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 كلمة افتتاحية

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

 ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .

 …وبعد 

 العدد  والباحثين القراء يدي نبي تضع أن أخرى  مرة األعمال و القانون  مجلة دارةإ يسر

 الدارسين،و  للباحثين القانوني الفكر مجال في بحثية آفاق فتح في بدورها لتساهم منها، لثامنا

 نافذةو  واملختصين، األكاديميين  بين املعرفي التواصل ربط في فاعلة قناة تكون  أن نأمل كما

 . العلمي حثالب افاق و املعرفة تطوير في يسهم بما االفكار  لتبادل

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

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

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

 .عليها والتعليق الحديثة

 رونيااللكت بريدها عبر يتقدموا بأن الكرام قرائها إلى األعمال و القانون  مجلة ةر داإ تتوجه

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

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

 

 السبيل يهدي وهو القصد وراء من وهللا

 واالعمالإدارة مجلة القانون 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
  



 

 

8 

 1029 الثامن  العدد

 باملغرب العامة للمالية الدستوري التأطير

 "البعد البيئي في عالقة املغرب واالتحاد األوروبي:

 م"قراءة في ضوء الوضع املتقد

 

 محمد املصطفى بن الحاج 

  دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

  

 تقديم:

تربط اململكة املغربية واالتحاد األوروبي عالقات اقتصادية وتجارية، منذ أزيد من خمسة عقود، توجت مع 

، ارتقت 6001اكة سنة مطلع تسعينيات القرن املاض ي بفتح حوار سياس ي كانت من أبرز نتائجه توقيع اتفاقية الشر 

، الذي يعني وضعا أكثر من الشريك وأقل من العضو. 8990وتطورت بموجبها هذه العالقات إلى الوضع املتقدم سنة 

األمر الذي سيفرض على املغرب االلتزام بالعديد من السياسات واملعايير والبرامج األوروبية، من خالل مشروطية 

عما كان عليه األمر في اتفاقية الشراكة، إذ أصبحت األهداف املوضوعة أكثر  أصبحت أكثر دقة في إطار هذا الوضع

تحديدا ووضوحا، فاإلمكانيات والفرص املتاحة بموجب الوضع املتقدم، تبقى مشروطة بمدى تحقيق املغرب لتقدم 

ياسة األوروبية ذلك السملموس في تنفيذ االلتزامات املتفق بشأنها طبقا لتوجيهات وثيقة الوضع املتقدم، التي تشمل ك

في مجال البيئة والتنمية املستدامة، وهو ما سيجعل املغرب مضطرا إلى مالئمة تشريعاته وقوانينه مع املعايير األوروبية 

املعتمدة في أفق التوصل إلى اتفاق التبادل الشامل واملعمق، ناهيك عن مالئمة سياسته الوطنية مع القوانين الدولية 

 اظ على البيئة ومواجهة آثار التقلبات املناخية.املتعلقة بالحف

يأتي هذا التطور في سياق تعرف فيه مجتمعات واقتصاديات القرن الواحد والعشرين تحوالت نوعية كبرى  

على املستوى املؤسساتي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي. ويتسارع تطور هذه التحوالت في ظل نماذج تنموية 

. فاملغرب من البلدان النامية التي ال زالت تتلمس الخطى نحو تحقيق معدالت نمو اقتصادي، 1متسارعا تعرف تفككا

تكفل لها الرفع من مستوى عيش املواطنين وجعل البالد ضمن مصاف الدول املتقدمة. إال أن هذا املبتغى يطرح 

ل ة املنشودة. فمطلب حماية البيئة يثير سؤاإشكالية حقيقية تقوم بدور املثبط واملعرقل لعجلة التنمية االقتصادي

جدوائية النماذج التنموية املعتمدة بالعديد من البلدان كما هو الشأن ببالدنا. ففي الحين الذي يرى فيه البعض أن 

، نجد أن البعض األخر، يرى أن املصالحة واالنسجام بين 2البيئة والتنمية االقتصادية مفهومان متنافران ومتصارعان

ين املفهومين أمر ممكن من خالل تحقيق اهداف التنمية املستدامة، وبالتالي إمكانية االنتقال إلى نموذج تنموي هذ

منخفض الكربون، يسعى بدوره إلى التقليل من انبعاث الغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري، ويقوي بذلك املناعة 

                                                           
 7، ص.8960وذج، املركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ادريس الكراوي، التنمية نهاية نم1 

2 Lech W. Zacher, Technology, Society and Sustainability, Selected Concepts, Issues and Cases, Springer International Publishing AG 

2017, p.240 
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الحة رهينة بجدية ورغبة االتحاد األوروبي بالسير قدما نحو حماية ضد التغييرات املناخية، لكن تبقى شروط هذه املص

و تعزيز البيئة، بالنظر إلى كونه من الفاعلين األساسيين على املستوى الدولي في مجال حماية البيئة، وأيضا ألن القارة 

املتمثل في  ير الدعم املالي والتقنياألوروبية تعتبر املتضرر األول من ظاهرة االحتباس الحراري وتغير املناخ، وذلك عبر توف

نقل التكنولوجيا النظيفة ودعم إستراتيجية االقتصاد األخضر، حتى يتمكن املغرب من تحقيق تنمية مستدامة حقيقية 

تعمل على تحقيق معدالت نمو صديقة للبيئة وضامنة للرفاه االجتماعي للمواطنين املغاربة، ال أن تكون حجر عثرة أمام 

نمية االقتصادية، بحجة الحفاظ على البيئة ومعايير احترامها. خصوصا وأن املغرب من البلدان التي أحدثت تحقيق الت

قفزة نوعية في املجال التشريعي املتعلق بالبيئة خالل العشرية األولى من األلفية الثالثة، وكذا تعبيره عن رغبته امللحة 

بيئة والحد من آثار تغير املناخ، عبر إعداد إستريجية وطنية للتنمية لالنخراط في التوجه الدولي الرامي إلى حماية ال

املستدامة وبلورة سياسة وطنية للحد من التغييرات املناخية، إال أن هناك تحديات تفرض نفسها أمام تحقق هذه 

يات لبيئي ضمن مقتضالرؤية، لعل أبرزها مسألة التعاون الدولي في هذا املجال، وهنا يبرز التساؤل حول مكانة البعد ا

الوضع املتقدم الذي يربط املغرب باالتحاد األوروبي؟ وما هي أهم الرهانات والتحديات التي يطرحها البعد البيئي في إطار 

 تفعيل وأجرأة األهداف التي وضعت من خالله؟

ع ة إلى الوضأوال: تطور البعد البيئي في العالقة االتفاقية بين املغرب واالتحاد األوروبي: من الشراك

 املتقدم

مرت عالقة املغرب واالتحاد األوروبي، بمراحل ومحطات عديدة، ابتدأت منذ ستينيات القرن املاض ي، مع ما 

كان يعرف آنذاك باملجموعة االقتصادية األوروبية، وتطورت معها هذه العالقة من التعاون إلى الشراكة مرورا بالجوار 

مع هذا التطور اتسعت وتشعبت مجاالت التعاون بين الطرفين، حيث أضحى البعد والشراكة وأخيرا الوضع املتقدم، و 

البيئي من األمور التي بدأ تركيز الجهود عليها، نظرا لراهنية سؤال البيئة، وملا أصبحت تثيره مظاهر التغير املناخي الناتج 

اطى بها اإلطار القانوني املؤسس لهذه األمر الذي يستدعي البحث في الكيفية التي تع عن ظاهرة االحتباس الحراري.

، ووثيقة الوضع 8999العالقة مع البعد البيئي، وهنا نشير بالطبع إلى اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 

 . 8990املتقدم لسنة 

 مكانة البعد البيئي في إطار اتفاق الشراكة:   2

وبي بخصوص عقد اتفاقية الشراكة، بدأ   االتحاد األوروبي خالل فترة املفاوضات بين املغرب واالتحاد األور   

بإقحام سؤال البيئة في إطار عالقاته مع البلدان املتوسطية، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خالل اعتراف وإيمان 

 املوقعين على إعالن برشلونة بأهمية التوفيق بين تحقيق التنمية االقتصادية وحماية البيئة، وبضرورة إدماج

االنشغاالت البيئية خالل عملية وضع السياسات االقتصادية، والتخفيف من النتائج السلبية لعملية التنمية تجاه 

البيئة وكذا التعبير عن التزامهم بوضع برامج عمل على املستويين املتوسط والبعيد تشمل محاربة التصحر وتقديم 

ى مسألة حماية البيئة عقب تبني أعضاء االتحاد ملعاهدة أمستردام . وسيتم التأكيد على مستو 3الدعم الفني واملالي لذلك

، حيث أشارت املادة من االتفاقية إل ى ضرورة دمج 6000والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح ماي  6007سنة 

.غير أن 4امةدمتطلبات حماية البيئة في عملية صياغة وتنفيذ السياسات املجموعة األوروبية بهدف تعزيز التنمية املست

هذا االهتمام املتوسطي لم تتم بلورته بالشكل الكافي ضمن اتفاقية الشراكة بين املغرب واالتحاد األوروبي، إذ لم تتطرق 

                                                           
3 Déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne, les 27 et 28 novembre 1995. 
4 Camilla Adelle, Katja Biedenkopf and Diarmuid Torney,European Union EXTERNAL environmental Policy: Rules, Regulation and 

Governance Beyond Borders, Palgrave Macmillan 2018, p83 
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لسؤال البيئة إال بشكل جزئي وعرض ي. مما ولد شعورا بغياب أي تصور لدى أطراف االتفاقية ملسألة حماية البيئة 

 .5املنشودضمن النموذج التنموي املتوسطي 

فغياب اإلشارة لحماية البيئة واملوارد الطبيعية في ديباجة االتفاقية، يعكس بشكل جلي عدم حضور البعد 

التي  6البيئي كأولوية ضمن األهداف املسطرة لدى أطراف االتفاقية، وبالرجوع إلى باقي املواد، نجد أن املادة األولى

ألخرى البعد البيئي، الذي كان من املفروض إدراجه ضمنها بحكم السجال تطرقت لألهداف العامة لالتفاقية، تغيب هي ا

 . 7الدولي الدائر آنذاك، والذي عرف احتداما كبيرا ابتداءا من قمة األرض بريو

املادة الوحيدة التي خصصت للبيئة حيث أشارت إلى أن أهداف التعاون بين الجانبين، تتضمن  80وتعتبر املادة 

البيئة وتحسين جودتها وحماية األشخاص وعقلنة استعمال املوارد الطبيعية من اجل تنمية الوقاية من تدهور 

 مستدامة، والتزام األطراف بالتعاون في املجاالت التالية:

 جودة التربة واملياه؛ 

 مخلفات التنمية خاصة الصناعية منها؛ 

 .املراقبة والوقاية من التلوث البحري 

حماية البيئة واملوارد الطبيعية إال بعبارات عامة ال تحمل أية قوة إلزامية لألطراف،  بينما لم تشر باقي املواد إلى

من االتفاقية إلى أن حماية البيئة وضمان التوازن االيكولوجي يعتبران من العناصر األساسية في  34حيث أشارت املادة 

من االتفاقية التي  34ه من خالل املادة تفعيل مختلف مجاالت التعاون االقتصادي. نفس الش يء يمكننا الوقوف علي

تتعلق بتطوير ودعم التعاون الجهوي، حين اعتبرت أن البيئة من املجاالت التي يجب االهتمام بها، بل يمكننا القول أن 

على  458االتحاد األوروبي تعامل بنوع البراغماتية في ما يخص الجانب البيئي، ففي مجال الطاقة مثال نصت املادة 

ة انصباب جهود التعاون على تطوير ودعم  الطاقات املتجددة وتطوير االقتصاد الطاقي وما يتطلب ذلك من ضرور 

مطابقة معايير الجودة األوروبية الطاقية، بهدف ربط الشبكة الطاقية املغربية مع الشبكة املوحدة لدول املجموعة 

 ملدى املتوسط والبعيد. األوروبية، بهدف ضمان األمن الطاقي لالتحاد األوروبي على ا

البراغماتية يمكننا رصدها بشكل أوضح من خالل مطلب املالئمة والتوازن بين التبادل الحر وحماية البيئة 

من االتفاقية الحاالت التي يمكن  12(، حيث تحدد املادة GATTحسب االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة )

دل الحر، واملتمثلة في املس باألخالق واآلداب العامة واألمن العام، حماية الصحة وحياة فيها إيقاف أو تقييد عملية التبا

األفراد والحيوانات، وامللكية الفكرية، وحماية املوروثات الوطنية الفنية التاريخية واالركيولوجية. فهي اختزلت 

باره محاولة من االتحاد األوروبي لحصر وباقتضاب شديد املوروث البيئي في حماية النباتات، األمر الذي يمكن اعت

من اتفاقية مراكش  899وتحجيم حماية البيئة في نطاق ضيق هو حماية النباتات وهو ما يتعارض بشكل صريح مع املادة 

                                                           
5 Najib akesbi, la dimension environnementale dans le partenariat Maroc- Union européenne et la libéralisation des échanges 

industriels, critique économique, revue trimestrielle, numéro 07, hiver-printemps 2002,p31-55 
6 Voir : l’article 2 de l’ Accord euro-méditerranéen , établissant une association entre les communautés européennes  et leurs Etats 

membres , d’une part, et le royaume du Maroc , d’autre part.  

وقد شاركت فيها  6008يونيو  68الى  3قمة ريو او قمة األرض، نظمتها هيئة األمم املتحدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خالل الفترة املمتدة من  7 

 حكومة.  678
8 Voir : l’article 45 et 57 , de l’ Accord euro-méditerranéen , établissant une association entre les communautés européennes  et leurs 

Etats membres , d’une part, et le royaume du Maroc , d’autre part. 
9 Voir le lien : https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_rules_exceptions_f.htm 
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التي تم توقيعها قبل اتفاقية الشراكة بين املغرب واالتحاد األوروبي والتي تنص على أن لكل أعضاء منظمة التجارة 

الحق في أن تضع أهداف الصحة والسالمة العامة وحماية البيئة فوق التزاماتها التعاقدية / االتفاقية. االمر  العاملية

 الذي يدعونا إلى التساؤل حول األسباب التي منعت من إدراج هذا البند ضمن اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي؟

ة الشراكة بين االتحاد األوروبي واملغرب، لم يكن في مستوى يمكننا القول إذا أن البعد البيئي في إطار اتفاقي 

الخطاب واملمارسة الدولية في مجال حماية البيئة، ولم يحظى بأولوية كبيرة لدى األطراف، في وقت عرف فيه االهتمام 

 الدولي بمشاكل البيئة والتغير املناخي تطورا متزايدا.

، أي الى 8998ي العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي الى حدود سنة فاالهتمام الدولي بالبعد البيئي ظل غائبا ف

حين اعتماده الستراتيجية خاصة بإدماج هذا البعد في إطار سياسته الخارجية، حيث كان الهدف منها هو السعي إلى 

 .10اإلدماج التدريجي للسياسات األوروبية والدولية املتعلقة بالبيئة في عالقاته الخارجية

، في مجال اعتماد وتبني 8993وسيتزامن ذلك مع الطفرة النوعية التي سيعرفها املغرب ابتداءا من سنة         

العديد من التشريعات والقوانين والسياسات الرامية إلى حماية البيئة والحد من تأثيرات تغير املناخ، وهو ما سينعكس 

 اململكة املغربية.بطبيعة الحال على تطور العالقة بين االتحاد األوروبي و 

 مكانة البعد البيئي في إطار الوضع املتقدم 1    

أسهم اتفاق الشراكة بين املغرب واالتحاد األوروبي في تطوير العالقات السياسية واالقتصادية والتجارية 

 .11باإلضافة إلى تنمية التبادالت الثنائية واإلنسانية بين الطرفين

ه العالقات بعد أن قام االتحاد األوروبي بوضع إستراتيجية جديدة ومع مرور الوقت تطورت وترسخت هات

للجوار أطلق عليها اسم السياسة األوروبية للجوار، في محاولة منه تجاوز إخفاقات رؤية مسار برشلونة وكرد من االتحاد 

أن اظهر طموحه  . وفي هذا السياق سبق للمغرب8998األوروبي على التحديات التي أفرزتها عملية التوسيع لسنة 

لطلب الحصول على وضع أكثر من  8999للحصول على إطار متقدم في عالقته باالتحاد األوروبي تمثل في تقديمه سنة 

 الشريك وأقل من العضو.

وهو ما تمت االستجابة له من خالل الوثيقة املشتركة بين املغرب واالتحاد األوروبي الصادرة عن مجلس 

حول تعزيز العالقات الثنائية/ الوضع املتقدم. وقد نجح املغرب من خالله  63/69/8990اريخ الشراكة االورو/مغربي بت

في تحقيق جزء هام من حلم طاملا راوده، إذ أصبح في وضع اقل من العضو لكن أكثر من الشريك في عالقاته باالتحاد 

 األوروبي. 

ها، هي أننا أصبحنا أمام حزمة من وتبقى أهم مالحظة بخصوص مضمون الوثيقة والطريقة التي صيغت ب

. غير 12التعليمات واإلمالءات، التي ال ترقى إلى املعنى الحقيقي لالتفاقية، فأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها وثيقة توجيهية

 أنها تظل ميثاقا سياسيا ذو حمولة سياسية قوية، وترجمة إلرادة الطرفين لتحسين وتعزيز عالقاتهما. 

الذي حصل عليه املغرب لدى االتحاد األوربي، ثمرة للمجهودات اإلصالحية التي بذلتها ويعد هذا الوضع 

اململكة املغربية في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويشكل تحقيق التقارب التشريعي والقانوني مع النظام 

                                                           
10 Voir le lien :  http://www.eeas.europa.eu/climate_change/index_en.htm 

، ام، جامعة الحسن األول، سطاتصالح الدين العزوازي، العالقات املغربية / األوروبية في أفق الوضع املتقدم، رسالة لنيل املاستر في القانون الع 11 

 60، ص8990/8990السنة الجامعية 

انون قليلى الرطيمات، املغرب واالتحاد األوروبي نحو تجسيد الوضع املتقدم في إطار السياسة األوروبية للجوار، أطروحة لنيل الدكتوراه في ال12 

   601، ص8968الرباط، –ية واالجتماعية اكدال العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصاد
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مغرب باالستفادة بشكل متناسب من الحريات يعني السماح لل القانوني األوروبي الجوهر األساس لهذا الوضع، وهو ما

 .13األربع التي تقوم عليها السوق األوروبية املشتركة واملتمثلة في حرية تنقل السلع والخدمات واألموال واألشخاص

وقد شرع املغرب واالتحاد األوروبي في تنفيذ خطة العمل الجديدة القاضية بأجرأة األهداف املسطرة في وثيقة 

، والتي سيتم خاللها أيضا وضع إطار تعاقدي جديد سيحل محل 8967إلى  8963دم للفترة املمتدة من الوضع املتق

 .8999اتفاقية الشراكة املنظمة للعالقات الثنائية بين املغرب واالتحاد األوروبي املعمول به منذ سنة 

ه وروبي االنسجام بين نشاطاتبيد أن هذا الوضع يطرح بدوره إشكالية أخرى، تتمثل في مدى ضمان االتحاد األ 

، وبصيغة أخرى إلى أي حد استجابت وثيقة الوضع املتقدم للمطلب املغربي املتمثل في 14الخارجية ومشكل التنمية

تحقيق تنمية مستدامة، تراعي املوازنة بين تحقيق معدالت نمو عالية والحفاظ على البيئة؟  األمر الذي يحيلنا بشكل 

التأثيرات واالنعكاسات التي يمكن أن تنتج عن تفعيل مقتضيات وتوجيهات الوضع املتقدم  مباشر إلى التساؤل حول 

الذي اكتسبه املغرب في عالقاته مع االتحاد األوروبي، وكذلك في أفق توقيع اتفاق التبادل الشامل واملعمق. مما سيجعل 

ها من الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال بالدنا أمام تحديات وإكراهات حقيقية، للوصول إلى تنمية مستدامة تمكن

 حماية البيئة ومواجهة أثار تغير املناخ. 

فوثيقة الوضع املتقدم وخطة تفعيله، رسمتا مجموعة من األهداف املهمة والطموحة من قبيل: التعاون في 

 كامة الجيدة؛ ومحاربة اإلرهاب؛املجاالت اإلستراتيجية املتعلقة باألمن الجماعي؛ التعاون اإلقليمي؛ حل النزاعات؛ الح

، 15وتنظيم الهجرة؛ وتعزيز حقوق اإلنسان؛ التعاون في مجال التشغيل والشؤون االجتماعية؛ الطاقة؛ البحث واالبتكار

 كما شملت ايضا مقتضيات واضحة فيم يتعلق بحماية البيئة والتنمية املستدامة.

تقوية التعاون في مجال حماية البيئة، من خالل التعاون وفي هذا السياق جاء تأكيد الطرفان، على االلتزام ب

 االستراتيجي في املجاالت التالية:

 التقريب التدريجي للتشريعات املغربية مع التشريعات البيئية لالتحاد األوروبي؛ -

 إدماج أفضل لالعتبارات البيئية ضمن القطاعات األخرى بهدف تحقيق التنمية املستدامة؛ -

 ملغربية ذات الصلة بحماية البيئة محليا أو مركزيا؛تطوير املؤسسات ا -

تعزيز هيكلة التعاون حول مشاكل البيئة من اجل مساعدة املغرب على االنضمام وتفعيل  -

 االتفاقيات والبروتوكوالت املرتبطة بحماية البيئة والتغييرات املناخية وكذلك إلية التنمية النظيفة؛

 يرات املناخية؛تطوير الشراكة والحوار بخصوص التغي -

 .16التعاون مع الوكالة األوروبية للبيئة  -

ويبقى تفعيل هذه املقتضيات وإخراجها إلى حيز الوجود، رهينا بمدى جدية الطرفين، وإرادتهما في تحقيق هذه  

 األهداف، وتجاوز الصعاب التي تحول دون تحقيقها.

 

                                                           
13  Rapport sur : la reprise progressive et séquencé de l’acquis communautaire dans le cadre du statut avance Maroc-Union 

européenne, septembre 2012, programme d’ études «  compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialise, 

institut royal des études stratégiques, p 9 

السنة -3عدد لالجياللي جدار، أي مستقبل للعالقات املغربية األوروبية في ضوء اتفاق الوضع املتقدم؟ مجلة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، ا 14 

 688، ص8963الثانية، يناير 
15 Nicolas Delort,  statut avancée : passer du symbolique au pratique, voir : http://www.amadeusonline.org/  
16 Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/statut avancée.  
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 ياتثانيا: حماية البيئة في ظل الوضع املتقدم: الحصيلة والتحد

يحمل الوضع املتقدم في طياته العديد من املزايا والفوائد املهمة بالنسبة للمغرب بالنظر إلى االمتيازات 

واملساعدات املالية املتميزة، فإنه إلى جانب ذلك يحمل العديد من التحديات خصوصا في ظل األزمة االقتصادية و 

ضع حرج، بالنظر إلى التزامه بإيجاد حلول ملشاكله الداخلية من الحراك االجتماعي الذي يعرفه املغرب، مما يجعله في و 

جهة، ومن جهة أخرى لسعيه من أجل تحسين عالقاته الخارجية عبر وفائه بالشروط واإلصالحات التي يفرضها الوضع 

الضوابط عايير و ، وما يتطلبه ذلك من مالئمة التشريعات املغربية مع نظيرتها االوروبية، إال أن االستجابة للم17املتقدم

األوروبية  ال يمكن السير نحو تحقيقها إال إذا توافرت مجموعة من الشروط لعل أهمها توفير الدعم املالي لتغطية تكلفة 

 اإلصالحات باإلضافة إلى نقل التكنولوجيا النظيفة.

 

    acquis »(: حصيلة التقارب التشريعي املغربي مع األنظمة األوربية املشتركة 2

communautaire »    في املجال البيئي 

يقصد باألنظمة األوروبية املشتركة،  القاعدة املشتركة للحقوق والواجبات التي تربط مجموع الدول األعضاء     

في االتحاد األوروبي، وهو عبارة عن تطور مستمر ويشمل: مضمون ومبادئ واألهداف السياسية للمعاهدات؛ 

تطبيق املعاهدات واجتهاد محكمة العدل األوروبية، واإلعالنات والقرارات التي تم إقرارها والتشريعات التي تم إقرارها ب

في إطار االتحاد، واألعمال املتصلة بالسياسة الخارجية واألمنية املشتركة، واألعمال املتفق عليها في إطار التعاون في 

طرف املجموعة وتلك املبرمة من طرف الدول األعضاء  ميدان العدل والشؤون الداخلية، واالتفاقيات الدولية املبرمة من

فيما بينها في مجاالت أنشطة االتحاد. فإلى جانب القانون املوحد فإن األنظمة املشتركة تتشكل من مجموع األعمال التي 

املشتركة  هدافتم إقرارها في إطار الدعامتين الثانية والثالثة لالتحاد اللتين حددتهما معاهدة ماستريخت، إضافة إلى األ 

التي حددتهما االتفاقيات واملعاهدات، وقد جعل االتحاد األوروبي كهدف له، الحفاظ الكامل على األنظمة املشتركة 

فصال موزعة على العديد من  31.  وتتكون األنظمة األوروبية املشتركة أو املكتسب األوروبي املشترك من 18وتطويرها

 لالنضمام لالتحاد األوروبي مالئمة بنياته اإلدارية واملؤسساتية والتنظيمية معها. املجاالت، يفترض في كل بلد مرشح 

وقد قرر املغرب واالتحاد األوروبي في إطار عملية التقارب التنظيمي مع األنظمة األوروبية املشتركة، اعتماد     

لصناعية( من أجل مالئمتها وموائمتها مع ثالث قطاعات ذات األولوية )الخدمات املالية، الصفقات العمومية، املعايير ا

األنظمة األوروبية املشتركة أو املكتسب األوروبي املشترك أضيف إليها قطاعين آخرين هما ) الفالحة والنقل(  وذلك بعد 

تبني املغرب ملشروع املغرب األخضر وتأسيسه للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بإعتبار أن هذه الخيارات تجيب 

لحاجيات اإلستراتيجية للمغرب على املدى القريب كما أنها تدخل في إطار اهتمامات االتحاد األوروبي، وسيشير عن ا

ببروكسيل خالل دورته التاسعة، إلى التقدم   8969مجلس الشراكة بين املغرب و االتحاد األوروبي الذي انعقد سنة 

ي اتها األوروبية خاصة تلك املتعلقة بالقطاعات ذات األولوية التاملحرز فيما يتعلق بتقريب التشريعات املغربية مع نظير 

حددها الطرفان: القطاع املالي )التأمين(، الصفقات العمومية، التنظيم التقني املتعلق بالجودة والسالمة، وحث املجلس 

بر جوهر تشريعي التي تعتاملغرب على بذل املزيد من الجهود وتوفير إرادة سياسية  للعمل على تسريع عملية التقارب ال

الوضع املتقدم، وسنحاول هنا تسليط الضوء على التقدم املحرز في هذا اإلطار من خالل القطاعات املتفق بشأنها، 

 وهي كالتالي:

                                                           
 680الجياللي جدار، مرجع سابق ص.17 

18 Audeoud Olivier. L'acquis communautaire, du mythe à la pratique. In: Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 33, 2002, n°3. pp. 

67-77; 
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قطاع النقل من القطاعات التي تحتاج للتطوير والتحديث بشكل يجعلها  قطاع النقل: يعتبر -أ

عرف توسعا مهما بعد تبني مجموعة من االستراتيجيات الوطنية  تستجيب ملتطلبات االقتصاد الوطني الذي

القطاعية لإلقالع الصناعي وبرنامج املغرب األخضر، كما أن تحقيق تنمية اجتماعية وإنسانية يعد من صلب 

اهتمامات البرامج الحكومية في السنوات االخيرة )البرنامج الوطني للتنمية البشرية واالستراتيجيات املتعلقة 

(.  فحسب الدراسات التي أجريت من طرف الوزارة املنتدبة 8997الصحة والتعليم التي تم إطالقها منذ سنة ب

من الناتج الداخلي الخام أما تكلفة استصالحها  %3.7املكلفة بالبيئة تقدر تكلفة التدهور البيئي باملغرب بـ 

من الناتج الداخلي الخام. في  %9.7البيئة ، في حين ال تتعدى املصاريف العمومية املتعلقة ب%6.0فتقدر ب 

هذا اإلطار تبقى الجهود الحكومية املبذولة للحد من تدهور البيئة الناتج عن قطاع النقل محدودة جدا. وفي 

سنة  61إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل والتجهيز تم تقديم منحة ملالكي الشاحنات التي يتجاوز عمرها 

أخرى جديدة. كما تم فرض مجموعة من الرسوم ذات البعد البيئي في مجال النقل كالرسم مقابل استبدالها ب

سنوات والرسم على الدراجات النارية باإلضافة إلى تخفيض  1الذي فرض على العربات التي يتجاوز عمرها 

روقات على م املحالضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لشراء السيارات االقتصادية.  وللحد من تأثير استخدا

 والبنزين الخالي من الرصاص.  gasoil 50 ppmالبيئة قامت وزارة الطاقة واملعادن بتعميم استعمال 

ويظل املغرب من البلدان التي لم تحدد بعد السقف املسموح به من انبعاث ثاني اوكسيد الكربون 

ة املتعلقة بخفض االنبعاث الناجمة عن بالنسبة للسيارات املستوردة، بالرغم من اعتماد املعايير األوروبي

  .19 8؛3؛ 8؛ 6السيارات 

تلعب الصفقات العمومية دورا هاما ومحوريا في تحفيز النمو الصفقات العمومية:  -ب

االقتصادي لبالدنا، حيث حرص املشرع قبل أن يحدد مجال تطبيق املرسوم املنظم للصفقات العمومية أو 

العامة التي يجب التقيد بها عند إبرام أي صفة عمومية ومهام كانت مسطرة إبرامها على تحديد املبادئ 

هذه املبادئ في: حرية الولوج إلى الطلبيات  8997فبراير  8مسطرة إبرامها. ولقد حصر املرسوم املؤرخ في 

ملؤرخ في حين أن املرسوم ا .العمومية واملساواة في التعامل مع املتنافسين والشفافية في اختيار صاحب املشروع

توسع في املبادئ التي الزم على رجل اإلدارة احترامها عند إبرام الصفقة العمومية، إذ  8963مارس  89في 

أضافت املادة األولى من املرسوم إلى املبادئ السابقة: ضمان حقوق املتنافسين ووجوب احترام قواعد الحكامة 

ا املرسوم في مجال تقديم العروض وكيفية إسناد . كما يأخذ هذ20الجيدة والبيئة وأهداف التنمية املستدامة

الصفقات في العديد من مواده املتعلقة بمقاييس تقييم عروض املتنافسين بعين االعتبار للفعالية املتعلقة 

 (.11و 80و 60بحماية البيئة وتنمية الطاقات املتجددة )مثال املواد 

لبيئة الصناعي املغربي في استنزاف ا يتسبب النسيج املقاوالتي املعايير التقنية الصناعية: -ت

الوطنية،  غير أن انضمام املقاوالت والشركات العاملية ملدونات سلوك بيئية وما يستتبع ذلك من ضرورة 

احترام مجموعة من املعايير التي تهدف  إلى الحفاظ على البيئة، يحتم بدوره على املقاوالت الصناعية املغربية 

حيث تصبح مطالبة بالحصول على شهادة اعتراف بمطابقة اإلجراءات التي تتخذها السير في هذا االتجاه، ب

                                                           
تباعا على املصنعين  معايير، وقد بدأ االتحاد االوروبي 1املعايير االوروبية املتعلقة بخفض انبعاث الغازات الناجمة عن العربات والسيارات وهي  19 

https://eur-من اجل الحد من االنبعاثات الصادرة عن العربات والشاحنات. للمزيد يمكن االطالع على الرابط االتي:  6000من سنة ،انطالقا 

0028content/fr/TXT/?uri=CELEX:52014PC-lex.europa.eu/legal   91/91/8960تمت زيارته بتاريخ 

 7، وزارة االقتصاد واملالية، ص. 8968ابريل  -83مجلة املالية، العدد  20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52014PC0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52014PC0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52014PC0028
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التي تضمن تدبيرا سلميا  ISO 14001لحماية البيئة مع نظيرتها األوروبية أو مع معايير شهادة الجودة العاملية 

ملصادقة على قانون .  وفي هذا اإلطار قام املغرب با21ملخلفات املواد األولية املستخدمة في املجال الصناعي

خاص بالجودة وآخر لحماية املستهلك باإلضافة إلى قانون خاص بحماية املواد املصنعة. كما أحرز املغرب 

  (ACCA)22تقدما ملموسا فيما يخص التحضير لالتفاقية الخاصة باملراقبة واملالئمة الخاصة باملواد املصنعة

(  Agreement on conformity assesment and acceptence) وتبقى املجهودات املبذولة في هذا اإلطار ،

مشروطة بحجم الدعم املالي والتقني املقدم من طرف االتحاد األوروبي لتعزيز الشراكة اإلستراتيجية بين 

 الطرفين والهادفة إلى تأهيل الصناعة املغربية.    

بيئة باعتبار القطاع :  يرتبط هذا القطاع بالتنمية املستدامة وحماية الالخدمات املالية -ث

البنكي واملالي يلعب دورا مهما في تمويل االقتصاد الوطني، من خالل طرق وشروط منح القروض البنكية، 

بحيث يمكن للمؤسسات البنكية املساهمة في عملية التنمية املستدامة من خالل وضع مقتضيات تأخذ بعين 

تمويل أو القروض، فعلى سبيل املثال إلزام املستفيذين االعتبار حماية البيئة بتحديد شروط االستفادة من ال

، و كذلك في مجال 23من القروض أو التمويالت،  بشراء املركبات املنخفضة االنبعاث لثاني اوكسيد الكربون 

تقديم املشورة للزبناء،  غير أن واقع الحال يؤكد أن  املؤسسات البنكية املغربية ال تزال  بعيدة عن مبادئ 

مبادئ( املعتمدة أوروبيا، و  املتعلقة بضرورة التزام املشاريع املمولة بقدر معين من املسؤولية  69ر)اإلكوادو 

االجتماعية والحفاظ على البيئة، ويعد  البنك املغربي للتجارة الخارجية اول مؤسسة بنكية مغربية انضمت 

 . 8969لهذه املبادئ سنة 

مصدر للغازات املسببة لالحتباس الحراري : على الرغم من أنه ثاني القطاع الفالحي  -ج

، فهو يعد من القطاعات التي يراهن عليها من أجل تحقيق تنمية مستدامة، إذ تتقاطع فيه مجموعة 24باملغرب

من االهداف الرئيسية تتوزع بين ما هو اقتصادي، اجتماعي، ثقافي بيئي، تنموي ترابي، تجاري، سايس ي، تعاون 

ي مجملها الحفاظ على استقرار البالد. فهو قطاع يتسم بتداخل ايجابياته وسلبياته دولي، أمن غذائي، تسعى ف

تجاه البيئة، حيث يعتبر القطاع األكثر استخداما للموارد الطبيعية من مياه وتربة، التي تعاني بدورها من 

مة ي سيدفع الحكو االستغالل املكثف املؤدي إلى تدهورها، وهو ما أضحت أثاره واضحة بشكل كبير. األمر الذ

املغربية إلى االنخراط في مخطط املغرب األخضر، باعتباره أحد أبرز األوراش  اإلستراتجية الكبرى التي عملت  

الدولة على الشروع فيها بغية تكييف منظومة اإلنتاج مع رهانات السياق الدولي والوطني، وقد ساهم حصول 

املتعلق بالتبادل الحر في املجال الفالحي بين املغرب واالتحاد املغرب على الوضع املتقدم في إخراج االتفاق 

ليدخل حيز  61/98/8968حيث صادق عليه البرملان األوروبي بتاريخ  63/68/8969األوروبي املوقع بتاريخ 

، وهو ما يعني عزم الطرفين على املض ي قدما في إجراءات التحرير املتبادل 96/69/896825التنفيذ بتاريخ 

                                                           
21 Rapport sur : la reprise progressive et séquencé de l’acquis communautaire dans le cadre du statut avance Maroc-Union 

européenne, opcité ,p134 

 833ى الرطيمات، مرجع السابق ليل 22 
23   Rapport sur : la reprise progressive et séquencé de l’acquis communautaire dans le cadre du statut avance Maroc-Union 

européenne, opcité,p  128 
24 Rapport « 3eme communication nationale du Maroc a la convention cadre des nations unis sur les changements climatiques » janvier 

2016, ministère délègues du ministre  de l’Energie , des mines, de l’eau et de l’environnement chargée de l’environnement, p59 

 881ليلى الرطيمات، مرجع سابق، ص  25  



 

 

16 

 1029 الثامن  العدد

ات الفالحية ومنتوجات الصيد البحري، وبالتالي الرفع من حجم الصادرات املغربية من الفواكه للمنتوج

 والخضر نحو السوق األوروبية وخفض الرسوم املطبقة على دخول املنتوجات من كال الطرفين.  

 

 (: تحديات إدماج البعد البيئي ضمن إطار الوضع املتقدم1

طت بشكل فعلي في مجال التنمية املستدامة ومكافحة التغييرات املناخية، يعتبر املغرب من الدول، التي انخر 

من مجموع  %9.61بالرغم من ضعف مساهمته في انبعاث الغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري، التي ال تتجاوز 

؛ بفعل توالي سنوات 26ملناخيةاالنبعاث العاملية، لكن في املقابل يعد من بين الدول اإلفريقية األكثر تأثرا بالتغييرات ا

الجفاف والفيضانات وقلة املوارد املائية. إضافة إلى كون ثلثي ساكنة البالد تقطن بشريط ساحلي مهدد بارتفاع مستوى 

البحر عن اليابسة، ناهيك عن اعتماد جزء كبير من االقتصاد الوطني على القطاع الفالحي )الرعي والزراعة، والقطاع 

من املواد الطاقية، إذ من املرتقب أن تتضاعف  % 08والصناعات املرتبطة بها، فضال عن استيراد  الغابوي والصيد(

 .893927هذه النسبة الى ثالث مرات في أفق سنة 

هي إذا كلها أسباب ساهمت في انخراط املغرب في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التغيرات املناخية واآلثار 

ن أبرز الخطوات التي اقدمت عليها الحكومة املغربية، هي التوقيع على االتفاقية اإلطارية لألمم الناجمة عنها، ولعل م

 cop)، واستضافة مؤتمر األطراف السابع 6001، ثم املصادقة عليها سنة 6008املتحدة حول التغييرات املناخية سنة 

 الذي تمت بموجبه اجرأة بروتوكول كيوطو. 8996سنة  (7

أغلب االتفاقيات الدولية في مجال البيئة، أكد املغرب على التزامه الشديد ألعضاء املجتمع  وبتوقيعه على

الدولي بالعمل على مواجهة التحديات املتعلقة بالبيئية والتنمية املستدامة، وهو ما ستتم بلورته من خالل املصادقة 

 اركة الفعلية في املنتديات الدولية الهادفة إلى إيجاداتفاقية متعددة األطراف متعلقة بالبيئة وكذا املش 09على أزيد من 

 حلول لإلشكاليات البيئية.

وسيستمر املغرب في دعم العملية املتعددة األطراف للتفاوض حول نظام مناخي جديد وفق مقتضيات 

يس. كما وستتوج بإعالن اتفاق بار  8961بباريس سنة   cop21بروتوكول كيوطو، وهي الجهود التي ستتكلل بإنعقاد

استضاف العديد من التظاهرات الدولية، كتنظيم املؤتمر السابع ألطراف االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول 

، ومؤتمر أطراف االتفاقية املتعلقة بحماية الوسط البحري والساحل املتوسطي 8996التغيرات املناخية خالل نونبر 

رافا من املنتظم الدولي بالجهود التي بذلها في مجال حماية البيئة ومكافحة . واعت899028وبروتوكوالته، التفاقية برشلونة 

( الذي احتضنته مدينة cop22آثار التغير املناخي سيحصل املغرب على شرف تنظيم مؤتمر األمم املتحدة للتغير املناخي )

 .8961نونبر  60و 7مراكش ما بين 

واملشاركة في القمم واالنضمام للمواثيق واالتفاقيات  غير أن الدور النشيط للمغرب على مستوى املساهمة

املتعلقة بحماية البيئة، يقابله تعثر كبير إن لم نقل غياب واضح على مستوى التفعيل واالجراة، فالتشريعات املرتبطة 

                                                           
26 Les négociations climatiques et les meilleures pratiques internationales, rapport de synthèse, 20 avril 2015, institut des études 

stratégiques, p 22 
27 Plan d’affaires pour le financement et la mise en œuvre d’un CIC au Maroc, rapport élaboré par Ali Agoumi,Banque Mondiale :  

https://www.infodev.org/infodev-files/morocco_climate_innovation_center_business_plan.pdf 
، وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، 8968، الصادر بتاريخ يونيو 89تقرير التنمية املستدامة في املغرب: االنجازات واالفاق من ري والى ريو + راجع: 28

 قطاع البيئة.



 

 

17 

 1029 الثامن  العدد

من فشل في . إضافة إلى ما تم تسجيله 29بالبيئة غالبا ما تكون ضعيفة من حيث مطابقتها للمعايير واملفاهيم الدولية

احترام املواعيد املحددة لتقديم تقارير تتعلق باتفاقيات صادقت عليها الحكومة املغربية، على سبيل املثال التقرير الذي 

يقدم كل سنتين حول اإلجراءات التشريعية والتنظيمية واإلدارية التي اتخذتها لتنفيذ اتفاقية التجارة الدولية املتعلقة 

 باتات البرية املهددة باالنقراض.  بأنواع الحيوانات والن

الش يء الذي يجعل املجهودات التي بذلها ويبذلها املغرب في إطار االستجابة للمطالب الداخلية والخارجية 

لإلصالح، تبقى غير كافية لتحقيق املطلوب منه، سواء تعلق األمر بالوفاء بالتزاماته الدولية البيئية أو التزاماته في إطار 

ع االتحاد األوروبي، وما أصبح يفرضه عليه وضعه املتقدم تجاه هذا التكتل االقتصادي القوي. فمن املعلوم  الشراكة م

أن بالدنا تعد من الدول النامية التي تحتاج إلى تحقيق معدالت نمو عالية، حتى تستجيب لتطلعات املواطنين وحاجياتهم 

ى الحقوق االجتماعية واالقتصادية، مما يجعل االنتقال إلى املتزايدة بفعل تطور مستوى العيش وازدياد الطلب عل

نموذج تنموي معتدل الكربون، يساهم هو األخر في تخفيض االنبعاثات املسببة لالحتباس الحراري، وبالتالي تقوية 

دعي بدورها تاملناعة حيال نتائج التغير املناخي، تحديا ورهانا كبيرا يحتاج بال شك وسائل مالية وتكنولوجية مهمة، تس

استنفار القطاعين العام والخاص، كما ال يجب إغفال دور التعاون الدولي وتحريك مسؤولية دول الشمال تجاه دول 

الجنوب، ولعل الوضع املتقدم يطرح هو األخر في هذا الخضم، تحديين كبيرين من أجل النهوض بالوضع البيئي في إطار 

 تكنولوجي:   العالقة بين طرفيه، األول مالي والثاني

 

من أهم ما جاء في هذا الباب حسب وثيقة الوضع املتقدم، هو تقوية وزيادة التحدي املالي:   -أ

الدعم املالي املقدم من طرف االتحاد األوروبي مقابل اإلصالحات التي يقوم بها املغرب  سواء على املستوى 

لتدريجي واملتتالي مع األنظمة األوروبية املشتركة ا السياس ي ؛ االقتصادي؛ االجتماعي؛ في إطار التقريب التشريعي 

، 30بالنسبة للطرفين والتوجيهات املدرجة ضمن الوضع التقدم، الذي حدد بشكل واضح األهداف ذات األولوية

بيد أن واقع تمويل اإلصالحات املتعلقة بالبعد البيئي أو إجراءات ومشاريع التكيف والتخفيف من حدة التغير 

ون مستوى التطلعات و األهداف املعلنة من خالل وثيقة الوضع املتقدم. وقد وصل مجموع املناخي تظل د

التمويالت الدولية املقدمة للمغرب إلنجاز مشاريع التكيف أو التخفيف من آثار التغير املناخي وتأثيره على 

مليون دوالر  068ارب يق والتي وصلت إلى ما 8961إلى غاية النصف األول من سنة  8991البيئة، ابتداءا من 

عبارة عن قروض ميسرة.   حيث نجد على رأس هذه  % 09.61منها عبارة عن هبات فيما تبقى  %0.08أمريكي 

فيما ركزت الجهود التمويلية األوروبية على توفير خط تمويلي  31الجهات املمولة الصندوق العالمي للبيئة

مليون  09الخاصة املغربية العاملة في هذا املجال بمبلغ  للطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية موجه للمقاوالت

أورو، مقدم من طرف البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية والبنك األوروبي لالستثمار والوكالة الفرنسية 

، وهو ما يعكس إلحاحا أوروبيا كبيرا على مسألة الشراكة 32للتنمية والبنك العمومي األملاني لالستثمار

. وأيضا 33اتيجية في مجال الطاقة، بالنظر ملا يشكله من أهمية كبيرة بالنسبة لالقتصاديات العامليةاالستر 

                                                           
29 Voir : examen des performances environnementales Maroc,  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE.CEP.170_Synopsis_French.pdf  

 الوضع املتقدمانظر: وثيقة 30 
31 « 3eme communication nationale du Maroc a la convention cadre des nations unis sur les changements climatiques » op.cit, p177 
32 Ibid. p178 

 .601ليلى الرطيمات، مرجع سابق، ص 33 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE.CEP.170_Synopsis_French.pdf
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لحيوية هذا املجال بالنسبة لضمان التنافسية االقتصادية لالتحاد األوروبي أمام قوى اقتصادية تقليدية 

عف التمويل الدولي لحماية كالواليات املتحدة وأخرى صاعدة كالصين والبرازيل وتركيا. وستظل معضلة ض

البيئة نقطة ضعف تعاني منها الجهود الدولية املبذولة من أجل الحد من التغييرات املناخية بالرغم من 

 .34تضمين هذا املعطى في اتفاق باريس

  

تعتبر التكنولوجيا من بين أهم األمور التي تعطي تفسيرا حقيقيا  نقل التكنولوجيا النظيفة:  -ب

العالم اليوم، وحركية العوملة، بالنظر الى ما تسببه من إلغاء الحدود وسرعة االنتشار، كما ومباشرا لصورة 

. وباملقابل تلعب دورا طالئعيا في عملية 35تعطي تفسيرا جزئيا ملا تعرفه اقتصاديات البلدان النامية من تهميش

يها دول الجنوب، التي تساهم فصنع التنمية، وكذلك في سد الفجوة التكنولوجية املتسعة بين دول الشمال و 

االحتياجات املتزايدة للشعوب، ويمكن كذلك لهذه التكنولوجيا، املساهمة بشكل واضح وبارز في عملية تنفيذ 

برامج التنمية املستدامة التي تتطلب بدورها صياغة سياسة وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وتحسين 

تستدعي رفع حجم االستثمارات املوجهة إلى أنشطة البحث والتطوير  ، كما36جودة التعليم وبناء مجتمع املعرفة

وقد فرض  ،37 8993يونيو 81واإلبداع. وقد وقع الطرفان اتفاق بخصوص التعاون العلمي والتقني بتاريخ 

تطور العالقات بعد تبني وثيقة الوضع املتقدم، وجود تعاون حقيقي، يهدف باألساس إلى تطوير وتنمية 

حيث سينخرط املغرب في  .غربية في مجاالت البحث الجامعي والعلمي والتكنولوجي والصناعيالقدرات امل

املعروف  The 7th Research Framework Programmeالبرنامج االطاري السابع للبحث والتطوير الكنولوجي 

 جنة األوروبية ان املغربوهي أداة أوروبية رئيسية لتمويل األبحاث واالبتكار، وقد اعتبرت الل (FP7اختصارا بـ )

. كما سعى االتحاد األوروبي 38هو البلد الثاني في منطقة األبيض املتوسط األكثر نشاطا في اطار هذا البرنامج

وذلك عبر خلق مبادرات  إلى مواكبة هذا التطور الذي يربطه  باملغرب شأنه شأن عدد من دول الجوار الجنوبي،

الذي   switch Med ، على سبيل املثال  برنامج سويتش ميد 39واالبتكار تعاون وشراكة في مجال التكنولوجيا

يسعى الى تشجيع تحول اقتصادات جنوب املتوسط نحو أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامين واالقتصاد 

 MED TEST 8من برنامج ميد تست  8960و 8961، وفي نفس االطار استفاد املغرب ما بين سنة 40األخضر

الى تقديم إجابات عن التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية حتى تصبح اكثر اقتصادا للموارد الذي يهدف 

والطاقة النظيفة وتعمل على الرفع من اإلنتاجية وتحافظ على الولوج الى األسواق الدولية بمنتجات تستجيب 

                                                           
وقع الرسمي التفاقية األمم املتحدة االطارية بشأن تغير املناخ: ، في امل68/91/8960، شوهد في 8961من اتفاق باريس  0/6انظر: املادة  34 

https://unfccc.int/  

 899، ص.8967مصطفى يوسف كافي، التنمية املستدامة، األكاديميون للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 35 

 Technology Transfer and Economic Growth in SubSahara Africanاملعنونة بـ "  niel O. AgolaNathaفي هذا االطار يمكن الرجوع الى دراسة   36 

Countries Lessons from East Asia الصادرة عن دار " springer  8961سنة. 

 n Union official journal of the Europae 69/98/8998انظر: الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي الصادرة بتاريخ 37 

 https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=moroccoاملوضع االلكتروني للجنة األوروبية: على الرابط التالي:  38 

  89/91/8960اطلع عليه بتاريخ: 

  39 

 .8960ابريل  87تمت زيارته بتاريخ  https://www.switchmed.eu/fr/about_usاألوروبية سويتش ميد : للبمادرة الوقع االلكتروني 40 

https://unfccc.int/
https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=morocco
https://www.switchmed.eu/fr/about_us
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قية الشراكة في مجال البحث واالبتكار "اتفا،  كما تبنى االتحاد املبادرة األوروبية املسماة: 41للمعايير الدولية

، والهادفة الى تحقيق تدبير مستدام للمياه PRIMAاملعروفة اختصارا بـ  بمنطقة البحر األبيض املتوسط"

مليون أورو كمساهمة من  878مليون أورو منها  808واإلنتاج الغذائي باملنطقة، وتقدر ميزانية هذ البرنامج بـ 

مليون أورو كمساهمة من االتحاد األوروبي. وقد انضمت اململكة إلى اتفاق  889درة والدول املشاركة في املبا

، حيث سيحظى هذا االتفاق بمصادقة 8960التعاون العلمي والتكنولوجي مع االتحاد األوروبي خالل شهر أبريل

يدخل حيز التنفيذ  ، ومن املنتظر أن91/90/8960لجنة الصناعة واألبحاث والطاقة بالبرملان األوروبي بتاريخ 

. لكن على الرغم من ذلك تظل 42 8960بعد مصادقة البرملان األوروبي عليه في جلسة عامة خالل شهر أكتوبر 

الجهود األوروبية في مجال التعاون التكنولوجي ودعم البحث العلمي واالبتكار، غير كافية وال ترقى الى تطلعات 

صوص كل اتفاقيات الشراكة التي أبرمها االتحاد األوروبي مع بلدان بالدنا، ولعل هذا التأخير يمكننا رصده بخ

الضفة الجنوب للمتوسط عدا إسرائيل، التي قطعت أشواطا مهمة حيث انضمت مبكرا للمؤسسات العلمية 

. ويبقى تحقيق معدالت نمو عالية تحترم البيئة وتتوافق ومتانة العالقات املغربية األوروبية، 43لالتحاد األوروبي

في إطار حماية البيئة وما تفرضه االلتزامات الدولية واألوروبية، أمر غير ممكن في غياب أنماط إنتاج وتنظيم 

اجتماعي قائمة على قواعد تنمية مستدامة تستحضر مصالح األجيال القادمة، وتضمن استدامة األنساق 

 .44ي واملحافظة عليهالبيئية الطبيعة والتنوع البيولوجي وحماية التراث الحيواني والنبات

 

 

 خاتمة:

أضحى تطور وارتقاء العالقات التي تجمع بين املغرب واالتحاد األوروبي وانتقالها من إطار التعاون إلى الشراكة، 

ومن تم إلى وضع أكثر من الشريك وأقل من العضو، واقعا يتطلب املزيد من املالئمة مع األنظمة األوروبية املشتركة 

و املؤسساتي، سواء على الصعيد االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي، وفي هذا السياق أصبح رهان  والتقارب التشريعي

حماية البيئة ومواجهة آثار تغير املناخ مطلبا ملحا في وقتنا الراهن بحكم انخراط الطرفين في الجهود الدولية املبذولة 

، مما يفرض على االتحاد األوروبي القطع مع  االنتقائية التي في هذا اإلطار، وكذلك بسبب عالقة التأثير والتأثر بينهما

يتعامل بها في مجال حماية البيئة ودعم التنمية املستدامة ومحاربة آثار التغير املناخي، بدل تركيزه الكبير والواضح  على 

لواليات ة األخرى كالصين واالجانب الطاقي، ملا له من أهمية إستراتيجية في بقائه منافسا لألقطاب االقتصادية الدولي

املتحدة األمريكية، والعمل بدل ذلك على املض ي قدما في سياسة حقيقية تروم دعم الدول الشريكة وعلى رأسها املغرب 

في االنتقال إلى اقتصاد قليل الكربون، عبر تمويل اإلصالحات التشريعية و املؤسساتية التي انخرط فيها والعمل على 

وجيا النظيفة إليه، الضامنة في نفس الوقت لتحقيق نمو مستدام، حتى يكون هناك انسجام  بين تيسير نقل التكنول

                                                           
متوفر على الرابط  MED TEST II Transfert des Technologies Écologiquement Rationnelles dans la rive sud de la Méditerranéeانظر: 41 

ii-test-s/medproviders/action-https://www.switchmed.eu/en/corners/service-االلكتروني االتي:  

countries/casestudiesmaroc/mt2_maroc_nationalpublication_lowres_fr.pdf  

 للمزيد عن هذه املبادرة يمكن االطالع على الرابط االتي:42 

nt/index.cfm?pg=primahttp://ec.europa.eu/research/environme  8960/ماي 96تمت زيارته بتاريخ 
 07ص  8961يوسف خليل السبعاوي، الصعوبات التي تواجه اتفاقية املشاركة العربية األوروبية، املكتب العربي للمعارف   43

 0ادريس الكراوي، مرجع سابق، ص.44 

https://www.switchmed.eu/en/corners/service-providers/actions/med-test-ii-countries/casestudiesmaroc/mt2_maroc_nationalpublication_lowres_fr.pdf
https://www.switchmed.eu/en/corners/service-providers/actions/med-test-ii-countries/casestudiesmaroc/mt2_maroc_nationalpublication_lowres_fr.pdf
https://www.switchmed.eu/en/corners/service-providers/actions/med-test-ii-countries/casestudiesmaroc/mt2_maroc_nationalpublication_lowres_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
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الخطاب واملمارسة لدى االتحاد األوروبي، وأن ال تكون األنظمة األوروبية املشتركة مجرد وسيلة يعمل االتحاد على 

 توظيفها توظيفا أداتيا خدمة ألهداف أمنية وتنافسية صرفة. 

 راجع املعتمدة:الئحة امل

 كتب:

 .8960ادريس الكراوي، التنمية: نهاية نموذج؟ املركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  -

 .8967مصطفى يوسف كافي، التنمية املستدامة، األكاديميون للنشر والتوزيع، الطبعة األولى  -

ي العربية األوروبية، املكتب العرب يوسف خليل السبعاوي، الصعوبات التي تواجه اتفاقية املشاركة -

 8961للمعارف 

 أطروحات ورسائل:

ليلى الرطيمات، املغرب واالتحاد األوروبي نحو تجسيد الوضع املتقدم في إطار السياسة األوروبية للجوار، أطروحة  -

 .8968الرباط، –ادية واالجتماعية اكدال لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتص

صالح الدين العزوازي، العالقات املغربية / األوروبية في أفق الوضع املتقدم، رسالة لنيل املاستر في القانون العام،  -

 .8990/8990جامعة الحسن األول، سطات، السنة الجامعية 

 مقاالت:

بية في ضوء اتفاق الوضع املتقدم؟ مجلة املنارة للدراسات الجياللي جدار، أي مستقبل للعالقات املغربية األورو  -

 .8963السنة الثانية، يناير -3القانونية واإلدارية، العدد 

 ، وزارة االقتصاد واملالية.8968ابريل  -83مجلة املالية، العدد  -

 وثائق وتقارير:

، وزارة الطاقة 8968، الصادر بتاريخ يونيو 89تقرير التنمية املستدامة في املغرب: االنجازات واالفاق من ري والى ريو + -

 واملعادن واملاء والبيئة، قطاع البيئة.

 .8961اتفاق باريس  -

 .   official journal of the Europaen Union 69/98/8998الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي الصادرة بتاريخ   -
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Rapports : 

- Rapport sur : la reprise progressive et séquencé de l’acquis communautaire dans le cadre du statut 

avance Maroc-Union européenne, septembre 2012, programme d’ études «  compétitivité globale et positionnement du 

Maroc dans le système mondialise, institut royal des études stratégiques 

- Rapport « 3eme communication nationale du Maroc a la convention cadre des nations unis sur les 

changements climatiques » janvier 2016, ministère délègues du ministre  de l’énergie , des mines, de l’eau et de 

l’environnement chargeé de l’environnement, 

- Les négociations climatiques et les meilleures pratiques internationales, rapport de synthèse, 20 avril 

2015, institut des études stratégiques 

 

Documents : 

- Déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne, les 27 et 28 novembre 
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européennes  et leurs Etats membres , d’une part, et le royaume du Maroc , d’autre part  

- Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/statut avancée  

Internet : 

- : https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_rules_exceptions_f.htm 

- :  http://www.eeas.europa.eu/climate_change/index_en.htm 

- Nicolas Delort,  statut avancée : passer du symbolique au pratique, voir : 

http://www.amadeusonline.org/ 

- Plan d’affaires pour le financement et la mise en œuvre d’un CIC au Maroc, rapport elabore par Ali 

Agoumi,Banque Mondiale :  https://www.infodev.org/infodev-

files/morocco_climate_innovation_center_business_plan.pdf  

- examen des performances environnementales Maroc: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE.CEP.170_Synopsis_French.pdf 
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https://www.infodev.org/infodev-files/morocco_climate_innovation_center_business_plan.pdf
https://www.infodev.org/infodev-files/morocco_climate_innovation_center_business_plan.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE.CEP.170_Synopsis_French.pdf
https://www.switchmed.eu/fr/about_us
https://unfccc.int/


 

 

22 

 1029 الثامن  العدد

 التحكيم في العمليات املصرفية

 شرط التحكيم

 املضمن باتفاقيات تأسيس الوكاالت الدولية املتخصصة.
 

 

 محمد أوباالك 

  مجال القانون الدولي االقتصادي وباحث فيمحام 

 

 مقدمة :

من بين أقدم الوسائل الودية لحل املنازعات، وقد تطرقت إليه جميع النصوص ذات املصدر  يعد التحكيم

الديني والوضعي، للدور الذي يلعبه كطريقة مثلى بديلة إلى جانب الصلح والوساطة والتوفيق، في حل املنازعات بين 

صعوبات تتعلق بتنفيذ بنود اتفاق أطراف ذاتيون ومعنويون وطنيون ودوليون، وهي منازعات ناتجة أساسا عن وجود 

 أو عقد مبرم بينهم. 

إال أنه عادة ما يتم اللجوء إلى التحكيم بهدف استغالل املميزات التي يتمتع بها كالنجاعة والسرعة في تحقيق 

ذ االنتائج املرجوة بين األطراف التي تتفادى خوض تجربة وضع ملف املنازعة بين يدي القضاء،  توجسا منها لبطء اتخ

 القرار املناسب في الوقت املناسب لتحقيق النتائج املنتظرة. 

مما يجعل الحديث عن تقنيات التحكيم في مدلولها العام )النظري والعملي(، وكذا الحديث عن أنواعه 

وشروطه، هو حديث عما يمكن أن يستوحي من خالل ما بسطه الجانب القانوني والفقهي من تعريفات، أو ما يمكن 

قى من الواقع العملي في تطبيق مقتضيات التحكيم كشرط مشار إليه كبند من بنود العقد األصلي أو كمشارطة أن يست

 ينص عليها اتفاق الحق.

وقياسا عليه، فإننا نجد أن التعريف املخصص للتحكيم على الصعيد القانوني، هو ما تطرق إليه القانون  

الذي  05/08موذج ما نص عليه  املشرع املغربي من خالل القانون رقم الوطني ملجموعة من الدول، والذي نتخذ منه كن

نسخ وعوض بمقتضاه الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة املدنية، وهو القانون الصادر بتاريخ: 

 ة الفصل، حيث أشار إلى أنه: " يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مهم2007/12/06

 في النزاع بناء على اتفاق تحكيم".

بيد أننا نجد أن التعريف الفقهي للتحكيم هو ما أجمع عليه مجموعة من الفقهاء الرواد في هذا املجال، 

كموتوسكلي ودوبواسيسو وجون روبير ود.دافيد، الذين رأوا في التحكيم آلية لفض النزاع بواسطة شخص أو هيئة، 
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، 45ي مضمن به اتفاق األطراف التي اختارت سبيل فض النزاع وديا بعيدا عن دواليب املحاكميصدر عنها مقرر تحكيم

في حين يرى الفقيه علي صادق أبو هيف أن "التحكيم هو النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليه أو إليها 

ة لحل أحمد أبو الوفا بـ: "التحكيم هو وسيل املتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع"، ليعرفه الفقيه

املنازعات التي تثور بين أشخاص القانون...، بواسطة قضاة يتم اختيارهم، واستنادا إلى قواعد قانونية يجب احترامها 

 وتنفيذها".

ملجال اوكما أن للتحكيم مفهومه ومدلوله القانوني والفقهي، فإن له باملقابل أنواعه، والذي يقسمه العارفون ب

إلى: تحكيم داخلي يتعلق باملنازعات التي تجتمع فيه عناصر تعلقه بدولة واحدة ال غير من حيث وحدة جنسية الخصوم 

واملحكمين والقانون الواجب التطبيق ومكان انعقاد التحكيم وصدور مقرره، ثم تحكيم دولي الذي يتعلق بمصالح 

ين مختلفة، قد يتنازعون حول مكان انعقاد التحكيم والقانون خصوم دوليون ذوي جنسيات مختلفة ويحتكمون لقوان

الواجب التطبيق والجهة املوكول إليها مهمة املصادقة على املقرر التحكيمي وكذا البت فيه في حالة رفع مسطرة الطعن 

يم مؤسس ي وتحكفي مضمناته، ثم تحكيم حر يلبي رغبة الخصوم في تحديد القواعد واإلجراءات التي قد يتبعها املحكم، 

تتواله منظمات دولية أو وكاالت متخصصة متفرعة عنها أو هيئات وطنية تنصاع لقواعد وإجراءات موضوعة ومحددة 

مسبقا، ثم تحكيم اختياري وهو الذي ال يختلف اختالفا عميقا عن التحكيم الحر، إال أنه ينفرد عنه في صيغة االختيار 

على جهة قضائية مختصة محليا ونوعيا أو حتى قيميا، وأخيرا نجد التحكيم  بين اللجوء إلى محكم حر أو عرض امللف

اإلجباري الذي تنعدم فيه إرادة األطراف كونه يصدر عن جهة محتكرة التخاذ القرار من قبيل منظمة دولية أو هيئة 

راء شرط التحكيم كإج حكومية ال يمكن االتفاق على مخالفة إرادتها لسابق التوقيع على اتفاق أو اتفاقية ضمن بها

 إجباري ال يمكن االتفاق على مخالفته. 

واستنادا إلى ما سلف ذكره بخصوص التحكيم كشرط من حيث تعريفه ومدلوله ونطاقه، وهي األمور التي قد 

 ال تثير إشكاال أو خالفا كبيرا لو أقرنا تقنيات التحكيم باملنازعات التي تحكمها وتؤطرها مقتضيات القانون الخاص

الوطني أو القانون الدولي الخاص والجهة القضائية الوطنية التي سوف تقض ي باملصادقة على القرار التحكيمي، لكن 

اإلشكال قد يتسع مجاله و تفتح له أقواسا كثيرة، إذا ما أقرناه باملنظمات الدولية أو الوكاالت الدولية املتخصصة 

ات تأسيسها، وهنا يجدر الحديث عن تحكيم من نوع خاص، يمكن املتفرعة عنها، التي تضمن شرط التحكيم باتفاقي

إدخاله في زمرة التحكيم املؤسس ي واإلجباري والدولي في آن، وهو التحكيم الرامي إلى حل منازعات استثنائية تدخل في 

وف ذا الذي سزمرة مهام املنظمة الدولية أو الوكالة الدولية املتخصصة، وهو ما سوف يكون موضوع بحثنا املتواضع ه

يسلط الضوء على إشكالية " شرط التحكيم املضمن باتفاقية تأسيس الوكاالت الدولية املتخصصة" متخذين صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير وباقي املؤسسات املنبثقة عنه، كنموذج لوكاالت متخصصة عهد إليها بمهام 

دولية ومراقبة نظام الصرف والبحث عن حلول جذرية للصعوبات االقتصادية التي تنظيم العالقات املالية والنقدية ال

قد تعصف بالدول األعضاء بها ومحاولة تقويضها عن طريق تشجيع املشاريع التنموية واالستثمارية، وهو ما سوف يتيح 

                                                           
ه مقتضيات قانون املسطرة املدنية املغربية في باب التحكيم أو من خالل ما يستشف في نظرنا املتواضع ومن الناحية العملية الصرفة الذي تنص علي 45 

همة لى ممن العمل القضائي الصادر عن املحاكم املغربية، هو عدم االعتداد بما ضمن بمقرر التحكيم دون اللجوء إلى قرار رئيس املحكمة، الذي يتو 

ضيات القانونية اآلمرة والنظام العام، وهي املراقبة التي تعطي الحق في املصادقة او عدم املصادقة مراقبة مدى انسجام املقرر التحكيمي هذا، مع املقت

لل خعلى مضمناته ومنحه الصيغة التنفيذية، والجهة القضائية هي التي يرفع إليه طلب الطعن في مقرر تحكيمي ويطلب منها إبطاله عند وجود أي 

 شكل أو جوهري مس مقرر الحكيم هذا.
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عليه في  حكيم املنصوصلنا الفرصة في استعراض اإلطارين القانوني واملؤسساتي املنظمين لعملية تفعيل شرط الت

 اتفاقيتي تأسيس هتين الوكالتين، وكذا التطرق لإلشكاليات الناتجة عن تنفيذ مقررات التحكيم في مواجهة األطراف.

إنه وتسهيال ملأمورية التحكم في خيوط البحث ومحاولة استجماع املعلومات الالزمة حوله، تحقيقا للهدف 

ناقشة املوضوع، سوف نعمد أوال إلى معالجة إشكالية اإلطار القانوني املنظم وتعميما للفائدة املرجوتين من طرح وم

للوكالتين املتخصصتين " صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسات التابعة له" من حيث إلزامية 

تي رط التحكيم املضمن باتفاقيقراراتها تجاه الدول األعضاء في مبحث أول، ثم ننتقل في مبحث ثان إلى التطرق لش

التأسيس، والجهة املعهود إليها بتفعيله والبت فيه وكذا تنفيذ مقتضيات، مع ما يتخلل ذلك من رصد ألهم اإلشكاالت 

 القانونية والواقعية الناتجة عنه.   

 

البنك و  املنظم لعمل الوكالتين الدوليتين املتخصصتين: صندوق النقد الدولي املبحث األول: اإلطار

 الدولي لإلنشاء والتعمير

 

إن الحديث عن إلزامية بنود اتفاقية تأسيس منظمة دولية ما أو وكالة دولية متخصصة معينة، يجرنا للحديث 

عن اآلليات القانونية والواقعية املمنوحة لهذه الكيانات الدولية التي تستمد سيادتها واستقالليتها من سيادة 

( من 6.98املادة األولى )القسم  -مثال  –بها، ألداء املهام املنوطة بها، وهي ما تعبر عنه واستقاللية الدول األعضاء 

الشروط العامة التفاقية تأسيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير " الشروط العامة لإلقراض"، التي أشارت بصريح 

ذه ة قانونية وبين األحكام املنصوص عليها في هالعبارة إلى: " إذا ظهر تعارض بين األحكام املنصوص عليها في أية اتفاقي

 الشروط العامة، تكون العبرة بأحكام هذه االتفاقية القانونية".

واختصارا للوقت والجهد، سوف نخصص بحثنا هذا، التخاذ الوكالتين الدوليتين املتخصصتين: صندوق النقد 

الختصار مهام باقي الوكاالت الدولية املتخصصة األخرى،  كنموذجين مهمين 46الدولي ومعها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 .47مخصصين هذا املبحث لرصد اإلطار املنظم لعملهما سواء من الناحية القانونية أو املؤسساتية

والبنك الدولي لإلنشاء  املطلب األول: اإلطار القانوني ملهام الوكالتين املتخصصتين صندوق النقد الدولي

 والتعمير:

وقت الذي منح لصندوق النقد الدولي مهمة املراقبة املالية والنقدية ثم التمويل واالستثمار املتعلقة ففي ال  

بالدول األعضاء بها، وكذا استفادة البنك الدولي بمجموعاته الخمسة بالوصفة الصحيحة في عالج االختالالت 

ية ومن دراسات تقنية، مما يجعل الوكالتين االقتصادية من خالل ما ينجزه صندوق النقد الدولي من تقارير استشار 

على السواء مؤسستين ذات كيان قانوني واقتصادي وسياس ي دولي، وأنهما بذلك تعدان أحد األجنحة االقتصادية 

                                                           
  46 كان يسمى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير قبل أن تتفرع عنه مجموعة من املؤسسات التي تعد الدينامو النشط في التمويل والتنمية واالستثمار،. 

جامعي، وسام نعمت إبراهيم السعدي: الوكاالت الدولية املتخصصة "دراسة معمقة في إطار التنظيم الدولي العالمي املعاصر"، دار الفكر ال 47 

 وما يليها. 63الصفحة 
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عن مقررات مؤتمر بروتون وودز بالواليات املتحدة  1944ملنظمة األمم املتحدة، وهما الوكالتين اللتين انبثقتا سنة 

 .48األمريكية

من ميثاق  63 و 60و 59و 58و 57وإن الجواب عن اإلطار القانوني املنظم للوكالتين، هو ما نجده في املواد 

األمم املتحدة كنص عام مؤطر ملهام املنظمات الدولية وما يتفرع عنها من وكاالت دولية متخصصة، كما نجده باملادة 

التي تشير في القسم األول منها على أن الصندوق  -الخاص النص  -التاسعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي 

يتمتع بشخصية قانونية كاملة ولديه القدرة على وجه التحديد، على ممارسة حق التعاقد وحق اكتساب األموال الثابتة 

لإلنشاء  يواملنقولة والتصرف فـيها والحق في التقاض ي، في حين تشير املادة السابعة من اتفاقية تأسيس البنك الدول

منها الذي يشير إلى تمتع البنك الدولي في أراض ي الدول األعضاء بالوضع القانوني والحصانات  6والتعمير من خالل البند 

إلى كون  8واالمتيازات التي تنص عليها هذه املادة، وذلك لتمكينه من القيام بالوظائف املسندة إليه، كما يشير البند 

قانونية كاملة، وتكون له على وجه الخصوص أهلية التعاقد واكتساب ملكية العقارات  البنك الدولي يتمتع بشخصية

 واتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية )حق التقاض ي( .

وإمعانا منا في قراءة مقتضيات املادة التاسعة من اتفاقية إنشاء الصندوق وكذا املادة السابعة من اتفاقية 

للحمولة القانونية للعبارات املضمنة بهما وقياسا على اإلجراءات املنصوص عليها في قانون  إنشاء البنك الدولي، وتفكيكا

 ، سوف نالحظ أن عبارات من قبيل:-على سبيل املثال -املسطرة املدنية وقانون االلتزام والعقود املغربي

ي بالوضع القانون "يتمتع الصندوق بشخصية قانونية كاملة" وله " حق التقاض ي"، ويتمتع البنك الدولي

والحصانات واالمتيازات والشخصية القانونية وحق التقاض ي، هي العبارات التي تحيل على أن للصندوق وللبنك الدولي 

شخصية معنوية عـــــــامة، وأنهما مؤسستان قائمتا الذات، وهما بذلك كيانين قانونيين وواقعيين يتمتعان بالصفة 

 عاوى والتصدي لها، وحق الدفاع عن مصالحهما أمام املحاكم املختصة نوعيا ومحليا.واألهلية واملصلحة في رفع الـد

كما يمكن أن نستشف إلزامية بنود االتفاقية، من واقعة أن الدول األعضاء وبمجرد التوقيع واملصادقة أو 

ملوكولة كل ما يتعلق باملهام ا، تمنح مباشرة للصندوق وللبنك الدولي الحق في تمثيلها ب49االنضمام إلى االتفاقية التأسيس

إليهما، وهو ما تنص عليه صراحة مقتضيات املادة الواحدة والثالثون من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الفقرة 

، وكذا مقتضيات املادة 50)ز( التي تنص على أنه:"تصبح الحكومات بمجرد التوقيع على هذه االتفاقية ملتزمة بأحكامها..."

املتعلق بنفاذ االتفاقية من خالل عبارة: " تدخل  6ية إنشاء البنك الدولي لإلنشاء والتعمير من خالل البند من اتفاق 66

                                                           
نونية اأنظر محمد أوباالك، تمهيد الفصل األول من الرسالة املقدمة لنيل شهادة املاستر املتخصص في " االستشارة القانونية" بكلية العلوم الق 48 

 .نقد الدولي"، تحت عنوان " الدور االستشاري لصندوق ال2015/2014واالقتصادية واالجتماعية بسال، املوسم الدراس ي 

وما يليها، ثم عبد الكريم بوزيد املسماري:  81، الصفحة 6007عبد القادر القادري: قضايا القانون الدولي العام، دار توبقال للنشر، الطبعة األولى  49 

 وما يليها. 30، الصفحة 8969دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير املعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، طبعة 

 أنظر الترجمة العربية التفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على املوقع اإللكتروني: 50 

www.imf.org/externa/ pubs/ft/aa/ara/index.pdf 
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باملائة من مجموع االكتتابات  11هذه االتفاقية حيز النفاذ عندما يوقع عليها ممثلو حكومات ال تقل اكتتاباتها عن 

 .51واستقاللية الدول األعضاء في سيادة واستقاللية هتين الوكالتين املبنية في امللحق "ألف"...."، إذ أنه تنصهر سيادة

بيد أن الحسم الناجع لهذه الجزئية، هو الذي سوف يبنى على واقعة سمو االتفاقية أو املعاهدة على بعض 

صلي للتشريع أل القوانين الوطنية، إذ تعتبر االتفاقية مصدرا من مصادر التشريع في القانون الدولي كونها تعتبر املصدر ا

، وهو املصدر الذي يؤخذ به في تأطير األحكام والفتاوى الصادرة عن  52املعبر عن إرادة الدول داخل املجتمع الدولي

من النظام األساس ي   38محكمة العدل الدولية بالهاي، وهو ما نستنبطه من خالل إطالعنا على مقتضيات املادة 

من الئحة محكمة العدل الدولية من خالل عبارة  83من املادة  8إليه الفقرة ، وكذا ما تشير 53ملحكمة العدل الدولية

" في حالة ما إذا كان تفسير اتفاقية أحد أطرافها منظمة دولية عامة مطروحا في قضية معروضة على املحكمة، تنظر 

 نية..." .املحكمة فيما إذا كان يتعين على رئيس القلم أن يخطر بذلك املنظمة الدولية العامة املع

بيد أن تقنيتي التنزيل واملالءمة تمنحان االتفاقية الدولية هذه القيمة القانونية والسياسية، وهو ما قد نجده 

الذي جعل من االتفاقيات الدولية التي  2011على سبيل املثال ال الحصر في تصدير دستور اململكة املغربية لسنة 

على  -فور نشرها -ر، وقوانين اململكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسموصادق عليها املغرب وفي نطاق أحكام الدستو 

 .54التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك املصادقة

أنه وبعد أن بسطنا مجموعة التبريرات القانونية والسياسية التي تقر بسمو االتفاقية الدولية على القانون 

رد توقيعها من طرف دولة معينة، فإن املجال يصبح مناسبا لننتقل إلى بسط مضمنات املبحث الثاني من الوطني، بمج

هذا املوضوع، في شقه املتعلق بتضمين شرط التحكيم في اتفاقيتي تأسيس الوكالتين الدوليتين املتخصصتين صندوق 

 له.النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسات التابعة 

املطلب الثاني: اإلطار املؤسساتي لنشاط الوكالتين املتخصصتين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

  لإلنشاء والتعمير: 

تضم الوكالتين الدوليتين املتخصصتين مجموعة من الهياكل التنظيمية التي تترجم اإلطار املؤسساتي لهما، 

ت املالية للدول األعضاء وكذا اقتراح املشاريع التنموية واالستثمارية التي من باب ما عهد إليهما من مهام مراقبة العمليا

تساهم بشكل فعال في خلق الرواج االقتصادي املطلوب، املساعد على املوازنة العامة ملواردها املالية، فنجد اإلطار 

لصندوق النقد  واملوظفين بالنسبة املؤسس ي لكال الوكالتين مترجم في مجلس املحافظين واملجلس التنفيذي واملدير العام

الدولي، ومجلس املحافظين واملديرون التنفيذيون والرئيس وجهاز املوظفين بالنسبة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، 

 إضافة للمكاتب الفرعية واملجالس اإلقليمية لكال الوكالتين عبر العالم.

                                                           
  www.arabsgate.com/showtheread.php?t=515747أنظر رأي أستاذ القانون الدولي فايز أنجاك على املوقع االلكتروني:  51 

  

، الصفحة 8961، 80املجلد  0ليلى عيس ى البو القاسم: تدرج القواعد القانونية الدولية وقوتها اإللزامية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة  52 

 قسم القانون. -وما يليها، أربيل  881

 cij.org/homepage/ar/icjstatute.php-www.icjكمة العدل الدولية على املوقع الرسمي: أنظر اتفاقية تأسيس محكمة تأسيس مح 53 

 .2011 موضوع استفتاء الفاتح من يوليوز لسنة   2011أنظر تصدير الدستور املغربي لسنة  54 

http://www.arabsgate.com/showtheread.php?t=515747
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وكالتين، يعد هو العمود الفقري لتسيير املؤسستين بيد أننا سوف نجد أن مجلس ي املحافظين في كال ال    

والتحكم في عملية انخراط األعضاء أو انسحابهم، حيث أنه بناء على كون الوكالتين الدوليتين متفقتين ومنسجمتين من 

تضمنة ملباب التكامل والتنسيق فيما بينهما، وهو ما يمكن استجالؤه من خالل قراءتنا القانونية للمقتضيات القانونية ا

 التفاقيتي تأسيس الوكالتين الدوليتين.

(، تشير إلى 3و 8و 6فإن كانت املادة السادسة والعشرين من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي )األقسام  

كون أغلبية خمس وثمانون باملائة من مجموع القوة التصويتية ملجلس املحافظين، يجيز مطالبة العضو العاجز عن 

ن التزاماته بموجب االتفاقية، االنسحاب اإللزامي من الصندوق لتتوقف بعدئذ عمليات الصندوق الوفاء بأي م

ومعامالته العادية بعملة هذا العضو، لتتم تسوية كافة حساباته مع الصندوق، فإن مكوث العضو أو انسحابه 

لبنك الدولي، وهو ما تشير إليه االختياري أو اإللزامي من الصندوق، هو الذي يحدد مصير مكوثه أو انسحابه من ا

التي تربط بين وقف العضوية في صندوق النقد  3من اتفاقية إنشاء البنك الدولي من خالل البند  1مقتضيات املادة 

الدولي واحتمالية عدم بقاء املنسحب كعضو بالصندوق، وذلك بناء على أغلبية ثالث أرباع األعضاء مع مراعاة القوة 

 من اتفاقية تأسيس البنك الدولي.  1من املادة  8من البند  3حافظين من خالل  الفقرة الوظيفية ملجلس امل

والبنك الدولي  املبحث الثاني: قراءة في شرط التحكيم املنصوص عليه باتفاقيتي تأسيس صندوق الدولي

 لإلنشاء والتعمير واملؤسسات التابعة له:

يس الوكالتين الدوليتين املتخصصتين صندوق الدولي يبدو أن شرط التحكيم الذي تتضمنه اتفاقيتي تأس

التي تسمى  6010والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسات املنبثقة عنه، هو وثيق الصلة باتفاقية نيويورك لسنة 

العنا ، إذ أنه من خالل إط 6010اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 

 .55على محتوياتها نجدها، تسري على الدول واملنظمات الدولية والوكاالت الدولية املتخصصة على السواء

وأنه استنادا إلى مقتضيات هذه االتفاقية سوف يتسنى لنا قراءة شرط التحكيم املضمن في اتفاقيتي تأسيس 

على  يطرحها إلزامية التحكيم في كل وكالة متخصصة الوكالتين، مع التطرق لنقط التشابه واالختالف واإلشكاليات التي

حدا، وبالتالي استجالء أهم إشكاالت تنفيذ أحكامها في مواجهة أطراف التحكيم الذي يطرح نفسه بقوة في النزاعات 

 الناتجة عن عمليتي القرض والضمان اللتان تتبناهما اتفاقية تأسيس البنك الدولي واملؤسسات املنبثقة عنه.

 :56األول: شرط التحكيم املضمن باتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي املطلب

تنص الفقرة )ج( من املادة التاسعة والعشرون من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على أنه: "عند نشوء 

خالف بين الصندوق وعضو منسحب أو بين الصندوق أو أي عضو خالل تصفية الصندوق، يحال هذا الخالف إلى 

حكيم أمام هيئة تحكيم مؤلفة من ثالثة محكمين، أحدهم يعينه الصندوق، وآخر يعينه العضو أو العضو املنسحب، الت

                                                           
ترال الصادرة عن لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري ، املتعلقة باتفاقية األونيسV15.05574الوثيقة املترجمة إلى اللغة العربية، تحت الرقم مرجعي:  55 

، وهي االتفاقية التي تضم جزأين، خصص الجزء األول 8961، والتي تم طباعتها وترجمتها على اغلب اللغات املتداولة عامليا، فيينا 6010خالل سنة 

من املادة   8رق تفعيله، في حين خصص الجزء الثاني لتفسير الفقرة مادة منظمة لعملية اشتراط التحكيم واألطراف املعنية به وط 61منها الستعراض 

 .8991من سنة  30من املادة السابعة من االتفاقية، خالل الدورة  6الثانية وكذا الفقرة 

إلى حدود  6010ة من سنة الترجمة الرسمية إلى اللغة العربية التفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي والتعديالت التي عرفتها خالل الفترة املمتد 56 

 .8990سنة 
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وثالث هو املحكم املرجح الذي يعينه رئيس محكمة العدل الدولية أو أي سلطة أخرى بموجب األنظمة التي يعتمدها 

ية املرجح بكامل الصالحية للفصل في جميع املسائل اإلجرائ الصندوق، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويتمتع املحكم

 والحاالت التي التي يختلف فيها الطرفان".

وبناء على تفكيك مقتضيات هذه الفقرة من حيث صياغتها وإجراءاتها واألطراف املخول لهم تفعيل شرط 

ة "يحال" املبنية لفعل أمر، تعني أنه التحكيم، سوف نجد أن الصيغة آمرة ولو لم تسبق بكلمة "يجب" أو "يلزم" فكلم

يجب اتخاذ القرار املأمور به بشكل ال خيار فيه، مما يعني أن التحكيم هنا إجباري وليس اختياري، وأنه صادر عن 

مؤسسة لها كيان قانوني وسياس ي دولي مما يعني أن التحكيم مؤسس ي ودولي، وأن شرط التحكيم هذا، يفعل في حاالت 

حكومة معينة االنسحاب اختياريا من الصندوق أو عند قرار الصندوق بإلزام العضو باالنسحاب مجبرا  عدة : عند قرار 

أو عند تصفية الصندوق لحساباته، وهي كلها تقنيات مالية  ونقدية جد معقدة، تدخل في مهام الصندوق التي يناط 

العام ومجلس املحافظين واملجلس التنفيذي  القيام بها إلى خبراء الصندوق وموظفوه املختصين، تحت وصاية املدير 

 للصندوق.

 حالة االنسحاب اإلجباري أو االختياري للعضو من الصندوق:  -

فعملية انسحاب عضو من الصندوق مثال، تنظمها مقتضيات املادة السادسة والعشرين من اتفاقية التأسيس 

ا إلزاميا يجبر عليه العضو في حالة تماطله أو املتعلقة باالنسحاب من عضوية الصندوق، وهو إما أن يكون انسحاب

امتناعه عن الوفاء بااللتزامات املضمنة باالتفاقية، وذلك عمال بمقتضيات القسم الثاني من نفس املادة وهو ال يثير أي 

 هإشكال في وجود نزاع حول القدر املستحق له في حالة انسحابه، فاالنسحاب اإلجباري يعني أنه مدين للصندوق وأن

، أو أن يكون انسحابا اختياريا من الصندوق وهو ما 57مطالب بالسداد وليس بعرض منازعته وفق مسطرة التحكيم

يجعل العضو املنسحب خاضع ملسطرة تسوية الحسابات مع مراعاة مقتضيات القسم األول من نفس املادة وكذا 

 . 58يقة محددة بآجال امللحق "ياء" من االتفاقية وما ينتج عنهما من إجراءات ومساطر دق

 حالة تطبيق مسطرة تصفية حسابات الصندوق: -

في حين نجد أن مسطرة تصفية حسابات الصندوق املشار إلى مقتضياتها باملادة السابعة والعشرين املتعلقة 

من (، وهي املادة التي تحيل على ما ينص عليه امللحق "كاف" 2بأحكام الطوارئ من اتفاقية تأسيس الصندوق )القسم 

اتفاقية التأسيس املفسر إلجراءات ومساطر مقيدة بشروط وآجال معينة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بكمية احتياطي 

الذهب وقيمته، وكذا بسلة العمالت املقبولة للتداول دوليا، وكذا بحقوق السحب الخاصة التي تطلق على العمالت 

تداول املالي والنقدي، وهي التقنية التي تمكن من سد الفراغ الورقية االفتراضية التي تحل محل الذهب وعمالت ال

 . 59الذي قد يحدثه نقص املعدن الثمين أو النقد ذي القوة الشرائية الكبيرة عامليا

                                                           
، ولقد تتعلق االنسحاب اإلجباري بكل من دولتي ليبيريا والسودان لتماطلهما وامتناعهما عن سداد الديون املتراكمة وأداء االشتراكات واملساهما 57 

 وية.كان بمثابة تجميد عضوية أكثر منه انسحاب إجباري، انتهى بجدولة الديون ورفع قرار تجميد العض

أي انسحاب اختياري ألي عضو من صندوق النقد الدولي، سوى دولة فنزويال التي قررت االنسحاب االختياري  –لحد الساعة  –لم يسجل  58 

 بواسطة قرار سياس ي فقط لم تفعل فيه اإلجراءات واملساطر املنصوص عليها باملادة السادسة والعشرون من اتفاقية التأسيس.

ع املعمق، املرجو مراجعة املادة السادسة والعشرون وامللحقين "ياء" و"كاف" من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، نفس ملزيد من اإلطال  59 

 املرجع السابق.
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 الهيئة التحكيمية املوكولة لها بمهمة فض النزاعات: -

ومحاولة تفسيرنا  أنه وبعد أن تم الحديث عن صيغة املادة السادسة والعشرين من اتفاقية التأسيس،

ملصطلحي االنسحاب والتصفية، فإن ذلك يمهد لنا السبيل للحديث عن الهيئة املوكولة إليها تفعيل شرط التحكيم 

املضمن بالفقرة )ج( من املادة التاسعة والعشرون، إذ أنه تم اإلشارة بهذه املادة إلى: تنصيب محكم عن الصندوق 

من نتائج التصفية ، ثم محكما ثالثا يدعى املحكم املرجح والذي يعهد بمهمة  ومحكم عن العضو املنسحب أو املستفيد

تعيينه إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى أية هيئة معتمدة من طرف الصندوق نفسه، مع مراعاة السلطات 

 الصندوق(.  الواسعة املمنوحة للمحكم املرجح في حالة وجود خالف مستعص عن الحل بين طرفي النزاع )العضو و 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال نجد الصعوبة الكبيرة لدى صندوق النقد الدولي في اختيار محكم يمثلها، فهي تتوفر 

على أطر كفؤة في املجالين االقتصادي )املالي والنقدي( وكذا في املجال القانوني،  من خيرة الخبراء والتقنيين ذووا التكوين 

عمال واالستشارات القانونية، يتقنون فن التفاوض والتحاور بناء على استيعابهم ملهام العالي في مجاالت املال واأل 

الصندوق استنادا إلى املقتضيات املضمنة باتفاقيات تأسيس الصندوق وما نتج عنها من تفسيرات وتعديالت على مر 

 التطبيق العملي ملقتضياتها على أرض الواقع. 

جد العضو )الدولة( املنسحب إجباريا أو اختياريا، أو الذي يريد االستفادة من فلن ي -وفي اعتقادنا  -كما أنه 

ثمار تصفية حسابات الصندوق،  صعوبة في ترشيح محكم ينوب عنه، فنفس ممثليه في عالقته العادية بالصندوق، 

لف باالقتصاد هم من قد يرشح منهم أحدهم  ليتخذ صفة محكم، فاملغرب مثال يمثله لدى الصندوق، الوزير املك

واملالية بما في هذه الوزارة من أطر كفؤة ومتخصصة في العالقات االقتصادية الخارجية، أو أنه قد يعهد باملهمة إلى 

والي بنك املغرب، بحكم العلم والتجربة التي يتوفر عليهما، أو إلى أي محكم ملم بعلم وفن العالقات االقتصادية بالشق 

 القانوني.  

لجوهري هو الذي ينصب حول اختيار املحكم املرجح الثالث، فهو يعهد باختياره إلى رئيس لكن اإلشكال ا

محكمة العدل الدولية بالهاي، عن طريق جسر التواصل املتمثل في منظمة األمم املتحدة التي لها الوصاية على 

ندوق نفسه، فصندوق النقد الصندوق وعلى محكمة العدل الدولية في آن، أو أن هذا املحكم قد يعتمد من طرف الص

ملا لديه من سلطة فرض الرأي استنادا إلى بنود االتفاقية التي نجد بها عالمات شروط نموذجية  -إذن –الدولي 

وإذعانية، له حق اختيار املحكم األول و املحكم الثالث املرجح كذلك، مما قد يجعل الصندوق بمثابة خصم وحكم في 

 نفس الوقت.

 ملرجح عن طريق رئيس محكمة العدل الدولية بحكم اختصاصه املنصوص عليه في املادة فاختيار املحكم ا

من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية وما يناط للمحكمة التي يترأسها من مهام نابعة من واليتها على جميع 21

م املتحدة" فة خاصة في ميثاق "األمالقضايا التي يعرضها عليها املتقاضون، كما تشمل جميع املسائل املنصوص عليها بص

من نفس النظام األساس ي، يعني أن انعقاد  36-1أو في املعاهدات واالتفاقات املعمول بها، عمال بمقتضيات املادة 

االختصاصين املحلي والنوعي يكون لهذه املحكمة، بخصوص البت في مقتضيات اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي 

 ذه االتفاقية أو انتداب محكم من لدنها.وكذا تفسير مضمنات ه
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بكون املحكم املرجح الثالث إن لم يكن معينا من طرف رئيس محكمة العدل  -غير جازمين  -بيد أننا نعتقد 

، فإنه قد يعهد 60الدولية، أو أنه لم يكن شخصا عاما أو خاصا ينتمي لهيئة تحكيم خاصة معتمدة من طرف الصندوق 

مثل القانوني للمحكمة الدائمة للتحكيم، التي قد يعهد إليها بانتداب عضو محكم مرجح ثالث، بمهمة اختياره إلى امل

بمناسبة أنها هيئة دولية قضائية عهد إليها بالبت في املنازعات التي تنشأ بين الدول والوكاالت الحكومية واملنظمات 

، وهي املعاهدتين التي تستمد منهما  1907و 1899الدولية، ولكونها هيئة قضائية انبثقت عن مقتضيات معاهدتي سنتي

 . 61من اتفاقية الهاي 37و 29و  20املهام واالختصاصات، خاصة ما أشير إليه باملواد

 

 نماذج من مقررات تحكيمية عن منازعات بين الصندوق واألعضاء: -

يار ة التي يتم بها اختبيد أنه وإلى حدود الساعة وعلى رغم من طفو اإلشكالية التي تدور حول الصيغة والطريق

املحكمين الثالثة تفعيال لشرط التحكيم املنصوص عليه في الفقرة )ج( من املادة التاسعة والعشرين من اتفاقية تأسيس 

واضحة ، لكن اإلشكال املحوري اآلخر الذي قد يطرح، مع مراعاة  -إلى حد ما  –صندوق النقد الدولي، فإن األمور تبدو 

تضيات التحكيم الذي يؤطره القانون الوطني الخاص أو القانون الدولي الخاص وكذا ما قد مق  -قياسا –تطبيق 

، ثم مراعاة 62بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام املحكمين األجنبية  1958نستخلصه من نصوص اتفاقية نيويورك لسنة

لصندوق، لسياسية التفاقية تأسيس الالختصاصين النوعي واملحلي املنعقدين ملحكمة العدل الدولية وللقوة القانونية وا

ثم لعدم وجود أي قانون ينظم جهة مختصة يعهد إليها بمهام التحكيم في املنازعات التي تنشب بين صندوق النقد 

الدولي وأي عضو منسحب أو راغب في االستفادة من ثمار تصفية حسابات الصندوق، وذلك على غرار ما نجده حاضرا 

وجهة مختصة للبت في كل ما قد ينشأ من منازعات عن تنفيذ اتفاقية قانون البحار في تخصيص مقتضيات تحكيم 

، ثم النعدام أية مسطرة واقعية مست إجراءات انسحاب أو تصفية حسابات أي عضو 63ومنطقة التجارة العاملية

السياس ي  النسحاببالصندوق، اتبع فيها املسطرة وظهرت بمقتضاها صعوبات أو إشكاليات في التطبيق، اللهم مثال ا

أو االنسحاب اإلجباري لدولتي ليبيريا والسودان، الذي كان في جوهر مجرد تجميد عضوية وهو  64االختياري لفنزويال

                                                           
إيكدر  ومعهد /توجد مؤسسات دولية وإقليمية ومتخصصة تتخذ التحكيم كوظيفة: والتي نجد منها على سبيل املثال: رابطة التحكيم األمريكية 60 

 https://international-arbitration-attorny.comلتحكيم التابع للغرفة التجارية في ستوكهولم ورابطة التحكيم الفرنسية ) أفا(..: ا

املقال   ، كما يرجى كذلك اإلطالع على dia.org/wiki/https://ar.wikipeأنظر مزيدا من املعلومات عن محكمة التحكيم الدائمة في موقع ويكيبيديا:  61 

 املهم الذي يتطرق إلى نفس املوضوع :

Droit international -11eme édition de Dominique CARREAU et Fabrizio MARELLA : Chapitre 13 : LE RECOURS A L’ARBITRE  

INTERNATIONAL : www.pedone.info/di/carreau-Marella_Chap23.pdf 

 aladalacenter.com/index.php/130-1958/3675-1958أنظر مزيدا من التفاصيل حول اتفاقية نيويورك باملوقع اإللكتروني:  62 

 كما يستحسن اإلطالع على املرجعين املهمين التاليين:

 .2007دراسات الوحدة العربية، لبنان،  كمال عبد العزيز ناجي: " دور املنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي"، مركز  60

Stéphanie BELLIER Avant –propose d’Ahmed MAHIOU, Justice internationale, DROIT, JUSTICE : «  LE RECOURS A L’ARBITRAGE PAR 

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ». 

ذج من أهم الوثائق الدولية، راجع املوقع اإللكتروني: جميل محمد حسين: القضاء والتحكيم الدولي، تجميع وإعداد لنما 63 

                                             www.olc.bu.edu.eg/olc/images/326.pdf 

وق النقد الدولي على املوقع اإللكتروني: أنظر تفاصيل تبعات االنسحاب السياس ي االختياري لفنزويال من صند 64 

                                           www.aleq.com/2007/05/05/article_90384.html 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/326.pdf
http://www.aleq.com/2007/05/05/article_90384.html
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اإلجراء الذي سرعان ما توصل بشأنه إلى تسوية ودية عن طريق جدولة ديون الدولتين، واالتفاق على صيغة معينة 

 .65لسداد الديون املتراكمة

كله لن يمنعنا من افتراض نازلة تتعلق بوجود مقرر تحكيمي مفعل من خالل مقتضيات الفقرة  إال أن ذلك

)ج( من املادة التسعة والعشرون من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وهو االفتراض الذي لن ال يحول دون 

ة"، خاصة وأن بوادر فشل الصندوق اقتراح الحلول املستقبلية لهذه النازلة، وذلك من باب إصدار "استشارة استباقي

في أداء مهامه ظهرت إرهاصاتها خالل فترات متباعدة، وكان آخرها ما نتج عن األزمة املالية واالقتصادية العاملية لسنة 

وتسجيل مدى الدور السلبي الذي لعبه الصندوق بخصوص عدم التنبؤ بانفجار األزمة واالستعداد التقني  2008

 بوادر انسحاب أعضاء من الصندوق بشكل -مستقبال -يفته واملهام املوكولة إليه، وربما قد تظهر لتفاديها، بحكم وظ

إجباري ناتج عن التوقف عن السداد أو أداء االشتراكات، لسقوط مجموعة من دول عدة في أزمات مالية ونقدية كبيرة 

ة واالقتصادية واالجتماعية املناوئة لتحكم ومتكررة، أو قد يكون االنسحاب بشكل اختياري لتنامي الحركات السياسي

الدول الغنية )الواليات املتحدة األمريكية وانجلترا وفرنسا( في اتخاذ القرارات االنفرادية والتحكمية بالصندوق، وهو ما 

 باملض ي في إجراءات الطوارئ وبالتالي تصفية حسابات الصندوق. -كذلك -قد يعجل 

 اعات الصندوق:شكليات املقرر التحكيمي في نز  -

وأنه على ضوء ما هو مسطر أعاله، يمكننا طرح التساؤالت املحورية التالية حول املقرر التحكيمي وآثاره ،  

وذلك من قبيل: ما هي اللغة التي يصدر بها املقرر التحكيمي االتفاقي؟ وهل أن إصدار املقرر االتفاقي يكون كتابا أو 

أية جهة تراقب املقرر التحكيمي هذا ؟ وأية جهة تصادق عليه؟ وأية جهة تنظر شفويا؟ وهل هو مجاني أو مؤدى عنه؟ و 

 في مسطرة مراجعة مضمناته؟

فإذا افترضنا مثال أن هناك انسحاب إلزامي أو اختياري لعضو ما، أو أن هناك مض ي في إجراءات تصفية 

لعضو الذي ينتظر تسلم قيمة حسابات الصندوق، ونتج عن هذا كله خالف بين الصندوق والعضو املنسحب أو ا

اشتراكاته املالية في الصندوق والفوائد الناتجة عنها، وأنه نتج عن ذلك نزاع تم بمقتضاه تفعيل شرط التحكيم وتم 

اختيار املحكمين املمثلين للصندوق وللعضو، في حين عهد إلى رئيس محكمة العدل الدولية بالهاي، اختيار املحكم 

ال محال سوف نؤسس افتراضنا على مقتضيات النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية، بما فيه الثالث املرجح، فإننا 

من مواد تنظم عملية إصدار حكم أو فتوى تقاس على إصدار مقرر تحكيمي، الذي غالبا ما يكون صادرا بشكل كتابي، 

ات حكمة العدل الدولية وكذا مقتضياستنادا إلى مقتضيات اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والنظام األساس ي مل

 )األونيسترال( . 6010اتفاقية نيويورك لسنة 

إنه وقياسا عليه فإن مسطرة التحكيم غالبا ما تكون مسطرة مؤدى عنها، كما أن التقاض ي أمام محكمة  

املتحدة في العدل الدولية، هو تقاض مؤد عنه سواء من خالل املتقاضين أنفسهم أو من خالل إحالل منظمة األمم 

( من النظام األساس ي للمحكمة، في حين نجد أن 33األداء عند االقتضاء، وذلك وفق شروط وإجراءات معينة )املادة 

في حالة عدم   اللغة التي تصدر بها األحكام أو الفتاوى هي نفسها اللغة التي سوف تصدر بها املقررات التحكيمية نفسها

هي كقاعدة عامة تتوزع بين صدورها باللغة الفرنسية أو اللغة االنجليزية أو كالهما  اختيار الطرفين للغة صدور املقرر،

                                                           
                                 

 of.gov.sd/document/general/international_fund_ar.pdfwww.mأنظر املوقع اإللكتروني:  65 
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( من نفس النظام األساس ي، لنجد أن 39معا، مع وجود استثناءات في اختيار أحد املتقاضين للغة صدور الحكم )املادة 

ستئناف كقاعدة عامة، مع وجود إمكانيات األحكام والفتاوى واملقررات الصادرة عن هذه املحكمة نهائية وغير قابلة لال 

( من النظام األساس ي، أو تفعيل مسطرة طعن غير عادية متمثلة في 60تتعلق بتطبيق مسطرة تفسير الحكم )املادة 

مسطرة إعادة النظر، التي يحدد لها أجل ستة أشهر من تكشف الواقعة الجديدة وعشرة سنوات من تاريخ الحكم 

اح بإمكانية تدخل الغير الخارج عن الخصومة والذي لوحظ تضرره بصفة فعلية من املقرر (، مع السم 61)املادة 

التحكيمي واملتوفر على املصلحة والصفة في تقديم دعوى الطعن في املقرر التحكيمي، وذلك حاملا توجد وقائع تثبت 

، تصفية حسابات الصندوق  مساس هذا املقرر من خالل مقتضياته، وهو يبت في تمكين عضو منسحب أو مستفيد من

بمصالح عضو آخر قد يرى في األمر إجحافا فادحا في حقوقه املالية املكتسبة، خاصة و أن مالية صندوق النقد الدولي 

هو بمثابة تعاونية مالية ونقدية دولية، تزاول مهامها بناء على اشتراكات  -فقط  -تعود للدول األعضاء بها، وأن الصندوق 

 .  66اء بهاومساهمات األعض

املطلب الثاني: شرط التحكيم املنصوص عليه باتفاقية تأسيس البنك الدولي ووثيقة الشروط العامة 

قراض:
إ

 لإل

أنه وقبل التطرق لإلشكاليات التي قد تطرحا عملية صدور الحكم التحكيمي، وما يتلوها من إجراءات للتنفيذ، 

لتي تنظم عملية التحكيم اإللزامية واملؤسسية التي يتبناها سوف يكون لزاما علينا استعراض النصوص القانونية ا

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملؤسسات املنبثقة عنه، سواء من خالل مقتضيات اتفاقية إنشاء البنك الدولي أو من 

 .67خالل الشروط العامة لإلقراض

 98.0العضوية، وما يترجمه نص البند املتعلقة باالنسحاب وإيقاف  1من املادة  8بناء على مقتضيات البند 

من الشروط العامة لإلقراض املتعلقة بالبنك الدولي من خالل الفقرات ذات الحروف الهجائية: ألف  0املتعلق باملادة 

وباء و جيم وذال وواو وزاي وحاء وطاء وياء وكاف والم وميم، فعلى غرار شرط التحكيم املضمن باتفاقية تأسيس 

استهلت بدورها بعبارة تدل على فعل األمر "يحال"  أي خلف بين  0دولي، فإننا نجد باملقابل بأن املادة  صندوق النقد ال

أطراف اتفاقية القرض أو أطراف اتفاقية الضمانات، وأية مطالبة من جانب أي طرف تجاه أي طرف تنشأ في إطار 

ة التحكيم أمام هيئة التحكيم، وهو ما يدل على اإللزامياتفاقية القرض أو اتفاقية الضمانات باالتفاق بين الطرفين، إلى 

والوجوب إلى فض املنازعات بناء على شرط التحكيم،  الذي يعد البنك طرفا وأطراف القرض من جانب آخــــر )الفقرتين 

 ذات الحرفين ألف وباء(.

يلها صندوق النقد ونجد أن هيئة التحكيم بمنازعات البنك الدولي كطرف مع أطراف القرض، تتكون كمث 

الدولي، من ثالث محكمين مع مراعاة الفروق الطفيفة بين األمرين لكن نجد ان نفس اإلشكاليات املطروحة بخصوص 

شرط التحكيم املضمن باتفاقية إنشاء الصندوق النقد الدولي هي التي سوف تنصرف على شرط التحكيم املقرر 

ير، إذ يتم تعيين أحد املحكمين من طرف البنك الدولي ومحكم ثان يعينه باتفاقية تأسيس البنك الدولي لإلنشاء والتعم

أطراف القرض، وفي حالة عدم االتفاق يعينه الضامن، وفي حالة عدم االتفاق يعينه رئيس املحكمة محكمة العدل 

ملحكم خفاق يتم تعيين االدولية، وأنه في حالة فشل هذا األخير، يعينه األمين العام ملنظمة األمم املتحدة، وفي حالة اإل 

                                                           
 محمد أوباالك، نفس املرجع السابق. 66 

67 http://web.worldbank.org  et http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/Resources/IBRDGC-Arabic-05-Amd08.pdf 

http://web.worldbank.org/


 

 

33 

 1029 الثامن  العدد

الثاني من طرف املحكم الثالث الذي يلعب دور املحكم املرجح، هذا األخير الذي يعين من طرفي النزاع في اجل أقصاه 

ستين يوما من تاريخ اإلخطار الذي يوجهه طرف آلخر وهو اإلخطار الذي يضمن به طبيعة الخالف أو املطالبة الذي يحال 

لتعويض املطلوب واسم املحكم املعين من جانب الطرف طالب هذه اإلجراءات، وذلك في غضون على التحكيم وطبيعة ا

ثالثين يوما من تاريخ هذا اإلخطار، وفي حالة استقالة أحد املحكمين األول أو الثاني أو وفاة أحدهما يتم التعيين بناء 

 على نفس اإلجراءات السابقة )الفقرات ذات الحروف جيم و دال وواو(.

وأنه بعد اختيار املحكمين الثالثة، يتم االتفاق على تفاصيل اجتماع هيئة التحكيم من حيث الوقت واملكان 

اللذين يحددهما املرجح، ليتم البدء في عملية التحكيم من باب تحديد االختصاصات واإلجراءات، لتصدر جميع قرارات 

طرفي النزاع جلسة استماع عادلة وتصدر حكمها بشكل هيئة التحكيم بأغلبية األصوات بعد إتاحة هيئة التحكيم ل

كتابي ولو بشكل غيابي موقع من طرف املحكمين الثالث مع مراعاة عملية تقديم نسخة حكم لكل طرف من أطراف 

النزاع وهو حكم نهائي وملزم ألطراف اتفاقية القرض واتفاقية الضمانات، مع وجوب االمتثال ملقتضياته والتقيد بها 

 ات ذات الحروف زاي وحاء وطاء(.  )الفقر 

وأنه بناء على مقتضيات الفقرة ذات الحرف ياء، التي تنظم عملية تحديد أطراف النزاع ملبلغ أتعاب املحكمين  

املختارين للبت وإصدار حكم التحكيم، سواء قبل بدء عملية التحكيم أو بعد صدور الحكم، وعند عدم اتفاقهما على 

لتحكيم نفسها تحديد مبلغ معقول كأتعاب ملا قامت به من مهام، إذ تسدد املبالغ بالتساوي بين املبلغ، تتولى هيئة ا

 جانبي املنازعة املنتهية بحكم تحكيمي.

وأنه بعد أداء تكاليف صدور حكم التحكيم، يحين موعد تنفيذ هذا الحكم الذي يغني عن أي إجراء سابق  

أية تسوية للخالفات بين طرفي اتفاقية القرض واتفاقية الضمانات أو  آخر لتسوية النزاع، ويحل حكم التحكيم محل

تسوية أية مطالبة تخص االتفاقيتين، ليتم تحديد أجل ثالثين يوما لتنفيذ الحكم الصادر بعد توصل طرفي النزاع 

ية ا( ذات وال بنسخة من الحكم املراد تنفيذه مع جواز استصدار حكم قضائي أمام أية محكمة متخصصة )نوعيا ومكاني

على الطرف الذي عليه تنفيذ ما قرر الحكم التحكيمي هذا، إذ ان املحكمة املختصة تتولى قرار تذييل الحكم التحكيمي 

 ومنحه الصيغة التنفيذية )الفقرتين ذات الحرفين كاف والم(. 

ه وصدور وأنه من خالل ما أوردناه من نصوص قانونية/اتفاقية بخصوص شرط التحكيم وطرق البت في 

حكمه أو مقرره، ثم تذييله بالصيغة التنفيذية عن طريق املحكمة املختصة نوعيا ومكانيا التي يقع ضمن نفوذها مقر 

الطرف املنفذ عليه، فإنه باملقابل سوف يكون من الواجب تفسير بعض املفاهيم التقنية التي احتوتها النصوص 

قراض )لوائح قرض أو دفتر تحمالت(، من  القانونية املفصلة أعاله )اتفافية تأسيس البنك
إ

الدول والشروط العامة لإل

قبيل محاولة ربط ذلك بالطبيعة القانونية التفاقيتي القرض والضمانات التي تدخل ضمن مهام البنك الدولي لإلنشاء 

يم، وكذا ات التحكوالتعمير واملؤسسات املنبثقة عنه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى استعراض أهم طرق تنفيذ أحكام أو مقرر 

 إبراز الصعوبات التي قد تعتري عملية التنفيذ هذه من الناحية الواقعية.

 الطبيعة القانونية التفاقية قروض البنك الدولي: -

إن الحديث عن الطبيعة القانونية التفاقية القرض التي تربط بين البنك الدولي لجهة مقرضة والدولة العضو  

خانة التي يمكن وضع هذه االتفاقية ضمنها وكذا تحديد املعايير التي قد تفسرها، كجهة مقترضة، هو حديث عن ال
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لنجد أنفسنا نطرح مجموعة من التساؤالت من قبيل: هل هي اتفاقية عامة أم اتفاقية سياسية؟ هل هي اتفاقية تحتكم 

فاقية قرض تتداخل بها مقتضيات إلى سلطان اإلرادة الثنائية لألطراف أو أنها اتفاقية ذات صبغة إذعانية؟ هل هي ات

 القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص؟

وإن معيار التفرقة بين االتفاقيتين نجده حاضرا في مجموعة من آراء بعض من فقهاء القانون الدولي العام  

الذي يرى أن اتفاقية  H.Adamوالقانون الدولي االقتصادي وقانون املنظمات الدولية، فنجد مثال أن الفقيه الفرنس ي 

القرض املتبناة من طرف البنك الدولي تنظم مواضيع ذات مصلحة مباشرة أو موحدة بالنسبة للدول األعضاء مما 

يجعلها اتفاقيات عامة ال دخل لالتفاقيات السياسية بها، وهي بذلك تعتبر من قبيل دفتر التحمالت أو كراسة الشروط 

  Salamonفكر اإلداري الفرنكفوني )املستعمرات القديمة بأفريقيا(، في حين يرى الفقيهالتي تطبق بفرنسا والدول ذات ال

أن اتفاقية القرض الصادرة عن البنك الدولي تقترب أكثر من عقد اإلذعان الذي تكون شروطه نموذجية وموضوعة 

خل و االنضمام لالتفاقية، التدمسبقا، وال يمكن للطرف املقترض والذي غالبا ما يكون طرفا ضعيفا في عملية إبرام أ

يرى أن اتفاقية القرض تحتكم إلى مقتضيات  Olmsteadلتعديل بنود االتفاقية أو مناقشة شروطها، لنجد الفقيه 

القانون الدولي العام وليس إلى مقتضيات القانون الدولي الخاص، ما دام أن الجهة املقرضة وكالة دولية متخصصة 

يادة تربطها داخل املجتمع الدولي عالقات دولية تحتكم للمصادر األصلية والثانوية التي نابعة من إرادة دول ذات س

 .68تتبناها مقتضيات القانون الدولي العام

بخصوص اعتبار اتفاقية التحكيم ذات طبيعة  Salamonفي حين نجد أن الرأي الراجح هو الذي تبناه الفقيه 

كيمي وفق مقتضيات القانون الدولي الخاص بعد تذييله بالصيغة التنفيذية إذعانية مع ربطه بعملية تنفيذ املقرر التح

من الشروط العامة  0من املادة  0.98أمام القاض ي الوطني لدولة املنفذ عليه )البند ذي الحرف الم من القسم 

الصبغة  ، وعودة إلىOlmsteadلإلقراض( وهو املقتض ى االتفاقي الذي نجده يخالف من جانب معين رأي الفقيه 

اإلذعانية التفاقية القرض فإننا نجد  أن مناط تطبيقها من خالل ما تضمنته مقتضيات  املادة الثالثة من ميثاق البنك 

الدولي التي تنص على أن: "أطراف اتفاقية القرض هم البنك الدولي من جهة والطرف )الحكومة أوالهيئات واملؤسسات 

من الشروط  0اء( املقترضة من جهة أخرى"، وهو نفس الطرح الذي تتبناه املادة العامة والخاصة في إقليم الدول األعض

حقوق والتزامات املقترض والضامن والبنك  -6و التي أشارت إليه تحت عبارة: " 0.96العامة لإلقراض، خاصة القسم 

دولة أو  ظر عن قانون أيبموجب اتفاقية القرض واتفاقية الضمان تكون شرعية ونافذة بما يتفق وتعبيراتهم بغض الن

لن يخول البنك أو املقترض أو الضامن في أي دعوى قضائية بموجب هذا النص املطالبة  -8قسم سياس ي أو العكس. 

بعدم شرعية أو عدم نفاذ أي من نصوص الشروط العامة أو اتفاقية الضمان بسبب أي نص من ميثاق البنك أو ألي 

 .   69سبب آخر"

 تفاقية ضمان قروض البنك الدولي: الطبيعة القانونية ال -

ال يمكن الحديث عن اتفاقية قرض دون اشتراط ضمانات سداد هذا القرض التي تعد بمثابة اتفاقية مكملة 

التفاقية القرض األصلية، وهذه الضمانات يمكن أن تتضمنها اتفاقية خاصة ومستقلة أو تتضمنها اتفاقية القرض 

في جميع أمواله وممتلكاته الحالية واملستقبلية، وهي ضمانات قد تكون عينية أو  نفسها، إذ تتحدد مسؤوليات الضامن

                                                           
 .801بد العزيز ناجي، نفس املرجع السابق، الصفحة كمال ع 68 

 وما يليها. 807كمال عبد العزيز ناجي: نفس املرجع السابق، الصفحة  69 
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شخصية، سواء قدمت من املقترض أو من الغير، وهو ما تنص عليه الفقرة ذات الحرف ألف من القسم الرابع من 

 قترض هو العضو الذي سوفاملادة الثالثة من اتفاقية تأسيس البنك الدولي من خالل اإلشارة إلى أنه: "إذا لم يكن امل

يقام املشروع على إقليمه، فإن العضو أو البنك املركزي أو بعض الوكاالت املماثلة املعتمدة لدى البنك، ستضمن بشكل 

 كامل الوفاء باألصل والفائدة والرسوم األخرى املقررة على القرض".

قترح لتحديث سياسة عمليات البنك الدولي املتعلقة بوثيقة النهج امل 8968يناير  1بيد أننا نجد ضمن مسودة 

، ما يعبر بجالء عن ترسيخ إلزامية إبرام اتفاقية الضمان جنبا إلى جنب مع اتفاقية القرض، وقد 70بشأن الضمانات

تضمنت الوثيقة معلومات مفيدة سواء من حيث التفسير والتبرير وتحديد املسؤوليات امللقاة على عاتق البنك الدولي 

محددة بذلك الطبيعة القانونية للضامن  قترض )حكومة أوهيأة عامة أو مؤسسة خاصة(، بنسب متفاوتة،املقرض وامل

وللمدين املتضامن، وكذا تحديد الحقوق وااللتزامات املتصلة بإجراءات الضمان والجهة املطالب بإحالل نفسها محل 

اقيات قرض تخللتها اتفاقيات ضمان وقعت خالل املقترض الرئيس ي املعسر عند االقتضاء، وهو ما وجدناه في عدة اتف

أربعينيات وخمسينيات القرض املاض ي أو ما وجدناه من خالل مضمنات بعض مقررات التحكيم التي طبقت مقتضيات 

  . 71من خالل السوابق القضائية لألونسيترال 6010اتفاقية نيويورك لسنة 

القضائية املنبثقة عن اتفاقية ضمان الديون، نجد أن وأنه ومن خالل استقراء الوثائق القانونية والسوابق 

محل الضمانات قد يكون سيولة جارية أو عقارات ذات قيمة عالية، أو مناجم تحتوي على احتياطات مهمة من معادن 

 نفيسة، أو آبار بترول.

 حاالت تنفيذ مقررات التحكيم: -

ار أطراف النزاع للمحكمين الذين يعهد إليهم بعد أن تستنفذ عملية التحكيم جميع اإلجراءات، بدءا من اختي

بمهمة فض النزاع وفق ما جاء باتفاقية تأسيس البنك الدولي وكذا اتفاقية الشروط العامة لإلقراض، ثم ترجيح دفوع 

املتنازعين والتوفيق بينها، ثم أخيرا صدور حكم أو مقرر التحكيم، يأتي دور تنفيذ مقتضيات هذا املقرر، سواء في 

هة البنك الدولي بصفته الجهة املقرضة أو في مواجهة أحد األطراف الخاصة أو في مواجهة الدولة املقترضة أو مواج

 الجهة الضامنة، وهو ما سوف يجعلنا نتحدث عن حاالت التنفيذ في مواجهة كل طرف من األطراف على حدا.  

 حالة تنفيذ مقرر التحكيم في مواجهة البنك الدولي كجهة مقرضة: -

ه في حالة صدور مقرر تحكيمي ضدا عن مصالح البنك الدولي كجهة مقرضة، فإن تنفيذ الحكم من قبل أن

البنك الدولي دون امتناع أو عراقيل ال يشكل أي إشكال، لكن اإلشكال الحقيقي يظهر مع امتناع البنك الدولي عن تنفيذ 

من اتفاقية تأسيس  7من املادة  3يات البند مقتضيات املقرر التنفيذي وهي جهة ذات حصانة قضائية عمال بمقتض

البنك الدولي نفسه التي تنص على أنه: "ال يجوز إقامة دعاوى ضد البنك إال أمام محكمة مختصة في أراض ي الدولة 

 مالية أو َضم
ً
 الستالم إعالن أو إخطار الدعاوى، أو أصدر فيها أوراقا

ً
ها. نالعضو التي للبنك فيها مكتب أو عّين فيها وكيال

قام دعاوى من الدول األعضاء أو من أشخاص يعملون نيابة عن دول أعضاء أو يستمّدون ادعاءاتهم منها. 
ُ
ومع ذلك ال ت

                                                           
70 http://siteresources.worldbank.org/EXTRESLENDING/Resources/Arabic_Approach_Paper.pdf 

املوقع االلكتروني الرسمي لألونسيترال: وكذا  809كمال عبد العزيز ناجي: املرجع السابق، الصفحة  71 

                                                                                                                         www.uncitral.org/clout/indesx.jspx?lng.ar 

http://www.uncitral.org/clout/indesx.jspx?lng.ar
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 كان حائزها بالحصانة ضد كافة أشكال وضع اليد أو الحجز أو 
ً
وتتمّتع أموال وأصول البنك الدولي حيثما وجدت وأيا

"، مما يجعل القانون الدولي العام الذي تحتكم إليه الوكالة املتخصصة التنفيذ قبل صدور الحكم النهائي ضد البنك.

البنك الدولي يصطدم بمقتضيات القانون الدولي الخاص من قبيل تطبيق قاعدة اإلسناد التي تمنح للقاض ي الوطني 

ن 72ن أو إخطار الدعاوى للدولة العضو بالبنك الدولي، هذا األخير الذي قد يمثلها مكتب تابع لها أو وكيال الستالم إعال 

مما يعني أن تنفيذ البنك الدولي ملقررات التحكيم عمال بمقتضيات الشروط العامة لإلقراض هو بمثابة "تنازل عن 

من اتفاقية تأسيس البنك الدولي وإن  7من املادة  3حصانة جزئية البنك من والية املحاكم املحلية"، كون نص البند 

ام محكمة مختصة نوعيا ومكانيا، فإنها باملقابل تمنع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية كانت تمنح حق رفع الدعوى أم

والتحفظية لضمان تنفيذ مقرر التحكيم، من قبيل تضمين هذا البند عبارة: "كافة أشكال وضع اليد أو الحجز أو 

أينما وجدت وفي أي يد كانت  التنفيذ قبل صدور الحكم النهائي، وذلك ملا تتمتع به أموال وأصول البنك الدولي

 .73بالحصانة"

 حالة تنفيذ مقرر التحكيم في مواجهة أحد األطراف الخاصة كجهة مقترضة: -

أنه في حالة فض مقرر التحكيم لنزاع ربط البنك الدولي بأحد األطراف الخاصة بضمانة دولة عضو بالبنك، 

يذ، فإن نسب استطاعة البنك على التنفيذ بالحجز على وفي حالة عدم كفاية األموال املنفذ عليها طبقا لقرار التنف

مع ذلك و  -أموال الدولة الضامنة تبقى هزيلة جدا الصطدامها بجدار السيادة والحصانة اللتين تتمتع بهما الدول، لكن 

زاءات جيبقى أمامها إعمال سلطتها املعنوية التي تمنح لها من خالل احتكار عملية اإلقراض الدولي تطبيق نظام ال -

من اتفاقية تأسيس البنك الدولي التي تشير إلى أنه: "يجوز للبنك أن يقّرر بأغلبية  1من املادة  8املنصوص عليه بالبند 

ي لألصوات إيقاف عضوية الدولة العضو إذا أخلت تلك الدولة بأي 
ّ
عدد من املحافظين يمثلون أغلبية املجموع الكل

لدولة العضو املوقفة عضويتها على هذا النحو منفصلة بصورة تلقائية بعد مرور سنة من التزاماتها تجاه البنك. وتعتبر ا

على تاريخ صدور قرار إيقاف العضوية ما لم تقرر األغلبية ذاتها إعادة عضويتها. وال يحق للدولة العضو املوقفة عضويتها 

فة بكافة ممارسة أي من حقوقها بمقتض ى هذه االتفاقية فيما عدا حق االنسحاب من الع
ّ
ضوية، كما أنها تبقى مكل

التزاماتها"، وهي املقتضيات التي تسهل على البنك الدولي مهمة التنفيذ في حالة استصدار حكم بتذييل املقرر التحكيمي 

 .  74بالصيغة التنفيذية عن املحاكم الداخلية املختصة نوعيا ومكانيا

 أو الضامنة:  حالة تنفيذ مقرر التحكيم في مواجهة الدولة املقترضة -

أنه ولتنفيذ مقرر التحكيم الصادر في مواجهة دولة مقترضة )حكومة أو هيأة عامة( أو في مواجهة ضامنتها، 

يجب األخذ بعين االعتبار بعض النقط األساسية املتعلقة بحصانة الدولة ذات السيادة ضد أي إجراء قد يمس بماليتها 

تها الداخلية وما تمنحه للمحكمة الوطنية املختصة نوعيا ومكانيا من العامة إال في الحدود التي تقررها تشريعا

اختصاصات لتفعيل مقتضيات املقرر التحكيمي، من باب هل أن الحصانة تشمل جميع جوانب حصانة الدولة ذات 

                                                           
 69من الشروط العامة لإلقراض على مسطرة اإلخطار والتي تحيل بدورها على املادة  0من املادة  0.98تنص الفقرة ذات الحرف ميم من القسم  72 

 منها. 69.96من خالل القسم 

 .803كمال عبد العزيز ناجي: نفس املرجع السابق، الصفحة  73 

، املحيل عليه من طرف كمال عبد العزيز ناجي: املرجع السابق: الصفحة 03دولي لإلنشاء والتعمير، الصفحة الجوانب القانونية لنشاط البنك ال 74 

808. 
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تبقى  نالسيادة، أو أن الحصانة تشمل فقط األعمال الحكومية وما تخصصه من ميزانية لتسيير دواليب الدولة، في حي

 األعمال ذات الصبغة االقتصادية واملالية والتجارية غير خاضعة ألي حصانة.

بيد أنه مع ذلك يمكن للبنك الدولي استغالل بعض النقط املتعلقة بتنازل الدول عن سيادتها وحصانتها  

رة ألنشطة لية املحتكوخضوعها للتنفيذ الجبري ملقررات التحكيم، التي تنص عليها بعض املعاهدات واالتفاقيات الدو 

التمويل الدولي، التي تملك طرقا مباشرة وغير مباشرة إلرغام الدولة املقترضة أو ضامنتها على األداء، من قبيل الحجز 

على نصيب الدولة املمتنعة عن التنفيذ أو الحجز عن أموالها ومشاريعها بدولة ثالثة ملا تتمتع به ديون البنك الدولي من 

لها حق التتبع واألفضلية من باب تطبيق مبدأ الحلول، كما يجوز لها تفعيل مقتضيات تطبيق الجزاءات امتيازات تتيح 

 من اتفاقية تأسيس البنك الدولي. 1من املادة  8املنصوص عليها بالبند 

 كما أنه زيادة على املقتضيات املشار إليه أعاله، فنجد إمكانية البنك الدولي وما معهما من مؤسسات تنسق 

معها أو مؤسسات منبثقة عنها، أرشفة سوابق الدولة املقترضة في امتناعها عن السداد بشكل ودي ودون اللجوء إلى 

وسائل الضغط املباشرة، واألخذ بذلك بعين االعتبار عند لجوء هذه الدولة إلى معاودة مسطرة االقتراض، فالبنك 

رض من عدمه مع التستر في ذلك على الوصفة الخبراتية الدولي يملك سلطة تقديرية واسعة في املوافقة على الق

واالستشارية السلبية التي تقوم بها الوكالة الدولية املتخصصة "التوأم: صندوق النقد الدولي" من خالل تفعيل 

من اتفاقية تأسيس البنك  3، أو من خالل تفعيل مقتضيات املادة 75من اتفاقية تأسيس الصندوق  8مقتضيات املادة 

إلى أنه: "إذا اقتنع البنك بأن الدولة طالبة القرض ال يمكنها، في ظل ظروف السوق  8من البند  8لي، إذ تشير الفقرة الدو 

من  1السائدة، الحصول على القرض بغير هذه الوسيلة بشروط يراها البنك مناسبة للمقترض"، في حين تشير الفقرة 

إذا لم  -ى البنك أن يولي اهتماما خاصا بمقدرة املقترض أو الضامن إلى انه: " عند منح قرض أو ضمان له، عل 8البند 

على القيام بالتزاماته الناشئة عن القرض؛ وعلى البنك أن يحرص في معامالته على مصلحة كل  -يكن املقترض عضوا 

باقي  كها علىمن الدولة العضو التي يقع في أراضيها املشروع والدول األعضاء ككل"، مع تسجيل السلطة التي تمتل

 املؤسسات املنبثقة عنها خاصة الوكالة الدولية لضمان االستثمار واملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.

 : خاتمة

إن قراءتنا املختصرة لتضمين شرط التحكيم باتفاقيتي تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء 

املضمنة بها واملتعلقة بإلزامية اللجوء إلى مساطر التحكيم والتحكم في مسطرة والتعمير، من خالل املقتضيات القانونية 

تنفيذ مقررات التحكيم هذا، جعلنا نقف من خالل قراءة شرط التحكيم املضمن باتفاقية تأسيس صندوق النقد 

م وجود وقائع الدولي على عدة إشكاالت قانونية وعملية، فتحت أعيننا على وجود ثغرات عدة ناتجة أساسا عن عد

أو تصفية حسابات الصندوق، ليتسنى لنا الحديث عن تفعيل  -اختياريا أو إجباريا  -فعلية تتعلق بانسحـاب عــضـو

حقيقي لشرط التحكيم، وبالتالي استنباط التراكمات القانونية والقضائية التي تساعدنا على استجالء الفكرة بوضوح، 

يم الصادرة عن هيئة تحكيمية بثت في النزاع الرابط بين البنك الدولي لإلنشاء في حين وجدنا أن تنفيذ مقررات التحك

والتعمير كمقرضة وباقي األطراف كمقترضة أو ضامنة، قد نحت منحى آخر، ال لش يء غال لكون صندوق النقد الدولي 

إلنشاء البنك الدولي ل جهة مدعمة تقنيا وخبراتيا واستشاريا فقط وغير مقرضة باملعنى الصحيح للكلمة، في حين ان

                                                           
 محمد أوباالك: نفس املرجع السابق. 75 
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والتعمير وما معها من مؤسسات منبثقة عنها، هي جهات قرض رئيسية ولها عالقات جد مباشرة مع الجهات املقترضة، 

 وبالطبع سوف تكون املنازعات جد متشابكة بتشابك العالقة بينهما .

ضمن باتفاقية تخص غير أن هذه القراءة جعلتنا نقف عند وجود شرط تحكيم مؤسس ي ودولي وإجباري م

وكالتين دوليتين متخصصتين تابعتين ملنظمة األمم املتحدة ، خاضعتين في مقتضياتهما لبنود خاصة مضمنة باتفاقية 

تأسيسهما، بها معطيات استثنائية لها صبغة إذعانية، بحكم املهمة املوكولة إليهما في تسيير وتوجيه دواليب السياسة 

ضاء وكذا مراقبة سعر الصرف الدولي ومنع التضخم ومحاربة االستعمال الخطر للنقد وكذا املالية والنقدية للدول األع

تفعيل مساطر التمويل الدولي للتنمية وتشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة وغير املباشرة، وهي الشروط التي قد ال 

قتضيات ، والتي تحتكم مل-مثال -املال واألعمال  نجدها في االتفاقيات والعقود ذات الصبغة الوطنية أو الدولية في مجاالت

القانون الخاص الوطني لدولة معينة أو القانون الدولي الخاص الذي قد يطبق حاملا يالحظ وجود دعاوى بها طرف 

 أجنبي يثير مسألة تنازع القوانين من حيث املكان، وال تحتكم للقانون الدولي العام ومبادئ القانون الدولي االقتصادي

 كما هو الشأن التفاقيتي إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

على  -من باب اإلحالة  -إال أننا وعلى الرغم من ذلك، حاولنا أن نقيس مقتضيات شرط التحكيم الخاص هذا 

، 6010نة فاقية نيويورك لسشروط ومساطر التحكيم الدولي أو تطبيق اإلطار التنظيمي ملساطر التحكيم املتعلقة بات

متخذين من الترجيح املتحفظ بشأنه بخصوص اختالف توجهات هذه املساطر من حيث مجاالت االختصاص واملهام 

 واألهداف، سبيال للمقارنة واستجالء النتائج.
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 إثبات الجنسية املغربية من خالل وقائع الحالة املدنية

 والقانون املساواة بين الفقه 

 

 محمد رفيق 

في الفقه وأصوله والفقه املقارن دكتور متخصص 

 بالقانون 

 

 تقديم

 

إن مطلب تحقيق املساواة قديم قدم التاريخ؛ ألنه مرتبط بالفوارق التي تعرفها كل املجتمعات  اإلنسانية منذ 

اناة رغد من العيش وأخرى تعيش املعالقدم؛ ذلك أن التقسيم الهرمي للطبقات االجتماعية يصنفها إلى طبقة تعيش في 

واالضطهاد والعبودية. ومع مرور الزمن كلما أفرزت هذه الطبقات املهمشة بعض املثقفين واملتعلمين، نادى هؤالء 

بوجوب رفع الظلم عن الفئات التي ينتمون إليها؛ وذلك برفع مطلب املساواة بين جميع أفراد املجتمع، وإلغاء النظام 

يا مع التغير االجتماعي املطرد، انتقل مطلب تحقيق املساواة بين العبيد واألسياد إلى مطلب تحرير املرأة، الطبقي. وتماش

 ثم إلى مطلب تحقيق املساواة الكاملة بين الرجل واملرأة. 

وبناء عليه فإن مطلب املساواة بين الرجل واملرأة سيعرف تطورا هاما بعد الثورة الصناعية والسياسية التي 

استئثار  -إلى حد كبير-فتها أوربا وأمريكا في القرنين التاسع عشر والعشرين، خصوصا مع التقدم العلمي الذي ألغى عر 

الرجل بكثير من األعمال التي تتطلب قوة جسمانية ال تمتلكها املرأة: فمع اعتماد األعمال الصناعية والفالحية الحديثة 

ه األعمال؛ ألن املرأة تمتلك العقل والعلم مثله. وهكذا ظهرت حركات نسوية على العلم والعقل انتهى احتكار الرجل لهذ

 تنادي بضرورة تحقيق املساواة بين الرجل واملرأة في الحقوق والواجبات وفي العمل وفي القوانين وفي كل ش يء. 

 ذه املساواة؟ وكيفوالتساؤل املطروح: هل هناك مساواة بين الرجل واملرأة في الفقه اإلسالمي؟ وما هي مظاهر ه

 هذه املساواة خصوصا في جانبه املتعلق بمدونة األسرة؟ يتعاطى الفقه اإلسالمي مع 

ولإلجابة عن هذه التساؤالت ارتأيت تناول هذا املقال من خالل مطلبين: األول: مظاهر املساواة بين الرجل واملرأة 

 ملغربية.في الفقه اإلسالمي ، والثاني: املساواة في مدونة األسرة ا

 

 املطلب األول: مظاهر املساواة بين الرجل واملرأة في الفقه اإلسالمي

 

لقد تعددت املذاهب واألديان والفلسفات التي تناولت قضية املساواة: ما بين مضيق لهذا املفهوم؛ بحيث ال 

يلة يقيده بقيود. واملساواة فضيترك من املساواة إال معنى الظلم واالستبداد، وما بين مطلق له؛ ال يترك له حدودا وال 



 

 

40 

 1029 الثامن  العدد

عندما تكون في إطارها الالئق بها وداخل قيودها الالزمة لها، وهي على هذا األساس وسط بين الفوض ى، التي يضيع فيها 

 .76كل جهد، وبين االستبداد والتحكم الذي يتيح لطبقة كل ش يء ويحرم األخرى من كل ش يء

 

بين الناس  77ت بنصوص كثيرة صريحة تؤكد على مبدإ املساواةلكن الشريعة اإلسالمية، على عكس ذلك، جاء

جميعا؛ حيث ال فضل لعربي على أعجمي وال ألبيض على أسود وال لرجل على امرأة. الكل سواسية وال ميزة لقوي على 

ى َوَجعَ ضعيف إال بالتقوى. قال تعالى
َ
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 أ
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ى َعَرِبي 
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. وقد اتخذت 79(َجِمي 

 كثيرة منها: املساواة في القيمة البشرية، واملساواة في الحقوق والواجبات، واملساواة 
ً
هذه  املساواة أشكاال متعددة وصورا

ونحوها، وهي بأشكالها كلها، تكون مبدأ هاما، امتاز به الفقه اإلسالمي؛ إذ لم يشهد التاريخ  في املسؤولية والجزاء،

البشري قديما وحديثا، تشريعا اعتبر كل شخص على وجه األرض أهال لتقبل الحقوق، وااللتزام بالواجبات، كأي شخص 

ها أحد ـ ليست جديرة وال صالحة بأن تميز بين آخر، وأن أيا من اعتبارات الجنس واللون، والجاه واملال ـ إن لم ينكر 

 . 80الناس، وإال لم يتحقق العدل بينهم، وسادهم التوتر واالضطراب

 

وعليه؛ فإن املساواة املقصودة ال تنفي توزع الناس إلى األمم والشعوب، واختالفهم إلى القبائل والعشائر، ولكنها 

ات؛ ألن هذا مبني على أساس القيمة اإلنسانية، كما أنها ال تنفي وقوع ال تجعله معيارا في تقرير الحقوق وتوزيع الواجب

التفاضل بين الناس في األعمال؛ ألن هذا مبني على الجهد والطاقة، فاقتض ى العدل أن يجازى كل امرئ بقدر عمله 

ت ويؤديا الواجبا. ومعنى هذا أن يتساوى اإلنسان مع أخيه اإلنسان، بحيث يجب أن يتمتعا بالحقوق نفسها، 81ونشاطه

وااللتزامات نفسها، من غير أن يفرق بينهما بحسب أو نسب، أو مكانة اجتماعية أو تفاوت في الغنى. وهذه املساواة التي 

ذكرتها، ال تنافي كون الناس مختلفين قبائل وشعوبا، ولغة ولونا، كما أنها ال تمنع التفاضل في مجموعة من األمور التي 

 لبي بين الناس. وفيما يلي بعض مظاهر املساواة بين الرجل واملرأة في الفقه اإلسالمي. ال تعني التمييز الس

 

إذ إن األهلية املدنية أو الرشد القانوني هو الباب الواسع الذي يدخل منه الفرد إلى األهلية املدنية:  .2

ني. وفي ي يتشكل منها النظام القانو العضوية الفعلية باملجتمع، وهو سند مساواته باآلخرين في الحقوق وااللتزامات الت

. 82اإلسالم جاء النص واضحا بتساوي الرجل واملرأة في شروط اكتساب األهلية املدنية بما يترتب على ذلك من آثار قانونية

                                                           
 .69، ص6م، ج8997، القاهرة، سنة 6رشاد حسن خليل، نظرية املساواة في الشريعة اإلسالمية، دار الفاروق، ط -76
 لعرب أن سواء الش يء مثله والجمع أسواء... ويقال: ساويت هذا بذاك إذا رفعته حتى بلغ قدره ومبلغه. وقال هللا عز وجلجاء في لسان ا - 77

َ
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َ
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َ
ادله، وساويت بين [. أي سوى بينهما حين رفع السد بينهما ويقال ساوى الش يء الش يء إذا ع08]سورة الكهف: اآلية  َساَوى َبْين

 وما بعدها[. 890، ص68الشيئين إذا عدلت بينهما وسويت، ويقال فالن وفالن سواء أي متساويان ]ابن منظور، لسان العرب، م.س، مادة سوا، ج
 .63سورة الحجرات: اآلية  -78
 .83800وسلم، رقم  رواه اإلمام أحمد في مسنده، باقي مسند األنصار، حديث رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه -79
، اململكة العربية السعودية، سنة 6زياد بن صالح لوبانغا، واقعية التشريع اإلسالمي وآثارها، جامعة اإلمام محمد محمد بن سعود اإلسالمية، ط -80

 .  890ـ  897/ ص 8م، ج8991
 .866انظر املرجع نفسه، ص  -81
 .  691ـ  698، ص 8، )د.ت(، جأحمد الخمليش ي، وجهة نظر، دار نشر املعرفة،الرباط -82
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ِإنفقد جاء في اآلية السادسة من سورة النساء: 
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لقد كلف هللا عز وجل الرجل واملرأة بالتكاليف الشرعية نفسها، ورتب على القيام  التكاليف الشرعية: .1

ْح بهذه التكاليف الثواب والعقاب نفسهما؛ لقوله تعالى: 
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ى َوُهَو ُموِمنإ ف

َ
نث

ُ
وإ أ

َ
رٍ ا

َ
ك

َ
ن ذ  ِم 

ً
ْيرِ ِحَساٍب﴾َصاِلحا

َ
 ِفيَها ِبغ

َ
ون

ُ
ق

َ
 ُيْرز

َ
ة

َّ
 وقوله عز وجل: ، 84َجن

َ
ْسِلِمين

ُ ْ
﴿ِإنَّ امل

اِبرِ  اِت َوالصَّ
َ
اِدق  َوالصَّ

َ
اِدِقين اِت َوالصَّ

َ
اِنت

َ
ق

ْ
 َوال

َ
اِنِتين

َ
ق

ْ
اِت َوال

َ
وِمن

ُ ْ
 َوامل

َ
وِمِنين

ُ ْ
ْسِلَماِت َوامل

ُ ْ
اِشعِ َوامل

َ
خ

ْ
اِبَراِت َوال  يَن َوالصَّ

َ
ين

اِشعَ 
َ
خ

ْ
 َوال

َّ
اِت َوالذ

َ
َحاِفظ

ْ
ُروَجُهْم َوال

ُ
 ف

َ
َحاِفِظين

ْ
اِئَماِت َوال  َوالصَّ

َ
اِئِمين اِت َوالصَّ

َ
ق ِ

َصد 
َ
ت
ُ ْ
 َوامل

َ
ِقين ِ

َصد 
َ
ت
ُ ْ
َه اِكِريَن الاِت َوامل

َّ
ل

﴾
ً
 َعِظيما

ً
ْجرا

َ
 َوأ

ً
ِفَرة

ْ
غ ُهم مَّ

َ
ُه ل

َّ
َعدَّ الل

َ
اِكَراِت أ

َّ
 َوالذ

ً
ِثيرا

َ
 .85ك

 

 

لم يستثن القرآن الكريم املرأة من الواجب في تحمل مسؤولية في تحمل املسؤولية داخل املجتمع:  .4

ْعُروِف املجتمع؛ حيث جعلها شريكة الرجل في ذلك، قال تعالى
َ ْ
 ِبامل

َ
ْوِلَياُء َبْعٍض َياُمُرون

َ
 َبْعُضُهُم أ

ُ
ات

َ
وِمن

ُ ْ
 َوامل

َ
ون

ُ
وِمن

ُ ْ
: ﴿َوامل

 َوُيو 
َ
ة
َ
ال  الصَّ

َ
ِر َوُيِقيُمون

َ
نك

ُ ْ
 َعْن امل

َ
َه َعِزيزإ َوَيْنَهْون

َّ
ُه ِإنَّ الل

َّ
ِئَك َسَيْرَحُمُهُم الل

َ
ْول

ُ
ُه أ

َ
َه َوَرُسول

َّ
 الل

َ
 َوُيِطيُعون

َ
اة

َ
ك  الزَّ

َ
تون

﴾     .86َحِكيمإ

: )الشفاء بنت عبد هللا بن عبد وقد تولت امرأة الحسبة على عهد سيدنا عمر رض ي هللا عنه. قال ابن حجر في اإلصابة

رعاها ويفضلها وربما والها شيئا من أمر السوق روى عنها حفيداها أبو بكر شمس وكان عمر يقدمها في الرأي وي

 .87وعثمان ابنا سليمان بن أبي حثمة(

 

كثيرا ما تثار قضية ميراث املرأة في الشريعة اإلسالمية، ويثار معها من قبل البعض، عدم نظام اإلرث:  .3

رض للحيف وهضم الحقوق. وفيما يلي نقف عند هذه وجود مساواة بينهما وبين الرجل، مما يفهم منه أن املرأة تتع

 املسألة ونبين بإذن هللا حقيقة املساواة بين الرجل واملرأة في مسألة اإلرث.

باستقراء حاالت اإلرث التي ترث فيها املرأة أو الرجل يتبين أن الجنس ال دخل له في التمييز بين الرجال والنساء. 

 : 88الثةلكن هذا اإلرث تتحكم فيه معايير ث
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ث )املتوفى( ـ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في أولها»  : درجة القرابة بين الوارث ـ ذكرا كان أو أنثى ـ وبين املوّرِّ

 امليراث.

 

: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني لألجيال... فاألجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في ثانيهماو

ب األجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة واألنوثة للوارثين... فالبنت ترث امليراث أكبر من نصي

 أكثر من األم ـ وكلتاهما أنثى ـ بل وترث أكثر من األب! واالبن يرث أكثر من األب ـ وكالهما من الذكور!ـ.

 

آلخرين... وهذا هو املعيار الذي يثمر تفاوتا : العبء املالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال اثالثهماو

َيْيِن﴾بين الذكر واألنثى: 
َ
نث

ُ
 اال

 
ُل َحِظ

ْ
رِ ِمث

َ
ك

َّ
ْم ِللذ

ُ
ْوالِدك

َ
ُه ِفي أ

َّ
ُم الل

ُ
ألن الذكر الوارث هنا ـ في حالة تساوي درجة ؛ 89﴿ُيوِصيك

ييز فريضة على الذكر املقترن بها ـ وحاالت هذا التمالقرابة والجيلـ مكلف بإعالة زوجة أنثى... بينما األنثى ـ الوارثة ـ إعالتها 

 محدودة جدا إذا ما قيست بعدد حاالت املواريث ـ.

 

وبهذا املنطق يكون التشريع اإلسالمي قد ميز األنثى على الذكر في امليراث، ال ظلما للذكر، وإنما لتكون لألنثى ذمة 

 :90ي الحاالت التي ترث فيها املرأة بجانب الرجلمالية تحميها من تقلبات الزمان ومن كل طارئ. وفيما يل

 حاالت ترث فيها املرأة نصف الرجل .أ

َيْيِن﴾.وجود البنت مع االبن: قوله تعالى (6
َ
نث

ُ
 اال

 
ُل َحِظ

ْ
ِر ِمث

َ
ك

َّ
ْم ِللذ

ُ
ْوالِدك

َ
ُه ِفي أ

َّ
ُم الل

ُ
 : ﴿ُيوِصيك

َبَواُه ﴿عند وجود األب مع األم وال يوجد أوالد وال زوج وال زوجة: لقوله تعالى:  (8
َ
ُه أ

َ
دإ َوَوِرث

َ
ُه َول

َّ
ن ل

ُ
ْم َيك

َ
 ل

ْ
ِإن

َ
ف

﴾
ُ

ث
ُ
ل
ُّ
ِه الث ِم 

ُ
أل

َ
 .91ف

 َوِنَساًء وجود األخت الشقيقة أو األب مع األخ الشقيق أو األب: وذلك لقوله تعالى: ﴿ (3
ً

 ِرَجاال
ً
َوة

ْ
وا ِإخ

ُ
ان

َ
 ك

ْ
َوِإن

َيْيِن﴾
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 اال

 
ُل َحِظ

ْ
ِر ِمث

َ
ك

َّ
ِللذ

َ
 .92ف

 

دإ قوله تعالى: حالة الزوج والزوجة. ل (8
َ
ُهنَّ َول

َ
 ل

َ
ان

َ
ِإن ك

َ
دإ ف

َ
ُهنَّ َول

َّ
ن ل

ُ
ْم َيك

َّ
ُم ِإن ل

ُ
َواُجك

ْ
ز

َ
َرَك أ

َ
 َما ت

ُ
ْم ِنْصف

ُ
ك

َ
﴿َول

ُم ِإن 
ُ
ت

ْ
َرك

َ
ا ت ُبُع ِممَّ ُهنَّ الرُّ

َ
ْو َدْيٍن َول

َ
 ِبَها أ

َ
ٍة ُيوِصين َن ِمن َبْعِد َوِصيَّ

ْ
َرك

َ
ا ت ُبُع ِممَّ ُم الرُّ

ُ
ك

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
ك

َّ
ن ل

ُ
ْم َيك

َّ
ْم  ل

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
ِإن ك

َ
دإ ف

َ
دإ َول

َ
 َول

ْو َدْيٍن﴾
َ
 ِبَها أ

َ
وُصون

ُ
ٍة ت ن َبْعِد َوِصيَّ ِ

م م 
ُ
ت

ْ
َرك

َ
ا ت ُمُن ِممَّ

ُّ
ُهنَّ الث

َ
ل
َ
 .93ف

 

 

 حاالت ترث فيها املرأة مثل الرجل. .ب

 

 حالة ميراث األم مع األب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا. (6
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  ت ألم: فهم متساوون دائما في امليراث: لقوله تعالى:ميراث اإلخوة ألم مع األخوا (8
ً
ة

َ
ل
َ
ال

َ
 ك

ُ
وَرث  َرُجلإ يُّ

َ
ان

َ
﴿َوِإن ك

ا
َ
َرك

ُ
ُهْم ش

َ
ِلَك ف

َ
َر ِمن ذ

َ
ث
ْ
ك

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ان

َ
ِإن ك

َ
ُدُس ف ْنُهَما السُّ ِ

ِ َواِحٍد م 
ل 

ُ
ِلك

َ
تإ ف

ْ
ُو اخ

َ
 ا

إ
خ

َ
ُه أ

َ
 َول

إ
ة
َ
و اْمَرأ

َ
ٍة ا ِث ِمن َبْعِد َوِصيَّ

ُ
ل
ُّ
ء ِفي الث

ْو َدْيٍن﴾ُيوص ِ 
َ
 .94ى ِبَها أ

 

املسألة املشتركة: فإن هلكت هالكة عن زوج وأم وأختين ألم وأخ شقيق فإن الزوج بأخذ النصف واألم  (3

 السدس، فيبقى الثلث تشترك فيه األختان ألم واألخ الشقيق وبالتالي يكون نصيب األخ مساٍو لكل واحدة من أختيه. 

 ما في الحالة التالية:تساوي األخ الشقيق مع األخت الشقيقة ك (8

  إذا توفيت امرأة عن زوج وأخ يأخذ كل واحد منهما نصف التركة وكذا إن توفيت عن زوج وأخت شقيقة

 يأخذ كل واحد منهما النصف: فكان ميراث األخ مساويا مليراث األخت.

 ن ترث بالفرضوهناك حاالت كثيرة ترث فيها املرأة أكثر من الرجل؛ وذلك ألن املرأة في كثير من األحيا .ج

 والرجل في حاالت كثيرة يرث بالتعصيب، وبناء عليه؛ قد تكون حصة التعصيب أقل من الفرض.

حاالت ترث فيها املرأة وال يرث فيها الرجل وذلك مثل: إذا هلكت هالكة عن زوج وأب وأم وبنت وابن ابن،  .د

بن االبن تعصيبا، لكن بعد الحساب يتبين فيأخذ الزوج الربع واألب السدس واألم السدس والبنت النصف والباقي ال 

 أن نصيب ابن االبن بالتعصيب صفر.

 

من خالل ما سبق يتبين أن هناك مساواة في الشريعة اإلسالمية فيما يخص نظام اإلرث، وحتى الحاالت القليلة 

عة نثى؛ حيث إن الشريالتي يرث فيها الذكر أكثر من األنثى نجد أن هناك  تتميما لهذا املقدار الذي ينقص نصيب األ 

اإلسالمية قد فضلت األنثى على الذكر في مسألة النفقة: فإذا وجد مع البنت ابن فتوزع التركة للذكر مثل حظ األنثيين، 

وهنا تكون للبنت عصبة وعليه واجب كفالة األخت إذا احتاجت، والوالية عند الزواج والحماية عند تعرضها ألي نوع 

، ويعد لها السكن، ويفرش لها البيت، وتعتبر نفقتها حقا الزما على الزوج. وأما من املخاطر. ثم إذا تزو 
ً
جت تقبض مهرا

 أحظى من أخيها الذي 
ً
 وسكنا وأثاثا وغيره مما يجعل هذه البنت غالبا

ً
أخوها الذي أخذ ضعفيها، فإنه يقدم ألخرى مهرا

 .95أخذ ضعفيها

 :96لو ماتت فإن هنالك أمورا يجب الوقوف عندهاوإذا كانت الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه زوجها منها 

أن الزوجة تعيش مكفولة كفالة كاملة، مما يجعلها أحظى من الرجل فيما يأخذه كل طرف من اآلخر على  

 املستوى املادي.

أن الوضع الغالب أن الرجال يتحركون ضربا في األرض يبتغون من فضل هللا. ويكتسبون الكثير من األموال،  

في الوضع الغالب ـ ذا ثروة أكثر من املرأة، فإذا مات وأخذت هي  -غولة بالبيت والولد غالبا، ويكون الرجل واملرأة مش

 الربع أو الثمن غالبا ما يكون أكثر بكثير من نصيب الزوج إذا أخذ النصف أو الربع.

 محوريا،يتبين من خالل األمثلة التي سقناها أن الشريعة اإلسالمية قد جعلت املساواة بين ال
ً
 رجل واملرأة أمرا

وبالتالي يمكن القول أن الفقهاء قد جعلوا املساواة مقصدا من مقاصد الشريعة األساسية التي ينبغي الحرص على 

 تحقيقها؛ لذلك ينبغي جعل املساواة أصال يرجع إليه متى وقع اختالف في أمر له به عالقة. 
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ذ بمبدإ املساواة بين الرجل واملرأة في كثير من االجتهادات املتعلقة وبناًء عليه؛ فإنه ال مبرر ألي فقيه بعدم األخ

بنظام الوظائف العامة، وحرية الرأي والتعبير والترشيح والتصويت وغير ذلك من األمور التي لم تمنع الشريعة املرأة من 

املرأة، فيها، بين الرجل و  التمتع بها. أما املسائل التي نصت الشريعة بنصوص صحيحة صريحة على استحالة املساواة

فال يمكن بحال من األحوال تجاوزها؛ ألنها مسائل تتعلق بطبيعة االختالف الفطري بين الرجل واملرأة، الذي شاء هللا 

 عز وجل أن يكون بينهما. 

 املطلب الثاني: املساواة في مدونة األسرة املغربية

 

اة حاضر بشكل واضح. وقد حاولت لجنة املدونة أن عند تصفحنا ملواد مدونة األسرة نجد أن مطلب املساو 

تكون متفاعلة مع هذا املطلب، خصوصا أن الفقه ال يمنع من االستجابة لهذا املطلب إذا لم تصطدم بنص شرعي 

 قطعي، أو تناقض ثابتا من الثوابت الدينية.

كن الوقوف بشكل ملموس على من خالل هذه االستجابة التي تنبع من غنى الفقه اإلسالمي، أصوال وفروعا، يم 

قدرة الفقه اإلسالمي على مواكبة التغيرات االجتماعية بشكل عام، وكل التغيرات املرتبطة بنظام األسرة املسلمة. وهكذا 

يتبين أن هذا الفقه فيه من القدرة والقوة ما يجعله مواكبا لجميع العصور، بفعل االجتهاد والتجديد النابعين من 

 ن خالل ضغط الواقع الذي يؤدي بالفقيه إلى اللجوء إلى مبدإ التبرير.خصوصيته، وليس م

 املساواة في الزواج .6

بدأت املدونة في تقرير مبدإ املساواة، انطالقا من املادة الرابعة، وذلك من خالل تعريف الزواج؛ حيث جاء فيها 

يته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة الزواج ميثاق تراٍض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام. غا»أن 

لذلك فإن املدونة بهذه املادة تكون قد حددت الفضاء الذي سيقع فيه «. برعاية الزوجين طبقا ألحكام هذه املدونة

تحرك الزوجين استقباال فال إكراه في الحياة الزوجية، وال طاعة عمياء تلف هذه الحياة، وإنما هو التراض ي الذي يشعر 

د بوجوده وبمسؤولياته داخل هذا الفضاء وتحافظ على مقوماته: فالزوجية إنما تكمل في إطار اإلحصان والعفاف. الفر 

وإنشاء األسرة املستقرة إنما يتم برعاية الزوجين معا. واألحكام التي تضبط سلوك هذه الحياة الزوجية إنما هي األحكام 

لم الطريق التي يجب أن تسلك قد تبينت واضحة للزوجين في مسارهما التي جاءت في هذه املدونة، وبذلك كله تكون معا

 .97املستقبلي

، تجسيدا ملبدإ املساواة؛ حيث ُعرفت الخطبة بكونها تواعد رجل وامرأة 0إلى  1نجد كذلك، في مواد الخطبة من 

د وقع هذا في زواج سيدنا على الزواج: وهذا يعني أنه يمكن للمرأة أن تخطب الرجل مثلما أن للرجل خطبة املرأة، وق

رة للخطبة كما جاء في قوله تعالى:  قالت ﴿موس ى عليه السالم حين تزوج ابنة سيدنا شعيب عليه السالم التي كانت مبادِّ
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وقد خطبت خديجة رض ي هللا . 98ف

 عنها الرسول صلى هللا عليه وسلم، فأثمرت هذه الخطبة زواجا مثاليا ناجحا بكل املقاييس.

ا عنها، وإذ ويعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين اإلشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول  

 لآلخر يمكن للمتضرر املطالبة بالتعويض، كما أنه  لكل من الخاطب واملخطوبة 
ً
صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا

                                                           
 .  671ـ  671س، ص إدريس حمادي، البعد املقاصدي وإصالح مدونة األسرة، م. -97
 .80 - 87 – 81سورة القصص: اآليات  -98
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من خالل  63أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله. ويظهر مبدأ املساواة في املادة 

من خالل األهلية، وسماع العدلين التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين شروط عد الزواج التي سوت بين الزوجين 

وتوثيقه: فليس هناك إكراه ولكن اإليجاب والقبول يمكن أن يصدرا عن الزوج أو الزوجة ـ أحدهما موجب واألخر قابل 

 ـ.

رة واهما العقلية ثمان عشتكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة املتمتعين بق»عن األهلية:  60وتقول املادة 

سنة. وبهذا  60وهذا يعني أن األهلية فيها تساو بين الزوج والزوجة، فكالهما يجب أن يبلغ من العمر «. سنة شمسية

تكون املدونة قد خطت خطوات هامة في مبدإ املساواة، متجاوزة في بعض األحيان بعض القوانين الغربية كالقانون 

. 99 سنة إلبرام عقد الزواج 61سنة والفتاة  60منه على أنه يجب على الفتى بلوغ  688دة الفرنس ي، الذي ينص في املا

 فإنه يحق للقاض ي، بعد البحث االجتماعي أو الطبي، اإلذن بزواج هذا القاصر. واألمر 
ً
وإذا كان أحد الزوجين قاصرا

، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن لقاض ي األسرة املكلف بالزواج:» 89ينسحب على الزوجة والزوج. تقول املادة 

أعاله، بمقرر معلل يبين فيه املصلحة واألسباب املبررة لذلك، بعد االستماع ألبوي  60األهلية املنصوص عليه في املادة 

 «.القاصر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي

 

 املساواة في الحصول على الطالق .8

نة األسرة بابا كامال ضمن أبواب انحالل ميثاق الزوجية، استجابة منها ملطالب مساواة املرأة بالرجل أفردت مدو 

 . 100في الحق في إنهاء العالقة الزوجية، وجعلت له عنوانا: "التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق"

ا يخاف منه الشقاق، وجب عليها إذا طلب الزوجان أو أحدهما من املحكمة حل نزاع بينهم: »08جاء في املادة 

وقد عرفت وزارة العدل الشقاق بكونه هو: «. أعاله 08أن تقوم بكل املحاوالت إلصالح ذات البين طبقا ألحكام املادة 

، وفي الفقه أنه إذا وقع الشقاق 101«الخالف العميق واملستمر بين الزوجين بدرجة يعتذر معها استمرار العالقة الزوجية»

 :102يتبع القاض ي الخطوات التالية بين الزوجين

إن ظهر للقاض ي بالبحث والتمحيص والتحقيق، من خالل األدلة والقرائن والشهود واالعترافات، أن  (6

اِجِع الشقاق من املرأة فهو نشوز، يقول هللا تعالى فيه: 
َ
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 . 881انظر الكشيور، الوسيط، م.س، ص  -99

 إذا تضررت الزوجة وشعرت باستحالة استمرار العالقة الزوجية، مارست حقها في ممارسة الطالق عبر وسائل أربعة: -100

 تفويض أمر الطالق لها من زوجها. (6

 تكون عصمتها بيدها. أن تشترط لنفسها عند العقد أن (8

 الخلع: الطالق الذي تدفع فيه الزوجة عوضا للزوج مقابل الحصول على التطليق. (3

 اللجوء إلى القضاء من أجل الطالق لرفع الضرر عند الشقاق. (8

م، 8997، الدار البيضاء، سنة 6جيل، ط]عبد هللا بن الطاهر التناني، مدونة األسرة في إطار املذهب املالكي وأدلته، الكتاب الثاني )الطالق(، مكتبة دار ال

 [. 687ص 
 .76وزارة العدل، الدليل العملي ملدونة األسرة، )د.ت(، ص  -101
 .687عبد هللا بن الطاهر التناني، مدونة األسرة في إطار املذهب املالكي وأدلته، م.س، ص  -102
 .38سورة النساء اآلية  -103
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إن ظهر للقاض ي أن الشقاق من الرجل فهو إضرار بالزوجة وتعد عليها، فتطلق عليه من أجل رفع الضرر  (8

  برضاها ورغبتها؛ ألن الضرر محرم شرعا لقوله تعالى:
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 .104ِخذ

ق منهما معا، وخش ي أن يتفاقم األمر وتطول الخصومة، فتتطور إلى العداوة إن ظهر للقاض ي أن الشقا (3

َن والعصيان، بعث حكما من أهله وحكما من أهلها برضاهما، لقوله تعالى:  ًما ِم 
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َوِف ويفعل الحكمان ما فيه  :105يُّ

رِّيَدا 
ن يُّ املصلحة، مما يريانه من التفريق أو التوفيق، والشارع دائما متشوق إلى التوفيق، ولذلك جاء في هذه اآلية: ﴿إِّ

ُه﴾. 
ّ
قِّ الل

ّ
َوفِّ ًحا يُّ

َ
ْصال  إِّ

ض ي إن ظهر له أن الحكمين لم يوفقا؛ ال للتوفيق وال للتفريق، وأن اإلصالح بين زادت املدونة أن القا (8

الزوجين قد استعص ى باستمرار احتدام النزاع بينهما، فإنه يتدخل إلنهاء الشقاق املستحكم بالحكم بالتطليق بسبب 

عن سبب الفراق في الحكم الشقاق، كما يحكم بمستحقات الزوجة واألوالد مراعيا في ذلك مسؤولية كل من الزوجين 

 بالتعويض لفائدة املتضرر منهما.

 

 املساواة في سن الحضانة .3

تظهر املساواة في سن الحضانة من خالل تخيير الفتى والفتاة، إذا بلغا خمس عشرة سنة، بين اإلقامة مع األب 

تستمر الحضانة  إلى : »611ادة أو األم، ومن خالل استمرار الحضانة حتى بلوغهما سن الرشد القانوني؛ حيث جاء في امل

بلوغ سن الرشد القانوني للذكر واألنثى على حد سواء. ]و[بعد انتهاء العالقة الزوجية يحق للمحضون، الذي أتم السنة 

سنة شمسية  60سن الرشد القانوني في  890وقد حددت املادة « الخامسة عشرة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه

 كاملة.

 في الوصية الواجبةاملساواة  .8

مثلهم  106تحقيقا ملبدإ املساواة بين املرأة والرجل، أعطت مدونة األسرة أبناء البنت الحق في الوصية الواجبة

من توفي وله أوالد ابن أو أوالد بنت ومات االبن أو البنت : »378و376و379و 310مثل أبناء االبن؛ حيث جاء في املواد 

 ء في ثلث تركته وصية باملقدار والشروط اآلتية:قبله أو معه وجب ألحفاده هؤال

الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله املتوفى على فرض  

 موت موروثهم إثر وفاة أصله املذكور على أال يتجاوز ذلك ثلث التركة.

                                                           
 .880سورة البقرة: اآلية  -104
 .31اآلية  سورة النساء:- 105
م، ثم تبعه قانون األحوال 6081الوصية الواجبة اجتهاد معاصر لم يعمل به قبل. وقد كان القانون املصري أول من تبنى هذا االجتهاد سنة  -106

بهنس، م ]انظر عبد الفتاح 6076م، ثم القانون الكويتي سنة 6011م، ثم مجلة األحوال الشخصية التونسية سنة 6013الشخصية السوري  سنة 

[. وقد استند الذين أخذوا بهذا القانون إلى مجموعة من األدلة 613األحوال الشخصية في تشريعاتها املتعددة، دار اإلشعاع الفنية، القاهرة، )د.ت( ص 

 
ُ
ة يَّ َوصِّ

ْ
ْيًرا ال

َ
َرَك خ

َ
ن ت ْوُت إِّ

َ ْ
ُم امل

ُ
َحَدك

َ
ا َحَضَر أ

َ
ذ ُم إِّ

ُ
ْيك

َ
َب َعل تِّ

ُ
يَن﴾]البقرة:اآلية الشرعية : منها قوله تعالى: ﴿ك قِّ

تَّ
ُ ْ
ى امل

َ
ا َعل ْعُروفِّ َحقًّ

َ ْ
امل يَن بِّ َربِّ

ْ
ق
َ
َدْينِّ َواال َوالِّ

ْ
ل لِّ

ْيءإ ُيرِّيُد 670
َ

ُه ش 
َ
ٍم ل َتيْ [، ومن السنة عن ابن عمر رض ي هللا عنهما أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال: ﴿َما َحقُّ اْمرٍِّئ ُمْسلِّ

َ
ْيل

َ
يُت ل يهِّ َيبِّ َي فِّ ْن ُيوص ِّ

َ
نِّ أ

ْنَدُه﴾ ]رواه مسلم في صحيحه كتاب الوصية رقم   عِّ
إ
ُتوَبة

ْ
ُتُه َمك يَّ  َوَوصِّ

َّ
ال ُم 6187إِّ

ُ
يك [. لكن هناك من يرى بأن آية الوصية منسوخة بآيات املواريث: ﴿ُيوصِّ

...﴾ من سورة النساء، لقول ابن عباس رض ي هللا َيْينِّ
َ
نث

ُ
 اال

ّ
ُل َحظِّ

ْ
ث رِّ مِّ

َ
ك

َّ
لذ ْم لِّ

ُ
ك ْوالدِّ

َ
ي أ ُه فِّ

َّ
 عنهما: ﴿كان امليراث للولد، وكانت الوصية للوالدين واألقربين؛ الل

[. انظر أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، 8787فرد هللا ذلك وبين املواريث﴾ ]رواه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا، باب ال وصية لوارث، رقم 

 .311، ص 6م، ج8993، صيدا ـ بيروت، 6تحقيق رض ى فرج الهمامي، املكتبة العصرية، ط
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 كان أو جدة، أو كان قد أوص ى لهم أو ال يستحق هؤالء األحفاد وصية، إذا كانوا وارثين ألصل  
ّ
موروثهم جدا

أعطاهم في حياته بال عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوص ى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، 

وإن أوص ى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوص ى لبعضهم فقط، وجب الوصية لآلخر بقدر نصيبهم 

 ج ما ذكر.على نه

تكون هذه الوصية ألوالد االبن وأوالد البنت وألوالد االبن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ  

 «.األنثيين يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

م، وما ف طبقاتهم وأجناسهوبهذا يتبين أن الفقه اإلسالمي حريص على تحقيق املساواة بين جميع الناس بمختل

قضية املساواة بين الرجل واملرأة إال جزء من هذه املنظومة التشريعية املتكاملة. لكن املقصود بهذه املساواة أن يأخذ 

كل منهما حقه الذي يستحقه، مع الحفاظ على طبيعة كل واحد منهما، باعتبارهما متكاملين ومتمايزين، عمال بالقاعدة 

ولكن لكل قاعدة مسائل خاصة يجب مراعاتها كما هو الشأن . 107لنساء شقائق الرجال في األحكام()إنما االنبوية 

بالنسبة للمرأة والرجل: فهناك خصوصيات تتعلق بطبيعة كل واحد منهما يجب مراعاتها. وقد توقفنا عند أمثلة مختلفة 

املطالب، التي يفرزها التغير االجتماعي الذي  من مدونة األسرة تثبت مدى مرونتها وقدرتها على االستجابة ملجموعة من

 يعرفه املجتمع، وهذا في إطار سعة الفقه اإلسالمي ومرونته ووفق ضوابطه وقوانينه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 168" \"ابن ماجة\و 831" \"أبو داود\(و131)6/676وُمْسلم  776" \"الدرامي\و 1/811أخرجه أحمد  107
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 الضوابط النظامية في انتقال السلطة في النظام الدستوري السياس ي السعودي

 

  : محمد بن علي معجب الكبيري الدكتور 

 ملشارك في كلية األفالج أستاذ األنظمة ا 

 جامعة األمير  سطام بن عبد العزيز

 اململكة العربية السعودية 

 

 

 امللخص

تحرص األنظمة مع اختالف مصادرها ، على إن تصَدر دساتيرها، ونظم الحكم فيها ، بالنصوص الخاصة بانتقال وتداول 

س ي للحكم في اململكة العربية السعودية ، وسوف السلطة وكيفية ممارستها ، ومن بين هذه األنظمة ، النظام األسا

أتناول من خالل هذه الدراسة القواعد الدستورية املنظمة ألحكام انتقال السلطة  في النظام الدستوري السعودي من 

ر و خالل املنهج التأصيلي القائم على االستقراء للواقع السعودي في ظل املرحلة العرفية لهذه القواعد، وإلى ما قبل صد

نظام هيئة البيعة ، ثم املنهج التحليلي لها في مرحلتها املنظمة من خالل نصوص النظام األساس ي للحكم ، ونظام هيئة 

 لذلك بإلقاء الضوء بإيجاز على قواعد تولي وانتقال سلطة 
ً
البيعة ،والئحته التنفيذية ، ثم األوامر التي تلتها. ممهدا

 ة الوضعية.الحكم في الشريعة اإلسالمية واألنظم

 وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين وأربعة مطالب على النحو التالي :

 املبحث األول : انتقال السلطة في النظام السعودي قبل إصدار نظام هيئة البيعة 

 املطلب األول : طرق انتقال السلطة في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية.

 لنظام السعودي من املمارسة العرفية إلى التنظيم.املطلب الثاني : انتقال السلطة في ا

 املبحث الثاني : انتقال السلطة في النظام السعودي بعد إصدار نظام هيئة البيعة 

 املطلب األول : االنتقال الدائم للسلطة.

 املطلب الثاني : االنتقال املؤقت للسلطة.

 ثم بعد ذلك ما توصل له الباحث من نتائج وتوصيات
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The abstract: 

 

All regimes and systems of governance are keen to issue their constitutions starting with the texts for the 

transfer and delegation of power and how to exercise them and from these regimes, the Statute of the rule 

in Saudi Arabia.  This study will tackle the constitutional rules governing the terms of the transfer of power 

in the Saudi constitutional order through themethod of Taisulbased on the induction of the Saudi reality 

under the customary stage of these rules and to the pre-issuance of Allegiance Council system.This is 

followed by the analytical method of it in the phase of the organization through the texts of the Basic Law 

and the system of Allegiance and its implementing regulations body and the commands which followed. 

Starting the introductionwith brief notes of the rules of taking over and transmission of power to rule in 

Islamic law and customs rule. 

The study was divided into two sections and four demands as follows: 

First topic: the transition of power in Saudi regime before Allegiance Council system version 

First requirement: the nature and methods of transfer of power. 

The second requirement: the transition of power in the Saudi system of customary practice to the 

organization. 

The second topic: the transition of power in Saudi regime after Allegiance Council system version 

First requirement: the permanent transition of power. 

The second requirement: the transition to the interim authority. 

Then the findings of a researcher and the recommendations 
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 املقدمة

ال شك إن النفس مجبولة على حب السلطة ، إذ الكل فيها طامع ومن أجلها يصارع ، ومالم تكن حدودها مرسومة ، 

وطرق انتقالها معلومة ، ألدى ذلك إلى إيقاظ الفتن ، ووقوع الناس في املحن ، السيما وإن أول عروة تنتقض من هذا 

 ، لقوله الدين ، هي عروة الحكم ، وهي في غيره  من األ 
ً
 ، وأشد إنحرافا

ً
" لتنقضن عرى  نظمة األخرى أسرع نقضا

 الحكم وآخرها الصالة" 
ً
 . ( 108)اإلسالم عروة عروة ......" إلى إن قال " ....فأولها نقضا

وقد قال العالمة الشهرستانى" وأعظم خالٍف بين األمة ، خالف اإلمامة ، إذا ماسل سيف في اإلسالم على قاعدٍة دينية 

 . (109)ثل ما سل على اإلمامة في كل زمان" م

لذلك حرصت األنظمة مع اختالف مصادرها ، على إن تصَدر دساتيرها ،ونظم الحكم فيها ، بالنصوص الخاصة بانتقال، 

وتداول السلطة، وكيفية ممارستها ، ومن بين هذه األنظمة ، النظام األساس ي للحكم في اململكة العربية السعودية ، 

 .(110)تني في هذا البحث محل دراس

وملا كان اإلسالم يعارض الفوض ى بجميع صورها، وعلى رأسها الفوض ى السياسية  ، لذا أوجب إقامة السلطة التي تنظم 

،ومن  (112)، فقال صلى هللا عليه وسلم " إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم"(111)شؤون الناس العامة ،والخاصة 

ود القيادة السياسية فقال ابن تيمية  رحمه هللا إذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم هنا أستنبط الفقهاء وجوب وج

قد أوجبها في االجتماع األصغر فهذا دليل على وجوبها في االجتماع األكبر، وهو اجتماع األمة، فالناس ال تتم مصلحتهم 

ح الناس إال أمير برإ ،أو فاجر" . ولذلك قال عل(113)ال في الدنيا وال في اآلخرة إال باالجتماع والتناصر ى رض ي هللا عنه " الُيصلِّ

قالوا يا أمير املؤمنين هذا البر فكيف الفاجر؟ قال " إن الفاجر يؤمن هللا عز وجل به السبل ، ويجاهد به العدو ، ويجبى 

 حتى يأتيه أجله"
ً
 (.114)به الفئ ، وتقام به الحدود ، ويحج به البيت ، ويعبد هللا فيه املسلم أمنا

 موضوع البحث : 

وسوف أتناول من خالل هذه الدراسة، القواعدالنظامية الدستورية، املنظمة ألحكام انتقال السلطة ، في النظام 

الدستوري السعودي، من خالل املنهج التأصيلي، القائم على االستقراء للواقع السعودي ،في ظل املرحلة العرفية لهذه 

م هيئة البيعة ، ثم املنهج التحليلي لها في مرحلتها املنظمة، من خالل نصوص النظام القواعد ،وإلى ما قبل صدور نظا

 لذلك بإلقاء الضوء بإيجاز على 
ً
األساس ي للحكم ، ونظام هيئة البيعة ،والئحته التنفيذية ، ثم األوامر التي تلتها، ممهدا

 لوضعية.قواعد تولي، وانتقال سلطة الحكم في الشريعة اإلسالمية، واألنظمة ا

 وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، وأربعة مطالب ،على النحو التالي :

 املبحث األول : انتقال السلطة في النظام السعودي قبل إصدار نظام هيئة البيعة.

 املطلب األول : طرق انتقال السلطة في الشريعة اإلسالمية، واألنظمة الوضعية .

                                                           
 ( عن أبى أمامه الباهلى86630أخرجه اإلمام أحمد في باقى مسند األنصار رقم )  (108(
 89ص  –6امللل والنحل "طبعة األزهر" جـ  –الشهرستانى (109(
 املواد من الخامسة إلى الثامنة –ثاني من النظام األساس ي للحكم انظر الباب ال (110(

 60ص  -هـ 6867أركان وضمانات الحكم اإلسالمي الطبعة األولى  –محمد أحمد مفتي  (111)
 63ص  –جامع األصول من أحاديث الرسول : الجزء السادس  –أخرجه أبوداود (112)
 دار الكتاب العربي( –)بيروت 1،3،8أو وظيفة الحكومة اإلسالمية ص  الحسبة في اإلسالم –تقى الدين أحمد بن تيميه  (113)
 (7698/ رقم  1/ ص  69شعب اإليمان ) جـ  –البيهقي (  114)
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 النظام السعودي من املمارسة العرفية إلى التنظيم. املطلب الثاني : انتقال السلطة في 

 املبحث الثاني : انتقال السلطة في النظام السعودي بعد إصدار نظام هيئة البيعة.

 املطلب األول : االنتقال الدائم للسلطة.

 املطلب الثاني : االنتقال املؤقت للسلطة. 

 مشكلة البحث :

لعربية السعودية العديد من التساؤالت ،التي ترجع في حقيقتها إلى الطبيعة تثير قواعد انتقال السلطة في اململكة ا

الخاصة لهذا النظام ، حيث يستمد قواعده ،وأحكامه من الشريعة اإلسالمية، هذا من جانب  ، ومن جانب  آخر 

 النتقال سلطة الحكم ، األمر الذي يقتض ى التعرف على طبيعة ه
ً
ذه القواعد، اعتماده على نظام التوارث أساسا

واألساس الذي تستند إليه ،السيما في مرحلتها العرفية أثناء  تأسيس اململكة العربية السعودية ، ثم مرجعية هذه 

 القواعد بعدما تم تقنينها في نصوص مكتوبة.

 أهمية البحث :

 ترجع أهمية هذا البحث إلى أمرين، أحدهما عام ،واآلخر خاص، وذلك على النحو التالي:

 لندرة املراجع التي كتبت  ـر األول األمـ
ً
: مرجعه إلى صعوبة البحث في القانون الدستوري السعودي بصفة عامه ؛نظرا

عنه ؛إذ ال تتجاوز الكتب ،والبحوث التي كتبت عن القانون الدستوري السعودي، أصابع اليد الواحدة ، كما يقر بذلك 

 (115)معظم إن لم يكن جميع الباحثين في هذا املجال. 

 ملا لهذه  األمر الثاني
ً
: متعلق بطبيعة القواعد التي يتناولها هذا البحث، والخاصة بتولي سلطة الحكم، وانتقالها ؛نظرا

القواعد من أهمية بالغه في جميع الدساتير عامه، والدستور السعودي  خاصة، ملا يتناوله املؤيدون، واملعارضون لهذا 

ث يرى املؤيدون إنها قواعد شرعيه خالصة ، بينما يرى املعارضون بأنها النظام من أقاويل في هذا الخصوص ، حي

 توارث ليس إال.

ومن هنا فإن هذه الدراسة تعد إضافة إلى املكتبة الدستورية السعودية من جانب  أول ، كما تعد وميض من نور 

 املوضوع.إلضفاء الوضوح حول هذه القواعد من جانب  آخر، فيزول بذلك اللبس الواقع في هذا 

 الدراسات السابقة .  

على قدر بحثي  املتواضع ، وعلى قدر علمي ، إال أنه يعد من أوائل البحوث التي تتناول هذا املوضوع باستثناء دراسة 

وحيدة للباحث / على بن سليمان العطية ، وهي عبارة عن رسالة دكتوراه ،مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية باملعهد 

هـ، بعنوان " السياسة الشرعية في النظام األساس ي 6887، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام العالي للقضاء 

للحكم " ،وقد تناول الباحث في أحد مباحث الفصل األول من الباب األول لرسالته موضوع )املقارنة بين طرق اختيار 

( ، غير إن دراستي  تختلف عن الدراسة املشار إليها حاكم الدولة من خالل السياسة الشرعية ،والنظام األساس ي للحكم

 من جانبين:

:حيث تنصب الدراسة السابقة ،على أحكام اختيار حاكم الدولة الواردة في النظام األساس ي للحكم  الجانب املوضوعي

 أوسع ،وهو قواعد انتقال السلطة وضوا
ً
الل بطها من خفقط ،ومقارنتها بالسياسة الشرعية ، أما دراستي فتشمل ُبعدا

 نصوص النظام األساس ي، باإلضافة إلى نصوص نظام هيئة البيعة، والئحته التنفيذية بل، واألوامر التي تلت ذلك.

                                                           
 السياسة الشرعية في النظام ا –+ وكذلك على العطية  81ص  –تعديل النظام األساس ي للحكم  –انظر على سبيل املثال( إبراهيم الحديثي  (115(

 63ص  –) ملخص رسالة دكتوراه( التوصية الثانية  –للحكم األساس ي      
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: الدراسة املشار إليها اقتصرت على الفترة الزمنية الالحقة لصدور النظام األساس ي للحكم ،وإلى ما قبل  الجانب الزمنـــي

ا دراستي  فتبحث في قواعد انتقال السلطة وضوابطها في اململكة منذ تأسيسها ،وحتى إصدار نظام هيئة البيعة ، أم

 اآلن.

 املبحث األول : انتقال السلطة في النظام السعودي قبـل إصدار نظــام هيئـة البيعـة. 

ململكة حكم في ابادئ ذي بدء أشير إلى إن املقصود بالسلطة التي سأتناول  أحكام انتقالها في هذا البحث هي سلطة ال

العربية السعودية ،والتي يأتي على رأسها بال شك منصب امللك ، يتلوه منصب ولي العهد ، ثم آخر هذه املناصب 

 وهو منصب ولى ولي العهد ، باعتبار إن سلطة الحكم الدستورية في النظام السعودي تتشكل من هذه 
ً
استحداثا

وقد وضعت فكرة التحول من املمارسة العرفية إلى التنظيم الكامل املناصب مجتمعة ، مع تفاوت صالحيات كل منها،

 بين هاتين املرحلتين ، وقد 
ً
 فاصال

ً
لقواعد هذا االنتقال ،بإصدار نظام هيئة البيعة في اململكة العربية السعودية، معيارا

وضعية اإلسالمية، واألنظمة القسمت هذا املبحث إلى مطلبين أتناول في أولهما ، طرق انتقال السلطة في كل من الشريعة 

 ، وفي ثانيهما، انتقال السلطة في النظام السعودي من املمارسة العرفية إلى التنظيم.

 طرق انتقال السلطة في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية .:  املطلب األول 

ثم األنظمة الوضعية بش ئ من سوف أوضح من خالل هذا العنصر طرق انتقال السلطة في كٍل من الشريعة اإلسالمية، 

 بعد ذلك، كان من السهل معرفة طبيعتها، وإلى 
ً
اإليجاز ، حتى إذا ما تناولت هذه القواعد في النظام السعودي  تفصيليا

 أي النظامين تميل .

 الفرع األول : طرق انتقال السلطة في الشريعة اإلسالمية.

 البيعة. (2

 معنى البيعة في اللغة. -أ

بفتح الباء تطلق، ويراد بها الصفقة على إيجاب البيع ، وعلى املبايعة ،والطاعة.وقد تبايعوا على األمر  :البيعة مادة  بيع

 ،.) وفي الحديث إنه قال : أال 
ً
: كقولك أصفقوا عليه ، وبايعه عليه مبايعًه : عاهده ، وبايعته من البيع  والبيعة جميعا

واملعاهدة ، كان كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه ،وأعطاه  تبايعونى على اإلسالم (؟ هو عبارة عن املعاقدة

 (116)خالصة نفسه ،وطاعته، ودخيلة أمره ، وقد تكرر ذكرها في الحديث .

 االصطالح. في البيعة معنى -ب

عرفت البيعة بتعريفات متعددة للمتقدمين ،واملتأخرين، وسأقتصر بتعريف واحد للمتقدمين، حيث عرفها ابن خلدون 

"البيعة هي العهد على الطاعة، كان املبايع يعاهد أميره على إنه يسلم له النظر في أمر نفسه ،وأمور املسلمين ، ال  بقوله

ينازعه في ش ئ من ذلك ، ويطيعه فيما يكلفه به من األمر على املنشط، واملكره ، وكانوا إذا بايعوا األمير، وعقدوا عهده 

 للعهد ف
ً
 (117)أشبه ذلك فعل البائع، واملشترى ، هذا مدلولها في عرف اللغة ،ومعهود الشرع".جعلوا أيديهم في يده تأكيدا

 عقد بين الراعي، والرعية بالتراض ي، على السمع، والطاعة من جانب  الرعية ، ومن جانب  الراعي مراعاة 
ً
فالبيعة إذا

 حقوق الرعية، وما يلزمه الشرع تجاههم.

 . البيعة مشروعية أدلة - جـ

 مشروعية البيعة كأصل عام  في القرآن الكريم، والسنة ،ومن ذلك:ورد ذكر 

                                                           
 .898لسان العرب : مادة بيع ص  –ابن منظور (116)

 .890ص   -مقدمه ابن خلدون  –ابن خلدون   (117)
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 (.60وقوله تعالى }لقد رض ي هللا عن املؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة .... اآلية{ )الفتح/

 اآلية في كما عامة بيعة سواء وسلم، وآله عليه هللا صلى للنبي عليهم هللا رضوان الصحابة بيعة عن تتكلم اآليات فهذه

 الثانية. اآلية ،في الرضوان بيعةك خاصة أو  ، األولى

وجاءت السنة املطهرة بأحاديث قولية، وفعلية، تثبت البيعة، ومشروعيتها، وقد عقد أئمة الحديث، كأصحاب 

 كثيرة فمنها ،كيف يبايع اإلمام الناس ، بيعة األعراب ، بيعة الصغير ، بيعة النساء  ، ومن 
ً
الصحيحين ،والسنن أبوابا

الصامت رض ي هللا عنه قال : بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع، والطاعة في  ذلك حديث عبادة بن

 . (118)املنشط ،واملكره ، وإن ال ننازع األمر أهله ، وإن نقوم أو نقول بالحق حسبما كنا ال نخاف في هللا لومة الئم" 

 )العهد(. أو  االستخالف (1

 اللغة: في االستخالف"العهد" معنى -أ

 (119)ف في اللغة مادة )خلف( االستخال 

َفَه : جعله خلَفُه ، قال النابغة :      
َ
خل

َ
َفُه وأ

َ
ل
َ
َفُه : أخذه من خلفه . واختلفه وخ

َ
ُفُه : صار خلفه . واخَتل

ُ
َفُه يخل

َ
ل
َ
           وخ

 
َ
 حتى إذا عـــزل التـــوائَم            ذات العشاء وأخلف األركاحا

.. وفي حديث عبد هللا ابن عتبه قال : جئت في الهاجرة فوجدت عمر بن الخطاب رض ي وجلست خلف فألن أي بعده . ...

هللا عنه ، يصلى ، فقمت عن يساره  فأخلفني، فجعلني عن يمينه...، قال أبومنصور : قوله فأخلفني أي ردني إلى خلفه 

. 

 (120)والعهد في اللغة مادة )عهد(

( وكل ما بين العباد من 38وأفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال" )اإلسراء/ والعهد : كل ما عوهد هللا عليه ،قال تعالى "

 املواثيق فهو عهد. والعهد :الوصية ويقال عهد إلى فالن في كذا أوصاني .

 االصطالح. في "العهد" االستخالف معنى -ب

ولة ، ويبدأ من رئاستها العهد في اصطالح علماء السياسة الشرعية ، هو اختيار إنسان معين لعمل معين من أعمال الد

 ، ثم انتقل املصدر "عهد" إلى الوثيقة املكتوبة التي يمليها، 
ً
، وينتهي في أدنى درجه من درجاتها ،ويسمى هذا االختيار عهدا

. وال
ً
 لسياق العبارة ، أو لكليهما معا

ً
هد عأو يكتبها العاهد لغيره ، فإذا ما قيل "عهد" انصرف املفهوم إلى أحد املعنيين وفقا

 يتولي الخالفة من بعده ، ويكون العهد حال الحياة . 
ً
بالخالفة  فهو في األصل إن يقترح الخليفة، أو إن يرشح شخصا

. 
ً
 (121)ثم أصبح العهد بالخالفة تعيينا

 االستخالف"العهد" مشروعية أدلة - جـ

لي أباك ،وأخاك حتى أكتب ألبى  : في مرضه : أدع ماروته عائشة رض ي هللا تعالى عنها قالت : قال لي رسول هللا  -6

 ، فإنى أخاف إن يتمنى متمن ،ويقول قائل : إنا أولى ، ويأبى هللا ،واملؤمنون إال أبا بكر "
ً
. ففي هذا (122)بكر كتابا

                                                           
 (63/898صحيح البخاري )  (118)
  6838لسان العرب : مادة خلف  ص  –ابن منظور   (119)
 3680املرجع السابق : مادة عهد ص  (120)
 610نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي الكتاب األول "الحياة الدستورية" ص  –ظافر القاسمي  (121)
 (8/6017)8307رواه مسلم في كتاب:فضائل الصحابة باب فضائل أبى بكر حديث رقم   (122)
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بأن يعهد ألبى بكر، ثم تركه لعلمه الحديث داللة واضحة على مشروعية العهد، أو االستخالف، وإال ملا هم النبي

 ختاروا غير أبى بكر رض ي هللا عنه ، فدل ذلك على جوازهإن الناس لن ي

 فقد عنهم، هللا رض ي الراشدين الخلفاء رأسهم ،وعلى الصحابة من فعله ثبوت مشروعيته على كذلك األدلة ومن -8

 هعلي هللا صلى هللا رسول  توفي الذين الستة، كذلك عمر، أستخلف كما ، الخطاب بن أبوبكر،عمر  استخلف

 . (123)وقال عمر "إن أستخلف فقد أستخلف من هو خير منى"يعنى أبوبكر راٍض  معنه وهو  وسلم،

 : أرجح الرأي القائل بأن االستخالف، أو العهد في حقيقته ما هو إال ترشيح من الخليفة القائم ملن بعده، وهو 
ً
أخيرا

 ،وذلك الينفذ في حق األمة، وال يلزمها إال باملبايعة منها، ممثلة في أهل الحل والعقد ،و 
ً
دخول عموم الناس فيها اختيارا

 ملا لهذا املنصب من خطورة بالغة ؛إذ الخليفة وكيل عن األمة في شؤون الدين، والدنيا .

ويؤكد هذا املعنى حرص أبي بكر عندما أستخلف عمر، أن يأخذ مشورة الناس، وأهل الحل والعقد فيهم ،علي رضاهم 

من أبى بكر لخالفته ، وكذلك اختيار عبدالرحمن بن عوف لعثمان بن عفان  به ،بل ومبايعة الناس لعمر بعد اختياره

 كان في حقيقته مجرد ترشيح، لم تثبت به الخالفة لعثمان، إال بعدما بايعه الناس، وارتضوه لها .

 الوضعية. األنظمة في السلطة انتقال طرق  الثاني: الفرع

،حسب النظام السياس ي املتبع ،والطريقة التي يتبناها دستور كل  تتعدد طرق اختيار رئيس الدولة في األنظمة الوضعية

 –واالختيار املباشر ، وغير املباشر  –دوله على حدة ،فهناك االختيار على مرحلة واحدة ، وهناك االختيار على مرحلتين 

لك من الطرق، وعلى هذا واالختيار على أساس النسبة املطلقة ، واالختيار على أساس النسبة النسبية ......إلى غير ذ

 األساس يمكن إن نقسم طرق اختيار رئيس الدولة في األنظمة الوضعية، إلى قسمين أساسيين هما:

 . املباشر االختيار  (2

 ودون وساطة
ً
، ومن األنظمة التي تأخذ بهذه الطريقة النظام (124)وفيه يقوم الناخبون باختيار .... رئيس الدولة مباشرة

، حيث يعرض املرشحين ملنصب رئاسة الدولة على الشعب ،ليتولي هو (126)نظام املصري الحالي،وكذلك ال (125)الفرنس ي

االختيار من بينهم بإرادته املباشرة ، وهذا هو جوهر فكرة االنتخاب، وإن اختلفت األنظمة التي تأخذ بهذه الطريقة بعد 

ور نسبة املطلقة ،أم النسبة النسبية ،ومن دذلك، في كيفية تحديد الفائز باملنصب، من بين املرشحين ،على أساس ال

واحد، أم على دورين، إلى غير ذلك من تفصيالت ال تؤثر على جوهر هذه الطريقة، والتي تقوم على فكرة اإلرادة الشعبية 

 املباشرة في االختيار. 

 . املباشر غير  االختيار  (1

 لهذه الطريقة ،فإن االختيار يتم على درجتين ، فبعض األن
ً
 (127)ظمة التي تأخذ بهذه الطريقة كما في النظام األمريكيوطبقا

يقوم الشعب باختيار مندوبين عنه يشكلون ما يسمى باملجمع االنتخابي، وهذه هي الدرجة األولى ، ثم يتولي هؤالء 

 بأن كل من
ً
يعلن  دوباملندوبون اختيار رئيس الدولة من بين املرشحين لهذا املنصب ، وهذه هي الدرجة الثانية ، علما

 عن الشخص الذي يؤيده لرئاسة الدولة، ومن ثم فإن إعالن نتيجة الدرجة األولى يكون مؤشر واضح على معرفة 
ً
مقدما

                                                           
 من هذا البحث 7وسبق تخريجه ص –متفق عليه   (123)
 616ص  -لم املعاصرالنظم السياسية في العا –سعاد الشرقاوي   (124)
 م8990م حسب آخر التعديالت التي طرأت عليه في عام  6010املادة السادسة من الدستور الفرنس ي الحالي والصادر سنة   (125)
 م8968( من الدستور املصري الحالي املعدل لسنة 683املادة  )  (126)
 م6700املادة الثانية )الفقرة األولى( من الدستور األمريكي لعام   (127)
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،كما إن بعض األنظمة التي تأخذ بهذه الطريقة كما في الدستور املصري السابق لسنة   (128)الفائز بمنصب الرئيس

لى مجلس الشعب االختيار من بين املتقدمين ملنصب الرئيس، واملرشح ، كان يتو  (129)م 8991م، قبل تعديالت عام 6076

الذي يحصل على أغلبية ثلثي أعضاء املجلس، هو الذي يطرح على الشعب لالستفتاء عليه، فإذا حصل على النسبة 

من  ضاملطلقة ملن أدلو بأصواتهم ، يتولى منصب الرئيس، وإذا لم يحصل على تلك النسبة ،يقوم مجلس الشعب بعر 

 يليه من املتقدمين للمنصب على الشعب لالستفتاء عليه. 

،وليس االنتخاب ،حيث إن دور الشعب هو  (130)وهكذا يتضح إن جوهر هذه الطريقة أقرب ما يكون إلى االستفتاء 

هي  االتأشير بنعم، أو بال، أمام املرشح الذي يعرض عليه، كما في حاالت االستفتاءات على الدستور،أوتعديالته، لذ

 أشبه باالستفتاء

 التنظيم. إلى العرفية املمارسة من السعودي النظام في السلطة :انتقال الثاني ملطلبا

  الدستوري نظامها بدأ التاريخ مر  على العالم في دوله التوجد
ً
 دستوريال والنظام  ، لنشأتها األولى اللحظة منذ مكتمال

  ليس السعودي
ً
 أحكام من مستمد باعتباره البداية منذ واضحة فيه العامة بادئامل كانت وإن ، األمر  هذا من بدعا

 من مزيد فييض بما ،والتقنين، بالصياغة التطور  هذا عن له المناص إنه بيد ، تتغير  وال  تتبدل ال  التي الغراء، الشريعة

 خاص. بوجه السلطة وانتقال ، عام بوجه الدستوري النظام على واالستقرار  الوضوح،

 تين،بمرحل الحكم سلطة وتداول  انتقال حيث ،من اململكة في الدستوري النظام بها مر  التي املراحل متقسي ويمكن 

 . التنظيم مرحلة ثم ، العرفية املمارسة مرحلة

 العرفية. املمارسة ظل في السعودي النظام في السلطة انتقال : األول  الفرع

د قواعد تنظم هذا االنتقال ، إذ إن عدم وجود هذه القواعد إن املمارسة العرفية النتقال السلطة ال تعنى عدم وجو 

يعنى الفراغ الدستوري للدولة ،وهو ما لم يعد موجود في أغلب إن لم يكن جميع األنظمة الدستورية،  في العصر 

لطة، سالحديث، على اختالف، وتنوع أنظمة الحكم فيها،وإنما املمارسة العرفية تعنى، إن القواعد املنظمة لتداول ال

وطرق انتقالها غير مقننة في دستور مكتوب، يحتوى على القواعد التفصيلية النتقالها ، أو على األقل يتضمن املبادئ 

 التفاصيل للتنظيمات، واألنظمة العادية، بما ال يخالف تلك املبادئ العامة، وبالنظر إلى 
ً
،والقواعد العامة لها، تاركا

لة الثالثة ،نجد إن األنظمة كانت يسيره وبدائية، أشبه ما تكون عرفيه؛ إذ كانت النظام السعودي أثناء تأسيس الدو 

األمور تتركز في يد امللك عبدالعزيز، والعلماء، وكانت الجهود مركزة في ذلك الوقت على الناحية العسكرية، لحماية 

وقد استمر العمل بالقواعد الدستورية  .(131)حدود الدولة الوليدة عن غيرها من األمور، ومن بينها البنية التشريعية لها

 (132)هـ.6868العرفية ، حتى صدور النظام األساس ي للحكم 

لذلك سأحاول من خالل استقراء الواقع السعودي بداية من تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد امللك عبدالعزيز 

التي تم االستناد إليها في انتقال وتداول  هـ ،ببحث، ودراسة القواعد6868،وحتى صدور النظام األساس ي للحكم عام 

 السلطة، خالل تلك الفترة في ظل املمارسة العرفية.

                                                           
 616ص  -النظم السياسية في العالم املعاصر  –سعاد الشرقاوي   (128)
 م8991م قبل تعديلها عام 6076( من الدستور املصري لسنة 71املادة )  (129)
 م يتغيير مسمى االستفتاء باالنتخاب فيما يتعلق  8991م مضافة بموجب تعديالت 6076مكرر( من الدستور املصري لسنة 608املادة)  (130)

 باختيار رئيس الجمهورية في جميع مواد الدستور        
 88ص  -هـ 6307مطبعة جامعة القاهرة   -التطور التشريعي في اململكة العربية السعودية  –محمد عبدالجواد   (131)
 القانون جامعة          مجلة الشريعة والقانون كلية  -تعديل النظام األساس ي للحكم في اململكة العربية السعودية  –إبراهيم الحديثي  (132)

 36م ص  8963هـ  يوليو 6838رمضان  -اإلمارات العربية املتحدة العدد الخامس والخمسون       
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ً
 املبايعة. ثم املغالبة أساس على السلطة انتقال : أوال

هـ ،ثم ضم املقاطعات الجنوبية 6360عندما شرع امللك عبدالعزيز في استرداد الدولة السعودية، بدأ بالرياض فدخلها 

هـ، وبعد ضم الحجاز، وانتهاء الحرب 6337هـ ،ولقب بسلطان نجد وملحقاتها 6388هـ ،ثم ضم القصيم 6386لها 

هـ ،لقب بملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ، تم إعالن توحيد اململكة تحت اسم ململكة 6388،ومبايعة األهالي له 

ه، 6388هـ ،حتى 6360، وخالل تلك الفترة من (133) هـ6316جمادى األولى  67العربية السعودية ،بموجب األمر الصادر في 

 لم يكن هناك أي دستور مكتوب، يتضمن القواعد الحاكمة للدولة الوليدة، وعلى رأسها، قواعد انتقال 
ً
تحديدا

، تضمن  81هـ، صدر بالغ من امللك ،ونشر في جريدة أم القرى العدد 6388ربيع الثاني لعام  60السلطة، وتداولها ، وفي 

ص على إن الحكم في اململكة الحجازية للشريعة اإلسالمية ، فكانت هذه أول قاعدة دستورية في الدولة الجديدة،ثم الن

صدر أمر أخر بتشكيل هيئة تأسيسية، تتكون من ثمانية أعضاء ،تم انتخابهم بطريق االقتراع السري ،ثم أضيف لها 

فرفعوا للملك مقترحا بالتعليمات األساسية للمملكة خسة أعضاء آخرين، مهمتهم وضع النظام املركزي للدولة،

هـ ،وقد تضمنت  ١٢/8/6381مادة نظامية،وصدرت املوافقة السامية على هذه التعليمات في٩٧الحجازية ،اشتملت على

التعليمات األساسية ،دستور اململكة الوليدة، غير إن هذا الدستور لم يشتمل على قواعد تنظيم انتقال السلطة 

 عام باستثن
ً
هـ ،عقب 6316اء املادة الثانية، التي نصت على إن يكون الحكم فيها ملكي،ثم ألغيت هذه التعليمات عمليا

  -إعالن توحيد اململكة 
ً
،حيث إنها كانت تنظم شؤون اململكة الحجازية، ومن ثم  -وإن لم يصدر أمرا بإلغائها صراحة

 .(134)، واعتبرت منتهية بذلك اإلعالنلم تعد تنطبق بعد توحيد اململكة العربية السعودية

ثم بقيت اململكة بدون دستور مكتوب ينظم شؤون الحكم فيها، وبخاصة مسألة انتقال وتداول السلطة، حتى أصدر 

هـ ، باستثاء بعض مشروعات الدساتير، التي لم تصدر ألسباب سيتم 6868امللك فهد النظام األساس ي للحكم في عام 

 هذا البحث. ذكرها في موضع الحق من

ومن خالل هذا االستقراء، يتضح إن قاعدة إقرار الشريعة اإلسالمية، كدستور للحكم في اململكة، والتي وردت في البالغ 

هـ، هي القاعدة الوحيدة، التي يمكن االستناد عليها لتحديد مبادئ ،وقواعد انتقال 6388ربيع الثاني  60الصادر في 

زيز، ثم من خلفه بعد ذلك من والة األمر، حتى صدور النظام األساس ي للحكم في عهد السلطة أثناء حكم امللك عبدالع

، حال (135)امللك فهد رحمه هللا تعالى ،واستثناًء من األصل السابق، تؤول السلطة بالقهر، واإلجبار عن طريق املغالبة

عته حكم السلطان في كل ش ئ، وتجب طااملنازعة بين طرفين ،فيتغلب أحدهما على اآلخر ،فتكون له الوالية، ويثبت له 

 ،فتجب مجاهدته عندئٍذ ،حتى ال يكون للكافر على املؤمنين 
ً
 بواحا

ً
في املعروف ،بالتغلب ال باملبايعة ،مالم ُيَر منه كفرا

 "
ً
 بقوله تعالى " ولن يجعل هللا للكافرين على املؤمنين سبيال

ً
 . (686)النساء/سبيل، عمال

 للدماء .وثبوت اإلمامة للمتغلب، 
ً
 قائم على دفع الفتن ، ودرء املفاسد، وارتكاب أخف الضررين حقنا

وبإسقاط القاعدة السابقة على فترة حكم امللك عبدالعزيز ،نجد إن بسط سلطانه على مناطق اململكة، مر بمرحلتين 

 .،األولى هي مرحلة السلطة على أساس التغلب، والثانية هي مرحلة السلطة على أساس املبايعة

 ثانيا: تداول السلطة على أساس قاعدة االستخالف "العهد".

                                                           
 تقرير  -هـ  باتفاق مجلس الوكالء "بيعة سيدي سمع وطاعة"6318أول تطبيق شهدته البالد كان للملك سعود  –حمد الضويحي  (133)

 هـ6831جمادى اآلخرة  81اض االلكترونية يوم الجمعة منشور على موقع جريدة الري      
 80،  87ص   -تعديل النظام األساس ي للحكم في اململكة العربية السعودية  –إبراهيم الحديثى  (134)
 610ص  –اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  -عبدهللا الدميجي   (135)
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اعتمدت الدولة السعودية الثالثة في تداول السلطة،على قاعدة االستخالف، والعهد ،وذلك على غرار ما كان متبع في 

إلى ، الدولتين السعوديتين األولى، والثانية ، من خالل تسلسل الخالفة ،بحيث تنتقل السلطة،من امللك املؤسس

هـ 6388ربيع الثاني  60،وهذه القاعدة تجد أساسها الدستوري في النظام السعودي في مصدرين،أولهما، بالغ (136)أبنائه

،الذي سبق ذكره ، وما تضمنه من إن "الحكم في اململكة للشريعة اإلسالمية "،ومن ثم وجد تداول السلطة عن طريق 

 بهذا البالغ، (137)الستخالف، التي قال بها فقهاء الشريعة اإلسالميةوالية العهد أساسه الدستوري هنا في طريقة ا
ً
، عمال

هـ ،فيما تضمنته من "إن الدولة ملكيه" ،وهذه 6381وثانيهما، املادة الثانية من التعليمات األساسية للحكم ـالصادرة عام

 بإعالن توحيد اململكة عام
ً
لغي العمل بها ضمنيا

َ
، 6316التعليمات األساسية، وإن أ

ً
هـ ،إال إن هذا النص بقى حكما

، جرى العمل به في ظل املمارسة العرفية النتقال السلطة في النظام السعودي.
ً
 مستقرا

ً
 دستوريا

ً
 باعتباره أصبح مبدأ

 على انتقال سلس للسلطة، في ظل أسس دستورية، قام امللك عبدالعزيز عقب إعالن 
ً
 بالقاعدة السابقة ، وحرصا

ً
وعمال

، وتغيير اسمها إلى " اململكة العربية السعودية"توحيد اململ
ً
 للعهد، وبعد  (138)كة رسميا

ً
، بترشيح ابنه األمير سعود وليا

تشاور أفراد العائلة ،والعلماء ،واملشايخ، ومجلس الوكالء، ورئاسة القضاء، واملحاكم على ذلك ،أخذت البيعة له على 

 هـ.6318عام  ممن شهر محر 61والية العهد باملسجد الحرام في 

،قبيل وفاة امللك عبدالعزيز بشهر، بإصدار نظام (139)هـ6373صفرعام  6في  1/60/8800ثم صدر املرسوم امللكي رقم 

 بعد يومين من سريان 
ً
 له ، ثم ما لبث األمير سعود، إن أصدر أمرا

ً
مجلس الوزراء،وتعيين ولى العهد األمير سعود رئيسا

 لقاعدة انتقال السلطة لولى نظام مجلس الوزراء، بتعيين األمير 
ً
 لرئيس مجلس الوزراء، وكان ذلك ترسيخا

ً
فيصل نائبا

 له.
ً
هـ، 6373،وبعد وفاة امللك عبدالعزيز يوم االثنين الثاني من ربيع األول عام  (140)العهد، واعتبار األمير فيصل خلفا

 على اململكة العربية السعودية ، وبويع األمير في
ً
 للعهد في الوقت نفسهبويع األمير سعود ملكا

ً
، ومنذ ذلك  (141)صل وليا

التاريخ ،أصبح التداول الدستوري، لسلطة الحكم في النظام السعودي، يسير على هذا النسق، ويخضع لهذه القواعد، 

 له بوالية العهد ، غير إن تلك القواعد الدست
ً
 ملن يختاره امللك ،خلفا

ً
رية، و ففي الوقت الذي يبايع فيه امللك، يبايع أيضا

بقيت عرفية، حيث لم يتم صياغتها في وثيقة دستوريه مكتوبة، إال عندما صدر النظام األساس ي للحكم ،في عهد امللك 

هـ ، لتنتقل بذلك اململكة العربية السعودية من القواعد الدستورية 6868لسنة 09فهد، بموجب األمر امللكي رقم أ/

.العرفية، إلى مرحلة الدستور املكتوب، كما س
ً
 يرد الحقا

 

 الفرع الثاني : انتقال السلطة في ظل التقنين الدستوري في اململكة العربية السعودية.

 : التطور الدستوري للمملكة ومشاريع األنظمة األساسية للحكم:
ً
 أوال

سية لها، إلى امر التاريخ الدستوري للمملكة العربية السعودية منذ نشأتها، بالكثير من محاوالت التطوير في البنية السي

جانب  البنية اإلدارية ،من أجل إرساء القواعد الدستورية الحاكمة لها، وخاصة ما يتعلق منها بانتقال السلطة ،باعتباره 

من أخطر املوضوعات الدستورية للدول ،وبعض هذه املحاوالت خرجت إلى النور، وساهمت في هذا التطور الدستوري 

 ، والبعض األخر بقى مجرد
ً
 مشاريع دساتير لم تصدر ألسباب مختلفة . فعليا

                                                           
 م8998دار الساقى طبعة  -ترجمة غادة حيدر   - 81ص  -دية الخالفة في العربية السعو  –جوزيف أ. كيشيشيان  (136)
 1انظر هذا البحث ص  (137)
 هـ6316جمادى األولى 86هـ  ابتداًء من 6316جمادى األولى  67في  8761مرسوم ملكي رقم   (138)
 هـ0/8/6373في  6801جريدة أم القرى العدد رقم   (139)
 87ص   -لسعودية الخالفة في العربية ا –جوزيف أ . كيشيشيإن  (140)
 الفصل السابع "تنظبم الدولة السعودية في عهد امللك عبدالعزيز"  –املوسوعة  االلكترونية "مقاتل من الصحراء"   (141)
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 هـ.2434التعليمات األساسية للحكم  (2

 على الحجاز 
ً
بعد ضم مكة املكرمة إلى ملك السلطان عبدالعزيز، وانتهاء الحرب في الحجاز، ومبايعة األهالي له ملكا

ف االقتراع السري ،ثم أضيهـ، أمر بتشكيل هيئة تأسيسية، تتكون من ثمانية أعضاء، تم انتخابهم بطريق ٢٤١١عام

 "بالتعليمات األساسية للمملكة 
ً
لها خمسة أعضاءآخرين،مهمتها وضع النظام املركزي للدولة،فرفعوا للملك مقترحا

هـ ،وقد تضمنت 86/8/6381مادة نظامية، وصدرت املوافقة السامية على هذه التعليمات في  ٩٧اشتملت على "الحجازية

تورا ًللمملكة الوليدة ، تضمن القواعد األساسية للنظام األساس ي للحكم، وتضمنت هذه التعليمات األساسية، دس

،وأنشأت العديد من  (142)التعليمات األساسية أن تكون الدولة الجديدة ملكية، وعاصمتها املقدسة مكة املكرمة 

مل بالتعليمات األساسية ،واستمر الع( 143)املجالس منها مجلس الشورى ،الذي خولت إليه صالحيات السلطة التنظيمية 

هـ، تحت اسم اململكة العربية السعودية، ولم يصدر  6316سبع سنوات، إلى إن تم توحيد جميع أجزاء اململكة في عام 

،ولم تتضمن التعليمات األساسية، أي مادة تحدد كيف يتم تعديلها، أو إلغائها، 
ً
أي مرسوم، أو أمر ملكي بإلغائها صراحة

 (.144)ت؛ ألنها كانت تنظم أعمال اململكة الحجازيةولكنها عمليا ًألغي

 هـ.2444مشروع النظام األساس ي للمملكة لعام  (1

بعد توحيد أجزاء الدولة ،وتغيير اسمها إلى "اململكة العربية السعودية" ،قررامللك عبدالعزيز إن "تظل تشكيالت حكومتنا 

ا، ًإلى إن يتم وضع تشكيالت جديدة للمملكة كلها،على الحاضرة في الحجاز ،ونجد وملحقاتها على حالها الحاضرة مؤقت

أساس التوحيد الجديد، وعلى مجلس وكالئنا الحالي الشروع حاال، في وضع نظام أساس ي للمملكة، ونظام لتوارث 

   (.145)العرش، ونظام لتشكيالت الحكومة، وعرضها علينا الستصدار أوامرنا فيها"

( 689هـ، مسودة مشروعا للنظام األساس ي للمملكة، الذي تكون من )6311وقد أقر مجلس الشورى، في دورته لعام

مادة، وتم رفعه للملك للمصادقة عليه، ولكن الركود االقتصادي ،الذي ساد العالم آنذاك ،وتأثر اململكة على وجه 

ة، لم ات تجاريالخصوص به ، وأحداث الحرب العاملية الثانية ،التي تسببت في تأخير إنتاج النفط السعودي، بكمي

ن الحكومة من تنفيذ برامجها اإلصالحية، التي كانت تتطلب مبالغ مادية كبيرة ،التستطيع الحكومة توفيرها في ظل 
ّ
يمك

 (.146)تلك الظروف، وتم وقف إصدار هذا املشروع

 هـ.2420مشروع دستور عام  (4

  ملا بدأه امللكرغبة من امللك سعود في استمرار مسيرة التطوير الدستوري، للمملكة العربي
ً
 ة السعودية ، واستكماال

عبدالعزيز، وإرساًء للقواعد الدستورية فيها، بشكل مكتوب، مسايرة للكثير من الدول املتقدمة ، عزم على وضع دستور 

هـ، حيث 6309مكتوب للمملكة العربية السعودية ،وذلك في جلسة مجلس الوزراء ،التي ترأسها جاللته في رجب عام 

 حقوقهم جاء على 
ً
لسانه "وسنسعى لوضع نظام أساس ي للدولة، يحدد اختصاصات الجماعات، واألفراد،مبينا

،وتنفيذا لذلك التوجيه، والعزم، صيغت  (147)،وواجباتهم ،وذلك ملا نص عليه ديننا الحنيف، وسنة نبينا الكريم....".

،واملختصين، وقد تضمن املشروع املطروح  مسودة دستورية ،تحت إشراف األمير طالل بن عبدالعزيز، مع بعض الخبراء

( مادة، مقسمة على ثمانية أبواب :الباب األول 899، مقدمة، ثم مذكرة شارحة ، ثم النظام األساس ي للحكم ،ويشمل )

                                                           
 املادة األولى ، واملادة الثالثة  –التعليمات األساسية  (142)
 86:  80القسم الرابع ، املواد من  –التعليمات األساسية (143)
 80تعديل النظام األساس ي للحكم ص  –ديثىإبراهيم الح  (144)
 هـ88/1/6316في  891جريدة أم القرى ، العدد (145)
 01ص  -النظام السياس ي والدستوري للمملكة العربية السعودية  –أحمد بن باز   (146)
 7هـ ص 6881 رسالة إلى مواطن "كلمه للتاريخ وتوثيق ملسيرة الدساتير السعودية"  ط –األمير طالل بن عبدالعزيز   (147)
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: الدولة ونظام الحكم ، وقد نصت املادة األولى منه على إن نظام الحكم ملكي، بينما املادة الرابعة قررت توارث العرش 

ذرية امللك عبدالعزيز ،وينظم ذلك التوارث نظام خاص، الباب الثاني: مقومات املجتمع األساسية ، الباب الثالث:  في

سنة هاللية ،وهيئة مباشرة  89الحقوق والواجبات العامة ، الباب الرابع: امللك وهو رئيس الدولة وسنه ال تقل عن 

لصالحياته، الباب الخامس: السلطة التنظيمية وهي منوطة بامللك  صالحيات امللك في حالة صغر سنه، أو تعذر ممارسته

باالشتراك مع املجلس الوطني، الباب السادس: السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ، الباب السابع: السلطة 

 القضائية ، الباب الثامن : أحكام عامة وأحكام وقتية.

 : صدور النظام األساس ي للحكم 
ً
 (.148):هـ2321ثانيا

هـ، في عهد امللك فهد بن عبدالعزيز، 6868لعام  09بصدور النظام األساس ي الحالي للحكم بموجب األمر امللكي رقم أ /

دخلت اململكة العربية السعودية، في مرحلة جديدة من مراحل التطور الدستوري لها، حيث تحولت من نظام الدستور 

 هـ .6316ة منذ توحيدها عام العرفي، إلى نظام الدستور املكتوب ،ألول مر 

مادة، مقسمة على تسعة أبواب ،على النحو التالي ،الباب األول :املبادئ  03وقد تضمن النظام األساس ي للحكم 

العامة ، الباب الثاني: نظام الحكم، الباب الثالث: مقومات املجتمع السعودي ، الباب الرابع: املبادئ 

الواجبات ، الباب السادس: سلطات الدولة ، الباب السابع الشؤون املالية ، االقتصادية،الباب الخامس: الحقوق و 

الباب الثامن : أجهزة الرقابة ، الباب التاسع : أحكام عامه ،وقد تناول الباب الثاني ، نظام الحكم في اململكة، حيث 

ويبايع األصلح منهم على الحكم على نص على إن الحكم ملكي ، و إنه وراثي في أبناء امللك عبدالعزيز وأبناء األبناء، 

كتاب هللا وسنة رسوله ، ويختار امللك ولى العهد ويعفيه بأمر ملكي ، ويتفرغ ولى العهد لوالية العهد وما يكلفه به 

امللك، و على إن يتولى ولى العهد سلطات امللك عند وفاته، حتى تتم البيعة، كما نص كذلك على مبايعة امللك على 

.  وقد تضمنت هذه (149)سنة رسوله، وعلى السمع والطاعة، في املنشط، واملكره، والعسر، واليسركتاب هللا و 

النصوص القواعدالدستورية املنظمة النتقال ،وتداول السلطة الدائم، في اململكة في ظل النظام األساس ي للحكم، 

 لطة من امللك إلى ولى العهد، في حالةبينما نظم الباب السادس ،االنتقال املؤقت للسلطة، أو ما يعرف بتفويض الس

كما هو الشأن في النصوص  -،وإن كانت هذه األحكام (150)وجود مانع مؤقت لدى امللك، كالسفر خارج البالد، ونحوه 

 
ً
قد وردت في مجملها أحكام عامة، وليست تفصيلية، فلم تحدد ضوابط االختيار من بين أبناء  -الدستورية غالبا

ناء األبناء ،واكتفت بوضع  شرط اختيار األصلح ،لذا فإنه يرجع في ذلك، لتفصيالته الشرعية، امللك املؤسس، وأب

 مع املبدأ الدستوري العام الذي قامت عليه اململكة منذ نشأتها، والذي أكد عليه النظام األساس ي ذاته، 
ً
وذلك اتساقا

سلطته من كتاب هللا تعالى، وسنة رسوله ،وهما  في مادته السابعة بأن "يستمد الحكم في اململكة العربية السعودية

الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة"  ، ومن ثم فإن األمر في النهاية فيما لم يرد فيه نص دستور مآله 

 إلى أحكام الشريعة ، باعتبارها الدستور األعلى للمملكة العربية السعودية .

، والكاشفة للنظام األساس ي للحكم فيما يتعلق بقواعد انتقال السلطة، بمعنى ويبقى هنا سؤال حول الطبيعة املنشئة

 جديدة، فيما يتعلق بانتقال السلطة، في اململكة العربية السعودية ،أم إنه فقط ذو 
ً
هل هذا النظام أستحدث أحكاما

 طبيعة كاشفه لألحكام التي كانت موجودة، ومطبقه بشكل عرفي قبل صدوره؟

                                                           
 هـ87/0/6868بتاريخ  09النظام األساس ي للحكم الصادر باألمر امللكي رقم أ/  (148)
 (1و  1النظام األساس ي للحكم املواد )  (149)
 (11و 11النظام األساس ي للحكم املواد)  (150)
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دور النظام األساس ي للحكم ،يعد نقلة سياسية كبيرة، في تاريخ اململكة العربية السعودية، ووثيقة والحقيقة إن ص

 
ً
دستورية مهمة لها، أكدت على إن الشريعة اإلسالمية هي أساس النظام السياس ي فيها، والحاكمة على الجميع ،حكاما

 ا النظام األساس ي للحكم ،ومقابلتها بالقواعد التيومحكومين ، غير أنه بالنظر في قواعد انتقال السلطة ،التي تضمنه

كانت متبعة في ذات الشأن قبل إصداره، نجد إنه لم يستحدث هذه األحكام ،وإن صياغته لها، ما هي إال إقرار لوضع 

قائم من قبل، وتوثيق ألمر واقع معمول به، حيث صيغت نصوصه على هدى من الشريعة اإلسالمية، التي ال تخضع 

ل ،وال التغيير، والتي هي دستور اململكة العام ، ومن ثم جاءت نصوص هذا النظام من أجل إرساء مبادئ سارت للتبدي

.وإن أضفت على القواعد املنظمة (151)عليها الدولة، منذ تاسيسها ،تلبية ملتطلبات التطور السياس ي الذي تعيشه اململكة

ها عن أي لبس، أو تأويل، وهو ما يساعد على االنتقال السلس النتقال السلطة مزيد من الوضوح ،والحسم الذي ينأى ب

للسلطة ، ويحقق االستقرار السياس ي في اململكة، ويؤكد على تلك الطبيعة الكاشفة للنظام األساس ي للحكم فيما يتعلق 

،إال إن هـ  6316بانتقال السلطة .كذلك إنه وعلى الرغم من عدم صدور أي دستور مكتوب بعد توحيد اململكة عام 

هوية الدولة كانت محددة ،وواضحة، منذ مرسوم التأسيس، على إنها ملكية ،وهذا يقتض ي إن تكون أمور توارث العرش 

 بعد آخر،ولم تعرف اململكة 
ً
واضحة لألسرة املالكة ،وهذا ماجرى العمل عليه، منذ تتويج امللوك لرئاسة الدولة ،واحدا

ل مسيرتها تحكم بموجب مبادئ دستورية موجهة ،وقواعد ملزمة ،وأصول مايسمى  "بالفراغ الدستوري"؛ألنها طوا

هـ،  تكون قد انتهت مرحلة 6887هـ، ومن بعده نظام هيئة البيعة عام 6868.غير إنه بصدور هذا النظام عام (152)واضحة

ة تقال السلطاملمارسة العرفية النتقال السلطة في اململكة ، ليدخل بذلك النظام الدستوري السعودي، مرحلة ان

 ،املستند إلى قواعد دستورية مكتوبة، والتي سأتناول نصوصها، وأحكامها في املطلب التالي من املبحث الثاني. 

 املبحث الثاني : انتقال السلطة في النظام السعودي بعد إصدار نظــام هيئـة البيعة .

 618هـ ، والئحته التنفيذية، باألمر امللكي رقم أ/81/0/6887بتاريخ  631بصدور نظام هيئة البيعة باألمر امللكي رقم أ/ 

هـ ، إلى جانب  النظام األساس ي للحكم ،تكون قد اكتملت القواعد الدستورية، املنظمة النتقال 81/0/6880بتاريخ 

يعة بالسلطة، في النظام السعودي ،بتضمن األخير للمبادئ العامة،بينما األحكام التفصيلية، قد تناولها نظام هيئة ال

 ،والئحته التنفيذية .

وباستقراء النصوص الواردة في األنظمة سالفة الذكر، بشأن انتقال السلطة، يتضح انقسامها إلى ، انتقال دائم )املبايعة 

على السلطة( ، وانتقال مؤقت ) تفويض السلطة( ، وقد عالجت هذه النصوص أحكام االنتقال الدائم بشكل تفصيلي 

يتعلق باالنتقال املؤقت ،بوضع املبادئ العامة ، تاركة تفاصيل ذلك، لألوامر امللكية ،التي تصدر في ، بينما اكتفت فيما 

 كل حالة على حده . 

 .املطلب األول  : االنتقال الدائم للسلطة

سوف أتناول هنا النصوص الدستورية الخاصة بانتقال السلطة، الواردة بكل من النظام األساس ي للحكم، و نظام 

البيعة، والئحته التنفيذية ، متبع ذلك بأهم املبادئ الدستورية، املتعلقة بذات األمر، والتي أستقر العمل عليها،  هيئة

 في النظام السعودي.

 .الفرع األول : النصوص الدستورية املنظمة النتقال السلطة

 اختيار ولى العهد ، بينما بّين نظام تضمن الباب الثاني من النظام األساس ي، القواعد العامة ملبايعة امللك ، وكيفية

 البيعة، والئحته التنفيذية، األحكام التفصيلية، املنظمة لذلك .

                                                           
 7ص   -قراءه في النظام األساس ي للحكم  –األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز  (151)
    ممن كلمة خادم الحرمين الشريفين امللك فهد بن عبدالعزيز بمناسبة إصدار النظام األساس ي للحكم)منشور بكتيب املجلة العربية ،الصادر عا  (152)

 1هـ ، ص 6868      
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وباإلضافة ملا تقدم فقد تم استحداث منصب دستوري جديد، في النظام السعودي، وهو منصب ولى ولي العهد، وذلك  

وسوف أتناول النصوص املنظمة لكل ذلك على النحو هـ ، 81/1/6831الصادر بتاريخ  01بموجب األمر امللكي رقم أ / 

 التالي:

 : مبايعة امللك.
ً
 أوال

 للحكم فيها ، وظل العمل بهذا املبدأ الدستوري  
ً
قامت الدولة السعودية منذ نشأتها األولى، على النظام امللكي أساسا

 ،على مدار مراحلها املختلفة حتى اآلن 
ً
 ،ومستقرا

ً
نتقال الحكم في أبناء امللك املؤسس، وأبناء ،وهو ما يعني ا (153)ثابتا

،وعلى السمع، والطاعة  (154)األبناء ، حيث يبايع األصلح منهم ،على كتاب هللا تعالى ، وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

 (156)، فيما ال معصية فيه وال مخالفة للشرع، إذ الحكم في اململكة مستمد من سلطان الشريعة (155)في املنشط، واملكره 

 .(157)، القائم على العدل ،والشورى ، واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية

وتجد النصوص الدستورية املنظمة النتقال السلطة ،في النظام السعودي ،طريقها للظهور بخلو منصب امللك  

 ملا نصت عل،حيث يتولى عندئٍذ ولى العهد، سلطات امللك إلدارة شؤون البالد، حتى تتم البيعة ، وفق (158)بالوفاة
ً
يه ا

( من النظام األساس ي للحكم، والذي وضع املبادئ العامة لنظام الحكم، والقائم على أساس امللكية ،والذي 1/1املادة )

ينتقل عن طريق البيعة الشرعية ،عند خلو املنصب بالوفاة ، وقد اكتفى املنظم الدستوري ،في النظام األساس ي للحكم 

، بعدم قدرة امللك على ممارسة سلطاته ،بالنص على األحكام سالفة ا
ً
لذكر ،بينما لم يتعرض لحالة خلو املنصب حكميا

بشكل دائم ، كما لم يبين ،اإلجراءات الدستورية واجبة األتباع ألخذ البيعة ،ومن هي الجهة املخولة بالدعوة ألخذ هذه 

هة، وال نسبة التصويت فيها ، وال مكان البيعة ،وما املدة النظامية لذلك ، ولم يحدد النصاب النظامي لتلك الج

انعقادها، وشروط العضوية فيها ، وكذلك الجهة املختصة بتحديد الحالة الصحية للملك، ومدى قدرته على ممارسة 

هذه السلطات من عدمه ، وفي ظل الصمت الدستوري للنظام األساس ي عن اإلجابة على هذه الحاالت وتلك اإلجراءات 

األمر لنظام عادى يصدر بعده ،كان املرجع في ذلك للعرف الدستوري السائد منذ نشأت اململكة  ، وعدم إسناده هذا

العربية السعودية ،والذي كان ينظم هذه اإلجراءات في ضوء السوابق املتبعة  بالديوان امللكي ، وظلت الحاالت، 

، ى إن صدر نظام البيعة والئحته التنفيذيةواإلجراءات املسكوت عنها في النظام األساس ي ،خاضعة للعرف الدستوري، إل

واللذين أجابا عن هذه األسئلة، ووضعا قواعد تفصيلية، ومنضبطة لكل هذه اإلجراءات، فنجد نظام البيعة قد أكد 

على حالة خلو منصب امللك بالوفاة ، في املادة السادسة منه ، ثم أضاف حالة الخلو الحكمي للمنصب بعدم قدرة 

رسة سلطاته بشكل دائم في الفقرة الثانية من املادة الحادية عشرة منه، بل أكثر من ذلك تعرض لحالة امللك على مما

 في وقت واحد، سواء بالوفاة، أو بالعجز الدائم ،ووضع الحلول الدستورية لذلك
ً
 .(159)خلو منصبي امللك وولى العهد معا

                                                           
 املادة الثانية من التعليمات ا –( من النظام األساس ي للحكم 6(   فقره )1املادة  رقم  ) (153)

ً
ألساسية للمملكة الحجازية لعام ومن قبل ذلك أيضا

 هـ 6381
 ( من النظام األساس ي للحكم8(  فقره )1املادة رقم  )  (154)
 (  من النظام األساس ي للحكم1املادة رقم  )  (155)
 (  من النظام األساس ي للحكم7املادة رقم  )  (156)
 (  من النظام األساس ي للحكم0املادة رقم  )  (157)
( من الالئحة التنفيذية 1وكذلك املادة رقم ) -( من نظام هيئة البيعة 1وكذلك املادة رقم ) -( من النظام  األساس ي 1ة )(  فقر 1املادة رقم  )  (158)

 لنظام هيئة البيعة
 املادتان  الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام هيئة البيعة(159)
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، التي أناطها بها املنظم الدستوري إلتمام اإلجراءات فبخلو منصب امللك، تبدأ هيئة البيعة في مباشرة اختصاصاتها

الدستورية ألخذ البيعة ملن سيشغل هذا املنصب ، وسوف أتناول هنا حاالت خلو هذا املنصب، وصور كل منها 

 ،واإلجراءات واجبة اإلتباع ،في كل حالة على حدة، وذلك في ضوء النصوص الدستورية.

 ة(.حالة الخلو الحقيقي للمنصب )الوفا (2

وتنقسم حالة الخلو الحقيقي للمنصب  إلى صورتين ،األولى هي وفاة امللك وحده ، والثانية هي وفاة امللك وولى العهد 

 في وقت واحد ، ولكل صورة من الصورتين قواعدها الدستورية املختلفة عن األخرى.
ً
 معا

 .(160)الصورة األولى: وفاة امللك وحده -أ

ى العهد سلطات امللك، لتسيير شؤون البالد ،حتى تتم البيعة ، والتي تقوم الهيئة فعند وفاة امللك وحده، يتولى ول

 على 
ً
 بصفة فورية، ملبايعة ولى العهد ملكا

ً
 لنظامها، والنظام األساس ي للحكم ، حيث تعقد اجتماعا

ً
بالدعوة إليها طبقا

 للمدة التي تتم خال
ً
 موضوعيا

ً
 لها تلك اإلجراءات، بأن قرنها بصفة الفوريةالبالد، وقد وضع املنظم الدستوري هنا قيدا

 عن وفاة امللك من قبل الديوان امللكي ، إذ في 
ً
،وهذه الفورية تعنى برأيي إن تبدأ هذه اإلجراءات فور اإلعالن رسميا

 على البالد، حيث لم ينص النظام على وجوب إخطار 
ً
هذه اللحظة، يبدأ عمل الهيئة ألخذ البيعة لولى العهد ،ملكا

لديوان امللكي لرئيس الهيئة بذلك، واكتفى بالنص على إنه "عند وفاة امللك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولى العهد ا

 إال 
ً
 على البالد" ومن ثم ال يشترط اإلخطار، وإنما يكفي العلم اليقيني بذلك ،وهذا العلم اليقيني اليكون منضبطا

ً
ملكا

 للديوان امللكي . بتلقي هذا النبأ من اإلعالن الرسمي

 .(161)الصورة الثانية: وفاة امللك وولى العهد في وقت واحد -ب

نصت على هذه الحالة ،املادة الثالثة عشرة من نظام هيئة البيعة ،وهي حالة وإن كانت نادرة الحدوث إال إنها ليست 

 منه على سد أي فراغ دستوري، فيما يتعلق بهذا امل
ً
 مستحيلة ،وقد أوردها املنظم حرصا

ً
نصب ،وكيفية شغله ،نظرا

 لحساسيته ،وخطورته ، مما قد يعرض البالد إلى عدم االستقرار السياس ي.

 
ً
والخطورة في هذه الحالة، ترجع إلى خلو منصبي امللك وولى العهد في آن واحد ،ولذا كان املنظم الدستوري حصيفا

 للمادة العاشرة من نظام عندما أستحدث املجلس املؤقت للحكم، والذي تشكله الهيئة من خمسة 
ً
من أعضائها، طبقا

 على وحدة الدولة ،ومصالحها 
ً
هيئة  البيعة، وأناط به إدارة شؤون البالد بصفة مؤقتة، في مثل هذه الحالة حفاظا

الداخلية والخارجية ، إلى حين مبايعة امللك ، حيث تقوم الهيئة خالل مدة التتجاوز سبعة أيام، باختيار األصلح للحكم، 

 ألحكام نظام البيعة، والنظام األساس ي 
ً
 على البالد، وفقا

ً
من أبناء امللك املؤسس، وأبناء األبناء ، والدعوة إلى مبايعته ملكا

للحكم. ونلحظ هنا إن املنظم  لم يكتف بالقيد املوضوعي للمدة التي تتم خاللها تلك اإلجراءات، كما في الصورة األولى 

 م
ً
 زمنيا

ً
 ،كما نلحظ هنا ، وإنما وضع قيدا

ً
حددا ال ينبغي تجاوزه،  وهو سبعة أيام من وقت وفاة امللك وولى العهد معا

 ،إن صالحيات هيئة البيعة في االختيار هنا مطلقة، حيث تختار من تراه األصلح، من بين ذرية امللك عبدالعزيز، 
ً
أيضا

 ولى العهد دون غيره .وذلك على عكس الصورة األولى، حيث صالحيتها مقيدة بالدعوة ملبايعة 

 حالة الخلو الحكمي للمنصب )العجز(. (1

 وضع النظام لها صورتان، األولى عند عجز امللك الدائم عن ممارسة سلطاته ، والثانية عند عجز 
ً
وهذه الحالة أيضا

 ،بشكل دائم عن ممارسة سلطاتهما الدستورية.
ً
 كال من امللك وولى العهد معا

                                                           
واملادة السادسة من الالئحة التنفيذية لنظام  -ادسة من نظام هيئة البيعة واملادة الس –( من النظام األساس ي للحكم 1( فقرة )1املادة رقم )  (160)

 هيئة البيعة
 املادة الثالثة عشرة من نظام هيئة البيعة  (161)
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 . (162)ئم للملك وحدهالصورة األولى : العجز الدا -أ

في حالة توافر القناعة لدى الهيئة، بعدم قدرة امللك على ممارسة سلطاته، ألسباب صحية ،تقوم الهيئة بتكليف 

املنصوص عليها في املادة الرابعة عشرة من نظام البيعة، واملواد من الثامنة حتى العاشرة من الالئحة  -اللجنة الطبية 

ير طبي عن الحالة الصحية للملك ، وإذا أثبت التقرير الطبي، إن عدم قدرة امللك على بإعداد تقر  –التنفيذية له 

 على البالد ، على 
ً
ُد الهيئة محضر إثبات لذلك، وتدعو ملبايعة ولى العهد ملكا عِّ

ُ
ممارسة سلطاته، تعد حالة دائمة، ت

 وعشرين ساعة ، واملالحظ
ً
هنا إن القيد الزمني الذي وضعه املنظم  إن تتم هذه اإلجراءات، في مدة ال تتجاوز أربعا

لهذه اإلجراءات )وهو أربع وعشرين ساعة( ،يبدأ من وقت ثبوت العجز الدائم للملك، بموجب التقرير الطبي ،وهي 

 بنص 
ً
لحظة االطالع على التقرير الطبي، في اجتماع الهيئة، بعد تسلم رئيس الهيئة له من قبل اللجنة الطبية، عمال

 سعة، من الالئحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة.املادة التا

د الجهة التي تباشر سلطات امللك، من وقت ثبوت هذا العجز، وإلى حين االنتهاء  ّدِّ بيد إن املنظم الدستوري هنا، لم يحِّ

 ،فلم يسندها إلى ولى العهد، كما في الصورة األولى من الحالة األولى ، 
ً
ل ولم يخو من إجراءات مبايعة ولى العهد ملكا

سلطة إدارة البالد للمجلس املؤقت للحكم، كما في الصورة الثانية للحالة األولى ، ولعل ذلك راجع إلى قصر املدة التي 

رِّط إتمام إجراءات البيعة خاللها ،وهي أربع وعشرين ساعة .غير إنني أرى في هذه الحالة، إن ولى العهد هو الذي 
ُ
اشت

 على
ً
 بنص املادة ) يتولي هذه السلطات، قياسا

ً
( من النظام األساس ي، باعتبار ذلك هو األصل 1/1حالة وفاة امللك ،عمال

 الدستوري العام، الذي يجب أتباعه ،فيما لم يرد فيه نص خاص يخالف ذلك .

  –ب 
ً
 .(163)الصورة الثانية :العجز الدائم للملك وولى العهد معا

، وذلك حسب ما في هذه الصورة إذا كانت حالة العجز الدائم عن ممار 
ً
سة السلطة، شامله للملك وولى العهد معا

يثبته تقرير اللجنة الطبية املختصة سالفة الذكر، وتعرضه على هيئة البيعة في هذا الشأن ، فعلى الهيئة في هذه 

ئة هيالحالة، إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئٍذ يتولى املجلس املؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ، على إن تقوم ال

خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام، باختيار األصلح للحكم ،من بين أبناء امللك عبدالعزيز ،وأبناء األبناء، والدعوة إلى 

 على البالد، ونلحظ هنا إن املنظم الدستوري السعودي، استصحب ذات الحكم الخاص بحالة وفاة كال 
ً
مبايعته ملكا

، وذلك التحاد العلة في كليهما، وهي خلو منصبي امللك وولى العهد  من امللك وولى العهد في وقت واحد، وطّبقه
ً
هنا أيضا

 ،
ً
 دائما

ً
 ،لكن مع عجزه عجزا

ً
 لبقاء صاحب املنصب حيا

ً
، نظرا

ً
 حكميا

ً
 في ذات الوقت، وإن كان الخلو هنا خلوا

ً
معا

.
ً
 فيعتبر كأنه غير موجود حكما

 : استخالف ولى العهد ) اختياره(.
ً
 ثانيا

 على حقيقة املقصود  ينبغي قبل
ً
إن أتناول كيفية اختيار ولى العهد في النظام الدستوري السعودي، إن أقف أوال

باالستخالف والعهد، من حيث مدى كفايته لتوليه الخليفة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ، ومقارنة ذلك بما نصت 

 عليه األنظمة السعودية من قواعد لشغل هذا املنصب .

  وإذا كانت
ً
، وال تكون بالعهد (164)تولية الخليفة ال تصح إال بالبيعة املأخوذة من األمة، وهو الرأي الذي رجحته سابقا

 إليه من الخليفة القائم ، فماذا يكون هذا العهد وما تكييفه ؟

                                                           
 املادة الحادية عشرة )الفقرة الثانية( من نظام هيئة البيعة  (162)
 املادة الثانية عشرة )الفقرة الثانية( من نظام هيئة البيعة  (163)
 0نظر هذا البحث ص ا (164(
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لخليفة ح يملكه اإن العهد واالستخالف في حقيقته ما هو إال ترشيح ،ال يكون له أثر إال بالبيعة من األمة، وهذا الترشي

 ، السيما من ينوبون عن األمة وهم أهل الحل والعقد.(165)القائم، كما يملكه كل من املسلمين

 أو اثنين أو ثالثة  
ً
يؤكد هذا املعنى ما أخذ به النظام الدستوري السعودي، حين نص على إن "يختار امللك ... واحدا

هيئة .....للوصول إلى ترشيح واحٍد من هؤالء بالتوافق، لتتم تسميته ممن يراه لوالية العهد، ويعرض هذا االختيار على ال

 للعهد ، وللملك ... إن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لوالية العهد. وفي حالة 
ً
وليا للعهد....وللهيئة ترشيح من تراه وليا

مية احد يختاره امللك ، وتتم تسعدم موافقة امللك على من رشحته الهيئة....فعلى الهيئة التصويت على من رشحته، وو 

 للعهد"
ً
 .(166)الحاصل من بينهما على أكثر األصوات وليا

 .(167)كما نص املنظم كذلك على " إن يتوافر في املرشح لوالية العهد .....إلى آخر املادة"

د، العه ومن صياغة هذه النصوص، يتأكد لنا أخذ النظام السعودي بهذا الرأي، كونه يجسد املعنى الصحيح لفكرة

ولذا استخدم لفظ الترشيح ،وكرر ذلك عدة مرات عند تنظيمه ملنصب والية العهد، كما أعطى الحق في الترشيح لكل 

من امللك ،وكذلك الهيئة ،وهذا يؤكد ماذكرته من أن هذا الترشيح يملكه الخليفة القائم، كما يملكه كل  من املسلمين 

 . 

 فإن هذا الترشيح اليكون له أث
ً
ر في حق األمة، إال بالبيعة الصادرة منها ،ولذا أطلق املنظم السعودي على اختيار أخيرا

 على البالد، عند خلو 
ً
املرشح لوالية العهد، لفظ تسمية، ولم يستخدم لفظ البيعة، كما أوجب بأخذ البيعة له ملكا

بيعة له من األمة ،على شغل هذا منصب امللك، مما يعنى إن العهد له ال يخوله تقلد منصب امللك، إال بعد صدور ال

 املنصب،

ويسرى على ولى العهد باعتباره املرشح املستقبلي ملنصب امللك، ذات األحكام الخاصة بنظام الحكم، الواردة في الباب  

الثاني من النظام األساس ي، السيما فيما يتعلق بكونه من ذرية امللك املؤسس، وكذا إن يكون من بين األصلح فيهم ، 

أوجبت ذلك املادة الثامنة من نظام هيئة البيعة، حيث نصت على إنه "يجب إن يتوافر في املرشح لوالية العهد ما  وقد

 تنص عليه الفقرة)ب( من املادة الخامسة من النظام األساس ي للحكم".

ي" د ويعفيه بأمر ملكوقد كانت الفقرة )جـ( من املادة الخامسة من النظام األساس ي تنص على إن "يختار امللك ولى العه

هـ بإصدار نظام هيئة البيعة، حيث نص 6887لسنة 631، بيد إن هذه الفقرة تم تعديلها بموجب األمر امللكي رقم أ/

 منه على إن "تعدل الفقرة )جـ( من املادة الخامسة من النظام األساس ي للحكم ....لتكون بالنص اآلتي       
ً
 البند ثانيا

 لنظام هيئة البيعة".تتم الدعوة مل -" جـ 
ً
 بايعة امللك ، واختيار ولى العهد وفقا

 وبعد صدور هذا التعديل، فقد أصبح اختيار ولى العهد، خاضع ألحكام نظام هيئة البيعة، والئحته التنفيذية . 

دة امل ومن خالل دراسة، وتحليل هذه األحكام، يتضح لنا حاالت خلو منصب ولى العهد ، وكيف يتم اختياره ، وما هي

 النظامية لهذا االختيار وذلك على النحو التالي :

 حاالت خلو منصب ولى العهد . (2

 في الحاالت التالية :
ً
 يصبح منصب ولى العهد شاغرا

                                                           
وما   889وص  -وما بعدها  861ص  -النظريات اإلسالمية –:  وكذلك ضياء الريس  08،  03نظام الحكم في اإلسالم   ص  -أحمد يوسف موس ى (165)

 بعدها
 املادة السابعة من نظام هيئة البيعة (166)
 املادة الثامنة من نظام هيئة البيعة  (167)
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 .(168)عند تقلد ولى العهد ملنصب امللك بعد خلوه بشكل دائم -6

 .(169)عند وفاة ولى العهد  -8

 .(170)في حالة عجز ولى العهد عن ممارسة مهامه -3

 ختيار ولى العهد.كيفية ا (1

 بشكل دائم ألحد األسباب سالفة الذكر، تبدأ إجراءات اختيار ولى العهد، في ضوء أحكام 
ً
ومتى ما أصبح املنصب خاليا

املادة السابعة من نظام هيئة البيعة، وذلك بأن يتم ترشيح ولى العهد الجديد، وهذا الترشيح قد أسنده النظام بشكل 

 هيئة البيعة .أساس ي للملك، ثم من بعده ل

 فبالنسبة للملك .

، أو اثنين، أو ثالثة ممن يراه األصلح لوالية العهد ،ويعرض هذا االختيار  
ً
يختار بعد التشاور مع أعضاء البيعة، واحدا

 للعهد.
ً
 على الهيئة لتعمل جهدها للوصول إلى ترشيح واحد منهم، ويتم تسميته وليا

 للعهد.وقد يطلب امللك من الهيئة ابتداًء ترشي
ً
 ح من تراه هي لوالية العهد ، فإن حظي بموافقته ،تم تسميته وليا

 أما بالنسبة للهيئة.

 للعهد ، 
ً
فقد أعطاها املنظم في حالة عدم موافقتها على أي ممن رشحهم امللك لوالية العهد، إن ترشح هي من تراه وليا

حوال يجب إن يحظى املرشح لوالية العهد بقبول امللك كما إن لها حق الترشيح، متى طلب امللك منها ذلك. وفي جميع األ 

 ، فإن تعذر ذلك ،تقوم الهيئة بالتصويت على من رشحته وواحد يختاره امللك ، ومن يحصل منهما على أكثر 
ً
والهيئة معا

 للعهد.
ً
 األصوات يتم تسميته وليا

 .املدة النظامية الختيار ولى العهد (4

تي تتم خاللها إجراءات ذلك االختيار بشكل تفصيلي، في املادة  السابعة من الالئحة لقد حدد املنظم الدستوري املدد ال

 على البالد 
ً
التنفيذية لنظام هيئة البيعة ، حيث أوجب على امللك إن يبعث خالل العشرة أيام التالية ملبايعته ملكا

 إلى رئيس هيئة البيعة ،يتضمن من اختاره لوالية العهد، لعرضه على 
ً
ح هيئة البيعة، أو الطلب من الهيئة ،ترشي،كتابا

من تراه لوالية العهد، كما ألزم الهيئة كذلك، بتسمية املرشح لوالية العهد، خالل العشرة أيام التالية لتسلمها كتاب 

 ؛ليقوم 
ً
اللها خامللك ،ومن ثم فإن املنظم منح للملك عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة بمبايعته ملكا

بأحد أمرين، أما كتاب بمن رشحه، أو طلب إلى الهيئة لترشح هي من تراه، وعلى الهيئة خالل العشرة أيام التالية لذلك، 

إن ترد على كتاب امللك ،بقبول من رشحه، أو من رشحته هي، بناء على طلب امللك ،أو عند رفض من رشحهم امللك، 

 من تاريخ مبايعة امللك وفي جميع األحوال ،يتم اختيار ولى العهد
ً
 .(171)في مدة التزيد عن ثالثين يوما

 ويتبقى هنا عدة نقاط تحتاج إلى إيضاح وهي:

ما هو الجزاء املترتب على تجاوز املدد الدستورية التي نص عليها املنظم، سواء فيما يتعلق بمنصب امللك، أو ولى  -6

 العهد ؟ 

التساؤل، فلم يبين املنظم الدستوري، النتيجة املترتبة على تجاوز والحقيقة إن النصوص الدستورية لم تجب على هذا 

هذه املدد ، وفي ظل هذا الصمت ، فإنني أرى إن هذه املدد تنظيمية ،وليست وجوبية، بمعنى إن املنظم قصد من 

لو هذه ملا يمثله  خورائها إن يستحث الهيئات الدستورية في الدولة، على املسارعة إلى اتخاذ تلك اإلجراءات، دون تراٍخ، 

                                                           
 واملادة السادسة من نظام هيئة البيعة والئحته التنفيذية –سة )هـ( من النظام األساس ي للحكم انظر مضمون املادة الخام (168)
 املادة الثالثة عشرة من نظام هيئة البيعة  (169)
 املادة الثانية عشرة من نظام هيئة البيعة  (170)
 املادة التاسعة من نظام هيئة البيعة  (171)
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املناصب لفترات طويلة ،من فراغ دستوري، يعرض البالد ملخاطر جسيمة ، و لم يقصد إن يرتب على تجاوز تلك املدد 

 ببطالن ،أو عوار دستوري ، والدليل على صحة رأيي هذا مايلي :

من صيغة الوجوب، أو أ(األلفاظ التي استخدمها  املنظم ذاته عند النص على هذه املدد، حيث جاءت خالية 

حتى اإللزام، واكتفى بقوله في "مدة ال تزيد عن كذا ...."أو بصفة فورية ..."أو خالل مدة كذا....."بما يوحى بأنها 

 مدد استرشادية، تفيد التنظيم، وليس السقوط، أو البطالن.

ريعة اإلسالمية، ب(إن النظام الدستوري السعودي، وعلى عكس األنظمة الوضعية ،يستمد أحكامه من الش

وهي لم تضع مدد محددة لنصب اإلمام ،بحيث الينبغي تجاوزها ،وإنما ذلك متروك لظروف البيعة ،وأحوالها 

،فليس هناك نص من كتاب ،أوسنة، وال في فعل الصحابة ،مما يوجب بأن يكون نصب اإلمام خالل مدة 

 محددة.

ن بجزاء يفيد االستحباب ،وليس الوجوب، وحيث إن األمر جـ(إن املقرر في أصول الفقه ،هو إن األمر غير املقتر 

 
ً
الوارد في النصوص الدستورية باتخاذ تلك اإلجراءات خالل هذه املدد لم يرتب على مخالفتها جزاًء معينا

 ،فهذا يؤكد إنه أورد األمر هنا لالستحباب وليس الوجوب.

 بسبب املرض؟ لم يبين النظام كذلك من يقوم بمهام ولى العهد عند عجزه من -8
ً
 مؤقتا

ً
 ،عجزا

ً
 فردا

وأرى إن ذلك راجع إلى إن من يشغل منصب ولى العهد، بحسب األصل الدستوري، غير مكلف بمهام محددة 

 لنص الفقرة)د( من املادة الخامسة للنظام 
ً
، وإنه متفرغ لوالية العهد، وما يكلفه به امللك من أعمال، طبقا

،  األساس ي للحكم، وهذه الحالة تختلف
ً
بطبيعة الحال ،عن ما إذا كان العجز املؤقت للملك وولى العهد معا

حيث يتولى عندئٍذ املجلس املؤقت للحكم إدارة شؤون البالد، لحين تجاوز أي منهما لهذا العجز ،حسب نص 

 الفقرة األولى من املادة الثانية عشرة من نظام هيئة البيعة.

لخامسة فقرة)د( من النظام األساس ي للحكم في ضوء شغل ولى العهد الحالي مفهوم تفرغ ولى العهد  الوارد باملادة ا -3

 ملنصب وزير الداخلية.

يبرز هنا تساؤل حول املقصود بااللتزام الدستوري، الذي ألقاه النظام األساس ي للحكم، على عاتق ولى العهد، بضرورة 

ده ألي منصب 
ّ
 رسمي آخر في الدولة من عدمه؟التفرغ لوالية العهد ، وهل يقتض ى ذلك عدم جواز تقل

واإلجابة على هذا التساؤل، تكمن في الغاية التي قصدها املنظم الدستوري، من وراء ذلك ، وأرى إن هذه الغاية تتجلى 

 للمنصب 
ً
في رغبة املنظم ،في عدم انشغال ولى العهد بشؤون أخرى، تصرفه عن االستعداد، والتهيئة ملهام الحكم ؛نظرا

نتظره في املستقبل، والذي يضعه على رأس الدولة، مما يستوجب تفرغه من أجل االحتكاك عن قرب الرفيع الذي ي

بشؤون الحكم ،واكتساب أكبر قدر من الخبرة السياسية الالزمة لهذا املنصب، ومن ثم فإن األمر يتوقف على نوع 

 ذا الهدف فإنه بذلك يجافي مقصد النصاملنصب الذي يتقلده ، فإن كان هذا املنصب ينافي تلك الغاية، ويبعده عن ه

الدستوري، وبالتالي يكون غير جائز، وأما إن كانت طبيعة هذا املنصب الذي يتقلده إلى جانب والية العهد،التنافي هذا 

القصد ؛بل تزيد من تحقق هذه الغاية ،وتكسبه خبرات سياسيه أوسع، فإنه يكون جائز بل مستحب ، وعليه فإن 

لحالي )األمير محمد بن نايف( ملنصب وزير الداخلية إلى جانب  والية العهد ،اليتنافى مع مقصد النص شغل ولى العهد ا

 مع هذه املقاصد، دون الوقوف عند حرفية النص، ويعضد هذا املعنى 
ً
الدستوري ؛بل يتوافق معه على نحو أكثر تمشيا

م "....وما يكلفه به امللك من أعمال" مما يفهم منه إن ما ذيلت به املادة الخامسة  الفقرة د :من النظام األساس ي للحك

، كما يوحى كذلك، بأن األعمال التي يكلف بها تكون من جنس مهام الحكم السياسية ،وهو ما 
ً
هذا التفرغ ليس مطلقا

 يحقق الغاية التي سبقت اإلشارة إليها.

 : بدء سريان تلك القواعد الدستورية من حيث الزمان . -8
ً
 أخيرا
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 من األمر امللكي رقم أ/نص الب
ً
هـ ، بإصدار نظام هيئة البيعة ،على إن "تسرى أحكام نظام هيئة 6887لسنة  631ند ثالثا

البيعة، على الحاالت املستقبلية ،وال تسرى أحكامه على امللك وولى العهد الحاليين" ،والعلة من وراء هذا النص ترجع 

ن وقت صدورها ،ونشرها بالجريدة الرسمية، وال ترتد بأثر رجعى على إلى إن األصل ،هو سريان األنظمة بأثر فوري، م

 باملبدأ الدستوري املنصوص عليه في املادة الحادية والسبعون من النظام األساس ي 
ً
الوقائع السابقة على إصدارها، عمال

د يتم اختيارهما بعللحكم ، ومقتض ى ذلك إن بدء تطبيق تلك القواعد يكون عند اختيار امللك وولى العهد اللذين 

 نفاذه، وأال يطبق على امللك وولى العهد املوجودين في الحكم عند صدوره.

غير إن ماسبق ينطبق على النصوص الخاصة، بمبايعة امللك، واختيار ولى العهد ، أما ما يتعلق بغير ذلك من أحكام 

يام ولى العهد ،أو مجلس الحكم املؤقت ،على مثل حاالت العجز الصحي املؤقت للملك، أو ولى العهد، وما يستتبعه من ق

حسب األحوال ،بإدارة شؤون الدولة ،في هذه الحاالت ،فإن األثر الفوري للنظام يقتض ى سريانها على امللك وولى العهد 

 ملا ورد بذيل
ً
 املوجودين وقت إصدار النظام ، لوال إن النص حدد لسريانها تاريخ أخر ،هو الحاالت املستقبلية، طبقا

املادة الحادية والسبعون من نظام الحكم، فيما يتعلق بنفاذ مفعول األنظمة ،من تاريخ نشرها ،".. مالم ينص على 

تاريخ آخر"، وعلى كل حال لم تعد هذه الجزئية تثير خالفا اآلن، بعد إن تغير الواقع الذي وضعت لتنظيمه ، ولكنني 

 ذكرتها هنا من باب عموم الفائدة األكاديمية. 

 : اختيار ولى ولي العهد.ث
ً
 الثا

 من املبادئ الشرعية، 
ً
 من املؤسسات الدستورية في الدولة ،على تحقيق الوحدة ،واللحمة الوطنية ، وانطالقا

ً
حرصا

التي استقر عليها نظام الحكم في اململكة ، ورعاية لكيان الدولة ،ومستقبلها السياس ي ، وضمانا الستمرارها، على األسس 

 استحداث منصب دستوري 81/1/6831بتاريخ  01،صدر األمر امللكي رقم أ/ (172)عليها منذ نشأتها التي قامت 
ً
هـ ، متضمنا

 على تحقيق االستقرار السياس ي، وسد 
ً
جديد، في اململكة العربية السعودية، وهو منصب ولى ولي العهد ، وذلك تأكيدا

ث إن األمر امللكي سالف الذكر هو املصدر الدستوري أي فراغ دستوري محتمل، في مؤسسات الحكم في الدولة ، وحي

،املنش ئ ملنصب ولى ولي العهد ،وما يتعلق به من أحكام دستورية ،  فقد تضمن القواعد الخاصة بكيفية اختياره ، 

 وكذلك املهام التي تسند إليه في نطاق البيعة، والتي تتلخص فيما يلي:

 كيفية اختيار ولى ولي العهد. (2

رق بالنسبة لقواعد اختيار ولى ولي العهد بين أول اختيار ملن يشغل هذا املنصب ، وبين االختيارات الثانية، ينبغي إن نف

 وذلك على النحو التالي:

: وهو ما تم عند استحداث ذلك املنصب باألمر امللكي املباشر، حيث كانت تلك اآللية  الدستورية كافيه أول اختيار

ن تكون ملزمة بموافقة هيئة البيعة عليه ، وإن كان قد عرض بالفعل على هيئة البيعة ،وتم بذاتها لهذا االختيار، دون إ

 على امللك ، حيث إن ذلك املنصب لم يكن 
ً
أخذ رأيها عليه، وقد أيدت هذا االختيار، إال إن ذلك العرض لم يكن إلزاميا

 ملا ينص ع
ً
 عند صدور هذا األمر في اختصاص هيئة البيعة ،طبقا

ً
ليه نظامها ، كما إن أحكام نظام هيئة البيعة داخال

 من األمر امللكي رقم أ/
ً
 بنص البند ثالثا

ً
لسنة  631،كانت غير ملزمه للملك عبدهللا؛ لصدورها في ظل واليته للحكم ،عمال

 هـ.6887

 ) أي في املرات التال االختيارات التالية:
ً
يار( فيقوم ية ألول اختأما فيما يتعلق باختيار من يشغل هذا املنصب مستقبليا

امللك بعرض من يرشحه لذلك، على أعضاء هيئة البيعة ، فإذا حظي من رشحه امللك لهذا املنصب ، بموافقة أغلبية 

 باختياره، ومن ثم أصبح العرض على هيئة البيعة، وموافقتها على من يرشح 
ً
 ملكيا

ً
أعضاء هيئة البيعة ، يصدر أمرا

                                                           
 هـ6831لسنة  01انظر  ديباجة األمر امللكي رقم أ /(172)
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ً
 من األمر امللكي رقم أ/ ملنصب ولى ولي العهد إلزاميا

ً
 ملا ورد بالبند رابعا

ً
هـ ، وصار ذلك 6831لسنة  01على امللك، طبقا

 في اختصاص الهيئة بموجب هذا البند .
ً
 داخال

 حاالت ولى ولي العهد في البيعة. (1

كما سبق إن أشرت فإن الغاية من استحداث منصب ولى ولي العهد، هي سد أي فراغ دستوري محتمل في مؤسسة 

الحكم، السيما في حالة خلو منصبي امللك وولى العهد في وقت واحد ، لذا قصر النص الدستوري حاالت هذا املنصب 

 للعهد في حال خلو والية العهد ، ويبايع 
ً
في البيعة على هذه الغاية، وذلك حين نص على إن "يبايع ....ولى ولى العهد  ، وليا

 على البالد في حال خلو منصبي امل
ً
 " (173)لك وولى العهد في وقت واحد.ملكا

 ومن ثم يكون لولى ولى العهد حالتان فقط هما: 

 يتولى والية العهد في حال خلوها. -6

 يتولى ملكا على البالد في حال خلو منصبي امللك وولى العهد في وقت واحد. -8

 ويقتصر منصب ولى ولي العهد في البيعة على هاتين الحالتين فقط.

 أمر أخير في هذا الشأن وهو: بقى إن أشير هنا إلى

 لولى العهد، أم إنه منصب 
ً
 إن يتم اختيار وليا

ً
: بمعنى هل يجب دستوريا

ً
مدى إلزامية منصب ولى ولي العهد دستوريا

 دون تسمية ولى ولي العهد؟
ً
 اختياري ، بحيث يمكن تركه خاليا

 من األمر امللكي رقم  أ / 
ً
هذا األمر لرغبة امللك ،فإن شاء اتخذ إجراءات اختيار  نجد إنه أخضع  01بالنظر في البند رابعا

 لولى العهد ، وإن شاء تركه دون إن يتم اختيار أحد لشغل هذا املنصب ، حيث نص البند املذكور على إنه " للملك 
ً
وليا

–  
ً
خر ....إلى آفي حال رغبته اختيار ولى لولى العهد، إن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة.... -مستقبال

 للملك.
ً
 اختياريا

ً
 النص". بما يعنى إن  تنصيب ولى لولى العهد أمرا

 الفرع الثاني  : من املبادئ الدستورية املتعلقة بانتقال السلطة.

 مبدأ األصلح وليس األكبر.

 فيمن يتولى سلطة الحكم ،وأخضع امل
ً
ب ناصأعتمد النظام الدستوري السعودي مبدأ الصالح ،وليس السن، معيارا

السيادية الثالثة لهذا املعيار، غير إن النظام األساس ي أورد هذا املبدأ في صيغة عامة ، كما إنه لم يسند تفصيالته إلى 

نظام عادى ، كذلك جاء نظام هيئة البيعة، والئحته التنفيذية، خاليان من مثل هذا األمر، وفي ضوء عمومية هذا 

هو أحكام الشريعة اإلسالمية ،باعتبارها املرجعية التي اعتمدها النظام السعودي املبدأ ،يكون املرجع بشأن تفصيالته، 

 ،وجعلها هي الحاكمة على جميع األنظمة فيه ، ومن ثم يرجع إليها فيما لم يرد فيه نص في النظام.

ح نى الصال بقى هنا سؤال حول هل األصلح يعنى إن يكون متولي السلطة هو أفضل املوجودين على اإلطالق ؟ وما مع

 هنا، هل يعنى الصالح في الدين، أم الصالح في تدبير شؤون الرعية؟

والحقيقة إن للعلماء في ذلك أراء كثيرة ،ولكن الرأي الذي  أرجحه، هو ما ذهب إليه إمام الحرمين اإلمام الجويني،  

ط اجتماعها اع الخالل التي يشتر حيث اعتبر األصلح هنا يعنى األفضل واألنفع للمسلمين فقال "فاملعني بالفضل استجم

، ومن (174)في التصدي لإلمامة، فإذا أطلقنا األفضل في هذا الباب عنينا به األصلح للقيام على الخلق بما يستصلحهم"

ثم يتضح إنه أراد باألصلح هنا، األصلح في تدبير أمور الناس، وليس األصلح في الدين ، ألنه لو كان األصلح في الدين وكان 

 
ً
 في سياسة األمة، ولديه تقصير في الطاعة، لم يؤثر  ضعيفا

ً
في تدبير الرعية ؛ألثر ذلك على األمة كلها ، بينما لو كان قويا

                                                           
 من األمر امللكي رقم أ /  (173)

ً
 هـ6831لسنة  01البند ثانيا

 688ص  -غياث األمم في التياث الظلم  –اإلمام الجوينى   (174)
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ذلك على الرعية ،وبقى تقصيره على نفسه  وحده. هذا إذا لم تجتمع املصلحة والفضل في شخص واحد، أما إذا 

إن نفس الرأي السابق، ينطبق كذلك بخصوص املفاضلة بين اجتمعتا في شخص واحد، فهو األولى بها بال شك. وأرى 

 ، وإذا لم يجتمعا، 
ً
 ، فإذا اجتمع األكبر سنا ،واألصلح في شخص واحد، فهو األولى بالحكم قطعا

ً
األصلح وبين األكبر سنا

 .(175)قدم األصلح ،وهو ما أخذ به النظام األساس ي للحكم

 .املطلب الثاني  : االنتقال املؤقت للسلطة

قصد باالنتقال املؤقت للسلطة هنا ،الحاالت التي يطرأ فيها ما يحول بين امللك ،وبين ممارسة سلطاته، بصفة مؤقتة ا

 إلى أمر اضطراري، مثل املرض، أو كان اختياري، كما في التفويض، واإلنابة.
ً
 ،سواء كان ذلك راجعا

 الفرع األول : االنتقال االضطراري.

 ، وهذا االنتقال له حالتان هما:(176)االنتقال االضطراري لسلطات امللك نص نظام هيئة البيعة على  

 : العجز املؤقت للملك وحده 
ً
 .(177)أوال

في حالة ثبوت عدم قدرة امللك على ممارسة سلطاته، بصفة مؤقتة، ألسباب صحية، بموجب تقرير اللجنة الطبية 

ُد الهيئة عِّ
ُ
محضر إثبات لذلك ، وعندئٍذ تنتقل مباشرة سلطات امللك  املختصة، بناَء على تكليف من هيئة البيعة ، ت

بصفة مؤقتة إلى ولى العهد لحين شفاء امللك، فإذا ثبت شفاء امللك ،وزوال هذا املانع، بموجب تقرير اللجنة الطبية 

 وعشرين ساعة من تكليف الهيئة لها بذلك ، سواء كان هذا التكليف بناًء على ت
ً
ناعة وافر قسالفة الذكر ، خالل أربعا

الهيئة بتجاوز امللك لألسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو بناًء على كتاب من امللك إلى رئيس الهيئة 

 بتجاوزه  لتلك األسباب . فعندئٍذ تعد الهيئة محضر إثبات لذلك ، ويستأنف امللك ممارسة سلطاته. 

 وقد وضع الدستور عدة ضوابط لهذه الحالة :

: ثبوت هذا العجز، وزواله بموجب تقرير من اللجنة الطبية، املنصوص عليها في املادة الرابعة عشرة من نظام  هاأول

 هيئة البيعة. 

 : إعداد محضر إثبات من الهيئة، بما اتخذ من إجراءات، في حالة ثبوت العجز، وفي حالة زواله.  وثانيها

د الشفاء ،خالل أربع وعشرين ساعة من تكليف الهيئة للجنة الطبية : إن يكون فحص الحالة الصحية للمك عن وثالثها

بذلك ، وهذا يعكس حرص النظام على سرعة إعادة اختصاصات امللك له؛ باعتباره صاحب السلطة األصلي ، وحتى 

 الُيساء استخدام هذا اإلجراء، وجعله ذريعة لحجب سلطات امللك عنه.

 ،إن انتقال سلطات امل 
ً
لك لولى العهد، عند ثبوت عجزه،هو انتقال بقوة النظام، ال يحتاج إلى تكليف من ويالحظ أخيرا

هيئة البيعة بذلك، وال حتى إخطار ، لذلك  نص النظام على " فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك ،وعندئٍذ تنتقل 

 ار.على تكليف من الهيئة، أو إخطمباشرة سلطات امللك بصفة مؤقتة إلى ولى العهد لحين شفاء امللك"، ولم يعلق ذلك 

 
ً
 : العجز املؤقت للملك وولى العهد معا

ً
 .(178)ثانيا

، في نفس الوقت، فتتخذ هيئة 
ً
في حالة ما إذا كان العجز املؤقت عن ممارسة السلطة ،شامل للملك وولى العهد معا

 ،ذات اإلجراءات املتخذة في الحالة السابقة.
ً
 البيعة، في هذه الحالة أيضا

دئٍذ يتولى )املجلس املؤقت للحكم( ،إدارة شؤون الدولة ،ورعاية مصالح الشعب، لحين شفاء أي منهما، ويكون وعن

 من التكرار.
ً
 ثبوت شفاء أي منهما، بذات اإلجراءات املذكورة في الحالة السابقة ،لذا أحيل إليها منعا

                                                           
 66ص  -قراءه في النظام األساس ي للحكم  –الدكتور األمير فيصل بن مشعل   (175)
 من نظام هيئة البيعة الفقرة األولى من املادتين الحادية عشرة والثانية عشرة   (176)
 املادة الحادية عشرة )الفقرة األولى ( من نظام هيئة البيعة  (177)
 املادة الثانية عشرة )الفقرة األولى( من نظام هيئة البيعة  (178)
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 ووجه االختالف بين هذه الحالة والحالة السابقة يتمثل في أمرين:

 إلى مجلس الحكم املنصوص عليه في املادة العاشرة من نظام البيعة أولهما : 
ً
إن السلطة في هذه الحالة، تنتقل مؤقتا

 ،إلى حين شفاء امللك ،أو ولى العهد، حيث تعود السلطة إلى أسبقهما شفاًء.

دارته لشؤون الدولة، إن إن سلطة املجلس املؤقت مقيدة، وليست مطلقة، حيث اليجوز له خالل فترة إوثانيهما : 

يعدل النظام األساس ي ،أو أي من األنظمة ذات العالقة بالحكم، وليس له حل أي من املؤسسات الدستورية في الدولة، 

  -أو إعادة تكوينها،
ً
لس ، وعلى املج -حيث لم يضع النظام هذا القيد على ولى العهد عند ممارسته لسلطات امللك مؤقتا

 ، (179)ة، املحافظة على وحدة الدولة ، ومصالحها الداخلية، والخارجية، وأنظمتها.خالل املدة االنتقالي

 

 

 الفرع الثاني : االنتقال االختياري.

على عكس االنتقال االضطراري املؤقت للسلطة ، فإن االنتقال هنا اختياري ،أي راجع إلى إرادة امللك ،ويكون ذلك 

 بالتفويض، أو اإلنابة على حسب األحوال .

قد سبق علماء الشريعة إلى معرفة هذه األفكار، ووضع الضوابط الالزمة لها ، حيث ملا كانت اإلمامة والية عامة في و 

 
ً
فال يتصور إن يباشر اإلمام، ويتصرف ، في كل تلك الشؤون بنفسه ،  -كما عرفت بذلك  –شؤون الدين، والدنيا معا

وقد أورد ذلك املاوردي في األحكام ، وابن خلدون في املقدمة ،وغيرهما؛ ومن ثم ال مناص له إذا ،عن التفويض، واإلنابة ، 

 ،فالبد له من االستعانة بأبناء جنسه، وأهتدوا في ذلك إلى فكرة 
ً
 ثقيال

ً
ألن السلطان في نفسه ضعيف، يحمل أمرا

، ا تعطي ملن تمنح له حالتفويض ،واإلنابة، وقالوا بأنها والية التمنح إال بعقد ، يوضح شروطها، وحدودها ،حيث إنه
ً
كما

 في األعمال واألموال 
ً
. ولخشية اإلطالة لن أذكر التفويض واإلنابة  بشروطهما ،وضوابطهما ،  فيكفي من (180)وتصرفا

 القالدة ما أحاط بالعنق  

 : التفويض. 
ً
 .(181)نص النظام األساس ي على إن " للملك تفويض بعض الصالحيات لولى العهد بأمر ملكي" أوال

: تعددت تعريفات فقهاء القانون للتفويض ،إال إنها تتفق في النهاية من حيث املعنى اإلجمالي ،واملبادئ  ريف التفويضتع

،واألحكام املنظمة له ، ومن هذه التعريفات  " إن يعهد صاحب االختصاص األصيل بجزء من اختصاصه إلى شخص 

 إلى نص دستوري، أو قان
ً
،وبالتالي نخلص إلى إن دراسة  (182)وني، أو الئحي يأذن له في ذلك" أخر ،أو هيئة أخرى ، استنادا

التفويض، في الفكر القانوني، تنطلق من خالل الدستور، أو القانون، أو النظام الذي يأذن بالتفويض في أحوال محددة 

 ي يحدد ذلك.،من خالل اإلجراء الذي يعهد بمقتضاه سلطة لسلطة أخرى، بجزء من اختصاصها بناًء على نص قانون

ويبقى هنا سؤال في التفويض، هل ينتهي بخلو منصب امللك ،أو ولى العهد الذين صدر التفويض في عهدهما ؟ والحقيقة 

 
ً
إنني أرى إن الركن األساس ي للتفويض، هو عنصر الثقة من األصيل فيمن يفوضه، ولذلك أرى إن التفويض يعتبر منتهيا

 نجد 
ً
إنه في النظام السعودي فإن تغير امللك يعنى إن يصبح ولى العهد هو امللك، وبالتالي بتغير أحدهما ،غير إنه عمليا

 ،أو 
ً
يصبح هو  صاحب السلطة األصيل ، وفي حال تغير ولى العهد، فإن ولى العهد الجديد، يكون بترشيح من امللك غالبا

                                                           
 الفقرة الثانية من املادة العاشرة من نظام هيئة البيعة  (179)
 601لدون : املقدمة ص وكذلك ابن خ – 86ص  -األحكام السلطانية  –املاوردي   (180)
 ( من النظام األساس ي للحكم11املادة رقم )  (181)
 وما بعدها 83ص –تفويض السلطة وأثرة على كفاية األداء)ملخص رسالة ماجستير(  -محمد العثمان   (182)
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ويض فإن األمر امللكي الذي يصدر بالتف موافقته ،وبالتالي هذا يعنى إنه محل ثقته التي هي أساس التفويض،وعلى كٍل 

 ،هو الدستور املنظم لهذا التفويض، والذي يرجع إليه في تفصيالت ذلك.

 : اإلنابة. 
ً
 بإنابة ولى العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية ثانيا

ً
 ملكيا

ً
"يصدر امللك في حالة سفره إلى خارج اململكة أمرا

 .(183)ن باألمر امللكي" مصالح الشعب ، وذلك على الوجه املبي

  فقهاء القانون اإلنابة  بأنها تعريف اإلنابة 
َ

، ) قيام األصيل بإنابة آخر، يقوم مقامه، في ممارسة اختصاصاته (184):عرف

عند غيابه، وذلك لحين عودة األصيل ، ومن ثم فهي تفترض وجود مانع مؤقت، يعوق األصيل عن ممارسة اختصاصاته، 

إن يزول هذا املانع ( ،ومما تقدم يتضح لنا اتفاق اإلنابة مع التفويض في إن كال منهما تحتاج إلى فينوب عنه غيره، إلى 

 صدور قرار من صاحب االختصاص إلى املفوض إليه أو النائب ، وكالهما على سبيل التأقيت .

 لستون ، يعد أحد أهم تطبيقاتوبالنظر إلى القواعد السابقة ، نجد إن ما ورد في النظام األساس ي في املادة السادسة وا

اإلنابة، في النظام الدستوري السعودي ، غير إن النص قصَر الغيبة املقتضية لإلنابة، على السفر خارج اململكة ، كما 

 لكون اإلنابة هنا شامله لكافة سلطات امللك، فيما يتعلق بإدارة شؤون 
ً
قصَر اإلنابة على ولى العهد دون غيره ، ونظرا

 رعاية مصالح الشعب ،فقد اشترط ممارسة ذلك، في ضوء ما يبينه األمر امللكي الصادر في هذا الشأن.الدولة ،و 

بقى إن أشير هنا إلى إنه وبعد إن أصبحت الدساتير تقوم بتقسيم السلطات، وتحديد اختصاصات كل سلطه في الدولة  

 
ً
 معينا

ً
بممارسة ذلك االختصاص بنفسها، دون  ،فإن األصل هو اضطالع كل سلطه أسند إليها الدستور اختصاصا

 تفويض ،أو إنابة غيرها في ذلك، إال في أضيق الحدود .

 

 الخاتمة:

 

لقد تناولت على مدار صفحات هذا البحث، القواعد النظامية الحاكمة النتقال وتداول السلطة، في النظام الدستوري 

 لنتائج، والتوصيات التي أوردها فيما يلي:السعودي ، وقد خلصت من خالل تلك الدراسة، إلي مجموعه من ا

 : نتائج البحث
ً
 أوال

الشريعة اإلسالمية ،هي دستور اململكة العربية السعودية األعلى، ونظامها العام، الذي يخضع الجميع  (6

 ،ومحكومين ، وهو ما يحرص والة  األمر فيها،على التأكيد عليه في كل مناسبة، وعند إصدار 
ً
لسلطانه، حكاما

 ،حيث ال تمايز فيها ألحٍد أي ن
ً
ظام من أنظمتها ، وهذا هو سر استقرار اململكة السياس ي، بل واالجتماعي أيضا

 على أحد إال فيما تمنحه الشريعة من سلطات، أو تفرض عليه من مسئوليات.

،  ةالحياة السياسية في اململكة العربية السعودية ،محكومة منذ نشأتها، بقواعد دستورية واضحة، وراسخ (8

ومن ثم لم تعرف اململكة العربية السعودية مايسمى بالفراغ الدستوري، السيما فيمــا يخــص"انتقال السلطة" 

،وإن كانت هذه القواعد قد بقيت في شكلها العرفي، حتى تم صياغتها من خالل األنظمة املختلفة، حسب 

من أنظمة ولوائح، وهو ما يتفق و مقتضيات التطور الدستوري للسعودية ، في ضوء ما يناسب كل مرحلة 

 مبدأ التدرج .

                                                           
 ( من النظام األساس ي للحكم 11املادة رقم )  (183)
وكذلك محمد  –ومابعدها 681ص  -هـ  6887/6880الطبعة الثانية  –ية السعودية القانون اإلداري في اململكة العرب -جابر سعيد حسن  (184)

 11،  18املرجع السابق ص  –العثمان 
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مر التاريخ الدستوري للمملكة العربية السعودية بمراحل ،ومحاوالت تطوير متعددة، منذ تأسيسها وحتى اآلن  (3

، مما يؤكد على إن فكرة وضع دستور مكتوب، وأنظمة مكملة له ،كانت حاضرة في ذهن والة  أمر هذه البالد، 

 بكافة مشاريع 6381أصدر امللك عبدالعزيز، التعليمات األساسية للحكم عاممن البداية ،حيث 
ً
هـ ، ومرورا

 هـ.6868أنظمة الحكم التالية ، وانتهاًء بصدور النظام األساس ي للحكم الحالي في سنة 

م كتستمد جميع األنظمة، واللوائح الصادرة في اململكة العربية السعودية ، وعلى رأسها النظام األساس ي للح (8

، ثم األنظمة األساسية ،كنظام هيئة البيعة ،وغيره من األنظمة ذات العالقة بشؤون الحكم ، أحكامها من 

الشريعة اإلسالمية، بمصدريها الكتاب، والسنة ، ومن ثم فإنه فيما لم يرد فيه نص في نظام ،أو الئحة ، ُيرَجع 

 ا الشريعة العامة والتامة .فيه إلى املصدر األصلي، وهو الشريعة اإلسالمية، باعتباره

إن حرص األنظمة عامة، والنظام السعودي خاصة ،على وضع قواعد، وتفاصيل أحكام انتقال ،وتداول  (1

 دون غيرها، بهذه السلطة، بقدر ما هو حفاظ على كيان 
ً
 بعينه، أو فئة

ً
السلطة ، ليس مرجعه تفضيل شخصا

عثر، واألنهيار ، وهي ذات العلة التي من أجلها سارع الدولة من التفكك ، وعلى عقدها االجتماعي من التب

 للمسلمين ،حتى قبل إن يوارى جسد رسول هللا   صحابة رسول هللا 
ً
الثرى ،  إلى اختيار ،ونصب خليفة

 كي  الُيفتح على الناس باب الفتنة ، فيتمنى متمٍن ويقوَل قائلإ أنا أولى بها.

لحل والعقد ،هي الوسيلة التي يتبعها النظام السعودي ،في اختيار تعتبر البيعة الشرعية الصادرة من أهل ا (1

 األصلح لوالية األمر، سواء في منصب امللك، أو ولى العهد ،أو ولى ولي العهد بناًء على دعوة هيئة البيعة لذلك 

 من املنظم الدستوري (7
ً
ي السعودي ف ملا كان األشخاص زائلون ، واملجتمُع باٍق إلى إن يشاء هللا ، فإنه تأييدا

 على استمرارية استقراره من الفوض ى، والتشرذم ، لم 
ً
الحفاظ على رباط هذا املجتمع من التفكك ، وحرصا

م منصب ولي العهد ، بل واستحدث منصب ولي ولى العهد 
َّ
يكتفِّ بتنظيم قواعد تنصيب امللك ، وإنما نظ

 ،لينأى بالدولة عن أي فراغ دستوري، ولو محتمل .

الحكم جسيمة ، وتحمل أمانة الرعية عظيمة ، لذا أناطت األنظمة على اختالفها  بالحاكم وحده إن مسؤولية  (0

،ممارسة اختصاصات الحكم، ملا الختياره من شروط، وضوابط ،قد ال تشترط في غيره ، ولم تعطه حق 

اعد محددة تفويض، أو إنابة غيره في سلطاته، إال في أضيق نطاق، وألجٍل محدود، وفي ضوء ضوابط ،وقو 

تحرص الدساتير على إن توردها في صلب نصوصها، بل وال تعفي الحاكم من مسؤوليته عن عمل من فوضه 

 ،أوأنابه في هذا الشأن كأصٍل عام .

 : توصيات الباحث:
ً
 ثانيا

ظام لن( األصل إن الدساتير تصدر، وتعدل بوسيلة أشد، وأصعب مما تصدر، وتعدل به األنظمة العادية ، وملا كان ا6)

األساس ي للحكم بمثابة الدستور النظامي للمملكة العربية السعودية ، فقد نص في املادة الثالثة والثمانون منه على إن 

يعدل بذات الوسيلة التي صدر بها ،وهي األمر امللكي ، بينما نظام هيئة البيعة ،والئحته التنفيذية صادران  باألمر امللكي 

 ، فكيف تكون وسيلة إصدار، وتعديل الدستور الذي بعد موافقة هيئة البيعة، و 
ً
ال يعدالن إال بعد موافقتها أيضا

يتضمن املبادئ العامة للحكم ، وتنظيم سلطات الدولة املختلفة ، وانتقالها أقل من وسيلة إصدار النظام العادي ،حتى 

 ، ومن ثم أوص ى بدراسة هذه الجزئية، من جانب  املن
ً
 أساسيا

ً
ظم السعودي، وصياغتها، بما يتفق مع ولو كان نظاما

 مع مبدأ التدرج النظامي في الدولة.
ً
 مبدأ سمو الدستور، واتساقا

، لذا جعل املنظم السعودي دور 8)
ً
( تختلف هيئة البيعة بتشكيلها الحالي في النظام ، عن أهل الحل والعقد شرعا

تكون من أهل الحل والعقد ، وهو ما يؤدى إلى تعدد األدوار الهيئة قاصر على الدعوة إلى املبايعة ،بينما البيعة الشرعية 

 ،وفي ذات الوقت فإن هيئة البيعة التي نظمتها النصوص، وجعلت لها صالحيات محددة 
ً
 طويال

ً
بما قد يستغرق وقتا
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ليس لها الوصف الشرعي ، وأهل الحل والعقد التي لها الوصف الشرعي لم تضع النصوص النظامية لها صالحيات 

 ددة ، ومنظمة . مح

وأرى إن األمر يكون أوفق لو عدل املنظم تشكيل هيئة البيعة بحيث يضم إليها كبار العلماء ،ورؤساء الهيئات، واملجالس 

العليا، كمجلس الشورى، ومجلس القضاء ،وهيئة كبار العلماء ،وأمراء املناطق بحكم مناصبهم ، فيكون لها عند ذلك، 

لعقد ،ويكون لها كذلك سلطات املبايعة املباشرة ، وليس مجرد الدعوة إليها. لذا أوص ي  الوصف الشرعي ألهل الحل وا

 باتخاذ هذه املسألة في عين االعتبار من جانب  املنظم.

 أرى بعد استحداث منصب ولى ولي العهد باألمر امللكي رقم أ/3)
ً
هـ ،إنه من األفضل إن يسند إليه 6831لسنة  01( أخيرا

 ، بسبب املرض في القيام بمهام ا
ً
 عن ممارسة سلطاتهما مؤقتا

ً
لحكم ،في حالة عدم قدرة كل من امللك وولى العهد معا

 في وقت واحد، لحين 
ً
 من مجلس الحكم املؤقت ، وكذلك في حالة وفاتهما معا

ً
وقت واحد، إلى حين شفاء أحدهما، بدال

 على البالد ، وهو ما يقتض ى تعديل املادة الثان
ً
 مبايعته ملكا

ً
ية عشرة من نظام هيئة البيعة لذا أوص ى به ،وذلك قياسا

 على النصوص املنظمة ملنصب ولى العهد ،  وألنه األفضل إلدارة شؤون البالد من وجهة نظري .
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 للطبيب الجنائية املسؤولية

 االستثمار ددور شرط الثبات التشريعي في تحقيق األمان القانوني ألطراف عق

 

 الدكتورة رانيا جعفر 

                                                        دبي -جامعة الفالح  أستاذ مساعد تخصص القانون التجاري 
                                                                                       

 

 ملخص البحث:

يعد و  انتشر في أغلب عقود اإلستثمار املبرمة بين الدولة املضيفة واملستثمر األجنبي إدراج )شرط الثبات التشريعي( ،

وضمانا  ية واألجنبية إلى الدولة ،شرط الثبات التشريعي في عقود التنمية اإلقتصادية وسيلة لجذب اإلستثمارات الوطن

هاما بالنسبة للمستثمر ألنه يمثل أمان قانوني له من التعديالت التشريعية  التي تطرأ على القانون والسيما التي تتعمد 

 نغير أن احتدام الصراع وتباين املصالح بين الدولة املضيفة واملستثمريالدولة إلى إجرائها لإلخالل بالتوازن التعاقدي. 

األجانب في ظل عوملة اإلقتصاد وتوحيد القواعد الدولية املطبقة على اإلستثمارات ، وبالخصوص في مجال الحماية 

والضمانات ، وماينتج عنه من محاولة إخضاع عقود الدولة لقواعد القانون الدولي على الرغم من أن أحد أطرافها 

إلى دراسة مسألة تكريس شرط الثبات التشريعي في عقود اإلستثمار الينتمي مبدئيا إلى هذا القانون ، كل ذلك يؤدي بنا 

 ، ثم الوقوف على مدى فعالية هذا الشرط في التوفيق بين مبدأ قدسية العقد ومبدأ سيادة الدولة.

 

Research Summary: 

In most investment contracts which concluded between the host country and the foreign investor, the 

requirement of legislative stability is included. However, there is an intensification of conflict among 

different interests of the host country and foreign investors in light of the globalization of the economy and 

the unification of the international rules applicable to investments, especially in the field of protection and 

guarantees. In addition, it leads to the attempt to apply the rules of international law to the State's contracts, 

although one of its parties does not initially belong to this law. All this leads to study the issue of establishing 

the requirement of legislative stability in investment contracts, and then determining the effectiveness of 

this condition in reconciling the principle of the sanctity of the contract with the principle of state 

sovereignty. 
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 املقدمة

ز املواضيع الحديثة التي تحظى باهتمام القانون الدولي املعاصر وذلك لعدة يعتبر موضوع االستثمار الدولي من ابر     

اسباب منها ماهمية االستثمار الدولي بشكل اساس ي في تنمية الدول وتطورها ذلك الهدف الذي يعتبره القانون الدولي 

 لكل الدول وخاصة الدول النامية , حيث انها بحاجة ماسة الى تطوير منشآت
ً
 مشروعا

ً
ها ومحاولة مواكبة التطورات حقا

االقتصادية فعملت على جلب االستثمار االجنبي من خالل توفير املناخ املناسب لها ووضع ضمانات وتحفيزات للمستثمر 

وتعد فكرة الحماية القانونية والضمان من ابرز االسباب التي تحدوا باملستثمر ان يقرر اين ستكون وجهته في العالم 

وتكمل هذه الفكرة في منح املستثمر االجنبي ضمانات ضد املخاطر التي قد يتعرض لها مشروعه النامي بالتحديد 

االستثماري في الدول النامية , اما عن اهداف الدراسة فتتمحور دراسة شروط الثبات التشريعي في عقود االستثمار 

الدول النامية وهو محاولة ابراز ضرورة الدولي في محاولة تسليط الضوء على جانب من موضوع االستثمار االجنبي في 

 واهمية استخدام هذا الشرط الذي يهدف الى حماية الطرف املتعاقد مع الدولة من املخاطر التشريعية . 

 ومالئمة من    
ً
السبب الذي جعلنا نسلط دراستنا على هذا املوضوع هوة محاولة جعل املناخ االستثماري اكثر استقرارا

والحماية للمستثمر االجنبي وبعث الثقة والطمأنينة في نفسية املستثمر وهذا مالجأت اليه كل  خالل توفير الضمان

 الدول ويتضح ذلك من خالل التقارير الدولية لالستثمار .

لذا تبرز اهمية هذا الشرط من خالل محاولة تشجيع االستثمار الدولي الذي يشترط االستقرار التشريعي فهذا الشرط      

ى ابعاد مخاوف املستثمر من فقدان امتيازاته ومحاولة اخضاع العقد بقانون ثابت ومحدد منذ لحظة ابرام يهدف ال

 في 
ً
العقد الى غاية انقضائه وبالرغم من استقرار كل من الدول واملستثمر على اقرار هذا الشرط الذي اصبح مكرسا

ات بين الدولة واملستثمر حول مفهوم الشرط ومعاييره كافة عقود االستثمار اال ان تطبيقها اثارت العديد من النزاع

وطبيعته القانونية واالثار الترتبة عليه وهذه النزاعات قد تسبب خسائر ليس للمستثمر بقدر ماتكون للدولة املضيفة 

 نخاصة وان غالبية عقود ضمان االستثمار التشمل مسألة الثبات مما يزيد من خطورة كال الطرفين وهذا من ناحيتي

فالدولة متمسكة بسيادتها وقوتها وحريتها في تعديل وتغيير قوانينها فيما يتناسب مع مصالحها وهي مسألة يوفرها القانون 

 للحماية التي 
ً
الدولة وتعد من النطاق املحفوظ لها ومن الناحية الثانية هي ان املستثمر متمسك بهذا الشرط نظرا

 ينظمها له .

 -أهداف البحث:

خالل  من مالءمة أكثر استقرارا و  املناخ اإلستثماري  جعلفي  ز أهمية  الدور الذي يلعبه شرط الثبات التشريعي ابرا حاولةم

مأنينة في نفسيته وهذا مااعتمدته كثير من الدول في وبعث الثقة و الط الحماية للمستثمر األجنبي الضمان و عنصري توفر 

لتقاريراإلستثمار الدولية التي تم اإلستشهاد بها في أكثر من موضع في هذا  سياستها الحثيثة لجذب اإلستثمار األجنبي وفقا

  البحث.

 

 -البحث: مشكلة

تطبيقها  أن اإلستثمار إال  كافة عقودفي على إقرار هذا الشرط الذي أصبح مكرسا  املستثمر بالرغم من استقرار كل من الدولة و 

 ة عليه اآلثار املترتبوطبيعته القانونية ، و  يره حول مفهوم الشرط ومعاي  املستثمرالدولة و  بين  أثارت العديد من النزاعات
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ة خاصة وأن غالبي ملضيفة للدولة افحسب وإنما بنفس القدر كذلك  ،وهذه النزاعات قد تسبب خسائر ، ليس للمستثمر 

وحريتها  ها توقو تها ة متمسكة بسياد، فالدولته  على كال الطرفين ، مما يزيد من خطور اإلستثمار تشتمل على هذا الشرط عقود 

 لها  املحفوظ وهي مسألة يوفرها القانون للدولة وتعد من النطاق لحها قوانينها فيما يتناسب مع مصا ير تعديل وتغيفي 

هل يمكن أن ينتج هذا الشرط  :يضمنها له وعليه تي ذا الشرط نظرا للحماية البهر متمسك ملستثموالناحية الثانية هي أن ا

 الدولية ؟ اإلستثمار  اإلستثمار الدولية  ثره في تثبيت القانون الواجب التطبيق على عقودأ

 وسنتولى اإلجابة عليه من خالل البحث.التساؤل  هذا  نطرح

 

 -منهج البحث:

نبه اللوصول إلى حل مقنع ، واملنهج التحليلي هو األنسب لدراسة املوضوع بكافة جو  إعتمدنا في البحث املنهج التحليلي

 .القانونية .

 

وفي هذا البحث سنتولى دراسة وتحليل هذا االشكالية للوصول الى اجابة عليها وعلى ضوء ذلك سنقسم دراستنا الى 

 مبحثين.

نقوم بتقييم س املبحث الثانيسوف نقوم بتعريف شرط الثبات التشريعي وكذلك الطبيعة القانونية اما  املبحث االول 

 ثبات التشريعي وكذلك طبيعة املسؤولية والجزاء املترتب عليه.النتائج واالثار لشرط ال

 

 ماهية شروط الثبات التشريعي: :املبحث األول 

من أهم الضمانات القانونية التي يتم االتفاق عليها بموجب عقد االستثمارهي تثبيت النظام القانوني وشرط تعهد 

فردة ،لذا البد أن نوضح مفهوم شرط الثبات التشريعي والطبيعة الدولة بعدم انهاء العقد أو تعديله وفقا الرادتها املن

 القانونية لهذا الشرط.

لب الثاني وفي املط  التشريعي(سنعمد الى تقسيم هذا املبحث الى مطلبين يتناول املطلب االول )مفهوم شرط الثبات    

 )الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي(. 

 الثبات التشريعياملطلب األول : مفهوم شرط 

يعد تطبيق شرط الثبات من اهم الضمانات الجاذبة لالستثمار وخاصة في الدول التي بحاجة لالستثمار حيث يسعى     

املستثمر من خالل عقد االستثمار الى درء املخاطر الناتجة عن عدم االستقرار التشريعي في تلك الدول ويكون محور 

 .185للتعديالت التي تحصل على القانون الذي ينظم عقد االستثمارحصول تلك املخاطر هي خضوع العقد 

وبالتالي تلجأ الدول الى هذا الشرط من اجل طمأنة املستثمرين املتعاقدين معها من خالل ادراجه في بنود عقد     

نعقاده دون قت ااالستثمار فتعمل سلطة املتعاقدين على تثبيت قانون العقد فال يسري على العقد اال احكامه النافذة و 

                                                           
 - 8968( 86حسين عيس ى عبد الحسين ـ )الضمانات العقدية لالستثمار( ـ بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ـ العدد ) -185 

 600ص  -بابل  -املعهد التقني 
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ان يطرأ عليه اي تغيير في املستقبل لذلك يطلق الفقه على هذه الضمانة شرط الثبات التشريعي ولغرض االملام بهذا 

املوضوع سنقوم بتقسيم هذا املطلب الى فرعين نتناول في الفرع االول ) تعريف شرط الثبات التشريعي ( وفي الفرع 

 عي ( الثاني ) انواع شرط الثبات التشري

 الفرع األول : تعريف شرط الثبات التشريعي

يقصد بشرط الثبات التشريعي بأنه ذلك الشرط الذي تتعهد بمقتضاه الدولة بعدم تطبيق اي تشريع او الئحة     

جديدة على العقد الذي يبرم مع الشركة املستثمرة , تعريف اخر بأنه )الشرط الذي يرد عقد االستثمار والذي يؤدي الى 

ميد دور الدولة كسلطة تشريعية وطرف في العقد وفي الوقت نفسه يمنعها من تغيير القواعد القانونية التي كانت تج

 الى العقد شريعة املتعاقدين(    
ً
 للطرفين استنادا

ً
 سارية وقت ابرام العقد ويعتبر ذلك الشرط ملزما

 ) انه اداة قانونية يتم من خاللها حماية امل  
ً
ستثمر االجنبي من مخاطر التشريع متى حاولت الدولة كما يعرف ايضا

 اتعديل العقد بسن  تشريع جديد حيث تتم الحماية من خالل تجميد دور الدولة في التشريع والذي يحد من سلطاته

      186التشريعية ولكن الييجردها منها

الذي يجعل الدولة غير قادرة على أذن شرط الثبات التشريعي هو الشرط الذي تضعه الدولة املضيفة لالستثمار    

اجراء اي تعديل او تغيير للقانون السابق فحق االطراف في تجميد القانون الواجب التطبيق على العقد من حيث الزمان 

 على هذا االصل
ً
تقر بعض التشريعات واحكام التحكيم لألطراف سلطة التجميد الزمني لقانون ( 8), غير انه وخروجا

ط او بند في العقد ينص صراحة على انه قانون االرادة اليسري على العقد املبرم اال بحالته التي كان العقد بأدراج شر 

عليها وقت ابرام العقد مع استبعاد كل التعديالت التي يمكن ان تطرأ عليه في املستقبل فأغلب النظم السياسية التي 

بحث عن زيادة في قدراتها االنتاجية تعمل على تشجيع تدعوا الى االنفتاح على العالم في مجال االقتصادي والتي ت

االستثمار وهذا التحقيق تنمية اقتصادية وتخفيف اعبائها في نفس الوقت تعمل هذه الدول على سن التشريعات ووضع 

ة يشرط الثبات التشريعي فقد حاول الفقه منذ القدم ان يقيم التوازن بين االرادة الفرد  187ضمانات تحفيزية من بينها

واالرادة القانونية بل وسعى الى تأكيد هيمنة االول على الثانية ملا تقود اليه ارادة القانون من تحقيق األمان واالستقرار 

للروابط القانونية اال ان تطور الفكر القانوني اعطى الرادة االطراف العديد من السلطات على غرار تحديد القانون 

العتراف من القضاء بسلطة االطراف في تجميد قانون العقد من حيث الزمان بحيث الواجب التطبيق وقد بدأ ذلك في ا

  188العقد دون تلك التي تطرأ بعد ذلكال يسري عليهم احكامه النافذة وقت ابرام 

رادتها افمن املبادئ املستقرة في القانون الدولي العام انه على الدولة ان تحترم تعهداتها الدولية التي التزمت بها بمطلق    

 ملا تقتضيه 
ً
فال احد يحق له ان ينكر دور الدولة املضيفة في تغيير او تعديل نصوصها القانونية الخاصة بها وفقا

مصالحها العامة وفي اطار العقود الدولية ومنها عقود البترول فأن اطراف العالقة العقدية يجتهدون في تضمين العقد 

اب عديدة ولعل من بين هذه االسباب هو ان عقود البترول من العقود العديد من الشروط ويدفعهم الى ذلك اسب

                                                           
ـ  يغسان عبيد محمد املعموري ـ شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول ـ بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ـ العدد الثان -186 

 678ص -كلية القانون ـ جامعة كربالء  -م 8990
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طويلة املدة وان الطرق االجنبي فيها يحاول تأمين نفسه ضد الكثير من املخاطر التشريعية او املشاكل التي تستجد من 

 خالل التنفيذ الذي يستمر مدة طويلة من الزمن

وق والتزامات االطراف املتعاقدة معها ومنها مايعني بكيفية تسوية اما انواع هذه الشروط فمنها مايعني بتحديد حق

املنازعات التي يمكن ان تنشأ بين االطراف بمناسبة تنفيذ العقد املبرم بينهم ولعل شرط الثبات التشريعي من بين 

 في عقود االستقالل واستثمار الثروات الطب
ً
من ابرزها  يعية التيالشروط التي اجتهد االطراف في التعامل معها وخصوصا

 .             189البترول

 انواع شروط الثبات التشريعي: الفرع الثاني

تتميز الدولة بسيادة عامة تمنحها سلطة اصدار القوانين تنظم شرط الثبات التشريعي وهذا الشرط يتضمن )شروط    

. 
ً
 و)شروط تعاقدية( ثانيا

ً
 تشريعية( اوال

: 
ً
 الشروط التشريعية  -اوال

وهي عبارة عن نصوص تشريعية وضعتها فيها صلب قانونها الوطني وهي نصوص تنص على مجمل االلتزامات التي    

تضعها الدولة وتلتزم بها اتجاه املشروع االستثماري واهم التزام تلتزم به الدولة هو عدم تعديل او تغيير قانونها او الغاء 

املستثمر وهذه الشروط تضعها الدولة التي ستستضيف املشروع القانون املنظم للعالقة التعاقدية بينها وبين 

االستثماري كطرف في العقد او اتفاق دولي مع شخص اجنبي بمقتضاه تتعهد الدولة في مواجهة هذا االخير بالتعهد بان 

 . 190ال تقوم بأي تعديل لقانونها الواجب التطبيق على عقد او االتفاق املبرم بينها وبين املستثمر االجنبي

وان للدولة سلطة اصدار التشريعات داخل اقليمها بما يمكنها من تعديل او الغاء التشريعات التي تتعلق باالستثمار     

على نحو يؤدي الى االخالل بالتوازن التعاقدي وللدولة كذلك مزايا سيادية تستطيع بموجبها تعديل العقد او انهاءه 

تلجأ الشركات املستثمرة الى السعي لحماية استثماراتها عن طريق وضع شرط على بارادتها املنفردة لذا من الطبيعي ان 

الدولة املضيفة يقض ي بالثبات التشريعي بالنسبة للقوانين املتعلقة باالستثمار ليحد من سلطة الدولة التشريعية في 

وح في حقل القوانين الخاصة تعديل او الغائه وعدم املساس به باالرادة املنفردة لها وقد ادرجت هذه الشروط بوض

 بالعقود النفطية وعقود االمتياز وكذلك نقل التكنولوجيا وادراج هذا الشرط فمن القوانين الداخلية للدولة 

: 
ً
 الشروط التعاقدية  -ثانيا

يقصد بها شروط ترد ضمن بنود عقد االستثمار ذاته وتنص على ان القانون الذي يسري على العقد هو ذلك      

نون باحكامه وقواعده السارية فقط وقت ابرام العقد مع استبعاد اي تعديل او تغيير الحق يطرأ على ذلك القانون القا

م بين تونس واحدى شركات البترول االمريكية 6070ومن امثلة شرط الثبات التعاقدي ماجاء بأحد العقود املبرمة عام 

س ي الساري في تاريخ توقيع العقد الحالي ويفصل املحكمون في من انه يكون واجب التطبيق على العقد القانون التون

                                                           
 678غسان عبيد جمعة املعموري ـ مصدر سابق ـ ص -189 
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النزاع على اساس العدالة والقانون التونس ي واجب التطبيق في تاريخ االتفاق الحالي وكذلك نجد ان هذا الشرط قد 

كات والشر  8969( لتطوير حقل نفط الزبير سنة socورد في عقد االستثمار النفطي املبرم بين شركة نفط الجنوب)

( على انه )اليجوز تعديل هذا العقد او اضافة اي 38االجنبية املستثمرة حيث نص العقد في البند الثاني من املادة )

وكذلك العقد املبرم بين دولة  191نص الية بموجب مستند مكتوب موقع حسب االصول من قبل املمثلين من الطرفين

( منها على مايلي )اليمكن ان تطبق على الشركة 69نصت املادة ) الكاميرون واحدى شركات البحث في مجال البترول فقد

  192وبدون موافقتها على التعديالت التي تطرأ على احكام النصوص املذكورة فيما بعد خالل مدة االتفاق

 

 الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي  :املطلب الثاني

نية لشروط الثبات التشريعي ومن ثم قيمتها القانونية الى النظر ذهب جانب من الفقه بصدد تحديده للطبيعة القانو     

اليها على اعتبار انها تعد استثناء على مبدأ السريان الفوري واملباشر للقانون الجديد ذلك املبدأ السائد واملستقر في 

عد ا القانون الجديد يتعلق بالقوااطار القانون الداخلي سواء تعلق االمر بالقانون املدني او القانون االداري طاملا كان هذ

القانونية االمرة او املتعلقة بالنظام العام فمن املعلوم ان القانون الجديد االمر ليسري بأثر فوري ومباشر على كافة 

 ىيد علالجدالعقود حق تلك التي تكون قد ابرمت في ظل القانون القديم قبل صدور الجديد وال يعتبر سريان القانون 

فان شرط الثبات التشريعي التي تهدف الى استمرار سريان القانون القديم بما  املثابةود أية رجعيه وبهذه هذه العق

يحمله من مزايا وحقوق للمستثمر االجنبي على الرغم من صدور قانون جديد او تعديل القوانين القائمة ذات التأثير 

  ياملباشر على حقوق املستثمر االجنب

لى مبدأ السريان الفوري واملباشر للقانون الجديد تحول دون اعمال احكام هذا القانون على العقد تعد استثناء ع     

تعاقدة مع املستثمرين االجانب اذا أرادت الذي تم تجميد القانون الحاكم له من حيث الزمان وهذا يعني ان الدولة امل

 ل
ً
 .193لتشريعات الجديدة فلألخير ان يلجأ للقضاء ملنع ذلكان تجبر املستثمرين االجانب على القبول بتنفيذ العقد وفقا

 ال فالقاض ي الوطني اذا عرضت عليه الدعوى فانه سيكون امام عقد وفق نظام قانوني يحتوي على نص تشريعي     

بسريان التعديالت الجديدة على العقد وقانون جديد يعدل من املزايا والحقوق املمنوحة للمستثمر االجنبي  حيسم

 على االثار املستقبلية للعقد , ان تعديل القانون الذي بموج
ً
ب النظام القانوني املراد املساس به وعليه ان يطبقه فورا

الغائه مع وجود شرط الثبات التشريعي يعني ان هذا القانون اليزال ومع الغائه ويحتفظ  تم ابرام العقد في ظله او

التي ابرمت في ظله والزالت جارية حيث يوجد ثالث صور الستمرار القانون بقوته امللزمة بالنسبة لجميع عقود االستثمار 

القديم بعد الغائه ومن ضمن هذه الصور ما يمكن ان ينطبق على شرط الثبات التشريعي وهي صورة النص صراحة 

وته ويحتفظ بقعلى استمرار القانون القديم بعد الغائه فقد ينص املشرع على ان القانون القديم اليزال مع الغائه 

                                                           
 600حسين عيس ى عبد الحسين ـ املرجع السابق ـ ص -191 
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امللزمة بالنسبة لجميع املراكز القانونية الجارية ومعنى هذا ان القانون الجديد لن يطبق ابتداء من يوم العمل به اال 

 .                                                                                        194على املراكز القانونية الجديدة من كل وجه

 

 ملبحث الثانيا

 تقييم دور شرط الثبات التشريعي في عقد االستثمار االجنبي

لتقييم دور شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار ال بد من معرفة الغرض الذي ادرج من خالله هذا الشرط في     

التطبيق  تطرا على القانون الواجبهذه العقود ويبرز ذلك من خالل االثار القانونية املترتبة عن التغيرات التشريعية التي 

خاللها استبعاد التعديالت التي تطرأ على القانون ) املطلب االول ( واملسؤولية  يمكن منومعرفة الوسيلة الفنية التي 

 املترتبة عن االخالل بشرط الثبات التشريعي )املطلب الثاني (.

 

 القانون الواجب التطبيق االثار القانونية للتغيرات التشريعية على : املطلب االول 

ان الغرض من ادراج شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار هو منع الدولة الطرف في العقد بوصفها سلطة     

 195تشريعية من تغيير الوضع القانوني طوال مدة العقد

ة الى قانون ثابت ومحدد وقد رأينا ان شروط الثبات التشريعي تهدف الى تحقيق غاية محددة هي اخضاع عقد الدول     

منذ لحظة ابرام العقد وحتى انقضائه ويتم ادراج هذه الشروط في العقود الدولية من اجل منع الدولة من احداث أي 

تغيير قانوني طوال مدة العقد وقد اثارت هذه الشروط جدال امام الفقه الحتوائها على مبدأين هما مبدأ سيادة الدولة 

التعاقد بين االطراف في االمتيازات املمنوحة في العقود الدولية فهذه الشروط ترتب اثار سلبية  في التعاقد ومبدأ حرية

 بالنسبة للدولة ) الفرع االول ( وفي نفس الوقت اثار ايجابية للطرف االجنبي ) الفرع الثاني ( 

 االثار القانونية السلبية لشرط الثبات التشريعي : الفرع االول 

شريعية ترتب اثار بالنسبة للعقد املبرم بين الدولة واملستثمر االجنبي فالدولة ليست باكثر من بعيدة عن التغيرات الت    

املستثمر من التضرر فكالهما شرط الثبات التشريعي يترتب عليهما اثار سلبية ومن بينها القوة امللزمة للعقد باعتبار ان 

الذي يستند اليها شرط الثبات التشريعي لتبرير صحته الى جانب  مبدأ القوة امللزمة للعقد تشكل الدعامة االساسية

غل يد الدولة عن اجراء تعديل او تغيير على احكام قانونها الوطني والتي من شأنها التاثير على املراكز القانونية للمتعاقد  

صول ة الدولة ومخالفتها لال فهذا يعد تاثير سلبي على الدولة الذي ينقص من سيادتها ويظهر من خالل التدخل في سياد

الفنية كل تنازع القوانين في الزمان فمن فهم عملية التثبيت الزمني لقانون العقد يبصر بأنها تخالف عدة اصول فنية 

فاالصل ان منح سلطة سريان التعديالت التي تطرأ على العقد بفضل شروط الثبات التشريعي تشكل تجاوزا وتحديا 

تتم اختيار قانونها كقانون واجب التطبيق على العقد واذا تمعنا في هذه الشروط نالحظ ايضا  على  سيادة الدولة التي

                                                           
 .0طارق كاظم عجيل _مصدر سابق _ص -194 
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وكذلك مخالفة السلطة االختيارية   196انه يتناقض مع القانون الن الذي يملك حق التعديل هو املشرع وليس االطراف

يعته ان القانون يفقد في النطاق الدولي طب للقانون الواجب التطبيق ومن االثار السلبية لشروط الثبات التشريعي لذا

كما حددها القانون الداخلي بمعنى ان اختصاصه ال يكون االختيار أي متى يرغب في ذلك اطراف العقد الدولي وهنا 

ينتهي الى ان احترام الحقوق الفردية يخل باحترام القانون في طبيعته الجوهرية ويرى االستاذ باتيغول ان االعتراف 

, واخيرا نظرة القضاء بالنسبة لشرط الثبات 197اف بسلطة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقود الساريةلالطر 

التشريعي وهذا يعن ي ان القضاء هناك من االحكام القضائية اعترفت بشرط الثبات وهناك من ادان شروط الثبات 

 التشريعي .

 االثار االيجابية لشرط الثبات:  الفرع الثاني

بما ان لشرط الثبات سلبية تؤثر على االطراف العالقة التعاقيدية اال انه يعتبر عنصر حماية للطرف املستثمر       

ويمتاز بعدة اثار ايجابية والتي سيتم توضيحها في هذا الفرع من غير املتعذر ان ندرك غاية تشبث القانون الواجب 

قد وهي استقرار الرابطة التعاقدية على الحالة التي تم االتفاق عليها التطبيق على حالته التي كان عليها وقت ابرام الع

لخطة ابرام العقد وحفظ توقعات االطراف الن التغيير الحاصل في القوانين يؤدي الى قلب التوازن التعاقدي وانهيار 

ا يعي مبدا ضمان ايجابياالقتصاد وميله الى كفة واحدة وهذا يؤدي الى اقرار احد االطراف ويعتبر شرط الثبات التشر 

بالنسبة للمستثمر فهو يعود عليه بالنفع اكثر من الدولة املضيفة النه يعتبر كمأخذ ضمان ويمنحه الحماية الكافية من 

التغيرات التشريعية حيث ان املستثمر االجنبي يجني فوائده النه يجعله بعيدا عن أي تعديالت تشريعية تطرأ على 

مار في الدولة املضيفة التي يزاول النشاط فيها مما يطمئنه على مشاريعه االستثمارية فهذه النظام القانوني لالستث

الشروط تلعب دورا كبيرا وهاما في عملية تدفق االستثمار فهي تسعى الى تامين حماية مطلقة للمتعاقد االجنبي طيلة 

لة املضيفة النها تضمن له الحماية الكافية مدة العقد وتكون هذه الشروط دوما لصالح الشريك االجنبي اكثر من الدو 

وتبعث فيه الثقة على مشاريعه االستثمارية مما يشجع على جذب رؤوس االموال للدول النامية وهكذا يكون املستثمر 

مطمئن على مشاريعه واول ما يلجا اليه املستثمر ضرورة تثبيت القانون الذي تم فيه ابرام العقد ويكون اما مدرج في 

د نفسه او يكون عبارة عن نصوص قانونية يحكمها قانون خاص فضرورة تثبيت القانون الواجب التطبيق سواء العق

تم اختياره صراحة من قبل االطراف او كان ضمنيا من خالل التصرفات التي يتم ابرام العقد فيها ويكون طيلة مدة 

فهي تمتد نظريا لجميع جوانب العالقة مالية كانت او العقد موصدة الباب امام امكانيات تطوير احكامه او مراجعاتها 

 . 198فنية والى جميع مبادرات الدولة التشريعية او الالئحة

 املسؤولية املترتبة عن االخالل بشرط الثبات التشريعي : املطلب الثاني

هذا اساسا بالعقد بارادة  راينا سابقا انه يمكن للدولة ان تقوم بتعديل قانونها اذا رأت ان هناك مصلحة عامة ويعد    

منفرده ويؤثر في املشروع االستثماري فهذا االخالل بااللتزام يرتب مسؤولية اتجاه املستثمر لذا يمكننا ان نوضح ذلك 

في فرعين : الفرع االول نحدد فيه طبيعة املسؤولية املترتبة عن االخالل بااللتزام اما الفرع الثاني نحدد فيه الجزاء 

 . املترتب عنه
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 طبيعة املسؤولية املترتبة عن االخالل بشرط الثبات : الفرع االول 

تعد عقود االستثمار من العقود القضائية تبني على رضا االطراف فالطرف االجنبي اول ش يء يسعى اليه هو ضمان     

كون النوع من العقود ت ثبات التشريع في اللحظة التي تم ابرام العقد فيها وهذا لضمان مشروعه االستثماري اال ان هذا

عادة طويلة املدى والقانون الوطني للدولة بطبيعته هو قانون مرن قابل للتغيير في أي وقت وعلى حسب الظروف التي 

تحقق فيها املصلحة العامة للدولة فهي على الرغم من وجود اتفاق بينهما وبين العقد ان تطرأ تغيرات وتعديالت قانونية 

تي كانت لس فيها استثماره تحمله مالم يكن يتوقعه في ظل االوضاع التشريعية املختلفة عن تلك افي الدولة التي يمار 

قانونية فالدولة التي  بإجراءات, اذا  فأن املصلحة العامة تلعب دور كبيرا في قيام الدولة  199دسائدة اثناء ابرام العق

ر القانون الذي سبق وان اتفقت مع متعاقدها تعوز على االختصاص التشريعي تستطيع في أي وقت تعديل او تغيي

 200الخاص على تثبيته في لحظة ابرام العقد على الرغم من وجود اتفاق يمنع قيام الدولة بهذا االجراء اال ان العقد

يكون معرض لذلك في هذه الحالة تكون الدولة قد خرقت هذا االتفاق بالرغم من وجود تعهدات سابقة تم تثبيت 

جب التطبيق لحظة االبرام ويكون هذا عادة اذا رأت الدولة ان هناك مصلحة عامة وبالتالي تكون الدولة القانون الوا

 قد اخلت بشروطها

وخرقت قاعدة جوهرية في القانون الدولي وهي عدم احترام سلطان االرادة لذا فانه يترتب عن هذه النتيجة مسؤولية     

روط الثبات ان ش فاألصلعة املسؤولية باختالف نية الدولة اتجاه املستثمر دولية وهي املسؤولية العقدية وتختلف طبي

التشريعي هي شروط تعاقدية ترد في جلب العقد وبالتالي فان املسؤولية املترتبة عليها هي مسؤولية  عقدية اال ان طبيعة 

ا حسن او سوء النية للدولة تختلف باختالف نية الدولة فيمكن تحديد جسامة اخطائها من خالل مبد املسؤوليةهذه 

علما ان حسن النية امرا مفترض من اول االتفاق مالم يثبت العكس كما لو لم تستهدف من خاللها بالشرط تحقيق  

 . 201مصلحة عامة او استهدفت مركزا تعاقديا خاص بعينه دون باقي املراكز القانونية

 املسؤوليةالجزاء املترتب عن  : الفرع الثاني

منفردة تتخذه الدولة املتعاقدة يكون من شانه تعديل او انهائه حتى لو كان مصدر هذا االجراء  بإرادةل اجراء تعتبر ك   

كان االمر فانه مما ال شك فيه ان اخالل الدولة بتعهداتها  وأيااملصلحة العامة للدولة  هو اخالل االلتزام املبرم بينهما 

وانين التشريعية التي نصت على تثبيت القانون الواجب التطبيق في اللحظة املقررة بمقتض ى املعاهدات الدولية او الق

 رادة منفردة من شانه ان يؤثر  في املستثمر فيبعد هذا الخالفبالعقد بإالتي تم ابرام العقد فيها فقيام الدولة باملساس 

ي لبة بالتعويض واالصل هو انه فبين املستثمر والدولة يمكنه من اللجوء الى الجهات املختصة قضائيا من اجل املطا

هذه الحالة يعد خرق الدولة للعالقة التعاقدية خالفا بين الدولة واملستثمر فهنا يلجأ املستثمر الى الجهات القضائية 

ما فانه ينافي االتفاق املبرم بينه جراءبإللدولة املضيفة او اذا كان هنالك اتفاق او معاهدة تنص انه في حالة قيام الدولة 

                                                           
 893ص  –الجزء االول  –منشورات الحلبي  –التحكيم ومصادره  –عبد الحميد االحدب  -199 

 - 8990 -الطبعة االولى  –منشورات الحلبي الحقوقية  -نلوجية الى الدول النامية املشاكل القانونية في عقود نقل التك –وفاء مزيد فلحوط  -200 

 771ص
  771ص –مصدر سابق  –وفاء مزيد فلحوط  -201
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صل ان املحكمة واال  يمكنه اللجوء الى هيئات التحكيم للمطالبة بالتعويض والقاض ي هو الذي يحدد قيمة التعويض او

 202ثمارجنبي والدولة املضيفة لالستالقضاء هو الجهة املختصة بالفعل في هذه  املنازعات التي تنشا بين املستثمر اال 

العتداء على شرط الثبات التشريعي تستطيع املحكمة في حالة اصابة ويترتب على ذلك انه في حالة قيام الدولة با    

الطرف املتعاقد مع الدولة باضرار من جراء العمل ان يقدر مسوؤلية هذه الدولة ال على اساس القانون الدولي وانما 

لنظام ص وذلك في اطار اعلى اساس انتهاك االلتزامات والتعهدات التعاقدية التي التزمت بها الدولة تجاه متعاقدها  الخا

فبالرغم من ان حق الدولة في تغيير العقد املبرم بينها وبين املستثمر هومن املزايا االستثنائية  203القانوني للدولة املتعاقدة

للدولة فان الطرف االجنبي غير مستعد لتحمل النفقات التي تترتب على استخدام هذه املزايا االستثنائية التي تتمتع بها 

ة والتي تفوق املخاطر املعتادة التي تقع على عاتقة بشان املشروعات التي اعتاد تحمل مخاطرها وبمعنى اخر حتى الدول

لو قامت الدولة بتغيير القانون الواجب التطبيق على العقد في اللحظة التي يتم االتفاق على العقد عليها كان من ورائها 

ن الخسائر التي واجهت املستثمر من جراء اتخاذ هذا القرار ويكون تحقيق مصلحة عامة البد ان يقابله التعويض ع

 204لقاض ي هو الذي يحدد قيمة التعويضالتعويض مقدار مالي مناسب يستحقه الطرف االجنبي وا

 

 الخاتمة :

رأينا في دراستنا عن شرط الثبات التشريعي أنه عبارة عن وسيلة ضمان وحماية يسعى الطرف األجنبي املتعاقد مع 

لدولة إلى ضرورة توافره في العقد املبرم بينهما تخوفا من املخاطر التي تنجم عن التغييرات التشريعية التي تحصل داخل ا

الدولة ومن ثم تؤثر بشكل كبير على العقود اإلستثمارية نظرا لطبيعتها التي تتميز بطول املدى ،أما القانون نفسه فيعتبر 

ملصلحة الدولة وسياساتها العامة وما تقتضيه كل مرحلة ، لذا فإن املستثمر يحاول ذو طبيعة مرنة قابل للتغيير وفقا 

من خالل هذه الشروط تجميد دور الدولة بصفتها ذات سيادة من تغيير القانون املحدد والذي يحكم العقد لحظة 

 ابرامه .

 توصيات قادتنا الى جملة من النتائج والبعد ان انتهينا من االطالع بشيئ من التفصيل على شرط الثبات التشريعي فانها 

   -: النتائج

یعد تدبيرا احترازیا وعالمة من عالمات األمان و االطمئنان للمستقبل وله دور مهم  التشريعيأن شرط الثبات  -6

عد فوجود مثل هذا الشرط ی الناميةفي تشجیع االستثمار و تحریك الدورة االقتصادیة خاصة بالنسبة للدول 

 .األجنبية االستثماراتة لجذب و الستقطاب خاصة ضمانة هام

ان االخالل بمثل هذا الشرط  من شانه ان يخلف بيئة طاردة للمستثمر االجنبي الذي عادة ما يكون متمتعا  -8

 اقتصادية وقتية ال يقوى عليها الطرف الوطني .  بأهلية

نزاعات بين املتعاقدین وتحدید  النص بصورة واضحة على شرط إعادة التفاوض في حالة نشوب مما يتعادة  -3

مدة التفاوض، ومدة وقت العقد خالل  وتحديدالتي تدفع إلى اللجوء إلى إعادة التفاوض،  واملتغيراتاألحداث 

                                                           
 11ص  - 8990-الطبعة االولى  –دار الثقافة العربية  –ضمانات االستثمار االجنبي في الدولة العربية  –ناصر عثمان محمد عثمان  -202 

 19ص  8969-االسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  –التحكيم في املنازعات التجارية ذات الطبقة التقاعدية  –عباس  وليد محمد -203 

 31, ص  8993-منشورات الحلبي الحقوقية لبنان  –العقود املبرمة بين الدول واالشخاص االجنبية  –حفيظة السيد حداد  -204 
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فترة التفاوض، واملكان الذي سیتم به املفاوضات وضرورة التزام املتعاقدین بالتفاوض بحسن نیة وجزاء 

 .مخالفة ذلك

 

  -التوصيات :

رط الثبات التشریعي یعد تدبيرا احترازیا وعالمة من عالمات األمان و االطمئنان للمستقبل وله دور مهم في ن شإ _6

تشجیع االستثمار و تحریك الدورة االقتصادیة خاصة بالنسبة للدول النامیة فوجود مثل هذا الشرط یعد ضمانة هامة 

 .لجذب و الستقطاب خاصة اإلستثمارات األجنبیة

هتمام الدول بمرحلة التفاوض وكذا مرحلة إعداد االتفاقات والحرص على تضمين هذه االتفاقات شرط ضرورة إ _8

الثبات التشریعي حمایة للمستثمر وشرط إعادة التفاوض للدولة املضیفة لالستثمار حفاظا على التوازن العقدي لهذه 

 .ة التنمیة االقتصادیةاالتفاقات وضرورة تشجیع األبحاث املتعلقة بعقود الدولة وذلك لخدم

ضرورة إعتماد الدول و األطراف املتعاقدة على بعض العقود النموذجیة التي تصدرها الهیئات املتخصصة أو على  _3

 .األقل إعداد عقود نموذجیة تضعها الدولة لتسهیل عملیة التعاقد مع الطرف األجنبي

 املصادر 

 الكتب  القانونية    

 .8990 -القاهرة  –دار النهضة العربية  –قانون العقد الدولي  –محمد عبد الكريم سالمة  -6

عه الطب –منشورات الحلبي الحقوقية  –عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة  -بشار محمد االسعد  -8

 .8991 -االولى 

بنان ل –ة منشورات الحلبي الحقوقي –العقود املبرمة بين الدولة واالشخاص االجنبية  –حفيظة السيد حداد  -3

- 8993. 

املشاكل القانونية في عقود نقل التكنلوجية الى الدول النامية منشورات الحلبي الحقوقية  –وفاء مزيد فلحوط  -8

 .8990 -الطبقة االولى  –

 –دار الجامعة الجديدة  –التحكيم في املنازعات التجارية ذات الطبقة التقاعدية  –وليد محمد عباس  -1

 .8969 -االسكندرية 

بعة الط –دار الثقافة العربية  –ضمانات االستثمار االجنبي في الدولة العربية  –صر عثمان محمد عثمان نا -1

 .8990 -االولى 

 

 البحوث العلمية 

الطبيعه القانونية لعقود االستثمار الدولي )بحث منشور ( مجلة العلوم القانونية  –ابراهيم محمد العقود  -6

 جامعة الزوية . –القانون  كلية –العدد السابع  –والشرعية 

مجلة الكوفة للعلوم القانونية  –بحث منشور –الضمانات العقدية لالستثمار  –حسين عيس ى عبد الحسين  -8

 بابل . –املعهد التقني  -8968- 86العدد  –والسياسية 



 

 

88 

 1029 الثامن  العدد

 –بحث منشور  –شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول  –عثمان محمد املعموري  -3

 جامعه كربالء. –كلية القانون  -8990 –العدد الثاني  –مجلة رسالة الحقوق 

 

حث ب –تاثير الصفة االجنبية في قانون االستثمار العراقي  –وخير الدين كاظم  –عبد الرسول عبد الرضا  -8

د العد -السنة االولى  –جامعه بابل  -مجلة العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية القانون  –منشور 

 .8990 -االول 

 –مجلة الرسالة الحقوق  –بحث منشور  –القيمة القانونية لشروط الثبات التشريعي  –طارق كاظم عجيل  -1

 كلية القانون جامعة ذي قار . 8966 –العدد الثالث  –السنة الثالثة 

 رسائل املاجستير 

بحث منشور على شبكة االنترنيت على موقع  – شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار الدولي –ابن الروخ جمعة 

google. 
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 مقارنة دراسة - اإلداري  للعقد االنفرادي التعديل في اإلدارة سلطة

حماية املعطيات الشخصية تحدي أساس ي لثقة املستهلك تجاه التجارة 

 09.02اإللكترونية دراسة على ضوء مقتضيات القانون 
 

  الغلى عبد الكبير  الدكتور 

 باحث في قانون األعمال             

 

، فإعالم الزبون بالعروض 205تعد معالجة البيانات الشخصية أمرا جوهريا في سياق التجارة اإللكترونية

التسويقية التي تخص السلع والخدمات املعروضة يستدعي، من أجل تنفيذ العقد أو الخدمة، جمع عدد من البيانات 

وتمثل هذه البيانات أهمية استراتيجية بالنسبة للمنهي عبر الخط حيث تسمح له بوضع أنماط  .206التي تهم املستهلك

استهالك تتماش ى وميوالت زبائنه وتغير السلوكيات الشرائية لكل واحد منهم، وهو ما يفرض عليه تغيير وتنويع عرضه 

تم أن هذا التجميع لهذه البيانات ال يمكن أن يلسلعه وخدماته وفق هذه امليوالت والسلوكيات املتغيرة لدى زبائنه. غير 

إال إذا وثق هؤالء بأن بياناتهم قد طلبت ألجل استعمالها في تحقيق تلك الغاية وأال يتولد لديهم شعور بأنه سوف يتم 

 . ولعل السبب الرئيس ي207تحويلها عن الغاية التي طلبت ألجلها أو أن يتم استخدامها ألغراض غير مشروعة أو تعسفية

الذي يبرر تردد املستهلكين في سياق التجارة اإللكترونية في القيام بعمليات شراء أو اختيار عروض أو برامج للتسوق عبر 

األنترنت وخاصة الدخول في اتصال مع مواقع تجارية موجودة في بلدان أخرى غير تلك املتواجدة في بلدهم يكمن في 

لإلضرار بهم، األمر الذي استدعى ضرورة التدخل التشريعي لوضع إطار  توجسهم من أن تستعمل البيانات التي قدموها

 .208قانوني فعال ومالئم يسمح "بتعزيز مناخ من الثقة يعد ضروريا للعالقات بين املنهي عبر الخط ومستخدمي األنترنت"

ز سلطة تعزي ومن هذا املنطلق عمدت مختلف التشريعات املقارنة للتدخل بغية كفالة جملة من الضمانات تتيح

 رقابة املستهلكين على بياناتهم الشخصية وبالتالي الحد من خطورة استعمالها دون موافقتهم.

                                                           
205 Jean FRAYSSINET, « La protection des données personnelles et l’entreprise en ligne », in actes du colloque de Marseille (15 juin 2001), 

éd.  Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002, pp. 89 et s., même auteur, « La traçabilité des personnes sur l’Internet, une possible 

menace pour les droits et libertés »,  in  Traçabilité et responsabilité, éd. Economica, p. 88. 
206 MEDEF, Guide « La protection des données personnelles : un enjeu essentiel pour la confiance des consommateurs et la 

compétitivité des entreprises », disponible sur : 

http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/Donnees_persos/Guide_Protection_des_donnees_personnelles.pdf. 

 نفس املرجع. 207 
208 Cynthia CHASSIGNEUX, Vie privée et commerce électronique, Thémis, 2005, spéc. p. 19. 

« Promouvoir un climat de confiance nécessaire à la relation devant s’établir entre le commerçant électronique et les internautes ». 

http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/Donnees_persos/Guide_Protection_des_donnees_personnelles.pdf
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املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة  90-90وهو ما جسده املشرع املغربي بإصداره القانون رقم 

بجالء مالمح هذه الحماية. فقد نصت  ، الذي كرس8990209فبراير  60املعطيات ذات الطابع الشخص ي الصادر في 

، على أن 210أحكام هذا القانون، املستوحاة أساسا من التجارب األجنبية الفرنسية واألوروبية على وجه الخصوص

 البيانات ذات الطابع الشخص ي ال يمكن أن تعالج إال بشكل قانوني وشرعي وشفاف مع احترام كرامة اإلنسان.

                                                           
املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه  90.90( بتنفيذ القانون رقم 8990فبراير  60) 6839ر من صف 88صادر في  6.90.61ظهير شريف رقم  209 

 .118(، ص 8990فبراير  83) 6839صفر  87بتاريخ  1766معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية عدد 

شخص ي كما يلي " كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما املعطيات ذات الطابع ال 90.90وقد عرفت املادة األولى من القانون رقم 

ف ر في ذلك الصوت والصورة، واملتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه". وأضافت نفس املادة على أنه" يمكن أن يكون الشخص قابال للتع

والسيما من خالل الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته  عليه إذا كان باإلمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،

 البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو االقتصادية أو الثقافة أو االجتماعية".

 وهو ذات التعريف الذي أورده األوربي من خالل:

- L’article 2 de la directive n°95/46/CE du 24 octobre 1995, «toute information concernant une personne physique identifiée 

ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à 

son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale». 

بأنها كل البيانات ذات الطابع الشخص ي  8967يناير  36وقانون  8998غشت  1الذي تم تعديله بمقتض ى قانون  6070يناير  1فرنسا فقد عرف قانون 

لخاصة امعلومة تسمح بشكل مباشر أو غير مباشر بتهديد هوية الشخص الذي تتصل به. غير أن املشرع الفرنس ي لم يرغب في إعادة نفس قائمة العناصر 

 6070يناير 1ن قانون بالشخص املعني والتي تسمح بالتعرف عليه، كما حددها التوجيه األوروبي املشار إليه سلفا، حيث نص من خالل املادة الثانية م

 على أنه يمكن التعرف على شخص ذاتي من خالل الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر او عدة عناصر مميزة لهويته.

- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF du 7 janvier 1978 page 227. Modifiée 

par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 et la LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017. 

- L’article 2 de la loi de 1978 Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004, « par référence à un numéro d’identification ou à un 

ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».    

ية األشخاص الطبيعيين تجاه املتعلق بحما 6001أكتوبر  88الصادر في   CE/95/46فعلى صعيد القانون األوروبي املوحد فقد أقر التوجيه رقم  210 

ي تمعالجة بياناتهم ذات الطابع الشخص ي وحرية حركة هذه البيانات، هامشا كبيرا من الحماية للمعطيات الشخصية. فقد جاء لتوضيح املبادئ ال

افة ماثلة على مستوى عالي في كللمجلس األوروبي واالستفاضة فيها بشكل مفصل، والتي كانت تهدف إلى وضع "مسطرة م 690جاءت بها االتفاقية رقم 

 الدول األعضاء في االتحاد بغية إلغاء العقبات أمام تبادل البيانات الضرورية لعمل السوق الداخلية". راجع:

- Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JOCE 23 

novembre 1995 n° L 281, p.31. 

 حول هذا التوجيه يمكن مراجعة:

- Marie-Anne GALLOT-Le LORIER , « La directive européenne du 11 mars 1996 sur la protection des données », Legicom, 

1995, n° 10, pp. 59-61 ; Jean FRAYSSINET, « La directive  du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données », RLDI,1 

mars 1995, pp. 1-11 ; Marie-Claire PONTHOREAU, « La directive  du 24 octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données », RFDA, n°1, pp. 125-150 ; Ulf BRÜHANN, « La directive européenne relative à la protection des données, 

fondements, histoire, points forts », RF adm. Publ., 1999, n° 89, pp. 9-19 ; même auteur : « La protection des données à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BC2567DE802EC8E85F6B2F46BFA37861.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000033897475&dateTexte=20170121
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يات الشخصية للمستهلك املتعاقد إلكترونيا هي التي دفعت املشرع الفرنس ي أيضا وهذه الرغبة في حماية املعط

املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي  8998غشت  1إلى إصدار  قانون 

، والذي كان يرمي وفق 211املتعلق باملعلومة وامللفات والحريات 6070يناير  1الصادر في  78- 17املعدل للقانون رقم

مشروع القانون إلى محاولة مالئمة التشريع الفرنس ي الساري املفعول مع تطور املعالجة اآللية للمعلومات اإلسمية في 

                                                           
caractère personnel et la Communauté Européenne », Rev. Marché commun, 1 mai 1999, pp. 328-341 ; Laure 

MARINO, « La protection des données personnelles et le contrat électronique », in L’acquis communautaire. Le contrat 

électronique, Judith ROCHFELD (dir.), Paris, Economica, 2010, pp. 409-436; Herbert BERKERT, « Some Preliminary 

Comments on the DIRECTIVE 95/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 

1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 

data », accessible sur: http://www.lex-electronica.org/docs/articles_198.html. 

وتهدف هذه االتفاقية بحسب مادتها األولى إلى أن تضمن لكل شخص ذاتي، فوق تراب الدول األعضاء في االتحاد، أيا كانت جنسيته أو محل 

ه احترام حقوقه وحرياته األساسية، والسيما حقه في حياة خاصة تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي التي تتصل به إقامت

 سواء في القطاعين العام أو الخاص.

- Convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et ses protocoles additionnels ; cette convention a pour but, aux termes de son article 1er, « de 

garantir, sur le territoire de chaque Partie, à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le 

respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel la concernant », que ce soit dans le secteur public ou privé. 

غير أن  6000أكتوبر  68في إطار التشريع الفرنس ي قبل  CE/95/46قد كان من املقرر اعتماد نفس أحكام التوجيه األوروبي رقم في فرنسا ف 211 

 املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي. 8998غشت  1ذلك لم يتم إال مع صدور قانون 

- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités 

publiques indépendantes, JORF n°0018 du 21 janvier 2017. 

- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 

caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

JORF du 7 août 2004, p.14063. 

 حول االنتقادات التي وجهت لهذا القانون راجع:

- Jean FAYSSINET, « La loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 : 

continuité et/ou rupture ? », RLDI, 2005, n° 9, pp. 50 à 55 ; Sophie VULLIET-TAVERNIER, « Après la loi du 6 août 2004 : 

nouvelle loi « informatique et libertés », nouvelle CNIL ? », Dr. soc., 2004, no12, pp. 1055-1065 ; Lionel COSTES, « La loi 

"Informatique et libertés" maintenue mais dans une version profondément modifiée par la loi du 6 août 2004 », Bulletin 

Lamy droit de l'informatique et des réseaux, 2004, n° 172. - pp. 1-7 ; Agathe LEPAGE, « Réflexions de droit pénal sur la loi 

du 6 août 2004 relative à la protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel », dr. 

pén., 2005, n° 3, pp. 6-12 ; Anne SENDRA, « Informatique et libertés : que change la réforme du 6 août 2004 ? », in Le 

harcèlement numérique, sous la dir. Jean-Luc GIROT, Dalloz, 2005, pp. 187-208.   

http://www.lex-electronica.org/docs/articles_198.html
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القطاع الخاص كما في القطاع العام ومالءمته بشكل أوسع مع التطورات التكنولوجية العديدة التي يعرفها مجتمع 

 املعلومات.

س تم الحرص على أن يتم تطهير املعامالت املبرمة في إطار التجارة اإللكترونية من كافة الشوائب وعلى هذا األسا

التي من شأنها أن تشكل عقبات أمام إقبال املستهلك على تلبية حاجته ورغباته من السلع واملنتجات املعروضة عبر 

والذي ال يكون ممكنا إال من خالل وضع وسائل -شبكة األنترنت، دون سرقة أمواله أو تهديد سالمة معطياته الشخصية 

تشريعات هو الذي دفع اليوم الكثير من ال -تهدف إلى تعزيز ثقته في التجارة اإللكترونية وتساهم في تبديد شكوكه حولها

 كاملقارنة إلى تكريسها من خالل النص على مجموعة من الضمانات املناسبة من شأنها أن تساهم في كفالة حق املستهل

حيث عمدت  في توفير الحماية الكافية ملعطياته الشخصية في الحالة التي يقدم فيها على إبرام عقود بالشكل اإللكتروني،

إلى تمتيعه بمجموعة من الحقوق تكفل له ذلك سنحاول تسليط الضوء عليها تباعا. وتتمثل في حقه في الولوج 

عرض على معالجتها وكذا حقه في تصحيح أو حذف املعطيات غير للمعطيات املتعلقة به )املطلب األول( وحقه في الت

 الصحيحة أو املعالجة تجاهال لقواعد حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: حق املستهلك في الولوج إلى معطياته املعالجة

ي ص ي للشروط التي يفرضها القانون، يقتض إن تقدير املستهلك ملدى مطابقة معالجة معطياته ذات الطابع الشخ

أن تتاح له إمكانية معرفة هذه املعطيات وكذا الولوج إليها، وهو ما جسده املشرع املغربي، على غرار باقي التشريعات 

 املقارنة، عبر إقراره لحق الشخص املعني )املستهلك( في الولوج إلى املعطيات املعالجة ذات الصلة به، من خالل القانون 

. وألجل فهم أهم مضامين هذا الحق سنحاول استهالال تحديد املقصود بحق الولوج إلى املعطيات املعالجة 90.90رقم 

)الفقرة األولى(، لنمر بعدها لدراسة طرق ممارسته )الفقرة الثانية( وكذا تسليط الضوء على مختلف االستثناءات التي 

 ترد عليه )الفقرة الثالثة(.

 فهوم حق الولوج للمعطيات ذات الطابع الشخص يالفقرة األولى: م

املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة  90.90من القانون رقم  7نص املشرع املغربي، من خالل املادة 

املعطيات ذات الطابع الشخص ي، على حق كل شخص في الولوج إلى املعطيات املتعلقة به، دون عراقيل وفي فترات 

. وباستقرائنا ملضامين هذه املادة نخلص إلى أن الحق في 212فور ودون تأخير أو أداء مصاريف مكلفةمعقولة وعلى ال

 الولوج يتكون من ثالثة حقوق فرعية منفصلة ولكنها مترابطة فيما بينها.

وتتمثل الحقوق املذكورة في حق املستهلك في االطالع، وبموجب هذا الحق فإن كل شخص يجب أن يحصل من 

تأكيد على أن املعطيات ذات الطابع الشخص ي املتعلقة خاص أو عام يعنى بمعالجة املعطيات الشخصية على "كل جهاز 

به تعالج أو ال تعالج، وكذا على معلومات مرتبطة على األقل بغايات املعالجة وفئات املعطيات التي تنصب عليها واملرسل 

                                                           
" يحق للشخص املعني بعد اإلدالء بما يثبت هويته أن يحصل من املسؤول عن املعالجة في فترات معقولة وعلى 90.90من القانون رقم  7املادة  212

 ما يلي...". الفور ودون عوض على

  CE/95/46من التوجيه األوروبي رقم  68املعدل، واملادة  6070يناير  1من قانون  30راجع ايضا نص املادة  -

- L’article 12, a) de la directive 95/46/CE : «  sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs » 
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وهو ذات  .213لذين أوصلت إليهم املعطيات ذات الطابع الشخص ي"إليهم أو فئات املرسل إليهم أو فئات املرسل إليهم ا

تقصر حق االطالع فقط  6070يناير  1القديمة من قانون  38التوجه الذي أقره املشرع الفرنس ي بعد أن كانت املادة 

على كافة . وينطبق الحق في االطالع 214على املعالجات اآللية املصرح بها لدى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات

املعالجات بما فيها تلك املعفاة من كافة الشكليات املسبقة التي يقررها القانون كاستصدار تصريح أو إذن مسبق ألجل 

 معالجة معطيات ذات طابع شخص ي. 

 إحاطة املستهلك، وفق شكل مفهوم،أما العنصر الثاني الذي ينطوي عليه الحق في الولوج فيتمثل في أن تتم 

. ويشكل الحق في معرفة أصل 215لتي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر املعطياتباملعطيات ا

املعطيات املستعملة مستجدا خاصا مهما بالنظر إلى أهمية التساؤل الذي يشغل بال األشخاص املعنيين ويثار في أغلب 

 األحيان حول مصدر املعلومات املراد معالجتها.

"معرفة املنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ج أيضا، منح املستهلك إمكانية كما يشمل الحق في الولو 

. وينطبق هذا األمر على قرارات قبول أو رفض قروض االستهالك مثال املتخذة من "216الطابع الشخص ي املتعلقة بهذات 

                                                           
 .90.90من القانون  7)أ( من نص املادة راجع البند  213 

-L’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 : « 1° 

La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou 

aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ». 

-Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, JORF n°66 du 19 mars 2003 p.4761. 

-L’article 12, a) de la directive 95/46/CE : « - la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des 

informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les 

catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées… ». 
214 l’ancien article 34 de la loi du 6 janvier 1978 : « Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou 

organismes chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-

dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir 

communication ». 

 .90.90من القانون  7راجع البند )ب( من نص املادة  215 

-Directive 95/46/CE, art. 12, a) : « - la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que 

de toute information disponible sur l'origine des données ». 

 -Loi du 6 janvier 1978 modifiée , art. 39-4 : « La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la 

concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ». 

 .90.90من القانون  7راجع البند )ج( من نص املادة  216 

-Directive 95/46/CE, art. 12, a) : « - la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant, 

au moins dans le cas des décisions automatisées visées à l'article 15 paragraphe 1 ». 

-Loi du 6 janvier 1978 modifiée، art. 39-5: «Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le 

traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l’intéressé». 
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ي حال منح القرض ويسمى هذا قبل البنوك والهيئات املالية على أساس تقييم إحصائي يرصد مدى خطورة الخسارة ف

 . SCORING"217التقييم ب "

 الفقرة الثانية: ممارسة الحق في الولوج

عالج املشرع املغربي طرق ممارسة املستهلك لحقه في الولوج للمعطيات ذات الطابع الشخص ي املتصلة به، من 

ق "في فترات معقولة وعلى الفور ودون املذكورة سلفا، حيث اكتفى فقط بالتأكيد على أن يمارس هذا الح 7خالل املادة 

 عوض"، دون الخوض في طرق وشكليات ممارسته. 

املعدل، التطرق بش يء من التفصيل لطرق  6070من قانون  30بخالف نظيره الفرنس ي الذي حاول، في إطار املادة 

ما تي تخصه بأن يدلي بممارسة الحق في الولوج، حيث ألزم الشخص املعني الراغب في الولوج للمعطيات الشخصية ال

يثبت هويته. كما أوكل للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات مهمة تحديد شروط ممارسة الحق في الولوج، والتي أكدت 

في توصيتها املتعلقة بتنفيذ الحق الفردي للولوج إلى امللفات اآللية بأنه يمكن وفق القانون ممارسة الحق في الولوج من 

الذي تم تسجيل معلومات تخصه دون أن يكون هذا األخير مطالبا بتبرير مصلحة تعزز طلبه طرف الشخص املعني 

، مع 218لولوج املعلومات املذكورة، وأضافت بأن األمر يتعلق بحق شخص ي صرف ال يمكن ممارسته إال من قبل صاحبه

مارسة سية تعيين نائب أو وكيل ملبعض االستثناءات املقبولة في هذا الشأن. وهكذا فقد اعتبرت اللجنة الوطنية الفرن

حق الولوج عن القاصر وناقص األهلية أمرا ممكنا، غير أن هذا االستثناء يجب أن يتم االتفاق على حدوده ومداه بكل 

" بأن ممارسة املحامي حق الولوج محل موكله يعد أمرا BAYONNEدقة. وفي هذا اإلطار ارتأت املحكمة اإلبتدائية ل"

في ذلك على توصية اللجنة الوطنية الفرنسية على اعتبار أن قبول ممارسة الشخص املعني لحقه في مرفوضا، مرتكزة 

 .219الولوج بمساعدة مستشار له يؤدي إلى "أن املحامي ال يمكنه أن يمثل موكله ألجل ممارسة الحق في الولوج"

 يمكن ممارسته إلكترونيا أو وبخصوص شكل طلب ممارسة هذا الحق فقد استقر توجه املشرع املغربي على أنه 

. وللحيلولة دون الولوج غير املبرر للغير ملعطيات شخصية ال تخصه فقد 220عبر تقديم الطلب في عين املكان أو كتابة

فرض املشرع املغربي أيضا مراقبة دقيقة بغية التأكد من هوية الشخص الراغب في الولوج إلى املعطيات الشخصية، 

يتم فيها تقديم طلب الولوج في عين املكان فإنه يجب على املسؤول عن املعالجة التأكد من هوية ذلك أنه في الحالة التي 

. أما عندما تتم ممارسة حق الولوج كتابة فإن 221مقدم الطلب وذلك من خالل مطالبته باإلدالء بوثيقة تثبت هويته

                                                           

217 Jean FRAYSSINET, « La protection des données personnelles », op. cit., p.  120.  

218 Délibération n° 80-010 du 1er avril 1980 portant adoption d'une recommandation relative à la mise en œuvre du droit individuel 

d'accès aux fichiers automatisés.   
219 TGI Bayonne, Ord réf, 28 mars 2001, Raymond B. / GIE Prévention Téléphone Mobile. Expertises, Octobre 2001, p. 359.   

 ، السالف الذكر.8.90.611من املرسوم رقم  31املادة  نظر أ 220 

املذكور، يمكن تقديمها إلى املسؤول عن املعالجة  90.90من القانون رقم 0إلى  7الطلبات الرامية إلى تنفيذ الحقوق املنصوص عليها في املواد من -6 "

 كتابة، وإلكترونيا أو في عين املكان".

دلي في عين عندما يقدم طلب .6، السالف الذكر. "8.90.611من املرسوم رقم  43املادة نظر أ 221 
ُ
بهويته لدى املسؤول عن املعالجة،  املكان، فاملعني امل

ملساعدته، ويمكن أن يقدم الطلب أيضا من طرف شخص مفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل املعني، بعد أن يبرر انتدابه،  مستشارا يمكن أن يختار

 وهوية املنتدب".
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 . وفي هذا اإلطار أضافت222توقيع صاحبها الطلب يجب أن يكون موقعا ومرفقا بنسخة من وثيقة للتعريف بالهوية تحمل

اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية وجوب أن يحدد الطلب العنوان الذي سيتم بعث اإلجابة إليه والتي 

ترسل في ظرف عادي عبر البريد، غير أنه عندما ال يكون العنوان املحدد مطابقا للعنوان املشار إليه في املعلومات املسجلة 

التي يستهدف مقدم الطلب الولوج إليها، فإنه يمكن عند االقتضاء إرسال اإلجابة عبر رسالة مضمونة دون إشعار 

 .223باالستالم ويتم التحقق من الهوية أثناء إرسال الظرف

وفي هذا اإلطار لم يحدد املشرع املغربي أي أجل محدد ملمارسة الحق في الولوج، غير أنه أعطى الحق للمسؤول 

، في أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال 90.90من القانون  7املعالجة، من خالل الفقرة الثانية من املادة عن 

اإلجابة على طلبات الولوج املشروعة، وهو ذات التوجه الذي تبناه التشريع الفرنس ي حيث أوكل للجنة الوطنية 

يتعين على املسؤول عن املعالجة احترامها للجواب على طلبات للمعلوماتية والحريات الفرنسية مهمة تحديد اآلجال التي 

 الولوج املشروعة. 

وفي هذا الصدد أوضحت اللجنة املذكورة بأن "الجواب على طلب الولوج إلى املعطيات الشخصية املقدم من 

لقة لخاصة املتعقبل الشخص املعني يجب أن يتم في أقصر اآلجال، مع األخذ بعين االعتبار بعض العوائق التقنية ا

بالبحث عن املعلومات. عدا في حالة االستعجال، والتي يترك تقديرها للجنة، فإنه يمكن عند االقتضاء إرجاء اإلجابة 

عن الطلب املذكور عندما يتم الشروع في تاريخ محدد في معالجات التحديث أو إصدار امللف دون أن يتعدى أجل 

املعلومات موضوع إحاطة منتظمة لكل شخص معني على األقل مرة في  اإلجابة ثالثة أشهر، وذلك عندما تكون 

 .224السنة"

 الفقرة الثالثة: استثناءات وحدود الحق في الولوج

قرر املشرع املغربي جملة استثناءات ترد على ممارسة املستهلك لحقه في الولوج، من خالل الفقرة الثانية من 

ه يمكن للمسؤول عن املعالجة التعرض على الطلبات التي يكون شططها حيث نصت على أن 90.90من القانون  7املادة 

                                                           
 ، السالف الذكر.8.90.611من املرسوم رقم  44املادة  222 

  ندما تقدم كتابة إلى املسؤول عن املعالجة، يتعين أن تكون موقعة ومرفقة بنسخة من بطاقة التعريف مع تحديد موضوع الطلب بدقة ".ع-8" 
223 Délibération n° 80-010 du 1er avril 1980, op. Cité.  
224Délibération n° 80-010 du 1er avril 1980, op. Cité.  « sous réserve de contraintes techniques particulières relatives à la recherche des 

informations, la réponse doit être communiquée à bref délai. Sauf urgence soumise, le cas échéant, à l'appréciation de la Commission, la 

réponse peut être différée lorsqu'il est procédé à date fixe à des traitements de mise à jour ou d'édition du fichier sans que le délai de 

réponse puisse excéder trois mois; lorsque les informations sont l'objet d'une communication systématique à chaque personne 

concernée au moins une fois l'an ». 
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غير أنه يلزم املسؤول عن املعالجة، في حالة التعرض وعرض  .225بينا، والسيما من حيث عددها وطابعها التكراري"

 . 226القضية على أنظار قاض ي املوضوع، بإثبات الطابع التعسفي أو الشطط البين للطلب محل النزاع

حيث  90.90227الستثناء الثاني فيكمن فيما نص عليه البند الرابع من املادة الثانية من القانون رقم أما ا

استبعدت من نطاق تطبيق هذا القانون املعطيات ذات الطابع الشخص ي املحصل عليها واملعالجة ملصلحة الدفاع 

لجرائم والجنح وزجرها. وبالتالي فإن استبعاد الوطني واألمن الداخلي أو الخارجي للدولة وكذا األغراض الوقائية من ا

هذا الصنف من املعالجات من نطاق تطبيق القانون املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات 

الطابع الشخص ي يؤدي بالضرورة إلى انتفاء حق الشخص املعني في ممارسة حقه في الولوج بخصوص هذا الصنف من 

يمكن أن نذهب أبعد من ذلك ونجزم أن حرمان الشخص املعني من حقه في اإلخبار في حالة معالجة  املعطيات، كما

                                                           
 املعدل. 6070من قانون  30من خالل املادة  التي أقرها املشرع الفرنس يوهي نفس األحكام  225

- L’article 39-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : « s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur 

nombre, leur caractère répétitif ou systématique… ». 

: "يحق للمسؤول عن املعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال اإلجابة على طلبات الولوج املشروعة كما 90.90القانون رقم  من 7املادة  226 

الذي  ةيمكنه التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا، والسيما من حيث عددها وطابعها التكراري. في حالة التعرض، يلزم املسؤول عن املعالج

 إليه الطلبات باإلدالء بالحجة على شططها الظاهر". قدمت

ال يطبق هذا القانون على: املعطيات ذات الطابع الشخص ي املحصل عليها واملعالجة ملصلحة الدفاع الوطني -8:" 90.90املادة الثانية من القانون رقم  227 

لشخص ي املحصل عليها واملعالجة ألغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها واألمن الداخلي أو الخارجي للدولة، وال يطبق على املعطيات ذات الطابع ا

ها والغاية تإال وفق الشروط املحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه امللفات املعنية ؛ ويبين هذا النظام املسؤول عن املعالجة وشرط مشروعي

نيين واملعطيات أو أصناف املعطيات املرتبطة بها ومصدر املعطيات واألغيار أو فئات األغيار املوصلة أو الغايات املتوخاة منها وفئة أو فئات األشخاص املع

 ها".إليهم هذه املعطيات واإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان سالمة املعالجة. ويعرض هذا النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأي

على أنه يمكن للدول األعضاء اتخاذ إجراءات تشريعية ترمي إلى الحد من نطاق  CE/95/46التوجيه األوروبي رقم  من 63نصت املادة وفي نفس االتجاه 

لولوج، ا الحقوق وااللتزامات املقررة لفائدة األشخاص املعنيين بمناسبة معالجة معطيات ذات طابع شخص ي، بما في ذلك تلك املرتبطة منها بالحق في

طاق إعمال هذا الحق ضروريا للحفاظ على أمن الدولة أو الدفاع أو األمن العام أو الوقاية أو البحث أو الكشف عن املخالفات عندما يكون الحد من ن

و ألجل التحاد أالجنائية واملتابعة ألجلها أو اإلخالل بقواعد السلوك في حالة املهن املنظمة، أو ألجل مصلحة اقتصادية أو مالية مهمة لدولة عضو في ا

  همة رقابية أو تفتيش أو تنظيمية تتعلق بممارسة السلطة العمومية ملهامها أو ألجل حماية الشخص املعني أو حقوق وحريات اآلخرين.م

L’article 13 de la directive 95/46/CE : « 1. Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des 

obligations et des droits prévus à l'article 6 paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11 paragraphe 1 et aux articles 12 et 21, lorsqu'une telle 

limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder : 

a) la sûreté de l’État ; 

b) la défense ; 

c) la sécurité publique ; 

d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des 

professions réglementées ; 

e) un intérêt économique ou financier important d'un État membre ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, 

budgétaire et fiscal ; 

f) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l'exercice de l'autorité publique, 

dans les cas visés aux points c), d) et e) ; 

g) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui ». 
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املعطيات ألغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية يقتض ي بالنتيجة استبعاد ممارسة الشخص املعني لحقه في الولوج 

 .228عندما يتعلق األمر بمعالجة معطيات لألغراض السالف ذكرها

، فإن الحق في لولوج يسمح للمستهلك باالطالع على املعطيات ذات الطابع الشخص ي املتصلة به وعلى العموم

واإلملام بها وإدراك مدى خطورة انعكاساتها عليه، وبالتالي يسمح له باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتجنيبه ذلك، من 

اكتنف هذه املعطيات من أخطاء أو نقص خالل ممارسة حق التعرض على معالجة معطياته وكذا حقه في تصحيح ما 

 قبل القيام بمعالجتها )املطلب الثاني(.

 املطلب الثاني: حق املستهلك في ممارسة رقابة على استعمال معطياته الشخصية

عني التشريع املقارن بكفالة الحماية املناسبة لحق املستهلك في حماية معطياته ذات الطابع الشخص ي. وفي سبيل 

الحماية بشكل فعال، أقر حق املستهلك في التعرض على معالجة املعطيات املتصلة به من جهة )الفقرة تحقيق هذه 

 األولى(، كما منحه الحق في تصحيح ما اكتنفها من أخطاء من جهة ثانية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: حق املستهلك في التعرض على معالجة معطياته الشخصية

الشخص املعني )املستهلك( في التعرض أو ما يسميه جانب من الفقه بحق النقض يشكل االعتراف بحق 

، "التعبير األكثر وضوحا وامللموس بشكل أكبر لفكرة حق الفرد في السيطرة والرقابة على املعلومات التي 229الحقيقي

ممارسات التحميل لقواعد ، كما أنه يمثل الوسيلة الفعالة التي تمكنه من "اإلحتراز من بعض محاوالت و 230تتعلق به"

املعطيات والتحايل على أهدافها، والتي قد تسفر عن نتائج من شأنها أن تهدد الحقوق املعترف لهم بها بموجب القوانين 

. وتحقيقا لهذه الحماية املنشودة نظم املشرع املغربي الحق في التعرض من خالل 231الوطنية والدولية لحماية املعطيات"

، وميزت في ذلك بين حالتين اثنتين، تتعلق أوالهما بضرورة استناد التعرض إلى أسباب 90.90232نون رقم من القا 0املادة 

 مشروعة )أوال(، فيما تهم الحالة الثانية املعالجات املتصلة بغاية ترتبط باإلستقراء )ثانيا(.

 

 

                                                           
وهو نفس التوجه الذي قرره املشرع الفرنس ي حيث نص على أنه ال يمارس الحق في الولوج عندما تكون املعطيات محفوظة في شكل ال يمثل أي   228 

 ال يمارس طيلة مدة ال تتجاوز املدة الضرورية إلنجاز غايات إحصائيات أو البحث العلمي أو تاريخية.ضرر على الحياة الخاصة للشخص املعني، كما أنه 

L’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère 

personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et 

pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou 

historique… ». 
229 Claire LEVALLOIS –BARTH, La protection européenne des données à caractère personnel, Th. Rennes I, 2003, p. 249. 
230 CNIL, 13ème rapport. 
231 CNIL, 18ème rapport. 

من التوجيه  68املادة ابع الشخص ي من خالل وفي نفس االتجاه أقر املشرع األوروبي حق الشخص املعني في التعرض على معالجة معطياته ذات الط 232 

 املعدل. 6070من قانون  30، وفي إطار التشريع الفرنس ي من خالل املادة CE/95/46األوروبي رقم 
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 أوال: الحق في التعرض ألسباب مشروعة 

، بحق املستهلك في التعرض ألسباب "مشروعة" على القيام 233الفرنس ي اعترف املشرع املغربي، على غرار نظيره

. ويمارس الحق في التعرض مجانا ودون 234بمعالجة معطيات تخصه، دون أن يشترط أن تكون األسباب املذكورة مقنعة

الل من خ أداء أية مصاريف من قبل املستهلك، ويتم ذلك في الغالب بواسطة وضع عالمة في خانة معدة لهذا الغرض أو 

 استمارة مجانية يتم ملؤها على املوقع اإللكتروني للمنهي عبر الخط.

إذا كانت املعالجة ، 235املشار إليها سلفا 0وال يطبق الحق في التعرض، إعماال ألحكام الفقرة األخيرة من املادة 

ي صريح في املحرر الذ تستجيب اللتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه األحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتض ى

 يأذن باملعالجة.

 ثانيا: الحق في التعرض على املعالجات اإلستقرائية

                                                           
 فقد أقر املشرع الفرنس ي نفس األحكام التي نص عليها املشرع املغربي بخصوص حق الشخص املعني )املستهلك( في التعرض على معالجة معطياته 233 

قبل تعديله، للشخص املعني بحقه في التعرض ألسباب  6070يناير  1من قانون  81سبق للمشرع الفرنس ي بأن اعترف، من خالل املادة الشخصية. و 

من  30حيز التنفيذ، من خالل املادة  8998غشت  1"مشروعة" على القيام بمعالجة معطيات تخصه. وهو ذات التوجه الذي أقره بعد دخول تعديل 

 في صيغتها القديمة دون إدخال أي تعديل عليها.  81تي أعادت نفس أحكام الفقرة األولى من املادة ال

-  L’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 par la loi n°2004-801 du 6 août 2004:«Toute personne physique a le droit de 

s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un 

traitement ». Accessible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000886460&pageCourante=00229. 

، على ضرورة اعتراف الدول األعضاء بحق لشخص CE/95/46من التوجيه رقم  68املادة بخالف املشرع األوروبي الذي اشترط ذلك حيث نصت  234 

ت على األقل في الحاال املعني في أن يتعرض في أي وقت ألسباب مشروعة ومقنعة تتعلق بوضعيته الخاصة، على القيام بمعالجة معطيات تخصه، 

من ممارسة أو ضالواردة في املادة السابعة من التوجيه املذكور وتحديدا الحالة التي تكون فيها املعالجة ضرورية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام 

صلحة إلنجاز محددة. وكذا حالة ضرورة املعالجة السلطة العمومية التي يتوالها املسؤول عن املعالجة أو أحد األغيار الذي يتم اطالعه على املعطيات امل

ذا مشروعة يتوخاها املسؤول عن املعالجة أو املرسل إليه مع مراعاة عدم تجاهل مصلحة الشخص املعني أو حقوقه وحرياته األساسية. راجع في ه

 الصدد:

- L’article 14, a) de la directive 95/46/CE :«  s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation 

particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement ». 

-L’article 7 de la directive 95/46/CE points e) et f)e) il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice 

de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées 

Ou 

f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données 

sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui 

appellent une protection au titre de l'article 1er paragraphe 1. 
 املعدل 6070من قانون  30املادة  الفقرة الثانية من االتجاه نصتوفي نفس  235

 L’article 38, alinéa 2 de la loi du 6 janvier modifiée : «Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond 

à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le 

traitement ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000886460&pageCourante=00229
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لقد أفضت دراستنا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في ميدان حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي، 

 .عالجة املعطيات ألغراض اإلستقراءإلى القول بأن املشرع املغربي أقر حقا عاما وغير مشروط ملمارسة التعرض في إطار م

فهذا األخير يمارس بطريقة سرية ودون أن يكون الطالب ملزما بتبريره أو بأداء مصاريف عنه. وهكذا فإن هذا االمتياز 

املمنوح للمستهلك، املتمثل في حقه في التعرض، يمكنه من الحيلولة دون تسويق معطياته الشخصية وبالتالي جعلها 

 .236متها السوقيةتفقد كامل قي

ويستمد حق املستهلك في التعرض على معالجة معطياته ذات الطابع الشخص ي ألغراض اإلستقراء، أساسه في 

التي نصت على أنه يحق لكل شخص ذاتي التعرض دون مصاريف على  0القانون املغربي من الفقرة الثانية من املادة 

ت والسيما التجارية منها من لدن املسؤول الحالي عن املعالجة أو استعمال املعطيات املتعلقة به ألغراض االستقراءا

 83. وحرصا من املشرع املغربي على تيسير ممارسة الحق في التعرض فقد نصت املادة 237مسؤول عن معالجة الحقة

تمت  ، على أنه ينبغي أن يكون في وسع الشخص املعني الذي8990ماي  86الصادر بتاريخ  8.90.611من املرسوم رقم 

. فيما لم يتطرق املشرع املغربي 238التصديق النهائي على أجوبته" معالجة معطياته الشخصية "التعبير عن اختياره قبل

لألسف، بخالف نظيره الفرنس ي، إلى إلزام املسؤول عن املعالجة بالقيام، في حالة صحة أو مشروعية التعرض املمارس 

ار باقي املسؤولين املرسل إليهم املعطيات دون تأخير بغية جعل الحق من طرف املستهلك بوصفه الشخص املعني، بإخب

 .239في التعرض املعبر عنه أكثر نجاعة

هذه النجاعة في حماية معطيات املستهلك الشخصية تتجسد أيضا من خالل منحه الحق في تصحيح ما اكتنف 

 هذه املعطيات من أخطاء، وهو ما سنحاول التطرق له في النقطة املوالية.

 الفقرة الثانية: حق املستهلك في تصحيح املعطيات املتصلة به

يعد الحق في التصحيح النتيجة املنطقية لاللتزام امللقى على عاتق املسؤول عن املعالجة بالحرص على دقة 

 وصحة املعطيات املعالجة. 

ية املعطيات ذات الطابع من قانون حما 0وقد أسس املشرع املغربي لحق املستهلك في التصحيح من خالل املادة 

الشخص ي، التي أقرت أحكاما مماثلة لتلك التي أوردها املشرع الفرنس ي في هذا الخصوص، حيث نصت على حق كل 

شخص ذاتي قدم ما يثبت هويته أن يطلب بحسب األحوال من املسؤول عن املعالجة تحيين أو تصحيح أو مسح أو 

خص ي التي تخصه وال سيما بسبب الطابع غير املكتمل أو الغير الصحيح إغالق الولوج إلى املعطيات ذات الطابع الش

                                                           
236 Ludovic COUDRAY, op.cit. , p. 152. 
237 L’article 38, alinéa 2 de la loi du 6 janvier modifiée. 
238 L’article 96 du décret du 20 octobre 2005, tel que modifié par celui du 25 mars 2007 : « en mesure d’exprimer son choix avant la 

validation définitive de sa réponse ». 
239 L’article 97 du décret du 20 octobre 2005, tel que modifié par celui du 25 mars 2007 : « Le responsable du traitement auprès duquel 

le droit d'opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire 

des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition ». 
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أيام كاملة  69. ويلزم املسؤول عن املعالجة في هذا اإلطار بإجراء التصحيحات املطلوبة داخل أجل 240لتلك املعطيات

 كحد أقص ى.

حقه في التصحيح أو وعلى غرار ممارسة الحق في الولوج، فإنه يتعين على الشخص املعني الراغب في ممارسة 

املسح أو إغالق الولوج إلى املعطيات الشخصية املتصلة به أو حفظها، بأن يقدم للمسؤول عن املعالجة ما يثبت هويته، 

حتى يمكنه من ممارسة حقوقه املذكورة. كما يمكن لورثة الشخص املعني بعد إثبات هويتهم، مطالبة املسؤول عن 

 . 241لشروع في تحيين هذه املعطيات مع األخذ بعين االعتبار حادثة الوفاة املذكورةمعالجة معطيات تتعلق باملورث با

وهكذا يلزم املسؤول عن املعالجة، بعد تلقيه طلب التصحيح من الشخص املعني، بأن يثبت شروعه في تنفيذ 

اع عبء إثبات قيامه ، ويقع على عاتقه أيضا في حالة النز 242العمليات املطلوبة دون تحميل مقدم الطلب ألية مصاريف

. غير أنه في حالة 243بما يلزم بخصوص طلب التصحيح أو املسح أو إغالق الولوج للمعطيات ذات الطابع الشخص ي

الرفض أو عدم استجابة املسؤول عن املعالجة للطلب داخل األجل املحدد قانونا، فإنه يحق للشخص املعني أن يقوم 

لحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي، التي تكلف أحد أعضائها للقيام  بإيداع طلب التصحيح لدى اللجنة الوطنية

                                                           
 املشار إليه سلفا. 90.90من القانون رقم  0راجع نص املادة  240

 املعدل. 6070من قانون  89فس االتجاه نص املشرع الفرنس ي من خالل املادة وفي ن

L’article 40 de la loi du 6 janvier modifiée par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016: «Toute personne physique justifiant de son identité 

peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les 

données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la 

communication ou la conservation est interdite…». 

التي بموجبها يتعين على الدول  CE/95/46من التوجيه األوروبي رقم  68القانون األوروبي الحق في التصحيح من خالل املادة ومن جانبه أيضا أقر 

إلى املعطيات ذات الطابع  األعضاء أن تضمن لألشخاص املعنيين أن يحصلوا من املسؤول عن املعالجة على حق "تصحيح أو مسح أو إغالق الولوج

 الشخص ي التي تكون معالجتها غير مطابقة للتوجيه الحالي والسيما بسبب الطابع غير املكتمل أو غير الصحيح لتلك املعطيات". 

- L’article 12, b) de la directive 95/46/CE : « Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d'obtenir du 

responsable du traitement : b) selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n'est 

pas conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données ». 

 690 دخال مفهوم إغالق الولوج للمعطيات التي تكون معالجتها غير مطابقة مستجدا جاء به التوجيه املذكور بالنظر ملا جاءت به االتفاقية رقمويشكل إ

تي لاملتعلقة بحماية األشخاص تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، وهو إجراء من شأنه أن يشكل "حال وسطا ناجعا يتيح حفظ املعطيات ا

 تكون موضوع طعن على حالتها". 

- David Martin, « La directive 95/46/CE (protection des données) et sa transposition en droit français », Gaz. Pal., 1998 (1
er 

sem.) 

p. 601-612. 

سب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس من ظ.ل.ع: " تنتج االلتزامات أثرها ال بين املتعاقدين فح 880إعماال ألحكام الفصل  241 

 مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة االلتزام أو عن القانون".

 " "يلزم املسؤول عن املعالجة بالقيام بالتصحيحات الالزمة دون عوض".90.90من القانون رقم  0املادة  242 

من ظ.ل.ع: "إذا أثبت املدعي وجود االلتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم  899 إعماال لقواعد الشريعة العامة التي تقض ي من خالل الفصل 243 

 نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه".
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بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل على إجراء التصحيحات الالزمة في أقرب اآلجال، مع إطالع الشخص املعني 

 .244على مآل طلبه

طيات إبالغ الغير، في حال تم إيصال املع وفي الختام نشير إلى أن املشرع املغربي ألزم املسؤول عن املعالجة بضرورة

 .245إلى أحد األغيار، بكل تصحيح أو مسح أو إغالق للولوج إلى املعطيات املذكورة ما لم يكن ذلك متعذرا

 

  

                                                           

( باملصادقة على النظام الداخلي للجنة 8966مارس  80) 6838من ربيع اآلخر  83الصادر في  3.33.66من مقرر رئيس الحكومة رقم  19نظر املادة أ 244 

 .6661(، ص. 8966أبريل  7) 6838جمادى األولى  3بتاريخ  1038حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية عدد الوطنية ملراقبة 

 40املادة 

، وبمجرد ثبوت املسك غير 90.90من القانون  0" في حالة عدم احترام الحق في التصحيح من طرف املسؤول عن املعالجة، املنصوص عليه في املادة 

يام أ وع للمعطيات، تأمر اللجنة املسؤول عن املعالجة بالقيام بالتصحيحات الالزمة، خالل آجال تحددها، وال يمكن أن تتجاوز هذه اآلجال سبعةاملشر 

 ابتداء من تاريخ توجيه األمر.

 عار بالتوصل".رسالة مضمونة مع اإلش يوجه القرار موضوع األمر بالتصحيحات املطلوبة إلى املسؤول عن املعالجة، بواسطة
تبليغ األغيار الذين أوصلت إليهم املعطيات ذات الطابع الشخص ي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغالق -ب: "90.90من القانون رقم  0املادة  245

 للولوج إليها تم بناء على البند أ( أعاله ما لم يتعذر ذلك".

املسؤول عن املعالجة بضرورة إبالغ الغير، في حال تم إيصال املعطيات إلى أحد األغيار، بكل ألزم وهي ذا ت األحكام التي أقرها املشرع األوروبي حيث 

 راجع: تصحيح أو مسح أو إغالق للولوج إلى املعطيات ما لم يكن ذلك متعذرا أو كان يتطلب مجهودات استثنائيا.

 L’article 12, c) de la directive 95/46/CE : « c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, 

tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point b), si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort 

disproportionné ». 

 واملشرع الفرنس ي أيضا من خالل:

L’article 40 loi du 6 janvier 1978 modifiée : « Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les 

diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa…». 
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 " جديد أي"  204.24 القانون  خالل من العنف ضحايا النساء حماية

 عقد نقل التكنلوجيا مخاطر

 

 حيده الرباس 

 باحث بصف الدكتوراه 

 مختبر قانون األعمال

 

 :مقدمة

 

نسبيا التي ظهرت بعد الحرب العاملية الثانية ملا لها من أهمية في تطور   يعد عقد نقل التكنلوجيا من العقود الحديثة

املجتمعات وهذا ماجعل الدول وخاصة الدول النامية تسعى جاهدة للحصول على التكنلوجيا من أجل للحاق بركب 

ا دفعها للتعاقد مع الهيئات واملؤسسات والدول التي تمتلك هذه التكنلوجيا لإلستفادة منها ورغم األمم املتطورة مم

الفوارق اإلقتصادية التي تصب في مصلحة الدول املتقدمة سعت هذه الدول جاهدة لتصدير التكنلوجيات لإلستفادة 

تي تمتلك مقدرات أقتصادية هائلة وهو من أسواق الدول النامية وخاصة البلدان ذات الكثافة السكانية وتلك ال

مانجحت فيه البلدان املتقدمة لكن في ظل  هذه الهيمنة اإلقتصادية لهذه الدول ظهرت مطالب بعض الدول النامية 

تمثلت في أن التحدي الحقيقي ليس جلب هذه التكنلوجيا وإنما يكمن التحدي في إستيعابها واإلستفادة منها وتطويرها 

ا التكنلوجية لذلك سعت هذه الدول ملحاولة فرض التنظيم القانوني لنقل التكنلوجيا وكان الفضل يعود وتنمية قدراته

للبرازيل صاحبة أول دعوة من خالل األمم املتحدة ونتج عن هذه الدعوة عقد موتمراألمم املتحدة للتجارة والتنمية 

كافة اإلجراءات املناسبة الخاصة بتسهيل نقل حيث تمت في هذ املؤتمر املطالبة بإتخاذ  6016)االنكتاد( سنة 

وأستمرت املؤتمرات الدولية لفرض التنظيم القانوني لنقل التكنلوجيا ولعل أبرز حدث شهدته هذه  246التكنلوجيا

املؤتمرات في نهاية القرن املصرم تمثل في ظهور منظمة التجارة الدولية )الجاد( كا أن محاوالت الدول النامية لم تقتصر 

ى تعديل اإلطار القانوني لنقل التكنلوجيا وحده بل ذهبت بعيدا بمطالبتها املنظمات الدولية بتبني مواقفها املتعلقة عل

بنقل التكنلوجيا واإلستفادة منها والسماح لها بتطويرها من خالل تكوين األطر على هذه التكنلوجيا والعمل من خالل 

يا في محاولة منها باللحاق بركب الدول املتقدمة وهو مانجحت فيه بعض الجامعات واملعاهد على توطين هذه التكنلوج

الدول مؤخرا منها البرازيل والهند وكوريا وماليزيا وأمام إصرار دول النامية على تنظيم اإلطار القانوني لعقد التكنلوجيا 

ية حق اإلنتفاع دون باقي الحوق وتصميم الدول املتقدمة على الحفاظ على أسرار هذه التكنلوجيا وإعطاء الدول النام

األخرى التي رأيناها آنفا في األسطر املتقدمة ونظرا ألهمية املوضوع وكونه يدخل في صميم تخصص مختبر قانون األعمال 

وخاصة في مجال القانون التجاري الدولي الذي يعد امليكانيزم املحرك للتجارة الدولية لذى أرتأينا دراسة موضوع مخاطر 

ل التكنلوجيا رغم الجهود الذي يبذلها املشرع الوطني والدولي  في تنظيم هذه العقود تبقى مسألة عقود نق

                                                           
ود بارود :محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنلوجي في ظل الجهود الدولية ومشروع قانون التجارة الفلسطيني مقال حمدي محم 246 

 088ص  68املجلد  6العدد  8969منشور بمجلة جامعة األزهر بغزة سلسلة العلوم اإلنسانية السنة 
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املخاطروخاصة املخاطر املتعلقة بالجانب التجاري والتسويقي من املسائل التي اليمكن ألي مشرع أن يتجاهلها وذلك 

وضوع بالدرس وذلك من خالل اإلشكاالت التالية لحساسية هذه العقود وأهميتها وهذا ماجعلنا نحاول التطرق لهذ امل

 :إلى أي حد أستطاعت التشريعات توفير الحماية الالزمة ألطراف عقد نقل التكنلوجيا من املخاطر ؟.

 وهل تعتبر هذه العقود في طبيعتها عقود رضائية أم يلعب اإلذعان دورا بارزا في تكوينها وحتى في سيرورتها ؟.

 وطني التعامل مع هذه العقود ؟.وهل أستطاع القضاء ال

ولإلجابة على هذه اإلشكاالت أرتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث محاور حيث سنتناول في املحور األول: عقد نقل 

 التكنلوجيا بين الرضائية واإلذعان والنموذجية 

 على أن نتناول في املحور الثاني: مخاطر عقد نقل التكنلوجيا    

 حور الثالث: محاربة املخاطر في عقد نقل التكنلوجيا من خالل وسائل النزاعات البديلةوسنتناول في امل

 املحور األول: عقد نقل التكنلوجيا بين الرضائية واإلذعان والنموذجية 

عقد نقل التكنلوجيا "هو بناء قانوني يشير على توافق أطرافه على تعهد الطرف الذي يمتلك أو يحوز التكنلوجيا معينة 

 نقلها إلى الطرف اآلخر بمقابل".ب

هناك الكثير من التعريفات التي وضعها الفقه لعقد نقل التكنلوجيا نكتفي في هذا املجال بذكر التعريف الذي أتى به  

منه على أن "عقد التكنلوجيا هو إتفاق يتعهد بمقتضاه  73حيث نصت املادة 67/6000247قانون التجارة املصري رقم 

ا( بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى )مستورد التكنلوجيا( الستخدامها في طرق فنية خاصة اإلنتاج  )موردو التكنلوجي

 سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آالت أو أجهزة أولتقديم خدمات.

تجارية أو أو األسماء الواليعتبر نقال للتكنلوجيا مجرد شراء أو بيع أوتأجير أو إستئجار السلع والبيع العالمات التجارية 

 الترخيص بستعمالها إال إذا ورد ذلك كجزءمن عقد نقل التكنلوجيا أو كان مرتبطا به"

ويقصد بالتكنلوجيا التطبيق العملي لألبحاث والنظريات العلمية حيث يوجد البحث العلمي في جانب والتطبيق العملي 

نيات وحاجة الدول وخاصة الدول النامية لهذه التقنيات وعقود نقل التكنلوجيا عقود فرضها تطور التق 248في جانب

لتسهيل حياة مواطنيها وولوجهم لعالم املعرفة التقنية واإلستفادة منه لكن هذ العقد يطرح مجموعة من اإلشكاالت 

 ؟ . ةالقانونية تتمثل في هل هذ العقد يندرج في خانة العقود الرضائية أم هو عقد إذعان والدور فيه لسلطان اإلراد

وأنطالقا من هذ اإلشكال سنحاول دراسة عقد التكنلوجيا بين الرضائية واإلذعان في نقطتين مطلبين سنخصص األولى 

 لرضائية في عقد التكنلوجيا بينما سندرس في الثانية عقد التكنلوجيا بين العقود النموذجية وعقود األذعان.

 

 

                                                           
 67/6000قانون التجاري املصري الصادر رقم  247 

   http://www.bibliotdroit.com ميحة القليوبي  مقال بعنوان عقد نقل التكنلوجيا منشور على موقعس 248 
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 أوال : الرضائية في عقد التكنلوجيا 

عد العامة فإن عقد نقل التكنلوجيا هو عقد رضائي من العقود الرضائية املؤسسة على مبدأسلطان اإلرادة وفقا للقوا

 حيث اليتم بدون تقديم إيجاب من طرف طالب الخدمة وقبول من لدن الشركة أو الهيئة التي تمتلك التقنية.

العقود ويقوم هذ املبدأ على أساسين هما الحرية  ويعد مبدأ سلطان اإلرادة في العقود هو امليكانيزم املحرك إلنشاء هذه

واملساواة فالحرية هي أساس النشاط الذي يظهر في اإلرادة التي تنشأ عقد نقل التكنلوجيا وتختار ماتشاء من املصالح 

هي و  وتحد آثاره بالنسبة للطرفين أما املساواة القانونية فهي تحقق املصلحة العامة فحرية التعاقد هي قوام العقود

 التي تقرر قواعد عقد نقل التكنلوجيا .

وبما أن الرضا هو العنصر الجوهري إلنشاء هذ العقد فقد إتفق جل الفقهاء على أن الرضائية هي القاعدة العامة التي 

من 60تحكم إنشاء العقود ومنها عقد نقل التكنلوجيا وقيامه وقد تبنى املشرع املغربي هذ الطرح من خالل الفصل 

اإللتزامات والعقود املغربي على"أنه اليتم اإلتفاق إال بتراض ي الطرفين على العناصر األساسية لإللتزام وعلى باقي  قانون 

والغالبية من عقود التكنلوجيا التتم إالبعد القيام  249الشروط املشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية"

ألول منها املتمثل في في املفاوضات السابقة على قيام العقد بمفاوضات ماروتونية تبدأ هذه املفاوضات بالشق ا

و"املفاوضات عبارة عن حوار ومناقشة وتفاعل بين طرفين أو أكثربصدد موضوع معين لحسم الخالف فيه والتوفيق 

 .250بين املصالح املتعارضة والوصول إلى إتفاق بشأنه"

وقت غير قصيروتنقسم إلى مراحل ففي املرحلة األولى يتم  وتتميز مرحلة املفاوضات في عقد التكنلوجيا بأنها تأخذ

النقاش بين كل طالب التكنلوجيا ومن يمتلك التكنلوجيا حيث  يوضح صاحب اإلجاب األهداف التي دفعته إلى إقتناء 

ية واملميزات نهذه التقنية على أن يركز الجانب الذي يمتلك التكنلوجيا )التقنية( على العناصر التقنية املكونة لهذه التق

واالضافات التي يمكنها أن تقدمها ملقتنيها والهدف من هذه املرحلة يتمثل في التمهيد للوصول إلى إتفاق مكتمل من 

خالله يتم إبرام العقد األصلي الذي يعبر عن الغاية النهائية لعملية التفاوض ومايميز عملية املفاوضات السابقة على 

يجاب من صنع الطرفين ومعلوم أن اإليجاب في الحاالت العادية يكون من صنع أحد أنعقاد العقد بكونها تجعل اإل 

الطرفين أي أنه يوجب على نفسه اإللتزام بالعقد إذاما قبل الطرف اآلخر التعاقد على األسس والشروط ذاتها التي 

 .251عرضها هو

ى ماذكر في العقد بل يمتد أيضا ليشمل ومعلوم أن املفاوضات تحدد مضمون اإللتزام واليقتصر إلتزام املتعاقد عل

مستلزمات العقد وماتقتضيه طبيعة التعامل ومقتضيات حسن النية وتعد هذه املفاوضات السابقة على إنعقاد عقد 

التكنلوجيا التي يقوم بها أطرافه وسيلة لتفسير العقد في مرحلة التنفيذ وذلك ما يتجلى بكل وضوح في عقد نقل 

                                                           
  6063أغسطس  68املوافق  6336رمضان  0من قانون االلتزامات والعقود املغربي الصادر  60الفصل   249  

فترة املفاوضات السابقة على التعاقد رسالة ماستر من جامعة الحسن االول سطات  ماستر قانون املقاولة التجارية  توفيق فهمي : املسؤولية في 250 

 83ص 

هـ  6861محمد ابراهيم الدسوقي : الجوانب القانونية إلدارة املفاوضات وإبرام العقود منشورات مكتبة امللك فهد بن عبد العزيز سنة النشر  251 

 88م ص6001
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رط الدول والشركات واملؤسسات التي تمتلك التكنلوجيا مجموعة من الشروط التي تحد من التكنلوجيا حيث تشت

 :252إستفادة الطرف املتلقي أو املستفيد طالب التقنية ومن هذه الشروط 

 إلزام املتلقي قبول التحسينات التي يدخلها املورد على التكنلوجيا وأداء قيمتها -

 املحلية  حظر وتعديل التكنلوجيا ملالئمة الظروف -

 إلزام املتلقي بوضع عالمات تجارية معينة -

 إلزام املتلقي بإنتاج قدر معين بأسعار محددة واملنع من التصدير -

ويعد مبدأ الرضائية الذي يقوم عليه عقدالتكنلوجيا حسب أغلب الفقهاء أحد املبادئ التي تقوم عليها العقود وهو 

اليتصل إال بطريقة إبرام العقد ويقصد به أن مجرد تطابق إرادتي املتعاقدين  أحد النتائج املترتبة على سلطان اإلرادة وهو 

تكفي وحدها إلبرام العقد مهما كانت الطريقة التي قام بها ومرحل املفاوضات التي مربها إبتداء من املفاوضات الغير 

ة كمبدأ عليه ويشترط في العقد الكتاب مباشرة أو التمهيدية  مرورا باملفاوضات املباشرة وإنتهاء بتحرير العقد والتوقيع

من قانون الشركات  66عام ووسيلة إثبات في العقود نصت عليها التشريعات ومنها املشرع املغربي حيث نصت املادة 

على وجوب كتابة النظام األساس ي للشركات كوسيلة إثبات أدات من أدوات الحماية التي وفرها املشرع  67.01

الدور الذي تلعبه الكتابة أقره املشرع للعقود إال أن بعض املشرعين نظرا لتطور عقد نقل للمساهمين فالشركة هذ

التكنلوجيا وأهميته وتشعب بنوده وحماية ألطرافه فرض شكال معينا وهذه الشكلية بحد ذاتها هي اإلثبات الفعلي 

في  في التشريعات العربية املشرع املصري  لعملية الرضائية التي يمتازبها هذ العقد وكان هذ التوجه الشكالني من رواده

حيث نصت على أن عقد نقل التكنلوجيا يكون مكتوبا وعدم كتابته يكون السبب املباشر  78قانون التجارة في املادة 

إلبطاله ونصت نفس املادة في فقرتها الثانية على أن يشتمل العقد على عناصر املعرفة تنقل إلى مستورد التكنلوجيا 

                                                           
من القانون التجاري املصري على"أنه يجوز ابطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شانه تقييد حرية 71د نصت املادة وق 252 

املستورد في استخدامها او تطويرها او تعريف االنتاج او االعالن عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها الزام 

 ر مما ياتي :املستورد بام

 قبول التحسينات التي يدخلها املورد علي التكنولوجيا واداء قيمتها .               ()أ

، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا   حظر ادخال تحسينات او تعديالت علي التكنولوجيا لتالئم الظروف املحلية او ظروف منشاة املستورد   ()ب

 لوجيا محل العقد .اخري مماثلة او منافسة للتكنو 

 )ج( استعمال عالمات تجارية معينه لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في انتاجها .

 )د( تفييد حجم االنتاج او ثمنه او كيفية توزيعه او تصديره .

 )هـ( اشتراك املورد في ادارة منشاة املستورد او تدخله في اخيتار العاملين الدائمين بها

 .اد الخام او املعدات او االالت او االجهزة او قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من املورد وحدة او من املنشات التي يعينها دون غيرها )و( شراء املو 

ل نق)ز( قصر بيع االنتاج او التوكيل في بيعه على املورد او االشخاص الذين يعينهم وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد 

 التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي املنتج . او رعاية مصلحة جديدة ومشروعة ملورد التكنولوجيا .
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اكما أجاز ذكر هذ البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والرسومات الهندسية والخرائط والصور وغيرها من الوثائق وتوابعه

 253املوضحة في مالحق  توضح طبيعة العقد وتعد جزء منه

 ثانيا : عقد التكنلوجيا بين النموذجية واإلذعان 

لدول تسعى جاهدة لنقل التكنلوجيا واإلستفادة منها ملا لهذا العقد من أهمية ومحورية في عملية التطور التي تنشدها ا

قدر اإلمكان وتطويرها وتطوير الكادر البشري الذي سيسيرها مستقبال هذا هو الهدف من املنشود من جلب هذ النوع 

من التقنيات هذا من جهة ومن جهة أخرى تسعى الدول واملؤسسات والشركات التي تمتلك هذه التكنلوجيا للمحافظة 

هذه التكنلوجيا وعدم تسريبها لآلخر في محاولة منها لحماية منتجها وحماية النظام العام لخطورة هذه التكنلوجيا على 

عليه وخير مثال على ذلك تجريم نقل التكنلوجيا النووية ذات الطابع العسكري بعد أزمة سباق التسلح بين باكستان 

األسلحة الفتاكه مثل ليبيا عبر شبكات دولية غير مرخصة وهو  والهند ومحاولة بعض بلدان العالم الثالث تملك هذه

مانجحت فيه إيران والدول اآلنفة الذكر هذا في الجانب العسكري أما عقود التكنلوجيا ذات الطابع املدني تسعى 

افرض عليها مالهيئات التي تمتلك رخص اإلبتكار اإلستفادة قدر اإلمكان إقتصاديا وحتى معنويا والحق في هذ اإلستفادة 

أن تحاول جاهدة من خالل املفاوضات التي تسبق إنشاء العقد النهائي لفرض بنود تصب في مصلحتها وفي مصلحة 

حماية منتوجها التكنلوجي وهذا مايظهر عقد نقل التكنلوجيا يتأرجح بين النموذجية من جهة وصفة اإلذعان وهو 

نقطة األولى عقد نقل التكنلوجيا واإلذعان على أن نتناول في ماسنحاول دراسته في هذ املطلب من خالل نقطتين ال

 النقطة الثنية عقد نقل التكنلوجيا والنموذجية.

 أ:عقد نقل التكنلوجيا واإلذعان:

قبل الخوض في العالقة الي تربط بين عقد نقل التكنلوجيا وعقود اإلذعان كان لزاما علينا أن نعرف عقد اإلذعان 

 بين عقد نقل التكنلوجيا وعقود اإلذعان.وتبيان أوجه العالقة 

على غرار أغلب التشريعات فإن التشريع املغربي لم يقم بتعريف عقد اإلذعان وإنما تناول املهمة عنه الفقه حيث نجد 

الفقهيه عبد الرزاق السنهوري الذي أعتبر العقد يكون عقد إذعان عندما يكون القبول مجرد إذعان ملايمليه املوجب 

 .254ل للعقد لم يصدر  قبوله بعد مناقشة ومفاوضة بل هو في موقفه من املوجب اليملك إال أن يأخذ أو يدعهفالقاب

ومن هذ التعريف الذي قدمه االستاذ السنهوري يابين لنا العقد اليوصف بعقد إذعان إلى عندما يفرض الطرف األقوى 

املتعاقد األقل قوة اليملك إال أن يقبل العقد بأكمله دون إقتصاديا إرادته على الطرف االخر في التعاقد وعند ئذ  فإن 

 أن يكون له مكنة أو فرصة للتعديل في شرط من شروطه.

وقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذ النوع من العقود ليس لها مجال تطبيق في نطاق عقود نقل التكنلوجيا وذلك 

زمنية التي تأخذها هذه املفاوضات رغم أن الشركات لحساسية هذه العقود وماتحتاجه من مفاوضات مباشرة واملدة ال

                                                           
 . ويجب أن يشتمل العقد على بيان  78اة املا 253 

ً
 وإال كان باطال

ً
من قانون التجارة املصري تنص على أنه"يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا

 بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات عناصر املعرفة وتوابعها التى تن
ً
قل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا

 من
ً
  ."هوالرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب اآللى وغيرها من الوثائق املوضحة للمعرفة فى مالحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا

الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقية  -مصادرااللتزام –لوسيط في شرح القانون املدني الجديد نظرية االلتزام عبد الرزاق السنهوري :ا 254 

 870بيروت لبنان ص 
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واملؤسسات التي تمتلك التكنلوجيا تحاول جاهدة فرض بعض البنود تسعى من خاللها لها لفرض اإلذعان على الطرف 

 الذي يحاول إقتناء التكنلوجيا إال أنه رغم ذلك اليمكننا وصف هذ العقد أو إدراجه في خانة العقود عقود اإلذعان .

 :255من خالل الخصائص التي يتميزبها عقد اإلذعان وهيو 

أن يكون املوجب في مركز إقتصادي متغلبا ملا يمتلكه من أحتكار قانوني أو فعلي بحيث يكون تفوقه اإلقتصادي واضح  -

 مستمرا مع املتعاقد معه

 هذه العقود عقود دائمة وملدة غير قصيرة  -

 ق من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو املنتفعين أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة أو مرف -

 يتميز عقد اإلذعان بأن القبول فيه نوع من الرضوخ والتسليم بالشروط التي يعرضها الطرف القوي. -

من خالل هذ الخصائص التي رأينا نستشف أن عقد اإلذعان يختلف جملة وتفصيال عن عقد نقل التكنلوجيا ملا تلعبه 

ن في هذ العقد حيث اليلعب املركز اإلقتصادي في هذ العقد األدوار التي يلعبها في عقود اإلذعان حيث إرادة املتعاقدي

يرجح كفة صاحب الخدمة أومقدم اإليجاب ويبقى توازن القوى بين أطراف عقد التكنلوجيا أمرا ملموسا من خالل 

ا أن يحاول إذعان الطرف االخربل  ومن مراحل التفاوض وصيغها التي اليمكن ألي طرف من أطراف عقد التكنلوجي

خالل هذه الخصائص نستنج أن عقد نقل التكنلوجيا بعيد كل البعد أن يدخل في نطاق عقود اإلذعان أو يوصف 

 بأوصافها ويبقى سلطان اإلرادة يلعب دورا مركزيا في إنشائه.

 ب: عقد التكنلوجيا والنموذجية 

ة في حياة الناس كان لزاما على التجار أن يبتدعو أنماط مختلفة من العقود نظرا ملاتلعبه العقود التجارية من أهمي

يلعب العرف التجاري دورا بارزا في تشكيل قواعد هذه العقود ويعد العقد النموذجي أحد هذه العقود التي أنتجتها 

روط النموذجية في العقلية التجارية للتجار وخاصة تجار الحبوب والعقد النموذجي هوعبارة عن مجموعة من الش

صيغة مكتوبة يتفق عليها تجار سلعة معينة في منطقة جغرافية معينة ويلتزمون بإرادتهم الحرة بإتباعها فيما بيرمونه 

من صفقات تتعلق بهذه السلعة ومن أبرز العقود النموذجية ما وضعته جمية تجارة الحبوب اللندنية التي وضعت 

 .256خدامه في كافة أنحاء العالم بالنسبة لهذ النوع من التجارةنموذجا لعقد بيع الحبوب إنتشر إست

ويعد من من أهم العقود النموذجية وأكثرها شهرة وتأثيرا على الصعيد الدولي هي عقود البيع النوذجية التي وضعتها 

جلس اإلقتصادي من قبل امل 6078اللجنة اإلقتصادية األوربية التابعة لألمم املتحدة وقد تم إنشاء هذه اللجنة سنة 

 واإلجتماعي التابع لألمم املتحدة.

                                                           
  6000لعشب محفوظ : عقد االذعان في القانون املدني الجزائري واملقارن منشورات املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر الطبعة األولى سنة  255 

 10ص 

 نغم حنا رؤوف : العقود النموذجية للجنة اإلقتصادية األوربية مقال منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية العدد السادس املجلد 256 

 338ص  8997الرابع عشر حزيران 
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ويعرف بعض الفقه العقد النموذجي على أنه "عقد يعتمد  صيغة مطبوعة يقدمه أحد الطرفين لآلخر ويقتصر دوره 

 على ملئ الفراغات املتروكة فيه بالبيانات الخاصة والتوقيع عليه فيصير العقد مبرما بهذ التوقيع"

من الفقه "بأنه مايقوم أحد املتعاقدين )الطرف القوي( في العالقة التعاقدية من إعداد نماذج  ويعرفه البعض اآلخر 

وتعد هذه العقود وسيلة قانونية مرنة في  257عقدية موحدة في حدود نشاطه تنطبق على الطرف االخر بقبوله لها"

راجه في صنف العقود الدولية وهي امليزة توحيد أحكام البيوع وخاصة الدولية منها وبالتالي العقد النموذجي يمكن إد

التي يشترك فيها مع عقد نقل التكنلوجيا حيث تختلف جنسيات أطرافه مع أختالف في طريقة إنعاقد عقد نقل 

التكنلوجيا عن العقود النموذجية وذلك راجع إلى املراحل التي يمربها عقد نقل التكنلوجيا من مفاوضات بمختلف 

به هذ العقد من دراسات تتعلق بجدوائيته اإلقتصادية وحتى اإلجتماعية وهذ قبل الدخول في مراحلها وكذلك مايتطل

املفاوضات املباشرة وماتقتضيه من نقاش مباشر وتعديل قبل التوقيع النهائي على العقد وهذا ماينعدم في العقود 

 النموذجية.

موذجيا باملفهوم لكالسيكي التي تعني شكال موحدا واملالحظ أن عقد نقل التكنلوجيا اليمكن بأي حال أن يكون عقد ن

من لدن املتعاقدين وذلك راجع إلختالف البئة التي يستخدم فيها محل عقد نقل التكنلوجيا ووجهات النظر لكل من 

أطرافه وهو مايشير بوضوح بالدور الذي يلعبه مبدأسلطان اإلرادة في إنشاء هذ العقد وهومانالحظ غيابه في العقود 

 موذجية حيث ينعدم هامش حرية التفاوض من أجل التقارب وجهات النظر.الن

ومن األسباب التي جعلت عقد نقل التكنلوجيا اليمكنه أن يأخذ شكل العقد النموذجي هو إختالف محل عقد نقل 

ديثة حالتكنلويا  حيث يختلف في محله بإختالف تقنيات التكنلوجيا وتطورها هذ التطور الذي تشهده التقنيات ال

حيث أن مختبرات البحث العلمي تعمل على مدار الساعة من أجل تطوير هذه التقنيات لتواكب حاجيات اإلنسان 

وتفرض عليه سلع وبضائع وتقنيات كانت إلى وقت قريب أقرب هي للخيال من الواقع وهو مايجعل تنظيم هذ العقد 

 وفق صيغ نموذجية مختلفة أمر كجحف بالنسة لكلى الطرفين .

 املحور الثاني: مخاطر عقد نقل التكنلوجيا

العالقة بين املخاطرجرائم وعقد نقل التكنلوجيا هي عالقة ترابطية تستمد وجودها من مجموعة من العوامل ومن أهم 

هذه العوامل غياب الوازع األخالقي في مجال التجارة واألعمال وهو ما تفطن له العالم بعد األزمة العاملية التي ضربة 

ملياردوالر وإفالس أالف الشركات  3199حيث خسراإلقتصاد العالمي مايزيد على  8997قتصاديات العاملية سنة اإل

واألشخاص وفقدان ماليين األشخاص لوظائفهم وتشير اإلحصائيات إلى أرقام مهولة توضح بجالء غياب الوازع األخالقي 

لتأكيد الترابط بين هذه اإلحصائيات وظهور جرائم األعمال في ممارسة التجارة الدولية وسنبرز بعض هذه اإلحصائيات 

في هذ املحيط املوبوء حيث تقدر األمم املتحدة بأن الدول الفقيرة تخسر ملياري دوالر كل يوم بسبب عدم عدالة القوانين 

أمام هذه و  258ضعف ماتتلقاه تلك الدول من معونات 68التجارية التي تسنها منظمة التجارة العاملية وهي تساوي 

                                                           
ني بدون ذكر الكاتب وقد تم ولوج املوقع املفهوم القانوي لعقد خدمات الهاتف املحمول مقال منشور في مجلة املحقق للعلوم القانونية العدد الثا 257 

الساعة الخامسة وخمسة عشر  8960فبراير 81املوقع   http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2014_81413263.pdfالذي نشر املقال هو

 دقيقة

ملالية العاملية بحث مقدم على هامش املؤتمر خالد راغب أحمد الخطيب :إشكالية العالقة بين األخالق واالقتصاد في ظل األزمة ا –كمال أرزيق  258 

لى املية عالعلمي الدولي السابع الذي نظمته كلية اإلقتصاد والعلوم االدارية بجامعة الزرقاء  الخاصة تحت عنوان: تدعيات االزمة االقتصادية الع

 61 ص 8990نوفمبر  66-69في الفترة مابين  –اآلفاق  -الفرص –عمال" التحديات ‘منظمات اال
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الوضعية التي تكرس الغبن وغياب الوازع األخالقي في املمارسة اإلقتصادية ظهرت مخاطر جرائم األعمال وخاصة في 

مجل عقد نقل التكنلوجيا ملا لهذ النوع من العقود من األهمية في الحياة العملية حيث تسعى الدول لجلب التكنلوجيا 

فرص عمل ملواطنيها ومحاولة اإلستفادة  قدر اإلمكان من هذه التكنلوجيا للمساعدة في إنعاش إقتصادياتها وتوفير 

ولذلك تسعى جاهدة إلبرام عقد نقل التكنلوجيا إال أن هذ النوع من العقود وفي غياب الوازع األخالقي الذي الزم فترة 

شوب عملية ة اإلقتصادية وماقد يإنتشار لليبرالية وتطبيقاتها وخاصة بعد غياب الثنائية القطبية واألطروحات اإلشتراكي

إنشائه عقد نقل التكنلوجيا  بعض الخروقات التي يمكن وصفها بجرائم أعمال منها جرائم امللكية الصناعية  وجرائم 

تعد جرائم األعمال من الجرائم والغش في التسويق وكذلك جرائم الصفقات العمومية وحتى عمليات غسيل األموال 

ن اإلقتصادي للمجتمع حيث تمس هذه الجرائم اإلدخار الوطني وخاصة من العملة األجنبية الخطيرة التي تمس األم

وذلك عن طريق تهريبها واملتاجرة بها وكذلك تأثر هذه الجرائم على سياسات الدولة في مجال التشغيل حيث تأثر هذه 

صب شغلها وكذلك تأثر على الجرائم على مناصب الشغل من خالل عمليات إفالس الشركات وفقدان الشغيلة منا

الدخل الجبائي للخزينة من خالل عمليات التهرب الضريبي والجمركي وهلم جرا وتتنوع هذه الجرائم ووتتطور وتنتشر 

البيضاء  وذلك راجع إلى نوعية األشخاص التي ترتكب هذه النوع من الجرائم حيث يسميها البعض جرائم ذو الياقات

طور واإلنتشار من أسبابه تطور التكنولوجيا وسرعة إختفاء محل الجريمة عن طريق من جهة ومن جهة أخرى هذ الت

شبكات عاملية منتشرة في جميع أنحاء املعمورة وبما أن عقد نقل التكنلوجيا عقد حساس وتمتاز هذه النوعية من 

ح هذ العقد عات ونمائها أصبالعقود بقيمتها اإلقتصادية املرتفعة وكذلك قيمتها التقنية التي تساهم في تطور املجتم

 عرضة لقيام هذه النوع من الجرائم عليه وهو ماسنحاول دراستة من خالل النقاط التالية :

أوال:جرائم امللكية الصناعية ومخاطرها قبل إبرام العقد على أن نتناول ثانيا: مخاطر جرائم امللكية بعد قيام عقد نقل 

 التكنلوجيا

 ة ومخاطرها قبل إبرام عقد نقل التكنلوجيا أوال:جرائم امللكية الصناعي

الحديث عن مخاطرجرائم امللكية الصناعية قبل إبرام عقد نقل التكنلوجيا يقتض ي منا أوال دراسة مفهوم امللكية 

الصناعية وسبر أغوارها وهذا ما سنتناوله في هذه النقطة األولى على أن نتناول في النقطة الثانية مخاطرجرائم امللكية 

 صناعية قبل إبرام عقد التكنلوجيا.ال

 مفهوم امللكية الصناعية  -6

والذي أخذت عنه مختلف اللغات  propriété industrielhيعود أصل عبارة امللكية الصناعية للمصطلح الفرنس ي 

ج ااالخرى مسمياتها وكلمة صناعية يمكن أن تؤخذ في مقصدها في املعنى الضيق فتعني أيضا التجارة وأعمال اإلستخر 

 .259وباملعنى الشامل تعني مختلف املصالح والحقوق 

ووفقا إلتفاقية باريس التي تعد بمثابة الدستور للملكية الصناعية والتجارية فإن هذ املصطلح اليقتصر في مضمونه 

وسع أعلى املجال الصناعي فقط حيث نصت الفقرة الثالثة من من املادة األولى منها على" أنه تؤخذ امللكية الصناعية ب

معانيها فاليقتصر تطببيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية 

                                                           
 https://www.droitetentreprise.comمحمد محبوبي: دراسة بعنوان تطور قوانين امللكية الفكرية منشورة على موقع مجلة القانون واألعمال  259 

 

https://www.droitetentreprise.com/
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واإلستخراجية وعلى جميع املنتجات املصنعة أو الطبيعة مثل األنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه واملواش ي واملعادن 

 .260واملياه املعدنية والبرة والزهور والدقيق"

املتعلق بحماية امللكية  67-07وقد عرف املشرع املغربي امللكية الصناعية من خالل املادة الثانية من القانون رقم 

 اعةالصن على فقط ليس وتطبق مفهومها أوسع في تفيده ما الصناعية امللكية بلفظ يراد ": أنهالصناعية على 

 على وكذا واالستخراجية الفالحية الصناعات مجال في إنتاج كل على أيضا ولكن والخدمات، الصرفة والتجارة

  .واملشروبات" واملعادن األنعام مثل الطبيعية أو  املصنوعة املنتجات جميع

ومن خالل املادة الثالثة قام املشرع بحصر مجاالت  امللكية الصناعية وذهب في نفس االتجاه الذي ذهبت إليه إتفاقية 

ة الصناعية وقد عرف بعض الفقه امللكية الصناعية بكونها "مجموعة الحقوق التي باريس في حصرها ملجاالت امللكي

تنظمها مجموعة من القواعد القانونية املتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وبراءة االختراعات وبالعالمات وتسميات 

 .املنشآت وبيانات املصدر"

الصناعية والتجارية على "أنها مجموعة من الحقوق املرتبطة ومن بين التعريفات التي وضعها جانب من الفقه للملكية 

بنتاج العقل البشري من إلبتكارات الجديدة أوالعالمات أو األسماء املميزة التي تمنح صاحبها الحق في إستغاللها 

 وأحتكارها والتي تقوم على فكرة العدالة وتمنع املنافسة غير املشروعة".

 كتشف أن حقوق امللكية الصناعية تنقسم إلى نوعين :ومن خالل التعريفات السابقة ن

 

 القسم األول: االبتكارات الجديدة

وهي حقوق ترد على مبتكرات جديدة من نتاج الذهن والفكر ومن نتائج ظهورها البحث العلمي ويحق لصاحب اإلختراع 

 .261العلمي حق االنفراد بحتكارها واستغاللها صناعيا وتجاريا قبل الكافة

ق التي ترد على موضوع اإلبتكار تسمى براءة اإلختراع وبراءة اإلختراع هي الشهادة التي تمنحها الدولة بواسطة فالحقو 

هيئة عمومية مختصة للمخترع كي يثبت له حق إستغالل إحتكار إختراعه ماليا وملدة زمنية محدودة وفي ظروف معينة 

املتعلق  67.07القاض ي بتغيير وتتميم  36.91إكتفى في القانون رقم  ومعلوم أن املشرع املغربي لم يعرف براءة اإلختراع بل

منه "يمكن أن يشمل اإلختراع  88و 86بحماية امللكية الصناعية بتعداد األشياء التي يمكنها أن تعد إختراع حسب املود 

سبة إلى حالة منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالن

 التقنية".

                                                           
ويعد اخر  6081وفي الهاي  6066وفي واشنطن  6099في ابروكسل واملعدلة  6003مارس 89اتفاقية باريس لحماية امللكية الصناعية املؤرخة  260   

  6070اكتوبر 8تنقيح لها في 
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وكذلك يعتبر كل إختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ويكون قابال للتطبيق الصناعي يمكن لصاحبه إستصدار براءة 

 اإلختراع.

"على أنها سند   L611-10 في املادة 6000وقد عرف املشرع الفرنس ي براءة اإلختراع في قانون امللكية الفكرية لسنة 

 ة تمنح من طرف مؤسسة عمومية تسمح ملالكها بإحتكار وأستغالل إختراعه مدة معينة "للملكية الصناعي

ويمكن بيع براءة االختراع كما يمكن التنازل عنها بدون مقابل كما يمكن للورثة أن يرثوها ويتصرفو فيها كبيعها مثال أو 

 .262التنازل عنها.....الخ

اع املشرع األردني من خالل املادة الثانية من قانون براءات االختراع ومن التشريعات العربية التي عرفت براءة اإلختر 

 حيث عرفها بأنها"الشهادة املمنوحة لحماية اإلختراع". 6/66/6000الصادر بتاريخ 

 أماالقسم الثاني:الشارات املميزة

مة أوالشارة املميزة وهي حقوق ترد على عالمات مميزة حيث تمنح صاحبها حق إحتكار استعمال أو استخدام هذه العال 

قبل الكافة ولصاحب العالمة إستخدام حقه فيها إما في تمييز منتجاته عن مايماثلها من السلع وهومايصطلح على 

تسميتها بالعالمة التجارية أو الصناعية أو في تمييز محله ويسمى بالحق في اإلسم التجاري أو في تمييز بلد املنشأ أو االنتاج 

 . 263تسمية املنشأوالذي يطلق عليه 

ومن خالل ما رأينا آنفا نستنتج الدور املحوري الذي تلعبه امللكية الصناعية في عقد نقل التكنلوجيا وذلك بكونها محل 

لهذ العقد وهذا مايجعلها عرضة ملخاطر جرائم األعمال قبل إبرام عقد نقل التكنلوجيا وهذا ماسنحاول دراسته من 

 خالل هذه النقطة 

 م امللكية الصناعية قبل إبرام عقد نقل التكنلوجيامخاطر جرائ -8

تتعدد مخاطر الجرائم التي تقع على امللكية الصناعية قبل إبرام عقد نقل التكنلوجيا وهي في مجملها تدخل في إطار 

 ةجرائم األعمال وبالتالي فخطورة هذ النوع من الجرائم تتعدى الشركات املالكة لحقوق هذه التكنلوجيا إلى الدول

واملجتمع واإلقتصادات وأرتأينا من خالل هذه الجزئية أن نتطرق ألصناف من هذه الجرائم التي يكون عقد نقل 

 التكنلوجيا عرضة لها قبل إبرامه

 تشويه السمعة التجارية للمنتج أو التقنية -ا

تتعرض لها الشركات املنتجة التي  الحديث عن تشويه السمعة التجارية للمنتج أو التقنية يجد مبرره في قوة املنافسة

للتكنلوجيا من لدن التجاروتعد الصين من أكبر الدول املنتجة للتكنلوجيا رخيصة الثمن والتي التتماش ى مع املعايير 

الدولية في جودة اإلنتاج هذ من جهة وتعد السوق الصينية وبعض دول شرق آسيا من الدول التي يتم فيها التزوير 

مال الغير مشروعة التجار وبعض الشركات وخاصة في بلدان العالم الثالث حيث تنعدم وسائل التقني وتجذب هذه األع

                                                           
 https://www.marocdroit.comراع منشور بموقع صوفيا بومنينة : الحماية املادية واملعنوية لبراعة االخت 262 
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الرقابة على املنتوجات وخاصة منها ذات الطابع التقني أو التكنلوجي وأمام هذه الوضعية الشائكة التي أصبحت تمس 

 اا هذه الشركات املصنعة للتكنلوجيكيان الشركات عملت الدول لحماية إقتصادياتها وخاصة فرص العمل التي توفره

من خالل  أتخاذ مجموعة من التدابير حماية لعقود نقل التكنولوجيا وذلك من خالل سن قوانين حمائية وكذلك 

املصادقة على إتفاقيات دولية ملحاربة هذ النوع من الجرائم ومن بينها مصر التي بدأت عجلة التشريع فيها تدور بشكل 

ملنظمة التجارة العاملية وشكلت اللجان للعمل على اإلمتثال ألحكام امللكية الفكرية والصناعية ملف بعد إنضمامها 

الواردة في أحكام إتفاقية التجارة العامة وخاصة إتفاقية تبرس املتعلقة بامللكية الصناعية وتعد مصر من الدول العربية 

الخاص ببراءة  6080لسنة  633القانون رقم السباقة في إصدار قانون خاص بامللكية الصناعية حيث أصدرت 

 .8998264لسنة  00االختراعات وكان آخر قانون تصدره في هذ املجال هو قانون رقم 

الصادر بتاريخ  8031بموجب القرار رقم  6088وتعتبر التجربة لبنانية في حماية امللكية الصناعية رائدة حيث بدأتها سنة 

املنظم لكل مايتعلق  8999أب سنة  7رقم الصادر بتاريخ  389جب القانون والذي أعيد تنظيمه بمو   68/68/6088

 .265ببراءة االختراع

ويعد األردن من أبرز الدول العربية في السنوات األخيرة نشاطا وتطورا في مجال التشريع وخاصة في مجال األعمال وقد 

معة املنتج ويؤثر على السوق التكنلوجي من بدأ إهتمام املشرع االردني بحماية امللكية الصناعية من كل مايشوب س

 6000لسنة  38خالل إصداره لقانون إمتيازات اإلختراعات والرسوم واخر قانون أصدره املشرع األردني كان القانون رقم 

  266املتعلق بحماية امللكية الفكرية والصناعية .

ي الذي يتجاوز إلى الجانب التقني إلى جوانب ومن خالل هذه القوانين التي أصدرها املشرعون نستنتج الطابع الحمائ

أخرى منها اإلقتصادي املتمثل في حماية هذه الشركات وخاصة تلك الشركات التي تتمتع بأسواق مهمة وعاملية كالشركات 

املهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز وكذلك الشركات التي تمتلك سمعة تجارية جيدة عاملية والتي تكتتب أسهمها في 

سواق املالية ملا في خسارتها من إرتدادات عكسية تمس األمن االقتصادي الدولي وحتى املجتمعي وتشكل هذه األ 

 التشريعات حماية كذلك لصغار املقاوالت وأصحاب اإلختراعات

 سرقة التكنلوجيا  -ب

أثير من السرقات من ت تعد سرقات التكنلوجيا من السرقات الخطيرة التي تمس أمن املجتمع االقتصادي وملالهذ النوع

على عقد نقل التكنلوجيا وخاصة قبل إكتمال إنعقاده من لدن أطرافه وهذا ماحدى باملشرعين بالتنصيص على حماية 

من  698املخططات والبرمجبات والتصاميم والرسوم والنماذج الصناعية وقد عرف املشرع املغربي من خالل املادة 

ية الصناعية أنه" يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذ القانون كل تجميع للخطوط املتعلق بحماية امللك 67.07قانون 

أوااللوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أوالتخالطها خطوط أو ألوان بشرط أن يعطي التجمع أو 

أو  وذج لصنع منتج صناعيالصورة املذكورة مظهرا خاصا ألحد املنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى إستخدامه نم

 حرفي".

                                                           
 6ص  8990سنة الطبع  الصباحين خالد يحي شرط الجدة في براءة االختراع منشورات دارالثقافة للطباعة والنشر  264 

 

 83ص  8993مغبغب نعيم براءة االختراع ملكية صناعية وتجارية منشورات الحلبي سنة الطبع  265 

 6000لسنة  38القانون رقم  266 
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حتى يكون النموذج الصناعي أو الرسم متمتعا بالحماية ومعترفا له بكونه رسما 698وأشترطت الفقرة الثانية من املادة 

صناعيا أو نموذجا صناعيا أن يتمتع بشكل خاص به يتيسر من خالله التعرف عليه وتمييزه وطابع االبتكار والحداثة 

 مطلوب فيه.

متع الرسم أو النموذج الصناعي املسجل بحماية تشريعية مقررة بمقتض ى قانون امللكية الصناعية وقدد حدد ويت

املشرع املغربي الجرائم التي تشكل إعتداء على حقوق مالك الرسوم ومن أهم هذه الجرائم هي جريمة التزييف وهي 

رع ن وحتى على الشركات مالكة التكنلوجيا وقد نص املشجريمة تقع قبل قيام نقل التكنلوجيا وتؤثر سلبا على املتعاقدي

من قانون  886املغربي على مجموعة من العقوبات الزجرية خاصة بتزييف الرسم أو النموذج الصناعي ضمنها املادة 

درهم وتتم مضاعفتها في حالة  199999ألف درهم إلى 19999تمثلت في مجموعة من الغرامات من  267الكلية الصناعية 

ينص على أنه في حالة  08/8998من قانون حماية امللكية الفكرية رقم  38بينما نجد املشرع املصري في املادة   ودالع

اإلخالل بتزييف املنتوج سواء كان رسم أو نموذج على الغرامة والحبس وفي حالة العود بمضاعفة العرامة ويبرز تشدد 

التي نظمها في هذ القانون حيث ألزم القضاء من خالل هذ النص املشرع املصري الذي لم يكتفي بالجزاءات الزجرية 

 .268بتطبيق العقوبة االشد ولوكانت في قانون اخر

                                                           

 19.999تنص على مايلي يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وبغرامة من  67.07من قانون امللكية الصناعية  886املادة  267 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي. 199.999إلى 

 يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود.

 يقصد بالعود في مدلول هذه املادة إذا أدين املحكوم عليه خالل السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب أفعال مشابهة.

ت املنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خالل الخمس سنوات السابقة تطبق كذلك العقوبا

 حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.

نجاز يصا إل يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتالف األشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتالف األجهزة أو الوسائل املعدة خص

 التزييف.

 للطريقة املشمولة بالبراءة إذا أثبت املدعي في دعواه املدنية:38مادة  268  
ً
 : يعتبر املنتج املطابق قد تم الحصول عليه وفقا

 أن املنتج املطابق قد تم الحصول عليه باالستخدام املباشر للطريقة املشمولة بالبراءة. -2

 كشف عن الطريقة التي استخدمت في اإلنتاج.أو أنه قد بذل الجهد املعقول لل -8

ة قوفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر املدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على املنتج املطابق تختلف عن الطري

 املشمولة بالبراءة واململوكة للمدعي.

 دعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.وعلى املحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات اإلثبات حق امل
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من قانون امللكية الصناعية املغربي على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإتالف الرسومات أو النماذج  886وقد نصت املادة  

هزة املعدة خصيصا لتزييف الرسم أو النموذج الصناعي بينما ينص الصناعية في حالة ثبوت تزييفها وكذا إتالف االج

زيادة على مصادرة االجهزة التي استعملت في عملية تزييف الرسم أو   38املشرع املصري في الفقرة االخيرة من املادة 

نفقة  دة أو اكثر علىالنموذج الصناعي فقد ألزم املشرع املصري املحكمة على نشر الحكم الصادر باإلدانة في جريدة واح

 املحكوم عليه.

 التأثير على سوق التكنلوجيا   -ج

تتأثر سوق التكنلوجيا بمجموعة من العوامل من هذه العوامل منها إرتفاع تكلفة املنتج وعدم فهم قواعد املنافسة 

ل العمل على وكذلك التسويق السيئ هذه العوامل هي في مجملها عوامل إقتصادية يمكن للشركات تجاوزها من خال

تحسين األداء واملؤشرات فيها لكن يبقى العامل األهم الذي يؤثر على سوق التكنلوجيا وهو الجرائم التي تقوم بها 

الشركات وخاصة شركات التكنلوجيا املتطورة من خالل إبرامهاعقود نقل التكنلوجيا حيث اليتم إحترام الجوانب 

التكنلوجيا تهتم باملحافظة وتطوير الحيز البيئي الذي يتواجد فيه املشروع  املختصة بالبيئة وإدراج بنود في عقد نقل

وهو ما يندرج تحت يافطة جرائم األعمال حيث ينصب إهتمام القائمين على هذه العقود على الجوانب اإلقتصادية 

ريعات أهتمت أن جل التش والتقنية للمشروع متناسين عن الدور الذي تلعبه البيئة في تطور املشروع وأستمراريته ويبدو 

بالجانب البيئي بعد الكوارث التي خلفتها مشاريع تكنلوجية مثل حادثة املفاعل النووي"أتشير نوبل" في روسيا البيضاء 

وبعد هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي كانت التكنلوجيا سببا مباشرا فيها اتجه املشرع الوطني وخاصة في البلدان 

قوانين تهتم باملجال البيئي حيث نجد املشرع التونس ي أصدر مجموعة من التشريعات في مجال حماية النامية إلى سن 

املتعلق باملجال البحري وكذلك القانون  6001جويلية  88الصادر في  73.01البيئة ومقاومة التلوث  وهي قانون رقم 

أفريل 3الصادر في  80.01والتربة والقانون رقم املتعلق بالحفاظ على املياه  6001جويلية  67الصادر في  79.01رقم 

جوان  69الصادر في  86.01الذي ضبط خطة عمل وطنية عاجلة ملقاومة حوادث التلوث البحري والقانون رقم   6001

 38.8997املتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف والتخلص منها والنصوص التطبيقية لتنفيذها  والقانون رقم  6001

 .269املتعلق بجودة الهواء 8997 جوان 8الصادر

 ثانيا: مخاطر امللكية الصناعية بعد إنشاء عقد التكنلوجيا 

تواكب عملية تنفيذ عقد التكنلوجيا مجوعة من املخاطر يمكن إدراجها ضمن مخاطر جرائم األعمال ومن هذه الجرائم 

 شأ له.مايواكب عملية التعاقد نفسها وهومايؤثرعلى سيرورة العقد والغرض الذي أن

 

وكما رأينا آنفا أن عقد التكنلوجيا هو من العقود التي تساهم في خلق التنمية وتطور املنظومة اإلقتصادية 

للبلدان إال أن هذه العقود يتم إستخدامها عادة من قبل النافذين في حكومات دول العالم الثالث وبعض 

النفوذ للحصول على هذه العقود وتعد جريمة الشركات العاملية لتمرير رش ى بماليين الدوالرات واستغالل 

املشرع املغربي لم يعرف الجريمتين بل اكتفى بتنظيم كل منهما بنصوص خاصة فقد نظم الرشوة في الرشوة 

ق.ج. لهذا يجب الركون لتعريف  819ق.ج وأفرد لجريمة استغالل النفوذ الفصل  811إلى  880الفصول من 

                                                           
 http://www.environnement.gov.tnاالطار التشريعي للبيئة منشورات وزارة البيئة والتنمية املستدامة التونسية  269 
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ي وضع الفقه وإن كان جلها يتفق في العناصر املكونة للجريمة، فقد عرفها الجريمتين إلى بعض التعاريف الت

 البعض بأنها "اتجار املوظف بأعمال وظيفته وإخالله بواجباته الوظيفية وجعلها مصدرا للكسب غير املشروع".

ص في ختأما جريمة استغالل النفوذ فيمكن تعريفها بأنها "استغالل نفوذ حقيقي أو مزعوم للجاني على امل 

العمل أو االمتناع عن العمل" وهو ما أكدته الحياة العملية بحيث لم يعد اقتضاء املقابل يقتصر عن أعمال 

الوظيفة الشخصية وإنما قد يتجر بعض األشخاص بنفوذهم فيأخذون مقابال لسعيهم إلى من يباشرون عليه 

 . هذا النفوذ ويحملونه على تلبية رغبة من أخذوا منه املقابل

لعل ما يزيد هذه الجرائم انتشارا في قطاع األعمال هو ذلك القصور التشريعي الذي تعرفه السياسة الجنائية و 

املعتمدة على ثنائية جريمة الراش ي واملرتش ي دون األخذ بعين االعتبار كال من املكافأة الالحقة والوساطة على 

افي والكفيل بحماية النظام االقتصادي بشكل عام اعتبارهما أفعاال يمكن إلحاقها بالرشوة لتحقيق الردع الك

ويحكم جريمتي الرشوة واستغالل النفوذ في قطاع األعمال مجموعة من األحكام ال تخرج عما هي عليه في 

القطاع العام وتتمثل في أركان الجريمتين ركن مادي وركن معنوي إضافة إلى الصفة التي تنفرد بها جريمة 

يمتان معا في صعوبة اإلثبات أما بخصوص العقوبة فتختلف بين الجناية والجنحة الرشوة هذا وتشترك الجر 

 . 270 حسب ما إذا تحققت ظروف التشديد

 880لم يترك املشرع أي مجال للقاض ي وحدد له الصفات التي تنطبق عليها جريمة الرشوة في الفصلين 

تشتغل بالقطاع العمومي وتضم من القانون الجنائي ويمكن تقسيمها إلى قسمين، القسم األول 880و

املوظفون العموميون والقضاة واملحلفون وأعضاء هيأة املحكمة واملتولون املراكز نيابة، وقسم ثاني يشتغل 

في القطاع الخاص ويضم املحكمون والخبراء واألطباء والجراحون وأطباء األسنان واملولدات العاملين بالقطاع 

وكلون بأجر أو بمقابل، وهذه الفئة األخيرة هي التي تهمنا في هذا العرض الخاص، والعمال واملستخدمون وامل

 . الرتباطها الوثيق بقطاع األعمال

فاالقتصاد ينبني على املقاوالت والشركات، واملؤسسات ذات النفع االقتصادي العام والخاص، وهذه 

جر أو بمقابل، وكذا املحكمون املؤسسات االقتصادية تبنى على أكتاف العمال واملستخدمون واملوكلون بأ

والخبراء، واألطباء والجراحون في القطاع الخاص، ونجاح االقتصاد رهين بتخليق هذه املؤسسات من كل 

الشوائب التي تحيط بها من بينها الرشوة واستغالل النفوذ كإحدى أخطر الجرائم املاسة بأمن الشركات 

 . والدولة

 .ساس ي لتجريم الرشوة في قطاع األعمال من قبل املشرعفهذا املبتغى هو الذي شكل الدفع األ 

 6000يوليو 8أما فيما يخص جريمة استغالل النفوذ فأول ظهور لها كان من خالل قانون العقوبات الفرنسية 

 . 677في املادة 

لرشوة ا وتعد هاتان الجريمتان من أبرز املخاطر التي تواكب عقد نقل التكنلوجيا خالل إنعقاده وفي ظل إنتشار 

والفساد اإلدار في دول العالم الثالث دأبت الشركات العاملية وخاصة منها املستثمرة في التكنلوجيا إلى إدراج 

شرط التحكيم الدولي حماية إلستثماراتها وتكريسا لعدم ثقتها في هذه الحكومات وقضائهم الوطني ومن أشهر 

خالف على عمولة من خاللها تمكنت هذه الشركات من القضايا التي عرضت على التحكيم الدولي وكان سببها 

فى قضية بين شركة بريطانية وحكومة   Legregrenالحصول على هذه لصفقة وحكم املحكم السويدي

                                                           
محمد الفراش محامي بالنقض: بحث بعنوان الرشوة وأستقالل النفوذ منشور على صفحته على الفيس بوك  270 

https://www.facebook.com/271462319556545/postsالعمومي-القطاع-يعد-لم-النفوذمقـدمـة-استغالل-و-الرشوة-عن-هام-قانوني-/بحث-

  007776089810069الذي/-وحده
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ً
 أم باطال

ً
األرجنتين قدمت فيها رشوة لتسهيل حصول الشركة البريطانية على عقد وهل يعد ذلك صحيحا

حكم على بحث أسباب عدم مشروعية مثل ذلك النشاط فى القوانين ملخالفته للنظام العام ولم يقتصر امل

الوطنية بما فيها القانون الفرنس ى )قانون مقر التحكيم أو القانون األرجنتيني بإعتباره قانون محل النشاط 

لى إوإنما استند كذلك إلى النظام العام الدولى باملعنى الكامل للفظ الدولية  وانتهى فى هذا الصدد فى حكمه 

 سواء أكان عن طريق محاكم الدول أو بواسطة محكمين  
ً
 ملبادئ القانون الدولى ال يمكن للقضاء عموما

ً
أنه وفقا

أن يحمى تلك األوضاع وخلص املحكم السويدي إلى أن األدلة الثابتة لديه توضح أن املبالغ املوعودة كان 

انية ألرجنتينيين لتسهيل حصول الشركة البريطجانب منها على األقل سيستخدم فى تقديم رشاوى للمسئولين ا

على الصفقة . وبعد أن أوضح املحكم السويدي مخاطر مثل هذا السلوك على إدارة البالد وخدمة قضايا 

التنمية  قض ى بعدم اختصاصه بنظر النزاع ولم يقبل أن ينظر املوضوع وحكم برفض الدعوى ويعتبر السند 

هو أن األفراد الذين يشاركون فى نشاط من ذلك القبيل يجب أن يعلموا أنهم األساس ى ملا انتهى اليه املحكم 

بعملهم هذا قد اسقطوا أي حق لهم فى الحصول على معاونة أجهزة القضاء  سواء أكانت محاكم وطنية أو 

 .271هيئات تحكيم للفصل فى منازعاته

العقود وخاصة في بلدان العالم الثالث  ونورد هذ الحكم إلبراز خطورة هذه الجرائم ومواكبتها لهذ النوع من 

 .وحتى البلدان الراقية وهومايؤثر على سلبا على فرص التنمية وازدهار األعمال في هذه الدول 

 املحور الثالث: التصدي ملخاطر عقود التكنلوجيا من خالل وسائل حل النزاعات البديلة 

 الحديثة وخاصة منها ذات البعد التكنلوجي أو مايعرفتعد امللكية الفكرية هي امليكانيزم املحرك لإلقتصاديات 

 بإقتصاد املعارف.

والستغاللها الفعال أهمية حاسمة وكلما كانت العقود محكمة الصياغة قلت املنازعات لكنها التزول إذا فالبد 

ح مستخدمي نمن معالجتها وتسويتها بفعالية بعيدا عن  األطر التقليدية املتمثلة في القضاء التقليدي وهومايم

الطرق البديلة لحل املنزاعات وخاصة في عقد التكنلوجيا تجاوز بعض املخاطر املتمثلة في البيروقراطية 

القضائية التي تتمثل في طول املساطر إضافة إلى التكاليف الباهظة هذا فضال عن إستقاللية القضاء وخاصة 

من خالل هذ املحور أن نسلط الضوء على الدور الذي  في عقود التكنلوجيا التي تكون الدولة طرفا فيها ورتأينا

تلعبه وسائل حل النزاعات البديلة في تجاوز املخاطر التي تعترض عقود التكنلوجيا وذلك من خالل دوركل من 

 التحكيم والوساطة .

 أوال: تجاوز مخاطر عقود التكنلوجيا من خالل التحكيم 

لوجيا منها ماهو اقتصادي ومنها ماهو اجتماعي وثقافي ومنها ماهو تتعدد املخاطر التي تتسبب فيها عقود التكن

بيئي ولهذا يسعى أطراف العالقة التعاقدية في هذ النوع من العقود إلى كل حسب مصلحته لتجاوز الخالفات 

التي يمكن أن تنسف العقد وخاصة قبل انعقاد العقد وحتى بعد إنعقاده وتسعى الدول والشركات صاحبة 

يا لحماية إستثماراتها من خالل إدراج شرط التحكيم أومايطلق عليه بعض الفقه إتفاق التحكيم التكنلوج

وهو "إتفاق بين املتعاقدين يتم اللجوء من خالله إلى التحكيم لتسوية بعض النزاعات أو كل النزاعات ويشترط 

 في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبا"

                                                           
حل أثر الرشوة على العقود الدولية مجموعة أحكام تحكيمية منشورة على صفحة مركز  االسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة ل 271 

 املنازعات 
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( كما ورد GATTس التجارية الدولية املنعقدة تحت مظلة الجات )وقد أدرج شرط التحكيم في اتفاقية الترب

 مااتفاقية الجاد. 83و88التأكيد عليه في املواد

وليكون ذو فعالية عليهم أن يحددو الجهة التي خولوها في حالة التحكيم وعدد املحكمين ونوع املحكمين  

ل االتفاقيات الصناعية الدولية تتضمن ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق والواقع العملي فإن ج

شرط التحكيم ومن خالله يتفق االطراف على إخضاع النزاع الذي يثور بينهم بموجب العقد إلى املحكمين 

 272وتعدمسألة تحرير شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم أمرا ضروريا.

ى هذ العقد ويوجد نوعان من واطراف عقد التحكيم هم من يحدد نوع التحكيم لتجاوز املخاطر التي ترد عل

 التحكيم وهما التحكيم املؤسس ي والتحكيم الحر.

ويتم التحكيم املؤسس ي عن طريق مؤسسات أو منظمات مهنية او مؤسسات دائمة متخصصة تستمر في أداء 

مهامها من خالل حل املنازعات عن طريق هيئة تحكيمية يتم تعينها وفقا لنظام املعمول به من لدن املؤسسة 

وهذه املؤسسات قد تكون مؤسسات عامة مثل املركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار أو مؤسسة تحكيمية 

 خاصة .

وتبرزفعالية التحكيم في تسوية منازعات عقود نقل التكنلوجيا في مرونة التحكيم وتناسبه مع هذ النوع من 

مالية كبيرة باإلضافة إلى كونها عقود تمتاز املنازعات حيث تتميز عقود نقل التكنلوجيا أنها عقود ذات قيمة 

بطول فتراتها حيث تمتد لسنوات طويلة والتحكيم ينطلق من مبدأسلطان االرادة حيث يمكن ألطراف العالقة 

 العقدية التحكم في عملية التحكيم بما يناسبهم ومايتفق مع طبيعة عقد نقل التكنلوجيا.

كيم في هذ النوع من العقود هي السرعة والسرية وتوفر الخبرة لالزمة ومن عوامل الفعالية التي يمتاز بها التح

 في هيئة املحكمين وسهولة اإلجراءات أمام املحكمين.

 ثانيا:تخطي مخاطر عقود التكنلوجيا عن طريق الوساطة 

لعالقة هذه ا نظرا للخطورة التي يتعرض لها عقد التكنلوجيا في بداية التعاقد وحتى أثناء سريان العقد يلجأ أطراف

لتزم االتفاق الذى يالوساطة هو  التعاقدية دائما للوسائل البديلة لحل النزاعات والوساطة هي في حقيقتها عقد وعقد

أثناء  املغربى أنه يجوز إبرام عقد الوساطة فيه أطراف لنزاع قد نشأ بالفعل بعرضه على وسيط وقد بين قانون الوساطة

أي اثناء مسطرة جارية امام املحكمة ويترب على ذلك وقف االجراءات القضائية إلى  نظر دعوى مرفوعة امام املحكمة

 حين االنتهاء من اجراءات الوساطة.

العناصر الواجب توافرها لصحته  387.19وطاملا كان عقد الوساطة هواتفاق يبرم بعد نشؤ النزاع فقد حددت املادة 

 : 273وهى

 االمكان .ـ موضوع النزاع محددا بشكل واضح بقدر 6

 ـ اسم الوسيط الذى وقع عليه االختيار أو بيان بطريقة اختياره8

                                                           
 13بن صيد بونوة : تحقيق التوازن في عقد التكنلوجيا رسالة ماستر من جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ص  272 

 املتعلق بالوساطة والتحكيم  90.91كريم الرود: قراءة في قانون  273 
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 . ـ تحديد املهلة الزمنية الجراءات الوساطة3

 . ـ مكان اجراء الوساطة 8

 . الوساطة ـ اللغة املستخدمة فى اجراءات1

 ـ االلتزام بالسرية وعدم افشاء املعلومات لكل من األطراف والوسيط . 1

 عاب الوسيط .ـ تحديد ات7

ومن خالل االحصاءات نجد أن الوساطة تلعب أدوارا مهمة في تخطي أطراف عقد التكنلوجيا وغيره من العقود ذات 

الطابع اإلستثماري مخاطر الخالفات واملشكالت التي تحدث بعد إبرام العقد واثناء مزاولة املشروع التكنلوجي ويتجلى 

في الواليات املتحدة األمريكية وتقول السيدة آن ماري  %09تي تجاوزت ذلك بكل وضوح من خالل نسبة النجاح ال

غيالرم مديرة الشؤن القانونية في مجموعة توتال الفرنسية من خالل حديثها عن عن تجربة شركتها وعمل الوسيط 

د د النفطية كعقودوره في املجال التجاري وقالت ان توتال التلجأ الى الوساطة االفي الخالفات التجارية وان العقو 

تكنلوجي ستتجه الى الوساطة وذلك أن الشركة وقعت ميثاق الوساطة الذي أعده مركز باريس للوساطة والتحكيم 

يتم حلها بالوساطة وقالت %8خالف تطرح أمام الشركة على مستوى العالم سنويا بنسبة 399وذكرت أنه من أصل 

غيالرم ان الوساطة تسمح بتفادي عملية طويلة ومعقدة قد  أن الوساطة تدخل في عقود الطاقات املتجددة وقالت

سنوات فيتم حلها بالوساطة خالل أسبوع وبكلفة أقل بكثير ناهيك عن اهمية الوساطة لكونها تسمح بالحفاظ 0تستمر 

 274على العالقات املهنية وعالقة الشريك التجاري.

 

 خاتمة 

ها في مجال التنمية وتعتبر من عقود االستثمار التي تساعد في تطور تعد عقود نقل التكنلوجيا من العقود التي يعول علي

املنظومة االقتصادية للدول وهو ما يجعله يحتاج لفته من املشرع الوطني وخاصة املغربي لتنظيمه ويعد االهتمام بهذ 

للتعاقد  املخولوين العقد هو محاولة لقطع الطريق أمام شجع الشركات التي تمتلك التكنلوجيا وكذلك شجع املسؤولين

معها وهومايفتح املجال لهذه الشركات لتقديم الرش ى لهؤالء املستخدمين وارتكاب جريمة إستغالل النفوذ ويعد هذ 

العقد هو النموذج الفعلي لتغول الشركات والدول املتقدمة على دول العالم الثالث التي تفتقر للتنمية ويشمل هذ 

تجعله أقرب هة لعقد االذعان ممايؤثر على إلتزامات االطراف املتعاقددة نتيجة العقد مجموعة من الشروط تقيده و 

العالقة الترابطية بين القانون واالقتصادي وهومايؤيد دعوتنا لتدخل املشرع وتنظيم هذ العقد تنظيما غير تقليدي 

 ليستجيب لتطلعات املأمل تحقيقها منخالل عقود نقل التكنلوجيا . 

                                                           
تم بالتنقيب عن النفط والغاز مداخلة على هامش منتدى مداخلة ماري غيالرم مديرة الشؤون القانونية في مجموعة توتال الفرنسية التي ته 274 

http://www.ccfranco-املداخلة منشورة على املوقع  8963الوساطة الدولية في باريس لسنة 

 ararabe.org/NewsDetails.aspx?id=483&language= 

http://www.ccfranco-arabe.org/NewsDetails.aspx?id=483&language=ar
http://www.ccfranco-arabe.org/NewsDetails.aspx?id=483&language=ar
http://www.ccfranco-arabe.org/NewsDetails.aspx?id=483&language=ar
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 ستهالكعقود اال  ملعرفي ف

 مراسم عقد الجلسات في الدعوى العمومية

 بين مقتضيات قانون املسطرة الجنائية واملمارسة القضائية

 

                                  إبراهيم البعلي 

خريج املاستر املتخصص في املهن القضائية 

 والقانونية

 

 مقدمة :      

م األعمدة لدولة الحق والقانون، ومفهوم املحاكمة العادلة يحيل على أن يشكل الحق في املحاكمة العادلة أحد أه     

املحاكمة تمت وفق الضوابط واإلجراءات القانونية، و تمر املحاكمة العادلة بثالت مراحل أساسية، وهي البحث 

رة تعتبر أهم ثم مرحلة املحاكمة، أي مرحلة عرض النزاع على املحكمة، هذه األخي 275التمهيدي والتحقيق اإلعدادي

مرحلة في املحاكمة العادلة، حيث تصدر من خاللها املحكمة قرارها باإلدانة أو البراءة، إذ تحكمها مجموعة من القواعد 

واإلجراءات، حيث يتمتع رئيس هيئة الحكم بصالحية ضبط وتنظيم الجلسة، ويمنع كل ما من شأنه أن يعرقل سير 

طلبة قانونا لحسن سيرها، من خالل تأكده من حضور أطراف الدعوى، وصيانة املحاكمة، ويتخذ مختلف التدابير املت

حقوقهم في الدفاع، واستنطاق املتهم واإلستماع للشهود والخبراء والتراجمة، وعرض مختلف أدوات ووسائل اإلقتناع، 

ضمان وتأمين سير  من أجل التهييئ ملرحلة عرض األطراف لدفوعاتهم وردودهم على أوجه دفاع بعضهم، كل هذا بغية

 الجلسة في ظروف شفافة وسليمة.

وفي كل األحوال تبقى دراسة الدعوى من قبل هيئة الحكم منصبة على كل من البحث واملناقشات ثم املداولة،      

ويجب احترام كافة النصوص القانونية املؤطرة النعقاد هيئة الحكم و اإلجراءات التي تسلكها، خالل نظرها في الدعوى 

الصادر  277أو القرار 276ملعروضة عليها، ذلك أن إغفال بعض اإلجراءات قد يرتب بطالن انعقاد الجلسة وبطالن الحكما

                                                           
 من قانون املسطرة الجنائية فإنه: 24حسب املادة  -275 

 "يكون التحقيق إلزاميا: 

 في الجنايات املعاقب عليها باإلعدام أو السجن املؤبد أو التي يصل الحد األقص ى للعقوبة املقررة لها ثالثين سنة. -2

 في الجنايات املرتكبة من طرف األحداث. -1

 نون.في الجنح بنص خاص في القا -4

خمس  ايكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات و في الجنح املرتكبة من طرف األحداث، وفي الجنح التي يكون الحد األقص ى للعقوبة املقررة له

 سنوات أو أكثر".

 يصدر عن املحاكم اإلبتدائية. -276 

 يصدر عن محاكم اإلستئناف ومحكمة النقض. -277 

 من قانون املسطرة الجنائية. 433وامر كلها مقررات قضائية، فلفظ املقرر يشملها جميعها حسب املادة تعتبر األحكام والقرارات واأل  -
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فيها، هذا ما يستدعي تسليط الضوء على مراسم عقد الجلسات في الدعوى العمومية، مع اإلشارة إلى أهم املسائل التي 

 قد ينتج عن إغفالها جزاء البطالن.

 ؤال حول كيفية عقد الجلسات العادية في الدعوى العمومية ؟من هنا يطرح الس

 وما هي أهم املراسم واإلجراءات املتخذة للبت فيها ؟   

 في سبيل اإلجابة عن هذا السؤال، و من أجل تيسير الفهم على القارئ، يتعين معالجة املوضوع من خالل مطلبين:   

 عمومية أمام املحاكم العادية.املطلب األول: مراسم عقد الجلسات في الدعوى ال

 املطلب الثاني: نموذج تطبيقي ملحاكمة في قضايا الجنايات معروضة على غرفة الجنايات اإلبتدائية.

 

 املطلب األول: مراسم عقد الجلسات في الدعوى العمومية أمام املحاكم العادية.

عراف وتقاليد يتعين احترامها إلنعقاد الجلسات سواء كانت املحكمة إبتدائية أو استئنافية فإن هناك مراسم وأ     

القضائية للبت في القضايا املعروضة عليها، وإن أول إجراء يقع قبل ولوج الهيئة إلى قاعة الجلسات، هو دق الجرس، 

 ."محكمة"إذ يعلن العون عن دخول الهيئة وينادي 

إذا تعلق األمر بقضية  279، ووكيل امللك278ء جماعياودخول الهيئة املشكلة من الرئيس واملستشارين إذا كان القضا     

إذا كانت القضية من اختصاص محكمة اإلستئناف، وكاتب  280معروضة على محكمة ابتدائية، أو الوكيل العام للملك

الضبط، دخول هذه الهيأة يخضع لترتيب معين، ذلك أنه يجب أن تلج الهيئة قاعة الجلسات وفق أدبيات معينة، 

ن يلج القاعة رئيس الجلسة ويليه السادة املستشارين و ممثل النيابة العامة، ثم كاتب الجلسة أي حيث يكون أول م

 كاتب الضبط.

تصل الهيئة إلى مكان مقاعدها فيأخذ الرئيس نظرة على قاعة الجلسات ليطمئن على جوها ويتأكد من علنيتها،      

من  800فهو املكلف بتسيير البحث واملناقشات حسب املادة باعتباره الساهر على تنظيم الجلسات وضبط النظام بها، 

قانون املسطرة الجنائية، ثم يأذن بالجلوس فتجلس هيئة الحكم هي األولى، وبعدها ممثل النيابة العامة، ثم كاتب 

                                                           
ي تويكون القضاء جماعيا في كل من الجنايات التي تختص بالنظر فيها محاكم اإلستئناف، وهنا نميز بين تشكيلة غرفة الجنايات اإلبتدائية ال -278 

ومستشارين اثنين وكاتب الضبط ثم الوكيل العام للملك، أما غرفة الجنايات اإلستئنافية فتعقد  -س غرفةقد يكون رئي -تعقد جلساتها برئيس

مستشارين وكاتب الضبط وممثل النيابة العامة، والجنح التأديبية أي التي  3و  -قد يكون الرئيس األول محكمة اإلستئناف–جلساتها  برئيس

 تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا.

واملخالفات، حيث تكون الهيئة فيها مشكلة من قاض وممثل النيابة العامة وكاتب  -أي الجنح الضبطية-كون القضاء فرديا في باقي الجنح بينما ي -

 الضبط.

مه، افي الجلسة يطلق لفظ وكيل امللك على وكيل امللك و نوابه، وجرت العادة أن يترافع النواب بدل وكيل امللك إال نادرا، نظرا لتعدد مه -279 

 من قانون املسطرة الجنائية. 35ل  49ملعرفة اختصاصات وكيل امللك راجع املواد من 

نفس ما قيل عن وكيل امللك يقال عن الوكيل العام للملك، ذلك أنه يترافع عنه نوابه في الجلسة، لإلطالع على اختصاصات الوكيل العام  -280 

 الجنائية. من قانون املسطرة 42إلى  32للملك أنظر املواد من 
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ضور ، ويبقى املتقاضون وهيئة الدفاع وبقية الح281الجلسة، ويجلس على يمين رئيس الجلسة أقدم القضاة األعلى درجة

 واقفين إلى أن تأخذ الهيئة مقاعدها احتراما لها.

ضايا ، ثم ينطق باألحكام أو القرارات في الق"باسم جاللة امللك وطبقا للقانون"بعدها يفتتح الرئيس الجلسة بقوله:      

 ترتيبها ، ليتم بعدها بحث ومناقشة القضايا املعروضة على الجلسة حسب283أو املداولة 282التي كانت محجوزة للتأمل

 في جدول الجلسات.

عند فتح ملف قضية ما معروضة على هذه الجلسة، ينادي الرئيس على املتهم فيتم إحضاره أو حضوره ويبين      

الوضعية التي حضر فيها هل هي حالة اعتقال أو سراح، ويمثل املتهم دائما حرا ومرفوقا بحراس ملنعه من الهرب، ألن 

األساسية التي ينبني عليها نظام املحاكمة الجنائية في القانون املغربي، حيث يخول لألطراف مبدأ الحضورية من املبادئ 

، ثم ينادي على كل من دفاع 284مواجهة بعضهم البعض، و سماع مرافعة ممثل الحق العام والرد عليه وتفنيد دعواه

رفة الجنايات اإلبتدائية، والطرف وفي حالة غيابه يعين من يقوم مقامه إذا كانت القضية معروضة على غ 285املتهم

وبما يفيد صفة موكله كمطالب بالحق املدني، و بعد  286املدني ودفاعه فيدلي هذا األخير بما يفيد أداء القسط الجزافي

أن يتأكد من حضور األطراف يقوم بالتحقق من هوية املتهم نظرا لتعدد املوضوعين بالقاعات املخصصة لذلك باملحكمة 

لشرطة، وحتى ال يكون أي خطأ في إحضار متهم غير املتهم املعني بالقضية محل البحث واملناقشة، ويشمل أو بمفوضية ا

التحقق من الهوية ذكر اإلسم الشخص ي والعائلي للمتهم واسم األب واألم والسن والحالة العائلية والعنوان وكذا املهنة، 

س إلى أن هوية املتهم مطابقة ملا جاء في محاضر ضباط الشرطة وما إذا كان ذو سوابق قضائية أم ال، بعدها يشير الرئي

 القضائية.

بعد استكمال عملية التحقق من هوية املتهم، يستدعي الرئيس الشهود فيتم إحضارهم بواسطة ضابط شرطة      

ا، قق منهقضائية أو عون قوة عمومية أو عون قضائي، يمكن أن يأخذ بطاقة التعريف الوطنية لكل من الشهود فيتح

ويناولها لكاتب الجلسة ليحتفظ بها إلى آخر الجلسة، ويأمر بإخراج الشهود من  قاعة الجلسات إلى حين املناداة عليهم، 

وهذا فيه ضمانة حقيقية لسير املحاكمة العادلة، ذلك أن عدم انسحاب الشهود سيجعلهم يستمعون ألقوال املتهم 

شهادتهم، فكان من الالزم إبعادهم عن ما يروج في الجلسة من أجل املحافظة  والطرف املدني وهو ما يمكن أن يؤثر على

 على حيادهم وحقيقة شهادتهم، كما يتم املناداة على التراجمة والخبراء إن تطلبت القضية ذلك.

                                                           
 إذا كانت القضية ينظر فيها قضاء جماعي.   -281 

 التأمل يكون في القضاء الفردي ذلك أن القاض ي يذهب وحده ليتأمل في وسائل اإلثبات املتوفرة من أجل تكوين القناعة الوجدانية. -282
ت من أجل تداول القناعات التي توصل إليها كل عضو، املداولة تتحقق عندما يكون القضاء جماعيا، إذ يتوجه أعضاء الهيئة لقاعة املداوال  -283

 ويفصل في القضية عبر التصويت باألغلبية.
 من قانون املسطرة الجنائية. 422وقد تم التنصيص على هذا املبدأ في املادة  -284

ب محامي، نفس األمر بالنسبة للجنح  ويشترط هذا اإلجراء إذا كانت الجريمة املتابع من أجلها املتهم جناية، حيث يكون عليه لزاما تنصي -285 

تهم في املرتكبة من طرف األحداث واألشخاص املصابون بعمى أو بكم ، أو كان من شأن البت في القضية أن ينتهي بالحكم بإبعاد املتهم، أو كان امل

قه، مما يستفاد معه أنه يمكن محاكمة وضعية صحية ال تسمح له بالحضور، مما يتعين معه اإلنتقال إلى املكان املوجود به من أجل استنطا

 املتهم ولو دون مؤازرته من طرف محامي في باقي القضايا.

 يؤدى مبلغ القسط الجزافي عن كل طلب مدني في املادة الجنائية، ما لم يكن املطالب بالحق املدني مستفيدا من املساعدة القضائية، ويقدر  -286 

درهم وعند استئناف الحكم تضاف إلى  200درهم، بينما في الجنح يحدد في  40حكم يتم زيادة مبلغ درهم في املخالفات وعند استئناف ال 40ب 

 درهم. 400درهم، أما في الجنايات فيكون املبلغ هو  200املبلغ 
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تقديم  يوقبل أن يبدأ الرئيس بالبحث في القضية باستنطاق املتهم، على السادة دفاع املتهم ودفاع الطرف املدن     

الدفوع الشكلية، وإال سقط الحق في إثارتها من بعد، ومن بين الدفوع الشكلية نجد، عدم إشعار املشبوه فيه بحقوقه 

وحقه في  287أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من طرف ضباط الشرطة القضائية، كحقه في التزام الصمت

لقانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، وغيرها من الدفوع، وفي حالة اإلتصال بمحاميه أو أقاربه، وكذا تجاوز املدة ا

إثارتها من طرف الدفاع بعد موافقة الرئيس، يعطي الكلمة ملمثل النيابة العامة للرد عن الدفع الشكلي فيقدم ردوده 

رد  ل التعقيب علىحول الدفع وملتمساته بشأنه، وقبل البت في الدفع يعيد الكلمة للدفاع الذي أثار الدفع من أج

ممثل النيابة العامة، وبعد تعقيبه يعطى التعقيب أيضا للسيد ممثل النيابة العامة، ليتم الحسم في األمر بالحكم فيه، 

 أو بعد رفع الجلسة واالنسحاب لقاعة املداولة.  288مداولة بين أعضاء الهيئة، إما جلسة

، ويشرع الرئيس في استنطاق املتهم  ويخبره بالتهمة املنسوبة إليه بعد البت في الدفوع الشكلية يغلق باب تقديمها،     

ويمكنه طرح جميع األسئلة التي يراها ضرورية للبحث، من أجل تكوين قناعة وجدانية وإصدار حكم عادل وداخل أجل 

ة، سواء معقول، كما يخول له القانون إصدار األمر بتالوة محضر من املحاضر املنجزة من طرف الشرطة القضائي

تعلقت باملعاينة أو التفتيش أو الحجز وكذا تقارير الخبراء، ومحضر االستنطاق املنجز من قبل قاض ي التحقيق، فسلطة 

الرئيس في هذا املجال واسعة حيث يمكنه إصدار أمر بتالوة أي وثيقة من شأنها إظهار وكشف الحقيقة، وتقديم جميع 

 فرصة الفهم الدقيق واملستنير والوعي العميق بخبايا النازلة.أدوات االقتناع، وهذا ما يعطي للمحكمة 

وعقب االنتهاء من استنطاق املتهم من طرف رئيس الجلسة، يفتح املجال ملحامي املجتمع، ممثل النيابة العامة من      

طاب رح في شكل خأجل طرح األسئلة على املتهم، غير أن طرح هذه األسئلة يكون عن طريق الرئيس أو بإذن منه، وال تط

مباشر للمتهم، بل توجه للرئيس وهو من يأذن للمتهم أن يجيب، وفي حالة لم يسمع املتهم السؤال يمكن إعادته، وعند 

عدم فهمه يتم شرحه وتفصيله حتى يعي فحواه ومضمونه، وبعدما ينتهي من طرح األسئلة، يفسح الرئيس املجال 

ؤالتهم، ويبدأ بدفاع الطرف املدني، هذا األخير يقدم كل األسئلة التي يراها لحاملي البذلة السوداء من أجل تقديم تسا

مناسبة وتسير في صالح املطالب بالحق املدني، لتعطى الصالحية بعدها لدفاع املتهم الذي يطرح األسئلة التي من املمكن 

 أن تساهم في الحكم بالبراءة، أو التمتيع بظروف التخفيف، فيجيب عنها املتهم.

ليدخل قاعة الجلسات، و ال يمكن للرئيس أن يستمع إلى جميع الشهود  289وينتقل الرئيس للمناداة على أحد الشهود     

ن طريق عفي نفس الوقت، بل يتعين فصلهم عن بعضهم لالستماع إليهم فرادى واحدا تلو اآلخر، ثم يتأكد من هويته 

طرح أسئلة تتعلق باالسم العائلي والشخص ي والسن والحالة العائلية والعنوان واملهنة والسوابق القضائية، ثم يسأله 

عن ما إذا كانت هناك عداوة أو قرابة أو مصاهرة أو تبعية بينه وبين أطراف الدعوى، وبعد التأكد من ذلك يذكر 

                                                           
لمحكمة لبطالن، وقد سبق لوتجدر اإلشارة إلى أنه إذا لم ينتج أي ضرر عن عدم إشعار املشتبه به بحقه في التزام الصمت، فإنه ال يترتب عنه ا -287

االبتدائية بميدلت أن تقيدت باملفهوم الظاهر للحق في التزام الصمت، وقررت بطالن محضر ضابط شرطة قضائية لم يشعر املشتبه به بهذا 

البطالن إال إذا الحق، لكن ملا تم الطعن فيه بالنقض، كان ملحكمة النقض تصورا وفهما آخر للنص، ذلك أن خرق أي  إجراء مسطري ال يرتب 

 صاحبه ضرر للشخص املعني، أما إذا لم يحدث أي ضرر فال مجال لتقرير حالة البطالن.

 .13\22\1024بتاريخ  1024\1335، في امللف الجنحي التلبس ي عدد: 1333راجع حكم املحكمة اإلبتدائية بميدلت تحت عدد  -

 قاعة املداوالت.أي النظر في الدفع داخل قاعة الجلسات دون اإلنسحاب ل -288 
رحلة وفي هذا السياق تلزم اإلشارة إلى أن اإلستماع إلى الشهود يكون ضروريا في املرحلة اإلبتدائية بالنسبة للجنح ، ويكون اختياريا في امل -289

 اإلستئنافية.
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في حكم الشرع والقانون، ويأمره بتأدية اليمين القانونية املنصوص عليها  الشاهد بعقوبة شهادة الزور، ومدى جسامتها

 من قانون املسطرة الجنائية التي جاء فيها: 683في املادة 

 " يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية:

 بالحق".أقسم باهلل العظيم أن أشهد بدون حقد وال خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن ال أشهد إال 

من ق.م.ج، وبعد أداء الشاهد  336وفي حالة ما إذا أغفل الرئيس هذا اإلجراء يعرض حكمه للبطالن بنص املادة      

في النازلة محل النظر من قبل املحكمة، ويسأل الرئيس املتهم عن ردوده على ما تم اإلدالء به  290لليمين يدلي بشهادته

وجه أسئلة للشاهد من أجل التعمق أكثر في خبايا النازلة املعروضة، ويمنح من طرف الشاهد، كما يمكن للرئيس أن ي

هذه الصالحية لكل من هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، وبعد أن يجيب الشاهد على جميع األسئلة يطلب منه 

قي سطرة تطبق مع باالرئيس بأن يبقى في قاعة الجلسات إلى أن تنتهي املناقشات أو املغادرة إن ارتأى ذلك، هذه امل

الشهود إذا تعددوا، وفي حالة ما إذا انتاب الهيئة شك حول صحة الشهادة أو ظهور قرائن على زورية شهادة أحد 

الشهود، يذكر الشاهد بقول الحقيقة قبل أن تختتم املناقشات ألن أقواله ستصير نهائية، وسيتحمل عواقب شهادته 

 .في حالة تحققت حالة الزور في شهادته

وقد خول املشرع للرئيس أثناء االستماع للشهود أو بعده أن يعرض جميع أدوات االقتناع على املتهم أو الشهود من      

أجل التعرف عليها، كأن تكون هذه األداة عبارة عن سالح أبيض تم حجزه بمكان ارتكاب الجريمة، أو هاتف تمت سرقته 

 توصل الهيئة لالقتناع الصميم إما باإلدانة أو البراءة. وجد بحوزة املتهم، أو أي أداة من شأنها أن

إلى هنا يقفل باب البحث ويفتح باب آخر لدراسة القضية، وهو ما يسمى بباب املناقشات، والذي عالجه املشرع في      

 من قانون املسطرة الجنائية حيث جاء فيها: 391املادة 

ر خالف ذلك بمقتض ى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب "تجري املناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقر 

 اآلتي:

 يقدم الطرف املدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر.-

 تقدم النيابة العامة ملتمساتها.-

 يعرض املتهم دفاعه وكذا املسؤول عن الحقوق املدنية عند اإلقتضاء.-

 يكون املتهم آخر من يتكلم.-

                                                           
زة أخرى، كالتي تجرى أمام ضباط الشرطة يجب التنبيه إلى أنه ال يعتد بالشهادة إال إذا كانت أمام القضاء، أما تلك التي تكون أمام أجه -290 

ر حجية مالقضائية فهي مجرد تصريحات ال ترقى إلى مقام الشهادة، وال يمكن اإلستناد عليها في إدانة املتهم إال إذا عضدتها حجج أخرى، و يطرح أ

ورطون ى لسانه أشخاصا آخرين بأنهم كانوا متالشهادة والتصريح بكثرة في قضايا املسطرة املرجعية، حين يتم إمساك شخص مشبوه فيه فيذكر عل

 معه في الجريمة، سواء باملساهمة أو املشاركة، فهذا الذكر الذي يقع من جانب الشخص املشتبه به مجرد تصريح ال يرقى إلى مصاف الشهادة،

مشاركة أو مساهمة املتهم الثاني الذي ذكر على وال يمكن للقضاء الجنائي أن يستند عليه في إدانة املتهم، إال إذا كانت هناك قرائن أخرى تثبت 

 لسان املتهم األول، ألن القضاء الجنائي  يبني قناعته على أساس ما راج أمامه في الجلسة.
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 لك عن انتهاء املناقشات".يعلن الرئيس بعد ذ

عمال بهذا النص تجري املناقشات بتقديم كل طرف لدفوعاته املوضوعية بشأن النازلة، إذ يعطي الرئيس الكلمة      

للطرف املدني أوال، حيث يقوم هذا األخير بعرض املطالب املدنية للطرف املدني املتضرر من الجريمة، وغالبا ما تكون 

ويض مادي للحكم به لفائدة املتضرر جبرا للضرر الذي نال منه نتيجة الجريمة، كما يقوم املطالب عبارة عن تع

بتوضيح مدى جسامة وحجم الضرر املادي و املعنوي الذي أصاب الضحية أو ذويه، أما في الشق الجنائي أو الدعوى 

 لنيابة العامة.العمومية فيكتفي دفاع الطرف املدني بالقول بمتابعة املتهم وفق ملتمسات ممثل ا

وذلك ليقوم بالتوقف على  -وكيل امللك أو الوكيل العام –ثم ينتقل الرئيس إلعطاء الكلمة ملمثل الحق العام      

النصوص املجرمة للفعل الذي أتاه املتهم، وكذا أركان الجريمة املرتكبة من ركن مادي ومعنوي، ومدى توفرهما في 

ن املادي من فعل االعتداء ونتيجة إجرامية وعالقة سببية بينهما، وعلى مستوى النازلة، حيث يقوم برصد عناصر الرك

الركن املعنوي يناقش مدى توافر القصدين العام والخاص، كما يحاول ما أمكن أن يدحض دفوعات املتهم، كأن 

الشرعي  حالة الدفاع يتمسك املتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي، مما يجعل ممثل النيابة العامة يسعى ملناقشة شروط

والقول بتوافرها أو عدم توافرها، ليبقى له في األخير حق تقديم ملتمسات من أجل تطبيق نص القانون على حقيقة 

 الواقع.

ويمنح الكلمة بعد هذا إلى دفاع املتهم، من أجل تقديم طلباته أيضا، والتي في الغالب األعم ما يتم التركيز فيها على      

ن الجريمة وبالخصوص محاولة نفي القصد الجنائي، من أجل تبرئته من الفعل إن كان يؤمن ببراءته، وذكر مناقشة أركا

وكذا الظروف اإلجتماعية للمتهم لالستفادة من ظروف التخفيف  -كأن تكون نتيجة استفزاز–ظروف ارتكاب الجريمة 

 إن كانت الجريمة ثابتة في حقه.

من تقديم مختلف الطلبات وامللتمسات، يعطي الرئيس الكلمة للمتهم ليضيف ما  وبمجرد ما ينتهي كل األطراف     

من قانون املسطرة الجنائية، بعدها يأمر الرئيس بإخراج املتهم  391يريد إضافته، ألنه يكون آخر من يتكلم حسب املادة 

 بقوله: من قاعة الجلسات، فيستشير الرئيس مع املستشارين ويعلن عن توقيف الجلسة ويرفعها

، وهنا عليه أن يحدد ما إذا كانت سترفع الجلسة للمداولة "باسم جاللة امللك وطبقا للقانون رفعت الجلسة للمداولة"

آلخر الجلسة، أم لتاريخ تحدده الهيئة، فإذا تم تحديد املداولة آلخر الجلسة يذهب أعضاء الهيئة إلى قاعة مخصصة 

مدى إمكانية إسناد الفعل الجرمي للمتهم أم نفيه عنه، أو تمتيعه بظروف من أجل تداول الحديث حول  291لهذا الغرض

التخفيف أو التشديد، أو وقف تنفيذ العقوبة أو اتخاذ تدبير وقائي ما، وبعد استقرار الهيئة على قرار معين، تعود بنفس 

م ويتلو انون، ويأمر بإحضار املتهالطريقة التي دخلت بها أول مرة، ويفتتح الرئيس الجلسة باسم جاللة امللك وطبقا للق

منطوق الحكم الذي استقر عليه نظر الهيئة، سواء باإلدانة أو البراءة أو تأجيل القضية لجلسة الحقة أو اتخاذ إجراء 

 292تكميلي، وقرار الهيئة يضم شقين األول يتعلق بالدعوى العمومية، أي الشق الجنائي من القضية وذلك إما باإلدانة

، بينما الشق الثاني يكون مخصصا للدعوى املدنية التابعة إن كان لها محل، ويتم فيه النطق بالحكم 293أو البراءة

                                                           
لة هذه القاعة تسمى بقاعة املداوالت، ال يمكن ألحد أن يلجها إال بإذن من الرئيس، وال يجوز ألعضاء الهيئة الخروج منها إال بعد املداو  -291 

 والتوجه مباشرة لقاعة الجلسات للنطق باملقرر.

 292 في حالة الحكم بإدانة الشخص الذي حضر في حالة سراح، يأمر الرئيس بالقاء القبض عليه فورا.  -

 -293 أما الحكم بالبراءة يترتب عنه إطالق سراح املتهم فورا، ما لم يكن متابع من أجل جريمة أخرى.  
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القاض ي بتعويض املتضرر أي الطرف املدني، بعد تالوة منطوق القرار، يشعر الرئيس املتهم بحقه في ممارسة الطعن 

الصادر في القضية باسم جميع أعضاء الهيئة، وال  ، ويكون الحكم أو القرار 294أيام 69باالستئناف في املقرر داخل أجل 

 يمكن أبدا إسناده إلى واحد من أعضائها.

هذا في املسطرة الحضورية أي حالة افتراض مثول الشخص املتهم أمام غرفة الجنايات اإلبتدائية، وهناك حالة      

 إحضاره بناء على إصدار مذكرة بحث فيأخرى يستدعى فيها املتهم فيمتنع عن الحضور، وال تتمكن عناصر الشرطة من 

  -راءأو ينتدب مستشارا للقيام بهذا اإلج –حقه وأمر بإلقاء القبض، في هذه الحالة يقوم رئيس غرفة الجنايات اإلبتدائية 

أيام، تحت طائلة البت في متابعته  0املتهم داخل أجل  295بإصدار أمر بإجراء مسطرة غيابية، يضمنه ضرورة حضور 

متعه بحقوقه املدنية، ويذكر فيه هويته الكاملة وصفاته ونوع الجناية املتابع من أجلها واألمر بإلقاء القبض وتوقيف ت

عليه، ويتم تعليق األمر في باب مسكنه وإن لم يتم التعرف عليه، يعلق بباب املحكمة الجنائية املختصة بالنظر في 

أيام تبت غرفة الجنايات  0، وبعد مرور 296ابع له آخر مسكن للمتهمالقضية، وترسل نسخة منه ملدير األمالك املخزنية الت

اإلبتدائية في قضيته ولو دون حضوره ودون حضور دفاعه، وهذا فيه تضييق على حقوق الدفاع التي يتمتع بها املتهم 

 من أجل إجباره على املثول أمام املحكمة ومحاكمته في إطار املسطرة الحضورية.

اليوم املحدد في األمر بإجراء املسطرة الغيابية تدخل هيئة الحكم قاعة الجلسات بنفس الطريقة بمجرد ما يأتي      

التي سبق تناولها كما هو شأن باقي القضايا، ثم يتأكد الرئيس من مبدأ علنية الجلسة، يدعو كاتب الجلسة لتالوة أمر 

إذا تعذر ذلك، كما تعطى الكلمة لدفاع الطرف املدني  إجراء املحاكمة غيابيا وقرار اإلحالة، ثم يستمع إلى الشهود إال 

إن كان طرفا، وإلى ملتمسات ممثل النيابة العامة، فيتم حجز القضية للمداولة وفق اإلجراءات العادية، وبعدما يستقر 

رار الذي قنظر الهيئة على الحكم في القضية تعود لقاعة الجلسات وتنطق بالقرار املتخذ في حق املتهم الغائب، هذا ال

ال يقبل الطعن بأي طريق من طرقه العادية منها أو غير العادية، ويتم نشره بالجريدة الرسمية بمبادرة من النيابة العامة 

ويبلغ إلى إدارة األمالك املخزنية، ويترتب عنه تجريد املتهم من الحقوق املدنية منذ صدوره إلى حين انتهاء مدة العقوبة 

 دم نفسه أو يتم القبض عليه.املحكوم بها ما لم يق

وفي الختام ال بد من اإلشارة إلى دور كاتب الجلسة، هذا األخير الذي يلعب دورا جد مهم، إذ يشتغل في صمت      

يكتفي باالستماع ملا يقال وما يثار بالجلسة، يشرع في تحرير محضر حول القضية منذ دخول الهيئة إلى أن يتم الفصل 

اج في القضية من أسئلة وأجوبة موجهة للمتهم، وحضور الشهود والخبراء والتراجمة وتصريحاتهم، فيها، يلخص أهم ما ر 

ومرافعات السادة املحامين والسيد ممثل النيابة العامة، وتضمينه أهم ملتمساتهم، ومنطوق الحكم الصادر عن الهيئة، 

طعن فيها إال بالزور، وإن حضور كاتب الجلسة ويعتبر املحضر املنجز من قبل كاتب الجلسة وثيقة رسمية ال يمكن ال

 ضروري تحت طائلة بطالن انعقاد الجلسة والحكم الصادر فيها.

ويجب التأكيد على أن العالقة التي تطبع بين مؤسسة النيابة العامة وهيئة الحكم وهيئة الدفاع وكتابة الضبط،      

كونات الهيئة األخرى، دون تطاول مؤسسة على أخرى، ألن يجب أن تكون عالقة ود واحترام كل مؤسسة ملكوناتها، وم

                                                           
 ون املسطرة الجنائية.من قان 330راجع املادة  -294

 295 إذا كان عدم حضور املتهم راجع لسبب حال دون حضوره، يمكنه تقديمه ليتم تقديره من طرف القضاء هل هو عذر مقبول أم ال. -

 296 من قانون املسطرة الجنائية. 333أنظر املادة  -
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هاته املؤسسات بجميعها تعتبر أسرة واحدة تسمى أسرة القضاء، و بتظافر مجهوداتها تنتج العدالة، وتتحقق الغاية من 

 الولوجية للمحاكم وهي إصدار حكم عادل وداخل أجل معقول.

من التنظير إلى التنزيل والتطبيق، وهو ما يمكن ترجمته على مستوى هذه  بناءا على تم تناوله أعاله، يتعين االنتقال    

 املحاكمة، التي تتلخص وقائعها فيما يلي:

ملفوضية شرطة مدينة الرباط، ووضع سكينا متوسط  عمر العلميتقدم املسمى  8960يناير  81من يوم  66على الساعة 

 محمدلشرطة القضائية، وأفاد أنه قتل صديقا له يسمى: الحجم ذو قبضة من حديد وخشب، رهن إشارة احد ضباط ا

، وقام بلفه داخل كيس بالستيك ووضعه بغرفة في سطح املنزل الذي يشتغل فيه، حيث كان ينوي الهرب غير القاديري 

أقنعه بتسليم نفسه، ويرجع سبب القتل، إلى أن املتهم كان يحب فتاة اسمها:  يونس رزقيأن أحد أصدقائه يسمى: 

وكلما ذكر قصة حبه لصديقه كان يستهزئ به ويستفزه، وهو ما خلف له حقدا وبغضا تجاهه، األمر  اإلدريس ي ى فدو 

 .297الذي دفعه إلى االنتقام منه خصوصا بعدما امتنع عن مساعدته في إقامة عالقة مع الفتاة املذكورة

 فة الجناياتاملطلب الثاني: نموذج تطبيقي ملحاكمة في قضايا الجنايات معروضة على غر 

 اإلبتدائية

 

 298باسم جاللة امللك وطبقا للقانون نعلن عن افتتاح الجلسة               

                                                           
لى القضاء وقال كلمته بشأنها، أما األسماء والتاريخ بالنسبة لوقائع هذه النازلة هي وقائع حقيقية مستمدة من قضية سبق وعرضت ع -297 

ين ذواملحكمة املختصة واألسئلة املوجهة  لكل من الشاهد واملتهم والدفوع واملرافعات ومنطوق القرار، فهي من صميم عمل الطلبة الباحثين ال

 جسدوا هذه املحاكمة.

هن القضائية والقانونية، بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية قام بتجسيد املحاكمة ثلة من طلبة املاستر املتخصص في امل -298 

 بتطوان، وهم:

 جفرا بلقاسم

 إبراهيم البعلي 

 مخلص الهدار

 محمد املثيوي 

 عبد الغني قسماوي     

 محمد حجاج              

 حسناء جعفر  

 إحسان الحراق        

 هجر صنهاجي
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 663/8960قضايا املناقشة ملف عدد                         

، محامية بهيئة...: حاضرة السيد حسناء جعفر، أحضر في حالة اعتقال وحضرت تؤازره األستاذة عمر العلمي :املتهم

 يس.الرئ

 ، محام بهيئة...املثيوي  محمد، تخلف رغم التوصل، ينوب عنه األستاذ زيد القاديري  :ذوي حقوق الضحية

 حاضر السيد الرئيس وأدلي لكم بما يفيد أداء القسط الجزافي وما يفيد صفة موكلي كمطالب بالحق املدني.

 قاعة إلى أن يتم املناداة عليه لإلدالء بشهادته.، بعد حضوره واالحتفاظ ببطاقته الوطنية، غادر اليونس رزقيالشاهد: 

الحظ السيد الوكيل العام للملك شخصا يأخذ صورا للمتهم ولقاعة بعد أن أصبحت القضية جاهزة للمناقشة، 

املحكمة فأثار جريمة من جرائم الجلسات وطلب تقديم املعني للمحاكمة، وقد تعرف السيد الرئيس على هويته و استمع 

املعني أنه ال يملك أي إذن باستعمال آلة التصوير داخل قاعة املحكمة وبعدها أعطيت الكلمة للسيد الوكيل  إليه وأكد

من ق.م.ج وبعد املداولة جلسة قررت املحكمة باسم جاللة امللك طبقا  396العام فالتمس هذا األخير تطبيق املادة 

 لة التصوير لفائدة الدولة ومغادرة قاعة املحكمة.بحجز آ سفيان الوكيليللقانون الحكم على املخالف املسمى 

 استأنفت أطوار الجلسة بدءا باملتهم وذلك بالتأكد من هويته:

 إسمك: عمر العلمي. .2

 محمد بن أحمد اسم األب: .8

 : فاطمة بنت محمد اسم األم .3

 سنة 80: الســن .8

 : عازبالحالة العائلية .1

 .، الرباط19: شارع عبد الكريم الخطابي، رقم العنوان .1

 : حارس عمارة. املهنة .7

 : بدون.السوابق قضائية .0

 هوية املتهم مطابقة ملحضر الضابطة القضائية.

 الدفع الشكلي املثار من طرف هيئة دفاع املتهم. 

 " سيدي الرئيس قبل البدء في مناقشة أطوار هذه القضية اسمحوا لي أن أتقدم بدفع شكلي.

الدستور املغربي وقانون املسطرة الجنائية الجديد و التي تهدف إلى تعزيز إن من بين الضمانات القانونية التي جاء بها 

من الدستور وكرسته  83حقوق الدفاع، و تمتين الضمانات املخولة للمتهم، ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 

 من القانون املذكور، هي حق املشتبه به في التزام الصمت. 11الفقرة الثانية من املادة 
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 رجوعكم إلى املحضر ستالحظون أن محرره لم يقم بإشعار مؤازري بحقه في التزام الصمت.وب

ولذلك فإننا نلتمس منكم حفاظا على حقوق املتهم التي انتهكت التصريح ببطالن محضر االستماع إليه، و لسيادتكم 

 واسع النظر ".

 .رد السيد الوكيل العام للملك على الدفع الشكلي 

 املحترم السادة أعضاء الهيئة املوقرة: " السيد الرئيس

ال يمكن التسليم بما أثاره دفاع املتهم في دفعه الشكلي ألنه غير صحيح، فالثابت من محضر االستماع إلى املشبوه فيه 

خالل وضعه تحت الحراسة النظرية هو خالف ما أثاره الدفاع، فاملتهم هو من قدم نفسه إلى مركز الشرطة واعترف 

له اإلجرامية، ووجهت له عدة أسئلة حول الجريمة وحول ظروف ارتكابها وقد أجاب عنها باالعتراف، كما أن بكل أفعا

محكمة النقض هرم القضاء املغربي مستقرة على أن خرق أي إجراء مسطري دون حدوث ضرر ال يستوجب تقرير جزاء 

 ية.البطالن، وهكذا يعتبر الدفع الشكلي املثار غير منسجم ووقائع القض

 وعليه فإننا نلتمس من مجلسكم املوقر رفض الدفع الشكلي ولكم واسع النظر".

 حكم املحكمة في الدفع الشكلي :

"باسم جاللة امللك وطبقا للقانون قررت املحكمة بعد املداولة جلسة رفض الدفع الشكلي مع االستمرار في 

 مناقشة القضية بدءا باملتهم"

السيد قاض ي التحقيق بهذه املحكمة بجريمة القتل العمد مع سبق اإلصرار املنصوص  أنت متابع من قبل عمر العلمي:

 من القانون الجنائي. 308و  303و  308عليها و على عقوبتها في الفصول 

 األسئلة التي وجهت للمتهم من قبل املحكمة:

 ماذا تقول في املنسوب إليك؟ (6

 أين كنت يوم وقوع الجريمة؟ (8

 لضحية في املنزل الذي تحرسه ليلة وقوع الجريمة؟ماذا كنت تفعل بمعية ا (3

 هل احتسيتم الخمر أنت والضحية ليلة وقوع الجريمة؟ (8

 ملاذا قتلت الضحية؟ (1

 

 األسئلة املوجهة للمتهم من قبل السيد الوكيل العام امللك:

 ما هي اآللة التي استعملها في االعتداء ؟ (6

 ما هو موضع الطعنات وعددها ؟  (8

 ه بقنينة البنزين ؟ما هو سبب احتفاظ  (3
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 أسئلة دفاع املطالب بالحق املدني للمتهم:

 هل كانت بينه وبين املجني عليه عداوة سابقة؟ (6

 أسئلة دفاع املتهم للمتهم:

 كيف كانت عالقة مؤازري بالضحية ؟ (6

 وبعد استنطاق املتهم اعترف بما نسب إليه.

 :املناداة على الشاهد يونس رزقي 

 .يونس رزقيإسمك:  .6

 محمد بن محمد. :اسم األب .8

 عائشة بنت املدني. اسم األم: .3

 سنة. 87 الســن: .8

 عازب. الحالة العائلية: .1

 الحسيمة. العنوان: .1

 صباغ. املهنة: .7

 : بدون.السوابق قضائية .0

بعد أن تم التأكد من عدم وجود أية عداوة أو خصومة أو قرابة أو مصاهرة أو تبعية بين الشاهد و أطراف النزاع، أدى 

 ن القانونية، ثم طرحت عليه مجموعة من األسئلة:الشاهد اليمي

 األسئلة التي وجهت للشاهد من قبل املحكمة:

 ماذا تعرف عن النازلة؟ (2

 كيف عرفت أن املتهم قتل املجني عليه؟ (1

 هل أخبرك املتهم أنه كان ينوي الهرب بعد ارتكابه للجريمة؟ (4

 األسئلة املوجهة للشاهد من طرف السيد الوكيل العام امللك:

 هل سبق للمتهم أن اشتكى للشاهد من معاملة الضحية ؟

 أسئلة دفاع املطالب بالحق املدني للشاهد:

 بدون أسئلة

 أسئلة دفاع املتهم للشاهد:

 كيف كانت حالة املتهم عندما قابله باملقهى، هل كان يبدو مرتاحا، أم  كان في حالة ذعر و خوف شديد؟ (2

 يئة فتح باب املناقشات بإعطاء الكلمة  ل:بعد االنتهاء من طرح األسئلة قررت اله
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 .كلمة دفاع املطالب بالحق املدني 

 السيد الرئيس املحترم، السادة املستشارين، السيد ممثل الحق العام. "

الحق ، وأعلن انتصابه مطالبا بالقاديري  محمدبصفته شقيق املجني عليه  زيد القاديري أنوب في هذا امللف عن السيد 

جهة املتهم املاثل أمامكم املتابع من أجل جناية القتل العمد مع سبق اإلصرار طبقا ملقتضيات الفصول املدني في موا

من القانون الجنائي، واملجني عليه في هذه القضية هو شاب لم يتجاوز عمره الثالثين سنة، كان قيد  308و  303، 308

طلبات والديه ومساعدة أسرته، كان ينفق على والديه  حياته يفيض نشاطا وحيوية ، كان يعمل ليل نهار من أجل تلبية

بكرم وسخاء، يسد حاجاتهما من الغذاء والدواء والكساء، كان مثاال لالبن البار شأنه شأن شقيقه املطالب بالحق 

 املدني.

 سيدي الرئيس، السادة أعضاء الهيئة املوقرة.

ا باملثيل، فالفقيد ال يعوض وال مثيل له، والضرر املادي إن هذه األسرة لم تفقد شيئا من األشياء التي يسهل تعويضه

الذي أصاب هذه األسرة هو ضرر جسيم، أما الضرر املعنوي الذي أصابها واأللم الذي ألم بها عميق جدا، لذلك فإننا 

سات ملذلك نلتمس من مجلسكم املوقر في الدعوى العمومية الحكم بإدانة املتهم من أجل املنسوب إليه، طبقا مللت

السيد الوكيل العام للملك، وفي الدعوى املدنية التابعة، الحكم عليه بأدائه لفائدة شقيق املجني عليه، تعويضا مدنيا 

 ألف درهم مع تحديد أمد اإلكراه البدني في األقص ى. 199قدره 

 ."وملجلسكم املوقر واسع النظر

 .كلمة السيد الوكيل العام للملك 

 سادة أعضاء الهيئة املوقرة:"السيد الرئيس املحترم ال

 يقول هللا جل جالله : "وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق".

وفي آية أخرى: " ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في األرض فكأنما قتل 

 الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا".

 حياة هبة ربانية وحق دستوري قانوني بامتياز، ال يحق ألي أحد أن ينتهكه وال يجوز ألي أحد أن يسلبه.فالحق في ال

 السيد الرئيس إنني بعد أن استغرقت في قراءة أوراق هذه القضية وظروفها ومالبساتها، تساءلت وصرخت من أعماقي:

 ألهذا الحد يمكن أن يصل ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان ؟

 لحد يمكن أن يصل ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان من أجل الحقد ؟ألهذا ا

 ألهذا الحد يمكن أن يصل ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان من أجل الكره والضغينة ؟ 

 ميعمر العلإن الجريمة التي تحاكمون املتهم اليوم من أجلها هي جريمة قتل عمد مع سبق إصرار، بحيث أن هذا املتهم 

 في الحياة، والحق في األمن واألمان، الذي كان يتمتع به املجني عليه أثناء حياته.قام باملساس بالحق 
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السيد الرئيس السادة املستشارين من فضلكم أنظروا إلى الصور الفوتوغرافية املرفقة بامللف والتي تصور املجني عليه 

 ر والبطن. وهو ملقى على األرض، وعليه عدة جروح وطعنات شديدة بالسكين على مستوى الصد

إن الثابت من خالل هذه الصور ومختلف وثائق امللف وخاصة محضر الضابطة القضائية، وتقرير التشريح الطبي، 

وقرار اإلحالة الصادر عن السيد قاض ي التحقيق، وشهادة الشاهد، واعتراف املتهم، فإن متابعته من أجل جناية القتل 

 إلى مجموعة من املعطيات:العمد مع سبق اإلصرار، هي متابعة في محلها 
ً
 ومتوفرة بجميع عناصرها القانونية، استنادا

حيث أن املتهم اعترف خالل جميع أطوار ومراحل املحاكمة انه كان يخبر الضحية بأنه يريد إقامة عالقة باملسماة      

هذا ما خلف له عقدة وأنه كان ينوي الزواج منها، في حين أن الضحية كان يسخر منه في كل مرة،  فدوى اإلدريس ي

وسخطا وغضبا مما جعله يخطط لقتله وهذا ما حدث فعال، وبعدها قام بلف جثته في كيس من بالستيك، كما جاء 

 ذلك على لسانه ولسان الشاهد. 

 فاملتهم اعترف انه استعمل السكين كأداة لتنفيذ الجريمة وهذا فعال ما يستفاد من التقرير الطبي املوجود بامللف.     

 أما دفع املتهم بكونه كان في حالة دفاع شرعي:     

أوال هذا ليس بمبرر الرتكاب جريمة القتل في حق املجني عليه، بل وحتى حالة الدفاع الشرعي كما هي منصوص عليها 

لطبع اقانونا غير قائمة في واقعة الحال، فلم يكن هناك خطر قائم ولم يكن هناك اعتداء أصال في جانب املجني عليه، وب

 تكون حالة الدفاع الشرعي منتفية وغير متوفرة شروطها.

 فاملتهم لم يكتفي برد الخطر الذي يزعمه بل ارتكب جريمة كاملة األركان. 

افته املنية و  محمد القاديري فركنها املادي متمثل في الطعن بواسطة سكين، والنتيجة اإلجرامية تحققت، كون الضحية 

لسببية بين السلوك والنتيجة ثابتة من خالل اعتراف املتهم وما خلص إليه التقرير الطبي، أي وفارق الحياة، والعالقة ا

 أن الوفاة كانت نتيجة الطعن بالسكين.

 أما الركن املعنوي فهو أيضا متوفر ويتمثل في اتجاه إرادة املتهم االعتداء على املجني عليه.

وتدحضه وقائع القضية التي يستخلص منها وجود نية القتل لدى  وكل دفع يرمي إلى نفي القصد الجنائي الخاص تكذبه

املتهم، والدليل على ذلك هو األداة املستعملة في االعتداء أي السكين وهو عبارة عن أداة حادة و قاتلة، يضاف إلى ذلك 

ل أو خر كالرجموضع توجيه الطعنة الذي هو البطن والصدر، فلو لم يكن ينوي قتل الضحية لوجه طعنته إلى موضع آ

اليدين أو الظهر، لكن إصراره على تنفيذ مخططه اإلجرامي وإفراغ الحقد الدفين الذي يحمله تجاه املجني عليه جعله 

 ال يتراجع إلى الخلف إال بعد أن تخرج روح الضحية منه.

ة واملادية فة عناصرها القانونيوعليه تبقى جناية القتل العمد مع سبق اإلصرار ثابتة في حق املتهم املاثل أمامكم بكا     

ثم املعنوية، وما يؤكد ذلك هو اعتراف املتهم وكما تعلمون السيد الرئيس السادة املستشارين أن االعتراف القضائي من 

 بين أهم وسائل اإلثبات في املادة الجنائية. 

ابه املوقر إدانة املتهم من أجل ارتك السيد الرئيس السادة املستشارين لكل هذه األسباب، فإننا نلتمس من مجلسكم     

 جناية القتل العمد مع سبق اإلصرار، والحكم عليه باإلعدام نعم السيد الرئيس السادة املستشارين اإلعداااااااام. 
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 وملجلسكم املوقر واسع النظر".

 .كلمة دفاع املتهم 

م العدل الذي ال يظلم عنده احد مثقال ذرة ال في " الحمد هلل تعالى فهو األول بال ابتداء و اآلخر بال انتهاء فهو الحك

 األرض و ال في السماء.

 سيدي الرئيس املحترم السادة أعضاء الهيئة املوقرة:

أتولى في هذا امللف مؤازرة املتهم املاثل أمامكم و املتابع من قبل هذه املحكمة من اجل جناية القتل العمد مع سبق 

 من القانون الجنائي. 308و  303و  308اإلصرار طبقا ملقتضيات الفصل 

وإنه لواجب ثقيل أن يتولى املرء مؤازرة متهم بجريمة قتل و هو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف، لن أسعى إلثبات 

براءة مؤازري من جريمة القتل، الن البراءة هي األصل حسب املادة األولى من قانون املسطرة الجنائية، فالبراءة ال تحتاج 

 ى دليل، بل التهمة هي التي تحتاج إلى دليل .إل

و ما حصل في هذه القضية هو أن املؤازر دخل في شجار مع املجني عليه و تطور األمر بينهما إلى اشتباك و تبادل      

 الضرب و الجرح أفض ى إلى موت املجني عليه.

 قتل عمد مع سبق اإلصرار والحال غير ذلك .هذه الوقائع التي تشددت املحكمة في وصفها و كيفتها بأنها جناية     

صحيح أن املتهم اعترف في سائر أطوار البحث و التحقيق انه ضرب املجني عليه لكنه أكد على أن هذا األخير هو من     

بادره بالضرب و الجرح، بحيث وجه إليه ضربة على رأسه بواسطة قنينة مشروب فارغة أصيب على إثرها بجرح غائر 

ى الرأس، و كان املجني عليه يهم بمواصلة اعتدائه وتوجيه مزيد من الضربات ملؤازري لوال أن استعمل هذا على مستو 

األخير سكينا كان معه ليدافع به عن نفسه، و يوقف العدوان و الخطر املوجه إليه، إذا أليس هذا دفاعا شرعيا عن 

 النفس؟ و إن لم يكن كذلك فما املقصود بالدفاع الشرعي ؟ 

فاألمر هنا ال يتعلق بجريمة قتل كما أوضحت في مستهل مرافعتي، لعدم توفر الركن املعنوي، أي نية إزهاق الروح     

غير متوفرة لدى مؤازري الذي كان تحت تأثير الكحول و كان أمام اعتداء استفزازي، و كما هو معلوم فاالستفزاز من 

ون الجنائي و اعتقد أن مقتضياته منطبقة على وقائع هذه من القان 861األعذار املخفضة للعقاب حسب الفصل 

 القضية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فان مؤازري تقدم أمام الضابطة القضائية و أخبرهم بوقائع الحادثة و أبان عن ندمه الشديد،      

ا ستفزازية كان مضطرا معهوهذا إن دل على ش يء فهو يدل على أن نية القتل لم تكن متوفرة لديه، بل كان في وضعية ا

أن يدافع عن نفسه، لذا فان متابعة مؤازري من اجل جناية القتل العمد ليست في محلها، ألن السرعة التي ارتكب بها 

الفعل و الحالة االنفعالية التي كان عليها املؤازر واالستفزاز الذي تعرض له، باإلضافة إلى كونه كان تحت تأثير الكحول، 

التي لم تترك له فرصة للتفكير في األداة التي يستعملها وال في املوضع من الجسم الذي يوجه إليه الضربات هذه الوضعية 

 و ال عددها.
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لذلك سيدي الرئيس فإنني التمس من مجلسكم املوقر أن تصرحوا بأن الوقائع املعروضة عليكم ال تشكل جريمة     

حا أفض ى إلى املوت دون نية إحداثه، و أن تصرحوا تبعا لذلك أن قتل عمد مع سبق اإلصرار، وإنما تشكل ضربا و جر 

مؤازري كان في حالة استفزاز الذي يشكل عذرا مخفضا للعقاب، و أن تمتعوه بأقص ى ما يمكن من ظروف التخفيف 

 نظرا لظروفه االجتماعية و عدم سوابقه القضائية.

 و ملجلسكم املوقر واسع النظر.."

 هل من إضافة؟. عمر العلمي: سؤال_ سؤال الرئيس للمتهم_آخر 

"وبعد أن كان املتهم آخر من تحدث، قررت املحكمة باسم جاللة امللك وطبقا للقانون حجز امللف للمداولة آلخر 

 الجلسة، رفعت الجلسة"

 بعد املداولة :                                        

يات االبتدائية علنيا، حضوريا، ابتدائيا  بإدانة املتهم عمر باسم جاللة امللك وطبقا للقانون قررت غرفة الجنا

 العلمي والحكم عليه:

 في الدعوى العمومية:

سنة سجنا نافدا بعد تمتيعه بظروف التخفيف، و حجز السكين الذي استعمل كأداة الرتكاب الجريمة لفائدة  39

 الخزينة.

 و في الدعوى املدنية التابعة:

 درهم لذوي حقوق الضحية مع تحديد أمد اإلكراه البدني في األقص ى. 899999بتعويض مادي قدره 

أيام يبدأ من هذا  69لك حق الطعن في هذا القرار باالستئناف داخل أجل  عمر العلمييعتبر هذا الحكم بمثابة تبليغ، 

 اليوم.

 بـاسم جاللة امللك وطبقا للقانون 

 رفعت الجلسة

 

 خاتمة:

اسة بالجانب العملي أكثر من النظري، إال أنني حاولت قدر اإلمكان اإلحاطة به مع التركيز بالرغم من ارتباط موضوع الدر 

على أهم اإلجراءات التي تمر منها املحاكمة، من استنطاق للمتهم واستدعاء الشهود، وتقديم الدفوع الشكلية 

صورة أكثر، تم إدراج نموذج ملحاكمة واملوضوعية، وانتقال الهيئة للمداولة، ثم الحكم في النازلة، وسعيا لتقريب ال

 افتراضية تهم قضية من قضايا الجنايات، عرضت على غرفة الجنايات اإلبتدائية بإحدى محاكم اإلستئناف.
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 تأثير العقلنة في العمل البرملاني

 

 

                                                                                                 خنفور يوسف 

 مختبر السياسات العمومية  باحث بسلك الدكتوراه

 بكلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية املحمدية

 

 

 مقدمة

وإجراء أول انتخابات  6018دجنبر  68لقد شهد املغرب ميالد أول برملان من غرفتين عند صدور دستور  

، فاملغرب عاش مرحلة انتقالية 6011مارس  8يع على اتفاقية اإلستقالل في ، و لئن تم التوق6013تشريعية في ماي 

(، تم التدرج خاللها في بناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة ووضع القوانين ذات 6018-6011دامت ست سنوات )

 6016.299لكة سنة والقانون االساس ي للمم 6019ومجلس الدستور  6010و اإلنتخابات  6010الصلة بالحريات العامة في 

ففي سياق النقاش السياس ي حول استراتيجية بناء الدولة الحديثة، طالبت الحركة الوطنية بضرورة 

إقامة نظام برملاني، تؤول السلطة التشريعية فيه ملمثلي األمة املنتخبين، بعدما ظل العمل التشريعي اختصاصا سلطانيا 

صالح النظام السياس ي املغربي و إعادة صياغة عالقات مؤسساته منذ مطلقا، على الرغم من املحاوالت الهادفة إلى إ

بيد أن املؤسسة   300إلى السلطان موالي عبد الحفيظ و اشتراط مبايعته باملصادقة عليه، 6090تقديم مشروع دستور 

 امللكية نحت خالف ذلك منحى التدرج واملرحلية في انتظار تكوين برملان منتخب.

                                                           
ل نتقار وابشهوبعد وفاة امللك محمد الخامس  2932يونيو  2بتاريخ  2.32.225لكة بواسطة الظهير الشريف رقم صدر القانون األساس ي للمم 299

دق لمصاالوثيقة التي ستتضمنها اية رلدستودئ المباامرجعيا للعديد من را طاإشكل ن لقانول أن هذا الحاالثاني. والحسن الى خلفه إلسلطة ا

لعربية اللغة ار اقر، وإلرسميالدولة اين م دإلسالر اعتبا، واسالميتهب وإلمغرابة ولى عررة إإلشاامن قبيل ،  2931جنبر د 5ء  في عليها باالستفتا

فصل أ مبدار قرقوق والوجبات وإلحاطنين في الموابين واة لمساأ امبدد، وتأكيد بية للبالالترة الوحدل استكماإلتشديد على ، واسميةرلغة 

 2كي ل لملالعهد اقبله في ورد لتشريعية خالفا لما السلطة الى إصريحة رة شاإية ألك لم يتضمن ذل آمقابل  أنغير اء. لقضل استقالت والسلطاا

 .2931جنبر د 23قا في الحر سيصدي لذر الدستوالى إلك ذبما تم تأجيل رل. و 2942ي ما
و هلى مثقف سياسي لبناني إجعه أرمن ك نا، ه2290أكتوبر  22نشير إلى أن هناك تضاربا في اآلراء حول من كان وراء وضع مشروع دستور  300

ن من لمكووع المشري اينطونجة. قتئذ في طدرة الصادرة ولصاب المغرن الساة لى جماعة جريدون إآخرأرجعه في حين ر، هللا نموج السيد فرا

لتنصيص على بي، والمغرالسياسي م النظاابت اثوكيد تأبيل: من قات، لمرتكزاعلى مجموعة من ، لمحكمةالقانونية الصياغة دة ذات اما 94

عد من شأنها ضبط اضع قوت، وو لحرياوق و الحقم انظاار قر، وإلعريقةت اطياالديمقراه من دربرلماني يستلهم مصام سس ثابتة لنظاأقامة إ

 دارة.الوالحكم ت اآليا
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ي املكانة الثانية بعد امللكية في الهندسة الدستورية، وقد خولته الدساتير املتعاقبة يحتل البرملان املغرب

فصوال تضمنت أحكاما عدة حددت طبيعة تكوينه، و نظمت اختصاصاته  8966و إلى غاية دستور  6018منذ سنة 

 وصالحياته، وحكمت عالقاته مع الحكومة.

(تعرض إلى سلسلة من 6013-6018حداثه أول مرة )و من الطبيعي أن يكون البرملان املغربي، منذ إ

املؤثرات كيفت عمله وجعلت أدائه محدودا خالفا ملا كان منتظرا منه، بل يمكن القول أنه ولد أصال مقيدا في نص 

ظرا ن الوثيقة  الدستورية. فإن كانت البرملانية املغربية صادفت مرحلة تراجع لألدوار التي تقوم بها البرملانات عبر العالم

 للتغيرات التي طالت البنيات السياسية للديمقراطيات عبر العالم.

لقد أدى تقليص مجال عمل البرملان، سواء على مستوى مراقبة الحكومة أو ممارسة الوظيفة التشريعية 

ديغولي  ر ، في مقابل تقوية مركز السلطة التنفيذية، و هذا ما أطلق عليه بعقلنة العمل البرملاني، جاء نتيجة لدستو 

)دستور الجمهورية الخامسة(، هذا و لقد تأثرت الدساتير املغاربية )املغرب، الجزائر، تونس...( بهذا  6010فرنسيي سنة 

 التوجه و جسدته في دساتيرها.

كمصطلح، ثم املراحل التي مر ت بها  -العقلنة-و لعل الخوض في سبر أغوار العقلنة يلزمنا أن نقف عليها 

 ء كل ما يسعف القارئ و املتلقي في تلمس االساسيات املرتبطة بهذا املفهوم.في سبيل استجال

فعل عقلن ،أي عقلن يعقلن  تحيل لغة علىالبد من اإلحاطة بها لغة و اصطالح حيث فالعقلنة و عليه، 

وكل لدابة و تعقلنة فهو معقلن. و كذلك يراد بها عقلن معتقدات بمعنى جعلها مقبولة مطابقة للعقل. و يقال: إعقل ا

رئيس اللجنة   Debré Michelميشال دوبري يعود أصلها إلى األستاذ  اإلصطالحية فهي  على هللا. أما من الناحية 

، ملا قيل له: إنكم، بهذا تنقصون من قيمة البرملان أمام السلطة التنفيذية، 6010اإلستشارية املكلفة بإعداد دستور 

انغالق   :Rationalisation لعقلنةباو يراد  301برملاني و ليس اإلنقاص من قيمة البرملان"."إننا بصدد عقلنة النظام الفقال: 

الفكر على مفهوم أو على جملة معطيات، يعتبرها هي الواقع. وبالتالي، ليست العقلنة سوى عقالنية مغلقة تمنح النظام 

في العديد من النظريات العلمية وغيرها  –تظهر  ت ومازال –العقلي امتياًزا خاًصا. والعقالنية، عدو العقلنة. وقد ظهرت 

ه في جملة مبادئ، اختيرت كمرجع أساس ي ُيَردُّ إليه كلُّ ش يء ِّ
ّ
َر الواقع كل

ْ
 .من األفكار التي أرادت َحش

وحددها  302دسترة النظام البرملانيتعني العقلنة البرملانية قبل كل شيئ     MICHEL AMLLERو حسب 

بكونها مجموعة من اآلليات الدستورية التي تهدف إلى ضمان إستقرار السلطة  uetzevitch g-Boris mikrineمفهوم 

" العقلنة البرملانية هي  تلك التقنية الهادفة إلى تحديد إختصاصات و في هذا الصدد نقترح املفهوم التالي  303التنفيذية.

أو مجال الالئحة، فهي تروم تحديد و حصر و البرملان أو مجال القانون على سبيل الحصر مقابل إختصاصات الحكومة 

 ."تقييد سلطات البرملان

                                                           
 9العدد  9النظام الجزائري نمودجا"،مجلة البدر املجلد  عبد املجيد طيبي،"تأثير العقلنة البرملانية على سيادة البرملان في التشريع و الرقابة 301

 .432، ص:1025م.غ.م، سنة 
302 Michel Amler; "le parlementarisme rationalisé" in : revenue de l'ENA; octobre 1968; p; 37.  

 ة الرباط، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحليةرشيد املدور، "إشكالية النظام الداخلي للبرملان،في ضوء الدستور"، مطبعة املعارف الجديد 303

 .53، ص 1023، الطبعة األولى 222و التنمية، العدد 
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و في هذا اإلطار ال يفوتنا التذكير بأهم املراحل التي مرت منها العقلنة البرملانية، هذه األخيرة و كما سبق 

نرال شارل بقيادة الج 6010اإلشارة له أعاله ظهرت في التجربة الفرنسية مع الجمهورية الخامسة بموجب دستور 

ديغول و تزكية من ميشال دوبري، و يعزى تبني فلسفة العقلنة البرملانية، كأسلوب من خالله يتم الحد من هيمنة 

السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، بعد أن عرفت تجربتي الجمهورية الثالثة و الرابعة الفشل بسبب هيمنة 

عة الحال إلى عدم إستقرار الحكومات لكثرة املشاكل السياسية.  و بالتالي القانون على املجال التنظيمي، مما أدى بطبي

 تم تكريس نظرية البرملان املشرع بتشارك مع السلطة التنفيذية.

أما في السياق املغربي، لعل التيمة األساسية التي تميزت بها جميع دساتير  اململكة املغربية منذ صدور 

، نلحظ أنها أسست على فلسفة العقلنة البرملانية. و يمكن تلمس ذلك 8966ستور و إلى غاية د 6018أول دستور سنة 

. و بمقارنة السياقين، نالحظ أن ظهور 304من خالل مجموع الخطب امللكية التي ما فتأت تأكد على العقلنة البرملانية

ه و نشأته ة األولى، إرتبط صعودفلسفة العقلنة البرملانية في الغرب يختلف عن ظهورها في املغرب، فالبرملان في الحال

فإن املسار  305بمواجهة امللكية و إنتزاع سلطاته منها قبل تقييد العقلنة البرملانية له و منح الحكومة األولوية عليه،

التاريخي املغربي، تميز فيه البرملان بميالده في أحضان امللكية بواسطة دستور وضعته بيدها و يعد تجديدا لبيعتها.و 

مشروعية امللكية التاريخية و الدينية و الديمقراطية الدستورية، فإن البرملان ال يتوفر إال على مشروعية مقابلة 

ديمقراطية )إنتخابية(. و إضافة الفتقاره إلرث تاريخي يجعل منه مكانا للسلطة و التمثيل، و دون أن يعرف عصرا ذهبيا 

لنة ة البرملانية، فغن البرملان املغربي ولد مقيدا بتقنيات العقيسيطر فيه على الحكومات قبل تكبيله بتقنيات العقلن

 .306البرملانية.

، إقتداء بنظيره الفرنس ي الذي عكف 8966و إن كان املشرع الدستوري في إطار الوثيقة الدستورية ل 

يد ذه األخيرة تع، عمد إلى التخفيف من تقييد العقلنة البرملانية، فاملالحظ أن ه8990على إدخال تعديل دستوري سنة 

 إنتاج نفسها و تكرس السلبيات التي عرفتها الدساتير السابقة.

و من البديهي أن يكون موضوع العقلنة البرملانية، أهمية بالغة سواء من الناحية العلمية و العملية، 

شرع مع فكرة تعامل امل في الوقوف عند التنظيم القانوني للمؤسسة البرملانية في املغرب، و كيفية األهمية العلميةحيث 

ما من الناحية أالعقلنة البرملانية بكيفية يخلق من خاللها التوازن و التعاون و التكامل بين القانون و الجهاز التنفيذي. 

فتتلخص في الوقوف عند مظاهر العقلنة البرملانية على املستوى العملي و إستجالء مدى تأثير هذه الفلسفة العملية 

 ان.على عمل البرمل

 و يطرح هذا املوضوع إشكاال عميق يرتبط بمدى تأثر العمل البرملاني املغربي بفلسفة العقلنة البرملانية  ؟

 فيما يلي:هذه الإلشكالية تترتب عنها مجموعة من اإلشكاالت الفرعية و التي يمكن إجمالها 

                                                           
 يراجع في هذا الصدد: 304

 .2999أغسطس  10خطاب ذكرى ثورة امللك و الشعب بتاريخ  .2

 .1005أكتوبر  21، بتاريخ 1002-1005خطاب إفتتاح السنة التشريعية  .1

 الخاص بعرض مشروع الدستور على اإلستفتاء. 1022يونيو  25الخطاب امللكي بتاريخ  .4
 .20رشيد املدور، م.س.ص: 305
 .233،ص:2994محمد معتصم،"النظم السياسية املعاصرة"،الطبعة األولى، مطبعة إيزيس، الدارالبيضاء، 306
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 مدى إسهام الهندسة الدستورية في تكرس سمو املؤسسة البرملانية؟ 

 ان يشرع؟هل البرمل 

  ما طبيعة العالقة املؤسساتية؟ هل يمكن إعتبارها عالقة قائمة على التوازن و التعاون ؟ أم أنها

 تنطوي على شد و جذب و رغبة في تكريس طغيان مؤسسة على أخرى؟

 ة :يهذا و قد إعتمدنا في معالجتنا ملوضوع العقلنة البرملانية في التجربة املغربية عبر إعتماد املحاور التال

 املحور األول: آثار العقلنة في بنية و تنظيم البرملان. 

 املحور الثاني: آثار العقلنة على سيادة البرملان في مجال التشريع. 

 املحور الثالث:  آثار العقلنة على الجانب العالقاتي للبرملان. 

 

 

 : آثار العقلنة في بنية و تنظيم البرملان.املحور األول: 

بها ، أن أول تجربة برملانية عرفها املغرب، إتسمت بثنائية برملانية تضم مجلس النواب و  من األمور املسلم 

دجنبر  7، في إستفتاء 307في املائة من الناخبين 08املصادق عليه بأغلبية  6018مجلس املستشارين، و ذلك مع دستور 

 6018.308دجنبر  68، الصادر األمر بتنفيذه في 6018

حظتها هي أن البرملان كان آنذاك مكونا من غرفتين كما سبق اإلشارة له أعاله، ولعل أبرز تيمة يمكن مال 

سنوات عن طريق اإلقتراع املباشر، أما مجلس املستشارين فقد كان  8بحيث كان مجلس النواب ينتخب أعضاؤه ملدة 

 سنوات. 1أعضاؤه منتخبين باإلقتراع العام غير املباشر تدوم واليتهم ملدة 

نائبا، في حين أن مجلس املستشارين مكون من  688ه املرحلة، يتكون مجلس النواب من و كان في هذ

، هذا و دون إغفال نظام الدورات، نجد هذا األخير كان يقوم على أساس أن يعقد البرملان دورتين تكون 309مستشارا689

ت كل دورة، كما أنه كان يتم إختتام دورااألولى في نوفمبر و لثانية في أبريل، و كان الحيز الزمني لكل دورة هو شهرين ل

البرملان بمرسوم في حال ما إن فاقت شهرين، كذلك يمكن جمع البرملان في دورة إستثنائية بطلب من ثلث أعضائه و 

 .310إما بمرسوم 

و املالحظ أن هذه الوضعية تغيرت نتيجة لعدة عوامل، فبعد إعالن الراحل الحسن الثاني حالة اإلستثناء 

شهرا، و قد دامت حالة اإلستثناء  89و بالتالي ترتب عنها حل البرملان الذي لم تدم مدة إنتدابه أكثر من  1601311في 

عالمة فارقة في الحياة البرملانية املغربية إذ بموجبها  6079. و قد كانت سنة 6079إلى غاية  6011ملدة ست سنوات من 

                                                           
 .1999، ص 2931دجنبر  29بتاريخ  مكرر  1323راجع في هذا الصدد تقرير اللجنة الوطنية لإلحصاء املنشور بالجريدة الرسمية عدد  307
 .1994، ص 29/21/2931مكرر، بتاريخ  1323، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 23/21/2931بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ  308
شتنبر  21ر في ، بمثابة القانون التنظيمي لتأليف و إنتخاب مجلس املستشارين، الصاد2.34.153راجع في هذا الصدد الظهير الشريف رقم  309

 .1233، ص 2934، بتاريخ 1344، الجريدة الرسمية عدد 2934
 .2931من دستور   33إلى  43راجع أحكام الفصول من  310
 .2020، ص: 2934يونيو  9، بتاريخ 1534، الجريدة الرسمية عدد 2934يونيو  5، بتاريخ 34.243راجع في هذا الصدد املرسوم امللكي رقم  311
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، و لقد أصبح البرملان في هذه 36/7/6079313حالة اإلستثناء في ، كذلك تم فيها التراجع عن 6079312تم إقرار دستور 

عضوا ، و تم الرفع من مدة إنتداب أعضاء مجلس  889املرحلة مكونا من غرفة واحدة هي مجلس النواب، و يتشكل من 

 مللك، و تم تغيير تاريخ أفتتاح دورتي البرملان، بحيث أصبح ا6018سنوات في دستور  8سنوات عوض  1النواب إلى 

يفتتح الدورة األولى في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، و كانت الدورة الثانية في الجمعة الثانية من شهر أبريل، و تم 

تغيير النصاب القانوني لعقد الدورات اإلستثنائية من ثلث األعضاء إلى األغلبية املطلقة، وطلب تحويل الجلسات 

 ثلث أعضاء املجلس. العمومية إلى سرية من عشر األعضاء إلى

، كما 889عوض  881، تميز فيه البرملان برفع عدد النواب الذين يتألف منهم إلى 6078أما بالنسبة لدستور 

 .6079سنوات التي كانت واردة في دستور  8عوض  314سنوات 1تم الرفع من مدة والية أعضاء مجلس النواب إلى 

قد عرف تعديلين جزئيين، غير أن األهم فيهما  6078غربية ل و مما تجب اإلشارة إليه، أن دستور اململكة امل

سنوات على ست سنوات، و مدة  8، هذا االخير بوجبه تم تغيير مدة إنتداب مجلس النواب من 83هو املتعلق بالفصل 

 تم إدراج تعديل آخر يهم تمديد مدة 6000سنوات، و بموجب سنة  3إنتداب رئيس مجلس النواب من سنة واحدة إلى 

سنوات، بهدف فسح املجال أمام األمم املتحدة  0إنتداب اعضاء مجلس النواب إلى سنتين إضافيتين، ليصبح املجموع 

 إلجراء اإلستفتاء حول الصحراء املغربية.

عرف البرملان املغربي مجموعة من املتغيرات، بحيث أصبح أعضاء مجلس النواب ينتدبون  6008و مع دستور 

سنوات، و أصبح الرئيس ينتدب ملدة ثالث سنوات  بدال من سنة واحدة، كما وقع التنصيص  8ن سنوات بدال م 1ملدة 

على أن إعالن حالة اإلستثناء ال يترتب عليه حل البرملان ، و تم تغيير مصطلح القانون الداخلي للنظام الداخلي، و بات 

م على اساس دورتين مدة كل واحدة ، فضال عن كون أن نظام الدورات يقو 315عضو 333مجلس النواب يتكون من 

 .6008و إلى  6018منها شهرين، و املالحظ أن مدة دورات البرملان ظلت كما هي بدأ من دستور 

من دستور  31، فقد إتسم بالعودة لنظام الثنائية البرملانية، بحيث نص الفصل 6001و بالنسبة لدستور 

 381س املستشارين، كما أن مجلس النواب أضحى يتكون من على أن البرملان يتكون من مجلس النواب و مجل 6001

سنوات و تنتهي  1، كما أن مدة عضوية اعضاء مجلس النواب تمتد ملدة 316عضوا يتم إنتخابهم باإلقتراع لعام املباشر

 عند إفتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي إنتخاب املجلس، أما فيما يتعلق بمجلس املستشارين أصبحت

عضو  و هو ما نصت عليه املادة  879سنوات، و يتكون من  3سنوات و يتم تجديد الثلث كل  0مدة إنتداب أعضائه 

 أشهر. 3، و بالنسبة لنظم الدورات في مرتين في كل والية تشريعية، تمتد كل دورة ملدة 38.07.317م القانون  6

                                                           
 .2945، ص: 2950أغسطس  2مكرر بتاريخ 4024الرسمية عدد  الصدر بالجريدة 312
 .2942، ص: 2950مكرر، بتاريخ فاتح أغسطس  4024، الجريدة الرسمية عدد 42/5/2950، بتاريخ 2.50.252بموجب الظهير الشريف رقم  313
، 2.20.423ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم من الدستور الص 34بموجب التعديل الجزئي الذي عرفه دستور اململكة، و يتعلق األمر بالفصل  314

 .2239، ص: 4434، الجريدة الرسمية عدد 2920سبتمبر  11بتاريخ 
بمثابة قانون تنظيمي متعلق بتأليف مجلس النواب و إنتخاب أعضائه، الجريدة  15/3/2994، الصادر في 2.94.94راجع الظهير الشريف رقم  315

 .395، ص:2994ماي  4، بتاريخ 3102الرسمية عدد 
املتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد  42.95، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2995سبتمبر  3، الصادر في 2.95.224الظهير الشريف  316

 .4393، ص:2995سبتمبر  22، بتاريخ 3423
 .4404، ص: 2995سبتمبر  22، بتاريخ 3423ة عدد ، الجريدة الرسمي2995سبتمبر  3.، بتاريخ 2.95.223الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  317
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جموعة من النصوص القانونية، بحيث تم تكريس ، نجد هذا األخير أفرد للبرملان م8966أما بالنسبة لدستور 

نظام الثنائية البرملانية مع منح مجلس النواب مكانة السمو و الرفعة مقارنة بمجلس املستشارين. و عليه تتكون الغرفة 

، و يتم إنتخاب أعضاء األول عن  319عضوا 689، في حين ان مجلس املستشارين يتكون من 318عضوا  301األولى من 

سنوات/ في حين أن الثاني يتم إنتخابه عن طريق اإلقتراع العام غير املباشر و ملدة  1قتراع العام املباشر و ملدة طريق اإل

أشهر، حيث يتم إفتتاح الدورة األولى من طرف مللك في الجمعة  8سنوات، و تكون دورات البرملان ثنائية تمتد مدتها ل  1

انية في الجمعة الثانية من شهر أبريل. هذا و في حال استمرار دورات البرملان الثانية من شهر أكتوبر و تكون الدورة الث

أشهر جاز ختمها بمرسوم، كما أنه يتم جمع البرملان في دورات إستثنائية و ببرنامج محدد بطلب من ثلث أعضاء  8ملدة 

ي ان عمومية، عدى األحوال التمجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس املستشارين، باإلضافة لذلك تكون جلسات البرمل

 من الدستور. 10يطلب فيها رئيس الحكومة ذلك أو بطلب من ثلث أعضاء املجلس تطبيقا ألحكام الفصل 

 املحور الثاني: آثار العقلنة على سيادة البرملان في مجال التشريع.

تص بالتشريع و من الدستور على أن البرملان يخ 79كما هو معلوم فاملشرع املغربي، نص في الفصل 

مراقبة الحكومة و تقييم السياسات العمومية. و عليه يعتبر املجال التشريعي من بين امليادين التي للبرملان أن يختص 

 بها غير أن هذا اإلختصاص تأثر بمجموعة من القيود كرستها فلسفة العقلنة البرملانية.

 تحديد مجال إختصاص القانون  -2

، نالحظ أنه و منذ أول تجربة برملانية عرفها املغرب عمد املشرع الدستوري بالرجوع إلى التشريع املغربي

تحديد  6001و إلى غاية دستور  6078إلى تحديد مجال إختصاص القانون. بحيث شهدت دساتير اململكة منذ دستور 

سع مجال إختصاص ، هذا االخير و 8966تسع مجاالت يختص بها القانون. غير أن هذه املعطى تم تجاوزه بموجب دستور 

 مجاال. 39منه ليشمل  76البرملان في الفصل 

و إن كان من البديهي أن تحديد مجال القانون، يعني أن يمارس البرملان التشريع في مجال إختصاصه، 

، ومنه كل إقتراح تم 76وبالتالي، ال يمكن للبرملان أن يصوت على قوانين تخرج عما هو محدد له سلفا في الفصل 

في هذا الصدد انه يختص  78، خارج هذا املجال فهو يدخل في إختصاص املجال التنظيمي، حيث نص الفصل إقتراحه

 القانون بما ال يشمله املجال التنظيمي.

و منه فالبرملان ال يمكنه التشريع إال في حدود ما هو مقرر له. و عليه وجب على املشرع التخفيض من 

لبرملان ليشرع في املجال التنظيمي، كما هو الحال بالنسبة للحكومة التي تمارس قيود العقلنة، و فتح املجال أمام ا

 السلطة التشريعية في إطار توازن السلط بين الحكومة و البرملان.

                                                           
املتعلق بمجلس  15.22، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 23/20/1002، الصادر في 2.22.234.راجع املادة األولى من الظهير الشريف رقم 318

 .4044، ص: 25/20/1024، بتاريخ 4529النواب، الجريدة الرسمية عدد 
املتمم و املغير ألحكام املادة األولى  41.24، بتنفيذ القانون رقم 23/5/1023، الصادر بتاريخ 2.24.22ير الشريف رقم راجع املادة األولى من الظه 319

 3502، ص: 24/5/1024، بتاريخ 3420املتعلق بمجلس املستشارين، الجريدة الرسمية عدد  12.22من القانون التنظيمي 
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 320استئثار الحكومة باقتراح القوانين التنظيمية و املالية. -1

 االستئثار باقتراح بالقوانين التنظيمية. -أ

الدستور املغربي نجد املشرع عمد إلى سلب البرملان صالحية تقديم املبادرة من خالل البحث في سبر اغوار 

، نجد هذا األخير ينص على أنه " ال يتم التداول في  01فمن خالل أحكام الفصل  321في مجال القوانين التنظيمية.

مة و ألعضاء البرملان من الدستور يقض ي ب "لرئيس الحكو  70مشاريع و مقترحات القوانين التنظيمية "، و نجد الفصل 

 التقدم باقتراح القوانين..." و بالتالي فليس هناك ما يحول أمام البرملان للتقدم بمقترحات القوانين التنظيمية.

 -80الفصل-من الدستور فاألول  00و  80غير أن ما يفند الطرح الوارد أعاله، هو مقتضيات الفصلين 

التنظيمية باملجلس الوزاري، أما الثاني فيستفاد منه أنه يجب عرض  نص على كيفية التداول في مشاريع القوانين

 .8966مشاريع القوانين التنظيمية للمصادقة عليها قبل نهاية الوالية التشريعية األولى  ما بعد دستور 

وعلى هذا األساس، نستنتج، بأن إقتراح القوانين التنظيمية هو مجال خاص بالحكومة، إلعتبار أن املشرع 

يحدد كيفية التداول في مقترحات القوانين في املجال الوزاري و إنما أشار إلى مشاريع القوانين التنظيمية فقط، و ما  لم

لم تعرف التقدم بأي مقترح قانون تنظيمي من طرف  8961و  8966جسد هذا الطرح أن الوالية التشريعية املمتدة بين 

 البرملان.

 ية.االستئثار باقتراح القوانين املال -ب

 639.63من القانون التنظيمي  3من االمور املسلم بها أن القانون املالي، يراد به حسب مدلول املادة 

املتعلق بقانون املالية، نصت على انه يراد بقانون املالية هو القانون املالي السنوي و القانون املالي التعديلي و قانون 

 التصفية.

من الدستور و في نصوص  71التشريعية للقانون املالي في الفصل  و من الطبيعي ان املشرع حدد املسطرة

و االنظمة الداخلية ملجلس ي البرملان. و منه فاملبادر في القانون املالي هي الحكومة،  639.63اخرى من القانون التنظيمي 

ل لحكومة. وحسب الفصبحيث يتم إعداد مشروع قانون املالية من طرف وزير املالية، و تحت اإلشراف الفعلي لرئيس ا

من أكتوبر  89من الدستور، يتم إيداع مشروع قانون املالية السنوي لدى مكتب مجلس النواب باالسبقية قبل  71

على ابعد تقدير. غير ان التساؤل املطروح ماذا لو لم تقدم الحكومة مشروع قانون املالية داخل االجل املحدد له قانون 

 ي هذا الصدد نجد فراغ تشريعي و املشرع لم يحدد لنا جزاء.؟ و ماذا سيترتب على ذلك ؟ ف

 36كذلك يتجسد مظهر العقلنة في امليدان املالي في حال عدم التصويت على قانون املالية السنوي في 

 دجنبر أو لم يتم إصدار األمر بتنفيذه بسبب إحالته على املحكمة الدستورية. تفتح الحكومة بمرسوم اإلعتمادات الالزمة

 322لسير املرافق العمومية و املهام املنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في امليزانية املعروضة على املوافقة .

                                                           
قلنة البرملانية"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية و محمد شريش ي،"دور املسطرة التشريعية في الع 320

 .39، ص: 1023/1025اإلقتصادية و اإلجتماعية املحمدية، السنة الجامعية 
مفسرة و  ي، فهي قوانينتعرف القوانين التنظيمية أو العضوية بكونها القوانين التي تصدر عن البرملان بتكليف صريح من املشرع الدستور  321

 مكملة للدستور ألن الدستور يأتي بمقتضيات عامة، و تأتي بعده القوانين التنظيمية لتفسر أو تكمل الدستور.
 من الدستور  71من الفصل  3الفقرة  322
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كذلك للحكومة بعد بيان االسباب أن تقوم برفض كل التعديالت املقترحة من طرف البرملان في امليدان 

وي بالتخفيض، و أو إحداث تكاليف عمومية أو الزيادة املالي، إن كان من شأن قبولها التأثير على القانون املالي السن

 323منها.

 إمكانية تجاوز الترخيص البرملاني. -4

في هذا املقتض ى نجد املشرع خول للحكومة مجموعة من اآلليات، بموجبها يمكن للحكومة أن تتجاوز 

 املالي. الترخيص البرملاني و بالتالي في تجسد سطوة املجال التنظيمي على القانون في امليدان

 التصويت الواحد. -أ

من الدستور صالحية التصويت  03مكن املشرع املغربي للحكومة بموجب الفقرة الثانية من الفصل 

الواحد، بحيث يمكن للحكومة عرض مشروع القانون املالي املتناقش في شانه على أحد مجلس ي البرملان بشكل كلي أو 

قتصار فقط على اإلقتراحات املقبولة من طرف الحكومة فقط و جزئي قصد البث فيه بتصويت واحد، بحيث يتم اإل

منه يفقد البرملان صالحية التعديل مادام أن املشرع لم يقيد هذه العملية و بالتالي فهي مظهر مجسد لهيمنة الحكومة 

 على البرملان في املجال املالي.

 التصويت بمنح الثقة. -ب

تور، اآللية أخرى للحكومة يمكنها إستعمالها بهدف من الدس 693خول املشرع ملغربي بموجب الفصل 

التأثير على عمل البرملان. بحيث يربط رئيس الحكومة لدى مجلس النواب إستمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها بشان 

 تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب املوافقة عليه.

ت الرقابة التي تمارسها الحكومة على البرملان في املجال التشريعي، و منه فهذه املسطرة تدخل من بين آليا

 324و التي تبرز تفوق و هيمنة الحكومة في إطار عالقتها بالبرملان.

 ممارسة الحكومة للتشريع. -3

 يمكن للكومة أن تمارس التشريع و ذلك عبر آليتين حددهما املشرع في الدستور سنحاول الفصل فيهما كاآلتي:

 موجب قانون اإلذن.التشريع ب -أ

كما هو معلوم، مراسيم اإلذن يراد بها كل ترخص يقرره البرملان، ملنح األهلية القانونية للحكومة ملمارسة 

في مجال يدخل ضمن إختصاص القانون. فالترخيص البرملاني يمكنه أن يشمل جميع امليادين،  325التشريع نيابة عنه

 79لقانون. و هما يطرح التساؤل حول مصطلح القانون الوارد في الفصل بحيث لم يستثني املشرع أي مادة من مواد ا

من الدستور، هل يقصد به معناه الواسع ام الضيق؟ و في هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن قانون اإلذن ال يعدو أن 

 يشمل القوانين التنظيمية.

 يتم سلب البرملان إختصاصه.أما بخصوص الحيز الزمني، فهو يكون في أجل معين دون تجاوزه، كي ال 

                                                           
 من الدستور املغربي. 55الفصل  323
 .242مجمد شريش ي، م.س. ص:  324
"، رسالة لنيل شهادة املاستر، جامعة الحسن الثاني البيضاء، 1022ملغربي على ضوء دستور رشيد النيش،"الوظيفة التشريعيى للبرملان ا 325

 .52، ص:1023/1024السنة الجامعية  -املحمدية–كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجنماعية 
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 مراسيم الضرورة: -ب

من الدستور صالحية التشريع بموجب  06إضافة إلى قانون اإلذن، منح املشرع الحكومة بموجب الفصل 

مراسيم القوانين، أو كما تسمى مراسيم الضرورة، و تم تحديد اجل ممارسة التشريع في الفترة الفاصلة بين دورتي 

ن املشرع قد قيد هذه اإلختصاص، عبر العمل على وضع ضوابط متعلقة بها، يمكن تعدادها . و املالحظ أ326البرملان

 كاآلتي:

 إصدار مراسيم القوانين خالل الفترات الفاصلة بين دورات البرملان. 

 اإلتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر. 

 عرض املراسيم للمصادقة عليها من قبل البرملان. 

 املدني و القضاء الدستوري في التشريع.األدوار الجديدة للمجتمع  -4

 األدوار الجديدة للمجتمع املدني: -أ

من الدستور ملواطنات و املواطنين التقدم بملتمسات في مجال  68لقد خول املشرع بموجب الفصل 

لتمسات مالتشريع، و منه يمكن إعتبار هذه اآللية كنوع من العقلنة، التي بموجبها مكن املواطنات و املواطنين لتقدم ب

 في مجال التشريع في إطار امور ذات مصلحة مهمة.

من الدستور صالحية الدفع  633كذلك نجد املشرع املغربي مكن املواطنات و املواطنين بموجب الفصل 

بعدم دستورية قانون مطبق في نزاع من شأنه ان تطبيقه أن يضر بالحقوق و الحريات التي يتمتع بها و التي يكرسها 

 الدستور.

 املحكمة الدستورية: -ب

لقد نص الدستور املغربي، على أنه يجب على مجلس ي البرملان أن يقوما بوضع أنظمتها الداخلية، هذه 

 األخيرة تحدد مختلق القواعد املتعلقة باملؤسسة البرملانية و البرملانيين و عالقة البرملان بباقي املؤسسات الدستورية...إلخ

األنظمة إال بعد إحالتها على املحكمة الدستورية، و تصريح هذه األخيرة ، و عليه فال يتم العمل بهذه 

 من الدستور املغربي. 638و  10بمطابقتهما للدستور، إعماال للفصلين 

كذلك قيد املشرع آلية إحالة القوانين العادية من طرف البرملان للمحكمة الدستورية، كرقابة إختيارية 

من الدستور على أنه للملك، و كذا رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب،  638فصل يمارسها البرملان بتنصيصه في ال

أو رئيس مجلس املستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس املستشارين، أن 

 ر.يحيلوا القوانين قبل إصدار األمر بتنفيذها على املحكمة الدستورية للبث في مطابقتها للدستو 

من الدستور، على صالحية البرملان في إحالة املعاهدات الدولية  11كذلك نص املشرع في الفصل 

للمحكمة الدستورية ،من أجل البث في مطابقتها للدستور بضرورة إحالتها من طرف امللك أو رئيس الحكومة أو رئيس 

 بع أعضاء مجلس املستشارين.مجلس النواب أو رئيس مجلس املستشارين أو سدس أعضاء جلس النواب أو ر 

 و منه تشكل نوع من الرقابة و العقلنة التي من خاللها يتم ضبط و تقييد آليات إشتغال البرملان. 

                                                           
 نقصد هنا دورة أكتوبر و دورة ابريل. 326
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 املحور الثالث: آثار العقلنة على املستوى العالقاتي.

 ملكةللم الدستوري النظام من الدستور املغربي الذي ينص على أنه "يقوم  6إنطالقا من أحكام الفصل  

 وربط الجيدة الحكامة مبادئ وعلى و التشاركية، والديمقراطية املواطنة وتعاونها، وتوزيعها السلط فصل أساس على

نظام " فيها ورد والتي السياس ي النظام بطبيعة واملتعلقة ذاته الفصل من باألولى الفقرة هذه و بربط  باملحاسبة " املسؤولية

الفقرتين،  في جاءت التي و التعابير املضمون  من يتضح  واجتماعية". برملانية مقراطيةدي دستورية، ملكية باملغرب الحكم

ويحكم  امللك فيه يسود الذي الدستورية السلطة نظام مع القطيعة إلحداث توفر الحد األدنى ال الدستورية الوثيقة أن

 الهندسة في امللكية املؤسسة ركزيةم استمرار . حيث يتضح6001إلى  6018كما هو مضمن في الدساتير املغربية من 

 الثانية الفقرة عليه تنص الذي السلط بين الفصل وأن السلطات، باقي على نهج سموها واستمرار الجديدة، الدستورية

 الراحل له ما أسس وهذا املؤسسات، فوق  مؤسسة باعتبارها امللكية، املؤسسة يشمل ال الدستور  من الفصل األول  من

 .السلط فصل هناك لي ليس بالنسبة  : «إحدى خطبه في يقول  حيث السلط بين للفصل األبوي  تأويله في الثاني الحسن

 فهو امللكية؛ املؤسسة يشمل أنه يفهم أن يجب ال للسلط فصل فأي ، وبالتالي »املنفذ أب املشرع، أب الجميع، أب أنا

 .327والحكومة بالبرملان املتمثلة املؤسسات األدنى فقط يشمل

ر عقلنة العمل البرملاني، نجد املشرع عمد إلى تاطير و تسييج عالقة البرملان مع السلطة التنفيذية، في إطا

بمجموعة من مظاهر العقلنة. إلعتبار اآلليات أو كما يسميها بعض الفقه االسلحة التي يتوفر عليها ملواجهة تجبر السلطة 

املؤسسة امللكية )فرع أول(، أو بعالقته باملجال التنظيمي التنفيذية و التي سنحاول جردها سواء من خالل عالقته ب

 )فرع ثاني(.

 .الفرع األول:العالقة بين امللك و القانون 

، يلحظ حضور 8966و إلى غاية  6018لعل املتتبع للمسار الذي رسمته الدساتير املغربية منذ دستور 

 وتقوية البرملان إلى بالنسبة التشريع مجال غم من توسيعر دائم ملجموعة من القيود التي تحد من صالحيات البرملان، فبال

 األخرى التي املقتضيات بعض أن إال ، 8966 دستور  في البرملانية النزعة مظاهر ببعض ما يوحي والرقابي التشريعي دوره

 ما وهذا .ستوريةالد الوثيقة األحيان في من كثير في تكريسه بل الرئاس ي الطابع هيمنة باستمرار توحي الدستور  بها جاء

 تحصر التي البرملانية، بالعقلنة يعرف ما إطار في ككل، وللسلطة التنفيذية امللكية للسلطة البرملان تبعية استمرار في يتجلى

 .االقتراع صناديق من النابعة الديمقراطية مشروعيته رغم محدودة، في مجاالت للبرملان التشريع مجال

املنظمة لعالقة البرملان بامللك، نجد هذا األخير باعتباره رئيسا للدولة من خالل الوقوف عند كل القواعد 

و فوق جميع املؤسسات و حكما لها، فإن له مجموعة من الصالحيات عبرها يمكنه أن يحد من حرية البرملان في إطار 

 فلسفة العقلنة البرملانية.

في فصله  6018عها إنطالقا من دستور و بناء عليه، للملك صالحية حل البرملان، هذه األخيرة تجد مرج

ملا نص على أن للملك صالحية حل البرملان، هذا املعطى نجده واردا في الوثائق الدستورية املتعلقة بعد ذلك، بحيث  77

على هذا املعطى، و الجدير بالذكر ان هذه الصالحية إقترنت في إطار الدساتير  6001من دستور  76نص الفصل 

                                                           
السياسية، املطبعة و الطبعة  و العدد غير  للعلوم العربية املغرب"، املجلة في الدستوري صالحاإل  البرملانية وأسئلة سطي، "امللكية اإلله عبد 327

 52متوفرين صفحة 
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. بصالحية اخرى و هي تلك املرتبطة بطلب قراءة ثانية في كل 6008و  6078و  6079نقصد دستور السابقة، و هنا 

 مشروع او مقترح قانون.

ولعل ابرز تيمة في هذا الصدد هي ان للملك كذلك بموجب صالحياته الدستورية أن يعرض هذا النص 

فض النص من طرف مجلس النواب، هنا البد من على الشعب قصد اإلستفتاء، ما عدى الحالة التي تم فيها إقرار او ر 

اإلشارة غلى ان أن هذه الدساتير املومأ غليه أعاله نجدها عقلنت عملية إقرار أو رفض املشروع او املقترح من خالل 

على "ثلثي االعضاء الذين يتالف منهم" وهو نفس  6008من دستور  10نصاب قانوني معين، بحيث نص الفصل 

 . 6078من دستور  10ه الفصل املقتض ى الذي اكد

و إرتباطا بعرض امللك للمقترح أو املشروع على اإلستفتاء الشعبي، و موافقة الشعب على النص املعروض 

 6079.329و  328 6018، يقوم امللك بحل مجلس النواب الذي لم يصوت على النص ، و هذا ما جسده كل من دستوري 

ظهر آخر من مظاهر العقلنة، يرتبط بأستعمال صالحية كذلك يمكن لنا في هذا الصدد الوقوف عند م

حل البرملان، بحيث نصت دساتير اململكة صراحة علة أنه ال يمكن إعادة حل املجلس الذي يلي املجلس الذي تم حله 

 330إال بعد مض ي سنة/ ما عدى الحالة التي يتعذر فيه الحصول على أغلبية حكومية.

يد تدرجت آجالها بين دساتير اململكة، حيث نص الفصل الفصل كذلك نجد أن إعادة إنتخاب مجلس جد

 6008333و  6078332و   331 6079يوما من تاريخ الحل، في حين نجد دساتير 89يوما أو  89على أجل  6018من دستور  70

 335فقد حدد أجل شهرين إلنتخاب املجلس الجديد. 8966أشهر ، أما دستور  3نصت على أجل  6001334و 

 ار العقلنة على مستوى العالقة بين الحكومة و البرملان.الفرع الثاني آث 

رغبة من املشرع في تفادي الصراع الذي شهدته عالقة الحكومة بالبرملان في التجربية الفرنسية، خصوصا 

ما تميزت به الجمهورية الثالثة و الرابعة من هيمنة مطلقة للبرملان على املجال التنظيمي، بحيث عمل على عقلنة هذه 

لعالقة من خالل وضع حدود لآلليات الدستورية التي من خاللها يمكن للبرملان أن يستعلها كسالح إلثارة مسؤولية ا

 الحكومة و العكس صحيح، و بالتالي يمكن رصد مظاهر هذه العقلنة كاآلتي:

 على مستوى منح الثقة و سحبها: .2

بمجرد تعيين الحكومة و رئيسها، على أنه  8966من الدستور املغربي ل  00من خالل أحكام الفصل 

تقوم هذه األخيرة بعرض برنامجها الذي تعتزم تطبيقه خالل مدة إنتدابها، هذا األخير يتم التصويت عليه من طرف 

القانون باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم، ومنه ففي حالة عدم التصويت على البرنامج الحكومي تتقدم 

 6079( ، 11)فصل  6018لة جماعية. هذا املعطى نجده حاضرا في الدساتير السابقة مع دستور هذه األخيرة بإستقا

                                                           
 .2931من دستور  54و  53و  54و  51و  52و  50راجع في هذا الصدد الفصول  328
 .2950من دستور   32و  35و  33و  34و  33راجع في هذا الصدد الفصول  329
 .1022دستور من  92الفصل  330
 .2950من دستور  50الفصل  331
 .2951من دستور  52الفصل  332
 .2991من دستور  52الفصل  333
 2993من دستور  51الفصل  334
 .1022من دستور  95الفصل  335
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( و لقد كان يقترن بمجلس النواب فقط إلعتبار أنه 19)الفصل 6001( ، 10)الفصل 6008(، 10)الفصل  6078(، 19)

 ثنائية البرملانية.الذي بموجبه تم العودة لل 6001تم اإلعالن عن حالة اإلستثناء، إلى حين دستور 

كذلك في إطار هذه النقطة عمل املشرع على املحافظة على نفس قيود العقلنة بشكل نسبي بخصوص 

على أنه للبرملان أن يسحب  693نص في فصله  8966مسالة سحب الثقة من الحكومة، إلعتبار أن املشرع في دستور 

ن يتألف منهم و ضرورة أن يقع التصويت بعد مض ي أجل الثقة من الحكومة و ذلك بعد تصويت أغلبية األعضاء الذي

أيام من تاريخ وضع الثقة و رتب أثرا لها، يتجلى في إستقالة الحكومة إستقالة جماعية. نفس املعطيات جاءت مرتبة  3

 .8966على غرار ما أقره دستور 336في الدساتير السابقة 

قبل مجلس املستشارين، و جب التذكير  ينظاف لذلك مسألة ملمس املساءلة الذي يوجه للحكومة من

، بعد ذلك تم العودة للثنائية البرملانية، مع دستور 6008و إلى غاية  6018أننا لم نكن نعمل بثنائيةبرملانية إبتداء من 

هذا األخير أعطى ملجلس املستشارين صالحية مساءلة الحكومة و مراقبتها عن طريق ملتمس املساءلة و املراقبة، 6001337

 8966ر أن املالحظة األساسية في هذا الصدد أنه كان للغرفة الثانية بدورها آلية إسقاط الحكومة، لكن مع دستور غي

أيام في شخص رئيسها، و ذلك بعد  1منه نجد أنه فقط تقدم الحكومة أجوبتها داخل أجل  691و خاصة الفصل 

أيام و التصويت عليه بأغلبية  3عليه بعد مرور أجل موافقة خمس أعضاء املجلس الثاني على هذا امللتمس و التصويت 

 مطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم.  و بالتالي يطرح إشكال حقيقي يتعلق بالقيمة املضافة للغرفة الثانية ؟ 

 على مستوى إثارة مسؤولية الحكومة: .1

اب ر تم عقلنة النصخول الدستور للبرملان صالحية مراقبة الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة، هذا األخي

على أنه يتم تفعيل ملتمس الرقابة بموافقة عشر  6018القانوني الواجب فيه. فبعد أن نص املشرع بموجب دستور 

األعضاء الذين يتألف منهم املجلس و التصويت عليه باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم و بالتالي إستقالة 

 الحكومة إستقالة جماعية.

عقلن نصاب الرقابة بإشتراط املوافقة  6001و  6008و  6078و  6079لك املشرع بموجب دستور نجد كذ

على ملتمس الرقابة من قبل ربع األعضاء الذين يتألف منهم و التصويت عليه باألغلبية املطلقة التي يتكون منها بعد 

 جماعية.أيام من طح امللتمس على أن يؤدي إلى إستقالة الحكومة إستقالة  3مرور 

، هذا األخير إشترط 691أصبحنا نتحدث عن نصاب جديد بموجب الفصل  8966غير أنه مع دستور 

أيام و أغلبية  3التوقيع على ملتمس املراقبة من قبل خمس األعضاء الذين يتكون منهم والتصويت عليه بعد مرور 

 األعضاء الذين يتألف منهم، و يترتب عنه إستقالة الحكومة.

ام قيد املشرع في جل الدساتير املتتالية هذه اآللية البرملانية من خالل النص على عدم إعتمادها و في الخت

 ملدة سنة كاملة و ذلك تفاديا للوقوع في الفراغ املؤسساتي و هيمنة القانون على املجال التنظيمي.

                                                           
 .54و  53و  53و  54و  20الفصول على التوالي  2993-2931راجع دساتير اململكة 336
 .2993من دستور  55راجع الفصل  337
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من الدستور  916و من زاوية ثانية خول املشرع ملجلس املستشارين ملتمس املساءلة بموجب الفصل 
، حيث يحق ملجلس املستشارين أن يسائل الحكومة باسطة ملتمس يوقعه على األقل خمس األعضاء الذين يتألف 338

منهم، و ال يقع التصويت عليه إال بعد مض ي ثالثة أيام كاملة على إيداعه، إال باألغلبية املطلقة العضاء هذا املجلس، 

أيام في جلسة املجلس املنعقدة لهذا الغرض يتبعه نقاش دون تصويت.  1 حيث يترتب عنه جواب الحكومة داخل أجل

و بالتالي إذا كان املشرع الدستوري خول للبرملان إمكانية إثارة مسؤولية الحكومة غير أن أثرها و قوتها تختلف بين 

ين أن جماعية، في ح املجلسين، بحيث أن مجلس النواب يترتب عن تقدمه بملتمس الرقابة إستقالة الحكومة إستقالة

مجلس املستشارين يترتب عن تقدمه بملتمس املساءلة فقط نقاش دون أن يتبعه تصويت، حيث يمكن تفسير ذلك 

بكون املجلس األول منتخب عن طريق اإلقتراع العام املباشر في حين أن الثاني يتم انتخابه عن طريق اإلقتراع العام غير 

يتعلق بمدى الحاجة للغرفة الثانية و بصيغة أخرى ما فائدة الثنائية املجلسية إذا  املباشر. و عليه يطرح إشكال عميق

 كان ملجلس النواب مكانة السموا و الرفعة و التأثير مقارنة بالغرفة الثانية ؟.

 

 خاتمة

كان املشرع الدستوري عمد إلى التخفيف من قيود العقلنة البرملانية فإن هذه األخيرة تطغى بقوة و إذا 

 حد من سلطات البرملان الرقابية و التشريعية و بالتالي يبقى هدف املشرع تفادي طغيان القانون على املجال التنظيم.ت

إن الخوض في صبر أغوار العقلنة البرملانية و مدى تأثيرها في القانون تكشف بامللموس مدى محدودية 

لوظيفة التشريعية و بالتالي الهيمنة الحكومية على وظائف ممثلي األمة. و هذا ما يظهر بجالء  من خالل ممارسة ا

القانون باعتماد مجموعة من اآلليات التي تظهر بقوة في املجال املالي، إضافة ملحدودية الوسائل الرقابية و تسيييجها 

 ي، في حين أن آليات الرقابة السياسية تبقى فالقيود التي تفرض نفسها من أجل تحريكهاالضوابط و بمجموعة من 

بغض األحيان بدون أثر كما هو الحال بالنسبة مللتمس املساءلة و بالتالي أي دور لهذا النوع من املراقبة إن كان عديم 

األثر و هو ما يمكن رده للثنائية غير املتوازنة بتخويل مجلس النواب مكانة السمو  و الرفعة  على حساب مجلس 

 ألغلبية و املعارضة.املستشارين ناهيك عن الصراعات القائمة بين ا

كل هذه املعطيات تأثر سلبا على العمل البرملاني و بالتالي وجب تحرير البرملان من قيوده و تخويله القيام 

 بصالحياته على أكمل وجه العتباره ممثل األمة و هو من يدفع عن حقوق املواطنات و املواطين.

 

 

 

 

                                                           
 .6001. حيث كان يقابله ملتمس التنبيه في دستور 8966د ملتمس املساءلة في في نص الدستور الجديد ل تم إعتما 338
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 عامال النظام بمفهوم وعالقتها اإلداري  لقضاءا طرف من تلقائيا املثارة املوضوعية األسباب أهم

  )دراسة مقارنة( االثار السلبية للسياسة الضريبية على االستثمار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث 

 

 سلبية أو ايجابية ، تضيق أو توسع من مدى انسياب رؤوس األموال األجنبية إلى 
ً
ان السياسة الضريبية قد تحدث آثارا

 البلدان النامية ( ، ولذلك يمكن أن تشكل  الضرائب املفروضة على االستثمارات البلدان املضيفة لالس
ً
تثمار ) وخصوصا

 لتدفق رأس املال األجنبي إلى تلك الدول أو حافزا يشجعها على القدوم اليها ، ويرجع ذلك في حقيقة األمر 
ً
االجنبية عائقا

الضرائب املستحقة ، ومعدلها ، وطريقة تقديرها وطرق جبايتها بالدرجة األولى إلى معيار تحديد الوعاء الضريبي ، ونوع 

كثيرا ما استخدمت ، وحاالت اإلعفاء ومدته ، كما إن جمود التشريع الضريبي أو عدم استقراره ، وتعاقب تعديالته و 

سواء املحلية ، من بين السياسات االقتصادية، لتحفيز وجذب أكبر قدر ممكن من االستثمارات الخاصة، املاليةالسياسة 

إال أنه ال يمكن استخدام السياسة املالية بمعزل  ,و/ أو األدوات الضريبية االتفاقيةأو األجنبية، باستعمالها لألدوات 

عن السياسات االقتصادية األخرى، تفاديا للتعارض املمكن حدوثه في األهداف من جهة، ولضمان التكامل بين أدوات 

                                                         هذه السياسات من جهة ثانية.

                                                    

Summary 

 

tax policy may have negative or positive, narrow or expand the extent of the flow of foreign capital to The  

especially developing countries), and therefore can constitute taxes on host countries for investment (

foreign investment and an obstacle to the flow of foreign capital to those States or encouraged by incentive 

ermining the tax base, the type and rate to come to it, that is because, in fact, primarily to the criterion for det

of taxes, and appreciation of the methods of tax collection, and the duration of the exemption, and the 

stagnation of tax legislation or lack of stability, and punishes its amendments and often used the financial 

licy, between economic policies, to stimulate and attract the largest possible amount of private po

 عواد سامي شامل 

  عام قانون  اختصاص مساعد مدرس. 

 العراق –الجامعة  املعارف كلية 

 

 معن عبد القادر ابراهيم صالح 
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instruments, But he could investment, whether local or foreign, to use the tools the Convention and/or fiscal 

not use fiscal policy in isolation from other economic policies, in order to avoid.                                                                      

                                                             

                                                           

 

 املقدمة

 في جذب االستثمار وتشجيع رؤوس األموال  تستطيع السياسة الضريبية
ً
 ومؤثرا

ً
 هاما

ً
، بال أدنى شك ، أن تلعب دورا

األجنبية وذلك بما تمتلكه من تأثير على معدل األرباح وفي حقيقة األمر أن املستثمر يوازن بين استثمار أمواله في بالده 

أرباح ، ويعود عليه بالدخل ، وفي مقدمة ما يهتم به وبين استثمارها في الخارج ، على وفق ما يحققه هذا االستثمار من 

 املستثمر هو قوانين البلد املضيف لالستثمار وأوضاعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

 سلبية أو ايجابية ، تضيق أو توسع من مدى انسياب رؤوس األموال 
ً
ولذلك فإن السياسة الضريبية قد تحدث آثارا

 البلدان النامية ( ، ولذلك يمكن أن تشكل  الضرائب املفروضة األجنبية إلى البلدان 
ً
املضيفة لالستثمار ) وخصوصا

 لتدفق رأس املال األجنبي إلى تلك الدول أو حافزا يشجعها على القدوم اليها ، ويرجع 
ً
على االستثمارات االجنبية عائقا

ريبي ، ونوع الضرائب املستحقة ، ومعدلها ، وطريقة ذلك في حقيقة األمر بالدرجة األولى إلى معيار تحديد الوعاء الض

تقديرها وطرق جبايتها ، وحاالت اإلعفاء ومدته ، كما إن جمود التشريع الضريبي أو عدم استقراره ، وتعاقب تعديالته 

 على التشريع الضريبي وللتعرف على اآلثار السلبية للسياسة الضريبية سيتم تقسيم مادة البحث 
ً
لى إ، ينعكس سلبا

 مطلبين وعلى النحو اآلتي : 

لذا سنفصل هذا املبحث في مطلبين سنخصص األول ملفهوم االستثمار وسنعرض في  هذا املطلب ثالثة فروع ، سنعرض 

في الفرع األول تعريف االستثمار في اللغة وسنتناول في الفرع الثاني تعريف االستثمار في الفقه االسالمي وسنخصص 

يف االستثمار في االقتصاد الوضعي . أما املطلب الثاني فسنتعرض ل اآلثار السلبية للسياسة الفرع الثالث ل تعر 

 الضريبية في خمس فروع وعلى النحو اآلتي  :

 الفرع األول : مشكلة االزدواج الضريبي الفرع الثاني : التمييز في املعاملة الضريبية .  

 جموده . الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو 

 الفرع الرابع : تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي 

 الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس املال .

 

 :أهمية الدراسة

تمتد َمن اآلن إلى فترات وأزمنة  مستقبلية لتشريع وسن نصوص  استراتيجيةتهدف الدراسة إلى تكوين فكرة عامة ورؤية  

 وذلك لكون السياسة الضريبيةفي العراق  تشريع الضريبي أهداف متعددة تخدم الذات   وضريبية قانونيةدستورية 
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تعد من أهم ادوات السياسة املالية للدولة ، والتي تلعب دورا في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ولة ، د االقتصادية داخل الدوتحفيز النمو االقتصادي ، وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد القومي ، وتخصيص املوار 

 وتضمن عدالة توزيع الدخل .

 لبحثنا هوولعل أبرز األسباب التي جعلتنا نختار هذه الدراسة 
ً
ثمار اآلثار السلبية للسياسة الضريبية على االست موضوعا

ات التغير  يتطلب تحديد االتجاهات التي تسلكها هذه السياسة ، بما يجعلها قادرة على مواكبة من املوضوعاتهو 

واملستجدات االقتصادية واملالية على املستوى الوطني واالقليمي ، ولكون العراق بحاجة ماسة إلى رؤوس االموال وإلى 

تدفق الشركات االستثمارية نحوه ملا يعانيه من تدهور عمراني وخراب في البنية التحتية وما خلفته مرحلة ما بعد داعش 

 علينا نتناول هذا املوضوع ، وما ينبغي العمل عليه من إصالح من ويالت وكوارث انسانية واقتص
ً
ادية وجدنا ال زاما

النظم الضريبية ، التي تمثل الوجه اآلخر إلصالح النظم املالية واالقتصادية املحلية ، وإصالح الجهاز أو اإلدارة الضريبية 

. 

 اشكالية البحث :

ق ما هي العوائ هو ب أهميتها، فالسؤال األساس ي والرئيس يإن مشكلة البحث تتضمن عدة تساؤالت سنتناولها حس

 سلبية للسياسة الضريبية في الدول املضيفة لالستثمار ) خصوصا الدول النامية ( مما يجعلها 
ً
الضريبية التي تشكل آثارا

 ي: أجمالها في اآلتاسباب وعوامل طرد وهروب لالستثمار األجنبي والوطني ، أما االسئلة الفرعية فيمكن 

 ما هي مشكلة االزدواج الضريبي وآليات حلولها .  -6

 كيف يتم تفادي التمييز في املعاملة الضريبية وجعله عامل جذب لالستثمار. -8

 ما هو تأثير عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده على االستثمار.  -3

 ما أثر تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي على جمهور املستثمرين.   -8

 هي اليات الحد من فرض ضريبة على رأس املال ,ثرها على االستثمار.ما   -1

 

 فرضية الدراسة

الدراسات التي اجريت في نطاق محفزات التنمية االقتصادية ومعوقاتها والتي يحاول البحث تسليط الضوء على        

 سلبية للسياسات الضريبية املتبعة في الد
ً
خاصة  –ول املضيفة لالستثمار اظهرت وجود عوائق ضريبية شكلت آثارا

وما يستدعيه من تسليط الضوء على هذه اآلثار من خالل تعريف االستثمار في اللغة والشريعة  –الدول النامية 

والقانون في مطلب أول ، واآلثار السلبية للسياسة الضريبية على االستثمار من خالل تعريفها وتناول معوقاتها في خمس 

 فروع .

 سةمنهجية الدرا

اعتمد البحث على أسلوب املنهج العلمي املقارن، والذي بدوره يستند إلى أسلوبين هما األسلوب االستقرائي واألسلوب     

ي من تناول البحث املنهج االستقرائمع اآلثار السلبية للسياسة الضريبة على االستثمار و االستنباطي وذلك انسجاما 

اد على بعد االعتم ية والقانونية وقراءة جميع املعوقات واالشكاالت الضريبية التعاريف اللغوية والشرعخالل استقراء 

دقة املالحظة وقراءه الواقع  مع محاولة استقراء اآلراء واألفكار التي تشرح هذا الواقع .  واعتمد البحث أيضا على 
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في  لة ر األمثلة التوضيحية لكل حاأسلوب املنهج االستنباطي والذي ركزنا فيه على تحليل املعلومات واملعطيات مع ذك

ن ممع الحاضر وينسجم مع متغيرات املستقبل، ويتالئم  يتوائمعلى حده واستنباط الحقائق منها بما بعض االحيان 

 خالل اثارت بعض االسئلة واالجابة عليها .

 : هيكليــــــــــــة البحث

 وكما يلي: مبحث واحد في مطلبين لبلوغ ما تقدم فسوف يتم توزيع مادة البحث العلمي على    

سنخصص األول ملفهوم االستثمار وسنعرض في  هذا املطلب ثالثة فروع ، سنعرض في الفرع األول تعريف االستثمار في 

اللغة وسنتناول في الفرع الثاني تعريف االستثمار في الفقه االسالمي وسنخصص الفرع الثالث ل تعريف االستثمار في 

 . أما املطلب الثاني فسنتعرض ل اآلثار السلبية للسياسة الضريبية في خمس فروع وعلى النحو اآلتي: االقتصاد الوضعي

 الفرع األول : مشكلة االزدواج الضريبي الفرع الثاني : التمييز في املعاملة الضريبية .  

 الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده .

 وض بعض نصوص التشريع الضريبي الفرع الرابع : تعقيد وغم

 . الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس املال

 

 اآلثار السلبية للسياسة الضريبية على االستثمار : املبحث األول 

وملا كانت السياسة املالية ، كفرع من فروع السياسة االقتصادية والتي هي عبارة عن برنامج عمل تخططه وتنفذه 

فيه مصادرها اإلرادية وبرامجها اإلنفاقية إلحداث اثار مرغوبة وتجنب اثار غير مرغوبة على  الدولة عن عمد مستخدمتا

 ألهداف املجتمع
ً
.ومما الشك فيه أن املستثمر 339كافة متغيرات النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياس ي تحقيقا

ات رج وفق ما يحققه هذا االستثمار من إيراداالجنبي يوازن بين عملية استثمار أمواله في بالده وبين استثمارها في الخا

له ، فاذا كان العائد من االستثمار الخارجي يفوق عائداته االستثمارية فيما لو استثمر في بالده ، لجأ إلى االستثمار 

الخارجي ، ألن املعروف عن رأس املال أنه) حذر أو جبان (، ولو خصصنا دراستنا على الجانب الضريبي لوجدنا أن 

سياسة الضريبية في بعض الدول النامية قد تحدث آثارا سلبية يترتب عليها احجام املستثمر االجنبي على التوجه نحو ال

تلك الدول ومن هنا ظهرت اهمية السياسة الضريبية في إزالة تلك العوائق لتشجيع رؤوس املوال االجنبية على التوجه 

نخصص األول ملفهوم االستثمار وسنعرض في  هذا املطلب ثالثة لتلك الدول ،لذا سنفصل هذا املبحث في مطلبين س

فروع ، سنعرض في الفرع األول تعريف االستثمار في اللغة وسنتناول في الفرع الثاني تعريف االستثمار في الفقه االسالمي 

السلبية  آلثار وسنخصص الفرع الثالث ل تعريف االستثمار في االقتصاد الوضعي . أما املطلب الثاني فسنتعرض ل ا

 للسياسة الضريبية في خمس فروع وعلى النحو اآلتي  : 

 الفرع األول : مشكلة االزدواج الضريبي . 

                                                           
 . 16م ، ص 8993،  الدار الجامعية ، مصر ،   3حامد عبد املجيد دراز, السياسات املالية ، ط  -339
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 الفرع الثاني : التمييز في املعاملة الضريبية .

 الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده .

 الفرع الرابع : تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي 

 الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس املال .

 مفهوم االستثمار :املطلب األول 

وملا كانت السياسة املالية بدورها تنقسم الى ثالث سياسات فرعية هي السياسة الضريبية والسياسة اإلنفاقية 

لسياسة ها, ويعني مصطلح اوالسياسة االئتمانية, وان لكل من هذه السياسات الثالث ادواتها واسلحتها وميزاتها وخصائص

الضريبية استخدام الدولة لضرائبها الوطنية بكافة انواعها إلحداث اثار مرغوبة, وتجنب اثار اخرى غير مرغوب فيها على 

.والذي يعنينا في بحثنا هذا هو األثار السلبية  340الدخل واالنتاج واالستهالك واالستثمار والتوظيف واعادة توزيع الدخل 

ي عجلة الذي يتحكم ف لرئيساملحرك الرئيس ي والعامل ا االستثمار ُيعدضريبية على االستثمار ، وملا كان للسياسة ال

لذا سنفصل هذا املطلب في ثالثة فروع مطالب ، سنعرض في  وألهمية االستثمار ،  التنمية االقتصادية في أي دولة 

لفرع ثاني تعريف االستثمار في الفقه االسالمي وسنخصص االفرع األول تعريف االستثمار في اللغة وسنتناول في الفرع ال

 الثالث ل تعريف االستثمار في االقتصاد الوضعي وعلى النحو التالي : 

 

 تعريف االستثمار في اللغة  : الفرع األول 

ن على االستثمار في اللغة مصدر للفعل " استثمر " الدال على الطلب, أي طلب االستثمار حيث ان السين والتاء تدال 

 -الطلب وهو مشتق من الثمر والذي يطلق في اللغة على عدة معاني من ابرزها:

حمل الشجر يقال: ثمر الشجر ثمورا, ظهر ثمره, واثمر الشجر: اذا ظهر ثمره ويقال اثمر الشجر أي بلغ اوان  -6

وفي الحديث : إذا ، وانواعه املال والولد : ثمرة القلب ، 342. ويقال لكل نفع يصدر عن ش يء ثمرته 341اإلثمار

مات ولد العبد قال هللا تعالى ملالئكته : قبضتم ثمرة فؤاده ، فيقولون : نعم ؛قيل للولد ثمرة الن الثمرة ما 

 .343ينتجه الشجر والولد ينتجه االب 

                                                           
 . 01م ، ص  6000النهضة العربية ، عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار  - 340
وما  691ابن منظور جمال الدين االفريقي املصري, ابي الفضل محمد بن مكرم, لسان العرب, املجلد الرابع, حرف الراء, دار صادر, بيروت, ص  -341

عة مصطفى البابي الحلبي واوالده, , شركة مكتبة ومطب8, ط6بعدها ، كذلك،  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس املحيط, ج

 .699م, ص6078, 8, ط6. كذلك املعجم الوسيط ) مجمع اللغة العربية ( دار احياء التراث, بيروت, ج307م, ص6018مصر,
 ى للشؤونمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, بصائر ذوي التميز عن لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق محمد علي النجار ،املجلس االعل -342

 . 01،كذلك ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، مختار الصحاح ، بال سنة طبع ، ص  330م ، ص 8991،  8االسالمية ، ج 
، كذلك ، شامل سامي عواد عبد املحمدي ، دور الحوافز  618، ص  8أخرجه الترمذي في سننه عن أبي موس ى األشعري ، كتاب الجنائز ، ج  - 343

 . 0م ، ص  8961يع االستثمار في الطاقة املتجددة ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة االنبار ، الضريبية في تشج
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املال : فقد روي عن أبن عباس رض ي هللا عنهما وقتادة رض ي هللا عنه أنهما فسرا الثمر في قوله تعالى )) وكان  -8

. قال مجاهد في قوله تعالى: في اآلية السابقة من القرآن 345، باملال الكثير من صنوف االموال 344ه ثمر (( ل

مر فهو مال, وما كان من ثمر فهو من الثمار, والثمر املال املثمر وقرأ ابو عمرو: 
ُ
الكريم ما كان في القران من ث

 .   346 وكان له ثمر, وفسره بأنواع املال

, وثمر هللا مالك يعني 347: وثمر ماله نماه, ويقال ثمر هللا مالك أي كثره واثمر الرجل: كثر ماله  الزيادة والنماء -3

 . 349. وثمار املال ما ينتجه في          اوقات دورية 348كثره وثمر الرجل تمول 

تخدام ذا االسولكل ما تقدم يمكن القول بان االستثمار باللغة هو استخدام املال  او تشغيله بقصد تحقيق ثمرته ه 

 .350فيكثر املال فينمو بذلك على مر الزمن

 تعريف االستثمار في الفقه االسالمي :الفرع الثاني

لدى العودة إلى كتب الفقه االسالمي الحنيف ، تبين لنا أن الفقهاء لم يتعرضوا ملصطلح االستثمار في كتاباتهم ، ومن 

ح ، وهذا ال يعني أنهم لم يعرفوا االستثمار ولكنهم استخدموا الصعوبة بمكان أن نعثر على تعريف فقهي لهذا املصطل

 :351مصطلحات أخرى ذات معاٍن مترادفة له ويمكن أجمالها باآلتي  

 مصطلح النماء .  -6

 مصطلح اإلستنماء . -8

 مصطلح التنمية .  -3

ي ذلك وسنفصل فحيث وردت هذه املصطلحات على ألسنة الفقهاء في أحاديثهم عن طرق تنمية املال وكيفية زيادته ، 

 بش يء من االيجاز زكما يلي :

لقد استخدم فقهاء الشافعية مصطلح النماء ليدلل على معنى االستثمار ، واردفوا     قائلين : " األتمان في  -6

املقارضة ال يتوصل إلى نمائها ، أي زيادتها املقصودة إال بالعمل ، فجازت املعاملة عليها ببعض النماء الخارج 

 .353د استخدموا هذا اللفظ في احاديثهم عن الزكاة ، وق352منها "

                                                           
 . 38سورة الكهف ، اآلية  - 344
 686، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص ، املكتب االسالمي  1زاد املسير في علم التفسير : لإلمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي ، ج  - 345

. 
 .0شامل سامي عواد , مرجع سابق, رسالة ماجستير, ص -346
 .690الى  691ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ص -347
 . 307مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس املحيط, مرجع سابق, ص -348
 .699املعجم الوسيط, مرجع سابق, ص  -349
حت ياسين, االستثمار في املصارف االسالمية مع دراسة تطبيقية على  بنك فيصل االسالمي املصري, رسالة ماجستير, كلية التجارة, جامعة محمد مد -350

 .37م, ص6001االزهر, 
ادية واألنظمة االقتص د إبراهيم متولي إبراهيم حسن املغربي ، دور حوافز االستثمار في تعجيل النمو االقتصادي من منظور االقتصاد االسالمي -351

 وما بعدها . 88م ، ص  8966املعاصرة ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، مصر ، 
 . 610هـ ، ص  6370م ،  6017املهذب : ابي اسحاق الشيرازي ، الجزء األول ، مطبعة  البابي الحلبي ، القاهرة ،  -352
االستثمار في تعجيل النمو االقتصادي من منظور االقتصاد االسالمي واألنظمة االقتصادية د إبراهيم متولي إبراهيم حسن املغربي ، دور حوافز -. 353

 . 81املعاصرة ، مرجع سابق ، ص 
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أما بالنسبة لفقهاء الحنفية فقد استخدموا مصطلح االستنماء للداللة على االستثمار في كتبهم وأحاديثهم حين  -8

 .354قالوا "على أن املقصود من عقد املضاربة هو استنماء املال " 

 فقد استخدم فقهاء املالكية مصطلح -3
ً
التنمية ليدلل عل االستثمار في كتبهم واحاديثهم ،  واخيرا وليس آخرا

 355ففي حديثهم عن املضاربة قالوا " القراض جائز ، ألن الضرورة دعت إليه لحاجة إلى التصرف في أموالهم ..."

، وقالوا " أن كل مال يذكو بالعمل ال يجوز استجاره للمنفعة املقصودة منه ، فإنه يجوز املعاملة عليه لبعض 

 .356الخارج منه  النماء

وهكذا يمكننا أننعرف االستثمار وفق منظور الشريعة االسالمية) بأنه لفظ يطلق على تنمية املال ، على شرط مراعاة 

( .واملقصود هنا هو طلب ثمرة املال ونمائه في أي قطاع كان سواء كان ذلك القطاع  357االحكام الشرعية في استثماره 

 
ً
 أم صناعيا

ً
  أم تجاريا

ً
. ويتضح من كل ما تقدم أن االستثمار هو نشاط  358أو أي قطاع ذا نشاط اقتصادي  زراعيا

ايجابي ، واقع على ممتلك حالل بطريقة أقرتها الشريعة االسالمية بما يؤدي إلى تدعيم النظام االقتصادي االسالمي 
359. 

 تعريف االستثمار في االقتصاد الوضعي :الفرع الثالث

البد لنا من أن نعرج على أهمية االستثمار بالنسبة للنشاط االقتصادي.  إذ يعد 360ستثمار لتوضيح املعنى الفقهي لال 

االستثمار عنصرا رئيسيا في النشاط االقتصادي ملا له من مكانه بارزة في نظرية الدخل والتشغيل.  فاالستثمار مصدر 

خرى لذا سنتناول بعض من هذه التعاريف للتوسع في الطاقة اإلنتاجية من جهة، وجزء مهم من الطلب الكلي من جهة أ

 .361من وجهة نظر اقتصادية 

ففي عالقته  "باإلنفاق القومي "  يعرف بأنه ) تيار من اإلنفاق على السلع أو األصول الرأسمالية الجديدة، وبذلك يشمل 

من املوارد اإلنتاجية يتم ذلك عن طريق استخدام جزء  إذ، 362كل إنفاق يستهدف زيادة اإلنتاج أو الدخل في املستقبل 

                                                           
 كتاب املضاربة ، فصل في بيان حكم املضاربة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون سنة نشر . -354
تثمار في تعجيل النمو االقتصادي من منظور االقتصاد االسالمي واألنظمة االقتصادية د إبراهيم متولي إبراهيم حسن املغربي ، دور حوافز االس -355

 . 81املعاصرة ، مرجع سابق ، ص 
 ، الجزء الثاني ، بال سنة طبع ، ص  -356

ْ
 . 08املنتفي شرح املوطا

مي للتنمية ، دراسة شرعية واقتصادية ، رسالة ملزيد من التفاصيل ينظر : فهد عبدهللا محمد سعيد الوقداني ، دراسة تحليلية للبنك االسال   -357

 . 636م ، ص  6003ماجستير ، كلية الشريعة والدراسات االسالمية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 
انون شريعة والقمحمد صالح محمد الصاوي ، مشكلة االستثمار في البنوك االسالمية وكيف عالجها االسالم ، أطروحة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية ال -358

 . 199م ص  6001، القاهرة ، 
 . 81ص ‘   م  6001أميرة عبد اللطيف مشهور ، االستثمار في االقتصاد االسالمي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  -359
 8961رجع سابق ، االنبار ، شامل سامي عواد عبد املحمدي ، دور الحوافز الضريبية في تشجيع االستثمار في الطاقة املتجددة ، رسالة ماجستير ، م -360

 . 81إلى     88م ، ص 
ة، يملزيد من التفصيل ينظر: د.  محمد عبد العزيز عجمية، د. عبد الرحمن يسري أحمد، التنمية االقتصادية، دار الجامعات املصرية، اإلسكندر  - 361

 . 893- 898،ص  6009
ود يحصل عليها فرد أو جماعة أثناء مدة زمنية معينة بشكل دوري ويمكن استهالكها يعرف الدخل )كل ثروة جدية نقدية أو قابلة للتقدير بالنق - 362

، دار 6دون املساس بمصدر الدخل ( راجع بخصوص ذلك: د.   عبد الباسط علي جاسم الجحيش ي، اإلعفاء من ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، ط 

 . 80م، ص 8990الحامد للنشر والتوزيع، 
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بهدف اإلضافة إلى القدرة اإلنتاجية للمجتمع، وبذلك فأن كل أتفاق من شأنه زيادة كمية عوامل  –بشرية ومادية  –

 .           363املجتمع(  اإلنتاج "عمل، تنظيم، طبيعة رأس املال " أو تحسين نوعيتها يعد استثمارا من وجهة نظر 

بأنه )توجيه املدخرات إلى مجاالت إنتاجيه تسد حاجه اقتصادية  364" فقد عرف  املدخراتناحية املوجودات و أما من " 

أن ـ االستثمار هو خلق رأس مال مادي جديد يؤدي إلى زيادة  .  وهذا يعني365من ناحية، وتوفر عائدا من الناحية األخرى(

 . 366لخدمات الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي، ثم زيادة القدرة على أنتاج السلع وا

" فنجد بأن االستثمار قد عرف بأنه )تلك األنشطة التي تتعلق بشراء  العمليات واألنشطةأما من ناحية  " 

 . 367( أصول اإلنتاج للبضائع أو الخدمات وذلك بهدف زيادة الثروات إلى حدها األعلى

ليها تحقيق مكاسب يتوقع الحصول ع إلىيهدف مالي  ارتباط) هبأن اإلنفاق الرأسماليويأتي تعريف االستثمار بمعنى   

على مدى حقبة طويلة من الزمن، لذلك فهو نوع من اإلنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد في املستقبل، األمر 

  دفعالذي 
ً
 . 368له عن اإلنفاق الجاري( البعض إلى أن يطلق علية اصطالح }اإلنفاق الرأسمالي{ تمييزا

احية  االستثمار من نتعريف  أما .( الذي يعني توظيف النقود ألي أجل التوظيفاديين ب)ويعرف االستثمار عند االقتص

 تي:آلوكافقد عرف بعدة تعاريف "  رأس املال والتوظيف"

بأنه ) التوظيف املنتج لرأس املال من خالل توجيه املدخرات  ،369فقد ذهب البعض إلى تعريف االستثمار 

.  370وخدمات تؤدي إلى إشباع الحاجات االقتصادية للمجتمع وزيادة رفاهيته ( نحو استخدامات تؤدي إلى أنتاج سلع

كما يعرف االستثمار بأنه ) كل استخدام لرأس املال في مجاالت عديدة تسمح قوانين وتشريعات الدول املعنية 

.  فاالستثمار ليس 371للمستثمر ملزاولة نشاطه فيها والتي تساهم في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة(

يات التنموية املستمرة مل) مشروع تنموي وسلسلة من الع ؟ بل هو األرباحمجرد توظيف أموال بهدف الحصول على 

التناسبات الصحيحة في ما بين القطاعات االقتصادية وتعميق التشابك والترابط فيما بينها بما  أقامهالتي تساهم في 

                                                           
السيد سليمان الخولي ،دور السياسة الضريبة في تنمية االستثمار وفقا ملنهج االقتصاد اإلسالمي ،رسالة دكتوراه، جامعة  أنظر حول ذلك: فوزي - 363

 .   630م ص 6003-ه  6863اإلسكندرية، كلية الحقوق، 
 . 61م ص 8991، عمان األردن،،دار النفائس للنشر والتوزيع6في تفصيل ذلك ينظر: محمد عبد العزيز، االستثمار األجنبي املباشر،ط  -364
سهام سوادي الطائي، النظام القانوني لشركات االستثمار املالي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، يراجع بهذا املعنى:   -365

 .61م، ص 8996
 . 800م ،ص 6077اهرة ينظر في هذا الصدد: د. سيد عبد املولى ،أصول االقتصاد ،دار الفكر العربي، الق -366
م  6008،دار الرشيد للنشر  بغداد، العراق ،6ينظر حول ذلك: د. محمد صالح جبر، االستثمار باألسهم والسندات وتحليل األوراق املالية، ط  -367

 . 80،ص
ل مقترح لتقويم األسعار السوقية نقال عن: د.فيصل محمود الشواورة، االستثمار في بورصة األوراق املالية األسس النظرية والعملية مع مدخ -368

 . 39م ،ص 8990، دار وائل للنشر، 6لألسهم العادية بالتطبيق على بورصة عمان، ط
م , ص 6000,دار األوائل للطباعة والنشر , عماد األردن ,  6د ناظم محمد نوري الشمري وآخرون , أساسيات االستثمار العيني واملالي , طينظر:   - 369

1 . 
 . 77إلى  71م , ص  6070محمد سلطان أبو علي.  مبادئ االقتصاد التجميعي , دار النهضة العربية ,  راجع: د  -370
 .61م, ص6000ينظر: د رمضان صديق محمد, الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار, دار النهضة العربية القاهرة مصر,  - 371



 

 

155 

 1029 الثامن  العدد

نتاج الوطني ويساعد على دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية بصورة يحقق التكامل بين مختلف فروع اإل 

 .372متواصلة ومتنامية(

ثروة )التضحية بال بأنهأننا نميل إلى تعريف االستثمار من مفهوم اقتصادي مبسط وفكرة واضحة  ونحسب 

 .  373الحالية لثروة في املستقبل(

عة االقتصادية السابقة نراها تركز على جوانب املخاطرة والسعي ومن خالل استعراض مجمل التعريفات ذات الطبي

نحو الربح وعلى أن االســــــــــــــتثمار ينطوي على إضــــــــــــــافة إجمالية إلى رؤوس األموال أو الســــــــــــــلع اإلنتاجية  املســــــــــــــتعملة في 

ــــتثمار هو توظيف األموال بهدف تحقيق العائ اآلتي.  وكلها تدور في فلك التعريف 374عمليات اإلنتاج  ــ ــ ــ ــ لربح د أو ا)االســ

 . 375واملال عموما، وقد يكون االستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي (

 ،ن تحقيق جانب من الربح يعد أمرا ضــــــــــروريا ومهما لجلب املســــــــــتثمرينأونعتقد أن ذلك أمرا منطقيا ومعقوال ذلك ب

لة انجاز مشــــــــــــــروعاتهم اإلنتاجية وتشــــــــــــــجيعا لهم على بقاء اســــــــــــــتثماراتهم القائمة ولدفعهم للمضــــــــــــــ ي قدما في مواصــــــــــــــ

والخدمية وتحفيزهم للدخول في توظيفات مالية مســـــــــــتقبلية في مختلف القطاعات االقتصـــــــــــادية هذا من جهة , ومن 

ناخ ) بامل ايعبر عنه والتيجهة أخرى فان تبدل مختلف الظروف واملتغيرات االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية والســــــــــــــياســــــــــــــية 

مما يهدد املكتسبات واملنافع املتوقعة  ،376ى أداء املشروع املستقبلي وعائداته الربحية االستثماري ( ذا تأثير واضح عل

 .377من جراء تنفيذ هذا االستثمار 

  
ً
على ما تقدم ليســــت كل عملية يجريها الفرد الســــتثمار مدخراته تمثل بالضــــرورة اســــتثمارا من وجهة  وتأســــيســــا

االســــــتثمار وطبيعته تختلف باختالف ظروفهم واملهنة التي يعملون بها .  كما إن نظرة اإلفراد إلى عملية 378نظر املجتمع 

التي يريدون تحقيقها من وراء اســــــــــــتثماراتهم ؟ فالصــــــــــــائغ ينظر إلى عملية االســــــــــــتثمار نظرة تختلف تماما عن  واألغراض

غيرة من كبيرة أو صــــــــــــــ الــذين يملكون كميــات لعــادييننظرة املزارع لتلــك العمليــة، واألخيرة تختلف عن مثيالتهــا لإلفراد ا

 . 379رؤوس األموال والتي يرغبون في استثمارها للحصول على عائد مناسب في شتى امليادين 

                                                           
سهل , املزايا والضمانات القانونية في قانون االستثمار , الندوة العلمية بيئة ومحفزات االستثمار في اليمن أنظر في هذا الشأن: د. يحيى قاسم  - 372

 . 01م , ص 8997ابريل نيسان  66 – 69املنعقدة في جامعة عدن من 
, دار  6والتشريعات واتفاقيات االستثمار , طملزيد من التفصيل في هذا السياق ينظر : محمد غانم , االستثمار في االقتصاد السياس ي واإلسالمي  - 373

 . 31م , ص8966الفكر الجامعي , اإلسكندرية , مصر , 
ينظر في هذا الخصوص: مصطفى خالد مصطفى النظامي, الحماية اإلجرائية من االستثمارات األجنبية الخاصة الدار العلمية ودار الثقافة ,  - 374

 . 68م , ص8998عمان , األردن , 
 . 39م، ص 6007ر:  طاهر حيدر حردان، مبادئ االستثمار، املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ينظ - 375
ت املتحصلة ايقصد بعائد االستثمار: هو املبالغ املتولدة أو املتحصلة عن االستثمار في فترة زمنية معينة وتتضمن األرباح والتعويضات وكافة الزياد - 376

ر في النشاط االستثماري واستغالل الحقوق املعنوية، ويسعى املستثمر من خالل نشاطه االستثماري في الدولة املضيفة إلى في أصل رأس املال املستثم

ي بلد رها فالحصول على عائد مجز من خالل املشروع االستثماري، ويهمه تحويل ما حققه من العوائد إلى الخارج سواء إلى بلده األم أو بإعادة استثما

عة رسالة ماجستير، جام –دراسة تحليلية  مقارنة  –د من التفاصيل ينظر: هفال صديق إسماعيل، املركز القانوني للمستثمر األجنبي آخر، ملزي

 .81م، ص 8990 -هـ 6839دهوك، 
لحقوقية، بيروت، لبنان، أشار إليه: د. مرتض ى جمعة عاشور , عقد االستثمار التكنولوجي )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي ا - 377

 . 81م , ص  8969
 .809م،ص6001يراجع بهذا الخصوص: د. منى الطحاوي ،املبادئ األولية لعلم االقتصاد، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة ،مصر، - 378
جامعة عين الشمس، القاهرة، راجع في تفصيل ذلك: سحيم محمد سحيم، ضمانات وحوافز االستثمار في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  - 379

 . 18م ،ص 8990مصر ،
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نستدل من هذه التعريفات امرأ في غاية األهمية مفاده عدم التعويل على أي من التعريفات السابقة كإطار  

نه يمثل أاملحددة , إذ رأينا  االقتصادية أو القانونية  يحصر داخله عملية االستثمار.  فظاهرة االستثمار ليست بالواقعة

 
إ
 متغير  في الواقع مفهوما

ً
  ا

ً
على الدوام , يتطور بتطور الظروف واألوضاع االقتصادية على املستوى الدولي , فهو  ومتطورا

 فالدول   ذو مفهوم عام مطلق قد يضيق أحيانا وقد يتسع أحيانا أخرى حسب ظروف البلد السياسية واالقتصادية.

بشكل عام وال سيما الدول النامية والتي تسعى لجذب االستثمارات األجنبية تتبنى مفهوما واسعا لالستثمار لكي تتمكن 

كبر قدر من رؤوس األموال والخبرات األجنبية الخارجية في مختلف النشاطات االقتصادية على أمن االستفادة من 

 ظروف الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية املختلفة. ن االستثمار يعتمد على إإقليمها.  لذا ف

 

 اآلثار السلبية للسياسة الضريبية :املطلب الثاني 

 سلبية على االستثمار االجنبي ، تؤدي إلى احجام  االستثمار االجنبي على 380ربما تحدث السياسة الضريبية       
ً
، آثارا

شكله هذه اآلثار من تقليص الفرص االستثمارية في تلك البلدان املستقبلة التوجه نحو البلدان النامية ، وذلك ملا ت

لالستثمار ، وانخفاض االرباح والعوائد املتوقعة من االستثمار فيها ، ولقد كشفت الدراسات العديدة التي اجريت في 

 سلبية لل
ً
طبقة سياسة الضريبية املنطاق محفزات التنمية االقتصادية ومعوقاتها عن ثمة عوائق ضريبية تشكل آثارا

في تلك الدول ، وهي في ذات الوقت تشكل عوامل طرد لالستثمار االجنبي والوطني ، مما يستدعي منا تسليط الضوء 

 : 381على هذه العوائق وأثرها على االستثمار في خمس فروع وعلى النحو اآلتي 

 الفرع األول : مشكلة االزدواج الضريبي .

 في املعاملة الضريبية . الفرع الثاني : التمييز 

 الفرع الثالث : عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده .

 الفرع الرابع : تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي .

 الفرع الخامس : فرض ضريبة على رأس املال .

 ( Double Taxation)الزدواج الضريبي ا  :الفرع األول 

                                                           
كافة  ةلقد ذهب بعض كتاب املالية العامة إلى تعريف السياسة الضريبية بأنها : مجموعة البرامج املتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدم - 380

مرغوبة ، وتجنب آثار غير مرغوبة ، للمساهمة في تحقيق أهداف  مصادرها الضريبية الفعلية واملحتملة ، إلحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية

،  01م ، ص 6007املجتمع ، ملزيد من التفاصيل : ينظر د علي لطفي ، د محمد رضا العدل ، اقتصاديات املالية العامة ، بدون دار نشر ، القاهرة ، 

 89م ، ص 6006يز عثمان ، النظم الضريبية ، مطبعة االشعاع ، االسكندرية ، وفي ذات املعنى ينظر : ، د حامد عبد املجيد دراز ، د سعيد عبد العز 

 لخطة تضعها لتسير عليها شؤونها الضريبية بهدف تحقيق أغراض ما
ً
ية أو ل.في حين ذهب جانب آخر من كتاب املالية إلى تعريفها سلوك الدولة وفقا

ق تلك السياسة ، ينظر بهذا الشأن : د أمين عبد الفتاح سالم ، السياسة الضريبية للدول اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ترمي إلى تحقيقها عن طري

 .   80م ، ص  6079املتخلفة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
اآلخذة في النمو ، أطروحة دكتوراه ، حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية في الدول  -381

م ، كذلك د .  6000/ 8/ 88في  317318وما بعدها ، مودعة في مكتبة الجامعة األردنية بالتسلسل  899م ،  6008كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

ة العربية ، مطبعة دار املصطفى للطباعة معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، دار النهض

 . 800م ، ص  8968والنشر ، 
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االقتصادية الدولية واالعتماد الدولي املتبادل، نتيجة انتشار االستثمار بجميع  لقد اتسعت وتشابكت العالقات      

أشكاله، وهذا ما يجسد ظاهرة العوملة االقتصادية، وقد اصطدمت هذه الظاهرة بالسيادة الضريبية للدول والتي 

قليمها، املستثمرون داخل إ انطالقا من سيادتها وممارستها يكون لها الحق في فرض الضرائب على الدخول التي يحققها

كما قد يمتد مجال اختصاصها الضريبي إلى فرض ضريبة على دخل مصدره خارج اإلقليم )مبدأ عاملية اإليراد( مما 

أدى إلى ظهور مشكالت دولية في غاية الخطورة  والتي على رأسها االزدواج الضريبي الدولي، األمر الذي يؤدي بدوره 

 .382من تدفق رؤوس األموال بين مختلف دول العالم  ية، ويحُد إلى تقييد التجارة الدول

عبئا على كاهل املستثمر، نتيجة الختالف املعايير التي ( Double Taxation)وبذلك يشكل االزدواج الضريبي       

 –ي لتطبقها الدول عند تحديد الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة الوطنية، ورغم مشروعية االزدواج الضريبي الدو 

إال أن له أثره السلبي على املستثمر األجنبي وعلى تنمية حركة التجارة واالستثمارات  –من وجهة نظر القانون الدولي 

 الدولية. 

لذلك فإن تالفي هذه الظاهرة سيعود بالنفع على املستثمر وعلى الدولة، ويتم ذلك عبر إبرام اتفاقيات تعمل على       

ضريبي بكل أشكاله والتي تعد حافزا ضريبيا لالستثمار، وعبر رصد معاملة ينتفي فيها هذا تفادي وتجنب االزدواج ال

 حيث سنبحث في  فقرتين. وسنتناول في هذا املبحث 383االزدواج 
ً
 :ث   مفهوم االزدواج الضريبي وسنتناول في :  أوال

ً
 انيا

 أنواع االزدواج الضريبي وكما يأتي. 

  مفهوم االزدواج الضريبيأوال : 

يمكن تناول مفهوم االزدواج الضريبي، من خالل بيان تعريفه وشروطه وأسباب انتشاره وأنواعه وذلك على الوجه       

 التالي:

 تعريف االزدواج الضريبي:  -2

حتى تتحقق العدالة الضريبية يتطلب األمر عدم خضوع املكلف ذاته لنفس الضريبية وعن نفس املال ولنفس       

نه ال يوجد تعريف منضبط ومتفق علية أيكون هنالك تعدد أو ازدواج ضريبي، ومن الجدير بالذكر  السبب، أي أن ال 

بين شراح املالية العامة بوصف هذه الظاهرة، إال أن اغلبهم يتفقون على تعريف االزدواج الضريبي بصفه عامة بأنه 

أو هو) خضوع نفس ،  نفس املدة () خضوع نفس املال ألكثر من مرة لضريبة من نفس النوع لنفس الشخص عن 

  (.  384ة الضريبيةر الشخص لنفس الضريبية أكثر من مرة على نفس املصدر وخالل نفس الفت

 شروط االزدواج الضريبي:  -1

 : 385لكي يتحقق االزدواج الضريبي ال بد من توفر الشروط الخمسة التالية

 وحدة الشخص املكلف بالضريبية.  -أ

                                                           
 . 811أنظر في هذا املجال: د. معوض السيد معوض محمد خليل , مرجع سابق ,ص  - 382
 . 811املرجع السابق، ص  - 383
لى، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، أنظر بهذا الخصوص: أ.د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي , اقتصاديات املالية العامة، الطبعة األو - 384

.  كذلك د. عادل فليح العلي، طالل محمود كداوي اقتصاديات املالية العامة، الكتاب الثاني، اإليرادات العامة واملوازنة العامة 661م، ص 8997األردن، 

, منشورات  6، د. سوزي عدلي ناشد، اساسيات املالية العامة.  ط698م، ص  6000للدولة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة املوصل  

،كذلك ، د. عبد املنعم فوزي، املالية العامة والسياسة املالية، دار النهضة العربية للطباعة  808م، ص8990الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 

 . 880والنشر، بيروت لبنان، بدون سنة نشر، ص
، كذلك، د. عادل فليح العلي، د. طالل محمود كداوي، مرجع 661إلى  661د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، صيراجع في ذلك: أ. - 385

 . 801إلى  808، د. سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص698إلى  698سابق، ص
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 وحدة الضريبية املفروضة.  -ب

 دة املادة الخاضعة للضريبية.  وح -ت

 وحدة الواقعة املنشأة لضريبة.   -ث

 وحدة املدة املفروضة عنها الضريبية.  -ج

 وسوف نتناول هذه الشروط بشكل مبسط وكما يأتي:

وحدة الشخص املكلف بالضريبة: أي إن نفس الشخص يدفع نفس الضريبة مرتين أو أكثر  وأهمية هذه  -أ

اهمة، فقد تفرض الضريبة على أرباح الشركة املساهمة ثم تفرض ضريبة املوضوع تبرز في الشركات املس

أخرى على دخل املساهم نفسه , هل هناك ازدواج ضريبي أم ال ؟  من وجهة النظر القانونية نجيب أن هناك 

شخصيتين ال شخصية واحدة، هما الشخصية املعنوية للشركة وتفرض عليها الضريبة الخاصة بدخلها، 

شرط وحدة الشخص املكلف بالضريبة، النفصال شخصية الشركة عن شخصية املساهمين  أي ال يتوفر 

فيها، ومن ثم ال يوجد ازدواج ضريبي، أما من وجهة النظر االقتصادية، فهي ال تقف عند التنظيم القانوني، 

ن م ن انفصال الشخصية القانونية لكل منهما، بل تتعداه إلى حقيقة من يتحمل العبء الضريبي ؟أبش

م فإنه ، ومن ث الناحية الواقعية واملنطقية فإن شخص املساهم هو الذي يتحمل عبء الضريبتين في النهاية

يوجد ازدواج ضريبي ويسمى االزدواج في هذه الحالة باالزدواج االقتصادي ويقابله االزدواج القانوني الذي 

 . 386يستلزم وحدة الشخص املكلف بالضريبة من الناحية القانونية

وحدة الضريبة املفروضة حتى يتحقق االزدواج الضريبي يجب أن يدفع املكلف بالضريبة عن نفس املال   -ب

الضريبة نفسها أكثر من مرة أي يدفع من نفس املال ضريبتين أو أكثر من نفس النوع.  فما املقصود بالضرائب 

ة مثال ذلك أن تفرض ضريبة من نفس النوع ؟ يقصد بذلك أن تكون الضريبة من الناحية القانونية واحد

الدخل أكثر من مرة أو الضريبة على رأس املال أكثر من مرة، إال أنه ال يتحقق االزدواج إذا فرضت على نفس 

املال ضريبة على الدخل وأخرى سنوية معتدلة على رأس املال وأن دفعت نظرا العتدالها من الدخل أيضا 

فتان، فاألولى ضريبة على الدخل واألخرى ضريبة على رأس املال ألن الضريبتين من الناحية القانونية مختل

ومن ثم ال تتحقق الوحدة املطلوبة كشرط لالزدواج.  غير أنه من الناحية االقتصادية نكون أمام ازدواج 

ضريبي ذلك ألن الضريبة السنوية على رأس املال ونظرا العتدالها ال تدفع من رأس املال وإنما من الدخل 

اس أن الضريبة الثانية ال تعدو أن تكون في الحقيقة وبصرف النظر عن اسمها عبئا على الدخل وعلى أس

.  إذا يتبين مما تقدم أن هناك وجتهي نظر أحدهما قانونية 387من ثم تستوي مع الضرائب على الدخلو 

الضرائب املتشابهة  فأنواألخرى اقتصادية، فاألولى التي تعتد بالتنظيم الفني والقانوني للضريبة فبالنسبة لها 

أو التي من نفس النوع ال تمثل ازدواجا ضريبيا، باعتبار أن كال منهما مختلف عن اآلخر من حيث التنظيم 

الفني والقانوني، أما وجهة النظر الثانية االقتصادية، والتي تعتد بالنتيجة النهائية، فأن الضرائب املتشابهة 

ا، باعتبار أن الضرائب املتشابهة تمثل عبئا على نفس املادة الخاضعة أو من نفس النوع تمثل ازدواجا ضريبي

للضريبة ، وال ينبغي الخلط بين ازدواج الضرائب والجمع بينها ألن أغلب النظم الضريبية تأخذ بنظام تعدد 

صد به قالضرائب باملقارنة بنظام الضريبة الواحدة، إال أنها ال تشكل ازدواجا ضريبيا، ذلك أن التعدد هنا ي

                                                           
 ، 803إلى  808شد، مرجع سابق ص ، د. سوزي عدلي منا661إلى  661ينظر: أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص - 386
 . 693أنظر في هذا املجال: د. عادل فليح العلي، د. طالل محمود كداوي، مرجع سابق، ص  - 387
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أنها ضرائب مختلفة تفرض على نفس الوعاء، ومن ثم فال يوجد ازدواج قانوني أو اقتصادي في هذا الشأن، 

ما يجب أن نفرق بين ازدواج الضرائب وتكرارها، ألن قيام الشخص بنفس الواقعة املوجبة لفرض الضريبة 

يبة املستحقة في كل مرة، وال يمكن أكثر من مرة على نفس املادة الخاضعة للضريبة، يلزمه أن يدفع الضر 

ن الواقعة املنشئة للضريبة قد تكررت أكثر من مرة، أل القول هنا بوجود ازدواج ضريبي قانوني أو اقتصادي 

 . 388مما تعين معها تكرار الضريبة املفروضة عليها

ة عدة مرات هو أي عندما يكون املال أو الوعاء الذي تفرض عليه الضريب وحدة املادة الخاضعة للضريبة: -ت

نفسه في كل مرة، فإذا فرضت ضريبة على أرض زراعية عائدة لشخص , ثم فرضت ضريبة أخرى عليه لقاء 

.  ومن األمثلة األخرى أن يدفع املكلف ضريبة عن 389دخله املتأتي من مصنع، فلسنا هنا أمام ازدواج ضريبي

موظف، وكذلك عن دخله من مهنة حرة، دخله الناتج عن الثروة العقارية ،كما يدفع ضريبة عند دخله ك

فبالرغم من كونه يدفع الضريبة ثالث مرات من دخله، إال أن شروط وحدة املادة املفروضة عليها الضريبة 

غير متوفرة، ففي كل مرة يختلف وعاء الضريبة أحداهما الثروة العقارية واآلخر عمله كموظف وأخيرا عمله 

قول هنا بوجود ازدواج ضريبي.  أما إذا فرضت دولة ضريبة على األرباح . ولذلك فال يمكن ال390في مهنه حرة 

التي يحققها الشخص في داخل البلد وخارجه عن مدة معينة، وقامت دولة أخرى بفرض نفس الضريبة على 

الربح الناتج عن نشاطه في داخل إقليمها.  فإن هذا الشخص يكون قد تعرض الزدواج ضريبي، ألنه يخضع 

يبة عن نفس املادة املفروضة عليها الضريبة )األرباح( وعن نفس املدة بالرغم من اختالف اإلدارة لنفس الضر 

 .391الضريبية في كل حالة 

وحدة الواقعة املنشأة للضريبة: عندما تكون الواقعة املنشأة للضريبة أو التي أدت لدفع الضريبة أكثر من  -ث

السلطات املالية على مستوى الدولة الواحدة ) عند مرة هي نفسها، ويحدث هذا االزدواج نتيجة لتعدد 

وجود سلطة مركزية وسلطات محلية ( أو على املستوى الدولي ) دولة املكلف ودولة املادة الخاضعة للضريبة 

( فلو فرضت ضريبة على انتقال ملكية أرض زراعية ثم فرضت ضريبة على دخله الزراعي فلسنا أمام ازدواج 

 . 392اقعتين مختلفتينضريبي ألننا أمام و 

األركان األربعة األخرى،     وحدة املدة املفروضة عليها الضريبة: يشترط لقيام ظاهرة االزدواج باإلضافة إلى   -ج    

تحقق ركن وحدة املدة املفروضة عنها الضريبة، ومثال ذلك أن تفرض الضريبة على الدخل نفسه على الشخص 

مصر ولكن ال نكون أمام ازدواج ضريبي إذا فرضت نفس الضريبة املشار إليها  م مرة في العراق ومرة في8968لسنة 

شرط وحدة املدة شرطا وركنا مستقال  وُيعد، هذا 393م في مصر8963م في العراق ومرة أخرى سنة 8968مرة سنة 

ادة الخاضعة أن اختالف املدة ال يؤدي إلى اختالف امل إذفي مواجهة شرط وحدة املادة املفروضة عليها الضريبة 

 .394للضريبة خاصة بالنسبة للضرائب على رأس املال

                                                           
 . 801إلى  808د. سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  - 388
 . 661أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص  - 389
 .801سابق، ص  نقال عن: د. سوزي عدلي ناشد، مرجع - 390
 . 801املرجع السابق، ص  - 391
 .  661أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، املرجع السابق، ص - 392
 . 693ملزيد من التفاصيل ينظر:  د. عادل فليح العلي، د. طالل محمود كداوي، مرجع سابق، ص  - 393
 .  801د. سوزي عدلي ناشد.  املرجع السابق، ص  - 394
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 :أسباب انتشار ظاهرة االزدواج الضريبي   -4

 : 395يرجع انتشار ظاهرة االزدواج الضريبي على الصعيدين الداخلي والدولي إلى عدة أسباب أهمها

، دون مراعاة لالزدواج الضريبيزيادة أعباء الدولة املالية قد تدفع إلى التوسع في فرض الضريبة أكثر من مرة  -أ

 رغبة في زيادة الحصيلة الضريبية.  

رغبة الدول في إخفاء االرتفاع في أسعار الضرائب عن طريق تقسيم السعر املطلوب بين ضريبتين من النوع  -ب

 نفسه. 

يتم  يانتشار املشروعات االقتصادية التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة، وانتشار الشركات املساهمة الت -ت

 التعامل فيما تصدره من أسهم وسندات في مختلف الدول. 

أتساع األخذ بالضرائب الشخصية التي تالحق املكلف، للوصول إلى فرض الضريبة على دخله كله، آيا كان  -ث     

 مصدره لتحديد مقدرته التكليفية. 

افظة على أو املح وإعفائها من الضرائب اختالف املراكز املالية للدول وسياستها نحو استثمار األموال األجنبية -ج

 أموال رعاياها ورغبتها في بقائها محلية، ومن ثم تخضع أموال رعاياها في الخارج للضرائب وكما يلي:

بالنسبة للدول الدائنة: إذا رغبت هذه الدول في تشجيع استثمار أموالها في الخارج فأنها تفرض الضريبة  -

 موال رعاياها في الخارج تشجيعا لهم على االستثمار الخارجي.  عليها على أساس اإلقامة وتعفى أ

بالنسبة للدول املدينة: تفرض هذه الدول الضريبة على أساس مصدر الدخل لتخضع االستثمار األجنبي  -

 للضريبة، بشرط أال تغالي في ذلك وخاصة إذا كانت تحتاج إلى االستثمارات حتى ال تنتقل إلى الخارج.  

 رؤوس األموال واأليدي العاملة بين الدول املختلفة.  سهولة انتقال -

 :أسباب انتشار ظاهرة االزدواج الضريبي دوليا    -3

 :  396يرجع انتشار ظاهرة االزدواج الضريبي الدولي إلى عدة أسباب من أهمها

 سهولة انتقال األيدي العاملة وتدفقات رؤوس األموال بين الدول.  -أ

قتصادية التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة، وانتشار الشركات املساهمة، التوسع في أنشطة املشروعات اال -ب

 والتي يتم التعامل فيها فيما تصدره من أسهم وسندات في مختلف الدول. 

تباين الدول في تبني معايير فرض الضريبة في تشريعاتها الضريبية، إذ يمكن فرض الضريبة باالستناد إلى مبدأ ت -ت     

، أو مبدأ التبعية  ياسية للدولة )الجنسية(، أو وفقا ملبدأ التبعية االجتماعية )اإلقامة أو املوطن(التبعية الس

 االقتصادية )الدولة محل أو مركز النشاط(. 

إذ من املمكن أن تأخذ بعض األنظمة الضريبية للدول املصدرة لالستثمارات األجنبية، أو البلدان املضيفة لها       

ايير، في حين يأخذ البعض اآلخر بمعيار ثاني، وينجم عن هذا الوضع حدوث ازدواج ضريبي دولي يعرقل بأحد هذه املع

 حركة التجارة العاملية بصفة عامة، وحركة رؤوس األموال الدولية بصفة خاصة.    

 :أنواع االزدواج الضريبي ثانيا : 

                                                           
 . 807إلى  801ص  املرجع السابق، - 395
 . 879إلى  810يراجع في تفصيل ذلك: د. معوض السيد معوض محمد خليل، مرجع سابق، ص  - 396



 

 

161 

 1029 الثامن  العدد

أو يحدث في الخارج بين دولتين أو أكثر  واستنادا إلى ذلك أما أن يحدث االزدواج الضريبي في داخل إقليم الدولة،       

يمكن تقسيم االزدواج من حيث نطاقه إلى ازدواج داخلي وازدواج دولي، كما قد يحدث االزدواج بصورة مقصودة من 

 جانب املشرع أو السلطات املالية، أو يحدث بصورة عفوية غير مقصودة، واستنادا إلى ذلك يمكن تقسيم االزدواج

 : 397من حيث قصد املشرع إلى ازدواج مقصود وازدواج غير مقصود، وسنتناول في ما يلي بحث كل نوع على حدة

 :االزدواج الضريبي الداخلي  -6

أن االزدواج الضريبي الداخلي غير املقصود يقع نتيجة ممارسة هيئات مختلفة لسلطاتها في فرض الضرائب على        

دولة االتحادية إذا فرضت كل من الحكومة االتحادية وحكومات الواليات نفس نفس اإلقليم , كما يحدث في ال

الضريبة على املال ذاته، أي يحصل نتيجة لتعدد السلطات املالية داخل حدود الدولة ) السلطة املركزية والسلطة 

ادة ة على نفس املاملحلية (.  وتؤدي ممارسة كل من هذه السلطات حقوقها الضريبية إلى تعدد سريان نفس الضريب

 وعن الفترة ذاتها وبالنسبة لنفس الشخص.

  
ً
 إذا أراد املشرع ذلك ألغراض مختلفة أهمها:  ويكون االزدواج الداخلي مقصودا

الحصول على إيراد: فيفرض املشرع ضرائب إضافية إلى جانب الضرائب األصلية ومن قبيل ذلك الضريبة  -أ

 اإلضافية للدفاع.  

ض طوائف املستثمرين بطريقة أقل ظهورا من رفع سعر الضريبة ومن قبيل ذلك رسم زيادة العبء على بع -ب

 الدمغة على األسهم والسندات.  

تصحيح نظام الضرائب، وذلك بفرض ضريبة شخصية عامة على اإليراد إلى جانب الضرائب النوعية العينية  -ت

 راد على املساهمة في األعباء العامة.  على فروع الدخل حتى يكون هناك تناسب بين عبء الضريبة ومقدرة األف

تدبير موارد للهيئات املحلية، وذلك بأن يمنح املشرع للهيئات املحلية الحق في تقرير بعض النسب املئوية  -ث

 . 398اإلضافية لبعض الضرائب التي تحصلها الدولة بشرط أال تتجاوز هذه النسب حدا أعلى معيننا

  االزدواج الضريبي الدولي:  -8

يحصل نتيجة للممارسة كل دولة على حدة حقوق سيادتها الضريبية كأن تكون هناك شركة مصدرها الرئيس ي و       

في دولة ولها فروع في دول أخرى، فتقوم الدولة التي يوجد فيها املركز الرئيس ي بفرض ضريبة على دخل الشركة بما 

كما تقوم كل دولة يوجد فيها فرع لهذه الشركة فيه دخول فروعها في الخارج ألن الشركة تحمل جنسية هذه الدولة، 

بفرض ضريبة على دخل الفرع الذي يمارس نشاطه فيها، ولهذا ينشأ االزدواج والتعدد طاملا أن التشريعات في هذه 

الدولة متباينة املبادئ، ولنضرب مثال لذلك: توفي شخص من رعايا الدولة ) أ ( وكان مقيما في الدولة )ب ( وترك 

في الدولة )ج (، فهنا تتعدد الضرائب على تركته إذا كانت الدولة )أ ( تطبق في ضريبة التركات مبدأ الجنسية، أمواله 

والدولة  )ب ( تطبق مبدأ املوطن والدولة )ج ( مبدأ املورد أو املوقع، هنا سوف يتولد ازدواج ضريبي وعلى ضوء املثال 

ل منهما، أي أن االزدواج الضريبي يبرره هنا ازدواج الحماية، هذا السابق يتوجب على الشخص املعني دفع الضريبة لك

 وال توجد قاعدة من قواعد القانون الدولي وال العرف الدولي تحرم االزدواج الضريبي.  

                                                           
، كذلك أ. د. محمد طاقة ، د. هدى العزاوي، مرجع 809إلى  807ملزيد من التفصيل في هذا السياق ينظر: د. سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  - 397

 . 838إلى  839، د. عبد املنعم فوزي ، مرجع سابق، ص 691إلى  698علي، د. طالل محمود كداوي مرجع سابق , ص ، د. عادل فليح ال667سابق، ص 
 . 667، كذلك، أ. د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، مرجع سابق، ص 836إلى  839في هذا الصدد راجع: د. عبد املنعم فوزي، مرجع سابق، ص  - 398
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، فيكون مقصودا إذا أراده املشرع لتحقيق أغراض اقتصادية واالزدواج الدولي أما يكون مقصودا أو غير مقصود      

ن يراد منع رعايا دولة من توظيف أموالهم في الخارج وذلك بفرض ضريبة على إيراد تلك األموال عالوة على معينة كأ

الضريبة التي تفرض في الدولة التي بها مورد اإليراد على أن االزدواج الدولي يكون غالبا غير مقصود ويمكن تالفيه 

 . 399قات الدوليةبواسطة التشريع الداخلي لكل دولة وكذلك عن طريق االتفا

 فاالزدواج الضريبي أما أن يكون داخليا أو دوليا , وفي كلتا الحالتين أما أن يكون مقصودا أو غير مقصود ,       
ً
أذا

ن االزدواج الضريبي الداخلي غالبا ما يكون مقصودا بعكس االزدواج الضريبي الدولي يكون غير مقصود أوهكذا يتضح 

تي تتمتع بها كل دولة على حدة في تكييف نظامها الضريبي , ويمكن منع االزدواج الداخلي , نتيجة السيادة املطلقة ال

عن طريق التنسيق بين القواعد الضريبية املختلفة وتوحيدها , وفي حالة االزدواج الضريبي الدولي فال يمكن تالفيه 

 . 400إال باتفاقيات دولية

 :طرق تجنب االزدواج الضريبي   -4

طرق لتجنب االزدواج الضريبي هو أبرام معاهدات دولية سواء كانت جماعية أم ثنائية بين الدول إن أفضل ال      

تواجد بها الشركة وبين الدولة التي تتواجد بها الشركة األم، حتى ال يتم فرض الضريبة على أرباح الشركات تالتي 

ي أخرى وعلى نفس تلك األرباح في الدولة التالتابعة في الدول التي تمارس نشاطها فيها، ثم يتم فرض الضريبة مرة 

 . 401توجد فيها الشركة األم عندما تقوم الشركات التابعة بتحويل أرباحها إلى الشركة األم

وعلى سبيل املثال نجد اتفاقيات منع االزدواج الضريبي التي أبرمتها سنغافورة قد جعلت منها دولة جاذبة للشركات       

ويعود ذلك إلى توقيع سنغافورة  %69ـــ  %81ث انخفضت فيها معدالت الضرائب التي تفرض من األجنبية املستثمرة حي

( معاهدة ملنع االزدواج الضريبي، مما جعلتها أكثر الدول جذبا لالستثمارات فضال عن بعض العوامل األخرى 88)

 .402كانخفاض األجور فيها

( 70كبر من معاهدات منع االزدواج الضريبي مثل الدانمارك  )ومن الجدير بالذكر أن دوال أخرى قد وقعت عدد أ      

( معاهدة وبذلك تكون معاهدات منع االزدواج الضريبي عامال أساسيا في جذب 669معاهدة، واململكة املتحدة )

 %81االستثمارات، وقد وضعت دول االتحاد األوربي معاهدة جماعية مفادها )عندما تستثمر شركة أوربية الجنسية 

( شهر فإن جميع األرباح التي تحولها الشركة التابعة إلى 68لى األقل من أسهم شركة تابعة أوربية ملدة ال تقل عن )ع

 .403الشركة األم تكون معفاة من الضرائب(

                                                           
, كذلك , أ. د .محمد طاقة  د. هدى العزاوي , مرجع سابق ,  838إلى  836عبد املنعم فوزي , مرجع سابق , ص  ملزيد من التفصيل ينظر: د. - 399

 . 660إلى  667ص
 . 660أشار إليه: أ.د .محمد طاقة , د. هدى العزاوي , مرجع سابق , ص  - 400
جيع االستثمارات األجنبية , دراسة مقارنة , الجزء األول , بحث د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد , سياسة االمتيازات املالية لتش - 401

وصل للفترة امل مقدم إلى املؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية الحقوق "التنظيم القانوني لالستثمار في العراق )الواقع واألفاق( كلية الحقوق , جامعة

 . 660م، ص 8966 \ 8\ 89-86
 .  660املرجع السابق، ص  - 402
 . 660: د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد، مرجع سابق، ص راجع بهذا الخصوص  - 403
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إن هذه املعاهدات ال تعني عدم فرض الضريبة بل تشمل فقط األرباح التي تحولها الشركة التابعة إلى الشركة األم 
 .405طريقة أخرى لتجنب االزدواج الضريبي وهي خصم الضريبة األجنبية  وهناك، 404

ألجل منع حاالت االزدواج على أرباح  ومن الطبيعي أن يبرم العراق معاهدات ملنع االزدواج الضريبي مع دول أخرى       

 .406الشركات، أو أن يأخذ بنظام خصم الضريبة األجنبية أسوة بالواليات املتحدة األمريكية

( من قانون االستثمار العراقي النافذ والتي جاءت )يتمتع املستثمر األجنبي بمزايا 88وهذا ما نصت عليه املادة )      

إضافية وفقا التفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة األطراف كان العراق قد أنضم إليها ( 

 .407م مطابقة لذلك8990( لسنة 8ر رقم )( من نظام االستثما33وقد جاءت نص املادة )

إن هذه اإلجراءات ستجعل من العراق مركز جذب لالستثمار األجنبي ولكن السؤال الذي يثار هنا هو ما مدى االستفادة 

 التي يحققها العراق من تلك املعاهدات التي تجعله مستقطبا لالستثمارات األجنبية ؟

شركات متقدمة لها فروع في دول أخرى، وعليه فإن الدول املتقدمة هي التي  من املعروف أن العراق ليس لديه       

سوف تستفيد من هذه اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية، لذا يمكن القول أن هذه اإلجراءات هي عنصر مهم من 

لتصريف  ق عناصر جذب االستثمار األجنبي سيحقق أرباحا طائلة على حساب االقتصاد العراقي والتي ستجعل منه سو 

الذي يستوجب أن تكون هناك معالجات ضريبية متوازنة  ألمرامنتجاتها دون أي فائدة حقيقية لالقتصاد العراقي 

واملحافظة على اقتصاده عن طريق الوصول إلى أعلى  ةاألجنبي اتلوضع العراق بين حاجته إلى جذب االستثمار 

 . 408مستويات اإلنتاج ثم التصدير

 

 ييز في املعاملة الضريبية التمالفرع الثاني : 

 بين الوطنيين واألجانب ، وهو في        
ً
 ،  فهو قد يكون تمييزا

ً
 متعددة

ً
إن التمييز في املعاملة الضريبية يأخذ اشكاال

 بين مجاالت االستثمار وهو في هذه الحالة قد يكون 
ً
 أو غير مباشر ، وقد يكون تمييزا

ً
هذه الحالة قد يكون مباشرا

 أ
ً
، وذلك لكون القانون الدولي يعترف بحق كل دولة ذات سيادة في فرض الرسوم بأنواعها 409و غير مقصود مقصودا

املختلفة وباملعدالت التي تراها على الوطنيين واالجانب ، وعلى أموالهم الكائنة فيها ، ودخولهم النابعة من مصادر 

                                                           
 . 660املرجع السابق، ص   - 404
إن الشركة ف ففي الواليات املتحدة األمريكية عندما تقوم أحدى الشركات التابعة لها والتي تمارس نشاطها في أملانيا مثال بدفع الضرائب عن أرباحها - 405

املتحدة  تالواليات املتحدة األمريكية يسمح لها بخصم ضريبة مساوية للضريبة األم التي دفعتها الشركة التابعة في أملانيا، وتعد معالجة الواليااألم في 

 األمريكية لالزدواج الضريبي من أبرز املعالجات في الدول الغربية حيث اعتمدت القوانين الضريبية األمريكية على ثالث أسس هي: 

 خصم تكاليف اإلنتاج والبحث التطوير من دخل الشركات الخاضعة للضريبة في الواليات املتحدة.  -أ

 إعفاء األرباح الناتجة عن تصدير البضائع إلى خارج الواليات املتحدة من الضرائب بشكل كامل.  -ب

. عبد درج الواليات املتحدة األمريكية.  أنظر في تفصيل ذلك:  منح الشركات خصما ضريبيا عن الضرائب التي دفعتها شركاتها التابعة األجنبية خا -ج

 . 689 الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد، مرجع سابق، ص
 . 689د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد، مرجع سابق، ص نقال عن:  - 406
 . 689ص  املرجع السابق ، - 407
 . 106مرجع السابق، ص ،   د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامدينظر:  - 408
 .  668عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص   - 409



 

 

164 

 1029 الثامن  العدد

دولة في فرض ضرائب عامة على األجانب املتساوين في دخل إقليمها، وال يوجد في القانون الدولي ما يحد من حرية ال

 . 410املراكز تفوق تلك املفروضة على الوطنيين 

 ضد األجانب ، وهو        
ً
إال أن الزام االجانب بأعباء ضريبية تفوق تلك املفروضة على الوطنيين ، يعتبر عمال تمييزيا

وجهة نظر القانون الدولي ، إال أنه قد يعوق تدفق  الشكل األول من التمييز ، وبالرغم من أنه عمل مشروع من

وانسياب االستثمارات األجنبية إلى الدول املضيفة لرأس املال والتي تمييز بين الوطنيين واألجانب في فرض الضريبة ، 

ين بوهو ما يترتب عليه هروب أو هجرة هذه األموال من أسواقها خشية تحمل أعباء ضريبية كبيرة تنطوي على تمييز 

 .411األجانب والوطنيين فتلجأ إلى الهروب إلى أسواق دول أخرى ال تمييز ضرائبها بين الوطنيين واألجانب 

وتتفادى عادة الدول املضيفة لرأس املال ) ومعظمها من الدول النامية ( ممارسة أي تمييز ضريبي ظاهر ضد        

بء الضريبي املفروض على الوطني ، ولكن بعض الدول قد األجانب كأن تلزم األجنبي بدفع عبء ضريبي أكثر من الع

تلجأ إلى ممارسة هذا التمييز الضريبي بصفة مستترة في بعض الحاالت ، ومثال ذلك أن بعض الدول املضيفة لرأس 

 طبيعية غزيرة يحتاج استثمارها إلى إقامة مشروعات ضخمة تحتاج إلى رأس مال كبير ، وقد
ً
 املال ، قد تمتلك مواردا

ال يتوفر رأس املال الكافي إلقامة مثل هذه املشروعات إال لدى عناصر أجنبية ، ولكن عندما تنساب اليها رؤوس 

األموال األجنبية تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على االستثمار في هذا املجاالت أيا كانت جنسية املستثمر ، فتبدو 

 وعامة وموحدة على ذو 
ً
ي املراكز املتساوية من الوطنيين واألجانب وهو كل ما يشترطه الضريبة في ظاهرها عادلة

 ، ألن الدولة تعلم أن 
ً
القانون الدولي ، وحقيقة األمر أن الضريبة غير ذلك  ، أي أنها في باطنها غير عادلة ، وتعد تمييزا

 .412األجانب فقط هم الذين يمتلكون هذه االمكانيات الضخمة من هذه االستثمارات 

صفة عامة تكون الضريبة متميزة ومجحفة إذا كانت تفرض خاصة على رأس املال األجنبي ، كالضرائب على وب       

الواردات ،وكذلك ، عندما ينطوي تغيير سعر الصرف عادة بقصد الحصول على ايرادات من االستثمار األجنبي على 

ئهم صية املقررة لصالح املقيمين مراعاة ألعباضريبة مميزة مستترة ، وكذلك عدم تمتع غير املقيمين باإلعفاءات الشخ

 .413العائلية 

باإلضافة إلى أن استخدام الضريبة من خالل املعاملة التمييزية كأداة للتأثير   على هيكل االستثمارات أو توجيهها        

لمجاالت النسبة لبين النشاطات املختلفة وهو الشكل الثاني من التمييز  عن طريق تقرير معاملة ضريبية ممتازة ب

                                                           
،  مرجع سابق د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية في الدول اآلخذة في النمو ، - 410

 668وما بعدها ، كذلك ، د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص  887ص 

 ما بعدها .و  800وما بعدها ، كذلك ، د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، ص 

 
 6078 عصام الدين مصطفى بسيم ، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 411

في الدول اآلخذة في النمو ، كذلك ، د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية  689م ، ص 

وما بعدها ، كذلك ، د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع  887، مرجع سابق ، ص 

 800األجنبية في مصر ، ص  وما بعدها ، كذلك ، د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال 668سابق ، ص 

 وما بعدها .
قضايا معاصرة ، الدار الجامعية ،  –نظم  –د سعيد عبد العزيز عثمان ، د . شكري رجب العشماوي ، اقتصاديات الضرائب ، سياسيات  - 412

 . 397م ، ص  8997االسكندرية ، 
ذاب رؤوس األموال األجنبية في الدول اآلخذة في النمو ، مرجع سابق ، د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجت - 413

، ، د. عطية عبد  809، كذلك ، ، د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، ص  880ص 

 . 668العربية ، مرجع سابق ، ص الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة 
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 ، وتقرير معاملة ضريبية أشد بالنسبة للنشاطات واملجاالت املراد 
ً
 أو جغرافيا

ً
االستثمارية املراد تشجيعها نوعيا

انكماشها ، وبالجملة استخدام الضريبية من خالل هذه املعاملة التمييزية كأداة للتأثير على هيكل االستثمارات أو 

 لتوجيهها بين النشاطات واملج
ً
 ، وسواء كان مقصودا

ً
االت املختلفة لالستثمار ، وفي هذه الحالة يكون التمييز مقصودا

 على االستثمار ، بتركزه في املجاالت األقل خطورة واألكثر أمانا أو التي يمكن تصفيتها 
ً
أو غير مقصود فإنه قد يؤثر سلبيا

غوط التضخمية ، وقد يكون غير مقصود عندما بسهولة ، بما يجعل اقتصاد الدولة أكثر سيولة وأكثر حساسية للض

. وهنا ال تؤثر السياسة الضريبية التي 414تكون نتيجة اجراءات ضريبية قصد بها إلى زيادة إيرادات الحكومة وحسب 

تنتهجها الدولة بأتباع سياسة التمييز املشار اليها على االستثمار فقط وإنما يمتد أثرها إلى النظام االقتصادي للدولة 

،ناهيك عن القيود التنظيمية التي تحدد في بعض األحيان ما يجب أن يتم تشغيله من عمال وموظفين  415اتها ذ

وطنيين ، أو تقوم بتحديد نسبة ما يجب أن يمتلكه الوطنيين من رؤوس أموال املشاريع في تلك الدول ، وهو ما يؤدي 

 .416تنمية في تلك الدول باملستثمر األجنبي إلى أن يحجم عن االستثمار في مشاريع ال

 من اآلثار السلبية للسياسة الضريبية على        
ً
ولكل ما تقدم يتضح أن التمييز في املعاملة الضريبية ، يمثل أثرا

االستثمار األجنبي ، إذ يحول دون انسياب االستثمار األجنبي إلى البلدان املضيفة لالستثمار ) وخاصة الدول النامية ( 

االستثمار( ، وفي احيان كثيرة يدفع املستثمر على الهروب إلى دول أخرى ال تمييز  –ة         ) االدخار ، فجوة تمويلي

ضرائبها بين الوطنيين واألجانب ، مما يستوجب على هذه الدول أن تتفادى ممارسة أي تمييز ضريبي ضد األجانب ، 

جانب بعدم التمييز بينهم وبين الوطنيين من تلك كما ويجب عليها كذلك تقديم الضمانات الكافية لغرض طمأنة األ 

 .417الدول ، وهذا ما سارت عليه بعض الدول األوربية مثل بلجيكيا والدنمارك 

 الفرع الثالث: عدم استقرار التشريع الضريبي أو جموده 

كافة  يستوجب على تتوالى املتغيرات االقتصادية العاملية في كل يوم في ظل تأثيرات العوملة والخصخصة مما      

الدول مواكبة هذه املستجدات ، من خالل انتهاج سياسات ضريبية جديدة في مواجهة هذه املتغيرات واملستجدات ، 

وذلك من خالل تطوير وتعديل األنظمة والتشريعات الضريبية لكونها في الغالب األعم تركت من غير تحديث وتجديد 

 . 418املتغيرات العصرية على الساحة   العلمية  ، مما جعلها غير قادرة على مواكبة هذه

أن عدم استقرار التشريعات الضريبية ، وكثرة التعديالت املتعاقبة عليها ، من دون أي مسوغ قانوني في بعض       

الدول ، يستلزم بالضرورة أن تؤدي هذه التعديالت إلى آثار عكسية على غير املتوقع منها ، على أن هذه التعديالت 

عارض مع مبدأ استقرار التشريعات ، والذي يعد من املبادئ القانونية ، التي تشكل إحدى الدعامات الهامة الستقرار تت

                                                           
 ، د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية في الدول اآلخذة في النمو ، مرجع سابق - 414

 . 836ص 
 . 663ربية ، مرجع سابق ، ص د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة الع - 415
ة ، ر شهنياز محمد حسنين علي ،التحليل االقتصادي لدور اإلعفاءات الضريبية في توجيه االستثمار وتوزيع الدخل ، رسالة ماجستير ، كلية التجا - 416

 وما بعدها . 89م ، ص  6006جامعة عين شمس ،
، كذلك ، د . نزية عبد املقصود  806جذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، ص د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية و  - 417

 .  819م ، ص  8990محمد ، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية ، دار الفكر الجامعي ،  االسكندرية ، 
 .808صر ، ص د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في م -  418
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،  419املراكز القانونية لألفراد ، وهو ما يدفع إلى عدم اليقين القانوني ويؤثر في العالقة بين اإلدارة الضريبية واملستثمر

 .420ضريبي لتلك الدولة حيث يفقد املستثمر ثقته في النظام ال

إن هذه الحالة تدفع باملستثمر على اللجوء للتهرب الضريبي ، ألن قاعدة اليقين الضريبي قد اختلت لديه . فكلما       

كان النظام الضريبي يتسم باالستقرار، كانت دراسات الجدوى االقتصادية للمشروع أقرب إلى الحقيقة ، وكان 

. وعلى الرغم 421اة لالطمئنان والعكس صحيح عندما ال يتسم النظام الضريبي باالستقراراالستثمار في هذا البلد مداع

من أن بعض التعديالت التي تجري على التشريعات الضريبية بدافع التطوير والتحسين للنظام الضريبي داخل الدولة 

اسة ختالالت التي تؤثر على السي، والتسهيل على املتعاملين ، إال أن هذه التعديالت املتعددة قد تصاحبها بعض اال 

 .422الضريبية والنظام الضريبي للدولة 

وهنالك أمثلة كثيرة على تعدد التشريعات التي تم اجراء التعديالت عليها منها على سبيل املثال ال الحصر ، الكود       

ا أن قانون الضريبة االمريكي العام للضرائب العامة في فرنسا والذي يضم حوالي ) ستة اآلالف مادة قانونية ( ، كم

يضم ما يقارب ) عشرة اآلالف مادة قانونية ، يضاف اليها اللوائح التنفيذية والنشرات الرسمية التي تصدر عن اإلدارة 

ــــــــة  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  الضريبية ، والتي تشتمل على كافة التعليمات والتوجيهات ببعض القضايا الضريبيــ

 .423الهامة (

لكل ما تقدم يتجلى لنا مما سبق ، أنه رغم ما يترتب على سن التشريعات والقوانين من تنظيم ملواكبة املستجدات       

الدولية ، إال أن ذلك له أثره السلبي في لإلخالل بدراسات الجدوى االقتصادية لدى جمهور املستثمرين ، وهو ما يؤدي 

 .424ماري غير محفز وغير جاذب لالستثمار إلى خلق بيئة اعمال غير مواتيه ، ومناخ استث

 الفرع الرابع: تعقيد وغموض بعض نصوص التشريع الضريبي 

يبدو من قراءة هذا العنوان أن هذا التعقيد يشمل تعقيد النظام الضريبي بما ال يسمح للمكلف أو اإلدارة       

 ما يؤدي غموض بعض نصوص ال
ً
تشريع الضريبي إلى حدوث لبس ، الضريبية من فهمة وسهولة تطبيقه ، وعادة

وعدم إدراك أو معرفة لدى اإلدارة الضريبية واملتعاملين معها ، عما كان يقصده املشرع في ثنايا تشريعه ، وهو ما 

يدفع إلى تفسير ما شاب هذا التشريع من غموض ، وفي كثير من األحيان يأتي التفسير ملصلحة املشرع بما يحقق 

أن تظهر في فقرات ونصوص تشريعه ، مما يؤدي في نهاية األمر إلى تعارض املصالح واختالف مصلحته التي أراد لها 

 . 425وجهات النظر 

                                                           
م 6000،  6د حمدي عبد العظيم ، الهندسة الضريبية لتشجيع االستثمار والخصخصة ، اكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، مركز البحوث ، ج  - 419

 . 01، ص 
 . 817ص د . نزية عبد املقصود محمد ، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية ، دار الفكر الجامعي ، مرجع سابق ،  - 420
 . 668د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص  - 421
 .808د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، ص   - 422
ت الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية املقارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع الضريبي اليمني ، د. محمد علي عوض الحرازي ، املنازعا - 423

 وما بعدها . 73م ، ص 8966أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، 
ارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع الضريبي اليمني، د. محمد علي عوض الحرازي ، املنازعات الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية املق - 424

 . 803د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، ص   -. كذلك ،  77املرجع السابق ، ص 
 .808ر ، ص د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مص - 425
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، 426وقد تتسم نظم الضرائب في الدول املضيفة بتعقيد يكون نتيجة لنقص الخبرة الفنية وحداثة هذه النظم       

الحق وتشتت التشريعات الضريبية األصلية واملعدلة وهذا التعقيد الكامن في النظام الضريبي قد يرجع إلى كثرة وت

واملكملة واإلضافية واملركزية واملحلية والدفاع والجهاد واألمن القومي والتركات وإلى غير ذلك من القائمة الطويلة 

 نألسماء وأنواع الضرائب والرسوم ، األمر الذي يجعل من العسير على رجل اإلدارة الضريبية اإلملام به فضال ع

املستثمر الوطني ناهيك عن املستثمر األجنبي ومما يزيد من صعوبة فهم النظام الضريبي أن التعقيد الكامن فيه قد 

يرجع باإلضافة إلى تعدد أنواع الضرائب والرسوم فيه إلى اختالف قواعد ربط كل ضريبة ورسم منها بما يعني اختالف 

يضا تعدد إجراءات وطرق الربط والطعن والتحصيل وتعدد اإلدارات طريقة تحديد وعاء كل ضريبة أو رسم وبما يعني أ

، وقد يكون غموض وتعقد النظام الضريبي نتيجة لتسرع 427املختصة بالجباية التي ُيطلب من املستثمر التعامل معها 

ملراد ف ااملشرع في إصدار التشريعات الضريبية بصياغة قانونية غير ُمحكمة ، ودون االهتمام بالسياسات واألهدا

تحقيقها من وراء تلك التشريعات ، وعدم مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة ومواكبة 

، مما قد يدفعه  428التطورات واملستجدات ، وذلك نتيجة لعدم االستعانة بالخبراء واملتخصصين في املجال الضريبي  

 أما إلى التهرب الضريبي أو الهروب بر 
ً
 السالمة أحيانا

ً
أسماله إلى خارج نطاق تطبيق هذا النظام الضريبي املعقد مؤثرا

. وهذا الغموض ال يؤثر فقط على مبادرة املكلفين لالمتثال الطوعي ملتطلبات 429والنجاة برأس املال من هذا النظام 

ة ادي للدولة ، وصعوبالنظام الضريبي فحسب ، بل أن األمر يذهب إلى حد التأثير على عملية صناعة القرار االقتص

 .430تحديد اإليرادات الضريبية املتوقعة للخزانة العامة 

ولكل ما تقدم ال تستطيع أي دولة تطوير سياستها الضريبية ، دون أن تبادر بإزالة الغموض الذي يكتنف       

ة ، مثل لتجارب الدوليالتشريعات الضريبية ، وتبسيط اإلجراءات الضريبية املختلفة ، وقد ظهر ذلك في العديد من ا

، وكل هذه اإلجراءات هي من أجل تخفيف حدة االختالالت واالزمات االقتصادية 431استراليا وكندا ونيوزلندا وبريطانيا 

 .432التي تسببها الضرائب 

نوني اويعتبر تفسير القانون من الوسائل التي يتم اللجوء اليها في مثل هذه الحاالت ، إال أنه إذا كان النص الق      

 جلي املعنى ، قطعي الداللة على الغاية املتوخاة منه ، فال محل هنا للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره ، 
ً
صريحا

 . 433استهداًء بالحكمة التي أملته وقصده املشرع منه 

                                                           
 ، د. حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية في الدول اآلخذة في النمو ، مرجع سابق - 426

 .  838ص 
، د. حبيب عبد الرحمن  668ص  د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، - 427

 وما بعدها . 838جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية في الدول اآلخذة في النمو ، مرجع سابق ، ص 

 
 .808د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، ص  - 428
 . 668د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص  - 429
 . 08د حمدي عبد العظيم ، الهندسة الضريبية لتشجيع االستثمار والخصخصة ، اكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، ص  - 430
عات الضريبية ووسائل إنهائها في التشريعات الضريبية املقارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع الضريبي اليمني، د. محمد علي عوض الحرازي ، املناز  - 431

 .  18املرجع السابق ، ص 
 .808د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، ص  - 432
 بي يمكن أجملها في اآلتي :على ان مصادر تفسير التشريع الضري  - 433

 التفسير التشريعي : وهو التفسير الذي يصدر عن املشرع ، لتوضيح حكم تشريعي سابق ، وتناقضت األحكام عند تطبيقه. -أ 
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 الفرع الخامس: فرض ضريبة على رأس املال

دخل ، هو نسب األوعية التي يمكن أن تفرض عليها الضرائب من املتفق عليه بين النظم الضريبية املقارنة أن ال      

، أما رأس املال ، فمنه ما 434الدورية العامة ،  باعتباره خير دليل للتعرف على املقدرة التكليفية للمكلف ودرجة يسره 

ه ن الدخل ، ومنهو منتج ، كالكوك املالية والعقارية ، واالصل أن تفرض الضريبة على هذا االنتاج ، باعتباره نوعا م

ما هو غير منتج ، كالحلي والتحف وأراض ي البناء ، فال تحقق دخل ، وملا كانت الضريبة على الدخل هي االصل ، فأن 

الضريبة على رأس املال ، ال تعدو إال أن تكون ضريبة تكميلية أو استثنائية للضريبة االصل ،وذلك على اعتبار أنها 

 ن
ً
 النخفاض سعرها ضريبة أقل اهمية واقل حصيلة

ً
 . 435ظرا

ويقصد بالضريبة على رأس املال من وجهة النظر الضريبية بانها مجموع االموال العقارية واملنقولة التي يملكها       

الشخص في لحظة معينة ، مادية أم معنوية ، سواء كانت منتجة أم غير منتجة ، مثل األرض والعقارات والنقود 

كانت الثروة معدة لالستهالك أم كانت من قبيل األموال املنتجة لدخول أو سلع أو خدمات واألسهم والسندات ، وسواء 
436. 

وتقتض ي قواعد العدالة فرض الضريبة على االيراد أو الدخل باعتباره متجدد ، ال على رأس املال ، باعتبار االيراد       

التشريعات الضريبية الحديثة  بفرض الضريبة  اصدق معيار للداللة على مقدرة املكلف التكليفية لذلك أخذت معظم

على الدخل ، ال على رأس املال ، ذلك أن قصر فرض الضريبة على رؤوس األموال الثابتة قد يؤدي إلى االنتقاص منها 

باستمرار ، مما يعرضها للتآكل والزوال وليس إلى تنميتها ، وهو ما يستتبعه انخفاض في حصيلة هذه الضريبة في 

 . 437ل وضعف الطاقة االنتاجية املستقب

وأنه أذا كان وال بد من فرض الضريبة على رأس املال فأنه ينبغي أن تكون استثناًء وملرة واحدة أو ملدة محدودة ، كما 

ينبغي كذلك أن تغترف من الدخل املتولد عنه ، وليس من رأس املال ذاته وذلك حتى ال تؤدي الضريبة بوعائها أو تؤدي 

                                                           
يها ، واقتراح قصور فالتفسير الفقهي : ويعني قيام الفقه القانوني بإجراء تحليل للقوانين ، واستخالص قواعدها ومبادئها ، وتحديد أوجه النقص وال -ب 

 التفسيرات التي تتناسب معها .

 أل  –ج  
ً
 وملزما

ً
راف طالتفسير القضائي : وهو الذي يتم عن طريق القضاء ، في حالة اصداره لحكم في قضية منظوره أمامه ، وهذا التفسير يعد ساريا

أخرى مشابهة ،خاصة ، ففي مصر إذا صدر هذا التفسير عن محكمة  النزاع املنظور فحسب ، لكن ال يمنع ذلك من االستدالل بهذا التفسير في قضايا

دارية ذات النقض باعتبارها محكمة قانون ، أما في حالة صدور تفسير للقانون عن املحكمة الدستورية العليا فهو ملزم للكافة وللجهات القضائية واال 

 العالقة بتطبيق القانون .

 التفسير اإلداري : وهو التفسير ال –د  
ً
ذي تصدره الجهة اإلدارية في صورة تعليمات بمناسبة تطبيقها للقانون ، ويرى البعض أن هذا التفسير ُيعد ملزما

لتفاصيل ينظر اتجاه اإلدارة الضريبية موظفيها فحسب ، دون أن يطول املتعاملين معها أو املحاكم التي يعرض عليها النزاع بمناسبة تطبيقه ، ملزيد من 

 . 801معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ،ملرجع السابق ، ص : معوض السيد 
، كذلك د. معوض  660د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص   - 434

 . 801ية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ،ملرجع السابق ، ص السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريب
نها ، ب د . ماجدة أحمد شلبي ، املالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصيصية للموارد ، كلية الحقوق ، جامعة - 435

 وما بعدها . 679م ، ص  8968
 . 807ل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، مرجع السابق ، ص د. معوض السيد معوض محمد خلي - 436

 
 . 811د . نزية عبد املقصود محمد ، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية ، دار الفكر الجامعي ، مرجع سابق ، ص  - 437
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ص الجسيم منه ، ومن هذا املنطق فإنه من الخطأ فرض ضريبة دورية على رأس مال ال يغل دخال يمكن إلى االنتقا

جبايتها منه ، بما يعرضه ذاته لخطر االنتقاص منه أو فنائه على املدى البعيد ، فإن املستثمر ليس من الغفلة بحيث 

 على رأس املال ذاته  يفترض منه أن يأتي برأس ماله إلى سوق استثمار تشكل فيه الضريبة
ً
 .  438خطرا

كذلك فإن فرض هذه الضريبة من شأنه اضعاف امليل لالدخار واالستثمار ، وتدهور قيمة االصول العقارية       

واملنقولة ، نتيجة إلقبال املالكين على بيعها لسداد الضريبة ، أو محاولة التهرب من سدادها ، خاصة إذا كان سعرها 

 وعبؤها ثق
ً
 . 439يال مرتفعا

لذلك تتجه السياسة الضريبية الناجحة إلى عدم فرض ضريبة على رأس املال ، من أجل نماءه وجذب وتشجيع       

 االستثمارات الوطنية واالجنبية لحفز النمو وتحقيق التنمية .

 

 

 الخاتمة

يق تصادية للدولة ، لتحقتعد السياسة الضريبية أحد أدوات السياسة املالية واتي تعتبر أحد عناصر السياسة االق

اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والعمل على دمجها مع االقتصاد العالمي ، بعد أن اضحت األهداف 

االقتصادية من األهداف الرئيسية للسياسة الضريبية من خالل استخدام الدولة لهذه السياسة ، وقد خرج البحث 

 وعة من املقترحات وعلى النحو اآلتي :بجملة من االستنتاجات وانبجست عنه مجم

 االستنتاجات :

تعد السياسة الضريبية أحد أدوات السياسة املالية واتي تعتبر أحد عناصر السياسة االقتصادية للدولة ،   -6

لتحقيق اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ، والعمل على تحفيز النمو االقتصادي ، ورفع كفاءة استغالل 

وارد االقتصادية داخل الدول املضيفة لالستثمار ، وتحقيق عدالة توزيع الدخول ، وتعزيز القدرة وتخصيص امل

 التنافسية لالقتصاد القومي .

تتغير السياسة الضريبية وتتطور على وفق التحول واتطور الذي يصيب الدولة ،وهي في ذات الوقت تؤثر وتتأثر  -8

دية واالجتماعية السائدة في املجتمع، وما يتبعه من اندماج في باملتغيرات واملستجدات السياسية واالقتصا

 االقتصاد العالمي ، وبما يتفق مع اهداف السياسة االقتصادية واملالية للدولة املضيفة .

أن اهداف السياسة الضريبية متعددة ال تقتصر فقط على األغراض املالية الضريبية فحسب ، بل تشمل ايضا  -3

 اقتصادية وا
ً
 جتماعية وسياسية ، تسعى جميعها لتحقيق األهداف العامة للدولة .أهدافا

للسياسة الضريبية دور هام في جذب االستثمارات وتحفيز النمو االقتصادي من خالل استخدام آلياته املتعددة  -8

 لعملية االستثمار ونجاح ا
ً
 ومساندا

ً
 محفزا

ً
 ايجابيا

ً
ات لسياسوادواتها املختلفة ، فإما أن تلعب الضرائب دورا

 طاردا لالستثمارات ، واعاقة نشاط جمهور املستثمرين ، وبالتالي 
ً
االقتصادية املستهدفة ، وأما أن تكون عامال

 فشل برامج التنمية واالصالح االقتصادي في الدول املضيفة لالستثمار .

                                                           
 . 660في مصر ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص  د. عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار   - 438
، د.  679د . ماجدة أحمد شلبي ، املالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصيصية للموارد ، مرجع سابق ، ص  - 439

 . 807في مصر ، مرجع السابق ، ص معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية 
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 وبارزا في مجال تحفيز وتشجيع االستثمارات ، إذ تعتبر   -1
ً
لنظام الركيزة األساسية في ا لإلدارة الضريبية دورا هاما

الضريبي ، وأحد أبرز املحاور الهامة في السياسة الضريبية ، في ظل الدور البارز الذي تقوم به في مجال ربط 

 وتحصيل الضرائب .

 املعوقات اإلدارية والبيروقراطية ، وضعف كفاءة البحث العلمي في هذا املجال . -1

 

 املقترحات :

 ض فقرات قانون االستثمار بغرض تطوير وإزالة العوائق التي تقف بوجه االستثمار .نقترح إعادة النظر في بع -6

نقترح التأكيد على الضمانات الكافية لحماية املستثمر من خطر الدولة ، وأنواع أخرى من املخاطر مثل التأميم  -8

ية باح لخارج البالد ، وحر ، واملصادرة ، نزع امللكية ، مع تأمين نظام قانوني يكفل للمستثمر حرية تحويل االر 

 دخول رأس املال وخروجه ، والسماح للمستثمرين األجانب بتملك االراض ي والعقارات .

تقترح العمل على تهيئة الظروف املناسبة للمستثمر لنجاح استثماراته من خالل مساعدته في اختيار الفرص  -3

 االستثمارية .

هات اسة الضريبية بما تتفق واألنظمة الضريبية العاملية والتوجنقترح وضع رؤية استراتيجية إلصالح وتطوير السي -8

 االستراتيجية من خالل :

 االستمرار في تطبيق سياسات االصالح الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي .  -أ

تطوير النظام الضريبي وإعادة النظر في التشريعات املنظمة للضرائب ، والعمل على إزالة ما يعوق  -ب

 ية واألجنبية ، والعمل على استقرار هذه التشريعات .االستثمارات املحل

 نقترح العمل عل نشر الوعي الضريبي بين أفراد املجتمع .  -ت

نقترح على تنسيق الجهود لتحقيق التنوع اقطاعي لالستثمارات املحلية واألجنبية ، بحيث ال تقتصر على   -ث

 قطاعات معينة . 

 

 الئحة املصادر 

 . هـ 6370م ،  6017زي ، الجزء األول ، مطبعة  البابي الحلبي ، القاهرة ، املهذب : ابي اسحاق الشيرا -6

ابن منظور جمال الدين االفريقي املصري, ابي الفضل محمد بن مكرم, لسان العرب, املجلد الرابع, حرف الراء, دار صادر,  -8

 م . 6001بيروت

, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده, 8, ط6مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس املحيط, ج  -3

 م.6018مصر,

 .م6078, 8, ط6املعجم الوسيط ) مجمع اللغة العربية ( دار احياء التراث, بيروت, ج  -8

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, بصائر ذوي التميز عن لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق محمد علي النجار ،املجلس   -1

 .م 8991،  8ى للشؤون االسالمية ، ج االعل

 فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، مختار الصحاح ، بال سنة طبع. -1

 . 8أخرجه الترمذي في سننه عن أبي موس ى األشعري ، كتاب الجنائز ، ج  -7

مي ، بيروت ، بدون ، املكتب االسال  1زاد املسير في علم التفسير : لإلمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي ، ج  -0

 . سنة طبع

 كتاب املضاربة ، فصل في بيان حكم املضاربة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون سنة نشر . -0

 ، الجزء الثاني ، بال سنة طبع -69
ْ
 . املنتفي شرح املوطا
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ر االقتصاد االسالمي د إبراهيم متولي إبراهيم حسن املغربي ، دور حوافز االستثمار في تعجيل النمو االقتصادي من منظو  -66

 . م 8966واألنظمة االقتصادية املعاصرة ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، مصر ، 

 م .  8993، الدار الجامعية ، مصر ،   3حامد عبد املجيد دراز, السياسات املالية ، ط  -68

 . م 6000العربية ، عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار في مصر ، دار النهضة  -63

 م  . 6001أميرة عبد اللطيف مشهور ، االستثمار في االقتصاد االسالمي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  -68

 .6009د.  محمد عبد العزيز عجمية، د. عبد الرحمن يسري أحمد، التنمية االقتصادية، دار الجامعات املصرية، اإلسكندرية،  -61

 .  م8990، دار الحامد للنشر والتوزيع، 6عفاء من ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، ط عبد الباسط علي جاسم الجحيش ي، اإل   -61

 . م 8991،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان األردن،6: محمد عبد العزيز، االستثمار األجنبي املباشر،ط -67

 .م 6077 ة ،: د. سيد عبد املولى ،أصول االقتصاد ،دار الفكر العربي، القاهر  -60

 م 6008دار الرشيد للنشر  بغداد، العراق ، ،6صالح جبر، االستثمار باألسهم والسندات وتحليل األوراق املالية، ط د. محمد    -60

. 

فيصل محمود الشواورة، االستثمار في بورصة األوراق املالية األسس النظرية والعملية مع مدخل مقترح لتقويم األسعار  د. -89

 . م 8990، دار وائل للنشر، 6ورصة عمان، طالسوقية لألسهم العادية بالتطبيق على ب

,دار األوائل للطباعة والنشر , عماد األردن ,  6د ناظم محمد نوري الشمري وآخرون , أساسيات االستثمار العيني واملالي , ط -86

 . م6000

 .م  6070د محمد سلطان أبو علي.  مبادئ االقتصاد التجميعي , دار النهضة العربية ,  -88

 م6000حمد, الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار, دار النهضة العربية القاهرة مصر, د رمضان صديق م -83

. 

, دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية  6محمد غانم , االستثمار في االقتصاد السياس ي واإلسالمي والتشريعات واتفاقيات االستثمار , ط -88

 . م 8966, مصر , 

لنظامي, الحماية اإلجرائية من االستثمارات األجنبية الخاصة الدار العلمية ودار الثقافة , عمان , األردن مصطفى خالد مصطفى ا -81

 .م 8998, 

 . م6007طاهر حيدر حردان، مبادئ االستثمار، املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -81

طبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د. مرتض ى جمعة عاشور , عقد االستثمار التكنولوجي )دراسة مقارنة(، ال -87

 . م8969لبنان، 

 . م6001: د. منى الطحاوي ،املبادئ األولية لعلم االقتصاد، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة ،مصر، -80

  . م6007ينظر د علي لطفي ، د محمد رضا العدل ، اقتصاديات املالية العامة ، بدون دار نشر ، القاهرة ،  -80

 . م6006مد عبد املجيد دراز ، د سعيد عبد العزيز عثمان ، النظم الضريبية ، مطبعة االشعاع ، االسكندرية ، د حا -39

د . معوض السيد معوض محمد خليل ، السياسة الضريبية وجذب رؤوس األموال األجنبية في مصر ، دار النهضة العربية ،  -36

 .م  8968مطبعة دار املصطفى للطباعة والنشر ، 

محمد طاقة، د. هدى العزاوي , اقتصاديات املالية العامة، الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  د. أ. -38

 . م 8997األردن، 

د. عادل فليح العلي، طالل محمود كداوي اقتصاديات املالية العامة، الكتاب الثاني، اإليرادات العامة واملوازنة العامة للدولة،  -33

 .م 6000التعليم العالي والبحث العلمي جامعة املوصل  وزارة 

 . م8990, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان ,  6د. سوزي عدلي ناشد، اساسيات املالية العامة.  ط -38

  . شرسنة ند. عبد املنعم فوزي، املالية العامة والسياسة املالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، بدون  -31

عصام الدين مصطفى بسيم ، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو ، دار النهضة العربية ،  -31

 . م 6078القاهرة ، 

قضايا معاصرة ، الدار  –نظم  –د سعيد عبد العزيز عثمان ، د . شكري رجب العشماوي ، اقتصاديات الضرائب ، سياسيات  -37

 .م  8997امعية ، االسكندرية ، الج
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 . م 8990د . نزية عبد املقصود محمد ، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية ، دار الفكر الجامعي ،  االسكندرية ،  -30

د . ماجدة أحمد شلبي ، املالية العامة واقتصاديات الرفاهية ودور الدولة في تحقيق الكفاءة التخصيصية للموارد ، كلية  -30

 .م  8968قوق ، جامعة بنها ، الح

 الرسائل واألطاريح  :

فوزي السيد سليمان الخولي ،دور السياسة الضريبة في تنمية االستثمار وفقا ملنهج االقتصاد اإلسالمي ،رسالة دكتوراه، جامعة   -2

 .   630م ص 6003-ه  6863اإلسكندرية، كلية الحقوق، 

االستثمار املالي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،  سهام سوادي الطائي، النظام القانوني لشركات -1

 . م 8996

شامل سامي عواد عبد املحمدي ، دور الحوافز الضريبية في تشجيع االستثمار في الطاقة املتجددة ، رسالة ماجستير ، مقدمة  -4

 م. 8961إلى كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة االنبار ، 

محمد مدحت ياسين, االستثمار في املصارف االسالمية مع دراسة تطبيقية على  بنك فيصل االسالمي املصري, رسالة ماجستير,  -3

 . م6001كلية التجارة, جامعة االزهر, 

 ، فهد عبدهللا محمد سعيد الوقداني ، دراسة تحليلية للبنك االسالمي للتنمية ، دراسة شرعية واقتصادية ، رسالة ماجستير  -4

 . م 6003كلية الشريعة والدراسات االسالمية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 

محمد صالح محمد الصاوي ، مشكلة االستثمار في البنوك االسالمية وكيف عالجها االسالم ، أطروحة دكتوراه ، مقدمة إلى  -3

 م . 6001كلية الشريعة والقانون ، القاهرة ، 

هـ 6839رسالة ماجستير، جامعة دهوك،  –دراسة تحليلية  مقارنة  –القانوني للمستثمر األجنبي هفال صديق إسماعيل، املركز  -5

 . م8990 -

سحيم محمد سحيم، ضمانات وحوافز االستثمار في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، القاهرة، مصر  -2

 . م8990،

 6079ول املتخلفة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، د أمين عبد الفتاح سالم ، السياسة الضريبية للد  -9

 م. 

حبيب عبد الرحمن جدي أفغانستاني ، دور السياسة الضريبية في اجتذاب رؤوس األموال األجنبية في الدول اآلخذة في النمو ،   -20

/ 88في  317318لجامعة األردنية بالتسلسل م ، مودعة في مكتبة ا 6008أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 . م 6000/ 8

شهنياز محمد حسنين علي ،التحليل االقتصادي لدور اإلعفاءات الضريبية في توجيه االستثمار وتوزيع الدخل ، رسالة ماجستير   -22

 م.   6006  ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،

سائل إنهائها في التشريعات الضريبية املقارنة ، مع إشارة خاصة للتشريع د. محمد علي عوض الحرازي ، املنازعات الضريبية وو  -21

 . م8966الضريبي اليمني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة حلوان ، 

 املؤتمرات العلمية والندوات :

نعقدة فزات االستثمار في اليمن املد. يحيى قاسم سهل , املزايا والضمانات القانونية في قانون االستثمار , الندوة العلمية بيئة ومح -2

 .م  8997ابريل نيسان  66 – 69في جامعة عدن من 

د. عبد الباسط علي جاسم , رفل حسن حامد , سياسة االمتيازات املالية لتشجيع االستثمارات األجنبية , دراسة مقارنة , الجزء   -1

ق "التنظيم القانوني لالستثمار في العراق )الواقع واألفاق( كلية األول , بحث مقدم إلى املؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية الحقو 

 .م8966 \ 8\ 86-89الحقوق , جامعة املوصل للفترة 

د حمدي عبد العظيم ، الهندسة الضريبية لتشجيع االستثمار والخصخصة ، اكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، مركز البحوث  -4

 . م6000،  6، ج 
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 فية وحماية السوق االقتصاديةاملمارسة املنا

 

                                                                                                                     سكينة الحرفي 

  الرباط-باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس السويس ي

    

 مقدمة:      

نافسة منذ زمن مبكر في الدول ذات االقتصاد الحر , بحيث يعتبر االحتكار أي عمل يؤدي على ظهرت الحاجة لحماية امل

تقييد املنافسة. وقد اتجهت دول كثيرة اآلن نحو تطبيق نظام اقتصاد السوق. وقد أفرو االهتمام بحماية املنافسة 

ى منعها ومعاقبتها ، ففي الواليات ونظام السوق أنماطا مستحدثة من الجرائم واملخالفات ، حرصت التشريعات عل

املتحدة األمريكية مثال رغم أن االقتصاد فيها قائم على أساس املبادرة الحرة وتنظيم النشاط االقتصادي من خالل 

أسواق تنافسية مفتوحة فإن ذلك لم يحل دون التدخل الحكومي بغية تحقيق أهداف اقتصادية محددة، بما في ذلك 

الذي يمنع أي  6009تكار وحماية املستهلك ويتجلى ذلك من خالل إصدار قانون شرمان سنة الحد من انتشار االح

شخص أو شركة من احتكار التجارة  أو التعاقد أو التجمع أو التواطؤ على إعاقتها. وقد تدعم هذا القانون بقوانين 

 ية.الحقة مثل قانون كاليتون املضاد كذلك الحتكار قانون هيئة التجارة الفيدرال

وفي التشريع الفرنس ي اهتم املشرع بمحاربة املمارسات التي تديرها املؤسسات والشركات في السوق والتي من شأنها خلق 

ظروف وأوضاع احتكارية تؤثر على السير الطبيعي لقانون العرض والطلب. ومن املعروف أن املنافسة ترمي إلى تحقيق 

لكين ، ولذا فإن إخراج املنافسة عن مسارها الطبيعي يعتبر عمال غير الفعاليات االقتصادية وتحسين معيشة املسته

مشروع ومناف لهذا املجال. واملشرع املغربي بدوره اختار اقتصاد السوق الحر, واقر حرية االسعار واملنافسة كمبدأين 

النشاط  ية التدخل فياساسيين في تدعيم وتطوير االقتصاد الوطني ضمن التوجه اللبرالي الذي ال يعترف للدولة بحر 

 االقتصادي أال في نطاق ضيق )دور الضابط ( , وان السوق يجب يبقى محكوم بالية واحدة تمثل في العرض والطلب . 

وبناء على ما سبق فان ممارسة املنافسة تعرف بأنها تزاحم التجار والصناع او املقاوالت على ترويج اكبر قدر من منتجاتهم 

, ميتم تحقيق هذه الغاية من خالل االستناد الى حرية املنافسة 440لب اكبر عدد من العمالء او خدماتهم من خالل ج

فيما بين املهنيين و حرية االختيار لدى جمهور املستهلكين التي يقصد بها حرية املبادرة طبقا لسير العادي لقانون العرض 

 . 441والطلب 

                                                           
 راجع بهذا الخصوص: غي اودجيه , التسويق في خدمة المشروع ترجمة نبيل جواد المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع بدون طبعة 

  440بدون سنة ص 93 
المجلة المغربية لقانون االعمال والمقاوالت ابو بكر مهم , التعسف في استغالل الوضع المهيمن على ضوء قانون المنافسة مقال منشور في  441 

  93ص  9003ماي  61العدد 



 

 

174 

 1029 الثامن  العدد

رض والطلب للمنتجات والخدمات التي ترض ي حاجة محددة اما مفهوم السوق فيقصد به بشكل عام مكان التقاء الع

. ويرتبط مفهوم السوق بالفاعلين االقتصاديين ومنهم املستهلكين الذين اشتروا او من املرتقب ان يشتروا منتجاتهم 

 االستهالكية . 

الحق يجب اال  هذه السوق االقتصادية فهي مفتوحة امام الفاعلين االقتصاديين للمنافسة بكل حرية  . لكن هذا

يماس بشكل تعسفي , من هنا كانت الحاجة ملحة الى حماية هذا السوق من كل املمارسات التي تخل بلعبة املنافسة 

 . 00. 91داخله عن طريق مجموعة من االليات القانونية منها ماهو مدني و منها ماهو زجري ايضا من خالل قانون 

العالقة الجدلية بين ممارسة املنافسة بكل حرية داخل السوق كخيار استنادا الى ما سبق يحق لنا التساؤل عن 

 استراتيجي اعتمده املغرب وبين ضرورة التدخل لحمايته ضد كل اخالالت او املمارسات التي تهدد لعبة املنافسة ؟ 

 لإلجابة عن هذه االشكالية نقترح خطة البحث التالية 

 املنافسة املمارسات املنافية لقواعد املبحث االول :

 املظاهر الحمائية لسوق االقتصادية املبحث الثاني :

 املبحث األول: املمارسات املنافية لقواعد املنافسة:

إن تنظيم املمارسات املنافية لقواعد املنافسة تعد الصورة الثانية التي تنضاف إلى مبدأ حرية األسعار التي تمثل التوجه 

 نهما.الليبرالي ألي نظام اقتصادي يقوم بي

ومادام أن منع املمارسات املنافية لقواعد املنافسة تعتبر بدورها مبدأ ترد عليه استثناءات في شكل إعفاء القائمين بها 

في بعض الحاالت. ولإلحاطة بهذا املوضوع سنتطرق في املطلب األول إلى االتفاقات املنافية لقواعد املنافسة، على أن 

 ل للوضع املهيمن في السوق.نتطرق في املطلب الثاني لالستغال

 املطلب األول: االتفاقات املنافية لقواعد املنافسة:

)الفقرة األولى( بينما نتطرق بتحديد املقصود  املنافية لقواعد املنافسة  في هذا املطلب سوف نتناول املقصود باالتفاقات

 باملنافاة لقواعد املنافسة في )الفقرة الثانية(.

 صود باالتفاقات:الفقرة األولى: املق

إن التشريعات تتعامل مع االتفاقات باعتبارها تصرفا اقتصاديا ينافي قواعد املنافسة بغض النظر عن االسم أو الشكل 

القانون الذي يمكن أن يتخذه لذلك. ولم يقدم أي تشريع تعريفا محددا لالتفاقات سواء في فرنسا أو في املغرب، إال أن 

ا النوع من االتفاقات فاعتبرها تعاون أو تآزر بين اإلرادات قصد تقييد املنافسة وهو ما الفقه حاول وضع تعريف لهذ

 442يمكن من إبراز مالحظتين أساسيتين، وهما:

ـ إن التعاون والتواطؤ في إطار هذه االتفاقات يتم عادة بين املقاوالت رغم أن النصوص ال تشير إلى ذلك صراحة، إال  6

اء أن محكمة االستئناف بباريس ال تتبنى هذا الرأي عندما ذهبت إلى أن التعاون والتواطؤ أنه يبدو على مستوى القض

                                                           
 .9009/9009أحمد حماني، نظام قانون األسعار والمنافسة، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون األعمال، الرباط،  442



 

 

175 

 1029 الثامن  العدد

بين اإلرادات ال يتحقق فيما بين املقاوالت فقط، بل يمكن أن ينشأ حتى فيما بين األشخاص املعنوية من جهة 

شأن هذا االتفاق أن يغير من واألشخاص الطبيعية من جهة أخرى مادامت هذه األخيرة تمارس نشاطا اقتصاديا ومن 

 الشروط العادية للسوق.

ـ نظرا ملا لالتفاقات من آثار سلبية على العملية التنافسية يمكن لسلطات املراقبة أن تتدخل ملنعها بمجرد اكتشافها  8

 دون األخذ بعين االعتبار ما إذا كانت هذه االتفاقات قد أنتجت آثارها أم ال في السوق.

مدى إمكانية اعتبار اتفاقا منافيا لقواعد املنافسة الحالة التي يصدر فيها إيجاب من طرف املقاولة  يثار إشكال حول 

 الثانية.

قد اعتبرت أن مجرد اقتراح مقاولة على  443وبالرجوع إلى املمارسة في فرنسا بهذا الخصوص نجد أن لجنة املنافسة

ذاته جريمة مادام هذا االقتراح لم يحظى بالقبول من طرف أخرى توقيع اتفاق يتضمن تقييد املنافسة ال يشكل في حد 

 املقاولة األخرى.

لكن باملقابل ال يشترط للقول بوجود اتفاق نشوء التزامات متبادلة باملفهوم القانوني، بل إن مجرد تعاون بسيط وتبادل 

 نوع.للمعلومات يكون الهدف منها أو يمكن أن تترتب عليها تقييد يدخل في نطاق الفعل امل

وهذا ما دعا بعض الفقه الفرنس ي إلى إعطاء االتفاق املنافي لقواعد املنافسة مفهوما واسعا يشمل كل تواطؤ تحد 

 بمقتضاه مقاولتين أو أكثر إراديا من حريتها في اختيار اإلستراتيجية املتبعة في السوق.

الت أية عالقة وأن تكون كال واحدة مستقلة ويشترط كذلك للقول بوجود اتفاق منافي للمنافسة أال توجد بين املقاو 

 444عن األخرى.

 الفقرة الثانية: املقصود باملنافاة لقواعد املنافسة.

من قانون املنافسة املغربي نجدها قد نصت صراحة على أن االتفاقات أو  1بالرجوع إلى الفقرة األولى من املادة 

تترتب عليها عرقلة املنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في  التحالفات..."تحظر عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن

سوق ما..."، بناء عليه يشترط ضرورة توافر عالقة سببية بين االتفاق املبرم وعرقلة سير املنافسة وإال أصبح تدخل 

حقق ون الخرق قد تالسلطات املختصة ملنع هذا االتفاق غير مبرر، إال أنه مع ذلك فاألمر كما أسلفنا ال يستدعي أن يك

فعال كي يتم هذا التدخل، إذ يكفي أن يكون الضرر محتمال، وفي هذا اإلطار ذهب مجلس املنافسة الفرنس ي إلى أن اثر 

 منع االتفاقات املنافية لقواعد املنافسة تشمل الحاالت التالية:

 ـ االتفاقات التي يكون الغرض منها ويترتب عنها املساس بقواعد املنافسة.

 التفاقات التي يكون الغرض منها عرقلة سير املنافسة ولو لم يترتب عنها أي أثر.ـ ا

 ـ االتفاقات التي يعتمد أن تترتب عنها عرقلة سير املنافسة رغم عدم ظهور هذه اآلثار.

                                                           
 ا وقد حل محله اليوم مجلس المنافسة.لجنة المنافسة هو الجهاز الذي كان يسهر على تطبيق قانون المنافسة في فرنس 443
 .9006فؤاد معالل، شرح القانون التجاري المغربي، الطبعة الثانية،  444
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ثار قد من لقانون الفرنس ي بعض اآل 17كما هو الحال بالنسبة للمادة  1في حين حدد القانون املغربي من خالل املادة 

 تنتج عن االتفاقات املنافية لقواعد املنافسة على سبيل املثال ال الحصر فيما يلي:

 ـ الحد من دخول السوق واملمارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.

 ـ عرقلة تكوين األسعار عن طريق اآلليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها وانخفاضها.

 ملنافذ أو االستثمارات أو التقدم التقني.ـ حصر أو مراقبة اإلنتاج أو ا

 ـ تقسيم األسواق أو مصادرة التموين.

 املطلب الثاني: االستغالل التعسفي للوضع املهيمن في السوق.

من القانون الفرنس ي إضافة إلى  0من قانون حماية املستهلك كما هو الشأن بالنسبة للفصل  97لقد تضمنت املادة 

ع املهيمن في السوق شكال آخر من أشكال املمارسات املنافية لقواعد املنافسة يتعلق األمر، االستغالل التعسفي للوض

باالستغالل التعسفي للوضعية االقتصادية. لكن نظرا ألهميتها فإننا نقتصر على الحالة األولى املتعلقة باالستغالل 

ارهما واالتفاقات املنافية لقواعد املنافسة باعتبالتعسفي للوضع املهيمن فقط. ورغم ما يبدو من تشابه بين هذه الحالة 

معا يشكالن خرقا لقانون املنافسة تبقى بينهما فروق جوهرية، ذلك إذا كانت االتفاقات يمكن أن تبرم بين كل الفاعلين 

االقتصاديين من مقاوالت وجمعيات ومجموعات وهيئات فإن االستغالل التعسفي للوضع املهيمن ال يمكن أن يصدر 

ويقتض ي توضيح هذا النوع من املمارسات املنافية لقواعد املنافسة  445ال عن مقاولة أو مجموعة مقاوالت فقط ال غير،إ

 تحديد املقصود منها )الفقرة األولى(، ثم األشكال التي يمكن أن تتخذها )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: تعريف الوضع املهيمن.

الفرنس ي واألمر الصادر سنة  6013عريف الوضع املهيمن بدأ باتفاقية روما وقانون لقد تحاشت جل قوانين املنافسة ت

وهو نفس النهج الذي اتبعه القانون املغربي أيضا، حيث تم االكتفاء بذكر بعض النماذج من املمارسات التي  6001

 يمكن أن تقوم بها املقاوالت في إطار هذا الوضع وذلك على سبيل املثال فقط.

مع ذلك نجد أن مجلس املنافسة الفرنس ي قد تبنى موقفا مشابه ملوقف السلطات ومحاكم املجموعة االقتصادية  إال أنه

األوربية عندما عرفت الوضع املهيمن بأنه وضع قوة اقتصادية تحتفظ بها مقاولة وبمقتضاه تستطيع وضع عراقيل 

 رادية إزاء املنافسين و الزبناء املستهلكين.تحول دون تحقيق منافسة فعالة على سوق ما والقيام بتصرفات انف

 ويتميز الوضع املهيمن عموما بتوافر ثالث عناصر على األقل وهي:

 ـ تمكين املقاولة املهيمنة من القيام بعملية تقييم وتحليل اقتصاد للسوق.

الخضوع ألية منافسة من ـ احتكار املقاولة املهيمنة للسوق مادامت تستحوذ على السوق بأكمله أو على جزء مهم دون 

 طرف جهة أخرى.

                                                           
 فؤاد معالل، م.س.  445
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ـ تركيز القوة االقتصادية في يد املقاولة املهيمنة، أو مجموعة املقاوالت املهيمنة وانطالقا من ذلك يظهر أن اعتبار مقاولة 

 ما في وضع مهيمن يتطلب دراية تامة وحذرا شديدا.

 نافسة.الفقرة الثانية: أشكال املمارسات التعسفية املخلة بقواعد امل

بالرجوع إلى القانون املغربي نجد أن املشرع قد أورد ثالثة أصناف من املمارسات التعسفية التي قد تشكل خرقا لقواعد 

 املنافسة في إطار الوضع املهيمن داخل السوق ويتعلق األمر بما يلي:  

وع ثابتة ملجرد رفض الشريك الخضـ رفض البيع أو البيوع املقيدة وفرض شروط بيع تمييزية تم قطع عالقات تجارية 

 لشروط تجارية غير مبررة.

ـ الفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش 

 تجاري.

يل أو و ـ عروض أسعار أو ممارسة بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصفة تعسفية باملقارنة مع تكاليف اإلنتاج والتح

 التسويق.

فمراعاة لخطورة هذه املمارسات املنافية لقواعد املنافسة رتب املشرع املغربي البطالن املطلق عن كل عقد يتضمن 

هذه املمارسات ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطالب بهذا البطالن سواء كان من أطراف العقد أو من األغيار وذلك حماية 

 من ق.ل.ع. 880مع مبدأ نسبية آثار العقد تطبيقا للفصل لألغيار حسن النية وهو ما يتماش ى 

إن منع أشكال املمارسات السابقة قد يوحي بتناقض صريح مع قانون التعاقد القائم أساسا على مبدأ سلطان اإلرادة 

 والذي يمنح للفرد حرية االختيار بين التعاقد وعدم التعاقد.

لوضع املهيمن يعتبر إحدى أهم مظاهر التغيير التي عرفتها املبادئ وخالصة القول إذن أن منع االستغالل التعسفي ل

 القانونية بفعل تأثير قواعد املنافسة الذي تتطلبه االستجابة للتوجه نحو الليبرالية االقتصادية.

 املبحث الثاني  : املظاهر الحمائية لسوق االقتصادية 

, من خالل انضمامه الى  رية و التنوع فيما بين العرض والطلبان انفتاح املغرب على اقتصاد السوق , املرتكز على الح

, وتوقيع اتفاقية الشراكة مع االتحاد االوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الواليات املتحدة  منظمة التجارة العاملية

مارسات االقتصادية من املاالمريكية . هذا الواقع دفع بالتشريع املغربي الى االعتماد على ترسانة قانونية لحماية السوق 

املنافية للمنافسة ,من خالل تكافئ الفرص وكذالك تعزيز قيم الشفافية في العالقات التجارية سواء بين املهنيين بعضهم 

 , او بين املنهي واملستهلكين . البعض

ر نون حرية االسعاوعليه سنتناول املظاهر الحمائية ,من خالل القانون املوضوعي مركزين على قانون املستهلك وقا

واملنافسة ,ثم سنعالج القانون االجرائي ممثال في الدعوى املدنية والتدابير الزجرية الكفيلة بحماية السوق االقتصادية 

. 

 املطلب االول املظاهر القانونية لحماية السوق االقتصادية 
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اعلين تطرق بتحديد مظاهر حماية املهنيين كففي هذا املطلب سوف نتناول مظاهر حماية املستهلك )الفقرة األولى( بينما ن

 في السوق )الفقرة الثانية(.

  الفقرة االولى : مظاهر حماية املستهلك كفاعل اساس ي في السوق 

يعد املستهلك طرفا اساسيا في التنمية االقتصادية ,اذ يشكل الحلقة االهم التي تنبني عليها املنافسة لذالك فتح له 

ن خالل مبدا االختيار لذا املستهلك ,اذ ان اقتناء السلع يتم بناءا على العالقة بين الجودة والسعر املشرع افاقا جديدة ,م

 . 

هذا الهدف لن يتحقق اال بضمان املعلومات والخصائص التي تتميز بها السلعة او املنتوج او الخدمة,وهذا ما نص عليه 

 قانون حماية املستهلك وكذالك حرية االسعار واملنافسة .

حيث اقر املشرع االلتزام باإلعالم من طرف املنهي, من خالل درايته التامة بطبيعة السلع او الخدمة التي يتولى تقديمها 

 446,وان املستهلكين يفتقدون العلم و الدراية 

لط  غوهكذا اصبح االلتزام باإلعالم من مظاهر حماية السوق االقتصادية , بحيث يجنب ارادة املتعاقدين التدليس وال

وهو بذالك تعبير جديد عن حسن النية واألمانة في التعامل  بين املتعاقدين . وبناءا عليه نجد ان االلتزام باإلعالم 

املستهلك هو من االلتزامات امللقاة على عاتق املنهي في عالقته باملستهلك , هذا االخير يعتبر طرف ضعيف جدير بالحماية 

 . 

ر او ثمن بيع املنتوج او تقديم الخدمة ,من اهم االلتزامات التي ينبغي على املنهي ان يعي بها ويعتبر ايضا االعالم باألسعا

لكونها شرطا ضروريا لتحقيق الشفافية في السوق االقتصادية و الحفاظ على السير العادي للمسار التنافس ي . 

 عار مبالغ فيها .فبمقتض ى االلتزام باإلعالم باألسعار يتم تجاوز او منع املنهي من فرض اس

من مدونة االستهالك ,التي تقض ي  L.133.3وقد حدد املشرع الفرنس ي التزام املنهي باإلعالم املستهلك باألسعار في املادة 

بأنه على كل بائع منتجات او مقدم خدمات يتعين عليه ان يعلم املستهلك عن طريق العنونة او امللصق او باي طريقة 

 . 447مناسبة لألسعار 

 . 36.90من قانون  3نفس التوجه سار املشرع املغربي في املادة  وفي

باإلضافة الى االعالم باألسعار, هناك االعالم بخصائص املبيع او الخدمة كذالك االعالم بآجال التسليم.  كذلك فحماية 

اب بعض دي الى انسحاملستهلك تتضح ايضا من خالل حضر عمليات االحتكار بهدف رفع االسعار والبيع بالخسارة مما يؤ 

املقاوالت االقل قدرة على املنافسة وبالتالي هيمنة بعض الشركات الكبرى على السوق مما يستتبعه ارتفاع االسعار 

 بصفة غير مبررة . 

 

                                                           
منير المهدي المظاهر القانونية لحماية المستهلك اطروحة لنيل الدكتوراه جامعة الحسن االول وجدة كلية الحقوق وحدة تكوين  446  -

 900ص  9009 -9002ل السنة الجامعية والبحث قانون االعما
 

  9006_9000مفيد الفارسي حرية االسعار والمنافسة في التشريع المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة كلية الحقوق وجدة سنة  447 
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 الفقرة الثانية : مظاهر حماية املهنيين كفاعلين في السوق 

الفاعلين االقتصاديين , إال اذا كان بإمكان هؤالء وعيا من املشرع املغربي انه ال يمكن ضمان منافسة حقيقية بين 

التصرف وفق الشروط واألساليب املتبعة من قبل منافسيهم او املتعاملين معهم في عرض منتجاتهم او تقديم خدماتهم 

 , وفق الضوابط واملعايير القانونية . بتوفير جو من الشفافية و النزاهة . 

رص , وهذا ما زكاه املشرع , من خالل قانون حرية االسعار واملنافسة , لتبيان وتشجيع املبادرة الخاصة وتكافئ الف

الشفافية في العالقات املهنية , تحت طائلة الجزاء لذالك فرض املشرع التزامين اساسيين هما االلتزام بالفاتورة وضرورة 

 448االخبار بجدول االسعار وشروط البيع 

ونتها كمحرر عرفي وتوفقها مع مبادئ التجارة وخصائصها من سرعة وائتمان لذا االلتزام بتقديم الفاتورة : نضرا ملر 

 . 91.00من قانون  16الزم املشرع البائع او مقدم الخدمة بضرورة تقديم الفاتورة من خالل املادة 

,  البيع وتلعب الفاتورة دورا اساسيا في حماية السوق من خالل معرفة الثمن واثبات البيوعات ومدى احترام شروط

 .  16وهنا تجب االشارة الى ان املشرع نص على ضرورة تحرير نضيرين من الفاتورة في الفقرة الثالثة من املادة 

 باإلضافة الى هذا االلتزام هناك االلتزام باإلعالم بجدول االسعار و شروط البيع . 

 م على املهنيين هي حماية املنافسة اوال ثم املستهلكوتجدر االشارة من هذا املضمار الى ان الغاية من فرض االلتزام باإلعال 

ثانيا . وهنا يظهر دور املشرع في توفير مناخ مالئم في ممارسة االنشطة التجارية في جو شفاف تطبعه مبادئ الصدق 

 449واالمانة 

 اضافة الى االعالم بشروط بيع املنتوجات وتقديم الخدمات . 

ن املهنيين منع املشرع املمارسات التمييزية واملتمثلة في رفض البيع او تقييده الذي كذالك تعزيزا للعالقات التجارية بي

يعتبر  صورة من  صور االستغالل التعسفي للوضع املهيمن داخل السوق وهو الذي تعرض له املشرع املغربي في املادة 

 من قانون حرية االسعار واملنافسة .  7

بالجملة او مقدم خدمات ,يرفض تلبية طلبات مشتري املنتوجات او طالبي  بحيث منع كل منتج او مستورد او بائع

 450الخدمات ألجل نشاط منهي اذا لم يكن لهذه الطلبات اي طابع غير عادي وكانت مقدمة على حسن نية 

ل منتج او ك اما بالنسبة لتقييد البيع فانه يعتبر ممنوع من حيث املبدأ دون ان ترد عليه استثناءات مبررة , وعليه يمنع

مستورد او مقدم خدمات من وقف بيع منتوج او تقديم خدمة ألجل نشاط منهي , على شراء منتوجات اخرى في ان 

 واحد او شراء كمية مفروضة او على تقديم خدمات اخرى. 

                                                           
مقاوالت نوقشت في جامعة محمد الخامس عبداالله العباسي حدود حرية االسعار والمنافسة رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون االعمال وال 448 

  61ص  9066السويسي بكلية الحقوق سنة 

    9002,   23عزالدين بنستي بعض تجليات المنافسة في التشريع المغربي مقال منشور في المجلة المغربية لقنون االقتصاد والتنمية العدد  449 

  93ص 

 حماية االسعار والمنافسة  من قانون 92اكدت عليه الفقرة الثانية من المادة  450 
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لسوق, في اكما حارب املشرع املغربي االدخار السري واعتبره من االفات الخطيرة التي تستهدف جعل املنتوجات نادرة 

بغرض جعل املستهلك يطلبها ويبحث عنها مقابل اثمان عالية , وقد اكد قانون حرية االسعار واملنافسة على التجار 

 وارباب الصناعة العصرية والتقليدية او الفالحيين والتي تعتبر بمثابة ادخار سري .

 املطلب الثاني: املظاهر االجرائية لحماية السوق  

 ف نتناول مظاهر الدعاوى املدنية )الفقرة األولى( بينما نتطرق الى الجزاءات الجنائية  )الفقرة الثانية(.في هذا املطلب سو 

 الفقرة األولى: الدعاوى املدنية.

تطبيقا للقواعد العامة، فإن فعال ألحق ضررا بالغير، يمكن أن يكون محال للمسؤولية املدنية، ومادام أن األفعال 

لقواعد قانون املنافسة من شأنها ال محالة إلحاق الضرر بالغير، فإن إمكانية مساءلة الفاعل وفقا  واملمارسات املنافية

 لقواعد املسؤولية املدنية تبقى واردة.

وإذا كانت مقتضيات قانون املنافسة قد أحدثت مساطر خاصة ملتابعة هذه األفعال، فإن بعض نصوص هذا القانون 

متى توافرت  451بعض الحاالت على املحاكم املختصة باعتبارها محال لدعاوى مدنية،ذاته خولت صراحة إمكانية عرض 

عناصر املسؤولية املدنية من خطأ، وضرر وعالقة سببية بينهما ويتعلق األمر على وجه الخصوص باملمارسات املنافية 

 هنيين.لقواعد املنافسة واملمارسات التي من شأنها خرق مبدأ الشفافية في العالقات بين امل

 من قانون حرية السعار واملنافسة: 7و 1* إقامة الدعاوى على أساس املادتين 

اعتبر املشرع باطال بقوة القانون كل التزام واتفاقية تتعلق بإحدى املمارسات املمنوعة واملنافية لقواعد املنافسة. وبناء 

ما يحق لكل متضرر من هذه املمارسات أن عليه يحق لكل من له مصلحة في ذلك إثارة هذا البطالن لدى املحكمة ك

 يطالب بالتعويض عن األضرار التي لحقت به من جراء ذلك.

 أ ـ دعوى إلغاء االلتزامات املتعلقة باملمارسات املنافية لقواعد املنافسة:

ة ل التزام أو اتفاقيمن قانون حرية األسعار واملنافسة على أنه:"يعد باطال بقوة القانون ك 0تنص الفقرة األولى من املادة 

 أعاله". 7و 1يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 

وعليه، يبقى مجال تطبيق أثر البطالن شامال لكل املمارسات املنافية لقواعد املنافسة سواء تعلق األمر باالتفاقات أو 

 كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. 0ة باالستغالل التعسفي ما لم يكن مبررا بإحدى االستثناءات املنصوص عليها ضمن املاد

من قانون حرية األسعار واملنافسة بالنظام العام االقتصادي وما يستلزمه ذلك  7و 1ونظرا الرتباط محتوى املادتين 

من ضمان الحرية التنافسية، رتب املشرع عن كل خرق لهذه املواد أثر البطالن املطلق، كما أعطى الصالحية للمطالبة 

 من له مصلحة في ذلك سواء أكان من أطراف هذه االلتزامات أو االتفاقات أو من غيرها. بذلك من قبل كل

وتجدر اإلشارة إلى أن جزاء البطالن قد يلحق االتفاق بأكمله أو جزءا منه فقط كإلغاء إحدى البنود دون األخرى، ففي 

ف عليها صحة االتفاق أو االلتزام، وهنا يلحق هذه الحالة األخيرة يميز بين ما إذا كانت هذه البنود غير املشروعة يتوق

                                                           
 من قانون حرية األسعار والمنافسة. 3المادة  451
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البطالن االتفاق ككل حيث تعود األطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، وال يترتب عن ذلك سوى استرداد ما 

أو املطالبة بالتعويض إن كان له كمحل أما إذا لم يكن من شأن هذا الجزء أن يؤثر على صحة  452دفع بغير وجه حق.

 453تفاق ككل واستمراره فيبطل الجزء ويبقى االتفاق قائما.اال

 ب ـ دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن املمارسات املنافية لقواعد املنافسة:

دعوى التعويض عن األضرار الناجمة عن املمارسات املنافية لقواعد املنافسة قد تقام بصفة تبعية أو مستقلة عن 

الب التعويض فقد يكون أحد أطراف االتفاق املنافي لقواعد املنافسة أو أية مقاولة دعوى البطالن، أما بالنسبة لط

كانت ضحية االتفاقات أو االستغالل التعسفي، بل قد تقام الدعوى حتى من قبل الهيئات املهنية، أو من طرف جمعيات 

 454املستهلكين املعلن أنها ذات منفعة عامة.

الحالة تقام على أساس املسؤولية الناشئة عن الفعل الشخص ي، مما يستلزم  وتجدر اإلشارة إلى أن الدعوى في هذه

من طالب التعويض إثبات كل من الخطأ والضرر ثم العالقة السببية بينهما، وهو ما قد يكون سببا في عدم نجاعة 

لصحية عايير االطريق القضائي للحصول على التعويض لصعوبة إثبات العناصر السابقة من جهة ولصعوبة إيجاد امل

 التي يمكن على أساسها أن يقوم القاض ي بتحديد مبلغ التعويض.

وحتى يتسنى للمحكمة اإلطالع أكثر حول القضايا املحالة عليها في إطار هذه املمارسات خول لها املشرع أن تستشير 

 455مجلس املنافسة.

 .الفقرة الثانية: الجزاءات الجنائية

قانون حرية األسعار واملنافسة رتب املشرع على ارتكابها جزاءا جنائيا يتمثل في الحبس معظم املمارسات املحظورة في ظل 

 أو الغرامة أو هما معا.

من قانون حرية األسعار واملنافسة يعاقب بجزاء جنائي كل شخص طبيعي شارك على سبيل  17وهكذا، وتطبيقا للمادة 

أو تنظيمها أو تنفيذها  7و 1املنصوص عليها في املادتين التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط املمارسات 

درهم أو بإحداهما  199.999إلى  69.999أو مراقبتها. وقد حدد هذا الجزاء في الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 

 فقط.

ل ي الفصأن يعاقب مرتكبي املخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق املنصوص عليها ف 10ويمكن طبقا للمادة 

 من نفس القانون. 07من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل  89

                                                           
 من ق.ل.ع. 91الفقرة األولى من الفصل  452
 من ق.ل.ع. 906يتعلق األمر بتطبيق نظرية انتقاص العقد المنصوص عليها في الفصل  453

ي، الجزء األول، مصادر االلتزامات: الكتاب األول، نظرية العقد، عبد القادر العرعاري، النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني المغرب

 .639، ص 6339مطبعة فضالة المحمدية، 
 من قانون حرية األسعار والمنافسة. 33المادة  454
 من قانون حرية األسعار والمنافسة.  96من المادة  2الفقرة  455
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من قانون حرية األسعار واملنافسة أن يعتبر األشخاص املعنويون مسؤولون  7و 1ويمكن في حالة مخالفة أحكام املادتين 

ين ء في غرامة تبلغ بالنسبة للمقاولة ما بجنائيا كلما توافرت سوء نية هؤالء وترتب عنها آثار خطيرة، وحدد املشرع الجزا

 من رقم األعمال دون اعتبار الرسوم املنجزة في املغرب خالل آخر سنة محاسبية مختتمة. 11و  81

 456درهم. 8.999.999و  899.999وإذا لم يكن املخالف منشأة يتراوح مبلغ الغرامة ما بين 

يغ وعدم الوفاء بااللتزامات امللقاة على عاتق املقاوالت فيما يخص وأخضع املشرع لنفس األحكام حالة عدم التقيد بالتبل

مشاريع التركيز االقتصادي، وحالة عدم التقيد بقرارات الوزير األول املتعلقة بالتدابير التحفظية من جهة وتلك التي 

 تتضمن أمرا يجعل حدا للممارسات املنافية لقواعد املنافسة من جهة أخرى.

 الخاتمة 

قول ان املمارسات الغير قانونية املتمثلة في االفعال املنافية واملقيدة للمنافسة تشكل حجرة عثرة تواجه مبدأ صفوة ال

حرية االسعار واملنافسة من خالل تأثيرها على املسار التنافس ي او املمارسة التنافسية داخل السوق االقتصادية امام 

ات القانونية رغم محدوديتها وقصور فعاليتها لحماية السوق من هذا الوضع حاول املشرع ايجاد مجموعة من الضمان

 هذه املمارسات وضمان الحد االدنى ملبادئ الشفافية والنزاهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من قانون حرية األسعار والمنافسة. 00المادة  456
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Le temps est un milieu abstrait, infini et relatif à l’intérieur duquel se succèdent tous les 

événements de l’univers. Ce concept énigmatique457, théorique, paradoxal458 et aporétique459 

connait autant de définitions. Quelles que soient les définitions que l’on y donne, elles 

demeurent nombreuses. Au-delà de la difficulté de définir ce qu’est le temps, cela témoigne de 

ce que la perception du temps est d’abord instinctive et intuitive. De la même façon, on perçoit 

d’instinct que le temps et le droit entretiennent des rapports étroits. 

 

Alors que le Dahir formant Code des Obligations et Contrats ne s’abstrait manifestement 

pas de la durée, on peut s’étonner que celle-ci ne fasse pas partie des éléments constitutifs 

traditionnels des contrats. La durée des contrats prend, en effet, une place bien discrète parmi 

les dispositions du DOC. Le présent dahir issu du Code de Napoléon ainsi que du Code Civil 

                                                           
457  F. Chenet, Le temps, temps cosmique, temps vécu, Paris, Armand Colin, 2000, p. 10, Une des énigmes les plus 

insondables pour l’homme qui essaye de comprendre sa propre existence est précisément celle de la nature du 

temps.  
458  Le temps est le créateur de toute initiative, mais il en est également le destructeur attiré. M. Bloch, Le temps 

collectif, Philosophie magazine, 2008, n° 21, p. 44. 
459  Saint Augustin, Les confessions, livre XI, chap. 14, p. 17, « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne 

m’interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je l’ignore. Et pourtant j’affirme hardiment, que si 

rien ne passait, il n’y aurait point de temps passé ; que si rien n’advenait, il n’y aurait point de temps à venir, et 

que si rien n’était, il n’y aurait point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l’avenir, comment sont-ils, 

puisque le passé n’est plus, et que l’avenir n’est pas encore ? Pour le présent, s’il était toujours présent sans voler 

au passé, il ne serait plus temps ; il serait l’éternité. Si donc le présent, pour être temps, doit s’en aller en passé, 

comment pouvons-nous dire qu’une chose soit, qui ne peut être qu’à la condition de n’être plus ? Et peut-on dire, 

en vérité, que le temps soit, sinon parce qu’il tend à n’être pas ? 
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Français, ses auteurs n’y avaient manifestement pas attaché une grande importance460. Les 

articles 1102 et suivants du Code Civil Français ne font pas de la durée un critère de distinction 

entre les contrats, similairement à l’article 319 du DOC qui ne fait pas figurer l’expiration du 

terme contractuel parmi les causes d’extinction des obligations461.  

Toutefois, les articles 138 et suivants du DOC traitent bien des obligations à terme, mais 

le terme dont il y est question a un caractère suspensif et vise à retarder l’exécution de 

l’obligation dans l’intérêt de son débiteur, alors que la durée a pour objet de déterminer 

l’extinction de l’obligation dans l’intérêt du créancier, voire des deux parties. 

 

Le législateur Marocain n’a pas défini le contrat en droit des obligations et contrats, 

contrairement à son homologue français qui le définit comme étant un acte juridique462 par 

lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire 

ou à ne pas faire quelque chose463. Autrement dit, et conformément à l’énoncé du titre premier, 

dans son premier chapitre, le Dahir formant Code des Obligations et Contrats considère que le 

contrat est une obligation conventionnelle. Cette confusion est contestée dans la mesure où le 

contrat est la source de l’obligation conventionnelle464.   

 

L’auteur Wéry définit le contrat comme l’accord de volontés manifestées entre deux ou 

plusieurs personnes, destiné à produire des effets de droit, qu’il s’agisse de donner naissance à 

des obligations, de transférer un droit subjectif, de modifier ou d’éteindre un droit ou une 

convention préexistant465. Plus succinctement, l’auteur Van Ommeslaghe le définit comme un 

accord entre deux ou plusieurs volontés en vue de produire des effets juridiques de nature 

patrimoniale466.  

                                                           
460  A. Cabanis, L’utilisation du temps par les rédacteurs du Code Civil, in Mélanges offerts à Pierre Hébraud, 

Université des sciences sociales de Toulouse, 1981, p. 172. 
461  La même règle fut transplantée par les dispositions de l’article 1234 du Code Civil Français. 
462  A savoir, une manifestation de volonté ayant pour but de produire un effet juridique. 
463  Article 1101 du Code Civil Français abrogé le 1er octobre 2016. 
464  Article 1er du Dahir formant Code des Obligations et Contrats. Toutefois, La convention désigne un accord de 

volontés qui produit des effets de droit. Ainsi, la notion de convention est donc très large. Elle peut créer des 

obligations. La notion de convention recouvre le contrat mais aussi des accords de volonté qui ne sont pas 

générateurs d'obligation. 

465      P. Wéry. Droit des obligations, Vol. I, Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 56, n° 37. 
466   P. Van Ommeslaghe, Droit des Obligations, tome. I, Introduction – Sources des obligations, P. I, Bruxelles, 

Bruylant, 2010, p. 117, n° 58. 
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Le contrat s’insère dans le temps au même titre que tous les faits, fussent-ils juridiques. 

Il est très naturellement soumis à la loi en vigueur au jour de sa conclusion. Cette insertion dans 

le temps ne semble pas susciter beaucoup de questions en ce qui concerne les contrats 

instantanés. Il est incontestable que le législateur dispose du pouvoir d’adapter et de modifier 

toute législation existante et ces modifications ont en règle un effet immédiat. Dans les contrats 

de durée, la modification de la loi en cours d’exécution pose la question du conflit des lois dans 

le temps467. Trois hypothèses sont concevables : la loi nouvelle a un effet rétroactif, un effet 

immédiat468 ou exclusif, ou encore un effet différé. En règle, si une réglementation nouvelle est 

immédiatement applicable à tous les effets futurs de situations nées sous l’empire de la 

règlementation antérieure, elle ne peut être rendue applicable aux situations antérieures 

définitivement accomplies. S’il parait évident qu’une modification des éventuelles conditions 

de formes ne peut recevoir aucun effet rétroactif, les modifications des règles de fond posent de 

bien délicates questions. 

 

En effet, le législateur est tenu dans l’activité législative, de respecter le principe de la 

non-rétroactivité de la loi, à la seule exception permise, celle de la loi pénale ou 

contraventionnelle plus favorable. En ce qui concerne l’application de la loi dans le temps et la 

règle de la non-rétroactivité des lois, il faut tenir compte des deux principes suivants : d’une 

part, la nouvelle loi doit être préférée à l’ancienne loi pour la double raison que théoriquement, 

elle réalise ou est destinée à réaliser un progrès social, de meilleures conditions et que, à cette 

fin, ses préceptes doivent en principe avoir un pouvoir civil obligatoire, uniforme pour tous (I). 

Mais, d’autre part, la sécurité des relations sociales et l’assentiment dont la loi doit réjouir dans 

le sens de justice éprouvé par tous demandent nécessairement que la nouvelle loi ne détruise 

pas ou ne modifie pas, sans un motif sérieux d’ordre civique élevé, les états de droits qui, 

                                                           
467  J. Caeymaex, L’application immédiate de la loi nouvelle en matière de privilèges, J.L.M.B., 1989, p. 719 ; M. 

Delvaux, il n’appartient pas à la jurisprudence de prendre la liberté de méconnaitre l’article 2 du Code Civil, 

J.D.S.C., 2005, pp. 194-195 ; L. Detroux, Loi interprétative et loi rétroactive : quelle différence ?, journ. Jur., 2003, 

p.9 ; F. Tulkens, Accélération du temps et sécurité juridique : poison et contre-poison ?, in X., l’accélération du 

temps juridique, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2000, p. 469 ; L. Bach, Conflits 

de lois dans le temps, Rép. Civ. Dalloz ; J. Heron, Etude structurale de la loi dans le temps, RTD civ., 1985, p. 

277. 
468  Les lois qui instaurent de nouvelles règles de procédure ont, en principe, un effet immédiat, alors que les actes 

d’exécution sont réglés par des dispositions relatives à la procédure et sont, dès lors, régis par la loi applicable au 

moment ou l’exécution a lieu. 
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lorsque la nouvelle loi entre en vigueur, étaient déjà traduits en actes de volonté et en rapports 

définitivement conclus et valides selon la loi en vigueur au moment de la conclusion (II). 

 

I- La loi nouvelle est présumée meilleure que l’ancienne par essence 

 

 

L'entrée en vigueur d'une loi nouvelle correspond à  des nécessités politiques et 

sociales.  Pour ces raisons, la loi nouvelle est toujours réputée meilleure que la précédente et 

abroge, même implicitement la loi antérieure régissant le même domaine du droit.  

 

S’il parait évident qu’une modification des éventuelles conditions de formes ne peut 

recevoir aucun effet rétroactif, les modifications des règles de fond posent de bien délicates 

questions. C’est en délimitant la sphère de la rétroactivité des lois nouvelles (A) que l’on peut 

cerner les conditions dans lesquelles la rétroactivité de la loi peut être mise en œuvre (B). 

 

A- La non rétroactivité des lois nouvelles 

 

 

La loi nouvelle ne reçoit, en principe, aucun effet rétroactif. L’article 2 du Code Civil 

Français469 affirme clairement que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet 

rétroactif. Autrement dit, la nouvelle loi est immédiatement applicable à tous les effets futurs 

de situations nées sous l’empire de la loi antérieure. La nouvelle loi s’applique non seulement 

aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de 

situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongeant sous l’empire de la loi 

nouvelle. Un tel principe garantit une certaine sécurité des relations conventionnelles. 

 

Selon l’auteur Page, le principe de la non-rétroactivité des lois est la sauvegarde 

indispensable des intérêts individuels, et la base fondamentale de la sécurité juridique. Il serait 

inadmissible, économiquement et socialement, que les droits des citoyens, leur fortune, leur 

condition personnelle, les effets de leurs actes et de leurs contrats, puissent à chaque instant être 

modifiés, contestés ou supprimés par un changement de législation. Ceux qui se sont conformés 

à la loi en vigueur au moment où ils ont agi, doivent conserver le prix de la confiance qu’ils lui 

ont faite. Sans ce gage de stabilité, toute vie juridique deviendrait impossible. On ne 

                                                           
469  Cet article est un précepte pour le législateur, une obligation pour le juge et une garantie pour le citoyen. 
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contracterait plus, on n’agirait plus, puisqu’on n’aurait aucune certitude de conserver le 

bénéfice de son activité470.   

 

Ceci démontre bien que la rétroactivité471, c’est le non droit. La rétroactivité se définit 

comme la production des effets d’un acte accompli ou d’un fait survenu, à une date antérieure 

à sa survenance ou à son accomplissement472. L’auteur Ripert s’explique sur le fait que si la loi 

avait alors attribué ces conséquences à mon acte, je n’aurais pas agi ainsi, parce que j’étais libre 

de ne pas agir. Si donc une loi postérieure frappe rétroactivement l’action libre d’un individu, 

la volonté de celui-ci est transformée en une autre nature. Une loi ainsi faite a, ex post, pour 

effet que l’individu a voulu et fait autre chose qu’il n’a voulu, lui fait violence, ce n’est même 

pas une loi, c’est le non droit absolu, la destruction de l’idée de droit en général473. La 

rétroactivité ne constitue pas un retour en arrière. Elle n’a pas pour objet de faire produire les 

effets de la situation juridique dans le passé474 mais à l’égard du passé475. 

 

Ainsi, la survie de la loi ancienne garantit une certaine stabilité du contrat, car le but du 

législateur est de veiller à ce que les contractants puissent sereinement maintenir leur contrat 

dans le temps. La sécurité juridique représentant l’âme du droit, est considérée être  vitale476 

                                                           
470  H. De Page et René Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge : principes, doctrine, jurisprudence, 3 éd,  

Bruxelles, Bruylant , 1962.   
471  Cependant, l’étymologie de rétroactivité correspond à la notion de retour en arrière : Retroagere, signifie 

littéralement agir en remontant dans le temps : voir J. HERON, Principes du droit transitoire, Dalloz, Philosophie 

et théorie du droit, Paris, 1996, n°25, n°44, « la rétroactivité ne constitue pas un fait de la réalité, mais un concept 

purement juridique, auquel ne s’applique pas l’irréversibilité du temps ». 
472  M. Cresp, Le temps juridique en droit privé, essai d’une théorie générale, Préface J. Hausser, P.U.A.M, p. 171. 
473  G. Ripert, Le déclin du droit, Paris, LGDJ, 1949, p. 179, n° 58. 
474  S. MERCOLI, La rétroactivité dans le droit des contrats, thèse, PUAM, coll. Institut de droit des affaires, Aix-

en-Provence, 2001, n°1, « Plus qu’une simple rétrospection, elle signifie agir sur le passé », n°2, « on comprend 

sans peine que la rétroactivité apparaît comme une notion étrange appartenant surtout au commerce des idées. » ; 

J. DEPREZ, La rétroactivité des actes juridiques, thèse, Rennes, 1953, n°3, la rétroactivité étant confrontée à 

l’obstacle de l’irréversibilité du temps, « Dans la mesure où elle s’analyse en un retour chronologique sur le passé, 

la rétroactivité semble heurter à la fois à la logique et le bon sens. Le passé est, pour l’esprit humain, irrémédiable 

et irréparable. (…). Aussi bien la plupart des auteurs ont-ils qualifié la rétroactivité de fiction. L’impossibilité 

matérielle d’effacer le passé et de remonter le cours de la chronologie n’est pas un obstacle à la rétroactivité mais 

donne à la règle un caractère fictif. La rétroactivité est considérée comme une fiction ; elle permet de revenir 

intellectuellement sur le passé, d’en faire abstraction, de le traiter à l’inverse de ce qu’il était réellement et d’agir 

« comme s’il ne s’était rien passé ». L’irréversibilité du temps n’est donc pas une objection majeure à l’admission 

de la rétroactivité dans un système juridique. Grâce à son caractère de construction intellectuelle plaquée sur la 

matérialité de la vie, le Droit, tout en devant rester très proche de la réalité sociale, connaît la possibilité de s’évader 

du temps qui emprisonne la vie. ». 
475  J. DEPREZ, La rétroactivité des actes juridiques, thèse, Rennes, 1953, n°1, « Le mot « rétroactivité évoque 

l’idée d’une action sur le passé. ». 
476  J. Carbonnier, Flexible droit, Paris, LGDJ, 1969, p. 119. 
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puisqu’elle touche un principe de droit constitutionnel477, également par rapport à la convention 

européenne des droits de l’homme478. Son élévation au rang de principe constitutionnel est 

justifiée par le fait qu’elle assure, dans les meilleures conditions, la sécurité juridique et la 

confiance des citoyens dans le système judiciaire et par le fait qu’elle bloque le manquement à 

la séparation entre le pouvoir législatif, d’une part, et le pouvoir judiciaire ou exécutif, d’autre 

part, en contribuant ainsi au renforcement de l’État de droit. 

 

Pourtant, le principe de la non rétroactivité est consacré comme étant un principe 

fondamental de sécurité juridique et de continuité qui exige que le contenu du droit doive être 

prévisible et accessible, de sorte que le justiciable doit raisonnablement pouvoir prévoir les 

conséquences d’un acte juridique au moment ou il est posé. Par ailleurs, la délimitation de la 

sphère de la rétroactivité comme caractéristique des effets d’une situation juridique repose sur 

un besoin de sécurité juridique479. C’est pour cela que deux contractants faisant aujourd’hui un 

contrat pur et simple ne peuvent pas dans leurs rapports avec les tiers dire qu’il rétroagira 

jusqu’à une date choisie par eux480. Cette inopposabilité de la rétroactivité ne fait pas pour 

autant disparaître son existence dès lors qu’il y a report des effets de la situation juridique à une 

date antérieure à son accomplissement dans les rapports entre les contractants tout au moins. 

 

C’est ainsi que la rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable 

pour réaliser un objectif d’intérêt général. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet 

que l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou 

                                                           
477  Le dernier alinéa de l’article de la Constitution de 2011. 
478  C.E.D.H., 20 Novembre 1995, J.T.D.E., 1996, p. 191 (Une loi dérogeant de façon rétroactive au droit commun 

de la responsabilité, est contraire aux conventions de sauvegarde des droits de l’homme car elle prive les requérants 

de leur créance d’indemnisation. 
479  Voir par exemple, F. TERRE, Introduction générale au droit, 7ème éd., Dalloz, Précis, Paris, 2006, n°417, « 

l’application rétroactive d’une loi civile (…) recèle une menace certaine pour la sécurité juridique. » ; voir aussi J. 

HERON, Principes du droit transitoire, Dalloz, Philosophie et théorie du droit, Paris, 1996, n°74 et suivants, et 

spécialement, n°76 « la rétroactivité entraîne une perturbation de la vie juridique, qui est génératrice de procès. », 

n°83, « Les dangers liés à la rétroactivité justifient qu’elle soit limitée par les normes les plus solennelles du droit 

français. » ; ce qui renvoie au problème de la rétroactivité de la jurisprudence et de ses revirements ; voir sur ce 

point, Les revirements de jurisprudence, Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Groupe de 

travail présidé par Nicolas Molfessis, Litec, 2004 ; P. MORVAN, « Le revirement de jurisprudence pour l’avenir 

: humble adresse aux magistrats ayant franchi le rubicon », D. 2005, p. 247 ; X. LAGARDE, « Jurisprudence et 

insécurité juridique », D. 2006, p.678, J. RIVERO, « Sur la rétroactivité de la jurisprudence », AJDA, 1968, p. 15, 

C. RADE, « De la rétroactivité des revirements de jurisprudence », D. 2005, p. 988, C. MOULY, « Le revirement 

pour l’avenir », JCP éd. G. 1994, n°3776 ; voir cepandant dans un sens contraire, W. DROSS, « La jurisprudence 

est-elle seulement rétroactive ? », D. 2006, p. 472. 
480  R. DEMOGUE, « Valeur et base de la notion de rétroactivité », in Mélanges DEL VECCHIO, t.1, Modène, p. 

163, spéc. p. 168.  
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que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, 

la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs 

impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle pour atteinte, au 

préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.   

 

B- La rétroactivité de la loi et ordre public 

 

Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont 

applicables, il est tenu d’examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties 

et peut, quelle que soit la qualification juridique donnée par les parties, compléter d’office les 

motifs qu’elles ont invoqués à la condition qu’il ne soulève pas de contestation dont les parties 

ont exclu l’existence dans leurs conclusions, qu’il se fonde exclusivement sur des éléments qui 

lui ont été régulièrement soumis, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il ne viole 

pas les droits de défense des parties. 

 

 Par un accord explicite sur la procédure, les parties peuvent lier le juge sur un point en 

droit ou en fait auquel elles veulent limiter les débats. Un tel accord n’empêche toutefois pas 

que le juge, respectant les droits de défense, soulève l’application de dispositions d’ordre public, 

fussent-elles contraires à l’accord sur la procédure. Il ne permet toutefois pas au juge de 

modifier, sur ces motifs, l’objet du litige tel qu’il a été délimité par les parties. Lorsque les 

parties limitent le litige à l’exécution du contrat et que le juge rejette la demande tendant au 

respect de ce contrat sur la base de sa nullité du chef de violation de l’ordre public, il ne modifie 

pas l’objet de la demande, mais il applique des dispositions d’ordre public que les parties ont 

voulu exclure. 

 

Les lois qui créent ou modifient une situation juridique individuelle, créent des droits 

acquis qui ne peuvent pas être touchés par des lois consécutives. Les situations devenues 

définitives sous l’empire de la loi ancienne échappent à la loi nouvelle, celle-ci fut-elle d’ordre 

public481. 

 

                                                           
481  Cass. 9 Septembre 2004, Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, éd. Larcier, 2004, p. 1846. 
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Une certaine rétroactivité est parfois opportune, car, toute loi nouvelle étant, en principe, 

présumée meilleure que l’ancienne, il peut relever de l’intérêt général que son domaine 

d’application soit le plus large possible. C’est pourquoi on rencontre assez souvent une 

rétroactivité mesurée, qui permet de faire produire certains effets à la loi nouvelle, relativement 

à des situations nées antérieurement, tout au moins tant que n’est pas intervenue une décision 

de justice passée en force de chose jugée.  

 

Seule la loi peut organiser la rétroactivité. Toutefois, deux corollaires assortissent la 

présomption de non rétroactivité de la loi nouvelle. D’une part, le juge saisi d’une loi nouvelle 

qui ne contient aucune indication quant à son application dans le temps, a l’obligation de 

l’appliquer d’une manière non rétroactive. D’autre part, si la rétroactivité de la loi est certaine, 

il appartient au juge de l’accueillir restrictivement. Il faut, pour cette dernière hypothèse, une 

volonté de rétroactivité dument établie de la part du législateur. Une loi ne peut être appliquée 

rétroactivement par le juge qui si le législateur exprime, sans détour, l’effet rétroactif qu’il 

assigne aux normes qu’il édicte ou si l’on peut déduire, de manière certaine, la volonté de 

rétroactivité du législateur de l’économie du texte adopté.482 

 

Celle-ci peut cependant résulter tacitement de la loi, en raison de son caractère d’ordre 

public. C'est-à-dire que lorsqu’une disposition légale d’ordre public est modifiée par une loi 

ayant aussi le caractère de loi d’ordre public, cette dernière est, en principe, applicable aux 

effets de situations nées avant son entrée en vigueur, qui se produisent ou se prolongent après 

cette entrée en vigueur. 

 

Cependant, il appartient au juge d’examiner si l’ordre public risque d’être sérieusement 

compromis par la survivance, entre parties, de droits antérieurs et de refuser, le cas échéant, 

d’appliquer la loi nouvelle malgré le caractère d’ordre public attaché aux dispositions nouvelles. 

C’est que le caractère d’ordre public est en principe sans incidence sur la fonction temporelle 

des normes nouvelles. Dans le doute, il appartient au juge de comparer les situations de droit et 

de formuler une balance des intérêts en présence. 

                                                           
482  G. Closset-Marchal, L’application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruxelles, Bruylant, 1983, p. 

10 ; D. Renders, La consolidation législative de l’acte administratif unilatéral, Thèse, Bruxelles, Bruylant, et Paris, 

LGDJ, 2003. 
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La loi interprétative est présumée concorder avec la loi interprétée483 et reçoit donc, en 

réalité, une application rétroactive, ce qui peut être totalement inéquitable. Sous réserve des 

règles applicables en droit pénal et du respect des décisions de justice passées en force de chose 

jugée, l’effet rétroactif qui s’attache à une disposition législative interprétative est justifié 

lorsque la disposition interprétée ne pouvait, dès l’origine, être raisonnablement comprise 

autrement que de la manière indiquée dans la disposition interprétative. Si tel n’est pas le cas, 

la décision dite interprétative est, en réalité, une disposition rétroactive pure et simple, et sa 

rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu’il est satisfait aux conditions auxquelles la validité 

d’une telle disposition est subordonnée. La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de 

nature à créer de l’insécurité juridique, ne peut se justifier que lorsqu’elle est indispensable au 

bon fonctionnement ou à la continuité du service public. S’il s’avère, en outre, que la 

rétroactivité de la norme a pour effet d’influencer, dans un sens déterminé, l’issue d’une ou de 

plusieurs procédures judiciaires ou d’empêcher les juridictions de se prononcer, la nature du 

principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt 

général justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d’une 

catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. 

La règle de la non rétroactivité des lois favorise la sécurité juridique en ce qu’elle permet 

à chacun de prévoir raisonnablement les conséquences d’un acte déterminé au moment ou il est 

exécuté. Il est de l’essence même d’une loi interprétative de rétroagir jusqu’à la date d’entrée 

en vigueur des dispositions législatives qu’elle interprète. Une loi interprétative est en effet une 

loi qui confère à une disposition légale le sens qu’elle aurait du, selon le législateur, acquérir 

dès son adoption. La garantie qu’implique la non rétroactivité des lois ne peut toutefois être 

contournée par le simple fait qu’une loi à effet rétroactif serait présentée comme une loi 

interprétative. Indépendamment du droit pénal, la force rétroactive résultant d’une disposition 

législative interprétative est justifiée dans la mesure où, depuis son origine, la disposition 

interprétée ne pouvait raisonnablement être comprise dans un autre sens que celui imposé par 

la disposition interprétative. Si tel n’est pas le cas, la prétendue disposition interprétative n’est 

en réalité qu’une disposition rétroactive soumise aux conditions prévues pour justifier la 

rétroactivité. 

 

                                                           
483  En cas de loi interprétative, la loi interprétée est réputée avoir eu dès l’origine le sens défini par la loi 

interprétative et doit donc être appliquée comme telle par les cours et tribunaux. 
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II- Le principe de l’effet immédiat 

     

Le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle connaît des aménagements 

lorsqu’il porte sur un contrat. En matière contractuelle, le principe est inversé et devient celui 

de l’application de la loi ancienne aux contrats en cours (B). Mais ce principe est écarté dans 

un certain nombre de cas : on revient alors à la règle de l’application immédiate de la loi 

nouvelle (A). 

 

A- L’application immédiate de la loi en droit commun 

 

En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir 

de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi 

antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle484, pour autant 

que cette application ne porte pas atteinte à des droits acquis ou déjà irrévocablement fixés485 

ou ne s’avère pas discriminatoires.  

 

En d’autres termes, la nouvelle loi est applicable non seulement aux situations nées 

postérieurement à son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous 

l’empire de l’ancienne loi se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi pour autant qu’il ne 

soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Il est toutefois dérogé à cette 

règle lorsque l’application immédiate de la loi nouvelle porterait atteinte à des situations 

antérieures définitivement accomplies. 

Il est question de droits acquis lorsque le tribunal estime que la stabilité d’une situation 

de droit donnée mérite protection486, lorsque la nouvelle loi violerait les droits qui sont acquis 

en vertu des dispositions qui sont modifiées. 

 

Parfois, l’application de la loi ancienne, en principe justifiée par le nécessaire respect de 

la liberté contractuelle et des prévisions légitimement faites par les cocontractants au moment 

                                                           
484  La loi nouvelle est applicable aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur et aux effets futurs de 

situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongeant sous l’empire de la loi nouvelle. 
485  Cass. 26 avril 2012, www.cass.be (Une loi nouvelle est, en principe, applicable à des situations nées 

postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui 

se produisent ou se poursuivent sous l’empire de la nouvelle loi pour autant que cette application ne porte pas 

atteinte à des droits irrévocablement fixés. 
486  P. Lewalle, L’abrogation des actes administratifs unilatéraux, Ann. dr. Liège, 1970, p. 117. 

http://www.cass.be/
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de leur engagement, est écartée par la Cour de Cassation Française au terme d’une analyse de 

l’origine de l’obligation ou du droit dont l’exécution est demandée : si elle est légale, la loi 

nouvelle s’applique immédiatement, si elle est contractuelle, il en va différemment. 

 

B- L’application immédiate de la loi nouvelle  

                                en cours d’exécution du contrat 

 

 

 

En outre, le législateur et les juges admettent parfois l’application immédiate de la loi 

nouvelle aux contrats en cours. La loi peut en effet prévoir expressément qu’elle s’appliquera à 

tous les contrats en cours. Parmi les exemples, existe le droit au bail commercial487.  Toutefois, 

l’application immédiate de la loi nouvelle systématique engendrerait outre une incertitude 

constante pour les parties, une insécurité juridique pour le contrat. Cependant, il convient de 

souligner que l’application immédiate de la loi nouvelle constitue une force protectrice et non 

destructive. En effet, les cas ou la loi s’applique immédiatement visent le plus souvent un 

meilleur équilibre des forces au sein du contrat. Aussi la jurisprudence française participe à 

cette tendance en se fondant sur l’article 2 du Code Civil488. Toutefois, le critère de l’ordre 

public demeure contesté et reste peu utilisé par les juges. 

 

Prenons par exemple la matière des obligations et contrats, et supposons que le législateur 

procédera à la réforme de la prescription dont laquelle il prévoira pour une action un délai 

inférieur au délai prévu par le présent Dahir des Obligations et Contrats, et que le droit en 

question est né avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le nouveau délai de prescription 

prend cours, au plus tôt, au moment ou la loi nouvelle entre en vigueur, sans toutefois faire 

obstacle à la prescription acquise en application de l’ancienne loi. 

 

Ainsi, le contrat est régi par la loi qui existe au moment de sa conclusion. Sa validité doit 

être appréciée sur la base de la loi applicable au moment ou il est né. La loi postérieure à la 

                                                           
487  Article 38 de la loi 49-16 dispose que : « la présente loi entre en vigueur après expiration de six mois de la date 

de publication au bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux baux en cours ou aux actions en instance, 

sans renouvellement des actes, des formalités et des jugements prononcés avant l’entrée en vigueur de la présente 

loi. 
488  Dans un arrêt rendu le 17 Février 1937 relatif à l’application d’une loi sur les congés payés, la Cour de Cassation 

précise que « les lois nouvelles d’ordre public pourront s’appliquer immédiatement à tous les contrats de travail ». 
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conclusion du contrat ne trouve pas à s’appliquer aux effets futurs ou continués489 des contrats 

préexistants, à moins quelle ne prescrive expressément son application aux contrats en cours490 

ou qu’elle ne touche à l’ordre public.  

 

En règle, la nouvelle loi est applicable non seulement aux situations nées postérieurement 

à son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de 

l’ancienne loi se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi pour autant qu’il ne soit pas ainsi 

porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En matière contractuelle, l’ancienne loi 

reste applicable, sauf si la nouvelle loi est d’ordre public ou impérative ou si elle prescrit 

expressément son application aux contrats en cours. L’ancienne loi ne s’applique toutefois pas 

lorsqu’il s’agit de l’application de règles concernant l’opposabilité aux tiers491. 

 

La règle d’exception qu’en matière contractuelle, la loi ancienne demeure applicable, ne 

concerne que les effets juridiques des contrats en cours. Par exemple, la validité d’un contrat 

de mariage doit être appréciée sur la base de la loi applicable au moment ou ce contrat est né. 

La loi ancienne survit à s’appliquer au contrat préexistant492. Les effets futurs du contrat né sous 

l’empire de la loi ancienne continuent à être régis par cette loi et ne peuvent être modifiés par 

une loi postérieure493 afin de ne pas porter atteinte aux prévisions494 ou aux droits acquis par les 

parties. 

 

Comme souvent, les principes s’effacent devant les nécessités de la vie. Une application 

aveugle du principe de non application au contrat de longue durée en cours d’exécution 

                                                           
489  Toutefois, en matière contractuelle, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit 

d’ordre public ou n’en prévoit expressément l’application aux contrats en cours. 
490  Le juge peut écarter l’application du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois lorsque 

l’application de ce principe est inconciliable avec la volonté explicite du législateur. 
491  C. Marr, L’application dans le temps des dispositions impératives : les contrats sont-ils soumis aux dispositions 

impératives entrées en vigueur postérieurement à leur conclusion, J.L.M.B., 2009, p. 249. 
492  H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, n° 231. 
493  G. Closset-Marchal, L’application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruxelles, Bruylant, 1983, 

p.9 : présentait cette disposition en ces termes : « L’office de la loi est de régler l’avenir, le passé n’est plus son 

pouvoir. Partout ou la rétroactivité des lois serait admise, non seulement la sureté n’existerait plus, mais son ombre 

meme…. Loin de nous, l’idée de ces lois à deux faces qui, ayant sans cesse un œil sur le passé et l’autre sur 

l’avenir, dessécheraient la source de la confiance, et deviendraient un principe éternel d’injustice, de 

bouleversement et de désordre. Pourquoi dira-t-on laisser impunis des abus qui existaient avant la loi que l’on 

promulgue pour les réprimer ? Parce qu’il ne faut pas que le remède soit pire que le mal… Il ne faut point exiger 

que les hommes soient avant la loi ce qu’ils ne doivent devenir que par elle. 
494  P. Roubier, Le droit transitoire, Paris, Dalloz et Sirey, 1960, p. 364. 
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condamne la société à l’immobilisme et pose un problème de gestion dans les contrats de durée. 

On voit mal comment ces contrats puissent s’exécuter en dehors de l’évolution de la société. Il 

est en conséquence admis que la loi nouvelle s’applique aux effets futurs de situations nées sous 

l’empire de la loi ancienne et qui se produisent ou se prolongent ou prolongent leurs effets sous 

l’empire de la loi nouvelle495, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits 

irrévocablement fixés ou à des situations définitivement accomplies. 

 

L’application immédiate d’une loi est ainsi limitée par le principe de la sécurité juridique 

et de la confiance légitime. La confiance légitime est violée, notamment, lorsque l’application 

de la nouvelle norme enlève au justiciable ses prétentions et attentes légitimes496. La sécurité 

juridique, c’est notamment la possibilité de déterminer avec précision les faits auxquels sont 

liés la naissance, l’exécution et la fin des relations juridiques. Un fossé peut séparer la théorie 

de ses applications et bien de justiciables s’estimeront trompés par une application immédiate 

d’une loi dans le cours de leur contrat. Dans ce cas, le recours à la notion d’imprévision donnera 

rarement de bons résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
495  L’auteur Fagnart relève l’application de deux règles concurrentes. Selon la première, la loi nouvelle ne peut, 

sans rétroactivité, rendre efficace un fait ou un acte qui n’avait pu constituer valablement une situation juridique 

sous l’empire de la loi ancienne (J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil, Paris, LGDJ, 1977, p. 270, n° 

365). Un acte qui n’était pas interruptif de prescription lorsqu’il a été accompli sous l’empire de la loi ancienne, 

ne le devient pas parce que la loi nouvelle prévoit qu’il l’aurait été s’il avait été accompli après sa mise en vigueur. 

Selon la deuxième règle, la loi nouvelle peut, sans rétroactivité, rendre inefficace un fait qui avait constitué 

valablement une situation juridique sous l’empire de la loi ancienne (J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit 

civil, op. cit, p. 268, n° 363 et 364). Un acte qui était interruptif de prescription lorsqu’il a été accompli sous 

l’empire de la loi ancienne, ne cesse pas de produire ses effets, même si la loi nouvelle ne lui reconnait pas un effet 

interruptif ; la loi nouvelle peut toutefois décider que les nouveaux délais de prescription qu’elle institue, 

commencent à courir dès son entrée en vigueur. 
496  De Harven, Liberté et sécurité contractuelles, p. 89 : « C’est que les relations contractuelles qui forment chacune 

la base, la raison d’etre, la justification, le soutien de toute une série d’autres relations contractuelles entre d’autres 

personnes ne soient pas exposées à disparaitre ou à se modifier en telle manière que l’édifice des constructions 

sociales successives en soit ébranlé et qu’à cause du défaut d’un rapport social donné, entre deux individus 

déterminés, toute une série d’autres rapports sociaux soient modifiés au point de compromettre la sécurité 

dynamique. Tous les arguments qui ont été développés sur ce thème, valent aussi bien pour le législateur que pour 

le juge ». 
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Conclusion 

 

En conclusion, une loi est rétroactive lorsqu’elle vise ou modifie des situations passées, 

définitivement établies, ou des actes qui ont déjà épuisé tous leurs effets dans le passé, ainsi que 

lorsqu’elle vise les conséquences déjà passées et les effets déjà réalisés d’un acte à effets 

successifs. Une loi n’est pas, quand même, rétroactive lorsqu’elle vise seulement les situations 

et les actes ultérieures à son entrée en vigueur, ni lorsqu’elle vise seulement les conséquences 

et les effets non encore réalisés, au moment de l’entrée en vigueur, d’un acte à effets successifs. 
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  وطنية ندوة أشغال حول  تقرير

 محور تقارير عن أطاريح الدكتوراه
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 2 الخاص القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 

 الخاص القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة حول  تقرير

 النظام القانوني للبنوك التشاركية بين التشريع املغربي والقانون املقارن 

 

 لية العلوم القانونية واالقتصاديةكبجرت مناقشة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، بمختبر قانون األعمال 

النظام القانوني للبنوك التشاركية بين في موضوع: " محمد خطابيواالجتماعية بسطات، تقدم بها الطالب الباحث 

 .الحقوق سطات  زواال  بالكلية 68على الساعة  8960ماي  68"، وذلك يوم السبت التشريع املغربي والقانون املقارن 

 شة من السادة األساتذة:تشكلت لجنة املناق

 يحيى علوي الدكتور 
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 مشرفا ورئيسا

 عز الدين بنستيالدكتور 
بكلية العلوم القانونية  التعليم العاليأستاذ 

 بالدار البيضاءواالقتصادية واالجتماعية 
 مقررا وعضوا

 نور الدين الناصري الدكتور 
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 مقررا وعضوا

 أبو بكر مهمالدكتور 
بكلية العلوم القانونية  التعليم العاليأستاذ 

 واالقتصادية واالجتماعية بسطات
 مقررا وعضوا

 الدكتور محمد أبو الحسين
بكلية العلوم القانونية  أستاذ التعليم العالي

 واالقتصادية واالجتماعية باملحمدية
 عضوا

   

   

 امليزة: مشرف جدا تساعا 3مدة املناقشة: 
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 سيد الرئيس،الشكرا 

 وبركاته؛تعالى السادة أعضاء لجنة املناقشة، أيها الحضور الكريم، السالم عليك ورحمة هللا 

سالم على أشرف املرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم، بسم هللا الرحمان الرحيم، والصالة وال

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد،

 على حسن تأطيره، ودوام يحيى ُعلوي"بداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لفضيلة الدكتور "

مره، سؤاله عن البحث، ومتابعته له، ما ال يكون جزاؤه عندي إال أن أدعو هللا لمه، وَعمله، وعإ  له أن يبارك له في عِّ

ريته.
إ
 وَماله، وذ

كما أتقدم بالشكر لكل أساتذتي، املنتمين لكلية الحقوق بسطات، وعلى وجه الخصوص املنتسبين ملختبر قانون 

 األعمال كل باسمه وصفته وعلى رأسهم مدير املختبر الدكتور رياض فخري ...

وَل أمام لجنة علمية مرموقة وإني أحمد هللا، حمدا يليق بج
ُ
، املث هِّ الله وعظيم سلطانه، أن هيأ لي بفضله وَمنِّ

مكونة من ثلة من األساتذة املتمكنين، للنظر في هذه األطروحة وتقويمها وتصحيح ما فيها من نقص، حيث سيكون 

 ملهنية، وهم:ملالحظاتهم من دون أدنى شك األثر البالغ في الرفع من قيمتها، رغم كثرة انشغاالتهم ا

 "؛عز الدين بنستياألستاذ " -

 "؛نور الدين الناصري األستاذ " -

 .أبو بكر ُمَهم"األستاذ " -

 أتقدم إليكم بأسمى عبارات التقدير واالحترام وأشكركم على تلبية هذه الدعوة.

 القانوني للبنوكالنظام فبتوفيق من هللا جل جالله، ثم بعون من أصحاب الفضل، اخترت موضوع: "

"، ألتقدم به ملناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في -بين التشريع املغربي والقانون املقارن –شاركية الت

 القانون الخاص.

حيث إن القطاع البنكي، يعتبر من أهم القطاعات االقتصادية الراهنة، ويمثل عصب الحياة، ويقوم 

، كما يقوم بتقديم العديد من الخدمات هذا القطاع بدور الوساطة املالية بين املدخرين واملستثمرين

 والتسهيالت املالية والبنكية األخرى.

ْت جل الدول التي تبنت نظام البنوك التشاركية على إصدار قوانين تنظم عمل هذه  ترتيبا عليه،
َ
ل َعمِّ

 التي املؤسسات، وعلى الرغم من أن هذه القوانين تعمل على تحديد األهداف والقواعد القانونية والشرعية،

يجب على البنوك التشاركية االلتزام بها، وعدم الخروج عليها، إال أنها لم تنظم كل الجوانب القانونية لعمل 

البنوك التشاركية، بدليل خضوع هذه املؤسسات لبعض قواعد العمل البنكي التقليدي، حيث إن هذه 

 لبنوك التشاركية.الضوابط القانونية ال تتناسب في غالبيتها مع طبيعة وخصوصية عمل ا

ورغم النمو املتزايد واالتساع الجغرافي للبنوك التشاركية عبر العالم، إال أن املغرب ظل بعيدا كل البعد 

، حيث تم الترخيص للبنوك التقليدية بتسويق بعض املنتجات اإلسالمية تحت 8997عنها، إلى حدود سنة 
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بالفشل، ولم تحقق النتائج املرجوة منها، وقد أدى فشل مسمى 'املنتجات البديلة'، إال أن هذه التجربة باءت 

هذه األخيرة إلى تنامي الضغوط من أجل وضع االطار القانوني، والبنية التحتية الالزمة من أجل انطالقة صحيحة 

 ملشروع املالية التشاركية باملغرب.

ة باملغرب، ملا يمكن أن تقدمه حيث إن فكرة إحداث البنوك التشاركية، جاءت بناءا على وعي السلطات املالي

املنتوجات والخدمات املالية التشاركية، خاصة في الجانب املتعلق بتعبئة االدخار، وخلق تمويالت إضافية لالقتصاد 

 الوطني، وبالتالي أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم املالية التشاركية.

املتعلق بمؤسسات  693.68من خالل إصداره للقانون رقم وفي هذا االتجاه، خطى املشرع املغربي خطوات مهمة، 

 االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.

َمَن هذا األخير قسما كامال عن البنوك التشاركية، مما يشكل الخطوة األولى فعليا من أجل تأسيس  ضَّ
َ
حيث ت

دة وتنويع منتوجاتها البنكية جيل جديد من البنوك، بل يمكن أن يسمح للبنوك التقليدية باستشراف أفاق جدي

 وتجديد آليات اشتغالها تحت ضغط منافسة البنوك التشاركية.

ووعيا مني بأهمية املوضوع، ورغبة في نشر الوعي القانوني املرتبط بمجال البنوك التشاركية بين املهتمين، 

 ارتأيت الخوض في املوضوع السابق اإلشارة إليه.

ى قوة الدراسة، في األ 
َ
همية الكبيرة واملتزايدة التي أصبحت تحتلها البنوك التشاركية، بصفتها حيث تتأت

 ومنافسا قويا للبنوك التقليدية، من حيث آلية التعامل مع 
ً
 مناسبا

ً
جزء من النظام البنكي املغربي، وبديال

بح والخسارة الر قضايا التمويل املتوافقة مع مبادئ وضوابط الشريعة اإلسالمية، واملتمثلة بإحالل املشاركة في 

 محل االقتراض بالفائدة، ما يجعلها في وضع قادر على مجابهة آثار التحديات التي تقف أمامها.

بين التشريع املغربي والقانون –"النظام القانوني للبنوك التشاركية ومما ال شك فيه أن موضوع: 

الفرعية، التي حاولنا بما أوتينا من ، ينطوي على إشكالية عامة، تحيلنا على جملة من اإلشكاليات "-املقارن 

 جهد أن نقف على تمظهراتها وكذا تجلياتها، وذلك برصد آثارها على املستوى القانوني.

َل بها املشرع املغربي من خالل القانون رقم حيث 
َ
َدخ

َ
تتمحور اإلشكالية األساسية، حول الكيفية التي ت

شاركية، في إطار يجعلها تحظى بالقبول من طرف املتعاملين ، لخلق ضمانات قانونية الشتغال البنوك الت693.68

معها، بمعنى آخر، هل استطاع املشرع املغربي من خالل القانون املنظم للبنوك التشاركية، التوفيق بين ضمان 

احترام مجموعة من املقتضيات القانونية املنظمة للسير العادي للبنوك التشاركية، ووضع القواعد واآلليات 

 يمة واالحترازية إلنجاح التجربة املغربية؟السل

ومن هذا املنطلق يجب معرفة األساس القانوني لنشأة البنوك التشاركية، وكذا الظروف املحيطة بهذا التأسيس، 

ومن ثم االطالع على القواعد القانونية الحالية للبنوك التشاركية، ملعرفة هل تضمنت كل الجوانب القانونية واإلجراءات 

 ورية ملمارسة النشاط البنكي التشاركي؟ هذا ما سوف يتم اإلجابة عنه من خالل تقسيم املوضوع إلى بابين:الضر 

 الباب األول عنوناه بالضمانات القانونية الشتغال البنوك التشاركية

 الفصل األول منه لإلطار املؤسساتي للبنوك التشاركيةوخصصنا 

يبدأ بممارسة نشاطه باالعتماد على مصادره الذاتية )أموال  حيث يعد البنك التشاركي كأي بنك تقليدي،

املساهمين( خالل املرحلة التأسيسية، ثم يسعى للحصول على تدفقات نقدية متنوعة أخرى من مصادر خارجية 
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ين(، وكما هو معروف فان كل مصدر من هذه املصادر له ضوابط وطبيعة خاصة تحكمه،  عِّ ودِّ
ُ
)اجتذاب أموال امل

 عينة في أسلوب استخدامه وتنميته.وقواعد م

 وخصصنا الفصل الثاني منه آلليات الرقابة على البنوك التشاركية

غيرها من البنوك التقليدية لرقابة بنك املغرب، أما الذي تتميز به التشاركية تخضع كبشكل عام فإن البنوك 

 البنوك التشاركية هي الرقابة الشرعية.

وجود هيئة تراقب ما تقوم به هذه البنوك، من أعمال وتتأكد  التشاركية،بنوك وتعني الرقابة الشرعية على ال

َماَرسإ الرقابة من قبل هيئة تعد جزءا من مكونات الهيكل  من مطابقتها ألحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية، حيث تإ

هج مغاير لعدة باختياره لن التنظيمي في بعض البنوك، وفي نفس الوقت سلطة للرقابة عليه، وحسن فعل املشرع املغربي

ة، بتأسيس لجنة علمية متخصصة تحت مسمى 'اللجنة الشرعية للمالية التشاركية' بشكل مستقل عن 
َ
اَرن

َ
ق قوانين مإ

 هذه البنوك والحاقها باملجلس العلمي األعلى بصفته مؤسسة محايدة.

 يةالباب الثاني عنوناه بالضمانات القانونية لإلقبال على البنوك التشارك

 خصصنا الفصل األول منه لصور توظيف األموال في البنوك التشاركية

حيث إن البنوك التشاركية تتميز باستقطاب موارد مالية من املدخرين وأصحاب املال على شكل ودائع 

ُع بعض الصيغ املعروفة في فقه املعامالت اإلس بِّ
َ
ت
َ
مية ألجل ال استثمارية، على أساس مبدأ املشاركة في الربح والخسارة وت

استثمار هذه األموال، وبجانب هذا تقوم البنوك التشاركية بأداء معظم الخدمات البنكية املعروفة في البنوك التقليدية 

ها.
إ
 مع تخليها عن الفائدة وإحالل العمولة أو األجرة محل

ُل البنوك التشاركية جميع القطاعات االقتصادية، طاملا أنها تتوافق كما سبق َموِّ
ُ
حكام ت اإلشارة لذلك مع أكما ت

وضوابط الشريعة اإلسالمية، ويستند املبدأ األساس ي للبنوك التشاركية إلى مشاركة البنك املباشرة في بعض املعامالت 

التي يمولها، وتبقى العائدات التي تتلقاها هذه البنوك مبررة، إما كمالك مشارك، أو في نتائج املشروع املمول سواء كانت 

ح كما في حالة املضاربة أو املشاركة، أو بتوفير املنتوج أو تأجير األصول في حالة املرابحة أو اإلجارة والسلم، خسارة أو رب

َبل طرف ثالث في حالة االستصناع. َها أو من قِّ َبلِّ  أو من خالل تصنيع أو إنشاء املمتلكات املنقولة أو غير املنقولة من قِّ

عن نظام القرض بالفائدة هو هامش الربح من جهة، ومن جهة ثانية والبديل الذي وجدته البنوك التشاركية 

مبدأ تقاسم الربح والخسارة، وعلى عكس نظام القرض بالفائدة، حيث يعتبر الربح في البنوك التشاركية في غالبه غير 

، وغير مؤكد ومتغير بالضرورة.
ً
 وال ثابتا

ً
 محدد سلفا

 اه لتدبير املخاطر التي تتعرض لها البنوك التشاركيةأما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد خصصن

رم، فهي 
ُ
نم والغ

ُ
حيث إن البنوك التشاركية تنفرد عن غيرها من البنوك بميزة جوهرية، وهي أنها تشترك في الغ

َحُمْل املخاطر يستحق عائدا، وما دامت البنوك 
َ
إذن على استعداد ملشاركة عمالئها في خسارتهم أيضا، ومعلوم أن ت

التشاركية تساهم في املخاطرة في حالة الخسارة، على عكس البنوك التقليدية، فمن املتوقع أن معدل العائدات على 

 املال املقدم من البنوك التشاركية يكون أعلى منه مقارنة بالبنوك التقليدية.
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َل إلفلكي تحقق البنوك التشار ومن خالل ما سبق، وما تم اإلشارة إليه في ثنايا األطروحة،  صِّ
َ
ى كية أهدافها وت

تطلعاتها، وتواجه املشاكل والصعوبات التي تقف عائقا أمامها، خاصة في ظل الظروف الحالية، سأحاول إعطاء بعض 

 التوصيات واملقترحات من أجل تطوير العمل البنكي التشاركي من بينها:

 عات والقوانين مستقبال؛ضرورة مراعاة خصوصية العمل البنكي التشاركي، عند اصدار التشري أوال:

تكوين وتأهيل أطر بشرية، قادرة على تطوير وتحسين أداء البنوك التشاركية، من أجل تجاوز العقبات  ثانيا:

 العملية التي يعرفها هذا القطاع؛

ضرورة االندماج والتكامل بين البنوك التشاركية فيما بينها، حيث يحقق هذا االندماج مجموعة من  ثالثا:

 زات من بينها خلق االكتفاء الذاتي من املوارد املالية؛االمتيا

 ضرورة تخصيص البنوك التشاركية لنسبة معينة من معامالتها لقطاعات ذات طابع اجتماعي؛ رابعا:

ال بد أن تعمل البنوك التشاركية على تنويع خدماتها االستثمارية، من أجل تخفيض املخاطر، التي  خامسا:

 حالة االعتماد والتركيز فقط على نوعية معينة من املشاريع؛ يمكن أن تتعرض لها في

إن التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حاليا في ميدان الخدمات، يحتم على البنوك  سادسا:

 تالتشاركية، ضرورة مسايرتها من خالل تحسين أدائها، وزيادة فعاليتها وكفاءتها بما يحقق لها تلبية حاجات ورغبا

عمالئها املتجددة باستمرار، بما يساهم في التصدي للمنافسة القائمة من طرف البنوك التقليدية، وال يكون ذلك إال 

بتطوير وتحسين جودة خدماتها البنكية، بتبني سياسة ابتكارية، مع السعي دائما إلى تخفيض التكاليف بما يحقق لها 

 ميزة تنافسية قوية.

االرتباط بين نسبة هامش الربح والفائدة، من أجل خلق منافسة قوية بين البنوك  على بنك املغرب فك سابعا:

 التشاركية والبنوك التقليدية، حيث ستعود بالضرورة على مستهلك الخدمات البنكية بالنفع.

 
َ
ْمتإ َد تلكم أيها السادة األفاضل كانت أهم النقط التي تناولتها هذه األطروحة بالدرس والتحليل، فإذا كان فيما ق

َتَعَمد، لقوله عز وجل:  ولو ﴿صوابا فمن هللا، وإن ظهر فيها قصور فمني ومن الشيطان، واستغفر هللا من خطأ غير مإ

 صدق هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. ﴾كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا
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