مجملها يف اتخاذ حزمة من اإلجراءات االقتصادية واالجتامعية  املستجد،وذلك عرب إقرار وتنزيل خطط

الكفيلة مبواجهة تأثري هذه الجائحة العاملية عىل القطاعات الحيوية بالبالد، خصوصا تلك املرتبطة بالحياة اليومية للمواطنني، 

 تلف اإلجراءات املتخذة.حيث تحركت اآللة الترشيعية العاملية لسن قوانني للطوارئ تروم تأطري مخ

اململكة املغربية بدورها مل تنح عن هذه الحركية العاملية يف مواجهة الوباء، بل كانت من الدول السباقة إىل اتخاذ اجراءات 

من رجب  28الصادر يف  2.20.292حيث صدر مرسوم رقم عملية للحد من االثار السلبية لهذه الجائحة عىل صحة املواطنني، 

( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات االعالن عنها، ومرسوم آخر رقم 2020مارس  23) 1441

( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني،وذلك 2020مارس  24) 1441من رجب  29صادر يف  2.20.293

ولو عىل حساب األمن االقتصادي و هذه املرحلة، ،أخذا يف االعتبار خصوصيات 19ملواجهة تفيش فريوس كورونا كوفيد 

 التنموي للبالد.
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ورغم أن االستجابة الرسيعة للحكومة املغربية قد تعترب إيجابية يف حد ذاتها،إال أن مستوى التعاطي مع هذه الجائحة ظل  

هة املخاطر بشكل ة كافية ملواجيثري إشكالية عملية مهمة، مفادها مدى قدرة وتوفر اململكة عىل اسرتاتيجية وترسانة قانوني

 يؤهلها لتفادي كل التبعات املحتملة املبارشة و غري املبارشة يف حالة تحققها؟

ومبا أن فلسفة الترشيع يف شموليتها مبنية عىل رضورة تدخل القاعدة القانونية كل ما دعت الحاجة إىل ذلك، فإن اإلشكالية  

 ستباقية لتاليف تأثري وإنعكاسات اجراءات مكافحة آثار هذا الوباء عىل مختلفستربز أك ر حني يتطلب األمر اتخاذ حلول إ 

الروابط والتنظيامت القانونية ذات الصلة ) االلتزامات التعاقدية، االلتزامات املالية لألفراد واملقاوالت، عقود الشغل،عقود 

للعملية التعليمية  ني والتغطية الصحية، التنظيم القانوينالتوريد،االلتزامات التجارية و غري الدولية، الصفقات العمومية، التأم

يف كل مراحلها و مستوياتها البيداغوجية، البحث العلمي، التنظيم القانوين للقطاعات االقتصادية واالجتامعية الحيوية 

 صحة...إلخ (.، قانون الللبالد، حالة الطوارئ الصحية، املنازعات، اآلجال القانونية، االحسان العمومي، الدعاوى القضائية

هذه الندوة إىل مناقشة املخاطر الرئيسية و الثانوية ذات الصلة بالضوابط  سعتألجل مناقشة مختلف هذه اإلشكاليات،

القانونية املرتبطة بهذه الجائحة املستجدة، عرب مداخالت تحليلية من مختصني وخرباء، القرتاح إجراءات وحلول آنية أو 

 عد عىل تجاوز مستوى هذه املخاطر يف مراحل الحقة.مستقبلية بشكل يسا

 محاور الندوة

 املحور األول: دور الترشيع يف تفعيل الضوابط االحرتازية لتطويق الجائحة

 املحور الثاين: جدلية القانون واالقتصاد يف ظل جائحة كورونا

 املحور الثالث:حركية العمل القضايئ يف ظل جائحة كورونا
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جامعة  شغال الندوة اإللكترونية المنظمة من قبل مختبر البحث قانون األعمالتقرير عن أ

 الحسن األول سطات،في موضوع :

 مواجهة المخاطر القانونية في ظل األوبئة

 نموذجا " 19" جائحة كوفيد 

 ول سطاتأطالب باحث بمختبر قانون الأعمال جامعة الحسن ال الحبيب، محمد بداع

 *محمد دحمان

 *فاف الصبارع

 *أسماء محيب

 *عبد المهيمن شطيبة

 ماستر المقاولة والقانون،جامعة الحسن الأول سطاتبطلبة * 

 

ية البث تقنب ندوة الكرتونية عن بعدنظم مخترب البحث قانون األعامل جامعة الحسن األول سطات،  2020ماي  14الخميس بتاريخ 

 ،ية يف ظل األوبئة" مواجهة املخاطر القانونموضوع   يف بالفيسبوك وصفحته واألعامل الدولية املوقع االلكرتوين ملجلة القانون رباملبارش ع

ق األعامل ومنس مدير مخترب البحت قانون ،الدكتور رياض فخرياستهل أشغالها  ،دامت أك ر من خمس ساعاتمنوذجا " 19جائحة كوفيد

العربية  جامعاتال ية أوواء من الجامعات املغرب، س والباحثني املشاركنيألساتذة عمداء واالسادة الاىل  فيها بالشكرتقدم  بكلمة ترحيبية  ،الندوة

، ط الندوات العلميةواحرتاما لضواب،معربا عن الرشف الكبري للمخترب يف أن ينظم هده الندوة وبهذه الصيغة األك ر أكادميية  األخرى املشاركة

يسمى بأزمة  ما بات يف هذه الجائحة الصحية  ظل للبرشية يف قانونيا علميا قدم عطاءكادميي يمن أجل مناقشة هذا املوضوع  بشكل أ

 فريوس كورونا.

 شخص يف خترب البحث قانون األعامل،عن شكره ملالحقوق جامعة الحسن األول سطات نجيب الحجيوي عميد كليةالدكتور من جهته عرب 

لسادة العمداء والقضاة ل بامتنانه متقدما، 19فيه جميعا تحت وقع فريوس كوفيد  عىل تنظيم هذه الندوة عن بعد يف زمن خاص نعيشمديره،

 . التوفيقو  متمنيا ألشغال هذه الندوة  التفاعلية النجاحو ة يف هذا اللقاء العلمي املتميز،املشارك ةساتذة الجامعيني عىل قبولهم دعو واأل 
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عىل ي ـ مستشار مبحكمة النقض ورئيس شعبة التواصل املؤسسايت باملجلس األ لدكتور محمد الخرضاو االعلمية استهلت مبداخلة  املداخالت

لجائحة كورونا بني القوة  "الطبيعة القانونيةتحدت عن  ،حيثللسلطة القضائية باملغرب نائب مجموعة استقالل القضاء باالتحاد الدويل للقضاة

وليس وليد فريوس  كان لها تاريخ قديم،والتي ألنظمة القانونية يف زمن البرشيةا، مربزا التطور التاريخي لألوبئة  و  القاهرة والظروف الطارئة"

عها بشكل أو لكن القانون تعامل معديدة،يف أزمات وإشكاليات  تهاادخل الصحية العاملية كورونا حيت عرفت اإلنسانية  مجموعة من األوبئة

 ده يف إيجاد حلول لهذه الجائحة ؟حول  مدى كفاية النص القانوين لوح اجوهري بآخر، ليثري سؤاال

الحتواء هذه األزمة الوبائية بكل تداعياتها خصوصا يف هذه املحطة بالذات،  النص القانوين لوحده غري كاف الخرضاوي أن دكتور واعترب ال

اتخادها  ، من خالل واالجتامعي لذلك كانت هناك مبادرات  من طرف الدولة  للتخفيف من وطأة هذا الفريوس عىل املستوى االقتصادي

ملجموعة من التدابري همت املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا، وذلك فيه حامية للنص القانوين وكذا للمؤسسة القضائية، حتى ال 

 ذلك من رييكون هناك تراكم للقضايا سواء يف مجال التأمني أو العقود أو الصفقات العمومية وكذا يف املجال التجاري أو األرسي إىل غ

اىل  اآلثار املرتتبة  الرجوع يقتيضتحديد طبيعة هذا الفريوس ،حيث أن اكم بعد رجوعها للعمل بشكل عادي القضايا التي ستعرض أمام  املح

،بحيث نكون أمام قوة قاهرة إذا كانت هناك استحالة يف التنفيذ،يف حني نكون أمام ظرف طارئ  ةعليه ، وذلك بحسب كل قضية عىل حد

 رشوطها أمام قضاء املوضوع . دما نكون أمام صعوبة وإرهاق كبري يف التنفيذ ،وعىل من يدعي وجود قوة قاهرة أن يثبتعن

مداخلته بنتيجتني األوىل مفادها ان القضاء ملزم بإيجاد توازن مابني األطراف ، أما الثانية فتتجسد يف رضورة خلق  تدخلواختتم  امل

 وذلك الختالف القضايا التي ستعرض الحقا عىل القضاء وذلك قصد مساعدة النص الترشيعي يف الوصول خاليا للتفكري بشكل موضوعايت

 اىل األمن القانوين واألمن القضايئ .

ـ فلسطني ـ  من جهته أشار ـ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الخليل   لية االقتصاد والقانونجد "  يف مداخلته الدكتور أحمد سويطي 

ال وجود لقانون مدين يف فلسطني، وإمنا يتم تطبيق مجلة األحكام العدلية التي كانت مند أيام الدولة العثامنية أنه  يف ظل جائحة كورونا "

اعترب من وجهة نظره أن من يتمسك أمام القضاء بجائحة  ،والظروف الطارئة أو القوة القاهرةألي مقتىض يتعلق ب حيث ال أثر،  1876سنة 

ونا باعتبارها قوة قاهرة فهو يف حقيقته يطلب من املحكمة الحكم له بانقضاء االلتزام، يف حني أن من يتمسك أمامها بجائحة كورونا كور 
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فهذا يعني أنه مازال متمسكا بالعقد وإمنا يرغب بتدخل القضاء للحد من إرهاق تنفيذه ،وبالتايل هناك اختالف بني  اطارئ اباعتبارها حادث

 .خصوم أمام القضاءفيام يطلبه ال الذي يريده، ومن هنا يربز مبدأ حسن النية ، ألن كل طرف يحدد طلبه بناء عىل البعد االقتصاديالطلبني 

حاكم تريد تطبيق ،خاصة وأن املاملحكمة يف القوة امللزمة للعقد كام أشار إىل أن املحاكم يف فلسطني قد استقرت عىل عدم إمكانية  تدخل

 إعامل نظرية عدم التوقع كنظرية حديثة سيتم اللجوء اليها إلعادة التوازن يف العقد نتيجة لجائحة كورونا بإمكانهااستثناء ها كنعدالة النص،ل

ين ليخلص يف نهاية مداخلته اىل أن الحل املناسب يف نظره بالنسبة للمتعاقد،القوة القاهرة أو الظرف الطارئ خاصة يف حالة عدم وجود رشوط

نوا يف عقودهم عىل أنه يف حالة عدم وجود توازن أو وجود ظروف من شأنها اإلخالل بالتوازن فيام بينهم ،أن يتم اللجوء اىل هو أن يضم

التحكيم مع منح املحكم صالحية التدخل يف تعديل التزامات األطراف قصد إعادة التوازن االقتصادي للعقد وهو مايصطلح عليه بالتحكيم 

 التصالحي .

يف  واللوجستياتـ النقلنادرمحمد إبراهيم  ـ أستاذ القانون التجاري بكلية القانون جامعة قطر عميد سابق لكلية  الدكتور تحدت ومن جانبه

،لكون أيضا خاطرملاأن  العقود ال تتعلق بتوزيع أداءات فقط بل وتوزيع  " عندور مبدأ سلطان االرادة يف توزيع املخترص يف العقود" مداخلته 

لن تخضع  قودانون وبالتايل فإن هذه العرية تعطي لألطراف إمكانية إعادة توزيعها بشكل مخالف للنص القانوين وهذا األمر يجيزه القهذه األخ

 مبدأ سلطان االرادة .ما يتيحه  يف إطارفقط ، بل تخضع للعقود أيضا  للقانون

القاهرة والظروف الطارئة فقط، بل هناك نصوص قانونية أخرى ميكن أن يف القوة  19جائحة كوفيد ال ينبغي حرص  أنه  نادر الدكتور وقد أكد

 تطبق عليها كام هو الشأن بالنسبة لطلب امليرسة القضائية ، وذلك الرتباطها بالرضورة القصوى .

"  يف مداخلته  ثتحد  قابوس سلطنة عامنأستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة السلطان و  سابق باألردن وسف النوافلةـ قاضيالدكتور    

أكرت فئة متأثرة يف ظل هذه الجائحة تكاد تكون فئة العامل ، نظرا للتحذيرات املستمرة من عىل أن  تأثري جائحة كورونا عىل عقود العمل "

ء كورونا والتي اترسيحهم من أعاملهم بسبب هده الجائحة، متحدثا عن اللجنة العليا ملكافحة وب منظمة العمل الدولية بأعداد العامل املتوقع

تم تشكيلها يف سلطنة عامن ،وما تتخذه من قرارات غري قانونية  يف مواجهة العامل،مثل  تخفيض رواتبهم اىل النصف و تخفيض املكافأة 

املعيار  امن قبل الرشكات املتع رة دون أن تبني هده اللجنة من هي الرشكات املتع رة، وم ،وكذا الزامهم بأخذ إجازتهم السنوية وترسيحهم

 عن مدى قانونية مثل هذه اإلجراءات الصادرة عن هذه اللجنة ؟،متسائال املعتمد يف ذلك



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

466 

 تبارش عملها بدون قانون ،فهي مجرد تشكيل من جاللة السلطان أن مثل هذه القرارات غري قانونية لكون هذه اللجنة الدكتور ذاته و اعترب

ن قبل سلطنة املصادق عليها م انون العمل ،وتجاوزت نصوصه ونصوص االتفاقيات الدولية،وبالتايل تكون قراراتها قد خرجت عن مضمون ق

 عامن .

"حدود نجاعة  عن  عايل جامعة محمد الخامس الرباطالدكتور عبد الرحامن الرشقاوي ـ أستاذ التعليم الويف معرض املداخلة املوالية،تطرق 

 لدور الدي لعبه املرشع املغريب يف انقاذ ماميكن انقاذه من النصوص القانونية املوجودةا تحدث عنحيث ،أحكام نظرية العقد يف زمن األوبئة

يف نظرية العقد والتي مل تسعف يف ظل هذه الجائحة،سواء املقتضيات العامة منها او الخاصة منها كام هو الشأن بالنسبة لبعض املجاالت 

القطاعات األخرى كالعقود التي تربط مابني اصحاب املدارس ومهني القطاع  الحساسة  كاملقاوالت السياحية ،يف وقت تجاهل فيه بعض

 الخاص .

نه يتعني عىل املرشع أ مؤكدا واجهتها،مبأن تضع لها قواعد قانونية كفيلة كام أشار إىل أنه ينبغي عىل الترشيعات أن تتوقع مثل هده الظواهر،و 

لتوازن املنشود، باالعتامد عىل مجموعة من النظريات املهمة يف هذا الصدد من قبيل املغريب إعادة النظر يف أحكام نظرية العقد لتحقيق ا

 دنظرية الظروف الطارئة ، نظرية االعسار ، نظرية االكراه االقتصادي ، التعامل الرشيف يف العقود ، تطوير صناديق الضامن الخاصة بالعقو 

 ، وكذا توسيع مجال التأمني .

ض املواقف املرشفة للقضاء املغريب  يف ظل هذه الجائحة من خالل منوذجني للقضاء بع يف هذا السياق الرشقاويدكتور واستعرض ال

 االستعجايل :

 من خالله أعطى للمكرتي مهلة إسرتحامية2020مارس  16ـ أمراستعجايل صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ 

 ر بإفراغه من املحل.منع من خاللها تنفيد الحكم القضايئ الصاد

رفض من خالله االستجابة لطلب إفراغ مكرتي  2020أبريل  8ـ أمراستعجايل صادر عن رئيس املحكمة  االبتدائية بطان طان بتاريخ 

 يف إطار سكن وظيفي .
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النظام العام "موضوع  ها عنتحدث في ،عايل بجامعة محمد الخامس بالرباطأستاذ التعليم ال مهديمنري للدكتور أعطيت الكلمة بعد ذلك،

كام  رثومة اإلكليليةالجأو  – املوضوع يف الظرفية الحالية وما خلفه هذا  الوباء عىل راهنية حيث أكد،الصحي وأثره عىل االلتزامات التعاقدية"

وضحا أن التطور العلمي م حربا بيولوجية متطورة ومستجدة ويتوقع ظهور نسخ منه، من تبعات واعتربه -طبقا للتسمية العربية سامها املتدخل

إىل صل و  يف املجال البيولوجي أدى إىل ظهور هذه الظواهر الوبائية التي ال متس فقط فئة معينة يف نطاق محدد بل عرفت انتشارا واسعا

لسالمة الصحية ا أمام تدبري سياسة صحية تقتيض القيام مبحاولة الحفاظ عىل  ا حول ما إذا كناجوهري العاملية أو الكونية. ليثري سؤاال

 أمام تدابري قانونية جاري بها العمل؟ أننا فقطللمواطنني أم 

أن تطور آلياتها القانونية يك تستطيع الوصول للعدالة االجتامعية  يجب الترشيعات عىل أن وقد أكد الدكتور يف هذا اإلطار

النظام العام أي  – األولعام الكالسييك التقليدي، بحيث أن ختلف عن النظام التكاد تفكرة النظام العام الصحي  معتربا أن والتعاقدية،

نية والدولية وهو الحق طينحرص يف الوسائل التي تنعت بالقوة العمومية التي مينح لها التدخل وفق ما وضعته جميع الدساتري الو   -الصحي

القواعد القانونية  التي وضعت يف هذا السياق والتي  من الدستور، كام أشار األستاذ إىل مجموعة من 31املشار إليه يف الفصل ،يف الصحة

املنظم  112.14املتعلق باملنظومة الصحية والعالجات، والقانون  34.09جاءت مع تطبيق وتفعيل املقتىض الدستوري، واملتمثلة يف القانون 

املادة الثالثة منه. ليضيف أن النظام العام الصحي  املتعلق مبزاولة مهنة الطب وباألخص 131.13للعامالت واألقاليم  باإلضافة إىل القانون 

ولة سنة ديخول للدولة سلطة حامية املجتمع من كل إخالل يستند يف مصدره عىل عوامل ذات طبيعة صحية، كام جاء يف تقرير ملجلس ال

قانونية لألجهزة لها املقتضيات البحيث أن حامية صحة املواطنني تندرج ضمن املسؤوليات األساسية التي تخو ،حول الحق يف الصحة 1998

 املختصة والتي مبوجبها تعطي للسلطات العمومية واجب حامية املواطنني من املخاطر.

 االلتزام التعاقدي خطرا يف زمن تفيش الجائحة؟ عىلحول مدى صحة اعتبار  مداخلته بسؤال عميق الدكتور منري املهديليختم 

اد، ض لذاته وفق مبادئ قانونية تفرض رضورة التقيد مبا يفيد ومينح املنفعة للصحة العمومية وحامية األفر اعتبار أن االلتزام التعاقدي هو مفرو 

 مومن تم يكون االلتزام التعاقدي وتنفيذه يف زمن الوباء يشكل خطرا من بني املخاطر القانونية التي ال تستجيب للتوجه الذي يفرضه النظا

 العام الصحي.
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ملرتتبة لفريوس "االثار ا يف مداخلته ي بجامعة سبأ اليمنأستاذ القانون التجار  عبد الباسط محمد الرضايستور الدك من جهته أشار 

ما ميكن توقعه  كل " لكن الفقه عرفها عىل أنها، اليمني مل يأخذ بالقوة القاهرةإىل ان القانون املدين  كورونا عىل االلتزامات التجارية"

 ه الظروف.أن ما يهم يف القوة القاهرة هو تنفيذ االلتزام يف ظل هذ حيث اعترب، :تحالة التنفيذ دامئة أو مؤقتةويستحيل دفعه وتكون فيه اس

ما مييز  ،ألن هثار املرتتبة عليقوة قاهرة نظرا لآل بال  من حيث عدم نعتهالضوء عىل اثار الوباء   نفس املتدخل سلطويف هذا اإلطار 

وهو ما يجعل ،ن رشط القوة القاهرة وما يعتد بهتتضم التيئة هو استحالة التنفيذ، فهناك عقود التجارة دولية القوة القاهرة عن الظروف الطار 

 .بدأ " العقد رشيعة املتعاقدينمبا هو وارد يف العقد تطبيقا ملا القايض يف هذه الحالة ملزم

صادر عن  كم،حيث استدل بحباء وعقود أبرمت بعده وإىل أنه يجب التفرقة بني عقود أبرمت قبل وجود ال يف نفس الوقت كام أشار

ه، فرشط توقع بحيث أن هذا األمر متوقع حدوث،يف شهر شتنرب عواصفبظرف القوة القاهرة لل فيه مل تعتد  االبتدائية محكمة الدار البيضاء

التي تنص عىل "العقد  211 اليمني يف املادة الحدوث من الرشوط التي ميكن اعتامدها بالنسبة لظرف طارئ وهذا ما أشار إليه القانون املدين

نائية ثملزم للمتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله اال باتفاق الطرفني او لألسباب التي يقررها القانون الرشعي، ومع ذلك اذا طرأت حوادث است

بحيث يهدده  مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدينعامة كالحروب والكوارث مل تكن متوقعة وترتب عىل حدوثها تنفيذ االلتزام التعاقدي وان 

ك, لبخسارة فادحة ال يستطيع معها امليض يف العقد, وال يعني ذلك ارتفاع االسعار وانخفاضها جاز للقايض تبعا للظروف من فقر او غني وغري ذ

ة التقديرية يف ستاذ عىل أنه أسند للقايض السلطوبعد املوازنة بني مصلحة الطرفني ان يرد االلتزام املرهق اىل الحد املعقول " ليضيف األ 

 من القانون املدين املرصي. 170تعديل مبدأ التوازن العقدي  هذه املادة تتطابق مع املادة 

األطرش اسامعيل أستاذ القانون العام وعضو مخترب التحول السيايس والقانوين يف التجربة  دكتورالويف نفس السياق تدخل 

حورين من خالل م "التدابري الوقائية للتصدي لجائحة كورونا يف الجزائر "للحديث عن  ،قاصدي مرباح بالجزائرالجزائرية جامعة 

أربع مراسيم  استعرضث ،حيالتي أصدرتها الحكومية الجزائريةالتدابري التنظيمية للحد من الجائحة واملراسيم  عناألول  ،تحدث يف أساسيني

ل وخدمات النقل بالرخص ة بالعاممضامينها بعض التدابري الخاصة املتعلق ،تحمل يفحاربة الوباء والوقاية منهمل  أقرها رئيس الجمهورية أساسية

 يوم كحجر صحي . 14غلق جميع املدارس واملرافق العمومية من محالت ومؤسسات بعد تحديد و ،
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عد التباعد الحركة واألنشطة التجارية ، إرساء قواأما بالنسبة للمرسوم الثاين حدد وضع التدابري املتعلقة بالحجر وكذلك تقييد  

الوزير األول يف  الضوء عىل ما أصدره دكتورالثالث والرابع سلط الاالجتامعي وتوعية املواطنني ملكافحة الوباء .أما يف ما يخص املرسومني 

كن التي تستقبل الجمهور ووقف كل وسائل ضمن توسيع اجراءات الحجر الصحي باإلضافة إىل غلق األما 20.70هذا الصدد وهو املرسوم 

التخاذ بعض التدابري األخرى املتعلقة بالحجر الصحي من خالل املراسيم  20.86نقل املسافرين واألنشطة الرياضية . كام صدر املرسوم 

بس يف حالة ء غرامات او الحالتنفيذية وتوجيه تعليامت يف إطار الوقاية من هذا الوباء التي أدى تطبيقها الصارم إىل وضع عقوبات سوا

مخالفتها. كام أشار املتدخل إىل مراسيم متهيدية قصد الدراسة للوقاية من فريوس كورونا والتصدي له املتمثلة يف املراسيم التي تتضمن 

 التدابري االستثنائية لتمويل السوق والصيادلة باألدوية وأجهزة الكشف ملجابهة الجائحة.

رشيعية األوامر الت شح خصوصا مع ور الترشيع وتدخله يف هذا املجالدللحديث عن املحور الثاين  األستاذ االطرشوقد خصص 

لصفقات ملراسيم الصادرة و تفعيل قانون اا لهذه  واإلجراءات الزجرية لكل مخالف نني كقانون العقوبات بحيث يجب تفعيل بعض القوا،

 .املؤسسات واألعاملقود التجارية و االستثناءات واالثار التي فرضتها الجائحة يف الع بتدارك الحكومة مؤخرا بعض املتعلق يف شقه العمومية

 مداخلته استهل   الرتكيز عىل موضوع أستاذ التعليم العايل بجامعة املوىل اسامعيل مبكناس، الذي حاول الدكتور عبدالرحيم شميعة 

 لغاية منابطرح تساؤل فلسفي حول  فيف من آثار جائحة كورونا املستجد ": كفرصة قانونية للتخ73.17" التطبيق الجيد ألحكام القانون 

 يك يلتقي بواقع معني؟ أيضا واقع معني أم وجد ؟من حيث دوره يف تنظيم القانون

ث بحي ،لحديث عن جدلية القانون باالقتصاد وصعوبة التموقع، نظرا لالنعكاسات االقتصادية للجائحةهمية اعىل أ وأكد الدكتور أيضا 

رغم ،ة أمام الصحةأخذ مرتبة ثاني ،السيام وأن هذا األخرينتصار لصحة املواطن عىل االقتصادال أن كل الدول تلتقي حول قضية أساسية وهي ا

تصادي مربزا عىل أن هذا املوضوع يف شقه االق،أولوية الصحة وأولوية االقتصاد بنيللمزاوجة تعيشه جميع الدول  أننا نشهد اليوم رصاعا

 رنوين يطرح علينا يف املغرب انطالقا من قانون صعوبات املقاولة وهذا ما يحيل اىل معرفة مبا ساهم هذا النظام يف التخفيف من حدة االثاالقا

 السلبية الناتجة عن توقف وتأثر استمرارية نشاط املقاوالت.

ة لنتائج كل الدول التي تشري مؤرشاتها األساسياملغرب،ويف  املوجودة يف اإلحصائيات  بعض يف هذا الباب عىل املداخلةارتكزت و 

عقود العمل و نسبة لتوقف كيل أو جزيئ لعدد كبري من املقاوالت االقتصادية وما ترتب عنها من توقف  يفاقتصادية للجائحة تتمثل أساسا  
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شأنه التخفيف من  صعوبات املقاولة بحيث من كل رهانات االنعتاق من النتائج الوخيمة لتع ر املقاوالت سنجده يف نظامأن النمو املنخفضة، و 

املزاوجة بني  يفنظام صعوبات املقاولة من الناحية االقتصادية  ،حيث يساهمآثار هذه الجائحة من الناحية االقتصادية عىل املقاوالت املغربية

 .ا هو قانوينما هو اقتصادي وم

ن وقضايا النظر يف قضايا تتعلق بداخل هذا القانو  إعادة يستدعيغرب،نظام قانون صعوبات املقاولة يف امل واقع أن وأضاف املتدخل

 .رونالرقابة ليك يساهم يف الحد من اآلثار االقتصادية لجائحة كو و  التمويل وأخرى تتعلق بالسياسات العمومية،

يع يف دعم القضاء "دور الترشيف  الوهاب شقلوف، رئيس مجلس إدارة املركز الليبي للتحكيم التجاري الدويلالدكتور عبد وانصبت مداخلة 

 التي واملتعلق بالشأن الصحي الليبي، 1973الصادر سنة  106من القانون  27اىل أحكام املادة   حيث أشار، والتحكيم يف زمن فريوس كورونا"

يق أحكام املادة زمة لرقابة تطبصدار القرارات الال يف كل الصالحيات لوزير الصحة  تمبوجبها اتخذت التدابري الالزمة ملجابهة الوباء ومنح

املتعلق بحالة الطوارئ، لريكزحول  1955اكتوبر  5عىل أحكام قانون  اعترب الوباء ظاهرة طارئة بناء السالف الذكر، الذي 106من القانون  135

،  كام أثر الفريوس 2011يا  من سنة هناك مجموعة من القضايا املتداولة يف ليبأن نقطة مهمة وهي تأثري كورونا عىل التحكيم والوساطة، حيث 

 .نيحكماملحامني وامل ما انعكس بشكل كبري عىل،وهو  بحيث تراجعت يف الفرتة األخريةعىل أسواق البورصة بشكل كبري

وأثاره عىل لدفاع أوامر ا " موضوعيف  ثتحد  ةيملكة الهاشميف املالدكتور عمر الخطايبة مدير مركز الخطايبة للمحاماة والتحكيم والتدريب 

 تطبيقتها وطرق تفعيلها.تها ومختلف أهميو ألوامر هذه ااألساس الترشيعي ل،من حيث "املدد واملهل القانونية 

دا وأثر ذلك عىل تفعيل قوانني الطوارئ يف مختلف الدول،مستشه الوباءعاملية هذا  عنحديثه  الخطايبةالدكتور استهل  و

و للطوارئ، وه 19قانون كوفيد بعريف إال أنها أصدرت وألول مرة قانونا وسمته دستور رغم أنها دولة ذات بأن دولة بريطانيا 

 سابقا.هذه الدولة مل يحدث يف تاريخ  أمر

النسبة للرئيس فس األمر بقانون الطبي أيضا وهو نالفعل وبشكل مبارش قانون الدفاع األمرييك و  الرئيس األمرييكأن كام 

 جميع البلدان العربيةأيضا عىل يرسي  هو معطى و ،من الدستور الفرنيس 162ل املادة حيث قام وألول مرة بتفعي،الفرنيس

 بتفعيل حالة الطوارئ يف ظل هذه الجائحة. التي قامت
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 تباعد اإلجتامعي الذي غري مجرى الحياة وأثر عىللليصل ل ،أن هذا األمر بدأ بقانون الصحة العامة  املتدخل كام أضاف

 املدد واملهل القانونية.

تم  ،حيثارئ مام طرح مشكل املدد القضائيةو يف األردن صدرت إرادة ملكية بإغالق الحدود واإلعالن عىل حالة الطو 

 يتعلق باملدد واملهل القضائية.يف ما مجموعة من اإلشكاالت  ،وهو ما نتج عنه بروزأجيل الجلسات ملدة شهرت

عتباره التنفيذ فيمكن اأنه يف حالة استحالة  ،اعترب الدكتورقوة قاهرة وأ  اطارئ اظرف 19فيد كو  وبخصوص النقاش حول اعتبار

 ا يف تنفيذ اإللتزام فيمكن اعتباره ظرفا طارئا.قأما إذا كان مره،قوة قاهرة

حاكم ملىل أن مشكل املدد واملهل هي مسألة معقدة وستثري مجموعة من اإلشكاليات باإ ذات املتحدثألخري خلص ويف ا

 القضائية سواء داخليا أم خارجيا.

يف  عية بسطاتواإلقتصادية واإلجتام لدكتور طارق مصدق أستاذ بكلية العلوم القانونيةاويف مستهل املداخلة املوالية أشار 

وثيقة ال هتالتأمني وصل موضوعالكبرية التي تطبع  الخصوصيةىل إ   "،19قانون التأمينات يف ظل كوفيد  وضعية مداخلته "

 بهذه الجائحة.

،حيث اكد من األخطار املؤمن عليها  19ر والحوادث الناشئة عن فريوس األرضا عن مدى اعتبار يف حديثه وانطلق الدكتور

 من األخطار املؤمن عليها، إذا كانت منصوص عليها يف العقد، مبعنى أن يكون عىل صحة تكييف هذه األرضار عىل أنها

 أنه ال يوجد أي مقتىض يشري رصاحة اىل ما يسمى بالكوارث الصحية.،خصوصا قد.رشط اتفاقي يف الع هنالك

كارثة طبيعية بالرغم من وجود بعض األفكار التي تشري اىل إمكانية  19اعتبار كوفيد يكمن  ال فإنه ذات املتدخل،حسب و 

نح تعويضات وفق تدخل ومتدولة أن تالتي تسمح للهي لكون أنظمة التأمني عىل الكوارث الطبيعية  كذلك، هالقول باعتبار 

املنظم   65.00 للقانونا،بحيث أن الرجوع أو حادث امرضاعتبار هذه الجائحة  بخصوصسيدق اإلشكال وهنا ،سقف معني

الدولية  أنه يضمن العالجات الوقائية والطبية املتعلقة بالربامجإىل مادته السابعة  يشري يفللتغطية الصحية اإلجبارية 
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تدخل يف مدونة التغطية  19وما يتعلق باألمراض الناشئة عن كوفيد ،ظومة الدوليةناألوبئة التي تدخل يف املض و الألمر 

 من الضامن. فإن ذلك يعترب موجبا لالستثناء عقد تامني خاص لدينا لكن حينام يكون،الصحية

اعتبار مرض ،كريالتداب هذه بعض  ،استعرض الدكتور مصدقتخدها املغرب فيام يخص التأميناتالتدابري التي إ  وبخصوص

متديد  إضافة إىلضامن مصاريف الدخل بخصوص العقود الدولية رغم كل رشط مخالف.،و لنظام الضامن. شامال 19كوفيد 

 سقوط الحق.و  ترصيح بالخطر،ثم مارس اىل غاية أبريل 20نتهية يف أجل الضامن يف حالة العقود امل

ستنتج من خالله عىل أن يبالكوارث الطبيعية الذي املتعلق  104.12خصوص قانون إشكاال عمليا ب نفس املتدخلكام أثار 

الحكومة  إال بعد أن يصدر رئيس املعطى يكمن األخذ بهذا أنه ال ،رغما القانون باعتباره كارثة طبيعيةيخضع لهذ 19كوفيد 

 ه سيظهر فحوا إشكاال أخرصدوره فإن ،ويف حالة بهذا القانون من الكوارث الطبيعية ومشمول 19 أن كوفيدب يقيض قرار

 .رجعيحدود العمل به بأثر 

 إجبارية التأمني عىل األخطار الطبيعية ذات الطابع الصحي.مداخلته بالتوصية عىل وجوب النص عىل  املتحدثختم  و

بالحكومة لة صاملفاهيم التي لها  بالحديث عن  استهل مداخلته ،يت ملولأ اوي أستاذ بكلية الحقوق فخلدكتور هشام با

التجارة  مثاألعامل االلكرتونية،و الحكومة االلكرتونية، ،هي، إذ يجب التمييز ما بني أربعة مستوياتااللكرتونية

 الحكومة الذكية. ،وأخرياااللكرتونية

غرب حكومية باملبواقع الربامج ال،مستشهدا سها بشكل كبري يف ظل هذه الجائحةتفرض نف االتكنولوجي واعترب األستاذ أن

إلعتامد عىل ااملغربية،عرب  من قبل الحكومةاملبذولة جهودات ،حيث ذكر باململعامالت أو الحكومة االلكرتونيةفيام يخص ا

سنة عىل املخططات الثالثية التي جاءت بها  22برقمنة اإلدارة بعد مرور ما يقارب  1999،بدأت أولها سنة مخططات ثالثة

 عىل أنها واقع وليست إختيار.اليوم حيث أبانت التجربة ،االلكرتونية الدولة املغربية يف إطار الحكومة
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ربية لتسهيل ستعامل اللغة الع،منبها إىل رضورة إ مخرجات وسبل تطوير املجتمعإىل الدكتور بخفاوي  ،أشار إضافة اىل ذلك

 تيسري الولوج يفاألمريكية  لواليات املتحدةتجربة ااملعامالت االلكرتونية وتبسيط املساطر كام هو الشأن بالنسبة ل

 . االلكرتوين مواطنيها

 ةضخميانات البالاملتعلقة " يف مداخلته ،عمر أنجوم أستاذ بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير الدكتور من جهته أشار

كن مل الت لىل أن هناك اسرتاتجيات لتنزيل رقمنة املعامإ "وحامية املعطيات الشخصية 19وباء كوفيد  من حاميةال بني

سائل التي ميكن لو كام أنه من ا،صبح الولوج الكرتونيا بشكل كامل وبدون تحفظوأ يكتب لها االكتامل حتى جاءت الجائحة 

 معالجة البيانات الضخمة املرتبطة باألشخاص املصابني واملخالطني بهذا الوباء. تقنيةاللجوء إليها 

تعارض  أن يف  رغممن أجل محارصة الوباء والقضاء عليه،  بشكل كبري بؤرة الوباء استخدمت هذه التقنيةالصني  حيث أن

 نيبعض الدول قامت بإجبارية البيانات الضخمة يف ح أن نجد،حيث حرتام الحياة الخاصةامع بعض النصوص القانونية ك

 دول أخرى نصت عىل طواعية تجميع البيانات الضخمة. أن

ية املعطيات الشخصية إذ يعطي حامية ملعالجة املعطيات الشخصية واستغالل املتعلق بحام 08.09لقانون با وذكر املتدخل

تم عرضه و ،صدر عن وزير الصحة " صحتناا آخر سمي بتطبيق "هناك تطبيقأن كام ،ك البيانات من أجل محارصة الوباءتل

 .التي وافقت عىل استخدامهنية ملراقبة املعطيات الشخصية عىل اللجنة الوط

املتعلق بحامية املعطيات الشخصية مع قانون حامية املعطيات املوحدة  08.09قانون مالمئة  اىل رضورة نجومونبه األستاذ أ 

 روبية.و األ 

تنفيذ "يف معرض مداخلته عن  ،دكتور يف الحقوق وإطار بالوكالة القضائية للمملكة،الدكتور يونس األزرق الحسوين

إىل أن موضوع الصفقات العمومية هو موضوع خاص لسببني وجيهني،  أشار "19الصفقات العمومية يف ضوء جائحة كوفيد 

أولهام أن الصفقة العمومية هي العالقة التعاقدية ذات األهمية يف بعض األنشطة التي تستلزم استمراريتها مهام كانت 

 رفق العام.ار املالظروف التي قد تحول دون ذلك نظرا لهدفها األسايس الذي يكمن يف تحقيق املصلحة العامة و استمر 
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صفقات ود النطبق عىل عقتو املدنية يف القانون الخاص ال  مسألة تأجيل العقود التجارية أن  إىل دكتور األزرقو أضاف ال

قطاعي الصحة و األمن التي بقيت حيوية يف ظل جائحة كورونا مام  ،خصوصا يف الحالية ةالعمومية يف مقاربة للظرفي

ة عىل أمثل مربزاقطاع الصحة  جهة الجائحة، و خص بالذكركون جل أجهزة الدولة هي معبأة ملوايكون معه األمر غري ممكن 

 ذلك كإنشاء مستشفيات ميدانية و رشاء معدات طبية و أجهزة أساسية.

عىل و تنميةليف ا الطلبية العمومية محورية ودورعن مدى تدخل تحدث املللموضوع،أما يف ما يتعلق باألهمية الثانية 

مليار درهم كتصور للدور الذي تلعبه  195،مبلغ 2018االستثامر العمومي لسنة  ،حيث بلغالناتج الداخيل الخام يف وصالخص

 .ئحة عىل االقتصاد الوطني املغريبالصفقات العمومية مستقبال ملواجهة اآلثار املرتتبة عن الجا

برهن الصفقات  إىل النص القانوين املتعلقاملتحدث  نفس أشار،نظومة القانونية لصفقات األشغالملا حديثه عنو يف معرض 

باملقارنة مع  صوصيةخمن  العقد اإلداريمبا يحمله  أن عقد الصفقة العمومية يعترب عقدا إدارياو نصا يتيام، العمومية باعتباره

قد اإلداري أن يتضمن العالقانون العام، و  من أشخاص العقود العادية، ذلك أنه العتبار العقود إدارية ال بد من تواجد شخص

رشطا غري مألوف بالقانون الخاص الذي يرتكز يف عقوده عىل مبدأ العقد رشيعة املتعاقدين، اليشء الذي يغيب يف العقود 

ل تعديل مضامني العقد أو فسخه بصفة أحادية، و يف مقاب -بحكم سهرها عىل املصلحة العامة -اإلدارية التي متنح لإلدارة 

نون للمقاول أو نائل الصفقة حق املطالبة بالتعويض جراء هذا الفسخ أو تأجيل التنفيذ الذي سبب له رضرا تم ذلك أجاز القا

 التأكد من حصوله، و هو ما يصطلح عليه عند فقهاء القانون اإلداري مببدأ املرونة يف العقود اإلدارية.

إلجراءات ل ،تعرض الدكتور19لجائحة كورونا كوفيد بالوضع الحايل  وعن ارتباط الخصوصيات السالفة للصفقات العمومية

 القايض بوضع أحكام خاصة بحالة الطوارئ 2.20.292التي اتخذتها الدولة بفرضها لحالة الطوارئ مبوجب مرسوم قانون رقم  

من جموعة من خالل م ةالصفقات العمومية يف هذه الظرفي لتهديد الذي أصبح يطاللالصحية وتدابري إعالنها، مشريا 

ءات الحجر الصحي ، مبا يف ذلك إجرامضمونهاالصعوبات املادية التي أصبحت تعاين منها املقاوالت نائلة الصفقات لتنفيذ 

لق ود،وهو ما سيخلق إشكاال يتععائقا امام تنفيذ العق الوقوف شأنه ،وهو أمر منو كذا التباعد اإلجتامعي و غلق الحدود

احرتام  ةملعرب عنها مبعنى املصلحة العامة التي يعرب عنها و رضورة تلبيتها، و بني إلزاميبكيفية خلق التوازن بني الحاجيات ا
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ومة القانونية يف إطار املنظ حي عىل التوازن اإلقتصادي للعقدكيفية تأثري إجراءات الحجر الص،و إجراءات الطوارئ الصحية

 للصفقات العمومية؟

تدابري اليان عىل نقطتني أساسيتني من خالل تب األزرق،تقتيض الرتكيز دكتورمن وجهة نظر ال ن هذه اإلشكاليات إلجابة عا 

عمومية التي ل الصفقات الآ قود الصفقات العمومية بصفة عامة،ثم مالتي اتخدتها الدولة ملواجهة تداعيات الجائحة عىل ع

لكفيلة بضامن مواجهة أطراف العقد و إعالن حالة الطوارئ الصحية، و اآلليات ا 19أبرمت قبل تفيش جائحة كورونا كوفيد 

و انعكاساتها، ذلك من خالل استجابة الدولة بفعالية إلصدار مجموعة من املذكرات أكدت فيها أن اإلجراءات التي تم 

التنصيص عليها ذات قوة قاهرة، و بالتايل إمكانية تأجيل تنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية و التأكد من مدى قابلية 

دور اإلجتهاد القضايئ يف الحد من انعكاسات التأجيل الذي قد يطال ،وهنا يربز ظل الجائحة ات للتنفيذ يفهذه الصفق

باعتباره قضاء -الصفقات العمومية، أو الحد من انعكاسات الصعوبات املالية عىل تنفيذها من خالل خلق القضاء اإلداري 

عىل تحقيق أو إعادة تحقيق التوازن املايل للعقد جراء التكاليف  ملجموعة من النظريات التي من شأنها املساعدة -اجتهاد

املالية التي قد تواجه املقاوالت يف تنفيذ الصفقات العمومية كتكاليف تأجيل التنفيذ، و حراسة الورش ثم تكاليف تجميد 

 اآلليات و متديد أجل اإلنجاز.

يف  خل،ميكن إجاملها حسب ذات املتد ازن املايل للعقدالتو و تخص  أحدثها اإلجتهاد القضايئوبخصوص النظريات التي 

كن أن تطبق مي هذه األخريةو  ،نظرية فعل األمري و نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة و نظرية الظروف الطارئةكل من 

أو شخص  ث ظروف طبيعة أو اقتصادية أو من عمل جهة إداريةو يف مثل هذه الظرفية، إذ أنه خالل حالة الطوارئ أو حد

فادحة تختل  ةآخر مل تكن يف حسبان املتعاقدين عند إبرام العقد و ال ميلكون لها دفعا و من شأنها أن تنزل بالعقد خسار 

معها اقتصاديات العقد اختالال جسيام، فإن جهة اإلدارة املتعاقدة ملزمة مبشاركة املتعاقد معها يف احتامل نصيب من 

 ة الظرف الطارئ و ذلك ضامنا لتنفيذ العقد و استمرارية املرفق العام، مضيفا إىل أن هذهالخسارة التي لحقت به طوال فرت 

 يف مواضع متعددة. النظرية أخد بها القضاء املغريب
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اجتامعات أجهزة رشكات " يف مداخلته ،أستاذ باملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية برشيد،رشيد الطاهر اعترب الدكتور  من جهته

صحي الحجر الأن تأثري هذه الجائحة امتد أيضا إىل قانون الرشكات من خالل فرض   ظل الحجر الصحي"املساهمة يف

أن الرشكات ملزمة بعقد جمعيتها العمومية بهدف البت يف حساباتها السنوية، ناهيك عىل أنه ،رغم ر التجمعاتظالذي ح

رشكة لضامن استمراريتها، كام أنها مطالبة بحرص يف هذه الظرفية الحالية يجب الحفاظ عىل اإلشتغال عىل أجهزة ال

اإلدارة الرضيبية،  تجاها هابتحقيق توزيع الربح عىل املساهمني و كذا التزامات،و ميةحساباتها السنوية و عقد جمعيتها العمو 

 .حها قانون رشكات املساهمة  يف مثل هذه الظرفيةيتيالبدائل التي  عنرضورة البحث  حيث برزت الحاجة إىل 

و عمد الدكتور إىل اإلشارة إىل بعض التدابري التي اتخذها املرشع تجاه بعض أنواع الرشكات من قبيل تأجيل بعض التصاريح 

مليون درهم دون احتساب الرسوم، اليشء  20مبلغ  2018و خص بالذكر تلك التي ال يتجاوز رقم أعاملها يف سنة ،الرضيبية

مية أو اجتامعات بدائل لعقد الجمعيات العمو  من حيث نص القانون املغريب عىلكات، الذي يطرح إشكاال بالنسبة لباقي الرش 

 مجلس اإلدارة يف ظل هذه الظروف؟

لبدائل التي أتاحها القانون لعقد اجتامعات مجلس اإلدارة من خالل ل نفس املتحدثتطرق  شكال،و لإلجابة عىل هذا اإل 

املتعلق برشكات املساهمة الذي دخل حيز  20.05ذلك من خالل القانون  نص القانون عىل مشاركة االجتامعات عن بعد و

، مام يتبني معه تأثر املرشع املغريب باملرشع الفرنيس بالتحديد يف قانون الضوابط االقتصادية الفرنيس 2008التنفيذ سنة 

تحفيزهم  م مشاركة املساهمني والذي أدخل مفهوم املشاركة عن بعد يف اجتامعات الرشكات لتدعيم حكامة الرشكات و تدعي

 بعدما كان أغلب املساهمني الصغار يكتفون فقط بالحصول عىل األرباح.،عىل املشاركة

 عن بعد مع املنظم لرشكات املساهمة الذي منح فرصة املشاركة 17-95من القانون رقم  50بنص املادة  الطاهر الدكتورذكر و 

مر ال يشمل أربعة أنواع من القرارات التي تخص تعيينه رئيس مجلس اإلدارة أو أن هذا األ  أولهام ،التقيد بقيدين اثنني

 ها عن بعد، كانية انعقادعزله، و تعيني مدير العام املنتدب أو الدعوة النعقاد الجمعية العمومية التي مل مينح املرشع إم

قاد مجلس اإلدارة حضورا فعليا من طرف من نفس القانون الذي جعل الحضور النع 50املنصوص عليه يف املادة  وثانيهام
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ن أ ،رغم منع تجمع األشخاص لحجر الصحي ولمن فرض  ةاإلشكال الذي يطرح يف هذه الظرفينصف األعضاء و هو 

 األسايس. إمكانية انعقاد مجلس اإلدارة عن بعد ميكن أن تتاح يف حالة ما تم التنصيص عليه يف النظام 

مكررة من القانون املنظم لرشكات املساهمة التي عرفت وسائل اإلتصال  50للامدة  ذاته  ،ـتطرق الدكتورو يف معرض تحليله

عرب الصوت و الصورة و حددت لها مجموعة من الرشوط أولها وجوب توفرها عىل املميزات التقنية التي تضمن املشاركة 

ع، و إمكانية وضع شخاص املشاركني يف اإلجتام الفعلية ألجهزة التسيري يف اجتامعاتها، ثم التمكني من التعريف مسبقا باأل 

دم إلشارة إىل أن  ع كل طارئ قد يحدث أثناءها، مع اتسجيل موثوق لهذه اإلجتامعات، و أن املحارض يجب أن تنص عىل

احرتام هذه الرشوط املنصوص عليه يف القانون يعرضها للعطن يف حجيتها، مام يتبني معه أن املرشع أعطى هذه اإلمكانية 

 مع التقيد بالرشوط األنف ذكرها مع التنصيص عىل ذلك يف النظام األسايس للرشكة.

صوت و الصورة جمعية املساهمني عرب ال ذام األسايس عىل املشاركة يف انقاإمكانية التنصيص يف النظ تدخل إىلامل شارأ  و

 لرشكات التي مل تنصا عن مآل اجتامعات من نفس القانون و هنا يطرح السؤال أيضا 111و  110املنصوص عليها يف املواد 

عقد الجمعية العمومية عرب الصوت و الصورة هو أمر يخص فقط  ،ليؤكد عىل أن عىل هذا املقتىض يف أنظمتها األساسية

املراسلة رب عملحدودة، باإلضافة إىل إمكانية تصويت كل مساهم طبق عىل الرشكات ذات املسؤولية انرشكة املساهمة و ال ي

 املساهمة و التي تخول لكل مساهم املتعلق برشكات 17-97من القانون  131ستامرة املنصوص عليها يف املادة ال طة ابواس

املشاركة يف الجمعية العمومية مع احرتام التدابري املنصوص عليها يف قوانني الحجر الصحي رشيط التنصيص عىل ذلك 

مكررة من نفس القانون سواء بالنسبة لإلجراءات التي  121و  121واد يف النظام األسايس للرشكة، و يف إشارة منه إىل امل

بيانات التي حددت مجوعة من ال  -تتوفر عىل موقع إلكرتوين –تخص الرشكات العادية أو الرشكات املدرجة يف البورصة 

 يوما من انعقادها. 15التي يجب التنصيص عليها إلعالن انعقاد الجمعية العمومية داخل أجل 

املتعلق  20-27ل القيام بتعديل القانون من خالل مرشوع القانون ضاملرشع املغريب ف إىل أن شار الدكتور يف هذا البابوأ 

ة رسيان حالة خالل مد رشكات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة بسن أحكام خاصة تتعلق بسري أشغال أجهزة إدارة

ىل ملان يف انتظار نرشه بالجريدة الرسمية عىل غرار املرشع الفرنيس الذي اعتمد عالرب  يفالطوارئ الصحية و املصادق عليه 
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الذي خول للحكومة حق الترشيع داخل أجل شهرين من نرش القانون يف  2020مارس  26قانون الطوارئ الصادر يف 

و أمرين  االفرنسية مرسومالحكومة  هذا القانون الذي من خالله أصدرتمن  11مجاالت معينة، و سلط الضوء عىل الفصل 

لتسهيل انعقاد الجمعية العمومية و اجتامعات مجلس اإلدارة و مل يتم تخصيصها فقط لرشكة املساهمة، و هو األمر الذي 

تأثر به املرشع املغريب، باإلضافة إىل مجموعة من الدول العربية التي نصت هيئة الرقابة عىل تسهيل أو االعتامد عىل 

 20-27اإلمكانيات التي جاء مرشوع القانون ،ومختلف جل اإلفصاح عىل البيانات املاليةونية و منها من أ األنظمة اإللكرت 

املتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسري أشغال أجهزة إدارة رشكات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة 

نسبة الذي خول للرشكات حق عقد جمعيتها العمومية و أيضا بال رسيان حالة الطوارئ الصحية املنظر نرشه بالجريدة الرسمية

 ليخوإضافة إىل تإلجتامعات مجلس اإلدارة بالرغم من عدم التنصيص عىل ذلك يف أنظمتها األساسية من جهة أوىل، 

وإمكانية جهة ثانية،بعض الرشكات إعداد حسابات مؤقتة تكون لها حجية قانونية ملزمة للغري خالل حالة الطوارئ من ب

إصدار سندات القرض للمجلس اإلداري دون املرور عرب الجمعية العمومية يف ظل هذه  ،والجمهور لإلكتتاب دعوة الرشكة 

 الظرفية من جهة ثالثة.

 ذا املقتىضه متديد عدم التعديل عىل رشكات املساهمة و هذا  رحول سبب اقتصا تام مداخلته طرح الدكتور تساؤالو يف خ

 وطني املغريب؟تنمية اإلقتصاد ال يفأنها تشكل الجانب األعظم  رغملرشكات ذات املسؤولية املحدودة ا ليشمل هذا املقتىض

"مبدأ العقد  فيها عن حدثت أستاذ بالكلية املتعددة التخصصات السامرة،لدكتور سعد بهتي ل يف الندوة كانت  املداخلة التالية 

رأت عىل العقود بعض اإلشكاالت التي ط ،عىل مستوىبالعقود التجارية الدولية"رشيعة املتعاقدين و تغري الظروف املحيطة 

طنية جاءت يف أن القوانني الو  إىل باألساس دهامر ،والتي يبقى ن النصف الثاين من القرن العرشينالتجارية الدولية إبا

رب يف معظمها التجارة الدولية التي تعترسيعة التنفيذ عىل غرار عقود الو  اد حلول للعقود التجارية البسيطةهام إليجظممع

طويلة املدة، ذلك أن عدم تعديل القواعد املتعلقة بالقسم الخاص بااللتزامات ملعظم الدول يؤول إىل عدم اتفاق هذه القوانني 

 طويلة املدة و التي متىس باتفاقات التعاون.خصوصا منها تلك ة الدولية مع التطور التي عرفته العقود التجاري
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 آثار متمثلةعليها  رتبت و تعرف العقود الفورية أو العقود املستمرة الداخلية أنه بالرغم من أن القوانني املدنية تدخلأضاف امل و

ها القانون فالعقود التجارية الدولية التي تختلف عن العقود املستمرة التي عر  ذلك يف عىل عكس األمر الفسخ مثال، فإنك

ارية صل األستاذ إىل عدم مالمئة هذه اآلليات القانونية التي تتضمنها القوانني الوطنية للعقود التجذلك تو لاملدين، و كنتيجة 

ملجال ذي ا ذه العقود و املستخدمة يفالدولية، مع الدعوة إىل رضورة تجديد هذه اآلليات القانونية مع ما يتناسب مع ه

 .عقدح عليه عند الفقهاء بأزمة الالطابع الدويل و هو ما يصطل

الحديث عن مبدأ العقد رشيعة املتعاقدين من خالل أصبح يكرس مفهوما  أن إىليف نفس السياق  نفس املتحدثوأشار 

إىل  عاتالترشي ، مام حدى بجلمن الفقهاء  و املتخصصني  حسب رأي العديد تحت غطاء الحرية العقدية "للعبودية"

ل منح القضاء سلطة التدخل و تعديل العقود كلام دعت إىل ذلك وضع حدود و قيود عىل هذا املبدأ من خالعرب التدخل 

اعتبارات املصلحة العامة أو العدالة، مضيفا إىل أن هناك إمكانية تحديد الظروف املحيطة بالعقد التجاري الدويل كالقوة 

ة و عريف القوة القاهر ىل تشدد القضاء يف تإ مداخالت سابقة تشري القاهرة و مدى وقوعها أو عدم وقوعها، مشريا إىل 

 إعاملها.

ي يرتكز عىل املعيار الذ  أولها،مجموعة من املعايريأن ذلك يتأىت عرب ،اعترب الدكتور بهتي معيار تحديد دولية العقدوعن 

، دوجود عنرص أجنبي مشريا إىل أن دولية العقد ال تتحدد عىل أساس املعايري التقليدية كجنسية املتعاقدين و مكان إبرام العق

عززا حديثه بقرار م ،هو معيار مصالح التجارة الدولية املعيار الثاينو إمنا عىل أساس ما يرتبه العقد من معيار املد و الجزر، أما 

 صادر عن محكمة باريس الذي نص عىل معيار مصالح التجارة الدولية للقول بدولية هذه العقود.

الدول ه عىل ثالث قضايا باعتبارها نقطة بداية لدولية العقود و كذا عالقتها بو أشار الدكتور إىل آلية التحكيم من خالل تركيز 

العربية، أولها قضية أرامكو التي أكد من خاللها املحكم أنه وفقا لقواعد القانون الدويل الخاص فإن قانون العربية السعودية 

ويل، كونه نون سيام فيام يخص آثار االمتياز البرت هو القانون الواجب التطبيق بعدما تبني للمحكم رضورة استبعاد هذا القا

يرتكز عىل الرشيعة االسالمية و أنها ال تتضمن أحكام كافية لتنظيم عقد متطور كالعقد محل النزاع ثم خلص املحكم إىل 

فهوم القوة م و أشار إىل كيفية تعامل قضاء التحكيم مع،األعراف املتبعة لصناعة البرتول تطبيق املبادئ العامة للقانون و
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القاهرة  من خالل االستدالل ببعض األحكام التحكيمية التي تعرتف بأن القوة القاهرة مبدأ عام من املبادئ املعرتف بها يف 

 األنظمة القانونية.

 يبقى من اختصاص،كقوة قاهرة أم ال 19ورونا كوفيد إشكالية اعتبار فايروس كبهتي أن  ته،اعترب الدكتورو يف  ختام مداخل

 ومن خالل،ةحة من خالل معالجة كل ملف عىل حدالقضاء حني بته يف القضايا التي ستعرض عليه عند انتهاء الجائ

 ائحةبني الحجر الصحي و الج عدمها، مضيفا إىل أن هناك خلط  الوقوف عىل معطيات كل ملف لتحديد القوة القاهرة من

 من جهة أخرى والتي من املمكن  ض كورونااإلصابة مبر  ني،وب قوة قاهرة حسب نظرهامال ميكن اعتباره من جهة،حيث

 .قوة قاهرة اعتبارها 

"تأثري ن يف معرض مداخلتها املقتضبة ع ،أستاذة بكلية الحقوق سطات لدكتورة فاطمة الزهراء أباترابامن جانبها تحدثت 

ملادة السادسة يالة لنطاق تطبيق اخضوع عنرص األجل يف الكمب "،من حيث فريوس كورونا عىل عنرص األجل يف الكمبيالة

وص التي يتعني إيقافها هي تلك املنص اآلجالتعترب أن  املادةهذه طار إىل أن يف هذا اإل  مشرية،لطوارئامن مرسوم حالة 

األطراف رها إرادة التي يكون مصد اآلجال تلك أنما يعني مبفهوم املخالفة ،وهو يف النصوص الترشيعية والتنظيمية عليها

ية أو خالل رسيان فرتة حالة الطوارئ الصح اآلجالسواء تم إجراء املعامالت املتعلقة بهذه ها،ندرج ضمن نطاق تطبيقال ت

 .قبلها

سب نفس املتحدثة سيؤدي   ومن البديهي ح سبب مؤثرات هذه الجائحة  ستحقاقها ب أن عدم أداء مبلغ الكمبيالة يف تاريخ ا

قد يعول عليه املســـت ، إذ أن أجل االئتامنإىل املســــاس بعنرصـــ  ما عليه من ديون أوفاألداء  برام من أجل إ  يد يف أداء 

ــتحقاقها التخوف من التعامل بها معامالت جديدة  ــأن عدم أداء مبلغ الكمبيالة يف تاريخ اس ــتقب ، وأن من ش وذلك  ال،مس

 ً  .ةسائل أخرى غري الكمبيالتفضيل التعامل بطرق أو و ،وهو ما سيؤدي إىل بعدم وجود ضامنات كافية لألداء اعتقادا

ع هذه مالندوة بجلسة نقاش بني مختلف املتدخلني لإلجابة عن بعض األسئلة التي طرحت من قبل املتفاعلني  ليتم اختتام

 كل يف مجال تخصصه.الندوة 
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RESUMER 

Les règles d’origine  (ROo)  sont considérées comme un instrument de politique 

commerciale et industrielle par excellence, ce sont une composante nécessaire  de  la structure 

du commerce international, en particulier dans le contexte des accords commerciaux 

préférentiels, Elles déterminent efficacement  la nationalité économique des marchandises.  

Dans  le cadre de  la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA)  qui constituée 

une étape décisive dans l’histoire de l’intégration régionale de l’Afrique,  Les  ROo  peuvent 

encourager Les flux d’investissements   et accroître le commerce  à condition qu’elles soient 

simples, transparentes, favorables aux entreprises et prévisibles. 

 

ABSTRACT 

Rules of origin (Roo) are considered an instrument of trade and industrial policy par 

excellence, they are a necessary component of the structure of international trade, In particular 

in the context of preferential trade agreements, they effectively determine the economic 

nationality of goods.  

Within the framework of the African Continental Free Trade Area (FTACA), which is a 

decisive step in the history of Africa’s regional integration, Roos can encourage investment 

flows and increase trade provided they are simple, transparent, business friendly and predictable 

 

 

INTRODUCTION.  

 La prolifération des accords de libre-échange  est une caractéristique importante du commerce 

international, Les Membres signataires de  L’OMC  sont encouragés à les notifier lorsqu'ils sont 

conclus finalement ,  La ZLECA marque une étape décisive dans l’histoire de l’intégration  

Economique  du continent africain   ,  

Pour régulariser les flux du commerce transfrontalier entre les  pays,  Les règles d'origine (ROo) 

constituent une discipline incontournable au cœur de la quasi-totalité des ACR, 
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Selon  la Convention de kyoto1106 (convention de l'harmonisation des régimes douaniers du 1973, 

révisée en 2006,) Les  ROo sont les règles qui déterminent le lieu où une marchandise a été obtenue ou 

fabriquée, c'est-à-dire sa nationalité économique. Elles établissent les conditions auxquelles une 

marchandise peut être considérée comme "originaire" d'un pays.  

Les règles d’origine (ROo) constituent l’un des obstacles majeurs qui entravent la libéralisation 

des échanges commerciaux internationaux. Ces mesures d’origine s’inscrivent dans le cadre d’un 

nouveau panel d’instrument protectionniste,  

La littérature  du commerce international  montre des justifications empiriques  que Les  pays en 

développement  (PVD) qui souffrent essentiellement   des problèmes  liés à la présence des  ROo 

complexes  

Il ressort des études  notamment de la CNUCED  sur le  processus  de développement  économique  

en Afrique  que les règles d’origine pourraient développer le commerce au sein de continent à condition 

qu’elles soient simples, transparentes, favorables aux entreprises et prévisibles 

Cet article vise à présenter et analyser les règles d’origine dans la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECA)   

I- GENERALITES SUR LE CADRE   THEORIQUES DES REGLES  D’ORIGINE   

1- Définition d’une règle d’origine. 

Prenons la fabrication de  Pyjama en Coton1107. 

Tableau 1 : Processus de fabrication de pyjama en coton  

 

 

PROCESSUS  DE  FABRICATION DE PYJAMA EN COTON 

N OPERATION PAYS 

1 CULTURE  DE COTON Malawi 

2 TISSAGE  DE COTON Afrique du Sud 

3 TEINTURE Afrique du Sud 

4 IMPRESSION Afrique du Sud 

5 FIL En provenance du Pakistan 

6 BOUTONS En provenance d'Inde 

7 DECOUPAGE Afrique du Sud 

8 ASSEMBLAGE Malawi 

9 LICENCES USA 

 

Source : Elaboration de l’auteur d’après les données de l’OMC 

                                                           
1106 La Convention de Kyoto révisée (CKR) est la principale Convention douanière. Elle a été élaborée par l'Organisation mondiale des 

douanes et est entrée en vigueur le 3 février 2006. La Convention est une version actualisée et révisée de la Convention internationale 

sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières (ou convention de Kyoto) adoptée en 1973 - 1974. L'objectif de la 

Convention de Kyoto révisée est de faciliter le commerce au moyen de l'harmonisation et de la simplification des procédures et des 

pratiques douanières. À cet égard, la Convention prône des normes et des recommandations pratiques pour des procédures et des 

techniques douanières modernes. 
1107 OMC  2014,  formation   Made in …? Comprendre les règles d’origine, Division de l'accès aux marchés  
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De nombreux pays peuvent intervenir dans la fabrication d'une marchandise (Pyjama en coton), 

mais il ne doit y avoir qu'un seul pays d'origine. Il faut alors une  règle  pour identifier le ‘’ Made in’’. 

Plusieurs définitions peuvent s'appliquer aux  ROo , ces règles  fixent les modalités et critères 

spécifiques permettant d’attribuer une origine nationale à un produit donné pour lui appliquer certaines 

réglementations commerciales, la notion de l’origine a gagné en importance et également en 

complexité  Suite à la division internationale de processus de processus productif  DIPP1108 

2- la typologie des règles d’origine  et leur l’importance. 

Dans le commerce  « NPF »  chaque pays doit accorder à l’ensemble des pays partenaires un 

avantage commercial accordé à l’un d’entre eux. Les  règles d’origines non préférentielles RDONP  

s’inscrivent juridiquement dans le contexte des régimes tarifaires de droit commun 

Les règles d’origines non préférentielles « RDONP »  s'entendront des lois, réglementations et 

déterminations administratives d'application générale appliquées par tout Membre pour déterminer le 

pays d'origine des marchandises1109 Les règles d’origines préférentielles « RDONP »  déterminent : 

statistiques1110, contingents, mesures antidumping, licences, étiquettes 

Les règles d’origines préférentielles RDOP, s'entendront des lois, réglementations et 

déterminations administratives quant à elles, ont pour objectif principal  de déterminer quels produits 

peuvent bénéficier de préférences tarifaires1111 accordées en vertu D’accords ou de régimes 

particuliers (zones de libre-échange, régime préférentiel).  de régimes particuliers (zones de libre-

échange, régime préférentiel). 

Comme le souligne M.Stefano Inama, « une des principales différences entre les règles d’origine 

préférentielles et non préférentielles est que les règles non préférentielles doivent toujours fournir une 

méthode exhaustive de détermination de l’origine.  

Parce qu’il faut dans tous les cas déterminer l’origine non préférentielle pour que les autorités 

douanières puissent appliquer les instruments de politique commerciale. En revanche, dans le cas des 

règles d’origine préférentielles, si les critères d’origine ne sont pas satisfaits, le droit préférentiel ne 

sera pas appliqué mais il n’est pas nécessaire de chercher d’autres méthodes de détermination de 

l’origine 1112». 

3-   Les Critères de détermination de  l’origine   

La CKR1113 reconnaît des critères fondamentaux pour déterminer le ''Made in " entièrement produit 

ou obtenu et transformation substantielle  

                                                           
1108 L'expression "Division internationale des processus productifs" intervient dès le moment où un stade du processus de production se 

déroule dans un autre pays que celui où est assemblé le produit fini. Ce phénomène, qui correspond à une division verticale de la 

production, a donné naissance à un commerce international de pièces et de composants et à des réexportations de produits finis 

après montage. Ces échanges se réalisent entre filiales de firmes multinationales ou dans le cadre de sous-traitance ou d'accords 

inter-firmes. 
1109 Article 1.1 L'Accord sur les règles d'origine (Annexe 1A de l'Accord de Marrakech, portant création de l'Organisation mondiale du 

commerce en 1995) 
1110 Les RDO,  et les statistiques du commerce sont illustrés par un article de presse, sous le titre de “Barbie et l’économie 

mondiale”. (R. Tempest, Times 22 septembre 1996.)  (http://french.china.org.cn./fabook/menu19-4.htm),  Cet article fournit un 

exemple des difficultés liées à la détermination de l’origine et à sa pertinence aux fins d’établissement des statistiques. 
1111 Préférences tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994” (Annexe II, 

Paragraphe 1). 

 
1112 Les Règles D’origine Non Préférentielles, INAMA S, CNUCED “Champ d’application de l’Accord : Programme de travail pour 

l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles et déclaration commune sur les règles d’origine préférentielles”, 

UNCTAD/ITCD/TSB/10, in Les Initiatives Des Pays En Développement Pour Les Futures Négociations Commerciales, CNUCED, 

01/07/2000, pp. 429-458 
1113 La Convention de Kyoto révisée (CKR) est la principale Convention douanière. Elle a été élaborée par l'Organisation mondiale des 

douanes et est entrée en vigueur le 3 février 2006. La Convention est une version actualisée et révisée de la Convention internationale 

sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières (ou convention de Kyoto) adoptée en 1973 - 1974. L'objectif de la 

http://french.china.org.cn./fabook/menu19-4.htm
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a- Entière Obtention 

 Pour respecter cette règle il ne faut utiliser aucune composante ni aucun matériau provenant d'une 

autre économie, s'agit principalement des produits naturels et des marchandises fabriquées à partir de 

produits naturels entièrement obtenus1114 dans un pays. On peut citer comme exemples courants les 

produits extraits, récoltés, chassés ou capturés dans un pays: les produits minéraux extraits du sol d'un 

pays, les végétaux récoltés ou cueillis dans ce pays; les animaux vivants nés et élevés dans ce pays ou 

capturés ou pêchés dans ce pays, les produits de La pêche maritime etc 

C’est une approche stricte appliqué par la plupart des pays pour un management efficace des 

opérations du commerce international. 

b- Transformation Substantielle 

Ce critère est le  plus complexe sur le plan technique, il comprend  les composantes :  

- SH 

On considère une marchandise a subi une transformation substantielle lorsqu'elle est classée dans 

une position ou sous-position (selon la règle exacte applicable) différente de celle de l'ensemble des 

matières non originaires utilisées. 

Le " Made in" alors n'est fondée que sur  la classification  Tarifaire de la marchandise finale et des  

composants Utilisés, selon le Système harmonisé1115 (SH) 

- Valeur Ajouter 

Indépendamment d'une modification de son classement tarifaire L'origine d’une marchandise est 

fondée également sur les caractéristiques d'un produit, telles que son prix final (valeur) le prix et La 

proportion des intrants étrangers ou locaux , Le critère de valeur ajoutée peut s'exprimer de deux 

manières, à savoir sous la forme d'un niveau maximum autorisé de matières non originaires ou d'un 

niveau minimum exigé de matières d'origine nationale 

II- LA ZONE  DE  LIBRE-ECHANGE  CONTINENTALE  AFRICAINE  

1- Processus de Création de La Zone de libre échange continentale Africaine  

                                                           
Convention de Kyoto révisée est de faciliter le commerce au moyen de l'harmonisation et de la simplification des procédures et des 

pratiques douanières. À cet égard, la Convention prône des normes et des recommandations pratiques pour des procédures et des 

techniques douanières modernes. 
1114 Convention de Kyoto révisée, Annexe spécifique K / Chapitre 1  Les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales 

ou de son fond de mers ou d'océans;  

b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays; 

 c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays; 

 d) les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;  

e) les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;  

f) les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays;  

g) les marchandises obtenues à bord de navire-usine de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f);  

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation 

des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;  

i) les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui 

ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières; 

 j) les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes a) à i). 

 
1115 La nomenclature du Système harmonisé 2012, que l'on appelle communément Système harmonisé ou plus simplement SH 2012 et 

qui est publiée par l'Organisation mondiale des douanes (OMD), est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, mettant ainsi en application 

une variété de changements tarifaires touchant au commerce international. 

Le Système harmonisé est considéré comme la norme mondiale pour le classement de plus de 98 % des marchandises échangées dans le 

monde. La version SH 2012 comprend 220 séries de modifications réparties dans de multiples secteurs. 
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La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), est  un bloc   de libre-échange   sur 

l'ensemble du continent africain. Elle  regroupe la zone tripartite de libre-échange, qui  inclue le Marché 

commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et 

la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), avec d'autre part la Communauté 

économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union du Maghreb arabe (UMA),  et la Communauté des États 

sahélo-sahariens1116 

Plusieurs Travaux scientifiques ont montré que la mise en place  ZLECA pouvait se traduire par 

un accroissement du revenu réel de l’Afrique, en particulier si le choix des produits sensibles ne 

restreint pas  les possibilités de libéralisation du commerce sur le continent1117 

La mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine  est  soutenue par une volonté 

politique forte. En avril 2019, 22 pays avaient ratifié l’Accord et 15 d’entre eux avaient également 

déposé leur instrument de ratification en mai. Dans la continuité de ces efforts, la Zone de libre-échange 

continentale africaine entrera en vigueur lorsque l’Accord aura été ratifié par 22 pays1118  

1- La place de l’Afrique dans le commerce mondial  

Selon les statistiques du commerce mondial sur la base de donnée UNCTADstat, , L’Afrique est 

un acteur  marginal dans le panorama  du commerce transfrontalier  des marchandises.  Pendant la 

période 2015-2017, la valeur moyenne de ses échanges commerciaux  internationaux avec le reste du 

monde en prix courants s’est élevée à 760 463 millions de dollars, contre 481 081 millions de dollars 

pour l’Océanie, 4 109 131 millions de dollars pour l’Europe, 5 139 649 millions de dollars pour 

l’Amérique, et 6 801 474 millions de dollars pour l’Asie 

Figure 1 Commerce (exportations et importations, tous produits) avec le reste du monde, par région 

(En millions de   

dollars (en prix constants de 2000 par application de l’indice des prix à la consommation de chaque 

région 

Source :  Rapport 

CNUCED 2019, Calculs de la 

CNUCED, d’après la base de 

données UNCTADstat. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1116 CNUCED. (2016). Exploiter le potentiel du secteur des services en Afrique. 17(Juin), 30. Retrieved from 

http://www.ictsd.org/sites/default/files/Passerelles_Mai 2016.pdf 

 
1117 UNCTAD (2017). Commodity dependence and the Sustainable Development Goals. TD/B/C.I/MEM.2/37. Geneva. 3 August. 
1118 CNUCED. (2019 ). Made in Africa Les règles d’origine, un tremplin pour le commerce intra-africain 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_libre-%C3%A9change
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_tripartite_de_libre-%C3%A9change
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_commun_de_l%27Afrique_orientale_et_australe
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_commun_de_l%27Afrique_orientale_et_australe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27Afrique_de_l%27Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_d%C3%A9veloppement_d%27Afrique_australe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_du_Maghreb_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_des_%C3%89tats_sah%C3%A9lo-sahariens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_des_%C3%89tats_sah%C3%A9lo-sahariens
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La figure 1 ci-dessous montre l’évolution du commerce  international  dans chacune de ces régions  

pendant la période 2000-2017. 

Nous constatons que  L’Afrique n’a pas été épargnée par la crise économique  de  2007  et ses  

répercussions sur le plan des échanges internationaux, car son économie dépend beaucoup de ses 

échanges commerciaux avec  le  reste du monde.  

Le commerce intra-africain peut aider le continent à devenir moins vulnérable aux forces 

classiques. Dans les faits, en 2000-2017, l’Afrique a destiné de 80 % à 90 % de ses exportations au 

reste du monde. La seule région qui soit encore plus tributaire de ses exportations extrarégionales est 

l’Océanie.  

En revanche, l’Afrique est la région ayant la plus faible proportion d’exportations intra-régionales, 

si l’on excepte l’Océanie. En 2017, la part des exportations intra-régionales dans les exportations 

totales était de 16,6 % en Afrique, contre 68,1 % en Europe, 59,4 % en Asie, 55 % en Amérique et 7 

% en Océanie1119 

2- Les obstacles  du commerce africain  

L’espace économique  ZLECA  pourra être porteuse de nombreux avantages, L’un de ses 

principaux objectifs est de favoriser le commerce intra-africain entre les grands groupements régionaux 

du continent. Mais Ilya des entraves  et des obstacles  au commerce africain qui ne sont pas d’ordre 

tarifaire. Les plus grands de tous ces obstacles sont énumérés dans le Plan d’action pour le renforcement 

du commerce intra-africain, qui a été établi par l’Union africaine et dans lequel on peut lire :  

L’essor du commerce intra-africain a été entravé par un certain nombre de facteurs1120 

- Différences en matière de régimes commerciaux ;  

- Procédures douanières restrictives, 

- Obstacles administratifs et techniques ;  

- Limites de la capacité de production ;  

- Insuffisances dans le domaine des infrastructures liées au commerce,  

- Financement du commerce et des informations liées aux activités commerciales ; 

- Absence d’intégration des marchés de facteurs ;  

-  manque de considération accordée aux questions  liées au  marché  intérieur 

- Obstacles  Non  Tarifaires ; Règles d’origine  

 

 

 

 

                                                           
1119 UNCTADstat. 
1120 African Union (2013). Action plan for boosting intra-African trade. Available at www. 

au.int/web/sites/default/files/newsevents/pressreleases/26498-pr-action_plan_ for_boosting_intra-african_trade_f-english.pdf. 
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III- REGLES D’ORIGINE DANS LA ZONE  DE  LIBRE-ECHANGE  

CONTINENTALE  AFRICAINE  

1- Architecture des règles d’origine dans le  commerce intra-africaine  

Tableau 2 : Règles d’origine de la  ZLECA 

                          REGLES D’ORIGINE DANS L’ESPACE AFRICAINE 

COMMUNAUTE 

ECONOMIQUE 
 PRINCIPAUX CARACTERISTIQUES  D’APRES LES TEXTES 

JURIDIQUES DES ACCORDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX 

COMESA - Le COMESA propose trois options pour le calcul du pourcentage ad valorem, 

en combinaison avec une exigence de changement de position tarifaire. 

-  Le critère du changement de classement tarifaire consiste pour l’essentiel en 

spécifications au niveau des chapitres et des positions,  

- Le COMESA autorise les règles du cumul diagonal  

- Le COMESA autorise les règles du  l’absorption, mais ne prévoit pas de règle 

de tolérance.  

- le COMESA n’autorise pas  l’autocertification 

- Le COMESA  et exige le transport direct de marchandise  

CAE - La CAE n’a pas adopté de critère général de pourcentage ad valorem- 

- Le critère du changement de classement tarifaire consiste pour l’essentiel en 

spécifications au niveau du chapitre et de la position, avec 13 exceptions 

prescrivant un changement au niveau de la sous-position.  

- La CAE autorise le cumul diagonal  

- La CAE autorise les règles de tolérance 

- La CAE autorise les règles  d’absorption.  

- Le manuel sur l’application des règles d’origine prévoit le cumul total,  

- le texte juridique ne contient aucune disposition qui prévoit le  

- la CAE n’autorise pas l’autocertification,  

- La CAE exige le transport direct, 

- La CAE   prévoit la possibilité d’un transbordement. 

CEEAC - La CEEAC applique un pourcentage ad valorem  30 %.  

- La CEEAC autorise le cumul diagonal et l’absorption,  

- La CEEAC autorise l’absorption  

- La CEEACs ne prévoit pas de règle de tolérance.  

- La CEEAC n’autorise pas l’autocertification  

- La CEEAC  n’a pas de disposition claire concernant le transport 

direct. 

CEDEAO - La CEDEAO applique un pourcentage ad valorem uniforme à tous les produits, 

à savoir un minimum de 30 % de teneur en valeur régionale  

- Le texte juridique de la CEDEAO ne contient pas de dispositions expresses 

relatives au cumul, 

-  le cumul diagonal est permis à un certain point en vertu de l’article 2 du Schéma 

de libéralisation des échanges de la CEDEAO.  

- La CEDEAO n’a adopté ni règle de tolérance ni règle d’absorption. Sur le plan 

des exigences documentaires, 

-  la CEDEAO n’autorise pas l’autocertification  

la CEDEAO n’autorise pas le transport direct,  
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Source : Elaboration de l’auteur sur la base  du rapport de la CNUCED 2019 et sur la base de 

textes juridiques des Accords de libre échange, Cette analyse met en évidence que les ROo  de la 

CEEAC et de la CEDEAO tendent à être plus transparentes et plus faciles à comprendre par les 

exportateurs en raison d’un critère de pourcentage ad valorem uniforme. Les règles d’origine de la 

CEDEAO sont aussi moins restrictives pour ce qui est du critère de changement de classement tarifaire, 

car elles n’exigent le plus souvent qu’un changement de sous-position, alors que les ROo des autres  

ACPr  exigent en général un changement de chapitre ou de position. Cette appréciation de la 

restrictivité de la règle à l’aune du niveau du changement de classement requis n’est toutefois 

qu’indicative, comme exposé plus haut dans l’exemple du café en grain et des diamants 

2- Restrictivite  des règles  d’origine  

La restrictivité   d’un régime de ROo est un indicateur de la mesure dans laquelle ce régime limite 

les options des producteurs et/ou exportateurs et influe sur les décisions économiques et/ou induit un 

détournement des courants commerciaux internationaux. 

Tableau 3 : restrictivité des règles d’origine dans  la ZLECA 

INDICE  DE RESTRICTIVITE  D’ESTEVADEORDAL, 

COMESA 5 

CEDEAO 2 

SADC 4.5 

INDICE  DE RESTRICTIVITE  DE  HARISS 

COMESA 4 

CEDEAO 1 

SADC 7 

 

 

- SADC 

 

- La SADC n’applique pas de critère général de pourcentage ad valorem.  

- Le critère de changement de classement tarifaire consiste pour l’essentiel en 

exigences de changement de classement tarifaire au niveau du chapitre et de la 

position, auxquelles s’ajoutent quatre exigences de changement au niveau de la 

sous-position. 

-  La SADC autorise le cumul total (Draper et al., 2016)  

- La SADC  applique les règles de tolérance  

- La SADC  applique les règles  d’absorption 

-  La SADC n’autorise pas l’autocertification et exige le transport direct. 

- ACCORD 

TRIPARTITE 

- COMESA, 

- CAE 

- SADC 

- les règles d’origine prévues par l’Accord ne devraient pas restreindre les 

échanges 

-  qu’elles devraient être simples, souples et faciles à administrer pour les 

administrations douanières 

- faciles à respecter à un coût raisonnable pour les entreprises ;  

- qu’elles ne devraient pas être plus rigoureuses que  

- les règles en vigueur dans le cadre des accords commerciaux devraient favoriser 

les échanges et renforcer la compétitivité mondiale  

- qu’elles devraient autoriser le cumul diagonal (Draper et al., 2016 

- Le processus de négociation a abouti à un régime qui ne fixe pas de pourcentage 

général applicable à tous les produits comme critère de pourcentage ad valorem 
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Source : Elaboration de l’auteur sur la base des données CNUCED 2019 

Les ROo  doivent être conçues de manière à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises africaines 

utilisent les préférences tarifaires et non tarifaires pour participer aux CVRs   et CVMs et devenir  par 

la suite des acteurs dynamiques de la transformation structurelle du continent africaine  1121 

Les caractéristiques des ROo, c’est- à-dire la manière dont elles sont conçues et les obligations, 

les procédures et les coûts qui sont associés à leur application, ont des incidences sur les résultats à 

l’exportation et d’autres retombées.  

En fonction de ces caractéristiques,  les ROo  risquent, à des degrés divers, de restreindre le 

commerce, de mal orienter les  IDE  investissements, d’entraver la croissance de la productivité et de 

compromettre la possibilité d’atteindre le degré de bien-être qui serait possible autrement1122 

les  ROo  plus restrictives de l’Initiative  TSA1123 de l’Union européenne qui exige une double 

transformation  sur le plan industriel, sont révélées plus défavorables aux echanges commerciaux des 

PME africaine , cependant  les ROo  plus souples définies dans loi des États-Unis d’Amérique sur la 

croissance et les perspectives économiques de l’Afrique  qui exige une simple transformation dans le 

processus de production se sont révélées plus favorables aux  exportations des entreprises africaines1124 

3- Proposition pour  l’amélioration des  règles d’origine dans la ZLECA 

a- Transparence et simplicité 

- Quel que soit le degré de restrictivité convenu, le respect des règles sera moins contraignant 

si elles sont facilement accessibles et si les entreprises ont une claire compréhension des 

textes juridiques et des pratiques connexes 

- établir une plate-forme en ligne pour le commerce intra-africain assurant un accès convivial 

à un recueil des textes  juridiques des ROo  applicables dans la ZLECA et, dans l’idéal, 

dans les autres communautés économiques régionales africaine1125 

b- Prévisibilité 

- la prévisibilité des ROo  est primordiale afin de donner aux entreprises la possibilité de 

prendre des décisions éclairées pour revoir leurs stratégies et s’adapter à la situation 

consécutive à la mise en place de la ZLECA   

c- Convergence des règles 

Les entreprises africaines sont confrontées à des ensembles distincts, tels que :  

- la loi sur la croissance et les perspectives économiques de l’Afrique,  l’initiative « Tout sauf les 

armes »  et le Système généralisé de préférences 

                                                           
1121 CNUCED, 2019 

 
1122 Gretton, P., & Gali, J. (2005). The Restrictiveness of Rules of Origin in Preferential Trade Agreements. 34th Conference of 

Economists, University of Melbourne, 26 to 28 September 2005. Retrieved from http://www.pc.gov.au/research/supporting/restrictive-

rules-of-origin/restrictive-rules-of-origin.pdf 
1123 Tout sauf les armes est une initiative de l'UE  qui vise à supprimer les barrières douanières de l'UE  vis-à-vis des biens produits dans 

les PMA , soit 48 pays1. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du SGP et de l'accord de Cotonou 
1124 de Melo, J., & Portugal-Perez, A. (2014). Preferential market access design: Evidence and lessons from african apparel exports to 

the United States and the European union. World Bank Economic Review, 28(1), 74–98. https://doi.org/10.1093/wber/lht012 
1125 Voir http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tout_sauf_les_armes#cite_note-Commission-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Cotonou
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Dans cette optique, une convergence accrue des règles va non seulement dans le sens de l’« acquis 

» mis en avant pour ZLEAC,  

 À ce propos, il pourrait aussi être utile de réfléchir aux enseignements à tirer de la pratique des 

communautés économiques régionales, tant en interne que dans les négociations avec d’autres 

partenaires ; 

CONCLUSION 

Slon les statistiques du commece international, La Zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECA) s’étendra sur un marché de 1,2 milliard de personnes, et  un produit intérieur brut (PIB) de 

2 500 milliards de dollars dans l’ensemble des 55 États membres de l’Union africaine. Du point de vue 

du nombre des pays participants, elle sera la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la 

création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995 à  Marrakech.1126 

Selon  la littérature du commerce international, les ROo  présentent un impact sur le 

développement des investissements internationaux au sein des Accords Commerciaux régionaux , ces 

résultats confirment  les études faites par   Koskinen (1983)  Hindley, Brian (1990),. James, William 

E., and  Masaru Umemoto. (2000),   Lloyd, Peter.J. 1993. Hoekman, Bernard. (1994), Inama, Stefano 

(1995),. Krishna,  Kala, and Anne Krueger. 1995. Cadot et al. (1999), Estevadeordal (2000). Augier et 

al. (2003), Estevadeordal et Suominen (2003) 

Les ROo  sont les critères qui  permettant de déterminer le pays d’origine d’une marchandise  ces 

règles juridiques et techniques pourraient jouer un rôle décisif dans le succès de l’espace économique  

ZLECA  et par la suite l’intégration  de continente.   

 Les ROo , en tant que pierre angulaire de la mise en œuvre effective de la libéralisation 

préférentielle du commerce, sont le moyen indispensable de rendre toute ZLECA opérationnelle et 

revêtent une importance vitale pour les PMA africains, à qui elles offrent des possibilités de développer 

leurs échanges  commerciaux internationaux 1127 

  

                                                           
1126 La Zone de libre-échange continentale africaine - Questions et réponses : Disponibele sur le lien  : 

https://www.uneca.org/fr/publications/la-zone-de-libre-%c3%a9change-continentale-africaine-questions-et-r%c3%a9ponses 
1127  Déclaration Mukhisa Kituyi, né en 1956 au Kenya, est devenu secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED) 

 

 

https://www.uneca.org/fr/publications/la-zone-de-libre-%c3%a9change-continentale-africaine-questions-et-r%c3%a9ponses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_le_commerce_et_le_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_le_commerce_et_le_d%C3%A9veloppement


 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

495 

REFERENCES 

Articles  

 Cadot, O., Cerdi, C. D., & De Melo, J. (2008). Préférences commerciales et règies d’origine: 

Perspectives des Accords de Partenariat Économique pour I’Afrique de I’Ouest et central. In Revue 

d’Economie du Developpement (Vol. 22). https://doi.org/10.3917/edd.223.0005 

 Cadot, O., & Ing, L. Y. (2016). How Restrictive Are ASEAN’s Rules of Origin? Asian Economic 

Papers, 15(3), 115–134. https://doi.org/10.1162/ASEP_a_00461 

 Carrere, C., Cadot, O., De, J. M., Tumurchudur, B., Carrere, C., Cadot, O., … Specific, P. (2011). 

Product Specific Rules of Origin in EU and US Preferential Trading Arrangements : An Assessment 

To cite this version : HAL Id : halshs-00564704. 

 De Melo, J., & Portugal-Perez, A. (2014). Preferential market access design: Evidence and lessons 

from african apparel exports to the United States and the European union. World Bank Economic 

Review, 28(1), 74–98. https://doi.org/10.1093/wber/lht012 

 Gretton, P., & Gali, J. (2005). The Restrictiveness of Rules of Origin in Preferential Trade 

Agreements. 34th Conference of Economists, University of Melbourne, 26 to 28 September 2005. 

Retrieved from http://www.pc.gov.au/research/supporting/restrictive-rules-of-origin/restrictive-

rules-of-origin.pdf 

Rapports 

 African Union (2013). Action plan for boosting intra-African trade. Available at www. 

au.int/web/sites/default/files/newsevents/pressreleases/26498-pr-action_plan_ for_boosting_intra-

african_trade_f-english.pdf. 

 CNUCED. (2016). Exploiter le potentiel du secteur des services en Afrique. 17(Juin), 30. Retrieved 

from http://www.ictsd.org/sites/default/files/Passerelles_Mai 2016.pdf 

 CNUCED. (2016). Exploiter le potentiel du secteur des services en Afrique. 17(Juin), 30. Retrieved 

from http://www.ictsd.org/sites/default/files/Passerelles_Mai 2016.pdf 

 UNCTAD (2017). Commodity dependence and the Sustainable Development Goals. 

TD/B/C.I/MEM.2/37. Geneva. 3 August. 

 CNUCED. Le développement économique en Afrique , 2019 : Made in Africa − les règles d’origine, 

un tremplin pour le commerce intra-africain   

 Organisation mondiale du commerce (OMC). 2003. «Accord commerciaux régionaux» 

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm. 

 , CNUCED (2020 ). Les Règles D’origine Non Préférentielles, INAMA S “Champ d’application de 

l’Accord : Programme de travail pour l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles et 

déclaration commune sur les règles d’origine préférentielles”, UNCTAD/ITCD/TSB/10, in Les 

Initiatives Des Pays En Développement Pour Les Futures Négociations Commerciales, CNUCED, 

01/07/2000, pp. 429-458 

Accords et textes juridiques 

 Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce. Repéré le 10.11.2019 

 à https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/04-wto_f.htm 

 GATT. Repéré le 10.11.2019 à https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/06-gatt_f.htm 

 Accord sur les règles d'origine (Annexe 1A de l'Accord de Marrakech, portant création de 

l'Organisation mondiale du commerce en 1995  

 La Convention de Kyoto révisée (CKR)  

 

http://www.ictsd.org/sites/default/files/Passerelles_Mai%202016.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/04-wto_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/06-gatt_f.htm


 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

496 

Webographie  

 http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ 

 UNCTADstat 

 https://www.uneca.org/fr/publications/la-zone-de-libre-%c3%a9change-continentale-africaine-
questions-et-r%c3%a9ponses 

 L’article est susceptible d’être publié sous les conditions suivantes :   

 Résume mal vu et insuffisant, ajouter un résumé en arabe   

 Absence du plan d’article 

 Nombre insuffisant de définitions  

 Corriger les fautes d’orthographe  

 Modifier l’introduction et la conclusion  

 Absence d’une méthodologie et une analyse du cas marocain qui monteront l’apport du chercheur.  

 Cela dans les brefs délais.  

  

https://www.uneca.org/fr/publications/la-zone-de-libre-%c3%a9change-continentale-africaine-questions-et-r%c3%a9ponses
https://www.uneca.org/fr/publications/la-zone-de-libre-%c3%a9change-continentale-africaine-questions-et-r%c3%a9ponses
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Résumé  :  

À partir de 1983, le Maroc et dans une logique du Programme d’Ajustement Structurel 

(PAS), une inédite conception mise en place pour l’amélioration du climat d’investissement et 

pour le développement de l’attractivité des IDE, le pays a lancé plusieurs réformes qui ont 

touché les différents domaines de l’environnement des affaires . 

Toutefois, les résultats réalisés par le Maroc en matière d'attractivité des IDE restent 

modestes par rapport au potentiel d'investissement du pays. Le Maroc est appelé plus que 

jamais à continuer le processus des réformes entamé il y a trois décennies, en ciblant, en 

particulier, le domaine de la justice . 

 

Mots clés : Climat d’investissement, IDE, attractivité, réformes structurelles, Maroc. 

 

Introduction :  

Dans un contexte international, qui est caractérisé par la mondialisation, l’amélioration de 

l’attractivité de l’économie et la mobilisation de l’investissement direct étranger (IDE) constituent l’un 

des éléments essentiels de la stratégie de croissance et d’intégration au jeu économique international. 

Par le fait et partout dans le monde, l’investissement étranger est devenu une priorité majeure et 

les pays s’effectuent une sorte de concurrence entre eux pour son attraction. Selon MICHALET1128, le 

renforcement de l’attractivité des nations pour l’investissement étranger est devenu, depuis la fin des 

années 80, le nouvel impératif des politiques industrielles, au Nord comme au Sud. 

Au Maroc, depuis la seconde moitié des années 80, dans une logique du Programme d’Ajustement 

Structurel (PAS), une nouvelle vision pour l’amélioration de son climat d’investissement et pour le 

développement de son attractivité pour les IDE.  

L’objectif de cet article est d’analyser et étudier le climat d’investissement et son impact en matière 

d’attractivité des IDE pour l’économie marocaine.  

Notre article est exposé en trois grandes parties : 

Dans un premier temps, on va étudier les notions de climat d’investissement, de l’IDE et de 

l’attractivité ; ce qui va nous permettre d’encercler les constituantes du climat d’investissement et de 

l’attractivité « I ».  

                                                           
1128MICHALET C.A (1999) ; La séduction des nations ou comment attirer les investissements ; Editions  Economica, Paris, p. 1. 
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Par la suite, on va examiner les différentes variables qui composent le climat d’investissement au 

Maroc et analyser l’évolution de l’attractivité de l’économie marocaine pour l’IDE « II ». 

Enfin, on va terminer notre article par une lecture des IDE au Maroc entre 2008 et 2019, par flux 

nets, par secteur et par pays investisseur « III ».  

PREMIERE PARTIE : CLIMAT D’INVESTISSEMENT ET ATTRACTIVITE DE L’IDE : 

REVUE DE LA LITTERATURE :  

1. Le climat d’investissement : 

La Banque Mondiale1129 définit le climat d’investissement comme l’ensemble des facteurs locaux 

influençant les opportunités et les incitations qui permettent aux entreprises d’investir de façon 

rentable, de créer des emplois et de développer leurs activités. Selon cette institution financière 

internationale, le climat d’investissement inclut les quatre dimensions suivantes :  

(1) la stabilité et la sécurité ; (2) la réglementation et la fiscalité ; (3) les finances et l’infrastructure 

; et (4) la main-d’œuvre et le marché du travail.  

Le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI)1130 définit le climat 

d’investissement comme l’ensemble des facteurs macro-économiques qui déterminent l’attractivité 

d’un pays, d’une région ou d’un continent, aux entrepreneurs. Pour le CRDI, l’environnement des 

affaires est l’ensemble des facteurs microéconomiques qui influencent la gestion des entreprises et les 

conditions d’existence des entreprises.  

Dans le ‘‘Cadre d'action pour l'investissement’’, l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques (OCDE)1131identifie dix domaines clés  qui agissant directement sur 

l’investissement : les politiques d’investissement, la promotion et l’aide à l’investissement, la politique 

commerciale, la politique de la concurrence, la politique fiscale, la gouvernance d’entreprise, le 

comportement responsable des entreprises, les ressources humaines, le développement du secteur 

financier et l’infrastructure et la gouvernance publique.  

Le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI)1132définit le climat 

d’investissement comme étant un ensemble des facteurs macro-économiques qui déterminent 

l’attractivité d’un pays, d’une région ou d’un continent, aux entrepreneurs. 

 Pour le CRDI, l’environnement des affaires est l’ensemble des facteurs microéconomiques qui 

influencent la gestion des entreprises et les conditions d’existence des entreprises. 

Autrement dit, le climat d’investissement peut être définit par un groupement  des éléments 

politiques, juridiques, économiques et sociaux qui poussent un investisseur à décider de s’installer dans 

une région ou dans un pays donné pour faire ses affaires.  

Ces facteurs sont variés, puisqu’il s’agit de la stabilité politique, de la stabilité macroéconomique, 

de coût de la main d’œuvre, de régime fiscal, de qualité des services bancaires et autres médiateurs 

financiers, de coût de l’énergie et de la disponibilité de ressources énergétiques, etc. 

                                                           
1129The World Bank development report 2005 : http://go.worldbank.org/WVDAOSZJ20 
1130Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), Fond de Recherche sur le Climat d’Investissement et 

l’Environnement des Affaires. 
1131http://www.oecd.org/daf/investissement/pfi 
1132Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), Fond de Recherche sur le Climat  

d’Investissement et l’Environnement des Affaires.  

http://www.auf.org/media/IMG2//pdf/CIEA_AppelCandidatures_2007.pdf 
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2. L’attractivité de l’IDE : 

2.1. Définitions : 

 Définition de l’IDE : 

L’OCDE défini l’IDE comme suit : «l’investissement direct étranger traduit l’objectif d’une entité 

résidant dans une économie (‘‘investisseur direct’’) de procurer un intérêt durable dans une entité 

résidant dans une économie autre que celle de l’investisseur (‘‘entreprise d’investissement direct’’). Le 

concept d’intérêt durable nécessite l’existence d’une relation à LT entre l’investisseur direct et 

l’entreprise et l’exercice d’une influence remarquable sur la gestion de l’entreprise. L’investissement 

direct comprend à la fois l’opération initiale entre les deux entités et toutes les opérations ultérieures 

en capital entre elles et entre les entreprises affiliées, qu’elles soient constituées ou non en sociétés»1133. 

Le concept d’intérêt durable et du pouvoir de décision et en cohérence avec la gestion qui distingue 

l’IDE de l’investissement de portefeuille. L’IDE suppose ainsi l’engagement dans une activité 

productive. Il est plus stable car même en cas de crise ou de baisse de productivité, une part de 

l’investissement, une fois réalisée, il sera difficile pour la récupérer. L’IDE a ainsi fait preuve de 

résilience dans le contexte des crises financières. 

 L’attractivité des IDE : 

L’attractivité peut être définie comme la capacité à drainer et à attirer des hommes, des 

activités/fonctions et des compétences sur un territoire grâce à ses ressources, sans les dilapider et sans 

négliger la qualité de vie des populations1134. 

L’attractivité de l’investissement international porte sur les aptitudes d’un espace national à attirer 

les investisseurs étrangers. Elle est «le résultat dialectique, d’une part, de la demande par les firmes 

d’avantages de localisation qui leur permettront de renforcer leur compétitivité sur le marché mondial 

et, d’autre part, de l’offre partielle ou totale de ces avantages par les différents territoires»1135. 

Au sens étroit, l’attractivité est définie comme «l’ensemble des mécaniques mis en place par l’Etat 

(code d’investissement, traitement juridique et fiscal de l’IDE, infrastructures publiques, etc.) existant 

dans le pays hôte dans le but de mieux attirer l’IDE»1136. Une vision plus riche de l’attractivité y 

implique trois autres séries d’éléments : le climat d’investissement, le risque pays et les avantages 

économiques comparatifs1137. 

On peut évaluer le climat d’investissement à partir des critères suivants : niveau et stabilité des 

variables macroéconomiques (taux d’inflation, croissance du PIB, taux de chômage, investissement...) 

et d’indices de la stabilité politique locale. Selon ANDREFF, il n’y a qu’un maigre rapport entre les 

indicateurs macroéconomiques et le degré d’attractivité des Pays en voie de développement. Le 

deuxième principe examine le risque pays, tel qu’évalué par la communauté financière internationale. 

Pour ANDREFF, les Firmes Multi Nationales y sont notamment sensibles, en distinctif lorsque la note 

du pays est mauvaise.  

Le régime juridique de l’investissement et en particulier de l’investissement étranger, il s’agit ici 

de l’absence de discrimination vis-à-vis des investisseurs étrangers, de la sécurité juridique concrète 

                                                           
1133OCDE (1996); Définition de référence de l’OCDE des investissements directs internationaux; Publications de l’OCDE, 3èmeédition, 

Paris, p. 8. 
1134ANGEON V. et RIEUTORT L. (2007) ; L’attractivité territoriale en questions ; Nouvelle attractivité des territoires et engagement 

des acteurs, (dir.) par CHIGNIER-RIBOULONF. et SEMMOUD N., Presses Univ. Blaise Pascal, pp. 235-247 
1135MICHALET C.A.; op. cit., pp. 71-72 
1136ANDREFF W.(1997);Les firmes multinationales et les pays associés à l’Union Européenne; In Les investissements directs étrangers: 

facteurs d’attractivité et de localisation»; collectif, GUERRAOUI D. et RICHET X. (sous la direction de); Les éditions Toubkal et 

l’Harmattan, Casablanca-Paris, p. 44 
1137BID, p. 45. 
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pour les investisseurs et du respect des règles de l’économie de marché ; là les FMN y sont 

particulièrement sensibles. 

 Conditions d’attractivité de l’IDE : 

MICHALET à travers ses recherches essaye toujours de faire une distinction entre les pré-

conditions de l’attractivité et les conditions nécessaires1138. Selon lui, pour qu’un territoire figure sur 

la ‘‘longue liste’’ des investisseurs, il faut qu’il répond d’une manière impérative des conditions 

préalables. Par pré-conditions de l’attractivité, MICHALET entend la stabilité et la soutenabilité du 

cadre macro-politique et macro-économique, le climat d’investissement et l’existence d’un Etat de 

droit.  

L’investisseur étranger cherche tout d’abord et avant toute chose, la stabilité du régime politique. 

Si la probabilité d’un ou d’une suite de coups d’Etat est élevée, même si la rentabilité du projet est 

attrayante, il est probable que le pays sera rayé de la liste longue. La stabilité économique vient en 

second lieu.  

Il faut donc répondre à une série de variables macroéconomiques qui permettent d’évaluer la 

soutenabilité d’un régime de croissance : équilibre du budget, équilibre de la balance des paiements, 

taux d’inflation, taux d’endettement extérieur, stabilité du taux de change, etc 

Les investisseurs susceptibles s’intéressent beaucoup à des variables qui sont les  composantes du 

climat des investissements, c’est-à-dire de l’environnement légal et réglementaire des activités 

courantes des entreprises installées sur place: (i) liberté de transfert des capitaux et régime des changes; 

(ii) fiscalité sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les revenus des personnes physiques; 

(iii) droits de douane et fonctionnement des douanes, des ports et aéroports; (iv) législation sociale, 

plus spécialement, la flexibilité du marché du travail, les droits syndicaux, les attitudes des inspecteurs 

du travail, etc.; (vi) l’attitude plus ou moins amicale du gouvernement et de l’administration au niveau 

central et au niveau local vis-à-vis du secteur privé1139; (vii) délais  exigés par les procédures 

administratives nécessaires à la constitution d’une société commerciale, aux autorisations des 

investissements, à l’obtention de régimes ouvrant droit à des incitations fiscales et financières, à 

l’obtention des permis de travail ; et (viii) sécurité et cadre de vie pour les expatriés (écoles, logements, 

loisirs, climat…). 

Enfin, Les investisseurs directs étrangers se préoccupent de l’évaluation de la stabilité, de la 

transparence et de l’efficacité du système légal, réglementaire et judiciaire. L’Etat de droit crée ainsi 

une dimension essentielle au même titre que la stabilité politique et économique. D’autre part, un 

système judiciaire incapable de faire respecter les engagements des partenaires à l’échange réduit les 

opportunités d’affaires les plus attrayantes.  

Par élimination des territoires qui n’offrent pas les pré-conditions, les investisseurs éventuels 

commencent à examiner tous les conditions nécessaires pour l’inscription d’un pays sur la « Short 

List ».  On peut classer ces investisseurs en quatre catégories : la taille et le taux de croissance du 

marché, le système de communications et des télécommunications, la disponibilité en ressources 

humaines qualifiées et l’existence d’un tissu d’entreprises locales performantes. Somme toute, les 

investisseurs choisissent entre les territoires qui figurent sur la « Short List ».   

 

                                                           
1138MICHALET C.A., op. cit., pp. 72 à 83. 
1139L’existence de programmes de privatisation constitue un signal positif, non seulement parce qu’ils ouvrent des opportunités 

d’investissement, mais aussi, parce qu’ils manifestent clairement une orientation politique favorable à l’initiative privée. Voir à ce propos: 

MICHALET C. A. (1999) ; Un nouvel impératif de la politique industrielle dans la globalisation : l’attractivité ; In Globalisation et 

politiques économiques : les marges de manoeuvre ; BOUËT A. et Le CACHEUX C. (dir.) ; Economica, Paris, pp. 392-393. 
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Lorsqu’un pays répond parfaitement à l’ensemble des préalables et des conditions nécessaires, il 

doit faire un effort supplémentaire. Il s’agit ici, de revoir et examiner l’attractivité du pays et de leurs 

sites par le développement d’une politique accélérée de promotion orientée vers la communauté des 

investisseurs étrangers. C’est pour cela que le choix d’implantation doit être averti par des organismes 

spécialisés à travers des politiques de promotion des investissements qui s’inspirent des techniques de 

marketing1140. 

DEUXIEME PARTIE : LE CLIMAT D’INVESTISSEMENT ET L’ATTRACTIVITE DE 

L’ECONOMIE MAROCAINE POUR L’IDE : ANALYSE ET PERSPECTIVES  

L'attractivité de l'investissement direct étranger au niveau de notre pays ne cesse de se confirmer 

comme le prouve le flux continu des implantations étrangères au Maroc. Outre les domaines 

d'intervention traditionnels des investisseurs étrangers, à savoir le tourisme, le textile et l'industrie. 

Egalement les Investissements directs étrangers (IDE) ont touché de nouveaux champs tels que 

l'équipement des voitures et la fabrication de pièces destinées à l'industrie aéronautique. De même, 

notre pays est devenu une destination privilégiée pour la délocalisation des activités de service à 

l'échelle méditerranéenne (l’industrie automobile, l’industrie informatique). 

1. Evolution générale des IDE 

Depuis l’indépendance, le Maroc a montré sa volonté d’attirer les investissements et les capitaux 

étrangers, ceci s’est affirmé dans les différentes lois relatives à l’investissement. En effet, les ressources 

naturelles dont dispose le pays additionnées à de nombreux avantages comparatifs, tels que la proximité 

de l’Europe, l’infrastructure, la disponibilité de la main d’œuvre (jeune), la francophonie et les 

avantages fiscaux, sont des déterminants favorables. 

1.1. Flux et Origines des IDE au Maroc 
Notre pays poursuit, par ailleurs, sa politique d'intégration dans l'économie mondiale, notamment 

vers les marchés progressifs. L'Afrique y occupe une place privilégiée, comme le montre la croissance 

annuelle de 11% en moyenne des échanges du Maroc avec le continent sur la période 2005-20151141. 

L'ensemble des mutations engagées par le royaume semble aujourd'hui porter ses fruits : le Maroc, 

68ème au classement global du « Doing Business 2017» de la Banque mondiale vient ainsi de faire 

une entrée remarquée dans le premier tiers des pays ayant le meilleur environnement des affaires1142. 

Une performance confirmée par le rapport de compétitivité du Forum économique mondial, qui classe 

le Maroc à la 70ème position, premier du Maghreb et 4e en Afrique, derrière l'Île Maurice, l'Afrique 

du Sud et le Botswana1143. 

A cet effet, il est légitime de se poser les questions sur l’origine de cette croissance des 

investissements directs étrangers, les réformes mises en oeuvre depuis une quinzaine d'années ont-elles 

réellement un impact sur le montant des IDE entrants au Maroc ? Les statistiques de l'Office des 

changes nous le confirment. On observe tout d'abord que le montant annuel moyen de ces IDE est passé 

de 20,9 MMDH sur la période 2000-2007, à 32,6 MMDH de dirhams entre 2008 et 20151144. La lecture 

des données statistiques mettent en relief, que jusqu’à 2010, les IDE étaient particulièrement irréguliers 

et fortement liés aux vagues de privatisation qui se sont succédées dans des domaines aussi variés que 

la téléphonie mobile, la finance, le tabac, la distribution d'eau, l'agro-alimentaire, les matériaux de 

construction ou encore le textile. Depuis 2010, leurs montants annuels ont dépassé la moyenne 

                                                           
1140Voir à ce sujet NOISETTE P. et VALLÉRUGO F. (1996) ; Le marketing des villes : un défi pour le développement stratégique; Les 

éditions d’organisation, Paris.  
1141Ministère de l’économie et des finances, « projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017, rapport économique et financier», 

2017, p.22 
1142La Banque mondiale, «Doing Business 2017 : résultats encourageants pour les pays du Maghreb», 2016, p .8 
1143IDEM p.10. 
1144Ministère de l’économie et des finances, « projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017, rapport économique et financier 

», 2017, p.13. 
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régionale et leurs performances n'ont pas été affectées par le Printemps arabe1145. À l'heure actuelle, le 

royaume capte 0,4% des IDE mondiaux effectués dans les pays en développement et 5% des IDE en 

Afrique1146. Pour ce qui est de l'origine des investisseurs au Maroc, il apparaît que depuis l'an 2000 le 

trio de tête est resté inchangé, mais des mutations sont en cours. La France demeure le premier 

partenaire du royaume, avec une part de 49% des IDE totaux investis sur la période 2000-2007 et 38% 

entre 2008 et 20151147. Cette baisse relative est également visible en Espagne. Elle est passée de 21 à 

5%. Ceci lui vaut de céder sa seconde position dans le classement des paysinvestisseurs aux Émirats 

Arabes Unis, dont la part dans les IDE a évolué de 4 à 13% au cours des mêmes périodes de référence. 

D'une manière générale, la part des pays issus de l'Union européenne (85 et 60%) a cédé du terrain aux 

pays arabes, passés de 10 à 41%1148, mais l'annonce récente de projets majeurs menés par des 

investisseurs asiatiques pourrait bien faire bousculer la donne dans un avenir proche. 

1.2. Domaines et perspectives d'investissements 

D’après les derniers chiffres de l’Office des changes, le Maroc a, en effet, attiré près de 

2,57milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE) en 20171149, soit une hausse de 12 % 

par rapport à 2016. Reconnu comme étant l’un des meilleurs marchés émergents pour l’investissement 

à l’étranger, le pays attire surtout les investissements vers les secteurs de l’énergie, des infrastructures, 

du tourisme et des nouvelles technologies. 

Ce renforcement traduit un effort de rattrapage et une volonté de l’Etat marocain pour le 

renforcement et la consolidation des reformes et mesures administratives, institutionnelles et 

économiques au profit des IDE, et surtout pour une modernisation de l’appareil productif. Ce qui laisse 

augurer d’une relative confiance des opérateurs privés aussi bien nationaux qu’étrangers quant aux 

potentialités de croissance de l’économie nationale. 

Sur le territoire national, des projets d'envergure sont déjà sur les rails. Au cours des quinze 

dernières années, les télécommunications et le tourisme ont perdu de leur attrait au profit des services, 

de l'immobilier, y compris les grands travaux et du secteur de l'énergie et des mines. Quant à l'industrie, 

elle, bénéficie à plein des effets du Plan d'accélération industrielle, qui positionne le Maroc comme 

base privilégiée de fabrication en Afrique pour les investisseurs étrangers. 

Par ailleurs il est à signaler que parmi les secteurs en fort développement, l'automobile et 

l'aéronautique se montrent particulièrement dynamiques. Ils sont au coeur de partenariats et de contrats 

d'investissement qui devraient prochainement entrer dans leurs phases de mise en oeuvre1150. La région 

de Tanger attire à elle seule deux projets phares. Le premier est porté par l'opérateur néerlandais APM 

Terminals, qui investira quelque 8 MMDH dans le port de Tanger Med d'ici 2019. Non loin de là et 

dans une logique de complémentarité et d’effet multiplicateur, une nouvelle ville industrielle qui fait 

son apparition. Sa construction initiée par le groupe chinois Haite, nécessitera environ 10 milliards de 

dirhams. À terme, ce sont 200 industries chinoises qui s'y installeront, créant jusqu'à 100.000 emplois 

et investiront 100 MMDH au cours de la décennie à venir1151.  

Aux côtés de PSA, Stelia, Bombardier, Yazaki, Delfingen, elles affichent leur confiance en l'avenir 

du Maroc et stimulent le développement économique et social du royaume ainsi que ses exportations. 

La spirale vertueuse des IDE est bel et bien engagée. 

                                                           
1145IDEM 
1146Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, « world investissement report », 2017. 
1147Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, « world investissement report », 2016. 
1148Ministère de l’économie et des finances, « Projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017, rapport économique et financier 

», 2017, p.23. 
1149Offices des changes, « indicateur des échanges extérieurs », 2017, p.3. 
1150Ministère de l’économie et des finances, « Projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017, rapport économique et financier 

», 2017, p.14 
1151Le parisien, « Le Maroc accueillera une ville industrielle chinoise », 2017, p.2 
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2. Principales mesures prises en vue d’améliorer l’attractivité du Maroc 

La promotion des investissements directs étrangers constitue une action déterminante pour faire 

face à la mondialisation de l'économie, à la compétitivité internationale et au redéploiement sans 

précédent d'activités économiques. Le Maroc a développé une stratégie efficace d'attraction des IDE 

qui lui permet aujourd'hui de se positionner parmi les meilleurs pays africains bénéficiaires de l'IDE. 

Pour ce faire, le Maroc a entamé la réalisation d'un certain nombre d'actions en vue de promouvoir des 

investissements privés principalement étrangers. 

Ainsi le Maroc a été amené à entreprendre la réforme et l’actualisation d'un certain nombre de 

textes, et ce en vue de contribuer à la réalisation de quelques objectifs d'ordre économique. L’important 

de ces réformes, a concerné la prudence macroéconomique, l'ouverture économique et la libéralisation 

des différents prix au niveau des marchés domestiques. L'objectif étant l'amélioration du niveau de 

l'investissement privé national et étranger, ainsi que le renforcement de l'attractivité du Royaume vis-

à-vis des investisseurs étrangers. 

Dans ce cadre, la réforme de ces textes s'est concrétisée à travers différentes mesures et qui sont 

de deux sortes : mesures internes et qui concernent les équilibres macro-économiques et la mise à 

niveau de l’économie marocaine et mesures institutionnelles qui consistent en la création d’un climat 

économique, social et politique favorable et propice aux investissements aussi bien nationaux 

qu’étrangers. 

Aussi, et parallèlement à la réforme et à l’actualisation entamées pour un certain nombre de textes 

et de loi touchant les domaines institutionnel, juridique et socio-économique, le Maroc a entrepris 

l’adoption et la réalisation des stratégies de développement des secteurs jugés prioritaires et à d’autres 

secteurs qui constituent des leviers essentiels, en termes, d’atouts et de potentialités dont ils disposent, 

d’une part et en termes d’avantages économiques d’autres part. 

2.1. Les principales mesures au niveau interne 

Face aux mutations de l’environnement international, marquées par la formation de groupements 

économiques régionaux, et avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles visant la libéralisation de plus 

en plus poussée du commerce international et l’intensification de la compétition, l’économie marocaine 

a fait l’objet de réformes importantes ayant pour objectifs de rétablir les équilibres macroéconomiques, 

de préparer l’économie marocaine à faire face à la concurrence internationale. 

2.1.1. Réforme du cadre juridique des affaires : 

Dans le but de promouvoir l’investissement privé national et étranger, les autorités marocaines ont 

entrepris plusieurs réformes qui ont permis de mettre en place un cadre juridique libéral qui offre les 

garanties nécessaires aux investisseurs tout en simplifiant les formalités et procédures requises en la 

matière notamment : 

 les réformes visant la libéralisation de l’économie marocaine et sa modernisation1152 (La 

privatisation au Maroc, en tant que politique de la propriété économique, est un moment 

particulier dans la mise en place du système politique et social marocain1153) ; 

 la modification et la modernisation des textes juridiques au profit des entreprises Afin de 

tirer le meilleur profit des mutations du contexte économique international, le Maroc amené à 

bien, depuis le début des années 1990, une série de réformes visant l’ouverture et la libéralisation 

                                                           
1152La privatisation au Maroc est le Reflet de la présence de forces économiques et sociales qui se sont montréescapables de la poser 

comme une réalité concrète. Egalement, elle doit aussi être perçue, dans le cas du Maroc, comme l'expression politique d'un projet social 

naissant. L'expérience de 1993 à 1998 a amené les pouvoirspublics. 
1153SAAD BELGHAZI, « L'expérience de privatisation au Maroc » Professeur à l'INSEA, Directeur du CERAB (Centre d'études et de 

recherches Aziz Belal). 
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de son économie : réforme de la politique du commerce extérieur1154, réforme du droit des 

affaires1155, code de travail, code d’assurance ….) ; 

2.1.2. Modernisation du cadre institutionnel : 

Parallèlement à la réforme des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’environnement de 

l’investissement, le Maroc a entamé la réalisation d’un certain nombre d’actions en vue de la promotion 

des investissements privés principalement étrangers. Il s’agit de la mise en place d’un cadre 

institutionnel au service de l’investisseur. 

Afin de pallier les problèmes qui ont trait à la complexité des procédures et aux lourdeurs 

administratives1156, les pouvoirs publics ont opté pour les mécanismes institutionnels notamment la 

création de : 

 l'Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (AMDI) : c’est l'organisme 

public chargé de la promotion, de la prospection et la réception de nouveaux investissements. 

L’AMDI est responsable de la coopération et la coordination des activités visant à promouvoir 

le Maroc comme une organisation de destination d'investissement. Sa mission est de 

promouvoir l'image du Maroc auprès des investisseurs, locaux et étrangers, soulignant les 

avantages de la mise en oeuvre des processus de production. Dans le même temps, l'agence 

devrait encourager le développement des zones d'activités dans les domaines du commerce, de 

l'industrie et des nouvelles technologies ; 

 les Centres Régionaux Investissements (CRI) : ont été créés depuis 2002, suite à la Lettre 

adressée par Sa Majesté au premier Ministre, relative à la gestion déconcentrée de 

l'investissement1157. Ces Centres ont pour objectifs d'encourager l'investissement au niveau 

régional et de contribuer à promouvoir le potentiel des territoires régionaux ; 

 la commission des investissements : en septembre 1998, fut instituée une« commission des 

investissements »1158 sous la présidence effective de M. le premier ministre et qui a pour rôle 

de décider sur les problèmes qui bloquent l'exécution de tout projet d'investissement1159, pour 

autoriser les contrats privés auxquels l'article 17 de la loi 18/95 portant approbation de la Charte 

de l'investissement1160 rapporte, et toute autre convention liant l'État investisseurs, et le suivi 

des projets d'investissement connexes. L'article 17 de la loi 18/95 ne stipule que les entreprises 

dont le programme d'investissement est important en raison de sa taille, la création d'emplois, 

la région de déploiement, le transfert de technologie1161 ou de protection de l'environnement, 

peuvent conclure des contrats avec l'État personne avec l'octroi d'une exonération partielle des 

                                                           
1154Depuis 1984, le Maroc a entrepris un programme de libéralisation du régime de son commerce extérieur, particulièrement, des 

importations. En 1987, le Maroc a adhéré officiellement au G.A.T.T et a pris parconséquent l'engagement du respect des principes qui 

définissent l'action et la philosophie de cet organisme : non-discrimination selon la clause de nation la plus favorisée, réduction réciproque 

des obstacles tarifaires, consolidation du niveau des droits de douane à un taux maximum de 40% sauf dans des circonstances 

exceptionnelles. 
1155Cette réforme a touché le code de commerce, les lois sur la société anonyme et les autres formes de sociétés. 
1156Adil HIDANE « Diagnostic de l'attractivité du Maroc pour les Investissements Directs Etrangers », 2002, p.7 
1157Actuellement, il existe 16 centres d'investissement régionaux dispersés sur tout le territoire. 
1158Circulaire du premier ministre n°44/98 du 28-9-98 relative à la mise en place d’une « commission interministérielle des 

investissements ». 
1159Jusqu’à fin 2000 les réunions de la commission ont permis de débloquer 63 dossiers d’investissement. 
1160Depuis quelques années les entreprises privées, nationales ou étrangères qui investissent des capitaux dans l’industrie marocaine 

peuvent bénéficier de toute une série de mesures de faveur destinées à les encourager à participer à l’effort d’expansion industrielle du 

pays en fonction de certains critères. Une véritable « charte des investissements » a ainsi été mise au point par les pouvoirs publics et 

promulguée par le décret du 31 décembre 1960 qui contient l’essentiel des avantages auxquels peut prétendre tout investisseur au Maroc. 
1161La pertinence des technologies transférées est cependant déterminante. Pour qu’elles puissent générer des externalités, il faut qu’elles 

puissent s’appliquer à l’ensemble du secteur des entreprises du pays d’accueil, et non pas seulement à l’entreprise qui en bénéficie au 

départ. 
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dépenses suivantes: l'acquisition de terres, les coûts d'infrastructure externes ou des dépenses 

de formation1162. 

 le Comité National de Simplification des Procédures liées à l’Investissement(CNPI): a été 

institué en 2006. Sa principale mission est de proposer des mesures de simplification des 

procédures administratives. Le CNPI a élaboré un manuel des procédures liées à 

l’investissement dont il assure la mise à jour. Le manuel est disponible en français, en anglais, 

en allemand et en arabe. 

2.2. Mesures d’ordre économique 

Le Maroc a placé les flux d’investissement au cœur de sa stratégie économique. Cette démarche 

vise à faire des investisseurs étrangers de véritables partenaires privilégiés pour le développement du 

Maroc.  

C’est pourquoi, au cours de ces vingt dernières années, notre Royaume a entrepris de mettre en 

place toute une série de réformes afin de favoriser son ouverture sur le marché international : 

La réforme du secteur bancaire et financier1163 : à partir des années 1990 le Maroc a entamé des 

réformes visant la mise en place d’un système financier moderne, libéral et permettant de favoriser la 

reprise de l’investissement en vue d’assurer une croissance forte et durable ; 

 la réforme fiscale : les pouvoirs publics ont veillé à la mise en place d’un cadre fiscal attrayant 

en vue d’inciter davantage les investisseurs étrangers à réaliser leurs projets au Maroc1164 ; 

 la réforme du cadre comptable : en vue d’améliorer l’information financière sur les entreprises 

exerçant au Maroc, les pouvoirs publics ont promulgué un certain nombre de textes de lois 

généralisant l’obligation du respect de nouvelles normes comptables1165 ; 

 la promotion de zones franches1166 : on entend par « zone franche » un espace délimité et clos, 

légalement mis à l’abri total ou partiel de certaines législations nationales, principalement en 

matière douanière et fiscale. 

2.3. Les principales mesures au niveau international 

Le Maroc a choisi de participer à la compétition mondiale pour accélérer son développement. En 

vue d’accompagner cette stratégie, une politique active a été conduite, visant à attirer de nouveaux 

investissements, vecteurs de croissance et d’emploi. La qualité des politiques d’investissement, influe 

directement sur les décisions de tous les investisseurs, petits ou grands, nationaux ou étrangers, comme 

la transparence, la protection de la propriété et la non-discrimination qui sont les principes de la 

politique d’investissement qui sous-tendent les efforts du Maroc en vue de créer un climat favorable et 

propice aux investissements .  

Toute politique en matière de protection des investissements ne peut pas se réaliser avec des 

instruments purement internes, elle doit d’abord consister en la conclusion de conventions et traités 

relatifs à la promotion et à la protection des investissements. 

                                                           
1162Charte des investissements Loi-cadre n°18-95 du 3 octobre 1995, p. 3/4 
1163Il s’agit de l’énonciation des règles prudentielles pour limiter les risques encourus : aménagement ducoefficient de solvabilité des 

banques et l’adoption d’un ratio de norme internationale (ratio cooke) permettant de couvrir les engagements, révision du coefficient 

maximum de division des risques bancaires. 
1164CHIADMI Meryem, « Structure de la fiscalité marocaine entre les considérations d’équité sociale et d’efficacité économique : Une 

analyse en équilibre général appliquée », AMSE WP N° 2013- 14, p.5 
1165EL Harras Mohamed Larbi, « Attraction de l'investissement étranger et dynamique de l'économiemarocaine », 2001, p. 206. 
1166Ces zones franches sont destinées à accueillir des activités économiques diverses et revêtent les formessuivantes : zones franches 

commerciales, zone franches industrielles d’exportation et zones franches bancaires. 
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2.3.1. Les Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI) 

A côté des mesures d’ordre financier ou fiscal, les Accords de Promotion et de Protection des 

Investissements constituent l’un des points fondamentaux de la politique du Maroc en faveur de 

l’investissement, et reflètent le degré de libéralisation et d’ouverture de notre pays vis-à-vis de 

l’extérieur ainsi que le niveau de protection et de garantie que nous assurons aux investissements 

étrangers qui constituent, désormais, un facteur important dans le développement économique et social 

de notre pays1167. 

2.3.2.         Les conventions de non double imposition « CNDI » 

Pour encourager les investissements étrangers et renforcer ses relations économiques avec ses 

partenaires, le Maroc a également conclu des conventions fiscales de non double imposition avec une 

cinquantaine de pays dont 28 conventions actuellement en vigueur1168. 

2.3.3. Les accords de libre échange « ALE » 

Le Maroc consolide depuis dix ans l’ouverture de son économie et son intégration à l’économie 

mondiale, avec l’objectif de devenir une plateforme de production industrielle compétitive aux portes 

de l’Europe1169. 

Ainsi, le Maroc s’est engagé dans des accords de libre-échange avec la Tunisie, l’Egypte, la 

Jordanie (accords d’Agadir)1170, les Emirats Arabes Unis, la Turquie et les USA. 

Ces accords visent à supprimer les barrières commerciales, à faciliter le commerce transfrontalier 

des biens et des services et à accroître les perspectives d’investissement des entreprises étrangères au 

Maroc, notamment : 

 l'accord d’Association entre le Maroc et l’Union Européenne ; 

 l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis ; 

 la grande Zone Arabe de Libre-échange ; 

 l’accord de libre-échange avec les pays arabes méditerranéens (Accord d’Agadir) ; 

 l’accord de libre-échange avec la Turquie ; 

 l’accord de libre-échange avec les Émirats Arabes Unis. 

2.4. Stratégies sectorielles 

Parallèlement aux réformes citées plus haut aussi bien au niveau interne qu’au niveau international 

touchant les aspects institutionnel, juridique, économique et social et afin de promouvoir les activités 

où il dispose de meilleurs avantages comparatifs1171et de reconstruire un potentiel de production 

compétitif, le Maroc orchestre depuis plus que dix ans un ensemble cohérent et ambitieux de stratégies 

sectorielles, en partenariat avec le secteur privé. Ces stratégies s’inscrivent dans une double logique de 

modernisation de secteurs traditionnels à l’instar de l’agriculture, de la pêche et des mines, et de 

                                                           
1167Organisation de Coopération et de Développent Economique, « Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement », Maroc, 

2010, p. 50. 
1168Organisation de Coopération et de Développent Economique, « Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement », Maroc, 

2010, p.51. 
1169Depuis l’adhésion au GATT en 1987, le Maroc participe activement au développement du système commercial multilatéral, à travers 

de nombreux partenariats internationaux, bilatéraux ou multilatéraux. 
1170La Déclaration d’Agadir a été signée entre le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et la Jordanie le 8 mai 2001.L’accord d’Agadir a été signé 

à Rabat Le 25 février 2004 et entré en vigueur le 27 mars 2007. « L’Accord d’Agadir », qui est une initiative de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, représente une contribution aux efforts déployés pour l’instauration d’un marché arabe commun et permet aux pays 

signataires de se préparer aux échéances 2010 relatives à la création de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. 
1171L'avantage comparatif est une théorie développée par David Ricardo pour le commerce international. C'est uneévolution dans la 

continuité de la théorie d'Adam Smith et sa théorie de l'avantage absolu. Cette théorie énonce que deux pays peuvent commercer même 

s’ils n'ont pas d'avantage absolu différent. De son côté Adam Smith considère qu'il faut produire là où on est le meilleur afin commercer 

avec un pays ayant un avantage absolu différent du sien. David Ricardo pense que deux pays ont toujours un moyen de commercer grâce 

à l'avantage comparatif 
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développement de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, la logistique, l’industrie 

automobile, l'aéronautique et les services à forte valeur ajoutée, où le Maroc offre de véritables 

avantages compétitifs. Il s’agit de grands projets structurant : 

- le plan Maroc vert : lancé en 2008, le Plan Maroc Vert est une stratégie ambitieuse qui s'est fixé 

pour objectif d'ériger le secteur agricole en véritable levier du développement socio-économique au 

Maroc1172, à travers l’accélération de la croissance, la réduction de la pauvreté et la consolidation de 

l’intégration de l’agriculture aux marchés national et international; 

- le plan d’accélération industrielle1173: axé sur la relance industrielle, la stratégie «Émergence 

2009-2015» a fait l’objet d’un contrat-programme mobilisant et coordonnant les actions de l'Etat et des 

opérateurs économiques, en vue de construire un secteur industriel fort. La nouvelle stratégie 

industrielle, dite « Plan d’accélération industrielle 2014-2020 » capitalise sur les réalisations 

accomplies et garde le cap des Métiers Mondiaux du Maroc tout en intégrant les autres filières 

classiques du tissu industriel national, tels que le textile et le cuir ; 

- le Plan Rawaj : le plan de développement du commerce et de la distribution, intitulé « RAWAJ 

» a pour objectif d’organiser et de dynamiser ce secteur pour en faire un levier d’investissement et de 

développement socioéconomique. Articulée autour de trois axes principaux, la stratégie vise l’équilibre 

du maillage commercial, l’attractivité de l’appareil commercial et la diversification de l’offre des 

produits ; 

-la Stratégie du secteur touristique : intitulée « Vision 2020 »1174, la stratégie touristique 

nationale vise à faire du tourisme l’un des moteurs de développement économique, social et culturel et 

affiche l’ambition de faire partie des 20 plus grandes destinations mondiales1175 ; 

-la Stratégie énergétique 2030 : la stratégie énergétique repose sur une vision prospective dont 

l’objectif est de garantir la sécurité énergétique du pays à travers la diversification des sources d‘énergie 

nationales, par le recours à des énergies alternatives1176. Elle vise également l’accès généralisé à 

l’énergie à des prix compétitifs et l’appropriation des technologies avancées promouvant l’expertise 

ainsi que la préservation de l’environnement, de la sécurité et de la santé des citoyens ; 

- la Stratégie de compétitivité logistique : le développement du secteur de la logistique a été 

identifié comme une priorité stratégique dans le processus de renforcement de la compétitivité de 

l’économie marocaine. La nouvelle stratégie de compétitivité logistique vise le positionnement du 

Maroc sur les principaux flux logistiques et permet de répondre aux besoins logistiques des différentes 

stratégies sectorielles lancées ou en cours de mise en œuvre au niveau national1177 ; 

- la Stratégie Portuaire à l’horizon 2030 : maillon clé des chaînes logistiques des échanges 

externes, les ports du Maroc constituent un levier important du développement dont la performance 

joue un rôle majeur ; 

                                                           
1172Au Maroc, l'agriculture constitue un secteur important pour le développement économique et social. Réunissantprès de 1,5 million 

d'agriculteurs, le secteur contribue au PIB national à hauteur de 15 % et génère près de 40 % de l'emploi. Grâce aux efforts conjugués du 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime et des professionnels du secteur, l'évolution du PIB agricole (PIBA) est en hausse 

constante depuis l'année 2000. 
1173Ministère De L'Industrie, Du Commerce Et Des Nouvelles Technologies, « Le Pacte National Pour L'émergence Industrielle »,2010 
1174Elle a été conçue sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI pour mettre en valeur chacune des régions du Maroc, et pour mettre 

en place un tourisme respectueux de l'environnement. Le développement durable est en effet un des grands axes de la Vision 2020. Le 

tourisme marocain prendra en compte la préservation des ressources naturelles, le maintien de l'authenticité socioculturelle des régions 

et le développement et bien être des populations locales. 
1175Ministère du tourisme et l’artisanat « Vision 2020, Stratégie de développement touristique », 2011, p.13 
1176Ministère de l’énergie, des mines de l’eau et de l’environnement,« Stratégie énergétique du Maroc à l’horizon 2030», 2008. 
1177Ministère de l’équipement et de transport, «stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique», 2010, p.3. 
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La nouvelle stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 vise l’accompagnement de l’évolution 

de l’économie en anticipant la demande en infrastructures portuaires et en intégrant davantage le Maroc 

à la compétitivité mondiale ; 

- la Vision 2015 de l’artisanat : cible la restructuration de ce secteur à travers la mise en place 

d’une politique adaptée à chaque type d’acteur du secteur et répond à un double objectif : aider à 

l’émergence et au développement d’un tissu d’acteurs-producteurs de référence et appuyer les mono-

artisans urbains et ruraux en terme de production/vente et d’amélioration de leurs conditions de vie1178. 

3. Les facteurs d’attractivité et les opportunités d’investissement au Maroc 

Les investissements directs étrangers sont généralement attirés par les caractéristiques 

économiques fondamentales des pays d’accueil : l’existence et la taille du marché, la stabilité politique 

et économique, la libéralisation des politiques commerciales, l’état des infrastructures et des 

institutions, etc.1179L’inexistence de ces facteurs jugés essentiels pourrait dissuader la firme 

multinationale d’investir car le risque d’échec du projet serait élevé. 

Il est tout de même important de noter que Le Maroc présente des opportunités intéressantes pour 

les investisseurs étrangers. En effet, concernant les déterminants des IDE que cherchent les 

investisseurs, le Maroc satisfait amplement les conditions. Il bénéficie d’une position géographique 

stratégique, une stabilité économique et politique pour la mise en valeur de son potentiel 

d’investissement, notamment les investissements étrangers orientés vers l’exportation, d’une taille de 

son marché estimé à 35 millions de consommateurs, des richesses naturelles importantes 

(phosphates,…) et d’autres ressources minérales, non négligeables et qui restent peu exploitées, d’une 

abondance des ressources humaines, d’une main d’oeuvre bon marché mais surtout qualifiée et prête à 

s’adapter aux évolutions des besoins économiques, d’infrastructures relativement bien développées, 

d’une situation sécuritaire améliorée, de la maîtrise de la dette publique extérieure, ce qui est 

essentiellement imputé à l’ensemble des mesures et réformes que le Maroc a adoptées en faveur de 

l’investissement. 

3.1. Rétablissement des équilibres macro-économiques : une situation favorable aux 

affaires 

La recherche de la stabilité macroéconomique constitue l’élément essentiel de l’organisation 

institutionnelle de la politique économique au Maroc et ce depuis 19981180. 

En effet, l’économie marocaine a renoué avec des indicateurs macro-économiques stables et 

performants permettant un retour graduel à la croissance économique. 

3.1.1. Stabilité politique 

Le Maroc jouit d’une bonne stabilité sur le plan politique. Malgré une situation sécuritaire 

régionale préoccupante, en raison de l’activisme des cellules terroristes au cours de l’année 2013, la 

situation sécuritaire du Maroc a été maîtrisée. En effet, le pays a renforcé ses services de sécurité en 

termes de ressources humaines et de moyens logistiques, et a aussi assuré la sécurité au niveau de ses 

frontières pour lutter contre la montée du terrorisme1181. 

Par ailleurs, à l’issue d’une année au Conseil de sécurité comme membre non permanent, le Maroc 

a intégré le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU pour un mandat de trois ans, ainsi que le Comité 

                                                           
1178Artisanat du Maroc, « Vision 2015 de l’Artisanat : Notre authenticité, moteur de notre essor », 2006, p.8. 
1179Karray, Z. et S. Toumi (2007), « Investissement direct étranger et attractivité : appréciation et enjeux pour la Tunisie », Revue 

d’Economie Régionale et Urbaine, 3 : 479-501 
1180Yamani N « politique économique et piège du sous-développement au Maroc », thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université 

de Grenoble, 2012, p.25. 
1181Office des changes, royaume du Maroc, « guide de l’investisseur étranger en matière de change », 2005, p.34. 
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des Nations Unies contre la torture, le Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI) et le 

Conseil exécutif de l’Unesco. Le choix a également été porté sur le Maroc pour abriter la deuxième 

édition du Forum mondial des droits de l’Homme en 2014. 

Cependant, on peut dire que la stabilité politique du Maroc a favorisé sa notation en termes de 

risque-pays permettant ainsi de promouvoir l’attractivité du Pays1182. 

3.1.2. Proximité géographique des marchés potentiels 

Le Maroc à l’instar des autres pays méditerranéens, bénéficie d’une position géographique 

stratégique pour la mise en valeur de son potentiel d’investissement, avec sa proximité avec l’Europe, 

l’Afrique et les pays arabes. En effet, le Royaume du Maroc est situé à la pointe nord-ouest du continent 

Africain. Moins de 15 kilomètres le séparent de l’Europe, par le détroit de Gibraltar. Le Maroc est 

limité au nord par la Méditerranée, à l’ouest par l’océan Atlantique, à l’est par l’Algérie, et au sud par 

la Mauritanie1183. Il s’étend sur 710.850 Km² et dispose de près de 3500 Km de côtes entre ses façades 

atlantique (2 934 km de Cap Spartel à Lagouira) et méditerranéenne (512 km allant de Cap Spartel à 

Saïdia). 

Cette remarquable position devrait en effet favoriser les investissements étrangers orientés vers 

l’exportation et lui permettre de tirer avantage pour attirer les capitaux étrangers1184. 

3.1.3. Disponibilité des ressources naturelles 

La disponibilité des ressources naturelles représente un atout pour l’économie nationale. En effet, 

contrairement aux idées reçues, le Maroc a été plutôt bien doté par la nature avec plusieurs richesses 

naturelles. Si certaines sont déjà exploitées, d’autres sont à explorer ou à optimiser1185. Nous pouvons 

évoquer les différentes richesses connues : 

- les phosphates. L’exploitation de la roche où la production des engrais génère déjà plus de 7 

Mrds $ de recettes par an. Les investissements colossaux de 14 Mrds $ lancés, devraient faire passer la 

capacité de production de phosphates de 30 millions de tonnes à 50 millions de tonnes, soit une hausse 

de plus de 65% et des recettes additionnelles annuelles, frôlant les 4 Mrds $1186; 

- le soleil : le Maroc bénéficie d’un degré d’ensoleillement parmi les plus élevés au monde. Celui-

ci permet la production de l’électricité à l’échelle industrielle avec une capacité raisonnable de 2000 

MW, telle que prévue par le plan solaire1187. Aussi, l’énergie solaire peut constituer un débouché pour 

l’agriculture avec la promotion du pompage d’eau impulsée par le solaire. De même, même si aucun 

plan n’a été déterminé, plusieurs foyers marocains pourraient réduire sensiblement leur facture 

énergétique grâce aux panneaux solaires. Enfin, le soleil fait partie des plus grands atouts marketing 

pour la promotion du tourisme, plusieurs européens venant dans notre pays à la recherche d’été garanti; 

                                                           
1182Bakhti Jamal, « l’investissement direct étranger au Maroc : évolution et effets sur la croissance économique », les cahiers du plan, 

N°24, mai-juin 2009, p.33. 
1183Guide de l’investissement au Maroc, Nations Unies, 2010, p.04. 
1184Il ne fait aucun doute que la proximité géographique du MAROC à l’Europe constitue un atout considérablequi ne peut laisser 

indifférent les investisseurs étrangers. En effet, tous les dirigeants ou presque considèrent ce facteur comme un avantage important dont 

jouit le territoire marocain. 
1185Labry, Andre, « les ressources naturelles au Maroc », la porte éditions, 2001, p.56. 
1186Ministère de l’énergie, des mines de l’eau et de l’environnement, « Plan d’accélération industrielle 2014- 2020», p. 20. 
1187Lancé en 2009, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Plan Solaire marocain est un projet très ambitieux. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique du Maroc, qui mise sur le développement des énergies renouvelables et sur le 

développement durable. La réalisation du Plan Solaire marocain est prévue sur cinq sites : Ouarzazate, Ain BniMathar, Foum Al Oued, 

Boujdour et SebkhatTah. L’accomplissement de ce projet va permettre de réduire la dépendance énergétique du Maroc et d’économiser 

en combustibles. Il permettra aussi de préserver l'environnement, par la limitation des émissions des gaz à effet de serre. Par ailleurs, ce 

projet inclut la formation, l'expertise technique, la recherche développement, la promotion d'une industrie solaire intégrée et 

potentiellement le dessalement de l'eau de mer.La mise en oeuvre du Plan Solaire marocain est confiée à l’Agence Marocaine pour 

l’Energie Solaire (MoroccanAgency for Solar Energy). 
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- le schiste bitumineux : Le Maroc détiendrait 50 milliards de barils de réserves de schiste 

bitumineux, ce qui en fait le sixième pays au Monde en termes de réserves. Le développement des 

techniques appropriées de production, permettrait dans une dizaine d’années, d’améliorer 

l’indépendance énergétique du royaume ; 

- une position maritime géostratégique : selon certains experts, 375 Mrds d'euros de commerce 

international passe par le détroit Gibraltar, soit 25% du commerce mondial passant par les mers et les 

océans. De même, chaque jour 300 navires passeraient au large de Tanger. La maturation de Tanger 

Med, devrait faire bénéficier le Maroc de cette position géostratégique avec un positionnement 

portuaire mondial. 

- les ressources halieutiques : la méditerranée et l’atlantique dotent le Maroc de ressources 

halieutiques importantes. Ainsi, déjà et sans finalisation de la rationalisation de l’exploitation, la pêche 

artisanale génère déjà des recettes annuelles de près de 600 M$. 

3.2. Développement des infrastructures 

Depuis plus d’une décennie, le Maroc a mis en œuvre des projets structurants de vaste 

envergure1188. Cette impulsion est donnée dans l’optique de s’aligner aux standards internationaux. Il 

ne fait aucun doute que l’émergence et la croissance soutenue ont pour pré-requis un niveau 

d’infrastructures appropriées, et surtout de qualité. Certains spécialistes en économie du 

développement estiment que les investisseurs internationaux accordent une attention particulière à 

l’état des infrastructures dans les pays où ils sont susceptibles d’investir. Conscient de cela, et pour 

mieux capter les IDE, le Maroc maintient le cap des investissements pour accroître son offre en 

infrastructures. A titre illustratif, il convient de citer les grands travaux dans les domaines suivants : 

télécommunications, zones d’activités économiques (zones franches, Technoparc, etc.), réseaux 

routiers et ferroviaires, aéroports et ports. 

Au Maroc, la route demeure le mode de transport le plus utilisé puisqu’elle assure 90% des 

déplacements des personnes et 75% des transports de marchandises (hors phosphates transportés par 

voie ferrée). Le réseau routier marocain est le meilleur du Maghreb et l’un des meilleurs d’Afrique. 

D’après le décret n°2-83-620 du 1er février 1990, le réseau routier marocain géré par le Ministère 

de l’Equipement, du Transport et de la Logistique est classé en quatre catégories: autoroutes, routes 

nationales, routes régionales et routes provinciales. Ce réseau totalise un linéaire de 57.334 km1189dont 

41.102 km (R.N, R.R et R.P), soit 71,6% de la longueur totale du réseau classé, dont 770 km sont des 

voies express. La répartition du réseau revêtu est la suivante1190: 

 Autoroutes (mis en service) : 1.511 km ; 

 Routes nationales : 9.813 km ; 

 Routes régionales : 9.221 km ; 

 Routes provinciales : 22.068 km. 

Le réseau routier revêtu a nettement évolué durant les dernières années sachant qu’au lendemain 

de l’indépendance, ce linéaire n’était que de 10.348 km1191. 

3.2.1. Infrastructures aéroportuaires 

Depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’aérien a connu des avancées 

majeures et incontournables. Aussi, l’entrée en vigueur en 2006 de l’accord du ciel ouvert (Open 

                                                           
1188Depuis l’accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI en 1999, le Maroc a amorcé une trajectoirel’inscrivant dans une dynamique 

de développement des infrastructures. 
1189Les infrastructures au Maroc : bilan de la dernière décennie et perspectives, Conjoncture N° 998 - 15 décembre 2017 - 15 janvier 

2018, p.25 
1190Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 
1191IDEM. 
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Sky)en est le meilleur exemple1192. Cette révolution sectorielle a consacré la libéralisation du transport 

aérien avec l’Union européenne et a permis d’améliorer les liaisons aériennes du Royaume et 

d’accroître le flux du trafic international. Aussi, pour mieux accompagner cette évolution, d’importants 

projets d’extension et de mise à niveau d’infrastructures aéroportuaires ont été réalisés par l’Office 

national des aéroports1193(ONDA) dont, notamment, l’extension et la mise à niveau des aéroports de 

Casablanca, de Marrakech, de Tanger, d’Oujda, d’Al-Hoceima, d’Essaouira et de Dakhla, ainsi que 

l’extension et le réaménagement du Terminal 1 de l’aéroport de Rabat-Salé.  

Par ailleurs, de nouveaux projets ont été lancés dont, en particulier, le réaménagement du Terminal 

1 de l’aéroport de Casablanca, la réalisation du Terminal 3 de l’aéroport de Marrakech, ainsi que 

l’extension des installations dans le terminal de l’aéroport de Fès. Que d’acquis qui restent toutefois 

dépendants du respect exact des deadlines1194 de livraison et de l’engagement de tous les opérateurs du 

secteur. 

3.2.2. Infrastructures ferroviaires 

Le développement des infrastructures ferroviaires a été très palpable depuis l’intronisation de Sa 

Majesté. Un développement qui s’est notamment matérialisé par la signature d’un premier contrat-

programme 2005-2009 entre l’État et l’Office national des chemins de fer (ONCF). 

Dans ce cadre, le Maroc a vu l’aménagement d’une quarantaine de gares, la mise en service de 

nouvelles liaisons Taourirt-Nador et gare de Tanger Ville-Port Tanger Med, ainsi que l’achèvement du 

doublement de la voie Meknès-Fès et du projet de modernisation de la ligne Tanger-Rabat. Un succès 

qui a donné l’impulsion à la signature de nouveaux contrats-programmes en février 2010, pour le 

lancement d’une première ligne TGV au Maroc. 

3.2.3. Infrastructures de télécommunications 

Le Maroc a opté pour le développement de ses infrastructures de télécommunications aux normes 

internationales. Ainsi, avec trois opérateurs globaux (fixe, mobile, Internet et data), le secteur des 

télécommunications au Maroc enregistre chaque année une activité intense et soutenue. 

Le pays dispose d’un réseau de 7 500 kilomètres de fibre optique. L’infrastructure existante est 

parfaitement adaptée pour les liaisons louées, en garantissant : 

- la sécurité d’une bande passante (connectivité et qualité garantie), 

- une gestion autonome ou à distance, 

- une disponibilité optimale de la bande passante du réseau. 

3.2.4. Zones-franches1195 et logistique portuaire 

Le port Tanger-Méditerranée, entré en service en 2007 avec une capacité globale de 3millions de 

conteneurs (8 millions en 2016) et une offre immobilière professionnelle de plus de 2 000 hectares, est 

venu compléter un réseau portuaire déjà composé de 11 ports répondant aux standards internationaux. 

 

                                                           
1192Signé en 2006, l’accord Open Sky prévoyait une libéralisation totale du transport entre l’Union européenne etle Maroc en accordant 

la 5e liberté de l’air. Le premier du genre que l'UE négocie avec un pays non européen après les Etats-Unis d’Amérique. 
1193L’Office National Des Aéroports est un établissement public à caractère industriel et commercial créé en janvier 1990 par 

transformation de l’Office des Aéroports de Casablanca, premier établissement autonome de gestion aéroportuaire au Maroc. 
1194Deadline est un mot anglais pouvant signifier en français « date butoir », « date limite », « échéance », « date de tombée » (dans le 

monde des médias), « date de clôture » 
1195Une zone franche est une zone géographique d'un territoire qui offre des avantages fiscaux. Par exemple,des exonérations de TVA, 

des exonérations d'impôt sur les bénéfices ou des exonérations de droits de douane (taxes à l'importation ou à l'exportation). L'objectif : 

attirer des investisseurs et développer de l'activité économique sur un territoire jugé prioritaire par les autorités. À l'international, les 

zones franches sont souvent situées dans de grands ports ou à proximité de frontières. 
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Doté d’infrastructures lui permettant d’accueillir les navires de dernière génération, le port 

tangérois brasse plus de 20% du transport maritime mondial de conteneurs. Dans l’optique de montrer 

l’importance des infrastructures pour le développement du Maroc, des experts en logistique arguent 

que l’implantation de l’usine Renault au Maroc a été en partie possible par les multiples avantages 

qu’offre Tanger Med grâce à la modernité de ses installations. 

 

Ajoutant à cela, Le Maroc dispose de deux zones franches opérationnelles situées à Tanger, au 

Nord du Maroc, à 15 km du Sud de l´Europe. La Zone Franche du Port de Tanger et la Zone Franche 

d'exportation de Tanger. 

La Zone Franche du Port de Tanger, créée par le dahir n° 1-61-426 du 30 décembre 1961, est la 

première zone franche qu’a connue le Maroc. Elle offre un régime fiscal préférentiel qui prévoit 

notamment que les opérations effectuées à l’intérieur de la zone, ainsi que les bénéfices ou gains 

réalisés, sont exonérés de tout impôt et taxe. Un régime douanier de faveur y a également été institué. 

La Zone Franche d´exportation de Tanger créée par la loi n° 19-94 se veut la terre d´accueil par 

excellence des investisseurs. D'une superficie totale de 345 hectares, la Zone bénéficie d’un régime 

fiscal des plus avantageux et est desservie par un grand port. Elle est également mitoyenne à l´aéroport 

international de Tanger et dispose d'une main d'œuvre hautement qualifiée et à faible coût. La zone 

franche a pour objectif d'offrir à l'investisseur une opportunité unique d'investissement dans un 

environnement protégé et de libre-échange avec d'une part. 

3.2.5. Disponibilité et qualification des ressources humaines 

Le Maroc a en sa possession un réservoir de ressources humaines important, par ailleurs et pour 

s'adapter à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux en constante évolution, notre pays 

a engagé un programme ambitieux en matière de formation, en vue de doter les entreprises des 

compétences nécessaires à leur développement. Le ministère de l'Emploi et de la formation 

professionnelle accompagne cette stratégie en développant une offre de formation à la fois initiale, à 

l'embauche et continue à mettre l'accent sur la mise en place d'une nouvelle génération d'Instituts 

Spécialisés de formation. 

A cet effet, on peut noter qu’au Maroc, les ressources humaines constituent un atout majeur au 

service de l'investissement compétitif et de la création de valeur ajoutée: niveau de formation, ouverture 

culturelle, maîtrise des langues et des nouvelles technologies, attachement à l’esprit d’entreprise, 

capacité d’adaptation aux changements d’activités et coûts salariaux compétitifs. 

TROISIEME PARTIE : METHODOLOGIE : UNE LECTURE DES IDE AU MAROC 

ENTRE 2008 ET 2019, PAR FLUX NETS, PAR SECTEUR ET PAR PAYS INVESTISSEUR : 

Avant de passer à une analyse de l’évolution des IDE au Maroc en termes de volume et les secteurs 

clés d’investissement, il est très important de montrer les points suivants 1196:  

 Le Maroc en chiffre :  En 2018 :  

 Le PIB national était de 1 107 (MM MAD) et de 118 (MM USD) 

 Le PIB par habitant était de 31 426 MAD et de 3 347 (USD) 

 Un taux de croissance de 3% 

 Une répartition du PIB comme suit :  

- Les activités primaires avec un pourcentage de 14%, 

- Les activités secondaires représentent 29% du PIB,  

                                                           
1196 Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma) 

http://www.hcp.ma/
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- 57 % pour les activités tertiaires. 

 Le taux d’inflation était de 1.10 % 

 Les échanges commerciaux ont été repartis comme suit :  

- Les importations ont enregistré un montant de 454 MM MAD 

- Les exportations quant à eux ont connu un montant de 277 MM MAD 

 Les Investissements Directs Etrangers : 

- Flux d’IDE: 34 (MM MAD); 4 (MM USD)  

 La démographie : 

-  Population marocaine : 35,6 millions, dont la population active est de 12 millions.  

 Devise :  

-  USD/MAD : 9,3892 

Le Maroc est considéré comme un territoire concurrentiel par rapport à ses principaux concurrents 

en matière d’attractivité de l’IDE  et représente un certain nombre d’avantages pour qu’il maintien sa 

place en terme du climat d’affaires ou d’investissements, ainsi que le Maroc a les capacités pour qu’il 

développe ses atouts en la matière afin d’attirer de plus en plus des investissements étrangers.  

Les points qui permettent au Maroc d’être un endroit idéal pour les IDE sont 1197:  

- La compétitivité des coûts ;  

- Des fondamentaux économiques forts et stables ; 

- L’accès à un marché de plus d’un milliard de consommateurs ;  

- Des infrastructures aux standards internationaux ;  

- Un capital Humain qualifie et performant ; 

- Des stratégies sectorielles très ambitieuses  

- Et un environnement des affaires favorable. 

 Les investissements directs étrangers au Maroc pour la période entre 2008 et 2018 : 

 

Source : SER, d’après Office des Changes  

Le Maroc offre aux investisseurs étrangers un climat d’investissement très compétitif par rapport 

à ses proches concurrents, notamment un environnement économique, institutionnel et réglementaire 

globalement favorable. L’économie marocaine est considérée comme stable et sans risque majeur pour 

les affaires. 

 Distribution sectorielle des IDE au Maroc en 2017 et 2018 :  

Les recettes se sont réparties à hauteur de 27,3% dans l’immobilier, suivie par l’industrie (23,9%), 

le commerce (20,3%) et les activités financières (10,5%). 

                                                           
1197 www.invest.gov.ma  

http://www.invest.gov.ma/
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Source : www.tresor.economie.gouv.fr, consulté le 18/06/2019 

La croissance des IDE au Maroc est particulièrement due aux investissements dans le secteur 

financier qui vient en tête (9,7 Mds MAD) pour l’année 2018. Une opération explique cette 

performance, à savoir le rachat de Saham Assurances par le Sud-Africain Sanlam pour 1,05 Md USD 

(10 Mds MAD). 

Concernant les investissements dans les secteurs industriels et le commerce gardent presque le 

même niveau, alors que l’immobilier connu en 2018 une nette diminution des investissements à 5,4 

Mds MAD, contre une moyenne de 9,6 Mds MAD sur les 4 dernières années. A noter par ailleurs le 

dynamisme des investissements dans le secteur de l’énergie ont enregistré un montant de 3,9 Mds 

MAD en 2018, contre une moyenne de 1,2 Md MAD sur la période 2014-2017. 

 Répartition des flux IDE par pays et par secteur en 2018 :  

  

Source : www.tresor.economie.gouv.fr, consulter le 14/07/2019 à 19H37 

 En 2018, on remarque que les pays investisseurs au Maroc étaient 3 pays : 

- L’Irlande est à la première place, avec 9,7 Mds MAD, en hausse de 179,4% par rapport à 2017 ; 

- La France vient en deuxième place, avec 3,8 Mds MAD, en baisse de 31,3% par rapport à 2017 ; 

- le Danemark à la troisième place,  avec 3,2 Mds MAD, en hausse de 2747,3% par rapport à 

2017. 

Ce rangement par pays en 2018 varie de la tendance structurelle enregistrée ces 5 dernières années, 

en partie à cause d’opérations d’ampleur mais ponctuelles qui permettent à l’Irlande de prendre la 

première place et le Danemark la troisième.  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/
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Pour la période 2014-2018, la France se positionne au 1èr rang des pays investisseurs au Maroc 

avec moyenne de 21,28% des flux nets d’investissement entrants, devant les Émirats Arabes Unis 

(13,17%), l’Irlande (9,33%), les États-Unis (8,4%) et l’Arabie Saoudite (7,26%). 

La France demeure de loin le premier investisseur en stock. Selon la Banque de France, le stock 

d’IDE français au Maroc s’élevait à 10,2 Mds EUR à fin 2017, représentant ainsi 62,8% du stock total 

des IDE français en Afrique du nord et 19% du stock total de nos IDE vers l’ensemble du continent 

africain. L’Office des changes calcule que le stock d’IDE français compte pour 35,1% du stock total 

d’IDE au Maroc en 20171198. 

La deuxième figure montre la ventilation sectorielle des recettes des IDE français au Maroc, qui 

se sont réparties à hauteur de 27,3% dans l’immobilier, suivie par l’industrie (23,9%), le commerce 

(20,3%) et les activités financières (10,5%). 

 L’immobilier est le secteur qui a connu  plus d’investissements français au Maroc en 2018 : 

Tableau récapitulatif des investissements français au Maroc par secteur en 2018 :  

Secteurs Recettes Dépenses Flux nettes 

Immobilier 2 217,8 681,0 1 536,8 

Industrie 1 938,7 809,0 1 129,7 

Commerce 1 650,0 372,0 1 278,0 

Banques 677,7 568,3 109,4 

Grands travaux 319,2 725,5 -406,3 

Assurances 172,0 25,0 147,0 

Tourisme 119,4 107,2 12,2 

Transports 58,2 51,0 7,2 

Holding 50,5 100,3 -49,8 

Autres services 737,5 879,4 -141,9 

Divers 180,6 31,1 149,5 

Total 8 121,6 4 349,8 3 771,8 

Source : SER, d’après Office des Changes. 

L’immobilier, premier secteur bénéficiaire des investissements français au Maroc en 2018, mais 

en remarquant que le secteur industriel vient en 2eme rang malgré l’importance du secteur pour 

l’économie marocaine en terme de création d’emplois, création de la valeur ajoutée, transfert de 

technologie et un pilier de la croissance économique et du développement en générale.  

 

 

 

                                                           
1198 www.tresor.economie.gouv.fr, article : Les investissements directs étrangers au Maroc et la position bilatérale en 2018, 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/


 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

516 

 Investissements directs étrangers au Maroc en 2019 : 

En 2019, on a remarqué une baisse remarquable des flux d’IDE entrants au Maroc, le flux net des 

Investissements directs étrangers au Maroc a atteint seulement un peu plus de 5,8 milliards de dirhams 

(MMDH) à fin avril 2019 contre 7,6 MMDH, en recul de 23,3% à l'aune de la même période de l’année 

dernière, selon l’Office des changes. 

Ce recul est du à la baisse des recettes des IDE de 9,5% à 10,666 MMDH, combinée à la hausse 

des dépenses de 15,6% (652 MDH), comme l’explique l’Office des changes dans un renvoi sur ses 

indicateurs des échanges extérieurs du mois d’avril. A l’inverse, le flux net des Investissements Directs 

Marocains à l’Étranger (IDME) a affiché une croissance de 70,6% à 3,3 MMDH, au titre des quatre 

premiers mois de cette année, relève la même source, précisant que les dépenses des investissements à 

l’étranger ont progressé de 56,1% à plus de 4 MMDH, alors que les recettes n’ont augmenté que de 73 

millions de dirhams (MDH). La note fait également ressortir que les envois de fonds effectués par les 

Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont enregistré une baisse 2,9% à 20,5 MMDH à fin avril 2019. 

En ce qui concerne les recettes voyages, elles ont atteint 22,67 MMDH, alors que les dépenses voyages 

ont augmenté de 13,1% à près de 679 MDH au cours des quatre premiers mois de 2019. Ainsi, la 

balance voyage a affiché un excédent en baisse de 2% par rapport à fin avril 20181199.  

    Conclusion : 

De nos jours, l’investissement direct étranger prend de plus en plus d’ampleur, devenant, l’un des 

grands enjeux de concurrence et rivalité entre les pays. De plus, il est considéré comme une source 

stable de financement et surtout un vecteur important pour le transfert des technologies, des capacités 

d’innovation et des pratiques d’organisation et de gestion. 

Depuis l’avènement du PAS, dans le cadre de sa stratégie d’ouverture et d’intégration dans le jeu 

économique mondial, le Maroc a entamé un processus de réformes touchant les domaines économique, 

juridique et institutionnel. Au sein de ces réformes, un intérêt particulier a été consacré à l’amélioration 

du climat d’investissement et à l’attractivité de l’économie marocaine pour l’IDE.  

Il est très clair que le Maroc a mis les flux d’IDE au cœur de sa stratégie de croissance économique. 

Cette décision vise à faire des investisseurs étrangers de véritables partenaires privilégiés pour son 

développement. C’est pourquoi, l’économie marocaine a connu à la fin des années quatre-vingt, un 

ensemble de mutations et de changements d’ordre politique et économique - consolidés par les 

orientations des institutions financières – qui ont influencé positivement la promotion des 

investissements directs étrangers. 

Il est toujours important de comprendre que les déterminants des flux d’investissements directs 

étrangers ne sont pas qu’économiques, comme il a été signalé dans notre article, il s’agit aussi d’autres 

facteurs comme le facteur gouvernance au sein des pays d’accueil, soit la lutte active contre la 

corruption et l’amélioration des cadres politiques, réglementaires et institutionnels, Lutter contre la 

recherche de rente avec l’Instauration de la crédibilité1200et la Maintenance de la dynamique des 

réformes . En effet, l’amélioration du climat d’investissement est un processus et non pas une action 

ponctuelle1201.  

Les pouvoirs publics doivent donc veiller à maintenir la dynamique des réformes et doivent aussi 

chercher à mettre en œuvre des conditions favorables à l’émergence de réseaux de partenariat entre 

tous les acteurs (firmes, pouvoirs publics, universités, centres de recherche); le but étant d’offrir aux 

                                                           
1199 leseco.ma, article : les investissements directs étrangers en repli. 
1200C’est la confiance qu’ont les entreprises en l’avenir et surtout en la crédibilité des politiques publiques qui va déterminer si elles vont 

investir et de quelle manière elles le feront. Les politiques qui ne sont pas crédibles ne pourront pas amener les entreprises à investir. 
1201Labaronne, D. et Ben Abdelkader F. (2008). « Transition Institutionnelle des pays méditerranéens et des pays d’Europe de l’Est. 

Analyse comparative de l’évolution de leurs systèmes de gouvernance », Revue d’économie politique, 118(5) : 743-776. 
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entreprises les meilleures conditions pour le développement de nouveaux savoirs, compétences et 

produits. Cet objectif peut être atteint par différents moyens : programmes de coopération 

technologique, aménagement de technopoles et d’autres zones d’activités permettant de rassembler sur 

un même lieu des acteurs appartenant à la même filière, etc. 

On voit récemment que, les réformes introduites ont donné leurs fruits. Très peu attractif et 

n’intéressant pas les investisseurs internationaux jusqu’à la fin des années 1980, le Maroc est devenu 

de plus en plus un pays attractif pour l’IDE. De grandes multinationales, issues des quatre coins du 

globe, développement leurs investissements aujourd’hui dans le pays.  

Cependant, le climat d’investissement du Maroc continue de présenter des faiblesses et le grand 

potentiel d'investissements étrangers dont dispose le pays est loin d’être pleinement exploité.  

Dans la vision de dépasser les insuffisances du climat d’investissement et d’accroître l’attractivité 

de l’économie marocaine, des efforts restent ainsi à accomplir par les pouvoirs publics. A ce sujet, nous 

pouvons proposer les pistes de réformes suivantes :  

- poursuivre la modernisation du cadre réglementaire et renforcer le cadre institutionnel de 

l’investissement étranger ;  

- transformer les Conseils régionaux d’investissement en délégations régionales de l’Agence 

Marocaine de Développement des Investissements, afin de mettre fin à l’intervention du ministère de 

l’intérieur dans l’acte d’investissement ;  

-mener une réforme en profondeur du système de l’enseignement afin d’arrêter l’hémorragie de la 

chute flagrante du niveau des apprenants ;  

-faire aboutir le projet de réforme du code de travail, en réglementant le droit de grève ;  

-mener, de façon urgente, une réforme en profondeur du système judicaire et assainir ledit système 

de ceux qui nuisent à sa crédibilité et son image ;  

-intensifier les efforts d’investissements dans les infrastructures en ciblant les régions pauvres et 

déshéritées, afin de lutter contre les inégalités régionales ;  

-élaborer une stratégie d'investissement proactive pour améliorer la perception que les opérateurs 

privés internationaux ont du climat d'investissement du pays.  
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Référé, juridictions du fond et arbitrage: L'option de compétence  est-elle exclusive ou cumulative ? ;  A qui revient la priorité ? 

Référé, juridictions du fond et arbitrage: L'option de compétence  est-

elle exclusive ou cumulative ? ;  A qui revient la priorité ? 

Etudiante chercheuse en doctorat, droit privé en français. 

FSJES OUJDA 
 

Le premier dilemme auquel est confronté tout plaideur est de déterminer si son affaire relève de la 

compétence d'une juridiction du fond ou si elle entre dans le champ de compétence du juge des référés. 

Ce point établi, reste encore à déterminer parmi les catégories de juge des référés celle qui doit être 

retenue entre toutes.  

S'agissant de la seule compétence d'attribution, la complexité de l'organisation juridictionnelle 

marocaine conduit à distinguer entre juridictions des référés et juridictions du fond (A), ainsi, et cela 

mérite d'être remarqué, l'option de compétence en faveur du juge des référés reste ouverte même en 

présence d'une clause compromissoire (B). 

A : Juridictions des référés et juridictions du fond 

 La distinction entre juridictions des référés et juridictions du fond se traduit de différentes 

manières, de la composition de la juridiction à la portée de la décision rendue en passant par le 

déroulement de la procédure. Pour une part, elle se traduit également en termes de compétence. Mais, 

sur ce point précis, la distinction doit être relativisée. En effet, les matières attribuées aux juridictions 

du fond recoupent largement celles qui sont dévolues aux juridictions des référés. 

 L'explication est que, en règle générale, les plaideurs se voient offrir une option générale entre 

une juridiction du fond et une juridiction des référés.  

 Parler en termes techniques d'une option générale de compétence signifie concrètement qu'un 

plaideur a toujours le choix entre une juridiction du fond et une juridiction des référés. Ce luxe constitue 

aujourd'hui la solution de principe. Sauf exception, c'est-à-dire cas de compétence exclusive de la 

juridiction du fond, pour la même matière litigieuse, un plaideur a toujours à sa disposition deux juges 

compétents : un juge du fond et un juge des référés. Les deux se voient attribuer la connaissance de 

matières identiques, même s'ils ne les traitent pas du même point de vue ni avec les mêmes moyens. 

 Pour en arriver là, le législateur a institué un juge des référés devant la plupart des juridictions et 

il a attribué à ces juges compétence pour les mêmes matières que la juridiction du fond à laquelle ils 

sont rattachés. Cependant, même si toute matière relève a priori de la compétence concurrente d'un 

juge des référés et d'un juge du fond, le bon usage de cette option de compétence conduit à préciser 

plusieurs points. 

 En premier lieu, on doit souligner que la compétence du juge des référés est facultative : un 

plaideur peut toujours préférer s'adresser à la juridiction du fond compétente. Option de compétence 

veut dire que le plaideur a le choix, donc qu'il peut choisir de ne pas saisir le juge des référés. Au 

demeurant, dans certains cas, il faut déconseiller d'opter en faveur du référé. 

 En second lieu, les plaideurs doivent savoir que les compétences des juges des référés et des juges 

du fond ne peuvent pas toujours être cumulées. Certains voudraient ne pas choisir et pouvoir opter en 

même temps pour la juridiction du fond et la juridiction des référés, profitant ainsi des avantages de 

l'une et de l'autre. Concrètement, il s'agit alors de savoir si l'option de compétence en faveur du juge 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

519 

des référés reste ouverte alors qu'une instance au fond vient d'être engagée, c'est-à-dire après que le 

plaideur a déjà opté en faveur de la juridiction du fond. Globalement, le droit français admet ce cumul 

de manière libérale. Il existe cependant des exceptions, notamment lorsque la juridiction du fond saisie 

en premier a désigné un juge de la mise en état. 

 En effet, en présence d'une option de compétence, un plaideur est-il en droit de ne pas choisir et 

d'agir en justice en même temps au fond et en référé ? Autrement dit, l'option est-elle exclusive ou 

cumulative ? En pratique, c'est la question du référé en cours d'instance, question qui se pose chaque 

fois que, après avoir engagé une instance au fond, un plaideur est confronté à des difficultés appelant 

une réponse immédiate de la part d'un juge1202. 

 Certains textes particuliers consacrent expressément la possibilité d'un référé en cours d'instance. 

Ainsi, en matière de chèque, lorsque le tireur fait opposition en dehors des cas prévus par la loi, l'article 

271 du code de commerce, inspiré de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier 

français, prévoit expressément que le porteur du chèque peut demander au juge des référés la mainlevée 

de l'opposition" même dans le cas où une instance au principal est engagée"1203. Mais, s'il existe des 

textes spéciaux, au Maroc comme en France, aucun texte général ne règle le principe du recours au 

référé pendant une instance au fond. C'est à la jurisprudence qu'il est revenu de régler ce point de droit. 

 La position de la Cour de la cassation a évolué. En 1860, la Cour française adopta une position de 

principe obligeant le juge des référés à renvoyer les parties devant la juridiction du fond saisie en 

premier1204. Mais, tout au long du XIXe siècle, la question du référé en cours d'instance fut 

controversée. Précisément, les tribunaux et les docteurs discutaient de l'exception de litispendance, 

hypothèse où le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également 

compétentes pour en connaître1205. 

 C'est en 1910 que la Cour de cassation française admit le référé en cours d'instance1206. Depuis, 

la solution est constante et toute allusion à l'exception de litispendance entre juge du fond et juge des 

référés est systématiquement rejetée1207. La doctrine française contemporaine prête à cette solution une 

portée générale. Selon M. Roger PERROT, "il n'y a jamais litispendance entre une demande en référé 

et celle qui a été portée devant le juge du fond"1208. 

B - Référé et arbitrage 

 L'étude des rapports entre les juridictions des référés et celles du fond conduit à s'interroger sur le 

couple référé-arbitrage. De nombreux points de comparaison pourraient être développés entre ces deux 

dispositifs procéduraux. Mais le développement de cette rubrique portera exclusivement sur les règles 

de compétence permettant de répartir le contentieux entre juridiction des référés, d'une part, et tribunal 

arbitral, d'autre part. 

                                                           
1202 . Y.STRICKLER, Le juge des référés, juge du provisoire, thèse soutenue en 1993 à Université Robert SHUMAN, de STARSBOURG, 

Facutlé de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion, p. 18-40.  

– PONELLE, Le référé en cours d'instance, thèse, Paris, 1934. 
إلى سنة  1929. رشيد وهابي و عبد اللطيف امسادر، القضاء الرئاسي وقضاء األمور المستعجلة بالمغرب خالل أربع وثمانين سنة )من سنة 1203

 .39و  38، ص.2014السنة (، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الثانية، 2013

- BERCHON, La mainlevée par le juge des référés de l'opposition du tireur au paiement du chèque, RJ com. 1988. 325. 
1204 .Req. 17 déc. 1860, DP 1861. 1. 299. 
1205 . Y.STRICKLER, Le juge des référés, juge du provisoire, thèse préc., p. 19 s. 
1206 .Fr. Civ. 4 mai 1910, DP 1910. 1. 385, note Lalou. 
1207 .Fr. Civ. 2e, 17 mai 1982, Bull. civ. II, n° 75 ; RTD civ. 1983. 588, obs. Normand.  

– Soc. 14 mai 1992, Bull. civ. V, no 312.  

– Com. 11 mai 1993, Bull. civ. IV, no 185 ; JCP 1994. II. 22275, note Lévy.  

– Civ. 1re, 28 janv. 2015, nos 13-24.742  et 14-11.208, RTD civ. 2015. 700, obs. Cayrol.  
1208 . SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. III, Procédure de première instance, 1991, Sirey, n° 1326. 
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 Jusqu'à la réforme de l'arbitrage opérée par la loi 08.05 relative à l’arbitrage et la médiation, le 

code de procédure civile était muet sur la répartition des compétences entre le tribunal arbitral et le 

juge des référés. C'est donc à la jurisprudence, la doctrine et les textes spéciaux qu'il était revenu de 

dégager les solutions en la matière1209.  

 Dans cette perspective, et vue l’importance que dégage le référé en matière des affaires à 

trancher devant les tribunaux arbitrales et notamment en ce qui concerne l’arbitrage commercial 

international, le Conseil Internationale de Commerce a, dans ses deux réunions à Vienne en 2005 et à 

New York en 2016, finis par souligner dans l’article 2/17, que « le référé est, en général, tout procès 

provisoire précédant la décision arbitrale définitive au litige ». 

C'est ainsi que, même en présence d'une convention d'arbitrage, tout plaideur confronté à l'urgence 

jouit d'une option lui permettant de saisir, à son choix, le tribunal arbitral ou le juge des référés1210. La 

seule condition est de justifier du caractère urgent de la saisine1211. À noter que l'option reste ouverte, 

quoique limitée, même après l'investiture du tribunal arbitral. Sauf convention particulière, le référé en 

cours d'arbitrage est donc admis. En somme, on retrouve les grandes lignes de la répartition des 

compétences entre les référés et les juridictions étatiques du fond. 

 Une convention d'arbitrage, compromis ou clause compromissoire, ne saurait faire échec à la 

compétence du juge des référés. Les parties ont la possibilité de saisir, outre la juridiction arbitrale, la 

juridiction étatique. En termes techniques, il s'agit d'une option de compétence1212. 

 Solution remarquable, car l'existence d'une convention d'arbitrage constitue, en règle générale, un 

obstacle à la compétence des juridictions étatiques. Mais le caractère exclusif de la compétence de la 

juridiction arbitrale ne concerne que les juridictions du fond, point la juridiction des référés. Aux termes 

de l'article 1449 du code civil français, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 

2011 : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est 

pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure 

d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les 

saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal 

de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues 

à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les 

parties à la convention d'arbitrage ». 

 La même solution apparaît en droit européen : jugé par la Cour de justice de l'Union européenne 

que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 « est susceptible de fonder la compétence du 

                                                           
ات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم"، مطبعة األمنية الرباط، الطبع األولى . الرافةوتاب)قاض بالمحكمة االبتدائية بسال(، "اإلجراء1209

 .24ص.  2016

ية ل. عبد الله درميش، "التحكيم الدولي في المواد التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ك-1210

 . 192، ص.1984-1983ي الحقوق الدار البيضاء، الموسم الحامع

 .1993محمد نور شحاتة، "النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين" دار النهضة العربية القاهرة  -

امحمدالبنيحياتي، "قراءة في مشارطة التحكيم"، موضوع قدم في الندوة الدولية التي نظمتها الكلية المتعددة التخصصات بالناظور حول -

و ما  81، ص. 4/2012التحكيم والصلح( منشور بمجلة الحقوق المغربية، سلسلة األعداد الخاصة  –لفض النزاعات )الوساطة  "الوسائل البديلة

 .يليها

- J.Robert. « L’arbitrage », Dalloz 5eme éd., p.269 et suiv. 

- A. Zerouki Brahim, « La clause compromissoire », revue al milaf n°9,2019,p.18 et suiv. 
 .14الرافة وتاب )قاض بالمحكمة االبتدائية بسال(، "اإلجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم"، مرجع سابق، ص. . 1211

1212 . FOUCHARD, GAILLARD et GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, 1996, Litec, nos 1302 s. 
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juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette 

procédure devait se dérouler devant des arbitres »1213. 

 La justification de la compétence du juge des référés est très pragmatique. Lorsqu'un plaideur a 

besoin d'obtenir rapidement une décision de justice, il peut évidemment saisir le tribunal arbitral.  

Toutefois, la répartition des compétences entre le juge des référés, le tribunal arbitral et les 

juridictions du fond demeure toujours floue et manque d’une réglementation juridique. C’est pour cette 

raison, qu’une intervention législative dans le domaine est devenue une nécessité imminente. 

  

                                                           
1213 . CJCE 17 nov. 1998, Van Uden, Rec. CJCE I-7091 ;Rev. arb. 1999. 151, note Gaudemet-Tallon.   



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

522 

Bibliographie 

 

 Ouvrages : 

 FOUCHARD, GAILLARD et GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, 1996, 

Litec. 

 J.Robert. « L’arbitrage », Dalloz 5eme éd. 

 SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. III, Procédure de première instance, 1991, Sirey. 

 مطبعة األمنية "وتاب)قاض باملحكمة االبتدائية بسال(، "اإلجراءات الوقتية والتحفظية بني القضاء والتحكيم الرافة ،

 .2016الرباط، الطبعة األوىل 

  رشيد وهايب و عبد اللطيف امسادر، القضاء الرئايس وقضاء األمور املستعجلة باملغرب خالل أربع ومثانني سنة )من سنة

 .2014(، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الثانية، السنة 2013إىل سنة  1929

 - 1993لنشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمني" دار النهضة العربية القاهرة محمد نور شحاتة، "ا. 

Thèses : 

 PONELLE, Le référé en cours d'instance, thèse, Paris, 1934. 

 Y.STRICKLER, Le juge des référés, juge du provisoire, thèse soutenue en 1993 à Université Robert 

SHUMAN, de STARSBOURG, Facutlé de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion,.  

  عبد الله درميش، "التحكيم الدويل يف املواد التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون الخاص، جامعة

 . 1984-1983الحسن الثاين كلية الحقوق الدار البيضاء، املوسم الحامعي 

Articles : 

 BERCHON, La mainlevée par le juge des référés de l'opposition du tireur au paiement du chèque, 

RJ com. 1988. 325. 

 Zerouki Brahim, « La clause compromissoire », revue al milaf n°9,2019. 

 ددة لتي نظمتها الكلية املتعامحمدالبنيحيايت، "قراءة يف مشارطة التحكيم"، موضوع قدم يف الندوة الدولية ا

وق املغربية، التحكيم والصلح( منشور مبجلة الحق –التخصصات بالناظور حول "الوسائل البديلة لفض النزاعات )الوساطة 

 .4/2012سلسلة األعداد الخاصة 

Jurisprudence : 

 Fr. Civ. 1re, 28 janv. 2015, nos 13-24.742  et 14-11.208, RTD civ. 2015. 700, obs. Cayrol.  

 Fr. Civ. 4 mai 1910, DP 1910. 1. 385, note Lalou. 

 Fr. Civ. 2e, 17 mai 1982, Bull. civ. II, n° 75 ; RTD civ. 1983. 588, obs. Normand.  

 CJCE 17 nov. 1998, Van Uden, Rec. CJCE I-7091 ;Rev. arb. 1999. 151, note Gaudemet-Tallon.   

 Com. 11 mai 1993, Bull. civ. IV, no 185 ; JCP 1994. II. 22275, note Lévy.  

 Req. 17 déc. 1860, DP 1861. 1. 299. 

 Soc. 14 mai 1992, Bull. civ. V, no 312.  

 

  



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

523 

GARANTIES ET CAUTIONS BANCAIRES 

GARANTIES ET CAUTIONS BANCAIRES 

chercheur en droit des affaires 
 

INTRODUCTION 

Le crédit est vital pour l’économie et intéresse aussi bien les entreprises que les consommateurs. 

Il peut consister dans le transfert de fond, ou encore consister dans un simple engagement, sans 

décaissement de fonds, tel le cautionnement bancaire. 

Ainsi les institutions financières, peuvent en demander des sûretés personnelles, réelles, ou 

bancaires à leurs clients personnes morales ou physiques, comme elles peuvent leurs présenter des 

garanties.  

Les sûretés personnelles consistent dans l’engagement d’une personne (ou de plusieurs) aux côtés 

du débiteur. Le créancier a donc plus de chances d’être payé, puisque le patrimoine de cette personne 

va lui servir de garantie au même titre que le patrimoine du débiteur. 

Alors que les sûretés réelles sont des garanties conférées aux créanciers sur un ou plusieurs biens 

du débiteur. Les autres garanties nées essentiellement de la pratique des affaires elles consistent plus 

dans la garantie d’une opération commerciale, qui est un engagement pris par une banque, à la demande 

d’un entrepreneur ou d’un fournisseur, de garantir au client de celui-ci la bonne fin des opérations 

relatives par exemple, à la construction d’une route, d’une université… 

Toutefois, jusqu’aujourd’hui plusieurs évolutions dans la pratique bancaire ont eu lieu. Dès lors, 

la question suivante se pose: 

Quels sont les différents types de garanties demandés par la banque et celles délivrés par cette 

dernière ? 

En réponse à cette question, nous allons analyser, en premier lieu, les garanties demandées par la 

banque (I) avant de traiter, en second lieu, celles délivrées par cette dernière (II).  

I- LES GARENTIES DEMANDEES PAR LA BANQUE 

Les garanties demandées par la banque se divisent en trois grandes catégories : les garanties réelles, 

les garanties personnelles, et les garanties diverses.  

A : LES GARNTIES REELES 

1 : L’HYPOTHEQUE 

a -Définition: 

L’hypothèque est une garantie réelle qui, sans dessaisir le propriétaire de l’immeuble, permet au 

créancier, s’il n’est pas remboursé à l’échéance, de saisir cet immeuble en quelques mains qu’il se 

trouve, de le faire vendre et de se faire payer par priorité sur le prix de vente. On distingue l’hypothèque 

conventionnelle impliquent accord du propriétaire, de l’hypothèque légale résultat de la loi, et de 

l’hypothèque judiciaire découlant d’une décision de justice. 

b- L’hypothèque conventionnelle sur immeuble : 
Il est absolument indispensable que la banque vérifie à la conservation foncière préalablement à la 

rédaction des actes : 
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- L’existence du titre foncier. 

- L’existence d’hypothèques inscrites précédemment au profit d’autres créanciers, de servitudes 

ou de charges réelles qui diminuent la valeur de la propriété. 

- La possibilité d’inscrire l’hypothèque sans autorisation administrative. 

- La mise à jour du dossier spécial. 

- L’absence d’indivision entre plusieurs personnes.   

- L’inscription de l’hypothèque est impossible sans présentation du duplicata sauf le cas où ce 

dernier serait déposé à la conservation Foncière. 

c- L’hypothèque maritime : 

- Particularités : 

Les navires de deux tonneaux de jaune brute et au-dessus peuvent être hypothéqués. 

L’hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire ou son mandataire justifiant d’un 

mandat spécial. Si le navire a plusieurs propriétaires, il peut être hypothéqué par l’armateur gérant pour 

les besoins de l’armement ou de navigation avec l’autorisation de la majorité. 

- La constitution de l’hypothèque maritime : 

Elle consiste à vérifier auprès de la conservation des hypothèques maritimes de Rabat 

l’immatriculation du navire et l’absence d’hypothèques précédemment inscrites. 

d- Hypothèque sur aéronef 

L’hypothèque sur avions est réglementée par l’article 22 du décret de 10 juillet 1962 modifié par 

décret du janvier 1970 sur la réglementation de l’aéronautique civile. 

L’acte de l’hypothèque et le bordereau d’inscriptions doivent contenir la marque, le numéro et la 

date d’immatriculation, le numéro de série et le port d’attache de l’avion à hypothéquer.  Après 

signature, législation et enregistrement, les actes et les bordereaux sont transmis au Ministre des 

travaux publics et des communications, direction de l’air, Service de l’Aéronautique civile à Rabat 

pour inscription de l’hypothèque sur le registre des Aéronefs. 

2 : NANTISSEMENTS 

a- Définition: 
Le nantissement ou gage est un contrat par lequel le débiteur remet à son créancier un bien mobilier 

pour garantir le remboursement de sa dette et confère à ce créancier le droit de retenir ce bien, de le 

faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence à tout autres créanciers. 

b - Objet et domaine d’application: 
 Tout bien mobilier peut être nanti qu’il s’agit de meubles corporels (l’outillage, les marchandises, 

l’or, les espèces…) ou incorporels (c'est-à-dire de biens matérialisés par un titre tels que les effets de 

commerce, les bons de caisse…). 

c- Condition de constitution du nantissement: 
Le gage est constitué soit par : 

- Le consentement des parties. 

- La remise effective de l’objet nanti en la possession du créancier nanti ou d’un tiers dit 

consignataire. 

d -Les effets du nantissement: 
Le gage garantit non seulement le principal de la dette mais peut également garantir :  

- Accessoires et intérêts. 

- Les dépenses nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage. 

e -Nantissement de fonds de Commerce 
Le nantissement du fonds de commerce est règlementé par dahir du 01/08/1996 formant code de 

commerce. 
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- Contenu : 

Le fonds de commerce est composé d’éléments corporels et incorporels. les éléments susceptibles 

d’être compris dans le nantissement sont les suivants : 

L’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, La clientèle et l’achalandage, Le mobilier 

commercial, Le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les 

licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, les droits de 

propriété industrielle, littéraire ou artistique attachés au fonds.  

f - Nantissement de l’outillage et  du matériel d’équipement: 
Conformément à l’article 355 du code de commerce, ce nantissement garantit le paiement du prix 

d’acquisition de l’outillage et d’équipement professionnel soit vis-à-vis du vendeur soit vis à vis du 

prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur. 

Ce nantissement est restreint à l’outillage et au matériel professionnel ainsi acquis. Il ne peut 

jamais s’étendre aux véhicules automobiles, aux navires de mer, aux bateaux de navigations fluviales 

et aux aéronefs dont l’acquisition soumise aux dispositions du dahir du 22 Novembre 1956. 

g -Le nantissement de marchandises: 

- les marchandises nanties et avances : 
Les marchandises de n’importe quelle nature peuvent être effectuées en gage.  

La banque a toutefois intérêt à ne retenir que celles de conservation aisée, de vente facile et dont 

la valeur est déterminable sans difficulté. 

Le contrat doit préciser la nature, la qualité et la quantité de la marchandise nantie. Au cas où 

certains éléments ne seraient pas encore connus à la date de signature du contrat, un avenant peut être 

signer ultérieurement. 

- dépossession du débiteur : 
Le gage n’est constitué que dans la mesure ou le constituant débiteur de la banque est dépossédé 

de la marchandise. En outre la dépossession doit être continue. En pratique cette dépossession peut être 

réalisé : 

Soit par la location à la banque des lieux ou sont entreposées les marchandises. 

Soit par la remise des marchandises à un tiers détenteurs appelé tiers consignataire. 

h-Nantissement de produit et matières: 
Ce nantissement est souvent dénommé par les banques « nantissement industriel ». Il est 

règlementé par le dahir du 20 MARS 1951 modifié par le Dahir du 7 juillet 1953 relatif au nantissement 

de certains produits et matières modifié par le dahir du 01/08/1996. 

Il ne comporte pas la mise en possession du créancier, les produits et matières peuvent soit rester 

entre les mains de l’emprunteur qui en est constitué gardien soit être confiés à la garde d’un tiers : Il 

n’est pas nécessaire de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits 

similaires appartenant à l’emprunteur. Les produits nantis peuvent être transformés à condition que la 

transformation fasse l’objet d’un accord préalable prévu dans le contrat. 

i -Nantissement de marché public: 

Il constitue un nantissement de créance matérialisé par la remise de l’exemplaire unique spécial 

du marché. 

j -Nantissement agricole: 
Les récoltes détachées ou non, tous les produits naturels ou industriels de l’exploitation agricole, 

le cheptel et le matériel agricole non immeuble par destination peuvent faire l’objet d’un nantissement. 
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Le nantissement peut être constitué sans dépossession du débiteur. Les produits nantis peuvent, 

soit être confiés à la garde d’un tiers soit restés entre les mains de l’emprunteur. 

En cas de saisie de l’immeuble portant les récoltes données en nantissement, les fruits recueillis 

ou le prix qui en provient ne sont pas immobilisés, ils restent le gage du créancier nanti. 

k -Nantissement et conserve de sardine: 
Le nantissement des conserves des sardines, suit les mêmes règles du nantissement de produit et 

matières. 

l -Nantissement des effets de commerce: 
La lettre de change et le billet à ordre sont des meubles incorporels qui peuvent être remis en 

nantissement par leur porteur légitime propriétaire justifiant de son droit par une chaîne ininterrompue 

d’endossements. 

 - Constitution : 

Le gage est constitué par la rédaction d’un acte de nantissement qui n’est pas obligatoire mais 

fortement recommandé. 

L’acte doit être établi en trois exemplaires, signés, datés et légalisés. 

Par la remise à la banque des effets revêtus d’un endossement pignoratif, c’est-à-dire portant la 

mention « valeur en garantie » ou « valeur en gage » ou encore toute autre mention impliquant un 

nantissement. 

- Les effets: 

La banque bénéficiaire de l’endossement est responsable de la conservation des droits attachés à 

l’effet nanti. 

B: LES GARANTIES PERSONNELLES 

1 : LE CAUTIONNEMENT 

a- Définition: 

Le cautionnement est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées cautions, 

s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. 

b- Capacité de le caution : 

1- Personne physique : 
Est capable toute personne physique, de l’un ou de l’autre sexe, ayant atteint l’âge de la majorité. 

2- Personne morale : 
Lorsque la caution est une société, les pouvoir de représentant qui signe l’acte doivent 

obligatoirement être vérifiés par l’étude du «dossier administratif» mis à jour, quel que soit le titre du 

représentant. (SA, SARL, SNC, Société Civile Immobilière, Sociétés Etrangères…). 

3- objet et effet de la caution : 
Toute obligation peut être cautionnée, généralement, la caution garantit le remboursement d’une 

dette, laquelle est en principe, matérialisée, dans les relations du banquier avec son client par un solde 

de compte débiteur. 

Les modèles d’acte prévus par les banques contiennent des clauses importantes destinées à donner 

à cette garantie le maximum d’efficacité et dont il importe de préciser la portée. 

Les principales étapes de constitution des cautions sont : 

-Enquête préalable  

-Rédaction d’acte 

-signature de l’acte et légalisation 

4 - modèles d’actes : 

Parmi les modèles d’actes de cautions on peut citer : 

- Acte de pouvoirs réciproques caution conjointe te solidaire. 
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- Acte de caution solidaire. 

- Acte de caution solidaire et conjointe. 

- Acte de caution proportionnelle 

2 : L’AVAL 

En droit cambiaire (droit des effets de commerce) le cautionnement porte le nom d’aval. L’aval 

est toujours un cautionnement solidaire. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par signataire 

de l’effet. L’aval est donné soit sur lettre de change ou sur allonge soit par acte séparé indiquant le lieu 

ou il est intervenu. 

C: LES GARANTIES DIVERSES 

Pour garantir à la banque le complet remboursement des sommes prêtés, diverses assurances dont 

la banque sera bénéficiaire sont susceptibles d’être contractées par leur clientèle il s’agit des assurances 

de biens et des assurances de personnes. 

En ce qui concerne les assurances de biens sont des assurances qui couvrent les bien hypothéqués 

ou nantis contre le risque d’incendie et explosion et si possible le vol et dont le produit sera délégué à 

la banque. Les assurances des personnes sont les délégations d’assurances contre le risque de décès et 

d’invalidité totale et définitive des personnes à savoir l’assurance vie… 

En sus de ces garanties diverses il existe aussi des engagements divers à savoir les engamant 

présentés par les clients des banques et qui se diffèrent d’une banque à l’autre tels engagement de 

domiciliation de salaire, engagement d’hypothèque… 

II : LES GARANTIES DELIVREES PAR LA BANQUE 

Dénommés aussi le cautionnement bancaire constitue, au point de vue juridique, un contact par 

lequel la banque s’oblige envers le créancier à satisfaire l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait 

pas lui-même. 

La caution bancaire est donc un crédit par signature qui, si le client ne satisfait pas à son obligation 

envers le créancier, se transformera en un crédit par décaissement. Les cautions bancaires sont 

nombreuses et variées, aussi les a-t-on regroupées en deux grandes catégories : les cautions douanières 

et les cautions administratives. 

A- LES CAUTIONS DOUANIERES 

Ces cautions sont délivrées en faveur de l’administration douanière, soit pour permettre de différer 

le paiement des droits et taxes, soit d’éviter leur paiement ou de garantir la présentation de documents 

nécessaires au retrait des marchandises. 

Les cautions douanières se divisent en trois catégories à savoir les cautions différant les paiements, 

les cautions permettant d’éviter des décaissements et les cautions garantissant la présentation de 

documents. 

1- CAUTIONS DIFFERANT LES PAIEMENTS 

Les cautions différents les paiements sont le crédit d’enlèvement, l’obligation cautionnée, la 

caution transit, l’entrepôt de stockage à l’importation et l’entrepôt de stockage à l’exportation. 

a- Le crédit d’enlèvement 

C’est une simple facilité permettant au redevable d’enlever ses marchandises aussitôt après 

vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, 

l’importateur doit remettre à la douane sa demande appuyée d’une caution bancaire garantissant à la 

douane le paiement des droits et taxes dans un délai de 15 ou 30 jours à partir de l’enlèvement de la 

marchandise, avec des intérêts de retard si les droits sont payés après la date requise, ainsi que des 

commissions dont le taux est variable selon le délai retenu. 
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b- L’obligation cautionnée 
Il permet à l’importateur de différer le règlement des droits et taxes dont il est redevable de 60 ,90 

ou 120 jours. 

Elle se présente sous la forme d’un billet à ordre d’une durée égale à celle du crédit, souscrit à 

l’ordre du receveur des douanes par le redevable et payable auprès du trésor. 

L’intervention de la banque qui se porte caution se manifeste par une deuxième signature de 

l’obligation cautionnée.  

b- La caution transit 
Une marchandise importée peut traverser une partie du territoire national avant d’avoir été 

dédouanée, on dit que la marchandise est en transit. 

Cette possibilité est subordonnée à la remise par l’importateur d’une caution transit, appelée aussi 

« Acquit à caution », en deux exemplaires originaux. L’un reste au bureau de douane où l’opération de 

transit prend naissance, l’autre accompagne les marchandises. 

Pour se prémunir contre la fraude, la douane appose des plombs ou des cachets indélébiles sur 

chacun des colis. S’ils sont nombreux, ils sont placés en vrac dans un camion dont on plombe la 

fermeture.  

c- L’entrepôt de stockage à l’importation 
C’est un régime permettant le stockage pour une durée maximum de deux ans, de marchandises 

arrivant sur le territoire national et non destinée à une consommation immédiate, en suspension des 

droits et taxes dont elles sont passibles. 

Ce régime est soumis à la remise par le bénéficiaire d’une caution bancaire garantissant la douane 

contre : 

- Le non-respect des délais d’entreposage ; 

- L’existence de manquants ; 

-L’inexactitude des marchandises déclarées, et les manipulations. 

d- L’entrepôt de stockage à l’exportation 
Il concerne les marchandises destinées uniquement à l’exportation, mais dont la sortie du territoire 

est retardée pour une raison quelconque. 

La durée de stockage ne peut dépasser 2 ans. 

Les bénéficiaires de ce régime doivent remettre à la douane une caution bancaire garantissant : 

- l’absence de manquants au moment de l’exportation effective. 

- le respect des délais. 

2- CAUTONS PERMETTANT D’EVITER DES DECAISSEMENTS 

Les cautions permettant d’éviter des encaissements sont sous trois formes. Il existe ce qu’on 

appelle l’admission temporaire, l’importation temporaire, trafic de perfectionnement à l’export et 

l’exportation temporaire. 

a- L’admission temporaire  

C’est un régime permettant d’introduire au territoire national des marchandises destinées à 

recevoir une transformation en suspension des droits de douane, sous réserve qu’elles soient, dans un 

délai déterminé, réexportées ou placées sous un autre régime douanier. 



 2020 يونيـــــــــــــو 28 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

529 

La durée normale de l’admission temporaire est de 6 mois renouvelable jusqu’à concurrence de 2 

ans maximum. Les risques peuvent être encourus par le banquier lors de la délivrance d’une caution 

d’admission temporaire sont : 

- La mise à la consommation des marchandises ; 

- Existence de manquants ; 

- Non-respect des délais. 

Au fur et à mesure des exportations ou de la constitution des produits sous un autre régime 

douanier, la douane délivre des mainlevées partielles sur la caution. La banque n’est intégralement 

délivrée de son engagement que lorsqu’elle détient la mainlevée pleine et entière de la douane. 

b- L’importation temporaire 

Ce régime concerne les objets, matériels et produits importés, et devant y séjourner un certain 

temps avant d’être ensuite exportés, et ce, sans subir de transformations. La durée du régime varie en 

fonction des produits importés : 6 mois (ex : matériels destinés aux foires…), un an (ex : emballages 

remplis de matières d’origine étrangères et qui seront exportés vides…) et deux ans (emballages vides 

qui seront exportés remplis de matières d’origine national). 

c- Trafic de perfectionnement à l’export 

Tous les produits d’origine national ou nationalisés par le paiement des droits et taxes 

d’importation, susceptibles d’être identifiés au retour, peuvent être exportés provisoirement aux fins 

de recevoir, à l’étranger, une transformation. 

 Par conséquent, il s’écarte de ce régime les produits dont il est difficile de reconnaitre l’origine, 

et les produits devant faire l’objet, à l’étranger, de transformations leur faisant perdre leur individualité 

d’origine. 

d- L’exportation temporaire 

C’est un régime permettant la sortie du territoire national, en suspension des droits et taxes 

d’exportation de certains objets destinés à l’usage personnel de personnes résidantes, et certains biens 

devant être utilisés à l’étranger dans le cadre d’opérations commerciales (foires, échantillons, 

compétitions…), sous réserve de leur importation ultérieure à l’identique, c’est-à-dire sans avoir subi 

aucune transformation. L’importation aura lieu, elle aussi, en franchise des droits et taxes à 

l’importation. 

La durée du séjour à l’étranger est limitée à 6 mois pour les objets à usage personnel et à un an 

pour les autres biens. Pour ce qui est des autres biens, ils doivent faire l’objet d’une déclaration 

d’exportation. Une caution bancaire ne sera réclamée que lorsque les biens font l’objet de restrictions 

ou de prohibitions à l’exportation, ou qu’ils sont normalement soumis à des droits et taxes de sortie. 

3- CAUTIONS GARANTISSANT LA PRESENTATION DE DOCUMENTS 

Elle garantit la présentation de certificat d’importation a l’administration des douanes. 

Pour dédouaner une marchandise il faut un certificat d’importation mais en cas d’absence de ce 

titre, la caution (ref-23-D) le remplace et permet le dédouanement, sous réserve que ce titre soit remis 

plus tard à l’administration des douanes. 

Si pour une raison quelconque, le titre n’est pas remis dans les délais à l’administration des 

douanes, la banque émettrice de la caution s’expose à payer à la douane 11 fois le montant de la caution. 

B- LES CAUTIONS ADMINISTRATIVES 

Ces cautions sont délivrées par les banques dans le cadre des marchée publics. 
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1- CARACTERITIQUES DES MARCHES PUBLICS 

La réglementation impose aux adjudicataires de constituer des cautionnements en numéraire 

auprès de la caisse de dépôt et de gestion. 

Mais les adjudicataires peuvent être dispensées de l’obligation de déposer un cautionnement en 

espèces, s’ils arrivent à fournir une caution bancaire ou la banque s’engage solidairement avec eux à 

verser à l’Etat les sommes dont ils viendraient à être débiteurs à l’occasion des marchés enlevés. 

2-LES DIFERENTES CAUTIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS  

Les cautions relatives aux matchés publics sont la caution provisoire, la caution définitive et la 

caution retenue de garantie. 

a- La caution provisoire  

Cette caution est demandée par les administrations pour soumissionner à un marché public contre 

les risques éventuels. 

Le banquier s’engage par la remise de sa caution provisoire, à remettre par la suite Sa caution 

définitive si son client est nommé adjudicataire. 

L’administration restitue la caution provisoire : 

- Aux soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues. 

- A l’adjudicataire quand celui-ci lui remet sa caution définitive. 

En général, la caution provisoire s’élève à environ 1,5 % du montant du marché. 

b- La caution définitive 
Elle doit être constituée dans les 20 jours qui suivent la notification de l’attribution du marché. 

Cette caution couvre l’administration contre le risque d’abandon du marché en cours d’exécution 

par l’entrepreneur ou le fournisseur. 

c- La caution retenue de garantie 

La banque s’engage à mettre à la disposition de l’administration les sommes non prélevées, au cas 

où le maitre d’œuvre découvre un défaut ou une qualité défectueuse dans la prestation. 

Le maitre d’œuvre conserve, selon les cas un pourcentage variant de 7% à 10% des sommes dues, 

à titre de retenue de garantie, pour se prémunir contre les défauts, malfaçons ou mauvaise qualité des 

prestations du titulaire du marché. 

Pour éviter ces prélèvements qui pèsent lourdement sur la trésorerie de l’entreprise, le détenteur 

du marché peut remettre à l’administration une caution bancaire dite « caution retenue de garantie », 

par laquelle la banque s’engage à mettre à la disposition de l’administration les sommes non prélevées, 

au cas où le maitre d’œuvre découvre un défaut ou une qualité défectueuse dans la prestation. 

La caution est restituée par l’administration dans les 3 mois qui suivent la réception définitive. 

3- CAUTION PERMETTANT UNE ENTREE DE FONDS ANTICIPEE 

Le titulaire d’un marché public peut demander, au titre de travaux à effectuer ou d’une fabrication 

spécifique à lancer, le versement d’un acompte pouvant atteindre 5 % du montant du marché Par 

l’administration ayant passé ce marché. 

Si pour une raison quelconque, le marché n’est pas exécuté, l’administration veut s’assurer que ses 

avances lui seront restituées sans problèmes. Pour cela l’administration exige d’être couverte par une 

caution bancaire dite «la caution restitution d’acompte ». 
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CONCLUSION : 

Les garanties bancaires est un instrument primordiale et une pratique considérée comme un levier 

de financement efficace. 

Dans la pratique bancaire un examen très minutieux est exercé par mesure de sûreté et même en 

prêtant leur signature, les banques accordent en réalité des crédits à leurs clients. 

L’engagement de payer en lieu et place de leurs clients en cas de défaillance est synonyme d’un 

crédit ou d’un engagement de découvert.  

C’est pour dire que le risque qu’encourt une banque en octroyant sa caution est juridiquement 

comparable à celui contracté à l’occasion d’un contrat de prêt. Les règles prudentielles sont imposées 

aux banques en matière de couverture de ces risques. 
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 محور الدراسات و األبحاث باللغة االنجليزية
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Abstract : 

The spread of the new coronavirus has destabilized the world since it first appeared in China in the 

late 2019 until it was declared as a global pandemic ; Moreover the wide spread of COVID-19 has 

initiated a crisis with global dimensions, as its remnants have not only reflected on the human element, 

but have also had extended it to affect many areas, including the economical, political and legal ones. 

Consequently, the Kingdom of Morocco has resorted with the first confirmed case to take many 

legal measures aimed to prevent the epidemic and to reduce the various potential damages that may 

result from its rapid spread. 

 

Key words : COVID-19 - legal measures – prevention - Crisis 

 

 امللخص:

ة يأدى انتشار فريوس كورونا املستجد إىل زعزعة االستقرار العاملي، حيث خلف منذ ظهوره  ألول مرة مبدينة ووهان الصين

و إىل غاية اإلعالن عن كونه يشكل جائحة عاملية، أزمة ذات أبعاد عاملية متفاوتة، حيث أن مخلفاته مل  2019يف أواخر سنة 

 تنعكس فقط عىل العنرص البرشي بل تجاوزته لتأثر عىل العديد من املجاالت منها ما هو اقتصادي، سيايس و قانوين.

 تشار هذا الفريوس كان سببا رئيسيا يف تبيني هشاشة السياسات الخارجية، حيثو تجدر اإلشارة إىل أن اتساع نطاق ان 

كانت أوىل نتائج انتشار الفريوس هو اتخاذ املوقف الدفاعي من قبل كل دول العامل من خالل نهج سياسة العزل و إغالق 

 ع.الحدود  بسبب الخوف و الخشية من تفاقم األوضاع و فقدان السيطرة عىل استقرار الوض

و قد لجأت اململكة املغربية بدورها منذ ظهور أول حالة للفريوس عىل الرتاب الوطني التخاذ العديد من التدابري القانونية 

 ذات البعد االستباقي و الهادفة للوقاية من الوباء و كذا الحد من  مختلف األرضار املحتملة التي قد ترتتب عن انتشاره.

 األزمة -التدابري القانونية الوقائية  –ونا املستجد فريوس كور الكلامت املفاتيح: 
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Introduction : 

The spread of the new coronavirus has destabilized the world since it first appeared in the Chinese city 

Wuhan in the late 2019; it was declared as a global pandemic leaving many victims behind, not to mention 

thousands of cases of infections around the world.  

Moreover, it should be noted that the wide spread of COVID-19 has initiated a crisis with global 

dimensions, as its remnants have not only reflected on the human element, but have also had extended it to 

affect many areas, including the economical, political and legal ones. 

It has shown the fragility of foreign affairs when among the first consequences of the spread of the virus 

was to take a defensive stance by all countries of the world through the policy of isolation and border closure 

because of the fear of worsening the situation and loss of control over the social stability.  

Consequently, many countries have resorted to closing their borders and limiting movement within their 

territory. The French State1214 has approached on March 16, 2020 that the President of the Republic issued his 

decision to take the necessary preventive measures to reduce interpersonal contact, thus restricting any 

movements unless absolutely necessary across the French territory, for up to a minimum of 15 days, and allow 

people to move provided that a written statement is signed to justify it. 

However, as Morocco is being strongly involved in the international community, it has been affected by 

the prevailing situation caused by the coronavirus pandemic and has resorted with the first confirmed case to 

take many legal measures aimed to prevent the epidemic and to reduce the various potential damages that may 

result from its rapid spread. 

The Kingdom of Morocco hastened to adopt several proactive preventive measures that are necessary to 

close the maritime, land and air borders. It also put a great emphasis on the order of quarantine, «the 

stay home» for people who had a direct contact to infected persons or were in risk regions. Morocco rushed to 

close schools and universities starting «the distance learning» along with the prohibition of mass events. 

Furthermore, the Kingdom has opened1215 a bank account called the «National Fund for the 

Management of the Coronavirus Pandemic» to receive donations and to support the affected groups. 

Given that the study on preventive legal measures, taken in order to cope with the new coronavirus, is of 

global importance, a constant follow-up study on this subject is necessary to give a start to new various 

national legal measures that Morocco has brought into this context. 

I. Proactive Legal Measures to prevent the Coronavirus Outbreak  

The rapidly increasing spread of the coronavirus has required the Moroccan State to take several 

precautionary measures in order to control the epidemic and to reduce the spread. The Kingdom declared1216 a 

state of health emergency on March 20, 2020 for this reason. 

However, the Moroccan government did not issue the law regulating this state of emergency until 23 

March, when the Decree No. 2.20.292 was issued declaring a state of health emergency throughout the 

national territory to cope with the outbreak of the coronavirus. The decree was published1217 in the official 

newspaper on March 24, 2020. 

This decree entitles the competent authorities to adopt different measures to prevent and control 

infectious diseases. It also included many objective provisions, namely the criminalization of certain acts that 

                                                           
1214 https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/ 
1215https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4987 
1216 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043 
1217 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4987
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/le-ministere-et-son-reseau/actualites-et-evenements-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4987
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
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weren’t considered criminal before. Additionally it contained a set of procedural provisions, such as the 

suspension of legal deadlines, which are listed as follows. 

 1.    Criminalization of certain acts as a preventive legal measure: 

Referring to the Decree No.2.20.292 it is clear that the Moroccan legislator has criminalized many acts 

that weren’t criminal in the past, which are considered to be a violation of the state of health emergency 

declared in the country. For instance, the criminalization of non-compliance with the authority's orders as well 

as the dissemination of false news. 

•   Disobeying authority orders to comply with the state of health emergency  

The Decree-law No. 2.20.292, issued by declaring a state of health emergency in the Kingdom of 

Morocco, included injunctive and deterrent requirements for anyone who violated the orders of the public 

authority and refused to comply with them, which is clearly seen in the Article 4, which states: 

«Anyone in one of the areas where a state of health emergency has been declared must abide by the 

orders and decisions of the public authorities referred to in the Article 3 above. 

Violation of the provisions of the previous paragraph shall be punishable by one to three months' 

imprisonment and a fine of 300 to 1,300 dirhams (30 to 130 dollars) or one of these penalties, without 

violating the most severe criminal penalty. 

The same penalty shall be imposed on anyone who obstructs the implementation of the decisions of the 

public authorities taken in accordance with this decree by law through violence, threats, fraud or coercion or 

incites others to violate the resolutions mentioned in this paragraph, by means of speeches, shouting or threats 

made in public places or meetings, or by posters displayed in public or through various audiovisual or 

electronic media, and by any means others use an electronic prop for this purpose.» 

As can be seen, the Article 4 is the main basis for the principle of unique punishment, as the decree 

expressly punishes anyone who violates the orders and decisions of the public authorities regarding the state of 

emergency. All this disregarding the prejudice to the most severe criminal penalty. A case of theft during this 

period applies to the requirements of the Criminal Code relating to the crime of theft, and not to the violation 

of the State of Emergency Law decree. 

In fact, it may come to mind that the requirements of this decree conflicts with a set of constitutional 

rights stipulated in the Title II of the Moroccan Constitution1218, perhaps the most important of which is the 

right to freedom and mobility. Despite that, it becomes clear soon that the issue is an exceptional circumstance 

that calls for the protection of the most sacred rights which is the right to life and physical integrity, which has 

been denounced by various international laws and conventions. 

This is in accordance with the spirit of the Moroccan Constitution, with reference to to the Chapter 21 of 

the Constitution we find out that it provides the right of the individual to his personal safety and relatives, and 

to protect his property; as stipulated in the second paragraphs that public authorities guarantee the safety of the 

population and the integrity of the national territory in respect of the rights and freedoms guaranteed for 

everyone. 

Accordingly, when an individual or collective right is curtailed in order to protect the public interest, such 

as freedom of movement for example, what the executive power will is obliged to do is based on the principle 

of constitutional legitimacy. 

 

                                                           
1218 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf 

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf
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 Spreading and promoting fake news 

Given the wide spread of fake news about the coronavirus since its first emergence in Morocco, and 

due to the psychological nature of the dissemination and promotion of fake news on the social media, 

especially in this exceptional situation, and because of its negative effects which are manifested in creating 

terror and fear, whether through the understatement of the efforts of the state and its authorities in preventing 

the virus, or by denying the existence of the virus and spreading fallacies about it without investigating reliable 

medical sources. 

The Chief Prosecutor1219 is authorized to follow up on anyone who promotes false news about the 

coronavirus, which has already been carried out through arresting and investigating with a group of individuals 

if creators were suspected of involvement in the matter, following the circulation of some videos containing 

false news. 

Moreover, the Public Prosecutor's Office has opened 81 judicial investigations in response to false news 

resulting in the initiation of judicial follow-up against 58 persons while research is ongoing. 

2.    The suspension of legal deadlines (judicial reporting and appeals): 

It should be noted at the outset that the most likely legal adaption of the coronavirus pandemic is 

classified as a force majeure, the latter of which the Moroccan legislator defines through Chapter 269 of the 

Law of Obligations and Contracts as follows: 

«It is considered to be a force majeure: everything man can't expect, such as a natural phenomenon, 

enemy raids, and the act of power, which would make the implementation of the commitment impossible.» 

Thus the previous proposal, which classifies the coronavirus as a force majeure, is reinforced by the 

issuance of a series of communications that announced the suspension of work within the courts of the 

Kingdom, perhaps the most important of which is the communication issued to suspend all hearings except 

those related to the decision of urgent cases and related to the judiciary of the investigation. 

Therefore, the impact of the coronavirus was not only limited to the objective rules, but it has also 

extended to the procedural rules, where it significantly affected the normal functioning of the case, in other 

words it has influenced the Judicial time, especially with regard to reporting and appealing as the most 

important legal institutions that depend on the element of time for their validity. 

A confusion about the fate of the proceedings that did not respect legal deadlines was removed due to the 

force majeure of the coronavirus pandemic, as the aforementioned state of emergency decree in the Article 6 

referred to the suspension of all deadlines stipulated in the ongoing legislative and regulatory texts, 

especially deadlines associated with appeals, whether administrative or judicial, and all the deadlines 

associated with reporting.  

Although, the deadlines are considered to be public order and can only be suspended under a law that 

provides for the suspension of their calculation and the declared decree of the state of  health emergency is 

legally a position for all legal deadlines to take effect. 

The Article 6 of the Decree No. 2.20.292 related to the State of Health emergency / states:  

«All deadlines stipulated in the legislative and regulatory provisions in force during the declared period of 

health emergency shall be suspended and resumed from the day following the lifting of the state of emergency 

mentioned.  

The first paragraph above excludes the appeal sought in cases of persons arrested, as well as the duration 

of the situation under theoretical guard and pretrial detention.» 

                                                           
1219 http://www.pmp.ma/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba/ 

http://m.2m.ma/ar/news/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-20200317/
http://www.pmp.ma/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba/
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF.pdf
http://www.pmp.ma/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba/
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II. The Role of the Judiciary in Preventing and Reducing the Manifestations of the Crisis 

In the framework of the national mobilization to confront the coronavirus and to enshrine the principles of 

solidarity, the Moroccan judiciary in turn followed the same approach and played an active role in preventing 

and reducing the spread of the COVID-19 by initiating the suspension of hearings in various courts across the 

Kingdom, except for some special cases (criminal and misdemeanour cases involving persons detained in 

pretrial detention and held in prison institutions, and cases of investigation and juveniles…) 

However, it should also be noted that several memos have been issued aimed at preventing the spread of 

the COVID-19 by reducing the number of frequent offenders and avoiding bringing detainees to the courtroom 

as well as delaying the criminal files until the end of the quarantine, in order to avoid the potential risks that 

may affect the judicial assistants and Justice-fairers. 

In the same vein, Mr. Mustafa Fares, Managing Director of the Supreme Council of the Judiciary and the 

First President of the Court of Cassation, submitted a communiqué announcing the solidarity of the various 

members of the judiciary by donating a half of the monthly salary to the National Fund for the Management of 

the Coronavirus Pandemic. 

It should also be noted that the role played by the Public Prosecutor's Office, which has turned to the 

adoption of digitization in constantly receiving and handling complaints by fax and e-mail. 

In the same context, the office of the Public Prosecutor announced that in the framework of activating the 

injunction sought by the Decree No.2.20.292 on the enactment of provisions for the state of health emergency 

the public prosecutions have followed since the decree entered into force on March 24, 2020, a total of 4,835 

people violated the state of health emergency, of whom 334 were referred in custody to the court. The Public 

Prosecutor's office has followed up 263 people, including 43 people of whom are in custody for violating 

certain criminal law requirements, since the public authorities declared the quarantine on March 20 and March 

23, bringing the total number of followers in this context to 5,098. 

In this regard, the Moroccan judiciary has been quick to issue eloquent orders and rulings adopting the 

preventive measures imposed by the phase, perhaps the most important of which was the ruling of the 

Administrative Court of Rabat in order 955 of 31/03/2020, which ruled against a Moroccan citizen and his 

wife requested to enter Morocco from Spain via the Mediterranean port of Tangier by their car, 

after which they remained stranded on Algeciras after the declaration of the state of health emergency.  

They were drawn by defending the Article 24 of the Constitution which guarantees freedom of movement 

through the national territory.  While the injunction was based on a decree on the enactment of provisions for 

the state of health emergency and the procedures for declaring it, which aims to reduce the spread of the virus 

and prevent it. To clarify, the main purpose on which the previous injunction was based is to avoid a potential 

infection with COVID-19 that may be caused by the spouses if they were only allowed to enter the Moroccan 

territory. 

Given the above, it can be summarized that the efforts made by Morocco have indeed managed to control 

the rapid spread of the virus, but the question is: will the Moroccan State manage to keep the current stability 

by controlling the situation as demonstrated in the near future? 

  

https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1048.aspx
https://al3omk.com/511938.html
http://www.presidenceministerepublic.ma/category/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
http://www.pmp.ma/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba/
https://www.pmp.ma/
https://www.2m.ma/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-20200331%20%20%20http:/www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf
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Reflections on the health emergency in Morocco

Researcher in legal sciences 

 

The Moroccan constitution conferred to the Parliament the right to exercise legislative power, it gave it 

the right to vote on laws, monitor the work of the government, and establish public policies. However, the 

government is authorized to take within a limited period of time, and for a specific purpose according to decrees, 

measures that (the law usually specializes to take), and these decrees are effective upon their publication, and 

they must be presented to Parliament with the intention of ratification, at the end of the period specified by the 

law to authorize their issuance. And the (permission law) is abolished if one or both houses of Parliament is 

dissolved.  

The government can issue decrees during the inter-sessional period, and in agreement with the committees 

concerned with the matter in both houses, and it must be presented with the intention of approval by Parliament, 

during its next regular session . 

In this regard, the Minister of the Interior, Mr. Abdelwafi Laftit, announced the state of health emergency 

in Morocco, as approved by the Extraordinary Governmental Council on Sunday, March 22nd 2020. 

The Moroccan legislator has organized the health emergency according to: 

- Decree-Law No. 2.20.292 issued on 28 Rajab 1441 (March 23, 2020) related to the enactment of 

provisions related to the state of health emergency and the procedures for announcing it, 

- Decree No. 2.20.293 issued on 29 Rajab 1441 (March 24, 2020) declaring a state of health emergency 

in all parts of the national territory to counter the outbreak of the Covid 19 . 

What is meant by a health emergency? What are similar systems that may be mixed up with? What are 

the procedures that the health emergency law came up with? What are the penalties to be taken against those 

who violate them? 

         This is what we will try to approach by dividing this research into two requirements: 

- The first requirement: What is a health emergency? 

- The second requirement: the provisions contained in the health emergency in Morocco 

The first requirement 

What is a health emergency 

Morocco, like the rest of the world, has declared a state of health emergency due to the outbreak of the 

Corona pandemic, which doctors and scientists have struggled to find medicine to reduce. 

So, what do we mean by a state of health emergency (first paragraph), which may be mixed with similar 

situations (second paragraph) 

first paragraph 

what do we mean by a state of health emergency 

This is the sixth time in the history of the World Health Organization where it declares a state of health 

emergency due to the outbreak of the Corona virus, and the aforementioned organization made this decision 
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after the meeting of the emergency committee, which consists of international experts who provide technical 

advice to the Director-General of the organization. 

A health emergency is defined as: “an exceptional event that poses a threat to the public health of other 

countries through the spread of the disease between countries, and may require a coordinated international 

response . 

Thus, it is a situation that requires the occurrence of a serious, sudden, unusual or unexpected health 

situation, and that this event carries public health implications outside the national borders of the affected 

country, and that it requires immediate international action. 

 

second paragraph 

Distinguishing the health emergency from the exceptions and sieges 

Chapter 59 of the Constitution of the Kingdom of Morocco states the following: “If the national territory 

is threatened, or if events occur that impede the normal functioning of the constitutional institutions, the king 

can announce (the state of exception) at back, after consulting both the Prime Minister, the Speaker of 

Parliament, and Chairman of the House of Counselors, President of the Constitutional Court, and directing a 

speech to the nation; and thereby empowering the King to take the measures imposed by the defense of territorial 

integrity, and requiring it to return to the earliest deadlines, to the normal functioning of constitutional 

institutions. 

Chapter 74 of the Constitution states that: "A siege can be announced for thirty days, by virtue of a 

Dahir signed by the Prime Minister . and this period can be extended only by law." 

  It is clear through these two chapters that the two exceptions and sieges cases are constitutional 

prerogatives, in which the Royal Institution exercises exceptional powers that guarantee taking the necessary 

measures to face every threat to the Kingdom, and Chapter 59 of the Constitution has linked the establishment 

of the exception state with formal conditions that begin with the King’s consultation with both the Prime 

Minister and the President The House of Representatives, the Speaker of the House of Counselors, and the 

President of the Constitutional Court and addressing the nation, and it ends according to these conditions as 

well. 

There are also objective conditions represented in the announcement of this situation whenever the 

national territory is threatened, or occurred events that impede the normal functioning of the constitutional 

institutions. As for the state of siege, the specified time period is shorter than the first case. 

So the health emergency remains as an announcement of a health crisis for the affected state as a result 

of an unexpected serious pandemic, dealing with it requires urgent measures to be taken to fight it, in line with 

the state’s guarantee for each of its members the right to safety within the framework of respecting the freedoms 

and fundamental rights guaranteed to everyone as stipulated In Chapter 21 of the Constitution. 

What are the provisions that came with the health emergency in Morocco?  

The second requirement 

the provisions contained in the health emergency in Morocco 

Decree-Law No. 2.20.292 issued on 28 Rajab 1441 (March 23, 2020) related to the enactment of 

provisions related to the state of health emergency and the procedures for announcing it, and Decree No. 

2.20.293 issued on 29 Rajab 1441 (March 24 2020) related to declaring a state of Health emergency in all parts 

of the territory to counter the spread of Corona virus, came with a set of measures imposed by the current 

circumstances through which the world passes, in order to prevent the Corona pandemic (first paragraph) that 

the legislator required respecting under the penalty of imposing sanctions against those violating it (second 

paragraph) 
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first paragraph 

The procedures accompanying the health emergency in Morocco 

 Through the aforementioned decrees related to the state of health emergency, the procedures 

accompanying the state of health emergency in Morocco can be summarized as follows: 

First: The rule adopted by the Moroccan government to declare a state of health emergency is an 

exceptional rule, as long as the right to legislate is guaranteed to Parliament in the normal case as stipulated in 

Chapter 71 of the Constitution, and it is difficult to apply the ordinary legislative rule in light of this exceptional 

circumstance that requires speed to face The deadly Corona epidemic, 

Second: The state of health emergency is imposed on all Moroccan soil due to the threat that the Corona 

epidemic caries to people's lives and safety. 

Third: A period has been set for the state of health emergency that starts from 03/20/2020 and ends on 

04/20/2020 with the possibility of extending it. 

Fourth: The measures taken by the government during the health emergency period do not prevent the 

continuity of vital public facilities and the provision of services to the citizens. 

Fifth: Individuals must abide orders and decisions issued by public authorities 

Sixth: The Health Emergency Law authorized public authorities to take the following measures: Not 

leaving the place of residence, Preventing any movement of any person outside his domicile except in the most 

necessary and strict cases specified in Paragraph B of Article Two of Decree No. 2.20.293 issued on 29 Rajab 

1441 (March 24, 2020) relating to declaring a state of health emergency in all parts of the national territory to 

counter the outbreak of the Corona virus. Preventing gatherings, and meetings unless they are for a professional 

purpose and preventive measures are taken. Closing shops and any place that receive and gather people. 

Seventh: In the event of extreme necessity, the government can take, on an exceptional basis, any 

economic, social, or environmental procedure of an urgent nature that would contribute directly to facing the 

negative effects of declaring a state of emergency. 

The second paragraph 

the penalties for violators of a health emergency 

Any legal rule guarantees its proper application and respect by providing injunctive provisions 

Thus, Morocco's health emergency law stipulated a set of penalties for violators of this law, which lie in 

punishing violators of orders and decisions issued by public authorities by imprisonment from one to three 

months, and a fine between 300 and 1300 dirhams, or one of these two penalties (without prejudice to the most 

serious crime.) 

Whoever obstructs the implementation of the decisions of the public authorities through violence, threat, 

fraud, or coercion, is equally punished. 

And is also punished anyone who incites others to violate these decisions by speeches, shouting, or threats 

voiced in public places or meetings, or by written, printed, documents, or photos or tapes sold or distributed or 

displayed in public places or meetings, or by posters displayed in public view or through the various audio-

visual media Other. 
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