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 مجلة القانون واألعمال

ISSN: 2509-0291-     9102 : اإليداع القانوني PE0018 

 ص  05 / 2017 : ملف الصحافة

 الطبع

: 

 الرباط –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 

 يور الجامع الرباط املغرب ، د9، رقم 92شارع الحسن الثاني زنقة طونكان عمارة 

 17.22.29.73.92الهاتف: 

 11.10.01.17.70املحمول: 

 17.22.29.02.29الفاكس: 

 contact@darassalam.maالبريد اإللكتروني: 

 www.darassalam.maاملوقع اإللكتروني: 

 كيالدكتور مصطفى الفور  : املدير املسؤول

 0662226677 : الهاتف

 Mforki22@gmail.com : البريد اإللكتروني

 

 

 © 2022 الدولية واألعمال القانون  مجلة - جميع الحقوق محفوظة

 تم نرش هذا املؤلف بتمويل من ميزانية 

 جامعة الحسن األول بسطات ألجل دعم البحث العلمي
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 محتويات العدد
  

 كلمة افتتاحية
 12  وليةالد دارة مجلة القانون واألعاملإ  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
  الجزئية -األخرى ملحة عامة عن العالقة بين القانون الجنائي و مجاالت القانون - موضع القانون الجنائي في النظام القانوني

 
  أملانياجامعة بون،  أستاذ القانون الجنائي، املسطرة الجنائية والفلسفة القانونية Markus Wagnerاألستاذ. الدكتور  

 أملانياجامعة ماربورغ،  الباحث عبد اللطيف جلباوي تمت الترجمة من طرف 
14 

  وفق قانون املسطرة الجنائية ومسودة املشروع. باالحتفاظ بالحدثاإلشكاالت املرتبطة 

 25 املغرب - جامعة محمد بن عبد هللا ادية واالجتماعيةواالقتص أستاذ بكلية العلوم القانونية إبراهيم الغندور  الدكتور :  

  )دراسة تحليلية مقارنة( االحتمال من مقومات النتيجة الخطرة

 
 العراق -جامعة سوران    - طالب دكتوراه قانون الجنائي  هلكورد عزيزخان احمدالباحث :  

 العراق-معة سوران جا   واإلدارةكلية القانون والعلوم السياسية   استاذ القانون الجنائي  مجيد خضر احمد الدكتور 
39 

  دراسة في الواقع التشريعي في العراق- السياسة الجنائية في إطار النصوص املجرمة للسرقة

 
 العراق  -جامعة نوروز  -كلية القانون والسياسة  د عبد الرحمن يوسفدلشا الدكتور:  

 العراق  -جامعة نوروز  -كلية القانون والسياسة  صادق عبد الرحمن حسن األستاذ:
61 

  دور املحكمة في انقطاع الخصومة بالدعوى املدنية في إطار قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني

 
 فلسطين -  محامية وباحثة قانونية  باحث رئيس  اماني فرج: الباحثة   

جامعة  –كلية الحقوق واإلدارة العامة   أستاذ القانون املدني حث مشاركبا  حسين عاهد عيسه املحامي الدكتور 

 فلسطين  - بيرزيت

74 

  ضعف الرقابة على قطاع النقل الطرقي
 92 املغرب  - باحث في تشريعات االستهالك  أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة دكتور في الحقوق   يوسف كبيطيالدكتور :   

  املرابحة وشبهة الربا في النظام السعودي     

 
 – قسم القانون العام كلية الحقوق  جامعة دار العلوم  أستاذ دكتور القانون الجنائي - نهاد فاروق عباسالدكنورة :  

 ةاململكة العربية السعودي
101 

  التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية في العراق واإلطار القانوني ملواجهتها  

 116 العراق  - كلية القانون ــ جامعة كربالء  لي محمد سواديالدكتور: عبدع  

  الحال واملآل مأسسة التعلم عن بعد باملغرب؛
 127 املغرب  مراكش - جامعة القاض ي عياض-باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق مراكش بلعيد تويسالباحث :   
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   على ضوء االجتهاد القضائي-االعتداء املادي على امللكية العقارية والخصائص املراعاة في ذلك تقدير التعويض عن  

 135 باملغر   - فــاس -  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بـاحث بسلك الدكتوراه  وئيــــل العيــــاطالباحث :   

  ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو إقتصادية الفصل
  : 152 املغرب  - محمد األول وجدةجامعة باحث بسلك الدكتوراه   بدر الحيموديالباحث 

  دور الحكومة اإللكترونية في التأثير على الوظيفة العامة واملوظف العام في ظل التشريعات األردنية
 167 األردن - جامعة البلقاء التطبيقية –وق كلية الحق –أستاذ مشارك   الدكتورة جيهان خالد الزعبي  

  دراسة تحليلية مقارنة الرقابة الدستورية و حماية الحقوق و الحريات األساسية باملغرب
 181 املغرب  - الرباط–باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس   ي اإلدريس يرشيد البقالالباحث :   

 214         حماية املريض بين املواثيق الدولية و التشريع الوطني     

 
 املغرب  - جامعة سيدي محمد ابن عبد هللا بفاس  طالبة باحثة بسلك الدكتوراة  ملياء فلكي:  الباحثة 

 تحقيق امتياز الدين الضريبي عن طريق مسطرة االشعار للغير الحائز     

 املغرب  - : جامعة الحسن األول بسطاتباحث بسلك الدكتوراه   عتيق بنسنساحث : الب 

 

232 

  نحو التأسيس لريادة دولية الدبلوماسية القضائية املغربية

 240 املغرب  - فاس-بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  باحث بسلك الدكتوراه يـــــــــــونس الجنـــــــــاتيالباحث :    

  عيوب الرض ى بين الواقع واملتحول  

 253 املغرب- فاس-بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  باحث بسلك الدكتوراه  يوسف العطالتيالباحث :   

  ة من آليات التركيز االقتصادياالندماج كآلي 

 
 العراق  - كلية القانون/ جامعة الفلوجة  استاذ القانون التجاري املساعد  الدكتور :  مجيد أحمد أبراهيم

 العراق   - جامعة الفلوجة /كلية القانون   باحث في القانون الخاص   القادر عبد الرزاق الباحث : علي عبد 
265 

 االفتحاص الداخلي ومطلب االرتقاء بالتدبير العمومي الجديد 

 287رباملغ- كلية العلوم القانونية والسياسية سطات -باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام حسن موهوب الباحث: 

 نموذجا الجنائية الشرعية مبدأ" الجنائية املبادئ على السلبي وأثره الجنائي التضخم 

 293املغرب  -هيئة التحرير بمجلة القانون واألعمال الدولية عضو  – الحقوق  دكتور في  املهدي بوي :  الدكتور  

 الشأن السجني وفق املرجعية امللكية و التوجهات الحكومية 

 303ملغربا  - س ييالسو  –باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية   حسن الكرابالباحث :  

 مستقبل الذكاء اإلصطناعي: امليتافيرس نموذجا 

 رباملغ  س ييالسو  –باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية   التوزاني محمد الباحث  

 غربامل - مبكناس -باحثة بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتامعية  راني العلوي سكينة األمالباحثة :          
 

322 
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 تخيل أرسة تحرير املجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية
 © 2022 واألعامل الدوليةجميع الحقوق محفوظة ملجلة القانون 

  محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
 La e-santé et droit 

346  DR : Khadija ANOUAR   Enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales de Fès  -  Maroc 
 

 Les contrats d’affaires à l’ère du Covid-19 

357 

 Dr .  Mohamed AININE Ph.D. candidate, F.S.J.E.S, University Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fes  Sous la 

direction of Dr. EN-NIA Bouchra Professeur d’enseignement supérieur- chercheur FSJES-Agdal Université 

Mohamed 5 - Rabat  Maroc 

 

LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE 

                     DRISS ETTABAA   DOCTEUR EN DROIT PRIVE   LAUREAT UNIVERSITE HASSAN PREMIER SETTAT  Maroc                  365 

 محور الدراسات واألبحاث باللغة  االنجليزية

SCHOOL COUNSELLORS’ ROLE IN PREPARING STUDENTS PSYCHOLOGICALLY ACCEPTING SELF-LEARNING 

PATTERNS POST COVID-19 IN JORDAN 
              Dr. Anas  Mohammad Nawafleh  Al Ain University, United Arab Emirates                                                                                   391 

 و الربامج القانونيةتقارير حول الندوات الجامعية محور  

417 La Chine : Puissance en émergence ou une superpuissance potentielle?  
          Rapport élaboré par l’étudiant doctorant : Lakbir SIRAJE Ph.D. candidate, F.S.J.E.S, University UH1 SETTAT- Maroc                   

 

                                                   420      " قانون التنظيم القضائي املغربي الجديد ورهان النجاعة النجاعة القضائية اليوم الدراس ي حول موضوع : عن تقرير 

   : أحمد تشيك اعداد الباحث      

  املحاكمة عن بعد خالل فترة الحجر الصحي تقرير حول ندوة تمت عن بعد تحت عنوان:

   426                                                                                                                                         ياسين شرف الباحث اعداد 

 2022أبريل  15لحلقة الثانية عشرة من سلسلة شذرات رمضانية فكرية في موسمها الثالث بتاريخ تقرير حول ا

 موضوع الحلقة: الحسبة الشرعية ودورها في مساعدة القضاء على مساعدة القضاء والفصل في الخصومات

  : 431                                                                                                                                   يوسف مفتاح اعداد الباحث 

 2022أبريل  12بتاريخ   من سلسلة شذرات رمضانية فكرية في موسمها الثالث  09تقرير حول الحلقة 

                                                                                                                                الخبرة القضائية في مجال املسؤولية اإلداريةموضوع الحلقة: 

 435 اعداد الباحث زين االسم الحسين                                                                                                                                                                       
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 كلمة افتتاحية

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  يعد متطور  وأسلوب جديدة رؤية الدولية االعمال و  القانون  مجلة اتإصدار  سدتج
 
  رافدا

 
 لحركة حقيقيا

  ، العلمي البحث
 
 ستفادةاال  بغية ،العلمية األبحاث نشرها خالل من ، لقانونيةا العلوم هوية يبرز أساسيا وإنجازا

 نشر  أهمية يعكس فإنه أخرى  جهة من أما جهة؛ من ،هذا والطلبة واألساتذة الباحثين جمهور  طرف من  منها

 أحد يعتبر  الذى الجامعية املؤسسات وكذا والدول، املجتمعات وتطور  تقدم في املحكمة العلمية األبحاث

 .العالمي املستوى  على الجامعات تصنيف في األساسية املؤشرات

 حلقة تشكل والتي ،املنتوعة القانون  فروع في ودراسات بحوث عدة على يشتمل الذى العدد هذا نقدم وإذ

 مصادر  دعيموت فهم،معار  لتعميق الكرام للقراء بتقديمها التحرير  هيئة تسعد التي البحثية السلسلة في مهمة

 مبحوثه

 العلمي املجلة هذه إصدار  إعادة على وعمل ساهم من كل إلى واالمتنان بالشكر  فيه نتقدم الذى الوقت في

 وهللا املوفق

 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 موضع القانون الجنايئ يف النظام القانوين

1الجزئية -األخرى ملحة عامة عن العالقة بني القانون الجنايئ و مجاالت القانون -  
Die Stellung des Strafrechts im System der Rechtsordnung 

-Ein Überblick über das Verhältnis des Strafrechts zu den übrigen  (Teil-)Rechtsgebieten- 

 Markus Wagnerاألستاذ. الدكتور 
 أستاذ القانون الجنائي، املسطرة الجنائية والفلسفة القانونية

 جامعة بون، أملانيا

 

 الباحث عبد اللطيف جلباويتمت الترجمة من طرف 

 جامعة ماربورغ، أملانيا

 

 ملخص

فهو يتفاعل معها بشتى الطرق. لذلك ينصح الطلبة بشدة بالتفكير  خرى،القانونية األ القانون الجنائي ليس بمعزل عن مجاالت 

 خرى أدائما في تأثيرات القانون الجنائي مثال على القانون املدني. في مقابل ذلك وفي حاالت متعددة ترتكز أحكام مجاالت قانونية 

عنها. فهنا يتوجب  )أجنبية (ترتبط بمجاالت قانونية اخرى بدورها على القانون الجنائي. وذلك عندما تصادف املحكمة أسئلة 

ق باألحكام فيما يتعل آخر قد ينطبق ش يء  خرى.عليها تقييم املسألة بشكل مستقل ألنها غير ملزمة عموما بتقييمات املحاكم األ 

 في إطار املراجعة.إال بغض النظر عن ذلك، ال يمكن تنسيق األحكام القضائية  كنالقضائية. ل

 

 Zusammenfassung 

 Das Strafrecht steht nicht beziehungslos neben den anderen Rechtsgebieten, sondern steht in vielfältiger 

Wechselwirkung mit ihnen. Studierende sind daher gut beraten, auch im Strafrecht an die Wertungen z.B. des 

bürgerlichen Rechts zu denken. Umgekehrt fungiert das Strafrecht oftmals als Maßstab, auf den die Vorschriften 

anderer Rechtsgebiete zurückgreifen. Kommt ein Gericht in die Situation, mit Fragen „fremder“ Rechtsgebiete 

konfrontiert zu werden, muss es diese selbständig würdigen und ist dabei im Regelfall nicht an die Einschätzungen 

anderer Gerichte gebunden. Etwas anderes kann bei rechtsgestaltenden Urteilen gelten. Im Übrigen kann eine 

Recht(sprechung) vereinheitlichung erst im Rahmen der Revision stattfinden. 

 

                                                           

  :ZJSنشر املقال ألول مرة في مجلة الدراسات القانونية  - 1

http://www.zjstische Studium 2020, 575 ("Wagner, Zeitschrift für das Juris 

)"online.com/dat/artikel/2020_6_1451.pdf 
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Iمقدمة .  

عادة في بداية مشوارهم الدراس ي الجامعي القانوني" ثالث تخصصات" قانونية. وهي القانون املدني، القانون  يواجه الطلبة

والقانون الجنائي. بما في ذلك قانون االجراءات املسطرية املرتبطة بها. حيث يستمر هذا الثالوث الى غاية نهاية التدريب م، العا

الب بشكل منتظم في منتصف الدراسة الجامعية من خالل كتابة بحوث قانونية القانوني، حيت يتم تقديم التدريبات للط

يتم تخصيص االمتحانات الكتابية “ Examens. 0„واجتياز اختبارات كتابية وشفوية، أيضا كجزء من امتحان الدولة، ما يسمى 

لش يء نفسه على التدريب القانوني ملجموعات القوانين هذه وينقسم االمتحان الشفوي بدوره الى أقسام مقابلة. وينطبق ا

 وامتحان الدولة القانوني الثاني.“Referendariat„التحضيري 

منفصلة عن بعضها البعض، حيث  هذا الهيكل املؤسساتي غالبا ما يعطي انطباعا لدى الطالب بأن مجاالت "القانون الثالث "

كشف عادة عن تفككك في هذه التخصصات. فالطالب يعزز هذا االفتراض حقيقة أن التنظيم الهيكلي لكليات القانون ي

يصادفون مرارا وتكرار أثناء مشوارهم الجامعي أسئلة تمس االفتراض الذي يقوم على هذا الفصل. فعلى سبيل املثال، في قانون 

ة املطالبااللتزامات الخاص يواجهون حقيقة أنه ينبغي عليهم الرجوع الى فصول القانون الجنائي عند فحص ما إذا كانت 

. ايضا في محاضرة القانون الجنائي حول موضوع السرقة، 2من القانون املدني موجودة 392بموجب الفقرة الثانية من الفصل 

“ fremd„(  اجنبي 3vgl. § 90 BGBذات الصلة بمسألة ما إذا كان الش يء )  (ff. BGB 854 §§)فإن مقتضيات قانون امللكية 

عملية نقل امللكية  التحقق  من  في هذا الصدد، على سبيل املثال يتوجبأيضا . (Abs. 1 StGB 242 §)بالنسبة للجاني املفترض 

. فبرغم من هذه الروابط، يمكن أن يؤدي الفصل العقلي بين املجاالت القانونية 4وما يليه من القانون املدني 292وفق الفصل 

( على الرغم أنه StGBي يسمح له فقط بنسخة ورقية من كتاب )الطالب في االمتحان الكتابي للقانون الجنائ أنحقيقة  إلى

 (. BGBيحتاج أيضا نسخة من القانون املدني  )

يجب عليه دائما التفكير في جميع "مجاالت القانون" وليس  أنهالعمل في املمارسة القانونية يدرك حقيقة  دأفاملرء الذي يب

يكون محامي الدفاع "الجنائي" الذي يمثل موكال بتهمة القيادة تحث  أن حصر التركيز في نطاق ضيق. على سبيل املثال، يجب

يفسر ملوكله متى وكيف يمكنه الحصول على تصريح  أنحتى يتمكن من  داري،على دراية بالقانون اإل  (StGB 316 §)تأثير السكر 

نية بالتعويض عن الضرر بتقديم عادة ما يقوم املحامي الذي يقدم دعوة مد آخر،. مثال (FeV 20 §)رخصة قيادة جديدة 

النيابة العامة لالطالع على ملف القضية في الحالة التي تكون الدعوى الجنائية معلقة ضد الجاني بسبب نفس  إلىملتمس 

حول قانون الضرائب،  أسئلةمن الناحية العملية، عادة ما تطرح  أيضاالحدث وذلك قصد الحصول على معلومات وأدلة قيمة. 

 باملشورة بشأن قانون امليراث، عند تصميم وصية مشتركة من قبل الزوجين. مر لق األ عندما يتع

التي تم سياقها قد تكون كافية إلعطاء فكرة، أنه ال معنى لتضييق نطاق التركيز على "مجاالت القانون" الفردية.  مثلةهذه األ 

 إلىر ينظ أنالتساؤل على أنفسهم، وهو كيف يجب  فالطالب يتوجب عليهم مند بداية مشوارهم الدراس ي الجامعي، أن يطرحوا

 ؟وماهي التفاعالت التي قد تنتج عن ذلك ،املوقف من وجهات نظر قانونية اخرى 

 مر تطوير وتنظيم بعض أنواع التفاعالت املمكنة، قصد تسهيل األ  -القانون الجنائي -من خالل هذا النص نحاول من وجهة نظر

 ي األول، بهدف تأسيس روابط بين مختلف التخصصات القانونية.على طالب الفصل الدراس ي الجامع

 

 

 

 

                                                           
So bspw. Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 44. Aufl. 2020, § 46 Rn. 5. 2 

242 Rn. 9.bspw. Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, §  3 

Näher Bosch (Fn. 3), § 242 Rn. 12 ff. 4 
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II تأثيرات القانون الدستوري على القانون الجنائي-. القانون الجنائي كجزء من القانون العام- 

التنظيمي  ىجزء من القانون العام. ليس باملعن -مثل قانون االجراءات املسطرية وقانون تنفيذ األحكام –يعتبر القانون الجنائي 

املستخدمة لفصل القانون املدني والقانون العام عن  5باملعنى املادي. وينطبق هذا بغض النظر عن النظريات العامة كنول

،  فالتهديد بفرض وتنفيذ العقاب هو عمل سيادي لسلطة الدولة وفقا للقانون املعمول به. فاألمر هنا ال يتعلق 6بعضها البعض

لضحية في االنتقام، بل بحقيقة أن الشخص املعني قد تمرد على النظام القانوني الذي يؤثر على فقط باملصلحة الخاصة ل

 حكام،مقتضيات القانون الجنائي باالقتران مع قانون املسطرة الجنائية وقانون تنفيد األ  إناملجتمع ككل. وبناء على ذلك ف

لنيابة العامة، الشرطة القضائية، املحاكم و املؤسسات على وجه الخصوص: ا(تضفي الشرعية على هيئات الدولة الرسمية 

لتدخل في الحقوق األساسية للشخص املعني. فالفقرة الثالثة من الفصل األولى من الحقوق األساسية وأيضا مبدأ  )العقابية

ل للترخيص مطلوب األساس القانوني املقاب أنتعني  )ساسية من الحقوق األ 91الفقرة الثالثة من الفصل  (سيادة القانون  

 لهذا الغرض. ويمكن هنا التمييز بين خمسة أشكال من التدخل:

التعدي األول على الحقوق األساسية، يقع حتى قبل حصول الفعل املجرم. ألن مجرد التهديد بالعقاب في حالة قيام املعني  إن

الفقرة (يقيد حريته العامة في التصرف  )الهمالأو التخلي عن فعل يلزم القانون بالقيام به حالة جرائم ا (باألمر بعمل معين

 .)7األولى من الفصل الثاني من الحقوق األساسية

االت في التدابير املتخذة على مستوى االجراءات الجنائية: واالحتم ساسيةيتجلى الشكل الثاني النتهاك القانون الجنائي للحقوق األ 

يعد تعديا على الحقوق الشخصية العامة للشخص املعني “  Beschuldigter„هنا متعددة، فاإلشارة الى شخص ما على أنه متهم 

. كما يمكن أن تتأثر الحقوق 8)الفقرة الثانية، من الفصل االولى اقترانا بالفقرة األولى، من الفصل الثاني من الحقوق األساسية(

. الحرية الشخصية (ff. StPO 102 §§)التفتيش  (  في حالةArt. 13 GGحرمة السكن) كاألساسية للفرد أيضا بإجراءات التحقيق: 

( عن طريق االعتقال االحتياطي أو السالمة الجسدية عند أخد عينة دم في حالة االشتباه في Art. 2 Abs. 2 S. 1 GGفي التنقل )

د أيضا حقوق أيضا جلسة االستنطاق الرئيسية على مستوى املسطرة الجنائية تقي. (81a StPO §)السياقة تحث تأثير السكر 

 Abs. 1, 231 Abs. 1 S. 1 StPO 230 §§)املتهم، ألنه ملزم أساسا بالحضور  )
   وقد يجبر على ذلك من خالل استعمال القوة إذا اقتض ى األمر ذلك.9

(§§ 230 Abs. 2, 231 Abs. 1 S. 2 StPO)  على فالحكم هنا يعد تعديا  بشكل نهائياالدانة املسألة االخرى أنه وحتى في حالة

دانة وحكم العقوبة. فالحكم يثبت أن الشخص املدان، مذنب إل الحقوق األساسية. وهذا التعدي له بعدين مختلفين: حكم ا

. 10. وهذا بدوره تعدي على الحقوق الشخصية للشخص املدان)السجل املركزي االتحادي(مثال بالسرقة وهذا مسجل في 

                                                           
Klarstellend bspw. Bock, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2018, S. 52; Gropp, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2015, §   5

1 Rn. 35 ff.; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 3 I. (S. 16); Joecks/ Erb, in: 
Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2020, Einl. Rn. 7; Sodan/Ziekow, 

Grundkurs Öffentliches Recht, 8. Aufl. 2018, § 67 Rn. 1 

5), § 67 Rn. 5 ff. m.w.N. Dazu im Überblick bspw. Sodan/Ziekow (Fn. 6 

Exemplarisch Sodan/Ziekow (Fn. 5), § 24 Rn. 5. 7 

Dazu bspw. Eisenberg/Conen, NJW 1998, 2241 (2246 f.); Kölbel, Jura 2006, 322 (323 f.); Roxin/Schünemann,  8

Strafverfahrensrecht, 29. Aufl. 2017, § 29 Rn. 12; jeweils m.w.N. 

hmen z.B. gem. §§ 232, 233 StPO; eingehend Roxin/ Schünemann (Fn. 8), § 44 Rn. 44 ff.Ausna 9 

ingehend Kaspar, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, 2014, S. 621 ff. m.w.N. 10 
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12 ااحدهممع عقوبة سالبة للحرية أو (ff. StGB 40 §§)قد تفرض غرامة   الحكم هو تنفيذه، حيث أساس نوأل  11كقاعدة عامة

(§§ 38 f. StGB)  ( وهذا يتعارض مع الحق في التملكArt.14 GG  ) أو( الحق في الحريةArt. 2 Abs. 2 S. 2 GG .) 

ند التعامل مع فصول ع ساسيةكما تجدر االشارة انه يجب أن يوضح بشكل كاف، أنه ينبغي دائما مراعاة بعد الحقوق األ 

القانون الجنائي. وهنا يتعين على املرء أن يشخص ما إذا كان التعدي هنا مبررا دستوريا وملاذا. وفي هذا الصدد فان أهم 

(، ومبدأ الذنب Art. 103 Abs. 2 GGهي مبدأ الشرعية أمام مقتضيات القانون الجنائي  )“Schranken-Schranken„الحواجز 

  13.ساسيةات الفصل األولى من الحقوق األ املتجذر من مقتضي

من الحقوق  90، يتوجب مراعاة قانون التنظيم املؤسساتي ألجهزة الدولة، حيث يمنح الفصل منفي الجانب األ  مور ولكي تكون األ 

 §ق وف وذلك قصد حماية تنوع األراء في نظام ديمقراطي، لذلك خرى االساسية امتيازا لألحزاب السياسية على املجموعات األ 

129 Abs. 3 Nr. 1 StGB  أعلنت املحكة الدستورية االتحادية عدم  إذا، اال إجراميةاليمكن اعتبار أي حزب سياس ي منظمة

 دستوريتها. 

 (Art. 21 Abs. 2, Abs. 4, 93 Abs. 1 Nr. 5 GG, §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG) املتطلبات لحضر حزب سياس ي  إنوبخالف ذلك, ف

 الذي يخول ملحكمة الجنايات ،يقوضها القانون الجنائي أنملحكمة الدستورية االتحادية بهذا الخصوص يمكن وأيضا سلطة ا

 أعضائه باملشاركة فيه. إدانةو  إجراميةتصنيف الحزب على أنه منظمة 

وانين ذا: تسمح قيمكن أن يكون التوزيع االتحادي للسلطات التشريعية مهما أيضا في القانون الجنائي. مثاالن قد يوضحان ه

األذى  إلحاق(  وألسباب وقائية من احتجاز األشخاص قصد حمايتهم من HSOG 29§ شرطة الوالية في هيسن على سبيل املثال)

من القانون الجنائي  على أن  922غير أنه في الوقت نفسه تنص الفقرة األولى من الفصل “ Ausnüchterungszelle„بأنفسهم  

ته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه يمكن للمرء أن يتوصل لفكرة مفادها، أنه وفقا من حري آخر حرمان شخص 

( وهذا هو HSOGسبقية على قانون الوالية )أل ( له اStGBالقانون االتحادي الذي هو ) إنف ساسية،من الحقوق األ  20للفصل

طبع األمر ليس بال كنهمة االعتقال التعسفي. لالسبب في أن ضابط شرطة والية هيسن يمكن أن يكون عرضة للمحاكمة بت

قانون الشرطة هو شأن من اختصاصات الواليات والذي ال يمكن في  إنمن الحقوق األساسية ف 21و21كذلك. وفقا للفصلين 

 ةإطار توزيع السلطات التشريعية االلتفاف عليه عن طريق القانون الجنائي الذي هو من االختصاصات التشريعية االتحادي

 املتنافس عليه 
14(Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG)ط ضاب إن. وعليه إذا تم استيفاء متطلبات قانون شرطة الوالية لوضع شخص ما رهن االحتجاز، ف

 الشرطة غير مذنب في هذه الحالة.

من  009 ا للمادةعلى مستوى االجراءات املسطرية الجنائية يمكن أن تطرح هنا أسئلة قابلة للمقارنة. فعلى سبيل املثال وفق

قانون املسطرة الجنائية هناك ثالثة شروط مسبقة لوضع الضنين رهن االعتقال االحتياطي: اشتباه عاجل بارتكاب جريمة، 

 Abs. 2 Nr. 1 Var. 1, Nr. 3 112 §).وجود سبب لالعتقال ومدى تناسب األمر، الى جانب أمور اخرى كالفرار وخطر التواطؤ 

StPO) 

                                                           
das Gericht von Strafe absieht (bspw. § 60 StGB). Das ist Möglich ist es in bestimmten Fällen aber z.B. auch, dass  11

aber kein Freispruch, sondern es tritt lediglich keine Geldoder Freiheitsstrafe neben den Schuldspruch. Auch in diesem 
Fall wird der Schuldspruch in das BZRG eingetragen und der Verurteilte muss die Kosten des Strafverfahrens tragen, 

vgl. § 465 Abs. 1 StPO. 

Vgl. § 41 StGB. 12 

2 BvR  –2 BvR 1062/87 = BVerfGE 80, 367 (379); BVerfG, Beschl. v. 24.10.1996  –Bspw. BVerfG, Beschl. v. 14.9.1989  13

1851/94, 2 BvR 1853/94, 2 BvR 1875/94, 2 BvR 1852/94 = BVerfGE 95, 96 (140). 

l. dazu bereits M. Wagner, Die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts, 2016, Rn. 194. 14 
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على سبب االعتقال تحت ما يسمى خطر تكرار الجريمة أي العود. وفقا لذلك يمكن فرض 112a StPO §ايضا  كما ينص القانون 

" إذا كانت هناك حقائق معينة تبرر  .االعتقال االحتياطي الذي يسبق املحاكمة وذلك لالشتباه في ارتكاب جرائم جنائية معينة

من الواضح   (112a Abs. 1 S. 1 StPO §)]…[  “ قبل صدور حكم نهائي من نفس النوع  أخرى خطر ارتكاب جرائم جنائية خطيرة 

املقتضيات هو تجنب املزيد من الجرائم التي تضرب املصالح القانونية والتي هي على وجه التحديد من مهام  هالغرض من هذ أن

قانون املسطرة  إنناحية اخرى فاالختصاصات التشريعية للواليات و من  إحدىالتي هي من جهة  15Ordnungsrecht الشرطة و 

  )رسميا(وتعتبرها غير دستورية  009املادة )املسطرية  (الجنائية هو قانون اتحادي. لهذا السبب تنتقد األدبيات القانونية الجنائية

 16.االختصاص الالزم إلصدار هذه الالئحة إلىألن الهيئة التشريعية االتحادية تفتقر 

 

: III على القانون الجنائي داري تأثيرات القانون املدني واإل -ام ثانوي القانون الجنائي كنظ- 

 وظيفة القانون الجنائي في النظام القانوني .0

 سلطتها من جانب واحد على املواطنين، إظهار التهديد بالعقوبة وفرضها ليس مجرد غاية في حد ذاته، ترغب الدولة من خالله  إن

واملتطلبات  حد كبير من املحظورات إلىاية املصالح القانونية. فالنظام القانوني يتألف ولكنها تهدف الى التحكم في السلوك، لحم

وهو ما يسمى "بقواعد السلوك" أو "تحديد املعايير". والغرض منها هو خلق توازن مناسب بين مجاالت حرية األشخاص. مثال 

توفر على ال إلزاميةوممتلكاتهم، من خالل  أرواحهملى على ذلك، يتم تقليل املخاطر التي يتعرض لها مستعملي الطريق العام ع

 زمة لكيفية التصرفال يحدد التعليمات ال…( نظام معقد من القواعد )قانون السير، التشوير الطرقي إلى إضافة ،رخصة سياقة

رات النظام القانوني ال يتكون فقط من املحظو  أنحركة السير على الطرق توضح كيف  إنفي كل موقف. ومع ذلك ف

. ألنه، حتى لو التزم جميع املعنيين بقواعد السلوك، فاملخاطر تبقى رغم ذلك قائمة. لذلك ومن حيث املبدأ، يقبل 17واملتطلبات

النظام القانوني هذه املخاطر. ألن حركة السير على الطرق، تعتبر بشكل عام مفيدة للمجتمع. ومع ذلك فهناك توازن. فمن جهة 

يجب أن تكون السيارة تتوفر على  أخرى ومن جهة  (StVG 7 §)بشكل منتظم بغض النظر عن الخطأ  أن مالك السيارة مسؤول 

تقرير التأثير التحفيزي لهذه املقتضيات، يحيط املشرع ببعض هذه املحظورات واملتطلبات  أجل. ومن (PflVG 1 §)تأمين قانوني 

 21 §كالقيادة بدون رخصة سياقة  )ي لوائح املخالفات االداريةبعقوبة، الغرامات املنصوص عليها ف(بالتهديد حالة انتهاكها 

StVG)  والقيادة في حالة سكر ) 

(§ 316 StGB) .اخل د وليةهذا التهديد يعزز حماية املصالح القانونية. كما أن التهديد القانوني الذي يصاحبه عقوبة له األ ف

 ض عقوبة.النظام القانوني أكثر من تلك التي ال يصاحبها تهديد بفر 

 )وأيضا املصالح القانونية التي يحميها(بخالف ذلك، ينشأ االنطباع بأن القانون الجنائي هو مجرد تهديد فارغ وأن الحظر أو األمر  

م انتهاكه الذي ت مر فرض العقوبة يعمل على تأكيد أن الحظر أو األ  إنليس مهما للدولة، كما هو معبر عنه في القانون. وبالتالي ف

 18.ساريا بالطبع ومع ذلك ال ينبغي التشكيك فيه بسبب هذا االنتهاك اليزال

 

                                                           
لحماية المصالح القانونية من خالل فرض عقوبة لردع الشخص المدان وغيره من الجناة المحتملين عن ) وقائيا(صحيح أن القانون الجنائي يهذف أيضا  15

 .Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl، راجع مقدمة )مايسمى بالمنع العام السلبي والخاص السلبي(ثلة في المستقبل ارتكات جرائم مما
2019, § 3 Rn. 15, 18). Das Strafrecht verfolgt diesen Zweck aber nur mittelbar und gerade nur im Wege der 

„Motivation“; für den unmittelbaren (und ggfs. auch „handfesten“) Rechtsgüterschutz gibt es das Polizeirecht. 
 

. Paeffgen, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 5. Aufl. 2016, § 112a Rn. 3  16

ff., Vor §§ 112 ff. Rn. 12 f. m.w.N. 

nzikowski, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. Aufl. 2020, Einl. Rn. 18.Vgl. dazu etwa Re 17 

So bspw. die restitutive Straftheorie von Freund in Freund/ Rostalski, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, § 1  18

Rn. 28 ff., 49. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

19 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 النتيجة: مالئمة القانون الجنائي  .9

توضح التطبيقات السابقة أن القانون الجنائي ال يمكن أن يكون ذا صلة اال عندما تكون هناك أيضا قواعد سلوك مقابلة 

„herantreten“املالئمة.في اطار  و التي تفرض عليه التعامل معها 

مبدأ التناسب. الذي ينبع من سيادة القانون،  إطار وفي  )أخطر سيف للدولة(القانون الجنائي، الذي هو في نفس الوقت  إن

صحيح أن املسؤولية الجنائية 19(.Grundsatz-ratio-ultimaبعقوبة وذلك وفقا ملبدأ )“ kleine„ يحظر معاقبة كل انتهاك صغير

قواعد السلوكية، ولكن هذا ال يعني ان كل انتهاك للمعايير السلوكية يجب أو قد يؤدي حتما الى تكون عندما يتم انتهاك ال

 عقوبة

. من حيث املبدأ “asymmetrischer„20. وهذا ما يدفع املرء للتحدث عما يسمى بامللحقات غير املتكافئة )السيما عقوبة جنائية(

لذلك فالقانون يحظر التدخل في سلطة اتخاد القرار. التي يمتلكها املالك  على سبيل املثال حق مطلق. BGB 903 §تعتبر امللكية

عاقب عليه القانون، يفيما يمكن فعله وما ال يمكن فعله بالش يء. ومع ذلك ليست كل أشكال هذا التدخل  21بمفرده وبحرية

 تم ذلك عن قصد  إذا إالتالفها أو تدميرها إفمعظم األشياء ال يعاقب على 

(§ 303 StGB i.V.m. § 15 StGB) املمتلكات، واالستثناء املطبق  إهمالألن القانون ال يقر أي عناصر عامة عن الضرر الناتج عن

 Abs. 1 StGB i.V.m. § 306d Abs. 1 Var. 1 306 §) .إهمال هنا على سبيل املثال التسبب في اشتعال النيران في املباني نتيجة 

StGB) 

 

 لوكيةأصل ونوعية املعايير الس -2

ينظم حصريا متطلبات العقوبة بناء على انتهاك  خير ليس القانون الجنائي نفسه. فهذا األ  تطلباتمصدر املحظورات وامل إن

فيما  أكبر . ويتجلى هذا بشكل 22داري موجود للمعايير السلوكية. بدال من ذلك هذه القواعد هي جزء من القانون املدني واإل 

 يسمى بالقانون الجنائي الفرعي 

„Nebenstrafrecht“  أي ذلك الجزء من القانون الجنائي الذي ال ينظمه القانون الجنائي نفسه ولكن في القوانيين املتخصصة

مثال على “. entgegen § xy„معاقبة من يتصرف خالف الفقرة  أساسهاذات صلة، حيث غالبا ما توجد تقنية التحكم، والتي 

 23كل انتهاك تم عمدا  ) Abs. 1 S. 1 WaffG( § 36 Abs. 1 S. 1 WaffG) 36 §(سالحذلك، يعاقب طبقا لقانون تنظيم حمل ال

لقانون ن أحكام اإللوائح تخزين األسلحة النارية. و لكن، حتى لو في الحالة التي ال يتم فيها صياغة القانون بشكل صريح، ف

 و   (ff. StGB 242 §§)سلوك فيما يتعلق بالسرقة هو معيار ال(BGB 903 §) الجنائي ال تختلف. مثال على ذلك، فحق امللكية 

تعريض حركة املرور على س من القانون الجنائي 207أيضا طبقا للفقرة األولى من الفصل . (StGB 303 §)  باملمتلكات اإلضرار 

غير  ن السير.من قانو  91الطرق للخطر من خالل القيادة بشكل غير صحيح عند معابر الراجلين يخضع لتنظيم املقابل للمادة 

                                                           
16), § 3 Rn. 5 ff. Bspw. Rengier (Fn. 19 

Vgl. etwa Lüderssen, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70.  20

Geburtstag, 2005, S. 163 (170 
، او ان هناك مصلحة )حق الرهن(مثل  ومع ذلك يمكن تقييد حرية المالك في حق التصرف من خالل حقيقة أن هناك ظرف ثالث لديه مصلحة مشروعة21

(. vgl. § 306a StGB)عامة مشروعة في حظر سلوكيات معينة كحرق مبنى سكني مأهول بالسكان، الن هذا قد يعرض حياة و أطراف مستأجرين للخطر 

 (.WaffG 63)§ أو ترك أسلحة نارية ملقاة في مكان عام (. Nr. 1 TierSchG 71)§ او قتل فقاريات بدون سبب 
  

 

Dazu bereits M. Wagner (Fn. 15), Rn. 165, 209 m.w.N.; ausf. ders., in: Godinho/Papathanasiou/Schneider/Schumann   22

rsg.), Kollektivierung als Herausforderung für das Strafrecht (erscheint demnächst). 

9b StGB) gilt gem. Art. 1 EGStGB auch für alle Vorschriften des sog. 7–Der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuchs (§§ 1 23

Nebenstrafrechts, sofern dort nichts Spezielleres geregelt ist. Das gilt folglich auch z.B. für das Vorsatzerfordernis gem. 
§ 15 StGB. 
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م القانوني على سبيل املثال، ال يوجد في النظا. التفسير يصبح أكثر تعقيدا في الحالة التي ال يكون هناك معيار صريح للسلوك أن

على أن هذا السلوك محظور. وعلى عكس ذلك  إجماعأي حظر صريح على طعن شخص اخر قصد إيذائه. ومع ذلك هناك 

ألنه في مثل هذه الحاالت (Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB 223 §§)راحة في القانون الجنائي هناك حقيقة أنه يعاقب عليه ص

موجود. ألن القانون يتطلب ضمنيا هذا الحظر في موضع  )غير مكتوب(يمكن االستنتاج بشكل استثنائي أن مثل هذا الحظر 

القانون الجنائي من أجل تحديد وجود الحظر، ال  حقيقة وجوب تفسير  إن. ومع ذلك ف24وبالتحديد في القانون الجنائي آخر 

للتصنيف (و الطبيعة القانونية  )القانوني للنص(تعني أن الحظر نفسه هو قانون جنائي، حيث يتوجب عدم معادلة املصدر

 دني.من قواعد القانون امل )غير مكتوب (فاألمر يتعلق بتنظيم السلوك بين املواطنين لذلك فهو معيار )القانوني النظري 

يعية الهيئة التشر  أنهذا يفترض  إنعلى العكس من ذلك اذا أراد املشرع استنباط معايير سلوكية من القوانيين الجنائية، ف

القانون  ينظم القانون املدني مع)الجنائي(كان التشريع الجنائي االتحادي  إذاذات الصلة لديها االختصاص املناسب لذلك ف

االختصاص القانوني، ألن الهيئة التشريعية االتحادية  اشكالهذا ال يطرح  إنبشكل ضمني ف Abs. 1 Nr. 2 StGB 224 § الجنائي

غير أنه من ناحية ثانية ال يسمح للهيئة  Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GGمخولة هنا لكال االختصاصين وفقا للحقوق األساسية 

 25.التشريعية االتحادية تنظيم قانون شرطة الوالية في شقه الجنائي

 

 .ملخص4

نظرا ألنه جزء من القانون العام ويتكون من تعديات مختلفة على الحقوق األساسية، فلكل فرد هنا الحق في مراجعة الشرعية 

لذلك يعتمد القانون الجنائي على القانون املدني واالداري، لدرجة  إضافةالدستورية قصد تطبيق مقتضيات القانون الجنائي، 

القواعد التي عندما يتم االخالل بها. تحث أي شروط وأي ظرف وبأي طريقة من خالل تنظيمها حصرا هذه املجاالت تضع  أن

 في القانون الجنائي.

 

IV تأثيرات القانون الجنائي على التخصصات الفرعية االخرى . 

ون الجنائي ملدى تأثير القانوفيما يلي سوف نتطرق  أخرى،ملدى تأثر القانون الجنائي بمجاالت قانونية  نلقد تم التطرق حتى ال 

 بدوره على هذه املجاالت.

 

 التأثيرات الظاهرة-0

 )وقوانيين العقوبات تطلباتاملحظورات وامل(أي  )غير الجنائية(التمييز املوصوف أعاله بين القواعد السلوكية  إنفي هذا الصدد ف

الثانية من رة قحماية باملعنى املقصود في الف نهي قواني القوانين الجنائية أنيجب مراعاتها. فعلى سبيل املثال غالبا ما يذكر 

، 27فهذا غير صحيح، ألنه في الواقع معيار سلوك القانون املدني وليس القانون الجنائي نفسه .26من القانون املدني 392الفصل 

ينطبق هنا على  آخر ش يء  . فال 28من مقتضيات القانون الجنائي ضمنيا إال حتى ولو كان وجود هذه القاعدة ال يمكن اشتقاقها 

                                                           
. Aufl. 1922 (Neudruck 1965), S. 153 ff.; vgl. M. Wagner (Fn. 15), Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, 4 24

Rn. 165, 209 m.w.N. 
 IIانظر أعاله   25
 Iانظر أعاله    26

Vgl. Lüderssen (Fn. 22), S. 169 ff.; M. Wagner (Fn. 15), Rn. 170, 207. 27 
 II .66انظر اعاله  28
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الشائعة ليست في الواقع  مثلةهذه األ  إنوفي هذا الصدد ف 29من القانون املدني 019قوانين الحظر باملعنى املقصود بالفصل 

 حاالت تأثير القانون الجنائي على القانون املدني.

 

 .القانون الجنائي كقيمة نوعية9

للنظام القانوني. نظرا ألنه ال يمكن معاقبة سوى االنتهاكات الجسيمة  خير ل األ ، فالقانون الجنائي هو الح30وضحنا سابقاأكما 

بشكل خاص. فالقانون الجنائي يعمل هنا بعدة طرق كمعيار لخطورة انتهاكات القواعد. وفي هذا الصدد هناك عدة نقاط 

 رى.أخئي مع العقوبة املحدد من جهة دانة الصادر بشكل نهاإل اتصال ممكنة: بين القانون الجنائي املوضوعي من جهة وحكم ا

 

 تقييمات القانون الجنائي  )أ

مثال على ذلك هو  .)من وجهة نظر موضوعية(القانون يربط جزئيا مسألة ما اذا كان انتهاك قاعدة معينة يعاقب عليه  إن  

دعاوى التي تم االنتهاء منها بالفعل مع هذه املؤسسة القانونية من املمكن استئناف ال (ZPO 580 §)املدنية  الرد شروط إجراءات

من قانون املسطرة املدنية. فالشاهد الذي يستند الحكم  Nr. 3 ZPO 580 §بأثر قانوني، حيث من األسباب املمكنة لذلك وقفا 

الشاهد  ال يكفي أن يدلي إنهالنهائي على شهادته. " مذنب بارتكاب انتهاك يعاقب عليه القانون لواجب قول الحقيقة" ومع ذلك ف

. فعند تقييمه مسألة ما إذا كان )من القانون الجنائي  010راجع الفصل   (بشهادة الزور بإهمال ما لم يكن قد أدى اليمين

مقتضيات القانون الجنائي هي األنسب وليس حقيقة أن الشاهد حكم عليه قانونا من  إنسلوك الشاهد يعاقب عليه أوال. ف

. األمر ينطبق نفسه على )31من قانون املسطرة املدنية 730راجع القيد الوارد في املادة (ة زور. قبل محكمة جنائية إلدالئه شهاد

 920و912أي شخص مذنب بارتكاب جريمة جنائية بموجب الفصول  إن" ف. Abs. 1 Nr. 4 BGB 2239 §سبب عدم األهلية لإلرث 

. وكذلك في حالة رث يستحق اإل  ال “املوص ي بعد الوفاةمن القانون الجنائي فيما يتعلق بالتصرف في  924غاية الفصل  إلى

 2333 §)"  0في رقم  إليهمية أو جنحة عمدية ضد أحد املشار امذنب بارتكاب جن]…[  الحرمان من نصيب اجباري ألن "السليل 

Abs. 1 Nr. 2 BGB) مع مقتضيات القانون  كان السليل قد أدين من قبل محكمة جنائية ال يهم هنا وهذا يختلف إذاما  أنه. غير

 .Abs. 1 Nr. 4 BGB32 2333 §املدني 

وفقا ل " اذا" أو "كيف". أوضح مثال على ذلك هو توزيع  )املوضوعية (ال يفرق القانون املسؤولية الجنائية  أخرى في وضعية 

كم اص واقعي على الحاالختصاص القضائي في الدعوى الجنائية. ال تعتمد املسألة على أي محكمة وأي هيئة تحكيم لها اختص

 .(Abs. 2 StGB 12 §)أو جنحة (Abs. 1 StGB 12 §)ية اكان الفعل جن إذااملتوقع فحسب، بل تعتمد أيضا ما 

أي ظرف من الظروف. ولكن  تله االختصاص تح (GVG 25 §)كان الفعل يعد جناية ال يمكن أن يكون القاض ي الجنائي ) إذا

وغرفة الجنايات  (ff. GVG 28 ,24 §§)الختصاص لهيئة املحلفين لدى املحكمة االبتدائية ا إناعتمادا على العقوبة املتوقعة ف

 لدى محكمة الوالية

 (§§ 74 ff., 76 GVG). 

 

 

                                                           
Lüderssen  291998تواطؤ أم تعاون هادف؟-ية و األطباءالتعاون بين صناعة المعدات الطب, S. 44 Fn. 80; ders., in: Ebert u.a. (Hrsg.),  

Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999, 1999, S. 487 (488 f.); M. Wagner (Fn. 15), 
Rn. 170, 207 

 III. .2انظر اعاله  30

in: Kürger/Rauscher (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Bd. 2, 6. Aufl. 2020, § Vgl. Braun/Heiß,  31

580 Rn. 15. 

Klarstellend bspw. Hauck, NJW 2010, 903 (904). 32 
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 االدانة الجنائية  )ب

ثير من أي شكل من أقانونية معينة عند وجود حكم نهائي. كقاعدة عامة ال يأتي الت آثار هناك مقتضيات اخرى يترتب عليها 

 كليهما. أو كال االدانة، ولكنه يعتمد على الحكم الذي يصدر في جريمة أو العقوبة املفروضة كحد أدنى أش

 حكم ادانة محدد  )أ.أ

تعتمد التبعات القانونية ذات الصلة جزئيا على محتوى حكم االدانة، فعلى سبيل املثال ال يجوز تعيين شخص أدين بحكم 

 .Abs. 2 Nr. 3 lit 6 § .من القانون الجنائي مديرا لشركات ذات املسؤولية املحدودة 932ل نهائي باإلفالس املتعمد، طبقا للفص

b GmbHG   

 

 عقوبة  محددة)ب.ب 

وعلى العكس من ذلك ترتبط بعض املقتضيات القانونية بمقدار محدد من العقوبة في حالة االدانة. وذلك بغض النظر عن 

حبسية مع وقف التنفيذ أم ال. تنتهي عالقة موظف الخدمة املدنية بحكم القانون إذا كانت العقوبة ال إذاالجرم املرتكب وما 

 .(Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG 24 §)بعقوبة سالبة للحرية ملدة سنة واحدة على األقل بسبب فعل متعمد  خير أدين هذا األ 

 

 محدد و عقوبة محددة إدانةحكم  )ج.ج 

الذمة  اءإبر محدد وعقوبة محددة، على سبيل املثال، ال يمكن  إدانة، كال من حكم تتطلب العديد من املقتضيات بشكل تراكمي

االعسار ألولئك الذين. " في السنوات الخمس االخيرة قبل تقديم  إجراءاتمن  Abs. 1 Nr. 1 InsO 290 §من الديون املتبقية

ج لغرامة 932الى  932القانون الجنائي  طبقا لفصول  إدانةطلب فتح مسطرة اجراءات اإلعسار أو بعد هذا الطلب، بسبب 

 كمعدل يومي أو عقوبة حبسية تزيد عن ثالثة أشهر" 21تزيد عن 

 

V جرائي . البعد اإل 

مناقشة كيفية تأثير هذا الوضع على الحالة  أخيراكما هو موضح ونظرا لوجود تفاعالت كبيرة بين مجاالت القانون. يتوجب 

يتم فحص فقط الجوانب التي يكون فرع املحكمة املختصة مسؤوال  33ملحكمة وكقاعدة عامةالعملية. ألنه على صعيد إجراءات ا

كان لقرار املحكمة أهمية تأسيسية فيما يتعلق باملسألة القانونية ذات  إذاعنها. وهنا يجب التمييز على وجه الخصوص وفقا ملا 

 ذا كان لالعتماد تأثير تفسيري فقط.إالصلة أو 

 

 القات القانونية.تحديد ضمني للع0

مختلف املحاكم مستقلة عن بعضها البعض وهذا يمكنها من أن تقرر بشكل  إنف، طاملا ان قرار املحكمة ليس له تأثير تكويني

الش يء الذي قد يجعل هذه القرارات الصادرة عن مختلف املحاكم تتعارض مع بعضها البعض من حيث املوضوع.  .مستقل

اقتنعت  (StPO 261 §)ألنه طبقا  Bباألذى الجسدي على حساب  Aعلى  -قاض ي الجنايات -ةمثال: قضت املحكمة االبتدائي

لدى املحاكم املدنية  A" دعوى قضائية" ضد  B. يصبح الحكم نهائيا إذا رفع Bوجه ضربة بقبضة اليد على وجه  Aاملحكمة أن 

ا الفعل. فاملحكمة املدنية هنا غير ملزمة بالحكم واملعاناة التي لحقت به جراء هذ لمللحصول على تعويض عن الضرر عن األ

لم يضرب  Aأن (Abs. 1 ZPO 286 §)نفسها. لذلك يمكن أن تتوصل طبقا  دلةولكن يمكنها، بل يجب عليها تقييم األ  34الجنائي

B .أيضا. ال ينطبق هذا االستقالل على الوقائع فحسب، بل على القضايا القانونية وبالتالي رفض املطالبة بالتعويض 

                                                           
رفع مطالبة بالتعويض في إطار . ةوفي ظل ظروف معين, حيث يمكن لضحية ( ff. StPO 306)§§ ومع ذلك، هناك امكانية توحيد اجراءات الدعوى   33

 .الدعوى الجنائية ذون االضطرار الى رفع نزاع قانوني مستقل امام المحكمة المدنية في نفس الوقت

Klarstellend etwa Emmert, ZRP 2018, 82 (82). 34 
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قد خالف التزاماته تجاه الشركة بموجب قانون  -شركة املساهمة إدارةعضو مجلس  – Aمثال، قضت محكمة مدنية أن 

نفس الخط توجه النيابة العامة تهمة خرق األمانة ضد  في،(Abs. 2 AktG 93 §)بدفع تعويض  خير الشركة. فقضت على هذا األ 

A  لقانون الجنائي.من ا 911طبقا للفقرة االولى من الفصل 

كان يتناسب مع مقتضيات  خير وبررت قرارها بأن سلوك هذا األ  مانةمن تهم خيانة األ  Aومع ذلك قضت املحكمة الجنائية بتبرئة

بتقييم قانون الشركات للمحكمة املدنية طبقا للفقرة األولى من  هنا قانون الشركة. كما أن املحكمة الجنائية ليست ملزمة

 من قانون التنظيم القضائي. 02قانون الجنائي والفقرة الثانية من املادة من ال 919الفصل 

عن طريق االستئناف ألن محاكم االستئناف يجب أن تتبع خطا موحدا  إال ان القضاء على هذا التناقض في األحكام ال يمكن  

رأيها  ائية لدى املحكمة االتحادية ال يتوافقكانت الغرفة الجن إذاالى حد كبير عند تفسير القضايا القانونية. على سبيل املثال 

 029وفقا للفقرة الثالثة من املادة  خرى مع غرفة جنايات اخرى فال يجوز لها أن تقرر، بل يتوجب عليها أن تطلب من الغرفة األ 

لب هو احبة الطكذلك فان خط التوجيهي للغرفة ص مر من قانون التنظيم القضائي ما إذا كانت تتمسك برأيها. إذا لم يكن األ 

 صدار إكانت الغرفة االخرى ال تريد االنحراف عن قرارها، فهنا يتوجب على الغرفة التي أصدرت الطلب إذا املبدأ التوجيهي. أما و 

وينطبق الش يء نفسه على العالقة بين الغرفتين الجنائية  (Abs. 2 GVG 132§)   علىقرار مركزي من قبل الغرفة الجنائية األ 

حيث هناك غرفة مشتركة عليا لدى املحاكم  )مثل القانون االداري أو قانون العمل (مجاالت اخرى من القانون  واملدنية في

 .)املتعلق بوحدة االختصاص القضائي للمحاكم االتحادية 27راجع الفقرة الثالثة من املادة  (العليا االتحادية لهذا الغرض 

 

 .األثر التأسيس ي لقرارات املحاكم9

تقوم محكمة  ،. مثالخرى إذا كان لقرار املحكمة تأثير تكويني. في هذه الحالة يكون التأثير ملزما أيضا للمحاكم األ  آخر  نطبق ش يءي

بسبب  F. هنا ال يمكن للنيابة العامة تحريك املتابعة ضدأخرى مرة  Fوالقرار نهائي هنا. يتزوج  Fو  Mبحل الزواج بين  سرةاأل 

 أن رةسللطالق لم يتم الوفاء بها. وبالتالي ال ينبغي ملحكمة األ  سرةمتطلبات قانون األ  أنحجة ب(StGB 172 §)الزواج املزدوج 

 ملزمة به.  أخرى الرسمي لقرار محكمة األسرة الذي سيجعل محكمة جنائية  ثر . كل ما يهم هنا هو األFو Mتفسخ زواج 

 

VIملخص . 

فهو يتفاعل معها بشتى الطرق. لذلك ينصح الطلبة بشدة بالتفكير  ،خرى القانون الجنائي ليس بمعزل عن مجاالت القانونية األ 

 خرى أدائما في تأثيرات القانون الجنائي مثال على القانون املدني. في مقابل ذلك وفي حاالت متعددة ترتكز أحكام مجاالت قانونية 

عنها. فهنا يتوجب  )أجنبية (نونية اخرى بدورها على القانون الجنائي. وذلك عندما تصادف املحكمة أسئلة ترتبط بمجاالت قا

ق باألحكام فيما يتعل آخر قد ينطبق ش يء  خرى.عليها تقييم املسألة بشكل مستقل ألنها غير ملزمة عموما بتقييمات املحاكم األ 

 في إطار املراجعة.إال بغض النظر عن ذلك، ال يمكن تنسيق األحكام القضائية  كنالقضائية. ل
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وفق قانون املسطرة الجنائية ومسودة املرشوع. اإلشكاالت املرتبطة باالحتفاظ بالحدث  

Issues related to the retention of the accused juvenile in accor 

the Criminal Procedure Law and the draft law. 

: إبراهيم الغندور الدكتور 
 واالقتصادية واالجتامعية ذ بكلية العلوم القانونيةأستا

 بفاس-جامعة محمد بن عبد الله  
 

 : امللخص

تشكل ظاهرة جنوح األحداث آفة اجتماعية خطيرة ومعقدة، وهي من املشاكل االجتماعية العويصة التي تواجه جميع أقطاب 

اد آليات مع وسائل فعالة ملعالجتها بكيفية تنسجم مع العالم املتقدمة منها والنامية على حد سواء، مما يستلزم اعتم

خصوصية الحدث، الش يء الذي يؤدي إلى التخفيف من آثارها السلبية وكذا التقليص من حجمها خاصة وأن الظاهرة في 

 تصاعد مستمر ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة.

تأخذ بعين االعتبار إصالح األحداث الجانحين وهو األمر الذي يتطلب إقرار سياسة جنائية خاصة تراعي هذه الخصوصية و 

وعالجهم وتأهيلهم إلعادة إدماجهم في املجتمع، فمرحلة الحداثة ذات أهمية كبيرة من الناحية اإلجرامية إذ تتكون وتتبلور 

 فيها العوامل التي تواجه نمو وتطور شخصية الحدث، وتحدد بذلك اتجاه سلوكياته في املستقبل.

ملغربي لم يكن في معزل عن هذا املبدأ حيث عمل على تكريس مصلحة الحدث الفضلى وتمتيعه بمجموعة من كما أن املشرع ا

الضمانات خالل جميع مراحل الدعوى العمومية بهدف تمتيع الحدث الجانح بمعاملة خاصة تراعي ظروفه واحتياجاته بطريقة 

رحلة جديدة تتخذ من ضمانات املحاكمة العادلة الوسيلة تختلف عن تلك املتبعة مع الرشداء، كل هذا من أجل التأسيس مل

األساسية في إصالح الحدث الجانح وإعادة تأهيله، إال أن املنظومة الجنائية الخاصة باألحداث في املغرب تعرف عدة معيقات 

اصة خالل مرحلة مسطرية هامة قد تكون سببا في تعثر عملية إصالح الحدث الجانح في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وخ

البحث التمهيدي وذلك بالنظر ألهمية هاته املرحلة خاصة بكونها تتضمن إجراءا ماسا بحرية الحدث املتهم واملتمثل في  االحتفاظ 

بالحدث وما قد ينتج عنهما من إشكاالت قانونية وواقعية ، خاصة في ظل النقاش الدائرة حول املستجدات التي جاء بها مشروع 

 طرة الجنائية والذي سنرى هل استطاع اإلحاطة بكل جوانب هذه اإلشكاالت ام ال؟قانون املس
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Abstract : 

The phenomenon of juvenile delinquency constitutes a serious and complex social scourge, and it is one of the 

Insoluble social problems confronting all the poles of the world, developed and in Developing.  Social crisis. This 

requires the adoption of a special penal policy which takes account of this specificity and Take into account the 

reformation, treatment and rehabilitation of juvenile offenders with a view to Their reintegration into society. 

The Moroccan legislator has not isolated himself from this principle, since he has endeavoured to perpetuate the 

interest Superior of the minor and to offer him a set of guarantees at all stages of the procedure Public, with the 

aim of offering the juvenile delinquent special treatment which takes into account his Situation and needs in a 

different way than with adults.  One of the guarantees Of a fair trial is the first means of reform and reintegration 

of juvenile delinquents. However, the penal system for minors in Morocco has several procedural procedures 

Important.  The obstacles that can cause the process of re-education of minors to fail Offenders at all stages of the 

criminal case, especially during the investigation phase Preliminary, given the importance of this step.  This step is 

special because it Includes a severe measure for the freedom of the accused minor, which is to keep the minor 

and the Legal and realistic issues that may arise, particularly in light of the discussion in Course on the changes 

brought about by the draft code of criminal procedure, which we will see if it has Been able to learn about all 

aspects of these problems or not? 

 

، وهي من املشاكل االجتماعية العويصة التي تواجه جميع أقطاب 35تشكل ظاهرة جنوح األحداث آفة اجتماعية خطيرة ومعقدة

، مما يستلزم اعتماد آليات مع وسائل فعالة ملعالجتها بكيفية تنسجم مع 36العالم املتقدمة منها والنامية على حد سواء

يف من آثارها السلبية وكذا التقليص من حجمها خاصة وأن الظاهرة في خصوصية الحدث، الش يء الذي يؤدي إلى التخف

 تصاعد مستمر ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة.

وهو األمر الذي يتطلب إقرار سياسة جنائية خاصة تراعي هذه الخصوصية وتأخذ بعين االعتبار إصالح األحداث  

رحلة الحداثة ذات أهمية كبيرة من الناحية اإلجرامية إذ تتكون الجانحين وعالجهم وتأهيلهم إلعادة إدماجهم في املجتمع، فم

 .37وتتبلور فيها العوامل التي تواجه نمو وتطور شخصية الحدث، وتحدد بذلك اتجاه سلوكياته في املستقبل

 ومن هنا استهدف تشريع األحداث مبدأ أساسيا في معالجة جنوح األحداث سواء في قواعد املوضوع الجنائية الخاصة 

بشروط التجريم والعقاب، أو في القواعد اإلجرائية التي تتبع بعد وقوع الجريمة، أال وهو الوصول إلى إصالح حالة الحدث، 

وليس توقيع العقاب الذي قد يعتمد كهدف عادة لدى البالغين، وفي سبيل ذلك أفرد القانون قواعد إجرائية خاصة باألحداث 

                                                           

 .093، بدون طبعة، ص. 2000و فاس،جعفر العلوي، "القانون الجنائي العام: الجريمة، العقوبة"، مكتبة املعارف الجامعية، الليد -35

 .07، ص. 2002مصلح الشرادي، "انحراف األحداث في التشريع املغربي والقانون املقارن"، مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة األولى عبد الرحمان  -36

 .23طبعة، ص. بدون  2003جعفر العلوي، "علم اإلجرام"، مكتبة املعارف الجامعية، الليدو فاس،  - 37
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االجتماعي املتوخى منها، والتي تتميز باملرونة والبعد عن الشكليات املفرطة والخروج في  الجانحين تنسجم إلى حد ما مع الغرض

 .38كثير من النقاط عن القواعد العامة

واملشرع املغربي لم يكن في معزل عن هذا املبدأ حيث عمل على تكريس مصلحة الحدث الفضلى وتمتيعه بمجموعة  

مومية بهدف تمتيع الحدث الجانح بمعاملة خاصة تراعي ظروفه واحتياجاته من الضمانات خالل جميع مراحل الدعوى الع

بطريقة تختلف عن تلك املتبعة مع الرشداء، كل هذا من أجل التأسيس ملرحلة جديدة تتخذ من ضمانات املحاكمة العادلة 

صة باألحداث في املغرب تعرف عدة الوسيلة األساسية في إصالح الحدث الجانح وإعادة تأهيله، إال أن املنظومة الجنائية الخا

معيقات مسطرية هامة قد تكون سببا في تعثر عملية إصالح الحدث الجانح في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وخاصة خالل 

مرحلة البحث التمهيدي وذلك بالنظر ألهمية هاته املرحلة وذلك لكونها تتضمن إجراءا ماسا بحرية الحدث املتهم واملتمثل في  

 حتفاظ بالحدث وما قد ينتج عنه من إشكاالت قانونية وواقعية .اال 

 وقبل الخوض في املوضوع البد لنا من الوقوف على أهم املفاهيم األساسية له.

الحدث لغة: هو صغير السن، أو حديث السن، يقال "غالم" أي حدث و"غلمان" أي أحداث، وقد يقال رجل حدث  

 .39أي شاب

لحدث الجانح فهو كل شخص لم يبلغ السن املنصوص عليها قانونا لبلوغ الرشد الجنائي، أما التعريف القانوني ل 

 .40ويرتكب أحد األفعال املخالفة للقانون أو النظام العام

 41يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة" حيث اعتبر قانون املسطرة الجنائية على أنه: "

وفق ما تنص عليه قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث  كما أن الحدث الجانح 

"هو كل طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العالقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن 

 .42طريقة مساءلة البالغ"

و أيام حسب التشريعات ووفقا للشكليات املقررة كما يقصد باالحتفاظ احتجاز مؤقت للمتهم الحدث ملدة ساعات أ

قانونا تحت رقابة القضاء ألجل ضرورات جمع األدلة وتمحيصها بسبب توافر دالئل قوية ومتطابقة على االتهام من أجل حسن 

 .43سير البحث

بمنطقة  0297لسنة  هذا و يمكن القول على أن بداية االهتمام بعدالة األحداث في املغرب تجسد مع ظهور أول نص تشريعي

سنة، إذا ثبت أنه ارتكب الفعل املنسوب إليه بدون إدراك  03طنجة الدولية، والذي نص على تبرئة املتهم الذي يقل عمره عن 

الذي نص على أنه ال يطبق على األحداث األقل من  0222يناير  02ظهير  0222أو تبصر، كما صدر في املنطقة الفرنسية سنة 

                                                           

 .044الطبعة األولى، ص.  1992حسن الجوندار، "قانون األحداث الجانحين"، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  - 38

 .04، الطبعة األولى، ص.2006رفعت رشوان، "املعاملة الجنائية لألحداث الجانحين واملشردين"، شركة ناسن للطباعة والنشر،  - 39

 .029ع سابق، ص. عبد الرحمان الشرادي، مرج - 40

 من قانون املسطرة الجنائية 473املادة   41

من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث، املعروفة بقواعد بكين اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة  9املادة  - 42

 .0237نونبر  92بتاريخ  22-41بمقتض ى قرار عدد 

حد عبد هللا بريك، "املركز القانوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، إدريس عبد الوا - 43

 .004-902، بدون طبعة، ص. 9110اإلسكندرية، 
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ير الحماية والتهذيب، وأنشئت بموجبه محاكم األحداث بجانب كل محكمة ابتدائية للنظر في الجنح والجنايات سنة إال تداب 02

 .44سنة 03و 01املرتكبة من طرف األحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 

يما يخص صدر القانون الجنائي املغربي وحدد اإلجراءات املتعلقة باألحداث الجانحين سواء ف 0272أكتوبر  94وفي  

إلى  24سنة وذلك من الفصل  01و 02سنة، والتدابير الخاصة بحماية األحداث ما بين  01سن الرشد الجنائي الذي حدد في 

 منه. 23

وإجماال يمكن إيجاز مختلف القوانين التي صدرت إبان الحماية والتي تضمنت بنودا قانونية تتعلق باألحداث الجانحين  

 فيما يلي:

 املنطقة الشمالية؛ب 0297ظهير  - 

 ، في منطقة الحماية الفرنسية؛0222يناير  02ظهير مؤرخ في  - 

 في املنطقة الشمالية؛ 0272غشت  00ظهير  - 

 ، في منطقة الحماية الفرنسية موجه ملفوض ي الحكومة إلعادة االهتمام بانحراف األحداث؛0272شتنبر  21ظهير  - 

 ؛0272أكتوبر  94القانون الجنائي املغربي بتاريخ  - 

 في منطقة الشمال. 0277مارس  02ظهير  - 

هذا وما يميز هذه التشريعات التي صدرت في فترة الحماية، أنها في أغلب األحيان كانت موجهة لحماية أبناء املعمرين  

 .45وكانت في املقابل أكثر قسوة عندما يتعلق األمر بأبناء املغاربة

حاكم العصرية واملحاكم العادية لتعوض بمحاكم إقليمية وابتدائية بعدد العماالت وبعد استقالل املغرب تم إلغاء امل 

 اإلدارية ووجد بكل واحد منها محكمة خاصة باألحداث.

صدر قانون املسطرة الجنائية كقانون إجرائي متجانس ومتكامل، حيث حرص على توفير  0272أكتوبر  01وفي تاريخ  

راحل الدعوى الجنائية كما أوجد مؤسسات من أجل ضمان تطبيق اإلجراءات الجنائية ضمانات مهمة للمتهم خالل مختلف م

، وقد تضمن هذا القانون نصوصا خاصة باألحداث، وذلك في الكتاب 46تطبيقا سليما ومتوازيا يراعي مصلحة الفرد واملجتمع

يسير في االتجاه املوافق  -وبحق–وقد كان  .712إلى  704الثالث منه تحت عنوان "قواعد خاصة باملجرمين األحداث" من املواد 

ألرجح النظريات الفقهية والعلمية حول جنوح األحداث، سيما في ظل الضمانات التي أحاط بها مسطرة قضاة األحداث، وأهمها 

، متخصيص هيئات خاصة ملحاكمة األحداث سواء على املستوى االبتدائي أو االستثنائي، وإضفاء طابع السرية على محاكمته

وإلزام قاض ي تحقيق األحداث بفصل متابعتهم عن الرشداء وعدم تمكين املطالب بالحق املدني من توجيه دعواه ضد الحدث 

 .47عن طريق االدعاء املباشر

يعد تقدما كبيرا في مجال العدالة الجنائية لألحداث بعدما جاء بعدة ضمانات تكفل شروط  0272وإذا كان ظهير  

املتعلق باإلجراءات  0224/2/93حدث الجانح، ويمثل مرحلة راقية على املستوى الحقوقي إال أن صدور ظهير املحاكمة العادلة لل

                                                           

 .002عبد الرحمان مصلح الشرادي، مرجع سابق، ص.  - 44

يونيو -، ماي24ن في التشريع املغربي"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، العدد عبد اللطيف كداي، "إجراءات معاملة األحداث الجانحي - 45

 .020، ص. 9112

 .21، بدون طبعة، ص. 9110، مكناس 0، مركز النسخ سجلماسة، ط 0نور الدين العمراني، "شرح قانون املسطرة الجنائية"، ج  - 46

 .911، الطبعة األولى، ص. 0220، مطبعة بابل للنشر والتوزيع، الرباط 9ربية"، ج محمد عياط، "دراسة املسطرة الجنائية املغ - 47
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االنتقالية شكل تراجعا كبيرا على مستوى مجموعة من الضمانات التي كان يتمتع بها الحدث الجانح في مراحل البحث والتحقيق 

االبتدائية هي املختصة بالبث في الجنح واملخالفات املرتكبة من طرف  واملحاكمة، حيث ألغى محاكم األحداث لتصبح املحكمة

 .027248األحداث، وذلك بغرفة املشورة مما أجهز على الضمانات املمنوحة لألحداث في ظل ظهير 

الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  99-10حيث بقي الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور قانون املسطرة الجنائية رقم  

الذي أعاد األمور لنصابها، من خالل اقرار مؤسسة قاض ي األحداث باملحكمة االبتدائية، وغرفة األحداث بهذه  9112أكتوبر  0

املحكمة، كما تم إحداث غرف لألحداث على مستوى محكمة االستئناف إلى جانب املستشار املكلف باألحداث، باإلضافة إلى 

 03إلى  01األحداث، وأهم ما ميز هذا القانون هو رفع سن الرشد الجنائي من تخصيص نيابة عامة وشرطة قضائية مكلفة ب

سنة، كما جاء بعدة ضمانات مسطرية هامة للحدث، حيث حاول املشرع املغربي بهذا القانون مسايرة توجهات السياسة 

بهذا الخصوص، لكن ورغم ما الجنائية الحديثة في مجال عدالة األحداث، وذلك انسجاما مع ما تمت املصادقة عليه دوليا 

جاء به املشرع املغربي في قانون املسطرة الجنائي في جل مجريات محاكمته إال أنه لم يوفق إلى حد كبير في تحقيق أغراض 

وغايات املحاكمة العادلة للحدث الجانح نظرا الحتواء هذا القانون على عدة معيقات مسطرية تؤثر بشكل سلبي في ترسيخ 

 ومصلحته الفضلى خاصة في مرحلة البحث التمهيدي وما يتضمنه من إجراءات ماسة بحرية الحدث املتهم. خصوصية الحدث

وهذا ما جعل الفاعلين في الحوار الوطني الخاص بميثاق إصالح منظومة العدالة باملغرب يخلصون إلى ضرورة إعادة  

 رة الجنائية، حيث لم تخرج املقتضيات املتعلقة باألحداثالنظر في عدد كبير من النصوص املسطرية املعتمدة في قانون املسط

من هذه التعديالت التي تضمنتها مسودة مشروع قانون املسطرة الجنائية، من خالل إقرار بعض التعديالت الخاصة بالضمانات 

 .املمنوحة للحدث في جميع مراحل الدعوى الجنائية انطالقا من البحث التمهيدي والتحقيق إلى املحاكمة

تتجلى األهمية النظرية للموضوع من خالل رصد أهم االختالالت املسطرية التي تتخلل القواعد املنظمة لعدالة األحداث 

والخاصة باإلجراءات املاسة بحرية الحدث املتهم في مرحلة البحث التمهيدي، والتي قد تخالف التوجه العام في مقاربة ظاهرة 

 التي تقتض ي العمل وفقا لضمانات املحاكمة العادلة للحدث الجانح. جنوح األحداث التربوية واإلصالحية

تقييم الدور غير الفعال في غالب األحيان لألجهزة املناط بها إنجاز نظام العدالة الجنائية  أما األهمية العملية فتنبثق من خالل

و  فيما يرتبط بجهاز الشرطة القضائيةلألحداث وتطبيق املقتضيات املسطرية املتعلقة بمحاكمة األحداث الجانحين خاصة 

النيابة العامة خالل مرحلة البحث التمهيدي ،مما يجعل أي تعثر لهذه األجهزة في أداء مهامها اتجاه األحداث الجانحين يعيق 

 بشكل كبير فرصة تأهيلهم نظرا لخصوصية األحداث املرتبطة بسنهم وشعورهم النفس ي، والتي تتأثر بكل ما يحيط بهم ألن

ظروف معاملتهم في كل مراحل الدعوى غالبا ما تؤدي إلى تأصيل النزعة اإلجرامية لديهم خصوصا وأن الحدث يقض ي وقتا 

 ليس بالقصير بين يدي هذه األجهزة في مرحلة البحث التمهيدي.

 من خالل ما تقدم يمكن اعتماد اإلشكالية التالية للموضوع:

الجنائية التوفق في معالجة أهم اإلكراهات املرتبطة باالحتفاظ بالحدث كإجراء إلى أي حد استطاع مشروع قانون املسطرة 

 ماس بالحرية في قانون املسطرة الجنائية ؟

 

                                                           

مطبعة 1جعفر العلوي، "السياسة الجنائية في مواجهة جنوح األحداث باملغرب مقاربة سوسيوثقافية"، املجلة املغربية للطفل واألسرة، العدد  - 48

 .22، ص. 9101البالبل، فاس، 
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 وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه وفق التصميم االتي:

 املطلب األول: اإلشكاالت القانونية لالحتفاظ بالحدث املتهم 

 حتفاظ بالحدث املتهماملطلب الثاني: اإلشكاالت الواقعية لال  

 

  

 املطلب االول: اإلشكاالت القانونية لالحتفاظ بالحدث املتهم 

لقد أعطى املشرع املغربي لضابط الشرطة القضائية إمكانية االحتفاظ بالحدث املتهم ووضعه في مكان مخصص لألحداث لكي 

 نيابة العامة.ساعة ابتداء من ساعة توقيف الحدث بإذن من ال 43يكون رهن إشارته ملدة 

ساعة وبإذن كتابي من النيابة العامة في الجرائم العادية، أما  94حيث إن هذه املدة قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة  

ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة،  21إذا تعلق األمر بجرائم تمس أمن الدولة، فهذه املدة تكون 

ساعة في كل مرة بناء على إذن  21ساعة قابلة للتمديد مرتين ملدة  21جريمة إرهابية فإن هذه املدة تكون وإذا تعلق األمر ب

 .49كتابي من النيابة العامة

من ق.م.ج.م والذي حاول أن يحيطه بمجموعة  411فإجراء االحتفاظ بالحدث الذي أكد عليه املشرع املغربي في املادة  

ستثناءا مسطريا ليمكن من خالله لضابط الشرطة القضائية املكلف باألحداث اللجوء إليه من الضمانات التي تجعل منه ا

كلما تعذر خيار التسليم أو اقتضت ضرورة البحث ذلك، حيث إن هذه املقتضيات الخاصة باالحتفاظ بالحدث تعرف عدة 

 إشكاالت على املستوى القانوني والتي يمكن رصدها على النحو التالي:

 الولى: غياب الوضوح في املصطلحاتالفقرة ا 

من ق.م.ج.م إمكانية  411حيث إن املشرع املغربي قد منح لضابط الشرطة القضائية املكلف باألحداث بمقتض ى املادة  

 االحتفاظ بالحدث املنسوب إليه الجرم في مكان مخصص لألحداث ملدة ال يمكن أن تتجاوز املدة املحددة للحراسة النظرية.

ادة تطرح عدة إشكاالت قانونية سواء من حيث الصياغة أو من حيث املصطلحات القانونية املستعملة، فيما يخص فهذه امل 

إجراء إبقاء الحدث داخل مقر أو مخفر الشرطة القضائية لضرورة البحث، فقد أمسك املشرع املغربي عن إعطاء مصطلح 

من ق.م.ج.م، عبارة "يحتفظ..." إال  411نجده يستعمل في املادة  قانوني واضح لهذا اإلجراء كما فعل بالنسبة للرشداء، حيث

من ق.م.ج.م عبارة "أن يضعهم تحت الحراسة النظرية" بالنسبة للرشداء في حين يكتفي في املادة  11أنه يستعمل في املادة 

م من أن التشريعات املقارنة حددت بذكر "... ال يمكن أن تتجاوز املدة املحددة للحراسة النظرية..." دون أية إضافة بالرغ 411

 .50بدقة املصطلح القانوني املناسب لهذا اإلجراء

هذا الغموض في ضبط املصطلحات القانونية جعل التسميات تختلف داخل مصالح الشرطة القضائية، حيث يتم  

 وصفها بـ"الوضع تحت املراقبة"، "الحراسة املؤقتة" و"الحراسة النظرية"...

يالحظ على أن هذا األخير قد أبقى على نفس األمر من خالل عبارة ": 51ودة مشروع قانون املسطرة الجنائيةوبالرجوع إلى مس

ال يمكن أن تتجاوز في جميع األحوال املدة األصلية للحراسة النظرية..."وبالتالي كان باإلمكان أن يتم التخلي عن هذه العبارة 

 ن حيث الصياغة واملدة واإلجراءات.وتمييز إجراء االحتفاظ بالحدث بقواعد خاصة م

 الفقرة الثانية: عدم تحديد سن معين لالحتفاظ بالحدث

                                                           

 .39، الطبعة األولى، ص. 9112ة القضائية وفق ق.م.ج الجديد"، مكتبة دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، هشام العلوي، "الشرط - 49

 .12/12/9119بشأن األحداث املجرمين املعدلة بقانون  0247فبراير سنة  9الفقرة األولى من املادة الرابعة من األمر الصادر في فرنسا بتاريخ  - 50

 .9190نونبر 92من مسودة مشروع قانون املسطرة الجنائية، نسخة  411املادة  51
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من ق.م.ج، يتبين بأن املشرع قد اعتبر على أنه يمكن ": لضابط الشرطة القضائية املكلف  411من خالل صياغة املادة 

دة ال يمكن أن تتجاوز املدة املحددة للحراسة باألحداث أن يحتفظ بالحدث املنسوب إليه الجرم في مكان مخصص لألحداث مل

 النظرية وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه."

وبناءا عليه، فإن أهم ما يثير االنتباه من خالل هذه املقتضيات أن املشرع املغربي لم يحدد سن معينة كحد أدنى إلجراء 

من ق.م.ج والتي جاء  473مما جعله يتناقض حتى مع مقتضيات املادة  االحتفاظ بالحدث، وبالتالي لم يميز بين الفئات العمرية

 تمييزه." النعدام جنائيا مسؤول غير سنة اثنتي عشرة سن بلوغه غاية إلى فيها على أنه:" يعتبر الحدث

الرغم سنة من طرف ضابط الشرطة القضائية ب اثنتي عشرة حيث إننا يمكن أن نتصور االحتفاظ بالحدث الذي لم يبلغ سن 

 من انعدام مسؤوليته الجنائية وهو األمر الذي يشكل إخالال كبيرا باملصلحة الفضلى للحدث كما هي متعارف عليها دوليا.

سنوات كحد أدنى ال يمكن االحتفاظ فيه بالحدث إال للوقت الالزم  01هذا بخالف املشرع الفرنس ي الذي جعل سن  

سنوات فلم يجز التحفظ عليه إال استثناءا وبشروط مشددة  02و 01ه ما بين لالستماع إليه، أما الحدث الذي يتراوح سن

بشأن األحداث الجانحين املعدلة بقانون  0247فبراير لسنة  9بحسب ما جاء في املادة الرابعة من األمر الصادر في فرنسا بتاريخ 

ه املرحلة العمرية إال إذا توافرت دالئل ،حيث أنه ال يمكن ملأمور الضبط القضائي االحتفاظ بالحدث في هذ 12/12/9119

وقرائن متماسكة من شأنها أن تدعو إلى االفتراض الكبير أن الحدث هو مرتكب الفعل أو شرع في ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب 

 .52عليها بالحبس ملدة سبع سنوات على األقل، وكانت الظروف تستدعي هذا التحفظ

سلوك نفس النهج من خالل جعل سن اثني عشرة سنة هو الحد األدنى الذي ال يمكن النزول وبالتالي كان على املشرع املغربي 

عليه في تقرير االحتفاظ بالحدث من طرف ضابط الشرطة القضائية املكلف باألحداث كما فعل بالنسبة إلجراء االعتقال 

 مؤقتة، بصفة كاملة، ولو سنة 09 يبلغ لم يالذ الحدث سجنية بمؤسسة يودع أن يمكن الاالحتياطي الذي اعتبر فيه على أنه 

من ق.م.ج السالفة الذكر واملتعلقة  473،حيث إن في هذا املقتض ى انسجام واضح مع مقتضيات املادة 53الجريمة نوع كان ومهما

 بتحديد سن املسؤولية الجنائية للحدث.

نة لم يتم تداركه من خالل مشروع قانون ولألسف فهذا اإلشكال الخاص بإمكانية االحتفاظ بالحدث أقل من اثني عشر س

املسطرة الجنائية الحالي مما يطرح أكثر من استفهام حول مدى استشعار الجهات القائمة على إعداد هذا املشروع بخطورة 

هذا املقتض ى ومدى انسجامه مع املصلحة الفضلى للحدث التي راهن عليها املشرع الجنائي من خالل مصادقته على املواثيق 

 لدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين النموذجية.ا

 الفقرة الثالثة: اإلحالة على القواعد العامة 

 يمكن في هذا اإلطار رصد مجموعة من االكراهات املرتبطة باإلحالة على القواعد املتعلقة بالرشداء على النحو االتي : 

 االكراهات الخاصة بمدة االحتفاظ بالحدث (أ

من ق.م.ج على أن املشرع املغربي قد أحال فيما يتعلق بمدة االحتفاظ  411يالحظ من خالل مقتضيات املادة  

 من ق.م.ج واملتعلقة بالقواعد العامة الخاصة بالرشداء، وهو األمر الذي يطرح تساؤال حول هذه املدة: 11بالحدث، على املادة 

ساعة  94للحراسة النظرية؟ أم تتجاوز ذلك إلى تمديدها بالرغم من أن مدة ساعة األصلية  43هل تقتصر اإلحالة على مدة 

 كانت كافية عمليا إلنجاز اإلجراءات املسطرية وتقديم الحدث إلى النيابة العامة خاصة في الجنح؟

ا صريحة من قانون املسطرة الجنائية في فقرتها األولى نجده 411فبخصوص تمديد مدة االحتفاظ وبرجوعنا إلى املادة  

بحيث تنص على أن االحتفاظ بالحدث ال يمكن أن يتجاوز املدة املحددة للحراسة، أي أن التمديد غير ممكن في قضايا األحداث 

                                                           

 محمود سليمان موس ى، "اإلجراءات الجنائية لألحداث الجانحين، دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون الفرنس ي في ضوء االجتهادات - 52

 .910، بدون طبعة، ص. 9113الحديثة في السياسة الجنائية"، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 من ق.م.ج.م. 422املادة  53
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حسب منطوق هذه املادة، غير أن البعض الخر يفسر اإلحالة على مدة الحراسة النظرية على أنها تشمل املدة األصلية والتمديد 

من ق.م.ج.م تشمل مدة تمديد الحراسة أيضا سواء  11الة على مدة الحراسة النظرية الواردة في املادة ، بمعنى أن اإلح54أيضا

في األحوال العادية أو فيما يخص الجرائم املاسة بأمن الدولة والجرائم اإلرهابية وهذا األمر هو ما أثبتت املمارسة العملية 

ل إعطاء اإلذن بالتمديد بنفس الكيفية املقررة للرشداء. وبالرجوع إلى اعتماده من طرف قضاة النيابة العامة وذلك من خال

يتبين على أنه قد تم األخذ بعين االعتبار هذا اإلشكال والتضارب في الراء مما جعله  55مسودة مشروع قانون املسطرة الجنائية

ث جاء فيها أن مدة االحتفاظ بالحدث يحسم في هذا األمر، من خالل نصه صراحة على عدم إمكانية تمديد مدة االحتفاظ حي

 ال يمكن أن تتجاوز في جميع األحوال املدة األصلية للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد. 

وهذا املقتض ى من شأنه أن يزيل اإلبهام املطروح حاليا والذي يؤدي كما سبقت اإلشارة إلى التضارب في التأويالت أثناء تفعيل 

 من املشروع في نسخته الحالية أثناء عرضه واملصادقة عليه. 411تبقى هذه الصياغة في املادة النص، حيث نتمنى أن 

 

 االكراهات املرتبطة بالحق في الدفاع (ب

هذا ومن جهة أخرى وفي إطار حق الحدث في االستعانة بمحامي للدفاع عنه أثناء هذه املرحلة يبقى التساؤل مطروحا  

من ق.م.ج يشوبها غموض في هذه الناحية، فهل ينبغي  411حدث املتهم حيث نجد املادة عن وقت ومدة اتصال املحامي بال

اإلحالة على القواعد العامة املتعلقة بالرشداء؟ وبالتالي ال يمكن السماح للحدث باالتصال بدفاعه إال عند تمديد الحراسة 

ين انطالقا من مصلحة الحدث الفضلى التي ؟ أم أن هناك خصوصية للحدث في عدم التقيد بأي مدة أو وقت مع56النظرية

 تقتض ي ذلك؟

وما يثير االنتباه أكثر هو أن املشرع املغربي لم يرتب أية آثار قانونية في حالة ما إذا تخلف املحامي وكذا أولياء الحدث  

في فقرتها  4ل املادة عن الحضور خالل هاته الفترة مما يفرغ هذا املقتض ى من محتواه، في حين نجد املشرع الفرنس ي من خال

)السالف الذكر( ، قد أعطى للحدث املتهم الحق في مقابلة املحامي منذ بداية التوقيف مع وجوب   0247الرابعة من قانون 

إخبار الحدث بهذا الحق، وإن لم يطلب ذلك فإنه يتم الطلب من ممثليه القانونيين الذين يجب إخطارهم بهذا الحق عند 

ث، حيث أن الحدث املحتفظ به في هذه الحالة يكون في أمس الحاجة إلى محام ليؤازره ، بهدف حمايته إبالغهم بتوقيف الحد

من أي تعسف قد يعانيه من قبل ضابط الشرطة القضائية ولجوئه إلى وسائل غير مشروعة لحمله على االعتراف، باإلضافة 

على حقه في الدفاع عن نفسه، وقد أيدت هذا االتجاه بعض  إلى أن حضور املحامي مع الحدث املتهم في هذه الحالة فيه حفاظا

من قانون اإلجراءات الجنائية الياباني على "حق املتهم الحدث  21التشريعات املقارنة مثل التشريع الياباني حيث نص في املادة 

من قانون اإلجراءات الجنائية  014في االستعانة بمحامي مع انطالق مرحلة التحري واالستدالل"، نفس األمر نصت عليه املادة 

 .027157اليوناني الصادر 

ونظرا لخطورة مرحلة البحث والتحري خاصة عند االحتفاظ بالحدث فقد أوصت لجنة حقوق اإلنسان عند اجتماعها  

السادسة بضرورة االستعانة بمحامي خالل هذه املرحلة، وهو نفس األمر الذي جاء في التوصية  0219بهيئة األمم املتحدة سنة 

                                                           

 االتوفيق الوردي، "الدور اإلجرائي للنيابة العانة في معالجة قضايا األحداث دراسة في ضوء ق.م.ج.م"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلي - 54

الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، املتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث املتخصصة "قضاء األحداث"، كلية 

 .44-42، ص. 9113-9112

 من مسودة مشروع املسطرة الجنائية. 411املادة  - 55

، 9112أكتوبر  2، 2مجلة امللف، العدد  االستعانة بمحامي في مرحلة البحث التمهيدي، وإجراءات البحث التلبس ي"،محمد العروص ي، " - 56

 بدون صفحة.

ع، دار املنار للطبع والنشر والتوزي حقوق املتهم في مرحلة االستدالل بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية"،ع حمود نجاد، "محمد راج - 57

 .223، بدون طبعة، ص. 0224القاهرة 
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والتي أكد على: "ضرورة  99/12/0222إلى  01للمؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات املنعقد في همبورغ خالل الفترة من 

إبالغ املتهم بحقه في االستعانة بمدافع عنه خالل جميع مراحل اإلجراءات الجنائية، كما يجب على املحامي حضور جميع 

من قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين  02ات الجنائية،" كما نصت كذلك املادة املراحل الحرجة في اإلجراء

من حريتهم بأحقية الحدث في التزام الصمت وعدم اإلدالء بأي إفادة بدون وجود مسؤول عنه إلى جانب حضور محام عنه 

 . 58ه ولتسهيل االتصال بينه وبين رجال الشرطةالذي له دور كبير في نصحه ومراقبة مدى عدالة اإلجراءات املتخذة ضد

مما يجعل عدم تأكيد املشرع املغربي على ضرورة االستعانة بمحام منذ توقيف الحدث أمر غاية في الخطورة ويمس بشكل 

حق ق.م.ج.م على  411خطير حقوق الحدث الضرورية للمحاكمة العادلة، فكل ما فعله املشرع املغربي هو التنصيص في املادة 

الحدث في االتصال بمحاميه وأوليائه في حالة ما إذا اتخذ في حقه إجراء االحتفاظ أو الحراسة املؤقتة، ويتم هذا االتصال بإذن 

 النيابة العامة وتحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، شريطة عدم إخبار أي كان بما راج في هذا االتصال.

جنائية يالحظ على أنه قد أبقى على نفس املقتضيات لكن مع إضافة إمكانية حضور هذا وبالرجوع الى مشروع قانون املسطرة ال

محامي الحدث أو املعين في إطار املساعدة القضائية أو ولي الحدث....، في عملية االستماع إلى الحدث من طرف ضابط الشرطة 

وع لم يضفي عليه طابع اإللزام من خالل القضائية لكن ما يالحظ من خالل هذا املستجد هو أنه غير ملزم حيث أن املشر 

قوله "يمكن ملحامي الحدث.." وبالتالي ليس هناك أي جزاء عند اإلخالل به ، كما أن املشروع كذلك لم يبين الطريقة التي ستتم 

ب من لبها هذه العملية هل أن الحضور لالستماع ستخضع لسلطة الضابط وتقديره أو للنيابة العامة أم ستكون بناءا على ط

املحامي وهل أن مجرد الطلب يعطيه الحق في الحضور أم أن موافقة الضابط أو النيابة العامة هي املحدد في ذلك، مما يبين 

 على أن مشروع القانون كذلك يكرس اإلشكاالت أكثر مما يضع حدا لها بالنص على مقتضيات صريحة وملزمة. 

 

 

 ظ بالحدث املتهماملطلب الثاني: اإلشكاالت العملية لالحتفا 

بالنظر إلى خطورة إجراء االحتفاظ بالحدث على املستوى العملي فال بد من اإلشارة إلى بعض املعطيات واإلحصائيات التي 

لغ قد بتوضح كيفية تعامل أجهزة العدالة الجنائية مع الحدث املتهم في هذه املرحلة الحاسمة، حيث يمكن القول على أنه 

ن تحت الحراسة النظرية بمن فيهم القاصرين املحتفظ بهم الذين قدموا إلى النيابات العامة ما عدد األشخاص املوضوعي

 .منهم قدموا إلى النيابات العامة لدى املحاكم االبتدائية % 24شخصا،  417.199مجموعه 

 كما يجب اإلشارة، إلى أن هناك مجموعة من األشخاص يتم وضعهم تحت الحراسة النظرية

بة العامة رفعها عنهم قبل حصول التقديم، وهكذا فإن مجموع األشخاص املحروسين واملحتفظ بهم الذين أخلي وتقرر النيا

 .شخصا 09.173ما قدره  9102سبيلهم قبل تقديمهم إلى النيابات العامة بلغ سنة 

ارة العامة لألمن الوطني هذا وبمراجعة األرقام الواردة عن الشرطة القضائية، نالحظ أن الشرطة القضائية التابعة لإلد

. كما وضع قاصرا كانوا تحت االحتفاظ 02.373من بينهم شخصا،  407.202وضعت تحت الحراسة النظرية ما مجموعه 

. كما وضعت مصالح أحداث محتفظ بهم 14بينهم شخصا تحت الحراسة النظرية من  221املكتب املركزي لألبحاث الجنائية 

 .59قاصرا كانوا تحت االحتفاظ 9132من بينهم الحراسة النظرية،  شخصا تحت 19.997الدرك امللكي 

 60 حدثا.04104فقد بلغ عدد األحداث املحتفظ بهم  9191أما بخصوص سنة 

                                                           

لوم ئية، كلية الحقوق والعأسمهان بن حركات، "التوقيف للنظر لألحداث"، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق تخصص علوم جنا - 58

 .042، ص. 9104-9102السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

  092، ص9102تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة    59

 . 22، ص9191ير النيابة العامة، سنة تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وس   60
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 وعموما يمكن القول على أن لالحتفاظ بالحدث عدة إكراهات عملية يمكن رصدها كاالتي:

 

 الفقرة األولى: إكراهات فصل األحداث عن الرشداء

من قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم بأن ال يحتجز األحداث إال في  93اعدة نصت الق 

ظروف تراعي تماما احتياجاتهم الخاصة، األمر الذي يتطلب وضع األحداث في أماكن خاصة أثناء مدة االحتفاظ بشكل يجعلهم 

من ق.م.ج حينما أقر على أنه على ضابط  411تأكيد عليه من خالل املادة في منأى عن الرشداء، وهو ما حاول املشرع املغربي ال

 الشرطة القضائية أن يضع الحدث في مكان مخصص بعيدا عن الرشداء.

لكن إحدى أهم اإلشكاالت العملية املطروحة في عالقة بهذا املقتض ى وهي املتعلقة بالبنيات التحتية الضرورية ألماكن االحتفاظ  

تي ال تختلف عن أماكن وضع الرشداء في الحراسة النظرية، سوى أنها مخصصة لألحداث هذا بطبيعة الحال إن باألحداث وال

 وجدت أصال داخل مخفر الشرطة.

حيث إنه غالبا ما يتم استجواب الحدث واستنطاقه بمخافر الشرطة كباقي الفئات األخرى من املتهمين الرشداء دون مراعاة  

لى أن هذه األماكن قد تضم أحيانا مجموعة من األحداث من فئات عمرية مختلفة مع اختالف نوع لخصوصيته، هذا إضافة إ

الجرائم التي قادتهم إلى مخافر الشرطة، بل قد يكون بعضهم ضحية أو في وضعية صعبة، وذلك في غياب أمكنة مخصصة لكل 

،بسبب 61الحدث، وبالتالي إمكانية انحرافه في املستقبل األمر الذي قد يؤدي إلى تأزم وتعميق الجرح في نفسية ة وضعية على حد

 اختالطه مع من هم أكثر منه خبرة وخطورة إجرامية.

هذا عكس املشرع الفرنس ي الذي أكد على تعزيز الشرطة الخاصة باألحداث بآليات متطورة في البحث مع الحدث لتوفير     

معينة الستقبال األحداث املتهمين، وكذا أقسام مساعدة وتوجيه  ضمانات أكثر له وذلك بتخصيص أماكن االحتفاظ بمواصفات

في مصالح الشرطة الخاصة باألحداث الضحايا وأقسام للرعاية والتوجيه القانوني وتزويد أماكن استجواب األحداث بآالت 

لوضع تحت إجراء كضمانة إضافية لحقوق الحدث في مرحلة البحث التمهيدي سواء في فترة االستماع أو ا 62تسجيل مرئية

 االحتفاظ.

فاإلمكانيات اللوجستيكية ضرورية إلنجاح سياسة تأهيل األحداث باملغرب ألن ضعف البنايات التحتية األساسية  

سوف يؤدي حتما إلى اإلخالل باملسطرة املتبعة خالل هذه املرحلة، إذ أن جهاز الشرطة غالبا ما يقوم بحمالت تمشيطية 

كز الشرطة بامللقى عليهم القبض سواء كانوا راشدين أو أحداث دون اعتبار ملا يمكن أن يشكل هذا ودوريات تتوج بتكدس مرا

اإلجراء من خطر على الحدث، وهذا ما يثير االنتباه إلى أن األحداث يجب أن تخصص لهم أماكن خاصة بمعزل عن الرشداء 

تحتفظ باألحداث وتضعهم مع الرشداء خالفا ملا تنص بمصالح الشرطة القضائية، بينما املالحظ هو أن الشرطة القضائية 

عليه قواعد املسطرة الجنائية وهذا ناتج عن إكراهات واقعية للشرطة القضائية وما تعانيه مصالحها من نقص على مستوى 

طة ر البنيات التحتية القادرة على تفعيل مقتضيات العزل في أماكن خاصة باألحداث خاصة بالنسبة لعدد من مراكز الش

 القضائية التي تعرف اكتظاظا في بعض األوقات وال تسمح بإمكانية العزل .

مما قد يسمح بظهور مجموعة من املمارسات الشاذة إضافة إلى تطبع الصغار بإجرام الكبار، ووقوع انتهاكات تمس  

يها عات األولى التي يتقرر فبالحدث مثل التعذيب واإليذاء خاصة في ظل عدم إخضاع الحدث املحتفظ به لفحص طبي في السا

 مما يدق ناقوس الخطر بشأن الضمانات املمنوحة للحدث في فترة االحتفاظ به داخل مخافر الشرطة القضائية. 63االحتفاظ

                                                           

 .44التوفيق الوردي، م.س، ص.  - 61

62- L’article VI, de l’ordonne de France, 1945. 

أسماء العلوي، "الحماية الجنائية للحقوق والحريات الفردية للحدث الجانح"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في القانون  - 63

 .20، ص. 9109-9100وين العدالة الجنائية لألحداث، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الخاص، وحدة التك
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 الفقرة الثانية: غياب الجزاء االجرائي لتجاوز املدة القانونية لالحتفاظ

خالل فترة االحتفاظ هي مسألة الجزاء عن اإلخالل بالوضع  هذا إضافة إلى أن من أهم اإلشكاالت العملية املطروحة 

من ق.م.ج أحال على القواعد العامة املتعلقة بالحراسة النظرية من  411تحت إجراء االحتفاظ بما أن املشرع املغربي في املادة 

رغم ت الحراسة النظرية بالحيث الجال حيث لم يتعرض املشرع املغربي بنص صريح للجزاء املقرر لإلخالل بأحكام الوضع تح

من ق.م.ج على "أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه  270من أنه نص بشكل صريح من خالل املادة 

 القانوني يعد كأن لم ينجز".

ضع تحت الحراسة صريحة ومن خاللها يمكن القول أن تجاوز مدة الو  64فمقتضيات هذه املادة حسب رأي أغلب الراء الفقهية

النظرية يؤدي إلى بطالن محضر البحث التمهيدي سواء كان التجاوز من الضابط مباشرة أو بناء على تمديد غير قانوني استنادا 

في ذلك إلى األحكام املنظمة لحقوق الدفاع التي تعتبر أنه من اإلجراءات الجوهرية التي يترتب على اإلخالل بها البطالن فهي 

من الدستور املغربي بدوره يقر على "أنه ال يلقى القبض على أحد  01لحرية الشخصية للمتهم، كما أن الفصل تشكل مسا با

 .65وال يعتقل وال يعاقب إال في األحوال وحسب اإلجراءات املنصوص عليها قانونا"

تحت الحراسة النظرية إال أن موقف القضاء املغربي مازال متضاربا حول جزاء اإلخالل بأحكام االحتفاظ أو الوضع  

 هل هو البطالن أم ال؟

فبالرجوع إلى العديد من قرارات محكمة النقض )املجلس األعلى سابقا( ومحاكم املوضوع، نجد أن االتجاه الغالب  

فيها هو عدم ترتيب البطالن على محضر الضابطة القضائية عند تجاوزه ملدة الحراسة النظرية ومرد ذلك هو عدم ترتيب 

من قانون املسطرة الجنائية والذي نص فيه  12صراحة لهذا األثر مثل ما فعل بالنسبة إلجراء تفتيش املنازل في املادة  املشرع

 صراحة على أن اإلخالل باملقتضيات املتعلقة بالتفتيش تؤدي مباشرة إلى ترتيب البطالن على اإلجراء املعيب.

أن مشرع املسطرة الجنائية لم يرتب البطالن عند تجاوز املدة وفي هذا السياق، فهو يذهب في بعض القرارات إلى  

 املتعلقة بالحراسة النظرية، وأن اإلخالل بتلك املقتضيات ليس فيه مساس بحقوق الدفاع وحرية األشخاص.

حينما صرحت أنه "لئن  9410وهذا االتجاه هو الذي بلورته محكمة النقض )املجلس األعلى سابقا( في القرار عدد  

منه مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وعبر عن ذلك بصيغة  12و 13ن قانون املسطرة الجنائية قد حدد في الفصلين كا

، 14، 12، 19، 10الوجوب، فإنه لم يرتب جزاء البطالن على عدم احترام ذلك كما فعل بالنسبة للمقتضيات الواردة في املواد 

 .66من ق.م.ج 17

س بحرية األحداث املوضوعين تحت إجراء االحتفاظ في حالة تجاوز املدة املحددة ومن شأن هذا االجتهاد املسا 

من ق.م.ج.م في حالة تجاوز املدة املتعلقة باالحتفاظ  270ساعة حيث إن تفعيل مقتضيات املادة  43لالحتفاظ املتمثلة في 

كما فعلت استئنافية الرباط حينما رتبت بالحدث كان من الضروري ترسيخه من خالل توجه القضاء املغربي نحو هذا املسلك 

،وهو نفس 67ساعة املنصوص عليها قانونا 21البطالن على املحضر الذي تم فيه خرق مدة االحتفاظ باملتهم ملدة أكثر من 

 . 68التوجه الذي صارت عليه استئنافية بني مالل في قرار آخر

                                                           

 .201، الطبعة الثانية، ص. 0222أحمد الخمليش ي، "شرح قانون املسطرة الجنائية"، الجزء األول، مكتبة املعارف، الرباط،  - 64

 .23، ص. 0223املسائل األولية أمام القضاء الزجري"، املطبعة الوراقة الوطنية، مراكش محمد الشتوي، ميلود غالب، "الدفوع الشكلية و  - 65

 .97-94، ص. 9111الحسن هوداية، "الحراسة النظرية بين التشريع واالجتهاد القضائي والنظرية"، دار السالم، الرباط سنة  - 66

 .99/14/0221، لسنة 994دد قرار صادر عن الغرفة الجنائية ملحكمة االستئناف بالرباط، ع - 67

 .0221يوليوز  2بتاريخ  920/32قرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة االستئناف ببني مالل عدد  - 68
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قانون املسطرة الجنائية املقبل لتوحيد موقف القضاء املغربي  لذا سار من الضروري أن يتدخل املشرع املغربي من خالل تعديل

عمليا في مسألة تجاوز مدة الحراسة النظرية وذلك بترتيب البطالن على مخالفة املدة املنصوص عليها قانونيا األمر الذي سيعطي 

لرغم طرة الجنائية يالحظ على أنه باضمانة أكبر للمتهم الحدث أثناء فترة االحتفاظ به، ولكن بالرجوع إلى مشروع قانون املس

من عدة مقتضيات شملت إجراء الحراسة النظرية إال أن أهم إجراء كنا ننتظره وكان سيحسم بشكل كبير في الجدل املتعلق 

ببطالن محاضر الضابطة القضائية لتجاوزها املدة القانونية للحراسة النظرية أو االحتفاظ ، لم يتم النص عليه وترك األمر 

 ما هو عليه الحال في املاض ي والحاضر.ك

 

 خــــــــــــــــاتمـــــــــة:

من خالل ما سبق ينبغي القول إن قانون املسطرة الجنائية في عالقة بمتابعة الحدث املتهم يتضمن عدة نواقص خاصة إذا 

العملية  التي تحد بشكل كبير من تعلق األمر بإجراء االحتفاظ بالحدث، وذلك من خالل مجموعة من اإلكراهات القانونية و 

ضمانات املحاكمة العادلة الخاصة باألحداث، ومصلحتهم الفضلى كما هي متعارف عليها دوليا ومصادق عليها من طرف املشرع 

املغربي، ويالحظ على أن مشروع قانون املسطرة الجنائية قد حاول  من جهة التصدي لهذه النواقص واإلكراهات من خالل 

بعض األحيان على مقتضيات جديدة ذات طابع حمائي يرسخ للوضعية الهشة لهؤالء األحداث، ومن جهة أخرى النص في 

وبدون الخوض في إعادة ما تم ذكره من  -اإلبقاء على نفس املقتضيات املوجودة الحالية واملنتقدة كثيرا، حيث يمكن القول 

 على أنه :  -نتائج داخل متن املوضوع

 لحدث إجراءا ماسا بالحرية إذا لم يتم إحاطته بالضمانات الكافية فقد يؤدي إلى التأثير في مسار يشكل االحتفاظ با

 تأهيل الحدث وإعادة ادماجه؛

وبالتالي فمن الضرورة العمل على تحيين نسخة مشروع قانون املسطرة الجنائية في النسخة النهائية املعروضة للمصادقة على 

 ما يلي:

 :النص صراحة على 

  رة االتصال باملحامي مند الساعة األولى لالحتفاظ؛ضرو 

 .ضرورة حضور املحامي لعملية االستماع للحدث 

 :ترتيب البطالن على مخالفة األحكام املتعلقة باالحتفاظ بالحدث سواء الخاصة ب 

 حقه في الدفاع؛ 

 .تجاوز مدة االحتفاظ 

  سنة ولو بصفة مؤقتة؛ 09عدم إمكانية االحتفاظ بالحدث أقل من 

  ساعة فهي مدة كافية إذا كنا فعال نتحدث عن سرعة  94يجب التقليص من مدة االحتفاظ بالنسبة للحدث إلى

محاكمة األحداث الجانحين وتبسيط املساطر القضائية أمامهم من أجل التفعيل الصحيح ملبدأ قرينة البراءة الخاص 

 باملحاكمة العادلة.
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   املراجع واملاصادر
ـــ ـــامة :الكتب العـ ـــ  ــــ

 ،؛0222أحمد الخمليش ي، "شرح قانون املسطرة الجنائية"، الجزء األول، مكتبة املعارف، الرباط، ، الطبعة الثانية 

  إدريس عبد الواحد عبد هللا بريك، "املركز القانوني للضبطية القضائية في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة"، دار

 ؛9110ية، بدون طبعة، الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندر 

  ،جعفر العلوي، "القانون الجنائي العام: الجريمة، العقوبة"، مكتبة املعارف الجامعية، الليدو فاس، بدون طبعة

 ؛2000

  ،؛2003طبعة، بدون جعفر العلوي، "علم اإلجرام"، مكتبة املعارف الجامعية، الليدو فاس 

 ؛9110، مكناس ، 0، مركز النسخ سجلماسة، ط 0ية"، ج نور الدين العمراني، "شرح قانون املسطرة الجنائ 

  ؛0220، مطبعة بابل للنشر والتوزيع، الرباط ، الطبعة األولى، 9محمد عياط، "دراسة املسطرة الجنائية املغربية"، ج 

  ،لطبعة اهشام العلوي، "الشرطة القضائية وفق ق.م.ج الجديد"، مكتبة دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط

 ؛9112األولى، 

  محمد راجع حمود نجاد، "حقوق املتهم في مرحلة االستدالل بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية"، دار املنار

 ؛ 0224للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة ، بدون طبعة،

  ،"املطبعة الوراقة الوطنية، محمد الشتوي، ميلود غالب، "الدفوع الشكلية واملسائل األولية أمام القضاء الزجري

 ؛ 0223مراكش 

  9111الحسن هوداية، "الحراسة النظرية بين التشريع واالجتهاد القضائي والنظرية"، دار السالم، الرباط سنة. 

ــــــاصة: ــ  الكتب الخــ

  الرباط،مصلح الشرادي، "انحراف األحداث في التشريع املغربي والقانون املقارن"، مطبعة األمنيةعبد الرحمان ، 

 ؛2002الطبعة األولى 

 ،؛1992حسن الجوندار، "قانون األحداث الجانحين"، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى 

  ،رفعت رشوان، "املعاملة الجنائية لألحداث الجانحين واملشردين"، شركة ناسن للطباعة والنشر، ، الطبعة األولى

 ؛2006

 اإلجراءات الجنائية لألحداث الجانحين، دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون محمود سليمان موس ى" ،

الفرنس ي في ضوء االجتهادات الحديثة في السياسة الجنائية"، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، بدون طبعة، 

9113. 

ـــــائل الجامعية:  الرســ

  والحريات الفردية للحدث الجانح"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا أسماء العلوي، "الحماية الجنائية للحقوق

املتخصصة في القانون الخاص، وحدة التكوين العدالة الجنائية لألحداث، كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي 

 ؛  9109-9100محمد بن عبد هللا، 

 اجستير في الحقوق تخصص علوم أسمهان بن حركات، "التوقيف للنظر لألحداث"، مذكرة مكملة لنيل شهادة امل

 ؛9104-9102جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

  التوفيق الوردي، "الدور اإلجرائي للنيابة العانة في معالجة قضايا األحداث دراسة في ضوء ق.م.ج.م"، رسالة لنيل

الخاص، وحدة التكوين والبحث املتخصصة "قضاء األحداث"، كلية  دبلوم الدراسات العليا املتخصصة في القانون 

 .9112-9113الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 
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ــــــاالت: ـــ ـــــ  املقــ

  ،عبد اللطيف كداي، "إجراءات معاملة األحداث الجانحين في التشريع املغربي"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية

 ، 9112يونيو -، ماي24العدد 

  جعفر العلوي، "السياسة الجنائية في مواجهة جنوح األحداث باملغرب مقاربة سوسيوثقافية"، املجلة املغربية للطفل

 ؛9101مطبعة البالبل، فاس، 1واألسرة، العدد 

 مللف، العدد محمد العروص ي، "االستعانة بمحامي في مرحلة البحث التمهيدي، وإجراءات البحث التلبس ي"، مجلة ا

 .9112أكتوبر  2، 2

 التقـــــــــــــــارير:

  ؛9102تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة 

  9191تقرير صادر عن رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، سنة. 
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 69)دراسة تحليلية مقارنة( قومات النتيجة الخطرةاالحتامل من م
The probability of the components of the dangerous outcome (a comparative analytical study) 

 

 

    : هلكورد عزيزخان احمد                                الباحث                                       خرض احمدمجيد  الدكتور 

 استاذ القانون الجنائي                                                                        طالب دكتوراه قانون الجنائي                               

 كلية القانون والعلوم السياسية واالدارة                                                                                                     كلية القانون والعلوم السياسية واالدارة                 

 العراق -جامعة سوران                                                                                                      العراق -جامعة سوران      

 

 

 البحثملخص 

املصطلحات الجنائية الفلسفية التي ينطلق منها املشرع الجنائي في بناء التجريم في النتيجة الخطرة واملبنية  كإحدىاالحتمال        

والنظام العام وجرائم االرهاب وجرائم الصحة العامة وجرائم تعريض  باألمنعلى معيار االحتمال، على سبيل املثال جرائم املتعلقة 

النقل للخطر وجرائم الحريق واستخدام املفرقعات واملتفجرات وجرائم الشكلية او السلوك املجرد او البحت.. وغيرها. وبما ان وسائل 

من جانب املشرع وانتهاك لحقوق وكرامة االنسان  ةهذه الجرائم هي بدون نتيجة)قبل وقوع الضرر(، فهل ان هذه الجرائم تعتبر مغاال 

 املصونة في الدستور؟.

املشرع ال يستلزم تحقق النتيجة وانما بمجرد تحقق االفعال نكون امام جريمة تامة مثل حمل السالح بدون ترخيص او حيازة         

املخدرات وغيرها. ان املفهوم القانوني لالحتمال ما هو اال من قبيل التكييف القانوني في مفهومها املادي، فان ما يترتب على السلوك 

ار هي متالحقة ومتنوعة. ولكن مايبرر تدخل املشرع بالتجريم املبني على االحتمال عندما يكون هناك اعتداء على الحق االجرامي من اث

عليها. الن اعتداء املحتمل يؤدي الى اعتداء على جوهر املصلحة العامة واحتمال حدوث  املحافظةالذي يحميه القانون وفي سبيل 

 ضرر جسيم محدق بها.

 احية : االحتمال، جرائم الخطر، النتيجة الخطرة، جرائم الشكلية او السلوك املجرد او البحت.الكلمات املفت

 

Abstract: 

       Probability is one of the philosophical concepts in criminal law from which the criminal legislator constructs incrimination in 

the dangerous outcome based on the probability measure, such as crimes against security and public policy, crimes against terror, 

crimes against the public's health, crimes endangering transportation means, crimes involving fire and the use of explosives, crimes 

against formality or abstract or merely behavior, and others. 

      Is the legislator inflating these crimes since they have no consequences (before the harm manifests) and because they violate  

the dignity and human rights guaranteed by the Constitution? The lawmaker does not require the outcome, but the utter act of 

taking certain actions—such as carrying a weapon without a permit or having drugs in your possession—will result in a crime. In 

its material concept, the legal concept of probability is only a form of legal interpretation; the consequences of criminal behavior 

are sequential and varied. Nonetheless, what justifies the legislator's intervention is a violation of a legal right and how to preserve 

it because it is considered a direct violation of the essence of the public interest and the possibility of serious harm to it. 

                                                           

 بحث مستل من اطروحة دكتوراه - 69
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 :      املقدمة

( متعدد االستخدامات في الكثير من العلوم والدراسات االنسانية والقانونية، Flexibleاوال : استهالل : االحتمال هو مصطلح مرن ) 

واضيع الصعبة واملثيرة للجدل، حيث يتغير مفهومه حسب مكان تواجده، ، فكرة االحتمال في القانون الجنائي من املفيهولكن ما يهمنا 

وكذلك وجهة نظر املشرع في التجريم املبني على االحتمال ودوره كعنصر وكمعيار في نظرية التجريم. ان نظرة الفقه والتشريعات تغيرت 

 على املفهوم املادي للجريمة اي حصول ضرر، ولكن االتج
 
اهات الحديثة في التجريم ال يقتصر على حدوث ضرر بعدما اقتصرت قديما

ملموس واقعي، بل ذهبت الى ابعد من ذلك من خالل تجريم بعض الحاالت التي يكون فيها الضرر احتمالي مستقبلي وتسمى بالجرائم 

ب ة خالصة بل يجالخطرة حيث تعتبر مصدر تهديد محتمل على املصلحة املحمية دون حدوث النتيجة، لذلك فالجريمة ليست مادي

البحث في الحالة النفسية للجاني وقت اقتراف الجريمة، اي البحث في الركن املعنوي الذي يتكون من العلم واالرادة وكما هو معلوم 

 فان للعلم درجات واالحتمال من احدى هذه الدرجات. 

 النتيجة متحققة مثل جريمة القتل والسرقة والتزوير...الخ،فالجرائم املادية تكون النتيجة فيها ملموسة او الضرر التي تكون فيها        

ولكن هناك طائفة اخرى من الجرائم تسمى الجرائم الشكلية او السلوك املجرد مثل جريمة حمل السالح دون رخصة او املخدرات او 

السلوك البحت وجرائم الضرر، يحل  النقود املزيفة ..الخ، فهذه الجرائم تكتمل بمجرد اتيان هذا السلوك، فان التفرقة بين جرائم

محله النظر في جرائم الضرر مع جرائم الخطر، حيث ان البحث في مدلول املادي للجريمة والنتائج الخطرة ليست غامضة وذلك الن 

دوث ضرر حكل منهما له صورة وعناصر خاصة بها وضعه املشرع في قالب او نموذج قانوني مستقل، فالنتيجة في الجرائم املادية يكون 

ملموس واقعي، بينما في النتائج الخطرة يمثل احتمال حدوث ضرر والعدوان على حق يحميه القانون، ومثال على ذلك، عدم التبليغ 

عن الجرائم املاسة بامن الدولة او االرهابية وجرائم تعريض وسائل النقل للخطر وجرائم الحريق واستخدام املفرقعات واملتفجرات...الخ، 

عتبر جرائم ذات الخطر العام وان احتمال حدوث ضرر جسيم امر وشيك الحدوث. لذلك بالرغم التطورات التي شهدها القانون كلها ت

الجنائي مازالت هناك الكثير من الجدل والخالف بين الفقهاء والتشريعات حول بعض النظريات واملصطلحات الجنائية لتحديد نطاقها 

تمال هي واحدة من ضمن هذه املصطلحات التي دخلت في نطاق القانون الجنائي وفي جوانبها املختلفة، وطبيعتها وبيان عناصرها، فاالح

 وكمعيار استخدمه املشرع والسياسة الجنائية الحديثة واملعاصرة في التجريم.

ر او بالتجريم في جرائم الخط ثانيا : اهمية البحث : يظهر لنا اهمية هذا البحث الخوض في فكرة االحتمال والتي استند عليها املشرع

 التجريم على فكرة االحتمال كمعيار للخطر. تأسيسالنتيجة الخطرة، حيث ينطلق املشرع من هذه الفكرة الفلسفية في 

ثالثا : نطاق البحث : ينحصر هذه الدراسة الفلسفية في بيان مفهوم االحتمال كمصطلح جنائي فلسفي والذي اخذ به املشرع في نطاق 

جة الخطرة حيث يقتصر على )جرائم الخطر( وليس )جرائم الضرر(، وذلك من خالل تجريم كل سلوك يعتبر عدوان محتمل على النتي

 املصلحة العامة.

رابعا : منهجية البحث : ان املنهج املتبع في هذه الدراسة هي املنهج االستقرائي وذلك من خالل استقراء النصوص، وكذلك املنهج 

النصوص العقابية ووجهات نظر التشريعات املختلفة، و املنهج االستنباطي، الستنباط فكرة االحتمال في ش يء من  التحليلي لتحليل

 الى املنهج املقارن للبحث في القانون املقارن .  باإلضافةالتفصيل، 

 هي: خامسا : هيكلية البحث : من اجل احاطة املوضوع من كافة الجوانب، قسمنا هذا البحث الى مبحثين و 

 االول ماهية االحتمال -املبحث 

 املطلب االول : مفهوم االحتمال في اللغة والشريعة

 املطلب الثاني : مفهوم االحتمال في الفلسفة والقانون 
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 دور االحتمال في النتيجة الخطرة -املبحث الثاني

 املطلب األول : ماهية النتيجة الخطرة

 يجة الخطرةاملطلب الثاني : تطبيقات االحتمال في النت

 

 ماهية االحتمال:  املبحث  االول 

لبيان املعنى االحتمال يجب البحث في جذور هذا املصطلح وكيفية نشأته، ومعرفة اساسه النه يدخل في الكثير من املجاالت   

ي املطلب مطلبين، فوالعلوم االنسانية والعلمية وخاصة الفلسفية وحيث ان القانون امتداد الفلسفة، لذلك قسمنا هذا املبحث الى 

 االول، مفهوم االحتمال وخصصنا الثاني، مفهوم االحتمال في الفلسفة والقانون.

 املطلب األول :مفهوم االحتمال

في هذا املطلب سوف نسلط الضوء على مفهوم االحتمال، وذلك من خالل البحث في جذوره وبيان فهومه من خالل تقسيم    

 فرع االول معنى االحتمال في اللغة، بينما في الفرع الثاني مفهوم االحتمال في الشريعة االسالمية.هذا املطلب الى فرعين، خصصنا ال

 الفرع األول : معنى االحتمال في اللغة

احتمال امر محتمل الحدوث، ارجحية امكانية حدوث   (Likelihood)( او probabilityمعنى االحتمال في اللغة االنكليزية هو )    

، probabilityمصطلح  )ش يء، وان 
 
 وشيوعا

 
 Probability; probable or probable thing: it appears now, is)( هو االكثر استخداما

the probability that it will happen in the future  ) 70(  وباللغة الفرنسية .probabilités اما في اللغة العربية فلها .)وهي  تمرادفا

 .71، ترجيح، افتراض"()"الوهم والجواز، 

وان تحديد معنى االحتمال يجب ان نبين جذرها في القواميس واملعجمات في اللغة العربية، وان اغلبها تعطي نفس املعنى، كما  

 يأتي : 

 ، واالحتمال يستخدم بمعنى،72في معاجم وقواميس اللغة العربية جاء االحتمال، بمعنى : "احتمل االمر ان يكون كذا، اي اجاز"

، واحتمل الحال وجوها 74، وبمعنى االقتضاء والتضمين فيكون متعديا، نحو يحتمل ان يكون كذا73"الوهم والجواز فيكون الزما"

 . ويأتي بمعنى االحتساب.75كثيرة

 من مصطلح االمكان، وذلك لوجود 
 
وان البعض يرى بان االحتمال هو مرادف ملصطلح االمكان، ان مفهوم االحتمال يقترب كثيرا

ناصر مشتركة بينهم من ناحية اللغوية وهو استخدام مفهوم الجواز لالمكان واالحتمال فهو مرادف لهما ويأتيان بنفس املعنى، ع

ويختلفان من ناحية اخرى في مفهوم االقتضاء والتضمين، الن معنى االقتضاء في االمكان هو )عدم اقتضاء الذات والوجود والعدم( 

، ) يقتض ي الش ئ او يتضمنه( وبمعنى االمر االيجابي، وبذلك فان االمكان وهو ما يعتبر امر سلبي، بي
 
نما االحتمال يشمل املفهومين معا

 . وبمفهوم اخر فان االحتمال يعتبر اعلى درجات االمكان. 76هو ادنى درجات االحتمال

                                                           

، انكليزي عربي، دار .  وقاموس اطلس102عربي، مطبعة جامعة اكسفورد، اململكة املتحدة، ص  -انكليزي  -قاموس اكسفورد الحديث، انكليزي  ) 70

 .0017، ص9119اطلس للنشر، مصر، 

 .222، ص9102( املنجد في اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق، بيروت،  71

 .022، ص9114، مصر، 4( معجم الوسيط، معجم اللغة العربية االدارة العامة إلحياء التراث، ط 72

 .20دي ما ينصبه. انظر الهامش: عبد الباسط سيف الحكيمي،  مصدر سابق، ص( الالزم من الفعل هو ما ال ينصب مفعول به، واملتع 73

 .90، ص0223( القاض ي ايوب بن موس ى الحسيني، معجم كليات ابي البقاء، مؤسسة الرسالة، بيروت،  74

 .22( د. محمود عبدالرحمن عبداملنعم، معجم املصطلحات وااللفاظ الفقهية، دار الفضيلة، بال سنة طبع، ص 75

 .29، ص9111( عبدالباسط سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد،  76

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

42 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ل، فهو محتمل، واملفعول محتمل وجذر االحتمال هو )ح _ م _ ل( والوزن هو االفتعال، االحتمال )فعل( )"من احتمل، يحتم

. وجاء لفظ 77للمتعدي. ، واالحتمال )اسم( مصدر احتمل: حمل الش يء على الش يء: الحقه به، حمل فالن على نفسه: جهدها"(

ا( ا ُمِبين  م 
ْ
ا َوِإث يتين  )اْحَتَمَل ُبْهَتان 

َ
ن الكريم على معنى )حمل( في اال

َ
اْحتَ  الية، وفي  78االحتمال في القرا

َ
ا() ف اِبي  ا رَّ ْيُل َزَبد  . ان 79َمَل السَّ

ا 
 
ن الكريم يختلف عن معناه في القانون. االحتمال ش يء يمكن أن يحدث حتى لو كان مشكوك

َ
هو ما و  فيه،معنى االحتمال في القرا

 .80يتطلب أو يشمل الخرين

 الفرع الثاني :مفهوم االحتمال في الشريعة االسالمية

السالمية، أثارت من قبل فقهاء الشريعة نتيجة االحتماالت في داللة االلفاظ ومعاني الكلمات، نظرية االحتمال في الشريعة ا

عند تحديد املعاني من خالل اللغة  ناألصولييوذلك بسبب طبيعة الخطاب الشرعي ذاته، وانه غير مستغرب وال مستبعد، الن 

 .  81لتي ترد على الداللة اللفظية ليصح االعتداء بهاالشرعية فان غلبة الظن من غير اشتراط يتم قطع كل االحتماالت ا

ليس هناك تعريف مانع جامع لالحتمال لدى فقهاء الشريعة االسالمية اصوليا او فقهيا، وذلك الن اغلبهم يأخذون االحتمال 

نظرية  مجال بشكل عام في مؤلفاتهم وليس بمفهومه الخاص، فمنهم من عرفه بشكل موسع والبعض االخر بشكل مضيق، حيث ان

. جاء االحتمال في االصطالح 82االحتمال في الظنيات وليس في القطعيات، وان االحتمال مفهوم واسع لذلك اختلف التعريفات

، وان هذا التعريف 83الشرعي بانه )"ما ال يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الى الذهن في النسبة بينهما ويراد به االمكان الذهني"(

" تردد االمر بين ان  (ين وقد يكون اكثر من ثالثة اطراف، ويبتعد عن معنى االحتمال. وفي تعريف اخر، االحتمال: قصره على طرف

يكون وأال يكون. بحيث يتعذر القطع بتحديد املراد منه في حد ذاته. وانه قولهم: الدليل اذا تطرق اليه االحتمال القوي املعتبر بطل 

. ان مفهوم االحتمال في 84دليل بين االمكان والعدم يبطل االستدالل به على االمكان او على االبطال"(به االستدالل، اي اذا تردد ال

الكريمة من كتاب هللا القران الكريم، وان لكل اية غاية معينة،  فان الحاجة  الياتالشريعة االسالمية تتمثل في تفسير وتأويل بعض 

لذلك نحتاج الى فهم معنى بعض الكلمات، ونحتاج الى الدقة في تحليلها ونكون امام عدة الى تفسيرها امر ضروري الستيعاب املعنى، 

احتماالت، فان التفسير الراجح في االحتمال االقرب الى العقل والواقع واملنطق في املعنى الظاهري ملا اراده هللا عزة وجل في هذه 

ِة "(، فقد يختلف املفسرين في بعض مصادر اال 85الكلمات املباركة
َ
ك

ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِإل

ُ
ْيِديك

َ
ُقوا ِبأ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
، 86فعال ثالثية ام رباعية كما في)"َوال

فان مصدر الفعل )تهلكة( فن هناك احتماالن، االحتمال االول هي على وزن)تفعلة(، واالحتمال الثاني هي مصدر للفعل)هلك(، فعند 

                                                           

 .719، ص9113( د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، عالمة الكتب، القاهرة،  77

 (.009( سورة النساء ، االية ) 78

 (.02( سورة الرعد، االية) 79

 .20بد الباسط سيف الحكيمي، مصدر سابق، ص( ع 80

 . 421، ص0224( بدرالدين محمد بن عبدهللا الزركش ي، بحر املحيط، دار الكتبي، مصر، 81

 .93، ص9111اشرف محمود عقلة بني كنانة، نظرية االحتمال عند االصولين، اطروحة دكتوراه الجامعة االردنية كلية دراسات العليا، (  82

 .04، ص0402الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة ، القاهرة، ( محمد السيد  83

 .42، ص9111عربي انكليزي، دار الفكر، دمشق، –( قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات اصول الفقه  84

ني في تفسير الدر املصون، بحث منشور في  85
َ
عة، مجلة الكلية االسالمية الجام( د. عماد فاضل عبد، اثر االحتمال النحوي في توجيه املعنى القرا

 .422( بال سنة طبع، ص9(، الجزء)73العدد)

ية ) 86
َ
 ( ، سورة البقرة.027( اال
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نص اللغوي تعطي عدة دالالت ملعنى تلك الكلمات بسبب احتمال ، فان الالياتالتأمل في بعض معاني الكلمات في تركيب بعض 

 .87الياتتأويلها الن معناها تختلف من حيث موقعها في 

ن حمال ذو وجوه، اي يحمل  مال تناظرهوفي قول ألمير املؤمنين )علي ابن طالب( رض ي هللا عنه، البن عباس )"
َ
ن فان القرا

َ
بالقرا

معان مختلفة وهنا يتبين لنا في االعجاز العلمي اللغوي، في تفسير بعض الكلمات فانها تحتمل عليه كل تأويل فيحتمله"(، اي ذو 

، 88التأول واللفظ املشترك في عدة معان، الن الخوارج كانوا يفسرونها حسب رغباتهم الخاصة ويخرجون عن املعنى العام والحقيقي

َمْسُتُم 89و تردد االمر من االمور بين اثنين فاكثر"(فان االحتمال )"هو احتواء اللفظ الكثر من معنى واحد او ه
َ

ْو ال
َ
.وفي االية )"أ

َساَء"( ِ
 
ة وجوه من التأويل،  ، وهو احتمال اللمس فقط، او الجماع. وصحة بعض االحاديث90الن ساع األمر لقبول عد  ِ

 
في الفقه : )"ات

 .91ل"(ومنه قول الفقهاء: الدليل إذا تطرَّق إليه االحتمال سقط به االستدال

يتبين من دراسة االصوليين لنظرية االحتمال في الشريعة وخاصة في دراسة االلفاظ ودالالتها، التي اثرت بشكل مباشر على 

ن الكريم، ولكي نتجنب هذه الظاهرة يجب فهم املعاني والكلمات وتفسيرها بشكل منطقي وعلمي 
َ
بعض االحكام الشرعية في القرا

االحتمال على مسالك االستدالل، ان الفهم السليم التي تعتمد على قواعد االستنباط، التي ال تؤثر وكذلك البحث عن حكمة ورود 

 . وهو املسلك الراجح في التفسير املنطقي والوقوف على معاني الكلمات.92فقهاء الشريعة أكثر على مقاصد الشريعة هو ما اعتمده 

 

 ون املطلب الثاني : مفهوم االحتمال في الفلسفة والقان

ان البحث في مفهوم االحتمال في الفلسفة واملنطق بشكل عام وفي الفلسفة الجنائية بشكل خاص للوقوف على بيان ماهيته        

وطبيعته وعالقته باملفاهيم الجنائية وهو مانبحث عنه في هذه الدراسة، ولكن قبل التطرق اليه كان البد لنا البحث عنه في نظرية 

واملنطق في مراحل تطوره وايجاد مكانته وتطوره في الفكر الفلسفي. لذلك قسمنا هذا املطلب الى فرعين،  االحتمال في الفلسفة

 خصصنا الفرع االول مفهوم االحتمال في الفلسفة واملنطق، وفي الفرع الثاني مفهوم االحتمال في االصطالح الجنائي.

 الفرع األول :مفهوم االحتمال في الفلسفة واملنطق

معلوم فان مفهوم الفلسفة بشكل عام هو البحث عن الحقيقة، ومفهوم االحتمال في الفلسفة هي محاولة للتعريف به كما هو 

، في نصف االول من القرن العشرين كانت هناك الكثير من النقاش والجدال بين علماء الفلسفة، حول نظرية 93وتقص ى حقيقته

(، وكان جهود علماء الفلسفة في هذه املرحلة تنصب probability theory in philosophy and logicاالحتمال في الفلسفة واملنطق)

حول تحديد كيفية ايجاد مكانة نظرية االحتمال بدقة في مجال املنهج العلمي، بشكل اكثر في تبني التوجه العقالني، الن املعرفة 

ة ريق االكثر شيوعا بين الفالسفة في تحديد املسالك املعقداالحتمالية اتخذت مكانة مميزة وخاصة بعد ان كانت نظرية اليقين هو الط

                                                           

هـ(، 247( د. شعالن عبد علي سلطان و عفاف هادي شريف، االحتمال الصرفي في ابنية املصادر في تفسير البحر املحيط ألبي حيان األندلس ي)ت 87

 .222، ص9107(، 92ربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية/ جامعة بابل، العدد)بحث منشور في مجلة كلية الت

ن الكريم، مصدر سابق، ص 88
َ
 . 172( نقال عن : د. عماد فاضل عبد، الداللة النحوية في االحتمالية في جملة الصلة في القرا

الفقهية، اطروحة دكتوراه جامعةالحاج لخضر كلية العلوم االجتماعية  ( نقال عن : مالك براح، طريان االحتمال على الدليل واثره في الفروع 89

 .02، ص9117والعلوم االسالمية، الجزائر، 

 ( من سورة النساء.42( االية ) 90

 .0/ ، صhttps://www.almaany.com نقال عن : موقع املعاني، متوفر على املوقع االلكتروني ، (  91

 .429، ص9111( اشرف محمود عقلة بني كنانة، نظرية االحتمال عند االصولين، اطروحة دكتوراه الجامعة االردنية كلية دراسات العليا،  92

س كلية م( د. علي راشد، املفهوم االجتماعي للقانون الجنائي املعاصر او نظرية قانون الجنائي االجتماعي، بحث منشور في مجلة جامعة عين الش 93

 .9، ص0213، 0، عدد01الحقوق، املجلد 
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. حيث كان علماء الشك املنهجي للوصول الى الحقائق واملعرفة الصحيحة يعتمدون على 94في داخل نواة املادية في سماء الطبيعة

لة غاية وليست وسي ألنهاحكم، اليقين، اما علماء الشك الحقيقي يعتمدون على نظرية االحتمال والترجيح فيأثرون عن اصدار اي 

 . 95الى غاية اخرى 

مفهوم االحتمال في الفلسفة واملنطق: )"مذهب االحتمال مذهب يقرر انه من املحال بلوغ اليقين املطلق مع إمكان ترجيح رأي 

لتي عايير ا. فاالحتمال هو عملية استنباط الحقائق من خالل تشكيل فرضيات معقولة، مبنية على ترجيح بعض امل96على آخر"(

تستند على الضوابط وحقائق معينة، ان الخطوة االولى لالحتمال هو تحليل بعض الفرضيات التي تدخل في الواقعة واملسندة على 

القواعد السببية، من خالل البحث عن االسباب التي تحدث هذه الظاهرة في املستقبل واثرها كتحليل فلسفي منطقي، وذلك 

 .97اردة وترجيح االحتمال االقوى من خالل االستدالل بالفرضيات وتفضيل احداهما على االخربافتراض االحتماالت الو 

وان االحتمال بهذا املفهوم ليست فكرة جديدة بل له جذور في تاريخ الفكر الفلسفي، يعود الى فالسفة اليونان القدماء وبالذات 

. 98ليةمعقو  أكثر له ان دراسة املقدمات بشكل دقيق تؤدي الى نتائج ( م، في مؤلفه )التحليالت األولي(، ذلك قو 234-299)ارسطو( )

وقد فرق الفالسفة بين ثالثة فروض وهي االحتمال واالستنباط واالستقراء، حيث ان االستنباط هو عبارة عن )"استدالل النتيجة 

بينما االحتمال عبارة عن )" استدل الحالة من قاعدة وحالة "(، اما االستقراء هو عبارة عن )" استدالل قاعدة من حالة ونتيجة "( 

من قاعدة ونتيجة "(، وبذلك يثبت لنا بانه هناك اختالف واضح عن النظريات الثالثة، اال انها تكمل بعضها االخر وهناك عالقة 

 .99متصلة بينهما، حيث ان االستدالل االحتمالي يختلف عن االستدالل االستنباطي

، النه يعتبر تطبيقا لنظرية االحتمال النه يعمم الحاالت العامة على الخاصة، الن ى االحتمالفاالستقراء هو الذي يعتمد عل

االحتمال يعتمد على معرفة حالة واقعية ويستبعد الشك، وبذلك تبدأ مرحلة التوالد الذاتي وتصل املعرفة الى درجة تقترب من 

، فاالستدالل االحتمالي يقدم فرضيات من 100تكون النتائج معقولةاليقين، الن االحتمال يعتمد على املقدمات املنطقية وبذلك 

خالل االستنباط وذلك الختبار الفرضيات، على عكس االستنباط الذي يستخرج النتائج من املقدمات ويعمم حاالت الخاصة على 

 حتمال  وهو ان شيئا ما قد يكون )"فاالستنباط ان شيئا ما يجب ان يكون، واالستقراء ان شيئا ما فعليا فعال، بينما اال  العامة،

ان دراسة هذه القضايا، نتجت عنها ظهور اتجاه تجريبي القائم على التحليل املنطقي، ومن ابرز روادها الفيلسوف فريجه  .101"(

(Frege)  والفريد(Alfred)  وفتغنشتاين(Wittgenstein) ة، للغ في مؤلفه )الرسالة املنطقية الفلسفية( من خالل التحليل املنطقي

. وبما ان الفلسفة هو علم 102وهو ما يسمى الوضعية املنطقية والتي اصبحت من اشهر االتجاهات الفلسفة التحليلية جميعا

العلوم وتختص بدراسة كافة االتجاهات والجزيئات التي تدخل في جميع املجاالت، فهي غير محددة ولها نطاق واسع وغير محددة 

                                                           

، 9103، املجلد الثاني، 997( د. كريم موس ى حسين مزبان، جدلية نظرية االحتمال في فلسفة العلم، بحث منشور في مجلة االستاذ، العدد 94

 .492ص

، 9191، 2، العدد01ابل للدراسات االنسانية، مجلد( د. هناء زايد عباس، الشك عند فالسفة املسلمين الغزالي نموذجا، بحث منشور في مجلة ب 95

 .720ص

 .0( نقال عن : موقع املعاني ، مصدر سابق، ص 96

 .911، ص9102( د. مايسة عبده علي، االحتمال كاستدالل منطقي، بحث منشور في مجلة البحث العلمي في االداب، العدد عشرون، مصر،  97

 .وما بعدها 2، ص0224ي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ( د. محمد مهران، مدخل الى املنطق الصور  98

 وما بعدها.  913( د. مايسة عبده علي، مصدر سابق، ص 99

 .209، ص9113( السيد محمد باقر الصدر، االسس املنطقية لالستقراء، دار التعارف للمطبوعات الطبعة الرابعة، بيروت،  100

 .900( د. مايسة عبده علي، مصدر سابق، ص 101

، 9107، الجزائر، 4( د. بوعلي مبارك، مفهوم معيار املعنى في الفلسفة الوضعية املنطقية، بحث منشور في مجلة العلوم االنسانية، العدد  102

 .33ص
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ومن املعلوم كل اتجاه علمي او تخصص لها طريقة معينة في دراسة الظواهر واهداف ذاتية  بعلم معين فهي ذات نطاق واسع،

، فاالحتمال هو فكرة فلسفية يستمد اساسه 103والعالقة بينها، وبما ان فكرة القانون ليست منفصلة عن الفكرة الفلسفية العامة

لسفة السلوك االنساني واملنطق القانوني، ان نظرية االحتمال في الفاملنطقي من النظريات الفلسفية وايجاد العالقة بينها وبين طبيعة 

واملنطق، هو االتجاه الذي اخذ به فقهاء القانون في الفلسفية الجنائية ، النها تعتبر االقرب الى واقع الحال واالساس العلمي الذي 

 االساس الفلسفي لسياسة التجريم.يبني عليه معيار التجريم على اساس االحتمال، الن االستدالل االحتمالي هو 

 الفرع الثاني :مفهوم االحتمال في االصطالح الجنائي

االحتمال )"هو تصور ذهني، يربط بين مجموعة عوامل متوافرة في الحاضر وواقعة لم تقع بعد، وانما يشير توافر هذه العوامل  

على نوع من الشك ويحتل منزلة وسطية م قق، فاالحتمال يقو الى ان تلك الواقعة قد تقع، فقد يتحقق ارتكاب الجريمة وقد ال يتح

 .104بين الحتمية واالمكان"(

عالقة مع بعضها ب املتوفرة واملتصلةفاالحتمال هو حقيقة واقعية في مجال تأسيس التجريم، وذلك بربط مجموعة من العومل 

لة ل ضمن البناء القانوني للجريمة، وبين جريمة محتمسببية مع واقعة مستقبلية فهي حالة واقعية تتصل بالنتيجة االجرامية وتدخ

، ألنها تمثل حالة نفسية تنبئ باحتمال ارتكاب جريمة في املستقبل، الن االحتمال يتعلق بأحوال املجرم 105الحدوث في املستقبل

بة واملتوقعة بين العوامل املسب وماضيه  ويعتبر االحتمال معيارا لتحديد ما قد يتنبأ به السلوك، وبذلك يجب معرفة العالقة السببية

. وقد ذهب الدكتور محمود نجيب حسني، في هذا االتجاه حيث عرف االحتمال )" هو حكم 106للسلوك وبين النتائج املستقبلة

موضوعه تحديد العالقة بين مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية من حيث مدى مساهمتة تلك العوامل في 

ه الواقعة"( ويؤكد بانها ليست العالقة السببية كنظرية بل مجرد في التصور الذهني لها، بل في العوامل التي تكمن فيها احداث هذ

القوة السببية، وبان النتيجة املستقبلية لم تتحقق بعد لهذه العوامل، فان استقراء هذه العوامل تؤدي الى النتيجة املستقبلة وفقا 

. فاالحتمال هو مصطلح يعبر عن توقع حصول نتيجة معينة في 107ان االحتمال يعتبر خالصة التصور الذهنيلهذه االثار املحتملة، ف

املستقبل، ويعتبر التوقع احدى عناصر االحتمال فاذا كانت هذه النتائج مؤكدة نكون امام الحتمية السبيية نصل الى درجة )اليقين(، 

حتمال كمعيار للتجريم ينبئ عن احتمال الضرر، ام احتمال متوسط للضرر، ام اما اذا كان من املتوقع حصولها نكون امام اال 

. لم يعرف قانون العقوبات العراقي والدول العربية مصطلح االحتمال وانما تركه 108احتمال قوي للضرر، ام احتمال اكيد للضرر 

لفعل بانه يحتمل ان تكون له نتيجة معينة او للفقه والقضاء، ما عدا قانون الجنائي السوداني حيث عرف االحتمال )" يقال عن ا

. يتبين من التعريف بان االحتمال يتم وفق 109كان حدوث تلك النتيجة او األثر ال يستبعد عن الشخص العادي"( إذاأثر معين، 

 نون معيار الشخص العادي اي ذو طبيعة شخصية يرتبط بالشخص دون الفعل، ما يؤخذ على هذا التعريف بان التجريم في قا

يمكن التسليم بهذا االتجاه الختالف سيكولوجية البشر واختالف  عام، وال عقوبات السوداني على اساس االحتمال يتم تعميمه بشكل 

                                                           

 .2، ص0234( د. محمود نجيب حسني، العالقة السببية في قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة،  103

. نقال عن: منى 904، ص0222جامعة بغداد، -نظرية العامة لألعذار القانونية ، رسالة ماجستير، كلية القانون ( فخري عبدالرزاق الحديثي،  104

 .29، ص9117جامعة بابل، -محمد عبدالرزاق، مسؤولية الشريك عن النتيجة املحتملة، رسالة ماجستير كلية القانون 

 .03-02، االسكندرية، )ب.ت(،  حسنين محمدي، " الخطر الجنائي ومواجهته"، منشأة املعارف 105

 .004معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا"، منشأة املعارف، االسكندرية، بدون سنة،  -، رمسيس بهنام، "نظرية التجريم في القانون الجنائي 106

 .092-093( د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص  107

(، 9104، )}اطروحة دكتوراه جامعة املوصل كلية الحقوق {سف عثمان البريفكاني، "مبدأ التناسب في القانون الجنائي"، دلشاد عبدالرحمن يو  108

029. 

 .0220( من قانون الجنائي السوداني لسنة 2( املادة ) 109
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التفكير العقلي فهي غير متوازنة وال يمكن تحديدها، لذلك ترك امرها لسلطة القاض ي لقياسها على الشخص العادي ووفق املجرى 

 ة. املألوف لألمور العادي 

ان االحتمال هو انعكاس مجموعة من العوامل والظواهر السببية، تكون مستمدة من الطبيعة املتنوعة واملتغيرة، فان سلوك 

االنسان ال يمكن التنبؤ به، واال نصل الى درجة الحتمية، فكلما زادت املعرفة باملسببات تقترب من تحقق نتيجة مستقبلية، مبينية 

قعة لم تقع بعد وانما تكون احتمالية، فان هذه الواقعة املستقبلية قد تكون احتمال وقوع جريمة او على مفترضات حاضرة، ووا

االعتداء على حق او مصلحة محمية بموجب القانون فان القانون الجنائي يجرم الضرر االحتمالي والخطورة املحتملة في الجرائم 

مصطلح االحتمال قانون العقوبات ، في بعض املواد القانونية مثل، نص  . وقد أورد املشرع الجزائي العراقي110املحتملة الوقوع

( والتي تنص على) .. هناك 0/ 012( االعتداء على وسائل النقل)...يحتمل معها ان ينشأ ضرر الي شخص(، واملادة) 272املادة )

 جديا 
 
، ا012على ارتكاب جريمة اخرى( ، وكذلك في املادة ) إلقدامهاحتماال

 
ملتعلقة بالتدابير االحترازية بصورة ضمنية، وقد ( اوال

استخدم مرادفات ملصطلح االحتمال في بعض النصوص، مثل )قد يفض ي الى( او) قد ينجم عنه( او )قد ينشأ(  وكذلك )من شأنه( 

ياغة وحكمة املشرع ، بسبب لغة الص111او )من شأن ذلك( للتعبير عن االحتمال في في الكثير من املواد في قانون العقوبات العراقي

 وتسهيل االمر للقضاة واملحاكم عند تفسيرها وتطبيقها.

                                                           

قانونية واالقتصادية، جامعة عين الشمس، ( د. يسر انور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة االجرائية، بحث منشور في مجلة العلوم ال 110

 .02، ص0220العدد االول، السنة الثالثة عشر، مصر، 

( التي تنص )"يعاقب باإلعدام من ارتكب فعال 071تشديد العقوبة.."(. وفي املادة ) من شأنها( )"اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية 70( املادة) 111

ان يجعلها غير صالحة...  من شأنه( تنص على )"...اتى عمدا عمال 012ان يؤدي الى ذلك"(. وفي املادة ) أنهمن شبقصد املساس باستقالل البالد ...

االضرار بمصلحة  من شأنه( التي نصت على )....ارتكب عمل يعلم ان 012االضرار...(. واملادة) من شأن ذلك..، وكان  -0( تنص )014"(. واملادة )

من  -9( التي تنص)" .....032ذلك اضعاف الثقة  بالدولة.."(. وفي املادة) من شأنالتي نص)...اشاعة بيانات كاذبة...وكان ( 031وطنية..(. وفي املادة )

( الت 900تسهيل كشف الجريمة و ادلتها او عقاب مرتكبيها...."(. وفي املادة) من شأنهاتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئأ 

تكدير االمن العام او  من شأنهاإحدى الطرق العالنية اخبار كاذبة او اوراق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان تنص)"...من نشر ب

( الت 927تكدير االمن العام..."(. وفي املادة) من شأنه( التي تنص)"... من صنع او استورد ...صور او كتابات. 907االضرار بالصالح العام"(. وفي املادة)

( التي تنص)....من صنع او باع.. بغير ترخيص من 937التأثير في القضاء..."(. وفي املادة ) من شأنهاتنص )"..من نشر بإحدى الطرق العالنية امورا 

لغلط..."(. ايقاع الجمهور في ااملشابهة  من شأن هذهالسلطة املالية.....للعملة املتداولة في العراق لألوراق املصرفية التي اذن بإصدارها قانونا من كان 

احداث ضرر باملصلحة العامة او  من شأنه( التي تنص)" التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر.....تغيرا 931وفي املادة)

اقا خاضعة لرقابة السلطات العامة فدون ( التي تنص ).....من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اور 921بشخص من االشخاص"(. وفي املادة )

( التي تنص)"....من اذاع بطريقة من طرق العالنية 214وايقاعها في الغلط"(. وفي املادة) خدع السلطات املذكورة من شأنهامور غير صحيحة...زكان 

( الت تنص 247راق النقد الوطني.."(. وفي املادة)احداث هبوط في او  من شأن ذلكوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكا 

( التي تنص )كل 241تعريض حياة الناس للخطر."(. وفي املادة ) من شأنه)"...كل من استعمل او شرع في استعمال املفرقعات او املتفجرات استعماال 

( 242تعريض اموال الناس للخطر."(. وفي املادة ) شأنه منمن استعل عمدا او شرع في استعمال املفرقعات او املتفجرات استعماال عرض او كان 

( التي تنص )"....من تسبب بخطئه في 271تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.."(. وفي املادة ) من شأنهالتي تنص )" ....كل من احدث عمدا غرقا 

( التي تنص )...من عرض عمدا حياة الناس او سالمتهم 270ملادة )تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر."(. وفي ا من شأن ذلكاحداث غرق اذا كان 

( التي نص على 271ان يتسبب عنها املوت او ضرر جسيم بالصحة العامة.."(. وفي املادة ) من شأنهاللخطر بوضعه مواد او جراثيم او اي ش يء اخر 

تعطيل سيرها او تعريض االشخاص  من شأنهاو املائية او الجوية  )"...من تسبب بخطئه في حصول حادث إلحدى وسائل املواصالت العامة البرية

( نص على )"....من ترك عمله ولو بصورة االستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمل..... او كان 214فيها للخطر..."(. وفي املادة )

( التي تنص )"القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العالنية 422) ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس.."(. وفي املادة من شأن ذلك

( التي نصت على )"....من وضع في طريق عام 420لو صحت ان توجب العقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه...."(. وفي املادة ) من شأنها

لتي تنص على )"....ثالثا: من تسبب عمدا او اهماال من تسرب الغازات او االبخرة او االدخنة او املياه ( ا422ايذاء املارة..."(. وفي املادة ) من شأنهامواد 

 ابق.القذرة وغير ذلك من املواد التي من شأنها ايذاء الناس..."(.  للمزيد من التفاصيل راجع هذه املواد في قانون عقوبات العراقي، مصدر س
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عند االطالع على هذه النصوص العقابية يتبين لنا كثرة استخدام مصطلح االحتمال في قانون العقوبات العراقي ولكن بصورة  

ج الخطرة وجرائم الخطر وكذلك االحتمال في ضمنية بمصطلح مرادف وهو )من شأنه( وهذا يدل على ان املشرع العراقي اخذ بالنتائ

التجريم وبيان الخطورة االجرامية كما في القصد االحتمالي والنتيجة املحتملة والجرائم االحتمالية والنتائج الخطرة وفي الجرائم  إطار 

مال ريات في املجتمع. فاالحتالشكلية او جرائم السلوك املجرد او البحت، واعتمد على منطق التجريم في سبيل حماية الحقوق والح

كن من املم االولى:هو افتراض حالة او واقعة معينة بان تلك الواقعة قد تحدث في املستقبل، لذلك فانه يفترض ثالثة حاالت 

استنتاج حدوث النتيجة بصورة حتمية او يقينية. اما الثانية : هو احتمال حدوث النتيجة من االمكان حدوث النتيجة، اي نرجح 

ن الجريمة قد تحدث. والثالثة : من االمكان حدوث النتيجة ، فاالحتمال يحتل درجة وسطية بين الحتمية واالمكان، فالحتمية هو با

 .112 اعلى درجات االحتمال واالمكان هو ادنى درجات االحتمال

 املبحث الثاني : دور االحتمال في النتيجة الخطرة

يتنظر حدوث النتيجة ملعاقبة الجاني بل ذهب الى تحديد بعض االفعال والتصرفات الخطرة  ان االتجاه الحديث في التجريم ال        

على املصلحة العامة وتجريمها، الحتمال حصول ضرر جسيم محتمل الوقوع بموجب العقل واملنطق، وان النتيجة الخطرة تختلف 

ائج الجرمية، لذلك فقد قسمنا هذا املبحث الى مطلبين، عن النتيجة املادية، فلها خصائص ومميزات خاصة بها دون غيرها من النت

 املطلب الثاني، االحتمال في تطبيقات النتائج الخطرة. خصصنا املطلب األول، ماهية النتيجة الخطرة، اما

 

 املطلب األول : ماهية النتيجة الخطرة

تحديد املخاطر يبين لنا مدى احتمالية حدوث نتيجة  ان النتيجة الخطرة تختلف عن النتيجة امللموسة املادية بوقوع الضرر،       

سيئة او الجسيمة فتكون العواقب وخيمة فهي بمثابة التحوط بسياج التجريم ملنع احتمال وقوع ضرر، لذلك سوف نحاول في هذا 

الفرع  عين، خصصنا،املطلب بيان مدلول النتيجة الخطرة وخصائصها وتميزها عما يشتبه به، لذلك فقد قسمنا هذا املطلب الى فر 

 مفهوم النتيجة الخطرة، اما الفرع الثاني، ذاتية النتائج الخطرة. االول،

 

 الفرع األول : مفهوم النتيجة الخطرة

       
 
النتيجة الخطرة هي احتمال حصول ضرر وقبل ان تقع النتيجة، حيث تكتمل الجريمة من خالل سلوك الخطر الذي يعتبر تهديدا

التي هي محل الحماية القانونية، وال يتم القياس عليها وفق املفهوم املادي للنتيجة او النتيجة الضارة، حيث ان للحقوق واملصالح 

 على القيم واملصالح الجديرة بالحماية
 
 مباشرا

 
. فالنتيجة 113املشرع ال ينتظر وقوع النتيجة بل بمجرد تحديد االفعال التي تعتبر تهديدا

يجة الى الفعل الى الفاعل او اسناد النت بإسنادجرائم، التي يتم االستناد عليها وفق مفهوم االسناد الجنائي هي املحصلة النهائية في ال

السلوك او وفق العالقة السببية واسناد الواقعة الى وصف قانوني معين، بعد السلوك االجرامي يعتبر النتيجة االجرامية هي العنصر 

                                                           

 وما بعدها.  092ابق، ص( د. محمود نجيب حسني، مصدر س 112

لد السادس، ج( د. شريفة السوماتي، التجريم الوقائي في السياسة الجزائية املعاصرة، بحث منشور في مجلة صوت القانون، جامعة الجياللي بو نعامة، امل 113

 .0912، ص9102، 9عدد
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، وبذلك نكون امام مدلوالن ملعنى النتيجة من الناحية املادية والقانونية ومن خالل 114جريمةالثاني من عناصر الركن املادي في ال

 املفهومان نتوصل الى تحديد مفهوم النتيجة الخطرة وطبيعتها.

ويعتبر تغير  ،115اوال : املفهوم املادي للنتيجة : ان املفهوم املادي للنتيجة هو )"التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك"(

من شأنه حدوث ضرر مثل جريمة القتل فالنتيجة هي ازهاق الروح)الوفاة( وفي جريمة السرقة وضع اليد على مال ليس له او الحيازة 

. وان التغير الذي يحدثه السلوك يعتبر ظاهرة مادية يمكن معرفته بحواس االنسان من خالل 116عليه او االذى الذي يصيب االنسان

ادي، فجريمة قتل انسان بالسكين قبل الطعن كان على قيد الحياة بعد الطعن اصبح جثة هامدة بدون حركة والنتيجة احداث ضرر م

هي ازهاق الروح الوفاة وهذا هو التغير بحد ذاته، وفي جريمة الجرح كان الشخص يتمتع بسالمة في بدنه بعد الضرب والجرح اصبح 

ل جريمة السرقة كان املال في حيازة صاحبه وبعدها انتقل الحيازة الى شخص اخر، يعاني من نزيف وجرح وتغير في جسمه، وقب

. ولكن هناك جرائم بدون نتيجة كالجرائم الشكلية لذلك نكون 117فالنتيجة املادية واضحة في التغير الحاصل له في العالم الخارجي

تحقق النتيجة في الجريمة كشرط وضعه املشرع ومن متطلباتها، امام جرائم التي تتحقق فيها النتيجة كالجرائم املادية التي يجب ان ت

 في كافة الجرائم، ولكن فقط في الجرائم املادية تعتبر عنصر اساس ي في الجريمة، بالنسبة 
 
وبذلك فان تحقق النتيجة ليست عنصرا

فعال بل فقط ينصب على السلوك او اال للجرائم الشكلية هي التي تعتبر من جرائم الخطر حيث لم يستلزم املشرع في تحقيق الجريمة 

. ولكن تختلف النتيجة في الجرائم السلبية مثل، عدم االدالء بالشهادة، او االمتناع عن تسليم الطفل الى من امر املحكمة 118املكونة لها

عتبر نتيجة الى ذلك ت باإلضافةبه، او عند عدم االبالغ عن الوفيات او الوالدات، فالنتيجة تعتبر حقيقة مادية ولكن  ظاالحتفابالحق في 

 عن النتيجة املادية هناك ضرر معنوي يصيب املجتمع، 
 
قانونية، وذلك الن املشرع يهدف الى حماية الحقوق واملصالح في املجتمع، فضال

 .119وهو ما يبرر تدخل املشرع ومعاقبة الجاني وبذلك لكل جريمة نتيجة باملعنى القانوني

للنتيجة : الفقه االيطالي اول من نادى باملفهوم القانوني للنتيجة، حيث تنشأ هذه النتيجة مباشرة عند التعدي ثانيا : املفهوم القانوني 

على الحقوق واملصالح والقيم التي تحميها القانون من خالل نصوص عقابية او في حالة تعرض هذه الحقوق من مجرد االعتداء او 

فها املشرع من خالل حماية املصالح من االعتداء عليها، وان مفهوم القانوني يختلف عن الخطر، وبذلك تعتبر حقيقة قانونية كما وص

املادي حيث ال يحدث تغير في العالم الخارجي كاملدلول املادي للنتيجة وال يمكن للحواس ان تدركه، وال يوجد ضرر مادي ملموس وانما 

وع من النتيجة اساس املسؤولية الجنائية وذلك من خالل االعتداء على نكون امام ضرر معنوى كالجرائم السلبية فهو يعتبر هذا الن

. وبناء على ذلك فان املشرع ال يستلزم تحقق النتيجة وانما 120املصالح الجديرة بالحماية من وجهة نظر املشرع والعلة في تجريمها

املخدرات وغيرها، وان املفهوم القانوني ما هو مجرد تحقق االفعال نكون امام جريمة تامة مثل حمل السالح بدون ترخيص او حيازة 

اال من قبيل التكييف القانوني في مفهومها املادي، فان ما يترتب على السلوك االجرامي من اثار هي متالحقة ومتنوعة، ولكن مايبرر 

او  مباشر مثل الجريمة السلبية تعتبر اعتداء ألنهاتدخل املشرع هو االعتداء على الحق الذي يحميه القانون وكيفية الحفاظ عليها، 

                                                           

في قانون العقوبات، بحث منشور، مجلة الرافدين جامعة املوصل،  ( د. محمد حسين الحمداني و م.م. دلشاد عبدالرحمن يوسف، فكرة االسناد الجنائي 114

. و د. وعدي سليمان املزوري، أثر خطأ املجني عليه وفعل الغير في االسناد الجنائي، بحث منشور في مجلة جامعة 241، ص9101(، 41(، العدد )09املجلد )

 .972، ص9101( الجزء الثاني، 9(، العدد )0تكريت للحقوق، املجلد )

 .230( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص 115

 . 920.  وفي ذات السياق : د. امين مصطفى محمد، مصدر سابق، ص041( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبدالقادر الشاوى، مصدر سابق، ص 116

 .032د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص(  117

، 9101خالد عبداملجيد عبدالحميد الجبوري، السياسة الجنائية املوضوعية الوقائية )دراسة مقارنة( اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل،  ( 118

 وما بعدها. 42ص

 وما بعدها. 032( د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص 119

 .71ق، صمصدر ساب خالد عبداملجيد عبدالحميد الجبوري،(  120
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. ان كل سلوك يحتمل بوقع النتيجة 121السلوك السلبي، في عدم تبليغ الجهات املعنية في جرائم املخلة بأمن الدولة فتعتبر جريمة تامة

املصالح م و الخطرة يفترض املشرع وجود االثم الجنائي دون شرط تحققه لذلك يلجأ املشرع الى التجريم الوقائي للحفاظ على القي

ونسيج املجتمع من التعرض لحاالت قد ال تكون في مفهومها املادي للنتيجة املتحققة ولكن باحتمال توقع وقوع النتيجة الخطرة، حيث 

 بالسلوك كما في جرائم املضرة بالصحة العامة من االوبئة واالمراض 
 
ال يستلزم املشرع تحقق النتيجة الضارة وانما يعتبر الخطر وصفا

. ان املفهوم القانوني للنتيجة هو وصف ال يمكن االستغناء عنه فهو الحكمة من التجريم في حماية 122ملنتجات والسلع الغذائيةوا

الحق الذي يحميه القانون واملصلحة املعتبرة في التجريم، فمعيار النتيجة هو ما يمكن االخذ به في التمييز بين جرائم الضرر وجرائم 

ف فقهي في تحديد معيار النتيجة بين مفهومها املادي والقانوني، فجانب من الفقه يعتبر املفهوم املادي هو الخطر، ولكن هناك خال 

املعيار الذي يمكن ان نحدد به التفرقة بين جرائم الضرر والخطر، اما جانب اخر من الفقهاء يذهبون الى ابعد من ذلك باعتبار ان 

 .123لذي يجب االخذ به للتمييز بين النوعيناملفهوم القانوني للنتيجة هو املعيار ا

من وجهة نظرنا، فان هذا الخالف الفقهي لتحديد ضابط التفرقة بين املدلولين في هذا الوصف ولكن الحقيقة ان الضرر والخطر        

 الجنائية هو السلوك املسؤولية فأساسما هما اال وجهان لعملة واحدة، حيث في االول ضرر متحقق وفي الثاني ضرر محتمل الوقوع، 

االجرامي سواء تحققت ام ال، وهو ما نجده في الجرائم امللموسة والغير ملموسة وكذلك في جرائم الشروع التي لم تتحقق النتيجة وفي 

 الجريمة املستحيلة، وفي الجرائم الشكلية، السلوك تعتبر جريمة بغض النظر عن النتيجة. 

 رةالفرع الثاني : ذاتية النتائج الخط

النتيجة الخطرة ليست من عناصر الركن املادي في جرائم الضرر، وانما هي فكرة قانونية او واقعة خطرة يستوجب بموجب        

املنطق والعقل من تجريمها وذلك الحتمال حدوث ضرر جسيم، لذلك فان ما يمكن تصوره في النتيجة الضارة من خصائص وصور 

 على النتيجة الخطرة، فهناك صفات او خصائص تكون متعلقة بالنتيجة الخطرة دون غيرها وهي :ارتكاب الجريمة ال يمكن تعميمها 

 اوال : النظرية السببية ال تدخل في نطاق النتائج الخطرة : وهي الرابطة التي تربط السلوك االجرامي بالنتيجة املادية الضارة، حيث ان

تعتبر العالقة السببية هو العنصر الثالث من عناصر الركن املادي في الجريمة، سلوك الجاني هو السبب في حدوث النتيجة الضارة، و 

. ان نظرية السببية رغم تعقيدها فان نطاق 124وال يتم مسائلة او محاسبة الشخص عن جريمة لم تكن النتيجة لسلوكه االجرامي

 ذات النتيجة ولكن تبقى الصعوبة والتعقيد في نطاقتطبيقها في جرائم الضرر امللموس، فيعتبر محور نطاقه في الجرائم املادية او 

ليست لها اثار مادية ملموسة او محسوسة والتي لم تقع بعد، فالتجريم في النتيجة الخطرة يعتمد على توقع  ألنهاالنتيجة الخطرة 

طرة من حيث االثر املترتب . ولكن املشرع جنائي االيطالي قد ساوى بين النتيجة الضارة والخ125عنصر االحتمال سابق على النتيجة

. حيث ان املشرع الجنائي قد استنتج وجود رابطة السببية املعنوية بين سلوك الجاني واالثر املترتب عليه تشكل تهديد مباشر 126عليه

                                                           

 .234-232( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص ص 121

 .70مصدر سابق، ص خالد عبداملجيد عبدالحميد الجبوري،(  122

 .21( عبدالباسط سيف الحكيمي، مصدر سابق، ص 123

لجريمة و لو كان قد ساهم مع سلوكه االجرامي في إحداثها سبب آخر ( )"ال يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه اإلجرامي. ولكنه يسأل عن ا 124

 النافذ. 0212لسنة  000( من قانون عقوبات العراقي رقم 92سابق أو معاصر أو الحق و لو كان يجهله..."( املادة )

 وما بعدها.  401( استاذنا د. مجيد خضر احمد، نظرية السببية، مصدر سابق، ص 125

 لفعله او ( )"ال يعاقب الش 126
 
خص من اجل واقعة اعتبرها القانون جريمة اال اذا كانت النتيجة ضارة او خطرة التي يتوقف عليها وجود الجريمة أثرا

 . 212( فقرة واحد قانون عقوبات االيطالي، اشار اليها : د. محمود نجيب حسني، عالقة السببية، مصدر سابق، ص41امتناعه"( املادة )
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ر عخطر بوقع او حدوث النتيجة الخطرة الوشيكة، حيث ان السلوك قد سبق وقوع النتيجة فاحتمال وقوع النتيجة هي استنتاج قد ش

 .127به املشرع قبل وقوعها او كانت وشيكة الوقوع

ثانيا: نظرية الشروع ليس لها وجود في النتيجة الخطرة : وهي من احدى صور ارتكاب الجريمة التي ال يتحقق فيها النتيجة املقصودة 

ة بعد التفكير والتحضير اي مرحلة ، حيث يتم تطبيق هذه النظرية في املرحلة االخير 128الجاني إلرادةال دخل  ألسباباذا اوقف او خاب 

البدأ بالتنفيذ في الجرائم املادية، وان الشروع يتمثل في عدم تحقق النتيجة االجرامية او تكون النتيجة اضعف او درجة اقل من 

 الرصاص بقصد قتل شخص معين، ولكن تنحرف الطلقة وال تصيبه او يصاب في مكان ال يؤدي اال  كإطالقالنتيجة املقصودة، 

 . 129موته

نرى، ان نظرية الشروع في ارتكاب الجريمة ال يمكن تصوره في نطاق النتيجة الخطرة، ومكانتها بشكل دقيق هو في الجرائم املادية       

 ذات النتيجة الضارة، فالعبرة هو في سلوك الجاني وهو ما اخذ به فقهاء القانون واملشرع الجزائي في التجريم هذه االنماط من السلوك.

 فبالرغم من عدم تصور الشروع في النتيجة الخطرة اال ان هناك اوجه االقتراب والتشابه معها.

ثالثا : النتيجة الخطرة تعتبر من الجرائم العمدية : تعتبر النتيجة الخطرة من الجرائم العمدية الن العبرة بالسلوك وليست النتيجة 

على ان الخطأ يتصل بالنتيجة وهو ماال نراه في النتيجة الخطرة حيث ان النتيجة وهو االتجاه الذي ذهب اليه بعض الفقه باالستناد 

. ان عنصر املتطلب في 130لم تتحقق بعد ولكن في الجرائم غير العمدية فالجاني يتحمل النتيجة التي وقعت سواء اراد النتيجة ام ال

العمدية ترتبط بالسلوك وتتجه نحو تحقيق النتيجة، بينما في الجرائم العمدية والخطأ هو عنصر جوهري، حيث ان االرادة في الجرائم 

 .131جرائم غير العمدية )الخطأ( يتجه االرادة الى السلوك االجرامي وال يريد تحقق النتيجة

 ةرابعا : عدم حدوث النتيجة : النتيجة هي عنصر جوهري في الجريمة وان املشرع اعتبرها عدوان على الحقوق واملصالح، ولكن النتيج

حيث ان حدوث النتيجة في الجرائم املادية امر ال  ألخر تختلف من جرائم املادية عن الجرائم الخطر، فتختلف من نموذج قانوني 

يستغنى عنه وشرط اساس ي ملعاقبة الجاني عن النتيجة املتحققة، بينما في النتيجة الخطرة فان املشرع ال يتطلب وقوعها في النموذج 

 مباشر على الحقوق واملصالح، يمكن . حيث ان ا132القانوني
 
لنتيجة الخطرة هو بمثابة عدوان محتمل وشيك الوقع تعتبر تهديدا

 بها املشرع في التجريم، ويقتصر تحديدها على يتهدداالستدالل عليها من مجموعة من االثار والوقائع املادية مرتبطة مع بعضها التي 

، بل لم يتحول الى ضرر نتيجة . ان عدم تحقق 133الحاالت التي تنذر بخطر جدي
 
الضرر او التنبؤ به ال ينفي وجود الخطر كان قائما

عوامل قد يجهلها االنسان او خارجة عن امكانيات تصور كل االحداث والعلم بها لذلك تبقى كيان الخطر او التهديد به رغم عدم وقوع 

 134النتيجة الخطرة

االحتمال هو الذي اخذ به املشرع في النتيجة الخطرة ودرجاتها، فان طبيعة الخطر خامسا : طبيعة النتيجة الخطرة : بما ان معيار 

واالحتمال هي طبيعة مزدوجة اي ذات طبيعة موضوعية وطبيعة شخصية، بالنسبة للطبيعة املوضوعية هو يعتبر درجة التخوف من 

                                                           

 .400جيد خضر احمد، نظرية السببية، مصدر سابق، ص( استاذنا : د. م 127

( من قانون عقوبات 21( )"البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها... "( املادة ) 128

 قانون عقوبات املصري. ( من47املعدل النافذ. وهذا النص مشابه  للمادة ) 0212لسنة  000العراقي رقم 

 .973( د. امين مصطفى محمد، مصدر سابق، ص 129

 .22-21، ص ص9102( د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  130

 .31( خالد مجيد عبدالحميد الجبوري، مصدر سابق، ص 131

 وما بعدها.011، ص0213يم، دار النهضة العربية، بيروت، ( عبدالفتاح مصطفى الصيفي، املطابقة في مجال التجر  132

 .231( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص  133

 .902( د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني و م. هلكورد عزيزخان احمد عقراوي، مصدر سابق، ص 134
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الدولة والصحة العامة وغيرها. ولكن بما ان السلوك  بأمنمرتبطة بموضوع الجريمة، كالجرائم املاسة  ألنهاتحقق النتيجة الخطرة 

. فالرغم ان النتيجة الخطرة 135تكون ذات طبيعة شخصية، ودرجة التخوف من الخطورة االجرامية فإنهامرتبط بتصرفات االنسان 

ف قانونية والخطورة وصتختلف عن الخطورة االجرامية، فانهما يقتربان في معنى احتمال العدوان، حيث ان النتيجة الخطرة هي فكرة 

 136يلحق بالفاعل وان عنصر االحتمال هي صفة مشتركة بينهم

ومما تقدمنا، فان هذه الصفات او الخصائص هي التي تبين لنا بان النتيجة الخطرة لها ميزات تنفرد بها وتتميز عن النتيجة         

الجوهري الذي اعتمده املشرع وفقهاء القانون في تجريم النتيجة املادية او الضارة او الجرائم ذات النتيجة، فاالحتمال هو العنصر 

الخطرة لتوفير حماية استباقية والحيلولة دون حدوث او االعتداء على الحقوق الجديرة بالحماية، فالسياسة الجنائية الحديثة 

 كانت بشكل مباشر او غير مباشر. واملعاصرة تحاول بشتى الطرق تحويط املجتمع بسياج تضيق النطاق على حدوث االعتداء سواء 

 املطلب الثاني : االحتمال في تطبيقات النتائج الخطرة

سنحاول في هذا املطلب بيان بعض النماذج والتطبيقات املختلفة حول النتائج الخطرة وعالقتها باالحتمال، ولخطورة هذه        

الضرر محتمل نصت على نصوص عقابية سواء في قانون العقوبات الجرائم فان اغلب التشريعات في مواجهتها والحيلولة دون وقوع 

او التشريعات العقابية الخاصة، لذلك فقد قسمنا هذا املطلب الى ثالثة فروع، خصصنا الفرع االول، االحتمال في تطبيقات جرائم 

وك حتمال في تطبيقات جرائم الشكلية او السلخطر العام، اما الفرع الثاني، االحتمال في تطبيقات جرائم خطر العام، والفرع الثالث، اال 

 املجرد.

 الفرع األول : االحتمال في تطبيقات جرائم خطر العام

جرائم الخطر العام هي جرائم الذي يهدد مجموعة كبيرة غير محددة من االشخاص او املمتلكات او النظام العام بخطر جسيم     

اغلب التشريعات قد وضعت له ابواب او فصول في قوانينها العقابية، مثل قانون محدق وشيك الوقوع او محتمل الوقوع، لذلك فان 

الى فصول ونصوص عقابية متفرقة  باإلضافةعقوبات العراقي الذي نص في الباب السابع تحت عنوان )"الجرائم ذات الخطر العام"(، 

 من هذا القانون وفي القوانين العقابية الخاصة.

 بالنسبة لجرائم ذات الخطر العام، حيث ان اغلب التشريعات وتعتبر الجرائم ا       
 
ملاسة بأمن الدولة من احدى صور االكثر شيوعا

قد نص عليها ووضع لها عقوبات صارمة دون االكتراث للنتيجة سواء تحقق اما ال، فالجريمة تعتبر مرتكبة مجرد اتيان السلوك دون 

وان جرائم املاسة بأمن الدولة لها صور متعددة، وقد نص قانون عقوبات الفرنس ي   .137النتيجة فتعتبر من الجرائم مبكرة االتيان

 بأمن( في تجريم االتفاق الجنائي في جرائم املاسة 214( وكذلك قانون عقوبات االيطالي في املادة )9فقرة  409الجديد في املادة )

وقد نص  ،139تأمر على قلب النظام او تغير لترتيب وراثة العرش( بال012، وكذلك قد نص قانون عقوبات املغربي في املادة )138الدولة

. وقد نص قانون 140(910-024( وفي املواد )021-042الدولة في املواد ) بأمنعلى تجريم عن الجرائم املاسة  اإلماراتقانون عقوبات 

                                                           

 الول من الباب االول من هذه االطروحة.( للمزيد حول هذا املوضوع:  راجع الفصل ا 135

 الهامش. 72( خالد مجيد عبدالحميد الجبوري، مصدر سابق، ص 136

 .00(  د. ادم سميان ذياب الغريري، مصدر سابق، ص 137

، 9101الجزائر، البويرة، -( اسيا والي و سامية باشوش، الجرائم املاسة بأمن الدولة، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج 138

 .47ص

 منشور في مجلة  ( د. يونس نفيد و د. عادل فرج، جرائم امن الدولة الداخلية وجرائم املؤامرة نموذجا، بحث 139

   (the Geopolitics and Geostrategic Intelligence, Vol. 2, No. 3 ،)9102041، ص. 

، املعدل بالقانون رقم 0232( لسنة 2عقوبات لدولة اإلمارات العربية املتحدة، رقم )( من قانون 910-024( و املواد )021-041( انظر : املواد ) 140

 .9111( لسنة 79، واملعدل بموجب قانون )9117( لسنة 24)
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 في تجريم
 
( 027-071االتفاق الجنائي املنصوص في مواد ) عقوبات العراقي الجزء الثاني الباب االول جرائم املاسة بأمن الدولة وتحديدا

. وبذلك يتبين لنا بان هذه الجرائم ذات النتيجة الخطرة واملتعلقة بأمن الدولة، يعاقب عليها حتى في حالة عدم 141(027في املادة )

مة ت في حالة العلم بهذه الجريتهدد امن وسالمة الدولة، وحتى ان املشرع يعاقب على عدم تبليغ السلطا ألنهاوقوع الحدث او النتيجة 

املتحدة حيث يعاقب كل من علم بالتخطيط لجرائم تمس امن وسيادة  اإلمارات( من قانون عقوبات 020ملدى خطورتها، واملادة )

 .142الدولة

تمال لخطرة هو احمن خالل ما تقدمنا به حول هذه التطبيقات في التشريعات املختلفة دليل على االهتمام املشرع حول النتيجة ا       

وقوع النتيجة  قبل وقوع الضرر لخطورتها على أمن وكيان الدولة من كل املخاطر ان املشرع العراقي قد يعاقب حتى على االعمال 

...من كان عاملا بنيات مرتكب 0( فقرة )أ( التي تنص )"032التحضيرية كل عمل من شأنه املساس بأمن الدولة وهذا ما نجده في املادة )

عقوبات العراقي، حيث ان العقاب يشمل النية فيما يعلم من التخطيط او االشتراك او تقديم مساعدة واالكثر من  143جريمة.."(ال

ذلك عنصر )العلم( حتى وان لم تتحقق النتيجة الخطرة، فاحتمال وقوع الضرر هو السبب الرئيس ي في التجريم هذه االنواع من 

الدولة سواء على الصعيد الخارجي او الداخلي مما ادى الى النص في قانون العقوبات حول بعض  بأمناالفعال، وكذلك جرائم املاسة 

( عقوبات العراقي، حيث يسري هذا القانون على الجرائم الخطرة الدولية سواء تم 2الجرائم في مبدأ االختصاص العيني في املادة )

يق العمدي صورة اخرى من الجرائم ذات الخطر العام، وذلك لخطورتها وحجم ارتكابها داخل العراق او في الخارج. وتعتبر جريمة الحر 

االضرار املحتملة والتي ال يمكن تداركها او تحديها او حصرها، لذلك نجد ان اغلب التشريعات قد نصت على هذه الجريمة، وان املشرع 

م الخطر العام الفصل االول الحريق واملفرقعات، حيث العراقي قد نص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات تحت عنوان جرائ

....اذا كان من شأنه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر( ،وكذلك في جريمة الحريق انارا عمد( على )....كل من اشعل 249نص املادة )

، واملشرع 144( عقوبات املصري 972-979)( من قانون عقوبات العراقي، وقد نص املشرع املصري في املواد 242غير العمدية في املادة )

( عقوبات. والجدير بالذكر ان جميع هذه التشريعات تشدد العقوبة 943-942( عقوبات، والكويتي في املواد )072-074البحريني في املواد)

 الى االعدام. أكثر  في حالة موت شخص او 

ي تعتبر مرادف ملصطلح االحتمال في وقوع النتيجة الخطرة، وكذلك ونرى، بان املشرع العراقي قد استعمل مصطلح )من شأنه( والت       

تعتبر من الجرائم ذات الخطر العام  ألنهافان املشرع العراقي قد اعتبر استخدام املفرقعات ظرف مشدد سواء وقعت النتيجة ام ال، 

( فقرة )ب( لخطورتها، وان 411في املادة )وان استخدام املفرقعات واملتفجرات في حالة حدوث جريمة قتل العمد تعتبر ظرف مشدد 

                                                           

-071)يعاقب بالسجن املؤبد او املؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم املنصوص عليها في املواد )من  -0( التي تنص  141

 ، املعدل النافذ.0212( لسنة 000( من قانون عقوبات العراقي رقم )027( واتخذها وسيلة للوصول الى الغرض املقصود منه(، املادة )027

ال يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق و عدم سوء القصد »( من قانون العقوبات املصري التي تنص على أنه 214( )" تقابل هذه املادة ) 142

( من قانون 912( ومن ذات القانون املصري وكذلك املادة )23و  34م القضائيين أو اإلداريين بأمر مستوجب العقوبة فاعله، وكذلك املادة )الحكا

ادة ( من قانون العقوبات العراقي، وكذلك امل902،031( من قانون العقوبات البحريني، وكذلك املادة )073 - 040العقوبات األردني، وكذلك املادة )

( من قانون الجزاء الكويتي وكذلك 022( من قانون العقوبات الجزائري وكذلك املادة )20( من قانون العقوبات الفلسطيني وكذلك املادة )911)

الجديد وكذلك ( من قانون العقوبات الفرنس ي 0/412( من قانون العقوبات اللبناني واملادة )929( من قانون الجزاء العماني وكذلك املادة )22املادة )

: د. احمد عبيد راشد املطرش ي و د. عبداالله النوايسة، االمتناع عن التبليغ بالجرائم املاسة  نقال عن( من قانون اإلرهاب اإلنجليزي"(، 09املادة )

 .201، ص9190(، 0(، العدد)03دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد )–بأمن الدولة في التشريع االماراتي 

 ( من قانون عقوبات العراقي، مصدر سابق.032( انظر: املادة ) 143

( حرق ممتلكات الغير، و املادة  974( حرق الشخص ملمتلكاته، واملادة)  972( حرق يؤدى لألضرار باالقتصاد، واملادة) 979( انظر املواد: املادة ) 144

ا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة التي تنص على )من وضع نارا عمد 977

( الت تنص على )...كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للش يء املراد إحراقه بدال من وضعها مباشرة فى ذلك( واملادة 271لالحتراق....( ، واملادة )

 نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر..( قانون عقوبات املصري النافذ، مصدر سابق.( التي تنص )...إذا 272)
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( عقوبات العراقي وقد استخدم املشرع مصطلح من) 242،243، 247،241املشرع العراقي قد نص على املفرقعات واملتفجرات في املواد )

 شأنه(=)احتمال( تحقق نتيجة خطرة.

( في مادة 243-247ص العقابية وذلك من خالل دمج املواد )من وجهة نظرنا نقترح على املشرع العراقي الحد من التضخم في النصو      

 واحدة بهذا النص ).. نقل او تعريض حياة واموال الناس..(

قبطان احد السفن عندما قام بحمل  بإدانةومن الجرائم الخطرة الجرائم نجده في احدى قرارات محكمة النقض الفرنسية وذلك      

السفينة، وذلك لتعريض الركاب والسفينة الحتمال الغرق، تم توجيه االنتقادات الى هذا القرار  لحمولة ةاالستيعابياكثر من الطاقة 

لعدم وقوع النتيجة، ولكن محكمة النقض كان لها الحق باالستناد على تعريض حياة الركاب والسفينة للخطر محدق وشيك الوقوع 

 ةاالستيعابيخير دليل على ذلك، عند عدم التزام صاحب العبارة بالطاقة  9102او النتيجة الخطرة. وان كارثة عبارة املوصل في العراق 

( شخص من االطفال والنساء والرجال 091وتعريض حياتهم للخطر وعدم االكتراث بالخطر املحتمل ادى الى فقدان ارواح اكثر من )

الضرر تعد من االساليب املتطورة في حماية وصيانة  . ان التجريم االفعال قبل وقوع145واملسنين في هذه الفاجعة وكارثة انسانية أليمة

 امن وسالمة االفراد في املجتمع. 

 هاألن باإلضافةتهدد امن وسالمة االفراد  ألنهاويعتبر جريمة تعريض وسائل النقل للخطر صورة اخرى من جرائم الخطر العام،        

، ويقابلها ( عقوبات274ام، وقد نص عليها املشرع العراقي في املادة )تعتبر من املرافق العامة الحيوية للنقل واملواصالت بشكل ع

( من قانون عقوبات املصري، ويتشدد العقوبة من السجن الى االعدام في التشريعين اذا نتج عنه موت احد االشخاص او 012املادة)

 ( قانون عقوبات العراقي.272الى  274)من نص على كافة الحاالت املتوقعة في الخطر على وسائل النقل في املواد  اكثر وكذلك

 اعاتلإلشعوالجرائم املتعلقة بالصحة العامة هي نوع اخر من جرائم الخطر، التي تتعلق باالنتشار االمراض الوبائية والتعرض       

نتظار وعدم الوقوف مكتوف االيدي ال النووية وتلوث املاء والهواء واملناخ التي لها عالقة مباشر واثر على صحة وحياة االفراد في املجتمع، 

-، وخير مثال على ذلك املرض الوبائي )كوفيد146النتيجة الخطرة حدودوقوع الضرر املحتمل، كل ذلك فرض على املشرع التدخل ومنع 

في كافة  ن الناس( حيث كانت اثارها جسيمة على الدولة وحياة االفراد في املجتمع ادى الى تعطيل كافة املرافق الحيوية ووفاة ماليي02

 دول العالم ومازال العالم يعاني من اثارها.

( عقوبات الى جريمة نشر مرض بشكل عمدي، وقد اشار الى نشر املرض بشكل غير عمدي 213وقد اشار املشرع العراقي في املادة )       

ملتعلقة بالصحة العامة قد اشار اليها ( عقوبات عراقي وقد شدد العقوبة في حالة نجم موت شخص ، وان جرائم ا212) في املادة

( 20، وكذلك اشار في املادة )147( بان من واجب الدولة توفير الضمان االجتماعي والصحي للفرد واالسرة21الدستور العراقي في املادة )

. 149ية للمواطنين، وقد اشار قانون الصحة العامة في املادة االولى على توفير كافة مستلزمات الصح148الحق في الرعاية الصحية

                                                           

 ( سبق ذكره في هذه االطروحة في الباب االول الفصل االول املبحث الثاني ص) ( 145

 .900( د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني و م. هلكورد عزيزخان احمد عقراوي، مصدر سابق، ص 146

 النافذ. 9117( من الدستور العراقي لسنة 21: املادة )( انظر 147

 النافذ. 9117( من الدستور العراقي لسنة 20( انظر: املادة ) 148

 املعدل. 0230لسنة  32( من قانون الصحة العامة رقم 0( املادة ) 149
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ويشمل هذا القانون على اتخاذ كافة التدابير الوقائية واالحترازية للحفظ على الصحة العامة وفي كافة الجوانب املتعلقة بالحفاظ على 

 .150صحة املواطنين

ها او واالدوات حيازت الالت لقد اشار املشرع العراقي للجرائم املضرة باملصلحة العامة، ومنها جريمة تزييف العملة، في حالة حيازة      

بيعها التي تستخدم في التزييف تعتبر جريمة بحد ذاتها رغم عدم استعمالها ولكنها تكون احتمالية وذلك لخطورتها ومساسها بالسمعة 

لضرر محتمل ، وكذلك في جريمة تزوير املحررات فان ا151( قانون عقوبات العراقي002املالية للدولة لذلك يتم مصادرتها وفق املادة )

او تكون محتمل الوقوع وقت التزوير، ولم يشترط املشرع استخدامه او استعماله بل تتحقق الجريمة بمجرد تغير الحقيقة، ضابط 

الضرر للتزوير وانما تركه لسلطة القضاء حول مالبسات كل قضية، وهو ما ذهب اليه قرار محكم التمييز الراقية في احدى قراراتها 

تعتبر جريمة كاملة  فإنها، وكذلك بالنسبة لجريمة طلب او عرض الرشوة رغم عدم تحقق النتيجة 152لنقض املصريةوقرار محكمة ا

وذلك لخطورتها على نزاهة الوظيفة العامة ويجعل منها سلعة تباع وتشتري، فالطلب بحد ذاته جريمة املوظف حتى في حالة رفض 

مة النقض، وفي حالة عرض الرشوة والقبول تعتبر جريمة للطرفين، وهو ما اخذ الطرف االخر صاحب املصلحة وهو ما ذهب اليه محك

 . 153به محكمة النقض في احدى قراراتها

 الفرع الثاني : االحتمال في تطبيقات جرائم الشكلية او السلوك املجرد

د البشري، لذلك فالفقه الحديث قد اعا ان املفهوم القديم الكالسيكي للجريمة ال تعد تنسجم مع التطورات التي شهدها املجتمع      

النظر بتقسيم الجرائم الى )جرائم مادية وجرائم شكلية(، فاملفهوم املادي هو وقوع ضرر مادي محسوس اي حدوث تغير في العالم 

معيار التفرقة  . ان154الخارجي، بينما في الجرائم الشكلية ال يحدث اي تغير وانما تتحقق النتيجة مجرد وقوع السلوك اي بدون نتيجة

بين النوعين الذي قرره الفقه ليس باالعتماد على جرائم الضرر وجرائم الخطر، بل ان لكل نوع صورة خاصة بها، فجريمة القتل 

والجرح والسرقة هو حدوث نتيجة واضحة املعالم بالتغير الحاصل في العالم الخارجي والعدوان الفعلي على الحق الذي يحميه القانون، 

في جريمة تعريض طفل او عجز للخطر او بمجرد وضع النار في مكان تعتبر جريمة بغض النظر عن وقوع النتيجة بمجرد التهديد بينما 

، فالنتيجة الخطرة هي حالة واقعية فالتقدم العلمي اثبت لنا بان الضرر هي نتيجة احتمالية عند توافر عوامل ذاتية معينة 155بالخطر

 وشيك الحدوث وهو مايبرر تدخل املشرع الجزائي في منع حصول هذا الضرر املحتمل الوقوعبالذات ويكون حدوث الضرر ا
 
. 156مرا

فجريمة حمل السالح بدون ترخيص من احدى الجرائم الشكلية، تتحقق الجريمة دون الحاجة الى وقوع نتيجة جرمية محددة فالقانون 

قق الجريمة، والعبرة هو في السلوك الن الجريمة تكتمل بمجرد اتيان يجرم هذا النوع من السلوك بمجرد اتيانه دون االنتظار لتح

                                                           

بالصحة العامة، فقد خصص الفصل االول الصحة  ( للمزيد راجع : قانون الصحة العامة العراقي ، حيث اشار في الباب الثاني على كل مايتلق150

صل فالعامة، وفي الفصل الثاني الوقاية الصحية وفي الفصل الثالث مكافحة االمراض االنتقالية والفصل الرابع نقل الجنائز ودفن املوتى، وال

 بع مكافحة القوارض.الخامس مياه الشرب والفصل السادس ايواء وتربية الحيوانات في االحياء السكنية والفصل السا

 .02، ص9113( د. ماهر عبدالشويش درة، شرح قانون العقوبات قسم الخاص، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 151

.  وقرار محكمة التميز العراقية رقم 022، ص041رقم  9، مجموعة القواعد القانونية، ج0222حزيران لسنة  02( قرار محكم نقض املصرية في 152

. نقال عن:  د. ماهر عبدالشويش درة، املصدر ذاته، 231ص –السنة الرابعة  –النشرة القضائية العدد الثاني  – 2/7/0222تاريخ ب 22/ ح/  0242

 .22ص

. و قرار محكم 0132، ص 937، رقم 03، احكام النقض س 0212( نوفمبر لسنة 1( قراا محكمة النقض  بالنسبة للطلب ، محكمة النقض في ) 153

 03، احكام النقض س0212فبراير  04. وفي قرار اخر، نقض 992ص 017رقم 1، مجموعة قواعد، ج0242ابريل  02شوة، نقض النقض عرض الر 

-22، ص ص 9119.  اشار اليه: د.علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 912، ص40رقم 

24. 

 وما بعدها. 42نظرية السببية، مصدر سابق، ص( د. محمود نجيب حسني، ال 154

 .237القسم العام، مصدر سابق، ص-( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 155

 .902د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني و م. هلكورد عزيزخان احمد عقراوي، مصدر سابق، ص(  156
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السلوك الذي جرمه القانون الن القصد الجنائي يتوافر لحظة اتيان السلوك املجرم من قبل املشرع الجزائي دون انتظار النتيجة وهو 

 باالس157احتمال استخدام هذا السالح
 
تناد على معيار االحتمال في حدوث ضرر او عدوان . وهنا تحقق النتيجة الخطرة يكون احتماليا

، بينما املشرع في 9102لسنة  79مستقبلي على املصلحة او الحق الذي يحميه القانون. وقد شرع املشرع العراقي قانون االسلحة رقم 

لسالح بدون ترخيص. وقد ، وشدد على اجراءات صارمة للحد من ظاهرة حمل ا9199( لسنة 9رقم ) العراق بقانون -اقليم الكوردستان

الح لجريمة التهديد جريمة حيازة الس باإلضافةاملتهم الذي بحوزته مسدس وتهديده للمجنى عليه  بشأنذهب محكمة التمييز االردنية 

. 158بدون ترخيص، وقرار محكمة النقض املصرية مجرد حيازة السالح في حوزة الجاني بغض النظر عن الباعث تشكل جريمة بحد ذاتها

جريمة حيازة املخدرات تعتبر من الجرائم الشكلية بمجرد وجود املواد املخدرة في حيازة الجاني بغض النظر عن استعماله او االتجار و 

، وهو ما 159به او حتى نقله تعتبر جريمة تامة، وال يشترط بالكمية املتواجدة في حيازة الجاني او نوعه تتحقق الجريمة ويجب معاقبته

. وقد اعتبر املشرع العراقي حيازة 9102( لسنة 71( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية العراقي رقم)0( نص املادة )00) اشار اليه فقرة

( عقوبات 002واالدوات املعدة الستعمالها في التزييف او تزوير او تقليد من جرائم السلوك املجرد الخطر في املادة ) والالتالنقود املزيفة 

( 2هذه الجريمة من مبدأ االقليمية بموجب نص املادة) ىاستثنبحد ذاتها ويجب مصادرتها ومعاقبة من في حوزته، كما  عراقي جريمة

عقوبات عراقي، وجعل من املحاكم العراقية اختصاص النظر فيها، بغض النظر عن جنسية مرتكبيها وحتى في حالة ارتكابها خارج 

لحة العامة للدولة وبالذات سمعتها املالية حيث اعتبر حيازة هذه املعدات من قبيل االعمال ، الن هذه الجرائم املضرة باملص160العراق

. فالجرائم الشكلية او السلوك املجرد هي من قبيل جرائم الخطر على 161التحضيرية وهي جريمة مستقلة ومعاقب عليها في القانون 

ن الجرائم امللموسة التي تتحقق بضرر كما في جريمة السرقة والقتل، املصالح العليا في الدولة النها تشكل عدوان محتمل، وتختلف ع

فمحل الحماية في السرقة هي املال وفي القتل هو الحق في الحياة، بينما في جرائم السلوك هو ضرر احتمالي تمس املصالح العليا في 

رشوة في العراق تعتبر من جرائم السلوك املجرد وذلك . فجريمة ال162متعلقة بهيبة الوظيفة ونزاهته ألنهاالدولة كما في جريمة الرشوة 

الن العراق يأخذ بمذهب ثنائية الرشوة )الطلب والقبول( فكل منهما جريمة مستقلة، حيث ان الطلب او القبول مهما كانت محل 

ن بالعمل املتفق عليه، وال يمكالسلوك سواء كانت العطية او امليزة مادية او معنوية، تتحقق الجريمة وال عبرة بعد ذلك بعدم القيام 

متعلقة بالسلوك والعبث واالتجار بالوظيفة كسلعة تباع وتشتري وهو اهدار هيبة الوظيفة  ألنهاتصور الشروع في هذه الجريمة 

 .163ونزاهتها

بية في املظاهر السلوتعتبر ظاهرة التسول والتشرد املنتشرة في كافة املجتمعات ظاهرة خطيرة وقديمة، ويشكل هذا السلوك من        

املجتمعات، وحيث ان اغلب الدول في العالم قد نص على التشريعات عقابية للحد من هذه الظاهرة ملا له من مساوئ ومردودات 

                                                           

 اوما بعده 014( د. فتوح عبدهللا الشاذلي، مصدر سابق، ص 157

لسنة  41327. وفي ذات السياق، قرار محكمة النقض املصرية، طعن رقم/2/9/9104، في 9102/  0312( قرار محكمة التمييز االردنية، رقم/  158

، مجموعة احكام النقض اشار اليه: د.عبداملنعم الشرقاوي، جنحة حمل وحيازة السالح، بحث منشور على موقع حماة 3/1/9101، في جلسة 37

 .20/2/9199تاريخ الزيارة     lawyer.com-https://jordan   محامات، متوفر على املوقع االلكتروني :الحق لل

نف صالعراق، للترقية نائب املدعية العامة من ال-( بيان عيس ى يوسف، جرائم املخدرات، بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كوردستان 159

 .02، ص9100الثالث للصنف الثاني، 

 وما بعدها. 02( د. ماهر عبدالشويش درة، مصدر سابق، ص 160

 ( من قانون عقوبات العراقي، مصدر سابق.219( من املادة)0راجع فقرة ) 161

 .97( د. ادم سميان ذياب الغريري، مصدر سابق، ص 162

 .77( د. ماهر عبدالشويش درة، مصدر سابق، ص 163

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://jordan-lawyer.com/


 

56 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 
 
. التسول والتشرد حالتين مختلفتين بالرغم من ان في بعض االحيان قد 164سلبية على املجتمع، فهذا السلوك يمثل خطرا اجتماعيا

.  166(  بشأن املشردين49، وبالنسبة للمشردين قد نص في املادة )165فس الشخص، وقد عاقب املشرع العراقي التسول نجدها في ن

فة على املجتمع، حيث ان البعض يتخذ منها مهنة وهي تعتبر خطيرة 
َ
وتبرز اهمية هذا السلوك في التسول والتشرد الى حاالت تكون ا

واستغاللهم للعمل كمتسول بل لخطر من االستغالل وهي اصبتهم بعاهة مستديمة قد قد يخطف االطفال  ألنهجدا على املجتمع، 

الى االنحراف وخاصة االطفال واالحداث  باإلضافةتؤدي الى الوفاة، وكذلك ان هذه الظاهرة تؤدي الى الدخول الى املساكن والسرقة، 

 .167التدابير االحترازية بشأنهملذلك تعتبر من الجرائم السلوك الخطرة على املجتمع لذلك يجب اتخاذ 

من خالل ما تقدمنا به، ان الجرائم الشكلية او جرائم السلوك املجرد او البحت هي صورة من صور السلوك االجرامي، حيث ان 

 ،الجريمة تكتمل لحظة مباشرة السلوك وتلتصق به، دون انتظار النتيجة وان هذه النوع من السلوكيات تنبأ باحتمال ارتكاب جريمة

ولها خصائص او مميزات خاصة بها وهي عدم تصور الشروع في هذه االنواع من جرائم السلوك املجرد وتكتمل الجريمة قبل تحقق 

 وتعتبر من الجرائم العمدية. باإلضافةضرر مادي ملموس 

 الخاتمة

هي رية الستكمال الغرض من هذا البحث و في نهاية هذه الدراسة املتواضعة توصلنا الى بعض االستنتاجات واملقترحات التي نراها ضرو 

 كما، يأتي :

 اوال : االستنتاجات :

)صورة الفكرة( هو عبارة عن القالب املجرد االول املصطلحات القانونية هي اساس النصوص العقابية من خالل جانبين، -0

طلحات واضحة املعالم وتنسجم مع الشكلي، اما الثاني)مادة الفكر( وهي حقيقة املعاني املختلفة، يجب ان تكون هذه املص

 التطورات التي يشهدها السياسة جنائية الحديثة واملعاصرة، واالحتمال.

فاالحتمال هو عملية استنباط الحقائق من خالل تشكيل فرضيات معقولة، مبنية على ترجيح بعض املعايير التي تستند على -9

تحليل بعض الفرضيات التي تدخل في الواقعة واملسندة على القواعد  الضوابط وحقائق معينة، ان الخطوة االولى لالحتمال هو 

راض كتحليل فلسفي منطقي، وذلك بافت وأثرهاالسببية، من خالل البحث عن االسباب التي تحدث هذه الظاهرة في املستقبل 

 لى االخر.االحتماالت الواردة وترجيح االحتمال االقوى من خالل االستدالل بالفرضيات وتفضيل احداهما ع

                                                           

( من 209. واملادة )0222( لسنة 22( من قانون عقوبات املصري رقم )0. واملادة )9111( لسنة1( من قانون عقوبات اليمني رقم )912) ( املادة 164

-( من قانون عقوبات االيطالي. اشار اليها : اسيا رزاق لبزة، التسول بين التجريم واالباحة921قانون جزاء العماني، الباب الحادي عشر. واملادة )

 وما بعدها. 42، ص9104راسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، د

 ( من قانون عقوبات العراقي.221( راجع املادة) 165

( لسنة 21( من قانون رعاية االحداث واملشردين رقم)49( "يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا وجد متسوال في االماكن العامة". راجع املادة ) 166

0232. 

، 0322( ان التنظيم التشريعي السويسري من اول التشريعات التي اتخذت من التدابير االحترازية في مشروع قانون العقوبات السويسري لسنة  167

اتخاذ تدابير احترازية على فئات معينة مثل مدمني الكحول  ، بشأن0332من قبل عالم االجرام الفقيه )سنوس(، و قانون عقوبات االيطالي لسنة 

واالحداث وكذلك املصابين بمرض عقلي، بينما في فرنسا كانت التدابير االحترازية تحت مسمى عقوبات تكميلية، ثم تطورت فصدرت مرسوم خاص 

قانون خاص  0274، وصدر في 0272بمتعاطي املخدرات  ، وقانون خاص0272، ومشروع لفاسير بشأن الشواذ في 0247فبراير سنة  9باألحداث في 

، وقانون خاص باملشردين واملشتبه به رقم 0244لسنة  040بمتعاطي الكحول. اما في مصر ظهر قانون خاص بحجز املريض في قواه العقلية رقم 

، وقانون مكافحة املخدرات واالتجار 0211لسنة  01، وقانون مكافحة الدعارة رقم 0242لسنة  094، وقانون االحداث املشردين رقم 0247لسنة  23

 ما بعدها. 04. نقال عن : محمد محمد مصباح القاض ي مصدر سابق، ص0210لسنة  239فيها رقم 
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االحتمال كفكرة هي افتراض حالة او واقعة معينة بان تلك الواقعة قد تحدث في املستقبل، من خالل ربط مجموعة من  -2

العوامل املتوفرة في الحاضر ومع واقعة مستقبلية حيث ان هذه العوامل متصلة مع بعضها برابطة بحث يمكن االستدالل 

 ستقبل.عليها باحتمال ارتكاب جريمة في امل

ان فكرة االحتمال كمعيار للتجريم تدخل ضمن فلسفة املشرع الجنائي في مجال بناء التجريم على فكرة الخطر التي تبناها -4

املذهب االجتماعي كمعيار واملقررة للمصلحة االجتماعية، حيث ان هذا املذهب تنظر الى املصلحة العامة بانها ذات مضمون 

 اجتماعي.

تتخذ من االحتمال كمعيار للتجريم وهو وصف ال يمكن االستغناء عنه فهو الحكمة من التجريم في حماية النتيجة الخطرة -7

حدوث ضرر جسيم في املستقبل)فالوقاية خير من العالج(،  لباحتماالحق الذي يحميه القانون واملصلحة املعتبرة في التجريم 

 ، لدرء الخطر قبل وقوعه.فعلة التجريم املبني على االحتمال هو التجريم الوقائي

النتيجة الخطرة هي فكرة قانونية او واقعة خطرة يستوجب بموجب املنطق والعقل من تجريمها وذلك الحتمال حدوث ضرر  -1

جسيم، لذلك فان ما يمكن تصوره في النتيجة الضارة من خصائص وصور ارتكاب الجريمة ال يمكن تعميمها على النتيجة 

 الخطرة.

خطرة لها ميزات تنفرد بها وتتميز عن النتيجة املادية او الضارة او الجرائم ذات النتيجة، فاالحتمال هو العنصر النتيجة ال-2

الجوهري الذي اعتمده املشرع وفقهاء القانون في تجريم النتيجة الخطرة لتوفير حماية استباقية والحيلولة ومنع حدوث او 

ن هذه الصفات، عدم حدوث النتيجة وانما احتمالية، لذلك ال وجود للنظرية االعتداء على الحقوق الجديرة بالحماية، وم

السببية في نطاقها وال يمكن تصور الشروع فيها تكتمل الجريمة بمجرد اتيان السلوك املجرم ونطاقها ينحصر في الجرائم 

 العمدية.

 ثانيا : املقترحات :

ات التي تدل معنى واحد، مثل )قد يفض ي الى( او) قد ينجم عنه( او ندعو املشرع العراقي الى ازالة وتوحيد بعض املصطلح-0

 )قد ينشأ(  وكذلك )من شأنه( او )من شأن ذلك( للتعبير عن االحتمال.

( في مادة واحدة 243-247نقترح على املشرع العراقي الحد من التضخم في النصوص العقابية وذلك من خالل دمج املواد ) -9

 تعريض حياة واموال الناس..(بهذا النص ).. نقل او 

( عقوبات حيث كان االجدر دمج او توحيد املادتين في مادة واحدة 74( و )72نقترح على املشرع، ازالة التناقض بين املادتين )-2

 مور لأل ( )...، اما اذا كانت الجريمة غير املقصودة او املألوفة وفق مجرى العادي 72هذا النص على املادة ) فةابإضكما يلي: 

الى ازالة التناقض بين املادتين في  باإلضافةيعاقب كل منهم حسب علمه( وذلك من اجل الحد من تضخم النصوص العقابية 

 مادة واحدة ويسهل على القضاء تطبيقه.

ن ا العراق، بشأن االنتحار والتسبب فيه، حيث-نقترح على املشرع العراقي ان يسلك نفس تجاه املشرع في اقليم كوردستان -4

العراق قد عدل هذه املادة بقانون -التحريض على االنتحار يؤدي الى نتيجة خطرة احتمالية، وان املشرع في اقليم كوردستان

، واضاف مصطلح التسبب في االنتحار، وكذلك نص عليها في املادة األولى/ فقرة ثالثا / من قانون مناهضة 9114( لسنة 49رقم )

 الى جانب التحريض واملساعدة. 9113( لسنة 3العنف االسري رقم )
 
 ، حيث اضاف حالة ثالثة وهي التسبب عمدا
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   املراجع واملاصادر
ن الكريم

َ
 اوال : القرا

 ثانيا : املعاجم والكتب اللغوية :

 عربي، مطبعة جامعة اكسفورد، اململكة املتحدة. -انكليزي  -قاموس اكسفورد الحديث، انكليزي  -0 

 .9119ي عربي، دار اطلس للنشر، مصر، قاموس اطلس، انكليز -9 

 .9102املنجد في اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق، بيروت، -2

 .9114، مصر، 4معجم الوسيط، معجم اللغة العربية االدارة العامة الحياء التراث، ط-4

 .0223القاض ي ايوب بن موس ى الحسيني، معجم كليات ابي البقاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، -7

 د. محمود عبدالرحمن عبداملنعم، معجم املصطلحات وااللفاظ الفقهية، دار الفضيلة، بال سنة طبع.-1

 .9113د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، عالمة الكتب، القاهرة، -2

 . 0224بدرالدين محمد بن عبدهللا الزركش ي، بحر املحيط، دار الكتبي، مصر، -3

 .0402جاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة ، القاهرة، محمد السيد الشريف الجر -2

 .9111عربي انكليزي، دار الفكر، دمشق، –قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات اصول الفقه -01

 ثالثا : الكتب :

 .9102د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، -00

 لجنائي ومواجهته"، منشأة املعارف، االسكندرية، بال سنة طبع.حسنين محمدي، " الخطر ا-09

معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا"، منشأة املعارف، االسكندرية، بال سنة -رمسيس بهنام، "نظرية التجريم في القانون الجنائي-02

 طبع.

 0213بيروت، عبدالفتاح مصطفى الصيفي، املطابقة في مجال التجريم، دار النهضة العربية، -04

 .9119د.علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، -07

 .9113د. ماهر عبدالشويش درة، شرح قانون العقوبات قسم الخاص، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، -01

 .0224والتوزيع، القاهرة، د. محمد مهران، مدخل الى املنطق الصوري، دار الثقافة للنشر -02

 .9113، بيروت، 4السيد محمد باقر الصدر، االسس املنطقية لالستقراء، دار التعارف للمطبوعات،ط-03

 .0234د. محمود نجيب حسني، النظرية السببية في قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة، -02

 القاهرة، بال سنة طبع.د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، -91

 والرسائل رابعا : االطاريح

اشرف محمود عقلة بني كنانة، نظرية االحتمال عند االصولين، اطروحة دكتوراه الجامعة االردنية كلية دراسات العليا، -90

9111. 

 طروحة دكتوراه كلية القانون خالد عبداملجيد عبدالحميد الجبوري، السياسة الجنائية املوضوعية الوقائية )دراسة مقارنة( ا-99  

 .9101جامعة بابل، 

اطروحة دكتوراه جامعة املوصل كلية {دلشاد عبدالرحمن يوسف عثمان البريفكاني، "مبدأ التناسب في القانون الجنائي"، -92

 (.9104، )}الحقوق 

 ية القانون جامعة بغداد،.عبدالباسط سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، اطروحة دكتوراه كل-94
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مالك براح، طريان االحتمال على الدليل واثره في الفروع الفقهية، اطروحة دكتوراه جامعةالحاج لخضر كلية العلوم االجتماعية -97

 .9117والعلوم االسالمية، الجزائر، 

ون، رسالة ماجستير كلية العلوم االنسانية دراسة مقارنة بين الشريعة والقان-اسيا رزاق لبزة، التسول بين التجريم واالباحة-91

اسيا والي و سامية باشوش، الجرائم املاسة بامن الدولة،  -92وما بعدها.   42، ص9104واالجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر، 

 .9101البويرة، الجزائر، -رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة أكلي محند اولحاج

 .0222جامعة بغداد، -ظرية العامة لالعذار القانونية ، رسالة ماجستير، كلية القانون فخري عبدالرزاق الحديثي، ن-93

 .9117جامعة بابل، -منى محمد عبدالرزاق، مسؤولية الشريك عن النتيجة املحتملة، رسالة ماجستير كلية القانون -92 

 خامسا : البحوث العلمية

–سة، االمتناع عن التبليغ بالجرائم املاسة بأمن الدولة في التشريع االماراتي د. احمد عبيد راشد املطرش ي و د. عبداالله النواي-21

 .9190(، 0(، العدد)03دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد )

امة قية نائب املدعية العالعراق، للتر -بيان عيس ى يوسف، جرائم املخدرات، بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كوردستان-20

 .02، ص9100من الصنف الثالث للصنف الثاني، 

، 4د. بوعلي مبارك، مفهوم معيار املعنى في الفلسفة الوضعية املنطقية، بحث منشور في مجلة العلوم االنسانية، العدد -29

 .9107الجزائر، 

بنية املصادر في تفسير البحر املحيط ألبي حيان د. شعالن عبد علي سلطان و عفاف هادي شريف، االحتمال الصرفي في ا-22

 .9107(، 92هـ(، بحث منشور في مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية/ جامعة بابل، العدد)247األندلس ي)ت

اللي ون، جامعة الجيد. شريفة السوماتي، التجريم الوقائي في السياسة الجزائية املعاصرة، بحث منشور في مجلة صوت القان -24

 .9102، 9بو نعامة، املجلد السادس، عدد

ني في تفسير الدر املصون، بحث منشور في مجلة الكلية -27
َ
د. عماد فاضل عبد، اثر االحتمال النحوي في توجيه املعنى القرا

 ( بال سنة طبع.9(، الجزء)73االسالمية الجامعة، العدد)

حيازة السالح، بحث منشور على موقع حماة الحق للمحامات، متوفر على املوقع االلكتروني د.عبداملنعم الشرقاوي، جنحة حمل و -21

:lawyer.com-https://jordan     20/2/9199تاريخ الزيارة. 

ئي االجتماعي، بحث منشور في مجلة جامعة عين د. علي راشد، املفهوم االجتماعي للقانون الجنائي املعاصر او نظرية قانون الجنا-22

 .0213، 0، عدد01الشمس كلية الحقوق، املجلد 

، املجلد الثاني، 997د. كريم موس ى حسين مزبان، جدلية نظرية االحتمال في فلسفة العلم، بحث منشور في مجلة االستاذ، العدد-23

9103. 

، 01غزالي نموذجا، بحث منشور في مجلة بابل للدراسات االنسانية، مجلدد. هناء زايد عباس، الشك عند فالسفة املسلمين ال-22

 .9191، 2العدد

د. مايسة عبده علي، االحتمال كاستدالل منطقي، بحث منشور في مجلة البحث العلمي في االداب، العدد عشرون، مصر، -41

9102. 

اد الجنائي في قانون العقوبات،  بحث منشور، مجلة د. محمد حسين الحمداني و م.م. دلشاد عبدالرحمن يوسف، فكرة االسن-40

 . 241، ص9101(، 41(، العدد )09الرافدين جامعة املوصل، املجلد )

د. وعدي سليمان املزوري، أثر خطأ املجني عليه وفعل الغير في االسناد الجنائي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، -49

 .9101ني، ( الجزء الثا9(، العدد )0املجلد )
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د. يسر انور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة االجرائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة -42

 .0220عين الشمس، العدد االول، السنة الثالثة عشر، مصر، 

 the Geopoliticsمنشور في مجلة  موذجا، بحثد. يونس نفيد و د. عادل فرج، جرائم امن الدولة الداخلية وجرائم املؤامرة ن-44

and Geostrategic Intelligence, Vol. 2, No. 3(،)9102.) 

 سادسا : الدساتير و القوانين :

 النافذ. 9117الدستور العراقي -47

 ، املعدل النافذ.0212لسنة 000قانون عقوبات العراقي رقم -41

 .0220 لسنة 92قانون اصول محاكمات العراقية رقم -42

 .0232( لسنة 21قانون رعاية االحداث واملشردين العراقي رقم) -43

 املعدل. 0230لسنة  32الصحة العامة العراقي رقم  قانون -42

 . 9111( لسنة1قانون عقوبات اليمني رقم )-71

 .0222( لسنة 22قانون عقوبات املصري رقم ) -70

 .0244لسنة  040رقم  قانون خاص بحجز املريض في قواه العقلية املصري -79

 .0247لسنة  23قانون خاص باملشردين واملشتبه به املصري رقم -72

 .0242لسنة  094قانون االحداث املشردين املصري رقم  -74

 .0211لسنة  01قانون مكافحة الدعارة املصري رقم -77

 .0210لسنة  239قانون مكافحة املخدرات واالتجار فيها املصري رقم -71

، واملعدل بموجب 9117( لسنة 24، املعدل بالقانون رقم )0232( لسنة 2عقوبات لدولة االماراة العربية املتحدة، رقم )قانون -72

 .9111( لسنة 79قانون )

 .0220قانون الجنائي السوداني لسنة -73
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-عراقدراسة يف الواقع الترشيعي يف ال- السياسة الجنائية يف إطار الناصوص املجرمة للرسقة  

Criminal policy within the framework of the texts criminalizing theft 

-A study of the legislative reality in Iraq- 

 :دلشاد عبد الرحمن يوسف                                                  الدكتور:صادق عبد الرحمن حسن األستاذ 

 العراق  - جامعة نوروز -كلية القانون والسياسة                                    العراق -امعة نوروز  ج-كلية القانون والسياسة

       

 

 املستخلص

ـــلطته في وضـــــع وصـــــياغة   تعد الســـــياســـــة الجنائية  بمثابة املوجه واملرشـــــد للمشـــــرع الجنائي وهو بصـــــدد اســـــتخدام ســ

هذه السياسة في إطار النصوص املجرمة للسرقة يقتض ي الولوج في النموذج  نصوص التجريم والعقاب , والوقوف على معالم

ـــــنة  000القانوني لهذا الجريمة في ضـــــــــــوء أحكام قانون العقوبات العراقي رقم  ــ ــ املعدل ، ملعرفة مدى اقتراب او ابتعاد  0212لســ

رورة هذا اإلطار من فكرتي املعقولية وضالسياسة الجنائية التي انتهجها املشرع في وضع وصياغة نصوص التجريم والعقاب  في 

التجريم ، تلك االفكار التي اتفق فالســـــفة وفقهاء وشـــــراح القانون الجنائي على ان الســـــياســـــة الجنائية يجب ان تتمحور عندها 

 وتنطلق منها ، ليحقق بذلك التشريع الجزائي هدفه في مكافحة الجريمة على اتم وجه.

 

Abstract 

 The criminal policy serves as a guide and guide for the criminal legislator and he is in the process of using 

his authority to formulate and draft texts of criminalization and punishment, and to identify the features of this 

policy within the framework of texts criminalizing theft requires access to the legal model for this crime in light of 

the provisions of the amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, to know the extent The approach or distancing 

of the criminal policy pursued by the legislator in setting and formulating the texts of criminalization and 

punishment in this context from my ideas of reasonableness and the necessity of criminalization, those ideas that 

philosophers, jurists and commentators of criminal law agreed on that criminal policy should focus on it and 

proceed from it, so that the penal legislation achieves its goal in combating crime perfectly 
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 املقدمة            

: مدخل تعريفي:
 
 أوال

ـــــياغة  ـــع وصـ ــ ـــلطته في وضـ ــ ـــــتخدام سـ ـــــدد اسـ ـــــرع الجنائي وهو بصـ ـــــد للمشـ ـــــة الجنائية بمثابة املوجه واملرشـ ـــــياسـ تعد السـ

ـــفة وفقهاء  ــ ـــع من لدن فالســـ ــ ـــــة الجنائية باهتمام واســـ ــ ـــــياسـ ــ ــــوع السـ ــ ــــاس حظي موضــ ــ ــــوص التجريم والعقاب , وعلى هذا االســ ــ نصــ

وكلهم يلتقون عند نقطة مهمة مفادها أن الســياســة الجنائية الرشــيدة والعقالنية  يجب وشــراح القانون الجنائي بشــكل عام ، 

ان تنطلق من فكرتي املعقولية والضـــــــــــرورة في اطار التجريم  والعقاب ، فكلما اقتربت الســـــــــــياســـــــــــة الجنائية من هاتين الفكرتين 

ابتعدت عنها ، كان التشـــريع الجنائي اداة للتضـــيق  كان التشـــريع الجنائي اقرب الى تحقيق غرضـــه من التجريم والعقاب ، وكلما

 على الحقوق والحريات الفردية بدون اي مبرر او وجه حق .

ومن هذا املنطلق فإننا سوف نبحث في إطار هذه الدراسة السياسة الجنائية التي انتهجها وسار عليها املشرع الجزائي 

ــــوص التجريم والعقاب املت ــ ــ ــ ــ ـــياغة نصــ ــ ــ ــ ــ ـــع وصـــ ــ ــ ــ ــ علقة بجريمة الســــــــــــــرقة  باعتبارها من اهم جرائم االموال التي في العراق عن وضـــ

لســــنة  000عالجها املشــــرع بإســــهاب ضــــمن احكام الفصــــل االول من الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات رقم 

ـــــة الجنائية في471-422املعدل ، وبالتحديد في املواد ) 0212 ــ ــ ــ ــ ـــياسـ ــ ــ ــ ــ هذا اإلطار من فكرتي  ( ،  لنبين مدى اقتراب او ابتعاد الســـ

املعقولية وضـــــــــــــرورة التجريم والعقاب ، تلك االفكار التي اتفق فالســـــــــــــفة وفقهاء وشـــــــــــــراح القانون الجنائي على ان الســـــــــــــياســـــــــــــة 

 الجنائية يجب ان تتمحور عندها وتنطلق منها ، ليحقق بذلك التشريع الجنائي هدفه في مكافحة الجريمة على اتم وجه.

: نطاق البحث 
 
 ثانيا

تمحور هذا البحث حول دراسة السياسة الجنائية التي انتهجها املشرع الجزائي في العراق في اطار النصوص املجرمة ي

ـــــرقة،  000التي اوردها املشـــــــرع ضـــــــمن احكام الفصـــــــل االول من الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات رقم  للســ

 املعدل. 0212لسنة 

: منهجية البحث:
 
 ثالثا

البحث من املنهجين االســــــــــــــتقرائي التحليلي منهجين للدراســــــــــــــة والبحث ، وذلك من خالل اســــــــــــــتقراء نصــــــــــــــوص  اتخذ

ــــة  ــ ــ ـــــياسـ ــ ــــوص نتاج ســ ــ ــ ـــــريع الجزائي العراقي ، لبيان فيما إذا كانت تلك النصـ ــ ـــــرقة في التشــ ــ التجريم والعقاب املتعلقة بجريمة الســ

 جنائية رشيد وعقالنية.

 رابعا: فرضية البحث: 

ــــوص تنطلق هذه الدر  ـــــرع العراقي في إطار النصـــ ـــــة الجنائية التي انطلق منها املشــ ـــــياســ ـــــية مفادها ان الســ ـــــة من فرضــ اســ

 املجرمة للسرقة هي سياسة رشيدة وعقالنية، تحترم افكار املالئمة والضرورة في اطار التجريم والعقاب. 

: هيكلية البحث:
 
 خامسا

 نبها، ارتأينا ان نقسمه وفق الخطة التية:لإلحاطة باألفكار التي تنطلق منها الدراسة من جميع جوا

 املبحث األول: مفهوم السياسة الجنائية بوجه عام

 املطلب األول: التعريف بالسياسة الجنائية

 املطلب الثاني: السياسة الجنائية وفكرتي املعقولية والضرورة في اطار التجريم والعقاب
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 قةاملبحث الثاني : سياسة التجريم قي إطار نصوص السر 

 املطلب األول: التوسع في مفهوم االختالس املكون للسرقة.

 املطلب الثاني: التوسع في تحديد املحل الذي تزد عليه السرقة.

 املبحث الثالث: سياسة العقاب في إطار نصوص السرقة

 املطلب األول: التوسع في مفهوم االختالس املكون للسرقة.

 لذي تزد عليه السرقة.املطلب الثاني: التوسع في تحديد املحل ا

 

 

 

 

 مفهوم السياسة الجنائية بوجه عام:  املبحث األول 

نصوص وقواعد التشريع الجنائي بأوامره ونواهيه، وذلك من من خالل  وصياغةتساهم السياسة الجنائية في وضع 

طلق من يع الجنائي ال بد ان تنتحديدها للحقوق واملصالح والقيم التي يجدر باملشرع توفير حماية جنائية لها ، فصناعة التشر 

سياسة لها موجهاتها التشريعية ، والتي تعد بمثابة معايير للحكم بعقالنيتها ومعقوليتها. ودراسة السياسة الجنائية تتطلب اوال 

 اومن ثم بين عالقتها بفكرتي املعقولية والضرورة في إطار التجريم والعقاب . وذلك يقتض ي تقسيم هذ مفهومها،الخوض في 

 املبحث الى مطلبين، كما يأتي:

 املطلب األول: التعريف بالسياسة الجنائية

 املطلب الثاني: السياسة الجنائية وفكرتي املعقولية والضرورة في إطار التجريم والعقاب

 

 بالسياسة الجنائية األول: التعريفاملطلب 

ي" ، فهي التي تضع املعايير واالسس والقواعد السياسة الجنائية "توصف بانها علم يهدف الى تطوير القانون الجنائ

 ةالسياسالتي تتحدد على ضوءها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم او العقاب ، بعبارة ادق ان 

لعقوبات ا جريمة وفي اتخاذ ر ما يعتبالجنائية هي التي تحدد املبادئ  الالزم السير عليها من جانب املشرع الجنائي في تحديد 

والتدابير املانعة لها ، وهذا يعني أن "السياسة الجنائية هي من تحدد قيمة القانون املعمول به وتبين ما يجب ان يكون عليه 

 .( 168" )ذلك القانون 

ويعتبر الفيلسوف األملاني )فيورباخ( أول من استخدم مصطلح "السياسة الجنائية" وذلك في بداية القرن التاسع 

، ويعرفها )فون ليست(، بانها: "مجموعة (169)ا: )مجموع اإلجراءات العقابية التي تتخذها الدولة ضد الجريمة(عشر، وعرفه

 .(170)من املبادئ املنظمة التي تعتمدها الدولة لتنظيم عملية محاربة الجريمة"

                                                           

 .02، ص  0229د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (168)

 .2، ص9109، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0السياسة الجنائية املعاصرة، ط غازي حنون خلف الدراجي، نحو تطورات في(169)

 .099، ص 0231، مؤسسة نوفل، بيروت، 0د. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، ط(170)
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 .(171)مع"ويعرفها الفقيه الفرنس ي )جاروف لو(: "فن توجيه املشرع الوضعي لحل مشكلة اإلجرام في املجت

فالسياسة الجنائية اذن تهدف إلى تحقيق غاية معينة وهي تطوير القانون الجنائي الوضعي في مجاالت التجريم 

 .(172)والعقاب، وذلك من خالل عملية توجيه القانون الجنائي في مرحلتين الوضع )اإلنشاء( والتطبيق

د على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي سواء وهذا يعني أن السياسة الجنائية هي التي تضع القواعد التي تتحد

فيما يتعلق بالتجريم أو الرقابة او معالجتها، كما وتهدف التي تحقيق توازن بين مقتضيات حق الدولة في العقاب ومنع الجرائم 

 .(173)بهدف حماية املصلحة االجتماعية وبين حق اإلنسان في الحرية

يث تعمل على: "توجيه املشرع الجنائي في إطار وضع وصياغة نصوص التجريم فالسياسة الجنائية هي بمثابة املوجه ح

مع مراعاة التوفيق بين حماية القيم واملصالح االجتماعية وبين حماية الحقوق والحريات التي تجد أساسها في الدستور، إذ 

 .(174)حريات األفراد" ينبغي عدم اإلفراط من جانبه في حماية هذه القيم واملصالح على حساب احترام حقوق و 

وأخيرا نلخص من كل ما تقدم بان مدلول السياسة الجنائية ينصرف الى القواعد واألطر العامة التي تواجه املشرع 

 الجنائي وهو بصدد وضع و صياغة نصوص التشريع الجنائي.

 

 باملطلب الثاني : السياسة الجنائية وفكرتي املعقولية والضرورة في اطار التجريم والعقا

تعد فكرة التناسب وكذلك ضرورة التجريم من أهم معالم السياسة الجنائية الرشيدة، فالتزام املشرع الجنائي بهاتين 

الفكرتين يعد قرينة على وجود سياسة جنائية عقالنية ورشيدة، ولكن ما مضمون هاتين الفكرتين؟ هذا ما سنحاول بحثه في 

 هذا املطلب وذلك في فرعين، كما يأتي:

 رع األول: السياسة الجنائية وفكرة املعقوليةالف

 الفرع الثاني: السياسة الجنائية وفكرة ضرورة التجريم والعقاب

 

 الفرع األول : السياسة الجنائية وفكرة املعقولية        

نية و تعد القاعدة الجنائية وسيلة قانونية يستعين بها املشرع لتوفير اقص ى درجة من درجات درجات الحماية القان

للحقوق واملصالح والقيم، بيد أنه ال يمكن تغليب أمر حماية مثل هذه الحقوق واملصالح على مسالة ضرورة احترام كثير في 

 .(175)املبادئ التي تحكم عملية صناعة التشريع العقابي 

 ئز فرض قيود كبيرةفإذا كان تقييد الحقوق امر جائز العتبارات املصلحة العامة أو النظام العام، يكون من غير الجا

على هذه الحقوق ال تتناسب مع ضالة املصلحة التي يهدف املشرع إلى تحقيقها وراء فرض مثل تلك القيود، فعندما يصل 

                                                           

، ص 0233، القاهرة، 07د. عبدالرحيم صدقي، دور الفلسفة والسياسة في تطوير القانون الجنائي، موسوعة صدقي في القانون الجنائي، م(171)

 عن: د. خليل يوسف جندي ميراني، سياسة التجريم في ظل العوملة 919
 
 .97، ص 9103،  دار سبيريز، دهوك، 0، ط-دراسة مقارنة–؛ نقال

 .97، ص 9102د. محمد عبداللطيف فرج، السياسة الجنائية املعاصرة، مطابع الشرطة، القاهرة، (172)

 .97املصدر السابق، ص  د. خليل يوسف جندي ميراني،(173)

، ص 9101، دار الكتب القانونية، مصر، 0د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، مبدأ التناسب في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، ط(174)

49. 

 .22د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، املصدر السابق، ص (175)
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، عندئٍذ نكون أمام خرق مبدأ التناسب، فهذا املبدأ يعد 
 
 كبيرا

 
التقييد القانوني إلى حد إهدار الحق أو االنتقاص منه انتقاصا

 .(176)دستورية التي تقيد سلطة املشرع في هذا املجالمن املبادئ ال

ومن هذا املنطلق فان التزام املشرع بفكرة العقالنية وهو بصدد عملية وضع وإنشاء نصوص القانون الجنائي، ما هو 

لمجتمع لإال قرينة على وجود سياسة جنائية رشيدة، فهذا الفكرة تكفل تحقيق التوفيق بين حماية القيم واملصالح األساسية 

وبين احترام الحقوق والحريات الفردية، وذلك من خالل إيجاد معادلة تناسبية تحل الصراع القائم بين حماية املصلحة العامة 

 .(177)وبين كفالة احترام الحقوق والحريات التي تجد أساسها في الدستور 

املصالح االجتماعية دون شطط لتجنب فالقانون الجنائي، إذن انما يجب ان يضمن حماية القدر األدنى من الحقوق و 

النيل من جوهر الحقوق والحريات، وهذا القدر إنما يمثل الحد األدنى لضمان استقرار املجتمع، بحيث إذا تعرضت تلك املصالح 

 .(178)للعدوان "سواء بضرر أو خطر" تزعزع استقرار املجتمع كله 

املشرع الجنائي ملزم بمراعاة التناسب بين حماية القيم  ان»وهذا ما أشرنا الية في مؤلفنا عن التناسب بقولنا: 

واملصالح االجتماعية وبين احترام الحقوق والحريات التي تجد أساسها في الدستور، فالسياسة الجنائية الرشيدة تنطلق من 

 صالح يجب علىفكرة مفادها إن ليس كل مصلحة، تستوجب تدخل املشرع الجنائي لحمايتها، فثمة حد أدنى من القيم وامل

 جاءت تلك الحماية مفرطة ومغالى فيها وغير 
 
املشرع ان ال يتجاوزه وهو بصدد بسيط حمايته على مثل تلك القيم واملصالح وإال

 .(179)متناسبة مع الهدف من قواعد القانون الجنائي" 

 

 الفرع الثاني : ضرورة التجريم

 ها
 
 في تحديد الغرض من نصوص قانون العقوبات، فاملشرع يمكن القول أن الحقوق واملصالح والقيم تؤدي دورا

 
ما

بصدد كل نص تجريمي يضع في اعتباره قيمة اجتماعية معينة جديدة بالحماية الجنائية سواء كانت تتعلق باألفراد أم بالكيان 

 .(180)السياس ي أو االقتصادي أو االجتماعي للدولة

رع أي سلوك إال إذا كانت هنالك ضرورة ملحة لذلك التجريم، فمن مقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية أال يجرم املش

 على 
 
فالتجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية املواطنين وتضييق من نطاق ما يتمتعون به من حقوق، فالتجريم وان كان قيدا

 في دائرة االستثناء وال يجوز التوسع فيه أو اإلفراط في استخدا
 
 أصبحت الحرية الحقوق فان هذا القيد يظل دائما

 
مه وإال

 .(181)استثناء  والقيد قاعدة، وبالتالي ال يمكن  اللجوء الى هذا القيد )التجريم(، إال حال وجود ضرورة تبرره

                                                           

، ص 9112، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة املوصل، -دراسة مقارنة–القوانين عصام سعيد عبد العبيدي، الرقابة على دستورية (176)

492. 

 .41د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، املصدر السابق، ص (177)

 .22د. حسنين املحمدي، الخطر الجنائي ومواجهته، منشأة املعارف، االسكندرية، )ب.ت(، ص (178)

 .49بريفكاني، املصدر السابق، ص د. دلشاد عبدالرحمن يوسف ال(179)

، 92، س 0د. مأمون محمد سالمة، جرائم املوظفين ضد االدارة العامة في ضوء املنهج الغائي، بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد، ع(180)

 .9، ص 0212جامعة القاهرة، 

 .942د. دلشاد عبدالرحمن يوسف البريفكاني، املصدر السابق، ص (181)
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ويذهب جانب من الفقه الجنائي ان الضرورة في مجال سياسة التجريم تقتض ي أن ال تمتد يد املشرع بتجريم سلوك 

 على مصلحة جديرة بالحماية تتوازن من حيث أهميتها مع خطورة سلب الحرية أو إال إذا كان ذلك السلوك يشكل عدوا
 
نا

 .(182)االنتقاص منها بواسطة الجزاء الجنائي

وهكذا فان ضرورة التجريم تقتض ي إجراء املشرع الجنائي ملوازنة بين األهمية االجتماعية للمصلحة املراد حمايتها وبين 

تلك املصلحة بحجم يكفي لتبرير الجزاء املترتب على التجريم، عندئذ توافرت ضرورة التجريم،  األثر املترتب على ذلك، فإذا كانت

 .(183)أما إذا كانت غير كافية لتبرير ذلك الجزاء وما يترتب عليه من فرض قيود على الحرية الفردية، انتفت ضرورة التجريم

 عقالنية يجب أن تنطلق من فكرة ضرورة التجريم.ومن هذا املنطلق يمكن القول أن السياسة الجنائية الرشيدة وال

 املبحث الثاني :  سياسة التجريم في إطار نصوص للسرقة

في هذا املوضع من الدراسة سوف نحاول الوقوف على السياسة الجنائية التي اتخذ منها املشرع العراقي منهجا عند 

 يتوجه به املشرع إلى املكلف بالخضوع للقاعدة  وضع وصياغة شق التجريم في اطار السرقة ذلك الشق الذي  يتضمن:
 
"نهيا

حيث سنبين معالم هذه السياسة من خالل مظهرين مهمين هما: التوسع في تحديد ( 184")الجنائية بغية االمتثال ملضمونها

 مفهوم االختالس، والتوسع في تحديد محل السرقة،  وهذا يقتض ي تقسيم هذا املبحث الى مطلبين كما يأتي:

 

 طلب األول: التوسع في مفهوم االختالس املكون للسرقة.امل

 املطلب الثاني: التوسع في تحديد املحل الذي تزد عليه السرقة.

 

 املطلب األول : التوسع في مفهوم االختالس املكون للسرقة

تالس رقة هي اخلم يعرف املشرع العراقي االختالس في إطار السرقة بل اكتفى بإيراد هذا تعريف السرقة بقوله: "الس

"...
 
 ، لذلك تعرض الفقه الجنائي الى بيان مدلول االختالس في هذا اإلطار.(185)مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا

االختالس في الحقيقة هو اعتداد على حيازة الغير، فهو يتضمن إنهاء حيازة املجني عليه وإنشاء حيازة أخرى للجاني، 

 .(186)س في هذا اإلطار و إنهاء حيازة املجني عليه بدون رضاهأو لغيره، واهم ما يميز االختال 

واالختالس يتحقق بأي سلوك يصدر عن الجاني بمقتضاه ينقل املال من حيازة املالك او الحائز ويدخله إلى حيازة 

 كانت وسيلة ذلك سواء بالسلب أو الخطف او النشل او بنزعه بالقوة...الخ، فكل ما يشترط هنا ه
 
املال  و ان يكون نزعالجاني أيا

 .(187)من املجني عليه قد تم بفعل الجاني، وذلك ألن جوهر االختالس في إطار السرقة قائم على فكرة انتزاع الحيازة

                                                           

 .222، منشأة املعارف، االسكندرية، )ب.ت(، ص 9حمد الكبلش، الحماية الجنائية لحقوق االنسان، طد. خيري ا(182)

 .944د دلشاد عبد الرحمن يوسف البريفكاني، املصدر السابق، ص (183)

 . 27، ص 0212( ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة الجنائية ، الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 184)

 النافذ. 0212لسنة  000( من قانون العقوبات العراقي رقم 422تنظر: املادة )(185)

؛ د. مأمون محمد  912، ص 9104، دار املطبوعات الجامعية، القاهرة، -القسم الخاص –د. فتوح عبدهللا الشاذلي، شرح قانون العقوبات (186)

 ومابعدها. 070، ص  9102لتوزيع ، مصر ، ، سالمة للنشر وا 0،ط 9القسم الخاص ، ج-سالمة ، قانون العقوبات

د. عوض محمد ،  ؛ 911، ص 9112، املكتبة القانونية، بغداد، 0، ط-القسم الخاص–د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات (187)

 .272، ص 0237جرائم األشخاص واالموال ، دار املطبوعات الجامعية ، االسكندرية ، 
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 :(188)واالختالس ال يتحقق ما لم يتوافر عنصران هما

ني ال من حيازة املجالعنصر األول: عنصر مادي ويعبر عنه بفعل االختالس والذي يتحقق بكل سلوك ينقل الجاني امل

 عليه ويدخله في حيازته أو حيازة الغير.

العنصر الثاني: عنصر معنوي: ويتمثل بعدم رضا او علم املالك او الجائز بنقل الحيازة، إذ ال يكفي لتحقق االختالس 

لى ذلك ان يكون في هذا اإلطار مجرد خروج الش يء من حيازة صاحبه ودخوله في حيازة الجاني فقط، بل يشترط باإلضافة إ

انتقال الحيازة على هذا النحو قد تم رضا ممالك الش يء او حائزه، فإذا وقع الفعل برضاه أي بإرادته فال يتحقق االختالس 

 املكون للسرقة.

 ولو قع من مالك 
 
 في تحديد مدلول االختالس حينما اعتبر االختالس متحققا

 
ويالحظ ان املشرع العراقي قد توسع كثيرا

وذلك اذا كان املال قد وضع تحت يد القضاء او املال املحجوز عليه إداريا أو املال الذي يتعلق به حق الغير، وهذا ما الش يء 

 أو إداريا أو من جهة مختصة 
 
أشار إليه طرحه بقوله: "...ويعد في حكم السرقة اختالس املال املنقول املحجوز عليه قضائيا

بأي وجه ولو كان االختالس قد وقع من مالك املال وكذل اختالس مال منقول مثقل  أخرى واملال املوضوع تحت يد القضاء

 من مالكه"
 
 .(189)بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصال

 إذا وقع من املالك، ألن 
 
 في اعتبار االختالس متحققا

 
اءت نصوص السرقة جونحن نرى أن املشرع العراقي لم يكن موفقا

لتوفر حماية جنائية تحت امللكية وليس للحيازة، فأخذ صاحب الش يء ماله املوضوع تحت يد القضاء أو املحجوز عليه ال يشكل 

 على حق امللكية بل هو اعتداء على الحيازة، وكان األجدر باملشرع العراقي ان يجرم اختالس املالك ملاله املحجوز عليه او 
 
عدوانا

 تعلق به حق عيني...الخ، تحت وصف اخر وليس تحت وصف جريمة السرقة.الذي ي

 

 املطلب الثاني : التوسع في تحديد املحل الذي ترد عليه السرقة

 في تحديد املال الذي 422باستقراء نص املادة )
 
( من قانون العقوبات العراقي يالحظ ان املشرع العراقي قد توسع كثيرا

 بجريم
 
 بحيث يكن ان تستوعب جميع يصلح ان يكون محال

 
ة السرقة، فجاءت العبارات التي حدد هذا املحل بشكل مرن جدا

 صور املال الذي يصلح أن يوصف بأنه ش يء فجاء في املادة املذكورة بصدد تحديد محل االختالس في إطار السرقة:

 لتطبيق أحك
 
 منقوال

 
ام السرقة النبات وكل ما هو متصل "...اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني... ويعتبر ماال

 باألرض أو مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى".

 )الطبيعة املادية(، وهذا الشرط في 
 
 للسرقة يشترط فيه أوال

 
ومن هذا املنطلق فان املال الذي يصلح ا ن يكون محال

طبيعة السلوك الذي تقوم به جريمة السرقة وهو االستيالء على الحيازة املادية للمال وإخراجه من سيطرة املال نقترضه 

 بالنسبة لألشياء املادية دون االوزن املعنوية
 
، وبالتالي (190)صاحبه الذي يباشر عليه سلطات مادية، وهو ما ال يمكن تصوره إال

 للسرقة، ألن اإلنسان أو أعضاء جسمه ال يمكن اعتبارها من قبيل فإن اإلنسان أو أعضاء جسمه ال تصلح ان تكون 
 
محال

 األشياء.

                                                           

 .240، ص 0222القسم الخاص في قانون العقوبات ، دارالنهضة العربية ، القاهرة ،  د. عبداملهيمن بكر ، (188)

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.422تنظر: املادة )(189)

 .029د. فتوح عبدهللا الشاذلي، املصدر السابق، ص (190)
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"، فجميع األموال التي يمكن نقلها من 
 
 منقوال

 
 للسرقة أيضا أن يكون "ماال

 
ويشترط في املال الذي يصلح ان يكون محال

ط األول، ألن هذا الشرط يتطلب أن يكون مكان الى آخر تعتبر منقوالت في حكم القانون الجنائي، وهذا الشرط يفترض الشر 

 للسرقة
 
 .(191)محل السرقة ذا طبيعة مادية، فكل األشياء املادية والتي يمكن انتقالها من يد إلى أخرى يمكن أن تكون محال

 من مدلوله في القانون املدني، فهو ال 
 
ومن هذا املنطلق يكون مدلول املال املنقول في قانون العقوبات أوسع نطاقا

 للقانون املدني، بل يشمل أيضا األشياء التي كانت في األصل ثابتة أو ملحقة بأشياء أخرى ثابتة، 
 
يشمل املنقوالت بطبيعتها وفقا

 .(192)ثم أصبحت منقولة بالفصل أو القطع أو الكسر

 في تحديد املال املنقول لتطبيق أحكام السرقة بمقتض ى نص املادة 
 
(، التي سبقت 422)وقد توسع املشرع العراقي كثيرا

 بمجرد فصله وكذلك الثمار بمجرد قطفها، وابعد من 
 
 منقوال

 
اإلشارة إليها، إذا اعتبرت النبات وكل ش يء مغروس في االرض ماال

، وكذلك القوى املائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى. ويكفي لتحقيق هذا الشرط ان 
 
 منقوال

 
ذلك اعتبر القوى الكهربائية ماال

 سواء كان ذا قيمة مادية ام مجرد قيمة معنوية كالرسائل أو الصدر العائلية.يكون امل
 
 ال منقوال

 لغير من  
 
 للغير"، إذ ينبغي أن يكون املال محل السرقة ماال: "مملوكا

 
 في محل السرقة أن يكون "مملوكا

 
ويشترط اخيرا

رمها القانون لكونها اعتداء  على ملكية الغير، فإذا كان وقع منه فعل االختالس، وال صعوبة في تبرير هذا الشرط، فالسرقة يج

 ألحد، انتفى العدوان على ملكية الغير، ولم يعد للسرقة محل ولو اعتقد املتهم بانه 
 
 ملن استولى عليه أو غير مملوكا

 
املال مملوكا

 لغيره"
 
 مملوكا

 
: "السرقة هي اختالس مال منقول مملوك ، وقد أشار املشرع العراقي صراحة الى هذا الشرط بقوله(193)يسرق ماال

 .(194)لغير الجاني..."

ولو ان املشرع العراقي قد خرج عن هذا الشرط واعتبر السرقة قائمة في بعض األحوال ولو وقع فعل االختالس من  

 .(195)مالك الش يء، وهو ما شرنا إليه فيما سبق

 

 املبحث الثالث : سياسة العقاب في إطار نصوص السرقة

رس هذا املطلب لبيان السياسة الجنائية للمشرع الجزائي العراقي في تحديد عقوبة جريمة السرقة سواء في سوف نك

 نموذجها البسيط أو في النموذج املقترن بظرف مشدد، وذلك يقتض ي تقسيم هذا املطلب إلى فرعين:

 املطلب األول: املعقولية في تحديد عقوبة السرقة البسيطة.

 وسع في تحديد الظروف املشددة لعقوبة السرقة.املطلب الثاني، الت

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .192د. ماهر عبد شويش الدرة، املصدر السابق، ص (191)

 .197ن العقوبات االهلي، )ب.ت(، )ب.م(، ص د. احمد امين، شرح قانو (192)

 .022د. فتوح عبدهللا الشاذلي، املصدر السابق، ص (193)

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.422املادة )(194)

 ( من هذا البحث. 2،01تنظر: الصحفة ) (195)
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 املطلب األول : املعقولية في تحديد عقوبة السرقة البسيطة

كشف التطور الحديث الذي لحق بالسياسة الجنائية عن ضرورة اعتماد فكرة املعقولية واملالئمة في مجال سياسة 

في العراق اعتبر جريمة السرقة البسيطة من الجنح اذ جعل . ومن هذا املنطلق يالحظ أن املشرع الجزائي (196) العقاب

عقوبتها االصلية الحبس دون ان يحدد حدها األدنى، وذلك بقوله: "يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير االحوال 

 اذا د عن عشرين ديناملنصوص عليها في املواد السابقة، ويجوز تبديل العقوبة املقررة في هذه املادة بالغرامة التي ال تزي
 
ارا

 .(197)كانت قيمة املال املسروق ال تزيد على دينارين" 

وباستقراء هذا النص يالحظ أن املشرع قد راعى املعقولية في تحديد عقوبة السرقة في نموذجها البسيط وأعطى 

 القاض ي الجنائي سلطة تقديرية من جانبين؟:

قوبة الحبس، وبالتالي يجوز للقاض ي الحكم بالحد األدنى لعقوبة األول: عدم تغيير القاض ي الجنائي بحد أدنى الع

الجنحة، وهي الحبس تزيد عن ثالثة أشهر او الحكم بالحد األعلى للحبس ومن هذا اإلطار وهو خمس سنوات وحبس ظروف 

 ومالبسات كل واقعة.

 املسروق قليلة أو "ضئيلة". كانت قيمة املال إذاالثاني: منح القاض ي سلطة الحكم بالغرامة فقط كبديل للحبس 

وبهذا يالحظ املشرع الجزائي العراقي قد راعى املعقولية بشكل واضح عند تقدير عقوبة السرقة في نموذجها البسيط 

 غير املقترن بظرف مشد

 

 املطلب الثاني : التوسع في تحديد الظروف املشددة لعقوبة السرقة

العقوبات العراقي النافذ، يالحظ إن السياسة الجنائية التي انطلق ( من قانون 447 – 441باستقراء نصوص املواد )

منها املشرع اتجهت نحو التوسع في تحديد الظروف التي تجعل من جريمة السرقة جنائية، إذ يالحظ أن املشرع اعتمد على 

 معايير متعددة لتحديد مثل هذه الظروف وكما يلي:

 

: املعيار املكاني: 
 
 أوال

زائي العراقي ملكان ارتكاب جريمة السرقة أثرا على عقوبتها، فشدد عقوبة السرقة وجعلها جناية إذا جعل املشرع الج

 :(198)وقعت في إحدى األماكن التية

 "املحل املسكون أو املعد للسكنى أو أحد ملحقاته". .0

 "أماكن العبادة". .9

 الطريق العام". .2

 "وسائل النقل البرية واملائية والقطارات". .4

 لحوانيت واملستودعات"."املصارف وا .7

 محطات السكك الحديدية. .1

 امليناء أو املطا". .2

: املعيار ألزماني: 
 
 ثانيا

                                                           

ة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين دراس –(د.محمود طه جالل ، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية املعاصرة 196)

 .912، ص  9114شمس ، 

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.441تنظر: املادة )(197)

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.444، 440، 441تنظر: املواد )(198)
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 في تشديد عقوبة السرقة واعتبارها من الجنايات وذلك في 
 
جعل املشرع العراقي لوقت ارتكاب جريمة السرقة دورا

 :(199)األحوال التية

الفترة بين غروب الشمس وشروقها اي الفقرة التي يخيم فيها وقوعها بين غروب الشمس وشروقها )ظرف الليل( وهو  .0

 بصفة مجرد بل ال بد أن يتوافر الى جانبه ظروف أخرى  (200)الظالم
 
 مشددا

 
، ويالحظ أن املشرع لم يعتبر الليل ظرفا

 لتحقيق التشديد كمحل السالح أو تعدد الجناة... الخ.

ينة أو اية كارثة أو في فترة الحرب من قبل أفراد القوات املسلحة أو فترات الكوارث والفتن: كهياج أو حريق أو غرق سف .9

 الحراس الليليين.

: معيار وسيلة الجريمة: 
 
 ثالثا

 \:(201)جعل املشرع لوسيلة ارتكاب جريمة السرقة دورُه في تشديد عقوبة السرقة وذلك في األحوال التية

 لتواطؤ مع احد الساكنين في املحل الذي يقع فيه السرقة.الكسر، استعمال مفاتيح مصطنعة، انتحال صفة عامة او ا .0

 حمل السالح. .9

 اإلكراه. .2

: معيار تعدد الجناة: 
 
 رابعا

رغم ان املشرع العراقي لم يعتبر تعدد الجناة ظرفا مشدا عاما لجميع الجرائم كقاعدة عامة ، إال انه خرج عن هذه  ا

 جناة "الفاعلين" سببا لتشديد عقوبتها ، وذلك في األحوال التية:القاعدة في إطار جريمة السرقة ، إذ اعتبر تعدد ال

 مع الظروف األخرى الواردة في نص املادة ) .0
 
( من قانون العقوبات العراقي 444إذا ارتكبت في شخصين فأكثر مجتمعا

 النافذ.

 في الطريق العام او و  .9
 
 أو مخبئا

 
 ظاهرا

 
سائل النقل حال وجودها إ"ذا ارتكبت في شخصين فأكثر احدهم يحمل سالحا

 عن العمران"
 
 .(202)بعيدا

2. "
 
 أو مخبئا

 
 ظاهرا

 
 .(203)إذا ارتكبت:"من شخصين فأكثر احدهم يحمل سالحا

 .(204")إذا ارتكبت:""من ثالثة أشخاص فأكثر بين غروب الشمس وشروقها .4

 .(205)إذا ارتكبت:""من ثالثة أشخاص فأكثر" .7

: معيار صفة الجاني: 
 
 خامسا

 في تشديد عقوبتها، فاعتبرها من الجنايات إذا كان مرتكب الجريمة جعل املشرع العرا
 
قي لصفة مرتكب جريمة السرقة دورا

 :(206)أحد األشخاص أدناه

 الخادم. .0

                                                           

 ت العراقي النافذ.( من قانون العقوبا447، 444، 442، 449، 440، 441تنظر: املواد )(199)

 .902، ص 0221، مطبعة املعارف ، بغداد ،  9، جرائم االعتداء على االموال ، ط 9د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد، ج (200)

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.444، 441تنظر: املواد )(201)

 ذ.( من قانون العقوبات العراقي الناف440تنظر: املادة )(202)

 ( من القانون ذاته.0/ف449تنظر: املادة )(203)

 ( من القانون ذاته.2/ ف442تنظر: املادة )(204)

 ( من القانون ذاته.4/ ف444تنظر: املادة )(205)

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.447، 444تنظر: املادتين )(206)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

71 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 املستخدم أو العامل أو الصانع. .9

 املوظف أو املكلف بخدمة عامة. .2

 أفراد القوات املسلحة أو الحراس الليليين. .4

: معيار صفة املجني عليه:
 
 سادسا

 في تشديد عقوبة السرقة، حيث جعل السرقة جناية  
 
جعل املشرع العراقي لصفة من ترتكب جريمة السرقة بحقه دورا

 :(207)اذا كان املجني عليه احد األشخاص أدناه

 الجرحى في الحرب. .0

 مرض ى املجني عليه أو حالة عجزه عن حماية نفسه أو ماله بسبب حالته الصحية او النفسية أو العقلية. .9

 

 في تشديد عقوبة السرقة وذلك سا
 
: معيار صفة املال املسروق: جعل املشرع العراقي لصفة  املال محل السرقة دورا

 
بعا

 للدولة أو إلحدى الشركات التي 00/ ف444بموجب املادة )
 
( من قانون العقوبات النافذ، وذلك إذا كان املال املسروق مملوكا

 تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب.

 

 اتمةالخ

 

 في نهاية هذه البحث املتواضع توصلنا الى جملة نتائج وادرجنا في ضوئها بعض التوصيات، كما يأتي:

: النتائج 
 
 اوال

ان السياسة الجنائية التي انتهجها املشرع الجزائي العراقي في اطار نصوص السرقة تنطلق من مبدأي املالئمة وضرورة  .0

 اسة جنائية عقالنية.التجريم، وبالتالي يمكن القول انها سي

جعل املشرع الجزائي العراقي السلوك املادي مناط للتجريم في اطار نصوص السرقة، باعتبار ذلك احد الضوابط  .9

 السياسية الجنائية الرشيدة في مجال التجريم.

سرقة لتوسع املشرع الجزائي في مدلول االختالس املكون للركن املادي لجريمة السرقة، وبالتالي أصبحت نصوص ا .2

 تستوعب كثير من صور السلوك االجرامي التي تحقق العدوان على حق امللكية .

( 422توسع املشرع الجزائي في تحديد املحل الذي ترد عليه جريمة السرقة، فأستخدم عبارة مرنة ضمن أحكام املادة ) .4

 فحدد محل السرقة بأنه :)مال منقول مملوك لغير الجاني ( .

العراقي املعقولية عند تحديد عقوبة السرقة سواء في نموذجها البسيط، وهذا يتضح بشكل جلي راعى املشرع الجزائي  .7

باستخدامه نظام العقوبات التخييرية في تحديد عقوبة هذه الجريمة من جهة ، وبعدم تحيد الحد األدنى للعقوبة من 

 جهة أخرى. 

شددة للسرقة مستندا في ذلك التشديد الى معايير راعى املشرع الجزائي العراقي املعقولية عند تحديد الظروف امل .1

 مختلفة.

 

: التوصيات
 
 ثانيا

 حتى ولو 
 
. ندعو املشرع الجزائي العراقي  إلى العدول عن موقفه التشريعي الذي يعتبر االختالس املكون للسرقة متحققا

وبالتالي فان االختالس الذي يقع من املالك وقع من مالك الش يء ،وذلك الن السرقة هي اعتداء على حق امللكية وليس الحيازة ،

                                                           

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.01/ ف444تنظر: املادة )(207)
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( من قانون 422ال يشكل اعتداء  على حق امللكية، ومن هذا املنطلق ندعو املشرع الجزائي العراقي الى تعديل نص املادة )

 ولو وقع من مالك الش يء ,فاألجدر به أن يجر 
 
حت وصف مها تالعقوبات العراقي ،وذلك برفع العبارة التي تعتبر االختالس متحققا

 أخر غير السرقة .

   املراجع واملاصادر
: الكتب

 
 أوال

 . 0229د.احمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .1
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دور املحكمة يف انقطاع الخاصومة بالدعوى املدنية يف إطار قانون أصول املحاكامت املدنية 
 والتجارية الفلسطيني

The role of the court in interrupting the litigation of the civil lawsuit within the framework of the 

Palestinian Civil and Commercial Procedures Law 

 

  اماين فرج: الباحثة                                                                 سه املحامي الدكتور سني عاهد عي                      ح

 أستاذ القانون املدني باحث مشارك                                          باحث رئيس                                            

                 فسلطين - جامعة بيرزيت –كلية الحقوق واإلدارة العامة                               فلسطين -  محامية وباحثة قانونية    

                                                                                  

 

 امللخص

 إلى دور 
 
يتناول البحث مفهوم انقطاع الخصــــــــــومة في الدعوى وأســــــــــبابه، والثار املترتبة على انقطاع الســــــــــير في الدعوى، وصــــــــــوال

ـــير الـ ــ ــ ــ ــ ــــومـة املنقطعـة. وتكمن أهميـة البحـث في كونـه يعـالج جـانـب عملي من مراحـل ســـ ــ ــ ــ ــ ـــير بـالخصــ ــ ــ ــ ــ دعوى املحكمـة في إعـادة الســـ

املــدنيــة، ومن جــانــٍب آخر يســــــــــــــلط الضــــــــــــــوء على الثغرات التي تواجهنــا في الواقع العملي عنــد تطبيق نصــــــــــــــوص قــانون أصــــــــــــــول 

ـــــنـة 9املحـاكمـات املـدنيـة والتجـاريـة رقم ) ــ ــ ــ . وتتمثـل إشــــــــــــــكـاليـة البحـث في اإلجـابـة على الســــــــــــــؤال الجوهري: مـا هو دور 9110( لســـ

ـــــاؤالت املنبثقة عنه: إلى أي مدى يتفق الواقع مع النص القانوني؟ وما  املحكمة في حاالت االنقطاع؟ وكذلك اإلجابة ــ ــ ــ ــ على التسـ

 هي الثغرات التي تعاني منها النصوص التي عالجت االنقطاع؟

يهدف البحث إلى توضـــيح دور املحكمة عند حدوث االنقطاع في كل ســـبب من أســـباب االنقطاع، هذا إلى جانب بيان النواقص 

ون عند التطبيق، والوصول إلى توصية بنصوص بديلة. وينحصر النطاق املوضوعي للبحث في معالجة دور التي يعاني منها القان

املحكمة في حاالت انقطاع الخصــــــومة، دون التطرق إلى باقي العوارض، ومن حيث النطاق الزماني واملكاني فهو يغطي املوضــــــوع 

 إلى قانون أصــــول املحاكمات املدنية وال
 
، وتعديالته، وذلك باســــتخدام املنهج 9110( لســــنة 9تجارية رقم )في فلســــطين اســــتنادا

 الوصفي التحليلي، واالستعانة باملنهج املقارن إلغناء الدراسة.

ه تقع على عاتقها 
 
توصـــــــل البحث للعديد من النتائج، أهمها: إن  املحكمة ال تملك من تلقاء نفســـــــها الحكم بآثار االنقطاع، إال أن

بب االنقطاع، ويؤثر انقطاع الخصـــــومة على ســـــيرها، وليس على قيامها، فالخصـــــومة رغم انقطاعها ال مســـــؤولية تقدير قيام ســـــ

 تزال قائمة، وتبقى اإلجراءات التي اتخذت قبل االنقطاع قائمة وصحيحة.

ـــل البحث إلى عدة توصــــــيات: إعادة النظر في موقع املادة ) ر في دمج ( من قانون أصــــــول املحاكمات املدنية، وإعادة النظ34توصـــ

ــــطلح "انقطاع 34( و )093املادتين ) ــ ــ ــ ـــــتخدام مصـــ ــ ــ ــ ـــــرع باســ ــ ــ ــ ـــــ ي املشــ ــ ــ ــ ـــهما البعض. إلى جانب ذلك نوصــ ــ ــ ــ ــ (، فكالهما مكملتان لبعضــ

 من انقطاع الدعوى، ذلك أن  االنقطاع يرد على الخصــــــــــــــومة كإجراءات وليس على الدعوى، فالدعوى تبقى 
 
الخصــــــــــــــومة" بدال

ص على دور إيجابي للمحكمة بمخاطبة دائرة األحوال املدنية في حالة وفاة أحد قائمة بالرغم من حالة االنقطاع، وكذلك الن  

 الخصوم.

 دور القاض ي، وفاة الخصم، إعادة السير في الدعوى، الدعوى مهيأة للسير فيها. الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

This study seeks the concept of interruption of the litigation in the lawsuit and its reasons, and the implication of 

the interruption, and finally the court’s role in the interruption. This study is important as it deals with a practical 

aspect of the Stages of civil proceedings, On the other hand, it highlights the gaps that we face in practice when 

applying the Provisions of the Civil & Commercial Law. However, the research problem is to answer the essential 

question: What is the role of the court in each case of interruption? 

The research aims to clarify the role of the court in each case of interruption, in addition, Indicating the deficiencies 

that the law suffers from when implementing its provisions regarding the interruption. In the other side, the 

objective scope is limited to addressing the court’s role in cases of interruption of litigation. On the other side, the 

temporal and spatial scope cover the subject in Palestine based on the Civil and Commercial Procedures Law No. 

(2) of 2001, and its amendments; using descriptive analytical method, and the comparative method to enrich the 

study. 

The research reached many results, the most are: The court does not have the power to rule on the effects of the 

interruption, however, it is responsible for assessing the cause of the interruption, and the interruption of the 

litigation affects its progress, not its establishment. 

The research reached many Recommendations: First of all, reconsidering the position of Article (84) of the Code of 

Civil Procedure. Moreover, merging the Articles (128) and (84), both of which are complementary to each other. 

Key Words: Judge, lawsuit , opponent. Proceeding with the lawsuit. 

 

 مقدمة

تنشـــــــــأ الخصـــــــــومة من تاريخ تبليغ الئحة الدعوى للمدعى عليه، وتقوم على مجموعة من اإلجراءات القانونية التي ينبغي الســـــــــير 

 في اإلشـــــراف على ســـــير هذه اإلجراءات واتباعها، إال  عليها حتى صـــــدور حكم قضـــــائي، وتلعب املحكمة في هذا الصـــــدد
 
 كبيرا

 
دورا

أن  الســــــــــــــير العادي لإلجراءات وفق املألوف قد يعتريه في بعض األحيان حدوث عوارض تخل بالســــــــــــــير الطبيعي للدعوى املقامة 

 باســـــــــم أمام املحكمة، ومن ذلك: وفاة أحد الخصــــــــــوم، أو فقدان أهليته، أو بزوال صــــــــــفة من كان يمثله، وه
 
ذا ما يعرف قانونا

 "انقطاع السير في الدعوى".

إن  أســــــباب انقطاع الســــــير في الدعوى هي ظروف تتعلق بشــــــخص أحد الخصــــــوم، وهي في ذات الوقت ظروف خارجة عن إرادة 

 ال يجوز القيام بإجراءات ضــد ميت، ف
 
 الســير في الدعوى دون تدارك هذه األســباب، فمثال

 
مة ال خصــو األطراف، وال يجوز قانونا

 بمواجهة ميت.

لم تغفــل القوانين عن معــالجــة هــذه األســــــــــــــبــاب في نصــــــــــــــوصــــــــــــــهــا، على الرغم من وجود بعض االختالفــات في القوانين املقــارنــة، 

 في معالجة حاالت االنقطاع دون الخر. وقد عالجها املشرع الفلسطيني في الباب الثامن الفصل الثاني 
 
فبعضها كان أكثر توفيقا

 ل املحاكمات املدنية والتجارية. من قانون أصو 
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يعتبر معالجة قوانين أصــــول املحاكمات ملوضــــوع انقطاع الســــير في الدعوى أمُر في غاية األهمية، فاالنقطاع يحمي الطرف الذي 

 حصل بشأنه، وهو بذلك يكفل له حقوقه القضائية، ويضمن سير العدالة على أكمل وجه. 

 أهمية الدراسة

ي كونها تغطي جانب عملي في مراحل ســــــــــير الدعوى املدنية، ومن جانٍب آخر فهي تســــــــــلط الضــــــــــوء على تكمن أهمية الدراســــــــــة ف

 الثغرات القانونية التي تعتري النص القانوني عندما يوضع موضع التطبيق.

 هدف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى:

 تسليط الضوء على أسباب انقطاع الخصومة، ودور املحكمة عند وقوع كل سبب. -

 جوانب النقص في النصوص القانونية ذات العالقة. توضيح -

 اقتراح نصوص وتعديالت تشريعية على النصوص التي يعتريها النقص. -

 إشكالية الدراسة

خالل الســـــير في الدعوى قد يصـــــادفنا بعض العوارض التي من شـــــأنها قطع الســـــير في الدعوى، من ذلك وفاة أحد الخصـــــوم، أو 

 في حالة الخصومة، ولكن فقدان أهليته، أو صفة من يمثل
 
ه، وهذا األمر يترتب عليه العديد من الثار القانونية، ويحدث تغييرا

الســـؤال الجوهري الذي يطرح نفســـه في هذا املقام، هل الواقع القانوني مشـــابه للنص القانوني أم يعتري النص بعض النقض 

   ويشوبه عيب؟

 ة على عدة أسئلة:لإلجابة على اإلشكالية ال بد  من التطرق لإلجاب

 ما هي اإلشكاليات التي تعترض حالة انقطاع الخصومة في الدعوى املدنية؟ -

 ما هي الثار القانونية املترتبة على انقطاع الخصومة؟ -

 إلى أي مدى يتفق النص القانوني مع الواقع؟ -

 ماذا يتوجب على املحكمة عمله عند انقطاع الخصومة؟ -

 االنقطاع؟ هل للمحكمة سلطة تقديرية في حالة -

 منهجية الدراسة

تقوم الدراســـــــــة على اتباع النهج الوصـــــــــفي التحليلي، حيث تقوم بتحليل نصـــــــــوص القانون ذات العالقة وفهمها وربطها بالواقع 

 القانوني، إلى جانب ذلك تقوم الدراسة على املنهج املقارن؛ إلغناء الدراسة واالستفادة من تجارب الدول املقارنة.

 نطاق الدراسة

عــالج الــدراســـــــــــــــة من النــاحيــة املوضــــــــــــــوعيــة دور املحكمــة في حــاالت انقطــاع الخصــــــــــــــومــة، وذلــك دون التطرق إلى بــاقي عوارض ت

 قانون أصـــــــول املحاكمات املدنية 
 
الخصـــــــومة، أما من حيث النطاق الزماني واملكاني فهي تغطي املوضـــــــوع في فلســـــــطين، تحديدا

 ة في املحاكم الفلسطينية، مع االستعانة ببعض التجارب املقارنة.، وتطبيقاته العملي9110( لسنة 9والتجارية رقم )
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 خطة الدراسة

 املبحث األول: اإلطار القانوني النقطاع الخصومة

 املطلب األول: ماهية انقطاع الخصومة    

 املطلب الثاني: أسباب انقطاع الخصومة    

 الخصومةاملبحث الثاني: الطبيعة القانونية في الواقع العملي النقطاع 

 املطلب األول: الثار املترتبة على انقطاع السير في الدعوى     

 املطلب الثاني: دور املحكمة في إعادة السير بالخصومة املنقطعة     

 

 

 املبحث األول: اإلطار القانوني النقطاع الخصومة

ن إرادة األطراف، وفي هـذا املبحث إن  انقطـاع الخصــــــــــــــومـة هو من العوارض التي تصــــــــــــــيـب الـدعوى، وهي من األمور الخـارجـة ع

 سنتطرق لتوضيح مفهومها ابتداء  في املطلب األول، ومن ثم توضيح أسباب االنقطاع في املطلب الثاني.

 املطلب األول: ماهية انقطاع الخصومة

ونية، وهذا ما إن  انقطاع الخصـــــــــــومة خالل الســـــــــــير في الدعوى هي إحدى العوارض التي تعتري الســـــــــــير الطبيعي لإلجراءات القان

 يدعو إلى إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين اتخاذ إجراءات قانونية ملعالجة حالة االنقطاع التي نص  عليها القانون.

إن  انقطــاع الخصــــــــــــــومــة هو وقف مؤقــت وجوبي للســــــــــــــير في الــدعوى بحكم القــانون، دون طلــب من أحــد األطراف أو املحكمــة، 

.لسبٍب مقرر في القانون يقتض ي ذلك ح
 
 208تى استيفاء إجراءات معينة قانونا

، في 9110( لســــنة 9لم يغفل املشــــرع الفلســــطيني هذه املســــألة فقد عالجها في قانون أصــــول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )

 (، فقد نص  في الفقرة األولى على: 093املادة )

أهليته أو بزوال صـــــــفة من كان يمثله إال إذا  ينقطع الســـــــير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصـــــــوم أو فقدان -0"

 لتبليغ من يقوم مقام الخصـــم الذي تحقق في  -9كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضـــوعها. 
 
إذا طلب أحد الخصـــوم أجال

شــــأنه ســــبب االنقطاع، وجب على املحكمة قبل أن تقضــــ ي بانقطاع ســــير الخصــــومة أن تكلفه بالتبليغ خالل أجل تحدده 

 تحقق ســــــببه.  له، فإذا لم
ُ
ال ينقطع  -2يقم بالتبليغ خالل األجل دون عذر قضــــــت املحكمة بانقطاع ســــــير الخصــــــومة منذ

 السير في الدعوى بوفاة محامي أحد الخصمين، أو بتنحيه أو بعزله، على أن يبلغ املوكل في حالتي الوفاة والتنحي".

ها فرقت بين حدوث االنقطاع قبل أن ت وبين االنقطاع  209كون الدعوى مهيأة للحكم في موضــــــــــــــوعها،يالحظ من هذه املادة أن 

بعد أن تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضــــــــــــــوعها. أما إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضــــــــــــــوعها فال انقطاع في ذلك؛ ألن  

                                                           

 .212، 209-212، 9109، 71، ع04عبد هللا بن محمد بن سعد آل خنين، انقطاع الخصومة، وزارة العدل، مج   208

( متى يمكن اعتبار الدعوى مهيأة للحكم في موضــــــوعها، فقد نصــــــت: "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضــــــوعها متى كان 092أوضــــــحت املادة )  209

 ختامية في جلسة املرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال الصفة".الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم ال
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هيأة للحكم الخصــــــوم قد أدلوا بما لديهم، وهم فقط ينتظرون صــــــدور الحكم الفاصــــــل في الدعوى. وأما إذا لم تكن الدعوى م

.
 
ن حدث االنقطاع في حقه قانونا  حتى يتبلغ من ينوب عم 

 
 في موضوعها، فإن  الدعوى تنقطع قانونا

، وقد تختلط املفاهيم لدى 
 
يتشـــــابه انقطاع الخصـــــومة في الدعوى مع بعض األوضـــــاع القانونية األخرى املنصـــــوص عليها قانونا

، من ذلك 
 
وقف إجراءات الدعوى. فكالهما يتشابهان في عدم السير في الدعوى مدة من البعض؛ لذا وجب التفريق بينها قانونا

هما يختلفان في عدة جوانب.  الزمن، إال أن 

، بنــاء  على طلــب الخصــــــــــــــوم واتفــاقهم، وهنــاك وقف 
 
 اتفــاقيــا

 
في بــادئ األمر إذا نظرنــا إلى أســــــــــــــبــاب الوقف، نجــد أن  هنــاك وقفــا

وقد يكون  210ك للنظر في موضــــــــــــــوع آخر يؤثر الحكم فيه على الدعوى املوقوفة.قضــــــــــــــائي، بناء  على طلب املحكمة، ويكون ذل

، وهو ما ينص عليه القانون، من ذلك وقف النظر في الدعوى املدنية لحين الفصــــــــل في الدعوى الجزائية املرتبطة 
 
 قانونيا

 
وقفا

فاة أحد الخصـــوم، أو فقدان أهليته، أما أســـباب االنقطاع فقد أوضـــحها القانون على ســـبيل الحصـــر، وهي تتمثل في و  211بها.

. 212أو بزوال صفة من كان يمثله.
 
 وهذا يقودنا للقول بأن  االنقطاع ال يد لألطراف فيه، بخالف الوقف الذي قد يكون اتفاقيا

ع؛ امن ناحيٍة أخرى، فإن  للمحكمة سلطة تقديرية في إقرار الوقف، بينما ال يكون للمحكمة مثل هذه السلطة في حالة االنقط

ه يحصل بحكم القانون.
 
 213ألن

ســـــبق وأشـــــرنا أن  حاالت االنقطاع جاءت على ســـــبيل الحصـــــر، وهي وفاة أحد الخصـــــوم، أو فقدان أهليته، أو بزوال صـــــفة من 

ه يالحظ أن  قــانون أصــــــــــــــول املحــاكمــات املــدنيــة األردني رقم )
 
ـــــنــة 94كــان يمثلــه. إال أنــ ــ ــ ــ عــالجهــا تحــت عنوان "وقف  0233( لســـ

 (: "2،4( في الفقرتين )092ما نصت عليه املادة ) الدعوى"، وهذا

.قانو  مقامه يقوم من املحكمة تبلغ الخصومة أهلية يفقده ما عليه طرأ أو الدعوى  فرقاء أحد إفالس إعالن تقرر  إذا -2
 
أم نا

وصفا ماؤهمأس ذكر ن دو  جملة الورثة تبلغ كما املدنية االحوال سجل في املذكورين ورثته أحد املحكمة تبلغ وفاته حالة في ا

 القانون. هذا من (09) املادة أحكام وفق محليتين يوميتين صحيفتين في وبالنشر للمتوفى موطن آخر في تهم

 الوفاة". رغم بالحكم املحكمة تنطق للحكم، جاهزة والدعوى  الوفاة وقعت إذا -4

ي هذه األســــــــــــــباب من أســــــــــــــباب انقطاع الدعوى، يالحظ وجود عدة اختالفات ما بين القانونين، فقد اعتبر القانون الفلســــــــــــــطين

 عندما فرق 
 
بخالف القانون األردني، لعل السبب في ذلك أن  أثرها هو وقف الدعوى، إال أن  املشرع الفلسطيني كان أكثر توفيقا

 بين الوقف واالنقطاع، فكالهما يختلفان من حيث أسبابهما وآثارهما.

يني أن  الدعوى تنقطع إال إذا كانت مهيأة للحكم في موضــــــــــــــوعها، وهذا األمر ومن جانٍب آخر، فقد أضــــــــــــــاف القانون الفلســــــــــــــط

( أعاله نص  على أن  املحكمــــة تحكم في 4ينطبق على جميع حــــاالت االنقطــــاع، في حين نالحظ أن  القــــانون األردني في الفقرة )

 الدعوى إذا وقعت الوفاة وكانت الدعوى جاهزة.

                                                           

 ( من قانون أصول املحاكمات الفلسطيني.091مادة )  210

 .2، 9102مبرة سالم زاغة، التنظيم القانوني لوقف السير في الدعوى املدنية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،   211

 ( من قانون أصول املحاكمات الفلسطيني.093دة )ما  212

دراســــة مقارنة، مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والســــياســــية، العدد الثاني،  -حبيب عبيد مرزة العماري، وقف إجراءات الدعوى املدنية  213

 .400، 423-413، 9102السنة الحادية عشر، 
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ـــت على أحكام م ــ ــ ــ (: " 017شـــــــــــابهة ملا جاء في القانون الفلســـــــــــطيني، القانون الســـــــــــوري، فقد نص  في املادة )من القوانين التي نصــ

ينقطع ســـــير الخصـــــومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصـــــوم أو بفقد األهلية أو بزوال صـــــفة من كان يباشـــــر الخصـــــومة عنه من 

 214النائبين إال إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها".

ه يالحظ
 
( ترك أمر الحكم في الدعوى وإن كانت مهيأة للحكم في موضــــــــوعها للســــــــلطة 011أن  القانون الســــــــوري في املادة ) إال أن

 التقديرية للمحكمة، بناء  على طلب من قام مقام من تحقق االنقطاع بحقه، فقد نصت على: 

عها جاز للمحكمة أن تحكم فيها "إذا حدث ســــــــــــبب من أســــــــــــباب االنقطاع املتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضــــــــــــو 

ــــومة أو من  ــ ــ ــ ــ على موجب األقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصــ

 زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الخر".

لدعوى لم تكن في متناول الخصم الذي من املمكن أن يكون ملن يقوم مقام من تحقق االنقطاع بشأنه بينات يود تقديمها في ا

 انقطعت الخصومة بشأنه وحل محله.

 املطلب الثاني: أسباب انقطاع الخصومة

إن  انقطاع الســـير في الدعوى هو أمرا عارض عليها، ويحدث لســـبٍب ال يد لألطراف فيه، فهو ســـببا شـــخصـــ ي يتعلق بشـــخص من 

اع وذكرها على ســــــــبيل الحصــــــــر، فال قياس عليها، وهي ما وردت في تحقق االنقطاع بحقه، وقد أوضــــــــح القانون أســــــــباب االنقط

.093املادة )
 
 (: وفاة أحد الخصوم، أو فقدان أهليته، أو بزوال صفة من كان يمثله، وهو ما سيتناوله هذا املطلب تباعا

: وفاة أحد الخصوم
 
 أوال

عهــــا، فال دعوى بمواجهــــة ميــــت، إذ ال تنعقــــد يترتــــب على وفــــاة أي من أطراف الــــدعوى )املــــدعين املــــدعى عليــــه( وجوب انقطــــا

الخصومة إال بين األحياء، وقد استقر الفقه والقضاء على انعدام الدعوى التي تقام ضد امليت، وهذا االنعدام ال يصححه أي 

 21/2/9103.215( بتاريخ 0907/9103إجراء آخر، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم )

فاة يمكن تصورها في الشخص الطبيعي واالعتباري على حٍد سواء، فالشخص االعتباري تنقض ي شخصيته وينتهي وواقعة الو 

 ألحكام القانون، وفي هذه الحالة تنقطع الخصومة إلى حين حلول شخص اعتباري آخر.
 
 216بالدمج أو بالحل، وفقا

 في الدعوى، وهذا 
 
ه يســـــري عليه ما يســـــري على األطراف، وبالتالي تنقطع أما فيما يتعلق بوفاة املتدخل، فهو يعتبر طرفا

 
يعني أن

 .4/9/9102( بتاريخ 0424وهذا ما قضت به محكمة النقض املصرية في الطعن املدني رقم ) 217الخصومة بوفاته.

                                                           

 .93/2/0272( بتاريخ 34ريعي رقم )قانون أصول املحاكمات الصادر باملرسوم التش  214

 حكم محكمــة النقض الفلســــــــــــطينيــة رقم )  215
 
، وكــذلــك حكم محكمــة النقض الفلســــــــــــطينيــة رقم 9/0/9102(، بتــاريخ 0123/9107راجع أيضـــــــــــــا

 .92/0/9102(، بتاريخ 0743/9103)

 للمرســـــــــوم بقانون رقم إبراهيم جوهر إبراهيم ســـــــــالم، عوارض ســـــــــير الخصـــــــــومة في غرفة البحرين لتســـــــــوية املنازعات   216
 
، 9112لســـــــــنة  21وفقا

 .972، 921-942، 9107، 702، ع011الجمعية املصرية لالقتصاد السياس ي واإلحصاء والتشريع، مج

 .972إبراهيم جوهر إبراهيم، مرجع سابق،  217

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

80 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 يتوجب على محامي الخصم أن يعلم املحكمة بوفاة خصمه أو أحد ممن هو موكل عنهم، وفي حال عدم قيامه بذلك فليس له

إال أن  وفاة املحامي ال تعد  218أن يتمســـك ببطالن اإلجراءات أو بطالن الحكم لصـــدوره رغم انقطاع الخصـــومة بســـبب الوفاة.

 من أسباب االنقطاع، وهو ما أكدته املادة )
 
 (.093/2سببا

 في حالة الوفاة أن يتم تعديل الئحة الدعوى والالئحة الجوابية،
 
ذلك أن  الحكم في الدعوى  من األمور الواجب اتباعها قانونا

مـــا يتم مخـــاصــــــــــــــمـــة الورثـــة. وهـــذا مـــا ورد في حكم محكمـــة التمييز األردنيـــة في قرارهـــا رقم 
 
ال يجوز أن يصــــــــــــــــدر ضــــــــــــــــد ميـــت، وإن

 وكيل املميزين )املدعى عليهم( في التمييز األول قد أرفق صـــــــــــورة طبق األصـــــــــــل : 4/00/9191( بتاريخ 2122/9191)
ّ
"نجد أن

 املـذكور قـد انتقـل إلى رحمـة   تعـالى بتـاريخ عن شـــــــــــهـادة وفـاة املـ
ّ
دعى عليـه )هـاشـــــــــــم حمـدي بـدوي عليـان( تتضـــــــــــمن أن

 ، وصورة أخرى عن حجة إرث صادرة باسم املتوفى.9/4/2019

 ألحكام املادة )
 
ه وطبقا

 
( من قانون أصــــــــــــــول املحاكمات املدنية، وفي ضــــــــــــــوء وفاة املدعى عليه املذكور كان يتوجب 092وحيث إن

 فيها ورثة املرحوم املدعى عليه على م
 
حكمة االســـــــتئناف تكليف كل طرف من طرفي االســـــــتئناف بتقديم الئحة معدلة مختصـــــــما

)هاشــم حمدي بدوي عليان( وتبليغهم ليصــار الحكم بمواجهتهم، وحيث إن  ذلك يتعلق بالخصــومة وهي من النظام العام، ولم 

 (.0323/9102ملميز )تمييز حقوق رقم تتم مراعاته، األمر الذي يتوجب معه نقض الحكم ا

  لهذا
 
 القانوني". املقتض ى إلجراء مصدرها إلى األوراق وإعادة فيه املطعون  الحكم نقض نقرر  تقدم ما على وتأسيسا

ه
 
 املســـــــــــتأنف عليه في هـذا الســــــــــــــيـاق، قررت محكمـة النقض بـأنـ

ّ
: "... وعليه وبالرجوع إلى أوراق ملف االســـــــــــتئناف نجد أن

 لحجة اإلرث الصـــــــــادرة من محكمة طولكرم الشـــــــــرعية بتاريخ 22/3/2012توفي بتاريخ )املدعي( قد 
ً
  12/7/2012طبقا

ّ
وبأن

وملا كان ذلك وكان الحكم محل الطعن املاثل قد صـــــــــــدر في مواجهة  20/3/2012الوفاة جرت بعد تقديم االســـــــــــتئناف في 

 جرى تقديم وكالة جديدة عن ال
ّ
 أن

ً
 من الورثة علما

ً
 شـــــــــــخص ميت بدال

ً
ورثة الذين تقرر تبليغهم ملوعد الجلســــــــــــة طبقا

 219".25/11/2012للقرار املؤرخ في 

: فقدان األهلية
 
 ثانيا

يشترط في أطراف الدعوى توفر األهلية، إلى جانب العديد من الشروط، فال يقبل رفع الدعوى ممن ال يتمتع باألهلية، وكذلك 

 .ال يجوز رفعها على من ال يتمتع باألهلية القانونية

يقصــــد بأهلية التقاضــــ ي: صــــالحية الخصــــم ملباشــــرة اإلجراءات أمام القضــــاء على النحو الصــــحيح، ســــواء تعلق األمر بالشــــخص 

ـــــت املادة ) 220الطبيعي، أو بالشـــــــــخص االعتباري. ــ "يجب أن ( من قانون أصـــــــــول املحاكمات املدنية والتجارية على: 22وقد نصــ

 بــاألهليــة ال
ً
قــانونيــة التي تتعلق اهــا الــدعوى، وإال وجــب أن ينوب عنــه من يمثلــه يكون كــل من طرفي الخصـــــــــــومــة متمتعــا

، فإن لم يكن له ممثل قانوني تعين املحكمة املختصة من يمثله".
ً
 قانونا

                                                           

 .771، 9102ار الفكر، الجزء األول، ، د9110( لسنة 9عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )  218

 .09/00/9103(، بتاريخ 127/9101حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم )  219

كاهينة خير الدين؛ وهشــــــام كيروان، عوارض الخصــــــومة القضــــــائية في ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، رســــــالة ماجســــــتير، جامعة عبد   220

 .91 ،9102/9104ميرة، الجزائر، -الرحمن 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

81 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

إلى جــانــب ذلــك، ال بــد من تمتع أطراف الــدعوى بــاألهليــة القــانونيــة طوال فترة الســــــــــــــير في الــدعوى، والقول بغير ذلــك يؤدي إلى 

ومن صــور فقد األهلية: الجنون والعته والســفه وكذلك الغفلة، إلى جانب  221دعوى إلى حين تدارك الســبب.انقطاع الســير بال

 الحكم بشهر إفالس التاجر.

 يجب أن يتمتع باألهلية التي تؤهله للتقاضــــــــــــ ي، ومن الحاالت التي تثار 
 
وينطبق األمر كذلك على الشــــــــــــخص املعنوي، فهو أيضــــــــــــا

ضـــــعه تحت التصـــــفية، ففي مثل هذه الحالة تبقى شـــــخصـــــيته قائمة، إال أن  املصـــــفي هو من فيما يتعلق بالشـــــخص املعنوي، و 

، أما في حال االنتهاء من أعمال التصفية، فإن  الشخصية املعنوية تكون قد انتهت.
 
 222يمثله قانونا

: زوال صفة املمثل ألحد األطراف
 
 ثالثا

عنه، وقد يكون ذلك بحكم القانون "نيابة قانونية"، كما هو الحال في بعض األحيان يكون للمدعي أو املدعي عليه ممثل ينوب 

وفي حال وفاة  223في الولي، وقد يكون بحكم القضــاء "نيابة قضــائية"، كما هو الحال في الوصــ ي أو القيم، أو مأمور التفليســة،

لقيم أو مأمور التفليســــــــــــــة، أو املمثل أو فقدان أهليته تنقطع الخصــــــــــــــومة في الدعوى، ومن األمثلة على ذلك: عزل الوصــــــــــــــ ي أو ا

ـــ ي بأي عمل في  ـــالحية لقيام الولي أو الوصــ ـــ ي ببلوغ القاصـــــر ســـــن الرشـــــد، ففي مثل هذه الحالة ال صــ انتهاء صـــــفة الولي أو الوصــ

 224الخصومة.

ما يحصـــل االنقطاع بســـبب ما يترتب على البلوغ 
 
ن مإال أن  بلوغ القاصـــر ســـن الرشـــد ال يكفي بحد ذاته النقطاع الخصـــومة، وإن

زوال صــفة من كان يباشــر الخصــومة عن القاصــر، لذلك إذا بلغ القاصــر ســن الرشــد أثناء ســير الخصــومة وترك نائبه القانوني 

ما 
 
 من طرفه بالتزامه السكوت، وهو قبول ضمني وبالتالي ال يحدث االنقطاع، وإن

 
ه يعد قبوال

 
يستمر في تمثيله في الخصومة، فإن

 225قانونية إلى نيابة اتفاقية؛ والغاية من ذلك حماية الغير حسن النية.تتغير صفة النيابة من نيابة 

 قبل رفع الدعوى، فإن  الخصـــومة تكون قد رفعت من غير ذي صـــفة أو على غير ذي صـــفة، وبالتالي 
 
أما إذا كان الشـــخص بالغا

ها تكون غير مقبولة وال يجوز تصحيحها باختصامه فيها بعد ذلك،  وى شرط الصفة.فمن شروط رفع الدع 226فإن 

( 97/9113ومن األمثلة العملية على حدوث االنقطاع بســـبب زوال صـــفة املمثل وفاة ممثل الشـــركة، في امللف االســـتئنافي رقم )

لدى محكمة بداية جنين بصفتها االستئنافية. الذي تتلخص وقائعه بوفاة ممثل الشركة )س( في مرحلة االستئناف، حيث أثار 

ـــم )وهو هنا وكيل ا  مفاده بأن  املفوض بالتوقيع عن الشــــركة املســــتأنف ضــــدها )س( قد انتقل إلى رحمة الخصـ
 
ملســــتأنف( دفعا

 للمسـتأنف ضـدها قد انقضـت، وفي ذات الوقت التمس من املحكمة املوقرة 
 
هللا تعالى، وبالتالي فإن  وكالة ملحامي بصـفته وكيال

ــــدها ملتابعة تزويده بكتاب ملراقب الشــــــــركات لتزويده بشــــــــروحات من هو امل ــ ـــــتأنف ضــ ــ ـــــركة املسـ ــ فوض الجديد بالتوقيع عن الشـ

 بـأحكـام املـادة 
 
الســــــــــــــير في الـدعوى حســـــــــــــــب األصــــــــــــــول والقـانون، وقررت املحكمـة انقطـاع الســــــــــــــير بـالـدعوى بحكم القـانون عمال

                                                           

 .972إبراهيم جوهر إبراهيم سالم، مرجع سابق،   221

رائد زيدات، ســـــلطة القاضـــــ ي في إدارة الخصـــــومة املدنية في قانون أصـــــول املحاكمات املدنية والتجارية الفلســـــطيني " دراســـــة مقارنة"، رســـــالة   222

 .031، 9109ماجستير، جامعة بيرزيت، 

ضــــــــــــائي، هناك املمثل االتفاقي، كما هو الحال في الوكالة، إال أن  هذه الحالة ال ينطبق عليها حالة باإلضــــــــــــافة إلى املمثل القانوني، واملمثل الق  223

 االنقطاع.

 .770عثمان التكروري، مرجع سابق،   224

 .770عثمان التكروري، مرجع سابق،   225

 .770عثمان التكروري، مرجع سابق،   226
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ـــار ( من قانون أصــــــــــــــول املحاكمات، وألغت كافة اإلجراءات التي حصــــــــــــــلت بعد وفاته، وأمهلت وكيل املســــــــــــــتأنف إلح093/0) ــ ــ ــ ــ ضـــ

 شروحات من مراقب الشركات لتزويد املحكمة باسم املفوض الجديد؛ لغايات تبليغه بالحضور.

ه قد 
 
نا إذا ألقينا نظرة إلى القانون الجزائري فســـــــــنرى أن

 
وفيما يتعلق بشـــــــــرط زوال صـــــــــفة من كان يمثله كســـــــــبب لالنقطاع، فإن

ـــــياغة، فقد نص في املاد ــ ــ ــــطيني من حيث الصــ ــ ــ ـــع من النص الفلســـ ــ ــ ــ ( من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على: 901ة )جاء أوســ

. وفاة 9. تغير في أهلية التقاضـــ ي ألحد الخصـــوم. 0"تنقطع الخصـــومة في القضـــايا التي تكون غير مهيأة للفصـــل لألســـباب التية: 

ــــومة قابلة لالنتقال.  ــ ــ ــ ــ ــــوم، إذا كانت الخصــ ــ ــ ــ ــ ـــطب أو تنحي املح2أحد الخصــ ــ ــ ــ ــ ـــــتقالة أو توقيف أو شـــ ــ ــ ــ امي، إال إذا كان . وفاة أو اســـ

."
 
 التمثيل جوازيا

نا نالحظ أن  املشــــــــــــرع 
 
في حين إذا دققنا النظر في قانون األصــــــــــــول الفلســــــــــــطيني وقارناه مع ما ورد أعاله )القانون الجزائري(، فإن

 من أســـــباب انقطاع الدعوى،
 
 باعتبار وفاة املحامي أو تنحيه أو عزله ليســـــت ســـــببا

 
الذي  وهو األمر  227الفلســـــطيني كان واضـــــحا

 (.093/2أكدته املادة )

يمكن القول بأن  ســــــــــــــبب عدم انقطاع الخصــــــــــــــومة في حالة وفاة محامي أحد األطراف أو عزله أو تنحيه ألن  املحامي هو وكيل 

 في الدعوى، لكن إذا حدث وأن تم عزل املحامي أو تنحى أو وافته املنية، فإن  
 
بالخصـــــــومة، والوكيل بالخصـــــــومة ال يعد خصـــــــما

 آخر، وحتى يتمكن الوكيل الجديد املحكمة 
 
تؤجل الدعوى إلى جلســـــــة تالية، ويتم تبليغ املوكل بها حتى يحضـــــــر أو يوكل محاميا

( من 093من دراســـة أوراق الدعوى وإعداد دفاعه فيها، ويمكن القول بأن  املشـــرع الفلســـطيني قد وفق في صـــياغة نص املادة )

 الحاالت الثالث املنصوص عليهم على سبيل الحصر. قانون األصول، واقتصاره حاالت االنقطاع على

ويشــــــــــــــترط لحصــــــــــــــول االنقطــاع بــاإلضــــــــــــــــافــة لتوفر أحــد الحــاالت الثالث املــذكورة أعاله، أن يتحقق ســــــــــــــبــب االنقطــاع بعــد بــدء 

 أن يتحقق سبب االنقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها. 228الخصومة،
 
 229وأيضا

 قانونية في الواقع العملي النقطاع الخصومةاملبحث الثاني: الطبيعة ال

 مـا يثير الواقع العملي العـديـد من اإلشــــــــــــــكـاليـات، فـانقطـاع الـدعوى يترتـب عليـه العـديـد من الثـار القـانونيـة التي تؤثر على 
 
دائمـا

.
 
 أم ســــــــلبيا

 
 إيجابيا

 
ـــيتم  الوضــــــــع الطبيعي لســــــــير الخصــــــــومة، وكذلك على الدور املناط به القاضــــــــ ي، ســــــــواء أكان دورا ــ ــ وهو ما سـ

التطرق له في هذا املبحث. حيث ســــــــــــــيتناول املطلب األول الثار املترتبة على انقطاع الســــــــــــــير في الدعوى، في حين يعالج املطلب 

 الثاني دور املحكمة في إعادة السير بالخصومة املنقطعة.

 املطلب األول: الثار املترتبة على انقطاع السير في الدعوى 

( 021نوني في الدعوى يؤثر على ســير الخصــومة، ومن ذلك انقطاع الســير في الدعوى، فقد نصــت املادة )كل تصــرف أو إجراء قا

من قانون األصـــــول الفلســـــطيني الثار التي تترتب على انقطاع الســـــير في الدعوى، فقد نصـــــت على: "يترتب على انقطاع الســـــير في 

ـــــل أثنــــاء االنقطــــاع". الــــدعوى وقف جميع املواعيــــد التي كــــانــــت جــــاريــــة في حق الخصــــــــــــــوم  ــ ــ ــ ــ ــ وبطالن جميع اإلجراءات التي تحصــ

 وبالتدقيق في نص املادة نجد أن  الثار هي:

                                                           

 محكمة التمييز األردنية في   227
 
 .03/1/9191( بتاريخ 1293/9102رقم )وهذا ما تبنته أيضا

أحمد جودت علي آغا عوزيري، العوارض املعطلة لســــــــــــير الخصــــــــــــومة في الدعوى املدنية: دراســــــــــــة مقارنة، املجلة الدولية للعلوم اإلنســــــــــــانية   228

 .12، 22-77، 9102، 2واالجتماعية، ع

 ( من قانون أصول املحاكمات املدنية الفلسطيني.092مادة )  229
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 وقف جميع املواعيد واإلجراءات السارية في حق الخصوم. األثر األول:

 بطالن اإلجراء الذي يحصل أثناء االنقطاع. األثر الثاني:

(. ومن األمثلة العملية 092/0وى، فهو وقف قانوني، بحكم القانون، مادة )أما فيما يتعلق بوقف املواعيد واإلجراءات في الدع

 اعتبرت 
 
على ذلك، كأن يتم شــــــــطب الدعوى لتخلف املدعى واملدعى عليه عن الحضــــــــور وبقيت الدعوى مشــــــــطوبة ســــــــتين يوما

ـــبب الخصــــــــــــــومة كأن لم تكن، فإذا توفي املدعي بعد شــــــــــــــطب الدعوى وقبل انقضــــــــــــــاء املدة وقف ســــــــــــــريانها، ولك ــ ــ ــ ــ ن إذا تعلق ســـ

االنقطاع باملدعى عليه فال تقف املواعيد التي تســــري في حق املدعي ملصــــلحة املدعى عليه؛ إلن  انقطاع الخصــــومة شــــرع لحماية 

 230الخصم الذي قام به سبب االنقطاع حتى ال تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمه وال يصدر الحكم بغفلة عنه.

 كان ســـبب االنقطاع؛ ذلك أن  االنقطاع هو من القواعد ومن باب أولى أن يقف ميعاد الطعن 
 
في الحكم بانقطاع الخصـــومة أيا

 العامة التي تطبق في أية حالة تكون عليها الخصومة.

ه إذا تم اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصــــــــــــــومة بقصــــــــــــــد الســــــــــــــير فيها تعتبر 
 
أما فيما يتعلق باألثر الثاني من آثار االنقطاع، فإن

اب أولى األحكام الصــــــــــــــادرة أثناء االنقطاع. وهذا البطالن ال يجوز التمســــــــــــــك به إال ملن شــــــــــــــرع لحمايته، وهم ورثة باطلة، ومن ب

ـــدر حكم في غفلة عنهم. ــ ــ ــ ــ ــ ـــم؛ والغاية من ذلك كي ال يصـ ــ ــ ــ ــ ـــبب وفاة الخصـــ ــ ــ ــ ــ ـــم املتوفى في حالة االنقطاع بســـ ــ ــ ــ ــ فال يجوز  231الخصـــ

ن تحكم بالبطالن من تلقاء نفسها، واستقر الفقه على اعتبار هذا للخصم الخر طلب البطالن، وكذلك املحكمة، ال يجوز لها أ

.
 
 نسبيا

 
 232النوع من البطالن بطالنا

من األمثلة التي تســــاق على ذلك، إغفال اختصــــام أحد ورثة الخصــــم عند تعجيل الدعوى، ففي مثل هذه الحالة ال يجيز لغيره 

. ال يجوز أن يتمســـك بالبطالن إال من شـــرع البطالن 0لك: "( واضـــح في ذ94فنص املادة ) 233من الخصـــوم التمســـك بالبطالن.

 من شــرع 9ملصــلحته، وال يجوز التمســك بالبطالن من الخصــم الذي تســبب فيه. 
 
. يزول البطالن إذا نزل عنه صــراحة أو ضــمنا

 ملصلحته".

ا كان ذلك وكان من املقرر : "... ومل03/4/9103( بتاريخ 902/9103في ذلك قررت محكمة النقض الفلســــــطينية في الطعن رقم )

أن  االجراءات التي تحصـــــــــل أثناء االنقطاع تنحدر إلى البطالن... االمر الذي يجعل من كافة اإلجراءات املتخذة بعد الوفاة باطلة 

بمــا في ذلــك الحكم محــل الطعن املــاثــل ألن  مــا بني على بــاطــل فهو بــاطــل، وحيــث أن  بطالن الحكم محــل الطعن املــاثــل مؤداه 

 .قضالن

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أســـــــباب الطعن في هذه املرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن 

ه ال يمكن ملحكمة البداية الخليل 
 
املاثل لعله البطالن وكذلك إعالن بطالن اإلجراءات املتخذة منذ تاريخ الوفاه منوهين إلى أن

ـــير ف ــ ــ ــ ـــتئنافية أن تسـ ــ ــ ــ ــــفتها االسـ ــ ــ  لألصــــــــــول الناظمة بصــ
 
ي االجراءات منذ الوفاة إال بعد أن تراعي اإلجراءات الواجب اتخاذها طبقا

ه بعد اســـــتكمال اإلجراء القانوني املتصـــــل بذلك تتابع الســـــير في الدعوى بحق جميع الطاعنين باالســـــتئناف مع مراعاه 
 
لذلك وأن

                                                           

، الطبعة 9110( لســــنة 9ســــليم؛ وممدوح عليان؛ وبالل أبو هنطش، شــــرح قانون أصــــول املحاكمات املدنية والتجارية الفلســــطيني رقم )عماد   230

 .14، 9119األولى، فلسطين، بدون دار نشر، 

د تقديمه ملرافعته الختامية فإن  "... إذا أصــــدرت املحكمة حكمها في مواجهة املدعى عليه امليت في غفلة منها ودون علمها أو حصــــلت الوفاة بع  231

..."، للمزيــد راجع املقت
 
ي، حكم فتبليغ الحكم في هــذه الحــالــة يجــب أن يتم إلى ورثتــه وال يبــدأ ميعــاد الطعن بــالحكم إال من تــاريخ تبلغهم أصــــــــــــوليــا

 .00/9/9102( بتاريخ 049/9101( ورقم )024/9101محكمة النقض رقم )

 .91/4/9101( بتاريخ 002/9101الفلسطينية في النقض املدني رقم )وهذا ما قضت به محكمة النقض   232

 .14عماد سليم؛ وممدوح عليان؛ وبالل أبو هنطش،   233
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انتهت وإعادة األوراق إلى محكمة بداية الخليل بصــــــــــــــفتها  أن  وكالة الوكيل املحامي )س( بحدود املســــــــــــــتأنف الخامس )ص( قد

 .االستئنافية إلجراء املقتض ى القانوني وبالتالي إصدار الحكم املناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة"

ها تســـــتمر بالنســـــبة   لغيره من األطرافأما في حال تعدد الخصـــــوم في الدعوى، وحدث انقطاع للخصـــــومة بالنســـــبة ألحدهم، فإن 

 للتجزئة، فإن  الخصـــــومة تنقطع بالنســـــبة للجميع، وفي 
 
 للتجزئة، أما إذا لم يكن املوضـــــوع قابال

 
متى كان موضـــــوع الدعوى قابال

، وال يجوز التمسك به إال ورثة املتوفى أو من قام مقام من فقد 
 
 نسبيا

 
حال اتخذت إجراءات أثناء االنقطاع كانت باطلة بطالنا

 234أو زالت صفته. الخصومةأهلية 

ال بد  من اإلشـــــــارة إلى أن  املشـــــــرع فرق بين الحالة التي تكون فيها الدعوى مهيأة للحكم فيها من عدمه، ففي حال كانت الدعوى 

ـــحت 092مهيأة للحكم في موضـــــوعها فإن  إجراءاتها تســـــتمر وال يترتب تتوقف أو يترتب عليها البطالن. فقد نصـــــت املادة ) ( وأوضــ

عتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضــــــــوعها، وذلك عندما يكون الخصــــــــوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلســــــــة متى ت

 235املرافعة قبل حدوث سبب االنقطاع.

: " وملــا كــان الثــابــت أنــه بوفــاة املــدعي 1/1/9103( بتــاريخ 0240/9103في ذلــك جــاء حكم محكمــة النقض الفلســــــــــــــطينيــة رقم )

ما يعني أن   02/2/9103قد حصــــــل بتاريخ ســــــابق على الجلســــــة التي ترافع بها الخصــــــوم في  92/1/9103( بتاريخ )املطعون عليه

الدعوى لم تكن بعد مهيأة للحكم في موضـــــــوعها فقد كان على محكمة االســـــــتئناف والحالة هذه ان تقرر الحكم بانقطاع ســـــــير 

 .ومالدعوى، ووقف جميع املواعيد التي كانت جاريه في حق الخص

 .( من االصول املدنية والتجارية ترتب بطالن جميع االجراءات التي تحصل أثناء االنقطاع021وحيث أن  املادة )

ه بزوال الصفة او بفقدان األهلية أو بوفاة أحد الخصوم ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون، وأن تقرير املحكمة 
 
وحيث إن

تســـــتأنف الدعوى ســـــيرها إال إذا حضـــــر الجلســـــة أحد ورثة الخصـــــم املتوفي، أو من يقوم لهذا الواقع ما هو اال كاشـــــف عنه، وال 

( فإن  ما تم من إجراءات أمام محكمة االســــــــتئناف 020مقام فاقد االهلية أو من زالت عنه الصــــــــفة وباشــــــــر الســــــــير فيها )املادة: 

طعون فيـه بمـا يســــــــــــــتوجـب نقضـــــــــــــــه دونمـا حـاجـه تغـدو بـاطلـة بمـا في ذلـك الحكم امل 92/1/9103الحق على وفـاة املـدعي بتـاريخ 

 236لبحث باقي أسباب الطعن".

ولكل ذي مصـــــــلحة من الخصـــــــوم في حالة عدم الســـــــير في الدعوى أن يطلب "ســـــــقوط الخصـــــــومة"، ويحدث ذلك في حالة تبليغ 

من اليوم الذي ورثة الخصم الذي توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، ويبدأ السقوط 

 من آخر إجراء اتخذ في 
 
قام فيه من يطلب الحكم بســـــــقوط الخصـــــــومة بتبليغهم، ويكون ذلك إذا انقضـــــــت ســـــــتة أشـــــــهر اعتبارا

: "و عليــه و بمــا أن  92/2/9103( بتــاريخ 0102/9102وهو مــا أكــدتــه محكمــة النقض الفلســــــــــــــطينيــة بقرارهــا رقم ) 237الــدعوى.

لم يتحقق فإن  حساب املدة املقررة للحكم بسقوط الخصومة لم يكن قد تحقق االمر الذي   تبليغ الورثة بعد تقرير االنقطاع

 باإللغاء".
 
 يكون معه االستئناف في محله و يكون معه القرار املستأنف حريا

 يمكن تقسيم آثار انقطاع الخصومة املتعلقة بإجراءاتها إلى ثالث حاالت:

: تنبيه املحكمة من أحد الخصوم أو 
 
 من غيرهم إلى سبب االنقطاع.أوال

                                                           

 .14عماد سليم؛ وممدوح عليان؛ وبالل أبو هنطش،   234

 .1/1/9102( بتاريخ 0240/9103حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم )  235

 ما أكدته محكة التمييز األ  236
 
 .999/01/9191( بتاريخ 4094/9191ردني في قرارها رقم )وهذا أيضا

 ( من قانون أصول املحاكمات الفلسطيني.022( و)029مادة )  237
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قد يقوم زوج الخصـــــــــم الذي وقع بشـــــــــأنه االنقطاع، أو زوجه، أو غيرهم، بتنبيه الحكمة لواقعة الوفاة، ويتوجب على املحكمة 

ـــــحة ذلك، وبعدها تقوم بتطبيق املادة ) ــ ــ  لتبليغ من قام 093في مثل هذه الحالة التحقق من صـــ
 
(، وإذا لم يطلب الخصــــــــــــم أجال

الذي تحقق االنقطاع بشــأنه، أو لم يقم بالتبليغ خالل األجل الذي حددته له املحكمة دون عذر، تقرر املحكمة  مقام الخصــم

االنقطاع، ويترتب على ذلك بطالن جميع اإلجراءات التي اتخذت منذ تحقق االنقطاع وليس من تاريخ تنبيه املحكمة، طاملا أن  

 في الدعوى عند تحقق هذا السبب.الخصم الذي تحقق في شأنه االنقطاع لم يكن م
 
 238اثال

أما إذا ثبت بعد قرار االنقطاع عدم تحقق الســــــــــــــبب، فإن  املحكمة تحكم في هذه الحالة بالعدول عن قرار االنقطاع، وتكليف 

 239.قلم املحكمة بتبليغ الخصوم، وتكون اإلجراءات السابقة صحيحة ومنتجة لثارها، وال يحوز قرار االنقطاع على أية حجية

: مثول الشخص الذي تحقق في شأنه سبب االنقطاع بنفسه أو بوكيل عنه ولم ينبه املحكمة إلى ذلك.
 
 ثانيا

ففي مثل هذه الحالة تكون القرارات خالل فترة االنقطاع صحيحة، كما لو حضر الخصم الذي فقد أهليته وصادفت الجلسة 

لم ينبه املحكمة لذلك، أو حضــر وكيل جميع املدعين بالرغم وقت إفاقته، أو حضــر من ينوب عن الخصــم رغم زوال صــفته، و 

 240من وفاة أحدهم ولم ينبه املحكمة لذلك.

: عدم مثول من تحقق سبب االنقطاع في شأنه، وعدم تنبيه املحكمة إلى هذا السبب.
 
 ثالثا

 241صادر في الدعوى.وفي هذه الحالة تبطل كافة اإلجراءات التي اتخذت خالل فترة االنقطاع، بما فيها الحكم ال

 املطلب الثاني: دور املحكمة في إعادة السير بالخصومة املنقطعة 

ها تؤدي إلى وقف السـير في الدعوى،  أن 
 
وقد  242تقع أسـباب االنقطاع دون أن يكون ألحد األطراف يدا فيها، ومن املفترض قانونا

في هذه الحاالت تنقطع الخصومة بمجرد تحقق أسبابها ( من قانون األصول، و020، 093عالجها املشرع الفلسطيني في املواد )

بحكم القانون، وبالتالي ليس على املحكمة ســـوى أن تحكم باالنقطاع متى وصـــل إلى علمها تحقق أحد أســـباب االنقطاع، ودون 

 244.وهي في ذلك ال تملك السلطة التقديرية متى تحقق السبب 243أن يتعلق ذلك على علم الخصم الخر بواقعة الوفاة،

إن  املقصــــــــــــــود بعلم املحكمــة هو املعرفــة اليقينيــة، ويكون ذلــك بــالتثبــت من تحقق ســــــــــــــبــب االنقطــاع، ومن الوارد في مثــل هــذه 

 لتبليغ من يقوم مقــام من تحقق في شـــــــــــــــأنــه ســــــــــــــبــب االنقطــاع، وعلى املحكمــة أن تجيـب 
 
الحــاالت أن يطلــب أحــد األطراف أجال

من قانون األصـــــــــول، فعلى املحكمة عند قيام ســـــــــبب االنقطاع أن توقف الســـــــــير في  (093/9طلبه، وهذا ما ورد ذكره في املادة )

، وهذه القاعدة من النظام العام؛ كونها تقع بقوة 
 
الدعوى لحماية الخصم الذي نشأ االنقطاع بحقه أو من يقوم مقامه قانونا

 245القانون.

                                                           

 .772عثمان التكروري، مرجع سابق،   238

 .772عثمان التكروري، مرجع سابق،   239

 .92/9/9109( بتاريخ 710/9100وهذا ما قررته محكمة النقض الفلسطينية في النقض املدني رقم )  240

 .773عثمان التكروري، مرجع سابق،   241

ها تؤدي إلى وقف الســــــــــــير في الدعوى، مادة   242 من الجدير بالذكر أن  املشــــــــــــرع األردني قد أطلق مصــــــــــــطلح "الوقف" على حاالت االنقطاع؛ ذلك ألن 

 ( من قانون أصول املحاكمات األردني.092)

 .03/7/0212( بتاريخ 202ن رقم )وهذا ما أكدته محكمة النقض املصرية في الطع  243

 .030رائد زيدات، مرجع سابق،  244

   .114، 9112أحمد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  245
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ه سوا
 
ء أصدر قرار باالنقطاع أم لم يصدر، فإن  حالة االنقطاع إن  الحكم باالنقطاع هو قرار كاشف وليس منش ئ، وهذا يعني أن

واقعة بمجرد تحقق ســــببها، إال أن  آثار االنقطاع ال يتم إعمالها إال إذا تمســــك بها من شــــرع االنقطاع ملصــــلحته، وليس للقاضــــ ي 

 246أن يرتب آثار االنقطاع من تلقاء نفسه.

ـــ ي باالنقطاع، ف ــ ــ ــ ــ إن  اإلجراءات التي تحصـــــــــــــل بعد ذلك تعتبر باطلة، وهذا ما يفهم من في مثل هذه الحاالت إذا لم يحكم القاضــ

ه يشـــترط للحكم بالبطالن في هذه الحالة تمســـك من قام مقام من تحقق في شـــأنه 021نص املادة )
 
( من قانون األصـــول، إال أن

  247االنقطاع بالبطالن؛ ألن  البطالن مقرر ملصــــلحته.
 
 ملصــــلحة من شــــرع  ويعد البطالن في مثل هذه الحالة بطالنا

 
 مقررا

 
نســــبيا

ــــطينية ــ ــ ـــت به محكمة النقض الفلســ ــ ــ ــ ـــلحته، وهذا ما قضـ ــ ــ ــ ه وعلى ما جرى عليه قضــــــــاء هذه املحكمة وما البطالن ملصـ
ّ
: "إال أن

 عدم مراعاة أحكام هاتين املادتين )
ّ
( يترتب عليه بطالن نســــــــبي مقرر ملصــــــــلحة من شــــــــرع 124و  44اســــــــتقر عليه الفقه إن

لحته االنقطاع املبني عليه البطالن وهم الحالة محل البحث ورثة املتوفي الخصم اآلخر والذين لهم ملصلحته من شرع ملص

 في هذه الحالة أن تقلــــــ ي بالبطالن من تلقاء ذايها األمر الذي  ســــــتوجب 
ً
االحتجاج اهذا البطالن وال تملك املحكمة أيضــــــا

 248معه رد هذا الدفع".

ه تقع على عاتقها مســــــــــــــؤولية تقدير قيام ســــــــــــــبب االنقطاع، إن  املحكمة ال تملك من تلقاء نفســــــــــــــها ا
 
لحكم بآثار االنقطاع، إال أن

فعندما يصــل إلى علم املحكمة وفاة أحد الخصــوم، فإن  عليها التثبت  249وذلك ببحث املراكز القانونية الشــخصــية للخصــوم،

ـــــرعية، أما في حال كان  من وقوع هذه الواقعة وذلك عن طريق األوراق الثبوتية، شــــــــــــــهادة الوفاة املصــــــــــــــدقة ــ ــ ــ من املحكمة الشـــ

 فإن  عليها الرجوع إلى أحكام انقضــــاء الشــــخص املعنوي املنصــــوص عليها في قانون الشــــركات الســــاري، 
 
 معنويا

 
الخصــــم شــــخصــــا

 وطلب تزويدها باملرفقات التي تثبت انقضاء الشركة، كلا حسب نوعها.

( من قانون أصول 092حاكمات الفلسطيني، ومقارنته مع نص املادة )( من قانون أصول امل093ويالحظ باستقراء نص املادة )

 للمحكمــة في حــالــة انقطــاع الخصــــــــــــــومــة بســــــــــــــبــب الوفــاة، فقــد 
 
 وإيجــابيــا

 
 فعــاال

 
املحــاكمــات األردني، أن  النص األردني أعطى دورا

بعد التحقق من واقعة  خولت املحكمة ســـــــــــــلطة تبليغ أحد ورثة الخصـــــــــــــم املتوفى من خالل ســـــــــــــجل األحوال املدنية، فاملحكمة

 الوفاة تقوم بمخاطبة دائرة األحوال املدنية للحصول على اسم أحد الورثة، وهكذا تستكمل الدعوى إجراءاتها.

 للمحكمة، وإن لم يكن مثل الدور الذي خوله املشــــرع األردني للمحكمة، فبالنظر إلى املادة 
 
لقد أعطى املشــــرع الفلســــطيني دورا

 إلى جنب مع نص املادة )( من قانون األصــو 093)
 
( من ذات القانون، التي عالجت وفاة أحد الخصــوم في 34ل الفلســطيني جنبا

 الحضـــــــور للمحكمة  250الدعوى،
 
ص املحكمة من تلقاء نفســـــــها أو بناء  على من يقوم مقام الخصـــــــم امليت قانونا فقد خول الن 

وصــــلت عندها، والذي يهمنا في الربط بين هذين النصــــين هو في الوقت الذي تعينه املحكمة للســــير في الدعوى من النقطة التي 

دور املحكمة اإليجابي الذي خولها إياه الخصوم، وهو القيام باتخاذ اإلجراء املناسب لتبليغ الورثة من تلقاء نفسها، وذلك بعد 

.  التحقق من واقعة الوفاة ابتداء 

                                                           

 .970، 9119شر، اإلسكندرية، نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاض ي التقديرية في املواد املدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للن  246

. ال يجوز أن يتمســــــــك بالبطالن إال من شــــــــرع البطالن 0(: "فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام: 94وهذا ما أكدته املادة )  247

 أ9ملصلحته، وال يجوز التمسك بالبطالن من الخصم الذي تسبب فيه. 
 
 من شرع ملصلحته".. يزول البطالن إذا نزل عنه صراحة

 
 و ضمنا

 .03/2/9107(، بتاريخ 421/9102حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني/ حقوق، رقم )  248

 .032رائد زيدات، مرجع سابق،   249

ت املادة ) 250 ه: بشـــــــأن تعديل قانون أصـــــــول املحاكمات املدنية والتج 9104( لســـــــنة 01( من القرار بقانون رقم )34( املعدلة للمادة )2نصـــــــ 
 
ارية، أن

 دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا عل
 
 ى"إذا تعذر على الخصم الحصول على حجة حصر إرث الخصم املتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة

 ( من القانون األصلي".91آخر مكان إقامة للخصم املتوفى وفق أحكام املادة )
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الورثة، لكن للقاض ي سلطة تقديرية في تكرار تأجيل التبليغ إذا  من الجدير ذكره أن  القاض ي ملزم بإجابة طلب الخصم بتبليغ

 في عدم التبليغ في األجل املحدد.
 
ويقوم الوريث بإبراز  252وعند حضـــــــور أحد الورثة تســـــــتأنف الدعوى ســـــــيرها، 251وجد عذرا

املحكمة مصـــــدرة شـــــهادة الوفاة، أو حجة حصـــــر اإلرث، وهذا ما قضـــــت به محكمة النقض الفلســـــطينية: "إن  ما توصـــــلت إليه 

الحكم الطعين يســـتند إلى صـــحيح القانون ذلك أن  ما توصـــلت إليه بأن  صـــدور الحكم باســـم املدعي ال يعيب الحكم املســـتأنف 

( من قانون أصـــــــــول 020، 093طاملا أن  املحكمة الصـــــــــلحية ولدى وفاة املدعي قد اتبعت االجراءات التي قررتها أحكام املادتين )

التجارية، إذ أن  الدعوى تســــــتأنف ســــــيرها إذا حضــــــر الجلســــــة أحد ورثة الخصــــــم املتوفى، وبالتالي فإن  ذكر املحاكمات املدنية و 

 وال يعيــب الحكم طــاملــا أن  املحكمــة قــد اتبعــت اإلجراءات القــانونيـة 
 
 جوهريــا

 
اســــــــــــــم املــدعي في الحكم الصــــــــــــــلحي ال ينهض ســــــــــــــببــا

 253تابعوا السير فيها لحين صدور الحكم".وطاملا أن  من حضر املحاكمة هم ورثة املدعي و  السليمة

من الجدير ذكره، أن  على املحكمة في حال انقطاع الســـــــــــير في الدعوى وتبليغ الورثة أن يتم تبليغ جميع الورثة، هذا من جانب 

ومن جــانــٍب آخر، فال بــد  من التــأكــد من واقعــة الوفــاة من خالل املبرزات، وبــذلــك يكون حكم الصــــــــــــــــادر عن محكمــة النقض 

قــد جــانــب الصــــــــــــــواب؛ ذلــك أن  املحكمــة املوقرة كــان يتوجــب عليهــا  91/4/9101( بتــاريخ 002/9101صــــــــــــــفتهــا الحقوقيــة رقم )ب

االلتزام باتباع إجراءات معينة في حالة وفاة أحد الخصــــــــــــــوم، ونالحظ في هذه الدعوى أن  وكيل املطعون ضــــــــــــــدهم أعلن وفاة 

 254وكالة من الورثة. املدعية الثالثة، لكنه لم يبزر حجة حصر إرث وال 

ه يتوجب إحضـــــــار حجة حصـــــــر إرث وأســـــــماء الورثة لتتمكن املحكمة من تبليغهم، وإذا لم يتمكن الخصـــــــم من 
 
مجمل القول أن

إحضارها تقرر املحكمة انقطاع السير في الدعوى بسبب الوفاة، وفي حال زال سبب االنقطاع على أي طرف أن يقدم للمحكمة 

ـــنتين على آخر إجراء صـــــحيح تم فيها. 255وى،طلب لتعجيل النظر في الدع ـــ ي ســ ومن الجدير  256وإال انقضـــــت الخصـــــومة بمضــ

 هو من يهمه أمر السير في الدعوى.
 
 257ذكره أن الطرف املدعي عادة

ه عندما يثور دفع بفقدان الخصــــــــــــــم ألهليته، فعلى 
 
أما فيما يتعلق بالســــــــــــــلطة التقديرية للمحكمة في حالة فقدان األهلية، فإن

ـــل إلى من يدعي ذ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحة األقوال، للتوصـ ــ ــ ــ ــ ــــه، وعلى املحكمة ان تنظر في ذلك وتتثبت من صـــ ــ ــ ــ ــ لك أن يثبته، وعلى الخر أن يدحضــ

 258معرفة إذا كان الخصم ال زال يتمتع باألهلية من عدمه.

ئها، أو افي حالة إثارة دفع بفقدان الشخص املعنوي ألهليته، فإن  دور املحكمة هنا يقوم على التحقق من قيام التصفية أو انته

 259أن يتثبت بأن  واقعة االندماج التي حصلت هو اندماج باملعنى الذي يترتب عليه انقضاء الشركة.

                                                           

 .172، 9110هضة العربي، القاهرة، ، دار الن2وجدي راغب، مبادئ القضاء املدني، ط  251

 ( من قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني.020مادة )  252

 (.940/9101حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني، رقم )  253

في الطعن رقم  91/4/9101محمود دودين، التعليق على الحكم الصــــــــــــادر عن محكمة النقض املنعقدة في رام هللا بصــــــــــــفتها الحقوقية بتاريخ   254

(002/9101.) 

(، املعهد القضائي الفلسطيني، 9دليل إدارة الدعوى املدنية، سلسلة الدليل التدريبي للمعهد القضائي الفلسطيني، سلسلة دليل املدرب رقم )  255

9103 ،22. 

 ( من قانون أصول املحاكمات الفلسطيني.022مادة )  256

 .20/0/9101(، 701/9104نقض مدني/ حقوق، رقم )حكم محكمة النقض الفلسطينية،   257

 .912، 0227، 9الخصومة والحكم والطعن، دار الجامعة الجديدة للنشر، ج -أحمد هندي، قانون املرافعات املدنية والتجارية  258

 .031رائد زيدات، مرجع سابق،   259
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أما فيما يتعلق بتقدير املحكمة النقطاع الخصـــــــــومة بزوال صـــــــــفة املمثل، فإن  على املحكمة أن تقدر تحقق العارض من عدمه 

 
 
ها ال زالت قائمة، فيبحث مثال في أســــــباب زوال صــــــفة الولي أو الوصــــــ ي أو القيم أو غيرهم، كما ويبحث  بالتحقق من الصــــــفة بأن 

 تحول النيابة من قانونية إلى اتفاقية، كما في حال بلوغ القاصر سن الرشد.
 
 260أيضا

 امن األمور التي أثيرت فيما يتعلق بســـــــــــلطة املحكمة في فتح باب املرافعة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فيها في حالة الوفاة، إذ

حضــــــــــــــر من يقوم مقــام املتوفى في الــدعوى، فهنــاك من يرى بــأن  األمر جوازي للمحكمــة، ومع ذلــك إذا طلــب من قــام مقــام من 

إن  فتح باب  261تحقق في شــــــأنه االنقطاع تأجيل الدعوى أو فتح باب املرافعة إلبداء طلبات جديدة للقاضــــــ ي أن يجيب طلبه.

( من قانون األصول: "يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو 011نصت عليه املادة ) املرافعة هو سلطة تقديرية للمحكمة، وهو ما

 بناء  على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب املرافعة ألسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى".

ـــنة 23لقد ســـــــار املشـــــــرع الفلســـــــطيني على نهج املشـــــــرع املصـــــــري في قانون املرافعات رقم ) ــ (، وهو األمر 021في املادة ) 0213( لســ

. إذا توفي أحد الفرقاء أو تقرر إعالن إفالســه 0( من قانون األصــول: "21/9الذي يخالف ما نص  عليه املشــرع األردني في املادة )

 بناء على طلب الفريق 
 
أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصـــــــــــــومة والدعوى قائمة تبلغ املحكمة الورثة أو من يقوم مقامه قانونا

. إذا 9و من تلقاء نفســــــــــــــها لزوم الحضــــــــــــــور إلى املحكمة في وقت تعينه للســــــــــــــير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. الخر أ

 كانت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم وجب على املحكمة النطق بالحكم رغم الوفاة".

ـــفة يالحظ أن  املشــــــــــــــرع األردني أوجب على املحكمة النطق بالحكم في حالة الوفاة، أما في  ــ ــ ــ ــ حالة فقدان األهلية أو فقدان الصـــ

فعليها تبليغ من يقوم مقام من فقد األهلية أو فقد الصفة. في حين استخدم املشرع الفلسطيني، وكذلك املصري لم يستخدما 

 صيغة الوجوب.

غير وارد الحدوث أمام ال بد  من اإلشــــــــارة إلى أن  انقطاع الســــــــير في الدعوى وارد الحدوث أمام محكمتي الدرجة األولى والثانية، و 

محكمة النقض؛ ذلك ألن  محكمة النقض هي محكمة قانون وليســــــــــــــت محكمة موضــــــــــــــوع، فهي ال تقوم على مبدأ املواجهة بين 

 دون حضــــــــور الخصــــــــوم أو محاميهم، اســــــــتثناء  على ذلك إذا طلبوا ذلك 
 
الخصــــــــوم، فاملحكمة تنظر في امللف املطعون به نقضــــــــا

، واألمر في نهاية ا
 
 262ملطاف يعود للسلطة التقديرية للمحكمة.كتابتا

هـا تنقطع شــــــــــــــريطـة أن تكون قـابلـة لالنتقـال إلى  في نهـايـة املطـاف إذا انعقـدت الخصــــــــــــــومـة بين أحيـاء ثم مـات أحـد أطرافهـا، فـإن 

، فالشـــــــخص الخصـــــــم في الدعوى الذي يموت وال يكون له خلف فإن  الدعوى في هذه 
 
 أو خاصـــــــا

 
 عاما

 
الخلف ســـــــواء أكان خلفا

 263لحالة تنقض ي وال تنقطع.ا

 

 

 

                                                           

 .032رائد زيدات، مرجع سابق،   260

 .112أحمد أبو الوفا، مرجع سابق،   261

دراســــــــــة مقارنة، رســــــــــالة ماجســــــــــتير، جامعة النجاح  -ســــــــــائد وحيد كامل حمد هللا، انقطاع ســــــــــير الدعوى املدنية في ظل القانون الفلســــــــــطيني  262

 ، صفحة امللخص.9112الوطنية، 

 .90كاهينة خير الدين، وهشام كيراون، مرجع سابق،   263
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 الخاتمة

إن  انقطاع الخصـــــــــــــومة كأحد عوارض األهلية، هو ســـــــــــــبب شـــــــــــــخصـــــــــــــ يا عارض، يتعلق بأحد الخصـــــــــــــوم في الدعوى، وحتى تبقى 

الخصـــــــــــومة صـــــــــــحيحة وال يشـــــــــــوبها االنقطاع ال بد  من توافر شـــــــــــروط إقامة الدعوى من بداية إقامتها حتى الفصـــــــــــل فيها بحكم 

ـــــائي، فيجب أن يتوا ــ ـــدار قضـــ ــ ــ ــــوم حتى مرحلة إصـــ ــ ــ ـــفة من يمثل الخصــ ــ ــ ــــائية، وكذلك بقاء صـــ ــ ــ ـــــمين األهلية القضــ ــ فر في كال الخصـــ

 الحكم، أو على أقل تقدير مرحلة املداولة، ففي هذه املرحلة يكون كال الخصمين قد قدما ما لديهما من أدلة وبينات وإثباتات.

 من بقاء كال الخصـــمين على قيد الحياة طيلة مراح
 
ل الدعوى، أو حتى تكون الدعوى مهيأة للحكم فيها. وهذا األمر وال بد  أيضـــا

من النظام العام، فال يجوز مخاصــــــــمة امليت. إن  دور املحكمة في حاالت االنقطاع هو دورا كاشــــــــف وليس منشــــــــ ئ، فهي ال تملك 

 السلطة التقديرية في ذلك، وكل ما عليها هو التحقق من وقوع سبب االنقطاع.

 النتائج:

 باالنقطاع هو قرار كاشف وليس منش ئ. إن  الحكم -

ه تقع على عاتقها مســــــــــــــؤولية تقدير قيام ســــــــــــــبب  -
 
إن  املحكمة ال تملك من تلقاء نفســــــــــــــها الحكم بآثار االنقطاع، إال أن

 االنقطاع.

انقطــــاع الســــــــــــــير في الــــدعوى وارد الحــــدوث أمــــام محكمتي الــــدرجــــة األولى والثــــانيــــة، وغير وارد الحــــدوث أمــــام محكمـــة  -

لك ألن  محكمة النقض هي محكمة قانون وليســــــــــت محكمة موضــــــــــوع، فهي ال تقوم على مبدأ املواجهة بين النقض؛ ذ

 دون حضور الخصوم أو محاميهم، استثناء  على ذلك إذا طلبوا 
 
الخصوم، فاملحكمة تنظر في امللف املطعون به نقضا

، واألمر في نهاية املطاف يعود للسلطة التقديرية للمحكمة
 
 .ذلك كتابتا

إن  وفاة أحد الخصوم قبل املطالبة القضائية يؤدي إلى انعدام الخصومة، وليس انقطاعها، فال خصومة في مواجهة  -

 امليت، وهذا األمر من النظام العام.

يؤثر انقطاع الخصــــــــــومة على ســــــــــيرها، وليس على قيامها، فالخصــــــــــومة رغم انقطاعها ال تزال قائمة، وتبقى اإلجراءات  -

 النقطاع قائمة وصحيحة.التي اتخذت قبل ا

 

 التوصيات:

( و 093( من قانون أصــول املحاكمات املدنية الفلســطيني، وحبذا لو تم دمج املادتين )34إعادة النظر في موقع املادة ) -

 (، فكالهما مكملتان لبعضهما البعض.34)

 من انقطاع الدعوى،  -
 
ذلك أن  التوقف يرد نوصــــ ي املشــــرع الفلســــطيني باســــتخدام مصــــطلح "انقطاع الخصــــومة" بدال

 على الخصومة كإجراءات وليس على الدعوى، فالدعوى تبقى قائمة بالرغم من حالة االنقطاع.

-  
 
ص على دور فعال وإيجابي للمحكمة في حالة وفاة أحد الخصــــــــــــــوم، وهو بمخاطبة دائرة األحوال املدنية، أســــــــــــــوة الن 

رحــة: "على املحكمــة في حــالــة علمهــا بوفــاة أحــد أطراف ( من قــانون األصــــــــــــــول األردني، ومن الصــــــــــــــيغ املقت092بــاملــادة )

 دون ذكر أســمائهم في 
 
الدعوى وتحققها من ذلك، أن تبلغ أحد ورثة املتوفى املذكورين في ســجل األحوال املدنية جملة

 ألحكام هذا القانون 
 
 آخر موطن للمتوفى، وبالنشر في صحيفتين يوميتين وفقا
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   املراجع واملاصادر
 املصادر:

 .93/2/0272( بتاريخ 34ون أصول املحاكمات السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم )قان -

 .07/2/0233وتعديالته، بتاريخ  0233( لسنة 94قانون أصول املحاكمات األردني رقم ) -

ـــــنة 9قانون أصـــــــــــول املحاكمات املدنية والتجارية الفلســـــــــــطيني رقم ) - ــ ــ ( من الوقائع 23، املنشـــــــــــور في العدد )9110( لســ

 .7، صفحة 7/2/9110لفلسطينية، بتاريخ ا

 املراجع:

 الكتب فقهية:

 .9112أبو الوفا، أحمد. املرافعات املدنية والتجارية، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -

 ، دار الفكر، الجزء9110( لســنة 9التكروري، عثمان. الكافي في شــرح قانون أصــول املحاكمات املدنية والتجارية رقم ) -

 .9102األول، 

 .9110، دار النهضة العربي، القاهرة، 2راغب، وجدي. مبادئ القضاء املدني، ط -

ســـــــليم، عماد؛ وممدوح عليان؛ وبالل أبو هنطش، شـــــــرح قانون أصـــــــول املحاكمات املدنية والتجارية الفلســـــــطيني رقم  -

 .9119، الطبعة األولى، فلسطين، بدون دار نشر، 9110( لسنة 9)

ــــمـــا - ــ ــ ــ ــ عيـــل. ســــــــــــــلطـــة القـــاضــــــــــــــ ي التقـــديريـــة في املواد املـــدنيـــة والتجـــاريـــة، دار الجـــامعـــة الجـــديـــدة للنشــــــــــــــر، عمر، نبيـــل إســ

 .9119اإلسكندرية، 

ـــــر، ج -هندي، أحمد. قانون املرافعات املدنية والتجارية - ــ ــ ــ ــــومة والحكم والطعن، دار الجامعة الجديدة للنشـــ ــ ــ ــ ــ ، 9الخصــ

0227. 

 الرسائل:

ـــير ال - ــ ــ ــ ــ ـــــائد وحيد كامل. انقطاع ســـ ــ ــ ــ ــ دراســــــــــــــة مقارنة، رســــــــــــــالة  -دعوى املدنية في ظل القانون الفلســــــــــــــطينيحمد هللا، سـ

 ، صفحة امللخص.9112ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 

خير الدين، كاهينة؛ وهشـــــام كيروان. عوارض الخصـــــومة القضـــــائية في ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، رســـــالة  -

 .9102/9104ميرة، الجزائر، -ماجستير، جامعة عبد الرحمن 

زاغة، مبرة ســـــــــــــالم. التنظيم القانوني لوقف الســـــــــــــير في الدعوى املدنية، رســـــــــــــالة ماجســـــــــــــتير، جامعة النجاح الوطنية،  -

 .9102نابلس، فلسطين، 

 الدوريات:

 .209-212، 9109، 71، ع04آل خنين، عبد هللا بن محمد بن سعد. انقطاع الخصومة، وزارة العدل، مج  -

 للمرسوم بقانون رقم سالم، إبراهيم جوهر إبراهيم -
 
. عوارض سير الخصومة في غرفة البحرين لتسوية املنازعات وفقا

 .921-942، 9107، 702، ع011، الجمعية املصرية لالقتصاد السياس ي واإلحصاء والتشريع، مج9112لسنة  21
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للعلوم القانونية  دراســــــــــــــة مقارنة، مجلة املحقق الحلي -العماري، حبيب عبيد مرزة. وقف إجراءات الدعوى املدنية -

 .423-413، 9102والسياسية، العدد الثاني، السنة الحادية عشر، 

عوزيري، أحمد جودت علي آغا، العوارض املعطلة لسير الخصومة في الدعوى املدنية: دراسة مقارنة، املجلة الدولية  -

 .22-77، 9102، 2للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع

 مراجع أخرى:

(، 9ى املدنية، ســــــلســــــلة الدليل التدريبي للمعهد القضــــــائي الفلســــــطيني، ســــــلســــــلة دليل املدرب رقم )دليل إدارة الدعو  -

 .9103املعهد القضائي الفلسطيني، 

محمود دودين، التعليق على الحكم الصـــــــــــــــــادر عن محكمــــة النقض املنعقــــدة في رام هللا بصــــــــــــــفتهــــا الحقوقيــــة بتــــاريخ  -

 (.002/9101في الطعن رقم ) 91/4/9101
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 ضعف الرقابة عىل قطاع النقل الطرقي

Weak oversight of the road transport sector 
 

 : يوسف كبيطيالدكتور 

 باحث في تشريعات االستهالك  أستاذ زائر بكلية الحقوق طنجة دكتور في الحقوق 

 

 

 

 

 ملخص 

لتطور سرعة في وتيرة املعامالت والعالقات االجتماعية لقد عرف ميدان النقل تطورا سريعا،ونجم عن هذا ا              

والتجارية واالقتصادية في جل دول املعمور،غير أن هذا التقدم الهائل في ميدان املواصالت صاحبته بعض النتائج السلبية 

يئي،ومنها ما الجانب الباملتمثلة في األضرار الالحقة بأفراد املجتمع بصفة عامة واملسافرين على وجه الخصوص،منها ما يرتبط ب

له صلة بضمان سالمة املسافرين،ومنها ما يتعلق بارتفاع سعر التذاكر،وهذا ان دل على ش يء انما يدل على الفراغ التشريعي 

الذي يعاني منه هذا القطاع الحيوي والذي يعد من الضروريات التي ال يستغني عنها الفرد في حياته اليومية،لذلك حاولنا قدر 

اع التطرق لبعض النقط التي من شأنها أن تعزز الحماية املنشودة للمسافرين باعتبارهم الطرف الضعيف في العالقة املستط

 التعاقدية.

 

 

Abstract 

      The field of transportation has witnessed a rapid development, and this development has resulted in a rapid 

pace in the pace of transactions and social, commercial and economic relations in most countries of the world. 

What is related to the environmental aspect, including those related to ensuring the safety of travelers, including 

those related to the high price of tickets, and this indicates something, but rather indicates the legislative void 

experienced by this vital sector, which is one of the necessities that the individual cannot dispense with in his daily 

life, so We tried as much as possible to address some points that would enhance the desired protection for travelers 

as they are the weak party in the contractual relationship. 
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 مقدمة : 

يعتبر النقل من أهم الخدمات العمومية التي يحتاجها اإلنسان في حياته اليومية، وقد ظهر تلبية للحاجيات املتزايدة            

سان في جميع امليادين،بحيث يعد أهم وسيلة لتنقل اإلنسان من مكان لخر، ويعتبر كذلك من الدعائم األساسية التي يرتكز لإلن

عليها النشاط االقتصادي في العصر الحديث، الذي أصبحت فيه الحركة ضرورية، لهذا يمكن اعتبار النقل أحد أهم املعايير 

 ونهوضها، وبالتالي فالنقل يعتبر وسيلة من وسائل االتصال في عصرنا الحالي.التي يقوم على ضوئها مدى تقدم الدول 

ومما ال شك فيه بأن السفر أصبح يشكل جزء ال يتجزأ من حياة الكثير من الناس، بحيث أصبح البعض يتنقل عدة مرات كل 

سافر العديد من العقبات التي تؤثر سنة أو يوميا بسبب ظروف العمل أو قصد االستجمام أو السياحة...، وقد يواجه هذا امل

على رحلته أينما كانت وجهته،من قبيل تأخر الرحالت عن املواقيت املحددة لها،فقدان األمتعة أو حتى عدم توفر مقعد له على 

 .زياداتلدون احترام املعايير التي تستند عليها ا الرغم من أداء ثمن التذكرة ،باإلضافة الى االرتفاع الصاروخي لثمن التذاكر 

وعلى اعتبار أن دراستنا تتمحور حول ضعف الرقابة على قطاع النقل فيمكننا القول أن املشرع املغربي قد تناول عقد النقل 

من  442املعنون بعقد النقل وبالضبط ضمن مقتضيات املادة  264ضمن القسم السادس من الباب األول في القانون التجاري 

 ق.ت.م.

مادة منها ما يتعلق بنقل األشياء ومنها ما  44خصص املشرع ما يقارب  العقد، حيثي حظي به هذا و بالرغم من التنظيم الذ

يرتبط بنقل األشخاص،اال أن هذا التنظيم ما زال ينقصه الكثير من االجراءات التي من شأنها أن تحقق الحماية الفعالة 

لى أي ه بشركات النقل،ومن هنا يمكن طرح االشكالية التالية : اللمسافر )املستهلك( باعتباره طرفا ضعيفا في العالقة التي تربط

حد استطاع املشرع من خالل نظرية استغالل الضعف والجهل حماية املستهلك في عقد النقل الطرقي؟ وهذا ما سنحاول 

ع من أو تقنين القطا تناوله في هذا املوضوع نظرا ملا يعرفه هذا القطاع الحيوي من اختالالت وخروقات في ظل غياب املراقبة

حدودية قبل الجهات الوصية،بحيث سنتناول نظرية االستغالل والضعف في )املبحث األول( فيما سنخصص )املبحث الثاني( مل

 تكريس حماية فعالة للمستهلك. الضبط االقتصادي في

 املبحث األول : نظرية استغالل الضعف والجهل في عقد النقل الطرقي

شكاله، البري والبحري والجوي، وبصنفيه نقل البضائع واألشخاص، قطاعا إستراتيجيا تراهن عليه يشكل النقل بمختلف أ

جميع الدول للنهوض بمؤهالتها االقتصادية واالجتماعية، ورغم أهمية جميع هذه األشكال اال أننا سنقتصرعلى النقل الطرقي 

  .في شقه املتعلق بنقل األشخاص

اتفاقا يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل » من مدونة التجارة واعتبره:  442ف عقد النقل في املادة وهكذا نجد املشرع املغربي عر 

ثمن بأن ينقل ضمن العقود التبادلية التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه هما الناقل من جهة والراكب أو املسافر من 

ا األخير هو أداء ثمن النقل، فإن الناقل يتحمل عدة التزامات، من جهة أخرى، فإذا كان االلتزام الرئيس ي امللقى على عاتق هذ

بينها على الخصوص االلتزام بضمان سالمة املسافر وسالمة أمتعته وإيصاله إلى املكان وفي الوقت املتفق عليهما تحت طائلة 

 إثارة مسؤوليته املدنية في حالة إخالله بهذه االلتزامات.

من م.ت على الرغم من تضمنها لكل ما من شأنه أن يضمن سالمة املسافر اال انها لم  442ن املادة وما تجدر االشارة اليه هو أ

تتناول ثمن التذكرة الذي يعد مقابال للخدمة املقدمة،وهو الش يء الذي يستغله املهنيون )أرباب حافالت النقل( ليفرضوا األثمنة 

                                                           

 .9032(، ص 0221أكتوبر  2( 0402جمادى األولى  02بتاريخ  4403ة عدد املتعلق بمدونة التجارة ،الجريدة الرسمي 07.27القانون رقم   264
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ط األسعار التي سبق وان تم تحديدها من قبل الجهات الوصية على التي تناسبهم دون مراعاة للمستهلك،ضاربين عرض الحائ

قطاع النقل،وهذا يعد في حد ذاته استغالال لضعف الرقابة على القطاع من جهة ولجهل املستهلك )املسافر( بحقوقه من جهة 

 ثانية.

تمام كتابة في هذا املجال لم تحض ى باهومن األسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا املوضوع ترجع باألساس إلى أهميته، ولكون ال

كبير من طرف الباحثين مقارنة باألبحاث الغزيرة في ميدان أثر أو تأثير فيروس كورونا في جل املجاالت، إضافة إلى أن هذا 

ب ناملوضوع له عالقة وطيدة بما أصبح يعرفه قطاع النقل الطرقي من خروقات سواء ما يرتبط بارتفاع أسعار التذاكر من جا

 أو الحمولة و الحالة التقنية للعربات املستخدمة ... من جانب آخر .

 265املطلب األول : نظرية استغالل الضعف والجهل 

 یوفر الذي العقدي التوازن  مبدأ على تقوم التعاقدیة القائمة بين شركات النقل واملسافرين )املستهلكين( ينبغي أن العالقة ان

 اختل فاذا ذاته، العقد وأحكام  شروط و مضمون  حیث من او االلتزامات و الحقوق  حیث من سواء ، هاطراف بين املساواة نوعا من

 حیث من سواء العقد طرفي بين فعلیة مساواة وجود عدم عن ینشأ الذي التعاقدي الضعف بصدد نكون  العقدي التوازن  هذا

 الواقعیة الناحیة من ضعیف مركز في احدهما یوجد ى انذاته،بمعن العقد شروط و احكام حیث من او منهما كل حقوق  و التزامات

 تكون  قد و ، ضعیفة إرادة تقابلها بصدد إرادة قویة نصبح یمس إرادة املتعاقد عندما الضعف االخر،هذا املتعاقد مواجهة في

 . شروطه و العقد مضمون  على الغالب في ینعكس الذي الش يء منعدمة

 انعدام حاالت في كما ذاته، املتعاقد الشخص من نابعة تكون  قد التي اسبابه الختالف تبعا التعاقدي الضعف مظاهر تختلف و

 ظروف عن ناتج نسبي ضعف بصدد ،فنكون  عنه خارجة االسباب هذه الذاتي،كما قد تكون  بالضعف یسمى ما هذا و مثال االهلیة

 .آخر خیار امامه یكون  ال الحالة هذه في و لثانيا الطرف علیه یفرضه ما قبول  على مجبرا تجعله باملتعاقد احاطت مالبسات و

 كاملة معرفة دراية و له لیست املتعاقد ان اي الخبرة و حیث الدراية من املتعاقدین تساوي  عدم عن الضعف هذا ینتج قد كما

 . املعرفي بالضعف الضعف هذا یسمى و ، التعاقد محل بالش يء

 ضعف الثاني ،و الذاتي او املالزم الضعف اولهما املتعاقدان احد یعتري  الذي عفالض من نوعين بين الفقه ميز االطار هذا في و

 املعرفي الضعف هو و ثالث نوع هناك و نسبي

طلة ع -بحيث يجد املسافرون صوب وجهات مختلفة من املغرب، بغية قضاء عطلة )عيد األضحى أو األعياد الدينية والوطنية 

دون قدرتهم على فعل اي ش يء لحاجتهم املاسة  سعار املرتفعة، تصل إلى الضعف أحياناالصيف...(، أنفسهم في دوامة من األ 

 .لوسائل النقل من اجل الوصول الى وجهتهم املعلومة

ل سنة تتجدد معاناة املسافرين )املستهلكين ( مع أسعار تذاكر حافالت النقل الطرقي وسيارات األجرة الكبيرة ، إذ ترتفع 
ُ
وكك

ل صاروخي دون مراعاة لوضعية املستهلكين من جهة ولغياب الرقابة على القطاع من جهة اخرى بحيث يجد ثمن التذاكر بشك

" املهنيون " )شركات النقل( راحتهم في تحديد أسعار غير قانونية، خاصة في الخطوط التي تعرف إقباال شديدا بمناسبة سفر 

 .الناس لقضاء عطلة العيد مع ذويهم

ا للفرصة واستغالال لعنصر ضعف الرقابة على قطاع النقل الطرقي باملغرب، مشيرين إلى أن الناقل يفرض وما يجري يعد انتهاز 

السعر الذي يشاء، وال يهتم بتاتا باملستهلكين اللذين يبقى همهم الوصول الى وجهتهم املعلومة على الرغم من تضررهم من 

 األعياد الدينية والوطنية،لظروف العمل أو لغايات ملحة.األثمنة الخيالية التي تعرفها التذاكر في املناسبات و 

                                                           

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية -يوسف كبيطي : أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة عبد املالك السعدي 

  223.265ص  9190-9191طنجة،املوسم الجامعي 
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ارتفاع أسعار التنقل عبر وسائل النقل مع التدابير الحكومية الجديدة للحد من انتشار فيروس " كورونا " ، ما زاد الطين بلة و 

 71ير، من بينها "عدم تجاوز خاصة سيارات األجرة الكبيرة والحافالت والنقل املزدوج بحيث أقرت الحكومة مجموعة من التداب

في املائة من الطاقة االستيعابية لوسائل النقل العمومي" دون وضع الئحة تخص نسبة الزيادة في تذاكر السفر مما يساهم في 

فسح املجال لشركات النقل بتحديد األثمان التي تناسبها دون مراعاة لوضعية الزبناء باعتبارهم الحلقة األضعف في العالقة 

 .عاقديةالت

 االستغالل نظریة اطار في الضعیف املطلب الثاني : الطرف

 یبرم فیجعله ، آخر شخص فیه یوجد الذي الضعف حالة من االستفادة الى شخص یعمد ان مفاده قانوني نظام هو االستغالل

 و مادي عنصر عنصران لفلالستغال ھذا على ،و فادح غرم الى فیؤدي یعطیه ما و یأخذه ما بين شدید تفاوت على ینطوي  عقدا

 :  266نفس ي عنصر

 من یتحمله ما بين و العقد بموجب فائدة من املتعاقد علیه یحصل ما بين التوازن  و التعادل اختالل هو : املادي العنصر – 1

 .التعاقد وقت الشخصیة ظروفه اي املتعاقد حال باعتبار تقدر القیمة هذه و ، التزامات

 محل قیمة و املتعاقد ظروف الى بالنظر للقاض ي تقدیره ترك انما ، معين برقم املشرع الیه یرمز لم هذا التعادل عدم ان حیث

 القانون  من 90 املادة في الجزائري  املشرع عنه یعبر ما هو و الفادح التعادل عدم هو يهم ما ان العقد،ذلك شروط كذا و التعاقد

  "267.مع ... النسبة في كثيرا متفاوتة تعاقدینامل احد التزامات كانت اذا" انه على الجزائري  املدني

 ان تبين و...." على تنص 90 فاملادة  ذهني، نقص من االخر املتعاقد في ملا املتعاقدین احد استغالل هو : النفس ي العنصر – 2 

 ". جامحا هوى  او بینا طیشا فیه استغل قد الخر املتعاقد الن اال العقد یبرم لم املغبون  املتعاقد

 الطیش حالة على االستغالل،فقصرتها فيها یطبق التي للدائرة بذلك مضیقة الحصر سبیل على الحالتين هاتين املادة ذكرت وقد

 االستغالل تطبیق نطاق من الخبرة عدم و الحاجة استغالل استبعد و ، الجامح الهوى  و البين الطیش یكون  ان اشترط و الهوى  و

 على تم التنصيص لو انه یناأر  في و  املقارنة التشریعات اغلب في االعتبار في مأخوذة انها رغم و لالعم في كبيرة اهمیة من مالها رغم

 خبرته عدم استغالل حالة في خاصة للمستهلك الحمایة من قدرا كبيرا سیوفر ذلك كان ، الخبرة عدم و الحاجة استغالل عنصري 

 . عامالتامل نطاق في ملعرفته تخلفا تعتبر التي العقد إبرام وقت

 بدقة یدركها او یفهمها لم بشروط التزم ما اذا ، یتحقق و ویظهر ، املستهلك یعتري  الذي الضعف من حالة یعد الخبرة عدم ان

 املستهلك على یتعذر فهنا الكمبیوتر، كأجهزة تكنولوجیة معقدة او صناعیة منتجات على الواردة البیع عقود عند إبرام مثال

 العقود هذه مثل ابرام الى فیدفعه الفنیة خبرته عدم و جهله االخر املتعاقد مداها،فیستغل إدراك  او هافهم العادي و البسیط

 . طائلة ارباحا ورائه من محققا

 رضا " بان فقض ى الرضا یعیب الخبرة عدم استغالل ان مقررا  السابق املدني التقنين ظل في الرأي بهذا مصر يأخذ في القضاء ان

 املنتوجات احد من كبيرة كمیات یشتري  بجعله ذلك و الفنیة خبرته عدم و جهله استغل اذا الش يء الى بالنسبة معیبا یعتبر املشتري 

                                                           

  241.266-222شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،م س  ص  يوسف كبيطي : أطروحة لنيل

266  

د قإذا كانت التزامات أحد املتعاقدين متفاوتة كثيرا في نسبة مع ما حصل عليه هذا املتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات املتعا

  267من

غبون لم يبرم العقد للقاض ي بناء على طلب املتعاقد املغبون أن يبطل العقد فائدة بموجب العقد أو التزامات املتعاقد الخر ، وتبين أن املتعاقد امل

 أو أن ينقص التزامات هذا املتعاقد و يجب أن ترفع دعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد ، إال كانت غير مقبولة...
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 استغالل بفكرة االخذ فان بالتالي و "... الزراعيين املالك من بسیط كمالك صفته مع معقول  بشكل تتناسب ال الجدیدة الصناعیة

 تحققه بشروط یتعلق فیما سواء مرن  نظام هو االستغالل نظام ان ،ذلك للمستهلك قانونیةال الحمایة دعم في یساهم الخبرة عدم

 . علیه املترتب الجزاء او

والتي جاء فيها " يقع باطال بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغالل ضعف أو  72ولقد  تناول املشرع هذه النظرية في املادة 

 ع املبالغ املؤداة من طرفه وتعويضه عن األضرار الالحقة ".جهل املستهلك مع حفظ حقه في استرجا

 

 تكريس حماية فعالة للمستهلك املبحث الثاني : محدودية الضبط االقتصادي في

إن نطاق الحماية الالزم توفيرها للمستهلك فيما يخص الشروط التعاقدية التي يفرضها املحترف،استنادا لكونها مألوفة ومعتادة 

 ع غيره من املهنيين في التخصص املنهي املشابه،يمكن تحديده من خالل االجابة عن السؤال التالي:في معامالته م

هل تعتبر كل الشروط التي قد يفرضها املنهي املحترف على املستهلك ملزمة االتباع من قبله،بحكم كونها جزءا من العقود 

ها كأن لم تكن،بحجة إخاللها بالتوازن العقدي بين طرفي العالقة األساسية لهذا املنهي؟أم يلزم حماية املستهلك منها واعتبار 

 القانونية،وذلك نتيجة الشتراطها من قبل املنهي املحترف الطرف القوي اقتصاديا وفنيا على الطرف الضعيف؟

 إن االجابة عن هذا التساؤل،تفرض علينا تقسيمه الى شقين :

ع من الحماية للمستهلك اتجاه املحترف،والتي تقوم على أساس إعادة التوازن + الشق األول واملتمثل في الغاية من إيجاد نو 

للعالقة القانونية التي تربط بينهما،وبما يمنع تضرر املستهلك وجلب منافع للمنهي على حسابه،ولهذا فإذا انتفى االختالل أو 

يه أو توفير الحماية للمستهلك،حتى وإن توافرت ف التجاوز في حدود املساواة بين املستهلك واملحترف،فليس هناك أي داع إليجاد

 شروط اكتساب صفة املستهلك.

+ الشق الثاني واملتمثل فيما إذا كان بإمكان املنهي املحترف االستناد من حيث األصل في مدى إلزام املستهلك بالشروط املألوفة 

دية التي تحكم حرفته أو تجارته مما يقتض ي معه األخذ لديه ووجوب اتباعها من قبل املستهلك،لكونها نابعة من األعراف التعاق

بحكمها،واعتبارها بحكم القانون جزءا مكمال ملا يبرمه من عقود أيا كان طرفها الخر ،فإن هذا األصل تعترضه صعوبتين اثنتين 

 .268ر:أولهما أن األعراف التي يستند عليها إيجاد هذه الشروط هي أعراف خاصة بفئة معينة هي فئة التجا

وهو األمر الذي يفهم منه عدم افتراض علم الكافة،ومن ثم إمكانية القول بجهل املستهلك بمعظم هذه األعراف إن لم يكن 

 بكلها،ويزداد األمر تعقيدا إذا كان عديم الخبرة باألمور التجارية لتعقدها وصعوبة استيعابها.

يين من حيث مضمونها،ومن ثم فإن الشروط التي تنتج عنها قد وثانيهما أن هذه األعراف في غالبها قد وضعت ملصلحة املهن

تتضمن في جوهرها،ما يمنح من وجدت ألجله ميزة معينة كالتقليل من التزاماته،أو االعفاء منها أو زيادة حقوقه اتجاه من يتعاقد 

والشروط لها املستهلك وال يعلم بها،معه،بمعنى أن حماية املستهلك من هذه الشروط ال تمتد في نطاقها إال على الشروط التي يجه

 التي تحمل في مضمونها تعسفا أو إجحافا.

                                                           

268 Barreet Olivier,les contracts Portent sur le fond de Commerce,LGDJ,éd Delta,2001,P :34 
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،أن التفكير في حتمية وضع قانون فعال لضبط 269وفي التشريع املغربي يجد املتأمل في إصدار قانون حرية األسعار واملنافسة 

املمارسات العملية التي فرضتها املنظومة العالقة القانونية الرابطة بين املستهلك واملنهي تستوجب ضرورة معاينة واقع 

االقتصادية الدولية املعاصرة،تحت تأثير الدوافع الشخصية واملوضوعية لواضعي القواعد القانونية املنظمة للرابطة العقدية 

 بين كل من املنهي واملستهلك.

 املطلب األول :  مؤثرات الضبط االقتصادي على العقد االستهالكي

بتأثير الدوافع االجتماعية والفلسفية في صياغة النصوص القانونية،ودورها في الحد من التجاوزات ومظاهر إن فرضية القول 

التعسف التي قد تعرقل استقرار املعامالت،وتؤدي إلى اضطراب في توازن القوى ما بين الفاعلين االقتصاديين املعنويون منهم 

ف قانون املنافسة هو إنعاش السوق،والدفاع عن املصالح التجارية العليا أو األشخاص الذاتيين،خصوصا إذا وقفنا على أن هد

للمقاوالت،في حين أن غاية قانون االستهالك هو التوفيق ما بين القواعد القانونية التي يحكمها هاجس حماية املنافسة والقواعد 

ود ع الروابط القانونية بمناسبة تنفيذ عقاألخرى التي تهدف الى تقويم وضعية املستهلك باعتباره الحلقة األضعف في جمي

 االستهالك.

ونالحظ أن اهم خاصية تتميز بها العالقة الرابطة بين املستهلك واملحترف هو طابع عدم التوازن بينهما،استنادا على جهل الطرف 

 الضعيف عقديا بأصول حرفة وتجارة األخير الذي يكون متمكنا فيها.

يهما غير متكافئة،مما يقتض ي معه اعادة هذا التوازن من خالل إعالم املستهلك بما قد يجهله،وبما وهو األمر الذي يجعل من إرادت

يجعل من إرادته مساوية إلرادة املحترف من حيث القوة في مدى كونها محيطة بكل مضمون العقد املزمع إبرامه،لكي تعد إرادة 

 .270صحيحة ومستندة على رضا غير معيب

وجود الرضا وصحته أن يعلم كال الطرفين بما ورد بنص العقد ذاته فحسب،وإنما البد من إحاطة هذا وعليه فإنه ال يكفي ب

ال يقتصر في مضمونه على ما ورد فيه حصرا،وإنما يمتد  271الرضا بكل ما يدخل حكما في العقد،ذلك أن نطاق هذا األخير 

العرف أو قواعد العدالة،من التزامات وحقوق على ليشمل أيضا كل ما يعد من مستلزماته تبعا ملا يحدده القانون أو 

 تعاقدي واملراكز العقدية والقانونية ألطرافها. 272أطرافه،وبحسب طبيعة كل التزام

وانطالقا من هذه املحددات،يمكن اعتبار أن الشروط العقدية بمختلف صفاتها في العقد املبرم بين الطرفين،تمثل جزءا من 

ي واملستهلك،حتى ولو لم يعلم بها هذا األخير،ومن ثم نفترض تحقق القبول الضمني بشأنها،ولهذا يعد هذا العقد الرابط بين املنه

 الجهل بها أمرا معفيا من االلتزام بها.

واملالحظ أن الشروط العقدية املألوفة واملضمنة في العقد،والتي تتوافر فيها صفة االعتياد،قاصرة على نطاق من يتعامل بها 

ملحترف ومن يحترف بذات تجارته،ألنها وليدة أعراف مهنية خاصة،ومن ثم فإن افتراض علم الغير بها أمر محل وهم املنهي ا

 نقاش جدي،ويبقى محل نظر.

                                                           

  9104.269الصادر سنة  09-014والذي تم تعديله وتتميمه بموجب القانون  9111الصادر سنة  22-11القانون  

  270أمينة ناعمي : أحكام الشرط في القانون املدني املغربي على ضوء الفقه واالجتهاد  القضائي،دراسة مقارنة ،دار الفاق املغربية للنشر 

 .20ص : 9112والتوزيع ،السنة 

  271من القانون املدني الفرنس ي . 0027يتماش ى ومقتضيات املادة  

  09.272ص :  9112محمد حسين منصور :شرط االحتفاظ بامللكية،دار الجامعة الجديدة للنشر ،السنة  
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

إن هذه الشروط وإن ارتقت بفضل األعراف التجارية إلى مرتبة دخولها في نطاق العقد،إال أن مسألة اشتراطها من قبل أشخاص 

وة االقتصادية والفنية التي تتيح لهم صياغتها بشكل يؤول ملصلحتهم دون مصلحة الطرف يملكون بفضل تخصصهم الق

 .273الخر،يجعله في أمس الحاجة إلى نوع من الحماية القانونية ملصلحته بغية إعادة التوازن للعقد 

 املطلب الثاني : مؤثرات الضبط االقتصادي على حقوق املستهلك

ن الشروط التعاقدية املخلة بالتوازن العقدي أو التي تهدد حقوق املستهلك،يتحدد مبدئيا من إذا كان نطاق حماية املستهلك م

 خالل االلتزام بإعالم املستهلك بوجودها.

 .274والتساهل مع هذه املسألة يجعل من هذه الحماية قاصرة على تحقيق الغاية املقصودة منها في إعادة التوازن العقدي

،وإن علم بها املستهلك قد تضم في محتواها ما يكون مجحفا بحقه بسبب تنصيصها على التزامات فالشروط املوضوعة في العقد

إضافية تثقل كاهله،أو تكرس ميزات أخرى ينتفع بها املنهي املحترف على حساب املستهلك،الش ئ الذي يتسبب في امتداد نطاق 

زن يمكن أن توصف بأنها املظهر األكثر إخالال باملساواة أو التوا هذه الحماية إلى الشروط التي يصطلح عليها " بالتعسفية "  والتي

 العقدي بين الطرفين،مقارنة مع الشروط التي ال يعلمها في جميع مراحل العقد املبرم.

هو : " الشرط الذي يترتب عليه بكيفية  –في عقود االستهالك  –ونرى بأن الشرط الذي يضر بمركز الطرف الضعيف عقديا 

م التوازن التعاقدي،والذي يفرضه على املتعاقد االخر الذي ال خبرة له،أو ذلك املتعاقد املتواجد في وضعية عدم واضحة عد

 .275املساواة الفنية أو القانونية أو االقتصادية في مواجهة املنهي

ى يزة فاحشة له علوبصيغة أخرى هو بند في العقد يؤدي الى اختالل توازنه،ناتج عن اشتراطه من طرف قوي،بهدف تحقيق م

 276حساب الطرف الخر دون مراعاة الضوابط التعاقدية ".

وهو بهذا الوصف،ذلك الشرط الذي يدرجه املحترف عند التعاقد مع املستهلك بمناسبة عقد استهالكي،ويؤدي إعماله إلى عدم 

 التوازن في الحقوق وااللتزامات املنصوص عليها ".

من  27منه واملقابلة لنص املادة  029/0قد نص في املادة  0222هالك الفرنس ي املؤرخ سنة وتجدر االشارة إلى أن قانون االست

 على ما يلي :  0223قانون 

                                                           

  27.273ص :  9110يونيو  2حماية املستهلك من الشروط التعسفية ،املجلة املغربية لالقتصاد والقانون،عدد  

  274املتعلق بتدابير حماية املستهلك. 20.13من قانون  2املادة  

  275على ما يلي : " يعتبر شرطا تعسفيا في العقود املبرمة ما بين املورد واملستهلك كل  20.13من القانون  07نص املشرع املغربي في املادة  

 حساب املستهلك.شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختالل كبير بين حقوق وواجبات طرفي لعقد على 

  276ذهبت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها إلى وصف الشرط التعسفي إذا كان : "من شأن محله أو أثره إلغاء أو تخفيض حق 

 janvier.1989er.civ.1 Cass.25.املستهلك في التعويض في حالة عدم وفاء املنهي بأحد التزاماته أيا كانت "

 .34،ص 0272ة املدنية في القانون املدني الجديد،مطبعة القاهرة الحديثة،الطبعة األولى أورده حسن عكوش: املسؤولي -

  –املجلس األعلى سابقا  –وفي هذا اإلطار جاء في قرار ملحكمة النقض  -

 الة"."ال يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن األطراف طاملا عرف بأسمائهم الشخصية والعائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جه

ص  040عدد  9102منشور بمجلة املحاكم املغربية، 272/2/9/9109ملف تجاري عدد  11/12/9109املؤرخ في  309قرار محكمة النقض،عدد  -

 :021. 
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

" تكون الشروط تعسفية في العقود التي تبرم بين املهنيين وغير املهنيين أو املستهلكين،إذا كان موضوعها أو من آثارها،إحداث 

 .277ف في العقداختالل بين حقوق والتزامات األطرا

، والذي 90/14/0222أما التوجيه الذي أصدره االتحاد األوربي املتعلق بمنع الشروط التعسفية في عقود االستهالك،املؤرخ في 

منه بأنه : " الشرط الذي يؤدي إلى عدم توازن ظاهر في غير صالح املستهلك،بين حقوق  2/0عرف الشرط التعسفي في املادة 

،والعنصر الخر املرتبط بفكرة االبتعاد عن اعتماد تعريف معين،واالكتفاء ببيان 278الناجمة عن العقد األطراف والتزاماتها

الصور التي يمكن أن يظهر أو يعد فيها الشرط تعسفيا،وذلك بإيضاحها لنماذج هذه الشروط،بحيث يكون ما يرد ذكره منها في 

 العقود تعسفيا،وظاهرا بشكل جلي.

مثل في مجرد اإلتيان بما يفيد أثر وجود الشرط التعسفي في العقد،سواء بإبطال العقد كله أو إبطال أما األسلوب الخر فيت

فقط،وذلك حسب كل حالة على حده من دون الولوج في تفاصيل هذه الشروط أو تعريفها أصال،كقانون حماية  279الشرط

 .9100280وقانون حماية املستهلك املغربي لسنة  9111وقانون حماية املستهلك املصري لسنة  9119املستهلك التونس ي لسنة 

وأيا كان األسلوب الذي تتبعه هذه التشريعات فاملالحظ أن الغاية التي تهدف اليها تبقى موحدة وهي حماية املستهلك من 

 ذمضمون هذه الشروط والتي يتوقف تحديدها على توافر عنصرين فيها :اولهما ان تكون ناجمة عن استغالل قوة أو نفو 

اقتصادي وثانيهما امليزة الفاحشة التي تمنح لصاحب هذه القوة أو النفوذ والتي يتأتى عن تطبيقها حدوث االختالل في التوازن 

 .281العقدي

واملالحظ أنه ليس كل شرط يفرضه املنهي املحترف بحكم ما يمارسه من أعمال تجارية يعد تعسفيا ملجرد صدوره منه،كما أنه 

ية "التعسفية في تنفيذ عقد ما بسبب ورود شرط يمنح ميزة ألحد أطرافه شرط اخر يمنح ميزة مقابلة ال يمكن افتراض خاص

ككل،بوصفه كيانا واحدا يتضمن عدة شروط ال تتجزأ،واألخذ بما تحدده  282للطرف االخر،بمعنى ضرورة النظر الى العقد

.ويبدو أن األخذ بهذا 283إلخالله بالتوازن العقديهذه الشروط من التزامات متقابلة في مجموعها للقول بتعسفية الشرط 

على إطالقه أمر محل نظر،ذلك أنه ال يمكن نفي صفة التعسفية عن الشروط املألوفة دائما،بسبب عنصر  284القول األخير 

 .285االعتياد على إدراجها في عقود معينة،أو افتراض هذه الصفة دائما في املعامالت التعاقدية

                                                           

 277 C Champaud : Contribution a la définition du Droit économique, éd , Dalloz 1967 ,P :125   

278 F C janet : Aspect de droit économique , éd ,Dalloz ,1961,P : 33. 

  279على ما يلي : " يعتبر باطال والغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد املبرم بين  20.13من القانون  02ينص املشرع املغربي في املادة  

 املورد واملستهلك".

 = البطالن ( 43،72،23،071) انظر املواد  -

  280تعلق بتدابير لحماية املستهلك.امل 20.13من القانون  03املادة  

  281على ما يلي : " فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها املقترحة على  20.13من القانون  2ينص املشرع املغربي في املادة  

روط ،يرجح التأويل األكثر املستهلك كتابة،يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة،وفي حالة الشك حول مدلول أحد الش

 فائدة بالنسبة للمستهلك".

  282الى ما يلي " إن الشرط ال يعد تعسفيا إال ابتداءا من الوقت 99/17/0231أشار قرار ملحكمة استئناف باريس صادر في  

 الذي أصبح فيه مألوفا ومعتادا عموما في العقد ".

  283ما يلي : " إن الطابع التعسفي للشرط يتم تقديره ليس بالرجوع الى 09/10/9110جاء في قرار ملجلس الدولة الفرنس ي الصادر في  

 هذا الشرط  بحد ذاته،ولكن بالرجوع الى مجموع االشتراطات التي يتضمنها العقد".

  20.13284من القانون  02املادة  

  285املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك. 20.13من القانون  3انظر مقتضيات املادة  
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في األصل،شروط ال تتعدى في مضمونها تأكيد محتوى العقد أو مالئمته،وإن كانت تمثل املثال األبرز  فالشروط املألوفة هي

 للشروط التي جرى بها العرف أو العادة،أو التي تكون ملصلحة أحد املتعاقدين.

كانية القول ويسري عليها ما يسري على أي شروط عادية،عامة أو خاصة،يتم إدراجها في أي عقد من العقود،من حيث إم

بصحتها أو إبطالها لوحدها أو إبطال العقد بسببها إن كانت هي الدافع إلى إبرامه،متى كانت هذه الشروط مخالفة للنظام 

 .286العام

وتجدر االشارة على أن أحد املتعاقدين،وهو غالبا ما يكون املنهي املحترف،قد اعتاد وضع جملة من الشروط في عقوده لتنظيم 

 وإن أدى إلى إمكانية القول بتوافر عنصر النفوذ االقتصادي من قبل واضعها في العقد.أعمال تجارته،

إال أنه ال يعني مطلقا القول بإلزامية إجحاف مضمونها للمستهلك،ومن ثم افتراض طابع التعسفية فيها،إال أنه يمكن اعتبار 

معفيا من البحث عن العنصر األول من عناصر الشروط االعتياد في الشروط أو اعتياد إدراجها من قبل املنهي املحترف سببا 

التعسفية،وكافيا في وجوده الفتراض وجود هذا العنصر،مما يقتض ي معه البحث عن العنصر الثاني فقط واملتمثل باحتواء 

 الشروط على ميزة معينة.

 -رغم كونها مألوفة–الشروط والذي يمكن مالحظته،هو أنه بتوافره يمكن القول عندها بلزوم حماية املستهلك من هذه 

لتعسفها،كالشروط التي تؤدي الى التضليل باملبيع من خالل تمكينها للطرف االخر بتعديل أوصافه قبل تسليمه من قبل البائع،أو 

 الشروط التي تعفي املنهي من املسؤولية عن التأخير في تسليم املبيع أو هالكه قبل التسليم.

بإرادته املنفردة دون أي مبرر قانوني،او التي تقلل من حقوق  287وجبها إنهاء العقد أو فسخهوأيضا الشروط التي يمكن له بم

 املتعاقد االخر في املقابل،بمعنى أنه ال يمكن أن يعد كل شرط مألوف شرطا تعسفيا والعكس صحيح أيضا.

 :  خاتمة

رقابة على قطاع النقل الطرقي  من خالل لقد حاولنا من خالل هذا املقال تسليط الضوء ولو جزئيا، على موضوع ضعف ال

طرح بعض اإلشكاالت التي يثيرها،واملتمثلة باألساس في غياب الرقابة من جهة وجهل املستهلك بحقوقه من جهة أخرى وخلصنا 

 الى بعض االقتراحات التي من شأنها أن تعزز حماية املستهلك وتساهم الى حد ما في ضمان حقوقه من قبيل :

 جراءات الرقابية والزجرية في حق املخالفينتشديد اإل  *

 * وضع حد ملظاهر الفوض ى واالرتباك امللحوظ خالل األعياد واملناسبات الدينية والوطنية،عن طريق املقاطعة . 

التي دأب على اعتمادها بعض أرباب، ومستخدمي حافالت النقل الطرقي  ضرورة التحلي باليقظة ورفض السلوكات التعسفية  *

 .نزاف الجيوب، وتحقيق أرباح ال مشروعة على حساب املصالح االقتصادية للمواطنينالست

* وعي املستهلك بحقوقه واللجوء الى القضاء في حالة تضرره كأحد الليات املساهمة في الحد من السلوكات املهيمنة 

 والتعسفية

 

                                                           

  286املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهلك. 20.13من القانون  94املادة  

  287والتي تشير الى فسخ العقد. 02،04،27،21،012انظر املواد  
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 املرابحة وشبهة الربا يف النظام السعودي
Murabaha and the suspicion of usury in the Saudi Law 

نهاد فاروق عباسالدكنورة :   
كلية الحقوق  جامعة دار العلوم  أستاذ دكتور القانون الجنائي  

اململكة العربية السعودي – قسم القانون العام  

 :املستخلص

ـــمن أهم املعـــــامالت التي ي               ــ ــ ــ ــ قوم عليهـــــا عمـــــل البنوك يقوم البحـــــث على بيـــــان مفهوم عقـــــد املرابحـــــة الـــــذي يعـــــد ضـــ

ا في تعامالت األفراد من املواطنين باملجتمع الســـــــعودي. ولكن من  اإلســـــــالمية في اململكة العربية الســـــــعودية، بل واألكثر شـــــــيوع 

املنظور القانوني والشـــــــــرعي األصـــــــــيل ملفهوم املرابحة، ومع تطورات وتســـــــــارع التعامالت املالية في البنوك وإبرام عقود التمويل 

ـــــاء من الربا املحرم بالدليل التي  ــ ــ ــ ــــبهة في املرابحة تغطيها بغشـــ ــ ــ ــ ــ تناولها الكثيرون بالنقد والبعض بالتحليل ظهر ما يبدو عليه شــ

الشـــــــرعي ولو كانت املرابحة األســـــــاس فيها هو التســـــــهيل على األفراد في عقود التمويل اإلســـــــالمي الهادفة إلى بناء اقتصـــــــاد قوي 

اد املجتمع. وتوصــــل البحث إلى أنه تقوم املعامالت باملرابحة في شــــكل بيع ما تم شــــراؤه وحماية اقتصــــادية من جهة أخرى ألفر 

بثمن الشـــــــــراء وزيادة معلومة فيما قبل البيع، مما يظهر معه فارق إذا كان من قام بالبيع هو املشـــــــــتري نفســـــــــه أمام املشـــــــــتري 

ـــــمى عقد التمويل الذي يبيع عليه محل الشــــــــــــراء بثمنه وزيادة معلومة ، أو أن يلجأ الفرد  ــ ــ ـــــرف إلبرام عقد تمويل يســـ ــ ــ إلى املصـــ

ـــ يء معين من  ــ ـــــراء شــ ـــــرف برغبته في شــ ـــــراء في أن يقوم العميل بإفادة املصــ ـــالمي الذي يظهر فيه االتفاق على املرابحة للشــ ــ اإلســ

ا أنه عندما يشــــتري املصــــرف الشــــ يء أو الســــلعة ســــوف يشــــتريها  نه مســــلعة أو عقار مع تحديده، ويعد العميل املصــــرف مســــبق 

ا عليها بينه وبين املصرف وشرطها عليه املصرف وليس العميل. ومن هنا توصل البحث إلى نقد  بثمنها وزيادة عليه زيادة متفق 

 هذه املعاملة وطعن هذا العقد بشبهة الربا.

 الكلمات املفتاحية:

 االقتصاد اإلسالمي، املرابحة، عقود التمويل، الربا، الربح، الثمن، الشبهة.

: Abstract 

The Murabaha contract is among the most important transactions on which the work of Islamic banks in the 

Kingdom of Saudi Arabia is based, and is even more common in the transactions of individual citizens in Saudi 

society. But from the legal and legal perspective of the original concept of Murabaha, and with the developments 

and acceleration of financial transactions in banks and the conclusion of financing contracts that many dealt with 

in cash and some in analysis, what appears to be a suspicion in Murabaha has emerged, covering it with a veil of 

usury that is prohibited by Sharia evidence, even if Murabaha is the basis in it is to facilitate individuals in 

contracts Islamic finance aimed at building a strong economy and economic protection on the other hand for the 

members of society. 

key words: 

Islamic Economics ,Murabaha, financing contracts, usury, profit, price, suspicion. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

102 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 :مقدمة

األصــــــــل أن فكرة البنوك واملصــــــــارف اإلســــــــالمية هي البديل الشــــــــرعي عن البنوك الربوية التي تمارس ذات األعمال بطرق        

يتحقق فيها الربا بصــــــــــورة واضــــــــــحة، وينطبق عليها شــــــــــروطه وأحكامه. ومن هنا وجدت فكرة املصــــــــــرف اإلســــــــــالمي القائم على 

ـــــرع الحنيف في تعامالته، ومنه ــ ـــبحت حياة تطبيق الشـ ــ ــ ـــــراء الذي أصـ ــ ـــالمي، وأهمها هنا عقد املرابحة بالشـ ــ ــ ا عقود التمويل اإلسـ

أفراد املجتمع ال تســتقيم إال بمثل هذه العقود، وما تحققه من إيجابيات اقتصــادية في حياتهم الفردية، وكذلك على مســتوى 

فيه من الشــــــــــبهات، ســــــــــواء من الغبن أو الغرر أو االقتصــــــــــاد الوطني. إال أن مثل هذا العقد ما زال بين القبول والنقد ملا يظهر 

شــبهة الربا محل الدراســة؛ ملا فيه من ربح معلوم فيما قبل العقد، بما يزيد على الثمن األصــلي فيكون بيع ما تم شــراؤه بثمنه 

 وزيادة معلومة.

 مشكلة البحث:

ـــهيل حياة الناس وحف ــ ــ ــ ـــــرعت ونظمت من قبل املنظم لتسـ ــ ــ ـــالمي شـ ــ ــ ــ ـــــاد الوطني إال أنه ظهرت إن عقود التمويل اإلسـ ــ ــ ظ االقتصـ

ــــبهة الربا التي يركز البحث على إبراز ما تحقق منها  ـــكاليات في التنفيذ والتقيد بأحكامها الشــــــرعية؛ فدخلت عليها شــ بعض اإلشـــ

 وما بطل من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

 ما مدى تحقق شبهة الربا في عقد املرابحة بالنظام السعودي؟

 ت البحث:تساؤال 

 ما مفهوم املرابحة املصرفية في النظام السعودي؟ -0

 أملفهوم املرابحة املصرفية أصل شرعي بالفقه اإلسالمي؟ -9

 هل من مواطن لتحقق الشبهة في عقد املرابحة؟ -2

 كيف تتوافر شبهة الربا في عقد املرابحة؟ -4

 أهداف البحث:

 بيان ماهية عقد املرابحة   محل الشبهة.-0

 املرابحة   محل الشبهة.تأصيل مفهوم -9

 مناقشة شبهة الربا في عقد املرابحة. -2

 أهمية البحث:

: األهمية العلمية:
ً

 أوال

 كشف الحقيقة العلمية لعقد املرابحة.-0

 إبراز ما يجب على املصارف من التزام شرعي لتسمية املرابحة بعقد تمويل إسالمي.  -9

 ثانًيا: األهمية العملية:

 صيغة شرعية للمرابحة املصرفية حتى يطلق على العقد عقد مرابحة إسالمية مصرفية.الدعوة إلى تعميم  -0

 الدفع بعجلة التنمية االقتصادية على أساس من الشرع الحنيف. -9
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 منهج البحث:

يتبع البحث املنهج الوصــــفي باســــتقراء النصــــوص والراء الشــــرعية والفقهية في عقد املرابحة وتحليلها بناء  على تأصــــيل شــــرعي 

 الستنباط نتائج صالحة للتطبيق على أرض الواقع تدفع باالقتصاد الوطني إلى التقدم القائم على أسس شرعية متينة.

 خطة البحث:

 . ماهية   محل شبهة الربا. 0

 مفهوم املرابحة.    0.0

 صور املرابحة.   0.9

 . ماهية شبهة الربا في عقد املرابحة.  9

 مفهوم الربا.     9.0

  حقق شبهة الربا في عقد املرابحة.  مدى ت 9.9

 .ماهية   محل شبهة الربا0

 تمهيد وتقسيم:

محل شبهة الربا هنا هو عقد املرابحة الذي يعقد لآلمر بالشراء على اعتبار أنه عقد مرابحة إسالمية ضمن عقود التمويل 

نوك واملصارف اإلسالمية؛ لذا وجب علينا اإلسالمي التي تعمل على تسهيل حياة أفراد املجتمع في حدود الشرع من قبل الب

توضيح هذا املحل حتى نتمكن من كيفية إنزال وجه الشبهة عليه وتوضيحها ، ومن هنا ينقسم هذا املبحث إلى مطلبين: 

 يتناول األول منهما بيان مفهوم محل الشبهة، ويعكف الثاني على توضيح صوره.

 مفهوم املرابحة.   0.0

 صور املرابحة.   0.9

 مفهوم املرابحة  0.0

 هنا واملفاعلة .درهم دراهم عشرة كل على مرابحة السلعة نقد  :التجر. ويقال في النماء : وهو الربح، من مفاعلة :اللغة في املرابحة

لوم. ربح مع زيادة مع األول  الثمن بمثل الفقهي: بيع االصطالح في . واملرابحة288البائع هو إنما يربح الذي ألن بابها؛ ليست على

289. 

فيقوم البائع بالتصريح للمشتري بثمن السلعة الحقيقي، وهذا يخضع ألمانة البائع، وهو أصل مفترض في البيع عامة 

حتى لو هناك عيب البد من اإلخبار به كأصــــــل في البيوع عامة، وعندها يكون املشــــــتري على علم بثمن الســــــلعة من قبل البائع، 

ا بما يطرحه عليه الب ائع من نســــــــــــــبة أو قدر محدد من الربح الذي يلتزم به املشــــــــــــــتري في دفع الثمن الجديد إلى وعلى علم أيضــــــــــــــ 

                                                           

 .449،ص 9ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري )د.ت(، لسان العرب، دار صادر ، بيروت،ج 288288

، مصر، مطبعة 0هـ، املغني على مختصر أبي القاسم بن الحسين الخرقي، ط0243 بن أحمد، ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد هللا 289

 .022، ص1، دار الكتب العربية الكبرى ، ج0هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط0222، ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، 972، ص 4املنار.، ج
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البائع؛ فيكون املشــــتري عند الشــــراء على علم بأصــــل ثمن الســــلعة وعلى علم بما ســــيتحصــــل عليه البائع من ربح من جراء هذا 

 ة.ء الثمن للبائع ومن هنا تظهر حقيقة املرابحالبيع ويقبل املشتري على ذلك بناء  على العلم املسبق ويلتزم بذلك في قضا

ولكن املرابحة بهذا الشـــكل مبنية على العلم والوضـــوح في الثمن والربح املعلوم فيما قبل البدء بعملية البيع، وهو من 

ا   .290األمور املقبولة شرع 

ملبيع؛ البائع في معلومات ا وبما أنه بيع وشـــراء مبني على االتفاق املســـبق وعلى علم بين يفترض فيه أصـــل الصـــدق من

 .291فهو من األمور التي تنتشر بين األفراد في تعامالتهم من حيث إن البائع مؤتمن، وهو من بيوع الحالل

ا لذلك يقوم العميل على اعتبار أنه هو املشـــــــتري بطلب شـــــــراء ما يريد من البنك على اعتبار أن البنك يشـــــــتري  وتطبيق 

للمشــــــــــــــتري وهو العميل ، وعليه يقوم العميل بالشــــــــــــــراء لهذه الســــــــــــــلعة أو العقار أو ما يحدده مع له فيكون البنك بمثابة البائع 

ا يحدده البنك، ويعلم به العميل بعد أن تتم عملية شـــراء  البنك بأجل محدد يعينه العميل مع البنك وبنســـبة ربح محدد أيضـــ 

ـــلعة التي يريدها العميل، ومن هنا يعد العميل البنك أنه ـــبة  البنك للســ ـــتريها له بنســ ـــلعة من البنك بعد أن يشــ يلتزم بشـــــراء الســ

ربح معلوم ويوافق عليها العميل؛ أي إنها كما نصـــــــــفها نحن عملية بيع مركبة، فاملرابحة فيها مركبة وهذه هي الصـــــــــورة املطبقة 

ـــــرعية  للمرابحة التي تطلق عليها البنوك واملصـــــــارف أنها مرابحة إســـــــالمية، ومن هذا الصـــــــنف ما فيه موافقة ـــبق 292شــ ــ كما ســ

 القول.

 :
 

ـــلعة بعد وقد اســــــــــــــتقر قرار مجمع الفقه اإلســــــــــــــالمي الدولي على: "أوال ــ ــ ــ ــ ـــــراء إذا وقع على ســـ ــ ــ ــ أن بيع املرابحة لآلمر بالشـــ

ا، هو بيع جـائز، مـا دامـت تقع على املـأمور مســــــــــــــؤوليـة التلف قبـل  دخولهـا في ملـك املـأمور، وحصــــــــــــــول القبض املطلوب شــــــــــــــرعـ 

 لعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.التسليم، وتبعة الرد با

ا ا للواعد ديانة إال لعذر، وهو ملزم قضاء إذا   -وهو الذي يصدر من المر أو املأمور على وجه االنفراد-الوعد  :ثاني  يكون ملزم 

ا على سبب ودخل املوعود في كلفة نتيجة الوعد. ويت حدد أثر اإللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض كان معلق 

 بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر
 

 .عن الضرر الواقع فعال

ا
 
تجوز في بيع املرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن  -وهي التي تصدر من الطرفين-املواعدة  :ثالث

ا هناك خيار فإنها ال تج
 
وز، ألن املواعدة امللزمة في بيع املرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالك

 .293للمبيع حتى ال تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده"

َم :ك قولــــه تعــــالىوعليــــه نرى أن املرابحــــة نوع من البيع والبيع جــــائز بــــاإلجمــــاع ودليلنــــا في ذلــــ َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ُه ال

َّ
لَّ اللــــ حــــَ

َ
َوأ

َبا ِ
وإن كان يختلف عن البيع التقليدي الذي ال يفترض فيه علم املشــتري بالثمن األصــلي للســلعة محل عملية الشــراء؛  294الر 

ـــ ي لقوله تعالى ــ ـــــراء على التراضـ ـــــل البيع والشـ   : وذلك لبناء أصـ
َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
َها ال يُّ

َ
وَن َيا أ

ُ
ك

َ
ن ت

َ
 أ

َّ
َباِطِل ِإال

ْ
م ِبال

ُ
م َبْيَنك

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ

                                                           

 290م، بدائع الصنائع في ترتيب 0201هـ/0293الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود،  .972، ص4ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج

. ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،)د.ت( بداية 022، ص2، مصر، مطبعة الجمالية، ج0الشرائع، ط

 .971، ص9املجتهد ونهاية املقتصد،)د. ط(،دار الفكر، بيروت، ج

 ،099، ص 1،مصر،املطبعة األميرية ببوالق، ج ـ0مام، كمال الدين محمد )د.ت( ، شرح فتح القدير،طابن اله 291

لبي حالشربيني، محمد الخطيب )د.ت(   ، مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج   إلى معرفة ألفاظ املنهاج،)د. ط(،مصر، طبع ونشر البابي ال 292

 .22، بيع املرابحة وتطبيقاته في املصارف اإلسالمية، دار الثقافة ، األردن ، عمان ، ص9117، امللحم، أحمد سالم، 241، ص2، ج

، 9، بشأن الوفاء بالوعد واملرابحة لآلمر بالشراء مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، العدد الخامس، ج0233(،2/7، 9/7)41-40-قرار رقم   293

 .274ص 

 .927البقرة، آية رقم  294
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ا ْم َرِحيم 
ُ
اَن ِبك

َ
َه ك

َّ
ْم ۚ ِإنَّ الل

ُ
ك نُفســــــَ

َ
وا أ

ُ
ْقُتل

َ
 ت

َ
ْم ۚ َوال

ُ
نك ِ

َراٍض م 
َ
 َعن ت

 
ـــــية وهي األطراف، 295ِتَجاَرة ـــــاسـ ، كما توافر فيها أركان البيع األسـ

 واإليجاب والقبول ، واملبيع.

 ابحة  صور املر 0.9

للمرابحة صـــور عدة تتنوع حســـب إرادة أطراف املرابحة ومن حيث أين بدأ البائع في عرضـــه للمبيع على املشـــتري ومن 

 هنا نجدها على النحو التالي:

: صور من قبل البائع:
 

 أوال

 املرابحة على إجمالي رأس املال: -0

ا ال  ا واحد  تتجزأ، فيقوم عندها البائع بعرض السـلعة على املشـتري واالتفاق تعتمد الصـورة األولى على اعتبار عملية البيع جزء 

بين البائع واملشـــــــتري على أن يعلم البائع املشـــــــتري بأصـــــــل ســـــــعر الســـــــلعة قبل قبض املشـــــــتري لها، كما يعلمه بنســـــــبة الربح التي 

 .296يطلبها على رأس املال والتي يلتزم املشتري بدفعها مع الثمن األصلي بأجل

رة باملرابحة املصـرفية بأن يطلب العميل من البنك شـراء السـلعة املحددة املتفق عليها من قبل على أن يقوم فهنا تكون الصـو  

البنك ببيعها على املشــــــتري، وهو العميل بأصــــــل ثمنها مع نســــــبة ربح يحددها البنك أو املصــــــرف، وعلى املشــــــتري أن يقوم بدوره 

ة نســبة ربح تم التراضــ ي عليها بينه وبين البنك على أن يقوم بالتســديد الجل بقبول أن يقوم بالشــراء بالثمن األصــلي وعليه زياد

 لذلك املبلغ.

 

 املرابحة على كل جزء من رأس املال:-9

ا، فيقوم عندها البائع بعرض الســـــــلعة على  ا جزء  تقوم على أســـــــاس أن عملية البيع مقســـــــمة إلى أجزاء حســـــــب رأس املال جزء 

واملشـــــــتري على أن يعلم البائع املشـــــــتري بأصـــــــل ســـــــعر الســـــــلعة قبل قبض املشـــــــتري لها، كما يعلمه املشـــــــتري واالتفاق بين البائع 

، ولكن في هذه الصــورة يشــترط 297بنســبة الربح التي يطلبها على رأس املال والتي يلتزم املشــتري بدفعها مع الثمن األصــلي بأجل

 .298أس املالالبائع على املشتري أنه سيربح نسبة محددة ثابتة عن كل جزء في ر 

فمن اشـــــترى ســـــلعة جاز له بيعها برأس املال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله صـــــلى هللا عليه وســـــلم: "إذا اختلف الجنســـــان فبيعوا 

كيف شــــــــــــــئتم" ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس املال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مائة وقد بعتكها برأس مالها وربح 

ا بالزيادة، وألنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو  درهم في كل عشرة ملا روي عن ابن مسعود رض ي هللا عنه أنه كان ال يرى بأس 

قال بعتك بمائة وعشــــــــــــــرة ويجوز أن يبيعها مواضــــــــــــــعة بأن يقول رأس مالها مائة وقد بعتك برأس مالها ووضــــــــــــــع درهم من كل 

ائة إال عشرة، ويجوز أن يبيع بعضه مرابحة فإن كان مما ال تختلف عشرة؛ ألنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال بعتك بم

ــــتــه، وإن كــان ممــا يختلف كــالثوبين  ــ ــ ــ ــ ـــم الثمن على أجزائــه وبــاع مــا يريــد بيعــه منــه بحصــ ــ ــ ــ ــ أجزاؤه كــالطعــام والعبــد والواحــد قســـ

                                                           

 .92رقم النساء، آية  295

، خلف، 027، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0، املصارف اإلسالمية، تقديم ريمون يوسف فرحات، ط9114الرفاعي، فادي محمد،  296

.الوادي، محمود 210، عالم الكتب الحديث، إربد ، األردن ، جدار للكتاب العالمي، عمان األردن، ص 0، البنوك اإلسالمية، ط9111فليح حسن ، 

 .072، دار املسيرة ، األردن، عمان، ص9األسس النظرية والتطبيقات العملية،ط –، املصارف اإلسالمية 9113ن، سمحان، حسين، حسي

، خلف، 027، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0، املصارف اإلسالمية، تقديم ريمون يوسف فرحات، ط9114الرفاعي، فادي محمد،  297

.الوادي، 210، عالم الكتب الحديث، إربد ، األردن ، جدار للكتاب العالمي، عمان األردن ، ص 0سالمية، ط، البنوك اإل 9111فليح حسن ، 

 .072، دار املسيرة ، األردن، عمان، ص9األسس النظرية والتطبيقات العملية،ط –، املصارف اإلسالمية 9113محمود حسين، سمحان، حسين، 

 دار املستقبلية، أنشتطها والتطلعات-اإلسالمية املصرفية الصناعات ري، صادق راشد، أساسياتالشربيني، الخطيب ، مرجع سابق، الشم  298

 .21، ص 2008 اليازوري ، ألردن،
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يعين ن الثمن ينقسم على املبوالعبدين قومهما وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتها، ثم باع ما شاء منهما بحصته من الثمن؛ أل 

 .299 على قدر قيمتهما

فهنا تكون الصورة باملرابحة املصرفية بأن يطلب العميل من البنك شراء السلعة املحددة املتفق عليها من قبل على أن          

ك بصــفته يحدد البن يقوم البنك ببيعها على املشــتري، وهو العميل بأصــل ثمنها مع نســبة ربح يحددها البنك أو املصــرف، ولكن

بائع نســــــبة محددة ثابتة من الربح على كل جزء من رأس املال، وعلى املشــــــتري أن يقوم بدوره بقبول أن يقوم بالشــــــراء بالثمن 

 األصلي وعليه زيادة نسبة ربح تم التراض ي عليها بينه وبين البنك على أن يقوم بالتسديد الجل لذلك املبلغ.

ا: صور من قبل املشتر   ي:ثاني 

 املرابحة برأي املشتري:-0

تتمثل هذه الصورة في أن يطلب أحد أطراف البيع وهو هنا املشتري شراء السلعة السابق عرضها من قبل البائع ليشتريها       

. وال نجد في هذه 300هو مع عرض املشــــتري نســــبة ربح محددة على البائع، ســــواء قرر املشــــتري إعادة بيعها فيما بعد من عدمه

ا ما ينم عن عدم مشروعية ملا ظهر فيها من أن العرض بداية كان من املشتري الذي يحمل نفسه االلتزام بالدفع. الصورة  أيض 

 املرابحة بأمر املشتري وعرضه:-9

تتمثل هذه الصـــــورة في أن يقوم املشـــــتري بالطلب من البائع أن يشـــــتري له ســـــلعة ومع الطلب ذاته عرض بأنه ســـــوف يربحه في 

معينة يحددها املشــتري، ويعرض األمر على البائع الذي يقبل بدوره العرض فيقوم بشــراء الســلعة أو العقار لنفســه ثمنها نســبة 

ا ومتفق عليها فيما بين البائع واملشتري مع تأجيل  على أساس أن هناك من سيشتريها بأصل رأس املال ونسبة ربح محددة سلف 

 األصل في املرابحة التي تبرمها البنوك واملصارف اإلسالمية. . وهذه الصورة هي الصورة التي نعتبرها301الدفع

 املرابحة بأمر املشتري وعرضه مع تحديد السعر:-2

تتمثل هذه الصـــــــــــورة في أن املشـــــــــــتري وهو العميل يطلب من البنك أو املصـــــــــــرف وهو البائع أن يشـــــــــــتري له ســـــــــــلعة معينة يحدد 

ا املشتري للبائع القيمة التي يرغب في أن يشتريها له البنك املشتري وصفها ونوعيتها وجميع ما بها من مواصفات  كما يحدد أيض 

أو البائع مع تحديد نســـــــــــــبة على رأس املال الذي ســـــــــــــوف يدفعه البائع أو البنك ومتفق عليها فيما قبل البدء بالشـــــــــــــراء من قبل 

  . 302البائع على سبيل األجر

للمشـــتري من دور في تحديد املواصـــفات والقيمة التي ســـوف يشـــتري وهنا نرى أن هذه الصـــورة ليســـت ضـــمن صـــور املرابحة ملا 

بها البنك الســــــــــــلعة التي ســــــــــــيعيد البنك بيعها على املشــــــــــــتري وهو العميل؛ حيث يظهر منها أن املشــــــــــــتري يوكل البائع في الشــــــــــــراء 

 وليست مرابحة.

 

 

 

 

                                                           

، 9الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي )د.ت(، املهذب في فقه الشافعي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ج 299

 .72ص

م، النظام املصرفي اإلسالمي، دار 0232، سراج ، محمد أحمد، 22، بيروت، دار املعرفة، ص9هـ، األم، ط0222، محمد بن إدريس، الشافعي 300

 .997الثقافة، القاهرة، ص 

 وما بعدها. 22املرجع السابق، املوضع السابق، امللحم، أحمد سالم ، مرجع سابق، ص   301

302  
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 ماهية شبهة الربا في عقد املرابحة.9

 تمهيد وتقسيم:

ـــحنا عقد امل ــ ــ ــ ــ رابحة وصــــــــــــــور املرابحة وبيان طبيعة املرابحة محل البحث حان وقت التطرق إلى القســــــــــــــم الثاني من بعد أن أوضـــ

البحث وهو الحديث عن شبهة الربا في عقد املرابحة الذي سبق بيان التراض ي عليه وعلى ما يتضمنه من شروط وأركان. ولكن  

ا واالتفاق عليه يعد جريمة شرعية؟ لإلجابة عن  من جهة أخرى هل يمكن أن يكون هذا التراض ي محله موضوع غير مباح شرع 

ا علينا التعرض ملاهية الربا في حقيقته، ومن ثم قياس هذه املاهية على ما يتم االتفاق عليه في عقد املرابحة  التساؤل كان لزام 

ـــم هذا املبلبيان مدى توافر شـــــبهة الربا في عقد املرابحة الذي تبرمه العديد من البنوك واملصـــــارف اإلســـــالم حث ية. وعليه ينقســ

 إلى مطلبين يتناول األول منهما مفهوم الربا، ويعرج الثاني إلى مناقشة مدى توافر شبهة الربا في عقد املرابحة كالتالي:

 ماهية الربا   9.0

 مدى تحقق شبهة الربا في عقد املرابحة.   9.9

 ماهية الربا9.0

لســــــــــــــمع عـامـة، ومن هنـا يظهر للربـا حقيقـة مفزعـة رغم أنـه من صــــــــــــــور زيـادة املـال يعـد الربـا من التعـامالت ثقيلـة الوقع على ا

واســــــــــــــتثماره ومصــــــــــــــدر الرزق عند عدد من أفراد املجتمع ال يعدهم أي مجتمع إســــــــــــــالمي أنهم منه؛ لذا البد من التعرف على 

ه بال غطــاء، ونتوجــه في بيــان هــذحقيقــة الربــا كــأحــد التعــامالت املــاليــة بــدايــة من حقيقتــه اللغويــة التي أظهرت طبيعتــه جليــة 

 الحقيقة بهذا املطلب إلى التالي:

 الربا لغة:

ا وِرباء   :ربا  ِبا الَحرام؛ :َربا الشــــ يُء َيْرُبو ُرُبور
 الر 

َ
ِخذ

ُ
َدقاِت؛ َوِمْنُه أ َعِزيِز: َوُيْرِبي الصــــَّ

ْ
ِزيِل ال

ْ
ن يته. َوِفي التَّ مَّ

َ
ْرَبْيُته: ن

َ
َما. وأ

َ
اَل  َزاَد َون

َ
ُه ق

َّ
 الل

بو ِإســــــــحاق: َيعني 
َ
اَل أ

َ
ِه؛ ق

َّ
ال َيْرُبوا ِعْنَد الل

َ
اِس ف ْمواِل النَّ

َ
ا ِلَيْرُبَوا ِفي أ ْيُتْم ِمْن ِرب 

َ
ى: َوما آت

َ
َعال

َ
َض َم ت َع اإِلنســــــــان الشــــــــ يَء لُيَعوَّ

ْ
ا ِبِه َدف

َواَب 
َ
 ث

َ
ِكْن ال

َ
ْيَس ِبَحراٍم، َول

َ
يِر ل ْفســــــــــــــِ كثر التَّ

َ
َك ِفي أ لــِ

َ
ُه، َوذ كثُر ِمنــْ

َ
اَل  ُهَو أ

َ
خــذ، قــ

َ
ا أ ى مــَ

َ
ْن َزاَد َعل

َ
بــا ِرَبواِن  :مِل ِ

ْرض  :والر 
َ
فــالَحرام كــلُّ ق

َتْدعي بِ  ن َيَهَبه اإِلنســان َيســْ
َ
ْيَس ِبَحَراٍم أ

َ
ِذي ل

َّ
، َوال َحَراما

َ
َجرُّ ِبِه َمْنَفعة ف

ُ
و ت

َ
كثُر ِمْنُه أ

َ
 ِبِه أ

ُ
ذ

َ
خ

ْ
ة لُيْهدىُيؤ و ُيْهدَي الَهِديَّ

َ
ر أ

َ
ث
ْ
ك

َ
 ِه َما ُهَو أ

 
َ
كثُر ِمْنَها"ل

َ
 .303ُه َما ُهَو أ

ا.  وعليه نرى أن هذا املعنى للربا في اللغة هو ما يقوم عليه مفهوم الربا في العقد أو في املفهوم العام للربا شرع 

ِذي يَ  فالدليل من القرآن  ورد في قوله تعالى: 
َّ
َما َيُقوُم ال

َ
 ك

َّ
 َيُقوُموَن ِإال

َ
َبا ال ِ

وَن الر 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ِذيَن َيأ

َّ
ِلَك ال

َ
ِ ذ

س 
َ ْ
اُن ِمَن امل

َ
ْيط

َّ
ُه الشــــ

ُ
ط بَّ

َ
َتخ

 
ا
ة

َ
َمن َجاءُه َمْوِعظ

َ
َبا ف ِ

َم الر  َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ُه ال

 
َحلَّ الل

َ
َبا َوأ ِ

ُل الر 
ْ
َبْيُع ِمث

ْ
َما ال  ِإنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ُهْم ق نَّ

َ
ِه  ِبأ

 
ى الل

َ
ْمُرُه ِإل

َ
 َوأ

َ
ف

َ
ل ُه َما ســــــــــــــَ

َ
ل
َ
انَتَهَى ف

َ
ِه ف ِ

ب  ن رَّ ِ
م 

 
ُ
أ
َ
اِلُدوَن َوَمْن َعاَد ف

َ
اِر ُهْم ِفيَها خ ْصَحاُب النَّ

َ
ِئَك أ

َ
ِثيٍم.  ْول

َ
اٍر أ فَّ

َ
لَّ ك

ُ
 ُيِحبُّ ك

َ
ُه ال

 
اِت َوالل

َ
َدق َبا َوُيْرِبي الصَّ ِ

ر 
ْ
ُه ال

 
 .304 َيْمَحُق الل

 وفي السنة:

، وهو و باملشــــاهدةأكدت األحاديث تحريم الربا باملفهوم الســــابق، بل وتقررت اللعنة لكل من ارتكب الجرم ومن شــــارك فيه ول

َحاُق:  اَل ِإســـْ
َ
َماَن، ق

ْ
 ِلُعث

ُ
ْفظ

َّ
َحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َوالل ، َوِإســـْ

َ
ْيَبة

َ
ِبي شـــ

َ
َماُن ْبُن أ

ْ
َنا ما دل عليه ما رواه: "ُعث

َ
ث َماُن: َحدَّ

ْ
اَل ُعث

َ
ا، َوق

َ
َبَرن

ْ
خ

َ
أ

                                                           

 .217، ص 04م األنصاري)د.ت(، لسان العرب، دار صادر ، بيروت، ج ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكر 303

 .927،921سورة البقرة ، آية رقم  304
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نَ 
َ
ث َحدَّ

َ
َباكا ِإْبَراِهيَم، ف َل شـــِ

َ
أ اَل: ســـَ

َ
، ق

َ
، َعْن ُمِغيَرة اَل: َجِريرا

َ
، َعْن َعْبِد هللِا، ق

َ
َمة

َ
ق

ْ
َم »ا َعْن َعل

َّ
ل ْيِه َوســـَ

َ
ى هللُا َعل

َّ
ل وُل هللِا صـــَ َعَن َرســـُ

َ
ل

هُ 
َ
ِكل

ْ
َبا َوُمؤ ِ

اَل: «آِكَل الر 
َ
اِهَدْيِه؟ ق

َ
اِتَبُه، َوش

َ
ُت: َوك

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
 ِبَما َسِمْعَنا"»، ق

ُ
ث ِ

َحد 
ُ
َما ن  .305 ِإنَّ

ِ كمـا حظر من بيع املمـاثلـة كمـا فيمـا روا
 
َتَوك

ُ ْ
ُبو امل

َ
ا أ نـَ

َ
ث دَّ ، حـَ َبِعيُّ اُن الرَّ ْيمـَ

َ
ل ا ســــــــــــــُ

َ
َبَرنـ

ْ
خ

َ
اُروَن، أ ا َيِزيـُد ْبُن هـَ نـَ

َ
ث دَّ ُد، حـَ اقـِ و النـَّ  ِل ه:" َعْمرا

َم: 
َّ
ل ْيِه َوســــــَ

َ
ى هللُا َعل

َّ
ل وُل هللِا صــــــَ اَل َرســــــُ

َ
اَل: ق

َ
، ق ِ

ْدِري 
ُ
خ

ْ
ِعيٍد ال ِبي ســــــَ

َ
، َعْن أ اِجيُّ َهِب »النَّ

َّ
َهُب ِبالذ

َّ
ٍل الذ

ْ
 ِبِمث

 
ال

ْ
ِلِه"« ، ِمث

ْ
َر ِبِمث

َ
ك

َ
ذ

َ
، 306ف

ْيٍل، َعْن  ضــــــــــــــَ
ُ
َنا اْبُن ف

َ
ث : َحدَّ

َ
اال

َ
ى، ق

َ
ْعل

َ ْ
ُل ْبُن َعْبِد األ ِء، َوَواصــــــــــــــِ

َ
َعال

ْ
ُد ْبُن ال َرْيٍب ُمَحمَّ

ُ
ُبو ك

َ
ِبي وما رواه:" أ

َ
، َعْن أ

َ
ِبي ُزْرَعة

َ
ِبيِه، َعْن أ

َ
 أ

ى
َّ
ل وُل هللِا صـــــــَ اَل َرســـــــُ

َ
اَل: ق

َ
، ق

َ
َم:  ُهَرْيَرة

َّ
ل ْيِه َوســـــــَ

َ
 »هللُا َعل

 
ال

ْ
ِح، ِمث

ْ
ل ِ

ْ
ُح ِبامل

ْ
ل ِ

ْ
ِعيِر، َوامل

َّ
ِعيُر ِبالشـــــــ

َّ
ِة، َوالشـــــــ

َ
ِحْنط

ْ
 ِبال

ُ
ة

َ
ِحْنط

ْ
ْمِر، َوال ْمُر ِبالتَّ التَّ

ُه"
ُ
َوان

ْ
ل
َ
َفْت أ

َ
َتل

ْ
 َما اخ

َّ
ْرَبى، ِإال

َ
ْد أ

َ
ق

َ
َزاَد، ف

َ
ِو اْست

َ
َمْن َزاَد، أ

َ
ا ِبَيٍد، ف ٍل، َيد 

ْ
 307ِبِمث

َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَرا وفي رؤيا
َ
ث اٍم، َحدَّ

َ
ُبو ِهش

َ
اٍم أ

َ
ُل ْبُن ِهش مَّ

َ
ا داللة على سوء عاقبة آكل الربا ملا رواه ُمؤ َنا ِهيَم، َحدَّ النبي أيض 

َ
ث

اَن َرُسوُل 
َ
اَل: ك

َ
ُه َعْنُه، ق

َّ
َي الل  ْبُن ُجْنُدٍب َرض ِ

ُ
َنا َسُمَرة

َ
ث ُبو َرَجاٍء، َحدَّ

َ
َنا أ

َ
ث ، َحدَّ

ا
ْن َيُقوَل َعْوف

َ
ِثُر أ

ْ
ا ُيك َم ِممَّ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِه َصل

َّ
الل

َحاِبِه:  صــــــــــــــْ
َ
َيا»أِل

ْ
ْم ِمْن ُرؤ

ُ
َحدا ِمْنك

َ
ى أ

َ
َداٍة: « َهْل َرأ

َ
اَت غ

َ
اَل ذ

َ
ُه ق ، َوِإنَّ ْن َيُقصَّ

َ
ُه أ

َّ
اَء الل

َ
ْيِه َمْن شــــــــــــــ

َ
َيُقصُّ َعل

َ
اَل: ف

َ
 »ق

َ
ة

َ
ْيل

َّ
اِني الل

َ
ت
َ
ُه أ ِإنَّ

اِن،  ا.... آِتيــَ ُت َمَعُهمــَ قــْ
َ
ل
َ
ط

ْ
ي ان ِ

 
ِلْق، َوِإن

َ
ط

ْ
 ِلي ان

َ
اال

َ
ا قــ ُهمــَ اِني، َوِإنَّ

َ
ا اْبَتَعثــ ُهمــَ اِض، »َوِإنَّ ْحُض ِفي الَبيــَ

َ
اَءُه امل نَّ مــَ

َ
أ

َ
ِرضا َيْجِري كــ

َ
ا َنَهرا ُمْعت

َ
َوِإذ

وُء عَ  ِلَك الســــــُّ
َ
َهَب ذ

َ
ْد ذ

َ
ْيَنا ق

َ
مَّ َرَجُعوا ِإل

ُ
ُعوا ِفيِه، ث

َ
َوق

َ
َهُبوا ف

َ
ذ

َ
وَرةٍ ف ِن صــــــُ ْحســــــَ

َ
اُروا ِفي أ صــــــَ

َ
 َعْدٍن « ْنُهْم، ف

ُ
ة  ِلي: َهِذِه َجنَّ

َ
اال

َ
اَل: " ق

َ
ق

اَل: 
َ
َك " ق

ُ
ِزل

ْ
اَك َمن

َ
اِء »َوَهذ َباَبِة الَبْيضـــَ ُل الرَّ

ْ
را ِمث صـــْ

َ
ا ق

َ
ِإذ

َ
ا ف ُعد  ِري صـــُ َما َبصـــَ ســـَ

َ
ُهَما: « ف

َ
ُت ل

ْ
ل
ُ
اَل: " ق

َ
َك " ق

ُ
ِزل

ْ
اَك َمن

َ
 ِلي: َهذ

َ
اال

َ
اَل: " ق

َ
ق

ِ بَ 
 
ِإن

َ
ُهَما: ف

َ
ُت ل

ْ
ل
ُ
اَل: " ق

َ
ُه " ق

َ
َت َداِخل

ْ
ن
َ
، َوأ

َ
ال

َ
ا الَن ف مَّ

َ
: أ

َ
اال

َ
ُه، ق

َ
ل
ُ
ْدخ

َ
أ
َ
َراِني ف

َ
َما ذ

ُ
ُه ِفيك

َّ
ا اَرَك الل

َ
َما َهذ

َ
ا، ف ِة َعَجب 

َ
ْيل

َّ
 الل

ُ
ْيُت ُمْنذ

َ
ْد َرأ

َ
ي ق

مَّ 
َ
ِبُرَك، أ

ْ
ا َسُنخ َما ِإنَّ

َ
 ِلي: أ

َ
اال

َ
اَل: " ق

َ
ْيُت؟ " ق

َ
ِذي َرأ

َّ
 الُقْرآَن ال

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
ُجُل َيأ ُه الرَّ ِإنَّ

َ
ُسُه ِبالَحَجِر، ف

ْ
ُغ َرأ

َ
ل
ْ
ْيِه ُيث

َ
ْيَت َعل

َ
ت
َ
ِذي أ

َّ
ُل ال وَّ

َ
ُجُل األ ا الرَّ

ى
َ
ُه ِإل

ُ
ُر ِشْدق

َ
ْرش

َ
ْيِه، ُيش

َ
ْيَت َعل

َ
ت
َ
ِذي أ

َّ
ُجُل ال ا الرَّ مَّ

َ
ُتوَبِة، َوأ

ْ
ك
َ
ِة امل

َ
ال ُضُه َوَيَناُم َعِن الصَّ

ُ
َيْرف

َ
َفاُه، َوَم  ف

َ
 ق

َ
ى ق

َ
َفاُه، َوَعْيُنُه ِإل

َ
ى ق

َ
َفاُه، ْنِخُرُه ِإل

 
ُ
اُء الُعَراة ســــــــــــــَ ِ

 
َِجاُل َوالن

ا الر  مَّ
َ
اَق، َوأ

َ
ُغ الف

ُ
ْبل

َ
 ت

َ
َبة

ْ
ذ

َ
ِذُب الك

ْ
َيك

َ
ُدو ِمْن َبْيِتِه، ف

ْ
ُجُل َيغ ُه الرَّ ِإنَّ

َ
 ف

ُ
اة

َ
ن ُهُم الزُّ ِإنَّ

َ
وِر، ف نُّ ِل ِبَناِء التَّ

ْ
ِذيَن ِفي ِمث

َّ
  ال

َواِني، َبا" َوالزَّ ِ
ُه آِكُل الر  ِإنَّ

َ
ُم الَحَجَر، ف

َ
ق

ْ
َهِر َوُيل ْيِه َيْسَبُح ِفي النَّ

َ
ْيَت َعل

َ
ت
َ
ِذي أ

َّ
ُجُل ال ا الرَّ مَّ

َ
 .308َوأ

 

 وفي الفقه اإلسالمي:

 ،وذلك على التفصيل التالي:309اتفقت املذاهب على مفهوم عام بأنه: زيادة بال عوض  

ـــــل الخــالي عن الع ــ ــ ــ ــ وض املشــــــــــــــروط في البيع؛ فــالبيع الحالل مقــابلــة مــال متقوم بمــال متقوم عنــد الحنفيــة عرف بــأنــه: الفضــ

ا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع،  ا شرع  فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع فكان حرام 

 .310كاشتراط الخمر وغيرها. والدليل على حرمة الربا: الكتاب والسنة

                                                           

النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري)د.ت(، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج 305

 .0903،ص 0722، رقم 2

 ..0900، ص 0734، رقم 2املرجع السابق، ج 306

 .0733املرجع السابق ، املوضع السابق، رقم  307

، بيروت، دار  ابن كثير، اليمامة، تحقيق 2م، صحيح البخاري،ط0232-هـ0412البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم   308

 .44، ص 2142،رقم  2صالة الصبح، ج مصطفى ديب البغا، النسخة اإللكترونية، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد 

 990، ص9لبنان، دار الكتب العلمية، ج  -، بيروت9م، ط9112هـ/0494الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على املذاهب األربعة،  309

 وما بعدها.

 .012، ص 09، القاهرة، مطبعة السعادة، ج 0هـ، املبسوط، ط0294السرخس ي، أبو بكر محمد بن أبي سهل، 310
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لربا يوجد في شــــــــيئين: في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع، أو ســــــــلف، أو غير ذلك. فأما الربا فيما تقرر في وعند املالكية: أن ا

الذمة فهو صــــــنفان: صــــــنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يســــــلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا 

ـــالم عل -يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه  ــ ــ ــ ـــالة والسـ ــ ــ ــ أال وإن ربا الجاهلية موضــــــــــوع، »بقوله في حجة الوداع:  -يه الصـ

 والثاني: "ضع وتعجل" وهو مختلف فيه.«. وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب

 وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صــــــــــــــنفان: نســــــــــــــيئة، وتفاضــــــــــــــل، إال ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في

في  وإنما صـار جمهور الفقهاء إلى أن الربا«. ال ربا إال في النسـيئة»أنه قال:  -صـلى هللا عليه وسـلم  -التفاضـل ملا رواه عن النبي 

 .311صلى هللا عليه وسلم -هذين النوعين لثبوت ذلك عنه 

ا في تحديد املاهية باملضـــــــــــــمون على أن الربا هو:   عقد على ِعَوض محدد، غير معلوم  واتفق الشـــــــــــــافعية معهم في ذلك  أيضـــــــــــــ 

ض ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيــ ــ ــ ــ ــ ـــــأخــ ــ ــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد أو مـ ــ ــ ــ ــ ــــقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الــ ــ ــ ــ ــ ـــــالــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل فــ ــ ــ ــ ــ ـــــاثــ ــ ــ ــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ  . 312الـ

 

وعند الحنابلة: الربا محرم وهو من الكبائر ، واســـتقروا على أن الربا على ضـــربين: ربا الفضـــل، وربا النســـيئة، وهو تفاضـــل في  

ساء في أشياء ومختص بأشياء
َ
 . 313 أشياء ون

املمول العقـاري وهو البنـك الـذي يقوم بعمليـة التمويـل بموجـب نص املـادة األولى من نظـام التمويـل العقـاري وفي النظـام ذكر 

البنوك  ..املمول العقاري:بمســمى البنك التجاري؛ حيث ورد بها أنه: " 02/3/0422( بتاريخ 71الصــادر باملرســوم امللكي رقم) م/

 ..".نشاط التمويل العقاري التجارية، وشركات التمويل املرخص لها بمزاولة 

وتطلب النظام لتمام مشــروعية التمويل العقاري التزام أحكام الشــريعة اإلســالمية التي قد يحيد عنها البنك في عقود 

التمويـل؛ حيـث ذكر بموجـب نص املـادة الثـالثـة أنـه: "يزاول املمول العقـاري أعمـال التمويـل العقـاري بمـا ال يتعـارض مع أحكـام 

المية؛ بناء  على ما تقرره اللجان الشــــرعية املشــــار إليها في املادة )الثالثة( من نظام مراقبة شــــركات التمويل، وبما الشــــريعة اإلســــ

ـــالمة النظام املالي وعدالة التعامالت" ــ ــ ــ ــ ا في .ال يخل بســ ا ما ينطبق والبد أن ُيلتَزم به في عقود التمويل العقاري أيضـــــــــــــ  وهذا أيضـــــــــــــ 

 صيغة املرابحة.

ا وعليه نرى أن  ا إال لعلة مفســدته للمســلمين، كما أن باب التحريم لم يكن مفتوح  الشــريعة اإلســالمية لم تحرم شــيئ 

بال ضــابط، بل إن تحديد الشــريعة اإلســالمية وتحديد الفقه اإلســالمي لصــور من الربا وتفصــيلها يعد من ســبيل إغالق الباب 

ا لفتح اإلباحة غير الشـــــــرعية للتعامل بالربا ، بل أمام من تســـــــول له نفســـــــه نقض عهد الشـــــــرع في التحريم واتخاذ ال ثغرات باب 

إنه ما يظهر لنا هو إغالق باب القول بالتحليل ألي من وجوه الربا املذكورة بالتحريم الشـــــــرعي الذي فصـــــــله الفقهاء باملذاهب 

 األربعة.

                                                           

 

، ص 2ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،)د.ت( بداية املجتهد ونهاية املقتصد،)د. ط(،دار الفكر، بيروت، ج  311

043. 

 .90، ص 9الشربيني، محمد الخطيب،)د.ت( مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج )د. ط(، مصر، طبع ونشر البابي الحلبي، ج 312

 

، بيروت، املكتب اإلسالمي، 7م، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، ط0233هـ/ 0413قدامة، عبد هللا بن أحمد املقدس ي، ابن  313

 .20، ص 9ج
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 مدى تحقق شبهة الربا في عقد املرابحة9.9

ا ودليلنا من ســـبق ذكره من مشـــروعية البيع التقليدي معلوم إن جهالة الثمن وجهالة الربح من املع   امالت غير الجائزة شـــرع 

( الصادرة عن بيت التمويل الكويتي 012الثمن والربح واملبيع بأدلة الشرع، وعدم شرعية البيع املبني على جهالة بفتوى رقم )

 .314ة الربح"بأنه: "ال يجوز للجهالة املؤدية للنزاع بسبب إبهام الثمن إلبهام نسب

وعندما تم توجيه تساؤل حول التفضل ببيان الوجه الشرعي في قيام املصرف بالتعاقد مع أحد العمالء لبناء بيت أو 

ا بأن عملية  مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسـعر التكلفة مضـافا إليها ربح معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل علم 

ـــتنفذ بواســـــطة أحد املق اولين أو إحدى شـــــركات املقاوالت التي ســـــيتفق معها املصـــــرف، وســـــيقوم املصـــــرف بإضـــــافة ربح البناء ســ

ا من عدمه؟  معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه املقاول هل يعد مشروع 

كانت اإلجابة بالفتوى التالية: "أن حســـاب التكلفة وإضـــافة الربح يكون في حالة قيام املصـــرف بشـــراء متطلبات البناء 

مرابحة أما الصـــــــورة املعروضـــــــة فال تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد االســـــــتصـــــــناع فيتفق املصـــــــرف مع ثم بيعها 

 مع أحد املقاولين للقيام 
 

ا مســــــتقال
 
العميل على الســــــعر النهائي دون ذكر التكاليف أو األرباح وللمصــــــرف بعد هذا أن يعقد اتفاق

 .315بالبناء"

الثمن األول وزيادة ربح، فهو من بيوع األمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح  فاملرابحة بيع يقوم على أساس معرفة

 )ثم يقول( 
 

ا )بمائة( مثال ا، "بأن يشتري شيئ  فيها معلومين، بناء على اتفاق طرفي عقد البيع، وهو من صور العقود الجائزة شرع 

ـــتريت( أي بمث ــ ــ ــ له أو برأس املال أو بما قام علي أو نحو ذلك )وربح درهم لكل لغيره وهما عاملان بذلك )بعتك( بمائتين أو )بما اشــ

 .316عشرة( أو في أو على كل عشرة؛ ألن الثمن معلوم، فكان كبعتك بمائة وعشرة"

، وعليه جرى عمل البنوك اإلسالمية في كثير 317"وعليه نرى صحة املرابحة على الشكل املذكور وهذا جائز ال خالف في صحته

رية، ومن هنا يظهر لنا أن بيع املرابحة يختلف عن البيوع الشائعة في أن  البيع التقليدي ال يعلم فيه املشتري من تعامالتها التجا

 مقدار ربح البائع، بخالف بيع املرابحة؛ ففيه يعلم املشتري مقدار ربح البائع، وباتفاق معه على الزيادة على رأس املال.

ا في عقودها وعليه يتبين لنا فوارق عدة بين املرابحة  والربا ومنها يظهر لنا وجه الربا في املرابحة التي تجريها البنوك اإلسالمية حالي 

 التي يظهر فيها البيع والسلف معا ويظهر فيها الربح باملرابحة والربا بالعلم واالتفاق وعدم امللك.

ْحَمُد ْبُن َم  فقد نهى رســول هللا 
َ
َنا عن الجمع بين الســلف والبيع فيما رواه "أ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
َماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم ق َنا ِإســْ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
ِنيٍع ق

ِه ْبَن عَ 
َّ
َر َعْبَد الل

َ
ك

َ
ى ذ ِبيِه، َحتَّ

َ
ِبي، َعْن أ

َ
ِني أ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
َعْيٍب، ق

ُ
َنا َعْمُرو ْبُن شــــــــــــ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
وُب ق يُّ

َ
ْيِه أ

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ل ِه صــــــــــــَ

َّ
وَل الل نَّ َرســــــــــــُ

َ
ْمٍرو أ

 
َّ
ْيَس َوَسل

َ
 َبْيُع َما ل

َ
ْم ُيْضَمْن، َوال

َ
 ِرْبُح َما ل

َ
اِن ِفي َبْيٍع، َوال

َ
ْرط

َ
 ش

َ
، َوال  َوَبْيعا

ا
ف

َ
 َيِحلُّ  َسل

َ
اَل: "ال

َ
. «: ِعْنَدَك َم ق  َحَسنا َصِحيحا

ا
ا َحِديث

َ
َوَهذ

ٍف َوَبيْ 
َ
ل َهى َعْن ســـــَ

َ
ْحَمَد: َما َمْعَنى ن

َ
ُت أِل

ْ
ل
ُ
وٍر: ق َحاُق ْبُن َمْنصـــــُ اَل ِإســـــْ

َ
ا َيْزَداُد ق ْيِه َبْيع 

َ
مَّ ُيَباِيُعُه َعل

ُ
ا، ث ْرضـــــ 

َ
ُه ق وَن ُيْقِرضـــــُ

ُ
ْن َيك

َ
اَل: أ

َ
ٍع؟ ق

 
َ
ُهَو َبْيعا َعل

َ
 ِعْنَدَك ف

ْ
أ ْم َيَتَهيَّ

َ
َيُقوُل: ِإْن ل

َ
ْيٍء، ف

َ
ْيِه ِفي ش 

َ
 ِإل

ُ
وَن ُيْسِلف

ُ
ْن َيك

َ
ْيِه، َوَيْحَتِمُل أ

َ
اَل ِإْسَحاُق َيْعِني اْبَن َراَه َعل

َ
 ْيَك ق

َ
اَل: َوْيِه ك

َ
َما ق

اَل 
َ
ْقِبْض ق

َ
ْم ت

َ
َعاِم َما ل

َّ
 ِفي الط

َّ
وُن ِعْنِدي ِإال

ُ
 َيك

َ
اَل: ال

َ
َمْن، ق ضـــــــــْ

َ
ْم ت

َ
ْحَمَد: َوَعْن َبْيِع َما ل

َ
ُت أِل

ْ
ل
ُ
ْو ق

َ
اُل أ

َ
ِ َما ُيك

ل 
ُ
اَل: ِفي ك

َ
َما ق

َ
َحاُق: ك ِإســـــــــْ

وْ 
َّ
ا الث

َ
ِبيُعَك َهذ

َ
اَل: أ

َ
ا ق

َ
ْحَمُد: ِإذ

َ
اَل أ

َ
يَّ ُيوَزُن ق

َ
ُه َوَعل

َ
ِبيُعك

َ
اَل: أ

َ
ا ق

َ
ْيِن ِفي َبْيٍع، َوِإذ

َ
ْرط

َ
ْحِو شــــــــــــــ

َ
ا ِمْن ن

َ
َهذ

َ
ُه ف

ُ
اَرت صــــــــــــــَ

َ
ُتُه َوق

َ
يَّ ِخَياط

َ
َب َوَعل

                                                           

 .0931، ص 012املكتبة الشاملة الحديثة ، كتاب الفتاوى االقتصادية ، فتوى رقم  314

https://al-maktaba.org/book/1611/552 

 .0149، ص 22سابق، فتوى رقم املرجع ال 315

، كتاب البيع، باب التولية  9الشربيني، محمد الخطيب،)د.ت( مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج )د. ط(، مصر، طبع ونشر البابي الحلبي، ج316

 .421واإلشراك واملرابحة، ص 

 .021، ص 4ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج  317
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 َواِحدا 
ا
ْرط

َ
َما ُهَو شــــــــــــــ َس ِبِه، ِإنَّ

ْ
 َبأ

َ
ال

َ
ُه ف

ُ
اَرت صــــــــــــــَ

َ
يَّ ق

َ
ُه َوَعل

َ
ِبيُعك

َ
اَل: أ

َ
ْو ق

َ
َس ِبِه، أ

ْ
 َبأ

َ
ال

َ
ُتُه ف

َ
َح ِخَياط اَل ِإســــــــــــــْ

َ
اَل" ، وما رواه " ق

َ
َما ق

َ
اُق ك

 
ُ
ال

َ
ْيُر َواِحٍد ق

َ
ُبو َسْهٍل، َوغ

َ
َزاِعيُّ الَبْصِريُّ أ

ُ
ِه الخ

َّ
 ْبُن َعْبِد الل

ُ
ُل، َوَعْبَدة

َّ
ال

َ
ٍ الخ

َمِد ْبُن َعْبِد الَواِرِث، الَحَسُن ْبُن َعِلي  َنا َعْبُد الصَّ
َ
ث وا: َحدَّ

ُه َعْن َيِزيَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن اْبِن ِس 
َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
اَل: "َنَهاِني َرُسوُل الل

َ
 ْبِن َماَهَك، َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم ق

َ
وَب، َعْن ُيوُسف يُّ

َ
يِريَن، َعْن أ

ْيَس ِعْنِدي"
َ
ِبيَع َما ل

َ
ْن أ

َ
َم أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
 318َعل

ا ما يمثل القرض والب ا؛ أي السلف والبيع املنهي عنه؛ حوعليه نرى أن في املرابحة التي تجريها البنوك اإلسالمية حالي  يث يع مع 

ا من املال لشراء سلعة أو بضاعة أو ش يء محدد بثمن معين ولكن على 
 
يقوم البنك أو املصرف اإلسالمي بإقراض العميل مبلغ

مبلغ و  أساس أن البنك يقوم هو بالشراء، وهو الدائن الذي يقرض العميل ثم يبيعها على العميل بميلغ يتضمن الثمن األصلي

 وهنا 
 

ا ويتفقان على ذلك رغم عدم تملك البنك للسلعة محل البيع أصال زيادة على األصل وهو ربح محدد يعلمه العميل مسبق 

 تكمن شبهة الربا.

ومن هنا تظهر املخالفة التي يرتكبها البنك حيث ال يجوز له تملك عقارات على ســبيل املثال كمحل للمرابحة فكيف يوفي بعقد 

ا وهو غير مســــــــــــــموح لـه من البـدايـة تملكـه حتى يملـك إعـادة بيعـه للعميـل؛ فهنا املرابحـ ة الـذي محلـه البيع لآلمر بـالشــــــــــــــراء عقـار 

( 7وقعت املخالفة ملوجب نص الفقرة الخامســــــة من املادة العاشــــــرة من نظام مراقبة البنوك الصــــــادر باملرســــــوم امللكي رقم )م/

تالك عقار أو اســــــــــــــتئجاره إال إذا كان ذلك ضــــــــــــــروريا إلدارة أعمال البنك أو لســــــــــــــكنى ؛ حيث ورد بها أنه:" ام0231/ 99/9بتاريخ 

ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم أو وفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه أو لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .مـ

ا إلدارة أعمـالـه أو ســــــــــــــكنى موظفيـه أو الترفيـه عنهم،  ا وفـاء لـدين لـه قبـل الغير ولم يكن هـذا العقـار الزمـ  وإذا امتلـك البنـك عقـار 

فيته في خالل ثالث ســنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف اســتثنائية لها ما يبررها في خالل وجب عليه تصــ

املدة أو املدد التي توافق عليها املؤســـــــســـــــة، وبالشـــــــروط التي تحددها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على 

ا في خالل سبع سنوات، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما خالف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم  بتصفيتها تدريجي 

 .يـــــــــــبـــــــــــررهـــــــــــا فـــــــــــي خـــــــــــالل املـــــــــــدة أو املـــــــــــدد الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــوافـــــــــــق عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــؤســـــــــــــــــســــــــــــــــــــــــة وبـــــــــــالشــــــــــــــــــــــــروط الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــحـــــــــــددهـــــــــــا

( من هذه املادة يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصـــة لها ما يبررها وبشـــرط موافقة املؤســـســـة 7واســـتثناء من أحكام الفقرة )

ا ال تزيد قيمته على )  .( عشرين في املائة من رأس ماله املدفوع واحتياطياته"%91على ذلك أن يتملك عقار 

ا العتبار الوعد وااللتزام ما لم يعلقه على شــرط؛ حيث  ومع ذلك اتجه الفقه اإلســالمي في ترجمة هذه العالقة بأنها مجازة شــرع 

ا على أن يســــتخدمه ا ا أو على أن أخذ بأنه لو باع رجل عبد  ا على أن يســــكنها أو على أن يقرضــــه املشــــتري درهم  ا أو دار  لبائع شــــهر 

ـــيه العقد وفيه منفعة ألحد املتعاقدين؛ وألنه  ــ ــ ــ ــ ـــــرط ال يقتضـــ ــ ــ ــ ـــالم  -يهدي له هدية(؛ ألنه شـــ ــ ــ ــ ــ ـــالة والســـ ــ ــ ــ ــ  نهى عن بيع -عليه الصـــ

يع، ولو كان ال يقابلهما يكون إعارة في بيع." وســـــــــــلف؛ وألنه لو كان الخدمة والســـــــــــكنى يقابلهما شـــــــــــ يء من الثمن يكون إجارة في ب

 .319عن صفقتين في صفقة" -عليه الصالة والسالم  -وقد نهى النبي 

واتجه املالكية والشـــــافعية إلى أنه: من وجوه املرابحة أن يفســـــر املؤنة، فيقول هي علي بمائة، رأس مالها كذا، والزمها في الحمل 

لشد والطي كذا، وباعها على املرابحة للعشرة أحد عشرة ولم يفصال وال شرطا ما يوضع كذا، وفي الصبغ والقصارة كذا، وفي ا

عليه الربح مما ال يوضع وال ما يحسب مما ال يحسب، فمذهبهم جواز هذا، وقصر الربح على ما يجب وإسقاط ما ال يحسب في 

حكم وما يجب حســــــابه وما ال يجب، وما يجب له الثمن وفي هذا نظر، ألن البائع وإن علم ذلك وبينه للمشــــــتري فقد يجهالن ال

                                                           

ن عيس ى بن سورة )د.ت(، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون )د.ط(، دار إحياء التراث، الترمذي، أبو عيس ى محمد ب 318

 ذكر حكم األلباني أنه صحيح. 792وما بعدها، وبالحاشية ص 792، ص 2بيروت،ج

، املرغياني، علي بن أبو بكر 441،باب البيع الفاسد، ص 1، مصر.، ج 0ابن الهمام، كمال الدين محمد )د.ت(، فتح القدير شرح الهداية، ط 319

 .42، ص 2بن عبد الجليل أبو الحسين )د.ت(،  الهداية شرح البداية،)د. ط(،املكتبة اإلسالمية، بيروت، ج

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

112 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ـــحاق، ولعل قولهم بالجواز ألنهما ظنا أن هذا الحكم ولم  ــ ــ ــ ــ ـــار إلى هذا أبو إســـ ــ ــ ــ ــ ــ الربح وما ال يجيب، فتقع الجهالة في الثمن، وأشـ

ا )وزيد عشـــر األصـــل( وأما قوله: بربح العشـــرة اثني عشـــر فيزاد خمس األصـــل )والوضـــيعة كذلك( من املد  ونة قاليقصـــدا فســـاد 

ا  .320ابن القاسم: وتجوز املرابحة للعشرة أحد عشر. ابن يونس: تفسير ذلك كأنه قال: تربح لكل عشرة دراهم من الثمن درهم 

ا بين الربا واملرابحة في أن املرابحة بيع تكون فيه الحرية كاملة للبائع في  الزيادة والنقصان، وأن الربا 
 
وعليه نرى أن هناك فارق

ة في موضوع البحث يمثل عملية قرض بزيادة محلها املال وليس سلعة موجودة بالفعل لدى البائع وهو املتوافر هو في الحقيق

في املرابحة محل الدراسة؛ وذلك ألن النقود وسيلة في اإلسالم وليست سلعة، فيظهر املحك هنا في توافر السلعة محل البيع 

 والشراء للزوم العقد.

ا الذي يسـتنبط منه ضـرورة توافر السـلعة محل البيع لدى البائع؛ حيث أخذ بأنه:  ويؤكد ذلك ما أخذ به املذ هب الحنبلي أيضـ 

إن بان للمشــتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس املال، فالبيع صــحيح ألنه زاد في الثمن فلم يمنع صــحته كالتصــرية، ويرجع عليه 

ا به وبقدره من الربح. وإن اختار بالزيادة وحظها بالربح، ألنه باع برأس ماله وما قرره م ن الربح. فإذا بان رأس املال كان معيب 

املشتري رد املبيع، وظاهر كالم الخرقي أنه ال خيار له، ألنه رض ي املبيع بثمن حصل له بدونه، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى 

ا، فأما البائع فال خيار له، ألنه باع برأس ماله وقدره ا فبان صـــــحيح  ــــائر ما يلزمه  معيب  من الربح، وحصـــــل به ما عقد به، وفي سـ

اإلخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل يخير املشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، ألنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به، 

؛ ألن البائع لم ي
 

، فال رض بذمة املشـــــــــــتري وإن اشـــــــــــتراه بثمن مؤجل فلم يتبين، فعنه أنه مخير بين الفســـــــــــخ، وأخذه بالثمن حاال

، ألنه الثمن الذي اشــــترى به البائع، والتأجيل صــــفة له فأشــــبه 
 

يلزمه الرضــــ ى بها، وعنه: يخير بين الفســــخ وأخذه بالثمن مؤجال

 .321املخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف املبيع، حبس املال بقدر األجل

في ذلك األمر ورد إلى املؤتمر األول للمصرف اإلسالمي بدبي املنعقد في  ويظهر لنا تطبيق واقعي من خالل اإلجابة عن تساؤل 

م بأنه "إذا طلب املتعامل من املصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع املصرف الثمن الذي 0222هـ/0222

ما فما الرأي ح الذي يتفق عليه بينهسيشتريها به املصرف، وكذلك الثمن الذي سيشتريها به املتعامل من البنك بعد إضافة الرب

 في هذا التعامل؟"

ا من عميل املصرف بالشراء في حدود  ا على هذا التساؤل بأنه: "يرى املؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعد  كانت الفتوى رد 

ا لذات الشروط إن مثل هذ ا آخر من املصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبق   ا الوعد ملزم للطرفينالشروط املنوه عنها ووعد 

ا ألحكام املذاهب األخرى وما يلزم ديانة يمكن اإللزام به قضاء إذا  ا ألحكام املذهب املالكي وملزم للطرفين ديانة طبق  قضاء  طبق 

اقتضت املصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه، تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية وقد يحتاج 

 .322القانوني بها في بعض الدول اإلسالمية إلى إصدار قانون بذلك"اإللزام 

                                                           

، 424، فصل بيع املرابحة، ص 1، بيروت، دار الفكر، ج9هـ، التاج واإلكليل، ط0223العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد هللا، 320

 .427، ص 9ني، مرجع سابق، جالشربي

، بيروت، املكتب اإلسالمي، 7م، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، ط0233هـ/ 0413ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد املقدس ي، 321

 .71، كتاب البيع، باب بيع املرابحة واملواضعة والتولية واإلقالة، ص 9ج

 

 .7، ص 3فتاوى االقتصادية ، فتوى رقم املكتبة الشاملة الحديثة ، كتاب ال 322
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وعليه نرى أنه يظهر من عملية البيع والشراء هذه ما يكون باطنه أكل الربا املبني على الحيلة في إعطاء العملية شكل البيع 

ا في الزيادة  .323والشراء وهي بالنية ألخذ الربا الظاهر جلي 

، ويكون من ذات الصنف والجنس كما يظهر لدينا أن ما أحل 
 

ا وليس مؤجال في البيع أنه بيع يدا بيد وصنف بجنسه؛ أي حاضر 

ا بيد؛ وذلك ال يتوافر باملرابحة ألمر المر بالشراء ، وسندنا في ذلك حديث رسول هللا   ما دام يد 
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 .324َما أ

ا عن الفائدة املتغيرة أثناء تنفيذ  ومع ذلك نرى أن املرابحة في جانب كبير منها يوافق الشرع في تحقيق الفائدة الثابتة بعيد 

 التي تحقق التعامل الربوي.سداد و االلتزام بال

 النتائج:

 

 تحريم الربا يقوم على عدد من املبررات الشرعية. .0

 الربا في املرابحة قائم على عدة عوامل منها العلم في الزيادة. .9

 يؤثر سبق تملك البائع ملحل البيع على توافر شبهة الربا في املرابحة التي تجريها البنوك اإلسالمية. .2

 من المر بالشراء على توافر شبهة الربا في املرابحة اإلسالمية.يؤثر الوعد بالشراء  .4

ا البنوك اإلســـــالمية تقوم على فكرة تملك الشـــــ يء محل البيع  .7 أن صـــــيغة بيع املرابحة لآلمر بالشـــــراء كما تقوم بها حالي 

 وحيازته ثم بيعه ملن أمر بشرائه.

 بما يؤول إلى استيفاء الربا بصيغة الربح الحالل.تخالف البنوك اإلسالمية واملصارف صيغة املرابحة املشروعة - .1

 تعارف البنوك واملصارف وانتشار صيغة املرابحة التي باطنها الربا. .2

ا لالقتصــــــــــــاد، أما الربا فهو تأخير للمقابل وإن كان  .3
 
املرابحة اإلســــــــــــالمية تبنى على تداول ســــــــــــلعة معينة؛ ما يمثل تحريك

 بالزيادة إال أنه يبطئ االقتصاد فيضعفه.

 التوصيات التي نوص ي بها بناء على هذه النتائج كالتالي:

أن يتوسع نشاط جميع املصارف اإلسالمية في شتى أساليب تنمية االقتصاد وال سيما إنشاء املشاريع الصناعية أو  -0

 .التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق املشاركة واملضاربة، مع أطراف أخرى 

 اإلسالمية من أحكام والبعد عن الشبهات. االلتزام بتطبيق ما أحلته الشريعة -9

                                                           

 .21، دار الفكر ، دمشق، ص 3، املعامالت املالية املعاصرة، ط9100ذات املعنى الزحيلي، وهبة ،  323

 .0901، ص 2النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري )د.ت(، صحيح مسلم،ج 324
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أن تدرس الحاالت العملية لتطبيق املرابحة لآلمر بالشراء لدى املصارف اإلسالمية، لوضع أصول تعصم من وقوع  -2

 .الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة األحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع املرابحة لآلمر بالشراء

 قائمة املراجع

 

 بيروت، دار  ابن 2م، صــــــــــحيح البخاري،ط0232-هــــــــــــــــــــــــ0412ري، أبو عبد هللا محمد بن إســــــــــماعيل ابن إبراهيم البخا ،

 كثير، اليمامة، تحقيق مصطفى ديب البغا، النسخة اإللكترونية.

  ،)الترمذي، أبو عيســــ ى محمد بن عيســــ ى بن ســــورة )د.ت(، ســــنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شــــاكر وآخرون )د. ط

 التراث، بيروت.دار إحياء 

  ،ـــــ/0494الجزيري، عبـد الرحمن بن محمـد عوض، الفقـه على املـذاهـب األربعـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لبنـان، دار  -، بيروت9م، ط9112هـ

 الكتب العلمية.

  ، ـــــن ــ ــ ـــالمية، ط9111خلف، فليح حســ ــ ــ ــ ، عالم الكتب الحديث، أربد ، األردن ، جدار للكتاب العالمي، 0، البنوك اإلســ

 عمان األردن.

 ــــد،)د. ط(،دار ابن رشـــــــــــــد الحفيد، أ ــ ــ ــ ــ بو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،)د.ت( بداية املجتهد ونهاية املقتصـ

 الفكر، بيروت.

  ،منشورات الحلبي الحقوقية، 0، املصارف اإلسالمية، تقديم ريمون يوسف فرحات، ط9114الرفاعي، فادي محمد ،

 بيروت.

  ، دار الفكر ، دمشق.3، املعامالت املالية املعاصرة، ط9100الزحيلي، وهبة ، 

  ،القاهرة، مطبعة السعادة.0هـ، املبسوط، ط0294السرخس ي، أبو بكر محمد بن أبي سهل ، 

  ،م، النظام املصرفي اإلسالمي، دار الثقافة، القاهرة.0232سراج ، محمد أحمد 

  البابي الحلبي. الشربيني، محمد الخطيب،)د.ت( مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج )د.ط(، مصر، طبع ونشر 

  ،بيروت، دار املعرفة.9هـ، األم، ط0222الشافعي، محمد بن إدريس ، 

  الشــيرازي، أبو إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الفيروز أبادي )د.ت(، املهذب في فقه الشــافعي، القاهرة، دار إحياء

 الكتب العربية.

 ،ــــيات2008الشــــــمري، صــــــادق راشــــــد ـــالم املصــــــرفية الصــــــناعات ، أســــــاســ ــــتطها والتطلعات-يةاإلســـ  دار املســــــتقبلية، أنشــ

 اليازوري ، األردن.

 .الشربيني، محمد الخطيب،)د.ت( مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج )د.ط(، مصر، طبع ونشر البابي الحلبي 

  ،بيروت، دار الفكر.9هـ، التاج واإلكليل، ط0223العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد هللا ، 

 هـ، املغني على مختصر أبي القاسم بن الحسين الخرقي، 0243قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد،  ابن

 ، مصر، مطبعة املنار.0ط

  ،ـــ/ 0413ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد املقدســ ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، 7م، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشــاويش، ط0233هـ

 بيروت، املكتب اإلسالمي.

  ـــــ/0293ي، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، الكاسان ــ ، مصر، مطبعة 0م، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط0201هــ

 الجمالية.
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 .ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري)د.ت(، لسان العرب، دار صادر ، بيروت 

 ـــــرح ال ــ ــ ــ ـــين )د.ت(،  الهداية شـــ ــ ــ ــ ــ ـــالمية، املرغياني، علي بن أبو بكر بن عبد الجليل أبو الحســـ ــ ــ ــ ــ بداية،)د. ط(،املكتبة اإلســـ

 بيروت.

 .املكتبة الشاملة الحديثة ، كتاب الفتاوى االقتصادية 

  ،بيع املرابحة وتطبيقاته في املصارف اإلسالمية، دار الثقافة ، األردن ، عمان.9117امللحم، أحمد سالم ، 

  ،دار الكتب العربية الكبرى.0قائق، طهـ، البحر الرائق شرح كنز الد0222ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم ، 

  ،النيســـابوري، مســـلم بن الحجاج بن مســـلم القشـــيري)د.ت(، صـــحيح مســـلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت

 دار إحياء التراث العربي.

 مصر،املطبعة األميرية ببوالق.0ابن الهمام، كمال الدين محمد )د.ت( ، شرح فتح القدير،ط، 

 9األسـس النظرية والتطبيقات العملية،ط –، املصـارف اإلسـالمية 9113ين، سـمحان، حسـين، الوادي، محمود حسـ ،

 دار املسيرة ، األردن، عمان.
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التأثريات البيئية للظواهر الغبارية يف العراق واإلطار القانوين ملواجهتها    
(The environmental impact of dusty phenomena in Iraq and the legal framework to 

confront them) 

ـ الدكتور: عبدعيل محمد سوادي 

 العراق - ــ كلية القانون ــ جامعة كربالء

 

Abstract 

environmental impacts of the biggest problems facing the international community as the increasing number of 

the world's population and concentration in a specific area, and the progress of scientific and technological, and 

the wide range of urban, industrial and agricultural activity, and tampering with the use of natural resources 

without taking the surrounding environmental considerations led to the emergence of a number of problems 

environmental, including air pollution, soil and water, and the decline of vegetation, and a decrease of other 

natural resources, and military operations deployed in most countries of the world, the sharp change in the global 

climate, 

Become components and resources and environmental living and non-living suffer from the serious effects due 

to these factors. In this context comes the legal rules to address this threat developed through the Environmental 

Law (Environmental Law) of this section of the Law on Environment and Human natural surrounding water, air 

and living organisms and Freezers this as well as emerging human interaction with these factors and associated 

conditions and factors include so economic factors, cultural, social, and this general description of the 

environment, it is the law to protect the environment system Protection of the environment and development 

and to deter Mkhrbhe which is in the development and correlation with the economic and social development of 

the environment and aims to include environmental issues in the constitutions and big plans for the state and the 

consolidation of environmental and economic principles of the laws of the door of the box and Alhafswalmhdja 

deterrent and establishing standards and quality levels in the general laws and legislation in line with 

international standards included in national laws and agencies as well as the EIA included as a standard formula 

to adjust the set up projects with negative environmental impact. 
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 :  مقدمة 

منطقة  عدد سكان العالم وتركزهم في ازديادتعد  مشكلة التأثيرات البيئية من أكبر املشاكل التي تواجه املجتمع الدولي حيث أن 

محددة ، والتقدم العلمي والتكنلوجي ، واتساع  نطاق النشاط العمراني والصناعي والزراعي ، والعبث في إستخدام املوارد  

ذ باإلعتبارات البيئية  املحيطة بها  أدى إلى نشوء عدد من املشاكل البيئية  منها تلوث الهواء والتربة واملياه الطبيعية دون األخ

، وإنحسار الغطاء النباتي ، وتناقص املوارد الطبيعية األخرى ، والعمليات العسكرية املنتشرة في معظم بلدان العالم ، والتغير 

 الحاد في املناخ العالمي 

ة تعاني من تأثيراتباتت ا ة وغير الحي  خطيرة بفعل هذه العوامل .  وفي هذا االطار ياتي وضع  ملكونات واملوارد البيئية الحي 

(  هذا الفرع من القانون املعني بالبيئة  Environmental Lawالقواعد القانونية للتصدي لهذا الخطر من خالل  القانون البيئي )

الطبيعية املحيطة به من ماء وهواء وكائنات حية وجمادات هذا فضال عن الظروف الناشئة  والتي تشمل االنسان والعوامل

عن تفاعل االنسان مع هذه العوامل وما يرتبط بذلك من عوامل اقتصادية و ثقافية واجتماعية  وبهذا الوصف العام للبيئة 

تنميتها وردع مخربيها وهو في تطور وتالزم مع التطور و  Protection of the environmentفانه نظام القانون لحماية البيئة   

االقتصادي واالجتماعي للبيئة  ويهدف الى  تضمين املسائل البيئية في الدساتير والخطط الكبرى للدولة و ترسيخ املبادئ البيئية 

يعات جودة في القوانين والتشر واإلقتصادية في القوانين  من باب الجزاء الرادع والحافز واملشجع وترسيخ معايير ومستويات ال

 عن تضمين صيغة تقويم األثر البيئي كمعيار لضبط 
 
العامة مع  تضمين املعايير الدولية في القوانين واألجهزة الوطنية فضال

 املشاريع ذات األثر البيئي السلبي إقامة 

  مبحث تمهيدي :

ة بسب أنشطته العقلية والجسدي من نتائج سلبية تقع على عاتِق يتاثر االنساُن بظروِف البيئة الطبيعية وما يترتُب عليها     

 
 
التغيرات الطبيعية التي تشهدها الكرة األرضية متمثلة بالتغيرات املناخية العاملية وماينتج عنها من إختالل في ظواهرها فضال

أهل العلم واملعرفة أضف إلى ما  عن التخريب املستمر من قبل اإلنسان نفسه لعناصر الطبيعة ، وهو ما شغل بال العديد من

له من إهتمام بالغ من قبل النظام الدولي والحكومات املحلية )
 
 ( . 325شك

 عن تأثيرها على   
 
ولعلنا ال نجانب الحقيقة في القول بأن التأثيرات البيئية على الحياة البشرية تشكل التحدي األبرز فضال

 , وتلعب الظواهر الغبارية بمختلف أنواعها  النظام البيئي بشكل عام ولفترات زمنية بعيدة
 
 حاسما

 
 جماعيا

 
وهو ما يتطلب جهدا

 من حيث إنتقال وإنتشار ملوثات الهواء والتي بدورها تؤدي إلى تلوث التربة و املياه هذا من جانب اما 
 
با

 
 وُمَرك

 
 محوريا

 
دورا

(  , ويصعب على الدول التي 326دود الطبيعية والسياسية )الجانب املهم فان التأثيرات الضارة للظواهر الغبارية متعدية للح

رات املناخية العاملية  تصدر من مناطقها ان تسيطر عليها او تتحكم بمساراتها وذلك كون الخصائص املناخية املتغيرة بفعل التغي 

 في تسيير مساراتها وإتساع نطاق إستهدافها للمناطق األخرى املجاورة  ، و 
 
 أساسيا

 
ي هو ما أحدثه تصاعد الظواهر ف تلعب دورا

 وشدة لتصبح كتل هوائية محملة 
 
نا أن أثر العمليات الحربية على العراق زادت من سمات تلك الظواهر شراسة العراق وقد بي 

 بذرات التراب املصحوب بشتى أنواع امللوثات الضارة واملدمرة للعناصر البيئية وبات أثرها على مناطق الخليج وإيران وتركيا

 مختلف جوانب الحياة فيه  
 
  إال أنه يبقى أثرها الكبير والخطير واملباشر في العراق مستهدفا

 
 ودوليا

 
 إقليميا

 
ل تحديا

 
 لتشك

 
واضحا

دته معظم التقارير للمنظمات الدولية ومنه تقرير األمم املتحدة والذي سبق اإلشارة إليه وكذلك البحوث والدراسات 
 
وهو ما أك

                                                           

 -النسان في محافظة النجف, رسالة ماجستير غير منشورة , كلية اآلداب محمد محمود زنكنة, الظواهر الغبارية واثرها في صحة ا  - 325

 29, ص  2012جامعة الكوفة لسنة 

   2010(9د. علي صاحب املوسوي/العواصف الترابية والغبارية واثرها على البيئة /بحث منشور في مجلة البحوث الجغرافية العدد)  - 326
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ة منها واملحلية  , ونحُن نعلُم بأن هذه الظواهر التي ترتبط بشكل كبير بالتغيرات املناخية العاملية فهي تدخل العلمية الدولي

ضمن نطاق معالجة التنظيم الدولي للتغيرات املناخية بدءا من مؤتمرات تغير املناخ وإتفاقيات تلوث الهواء واإلتفاقية اإلطارية 

مل الجهود املعنية بتخفيض اإلنبعاثات وأهمية إتفاقية مكافحة التصحر من حيث التالزم لتغير املناخ ومقررات )كيوتو( ومج

املباشرة للظواهر الغبارية مع التصحر  هذا من جهة  , أما من جهة فان التلوث الكارثي للبيئة العراقية جراء إستعمال اليورانيوم 

ية في إنتشاره فهو يقع في إطار معالجة القانون الدولي اإلنساني ب  في الحرب على العراق والتي ساعدت الظواهر الغبار املنض  

 ما 
 
لألوضاع اإلنسانية في ظل الحرب وما ينتج عنها من اضرار تصيب البيئة  ترتب قيام املسؤولية على أطراف النزاع وخصوصا

 أفض ى إلى أ
 
 واضحا

 
ل ذلك  إنتهاكا

 
ضرار خطير على االنسان وسائر يتصل باإلستخدام املحظور لألسلحة املحظورة حيث شك

االحياء والنظام االيكولوجي في العراق وهو ما يضع التنظيم الدولي على املحك في  قدرته على قيام املسؤولية الدولية التي 

 تضمنتها نصوص القانون الدولي الواجبة التطبيق وفقا للدالئل العلمية الثابتة التي ال تقبل الشك أو التأويل  .

 لواجبها الوطني واألخالقي يجب أن أم      
 
ا املعالجة على املستوى الداخلي فإن السلطات العراقية بمؤسساتها املختلفة ، ووفقا

تتحمل مسؤولية عملية النهوض باستراتيجية كبيرة في حماية البيئة والحفاظ عليها والحد من الثار التي نشأت جراء مختلف 

 عن إتخاذ الظروف التي مرت بها عبر وضع األط
 
ر القانونية  لإلجراءات  الحازمة وامللزمة ورسم الخطط والبرامج التأهيلية , فضال

 
 
املعالجات الفورية والتنسيق مع الهيئات اإلقليمية و الدولية املتخصصة واملعنية بما يواجهه العالم من تحديات بيئية  فضال

ومطالبة املنظمة الدولية لألمم املتحدة في القيام بدورها في تفعيل  عن دورها املفروض في الدفاع عن حقوق العراق القانونية

النصوص القانونية واجبة التطبيق للمسؤولية الدولية عن األضرار التي وقعت على البيئة العراقية جراء ذلك العدوان الحربي  

ها في لظواهر الغبارية في العراق وما يترتب علياملستهدف كيان الدولة وقوامها  وعليه فان هذا املبحث تناول التأثيرات البيئية ل

 -اإلطار القانوني من خالل مبحثين هما :

تضمن البحث في التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية على صحة االنسان واثرها على   ول األ   املطلب

 النشاطات االقتصادية واالجتماعية  

 ت في ضوء التشريع الداخلي والقانون الدولياملعالجة القانونية لتلك التأثيرا  الثاني املطلب

 

   -: التاثيرات البيئية للظواهر الغبارية على صحة االنسان والنشاطات االقتصادية واالجتماعية في العراقاألول :   املطلب

عاملية لقد شهد العراق كغيره من دول العالم تغييرا في خصائصه املناخية وهو ضمن ما حاصل من تغيرات مناخية     

( وما يرافق ذلك 327وانعكاساتها على مجمل الظواهر الطقسية واملناخية ومنها تصاعد وتيرة الظواهر الغبارية بمختلف انواعها )

   -من آثار ضاره تتمثل في:

 وأنها تتالزم بشكل مباشر بظاهرة التصحر وإنحسار الرقعة الزراعية أو فقدانها لخ -0
 
وبتها صتأثيرها على القطاع الزراعي خاصة

وما ينعكس على باقي املجاالت املتصلة به ومنها الصناعية والتجارية وعالقة ذلك باألمن الغذائي وزيادة حاالت سوء التغذية 

 على كيانها . 
 
 األمر الذي يستهدف األمن  القومي للدولة ويشكل خطرا

يرافقها زيادة في حاالت الوفاة واإلصابة أما من جانب أثرها على صحة اإلنسان فان تكرار العواصف الترابية وشدتها   -9

 إذا ما رافقه التلوث الخطير لليورانيوم 
 
باألمراض وانتشار األوبئة ، فتلوث الهواء يعد من أخطر أنواع التلوث البيئي خاصة

ب في العمليات الحربية على التربة وهو ما أشارت اليه العديد من األبحاث العلمية في وسط وجنوب العرا ن ق ماملنض 

                                                           

 74ي العراق وأحوالها , مصدر سابق, صماجد السيد ولي ، العواصف الترابية ف  - 327
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( وهو يتضح من خالل البيانات التي تضمنتها التقارير الدولية  ، والتي أشارت 328إرتفاع نسبة اإلصابة باألمراض السرطانية)

إلى  اإلرتفاع الرهيب ألمراض السرطان خالل الفترة الزمنية التي تلت التلوث في البيئة العراقية جراء إستخدام األسلحة 

مة في الحروب التي جر   ت في العراق والتي ساعدت الظواهر الغبارية على إنتشاره .املحر 

 للحياة في الشرب والنظافة وهوما يسبب اإلسهال                                             
 
                                          كما أن نقص وتلوث املاء الذي يعد أساسا

اهمة في تكوين الظاهرة الغبارية )االحترار العالمي( أدت لتزايد وتفاقم الحاالت املرضية ومنها كما أن تزايد معدالت الحرارة املس

أمراض القلب املفضية للموت وأثرت في التوزع الجغرافي لعدد من األمراض السارية التي تنتقل بواسطة الحشرات والقوارض 

 واملالريا وحمى الضنك وغيرها وهو ما سنتناوله في التالي:

  وال : التأثيرات االقتصادية واالجتماعية وخصوصا  على الزراعةا

 ارتفاعا في متوسطات درجات الحرارة االعتيادية  العظمى منها 
 
تشير اإلحصاءات املناخية املتوفرة بأن العراق شهد ويشهد حاليا

لى حدوث ظواهر طقسية ومناخية والصغرى، فضال عما حصل من فترات جفاف طويلة لم يسبق ان مرت به ، األمر الذي أدى إ

( ، وكل ذلك اسهم ويسهم في تصاعد وتوسع 329قاسية تتمثل في زيادة عدد وتكرار العواصف الترابية والغبار املتصاعد والعالق )

مظاهر التصحر وتناقص وتدني مصادر الغذاء وتلوثها وهو ما ينعكس في التأثير املباشر على الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

ويؤدي الى تراجع خطير على النمو االقتصادي وبرامج التنمية في العراق وخاصة في تدني مستويات النشاطات الزراعية الصناعية  

والتجارية ومختلف املجاالت مثل )النقل البري وما يصاحبه من حوادث املرور املروعة والتي يكون سببها انعدام الرؤية وشدة 

 (.330ل الجوي الذي تتوقف املالحة الجوية وتزايد مخاطره( )الرياح العاصفة وكذلك  النق

 إلى التأثير السلبي في تلوث املباني واملجمعات السكنية  فضال عن التأثير املباشر على نفسية االنسان والتي تقلل من  
 
إضافة

 مع ازدياد تلك العواصف ، 
 
اهر إن واحدة من أبرز تأثيرات الظو نشاطه اليومي وكذلك إرتفاع نسبة الجرائم والتي  تتناسب طرديا

(على العملية الزراعية  331الغبارية يقع في تدني االنتاج الزراعي وتدني موارده حيث تبرز االثار امليكانيكية للعواصف الغبارية)

دات لألمن يفتصيب النبات في مختلف مراحله فتؤدي إلى تراجع كبير وشبه إنهيار في القطاع الزراعي ليشكل واحد من أبرز التهد

الغذائي من جهة ومن جهة أخرى يقوم بالتأثير على شتى النواحي االقتصادية والتجارية املتصلة به كما يظهر التراجع الكبير في 

الرقعة الخضراء بفعل الزحف الصحراوي وإنحسار الغطاء النباتي وهنا تبرز واحدة من أهم التحديات املركبة وهي توسع ظاهرة 

 من جانب كون التصحر يساعد في تصاعد شدة وشراسة الظواهر الغبارية ويؤثر التصحر بشكل كبي
 
ر ليكون التأثير مزدوجا

 عن ما يفرزه من إخالل كبير في البناء 
 
بشكل كبير في انحسار الرقعة الزراعية واالراض ي الخصبة من الجانب االخر فضال

ى في زحف الكثبان الرملية باتجاه األماكن املأهولة بالسكان  ، األيكولوجي على مختلف العمليات الطبيعية وتبرز مشكلة أخر 

ات بوجه تلك   عن ما تمثله تلك املباني من مصد 
 
 في النمو الحضري وشلل للحركة العمرانية فضال

 
وهذا وحده يشكل تراجعا

                                                           

حيدر عبود نعمة , دراسة إحصائية لتأثير اليورانيوم املنضب في زيادة األمراض السرطانية في العراق , مجلة كلية بغداد للعلوم   - 328

 2010لسنة -24االقتصادية الجامعة العدد

في العراق /بحث منشور في مجلة اآلداب /جامعة الكوفة العدد الرابع د. مثنى فاضل الوائلي /التأثيرات البيئية للعواصف الترابية  - 329

 54ص  2012لسنة 

 جامعة–رافد عبد النبي /اثر الظواهر املناخية على النقل الجوي في العراق /اطروحة دكتوراه غير منشوره /كلية التربية للبنات  - 330

  2012الكوفة /

دي الى اضرار كبير ة   تلحقها بالنباتات في مرحلة االنبات حيث تؤدي الى طمرها بالتراب او وتسقط االثار امليكانيكية للعواصف الغبارية تؤ  - 331

رحلة م اوراقها وهو ما يؤدي الى الحد من نموها وتعطيل معدالت التركيب الضوئي او تقوم بتكسير سيقانها في مرحلة اخرى وبالتالي تلفها اما في

ي الى تلف البراعم الزهرية والثمرية وحتى في مرحلة النضج  فهي تؤثر سلبا على الثمار وتردي نوعيتها وما االزهار فان العواصف الغبارية تؤد

  شكله من انعكاس على باقي األحياء فوق الطبيعة .
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 على كيان الدولة ف
 
 حقيقيا

 
ارية ان ما يرافق تصاعد الظواهر الغبالظواهر بل أننا ال نبالغ القول أن تأثيراتها بات يشكل تهديدا

من تلوث يصيب )التربة واملياه والهواء( نتيجة املعارك العسكرية والحروب وتراجع االدارة بالقيام بمسؤولياته بإيجاد الخدمات 

وامل شكلت تراجعا ع املطلوب توفرها ومنها االختالل في ملعايير السكانية نتيجة الهجرة بين االماكن املتأثرة بهذا االستهداف كلها

خطيرا على املستويات االقتصادية واالجتماعية والصحية  مستهدفة الركيزة والعماد في قوام الدولة وبناءها وتتطلب املعالجات 

 ( 3). السريعة وامللحة واملتطورة لدرء تلك املشاكل الكبيرة

 --ثانيا / التأثيرات املباشرة على صحة اإلنسان:  

بذرات الغبار ُيعر ض جميع الكائنات الحية ومنها اإلنسان إلى مختلف اإلصابات عن طريق اإلستنشاق أو أن تشبع الهواء  

ة الظواهر الغبارية يسهم في تفاقم تلك املشاكل على صحة االنسان العراقي وبروز  التالمس املباشر كما أن تكرار وإرتفاع حد 

لتزايد الكبير في أمراض السرطان التي أثبتت معظم الدراسات والبحوث أمراض قاتلة إنتشرت خالل السنوات األخيرة ومنها ا

العلمية عن العالقة الطردية بينها وبين التلوث الكبير للبيئة العراقية وخاصة في ما يتعلق  من أثر إلستخدام اليورانيوم 

 ميائية في حرب الثمان سنوات وهو أمر املنضب* في العدوان على العراق وما إرتكبه النظام السابق من إستخدام لألسلحة الكي

 أما بقية التاثيرات في 
 
نعتقد أن يشير الخلل الكبير في التعامل املزدوج في إستخدام القانون الدولي وهو ما سنتطرق إليه الحقا

ل مها يجعسياق أثر الظواهر الغبارية على صحة اإلنسان فان إلتهاب الجهاز التنفس ي الحاد ودور حجم ذرات الغبار صغر حج

وصولها الى الرئتين من خالل اإلستنشاق  عالي الخطورة في اإلصابة بالسرطان وكذلك أمراض الرئة والربو التحسس ي ومختلف 

أمراض الرئة املزمنة ولقد أجمعت معظم البحوث الحديثة على خطورتها , وإن طول فترة العاصفة الترابية ووجود الغبار العالق 

 وما يحمله من مواد عضو 
 
ية وغير عضوية  في الجو ولفترات طويلة يجعل البيئة مهيأة  لآلثار الصحية السيئة والتي توفر مناخا

 عن ما تسببه من تفاقم املشاكل الصحية عند املصابين  ، ويمكن لنا إجمال ما تسببه 
 
اء فضال لألمراض املختلفة عند األصح 

 حية الحديثة فيما ياتي:  العواصف الترابية في العراق وفق ألهم الدراسات الص

( بسبب إنتشار اليورانيوم املنضب من خالل إنتقالها بواسطة الظواهر الغبارية أو إستنشاق 332األمراض السرطانية ) -0

أبخرة اليورانيوم بشكل مباشر أو من خالل مالمسة القطع العسكرية املصابة أو من خالل املحاصيل الزراعية التي تم 

 زرعها في األراض ي املل
 
را

 
 ومياه الشرب  حيث ظهرت أعراض السرطان الكلوي كون الكلية العضو األكثر تاث

 
وثة إشعاعيا

باليورانيوم املنضب وأيضا تاثير الجهاز التنفس ي بسبب ترسب جزيئات اليورانيوم النمضب في الجزء العلوي للجهاز 

 (333التنفس ي . )

ي من خالل إستنشاق املصاب لذرات الغبار الصغيرة وبتركيز عالي ــ إلتهاب الجهاز التنفس ي الحاد وأمراض الربو ؛ ويات 9

فض ي لوفاته و اإلصابة 
ُ
والذي يؤثر في أكسدة الخاليا الرئوية األمر الذي يؤدي إلى تعرض املصاب بأزمات حادة قد ت

 مع التي تتناسب طبأمراض الرئة املزمنة ؛ والتي تتعدد  أنواعها وأسبابها بأختالف تعدد ونوعية العواصف الغبارية و 
 
رديا

 إشتدادها وتعددها

 ــ اإلصابة بأمراض العيون )إلتهاب العينين الرمدي( ؛ ويأتي من خالل تزايد حساسيتها للعواصف الغبارية . 2

                                                           

عن  نه ناتجمرض السرطان هو عبارة عن تضاعف ) تكاثر ( الخاليا في العضو املعين بمعدل يفوق املعدل الطبيعي ، ويعتقد البعض ا - 332

 اتلف جهاز التحكم في الخلية مما يؤدي الى انقسامها بمعدل اسرع من املعدل الطبيعي ، وتحمل الخاليا الوليدة الصفة نفسها فتنقسم بدوره

ة يباملعدل والسرعة نفسها مما يؤدي الى تكوين نسيج سرطاني يضر باالنسجة العادية في العضو املعين ، وقد اثبتت الدراسات االحصائ

 الدقيقة على املجموعات البشرية املصابة بمرض السرطان ان  املصابين نتيجة تعرضهم لالشعاعات اكبر بكثير من غيرهم

 14م.حيدر عبود نعمة , دراسة احصائية لتاثير اليورانيوم املنضب في زيادة االمراض السرطانية في العراق , مصدر سابق ص - 333
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أمراض القلب والكبد ؛والتي تتاثر كنتيجة مباشرة لزيادة هذه الظاهرة أو غير مباشر من خالل تفاقم املشاكل الصحية للجهاز  -4

 لتنفس ي .ا

السحايا الدماغية : ينتقل الفايروس من خالل ما تحمله ذرات الغبار العالق ولفترات طويلة وهو من االمراض الفتاكة التي   -7

 في زيادة اإلصابة باألمراض املزمنة عن طريق حمل العواصف الترابية 334تفض ي الى الوفاة. )
 
( حيث ان تأثير هذه الظاهرة أيضا

سات املعدية التي تتسبب في العديد من األمراض الفتاكة والتي تنتقل من بيئات بعيدة ومختلفة إلى العراق للكثير من الفيرو

 تمر من خالل الالف من الكيلو مترات التي تتصف بها بعض العواصف .

إرتفاع  ان وتسببإن معظم البحوث الحديثة فقد أثبتت أن زيادة العواصف الترابية تؤدي إلى تفاقم املشاكل الصحية لإلنس 

في حاالت الوفيات األمر الذي يجعل من الضروري تفاديها و إيجاد الوسائل التي تخفف من وطأتها بالقدر الكافي الذي تنتجه 

والذي يحد من حركة اإلنسان ونشاطه ومسؤولية الحد أو للتقليل من مخاطر وآثار الظواهر الغبارية وما يصاحبها من تلوث 

 من الجهد الدولي من خالل املنظمات العاملية املتخصصة ومنها منظمة الصحة ( مسؤولي335الهواء )
 
ة كبيرة تتطلب مزيدا

العاملية والهيئات الدولية العاملية املهتمة بشؤون البيئة والحكومات واملؤسسات األخرى ، ويوجب التعاون والتنسيق املشترك 

ث العلمية التي تدعو إلى  تحديد صورة واضحة ودقيقة لتلك املخاطر في إيجاد قاعدة من البيانات واملعلومات وتبادل البحو 

ووضع األطر واملعالجات وإتخاذ التدابير ومنها   صياغة  تشريعات حازمة وملزمة تعالج هذا اإلستهداف الخطير والذي اليقل 

د الدولية تسلب االنسان حقه في خطورة عن التهديد الناجم عن النزاعات املسلحة ، بحكم كونها تمثل تهديدات عابرة للحدو 

بيئة نظيفة وخالية من مختلف امللوثات املسببة صابته ملختلف االمراض وتشل كافة االنشطة الحياتية فضال عن  االخالل في 

 املقومات االساسية للنظام البيئي . 

  البيئية للظواهر الغبارية في العراق التأثيراتالقانوني ملواجهة املطلب الثاني  :

 
 
 كبيرا

 
تواجه عملية التصدي لآلثار الخطيرة على البيئة العراقية ومنها التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية موضوع الدراسة تداخال

على مستوى األسباب ومعطيات التأثير والتأثر في ارتباطها بما يشهده العالم من إختالل للبناء البيئي العالمي أثر النشاط البشري 

 عبر العقود الثالثة األخيرة في املضر بمكون
 
 خطيرا

 
اته الطبيعية هذا على الصعيد الدولي . اما في العراق فقد شهد إستهدافا

 لعموم النظام  البيئي , لذا فالحدي
 
  خطيرا

 
 في النظام اإليكولوجي  وتدهورا

 
 كبيرا

 
 ثاملرتكزات الرئيسية للبئية العراقية سببت خلال

 وتأثيرات الظواهر الغبارية عن اإلطار القانوني املن
 
ظم للجهود الدولية واملحلية ملواجهة التدهور البيئي في العراق عموما

 -املتصاعدة يصب في  إطار هذا التداخل ويمكن تأشير أهم محاوره بالنقاط التالية :

 /  إن ارتباط تصاعد الظواهر الغبارية في العراق بواحدة من أهم املشكالت البيئية الع
 
ا املية أال وهي التغيرات املناخية ومأوال

نجم عنه من إخالل بالظواهر املناخية املعتادة كالحراة وبروز ظاهرة اإلحتباس الحراري وطول فترات الجفاف وتصاعد نطاق 

 يتعدى خطر الحروب على البشرية
 
 التصحر وتنامي أنماط مختلفة للرياح والفيضانات وغيرها الكثير  حتى أصبحت تشكل خطرا

(336 
 
( ونتيجة إلدراك املجتمع الدولي لهذه املخاطر ولضمان حق اإلنسان في العيش في بيئة صحية ومتوازنة عقدت الدول عددا

من اإلتفاقيات الدولية منها  مؤتمرات تغير املناخ وإتفاقيات تلوث الهواء واإلتفاقية اإلطارية لتغير املناخ ومقررات )كيوتو( 

                                                           

 54ثيرات البيئية للعواصف الترابية في العراق ,  ص د. مثنى فاضل الوائلي , التا - 334

املوقع األلكتروني : فاروق الباز,  العواصف الترابية من تأثير حرب العراق  , بحث منشور على اإلنترنيت .  - 335

https://www.google.iq/webhp?sourceid=chrome-instant&ion 

( مركز  1992ــ  1972مال  , إنقاذ كوكبنا التحديات واآلمال ) حالة البيئة في العالم إنقاذ كوكبنا التحديات واآل  >مصطفى كمال طلبة  - 336

 . 47ــ بيروت ،   ص  2دراسات الوحدة العربية  ، ط 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

122 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 ومجمل الجهود املعنية بتخ
 
فيض اإلنبعاثات ويضاف إليها ما نصت عليه مقررات إتفاقية مكافحة التصحر وكلها تهدف أساسا

 
 
ن التغيير في العلمي املسؤولة ع لإلثباتإلى حماية البيئة العاملية وما يتعلق بموضوع التغيرات املناخية العاملية والتي تعد وفقا

الظواهر الغبارية في العراق , إال أن الواقع يشير إلى أن جل ما تمخضت عنه مجموعة من الظواهر املناخية ومنها تزايد وتكرار 

تلك الجهود  يتصف بالعمومية وغياب الوضوح في الليات املطبقة و عدم قدرتها باإللزام واألسباب متعددة ومتشابكة  ، كما 

 وغيرمحدد شأنه شأن اإلمتثال ـ )
 
عن إعتمادها مبادئ مثل مبدأ الحذر و تنوع  ( فضال 337ان املطالبة بالتعاون الدولي طوعيا

املسؤليات و مبدأ التنمية املستدامة  كل ذلك أدى التباطئ  أوالتساهل  في تطبيق املسؤولية الدولية عن األضرار التي تسببها 

ا الشك فيه أن موضوع (. ومم338الدول املتقدمة في إستهدافها النظام البيئي العالمي عبر اإلنبعاثات الضارة املفضية إلى تدهوره)

لبحث ا التأثيرات البيئية للظواهر الغبارية في العراق يدخل ضمن ذلك النطاق وهو جانب سنتطرق له في ما يتقدم من مراحل

. 

ثانيا // قد عانت البيئة العراقية والزالت تعاني من إهمال كبير وتدهور خطير منذ العقود الثالثة األخيرة نتيجة ما أقدم عليه 

ام السابق من تدمير متعمد للبنية األساسية للنظام البيئي وما إستخدام السالح الكيميائي وتجفيف األهوار والدخول في النظ

 ملا حصل من  دماٍر ملختلف الجوانب الحياتية أضف إلى كل ذلك فيما سبق  ذكره من التلوث 
 
 صورا

 
ثالثة حروب كبرى إال

القوات األمريكية والتي كان للظواهرالغبارية األثر األكبرفي إنتشار وإنتقال مختلف  ب من قبلصجراء إستخدام اليورانيوم املن

 في قيام املسؤولية عن تفاقم 
 
 كبيرا

 
امللوثات إلى  مناطق مختلفة تعدت فيها الحدود السياسية للعراق وهو بذلك يشكل تداخال

ية للمناطق اإلقليمية وهو ما يفرض قيام املسؤولية ( على مختلف جوانب الحياة في العراق وتعد339الضرر البيئي املدمر)

الدولية التي حاول معالجتها التنظيم القانوني الدولي في موضوع حماية البيئة في فترات النزاع املسلح من خالل نصوص القانون 

 ملا تقدم يستدعي النهوض  بنصو 
 
لزمة ص قانونية محددة ومالدولي االنساني غير أن العدوان املتعمد على النظام البيئي وفقا

في نطاق التوجه الدولي لحماية البيئة ومنع األضرار املباشرة عليها , بما يضمن قيام املسؤولية عن تلك األضرار وردع مرتكبيها ,  

ليها عحيث  أن القصور في القواعد واملعايير والُنُهج والليات التفصيلية وعدم الوضوح في تحديد نوع الضرر والجهة التي يجب 

 قيام املسؤولية أدى إلى عدم التطبيق الواجب في تلك الحاالت .

ساءل دوليا 
ُ
وهو ما يضع املسؤولية املباشرة على  القانون الدولي البيئي في معالجة تلك الحاالت  حيث أن الدولة  أية دولة ال ت

لقواعد القانون الدولى  ، فضال عن مراعاة  فقط فى حالة تسببها فى إحداث ضرر للغير، وإنما تساءل أيضا ملجرد إنتهاكها 

الفصل في  تحقيق التوازن قدر اإلمكان  بين متطلبات السيادة الوطنية للدول فرادى من ناحية ومقتضيات الضرورة امللحة 

ي أن يتحمل غة فللمجتمع الدولى في تطبيق اإللتزامات الواردة في ميثاق األمم املتحدة ، من جانب آخر وهو ما يشكل األهمية البال

القانون الدولي البيئي معالجة أوجه النقص والقصور ويضع على عاتقه وضع القواعد القانونية الشاملة وامللزمة التي تغطي 

( وهو ما نذهب اليه في الحالة العراقية والتي تشهد 340ذلك القصور وفقا للمعايير وااللتزامات التي تأسس النظام الدولي عليها )

الذي الناشئة عن التلوث املدمر و  ةاملسؤوليستوى اإلدارة في املطالبة بتقييم الضرر الذي لحق بالعراق وتحديد تلكوء على م

 أنه واضح املعالم وفقا 
 
 في تفاقمه وإنتشاره ، وهو جانب مركب من حيث النتائج ، إال

 
 مساعدا

 
تشكل الظواهر الغبارية عامال

                                                           

 107سالفة طارق عبد الكريم , الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة االحتباس الحراري ,  مصدر سايق   - 337

ص -2007حماية الدولية للغالف الجوي , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية القانون ,جامعة بغداد بشير جمعة عبد الجبار , ال  - 338

107 

د. عبد العزيز عبد الهادي مخيمر ,  تعليق على مجلة املبادئ والقواعد لحماية البيئة من التلوث عبر الحدود ,. املجلة املصرية   - 339

 ٢ص  ٧٨٩١لسنة  ٣٤للقانون الدولي العدد 

حة:الثغرات و املجلد   - 340
َّ
، املجلة  92مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن دايمند ودافيد , القانون الدولي لحماية البيئة  أثناء النزاعات املسل

   2010سبتمبر/  أيلول  S ،879الدوليةللصليب األحمرالعدد 
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جم في األحوال العادية من خالل ما تناولته القواعد املنظمه للشؤون البيئية والذي يعد للمبادئ الدولية أما الضرر البيئي النا

 أن تساءل الدولة عن األفعال  املشروعة  التى تباشرها داخل إقليمها أو تحت إشرافها متى كان من شأن مثل هذه 
 
مقبوال

 ( .341األفعال أو األنشطة إلحاق الضرر بالدول األخرى )

املبدأ فى العديد من اإلتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة ، وبالذات منذ صدور اإلعالن العالمى للبيئة  فقد إستقر هذا

من هذا اإلعالن صار متعينا على الدول كافة أن تأخذ بعين اإلعتبار حقيقة أن األنشطة  20( وبموجب املبدأ رقم 0229عام) 

إقليمها أو تحت إشرافها ال يجب أن تلحق أي ضرر سواء ببيئات الدول األخرى  املختلفة التى يحق لها أن تباشرها سواء داخل

( , وباالتجاه نفسه تم  التأكيد على حقيقة أن حماية البيئة 342أو بيئيات املناطق التى قد ال تكون خاضعة لسيادة أية دولة )

ا فى الحاضر واملستقبل، إنما هى مسئولية عامة والحفاظ على مواردها من سوء اإلستغالل أو اإلنقراض بل وزيادة اإلنتفاع به

تقع على عاتق الدول قاطبة وهو ما يعني أن هذه الدول جميعا أضحت مطالبة بإعادة النظر فى تشريعاتها املتعلقة بالبيئة 

 والتنمية بما يتفق وأحكام هذه املسئولية الدولية .

حة.)وعلى  القانون الدولي للبيئة ان يعالج أوجه القصور في 
 
( 343القانون الدولي اإلنساني لحماية البيئة أثناء النزاعات املسل

طرح حول اإلنطباق العام للقانون الدولي للبيئة أثناء األعمال العدائية وتضمين نصوص بعض 
ُ
واالجابة على األسئلة التي ت

حة على سبيل املثال ، بعض
 
(  في 344أحكام إتفاقية التراث العالمي ) املعاهدات صراحة ما إذا كانت تسري أثناء النزاعات املسل

حين تعاِلج هذه القضية معاهدات أخرى بشكل غير مباشرعلى سبيل املثال، إتفاقية )رامسار( أو تظل  تلتزم الصمت بشأنها 

ع البيولوجي عالوة على ذلك، توجد عدة نظريات بشأن الوسيلة املناسبة لتحديد ما إ ا كان ذعلى سبيل املثال، اتفاقية التنوُّ

حة، وما إذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة تختلف بحسب اختالف 
 
ا أثناء النزاعات املسل القانون الدولي للبيئة ما زال منطبق 

 اتفاقات البيئة متعددة األطراف ومبادئ القانون الدولي للبيئة والقانون الدولي العرفي للبيئة . 

برز فرص إكمال األحكام القائمة في القانون الدولي اإلنساني من أجل حماية البيئة وعلى الرغم من تباين هذه الُنُهج فإنها ت 

أثناء النزاعات املسلحة والنصوص البيئية التي تضمنتها مجموعة االتفاقيات الدولية فقد خلت من التخصيص في املجاالت 

                                                           

بات وال  - 341 ح، جنيف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، املبادئ التوجيهية للكتّيِّ
ّ
تعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع املسل

1994 

 ٨ص  -٧٨٨١جامعة بغداد  –كلية القانون -رسالة دكتوراه –صالح عبد الرحمن الحديثي, النظام القانوني الدولي لحماية البيئة   - 342

 مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن دايمند ودافيد /امصدر سابق       - 343

   151، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات رقم  1037،  1972تشرين الثاني/نوفمبر  12اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العاملي،   - 344
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خي وأثره في تلوث الغالف الجوي من خالل صور املتداخلة ملجموعة وسائل اإلستهداف البيئي ومنها ماهو متصل بالتغير املنا

 مدمرة كما هو 
 
األمطار الحامضية واإلنبعاثات املهددة لطبقة األوزون  أو كما في الحاالت ذات الضرورات امللحة والتي تترك آثارا

و ما يتطلب وما يرافقهما وهحاصل في أثر الظواهر املناخية املتغيرة في العراق وما أنتجته من تصاعد في ظاهرتي الغبار والتصحر 

أن تكون املعالجة متخصصة وشاملة والتتصف بالعمومية فضال على  قدرتها في التطبيق وااللزام لهذه القواعد واملعايير والُنُهج 

حة وتقييم املسؤولية عن هذه األضرار أو كما هو  داخل
 
من ض والليات  ملنع األضرار البيئية التي تحدث أثناء النزاعات املسل

 نطاق الجهود الدولية في حماية البيئة  .

 اإلستنتاجات :

 من خالل الدراسة تبين لنا مايلي :

لت  تلك الظواهر  1
 
 للظواهر الغبارية في العراق أدى إلى توسع آثاره عبر الحدود الوطنية ، وقد شك

 
 وتكرارا

 
ــ أن هناك تصاعدا

 في التلوث في عناصر النظام النظ
 
 أساسيا

 
 ام البيئي .محورا

 ــ تبين عدم وجود تنظيم قانوني دولي متخصص بمعالجة الظواهر الغبارية وآثارها البيئية . 2

 مع ظاهرة التصحر ويؤدي ذلك إلى تقلص   3
 
  ومتصاعدا

 
 مباشرا

 
ل تالزما

 
ــ تبين من خالل الدراسة أن الظواهر الغبارية تشك

 
 
 خطيرا

 
 لألمن الغذائي . الرقعة الزراعية ، وهو مايشكل تهديدا

ــ هناك خلل في إمكانيات  القانون الدولي في الحد من التأثيرات  البيئية ، وضعف في قدرة التنظيم الدولي على املعالجة أو  4

 توفير عناصر اإللزام .

ة أثناء ع على البيئــ عدم قدرة القانون الدولي اإلنساني في إنشاء قواعد قانونية مستقلة وُملزمة تعالج اإلنتهاكات التي تق5

 النزاعات املسلحة ، وتجنب البيئة من اإلستهداف واملحافظة عليها ، نتيجة اإلنتهاكات .

 التوصيات :

  للحياة يوجب  التوصل إلى صياغة قواعد قوانين دولية صارمة وملزمة   0
 
ا  مصيري 

 
يا ــ إن  التهديدات األخيرة باتت تشكل تَحد 

 لنظام قانوني
 
ل أساسا

 
 يعني بحماية البيئة والحفاظ عليها . تشك

 

ــ ضرورة تنظيم ورش عمل في جميع الجامعات العراقية ومن األقسام العلمية  ذات العالقة واملتخصصين في هذا املجال  9

 ، حول تأثير التغيرات املناخية على صحة اإلنسان .

في تجنب الثار الكارثية التي تسببها الحروب على صحة  ــ إشراك منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة  للمساعدة2

ة .  سكان البلدان التي تدور النزاعات املسلحة على أراضيها ، وأن تأخذ دورها بجدي 

ات الرياح واألحزمة الخضراء  للتقليل من أثر تعرية التربة في  4 ــ سن  التشريعات التي تعمل على  تشجيع زراعة مصد 

 تحديد حركة الكثبان الرملية . األراض ي املتروكة  و 

ــ على الحكومة العراقية أن تجد الوسائل املناسبة التي تستطيع من خاللها إثبات مسؤولية القوات األجتبية التي أحتلت  7

 العراق واملطالبة بتعويض العراق عن الثار املترتبة على ذلك .

 وأهلل ولي التوفيق .
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 املصادر 

, الظواهر الغبارية واثرها في صحة االنسان في محافظة النجف, رسالة ماجستير غير منشورة , كلية ــ محمد محمود زنكنة 0  -  

 9109  جامعة الكوفة لسنة  -الداب 

ــ د. علي صاحب املوسوي/العواصف الترابية والغبارية واثرها على البيئة /بحث منشور في مجلة البحوث الجغرافية  9   -  

 .... 9101( . 2العدد)

حيدر عبود نعمة , دراسة إحصائية لتأثير اليورانيوم املنضب في زيادة األمراض السرطانية في العراق , مجلة كلية بغداد   -ــ   2

 9101لسنة -94للعلوم االقتصادية الجامعة العدد

ة جلة الداب /جامعة الكوفد. مثنى فاضل الوائلي /التأثيرات البيئية للعواصف الترابية في العراق /بحث منشور في م -ــ    4

 .. 9101العدد الرابع لسنة

ــ رافد عبد النبي /اثر الظواهر املناخية على النقل الجوي في العراق /اطروحة دكتوراه غير منشوره / كلية التربية للبنات  7  -  

 . 9109جامعة الكوفة / –

  :بحث منشور على اإلنترنيت . املوقع األلكترونيفاروق الباز,  العواصف الترابية من تأثير حرب العراق  ,  -ــ  1

instant&ion    -https://www.google.iq/webhp?sourceid=chrome   

ــ  0229مال ) حالة البيئة في العالم ــ مصطفى كمال طلبة > إنقاذ كوكبنا التحديات والمال  , إنقاذ كوكبنا التحديات وال  2  -  

 .    0224ــ بيروت .عام  9( مركز دراسات الوحدة العربية  ، ط  0229

ــ سالفة طارق عبد الكريم , الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة االحتباس الحراري ,  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية  3  -  

 القانون ،، جامعة القادسية .

ير جمعة عبد الجبار , الحماية الدولية للغالف الجوي , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية القانون ,جامعة بغداد ــ بش 2  -  

9112. 

د. عبد العزيز عبد الهادي مخيمر ,  تعليق على مجلة املبادئ والقواعد لحماية البيئة من التلوث عبر الحدود ,. املجلة   -ــ    01

 . ٨٩١2لسنة . ٣٤العدد  املصرية للقانون الدولي

حة: الثغرات و  00   -  
َّ
ــ مايكل بوته، كارل بروخ، جوردن دايمند ودافيد , القانون الدولي لحماية البيئة  أثناء النزاعات املسل

 .  9101سبتمبر/  أيلول  322، املجلة الدولية للصليب األحمرالعدد  29املجلد 

بات والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات اللجنة الدولية للصليب األحمر  -ــ  09 ِ
، املبادئ التوجيهية للكتي 

ح، جنيف،   
 
 0224النزاع املسل

اد         جامعة بغد –كلية القانون  -رسالة دكتوراه –ــ صالح عبد الرحمن الحديثي, النظام القانوني الدولي لحماية البيئة  02   -  

٨٩٩١ 
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 الئحة املراجع

  أمينة ناعمي : أحكام الشرط في القانون املدني املغربي على ضوء الفقه واالجتهاد  القضائي،دراسة مقارنة ،دار الفاق

 .9112والتوزيع ،السنة  املغربية للنشر

  9112محمد حسين منصور :شرط االحتفاظ بامللكية،دار الجامعة الجديدة للنشر ،السنة. 

 ية كلية العلوم القانون-الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة عبد املالك السعدي يوسف كبيطي : أطروحة لنيل شهادة

 . 9190-9191واالقتصادية واالجتماعية طنجة،املوسم الجامعي 

  

  0272حسن عكوش: املسؤولية املدنية في القانون املدني الجديد،مطبعة القاهرة الحديثة،الطبعة األولى. 

Ouvrages 

 Barreet Olivier,les contracts Portent sur le fond de Commerce,LGDJ,éd Delta,2001. 

 C Champaud : Contribution a la définition du Droit économique, éd , Dalloz 1967 .   

 F C janet : Aspect de droit économique , éd ,Dalloz ,1961. 
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 الحال واملآل مأسسة التعلم عن بعد باملغرب؛

Institutionalization of distance learning In Morocco; 

The situation and its destination 

بلعيد تويسالباحث :   
 باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق مراكش-جامعة القاض ي عياض

 مراكش –جامعة القاض ي عياض  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 بجامعة كامبريدج ReachSciلجمعية عضو الفريق القانوني 

Cambridge University ReachSci Society 

 : امللخص

ــــتثمار فيه؛ لم تعد ظاهرة محلية أو إقليمية فقط؛ بل غدت ظاهرة عاملية، ملا لها  ــ ــ ــــألة االهتمام بالتعلم عن بعد، واالسـ ــ ــ إن مسـ

.من دور بارز ومتميز في دعم مسيرة التعلم الفعال والتنمية املستدا  مة بمفهومها الشمولي التكاملي نماء  وإنماء 

ال ســــــــــــــيمــا أن العــالم اليوم يشــــــــــــــهــد ثورة تقنيــة وتكنولوجيــة كبيرة، ظهرت آثــارهــا بشــــــــــــــكــل واضــــــــــــــح على منــاحي الحيــاة 

الســــــياســــــية، واالجتماعية، واالقتصــــــادية، والتربوية، مما اســــــتدعى إدخال تعديالت جذرية وملموســــــة في الســــــياســــــات والخطط 

للدول، وأســــــــــــــاليب تفكيرها، وطرق حلها للمشــــــــــــــكالت، وقد ســــــــــــــاعد التطور املســــــــــــــتمر واملتزايد لتكنولوجيا املعلومات التعليمية 

ـــــة التعليمية، بتوفير بيئات جديدة للتعلم، مما مهد  ــ ــــســ ــ ــ ـــــكيل املؤسـ ــ ـــــاالت الحديثة في التفكير بجدية بإعادة النظر في تشــ ــ ولالتصــ

 الفتراض ي.لظهور نمط جديد من أنماط التعليم وهو التعليم ا

مما جعل الدول تتجه نحو مأســــــســــــة التعلم عن بعد بوضــــــعها تشــــــريع متكامل له، وهو ما شــــــرعت اململكة املغربية في 

 اتجاه تحقيقه ببدئها في تقنين مجال التعلم عن بعد.

 : مأسسة التعلم عن بعد، التعليم االفتراض ي، املؤسسة التعليمية، اململكة املغربية.الكلمات املفتاحية

Abstrat : 

Since the importance of distance learning, the investment is no longer only a local or regional phenomenon , but has become 

a global phenomenon, as it has a prominent and distinct role in supporting effective learning and sustainable development 

in its holistic and integrative sense of development. 

Especially since the world today is witnessing a major technical and technological revolution whose effects have 

clearly appeared on the political,social, economic and educational aspects, which necessitated radical and tangible changes 

in the educational policies and plans of states, and ways of thinking. This new technology has served humanity in different 

levels, by Solving problems, the continuing and increasing development of information technology and modern 

communication has helped to seriously consider reshaping the education institution by providing new learning 

environments, paving the way for the emergence of a new type of education, virtual education. 

This has led states to institutionalize distance learning by integrated legislation, which the Kingdom of Morocco 

has begun to achieve by legalizing distance learning. 

Keywords:  

institutionalization of distance learning  -  virtual education -   education institution  - Kingdom of Morocco 
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 لتعلم عن بعدضبط مفهوم ا

اخَتلف الباحثون وذوو االختصـــــــــــاص في تعريف التعلم عن بعد، لكن املتفق عليه بينهم أن التعليم عن بعد هو نظام 

ـــال املعرفة ملتعلم بعيد عن املؤســــســــة التعليمية؛ إما عن طريق املطبوعات، أو امللفات اإللكترونية، أو التلفاز، أو وســــائل  إليصـ

 .345ترنتالتكنولوجيا، أو عبر اإلن

ا، والتواصل بينهما،  ا وزمان  ويمكن حصر عناصر هذا النظام فيما يأتي: عملية التعلم، واملعلم واملتعلم املنفصالن مكان 

 .346وترجمة الوسائط املطبوعة أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتعلم الذي محوره املتعلم بدال من املعلم

ر املرسوم رقم: 
َّ
م أن هذا النمط من التعلم 9190غشت  94تعلق بالتعلم عن بعد الصادر بتاريخ امل 9.91.424وقد أق

 من أشـــــــكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤســـــــســـــــات التربية والتعليم 
 

 للتعلم الحضـــــــوري، وشـــــــكال
 

ُيعتبر في املغرب "... ُمكمال

تصــــــال الحديثة، بما يضــــــمن االســــــتمرارية في والتكوين، بصــــــفة مؤقتة أو دائمة، باســــــتخدام تكنولوجيا املعلومات، ووســــــائل اال

تقديم كل خدمات التربية والتعليم والتكوين، بصــــــــــــفة مؤقتة أو دائمة، باســــــــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات ووســــــــــــائل االتصــــــــــــال 

 الحديثة، بما يضمن االستمرارية في تقديم كل خدمات التربية والتعليم والتكوين.

ـــلطات الحكومية املعنية، أو األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو  ويتم اللجوء إلى التعلم عن بعد من لدن ــ ــ ــ ــ الســـ

ــــات التعليم العــالي غير التــابعــة للجــامعــات، وفق الكيفيــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ـــغــل، أو الجــامعــات، أو مؤســ ــ ــ ــ ــ مكتــب التكوين املنهي وإنعــاش الشـــ

 .347املحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية املعنية"

ـــح أن التعلم عن بعد قد ي ــ ــ ــ ما تقليديا معتمدا على الوثائق واملراجع الورقية، وقد يكون إلكترونيا وبذلك يتضـ
ُّ
كون تعل

معتمدا على اســـــــتخدام الشـــــــبكة العنكبوتية والتقنيات الحديثة؛ من برامج صـــــــوت وصـــــــورة، وقواعد بيانات، لتقديم الدروس 

 حيثما كان املتعلم، وفي أي مكان من أنحاء العالم.

 هدف الدراسة

تشــــــــــــخيصــــــــــــية للقوانين وآثارها)املحور األول(، ومشــــــــــــاريع القوانين)املحور الثاني( الداِخلة في مجال البحث هو دراســــــــــــة 

 التعلم عن بعد، التي تنبئ عن عزم اململكة املغربية على االتجاه نحو مأسسة هذا النمط من التعلم في مقبل األيام.

 

 املحور األول: حاُل التعلم عن بعد باملغرب

 تعلم.هذا النمط من ال عن بعد االضطرارية باملغرب، في الدفع بتسريع وتيرة الشروع في تقنين ساعدت واقعة التعلم

 أوال: واقع التعلم عن بعد االضطراري باملغرب

                                                           

ط، املعرفة لجامعة محمد الخامس بالربا 02-حســــــــــن بلحياح، رهانات التعليم عن بعد باملغرب، مقال منشــــــــــور بالدليل املعرفي لجائحة كوفيد 345

  20، ص 9191يوليوز  01؛ نحو خروج سريع من األزمة، تحليل التداعيات واقتراح الحلول، 02-واالبتكار والخبرة في مواجهة وباء كوفيد

لثالث اكوزماس منياني وتولي مبيوتي، التعليم املفتوح عن بعد في الدول النامية: املاضـــــــ ي والحاضـــــــر واملســـــــتقبل، بحث مقدم للمؤتمر العالمي  346 

  072، ص 9112والعشرين لتطوير التعليم املنعقد في مدينة ماستريخت في هولندا في حزيران، 

، واملنشور بالجريدة 9190غشت  94هـ املوافق ِلـ 0442محرم  07املتعلق بالتعلم عن بعد الصادر بتاريخ  9.91.424من املرسوم رقم:  9املادة  347

 . 1771، ص 9190شتنبر  1هـ املوافق ِلـ 0442 محرم 93، بتاريخ: 2102الرسمية عدد: 
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أثرت أزمة انتشــار فيروس كورونا املســتجد في بقاع العالم على عدة ميادين داخل الدولة، من ضــمنها ميدان التعليم؛  

ت هذه األزمة 
َّ
ـــلتها هذه الجائحة، والتي كان املغرب أحدها، فأوقف إذ شــــــــــــــل ــ ــ ــ ــ العملية التعليمية في العديد من البلدان التي وصـــ

نتيجة لذلك الدراسة الحضورية مؤقتا بكافة مؤسساته التعليمية، وهذا ما استدعى بالضرورة البحث عن بديل لذلك، فكان 

 رة هذه األزمة وقتئذ.بوصفه حال إلدا 348املخرج لهذه النازلة نهج التعليم عن بعد

وبذلك اختار املغرب، على غرار العديد من الدول، اعتماد نمط التعلم عن ُبعد، بوصــــــــــــــفه إجراء لتخفيف تداعيات 

ة بالدروس، مليئة  02جائحة كوفيد  على الزمن املدرســـــــــــــ ي، وضـــــــــــــمان اســـــــــــــتمرار العملية البيداغوجية. وكانت بذلك، تجربة غني 

 ورجال التعليم، مع التعبئة الكبيرة التي تم  تسجيلها في هذا الصدد. باإلكراهات، التي واجهت نساء

أن هذه التجربة تستوجب عملية تقييمية علمية وموضوعية؛ من  349وقد أقرت السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم

مال للتعليم أجـــل الوقوف على مواطن قوتهـــا وضــــــــــــــعفهـــا، وذلـــك في أفق االرتقـــاء بـــالتعليم عن بعـــد ومـــأســــــــــــــســــــــــــــتـــه، بـــاعتبـــاره مك

 .350الحضوري

لتربيــة للمجلس األعلى لمنظومــة التربيــة والتكوين والبحــث العلمي التــابعــة الهيئــة الوطنيــة لتقييم ألجــل ذلــك نظمــت 

ـــتنبر  92والتكوين والبحث العلمي، بشـــــــــراكة مع منظمة اليونيســـــــــيف، يوم األربعاء  ــ ــ ، ورشـــــــــة تفاعلية عبر تقنية التناظر 9190شــ

ان جــائحــة كوفيــد ”قــديم الــدراســـــــــــــــة التي أجرتهــا الهيئــة حول املرئي، تم  خاللهــا ت ـــاركــة نتــائجهــا مع كــافــة  “19التعليم إبــّ ــ ــ ــ ــ ــ ومشــ

ان  الفـــاعلين في املنظومـــة، بهـــدف الوقوف على املمـــارســــــــــــــــات، والفرص، وكـــذا التحـــديـــات البيـــداغوجيـــة التي واجهـــت التعليم إبـــ 

 .الجائحة

تع
ُ
ســـــــــــين وامل در 

ُ
ل نتائج هذه وســـــــــــلطت الدراســـــــــــة الضـــــــــــوء على تقييم امل

 
شـــــــــــك

ُ
مين لتجاربهم مع نمط التعلم عن ُبعد. وت

 
ل

ا  ان جائحة كوفيد  التعليم” لواقعالدراســـــة تشـــــخيصـــــ  ، عالوة على الفاق املســـــتقبلية للتعلم عن ُبعد في املغرب، ناهيك “19إبَّ

ـــالح التربعن متطلبات االســــتعداد ملا بعد الجائحة، ليس على مســــتوى حتمية التحول الرقمي فحســــب؛ ولكن لت وي حقيق اإلصـ

ا  .أساس 

 :351على النحو اآلتي 19بعض نتائج تقييم التعليم إبان جائحة كوفيد  وقد جاءت

 انخراط املدّرسين، مع ضعف اإلمكانيات 

ا لنســـــــــــــــاء ورجــال التعليم لضــــــــــــــمــان االســــــــــــــتمراريــة البيــداغوجيــة، حيــث إن   ا كبير 
 
منهم  %39.1أظهرت النتــائج انخراطــ

 .%02.4عن ُبعد خالل الحجر الصحي، مقابل اعتمدوا نمط التعليم 

 إقبال ضعيف على املنصة الرقمية الخاصة بالتعليم عن ُبعد 

                                                           

 م.9191مارس  01أعلن عن نهج نظام التعليم عن بعد بديال للدراسة الحضورية من تاريخ توقف هذه الدراسة الحضورية بتاريخ  348

أكتوبر  12ل الحكومي الجديد بتاريخ وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أصبحت في ظل التعدي 349

  م مقسمة إلى وزارتين؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث واالبتكار. 9190

رير جلسة حث العلمي، وارد بتقوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، جواب السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والب 350

 .03، ص 9191ماي  03األسئلة الشفهية بمجلس النواب املنعقدة بتاريخ 

 .9190شتنبر  21نشرت هذه الدراسة باملوقع الرسمي للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ:  351
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ســــين أكدوا أنهم اســــتخدموا، بالفعل، منصــــة  90.2% التي أحدثتها وزارة التربية الوطنية.  Telmid-Ticeفقط من املدر 

مين )
 
سين واملتعل در 

ُ
 لضمان االستمرارية البيداغوجية. ( على تطبيق "واتساب"%21.4في مقابل اإلقبال الكبير من طرف امل

 ك املعرفة الرقمية لدى املدّرسين
ّ
 ضعف في تمل

ســـــــــــين الذين شـــــــــــملتهم الدراســـــــــــة ال يتقنون التعامل مع تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــــــال، و 02,7% در 
ُ
 %12,0من امل

ط، بينما  ا.فقط لديهم مستوى عاٍل، أو عا %02,4لديهم مستوى متوس   ٍل جدر

 آراء متضاربة حول التعليم عن ُبعد 

جاه تجربتهم في التعليم عن ُبعد، في مقابل أن  27,4%
ُ
روا عن رضــــــــاهم ت ســــــــين عب  در 

ُ
غير راضــــــــين، أو  %19فقط من امل

ا.  غير راضين بتات 

 م بين التالميذ أثناء الجائحة
ّ
 غياب تكافؤ فرص التعل

ـــعوبات عف اإلمكانيات،  واجه أطفال األســــر ذات الدخل املحدود صـ م. وعانى هؤالء، في الدرجة األولى، من ضــــُ
 
في التعل

كن الضــــيق، واالكتظاظ داخل البيت، والبيئة  وعدم توفر التجهيزات الالزمة ملتابعة الدروس، إضــــافة إلى مشــــاكل أخرى، كالســــ 

رضت علي
ُ
ساِعدة.  كما أن الفتيات اشتكين من األعمال املنزلية التي ف

ُ
م.األسرية غير امل

 
 هن  على حساب التعل

ا قبــل الجــائحــة، فــإنــه تفــاقم أكثر خالل فترة الحجر  وهــذا املشــــــــــــــكــل ]ُمشــــــــــــــكــل عــدم تكــافؤ الفرص[ وإن كــان مطروحــ 

م تالميذ العالم القروي وأطفال األسر ذات الدخل املحدود.
 
 الصحي، مما أضر  بتعل

 

 االنعكاسات على التعلم 

ســــــــــين الذين شــــــــــملتهم الد %21يرى  در 
ُ
م، في من امل

 
راســــــــــة، أن التعليم عن ُبعد كانت له انعكاســــــــــات ســــــــــلبية على التعل

م التالميذ، أما  %02.7يرون أن له آثار إيجابية، بينما يعتقد  %92.7مقابل 
 
فيقولون إنهم ال  %92أن ليس له أي تأثير على تعل

م أم ال. 
 
عل  يعرفون ما إذا كان للتعليم عن ُبعد آثار على الت 

  
ُ
ميننسبة حضور امل

ّ
 تعل

ســـين الذين اعتمدوا نمط التعليم عن ُبعد؛ أن نســـبة حضـــور  %79أكد  در 
ُ
التالميذ كانت ضـــعيفة، إلى ضـــعيفة  من امل

ْيِن القروي والحضـــري، أظهرت النتائج أن نســـبة حضـــور التالميذ لحصـــص التعلم عن ُبعد في املناطق 
َ َ
ا. وباملقارنة بين العامل جدر

سين في العالم القروي وصفوا نسبة حضور التالميذ بأنها ضعيفة،  %10في املدن؛ ) النائية؛ كانت أضعف من مثيلتها در 
ُ
من امل

ا، في مقابل  سين في املدن وصفوها بذلك(. %44.3إلى ضعيفة جدر  من املدر 

خاصـــــــة بعينة من املتعلمين تم اســـــــتقصـــــــاءهم عن انطباعاتهم حول تجربة التعلم عن  352وقد خلصـــــــت دراســـــــة أخرى 

وهي: تنميــة املهــارات الــذاتيــة، التعــاون والتــآزر، واملالئمــة.  ،ود ثالث نقــاط ايجــابيــة بــارزة في تجربــة التعليم عن بعــدبعــد؛ إلى وج

                                                           

  22حسن بلحياح، م.س، ص  352

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

131 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

وإدارة  ،والكم الدراســ ي ،ومنهجية التدريس ،وتكافؤ الفرص ،فيما توصــلت إلى عدة تحديات ذات الصــلة بتكنولوجيا املعلومات

 وبيئة التعلم.  ،الوقت

 تهم قطاع التعليم العالي، إذ أحرزت ،لدولي صدرت في هذه الفترة عدة دراسات تقييمية لهذه التجربةوعلى املستوى ا

 0024؛ املرتبة: 354م، على املســتوى العالمي9190شــهر يناير من عام  353بعض الجامعات املغربية في تصــنيف "ويب ماتريكس"

 لجامعة الحسن الثاني. 9021تبة: لجامعة محمد الخامس، املر  0723لجامعة القاض ي عياض، املرتبة: 

ـــ ي عياض املرتبة: 355وعلى املســــــــــــتوى اإلفريقي ــ ــ ــ ــ ـــيب جامعة محمد  92، وكانت املرتبة: 01؛ نالت جامعة القاضـ ــ ــ ــ ــ من نصـ

 . 71الخامس، بينما حلت جامعة الحسن الثاني في املرتبة: 

ـــيب جامعة محمد  39، وكانت املرتبة: 07؛ حازت جامعة القاضــــــــــــــ ي عياض املرتبة: 356وعلى املســــــــــــــتوى العربي ــ ــ ــ ــ من نصـــ

 .10الخامس، بينما حلت جامعة الحسن الثاني في املرتبة: 

ويتجه العمل في ُمقبل األيام على إقرار إعداد تقرير وطني ســـــــــــنوي من قبل الســـــــــــلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي 

ـــ ي البرملان، والبحث العلمي حول وضــــــــــــــعية القطاع ومؤشــــــــــــــرات أدائه، وعرضــــــــــــــه على اللجنتين البرملانيت ــ ــ ــ ــ ـــــتين بمجلســـ ــ ــ ــ ين املختصـــ

 .357واملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على نشره، ووضعه رهن إشارة العموم

 نمط التعلم عن بعد باملغربتقنين ثانيا: البدء في 

هذه الســــياســــة ضـــمن قصــــد الدفع باملجال الرقمي على مســــتوى التعليم؛ ينبغي، على غرار ما قامت به بلدان أخرى، إقرار 

قـــانون. فـــالتعليم عن بعـــد، ومســــــــــــــطرة التصــــــــــــــــديق على الـــدروس عن طريق اإلنترنـــت والتعليم الهجين، والتكوين املســــــــــــــتمر عبر 

اإلنترنت، والحكامة اإللكترونية؛ تقتضــــــ ي جميعها إصــــــدار نص تنظيمي، يكون فيه املجال الرقمي وســــــيلة لتســــــريع عملية تحول 

ــــات التعليمية. ومن امل ــ ــ ــــســ ــ ــ مكن أن يتم التطبيق الناجح ملثل هذه الســــــــــياســــــــــة بإســــــــــهام من صــــــــــندوق الخدمة األســــــــــاســـــــــية املؤســ

 .358(FSUTللمواصالت )

                                                           

بادرة لتحسين حضور املؤسسات األكاديمية والبحثية على مواقع اإلنترنت، ولتشجيع وتوفير وصول ويعرف بحسب موسوعة ويكبيديا بأنه: "م 353

العلمية،  ةمفتوح ومجاني للمعلومات، ونشر النتائج العلمية" فهو بهذا املعنى ال يهدف إلى ترتيب أو تصنيف الجامعات بحسب معيار الجودة أو املكان

ا على تسجيل حضورها في الشبكة العنكبوتية، من خالل الرفع من حجم وجودة ما تعرضه من تفاصيل عن بقدر ما يترجم درجة التزامها وحرصه

لترتيب اإنتاجها البحثي، وتمكين املهتمين في شتى أنحاء العالم من الوصول إليه بيسر، بغية تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الجامعات، أي أن 

املعلومات املتوفرة عن الجامعات في مواقعها اإللكترونيةـ وتسمى هذه الطريقة بالتصنيف املعتمد على  في هذا التصنيف يعتمد على حجم ونوع

  Web Ranking اإلنترنت:

354 https://webometrics.info/en/world 

355 https://webometrics.info/en/Ranking_africa  

356 https://webometrics.info/en/Arab_world 

عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم  9190يونيو  90مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي صادر بتاريخ: من  20املادة  357

 العالي والبحث العلمي.

سهام في املتعلق بالبريد واالتصاالت عن بعد، وهدفها هو اإل  94-21بواسطة القانون  (SUT)تم إقرار الخدمة الشاملة لالتصاالت عن بعد  358

م أصبحت أنشطة هذه الخدمة مدعمة بحساب مخصوص وهو: صندوق الخدمة الشاملة 9117تقليص الفوارق في هذا املجال األخير. ومنذ سنة 

من رقم املبيعات غير الخاضعة للضريبة، واملستخلصة من تكاليف الربط املتبادل  %9(. وُيدَعم هذا الصندوق باقتطاع FSUTلالتصاالت عن بعد )

 .(ERPTللمستفيدين من الشبكات العمومية للتواصل عن بعد )
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ــكل  وعلى هذا األســــاس؛ ينبغي أن يخضــــع التطور الرقمي، لقوانين تنظيمية، لكي يكون رافعة لتحول التعليم باملغرب. ويشــ

ـــــادر بتــ 9.91.424املرســــــــــــــوم رقم:  ــ ــ ــ ــ ـــــت  94اريخ املتعلق بــالتعلم عن بعــد الصـــ ــ ــ ــ ــ م، أولى عالمــات تنزيــل املخطط الرقمي 9190غشـــ

نة لشروط وكيفيات تقديم نمط التعلم عن بعد لفائدة املتعلمين بمؤسسات  ِ
ن 
َ
ق
ُ
التعليمي باملغرب، وأولى التنظيمات الخاصة امل

ناول في تنظيمات عامة تت التربية والتعليم والتكوين املدرســــــــــــــ ي واملنهي والجامعي بالقطاعين العام والخاص. فيما صــــــــــــــدرت قبله

، املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ألزمت 70.02جزء منها نمط التعلم عن بعد، كالقانون اإلطار رقم: 

على الحكومة اتخاذ جميع التدابير الالزمة واملناســــبة لتمكين مؤســــســــات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في  22مادته 

لقطاعين العام والخاص من تطوير موارد ووســــــــــــــائط التدريس والتعلم والبحث في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ا

 وال سيما من خالل الليات التالية:

 تعزيز إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها؛ -

 ج املوارد الرقمية، وتكوين مختصين في هذا املجال؛إحداث مختبرات لالبتكار وإنتا -

 تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكمال للتعلم الحضوري؛ -

 تنويع أساليب التكوين والدعم املوازية للتربية املدرسية واملساعدة لها؛ -

 إدماج التعليم اإللكتروني تدريجيا في أفق تعميمه. -

 باملغرب املحور الثاني: مآل التعلم عن بعد

عملت الســــلطة الحكومية املكلفة بقطاع التعليم على وضــــع عدة مشــــاريع، منها التي تروم تطوير نمط التعلم عن بعد 

باملغرب، ومنها التي تبتغي توســـــــــيع نطاق نمط التعلم عن بعد باملغرب، واملالحظ أنها مشـــــــــاريع تتعلق فقط بالتعليم العالي دون 

 غيره.

 التعلم عن بعد باملغربأوال: مشاريع لتطوير نمط 

 انخرطت اململكة املغربية في مشــــــــــــــاريع تهم تطوير جانب التعلم عن بعد باملنظومة التعليمية، ومنها مشــــــــــــــروع ابن ســــــــــــــينا،

 ومشروع السحابة األكاديمية الوطنية.

 مشروع ابن سينا  -1

ا في منطقة حوض البحر ا ألبيض املتوســــط، والذي يهدف يعد مشــــروع ابن ســــينا من أكبر مشــــاريع التعليم عن ُبعد طموح 

ـــم  ــ ــ ـــــية، ويضــ ــ ـــينا االفتراضــ ــ ــ ـــــاء جامعة ابن ســ ــ ـــــبانيا،  07إلى إنشــ ــ ـــــا، اململكة املتحدة، إيطاليا، مالطا، إســ ــ دولة، وهي؛ قبرص، فرنســ

 تركيا، لبنان، األردن، فلسطين، سوريا، املغرب، مصر، الجزائر، تونس.

بادل املعلومات بين جميع املراكز التابعة لجامعة ابن سينا في ويهدف هذا املشروع إلى بناء شبكة حاسوبية يمكنها نقل وت 

، وهو مشروع من شأنه أن يقلص الفارق في مجال (AKW) (Avicenna Knowledge Campus)هذه الدول، والتي تعرف باسم: 

 تعليم العلوم التكنولوجيا على املستوى اإلقليمي.

                                                           

عد من طرف اللجنة الدائمة للبحث ال
ُ
لمي والتقني عإصالح التعليم العالي آفاق استراتيجية، تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أ

 79 ، ص9102، بتاريخ يونيو 7/9102واالبتكار بمشاركة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس، تقرير رقم 
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ذات األهداف املوحدة، واالهتمام املشــــــــترك، لتتبادل التجارب ويروم هذا املشــــــــروع تصــــــــميم شــــــــبكة تصــــــــل بين الجامعات 

والخبرات، وتكثف التعاون في التكوين، ورفع مســـتوى الجامعات، لتقلص الفجوة بين مســـتوى تلك الجامعات في تعليم العلوم 

من خالل بنــاء  وذلــك 359والتكنولوجيــا، فتتقــارب املخرجــات وتتشـــــــــــــــابــه؛ في جودة تكوينهــا، وحســــــــــــــن تــدريبهــا، وإحكــام إعــدادهــا

مجتمع من الجامعات في حوض البحر األبيض املتوسـط، تتشـارك في أمثل املمارسـات واالسـتخدامات التربوية من خالل شـبكة 

ـــتخــدام التكنولوجيــا في التعلم اإللكتروني،  ــ ــ ــ ــ ـــــرة في هــذه الجــامعــات، والعمــل على تعزيز اســـ ــ ــ ــ من مراكز التعلم اإللكتروني املنتشـــ

 والتعلم عن بعد.

مشــــــــــــــروع ابن ســــــــــــــينا أيضــــــــــــــا املســــــــــــــاهمة في ردم الهوة القائمة في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا على املســــــــــــــتوى ويبتغي 

اإلقليمي، من خالل اســــــــــــــتخــدام وســـــــــــــــائــل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت، على أن تتولى الجــامعــة االفتراضــــــــــــــيــة تعزيز دور 

إذ سـتوفر جامعة ابن سـينا منا ج دراسـية للتعلم عن بعد، توضـع مؤسـسـات التعليم العالي في املنطقة، وليس الحلول مكانها، 

ا لكل مركز من مراكز املعرفة ضـمن الـشبكة، وعددها  ا. 07خصيص   مركز 

 مشروع السحابة األكاديمية الوطنية  -2

تفاقية في افي خضم  التطور السريع للتكنولوجيات الحديثة، وتنامي حاجة مؤسسات التعليم العالي إليها؛ تم التوقيع على 

م، من خالل مشـــــــــــروع الســـــــــــحابة األكاديمية الوطنية 9107دجنبر  93الرباط تهمُّ تعزيز َرقمنة التعليم العالي في املغرب، بتاريخ: 

«Cloud Académique National» .الذي يرمي إلى إرساء أُسس بيئة متقدمة للتعليم والبحث، من خالل تكنولوجيا الحْوسبة ،

َع على مــذكرة بشـــــــــــــــأنــه بين كــل من وزارة التعليم العــالي والبحــث العلمي وتكوين األطر، واملركز ويعتبر هــذا املشــــــــــــــروع ِ
 
، الــذي ُوق

ل من نوعه على الصـــعيد اإلفريقي، ويدخل في إطار الجهود  “IBM”الوطني للبحث العلمي والتقني، وشـــركة  فرع املغرب؛ هو األو 

 ت التعليم العالي باملغرب.الرامية إلى تجاُوز األسلوب الكالسيكي في مؤسسا

وســــــــــــــيكون املركز الوطني للبحث العلمي والتقني قاعدة انطالق مشــــــــــــــروع الســــــــــــــحابة األكاديمية الوطنية، على أْن يشــــــــــــــمَل 

الجامعات املغربية الحقا، وســـــــــــــيتم  االقتصـــــــــــــار في املرحلة األولى على مســـــــــــــتوى شـــــــــــــعبة اإلعالميات، وســـــــــــــيشـــــــــــــمل مســـــــــــــتقبال باقي 

 التخصصات.

 يع لتوسيع نطاق نمط التعلم عن بعد في املغربثانيا: مشار 

انخرط املغرب في مشـــاريع تهم توســـيع نطاق نمط التعلم عن بعد باملنظومة التعليمية، منها مشـــروع إحداث مؤســـســـات رقمية 

 متخصصة، ومنها التي تروم االتجاه نحو تعزيز وتكريس االعتراف بالتعلم عن بعد نمطا أساسا للتكوين.

 360رقمية متخصصة أو متعددة التخصصات إحداث مؤسسات  -1

من أجل تنمية التعليم عن بعد، وتوسيع نطاق استعمال التكنولوجيات الرقمية في تطوير منظومة التربية والتكوين، 

وفق املقتضيات التشريعية والتنظيمية املعمول بها، ولضمان االنخراط التفاعلي في مجتمع املعرفة؛ أتاح ُمشرع مشروع قانون 

ق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لكل جامعة أو أي شــخص اعتباري آخر خاضــع للقانون العام أو الخاص؛ إحداث يتعل

 مؤسسات رقمية متخصصة أو متعددة التخصصات.

                                                           

مريم بناني، التعليم اإللكتروني في الجزائر الراهن واملستقبل، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  -جلول معزوزي  -أحمد بناني  359

  913، ص 9191يناير  07، 10، العدد 12املجلد 

 العالي والبحث العلمي.من مرسوم قانون يتعلق بتنظيم التعليم  11املادة  360
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ويمكن االعتراف بهذه املؤســــــــــســــــــــات الرقمية من قبل الدولة طبقا للشــــــــــروط والكيفيات املحددة وفق دفتر للتحمالت، 

 الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض. تضعه السلطة

 نحو تعزيز االعتراف بالتعلم عن بعد نمطا أساسا للتكوين -2

من مشــروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي أنماط التكوين املقدمة بمؤســســات  12حددت املادة 

 الية:التعليم العالي، بصفة خاصة، في األنماط الت

 التعليم الحضوري؛ -

 التعليم عن بعد؛ -

 التعليم املزاوج بين الحضوري وعن بعد؛ -

 التعليم بالتناوب؛ -

 أنماط التكوينات األخرى. -

وبذلك ســــــــيتم تجاوز اعتماد نمط التعلم عن بعد نمطا لتعويض التعلم الحضــــــــوري في أوقات األزمات، واالتجاه نحو 

 الحضوري. تكريس التعلم عن بعد نمطا مكمال للتعلم 

 خالصة

ــــتكمال  02بعد جائحة كوفيد  ــ ــ ــ ــــطرة إلى اسـ ــ ــ ــ ـــها مضـ ــ ــ ــ ــــات التعليمية باملغرب نفســ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ـــــربت العالم؛ وجدت املؤسـ ــ ــ التي ضــ

دروســــــــــــــها باعتماد نمط التعلم عن بعد، ومع الجهود املهمة التي بذلتها هذه املؤســــــــــــــســــــــــــــات في تقريب املقررات الدراســــــــــــــية من 

في املســــتوى املطلوب ألنها لم تكن عملية ممأســــســــة وال منظمة بأنظمة متخصــــصــــة، املتعلمين؛ فإن العملية التعليمية لم تكن 

 وال بتشريع قانوني، وال بتنظيم بيداغوجي مناسب، باإلضافة إلى التفاوتات التي ظهرت بين املؤسسات التعليمية في اعتمادها.

هت إلى الوزير املنتدب لدى الســـــلطة الحكومية املكلفة بقط ـــفويةلهذه األســـــباب ُوِج  ــــئلة شــ من  361اع التعليم عدة أسـ

طرف بعض الفرق البرملــانيــة تروم الكشــــــــــــــف عن اســــــــــــــتراتيجيــة الســــــــــــــلطــة الحكوميــة املكلفــة بقطــاع التعليم في رقمنــة التعليم 

 باملغرب.

ُه التقنين أيضــــــــا للنهوض بنمط التعلم عن بعد في املغرب؛ تكريس ضــــــــرورة تنظيم دورات تدريبية 
َ
ومما ينبغي أن يطال

   .362مستمر للمتعلمين، ولألساتذة في مجال الرقمنة، وعلى الخصوص في منا ج التدريس والتعلم عن بعدوتكوين 

                                                           

. 9191يونيو  09بتاريخ:  02321م؛ وسؤال فريق العدالة والتنمية رقم: 9102يوليوز  91، بتاريخ: 01221سؤال فريق األصالة واملعاصرة رقم:  361

سار عن مآل مشروع ، موضوعه االستف9102يوليوز  02قبل جائحة كورونا بتاريخ  2129هذا وقد صدر سؤال عن فريق العدالة والتنمية رقم: 

  السحابة األكاديمية لرقمنة التعليم العالي.

ويوظف  ،وعضو في فريق تعليمي، يصمم املحتوى التعليمي ،ألن دور األستاذ انتقل في هذه املرحلة الجديدة من ُملِقن إلى قائد ووسيط تربوي  362

ي. إن هذا الدور الجديد يتطلب منه التزود بمعرفة تقنية تمكنه من التكنولوجيا، ويشجع على تفاعل املتعلمين، ويطور لديهم حس التعلم الذات

 تصميم املحاضرات والدروس بطريقة تفاعلية جاذبة، وأن يتيح لصوت املتعلم بالظهور أكثر من ذي قبل. 

، 9191، نونبر 40، العدد 4املجلد  محمد أحمد أبو عدل، آليات مبتكرة للتعليم عن بعد في زمن الكورونا، مجلة العلوم التربوية والنفسية، :ُينظر

 .070ص 
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عىل -" تقدير التعويض عن االعتداء املادي عىل امللكية العقارية والخاصائص املراعاة يف ذلك 
 "-ضوء االجتهاد القضايئ 

"The assessment of compensation for material abuse of real property and the characteristics taken 

into account therein 

According to the jurisprudence-- 

 : وئيــــل العيــــاطالباحث 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بـاحث بسلك الدكتوراه

 فــاس–جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 

 :امللخص

داري هو املختص بالتعويض عن األضرار الناتجة عن االعتداء املادي على امللكية العقارية الخاصة؛ ويلعب يعتبر القاض ي اإل 

دورا مهما في حماية حق امللكية من خالل اتباع العديد من اإلجراءات القانونية املختلفة وكذا االعتماد على سلطته 

القانونية املنصوص عليها في القانون املحدث للمحاكم اإلدارية التقديرية، ويعتمد في تقييم هذا التعويض على األحكام 

 وقانون املسطرة املدنية

كما نجد أنه تم وضع قواعد جديدة من طرف القاض ي اإلداري أثناء تقييم هذا التعويض وهو ما نجده في كثير من االجتهاد 

 القضائي.

                                                           

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أنه" يتعين على السلطات  70.02من القانون اإلطار رقم:  22وقد نصت في هذا الصدد املادة 

 ة األطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربيةالحكومية ومؤسسات التكوين املعنية أن تعمل على مراجعة برامج ومنا ج التكوين األساس ي لفائد

لتكوين اوالتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءتهم املهنية، وذلك من خالل مالءمة أنظمة 

 صنف من أصناف التكوين. مع املستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية، مع مراعاة خصوصيات كل

صاصه، تكما يتعين على السلطات واملؤسسات املعنية املشار إليها في الفقرة السابقة أن تضع بشراكة مع الهيئات العامة والخاصة، كل في مجال اخ

 برامج سنوية للتكوين املستمر واملتخصص لفائدة األطر املذكورة، من أجل تطوير مهارتهم وتحسين مردوديتهم.

 من هذا القانون". 22تعين جعل التكوين املستمر إلزاميا وضمن عناصر تقييم األداء والترقي املنهي املشار إليها في الدالئل املرجعية الواردة في املادة وي

التربية والتكوين  املتعلق بمنظومة 70.02من حافظة املشاريع الخاصة بتفعيل مقتضيات القانون اإلطار رقم:  04وتطبيقا لذلك رام املشروع رقم 

؛ تطوير استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم. ولتحقيق الهدف العام من هذا 9191أكتوبر 12والبحث العلمي الصادرة بتاريخ: 

نا ج الشروع في وضع تصور املاملشروع، تم تحديد أهدافا خاصة تهم اإلدماج الناجع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املقاربة املنهاجية منذ 

سهام في إعداد والبرامج واملواد. وكذا تنمية وتطوير كفايات التالميذ في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم، وهو ما يفرض اإل 

ديد تغطي جميع املواد واألسالك الدراسية، من برامج ومنا ج تدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعداد موارد رقمية مكيفة وفق املنهاج الج

ة حضورية وعن يخالل مختبرات االبتكار واإلنتاج. باإلضافة إلى تكوين أطر تربوية ومختصين في مجال االبتكار وإنتاج املوارد الرقمية عبر دورات تكوين

 الصيانة والربط باإلنترنت وفق حكامة رقمية جيدة. بعد، دون إغفال العمل على استكمال تجهيز املؤسسات التعليمية ببنيات مناسبة مع

 
ُ
قرر املادة وقد بدأ إقرار هذه التكوينات أيضا بقطاع التعليم العالي بمناسبة وضع مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي؛ إذ ت

بمختلف أصنافها من ورشات لتقييم األداء ولتنمية الخبرة، ودورات  من هذا املشروع استفادة جميع األساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي 13

 تدريبية وتكوينات متخصصة وفق برامج سنوية محددة.
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Abstract: 

The administrative judge is competent to compensate for damages resulting from an administrative assault on 

real estate ; Plays an important role in protecting property rights by following different legal procedures and 

relying on his personal discretion, The assessment of such compensation depends on the legal provisions of the 

Administrative Courts Act and the Civil Procedure Act 

We also find that new rules have been established by the administrative judge during the evaluation of this 

compensation, which we find in many jurisprudence. 

 مقدمة

يعتبر حق امللكية من أهم الحقوق األساسية اللصيقة بذاتية اإلنسان في كل املجتمعات وهو من الحقوق املصانة بمقتض ى    

الشرائع السماوية والوضعية، والقدسية التي يكتسيها حق امللكية تجد أساسها في كونه من أوسع الحقوق العينية وأقواها 

للمالك قانونا، كحق االستعمال، وحق االستغالل، ثم حق التصرف وذلك طبقا للمادة خاصة من حيث السلطات املمنوحة 

 من مدونة الحقوق العينية، 04

"  منه الذي ينص: 27بل إن هذا الحق )امللكية( مكفول بمقتض ى أسمى قانون في البالد وهو الدستور وبالضبط الفصل 

ارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية ويمكن الحد من نطاقها ومم يضمن القانون حق امللكية.

 االقتصادية واالجتماعية للبالد، وال يمكن نزع امللكية إال في الحاالت ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون .... "

الثاني  رائنا للبندبمعنى أن القانون يحمي حق امللكية، دون أي إمكانية للمساس به أو سلبه من سلطة صاحبه، لكن وباستق

من نفس الفصل نجد على أن هناك استثناء على هذا املبدأ يتيح لإلدارة في حالة وجود ضرورة اقتصادية أو اجتماعية لتنمية 

املتعلق بنزع امللكية من  2.30البالد نزع هذه امللكية من صاحبها وفق اإلجراءات املحددة لذلك واملنصوص عليها في قانون 

 العامة واالحتالل املؤقت.أجل املنفعة 

لكن بالرغم من ذلك فإن هذا لم يمنع اإلدارة من الخروج عن كل هاته املقتضيات وإقدامها على االستيالء على عقارات 

الخواص، في مخالفة صارخة لألحكام الدستورية، وخروجا جسيما عن مبدأ املشروعية، ولقد اصطلح على هذا النوع من 

بمصطلح االعتداء املادي، والذي عرفه أحد الفقهاء بأنه " اعتداء على القانون في تصرف ينطوي على االستيالء فقها وقضاء 

مخالفة صارخة ملبدأ املشروعية، على أساس خروج سافر عن الضوابط القانونية التي تحدد آليات عمل اإلدارة في تسييرها 

 للمرافق العمومية ".

ع دعوى أمام القضاء اإلداري هذا دون الدخول في إشكالية االختصاص النوعي في ولكل متضرر من االعتداء املادي أن يرف

هذه الدعاوى، باعتبار أن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض وكذا املحاكم اإلدارية قد حسمت في املوضوع وأقرت أن دعاوى 

 .40.21ة بمقتض ى قانون االعتداء املادي هي من اختصاص القضاء اإلداري خصوصا بعد إحداث املحاكم اإلداري

حسب  363مما ال شك فيه أن القاض ي االداري وباعتباره املختص في البت في دعاوى التعويض الناتجة عن االعتداء املادي و 

، فهو يلعب دورا طالئعيا في تسيير هذه املحدث للمحاكم اإلدارية 40.21من قانون  13ما تنص عليه مقتضيات املادة 

                                                           

  363املحدث للمحاكم االدارية  40.21من قانون  13حسب منطوق الفصل  
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املعتدية، وكيف ال واملشرع 364عليه من ضمانات هامة لصيانة حقوق األفراد في مواجهة اإلدارة  الدعوى وذلك ملا يتوفر 

املغربي قد خول للمتضرر من االعتداء املادي، الحق في الحصول على تعويض على شكل قدر من املال يكون يجبر الضرر 

ن الدولة مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن من ق.ل.ع على أ 22ضمانا لحق امللكية، وهو ما كرسه املشرع  في الفصل 

، وهو ما يدفع بنا إلى التساؤل عن االجراءات القانونية التي يتبعها 365تسيير إدارتها وعن األخطاء املصلحية ملستخدميها

 القاض ي االداري لتقدير هذا التعويض ؟ وما هي القواعد املعتمدة لتقديره؟

 

ر )املطلب األول( اإلجراءات القانونية املتبعة لتقدياملوضوع إلى مطلبين رئيسيين خصصنا  األمر الذي دفعنا إلى تقسيم هذا

 التعويض.

 )املطلب الثاني( للخصائص املراعاة عند تقدير هذا التعويض.وفي حين سنتطرق في 

 

 املطلب األول: اإلجراءات القانونية املتبعة للتقدير التعويض

االداري ال يرتكز فقط على التخمين أو على مجرد األقوال املصرح بها أو فقط على  إن تقدير التعويض من طرف القاض ي

التي يمسكها بين يديه، فذلك لن يمكنه من معرفة القيمة الحقيقية للعقار موضوع االعتداء املادي وكذلك األضرار  الوثائق

ك إال باسترشاد القاض ي االداري عند تقديره التي على أساسها تبنى الصورة الكاملة للتعويض املطالب به، فلن يتمكن ذل

 للتعويض بعدة إجراءات فنية كالخبرة )الفقرة األولى( أو واقعية كمعاينة األماكن )الفقرة الثانية(

 الفقرة األولى: الخبرة

 .366الخبرة هي من أهم االجراءات التي تدخل ضمن مجال االجراءات املساعدة للقضاء

شخص مختص يسمى الخبير بمأمورية تنوير معارفه في املسائل التقنية أو الفنية التي يتوقف ويعهد بواسطتها القاض ي إلى 

 بأنها: 368، كما عرفها الفقه367على إدراكها الفصل في النزاع أو مأمورية معاينة وقائع مادية يشق على القاض ي الوصول إليها

هم لجالء مسألة غامضة يحتاج حلها إلى دراية علمية "اإلجراء الذي يستهدف االستعانة بذوي االختصاص واالسترشاد بآرائ

 فنية تخرج عن إطار التكوين العام للقاض ي ".

                                                           

لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة القاض ي اباه محمد الناجم، االعتداء املادي للجماعات الحضرية والقروية على حق امللكية، رسالة  9

  00، ص 9104ـ  9102عياض ـ مراكش ـ السنة الجامعية 

لسعدي انادية بولحجاج، حماية القضاء للملكية العقارية من االعتداء املادي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، جامعة عبد املالك  2

   24، ص 9109ـ  9100ـ طنجة، 

  366من قانون املسطرة املدنية 11إلى  72تنظمها الفصول من  

شق ، ممحمد املجدوبي االدريس ي ، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية املغربي ، مطبعة الكاتب العربي ، الطبعة االولى ، د 7

  34، ص  0221سنة 

  34368، ص  0222، مراكش ، مكتبة عليلي ، الطبعة األولى ،  زعيم ابراهيم ، نظام الخبرة في القانون املغربي 
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ولتحديد القاض ي االداري للتعويض عن االعتداء املادي على عقار مملوك للغير ال يتأتى بدون االستعانة برأي خبير مختص في 

ب أن تسند إلى خبير عقاري مختص، دون غيره وقد رفضت التقييم العقاري، فإن تقدير التعويض يبقى مسألة فنية يج

 .369األمور يجب أن تسند إلى أهلها، ال إلى غيرهم ألن الغرفة االدارية في هذا الصدد خبرة أنجزها ترجمان

مام أ وارتباطا بما سبق سنحاول ابراز إجراءات مباشرة الخبير لعمله )أوال( ثم بعد ذلك مناقشة تقرير الخبرة وقوته الثبوتية

 املحكمة )ثانيا(

 أوال: إجراءات مباشرة الخبير عمله

، فإنه يجدر 370بعد تعيين الخبير من طرف القاض ي اإلداري من أجل إجراء خبرة التقييم وذلك طبقا للمقتضيات القانونية 

لزام الخبرة ومن أهمها إعلى هذا الخبير املعين احترام الشكليات القانونية التي ألزمه املشرع  باتباعها، تحت طائلة بطالن 

الخبير باستدعاء األطراف لحضور الخبرة ثم تنفيذ املأمورية  وبعد االنتهاء  من أشغاله يضع تقريرا للخبرة ويودعه بكتابة 

 .ضبط املحكمة

 استدعاء األطراف لحضور الخبر -1

ر إشعار األطراف باليوم والساعة التي من قانون املسطرة املدنية على أنه: "يجب على الخبي 12تنص الفقرة األولى من الفصل 

 ستجرى فيها الخبرة.

 ويدعوهم للحضور فيها قبل امليعاد بخمسة أيام على األقل برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل."

فاملشرع املغربي بمقتض ى هذا النص ألزم الخبير باحترام مبدأ الحضورية أو الوجاهية خالل عمليات تنفيذ الخبرة، ويظهر من 

 .371صيغة الوجوب الواردة في النص أن املشرع املغربي جعل هذا االلتزام من النظام العام

من ق.م.م يكتس ي صبغة آمرة وهو يتعلق بحقوق  12حيث اعتبر أن الفصل  372وذلك ما ذهب إليه املجلس األعلى في قرار له

 الدفاع يجب احترامه مهما كانت طبيعة الخبرة.

ن الحكم على خصم دون ما على أقواله أو على األقل دعوته إلى إبدائها فكذلك ال يمكن االحتجاج فإذا كان املبدأ أنه ال يمك

 373على الخصم بخبرة لم يمكن من تتبعها أو أخفى عليه الخبير أحد عناصرها.

، 374تجريحوعالقة بذلك فإن املشرع املغربي أو كل لألطراف ممارسة حق تجريح الخبير املعين إذا ما توفرت أسباب هذا ال

فممارسة حق تجريح الخبير يكون بمجرد تبليغهم بالقرار القاض ي بالخبرة واطالعهم على الحكم التمهيدي الذي يتضمن 

                                                           

  369 013، ص  9107محمد الكشبور ، االعتداء املادي االداري على امللكية العقارية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة األولى ، سنة  

  370املحدث للمحاكم االدارية . 40.21من قانون  12املادة  

  371 009ق ، ص محمد املجدوبي ، مرجع ساب 

  021، ص 0230، غشت 92، مجلة قضاء املجلس األعلى، عدد 740، ملف مدني رقم 92/9/0230بتاريخ  10قرار املجلس األعلى،  رقم  00

ش ، الهام 009، أورده محمد املحجوبي االدريس ي ، مرجع سابق ، ص  021زكي محمود جمال الدين ، الخبرة في املواد املدنية و التجارية ، ص  

0373  

  374من قانون املسطرة املدنية املغربي  19الفصل  
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النقط التي حددتها املحكمة موضوعا للخبرة، وفي حالة عدم احترام هذا االجراء فإن ذلك يؤدي إلى بطالن الخبرة من أساسها 

 :375وفي هذا يقول املجلس األعلى

وحيث إن األمر القاض ي بتعيين خبر واستبداله ينبغي أن يبلغ ملن يعنيهم األمر، ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح قبل "

 القيام بإجراءات الخبرة، وعدم القيام بهذا التبليغ يترتب عنه حتما بطالن جميع اإلجراءات ت املتعلقة بالخبرة ".

رة، بل يشمل أيضا الحكم الصادر بناء عليها، فقد جاء في قرار للغرفة اإلدارية وبطالن الخبرة، ال يقتصر فقط على الخب

باملجلس األعلى ما يلي: " لكن حيث تشبت االدارة ببطالن تقرير الخبير املنتدب املرتكز عليه الحكم املستأنف بعدم تبليغ 

الذي يترتب عليه بطالن االجراءات املوالية ويفقد الحكم التمهيدي بانتدابه لها وال دليل في امللف على هذا التبليغ، األمر 

 376الحكم املستأنف سنده ويعرضه لإللغاء"

 تنفيذ الخبير للمأمورية ميدانيا -2

الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة واستدعائهم للحضور كخطوة أولى، فإنه يتعين بعد ذلك على الخبير  فبعد تبليغ االطراف

نتقاله لعين املكان، والوقوف بنفسه على العقار موضوع االعتداء املادي والذي يهدف النزول ألرض الواقع وذلك من خالل ا

 إلى تحديد قيمته الحقيقية.

لذلك فكثيرا ما نجد القاض ي االداري يعتمد على إجراء الخبرة من طرف خبير مختص في املجال العقاري كلما كان يبث في 

، 377ذلك قد رفضت الغرفة االدارية في هذا الصدد خبرة أنجزها ترجماندعوى من دعاوى التعويض عن االعتداء املادي، وب

ومن االفضل في هذا الصدد االستعانة بخبير مساح طبوغرافي، ألنه منهي متخصص وعمله أضبط، وخاصة متى تعلق األمر 

 .378بأوضاع وتقديرات معقدة 

العقار يتطلب بالضرورة زيارته ألخذ أوصافه  فوقوف الخبير على عين املكان يستمد أهميته و إجباريته، من كون تقييم

 .379الكاملة وأوصاف محيطه، وكذا قياس أبعاده بكل دقة، ما لم تكن عملية الوقوف على العقار مستحيلة 

وتبقى بعد ذلك التحقيقات والتحريات التي يجريها الخبير إلنجاز مهمته، التي تعتمد في جوهرها على تجربته ورأيه ومعرفته 

لعقاري، وكذا معرفته النفسية التي من شأنها أن تمكنه من بحث وتركيب مجموعات املحددات االقتصادية بالسوق ا

 والتقنية واملحاسبية والقانونية والضريبية ألجل تحديد قيمة عقار ما.

                                                           

، غير منشور، زعيم املاس ي، تقدير التعويض عن االعتداء املادي على امللكية العقارية في 41221، ملف عدد 97/1/0221بتاريخ  271قرار عدد  02

  007املغرب، مرجع سابق، ص 

، أوردته سميرة بونيت ، الحماية القضائية لحق امللكية العقارية  0131/21ف إداري عدد ، مل 3/09/0222بتاريخ  20قرار املجلس األعلى عدد  

-9101الرباط ،  سنة  –السويس ي  –بين نزع امللكية و االعتداء املادي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 

  376. 21، ص  9100

، اورده ابراهيم زعيم املاس ي ، مرجع سابق  ، ص  742/4/2/9112، ملف عدد  9112فبراير  2، بتاريخ  42ع  قرار القسم االداري الثالث ، 01

  . 972، الهامش  090

أناط املشرع باملساح الطبوغرافي مهمة القيام  بأعمال الخبرة في امليدان العقاري ، راجع بهذا الخصوص املادة األولى من القانون رقم  02

لق بمزاولة مهنة الهندسة املساحية الطبوغرافية و بإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين الطبوغرافيين و الذي دخل حيز املتع 21.22

 .  012. محمد الكشبور ، االعتداء املادي االداري على امللكية العقارية ، مرجع سابق ، ص  0224فبراير  97التنفيذ بظهير 

عويض عن االعتداء املادي على امللكية العقارية ، دراسة تأصيلية عملية مدعمة  بأحدث اجتهادات املجلس األعلى ، زعيم املاس ي ، تقدير الت 03

  044، ص . 9101الدار البيضاء ، الطبعة االولى ، سنة  –مطبعة النجاح الجديدة 
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 .380التقريرله تسمى بوفي آخر املطاف يعمل الخبير على بلورة ما تم القيام به أثناء إنجازه ملهمته، في وثيقة تعتبر خالصة عم

 وضع التقرير وايداعه  -3

يتعين على الخبير بعد إنهاء عمليات الخبرة أن يضع تقريرا للخبرة يضمن فيه ما قام به من إجراءات وأعمال ما استخلصه 

 من نتائج وهو بصدد تنفيذ املأمورية املنوطة به من طرف املحكمة.

م المر بالخبرة، وال يخرج هذا التقرير عن شكلين إما أن يأخذ شكل تقرير وهذا التقرير يأخذ شكال يتم تحديده بمقتض ى الحك

كتابي وهو الغالب وإما أن يأخذ شكل تقرير شفوي، على أنه يالحظ أن التقرير الشفوي يأخذ هو الخر في نهاية املطاف شكال 

 كتابيا على اعتبار أن مضمونه يدون في محضر ينجزه كاتب الضبط.

تقرير واحد للخبرة ولو تعدد الخبراء ألن املأمورية املنوطة بهم واحدة، فإذا كانت آرائهم مختلفة بينوا رأي كل ونشير أنه يوضع 

 .381من ق.م.م 11واحد واألسباب املساندة مع توقيع التقرير من طرف الجميع طبقا للفصل 

 تداء املادي أن يشتمل على األجزاء التالية:ونشير الى أنه يلزم في تقرير الخبرة تقييم العقار في دعاوى التعويض عن االع

جزء مسطري: يعتبر كديباجة للتقرير، يضمن فيه خبير التقييم للمراجع الكاملة لسند تعيينه من طرف املحكمة، ومراجع  -

 .382ملف القضية وأطرافها، والصيغة الكاملة للمهمة كما حددت له من طرف القضاء

تقنية املعتمدة في إنجاز املهمة بكامل تفاصيلها، وهو بمثابة دليل يتبعه التقنيون في جزء تقني: وهو مجموع االساليب ال -

 إنجاز أبحاثهم.

جزء وصفي تحليلي: من خالله يبرز الخبير الدراسة التحليلية واملنهجية التي قام بها، سواء بالسوق العقاري باملنطقة أو  -

ث املوقع واملساحة واملشتمالت واألبعاد، وشكله، ونوعه، ووضعيته بالنسبة للعقار املطلوب تقييمه في حد ذاته من حي

 القانونية، وجواره، وغير ذلك من العناصر والعوامل املؤثرة في قيمة العقار الحقيقية.

جزء املالحق: هذا الجزء يخص كل ما يتعلق بترتيب وترقيم جميع الوثائق التي اعتمد عليها الخبير في بحثه كيف ما كان  -

 ها وعددها.حجم

لدى كتابة الضبط متضمنا رأيه في املسألة  383و يجب على الخبير أن يودع تقرير الخبرة داخل األجل الذي حدده له القاض ي 

، ويعتبر هذا األجل أجال 384دون أن يكون ملزما للقاض ي الذي له الصالحية التقديرية للعمل به أو طرحه دون األخذ به 

اء على طلب الخبير، فإذا لم يحترم الخبير األجل املمنوح له جاز للقاض ي أن يستبدله إما بعد قضائيا يجوز للقاض ي تمديده بن

                                                           

االعتداء املادي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام ،  سهام  سوعار ، دور القضاء اإلداري في حماية امللكية الخاصة بين نزع امللكية و  02

  04، ص  9104-9102سطات ، السنة الجامعية  –جامعة الحسن األول 

 09020محمد املجدوبي االدريس ي ، مرجع سابق ، ص  

 04921ابراهيم زعيم املاس ي ، مرجع سابق ، ص  

 حث على احترام أجل إيداع تقرير الخبرة حتى ال يتم تطويل املسطرة و تعطيل الفصل في القضايا:راجع بهذا الشأن مناشير وزارة العدل التي ت 99

  0222يناير  02بتاريخ  191منشور رقم    -

 0222يوليوز  09بتاريخ  9322منشور رقم    -

  0222ماي  03بتاريخ  377منشور رقم   -

،  22ازن بين أطراف الدعوى اإلدارية ، املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية ، عدد محمد الوزاني ، دور القاض ي اإلداري في تحقيق التو  92

  20، ص . 9110أبريل  –مارس 
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توجيه إنذار له أو دون توجيه أي إنذار ، واملشرع املغربي قد حدد أجل إليداع تقرير الخبرة في شهر ابتداء من تاريخ تبليغ األمر 

 . 385من ق.م.م  930قا للفصل أو القرار املتعلق بالخبرة وذلك في قضايا محددة طب

 ثانيا: مناقشة تقرير الخبرة وقوته الثبوتية أمام املحكمة

عندما يضع الخبير تقريره والذي يعتبر باكورة عمله وتفعيال للمهام التي أسندت إليه، يقوم الخصوم بمناقشته وتعبر املحكمة 

ما بين االستناد عليه في كل ما يتعلق بتقييم القيمة  عن موقفها من هذا التقرير وبعد ذلك يتم الحسم في قوته الثبوتية

 الحقيقية للعقار موضوع تقدير التعويض أو خضوعه لقواعد البطالن التي قد تعتري كافة إجراءات التحقيق.

 مناقشة التقرير وموقف املحكمة منه  -1

صوم وذلك حتى يتمكنوا من مناقشته يجب على املحكمة بعد ايداع تقرير الخبرة املنجزة لديها، أن تقوم بعرضه على الخ

وجاهيا وحضوريا، وهكذا تستدعي كتابة الضبط األطراف بمجرد وضع التقرير )الكتابي( لالطالع عليه وتشعرهم بتاريخ 

 الجلسة التي ستتابع فيها املناقشة.

م ج ولهم أن يبدوا آرائهويمكن للخصوم أن يتعرضوا في مناقشتهم إلى جميع عمليات الخبرة وما استخلصه الخبير من نتائ

 بشأنها بكل حرية.

حتى وإن كان التقرير غير مكتوبا أي كان شفويا فإن القاض ي في هذه الحالة يقوم بتحديد تاريخ الجلسة التي يستدعي لها 

 األطراف بصفة قانونية وبعد ذلك يقوم الخبير بتقديم تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.

 .386ف أخذ نسخة من ذلك املحضر قصد تقديم مستنتجاتهم إن اقتض ى األمر ذلك وارتباطا بذلك يمكن لألطرا

فبعد إجراء هذه املناقشة الوجاهية تقوم املحكمة بإصدار حكمها في النازلة ويكون حكمها معبرا عن موقفها إزاء تقرير الخبرة 

 فيما يلي: 387والذي يمكن أن نلخصه

 ابه ونتيجته دون أن تكون ملزمة بتبرير موقفها.إما أن تأخذ بتقرير الخبير برمته أي بأسب -

 إما أن تأخذ بالنتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مع بناء رأيها على أسباب أخرى. -

وإما أال تأخذ بتقرير الخبرة كليا ذلك أن القانون ينص على أنه "ال يلوم القاض ي في أي حال من األحوال باألخذ برأي الخبير  -

 من ق.م.م(. 11/4راء " )الفصل أو الخب

 وإما أن تصرح ببطالن تقرير الخبرة ملخالفته القانون. -

 وإما أن ترجع املأمورية إلى الخبير ليتدارك ما اعترى تقريره من عيب أو نقص. -

                                                           

من قانون املسطرة املدنية : " ال يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف املحكمة االبتدائية أو غرفة االستئنافات  930الفصل   94

  . االستئناف ... و يجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهرا ابتداءا من تاريخ تبليغ األمر أو القرار املتعلق بإجراء الخبرة . " بها أو محكمة

  25من قانون املسطرة املدنية املغربي 11الفصل  

  (0، الهامش ) 094اإلدريس ي ، مرجع سابق ، ص ، أورده محمد املحجوبي  412راجع أبو الوفا أحمد ، التعليق على نصوص اإلثبات ، ص  91
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فيه: "وإن تعيين الذي جاء  388وإما أن تعهد باملأمورية لخبير أو خبراء آخرين وذلك ما ذهب إليه املجلس األعلى في قرار له -

املحكمة خبرة ثانية ال ينبئ عن عدم اقتناعها بالخبرة األولى، وال العدول عنها، وهي غير ملزمة بأخذ رأي األولى أو الثانية إذ لها 

 كامل السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة األولى التي عملت بها".

أن تقدير التعويض عن طريق الخبرة املطلوبة في مجال االعتداء ولعل من أبرز القواعد التي قررها قضاء الغرفة االدارية بش

 :389املادي، نذكر على وجه الخصوص

أن تقرير خبرة التقييم العقاري الخالي من مواصفات العقار املعتدى عليه ومن العناصر التقنية للعقار وغير املرفق  -أ

 ر ناقص ال يمكن االعتماد عليه.باملراجع التي تم االطالع عليها بمصلحة التسجيل والتنبر هو تقري

تكون الخبرة ناقصة إذا لم يبين الخبير ما إذا كان العقار املتنازع فيه مندمجا داخل املدار الحضاري وال يبين   -ب

 املساحة التي تفصله عن ذلك املدار وال أعطى بيانات حول ما إذا وقعت بيوع مماثلة للعقار.

ب املقارنة أن يبين في تقرير خبرة التقييم عقود البيع التي تمت بنفس املنطقة يجب على الخبير في حالة أخذه بأسلو  -ج

 بتاريخ االعتداء على العقار املطلوب تقييمه أم العقود السابقة عن تاريخ االعتداء فهي ال تصلح أساسا للمقارنة.

ي ير إبرازها للعناصر املعتمدة فأن تخفيض املحكمة ملبلغ التعويض املقترح من طرف الخبير املعين من طرفها من غ -د

 التقييم و دون اللجوء إلى خبرة مضادة هو أمر غير مستساغ ، سيما إذا طالب األطراف بتلك الخبرة املضادة .

 ورغم ذلك يبقى تقدير التعويض مسألة موضوعية تندرج في إطار السلطة التقديرية للمحكمة االدارية.

 القوة الثبوتية لتقرير الخبرة -2

بقت اإلشارة لذلك أن الخبرة هي من اإلجراءات املساعدة للقضاء، و تتجلى هذه املساعدة، بالنسبة لدعاوى التعويض كما س

عن االعتداء املادي، في استعانة القاض ي الناظر في الدعاوى املذكورة بخبراء التقييم، بغية الوصول منه إلى تقديرات تكون 

 . 390جراة وفق معايير علمية دقيقةمبنية على معطيات ميدانية و واقعية و م

، و معها يكون الخبير مكلف بمهمة عامة ولهذا فإن تقريره يعد وثيقة 391فالخبرة القضائية تكتس ي طابع الخدمة العامة 

، فله قوة في اإلثبات حتى ادعاء التزوير بالنسبة لألمور التي تحققها الخبير بذاته ضمن حدود املهمة املكلف بها، 392رسمية 

هذا األساس يكون تقرير الخبرة حجة في بياناته املتعلقة بتاريخها و باستدعاء األطراف وحضورهم أو تغيبهم وبكل  وعلى

املعاينات املادية واألعمال الشخصية التي قام بها الخبير في حدود صالحياته بحيث ال يقبل طلب إجراء تحقيق للتأكد من 

 .393عدم صحة املعلومات التي أوردها الخبير

                                                           

  09، ص  0212، ماي  3منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى ، عدد  91/2/0212بتاريخ  070قرار املجلس األعلى ، ملف مدني ، عدد  92

 01228محمد الكشبور ، االعتداء املادي االداري على امللكية العقارية ، مرجع سابق ، ص  

 039عيم ، تقدير التعويض عن االعتداء املادي على امللكية العقارية باملغرب ، مرجع سابق ، ص ابراهيم ز  92

، منشور بمجلة قضاء املجلس االعلى ، عدد  122تحت عدد  04/2/0233و هو ما أكد عليه قرار للغرفة املدنية باملجلس األعلى صدر بتاريخ  21

 .  33، ص  0233، نونبر  40

،  0233، نوفمبر  40، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد  2229/31ملف مدني عدد  04/2/0233بتاريخ  122األعلى رقم قرار املجلس  20

  33ص 

32 Olivier , Michel : (mesures d’instruction confiées a un technicien) , encycolopedie DALLOZ . procédure  2 , 2 éme Edition , page - 423    
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نظرا ألهمية هذا اإلجراء و قوته الثبوتية يجعل االستعانة به في مجال تقدير التعويض تكاد تكون أمرا حتميا، و يفسر هذا و 

،  394أن الغرفة اإلدارية ال تقبل التقديرات التي تقوم بها محاكم أول درجة بصورة جزافية و من غير اللجوء إلى أهل الخبرة 

 .395تصدر األحكام استنادا على رأي الخبراء  و من الناحية العملية كثيرا ما

لكن ذلك ال يمنع من خضوع تقرير الخبرة للبطالن وذلك طبقا للقواعد العامة لبطالن اإلجراءات املدنية، ما دام املشرع 

 املغربي لم ينص على قواعد خاصة ببطالن إجراءات التحقيق بما فيها إجراء الخبرة.

قانون املسطرة املدنية املغربي الحالي قد أخذ فيما يخص نظرية بطالن اإلجراءات املدنية وقد تبين لنا مما سلف ذكره أن 

من ق.م.م والذي يستخلص منه  42بقاعدة عامة هي "ال بطالن بغير ضرر"، وقد تم تجسيد هذه القاعدة بمقتض ى الفصل 

كل دفاع في الجوهر وكشرط ثاني أال يقبلها  أن حاالت البطالن واإلخالالت الشكلية واملسطرية يجب كشرط أول أن تثار قبل

 القاض ي إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال.

ويرى القضاء الفرنس ي من قبيل العيوب الشكلية التي تلحق الخبرة عدم حلف الخبير اليمين، عدم احترامه ملبدأ الوجاهية، 

خبراء على التقرير في حال التعدد مع ثبوت اتفاق آراء كل إغفال إثبات أقوال الخصوم في محضر أعماله، عدم توقيع أحد ال

الخبراء، تأخير في إيداع التقرير، واعتبر من قبيل العيوب املوضوعية التي تلحق الخبرة عدم قيام الخبير بتنفيذ الخبرة بنفسه 

 .396أو عدم إجراء الخبرة من طرف كافة الخبراء املنتدبين بحيث أجراها احد منهم فقط

: "بما أن الطاعنة قدمت مستنتجاتها في الجوهر بعد إنجاز الخبرة دون أن تتمسك قبل 397في قرار للمجلس األعلى وقد جاء

 ذلك ببطالنها لعلة عدم استدعائها من طرف الخبير للحضور أثناء قيامه بمهمته فإن الطعن يكون غير مقبول".

البد أن يكون مطبوعا باملوضوعية والواقعية، متضمنا تحليال  وبالتالي وبناء على ما سبق، فإن التقرير الذي ينجزه الخبير 

شافيا لكل البيانات واملعلومات املرتبطة بالعقار، كما يجب على الخبير أن يلتزم بالنقاط املحددة له من طرف القاض ي 

كمه ة تحت طائلة تعرض حاإلداري، وهذا األخير، يبقى ملزما بالتعليل في حالة استبعاده لتقرير الخبرة وذلك بأسباب معقول

 لإللغاء.

 الفقرة الثانية: معاينة األماكن

، إمكانية النزول إلى أرض الواقع ملعاينة العقار 398خول املشرع املغربي القاض ي اإلداري من خالل إجراء معاينة األماكن

قار، لتقدير التعويض الذي املعتدى عليه معاينة فعلية، تمكنه من أخذ نظرة واقعية كاشفة عن الحالة املادية لهذا الع

 يتوافق وقيمته الحقيقية.

                                                           

،  039، أشار إليه زعيم ابراهيم ، مرجع سابق ص  400220/2/9114، ملف ع  97/7/9117بتاريخ  209قرار القسم االداري الثالث ع  22

  421الهامش 

  20 - 21، ص  9110أبريل  –، مارس  22ن منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية ، عدد  0221ماي  3، بتاريخ  99قرار املجلس األعلى رقم  24 

 .091 – 097محمد املجدوبي اإلدريس ي، مرجع سابق، ص  27

  91، ص 0221أبريل  9، 01، منشور بقضاء املجلس األعلى عدد 94/09/0212، بتاريخ 27قرار املجلس األعلى، ملف مدني، عدد  21

 2137إلى  12و قد نظم املشرع إجار معاينة األماكن في قانون املسطرة املدنية من الفصول  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

144 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

املحدث للمحاكم اإلدارية لم يشر إلى اعتماد القاض ي مثل هذه اإلجراءات، إال أنه يمكن  40.21وبالرغم من أن قانون 

 دنية.التي تنص على أنه تطبق أمام املحاكم اإلدارية قواعد املسطرة امل 399من نفس القانون  12االستناد إلى املادة 

وبالرغم من ندرة إجراء معاينة األماكن في قضايا االعتداء املادي إال أن الواقع العملي قد أثبت التجاء القاض ي اإلداري إلى 

الصادر عن املجلس األعلى  74القيام بمعاينة العقارات محل االعتداء املادي من خالل قرارات قضائية، من بينها القرار رقم 

 9990/4/9/11400و  2012/4/9/11 – 0143/4/9/12صوص امللف اإلداري عدد بخ 91/0/9101بتاريخ 

مما يدفعنا في هذه الفقرة إلى اإلحاطة بكل اإلجراءات التي يسلكها القاض ي عند لجوئه للمعاينة، وما هي القوة الثبوتية إلجراء 

يصدره القاض ي اإلداري نتيجة االعتداء املعاينة وحجيته القانونية؟ وما مدى تأثيره على الحكم القاض ي بالتعويض والذي 

 املادي الناتج عن نشاط اإلدارة؟

 أوال: إجراءات املعاينة

إلى جانب الخبرة يستعين القاض ي أيضا بوسيلة املعاينة، حيث يمكن للقاض ي أن ينتقل بنفسه أو ينتدب من يقوم مقامه إلى 

 .401عين املكان للتحقيق حول الوقائع التي تساعد في حل النزاع

وينطلق إجراء املعاينة بأمر من املحكمة إما تلقائيا وإما بناء على طلب األطراف، وللمحكمة السلطة التقديرية املطلقة لرفض 

 طلب إجراء املعاينة واملقدم من طرف أحد األطراف، إذا ما اعتبرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب.

من ق.م.م، و نرى أنه من األفضل أن يأخذ  19ض ى حكم قضائي حسبما نص عليه الفصل وتتخذ املحكمة قرار املعاينة بمقت

من قانون اإلجراءات املدنية من إمكانية األمر شفاهيا باالنتقال  42املشرع املغربي بما أقره املشرع الجزائري في الفصل 

 .402للمعاينة ملا في ذلك من تخفيف للشكلية وتسهيل ملهمة القاض ي

م املعاينة بحضور األطراف وليس في غيبتهم إذ يتعين على القاض ي أن يحدد في حكمه القاض ي باملعاينة اليوم ويجب أن تت

والساعة التي تتم فيها املعاينة بحضور األطراف الذين يقع استدعائهم بصفة قانونية، فإذا كان األطراف حاضرين وقت 

عين املكان، ويمكن له أن يوفر أو أن يستأنف الوقوف على عين  النطق بالحكم أمكن للقاض ي أن يقرر حاال االنتقال إلى

 .403املكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد األطراف في اليوم املحدد بسبب اعتبر وجيها

ويتعين على القاض ي أن يصحبه عند إجراء املعاينة كاتب ضبط، فال يحق للقاض ي أن ينتقل إلى عين املكان بدون حضور 

يحق لكاتب الضبط أن يجري املعاينة نيابة عن القاض ي، وفي هذا الصدد صدر قرار عن املجلس األعلى  كاتب الضبط، وال 

جاء فيه: "وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة ذلك أنه يتجلى من تعليالت القرار املطعون فيه أنه استند فيما قض ى به من 

كز القاض ي املقيم بإنزكان أن أمرت بها وأوكلت إجراء القيام بها تأييد الحكم املستأنف على املعاينة التي كان سبق ملحكمة مر 

من ق.م.م من أن  21و 13و 12إلى كاتب الضبط الذي حرر محضرا بها وموقعا من طرفه، خالفا ملا اقتضته الفصول 

                                                           

املحدث للمحاكم اإلدارية: "تطبق أمام املحاكم اإلدارية القواعد املقررة في قانو املسطرة املدنية ما لم ينص قانون  40.21من قانون  12املادة 23

  على خالف ذلك".

، مطبعة األمنية، 04لك، العدد أشار إليه أستاذنا العربي مياد، العمل القضائي في مجال نزاعات أمالك الدولة، سلسلة إعالم و تبصير املسته 22

  41الرباط، ص  9102

 2940محمد الوزاني، دور القاض ي اإلداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى اإلدارية، مرجع سابق، ص  

  029.41محمد املجدوبي اإلدريسيس، م.س، ص  

 42من قانون املسطرة املدنية. 12الفصل  
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إلى  تماع أثناء االنتقالالقاض ي إذا أمر بمعاينة إما تلقائيا أو بطلب من األطراف فإنها ال تتم إال بحضوره، وله وحده حق االس

 404األشخاص الذين يعينهم من طرفه وكاتب الضبط"

ويجوز للقاض ي أن يستمع لألطراف والشهود أثناء االنتقال إلى عين املكان موضوع اإلجراء القاض ي باملعاينة، واالستماع إلى 

الله تسهيل عمليات املعاينة هؤالء األشخاص من طرف القاض ي ال يقصد به الحصول على دليل إثبات بل يستهدف من خ

 الستجماع معلومات حول العقار موضوع التعويض من طرفه.

وبعد إنجاز املهمة يحرر محضر باالنتقال إلى عين املكان ويوقع حسب األحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب 

 .405الضبط أو من طرف القاض ي املقرر أو القاض ي املكلف بالقضية وكاتب الضبط

وهذ املحضر الذي يوقع عليه من طرف القاض ي وكاتب الضبط يودع رهن إشارة األطراف املعنية الذين يبقى لهم الحق 

 .406لالطالع عليه

 ثانيا: القوة الثبوتية للمعاينة

حكمة املعاينة إجراء من إجراءات التحقيق تستمد منه املحكمة دليال مباشرا لإلثبات، فهي تؤدي إلى املزيد من استنارة امل

وفهمها للدعوى املعروضة عليها، كما أنها قد توضح مزيدا من املعطيات عن العقار موضوع املعاينة واستجالء ألي غموض 

حول القيمة الحقيقية للعقار موضوع التعويض، وذلك بالوقوف على حقيقة العقار الواقعية من طرف املحكمة، وهي بعض 

 .407في فصل النزاع األحوال الدليل القاطع الذي ال غنى عنه

ولإلشارة فإن اعتماد املحكمة إلجراء املعاينة كدليل إثبات في النزاع ال يتعارض مع القاعدة الفقهية التي تنص على عدم جواز 

استناد القاض ي في حكمه على معلوماته الشخصية، ألن هذا املبدأ أو هذه القاعدة تنطبق على علمه السابق بالوقائع الكون 

 الخصوم، وليس على العلم الذي يحصل عليه بحضور الخصوم وبمناسبة ممارسته الوظيفة.بغير رقابة 

ويرى بعض الفقه أن بإمكان القاض ي أال يأخذ بنتيجة املعاينة إذا استشعر أن ثمة تغييرات قد أدخلت على ما عاينه بحيث 

 408علم يعد يطابق الحقيقة أو أن معاينته لم تؤد إلى تكوين قناعته بصدد النزا

وختاما يمكن القول على أن إجراء املعاينة بالرغم من ندرة اعتماده من طرف القضاء االداري في مجال التعويض عن 

االعتداء املادي إال أن ذلك ال يمنع من اعتماده بشكل أكبر نظرا ألهميته في استجالء كل غموض حول العقار موضوع دعوى 

اض ي االداري على حقيقة العقار موضوع التعويض، واستجماع كل املعلومات املطالبة بالتعويض وذلك من خالل وقوف الق

واملعطيات والتي يمكن له االستعانة بها أو االستناد عليها لتقديره لهذا التعويض وذلك تجنبا لإلضرار بالطرف املتضرر من 

ادي الذب أضر بملكيته وكذلك التعويض غير االعتداء املادي، حتى ال يتعرض هذا األخير للضرر مرتين، األولى في االعتداء امل

 العادل الذي أضر بحقوقه وعدم استفادته من الحماية القضائية و القانونية التي تمنح له.

                                                           

  .013، ص 91، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى، عدد 97، تحت عدد 17241، في امللف املدني 92/0/0231قرار املجلس األعلى بتاريخ  42

  44من قانون املسطرة املدنية. 21الفصل  

 45 29محمد الوزاني، مرجع سابق، ص  

منشور بمجلة القضاء والقانون،  ،741971، ملف األحوال الشخصية وامليراث، عدد 24، تحت عدد 91/0/0221قرار املجلس األعلى بتاريخ  41

  022، ص 091عدد 

 02147محمد املجدوبي اإلدريس ي، مرجع سابق، ص  
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 املطلب الثاني: مراعاة القاض ي اإلداري لخصائص التعويض عن االعتداء املادي عند تقديره

املادي باالعتماد على عدة عناصر تعتبر ضرورية للحصول على يعمل القاض ي اإلداري عند تقديره للتعويض عن االعتداء 

تعويض عادل وموضوعي وذلك بتبيان مساحة العقار موضوع االعتداء ومواصفاته التي يتميز بها، ومزاياه واملتمثلة في الغرض 

ا يؤثر في قيمة العقار الذي أعد له )تجاري أم فالحي أم صناعي(، ثم موقعه ما بين تواجده باملدار الحضري أو القروي مم

صعودا ونزوال، وذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها صادر عن الغرفة اإلدارية والذي أيدت فيه قرار استئنافية 

الرباط اإلدارية، والتي اعتمدت في قرارها هذا مواصفات العقار وموقعه والذي جاء فيه ما يلي: "حيث إنه ملا تبين للمحكمة 

لخبير أن هذا األخير عاين القطعة األرضية موضوع النزاع فتأكد له أنها توجد على الضفة اليمنى لطريق مكناس، من تقرير ا

درهم للمتر املربع الواحد، و اعتبرت هذا الثمن ال يتسم بأي غلو في  0211بمخرج مدينة مريرت بموقع البأس به مقترحا مبلغ 

متر مربع وعلى مواصفاتها املشار إليها أعاله، فإنها قد  011رضية املحددة في التقدير اعتمادا على صغر مساحة القطعة األ 

 .409أبرزت عناصر التقييم املعتمد من طرفها و عللت قرارها تعليال كافيا..."

وباإلضافة لذلك فإن القاض ي اإلداري يعمل على مراعات الخصائص التي يتميز بها التعويض عن االعتداء املادي، وذلك على 

ف باقي الدعاوى األخرى املشابهة، هذه الخصائص هي من قبيل عدم اعتداد القاض ي اإلداري باملساهمة املجانية خال 

والتعويض عن زائد القيمة لفائدة اإلدارة املعتدية )الفقرة األولى(، ثم عمل القاض ي اإلداري على تحديد تاريخ تقدير 

(، وأخيرا أن دعوى التعويض عن االعتداء املادي ال يطالها التقادم )الفقرة التعويض في مجال االعتداء املادي )الفقرة الثانية

 الثالثة(.

 الفقرة األولى: عدم اعتداد القاض ي اإلداري باملساهمة املجانية والتعويض عن زائد القيمة

واجهة تتمتع بها اإلدارة في ميعتبر مبدأي املساهمة املجانية والتعويض عن زائد القيمة كون أنهما من الحقوق واالمتيازات التي 

الخواص، وعالقة بذلك يمكن أن نتساءل هل القاض ي اإلداري وعند تقديره للتعويض عن االعتداء املادي يراعي هذان 

 املبدئين؟

 أوال: املساهمة املجانية

ق أنشطتها خاصة فينا يتعلمبدأ املساهمة املجانية الذي يعتبر من أهم االمتيازات التي يمنحها القانون لإلدارة عند ممارسة 

بقيام هذه األخيرة بإنجاز الطرق العامة، والتي تفرض على أصحاب العقارات املجاورة لها، وذلك إما بشكل رضائي أو بسلوك 

املتعلق بالتعمير والتي تعتبر املرجع  09.21410من قانون  22مسطرة نزع امللكية، وقد تم التنصيص على ذلك في املادة 

 نوني لهذا املبدأ.األساس ي والقا

                                                           

 48، غير منشور 331/4/9/9112، ملف إداري رقم 21/09/9112بتاريخ  234قرار محكمة النقض عدد  

ة في مساحة الطرق العامة الجماعية، وذلك إما برض ى املتعلق بالتعمير: "تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقع 09.21من قانون  22املادة  42

 مالكها وإما بنزع ملكيتها منهم، مع مراعاة األحكام الخاصة التالية:

لغ ة مبـ يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية املقررة إحداثها ملزما باملساهمة مجانا في إنجازها إلى غاي

جزء من أرضه يعادل مستطيال يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة األراض ي الواقعة على الطريق املراد إحداثها على يساوي قيمة 

 أن ال تتعدي هذه املساهمة قيمة ربع البقعة األرضية؛
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ويستنتج من هذه املادة بأن املشرع يحدد نسبة املساهمة املجانية في مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيال يكون 

عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة األرض الواقعة على الطريق املراد إحداثها على أال تتعدى هذه املساهمة 

 .411بقعة األرضيةاملجانية قيمة ربع ال

من قانون التعمير ومطالبة املالك املجاورين  22فإذا كان املشرع قد منح للجماعات إمكانية التشبث بمقتضيات املادة 

باملساهمة مجانا في إحداث الطرق العمومية، فإن ذلك يبقى متوقفا على االتفاق بالتراض ي بين الجماعة وبين املالك 

عة مسطرة نزع امللكية في مرحلتها القضائية، أما إذا لم تقم الجماعة بسلوك إحدى هاتين املجاورين أو أن تباشر الجما

 .412املسطرتين اعتبر عملها من جراء ذلك اعتداء ماديا على امللكية العقارية

ن وهو ما كرسه العمل القضائي من خالل عدة قرارات صادرة عن املجلس األعلى بحيث نجد في قرار لها جاء فيه: "حيث أ

من القانون املحتج بخرقه الذي يفرض املساهمة املجانية على احتالل األراض ي التي تصير  22تطبيق مقتضيات الفصل 

مجاورة للطريق العام، يتطلب إما العمل على استمالك األرض عن طريق التراض ي أو نزع ملكيتها طبقا للقانون، وبالتالي يبقى 

 413ملذكور وهو ما طبقته املحكمة عن صواب"االعتداء املادي غير مشمول باملقتض ى ا

وبالتالي فإنه يمكن القول أن القضاء اإلداري املغربي قد ذهب في االتجاه الصحيح عندما لم يعتد بمبدأ املساهمة املجانية في 

دارة بار عمل اإل قضايا االعتداء املادي على امللكية العقارية، ومن ضمن ذلك تقدير التعويض دون مراعاة هذا املبدأ نظرا العت

 عمال غير مشروع مما يفقدها االمتيازات املمنوحة لها من بينها مبدأ املساهمة املجانية.

 ثانيا: التعويض عن زائد القيمة

املتعلق بنزع  2.30414يتميز مبدأ زائد القيمة عن مبدأ املساهمة املجانية في كون أن األول منصوص عليه في قانون رقم 

املتعلق بالتعمير، وأيضا  09.21ة العامة و االحتالل املؤقت، في حين أن الثاني منصوص عليه في القانون امللكية ألجل املنفع

ألنه في حالة إقرار مبدا املساهمة املجانية فإنه يتم تخصيص قيمة هذه املساهمة قبل صرف التعويض للمنزوعة ملكيتهم 

حيث تقوم الجماعة بعد مرور املدة املذكورة على إنجاز التجهيزات وهذا على عكس زائد القيمة الذي ال يتم إال بعد سنتين 

 415العمومية، بإصدار قرار تعين بموجبه العقارات التي تحقق لها زائد القيمة بمناسبة إنجاز املشروع.

أجلها  ية منومبدأ التعويض عن زائد القيمة يتحقق متى كان إعالن أو تنفيذ األشغال أو العمليات التي نزعت أو ستنزع امللك

، فإن املالك %91سيدخل على قيمة بعض األمالك املجاورة الخاصة غير تلك املعنية مباشرة بنزع امللكية، زيادة تتجاوز 

                                                           

قابل للبناء بموجب الضوابط الجاري بها  ـ إذا بقي من بقعة أرضية، بعد أن يكون قد أخذ منها ما يلزم إلنجاز طريق عامة جماعية، جزء غير 

  العمل يجب على الجماعة أن تتملكه إذا طلب منها املالك ذلك". 

 2150-32اباه محمد الناجم، مرجع سابق، ص  

، 9101سنة  املتعلق بالتعمير، مجلة أمالك الدولة، العدد السابع، 09.21من القانون رقم  22محمد محروك وهشام بلحوتي، قراءة في املادة  70

  29ص 

، عن املصطفى التراب، القضاء اإلداري 9114يوليوز  04، املوافق ل 0112/4/9/9110، امللف اإلداري رقم 220قرار املجلس األعلى عدد  79

  003، ص 9102وحماية امللكية العقارية، مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة االولى، 

 نزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت:املتعلق ب 2.30من قانون رقم  72الفصل  72

فإن املستفيدين من هذه  %91"إذا كان االعالن أو تنفيذ األشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض األمالك الخاصة زيادة تتجاوز   

القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة املعنية الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد 

 باألمر."

 2254محمد محروك وهشام بلحوتي، مرجع سابق، ص  
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، بدفع تعويض يساوي نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه 416املستفيدين من هذه الزيادة يلزمون على وجه التضامن

 .417الكيفية إلى الجماعة املعنية

 2.30تفعيل مبدأ التعويض عن زائد القيمة ال يتم إال من خالل اتباع اإلدارة لإلجراءات القانونية لنزع امللكية وفق قانون إن 

وذلك ما عبر عنه املجلس األعلى  418املتعلق بنزع امللكية واالحتالل املؤقت، أو من خالل االتفاق بالتراض ي مع مالك العقار

 .419د من قراراته)محكمة النقض حاليا( في العدي

 الفقرة الثانية: تحديد تاريخ منطلق تقدير التعويض

املتعلق بنزع امللكية  2.30من القانون رقم  91إذا كان تاريخ تحديد التعويض عن نزع امللكية محدد قانونا في إلطار الفصل 

ادي غير محدد، وقد تضاربت الراء بهذا من أجل املنفعة العامة، فإن تحديد تاريخ تقدير التعويض في إطار نظرية االعتداء امل

الشأن بين من يجعله هو تاريخ حيازة العقار، أو تاريخ إقامة الدعوى أو تاريخ إجراء الخبرة. مع العلم أن اختالف هذه التواريخ 

 .420له انعكاس على قيمة التعويض

يازة العقار حتى ال يكون هناك تراخ من وقد سار بعض العمل القضائي على جعل تاريخ بداية تحديد التعويض، هو تاريخ ح

املدعي في إقامة الدعوى بغية الرفع من قيمة التعويض استنادا للمبدأ القائل بأنه "ال يجوز للدائن أن يحدد مقدار دينه"، 

الذي جاء  421وهذا ما تبنته بعض املحاكم اإلدارية في العديد من قراراتها و من بينها قرار محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش

فيه: "وحيث من جهة أخرى فقد صح ما تمسك به املستأنف ذلك أن التعويض عن الرقبة يستحق بتاريخ إقامة املنشأة 

 العامة على العقار موضوع النزاع و ليس بتاريخ رفع الدعوى".

 ستحق بتاريخ  : "حيث أن التعويض عن الرقبة إنماالذي جاء فيه 422ونفس الش يء بالنسبة لقرار آخر لنفس املحكمة

إنشاء املنشأة العامة ال بتاريخ رفع الدعوى إذ ال يمكن للمتضرر أن  ستفيد من تراخيه في رفع دعوى التعويض عن 

 االعتداء املادي بخصوص ارتفاع قيمة العقار..."

اريخ مة الضرر بتلكن على غير ذلك، األجدر وبصفة عامة فإن الفقه والقضاء الن يسلمان بوجوب تقدير التعويض وفقا لقي

صدور الحكم، بالنظر إلى أن قيمة الضرر الحقيقية ال تحدد سوى في ذلك التاريخ ال قبله، وأنه في سبيل التمسك بمبدأ 

 .423التعويض الكامل، يستلزم أن يكون التعويض متطابقا مع قيمة األضرار وقت صدور الحكم

                                                           

La solidarité passive77 و يقصد بالتضامن هنا هو التضامن بين املدينين أو التضامن السلبي 

 من ق.ل.ع.  011والذي نظمه املشرع املغربي ضمن الفصل 

ع امللكية من أجل املنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار محمد الكشبور، نز  71

  .977، ص 9112البيضاء، 

 22.57أباه محمد الناجم، مرجع سابق، ص  

ن املصطفى التراب، القضاء االداري وحماية ، ع9112أبريل  92، املوافق ل 222/4/9/9113، ملف إداري عدد 929قرار املجلس األعلى عدد  73

  099امللكية العقارية، مرجع سابق، ص 

إصدار خاص، يناير -سعيد العقاوي، اإلشكاالت التي يطرحها االعتداء املادي على امللكية العقارية، مجلة املحاكم اإلدارية، العدد الخامس 72

  .42، ص 9102

 0412/0204/9102.60، امللف رقم 19/14/9104الصادر بتاريخ  270، رقم قرار محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش 

 032/1/9100.61، في امللف رقم 2/1/9109الصادر بتاريخ  727قرار محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش، عدد  

ملية مدعمة بأحدث اجتهادات محكمة ابراهيم زعيم املاس ي، تقدير التعويض عن االعتداء املادي على امللكية العقارية، دراسة تأصيلية ع 19

  .42، ص 9101النقض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
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األكثر عدالة، وذلك لتفادي التغييرات االقتصادية التي تطرأ ما بين ويمكن القول بأن هذا التوجه القضائي في هذا املنحى هو 

تاريخ وقوع الضرر وتاريخ صدور الحكم، وذلك بالرغم من قول بعض الفقه بأن تاريخ تحقق الضرر هو الذي يجب اعتباره في 

لضرر التي كانت موجودة في التعويض، بمعنى أنه يتم وفق عناصر ا 424تحديد التعويض عنه أي اليوم الذي نشأ فيه الحق

 وقت نشوء الحق، وليس بتاريخ إصدار الحكم، ألن هذا األخير فقط يعترف بحق له وجود سابق وليس منشأ له.

 

 الفقرة الثالثة: دعوى التعويض عن االعتداء املادي ال يطالها التقادم

 .425ا مجاله الخاصيقصد بالتقادم مرور املدة، وهو إما تقادم مكسب وإما تقادم مسقط، ولكل منهم

 من ق.ل.ع بشأن موضوعه وآثاره على ما يلي: 220الذي ينص الفصل 426ويهمنا في دراستنا هذه التقادم املسقط

 "التقادم خالل املدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن االلتزام"

 م ال يعتد به في إطار نظرية االعتداء املادي، وبالتاليوفي إطار االعتداء املادي، كرست الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى أن التقاد

من قانون االلتزامات والعقود ال يعتد به في إطار دعاوى االعتداء املادي على امللكية  011فإن ما تقتضيه أحكام املادة 

 العقارية وكذلك األمر دعاوى التعويض في هذا اإلطار.

د على أن التعويض فيما يتعلق بجريمة أو شبه جريمة تتقادم بمض ي خمس من قانو االلتزامات والعقو  011وتنص املادة 

سنوات، تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه العلم اليقيني للمتضرر بالضرر وباملسؤول عن الضرر، وفي حالة عدم علمه فإنها 

 تتقادم في جميع الظروف خالل عشرين سنة.

دم االعتداد بالتقادم في دعاوى التعويض عن االعتداء املادي في العديد ولقد أكدت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى على ع

 من قراراتها وقد جاء في أحدها:

"...ملا كانت الغاية من التعويض هي جبر الضرر، وملا كان التعويض يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، وملا كان من 

تداء املادي على أرض املدعين وأن الدولة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة الثابت من أوراق امللف أن طلب التعويض بني على االع

 لنزع امللكية، حسب ما تقتضيه املصلحة العامة.

وأن املحكمة لم تأخذ بع معتبرة  0273شتنبر  1من الظهير املؤرخ في  74وحيث دفعت الدولة بالتقادم على أساس الفصل 

 انون االلتزامات والعقودمن ق 011التقادم الخمس ي الوارد في املادة 

وحيث لئن كانت املحكمة ملزمة بالبت في التقادم في إطار الفصل املحتج به، فإن نازلة الحال تدخل في إطار االعتداء املادي 

 427على ملك الغير، وهذا االعتداء يبقى مستمرا باعتباره واقعة مستمرة ال يمكن االعتداد بتقادمها..."

                                                           

عربية، لعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، املجلد األول، دار النهضة ا 12

  .210ريخ، ص القاهرة، بدون تا

التقادم قد يكسب الحق العيني املرتبط بالعقار غير املحفظ عن طرق الحيازة التي تحققت لها كامل شروطها، وقد يسقط الدعوى املتعلقة  14

  بااللتزام، فاألول يكسب الحق العيني والثاني يسقط الدعوى املتعلقة بالحق الشخص ي.

 65من ق.ل.ع. 229إلى  220فصول من نظم املشرع أحكام التقادم املسقط في ال 

وما بعدها، محمد الكشبور، االعتداء  011، ص 24، منشور بمجلة املعيار، العدد 9112مارس  02قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ  11

  .002املادي على امللكية العقارية، مرجع سابق، ص 
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ذا التوجه إنما ينبع من حرصه على حماية حقوق مالكي العقارات املعتدى علها، ويحول دون تحصن وتبني القضاء اإلداري له

 .428الجماعات الحضرية والقروية ـ اإلدارة بصفة عامة ـ بمسألة التقادم

منها ية، و وذلك ما ذهبت فيه أيضا محاكم املوضوع في قراراتها بشأن التقادم في دعاوى االعتداء املادي على امللكية العقار 

 محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط والتي جاء في أحد قراراتها ما يلي:

"يشكل االعتداء املادي واقعة مستمرة ال تسقط بالتقادم مادامت اإلدارة لم ترفع يدها عن العقار املستولى عليه، ولم تقم 

 .429املشروعية"بجبر الضرر الناتج عنه، ومن تم ال تسري أحكام التقادم النعدام صلته ب

"وحيث إنه فيما يخص الدفع املتعلق بسقوط الحق املدعي بالتقادم  وفي قرار آخر للمحكمة اإلدارية  بالرباط جاء فيه:

فإنه ـ وكما استقرت على ذلك الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى )محكمة النقض( في العديد من قرارايها ـ فما دام األمر في 

تداء مادي، وأن اإلدارة لم تضع لتصرفها هذا الغير مشروع أي حد بدليل تواجدها على العقار النازلة يتعلق بحالة اع

موضوع النزاع فإن الضرر الالحق باملدعي هو من النوع الذي يتجدد كل يوم وبالتالي فإنه يتعذر في هذه الحالة احتساب 

 430ه."مدة التقادم، مما يكون معه هذا الدفع في غير محله ويتعين استبعاد

فإذا كان القاض ي اإلداري يهدف إلى حماية حقوق األفراد من خالل تبنيه مبدأ عدم تقادم دعاوى التعويض الناتجة عن 

االعتداء املادي، فإنه باملقابل ينبغي أن يعمل على ضمان حقوق اإلدارة باعتبارها تهدف لتحقيق منفعة عامة، و بالتالي فإن 

عتبر محورية في عمل القاض ي اإلداري، وذلك بالعمل أيضا على تحميل املتضرر صاحب العقار مسألة املوازنة بين املصلحتين ت

موضوع النزاع في مجال االعتداء املادي على ملكيته العقارية شطرا يسيرا من املسؤولية، جراء تهاونه وتراخيه في املطالبة 

 خاصة.بحقوقه حفاظا منه ـ القاض ي اإلداري ـ على املصلحتين العامة وال

وختاما يظهر لنا الدور املهم الذي يناط بالقاض ي االداري في مجال دعاوى التعويض عن االعتداء املادي، فهو املختص في 

املحدث للمحاكم اإلدارية، مما يجعله مجبرا على  40.21من قانون  13البت في مثل هذه الدعاوى طبقا ملنطوق املادة 

عامة والخاصة، وذلك من خالل االجراءات املعتمدة واملتخذة من طرفه فيما يخص تقدير التوفيق واملوازنة بين املصلحتين ال

التعويض عن االعتداء املادي على ملكية الخواص، وعالقه بذلك نجد على ان القضاء االداري او القاض ي االداري قد أسس 

ا النوع من الدعاوى، ليبقى هذا األخير لقواعد خاصه تتعلق بتقدير هذا التعويض في ظل غياب نص قانوني صريح ينظم هذ

يجتهد من أجل إيجاد الحلول املناسبة للفصل في مثل هذا النوع من الدعاوى خاصة وأن أحد طرفيها طرفا ضعيفا والطرف 

 االخر هو طرفا قويا له من االمتيازات ما يجعله في موقف املعتدي والقاض ي اإلداري يعمل من أجل خلق نوع من املوازنة بين

الطرفين بداية من اإلجراءات املتخذة للبحث في القضية إلى مرحلة الحكم فبها والعمل على تنفيذ هذا الحكم وما يثره هذا 

 األخير من إشكاالت قانونية وواقعية إذا كان الحكم صادرا ضد اإلدارة املعتدية.

 

                                                           

 01.67، ص 9109، دجنبر 0ية، مجلة التواصل القضائي، العدد عبد العتاق فكير، االعتداء املادي على امللكية العقار  

، عن املصطفى تراب، القضاء 9112يوليوز  03، املوافق ل 002/11/9112، ملف رقم 711قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، عدد  13

 . 090اإلداري وحماية امللكية العقارية، مرجع سابقن ص 

قضية عبد الرحيم فتحية واملجلس البلدي لتمارة  9110دجنبر  97، املوافق ل 974/22، ملف رقم 0123، حكم عدد املحكمة اإلدارية بالرباط 12

، "واملجلس البلدي لهرهورة، منشور في: امحمد الفروجي، قانون نزع امللكية في ضوء العمل القضائي وفق آخر التعديالت "نصوص قانونية محينة

 .094، ص 9102الجديدة ـ الدار البيضاء، الطبعة األولى، مطبعة النجاح 
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   املراجع واملاصادر
 

املادي على امللكية العقارية، دراسة تأصيلية عملية مدعمة بأحدث  ابراهيم زعيم املاس ي، تقدير التعويض عن االعتداء (0

 9101اجتهادات محكمة النقض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 

باه محمد الناجم، االعتداء املادي للجماعات الحضرية والقروية على حق امللكية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون  (9

 9104ـ  9102م، جامعة القاض ي عياض ـ مراكش ـ السنة الجامعية العا

-سعيد العقاوي، اإلشكاالت التي يطرحها االعتداء املادي على امللكية العقارية، مجلة املحاكم اإلدارية، العدد الخامس (2

 9102إصدار خاص، يناير 

مللكية و االعتداء املادي ، رسالة لنيل دبلوم املاستر سهام  سوعار ، دور القضاء اإلداري في حماية امللكية الخاصة بين نزع ا (4

 9104-9102سطات ، السنة الجامعية  –في القانون العام ، جامعة الحسن األول 

 9109، دجنبر 0عبد العتاق فكير، االعتداء املادي على امللكية العقارية، مجلة التواصل القضائي، العدد  (7

حقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية املغربي ، مطبعة الكاتب العربي ، محمد املجدوبي االدريس ي ، إجراءات الت (1

 ، 0221الطبعة االولى ، دمشق ، سنة 

محمد الوزاني ، دور القاض ي اإلداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى اإلدارية ، املجلة املغربية لإلدارة املحلية و  (2

 9110أبريل  –، مارس  22التنمية ، عدد 

املتعلق بالتعمير، مجلة أمالك الدولة، العدد  09.21من القانون رقم  22محمد محروك وهشام بلحوتي، قراءة في املادة  (3

 9101السابع، سنة 

نادية بولحجاج، حماية القضاء للملكية العقارية من االعتداء املادي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،  (2

 9109ـ  9100ـ طنجة،  جامعة عبد املالك السعدي

نادية بولحجاج، حماية القضاء للملكية العقارية من االعتداء املادي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص،  (01

 9109ـ  9100جامعة عبد املالك السعدي ـ طنجة، 

 0222، زعيم ابراهيم ، نظام الخبرة في القانون املغربي ، مراكش ، مكتبة عليلي ، الطبعة األولى (00

زعيم املاس ي ، تقدير التعويض عن االعتداء املادي على امللكية العقارية ، دراسة تأصيلية عملية مدعمة  بأحدث اجتهادات  (09

 9101الدار البيضاء ، الطبعة االولى ، سنة  –املجلس األعلى ، مطبعة النجاح الجديدة 

13) Olivier , Michel : (mesures d’instruction confiées a un technicien) , encycolopedie DALLOZ . procédure  2 , 2 

éme Edition. 
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 ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو إقتاصادية الفاصل
Separation for technological, structural or economic reasons 

بدر الحيموديالباحث :   
 باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص

محمد األول وجدةجامعة   واالجتماعيةقانونية واإلقتصادية كلية العلوم ال  

 

 ملخص املقال:

وما يليه من مدونة الشغل على مجموعة من اإلجراءات  11إن املشرع املغربي نص في إطار مقتضيات الفصل 

ل قد صالتي ينبغي احترامها لفصل األجراء ألسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية، السيما وأن هذا الف

أصبح منتشرا بشكل كبير ويتم استغالله من قبل املشغلين، خاصة وأن أزمة كورنا وما خلفته من آثار جعل 

العديد من املقاوالت تتضرع بالصعوبات االقتصادية وبمرض كوفيد، وبالتالي العمل عن بعد واالستغناء عن 

نة الشغل، وبالتالي التضرع باإلجراءات وما يليه من مدو  11األجراء واالتجاه نحو تطبيق مقتضيات الفصل 

املسطرية املنصوص عليها في الفصول السابقة الذكر، مما يجعل الدور الكبير للقضاء ليبين ويفصل في هذه 

 الخروقات التي أصبحت متعارف عليها في الوسط املقاوالتي.

Article Summary : 

The Moroccan legislator stipulated, within the framework of the provisions of Article 66 and the 

following of the Labor Code, a set of procedures that should be respected for the separation of 

employees for economic, structural or technological reasons, especially since this chapter has 

become widely spread and exploited by employers, especially since the Corona crisis and what Its 

effects have made many companies plead with economic difficulties and Covid disease, and thus 

work remotely, dispense with wages, and move towards implementing the requirements of 

Chapter 66 and the following of the Labor Code, and thus invoking the procedures stipulated in 

the previous chapters, which makes the great role of the judiciary to clarify and separate In these 

violations, which have become commonplace in the entrepreneurial community. 

 

   :مــــقــــدمــــة

الشغل لكل فرد مطلبا ال غنى عنه داخل املجتمع خاصة وأنه يعتبر وسيلة كبرى لتحقيق  يشكل عقد

على اعتبار أنه يعمل على توفير املتطلبات اليومية التي تسعى إلى تحقيق الكرامة اإلنسانية، فمنذ  الكرامة،

إصدار مجموعة من النصوص القانونية الهادفة لتنظيم  دخول املغرب لعهد الحماية عمل املشرع املغربي على

 بمدونة املتعلق  65.99عالقات الشغل، هذه األخيرة التي تميزت بالشتات والتفريق إلى غاية صدور القانون 

 الوطني االستثمار أمام املجال والتنافسية، ولفتح العمولة تحديات ورفع التنمية لرهانات استجابة جاء الشغل

 .عصري  اقتصاد لبناء به املنوط الدور  ألهمية الخاص بالقطاع واألجنبي

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

153 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

تواجهه  قد املشغل فإن الشغل، استقرار دعم الشغل ملدونة األساسية األهداف بين من كان فإذا

 بعض فصل العمل على عليه تفرض أو املالية أو التكنولوجية والتي قد االقتصادية الظروف مجموعة من

  لمقاولة.العمال إلعادة التوازن ل

عملية  وسائل إدخال باإلضافة إلى فصل األجراء ألسباب اقتصادية أو هيكلية، فقد يلجأ املشغل إلى

 .مقاولته هيكلة في النظر إعادة إلى يلجأ وبالتالي متطورة،

 الحديثة واالقتصادية التكنولوجية فطبيعة هذه الوسائل السابق ذكرها تفرض مواكبة التطورات

 التطور، واملنافسة ومواكبة االستمرار يريد من كل على لزاما تفرض وبالتالي أضحت ولةالعم عن الناتجة

 .بها العمل اإلنتاج عائد في والزيادة السوق، متطلبات أوضاع مع واالنسجام الخارجية

 كما اقتصاديا، القوي  الطرف املشغل أن الراهنة الظرفية في ندعي أن املنطقي غير وبالتالي فإنه من

األجير، ذلك  وهو أال العمل عقد في الضعيف الطرف تحمي قد الشغل مدونة ان نقول  ان املعقول  غير نم أنه

أن التوجه الحالي يسعى إلى الحفاظ على راهنية استمرارية املقاولة، فبدون هذه األخيرة لن يكون  على اعتبار

 عن والبحث الوطني االقتصاد حمايةو  املساواة مبدأ هناك عمل، وبالتالي ال يكون هناك أجراء، وعليه فإن

 وهو الركيزة األساسية في خضم هذه عملها في املقاولة استمرارية لضمان اجتماعي يجعلنا في مأمن  توافق

 .املعادلة

 الخاصة املقتضيات نظم حيث اإلطار هذا عن يخرج لم املغربي املشرع أن ومما تجدر اإلشارة إليه

 حيث من وسع كما ضوابطها وحدد الشغل، مدونة في هيكلية او لوجيةتكنو  أو اقتصادية ألسباب بالفصل

 أخرى  أسباب بإضافة الفصل مجال توسيع إلى إضافة الشغل، هذا مدونة تخاطبها التي واملؤسسات املقاوالت

 قبلية رقابة نهج من البد كان فعالة، رقابة هناك تكون  ولكي والهيكلية التكنولوجية األسباب وهي اقتصادية

 .قضائية، كي ال تزيغ سلطة املشغل أجهزة تمارسها بعدية ورقابة إدارية أجهزة ارسهاتم

 الــمـوضــوع أهــمـية : 

 ألسباب على اعتبار أنه ينبغي تحديد املفاهيم األساسية للفصل املوضوع يكتس ي أهمية كبرى  إن هذا

تحديدها، على اعتبار أن العمل  املشرع لإغفا أمام وآثاره أنواعه وتحديد هيكلية، او وتكنولوجية اقتصادية

يشكل القوت اليومي لألجراء، وبالتالي فإن فصل لهم غير مبرر ألي سبب كان حتى ولو كانت أسباب مذكورة 

في مدونة الشغل دون تبرير لها يجعل األمر مجحف في حق فئة عريضة من املجتمع، أال وهي فئة األجراء، هذه 

بير في تحريك العجلة االقتصادية داخل املجتمع، كما تبرز لنا أهمية هذا املوضوع األخيرة التي تساهم بشكل ك

 من خالل مدى مواكبة املشرع املغربي للتطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية الحاصلة في املجتمع.

 الــمــوضـــوع اشــكــالـيـة : 

 توفق بمدى يتم طرح إشكالية تتعلق أساسايعتبر غاية في األهمية س الذي املوضوع ملعاجلة هذا

 هيكلية ؟  أو تكنولوجية أو اقتصادية ألسباب العمل عن الفصل ألحكام تنظيمه في املغربي املشرع

 ويتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت التية : 

 فماهي األحكام املنظمة للفصل في األسباب االقتصادية والتكنولوجية أو هيكلية ؟

  هيكلية ؟ أو واقتصادية تكنولوجية ألسباب الشغل عقد انهاء على بالرقابة املكلفة الجهات وماهي
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 تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية ؟  ألسباب الفصل عن املترتبة الثار هي وما

 

 

 الـبـحــث  مــنـهــج: 

املفاهيمي  اإلطار بيان قصد التحليلي الوصفي، وذلك املنهج على سيتم االعتماد املوضوع هذا ملعاجلة

 .اقتصادية أو هيكلية تكنولوجية ألسباب الفصل على املمارسة إبراز رقابة  لهذا املوضوع، وكذا

 الــبحـــث خــطــة : 

 لإلجابة على اإلشكالية السالف ذكرها سيتم االعتماد على خطة البحث التالية :

ألسباب اقتصادية وتكنولوجية أو  القانونية املؤطرة للفصل الضوابط :األول  املبحث

 هيكلية

آلية الرقابة ملمارسة الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية   :الثاني  املبحث

 وآثارها
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 الضوابط القانونية املؤطرة للفصل ألسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية  :األول  املبحث

األساسية للفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو املبحث سيتم إبراز املفاهيم  هذا  من خالل

اقتصادية من خالل تعريفها بأنواعها وتمييزها عن ما يشابهها، وعليه فإنه سيتم تقسيم هذا املبحث إلى 

مطلبين، حيث سيتم التطرق في )املطلب األول( ملاهية الفصل ألسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية، أما 

 ثاني( فسيتم تخصيصه للحديث عن شروط الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية.فيما يخص )املطلب ال

 واقتصادية  هيكلية تكنولوجية ألسباب العمل عن الفصل ماهية  :األول  املطلب

اإلنهاء للفصل ألسباب اقتصادية او هيكلية أو تكنولوجية ال يمكن أن يكون بأي حال من األحوال  إن

مه وينظمه وفقا لضوابط وشروط تجعله مبررا وقانونيا لكي ال تضيع حقوق عشوائي دون تنظيم قانون يحك

األجراء وال تزيغ سلطة املشغل وتصبح جائرة، وألجل كل ما سبق ذكره فإنه سيتم التطرق في هذا املطلب 

 لبيان املقصود بالفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، وذلك تمييزها عن ما يشابهها.

 أو اقتصادية هيكلية أو تكنولوجية ألسباب تعريف الفصل  األولـى : الفقرة

وما يليه  11ينص من خالل مقتضيات مدونة الشغل وتحديدا من خالل الفصل  املغربي املشرع إن

 اقترافه عن النظر بصرف األجير، فصل الى تؤدي أن يمكن التي األسباب بين من أنه على 17.22من قانون اإلطار 

تعسفيا، وفقا إلجراءات مسطرية معينة، فإنه من املالحظ أنه لم  فصال بأنه يوصف أن وبدون  خطأ، ألي

يعمل على تحديد ماهية الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، وبالتالي جعل ذلك من اختصاص 

 الفقه وهو ما سيتم تناوله في هذا املطلب.

 اقتصادية أو هيكلية أو جيةتكنولو  ألسباب للفصل الفقهي تعريف  أوال 

 بها يقصد التكنولوجية األسباب أن ،431املغربي الفقه من جانب إن الفصل ألسباب تكنولوجية عرفه

 قد العالم والتي يعرفها التي العلمية الطفرة نتيجة تطور  بل أساليبه من العمل، وآليات أدوات تعرفه قد ما

 .مجاراتها أو استيعابها األجراء بعض على يصعب

 إلدارة مجسدة إجراءات عن إما الناتج االثر ذلك، بكونه الهيكلي باإلضافة إلى أنه قد تم تعريف السبب

 االقتصادية املنافسة وظروفه قدرة التكيف من تمكن التي الوسائل لتهيئة املقاولة، وإما نشاط تغيير في املشغل

 .املؤسسة حملهاتت التي األعباء خالل من االقتصادي العائد زيادة طريق عن أو

 لصعوبات راجعة ألسباب األجير كذلك فصل يتم باإلضافة إلى السبب الوارد أعاله فإنه يمكن أن

 نفقاتها من التقليص وضعيتها وبالتالي تعمل عن طريق مواجهة على قادرة غير تجعل املقاولة اقتصادية،

 وتجاوز  االقتصادي املالي وضعها وتقوية نشاطها مواصلة من تتمكن حتى أجرائها، من بعض أو كل إعفاء بواسطة

 .الصعوبات االقتصادية التي تمر منها

 

 اقتصادية أو  هيكلية أو تكنولوجية ألسباب للفصل التشريعي التعريف  :ثانيا

                                                           

ـ عبد اللطيف خلفي : "الوسيط في مدونة الشغل، مطبعة الوراقة الوطنية، زنقة أبو عبيدة الحي املحمدي ـ مراكش ـ الطبعة  431

 .431األولى، ص 
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الشغل يتبين أن املشرع املغربي عمل على توضيح  مدونة من  43211من خالل مقتضيات املادة 

 ألسباب تكنولوجية أو اقتصادية أو هيكلية.اإلطار املفاهيمي املنظم للفصل 

 التشريعي النص هذا بموجب وضع املشرع من خالل الفصل املشار إليه أعاله يتضح بشكل جلي أن

 .الجماعي الفصل تخص إجرائية أخرى  جانب إلى موضوعية أحكام

 هذا تطبيق طاق عمل على بيان ن املوضوعية  الناحيةمن ومما تجدر اإلشارة إليه أن املشرع املغربي 

 الغابوية أو الفالحية تواستغالليا والتجارية الصناعية في املقاوالت واملتمثلة املؤسسات حيث من الفصل،

 او كال األجراء فصل أسباب حدد كما أكثر، أو أجراء عشرة اعتياديا تشغل والتي التقليدية الصناعة ومقاوالت

 .املقاوالت وإغالق اقتصادية او هيكلية أو تكنولوجية ألسباب بعضا

 لألسباب دقيق تعريف تحديد على يعمل لم املشرع أعاله أن ذكره سبق ما ومما يستنتج معه من خالل

 األسباب من العديد يدخل مما العمومية من بنوع معها تعامل والتي االقتصادية أو الهيكلية أو التكنولوجية

 .تحوالت من املشغلة املقاولة يتعرض قد ملا نظرا األسباب، هذه ثبات عدم الى راجع األمر هذا ،ولعل خانتها ضمن

 تمييز الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية عن ما  شااهها  :ثالـثـا  

لتميز الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية عن باقي املصطلحات املشابهة له سيتم   

 التطرق إلى ما يلي :

 من يختلفان فهما الشغلية، العالقة انتقاء إلى يؤديان والفسخ الفصل أن على الرغم من : والفسخ الفصلـ  0

 وحدة تجمعهما ال للجزاء قانونيان نظامان فهما القانونية، أحكامها عليه تقوم الذي الفني األساس حيث

 .الطبيعة

 االلتزامات بتنفيذ رافهاأط أحد إلخالل نتيجة العقدية العالقة به تنتهي قانونيا نظاما يعد فالفسخ

 جزاء بذلك ــ الفصل ــ يعتبر املخل، وهو االجير على املؤاجر يوقعها عقوبة يعد الفصل أن حين في عنها، املتولدة

 كجزاء الفسخ أما لها، قانوني كأثر العمل عالقة انقضاء الى ذلك أدى ،وإن شخصه به ويقصد األجير على يوقع

 .433ذاته العمل عالقة مصدر العقد انتقاء الى يهدف فهو قانوني،

 من بمبادرة نهائيا واألجير املشغل بين الشغيلة للعالقة حد وضع باإلنهاء يقصد :ء واالنتها واالنهاء الفصلـ  9

 من االنهاء اما الشغل لعقد فصخا يعتبر املشغل جانب من ألحدهما، واالنهاء راجع لسبب العقد، طرفي أحد

 .الشغل من لةاستقا فيعتبر األجير جانب

 واالجير املشغل ارادتي عن خارجة أسباب نتيجة املشغل االجير لعالقة حد وضع فمعناه االنتهاء أما

 واألجير املشغل ارادة عن خارجية أسباب نتيجة يكون  االول  أن "الفصل"و "االنتهاء" بين والفرق  نهائي، بشكل

                                                           

الصناعة  ية وتوابعها أو في املقاوالتـ يجب على املشغل في املقاولة التجارية أو الصناعية أو في االستغالليات الفالحية أو الغابو  432

التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل األجير، كال أو بعضا ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما 

 د.ل شهر واحيماثلها، أو ألسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك ملندوبي األجراء أو املمثلين النقابيين باملقاولة عند وجودهم قب

ـ فاطمة حداد : "اإلعفاء ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغالق املقاوالت"، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون  433

 .92(، ص 9114الخاص، جامعة الحسن الثاني )عين الشق، كلية الحقوق، الدار البيضاء 
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 بين الفرق  أن إال األجير ارادتي عن خارجة اسبابهما ن كو  في االعفاء مع يتشابه االنتهاء كان الفصل، وإن بعكس

 .434مؤقتا يكون  وقد نهائيا يكون  فقد االعفاء أما نهائيا، يكون  االنتهاء أن في يتجلى االنهاء واالعفاء

  اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب الفصل أنواع :الثانية الفقرة

اقتصادية وهي  أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب الفصلبيان أنواع  إلى هذه الفقرة في سيتم التطرق 

  كالتي :

 تكنولوجية ألسباب الفصل :أوال 

 نتيجة تطور  من وأساليبه بل العمل وآليات أدوات تعرفه بالفصل ألسباب تكنولوجية ما قد يقصد

 يقتض ي قد ، ممامجاراتها او استيعابها االجراء بعض على يصعب التي العالم يعرفها التي العملية الطفرة

 املشغلة املقاولة أو املؤسسة تعرفه الذي التكنولوجي التطور  مواكبة عن عجزهم ثبت طاملا عنهم، االستغناء

 .435عملها وتقنيات أساليب مستوى  على او معداتها او ادواتها مستوى  على سواء

 التكنولوجية حوالتللت تعريف أي تعتمد لم الشغل مدونة من 66 ومما تجدر اإلشارة إليه أن املادة

 واألساليب الوسائل كل كونها التكنولوجية للتحوالت تعريف إعطاء فيمكن الفصل، وبالتالي أسباب من كسبب

 .التدبير او التسيير او اإلنتاج بطرق  يتعلق فيما سواء املؤسسة الى إدخالها يتم التي الجديدة

 هيكلية ألسباب ثـانـيـا : الفصل

 مستوى  على عميقة تغييرات إلى يدفعها قد املقاولة أو املؤسسة تعيشها قد لذيا التكنولوجي التطور  ان

 املرافق بعض أن لدرجة مرافقها مختلف في جذرية تغييرات ادخال وبالتالي مردودتها تطوير بهدف وذلك هيكلتها

 عددهم أو يصبح الجديدة املرافق لتشغيل الزمين غير هؤالء يصير االجراء، أو من جانب استيعاب عن تضيق قد

 اعفائهم أو عددهم من التقليص إلى مضطرة املشغلة املؤسسة معه تكون  مما لتسييرها، املتطلب الحد يفوق 

 املؤرخ امللكي املرسوم مقتضيات تتضمنها تكن لم أسباب هيكلتها، وهي ومتطلبات ظروف حسب وذلك جميعا

 . 436امللغى  1967  غشت 14 في

 معه تحقق يفرض لإلعفاء، اقتصاديا سببا املؤسسة هيكلة إعادة ي أناملغرب املشرع اعتبر هذا وقد

 باإلعفاء. املقصود يحدد لم أنه إال باإلعفاء الخاصة القانونية املقتضيات إعمال

 اقتصادية ألسباب الفصل : ثالـثـا 

 العادي اطهانش على فتوثر طارئة بكيفية املشغلة املقاولة منها تمر التي االقتصادية الصعوبات في تتمثل

 بعض او كل اعفاء ذلك ضمن ومن وأعبائها، نفقاتها من بالتقليص إال وضعها مواجهة على قادر غير وتجعلها

 437.نشاطها مواصلة وبالتالي ازمتها وتجاوز  واالقتصادي املالي وضعها تقويم من تتمكن حتى اجرائها

                                                           

نقضاء عقد العمل، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة ـ  إدريس فجر : املساهمة في دراسة نظرية األسباب ال  434

 .02، ص 0223/0222الحسن الثاني عين الشق ـ كلية الحقوق الدار البيضاء، 

 .431ـ محمد خالفي، م,س، ص  435

 .432ـ محمد خالفي، م.س، ص  436

 .32ـ محمد خالفي، م.س، ص  437
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 لم كذلك الفقه ان كما للفصل تصادياالق السبب يعرف لم املغربي املشرع أن إلى اإلشارة ومما تجدر

 باألثار باالنشغال الجهد اولى ما بقدر االعفاء بطبيعة يهتم لم القضاء أن ذلك الى إضافة خاصة عناية يوليه

 .الفصل هذا عن املترتبة القانونية

 اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب الفصل شروط :املطلب الثاني 

التطرق إلى الشروط الجوهرية )الفقرة األولى( والشروط الشكلية )الفقرة  من خالل هذا املطلب سيتم

 الثانية( .

 

 الجوهرية الشروط  :الفقرة األولى 

 للفصل جوهرية يتبين أنها نصت على شروط الشغل مدونة من 67 و 66 من خالل مقتضيات املادتين

 ثالتها أما األجراء، بعدد وثانيها يتعلق بيق،التط بمجال يتعلق أولهاوهيكلية،  اقتصادية، تكنولوجية ألسباب

 .بالطلب فيتعلق

 :التطبيق بمجال املتعلق ـ الشرط 1

 حالة في الشغل مدونة طرف من املحمية الفئات من مدونة الشغل بينت بشكل واضح  66 املادة إن

 والتجاري  الصناعي نالقطاعي عن مقتصرة الحماية تعد ولم هيكلية او تكنولوجية أو اقتصادية ألسباب الفصل

في  املقتض ى وهذا القطاعات، باقي لتشمل فقط، وهو ما يحسب للمشرع املغربي، حيث توسعت هذه الحماية

تكريس للطابع الحمائي الذي يهدف من ورائه  إال من هذا التطبيق ماهو املحمية الفئات توسيع استفادة

فإن  الشغل، وبالتالي مدونة حماية ظل في دماجهاإل  جدل محل كانت التي الفئات بعض حقوق  ضمان إلى املشرع

 تربية وتوابعها، وكمثال على ذلك الغابوية الفالحية تاالستغالليا الحماية القانونية امتدت لتشمل قطاع

 الفئات، فعلى هذه بإحدى األمر تعلق كلما التقليدية، إذن الصناعة مقاوالت ثم باملشاتل العمل أو الدواجن

 بالشروط التقيد هيكلية او تكنولوجية اقتصادية ألسباب بعضا أو كال األجراء فصل زميعت الذي املشغل

 438.الغاية لهذه الشغل مدونة اوجبتها التي اإلجراءات وسلوك

 اقتصادية ألسباب بالفصل الخاصة املقتضيات هذه تطبيق نطاق ضمن يندرج باإلضافة إلى ذلك أنه

 العمومية واملقاوالت املؤسسات وكذلك الحرة، باملهن تشتغل التي تواملقاوال  املؤسسات ، وهيكلية تكنولوجية

 .الخاصة ألنظمتها خاضعة تبقى التي املحلية والجماعات للدولة التابعة

 :األجراء بعدد املتعلق ـ الشرط 2

على أن املشرع اشترط على املشغل  الشغل يتبين من خالل مقتضياتها مدونة من 43966 املادة إن

 يتوفر ان اقتصادية أسباب أو يماثلها ما او هيكلية أو تكنولوجية ألسباب الفصل مسطرة سلوكه قبل املشغل

 . فوق  فما أجراء عشرة وهو العدد شرط على

                                                           

ل بعد سنتين من التطبيق"، سلسلة الندوات واللقاءات واأليام الدراسية، ـ مليكة بن زاهر : "ندوة حول موضوع : مدونة الشغ 438

 .921، ص 9112العدد التاسع، سنة 

 االستغالالت في أو الصناعية، أو التجارية، املقاوالت في املشغل على "يجبمن مدونة الشغل على أنه "  11ـ تنص املادة  439

 فصل  عتزم والذي أكثر، أو أجراء عشرة اعتياديا  شغل الذي التقليدية صناعةال مقاوالت في والغابوية وتوابعها، أو الفالحية

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

159 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 :بالطلب املتعلق ـ الشرط 3

 بالفصل، أن إذن على للحصول  املشغل يقدمه التي الطلب في تتوفر أن يجب الذي الشروط من بين

 من نسخة الى وباإلضافة االغالق، او للفصل املبرر بالسبب الخاصة االثبات ائلوس بجميع مصحوبا يكون 

 واملفاوضات املشاورات لنتائج من مدونة الشغل واملتضمن 11من املادة  األخيرة الفقرة إطار في املنجز املحضر

 .الطرفين بين أجريت التي

 اقتصادية طبيعة ذات ألسباب اإلغالق وأ األجراء بفصل االمر تعلق كلما أنه ومما تجدر اإلشارة إليه

 :يلي  فيما تتمثل أخرى  ببيانات الطلب يصطحب أن فيجب

  الفصل مسطرة تطبيق تستدعي التي االقتصادية األسباب يتضمن تقرير. 

  للمقاولة واملالية االقتصادية الوضعية حول  بيان. 

  الحسابات مراقب أو املحاسبة خبير يضعه تقرير. 

 الشكلية : الشروط الفقرة الثانية

 األجراء فصل يتوقف  :على أنه والتي من خالل مقتضيات تنص 440الشغل مدونة من 67 املادة إن 

 يماثلها، أو ما أو هيكلية أو تكنولوجية بعضا ألسباب أو كال اعاله، 66 املادة في إليها املشار املقاوالت في العاملين

 تقديم تاريخ من شهران اقصاه أجل من االقليم، أو العمالة عامل يسلمه أن يجب إذن على اقتصاديه ألسباب

 بالشغل. املكلف اإلقليمي املندوب إلى املشغل طرف من طلب

 ممثلي األجراء مع والتفاوض املشاورات وبمحضر الضرورية اإلثباتات بجميع مرفقا اإلذن طلب ويكون  

 .اعاله 66 املادة في عليه املنصوص

 باإلثباتات أعاله، املذكورة الوثائق على عالوة مرفقا، الطلب يكون صادية اقت ألسباب الفصل حالة في

 التالية : 

  الفصل، مسطرة تطبيق تستدعي التي االقتصادية األسباب يتضمن تقرير 

  للمقاولة، واملالية االقتصادية الوضعية حول  بيان 

  الحسابات في مراقب أو املحاسبة في خبير يضعه تقرير. 

امللف  يوجه وأن ضرورية يعتبرها التي األبحاث كل يجري  أن بالشغل املكلف اإلقليمي باملندو  على يجب

 أو العمالة عامل يرأسها اقليمية لجنة اعضاء إلى بالطلب توصله تاريخ من واحدا شهرا يتعدى ال أجل داخل

 .أعاله املحدد األجل في فيها والبث لدراستها اإلقليم

 توصلت التي واالقتراحات الخالصات على ومبنيا معلال اإلقليم أو العمالة عامل قرار يكون  أن يجب

 .املذكورة اللجنة إليها

                                                           

 املمثلين األجراء ملندوبي ذلك يبلغ ان اقتصادية ألسباب أو يماثلها ما أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب بعضا او كال األجراء،

 ".وجودهم عند باملقاولة النقابيين

 

 17.22م(، بتنفيذ القانون رقم  9112سبتمبر  00هـ )املوافق لـ  0494من رجب  04ر في الصاد 0.12.024ـ ظهير شريف رقم   440

 املتعلق بمدونة الشغل.
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 استصدار اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب للفصل الشكلية الشروط من تعتبر وبالتالي

 مع الخصوص ابهذ طلب بتقديم أعاله وذلك  املادة في املحدد االجل داخل أو اإلقليم العمالة عامل من  إذن

 .الضرورية واالثباتات الوثائق من بمجموعة الطالب ارفاق

 في ذلك بما قانونا، مقبولة وسيلة بأية يتم يحدد املشرع كيفيته لم الذي الطلب هذا تقديم أن كما

 .مكتوبة تكون  اإلدارة إلى تقدم التي الطلبات جميع بأن يقض ي اإلداري  العرف أن مع الكتابة

 

 آلية الرقابة ملمارسة الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية  :الثاني  املبحث

 أو اقتصادية وآثارها

 الحق هذا من الحرمان يخضع وبالتالي صيانتها، الواجب الحقوق  من يعتبر حقا العمل من املعمول أن

 استقرار على ةسلبي آثار من له ملا األول(، وذلك وادارية وهو ما سيتم التعرف عليه في )املطلب قضائية لرقابة

 الثاني(. املطلب ) الشغيلة العالقة في ضعيف كطرف االجير حياة

 هيكلي أو تكنولوجية ألسباب الفصل على املمارسة الرقابة  :األول  املطلب

 أو اقتصادية

على أساس سيتم التطرق للرقابة  االولى(  )الفقرة اإلدارية للرقابة املطلب هذا في سيتم التطرق 

 قرة الثانية(.)الف القضائية 

 األجراء حماية في ودورها اإلدارية الرقابة  :األولى  الفقرة

املتعلق  الشغل وانطالقا وبالتحديد ضمن الفرع السادس منها مدونة خضم في املغربي املشرع إن

املتعلق 71 إلى 66 الفصول  املقاوالت، من خالل وإغالق تكنولوجية او هيكلية أو اقتصادية ألسباب بالفصل

 هيئات املغربي أسس املشرع أن  الفصل هذا يميز ما أهم ومن وإجراءاته، وشروطه الفصل هذا صوصياتبخ

 التعاقدية العالقة في الضعيف الطرف على أثره مشروعيته، خصوصا ومدى الفصل هذا بمراقبة خاصها

 املقتض ى. هذا إطار في له املخولة والضمانات

 على 66 الفصل في ينص يتبين أن املشرع املغربي الشغل، مدونةب املتعلق 17 .22 قانون  الى وبالرجوع 

 من الفصل، والتحقق في لسلطته املشغل استعمال على اإلدارية بالرقابة يسمى ما بممارسة إليها يعهد هيئات

 :هي  الهيئات أو املؤسسات وهذه تفاديه، أو آثاره من التخفيف من واملحاولة مشروعيته،

  األجراء مندوب :أوال

 وقد ،441الشغل مدونة من األول  الباب من الثاني القسم في الجهاز هذا ينص على املغربي إن املشرع

 تشريع تطبيق عن الناتجة الشغل بظروف املتعلقة الفردية الشكايات تقديم ومنها املهام من مجموعة لهم خص

 العون  على إحالتها يتم استجابتها عدم حالة وفي املشغل إلى الجماعية الشغل اتفاقية أو الشغل عقد العمل، أو

 .بشأنها الخالف استمرار حالة في الشغل بتفتيش املكلف

                                                           

"يجب أن ينتخب بالشروط املنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون من مدونة الشغل على أنه :  421ـ تنص املادة  441

 عشرة أجراء دائمين".عن األجراء في جميع املؤسسات التي تشغل ما ال يقل عن 
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 الى اإلشارة من لنا البد أنه إال ،433 املادة  حددته فقد األجراء مندوبي عدد بتحديد يتعلق ما في أما

 االول، حيث الفرع من انيالث الباب في إليه مشار هو كما األجراء مندوبي انتخاب بكيفية تتعلق مهمة مسألة

 .442تنظيمي نص بمقتض ى األجراء مندوبي انتخاب طريقة تحديد يتم أنه على 434 املادة نصت

االجتماعية،  املادة إطار في مهم طابع ذات مهمة هي األجراء مندوبي مهمة ومما تجدر اإلشارة إليه أن

 من سواء االجتماعية املادة في وخصوصياتها الهيئة لهذه القانوني التنظيم إطار في أكثر بصورة يتجلى وذلك

 .443مهامها انقضاء حيث من واشتغالها انتخابها طريقة أو وجودها حيث

 ثانيا : لـجنـة املقـاولة

الثالث من مدونة الشغل من خالل  القسم إطار املشرع املغربي ينص على هذه املؤسسة في إن

 . 464 مقتضيات املادة

 على دورها اقتصر بل فعلية اختصاصات املقاولة بلجنة ينط لم ربياملغ املشرع أن ومما يالحظ

 مرة املقاولة لجنة ، وتجتمع444بها املنوطة املهام إلى بالرجوع خصوصا أهميتها من االستشاري، بالرغم النطاق

 إلى ينتمي شخص وكل أشغالها في للمشاركة دعوتها إمكانية ذلك، مع إلى الضرورة دعت وكلما أشهر ستة كل

 لجنة أن إلى الصدد هذا في اإلشارة تجدر أنه كما اختصاصها مجال في والخبرة الكفاءة على يتوفر ملقاولةا

 .445املنهي السر على بالحفظ ملزمة املقاولة

 من مجموعة خص الفصل في لسلطته وتقييدا األجراء لحقوق  حماية املغربي املشرع أن املالحظ من

 التغيرات في االستشاري  دورها رغم املقاولة ، فلجنة الفصل في املشغل ةسلط على بالرقابة اإلدارية االجهزة

 املشغل أن إال تنفيذها على والسهر األجراء لفائدة اجتماعية مشاريع للمقاولة، ووضع والتكنولوجية الهيكلية

 حماية كله ذلكإليهم، و  املوكولة باملهام القيام من لتمكينهم الضرورية والوثائق البيانات جميع بتقديم ملزم

 تترواح بغرامة املقتضيات هذه مخالفة على املغربي املشرع عاقب وخارجها، وقد املقاولة داخل األجراء لحقوق 

 درهم. 20000إلى 10000 من

 املقاولة داخل النقابيون  املمثلون  :ثالثا 

 األكثر قابةللن يحق الشغل، حيث مدونة من الرابع القسم في أسس لهذه الهيئة املغربي املشرع إن

 أعضاء بين تعين من  املقاولة، أن داخل املهنية االنتخابات في األصوات من عدد أكبر على حصلت والتي ثمثيلية

                                                           

 "ينتخب مندوبو األجراء ملدة يتم تحديدها بمقتل ى نص تنظيمي.من مدونة الشغل :  224ـ تنص املادة  442

 .ينتخب مندوبو األجراء ملؤسسات ذات نشاط املوسمي ملدة املوسم 

 ويجب أن يجرى انتخااهم في ما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح املوسم. 

 ."تكون مدة انتداب مندوبي األجراء قابلة للتجديد  

"تنتهي مهام مندوبو األجراء بوفاته أو بسحب الثقة منه أو باستقالته من مدونة الشغل على أنه :  427ـ تنص املادة  443

 432املادة  أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من األحكام املشار إليها من

 أدناه".

 على أنه : "في إطار املهام االستشارية للجنة املقاولة يعاد إليها باملسائل التالية : 414ـ تنص املادة  444

 االستراتيجية االنتاجية للمقاولة ووسائل رفع املردودية 

 .وضع مشاريع اجتماعية لفائدة األجراء والسهر على تنفيذها 

 غل .من مدونة الش 413ـ املادة  445
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 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 املغربي املشرع أسندها التي املهام ، ومن446لها نقابين ممثلين أو ممثال املؤسسة أو باملقاولة النقابي املكتب

 االمتيازات من مجموعة إلى ، باإلضافة حولها املفاوضات وإجراء اعيةالجم املطالب عن ، الدفاع النقابي للممثل

 للمشغل املخولة السلطة ، ومراقبة األجراء حماية في فعال دور  من له ملا الجهاز هذا املغربي املشرع بها خص التي

 لهذهاملخالف  املغربي املشرع وعاقب الشغل، مدونة من 473و472 طبقا ملقتضيات املادتين  الفصل في

 درهم. 21.111إلى  25.000 ما بين تتراوح مالية بغرامة املقتضيات

 اإلقليم أو العمالة عامل  :رابعا

 اإلقليم، وكذا أو العمالة عامل املتعلقة بممارسة الرقابة عملت على بيان هذه الشغل مدونة إن

 مادتها  في الشغل مدونة نصت 447تنظيمي نص بمقتض ى املحددة االقليمية اللجنة أعمال على املمارسة الرقابة

 اقتصادية ألسباب بعضا أو كال  66 املادة من إليها املشار املقاوالت في العاملين األجراء فصل يتوقف أنه على 67

 اإلقليم، في أو العمالة عامل يسلمه إذن اقتصادية، على ألسباب ، أو يماثلها ما أو تكنولوجية أو هيكلية أو

 يكون  أن إلى للشغل، باإلضافة اإلقليمي املندوب إلى املشغل طرف من الطلب يمتقد من شهران أقصاه أجل

 ، عالوة األجراء ممثلي مع والتفاوض املشاورات الضرورية، وبمحضر اإلثباتات وجميع بالوثائق مرفقا الطلب

 مجموعة جانب للمقاولة إلى املالية الوضعية حول  بيان منها الوثائق من بمجموعة الطلب إرفاق يجب ذلك علي

  الثالثة. فقرتها في  12 املادة  في عليها املنصوص اإللزامية البيانات من

 ،وذلك اإلداري  القرار مشروعية من التأكد على ينبني أن يجب العامل قرار أن يتبين من خالل ما سبق

 أن تثبت والبراهين الحجج إلى واستناده القرار مشروعية مدى ما ، أي وكفايته التعليلي الجانب في بالتشدد

 حجة جانب إلى الحسابات مراقب ، أو املحاسباتي الخبير تقرير يثبتها اقتصادية ألسباب متأزمة املقاولة وضعية

 من األخيرة الفقرة إطار في املنجز املحضر إلى االغالق، باإلضافة او للفصل املبرر بالسبب الخاصة اإلثباتات

 األجراء. بفصل األمر تعلق متى الطرفين بين أجريت التي واملفاوضات راتاملشاو  لنتائج ، واملتضمن 6 املادة 

 الفصل مسطرة في حاسم دور  لها االقليمية، فإن اللجنة طرف من املمارسة للرقابة بالنسبة أما

 هي إليها تتوصل التي واالستنتاجات الخالصات أن اعتبار اقتصادية، على أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب

 .اإلقليم أو العمالة عامل باسم سيصدر الذي القرار أو الفصل ملضمون  األساس ي املحدد

 لم ، إذا اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب أجرائه فصل يريد الذي فاملشغل القول  وصفوة

 األجير بين آثار ينتج ، وسوف مشروع غير الفصل وقضائية، فسيعتبر إدارية رقابة تحت الفصل مسطرة يحترم

 ثبت أن بعد املحكمة أن حيث لكن فيه جاء الذي قراراته أحد في االعلى املجلس قرار أكده ما ، وهذا واملشغل

تم قبل الحصول على اإلذن من طرف السلطة املحلية املختصة بمنحه، استنتجت عن صواب  الطرد أن لها

 448. أن الطرد الواقع على تلك الكيفية طردا تعسفيا.

                                                           

من مدونة الشغل على أنه : "يجب للنقابة أكثر تمثيال والتي حصلت على أكبر عدد من األصوات  421ـ  تنص املادة  446

لالنتخابات املهنية  األخيرة داخل املقاولة أو املؤسسة أن تعين، من بين أعضاء املكتب النقابي للمقاولة أو املؤسسة ممثال أو 

 ول املبين أعاله.ممثلين نقابيين لها حسب الجد

م( بتحديد أعضاء اللجنة اإلقليمية  9114ديسمبر  92هـ )املوافق لـ  0497ذي القعدة  01الصادر بتاريخ  9.14.704ـ مرسوم  447

املكلفة بالدراسة والبث في ملفات فصل األجراء وفي اإلغالق الكلي أو الجزئي للمقاوالت أو االستغالالت، منشور بالجريدة الرسمية 

 .9117يناير  2بتاريخ  7922عدد 

 وما بعدها. 21، ص 29، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى، العدد 0232فبراير  93ـ قرار اجتماعي صادر في  448
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 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 449.املحلية السلطة بموافقة إال املعمل إغالق على يقدم أن العمل لرب يجوز  ال: آخر قرار في وجاء

ومن خالل هاذين القرارين يتبين أن الفصل الجماعي لألجراء يعد فصال تعسفيا في حالة عدم 

 . العام الحصول على إذن من السلطة املختصة بمنحه، وذلك على اعتبار أن خرقه يعد من صميم النظام

ــائــيــة الرقابة  :ثانية ال الفقرة  القـــضـ

 اإلجراءات جميع سلك املشغل أن من أوال التأكد من البد الفصل هذا على لرقابته القضاء ممارسة إن

القانونية املتطلبة للفصل الجماعي  الشروط جميع على متوفراو  مشروعا فصال الفصل هذا من تجعل التي

 لألجراء.

 أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب الفصل نزاعات في بالنظر املختصة املحكمة مرحلة ذلك بعد وتأتي

 اإلدارية السلطة قرار على يتوقف أو اقتصادية هيكلية أو تكنولوجية ألسباب االجراء فصل كان اقتصادية، فإذا

 عامل أي ــ اإلدارية  السلطة طرف من املتضرر  لطلب االستجابة اإلقليم، فعدم أو العمالة عامل في املتمثلة

 بالنظر االختصاص صاحبة تعتبر التي االدارية املحكمة أمام القرار في الطعن في الحق يرتب اإلقليم ــ  أو العمالة

 .اإللغاء دعاوى  في

 عامل قرار ضد املوجهة الطعون  في النظر في الحق له العادي القضاء أن يرى  اتجاه هناك أن إال

 اجتماعي النزاع أن منها اعتبارات لعدة اقتصادية، وذلك او هيكلية أو تكنولوجية ألسباب اإلقليم أو العمالة

 450.كذلك اجتماعي طرف بالقرار املعني الطرف وكذلك االولى بالدرجة

 اإللغاء طلب يقبل ال"أنه :  على األخيرة في فقرته نص قد املدنية املسطرة قانون  من 360 الفصل كما

 .العادية املحاكم أمام بحقوقهم املطالبة االمر يعنيهم من استطاعة في كان إذا اإلدارية القرارات ضد املوجه

 اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب اإلعفاء عن املترتبة اآلثار :الثاني املطلب

سيتم التطرق في هذا املطلب إلى فقرتين في )الفقرة األولى( سيتم تناول الثار املترتبة عن الفصل   

و هيكلية أو اقتصادية على األجير، أما في )الفقرة الثانية( فسيتم تخصيصها لآلثار ألسباب تكنولوجية أ

 القانونية املترتبة عن الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية على املشغل.

 : اقتصادية على األجير  أو هيكلية أو تكنولوجية الفصل ألسباب عن املترتبة اآلثار :األولى الفقرة

أو هيكلية أو تكنولوجية بشكل تعسفي فإنه يترتب عن ذلك  ألسباب اقتصاديةالة فصل األجير في ح  

 مجموعة من التعويضات، هذه األخيرة الذي سيتم بيانه فيما يلي :

 الفصل عن التعويض :أوال

 نصت الشغل، حيث مدونة من 72و 52املواد إن التعويض عن الفصل يجد سنده في إطار كل من 

 من السنة من جزء أو السنة أساس على تحتسب التي التعويضات تلك على أن الشغل مدونة من 53 املادة 

 . الفعلي الشغل

                                                           

 وما بعدها. 020، ص 41منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى، العدد  0232مارس  2ـ قرار اجتماعي في  449

املسطرية نزاعات الشغل الفردية، رسالة لنيل دبلوم املاستر، القانون الخاص، ـ عبد القادر بوبكري : خصوصيات القواعد  450

 .12، ص 9114/9117كلية الحقوق وجدة، 
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 الشغل اتفاقيات ، أوالداخلي النظام أو الشغل عقد يتضمن أن يمكن أنه املالحظ من أنه كما

 التقديرية للسلطة تقليصها مع الشغل مدونة ذلك على نصت كما لألجير فائدة أكثر مقتضيات الجماعية

 من انطالقا التعويض تحديد املحكمة على السهل من الفصل، وأصبح عن التعويض مقدار تحديد في للقاض ي

 . الفعلي الشغل من قضاها التي املدة

 الشغل وفقدان االخطار عن التعويض : ثانيا

 مع االخطار مهلة اقتصادية يستفيدون من أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب املفصولين األجراء إن

 451. الشغل مدة باحترام الطرفين التزام

 طبقا ملقتضيات  ، وذلكإخطاره عدم عن تعويضا األجير يستحق املقتض ى هذا احترام عدم وفي حالة

 طبقا عدمه أو اإلذن عن املشغل حصول  حالة في فصلهم عند األجراء يستفيد الشغل، مدونة من70 املادة 

 اإلخطار. مهلة عن تعويض من 66.67.69للمواد 

 من سريانها أيام، يبدأ 8 في االخطار مدة حددت نجدها الشغل مدونة من43 املادة  إلى وبالرجوع 

 .الفصل أو اإلعفاء قرار لتاريخ املوالي اليوم

  الشغل فقدان عن التعويض  :ثالثا

 ، إذ أنه يستحقهالشغل مدونة من53 املادة  من األخيرة الفقرة بموجب تم إحداثه التعويض إن هذا

 لم التعويض هذا أن اقتصادية، واملالحظ أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب للشغل فقدانه حالة في األجير

 للقاض ي. التقديرية السلطة إلى األمر تركت الشغل، بل مدونة تحدده

 حق على تنص نجدها الشغل مدونة من66 املادة  إلى مقتضيات وبالرجوع أنه إليه اإلشارة تجدر ومما

 التخفيف أو الفصل دون  تحول  شأنها أن من التي واإلجراءات الحلول  تدارس أجل من استشارتهم في األجراء

 اجتماعي طابع من للعمل ملا ذلك، وذلك أمكن إن أخرى  شغل مناصب في اإلدماج إعادة فيها آثاره، بما من

 االجتماعي. السلم تحقيق أجل ، ومن اضطراب ألي وتفاديا

 القانون  ألزم ، حيث التشغيل في واألسبقية االجر شهادة تسليم االثار بين من ة إلى ذلكباإلضاف

 . عملهم فقدوا الذين لألجراء التشغيل في األولية بإعطاء املشغل

 دعوى  رفع له يحق الصدد هذا في عليها املنصوص املقتضيات هذه من األجير استفادة عدم حالة وفي

 أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب اإلعفاء تاريخ من أشهر6 أجل  جتماعية داخلاال  الغرفة أمام استعجالية

 .الشغل مدونة من41 للمادة  طبقا التمهيدي الصلح محاولة إلى اللجوء اقتصادية، أو

 املشغل على اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب الفصل عن املترتبة القانونية اآلثار الثانية :  الفقرة

 أو هيكلية أو تكنولوجية ألسباب أجرائه اعفاء املشغل في حالة ما إذا أراد قد ألزم املغربي شرعامل إن

 مدونة وما يليه من 11قانونية خاصة تكون في إطار ما نص عليه الفصل   مسطرة سلوك اقتصادية على

  .اإلقليم أو العمالة عامل من اإلذن على ،إذ يتطلب األمر الحصول  الشغل

                                                           

من مدونة الشغل على أنه : "يستفيد األجير أثناء أجل اإلخطار من رخص التغيب قصد البحث عن  43ـ تنص املادة  451

 عن أوقات شغله الفعلي أي كانت طريقة أدائه". شغل آخر على أن يؤدي له عنها األجر الذي يتقاضاه
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 من مجموعة عنه يترتب تعسفي فصل بمثابة الفصل يعد املسطرة هذه احترام عدم حالة وفي

 املشغل  ألزمت الشغل كاملة، فمدونة بحقوقهم احتفاظهم مع عملهم إلى األجراء ارجاع يتم لم ما التعويضات

 املسألة هذه يف والقضائي الفقهي الجدل رغم تشغيلهم إعادة في األولوية أو املفصولين األجراء تشغيل بإعادة

 العالقات وهشاشة البطالة ظروف في خاصة العمل استقرار فكرة على يقوم فاملؤيد ومعارض، مؤيد بين

 معارض وبين الفصل في سلطته استعمال في املشغل تعسف من األجير وحماية املقاولة، داخل السائدة الشغيلة

 .452واالحتقار الضعف إلى شغلامل سلطة يعرض الشغل إلى األجير ارجاع أساس على حجته يستند

  

                                                           

 .021، ص 9113ـ محمد الكشبور : إنهاء عقد الشغل مع تحرير مفصل ألحكام الفصل التعسفي لألجير، الطبعة   452
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 خــــــــــــاتـــــــــــــــمـــــــــــة

وما يليه من مدونة  11نص في إطار مقتضيات الفصل  املغربي املشرع أن يتبين  سبق من خالل 

الشغل على مجموعة من اإلجراءات التي ينبغي احترامها لفصل األجراء ألسباب اقتصادية أو هيكلية أو 

ية، السيما وأن هذا الفصل قد أصبح منتشرا بشكل كبير ويتم استغالله من قبل املشغلين، خاصة تكنولوج

وأن أزمة كورنا وما خلفته من آثار جعل العديد من املقاوالت تتضرع بالصعوبات االقتصادية وبمرض كوفيد، 

وما يليه من مدونة  11فصل وبالتالي العمل عن بعد واالستغناء عن األجراء واالتجاه نحو تطبيق مقتضيات ال

الشغل، وبالتالي التضرع باإلجراءات املسطرية املنصوص عليها في الفصول السابقة الذكر، مما يجعل الدور 

 الكبير للقضاء ليبين ويفصل في هذه الخروقات التي أصبحت متعارف عليها في الوسط املقاوالتي.

   املراجع واملاصادر
 الـكـــتــــــب : 
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 2008 ، طبعة لألجير التعسفي الفصل ألحكام مفصل تحليل مع الشغل عقد : إنهاء  الكشبور  محمد. 
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   دور الحكومة اإللكرتونية يف التأثري عىل الوظيفة العامة واملوظف العام يف ظل الترشيعات األردنية 

The role of e-government in influencing the public job and the public employee under Jordanian 

legislation 

الدكتورة جيهان خالد الزعبي 

 األردن - جامعة البلقاء التطبيقية –وق كلية الحق –أستاذ مشارك 

 

 امللخص 

اجتاحت ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أغلب مجاالت وقطاعات العمل السيما أن  هذه التكنولوجيا سهلت إجراءات 

شفافية لى زيادة الالعمل على املواطنين ومتلقي خدمات الحكومة اإللكترونية  في األعمال خاصة أن الحكومة اإللكترونية تؤدي إ

والفاعلية في إدارة الدولة , لذلك أدركت الدول أهمية مواكبة هذه املتغيرات لخدمة أجهزة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين 

وال بد من اإلشارة إلى أن األجهزة الحكومية أصبحت في كل الدول مطالبة أكثر من الوقت  بطريقة حديثة و بأسلوب تقني ,

لكلمات اكيفية إدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة لالستفادة من خالل تطبيقها  في تعزيز مستوى الخدمات . املاض ي في 

 املفتاحية :  املوظف العام , الحكومة اإللكترونية , اإلدارة العامة , األجهزة اإلدارية

 

Abstract 

The communications and information technology revolution has swept most areas and sectors of work, especially 

as this technology facilitated work procedures for citizens and recipients of e-government services in business, 

especially since e-government leads to increased transparency and effectiveness in the state administration, so 

countries realized the importance of keeping pace with these changes to serve state agencies in providing their 

services. For citizens in a modern and technical way, it must be noted that government agencies in all countries 

have become more demanding than in the past in how to introduce modern technology techniques to benefit 

through their application in enhancing the level of services. 

Keywords: public servant, e-government, public administration, administrative bodies 

 

 املقدمة 

ل في الوقت الراهن بمواكبة العصر ومواءمة األنشطة التكنولوجية مما دفعها إلى دراسة املستجدات في الحياة تقوم الدو 

ا ومدى انسجامها مع  العملية واإلدارية داخل أجهزة القطاع العام حيث كان البد من بحث األفكار التي لم تكن معروفة مسبق 

ذات طبيعة ديناميكية  تسمح بإلغاء وتعديل هذه القواعد بعد فترة وجيزة من  القانون خاصة أن قواعد القانون اإلداري تعتبر 
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ا ملا تتضمنه املصلحة العامة  , وقد انتشر  في الونة األخيرة مصطلحات كثر استخدامها في مجال البحوث  453تاريخ صدورها وفق 

 القانونية وهي مصطلح الحكومة اإللكترونية. 

رونية يهدف على قيام اإلدارة العامة بوظيفتها متمثلة بالنشاط اإلداري اإللكتروني سواء بشكل وبما أن نظام الحكومة اإللكت 

كلي أو جزئي فإن اإلدارة ال بد لها من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة  باألعمال التي تساعدها للقيام بمهامها كوسيلة 

أهم وأفضل املداخل املتاحة لتطوير اإلدارة الحكومية وتحدياتها  مساندة لها , ويعتبر استخدام هذه التقنيات الحديثة أحد

, وإيفاء  للغرض املطلوب من هذه الدراسة سوف يتم ببيان مفهوم الوظيفة العامة واملوظف العام  454والقضاء على مشكالتها

 حتى يتم بيان أثر الحكومة اإللكترونية على كل منهما . 

 أهمية البحث : 

بحث في التطور الهائل الذي يجتاح العالم في الونة  األخيرة فإن عصرنا الحالي  هو عصر املعلومات تكمن أهمية هذا ال

واالتصاالت ومن املتصور ان يتم إدماج هذه التكنولوجيا في األعمال الحكومية ال سيما أن  تطور الحكومة اإللكترونية في 

ج والخطط والقيام باألعمال التي تغطيها أجهزة القطاع العام , وعليه فإن األردن ضرورة البد منها كونها تساعد على إنجاز البرام

أهمية البحث  العلمية تنبع من خالل التعرف على مفاهيم الوظيفية العامة وكيفية دمجها في الحكومة اإللكترونية وكيفية 

 تطبيقها . 

 هدف البحث : 

ة في عملية التطوير والتقدم وتحسين مستوى أداء أجهزة القطاع العام يهدف هذا البحث إلى بيان أثر برامج الحكومة اإللكتروني

باإلضافة إلى تأطير كامل عن الحكومة اإللكترونية على إمكانية استخدامها ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة, 

ى إنجاح برامج وخطط الحكومة بحيث يتم العمل على تعزيز وإصالح القطاع العام وتوضيح مدى قدرة القطاع العام عل

 اإللكترونية . 

 مشكلة البحث : 

تكمن مشكلة البحث في مدى إمكانية تطبيق الحكومة اإللكترونية في العديد من األجهزة الحكومية والقطاعات العامة وتحول 

ين في من قبل املوظف ونيةمن نظام الحكومة التقليدية, حيث تأثر األوضاع السائدة في مدى استيعاب مفهوم الحكومة اإللكتر

 القطاعات العامة واملواطنين وعدم وجود بنية  تحتية كافية تسهل استخدام هذه البرامج والخطط.

 :  يثير هذا البحث مجموعة من األسئلة وهي : أسئلة الدراسة 

 ما هي دوافع تطوير األجهزة اإلدارية والتحول إلى نظام الحكومة اإللكترونية ؟ .0

 عوبات التي تقف في طريق الحكومة اإللكترونية وتحد من تطبيقها في بيئة القطاع العام ؟  ما هي أهم الص .9

 ما هو األثر املتوقع من خطط الحكومة اإللكترونية  من أجل تطوير وتحسين فعالية أداء  القطاع العام ؟   .2

 

                                                           

 00, دار وائل للنشر والتوزيع , عمان , األردن , ص  0( قانون اإلدارة العامة , ط9104القبيالت , حمدي ) 453

نموذج تطبيقي مقترح , مركز الخبرات املهنية لإلدارة ,  القاهرة  –( كيفية التحول إلى نظام الحكومة اإللكترونية 9109د إبراهيم )هشام , محمو  454

 04, ص 
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 :  منهجية البحث 

لوظيفة العامة والحكومة اإللكترونية و وصف التشريعات سوف يتم استخدام الوصفي التحليلي وذلك من خالل وصف ماهية ا

 الناظمة للبيئة اإللكترونية في األردن .

 الدراسات السابقة : 

"  بحث هذا الكتاب في مفهوم اإلدارة العامة اإللكترونية وظهر  " قانون اإلدارة العامة: ( 2014القبيالت , حمدي ) .0

ا ومزاياها وسلبياتها وبين كيفية إصدار قرارات اإلدارة اإللكترونية وأثر مصطلح الحكومة اإللكترونية ومراحل تطبيقه

 هذه الحكومة على البيئة العامة. 

" الجوانب القانونية لتقويم أداء املوظف العامة في بيئة الحكومة اإللكترونية  ( : 2007الشقيرات , نايل محمد ) .9

ت هذه الدراسة بشكل ملم في أداء املوظف العام في بيئة , رسالة ماجستير , جامعة عمان العربية , وقد بحث " 

الحكومة اإللكترونية ومدى كفاءة املوظف العام للعمل فيها باإلضافة إلى بيان قياس أداء بيئة اإلدارة اإللكترونية 

 أمام أنماط اإلدارة اإللكترونية . 

بحث   إللكترونية نموذج تطبيقي مقترح "" كيفية تحول إلى نظام الحكومة ا  ( :2012هشام , محمود إبراهيم)  .2

هذا الكتاب في نظام الحكومة التقليدية وسلبياتها وأسباب التحول إلى الحكومة اإللكترونية والتحديات املعاصرة 

 لتطبيق نظام الحكومة اإللكترونية في مختلف الدول وبيان تجارب بعض الدول األخرى عند أخذها بهذا النظام 

 املبحث األول 

 ية الوظيفة العامة واملوظف العامماه

لقد تغيرت وظائف الدولة مع مرور الزمن فلم تعد الدولة تقوم بالحماية وتلعب دور الحارسة  مما دفعها ألن توفر متطلبات 

الحياة األساسية للمواطنين وأصبح من واجبها توفير كل سبل الراحة وتقديم الخدمات الالزمة والوفاء بالحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية التي أقرتها أغلب دساتير العالم الحديثة للمواطنين باإلضافة إلى حقوقهم السياسية . 

والجدير بالذكر أنه يتوجب على الدولة أن تقوم بتوفير الوظائف العامة بما أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات ؛ لذا ال بد من 

 وف يتم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين وذلك على النحو  التي : بيان مفهوم الوظيفة العامة واملوظف العام , وعليه س

 املطلب األول 

 مفهوم الوظيفة العامة واملوظف العام وفق التشريع األردني 

, أما فيما  455ثمة مفهومان للوظيفة العامة أحدهما أوروبي والخر أمريكي يمتاز كل واحد منهما بثقافة الدولة التي تتبناه 

ا ثمة اختالف في مفهومة بين الفقه والتشريع حيث يختلف تعريفه من قانون لخر , لذا ال بد  يتعلق باملوظف العام فأنه أيض 

 من بيان تعريف الوظيفة العامة والتعريف املوظف العام , وعليه سوف يتم تقسيم هذا املطلب إلى فرعين على النحو التي : 

 الفرع األول: تعريف الوظيفة العامة 

ا يؤديه الشخص على سبيل الدوام واالستمرارية وتخضع لنظام تعرف ال  مستقر 
 
ا للمفهوم األوروبي بأنها " هي عمال وظيفة وفق 

قانوني خاص يختلف عن ذلك الذي يحكم العمل في املشروعات الخاصة " أما فيما يتعلق باملفهوم األمريكي فهو " االحتراف 

                                                           

  932, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , األردن , ص  9( الوجيز في القانون اإلداري , ط9100ذنيبات , محمد جمال ) 455

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

170 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

قانوني نفسه الذي يخضع له كافة العاملين كما أن طبيعة الوظيفة غير مستمرة في الوظيفة بحيث يخضع املوظفين للنظام ال

  456وال يشترط التقييد بساعات دوام رسمي " 

وقد عرف املشرع األردني الوظيفة العامة بأكثر من قانون و عالج أوضاع املوظفين في األردن بموجب أنظمة ) لوائح ( تصدر 

 إلحكام املادة )من مجلس الوزراء بموافقة امللك ولي
 
  0279( من الدستور األردني لسنة 091س بموجب قوانين ، وذلك طبقا

وقد عرف املشرع األردني الوظيفة  بأنها , 457وهي من األنظمة املستقلة التي تنفرد السلطة التنفيذية بإصدارهاوتعديالته , 

مقتض ى هذا النظام ، أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو مجموعة املهام التي توكلها جهة مختصة إلى املوظف العام للقيام بها ب

, وبالتالي فأنه من أهم واجبات الدولة  458قرارات إدارية ، وما يترتب على تلك املهام من مسؤوليات أو يتعلق بها من صالحيات

 ع األردنيينلجمي كفالة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص املنصوص عليها بالدستور 

459  . 

تمارس نشاطها اإلداري من خالل  موظفيها العموميين كونهم يمثلون األداة  التي تستخدمها الدولة لتحقيق وعليه فأن الدولة 

ا   أهدافها ، ومع انتشار  فكرة الحكومة اإللكترونية بدأت الدول باالستفادة منها وذلك عن طريق إعداد مشاريع لتفعليها واقعي 

 في التغلب على مشكلة البيروقراطية واإلجراءات املعقدة ، ويعمل في الوقت نفسه على ،و 
 
الذي بدوره سوف ينعكس  إيجابيا

 .  460تحقيق الشفافية اإلدارية وتعزيز روح الديمقراطية اإلدارية

 الفرع الثاني :  تعريف املوظف العام 

"  الشخص املعين بقرار من املرجع املختص بذلك في وظيفة مدرجة في ( من نظام الخدمة املدنية املوظف بأنه 9عرفت املادة )

جدول تشكيالت الوظائف الصادرة بمقتض ى قانون املوازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر ، كذلك املوظف املعين براتب 

 " مقطوع أو بعقد على حساب املشاريع أو األمانات أو التأمين الصحي وال يشمل العامل الذي يتقا
 
 يوميا

 
 ض ى أجرا

-  
 
 عاما

 
  461وقد اشترطت محكمة العدل العليا توافر شرطين العتبار الشخص موظفا

 : القيام بعمل دائم .0

 :  الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .9

ن تحتاج إلى مزيد من التطور ويتم ذلك ومن خالل ما سبق ذكره يمكن القول أن الوظيفة العامة التي توفرها الدولة للمواطني

من خالل تأهيل و تعزيز قدرات املوظف العام على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تسهل عليه قيامه بوظيفته, وتسهل 

بذات الوقت تقديم الخدمات للمواطنين, مما دفع الدولة متمثلة بالحكومة إلى اتخذ خطوات واضحة للتحول إلى الحكومة 

 إللكترونية .ا

                                                           

  914 -911( مبادئ القانون اإلداري الكويتي , دار النهضة العربية , بيروت , ص 0212حسن ) عبد الفتاح , 456

  023, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , ص  0( القانون اإلدارية وتطبيقاته في األردن , ط0223الزعبي , خالد سمارة )  457

  9191( لسنة 2نظام الخدمة املدنية رقم )  458

 وتعديالته  0279الفصل  الثاني من الدستور األردني لسنة  أنظر  459

( ، الحكومة اإللكترونية واثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية 9112داود عبد الكريم )الباز ,  460

  91, ص 

 9191( لسنة 2األردني رقم ) نظام الخدمة املدنية  461
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 ظهور الحكومة اإللكترونية ودوافع اللجوء إليها داخل األجهزة اإلدارية في األردن: املطلب الثاني

إن طبيعة األجهزة الحكومية واسعة ومعقدة , ويتجلى ذلك من خالل التركيبة التنظيمية هائلة الحجم  التي يتميز بها الجهاز 

ه تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير متطلبات الحياة اليومية , وكافة نشاطات الدولة اإلداري كونه يعتبر الجهاز املوكول إلي

وبرامجها ,ومن هنا أدركت الدولة أنه ال بد من إحداث تغير وتحسين وتطوير أداء األجهزة اإلدارية , حيث يقصد بتطوير األجهزة 

ا ، اإلدارية "  خلق القدرة على التغيير السريع وتفعيل جميع اإلمكان ا تاريخي  ات املتاحة إلحداث ذلك التغير ، وهو ليس تطور 

ا مع الهدف أو األهداف التي من أجلها استلزم األمر إحداث ذلك التغير  وإنما يقفز خطوة أو خطوات سريعة إلى األمام تمشي 

ت اإللكترونية التي دفع , لذا سوف يتم تقسيم هذا املطلب إلى فرعين وذلك لبيان  أسباب ظهور فكرة الحكومة 462السريع" 

 العديد من الدول لألخذ بهذه الفكرة والتحول إلى الحكومة اإللكترونية في كافة األجهزة اإلدارية وذلك على النحو التي : 

 الفرع األول :  ظهور فكرة الحكومة اإللكترونية  

البعيدة مع مراكز القيادة في الدول ظهرت فكرة الحكومة اإللكترونية في أوسط الثمانينات وذلك من أجل ربط القرى 

اإلسكندنافية وبذلك الوقت أطلق عليها مصطلح ) القرى اإللكترونية ( وتال ذلك العديد من املحاوالت وكان أهمها محاولة 

قد , ثم تبع ذلك الكثير  من املحاوالت في مختلف دول العالم , و 463في والية فلوريدا  0227الواليات املتحدة األمريكية عام 

في أمريكا , وقد بادرت إلى هذه الفكرة بعض الدول العربية مثل اإلمارات العربية املتحدة  0222بدأت بشكل فعلي في أعقاب عام 

 . 9111464عام 

, وذلك عند إطالق مبادرة االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية ,  9110وقد بدأت الحكومة اإللكترونية في األردن بعام 

هدف هذه املبادرة التحول نحو مجتمع املعرفة والتمتع بظروف اقتصادية ديناميكية تشجع على التنافسية ,فقد حيث كان 

سعى األردن إلى تحقيق وإنفاذ الرؤى االستراتيجية من خالل استحداث منهجيات واقعية تشجع تحويل كل من املجتمع 

أن فكرة الحكومة اإللكترونية تقوم على ثالثة محاور أساسية وهي , ال سيما  465واالقتصاد والحكومة  إلى التطور التكنولوجي 

 اإلدارة , و األعمال , و الحكومة , وهذا سوف يتم بيانه في املبحث الثاني.

 الفرع الثاني : دوافع تطوير األجهزة اإلدارية في األردن والتحول إلى نظام الحكومة اإللكترونية   

جة مستمرة إلى التعديل والتغير والتطوير ، سواء  لحل املشاكل اإلدارية أو ملواكبة املتغيرات إن الجهاز اإلداري في األردن بحا

وتطوير األداء وأسلوب العمل ، وقد أدركت الدولة األردنية  ذلك من خالل إدراج برامج وخطط  التطوير في األجهزة اإلدارية 

تصاالت أطلقت الحكومات رغبتها في تبني مشروع الحكومة لديها ، وفي ظل معطيات عصر املعلومات والتكنولوجيا واال

 اإللكترونية من باب اإلصالح اإلداري االستراتيجي .

: ضغوط خارجية 
ً
:  إن هذه الضغوط عبارة عن ضغوطات خارجة عن اإلرادة الحرة للحكومة ومن أبرز هذه الضغوطات أوال

 : 

                                                           

  41( التطوير اإلداري في اململكة األردنية الهاشمية , دائر املكتبة الوطنية , األردن و ص 0222عان , ميخائيل )جمي 462

ة عد ضيف , أحمد ) دون سنة نشر ( الحكومة اإللكترونية السياق التاريخي في تقويم املسعى وتحدي التفعيل , كلية العلوم االقتصادية , جام  463

  040ص  الجلفة , الجزائر  ,

( مدى تقبل املواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية , رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة  9112عدوان , إياد ) 464

   91اإلسالمية ,غزة , فلسطين , ص 

  9199/ 02/3, تاريخ الزيارة   https://www.modee.gov.jo/Ar   أنظر موقع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة في األردن ,   465
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وجه نحو الديمقراطية مما أدى إلى زيادة مطالبة املواطنين تتمثل الضغوط السياسية بزيادة التضغوط سياسية :    .0

بتحسين مستوى أداء الخدمة الحكومية , لذلك تسعى النظم السياسية املتطورة إلى إحداث مشاريع تنموية من 

 . 466أجل بناء حياة سليمة

 نمية ال سيما أن العمليةوقد واجه النظام السياس ي األردني العديد من الضغوط السياسية التي أثرت على مستوى الت

السياسية تهدف إلى تحقيق التكافل واالستقرار داخل املجتمع وتدعيم قدرة الحكومة على إعمال قوانينها في كافة الدولة 

و ويؤثر ذلك في عدم وجود تشريعات كافية تنظم آلية ممارسة األعمال الوظيفية في ظل تطبيق نظام الحكومة  467

 اإللكترونية . 

تظهر هذه الضغوط من خالل زيادة الوعي الثقافي لدى املجتمع  ال سيما ان أفراد املجتمع ماعية : ضغوط اجت .9

أصبحوا يمارسوا  نشاطهم على مدار أربعة وعشرون ساعة وطيلة أيام األسبوع ,  مما يعني أن األعباء امللقاة على 

إغفال  أن زيادة استخدام التكنولوجيا  عاتق الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين أصبحت مضاعفة, وال يمكن

 .468سهل على املواطنين التعامل مع اإلجراءات الحكومية التي تتم عبر تكنولوجيا االتصاالت الحديثة 

إن الضغوط االقتصادية ذات تأثير كبير في التحول غلى الحكومة اإللكترونية  فهي توفر في ضغوط اقتصادية :   .3

ت الوقت تعمل على زيادة معدالت الكفاءة في األجهزة اإلدارية الحكومية , كما يمكن كمية األنفاق الحكومي , وبذا

  األعمال إلى الهيئات اإلدارية الخاصة ) القطاع الخاص( لتقليل التكلفة االقتصادية عليها . إناطة بعض

 ضغوط تكنولوجيا :  .4

لت حياة املجتمع أصبحت تشكل ضغط على إن زيادة استخدام التكنولوجيا ) اإلنترنت( بمختلف أشكالها التي سه

 الحكومة من خالل مطالبة املواطنين بتوفير الخدمات الحكومة اإللكترونية . 

إن الضغوط الداخلية تتبع من طبيعة األعمال التي تقوم الحكومة بها إي أنها ضغوط داخل الحكومة ثانًيا : ضغوط داخلية : 

 :  ذاتها وهي

اطية والروتينية وتشعب األقسام واإلدارات الحكومية عن بعضها البعض تشكل ضغوط إن كثرة األعمال البيروقر   .0

تجعل املواطنين يتنقلون من دائرة إلى أخرى من اجل التمام املعامالت الخاصة بهم مما دفع الحكومة إلى التحول 

 إلى الحكومة اإللكترونية لتقليل الضغط داخل الدوائر الحكومية . 

الحكومية التقليدية ال تشجع املواطنين على إبداء مقترحاتهم وأراءهم في تطوير الخدمات  إن طبيعة األعمال  .9

الحكومية , وكان ال بد من التوجه إلى الحكومة اإللكترونية بحيث يمكن تقديم الشكاوي و اقتراحات املواطنين عن 

 طريق املواقع اإللكترونية العائدة لكل دائرة . 

ا دافع وبناء  على ما سبق يمكن  القول إنه يوجد تمازج ما بين الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة بحيث يكونا مع 

 قوي لقيام الحكومة بالتوجه إلى نظام الحكومة اإللكترونية .

 

 

 

                                                           

  91هشام , محمود إبراهيم , مرجع سابق , ص  466

( التنمية السياسية وتأثيرها على االستمرار السياس ي في األردن , رسالة ماجستير , جامعة الشرق األوسط ,  األردن 9102الخريشا , ناصر نايف )  467

  12, ص 

(  الصعوبات التي تواجه تطبيق الخدمات اإللكترونية  كما يراها العاملون في أجهزة الخدمة املدنية في األردن , 9101اللوزي , موس ى سالمة )  468

  032, ص  1, املجلد  0املجلة األردنية في إدارة األعمال , العدد 
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 املبحث الثاني

 ماهية الحكومة اإللكترونية

وعليه يتوجب  بهذا الصدد بيان مفهوم الحكومة سبق وأن تم توضيح فكرة تطور الحكومة اإللكترونية وأسباب اللجوء إليها , 

اإللكترونية وخصائصها , ودورها في زيادة فاعلية أداء الوظيفة العامة باالستناد إلى التشريعات التي تنظم سير عملها والصعوبات 

 التي تواجهها , لذا سوف يتم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين وذلك على النحو التي : 

 املطلب األول 

 فهوم الحكومة اإللكترونية وخصائصهام

إن اتساع وتطور تكنولوجيا املعلومات جعل املؤسسات تلجئ إلى تكنولوجيا في معامالتها الداخلية والخارجية , إال أنها مرتبطة 

هذا  مبالبنية التحتية أساسية من التكنولوجيا تمكن املواطنين من الحصول على املعلومات بأسرع وقت , لذا سوف يتم تقسي

 املطلب إلى فرعين لبيان مفهوم الحكومة اإللكترونية وخصائصها  وذلك على النحو التي :  

 الفرع األول : تعريف الحكومة اإللكترونية  

يقصد بالحكومة اإللكترونية بأنها: عبارة عن إجراء من أجل تغيير وتحويل طبيعة العالقات بين املؤسسات الحكومية واملواطنين  

استخدام تكنولوجيا املعلومات بغية تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتساعدهم بالوصول إلى املعلومات وعليه تتم  عن طريق

 .469زيادة الشفافية والتقليل من الفساد اإلداري وزيادة اإليرادات في خزينة الدولة وتقليل معدالت األنفاق العام 

بقوله " عملية  9117قام بتقديم مفهوم للحكومة اإللكترونية في عام وال بد من اإلشارة بهذا الصدد إلى أن البنك الدولي 

استخدام املؤسسات لتكنولوجيا املعلومات كشبكة اإلنترنت والتي لديها القدرة على تغيير وتحويل العالقات مع املواطنين من 

  470الوصول إلى املعلومات مما يوفر املزيد من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات " 

وعليه يمكن القول أن الحكومة اإللكترونية  هي مدى قدرة الدولة على استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة في 

تحسين وتطوير أداء األجهزة الحكومية وتيسير كافة الشؤون العامة سواء أكانت بين الدوائر الحكومية بعضها البعض أو بينها 

 رة تعتمد على اإلنترنت . وبين املواطنين بطريقة متطو 

 الفرع الثاني : خصائص الحكومة اإللكترونية  

 تتمتع الحكومة اإللكترونية بالعديد من الخصائص التي تجعل منها حاجة ضرورية في الوقت الراهن ومن هذه الخصائص : 

 
ً
 .471يق اإلنترنت : ربط كافة األنشطة والخدمات املعلوماتية في املوقع الرسمي للحكومة وذلك عن طر  أوال

: تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واإلنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها , ولكل دائرة حكومية على حدة , باإلضافة  ثانًيا

 . 472إلى االتصال الدائم مع املواطنين

                                                           

  92, مجموعة النيل العربية للنشر , القاهرة , ص  0الفاق , ط ( الحكومة اإللكترونية الواقع و 9111الهوش , أبو بكر محمود ) 469

  02( الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل , منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  , مصر , ص 9112زكي , إيمان عبد املحسن )  470

  447لوم االقتصادية , عدد خاص بمؤتمر الكلية , العراق , ص ( الحكومة اإللكترونية , مجلة كلية بغداد للع9102حسين , مريم خالص ) 471

( التحديات والفرض املؤثرة على نجاح الحكومة اإللكترونية في األردن , املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث , 9102الحسبان , دعاء أحمد )  472

  72العدد األول , املجلد األول , ص 
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ا
ً
 قي الخدمات . : تقليل االعتماد الورقي كما يتم توفير أكبر قدر من الشفافية في التعامل مع متل ثالث

: كسر الحواجز الجغرافية املتعلقة بالبعد بين املناطق التي تؤثر على السكان واملهارة املعرفية الفردية والقدرة على  رابًعا

استخدام هذه التكنولوجيا , باإلضافة إلى وجود أولويات  لبعض الدوائر كأعمال األحوال املدنية و األعمال األكاديمية كالتعليم 

 د والخدمات العامة واالجتماعية وفرض الضرائب والخدمات املالية وشؤون النقل ووسائل النقل.عن بع

 . 473: تقليل األنفاق العام وزيادة عوائد  مالية  أكثر عند استخدام األنشطة الحكومية اإللكترونية  خامًسا

م في رفع كفاءة األعمال داخل الدوائر الحكومية وبناء  على العرض السابق بمكن القول أن الحكومة اإللكترونية تقوم بدور مه

 وتسهيل عملية تقديم الخدمات على املوظفين واملواطنين بذات الوقت .  

 املطلب الثاني

 دور الحكومة اإللكترونية في زيادة فاعلية أداء الوظيفة العامة 

الحكومة تتضح في املجال اإلداري لنشاط املؤسسات  طاملا أن الحكومة اإللكترونية تندرج ضمن إطار الفكر اإلداري فأن آثار هذه

الحكومية وغير الحكومية , وبالتالي تنعكس تلك التأثيرات على وظائف اإلدارة الرئيسية والعناصر الرئيسية للنشاط اإلداري , 

ا لك عن طريق تقسيم هذزيادة فاعلية أداء الوظيفة العامة ,وذ لذا سوف يتم بيان الدور الذي تقدمة الحكومة اإللكترونية في

  املطلب إلى ثالثة فروع على النحو التي :

 الفرع األول :  أثر الحكومة اإللكترونية على الوظائف اإلدارية 

, وتتأثر هذه الوظائف في تطبيق نظام 474تعتمد اإلدارة على أربع وظائف أساسية وهي التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة 

 , فإن الرسم أدناه يبين العالقة املتبادلة بين هذه الوظائف . الحكومة اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 لذا سوف يتم بيان أثر الحكومة اإللكترونية على هذه الوظائف وذلك على النحو التي :   

                                                           

, تاريخ الجوع ,  https://hrdiscussion.comحكومة اإللكترونية , منشور على املوقع اإللكتروني التالي , ( خصائص ال9101النفيعي , فارس ) 473

91/3  /9199  

  21,  دار الفرقان , األردن , ص  0( اإلدارة الحديثة , مفاهيم وظائف وتطبيقات , ط0222شاويش , مصطفى نجيب) 474

 الرقابة 

 التنظيم

 التخطيط
 التوجيه
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 : التخطيط : 
ً
جميع جوهرية ليعتبر التخطيط من أهم الوظائف اإلدارية فهو على رأس هرم هذه الوظائف كونه يشكل ركيزة أوال

 , ويتيح تطبيق الحكومة اإللكترونية تغيرات كبيرة في دعم عمليات التخطيط وذلك من خالل : 475مراحل العملية اإلدارية 

 توفير كمية هائلة من املعلومات والتي تعتبر أساسية في مرحلة التخطيط . .0

 إمكانية الوصول إلى املعلومات بكل سهولة . .9

بمساندة النظم املعلوماتية اإللكترونية ونظم املحاكاة التي توفر القدرة على معرفة جميع  توفير القدرة على التحليل  .2

 .476االحتماالت 

 477القدرة على توفير معلومات هامة من كل أطراف الخدمة والبيئة الخارجية بمرونة كبيرة .4

أنه يمكن العاملين من  مشاركة العاملين في وضع الخطط فنظام الحكومة اإللكترونية تقوم على املشاركة حيث  .7

 . 478إيصال أفكارهم وخططهم لإلدارة دون أي حواجز 

إن هذه الوظيفة اإلدارية تتضمن العديد من األنشطة واملهام التي تتناسب مع واقع املنظمة والتغييرات التي ثانًيا : التنظيم : 

لتي تدخل في هذه الوظيفة وتتأثر هذه العناصر عند تحيط بها , وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أنه  يوجد العديد من العناصر ا

 .479تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية

التنظيم التنظيمي أو الهيكلي للمؤسسة لن يكون كما هو معتاد عليه , وسوف يتم تغيير بنائه وتصميمه ليتناسب  .0

 . ة  بحيث تكون أقل سلطويةمع التدفق الفعلي والتبادل املعلوماتي اإللكتروني و ينعكس على العالقات متبادل

الحجم التنظيمي سيتقلص في جانب األعمال ذات الطابع التقليدي الورقي وبالتالي سوف يتم التوسع في جانب   .9

 الوظائف ذات البعد التقني واملعلوماتي. 

ا : القيادة :  
ً
يجابي اإللكترونية على نحو إ إن القيادة تتمثل في القدرة على اتخاذ القرارات مما يؤثر في تطبيقات الحكومةثالث

في هذا النشاط ,وبالتالي تزيد القدرة على وصنع وصياغة قرارات وذلك باالعتماد على التنمية األساسية ) التخطيط(  في جمع 

 املعلومات وتحليلها من ناحية , وتوفير البرامج التي تساعد القائد اإلداري على اتخاذ أفضل القرارات من ناحية أخرى 

إن املهمة األساسية للرقابة تتجلى في التحقق من إنجاز األهداف بالوقت املناسب والكشف عن املعوقات التي ا : الرقابة: رابعً 

 .تقف في طريقها من أجل تذليل العقبات فأن تطبيق الحكومة اإللكترونية سوف يدعم وظيفة الرقابة 

سير القرارات املتنوعة في كافة أنواع املؤسسات , كما تزيد الرقابة وتوفر عملية الرقابة إمكانية متابعة العمليات املختلفة و 

 من الرقابة القائمة الصالحيات باإلضافة إلى توفير أدوات تعقب املعلومات واإلجراءات و والتمكن من 
 
القائمة على الثقة بدال

ا عبر الشبكة املعلوماتية .   إنهاء الخدمات إلكتروني 

مكن القول أن دخول الحكومة اإللكترونية بعناصرها املختلفة التي تحتوي على ) الخطط والبرامج و وبناء  على ما سبق ذكره ي

األهداف الرقابة ( إلى بيئة العمل التقليدية يتجلى أثرها على األجهزة اإلدارية  من خالل إصالح وتطوير بيئة العمل في القطاع 

                                                           

,  7( انعكاسات الحكومة اإللكترونية على أداء اإلدارة العامة , مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية , العدد 9100األحمد , نجم ) 475

  921, ص  22املجلد 

476 Alkibsi Gassan,(2001) mckinseey quarterly ,not in line citizen on line putting, p 2  

  922, مكتبة امللك فيصل , الرياض , ص  0( الحكومة اإللكترونية ) ثورة على العمل اإلداري التقليدي ( ط9114مد )أبو , مغايض , مح  477

  29, جامعة دمشق , سوريا , ص  1( اإلدارة العامة ,  ط0223طلبة , عبد هللا )  478

  922األحمد , نجم , مرجع سابق , ص   479
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عام تحتاج إلى إجراءات طويلة ومقعدة وعن طريق الربط بين األجهزة العام , خاصة أن الوظائف التي يقوم بها املوظف ال

اإلدارية داخل املؤسسة الواحدة أو بين املؤسسات املختلفة من املمكن أن تقل هذه اإلجراءات البيروقراطية والروتينية عن 

وتقديمه بصورة سريعة  طريق استخدام نظام الحكومة اإللكترونية والذي  بدوره سوف يسهل عملية القيام بالوظائف

 للمواطنين . 

 الفرع الثاني : التشريعات الناظمة لبيئة الحكومة اإللكترونية في األردن 

في ظل التطور الذي وصلت إليه الحكومة اإللكترونية كان ال بد من سن تشريعات تنظم هذه العملية فهي تشمل أغلب 

م خرق هذا النظام لتسريب املعلومات وارتكاب الجرائم التي تتم عبر القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة ومن املتصور أن يت

شبكة اإلنترنت ومن أجل مواكب التطور والتقدم وبذات الوقت ضمان عدم حدوث أضرار تلحق املواطنين ومتلقي الخدمات 

 إللكترونية وهي:  اإللكترونية والحفاظ على هيبة األجهزة اإلدارية تم سن العديد من التشريعات الناظمة للبيئة ا

 
ً
: تشريعات جرائم الحاسوب، والتي تم  تطويرها لتشمل جرائم اإلنترنت وشبكات االتصال ضمن مفهوم أشمل ) أمن  أوال

 أو وسيلة أو 
 
املعلومات ( وفي نطاق االعتراف للمعلومات بالحماية القانونية من كافة األنشطة التي يكون الحاسوب  فيها هدفا

و تشريعات األصول اإلجرائية الجزائية ، وتشريعات اإلثبات املتفقة مع عصر تطور املعلومات والتي هي في بيئة الجريمة , 

الحقيقة تطوير لقواعد اإلجراءات واإلثبات، لكنها تتصل عضويا بالحقوق الجديدة املعترف بها في ميادين تقنية املعلومات , 

تحت مسمى ) قانون الجرائم اإللكترونية ( ويتعلق هذا  9107ائم في عام حيث اصدر املشرع األردني قانون يتعلق بهذه الجر 

 . 480القانون بالجرائم التي تتم عن طريق الشبكة املعلوماتية  

أو قاعدة حماية تجميع ومعالجة وتخزين وتبادل البيانات الشخصية والتي ينظمها قانون  : تشريعات الخصوصية ثانًيا

عن طريق استخدام تكنولوجيا املعلومات وعليه قام املشرع األردني بسن قانون يتعلق بهذه االتصاالت األردني التي تتم 

ا  9112( لسنة 42باإلضافة إلى قانون حق الحصول على املعلومات رقم ) 481املوضوعات وهو قانون االتصاالت  , وأيض 

لسنة  الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاستراتيجية تكنولوجيا االتصاالت األردنية الوطنية للمعلومات االستراتيجية 

9102-9102 482 

ا
ً
: تشريعات املحتوى الضار)الحماية من محتوى املعلوماتية على اإلنترنت(، ثمة اتجاهات متباينة بين توجه لدمجها مع  ثالث

ية األردني على استراتيجية أمن وحما تشريعات أمن املعلومات كما في أوروبا ، أو استقاللها عنها كما في أمريكا,  لذا عمل املشرع

 .   483وقد سن املشرع قانون األمن السيبراني من أجل حماية املعلومات  9109املعلومات صادرة في عام 

: تشريعات التجارة اإللكترونية )التواقيع اإللكترونية ،والتعاقد اإللكتروني ، والتسوق اإللكتروني (، وهذه الطائفة تتضمن  رابًعا

تتصل بكافة حقول تقنية املعلومات ألنها أثارت تحديات فيها جميعا ،لهذا ثمة حقيقة أن التجارة اإللكترونية وحدها  قواعد

 .484برغم أنها آخر حلقات تقنية املعلومات في الوقت الراهن إال أنها اإلطار األوسع املؤهل لتوحيد قواعد  قانون الحاسوب 

                                                           

  9107( لسنة 92م اإللكترونية األردني رقم )( من قانون الجرائ9أنظر نص املادة )  480

 0227( لسنة 02قانون االتصاالت األردني رقم )  481

 للمزيد من املعلومات املتعلقة بهذه االستراتيجية أنظر املوقع الرسمي للحكومة اإللكترونية األردني  482

  9102( لسنة 01قانون األمن السيبراني األردني رقم )  483

  9107( لسنة 07اإللكترونية رقم )قانون املعامالت  484
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ة فيما يتصل باملال اإللكتروني وتقنيات الخدمات املصرفية واملالية وفي مقدمتها البطاقات : التشريعات املالية واملصرفي خامًسا

املالية ونظم التحويل اإللكتروني والتي تطورت لتشمل أطر جديدة في حقل التوجه نحو األتمتة الكاملة للعمل املصرفي واملالي 

عن عزمه في تنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في  9190في عام )البنوك اإللكترونية ( , حيث أعلن البنك املركزي األردني 

  485األردن بعد إصداره وثيقة تحت عنوان ) تنظيم البنوك الرقمية في اململكة األردنية الهاشمية (

وعليه يمكن القول من أجل حل مشاكل الجهاز اإلداري أدرك كل من  املشرع األردني و اإلداريون املختصون في العمل   

األجهزة اإلدارية الحاجة إلى محاوالت جديدة تقدم حلول ملشاكل الجهاز اإلداري وتطويره وتحسين نوعية العمل في بيئته, ب

 خاصة أن الجهاز اإلداري املنتج واملؤهل بكوادر فنية وعلمية هو القادر على مواجهة التحديات.

نية  تواجه صعوبات من أجل فرضها على القطاع العام , لذا وعلى الرغم من ذلك إلى أن فكرة التحول إلى الحكومة اإللكترو

سعى األردن لتطوير مفهوم الحكومة اإللكترونية على نحو  يشمل كافة املواقع املختلفة للمؤسسات الوطنية املرتبطة بشبكة 

ويوجد في  واطنين إليها ,املعلومات , وذلك من خالل نشر صفحاتها التعريفية وبيان أنشطتها التي تقوم بها لتسهيل وصول امل

ا على اإلنترنت يعود للدوائر واملؤسسات الحكومية كموقع رئاسة الوزراء والوزرات  44الوقت الحالي أكثر من  ا إلكتروني  موقع 

      املختلفة والبنوك والبنك املركزي .       

   ع العامالفرع الثالث  : الصعوبات التي تواجه تطوير الحكومة اإللكترونية في القطا

إن ثورة تكنولوجيا املعلومات التي تنتشر بسرعة فائقة تواجه صعوبات في فرض نفسها على بعض القطاعات ويبرز ذلك في 

عدم استعاد القائمين على هذه الوظائف باملعرفة الكافية لتعامل معها وعدم استجابة بعض متلقي هذه الخدمات لطبيعة 

 عدد الصعوبات التي تواجه الحكومة اإللكترونية  وسيتم بيان أهم هذه الصعوبات ومنها : إجراءات الحكومة اإللكترونية و تت

 إن البنية التحتية في األردن ال تساعد على تنفيذ أفكار وبرامج الحكومة اإللكترونية في أجهزة القطاع العام .  .0

األسلوب الصحيح ، يؤدي إلى  عرقة عدم بيان تفاصيل وتوضيح الخطة التنفيذية في  البرامج أو عدم تطبيقها ب – .9

تنفيذ الخطط أو ظهور مشكالت جديدة ينتج عنا توتر  داخل الجهاز اإلداري ،باإلضافة إلى  وجود تهاون عند البعض 

ا  املسار الزمني املعد لذلك .   من  املوظفين في تنفيذ الخطط املوكلة إليهم  مما يؤخر إنجاز هذه الخطط وفق 

األلي إلمداد وحدات العمل باألعداد الالزمة  من األجهزة ، وكلفة إنتاج   تكلفة شراء أجهزة الحاسب العائق املادي فأن .2

بعض البرامج التي  تعتبر عالية جدا، ألنها تحتاج إلى تجهيزات حديثة وخبراء وفنين ، وتطوير مستمر في إنتاج البرامج 

 بما  يالئم مستوى عصر املعلوماتية.

البشري ففي حالة توفر الجهاز دون معرفة الكادر البشري لكيفية استخدامه والتعامل مع  صعوبة تدريب العنصر  .4

برامج الحكومة اإللكترونية لتنفيذ الخطط يكون بحاجة إلى كفاءات من املدربين والفنين واملشرفين إلنجاز هذا العمل  

 ، وتحتاج إلى االستمرار لتفعيل البرامج ،كما ان تكلفة الدورات التدريبية عالية لكونها تتعامل مع تقنية حديثة

 نقص التشريعات الالزمة التي تحمي عمل أجهزة القطاع العام في بيئة الحكومة اإللكترونية .  .7

غياب عنصر الرقابة من داخل املؤسسة ومن خارجها ) الرقابة اإلدارية ، املالية ( وأهمية الرقابة تأتي من انه إذا    .2

بدء تنفيذ البرامج ، فإن ذلك سيساعد اإلدارة على ضمان حسن تطبيقها ، وعدم إساءة  بدأت عمليات الرقابة مع

 استخدام البرامج ، والتعرف على أماكن الخلل ليتسنى لإلدارة طرح الطرق البديلة ومعالجتها . 

 

                                                           

  90/3/9199تاريخ الزيارة   https://www.cbj.gov.jo     موقع البنك املركزي األردني ,  485
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 في نهاية  هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات  وذلك على نحو التي : 

 ائج : النت

ان القدرة على التنسيق بين اإلدارات الحكومية والوظيفة العامة تشجع على تحويل وتبادل املعلومات والسعي إلى  .0

 توحيد النماذج املعتمدة بين املؤسسات  يؤدي إلى ارتفاع وارتقاء مستوى الخدمة املقدمة لجمهور املتعاملين .

ت اإللكترونية تؤدي إلى االستغناء عن املعامالت الورقية  حيث التغلب على املشكالت البيروقراطية ألن املعامال  .9

 يستبدل بها املستندات اإللكترونية.

تحتاج األجهزة التي تطبق برامج الحكومة اإللكترونية إلى االستمرار في مواكبة مستجدات عصر املعلوماتية وبالتالي   .2

 استمرارية الدورات للموظفين في القطاع العام

امج الحكومة اإللكترونية يعني نجاح أخر لبرامج اإلصالح والتطوير في القطاع العام , حيث تسع الدولة إن نجاح بر   .4

األردنية إلى املزيد من التقدم وذلك من خالل العمل  على سن وتشريع العديد من القوانين التي تدعم الحكومة 

 اإللكترونية. 

 التوصيات : 

ردني لتوفير كوادر مؤهلة ملعاتبة التغييرات العلمية والعملية  والنهوض بجهاز التنسيق مع ديوان الخدمة املدنية األ  .0

 اإلداري.

التوسع في عقد دورات وندوات للكادر اإلداري وتدريبه على استخدام برامج الحكومة اإللكترونية وإشراك املوظف   .9

ه وظيفته لنهضة األجهزة اإلدارية العام بصورة فعلية حقيقية تجعله يستشعر فوائد هذا العمل واملسؤولية اتجا

 والعمل على تطويرها وخدمة املصلحة العامة واملال العام .

حبذا لو يتم ترجمة االستراتيجيات التي تسير عليها الحكومة األردنية إلى اللغة العربية حتى يتمكن املتعاملين والعاملين  .2

 الدول املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية واليابان.من فهم هذه االستراتيجيات باإلضافة إلى االسترشاد بتجارب 

تحفيز اإلعالم األردني وتفعيل دوره في التأثير على املجتمع لالستفادة من برامج الحكومة اإللكترونية وبيان إنجازاتها   .4

 ومدى شفافيتها و وقدرتها على الحد من انتشار الفساد اإلداري. 
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   املراجع واملاصادر
 

: الكتب :
ً

 أوال

, مكتبة امللك فيصل  0( الحكومة اإللكترونية ) ثورة على العمل اإلداري التقليدي ( ط9114أبو , مغايض , محمد )  .0

 , الرياض

( ، الحكومة اإللكترونية واثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه ، 9112داود عبد الكريم )الباز ,  .9

 اإلسكندريةمنشأة املعارف ، 

 ( التطوير اإلداري في اململكة األردنية الهاشمية , دائر املكتبة الوطنية , األردن0222جميعان , ميخائيل ) .2

 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , األردن 9( الوجيز في القانون اإلداري , ط9100ذنيبات , محمد جمال ) .4

 , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان  0ية وتطبيقاته في األردن , ط( القانون اإلدار 0223الزعبي , خالد سمارة )  .7

( الحكومة اإللكترونية مدخل إداري متكامل, منشورات املنظمة العربية للتنمية 9112زكي , إيمان عبد املحسن ) .1

 اإلدارية  , مصر

 ,  دار الفرقان , األردن  0ط( اإلدارة الحديثة , مفاهيم وظائف وتطبيقات , 0222شاويش , مصطفى نجيب ) .2

 , جامعة دمشق , سوريا 1( اإلدارة العامة ,  ط0223طلبة , عبد هللا ) .3

 ( مبادئ القانون اإلداري الكويتي , دار النهضة العربية , بيروت 0212عبد الفتاح , حسن ) .2

 ان , األردن , دار وائل للنشر والتوزيع , عم 0( قانون اإلدارة العامة , ط9104القبيالت , حمدي ) .01

نموذج تطبيقي مقترح , مركز الخبرات  –( كيفية التحول إلى نظام الحكومة اإللكترونية 9109هشام , محمود إبراهيم ) .00

 املهنية لإلدارة ,  القاهرة 

 , مجموعة النيل العربية للنشر , القاهرة  0( الحكومة اإللكترونية الواقع والفاق , ط 9111الهوش , أبو بكر محمود ) .09

 ثانًيا :الرسائل الجامعية 

( التنمية السياسية وتأثيرها على االستمرار السياس ي في األردن , رسالة ماجستير , 9102الخريشا , ناصر نايف ) .0

 جامعة الشرق األوسط ,  األردن

( مدى تقبل املواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية , رسالة 9112عدوان , إياد ) .9

 ستير غير منشورة , الجامعة  اإلسالمية ,غزة , فلسطينماج

ا : الدوريات 
ً
 ثالث

( انعكاسات الحكومة اإللكترونية على أداء اإلدارة العامة , مجلة جامعة تشرين للبحوث 9100األحمد , نجم )  .1

  22, املجلد  7والدراسات العلمية , العدد 

ؤثرة على نجاح الحكومة اإللكترونية في األردن , املجلة ( التحديات والفرض امل9102الحسبان , دعاء أحمد ) .2

  العربية للعلوم ونشر األبحاث , العدد األول , املجلد األول 

( الحكومة اإللكترونية , مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية , عدد خاص بمؤتمر 9102حسين , مريم خالص ) .3

  الكلية , العراق

كومة اإللكترونية السياق التاريخي في تقويم املسعى وتحدي التفعيل , كلية ضيف , أحمد ) دون سنة نشر ( الح .4

  العلوم االقتصادية , جامعة الجلفة , الجزائر
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(  الصعوبات التي تواجه تطبيق الخدمات اإللكترونية  كما يراها العاملون في أجهزة 9101اللوزي , موس ى سالمة ) .5

  1, املجلد  0نية في إدارة األعمال , العدد الخدمة املدنية في األردن , املجلة األرد

 القوانين واألنظمة 

 وتعديالته  0279الدستور األردني لعام   .0

 9107( لسنة 92قانون الجرائم اإللكترونية رقم ) .9

  0222( لسنة 02قانون االتصاالت رقم ) .2

  9107( لسنة 07قانون املعامالت اإللكترونية رقم ) .4

  9102( لسنة 01قانون األمن السيبراني رقم ) .7

  9191( لسنة 2نظام الخدمة املدنية رقم ) .1

 املواقع اإللكترونية 

  https://www.modee.gov.jo/Ar موقع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة في األردن    .0

املوقع اإللكتروني التالي ,  ( خصائص الحكومة اإللكترونية , منشور على9101النفيعي , فارس ) .9

https://hrdiscussion.com  

  https://www.cbj.gov.joموقع البنك املركزي األردني ,  .2

 املراجع األجنبية 

Alkibsi Gassan,(2001) mckinseey quarterly ,not in line citizen on line putting 
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دراسة تحليلية مقارنة الرقابة الدستورية و حامية الحقوق و الحريات األساسية باملغرب  

Constitutional review and protection of basic rights and freedoms in Morocco, a comparative 

analytical study 

  اإلدرييرشيد البقايلالباحث : 

 -الرباط–باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس 

 

 ملخص 

، املتعلق بتحديد 31.07صادق البرملان بمجلسيه على القانون التنظيمي رقم  ،9100من دستور  022تطبيقا ملقتضيات املادة 

ه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون ، وحيث إن9103فبراير  1وذلك بتاريخ  شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون،

املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت  31.07التنظيمي رقم 

الصادر عن املحكمة الدستورية بتاريخ  03-21من الدستور.  حسب منطوق القرار  37و  34عليه، مطابقا ألحكام الفصلين 

من الدستور، وبتت في دستورية  37. وتمت إحالة هذا القانون التنظيمي على املحكمة الدستورية، حسب الفصل 9103/12/11

بنوده، وأقرت بعدم مطابقة القانون التنظيمي للدستور، وأبدت عدة مالحظات بشأنه. الش يء الذي اضطر الحكومة أن تعدل 

تمت املصادقة في مجلس النواب في  9199أبريل  97ملحكمة الدستورية. وبتاريخ القانون التنظيمي آخذة باالعتبار مالحظات ا

، و ذلك باإلجماع، ترتيب الثار القانونية على قرار 31,07جلسته العامة على النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي 

 لجديد على مجلس املستشارين.في شأنه واملذكور أعاله. وتمت إحالة املشروع ا 21/03املحكمة الدستورية رقم 

في انتظار صدور القانون التنظيمي، وإحالته من جديد على املحكمة الدستورية للبت في دستوريته، نتساءل في تحليلنا املتواضع 

من الدستور  022هل استجاب النص الجديد ملالحظات املحكمة الدستورية؟ و هل يعتبر النص في مستوى تطلعات املادة 

 ة الحقوق و الحريات األساسية للمواطن؟بشأن حماي
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Abstract 

In implementation of the requirements of Article 133 of the 2011 Constitution, Parliament approved in its two 

chambers the Organic Law No. 86.15, relating to the setting of payment terms and procedures for the 

unconstitutionality of a law, on February 6, 2018. The unconstitutionality of a law and the procedures for 

preparing, deliberating and voting on it, in accordance with the provisions of Articles 84 and 85 of the Constitution. 

According to the pronunciation of Resolution 70-18 of the Constitutional Court on 03/06/2018. This organic law 

was referred to the Constitutional Court, according to Chapter 85 of the Constitution, and it decided on the 

constitutionality of its provisions, and recognized the non-conformity of the organic law with the Constitution, and 

made several observations regarding it. The thing that compelled the government to amend the regulatory law, 

taking into account the observations of the Constitutional Court. On April 25, 2022, the House of Representatives 

approved in its plenary session the second version of the draft Organic Law 86.15, unanimously arranging the legal 

implications of the Constitutional Court Decision No. 70/18 in this regard mentioned above. The new project was 

referred to the Board of Advisors. 

Pending the issuance of the organic law, and its referral again to the Constitutional Court to decide on its 

constitutionality, we wonder in our modest analysis, did the new text respond to the Constitutional Court’s 

observations? Is the text considered up to the aspirations of Article 133 of the Constitution regarding the protection 

of the basic rights and freedoms of the citizen? 

 

 مقدمة

 إذا أردنا بناء دولة القانون، يفترض بنا االعتراف بسيادة القانون وإنشاء هيئة محايدة ومستقلة مسؤولة عن ضمان احترامه.

في الواقع، استخدمت موجة الدمقرطة التي أعقبت سقوط الكتلة الشرقية هذين املكونين من أجل الخروج من االستبداد 

بية الدول بسيادة القانون من خالل املض ي في حركة دستورية كبيرة للبناء. "سيادة القانون" والشمولية ، وبالتالي اعترفت غال

السياس ي والدستوري. وبنفس الروح ، قامت بـ "تقنين" الحياة االجتماعية من خالل تعزيز  االتي وضعت الن في قلب نظامه

 مكانة القاض ي ومنحه املزيد من الصالحيات واالستقاللية.

 عن استقالل العدالة وتظل الن
 
تيجة مع ذلك نسبية، صحيح أن "الديمقراطيات الجديدة" تظل هشة و "سيادة القانون"، فضال

ا تسعى إليه أي دولة تحترم نفسها ، وفي الواقع ، حتى الدول غير 
 
ا وهدف ا مادي  الذي ال يزال بعيد املنال ، لكنها أصبحت نموذج 

 انون" و"قضاء مستقل".الديمقراطية اليوم تطالب بـ "دولة ق

 لهذين املفهومين، "دولة القانون" و "القضاء 
 
 عميقا

 
من هنا، يجب االعتراف بأن التقييم األفضل للوضع يتطلب فهما

 الدستوري".
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. بعبارة أخرى ، إنه نظام يفترض 486يمكن تعريف دولة القانون على أنها نظام مؤسس ي تخضع فيه السلطات العامة للقانون 

 ات للمؤسسات العمومية تكون مقيدة بمجموعة من القواعد القانونية العليا والخاضعة للرقابة.أن اإلجراء

ر النمساوي 
 
نِظ

ُ
. 487كدولة يتم فيها ترتيب القواعد القانونية بشكل هرمي بحيث تكون سلطتها محدودة Hans Kelsenويقدمها امل

ى يستمد قوته من املعيار األعلى، وفي أعلى الهرم نجد املعيار األعلى، واملبدأ هو أن املعايير القانونية هرمية، وأن كل معيار أدن

 الدستور، الذي يهيمن على كل التنظيم القانوني.

أن دولة التي يسود فيها القانون هي "دولة قد تتطلب القرارات املتخذة فيها، رقابة تجريها سلطة مستقلة   Léo Hamonويضيف 

ا إلجراءات معينة ومتواجهة". عن السلطات السياسية التي تحكم،  488وفق 

ا، تم تصوره في األصل على أنه خضوع للسلطات العامة لنظام قانوني هرمي  ا كبير  ا تطور  لقد عرف مفهوم سيادة القانون أيض 

 يخضع للرقابة، وأصبح في فجر الحرب العاملية الثانية آلية تعمل على تكريس الحقوق األساسية والحريات والديمقراطية.

ا الدستور، والتسلسل الهرمي للمعايير، وتطوير سبل الطعن  لذلك فهو نظام يتميز بسيادة القانون وبشكل أكثر تحديد 

والضمانات والضوابط التي تعاقب على انتهاك هذه السيادة من قبل املؤسسات العمومية، وتعزيز الحقوق والحريات األساسية، 

نا القول إن سيادة القانون تترجم إمبراطورية القانون واملعايير، والديمقراطية واستقالل العدالة ... وبشكل مختصر، يمكن

 والحقوق والحريات األساسية من خالل جودة آليات الرقابة القانونية.

من خالل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن تنفيذ مثل هذا النظام ال يزال يعتمد على وجود هيئة مخولة لضمان سمو الدستور. 

، في القانون الدستوري، يتطلب تحقيق سيادة القانون بالضرورة تطوير العدالة الدستورية، وبالتالي وجود قاض وبالتالي

 دستوري مسؤول عن ضمان االمتثال للدستور.

ا، ا سلطة إقامة العدل، حكم   وفيما يتعلق باملفهوم الثاني، فإن مصطلح "القاض ي" باملعنى العام يعني " الجهة التي تخول رسمي 

. ويكون مؤهال كقاض ي دستوري ألنه مخول إلقرار القانون املتعلق بالدستور والفصل في الخالفات 489إلقرار القانون "

الدستورية. ويمكن تعريف الدستور بدوره بأنه "قانون أساس ي أو مجموعة من املبادئ والقوانين األساسية التي تحدد الحقوق 

 490في الحكم وتنظم صالحيات وعمل السلطات العامة". األساسية ملواطني الدولة، وتحدد أسلوبها

والفكرة، هي معيار أسمى يؤطر القواعد القانونية األخرى، وكذلك إجراءات السلطات العامة، ويضمن الحقوق والحريات 

نظرية حكم لاألساسية للمواطنين، إلى جانب سلطة مستقلة تضمن االمتثال لها وتعاقب على انتهاكها، تلك هي الفكرة الرئيسية 

 القانون.

                                                           

486 - Didier Boutet- Vers l’Etat de droit- La théorie de l'état et du droit-éd Harmattan-1991-page 10-11  

487 - https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-etat-droit.ht ml, 28-17-

9199 à 23 :50 تم االطالع على املوقع بتاريخ    

488 - L. HAMON, « L’État de droit et son essence », Revue France droit constitutionnel., 1990, 699-712, p. 709 in Daniel Mockle Les 

Cahiers de droit, vol. 35, n° 4, 1994, p. 823-904. http://id.erudit.org/iderudit/043305ar 

489 - Centre nationale de ressources textuelles et lexicaleshttp://www.cnrtl.fr/definition/juge Consulté le 30-05-2022 à 12 :09 

490 - Centre nationale de ressources textuelles et lexicaleshttp://www.cnrtl.fr/definition/constitution Consulté le 30-05-2022 à 14 

:15 
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ا، وبلدنا ليس استثناء، فقد تميز هذا التحول بـ  إن موجة الدمقرطة التي ذكرناها قد أثرت على جميع البلدان األفريقية تقريب 

"حركة مزدوجة ال تنفصل عن بعضها البعض. إنه من ناحية تركيز الحركة الدستورية في النقاش الديمقراطي، ومن ناحية 

. في الواقع، في املغرب، كان البناء الدستوري موضوع مواجهة قوية منذ االستقالل بين 491عدالة الدستوريةأخرى تكريس ال

املخزن واملعارضة التي تختلف، حسب الفترات، من قبل األحزاب السياسية أو الحركات الشعبية واملواطنين التي تطالب 

هذه املواجهة عن إصدار عدة دساتير كرست الواحد تلو الخر بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات األساسية، أسفرت 

 عناصر سيادة القانون.

واتبعت العدالة الدستورية نفس التوجه، باالنتقال من غرفة واحدة في املجلس األعلى، إلى مجلس دستوري مستقل في 

ا، وواجهته. ومع التسعينيات، مما وضع القاض ي الدستوري املغربي في قلب التحول الديمقراطي الذي شه دته البالد أيض 

هشاشة املؤسسات الديمقراطية، كانت مهمته تنظيم وتهدئة املجال السياس ي، وبمعنى آخر، كان القاض ي الدستوري املغربي 

ا بإقامة نظام ديمقراطي وقانوني من خالل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وهذا يختلف، إذا أردنا  في ذلك الوقت معني 

ء مقارنة، مع القاض ي الدستوري األوروبي الذي سعى إلى تطوير هذا النظام من خالل التركيز بشكل أساس ي على حماية إجرا

 492الحقوق والحريات األساسية.

 9100واكتمل هذا النضج الطويل ملساهمات القاض ي الدستوري، واملطالب الديمقراطية من خالل املراجعة الدستورية لعام 

ا ا من خالل تكريس، من بين أمور أخرى، سيادة القانون والعدالة املستقلة، وإنشاء محكمة  التي أسست نظام  ا جديد  قانوني 

 دستورية جديدة مع توسيع الصالحيات ومهمة محددة: تعزيز الهيكل املؤسس ي وحماية الحقوق والحريات األساسية.

ا أن ظهر هذه اإلصالحات أن السلطة األسمى باملغرب أدركت أخير 
ُ
ه حتى أكثر العمليات االنتخابية شفافية ال يمكنها وحدها ت

ا في ترسيخ سيادة القانون واألمن القانوني والعدالة الدستورية.  استكمال االنتقال الديمقراطي، فالحل يكمن أيض 

ا   موجز 
 

، 493عية حيز وعدم الشر لتقارير مؤسساتنا سُيظهر كيف تتميز األخيرة بعدم الفعالية أو حتى بالتومع ذلك، فإن تحليال

ويمكن تفسير هذا من ناحية من خالل التنافس الالمتكافئ بين السلطات، بشكل يؤثر على اختصاصات وصالحيات هذه 

، ومن ناحية أخرى من خالل الثقافة السياسية ألعضاء هذه ومستقلاملؤسسات وبالتالي منعها من ممارسة دورها بشكل كامل 

 قاتهم ومواقفهم.املؤسسات التي تؤثر على عال

بعبارة أخرى، وبخالف هذه اإلصالحات، ال يمكن للعدالة الدستورية كمؤسسة قضائية أن تمارس هذه املهام بشكل كامل، أي 

ضمان سيادة القانون والديمقراطية والحقوق والحريات األساسية، إال إذا كانت تتمتع باالستقالل عن السلطات األخرى 

 ممارسة دورها بفعالية. ها منونية التي تمكنومجموعة من الليات القان

ا في ترسيخ وتحقيق سيادة القانون؟ وهل لدى  لذا فإن األمر يتعلق بالتساؤل إلى أي مدى يساهم القاض ي الدستوري فعلي 

 القاض ي الدستوري املغربي كل الليات التي تسمح له بالقيام بهذه املهمة؟

                                                           

491 - Albert Bourgi- L'évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l'effectivité- Revue française de droit 

constitutionnel 2002/4 (n° 52), pages 723 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2002-4-page-721.htmL 

492 - Jean du Bois de Gaudusson- La justice en Afrique : nouveaux défis, nouveaux acteurs-Afrique contemporaine 2014/2 (n° 250), 

pages 2é https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2014-2-page-13.htm 

493 - L’OCDE- institution supérieure du contrôle du royaume du Maroc : pour l’amélioration de la gouvernance au moyen d’un 

contrôle externe- page 11 http://www.oecd.org/governance/ethics/institution-superieur-controle-Maroc.pdf 
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سئلة املطروحة، تم وضع خطة بحثية. تعتمد على البحوث والدراسات بما في ذلك من أجل تحليل املوضوع واإلجابة على األ 

النصوص الرئيسية )دستور اململكة املغربية والنصوص القانونية األخرى(، والفقه الدستوري، والنصوص والتقارير الصادرة 

ة من قبل املنظمات الدولية، عن الهيئات واملؤسسات العامة، ومؤلفات ومقاالت في مجالت متخصصة، وتقارير منشور 

 واملنظمات غير الحكومية، واملواد الوثائقية األخرى ذات الصلة الالزمة لتعزيز مصداقية هذه الدراسة.

نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطور العدالة الدستورية املغربية والدور الذي تلعبه في ترسيخ سيادة 

 والقيود التي ما زالت تعيق عمل القاض ي الدستوري املغربي وتقيد مساهماته.القانون، وكذلك الصعوبات 

ا لفهم تطور املؤسسات القانونية وعدالتها الدستورية  ا وتطوري  ا تاريخي  تتطلب اإلجابة على هذه األسئلة من جانبنا منهج 

ا لفهم الليات التي تسمح للقاض ي الدستور  ا منهجا تحليلي  الفصل  -ي باملساهمة في بناء قاعدة القانون الطبيعية، ولكن أيض 

 تحليل ديناميكي ومتعمق للنصوص القانونية واألعمال الفقهية للقاض ي الدستوري إلبراز الحدود والصعوبات  -األول 
 
وأخيرا

 الفصل الثاني. -التي تقيد مساهمة القاض ي الدستوري املغربي 

 

 املغربالفصل األول: القاض ي الدستوري ودولة القانون ب

 

سنتناول في املبحث األول إرساء القضاء الدستوري في املغرب قبل أن نكشف في مبحث ثان عن الليات التي تسمح للقاض ي 

 الدستوري بالعمل على ترسيخ دولة القانون.

 املبحث األول: إرساء القضاء الدستوري باملغرب

 

 ، وكانت هذه األخيرة في املغرب -املطلب األول  -ية وتطورها كان للحركة الدستورية كنتيجة طبيعية ظهور العدالة الدستور 

ا لعدة إصالحات قبل أن تثبت نفسها كسلطة مستقلة مسؤولة عن مراقبة سمو الدستور   -املطلب الثاني  -موضوع 

 املطلب األول: القاض ي الدستوري: الفاعل األساس ي في الحركة الدستورية.

-وترسيخ سيادة القانون، كان على العدالة الدستورية أن تواجه مقاومة بأشكال مختلفة قبل فرض نفسها كقوة مركزية في بناء

 إبراز دستورية حديثة لم تعرفها البالد -الفقرة األولى 
 
. في املغرب وقبل الحديث عن العدالة الدستورية، كان من الضروري أوال

 .-الفقرة الثانية-إال بعد االستقالل 

 ادة البرملانية إلى السيادة الدستورية: والدة العدالة الدستورية.الفقرة األولى: من السي

على منوال التجربة الفرنسية، التي كان لها التأثير الواضح على النظام الدستوري باملغرب، تم التشبث دائما بمبدأ "السيادة 

 التي لها الحق في إصدار التشريعات. وعليه، الوطنية" التي يمثلها القانون الصادر عن ممثلي األمة، مما يعني أن السيادة لألمة

. تحت التأثير لنظرية "الدولة 494اعتبر القانون أسمى تعبير عن "اإلرادة العامة"، فهو صرح وطني صنعه ممثلو تلك األمة

ا أن البرملان املنتخ هو تعبير  بالقانونية" التي شكلت التنظيم السياس ي للدولة حتى منتصف القرن العشرين، كان ُيعتقد عموم 

                                                           

"القانون هو تعبير عن اإلرادة العامة. ، والتي تنص على أن 0232من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام  1هذا املبدأ مكرس في املادة  -  494

 ا ... "لجميع املواطنين الحق في املساهمة شخصيا ، أو من خالل ممثليهم ، في تشكيله
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وتجسيد للسيادة الشعبية، وبالتالي تم استبعاد تقييد سلطة البرملان والرقابة على أعماله بأي شكل من األشكال ألنه يعتبر 

 495انتهاكا ملبدأ السيادة الشعبية. بهذا املعنى، لم يكن هناك تمييز بين هذا املبدأ األخير ومبدأ السيادة البرملانية.

ادة القانون، ضعف "تقديس" البرملان والبرملانيين. وهكذا، استبدلت نظرية حكم القانون السيادة بعد ذلك، ومع ظهور سي

الشعبية بمبدأ آخر: السيادة الدستورية، مما جعل الدستور التعبير األسمى لإلرادة العامة. ومع ذلك، ال يمكن لهذه السيادة 

ا لر  قابة هيئة قضائية مستقلة. وبالتالي، يمكن تقديم مؤسسة القضاء أن تأخذ معناها الكامل إال إذا كان احترامها خاضع 

 الدستوري كسلطة مستقلة مسؤولة عن ضمان سمو الدستور واملعاقبة على عدم احترامه.

ا، فقد تم تطبيقها ألول مرة في الواليات املتحدة في نهاية القرن الثامن  في الواقع، تعتبر الرقابة الدستورية فكرة حديثة نسبي 

شر قبل أن تنتشر في أوروبا خالل القرن العشرين، ويمكن تفسير هذا التأخير من خالل اعتبار أن الفقه الدستوري األوروبي ع

ا ب "تقديس" القانون ومثالية اإلرادة العامة لألمة ذات السيادة والسمو البرملاني. عالوة على ذلك،  ظل لفترة طويلة مهووس 

ا، فبالنسبة إلى الفقهاء األوروبيين، كانت اعتبر الفقه السائد في أوروبا  ا معياري  وخاصة في فرنسا أن الدساتير ال تقدم طابع 

الدساتير مجرد وثائق سياسية بسيطة لها قيمة أخالقية فقط، وبالتالي لم يعتبروا ضرورة إنشاء هيئة أو أداة تكون مسؤولة 

 496قضائية على دستورية القانون في أوروبا وخاصة في فرنسا.عن ضمان االمتثال ألحكامها، مما حال دون ظهور الرقابة ال

 الفقرة الثانية:  نشوء الدستورية في املغرب.

تعتبر الدساتير كنصوص مكتوبة تتضمن تدوين مجموعة من القواعد العامة املصممة لتنظيم ممارسة السلطة السياسية 

ا للمجتمع البشري. وهكذا، وعل ى مدى قرون، استندت القواعد التي تحكم السلطة السياسية والحد منها تجربة حديثة نسبي 

ا إلى العادات والتقاليد أو القانون اإللهي . لن يظهر الدستور باملعنى الحديث إال في القرن الثامن عشر بعد صراع 497أساس 

ي تتعلق ألولى للنشاط الدستور ثوري طويل في البداية في الواليات املتحدة األمريكية ثم في فرنسا. ومع ذلك ، فإن هذه الحركة ا

في املقام األول ببعض الدول الغربية فقط. كان من الضروري انتظار الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لتشهد 

حركة دستورية جديدة، ولكن هذه املرة سيكون لها طابع عالمي ، وهكذا شرعت عشرات الدول في بناء أو تجديد ترسانتها 

 الدستورية.

تأثر املغرب، "حديث االستقالل"، بهذه املوجة الجديدة من الدستورية من خالل املض ي في عملية دستورية شاقة بعد  كما

سنوات قليلة من استقالله. اتسمت هذه التجربة بالصعوبات التي واجهها املغرب في إرساء الدستورية والديمقراطية وسيادة 

 
 
بالتاريخ الفريد لبلدنا وخاصة بالنظام السياس ي الذي تأسس خالل الحقبة  القانون، ويمكن تفسير هذه الصعوبات جزئيا

 االستعمارية.

ا من خالل نظام البيعة ، "إنه عمل  في الواقع، وقبل تدخل الحماية، كان اختيار السالطين في املغرب بطريقة ديمقراطية نسبي 

،  498يجب على امللك أن يحافظ على وحدة الدولة ومصلحتها" للوالء يعد من خالله املغاربة بالوالء للملك وللبلد في املقابل

                                                           

495 - Voir l’Etat de droit- Jacques Chevallier- édition Montchrestien- page 29 et suivant 

496 - Favoreu, L. (1985). La justice constitutionnelle en France. Les Cahiers de droit, 26, (2), 299–337. 

https://doi.org/10.7202/042667ar 

497 - Loewenstein Karl. Réflexions sur la valeur des Constitutions dans une époque révolutionnaire. Esquisse d'une ontologie des 

Constitutions. In: Revue française de science politique, 2ᵉ année, n°1, 1952. Page 5 

498 - Hynd Saidi Azbeg. Processus de démocratisation et monarchie constitutionnelle au Maroc. Droit. Université de Bordeaux, 

2014 page 16    https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01242384 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

187 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

وهذا منح املغاربة إمكانية املطالبة بحقوقهم تجاه ملكهم أو حتى معارضته إذا اعتقدوا أنه لم يف بالتزاماته. بموجب قانون 

 . ومع ذلك، فقد أدى ظهور الحماية إلى إضعاف تأثيرات هذا النظام. 499البيعة

ا، من وجهة نظر املستع مر، لم يكن توطيد النظام السياس ي وضمان حقوق املواطنين من بين األولويات، بل على العكس تمام 

ا إال باستغالل ثروة الوطن  في ذلك الوقت كان املغاربة يخضعون لنظام قمعي وتعسفي، من طرف املستعمر، لم يكن معني 

 500وشعبه.

الحياته ومواجهة معارضة الحركة الوطنية، فعمل على تقوية مكانته بعد االستقالل، سعى النظام امللكي إلى الحفاظ على ص

على حساب الديمقراطية والحقوق األساسية والحريات في عدم استناده إلى نظام البيعة ، التي أصبحت مجرد عمل احتفالي 

 رسمي ، ولكن على نصوص دستورية حديثة.

ن "املغرب نظام ملكي دستوري وديمقراطي واجتماعي" ، لكن في ، وفي فصله األول نجد أ0219ويعود النص األول إلى عام 

 الواقع كان املغرب ملكية تنفيذية يمتلك فيها امللك كل السلطات.

ا عن "الشعارات الديمقراطية"، قرر امللك إضفاء الشرعية على سلطته املطلقة من خالل إصدار دستور جديد  بعد ذلك، وبعيد 

ين فاشلين واحتجاج شعبي، انتهى األمر بامللكية إلى تفهم أن االنفتاح السياس ي أصبح ضرورة ، ولكن بعد انقالب0221في عام 

، ولم يؤد هذا الدستور 0229لضمان استمراريتها. وهكذا ولد االنفتاح السياس ي األول الذي سيولد مراجعة دستورية في عام 

 الجديد إلى االنتقال الديمقراطي املنتظر منه.

وانهيار الشيوعية، وتعدد مطالب املنظمات الدولية التي لجأت الحكومة إليها للتعامل مع األزمة االقتصادية منذ التسعينيات، 

واالجتماعية التي تمر بها البالد، وقبل كل ش يء املطالب الشعبية التي تطالب، من بين أمور أخرى، بسيادة القانون، ومحاربة 

البالد ، واملطالبة بالحقوق والحريات األساسية ... لجأ النظام املغربي إلى إجراء الفساد واملحسوبية، والتوزيع العادل لثروة 

تغييرات معيارية ومؤسسية رئيسية من خالل مراجعة الدستور مرتين وتشكيل حكومة بالتناوب وتنفيذ العديد من اإلصالحات 

أنشأ  9100ة واعتماد دستور جديد في عام وقد تعزز هذا التوجه مع وصول امللك محمد السادس إلى السلط 501الديمقراطية.

ا من خالل تكريس، سيادة القانون والعدالة املستقلة. ا جديد  ا قانوني   نظام 

ا على الدور الذي لعبه القاض ي الدستوري،  طوال هذه الفترة، لم يقتصر التطور على النصوص الدستورية فحسب، بل أيض 

الذي يشغله يعتمد على الدساتير التي يجب أن يراقب سموها. وهكذا انتقل املغرب  بل إن الدور الذي يلعبه هذا األخير واملكان

 إلى محكمة دستورية. 9100من تجربة غرفة دستورية بسيطة إلى مجلس دستوري قبل االنتقال مع ظهور دستور 

                                                           

 دعوة الحق -البیعة في نظام الحكم باملغرب: الجذور واالمتدادات -محمد الفالح العلوي  - 499

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8625 

500 - 5 Alain Ruscio- Maroc, Tunisie: une liberté arrachée à l’Etat français – magazine l’humanité https://www.humanite.fr/maroc-

tunisie-une-liberte-arrachee-letat-francais-601099 consulté le 92-17-9199 à 13 :00 

501 - Jean-Noël Ferrié, Baudouin Dupret. Maroc : réformer sans bouleverser. Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff. Afrique du Nord - 

Moyen-Orient 2012-2013 - Printemps arabes: trajectoires variées, incertitudes persistantes, La Documentation Française, pp.15-27, 

2012, Mondes émergents.   

www.halshs.archives-ouvertes.fr/halshs 00764219/file/Charillon_Dieckhoff_RA_former_sans_bouleverser.pdf 
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 ة في املغرب.املطلب الثاني: من الغرفة الدستورية إلى املحكمة الدستورية: عملية إقامة العدالة الدستوري

بدأت تجربة العدالة الدستورية في املغرب مع إنشاء الغرفة الدستورية، وقد أدت نقاط الضعف والصعوبات التي واجهتها 

-مع إنشاء املجلس الدستوري  0229هذه التجربة األولى باملؤسسة إلى إجراء العديد من اإلصالحات، ال سيما في دستور 

 -الفقرة الثانية -مع املحكمة الدستورية  9100، و دستور  -الفقرة األولى 

 الفقرة األولى: الغرفة الدستورية باملجلس األعلى واملجلس الدستوري: املرحلة األولى للعدالة الدستورية باملغرب.

ا بالسياق السياس ي للبالد. و قد تأثرت تجربة الغرفة الدستوري
 
باملجلس  ةيظل تنظيم الهيئة الدستورية وسلطاتها وعملها مرتبط

األعلى بدورها، بالجو السياس ي املسموم الذي اتسمت به الستينيات والسبعينيات من القرن املاض ي. والصدام بين النظام 

امللكي واملعارضة الناتج عن الحركة الوطنية، وإعالن حالة االستثناء، واإلصالحات الدستورية املتعددة ... كل هذه الظروف غير 

ى الفقه الدستوري وجعلت من املستحيل إقامة عدالة دستورية حقيقية في املغرب، ولكن قبل الكشف املواتية قد أثرت عل

  إلى تنظيم واختصاصات الغرفة الدستورية باملجلس األعلى. تم إنشاء الغرفة 
 
عن حدود هذه التجربة األولى سنتطرق أوال

، يترأسها الرئيس األول للمجلس األعلى. وتتألف من  0219من دستور عام  011الدستورية باملجلس األعلى بموجب املادة 

ن بمرسوم ملكي  خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، وقاٍض من الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى وأستاذ من كلية القانون، ُيعيَّ

 502ديد جزئي.د كل تجملدة ست سنوات، وعضوين يعينهم على التوالي رئيسا مجلس ي البرملان، في بداية كل هيئة تشريعية، أو بع

و  بعد إلغاء مجلس املستشارين503 0221تم تقليص عدد أعضاء الغرفة الدستورية إلى أربعة بعد اإلصالح الدستوري لعام 

: رئيس  0229504، ثم تم رفع عدد أعضاء الغرفة  إلى سبعة، ملدة أربع سنوات بموجب دستور عام اعتماد برملان بمجلس واحد

أعضاء يعينهم امللك، والثالثة الخرون يعينهم رئيس مجلس النواب بعد التشاور مع الفرق النيابية. املجلس األعلى، و ثالثة 

 ، تمت زيادة فترة عضوية األعضاء إلى ست سنوات لتتوافق مع الوالية التشريعية.0231وبمناسبة اإلصالح الدستوري لعام 

ا للنص الدستوري، مارست الغ رفة الدستورية اختصاصات ذات طابع استشاري، مثل فيما يتعلق باالختصاصات، ووفق 

استشارة امللك لرئيسها قبل حل البرملان، وذات طبيعة قضائية، مثل الرقابة على مشروعية انتخاب أعضاء مجلس النواب 

 .0219من دستور عام  012وعمليات االستفتاء املنصوص عليها في املادة 

، وعلى النظام الداخلي للمجالس 505تورية القوانين التنظيمية قبل إصدارهاكما تمارس الغرفة صالحيات الرقابة على دس

 507. كما تحل الخالفات بين البرملان والحكومة حول الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنص القانون.506النيابية

 من خالل هيكل هذه ا
 
ا، أظهرت هذه التجربة األولى عدة حدود، يمكن تفسيرها أوال ملؤسسة، ثم اعتماد كما ذكرنا سابق 

 بالطبيعة الضعيفة للغاية الختصاصاتها.
 
 أعضائها، وأخيرا

، بسبب الطبيعة الضعيفة لتنظيمها، لم تكن مسألة هيئة دستورية مستقلة عن النظام القضائي، لقد كانت غرفة بسيطة 
 
أوال

داري انت الغرفة تعتمد في تمويلها وتنظيمها اإل داخل املجلس األعلى التي ُعهد برئاستها إلى رئيس املجلس. باإلضافة إلى ذلك، ك

                                                           

 0219من دستور  010املادة  -  502

 0221من دستور  22املادة  -  503 

 0229من دستور  27املادة  -  504

 0219من دستور  14املادة  -  505

 0219من دستور  42املادة  -  506

 0219من دستور  71املادة  -  507
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. بعد ذلك، وفيما يتعلق بتكوينها ومدة والية أعضائها، فإن قصر مدة الوالية التي ال تتجاوز أربع سنوات 508على مؤسستها األم

ة أصحاب مع إمكانية التجديد "تشكل عقبة رئيسية أمام األعضاء لتطوير اجتهاد دستوري وطرح مواقف تتعارض مع إراد

 509السلطة التي عليها تعيينهم داخل الغرفة الدستورية ".

ا، وبسبب ضعف اختصاصاتها التي اقتصرت على الحرص على احترام البرملان للمجال التشريعي كما هو محدد بدقة في  أخير 

في غياب  510ت األساسيةالدستور وليس الرقابة على مطابقة القوانين العادية لألحكام الدستورية، وحماية الحقوق والحريا

ا للملك والوزير األول ورئيس  ا للغاية، وهو حق اإلحالة الذي تم االعتراف به تقييد  ا كبير  رقابة استثنائية، يضاف إلى ذلك عائق 

 مجلس النواب وبالتالي منع البرملانيين من اللجوء إلى القاض ي الدستوري.

بل شاركت الغرفة في تهميش البرملان الذي كانت تؤثر عليه املعارضة في كل هذا كان له انعكاساته على االجتهاد الدستوري، 

أبريل  91ذلك الوقت، من خالل ممارسة رقابة صارمة للغاية فيما يتعلق باألنظمة الداخلية للبرملان. وهكذا، في قرار صدر في 

 511، قضت الغرفة بأن تشكيل البرملانيين للجان تقص ي الحقائق أمر غير دستوري.  0223

، وهو العام الذي ُولد فيه دستور جديد قرر إدخال مؤسسة جديدة للقضاء الدستوري: 0229ظل الوضع دون تغيير حتى عام 

 املجلس الدستوري.

، على عكس الغرفة الدستورية السابقة، كان هيئة 0229تم إنشاء املجلس الدستوري بموجب اإلصالح الدستوري لعام 

ا بشكل حصري، ويحتكر القضاء الدستوري. مستقلة تم وضعها خارج التنظيم  512القضائي. وهكذا كان املجلس متخصص 

ا للظروف غير املواتية التي مر 
 
بها الغرفة السابقة، في فترة انتقال ودمقرطة الحياة السياسية  تتم تقديم هذا اإلصالح، وخالف

الدستوري لتعزيز املمارسة الديمقراطية وحقوق يعكس بوضوح في ديباجته إرادة املشرع  0229في املغرب، بل إن دستور عام 

، 513اإلنسان، وبالتالي يمكننا أن نقرأ أن الدولة املغربية "تؤكد من جديد تمسكها بحقوق اإلنسان كما هي معترف بها عامليا"

 514ذا اإلصالح.كل هذا أدى إلى آمال كبيرة لدرجة أن امللك الحسن الثاني وعد بظهور مدرسة مغربية للقانون الدستوري بعد ه

 من حيث التنظيم اإلداري واملالي. باإلضافة إلى ذلك، ينص القانون التنظيمي 
 
كهيئة مستقلة، كان املجلس الدستوري مستقال

على أن قرارات املجلس نهائية وال تخضع ألي طعن وأنها ملزمة للسلطات العامة وجميع السلطات اإلدارية  22-92رقم 

 يؤدي إال إلى تعزيز استقاللية الهيئة الجديدة. والقضائية، األمر الذي لم 

على أن يتكون املجلس من تسعة أعضاء، رئيس يعينه امللك، وأربعة أعضاء  0229فيما يتعلق بالتشكيل، نص دستور عام 

بية. ايعينهم كذلك امللك ملدة ست سنوات، وأربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب لنفس الفترة، بعد استشارة الفرق الني

                                                           

508 - Hassan Mouhdach- l’évolution de la justice constitutionnelle au Maroc: structure et fonction - ouvrage collectif- Dar Nachr Al 

Maarifa- 2017 page 9 

509 - Op cit 29 page 9 et 10  

510 - Op cit 29 page 10 

 003ص - 9104-املعارف الجدیدةمطبعة -مدخل للقانون الدستوري-محمد الرضواني  -  511

512 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionne l-du-royaume-

du-maroc 

513 - Préambule de la constitution de 1992 http://mjp.univ-perp.fr/constit/ma1992.htm#6 

514 - Mohamed Amine Benabdellah-le contrôle de la constitutionnalité des lois regard sur dix années d’évolution-REMALD n 57- 

page 9 in Op cit 29 page 12 
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، 09، الذي أعاد النظام الثنائي للبرملان، إلى زيادة عدد القضاة الدستوريين إلى 0221بعد ذلك، أدى اإلصالح الدستوري لعام 

حيث يتم تعيين ستة أعضاء بما فيهم رئيس املجلس من قبل امللك ملدة تسع سنوات، وستة أعضاء يتم تعيينهم لنفس املدة، 

 515نواب، والنصف الثاني من قبل رئيس مجلس املستشارين، بعد استشارة الفرق النيابية.نصفهم من قبل رئيس مجلس ال

ا التي تبلغ تسع سنوات  ا  1مقارنة بـ -و هذه الوالية الطويلة نسبي  وغير قابلة للتجديد تهدف إلى ضمان استقاللية أعضاء  -سابق 

م. ومن أجل زيادة تعزيز استقاللية القضاة الدستوريين، بمجرد تعيينهم ، يستقلون عن السلطة التي عينته الذين،املجلس 

 516هؤالء إلى نظام عدم الجمع بمهام أخرى واإلعالن املسبق عن ممتلكاتهم. 22-92ُيخضع القانون التنظيمي 

 ةوفيما يتعلق بالصالحيات، فقد ورث املجلس جميع اختصاصات الغرفة السابقة، ولكن مع تطوير يتعلق بالرقابة على دستوري

القوانين العادية قبل نشرها، فقد اتسع نطاق اإلحالة، إلى جانب امللك، والوزير األول، ورئيس مجلس النواب. ورئيس مجلس 

املستشارين، ألعضاء البرملان بمجلسيه، وهي خطوة كبيرة إلى األمام، بحيث أصبح بإمكان املعارضة أن تحيل على القاض ي 

 الدستوري وتطعن في دستورية قانون.

ا للغاية، وشارك في ترسيخ الديمقراطية من  ا مهم  وقد طور املجلس الدستوري، وعلى عكس الغرفة السابقة، اجتهادا دستوري 

(، 0227/  22خالل ضمان احترام العمليات االنتخابية، وبهذا املعنى يمكننا االستشهاد بمثال تأكيد حرية اختيار املرشحين )

خابية، حيث يعاقب فشل اإلدارة في إنشاء وتجديد القوائم االنتخابية لحرمان بعض الناخبين والحقوق املرتبطة بالقوائم االنت

(، وحق الترشح محمي من األحكام القضائية الخاطئة أو 9101( / 222(، سرية التصويت )414/9111من حقهم في التصويت )

 لتدخل في كل مرة لفض الخالفات بين القوى املختلفة.. وتهدئة اللعبة السياسية با517(420/9114اإلجراءات اإلدارية املخالفة )

ومع ذلك، وفيما يتعلق بحماية حقوق وحريات املواطنين، فإن دور املجلس قد شابه نقصان واضح، مرتبط بتردده في البت في 

لقيود، يشكل نواة . ال بد من االعتراف بأن تجربة املجلس الدستوري، رغم هذه ا518القوانين العادية أكثر من القوانين األخرى 

 .9100مهمة نحو إقامة عدالة دستورية حقيقية لن تتحقق في املغرب إال بعد اإلصالح الدستوري لعام 

 الفقرة الثانية: املحكمة الدستورية: إقامة عدالة دستورية حقيقية باملغرب.

ات الدفاع عن حقوق اإلنسان هي منذ تولي امللك محمد السادس العرش، كانت املطالبة األولى لألحزاب السياسية وجمعي

والهدف هو وضع حد للممارسات القديمة للسلطة وإيجاد أساس قانوني يسمح للدولة بتأسيس  الدستورية،املراجعة 

 519الديمقراطية وتكريس سيادة القانون.

                                                           

 0221من دستور  22املادة  -  515

516 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionne l-du-royaume-

du-maroc. 

517 - Op cit 29 page 13  

518 - Op cit 29 page 14. 

519 - Bendourou Omar, « La nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011 », Revue française de droit constitutionnel, 2012/3 

(n° 91), p. 511-535. DOI : 10.3917/rfdc.091.0511. URL : 

 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-3-page-511.htm 
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بإضفاء الطابع  ولتحقيق ذلك كان ال بد من انتظار "الربيع العربي" ، فخرجت حركات االحتجاج بالبالد مطالبة بدورها

الديمقراطي على الحياة السياسية وحماية الحقوق والحريات األساسية ، واستجابة لهذه املطالب قرر امللك إطالق حملة 

 520عميقة، تهم إصالح الدستور واستكمال بناء دولة القانون واملؤسسات الديمقراطية. 

يوليوز، يشكل  92من األصوات وصدر في  ٪23.7بنسبة  9100يوليوز  0وهكذا، فإن الدستور الجديد الذي تم اعتماده في 

نقطة تحول تاريخية من خالل مساهمته الكبيرة في مستوى تعزيز املؤسسات وإصالح العدالة وإعالن الحقوق والحريات 

 األساسية وترسيخ العدالة الدستورية.

 ع القاض ي الدستوري. وبالفعل، فإن االعترافأدى تعديل هيكل املحكمة الدستورية وتوسيع نطاق صالحياتها إلى تحسين وض

، وتكريس مبادئ الديمقراطية، وفصل السلطات والحكامة 521بمجموعة كاملة من الحقوق والحريات من قبل الدستور الجديد

 .الجيدة قد دفع املشرع الدستوري إلعطاء مكانة مميزة للمؤسسة كهيئة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ وحماية القاعدة الدستورية

وتتألف املحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من حيث تشكيلها كما كان الحال بالنسبة للمجلس الدستوري. ستة منهم، 

بما فيهم الرئيس، يتم تعيينهم من قبل امللك، يقترح واحد منهم من قبل األمين العام للمجلس األعلى للعلماء، في حين أن مجلس ي 

خرين مناصفة، النصف األول من قبل مجلس النواب والنصف الخر من قبل مجلس البرملان يعينان الستة أعضاء ال 

 522املستشارين بعد تصويت سري وبأغلبية ثلثي األعضاء املكونين لكل غرفة.

ويضيف املشرع الدستوري أن القضاة الدستوريين يعينون ملدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد الثلث كل ثالث 

دف حظر إعادة تعيين القضاة لوالية ثانية إلى ضمان هامش واسع من الحرية واالستقاللية في أداء مهامهم دون سنوات، ويه

 السعي إلرضاء السلطة التي عينتهم، أو املساءلة من طرفها.

في املجال  ةيضاف إلى ذلك أمر مهم آخر، وهو اختيار القضاة الدستوريين املستقبليين من بين الشخصيات ذات الكفاءة العالي

القانوني والكفاءة القضائية أو الفقهية أو اإلدارية، والذين مارسوا مهنتهم ألكثر من خمسة عشر سنة ومعترف لهم بالحياد 

. من ناحية أخرى، وفي غضون فترة ثالثة أشهر بعد تعيينهم، يلزم القضاة الدستوريون، تحت طائلة االستقالة، 523واالستقامة

ات الذي يجب تجديده كل ثالث سنوات، وعند املغادرة، يجب عليهم القيام بذلك مرة أخرى في غضون إصدار إعالن باملمتلك

 .524ثالثة أشهر تحت طائلة املتابعة الجنائية

تهدف هذه الشروط الصارمة التي يفرضها املشرع الدستوري إلى إضفاء صفة السمو على املؤسسة، ومواجهة أي شكل من 

وضمان فقه دستوري قوي قائم على منطق قانوني بحت، بعيد عن  525الشرعية على الهيئةأشكال املحسوبية، وإضفاء 

 التأثيرات السياسية.

                                                           

520 - Op cit 29 page 15 et 16 

521 - Mohammed amine Benabdalla-le statut du juge constitutionnel marocain à la lumière de la constitution de 2011-REMALD n 

103, 2012, page 9 in l’évolution de la justice constitutionnelle au Maroc- Hassan MouhdachPublication de la Revue de Droit, 2017, 

page 17  

 9100من دستور  021املادة  -  522

 

523 - Op cit 32  

 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 1و  7املادة  -  524

525 - La constitution de 2011 et le juge constitutionnel- Nadia Bernoussi- LGDJ- 2012-page 220  
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نفس االختصاصات التي ورثتها املحكمة الدستورية من املجلس الدستوري  9100وفيما يتعلق باالختصاصات، جدد دستور 

 السابق.

 بإصدار ا 022-04-0وهكذا، وبموجب الظهير الشريف رقم 
 
لقانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية، فإنها تضمن أوال

مراقبة اإلجراءات املتعلقة باالمتثال للدستور، وتضمن تطبيق قواعد توزيع االختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة 

 التنفيذية، إضافة إلى البت في انتظام االنتخابات النيابية وعمليات االستفتاء.

 عالوة على ذ
 
لك، فإن املحكمة تبت بشكل حتمي في دستورية القوانين التنظيمية واألنظمة الداخلية للمجالس النيابية، واختياريا

 . مستشارا.41القوانين العادية بمبادرة من امللك أو رئيس الحكومة أو رؤساء املجالس النيابية أو خمس النواب أو 

تعارضه الحكومة، وتعديل النصوص بمرسوم يتخذ شكال تشريعيا ويخضع  كما تبت املحكمة في عدم القبول التشريعي الذي

ملوافقتها. كما تبت في الطعون املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان وتتحقق من انتظام عمليات االستفتاء، وبالتالي تتدخل في جميع 

 526الوفاة، وشغور املقاعد ....األمور املتعلقة بالوضع القانوني للبرملانيين: األهلية، واالستقالة الطوعية، و 

( وفي حالة حل مجلس ي البرملان أو حل أحدهما )املادة 72ويجب أن يستشير امللك رئيسها في حالة إعالن حالة الطوارئ )املادة 

 (.014(. كما يتم استشارته من قبل رئيس الحكومة في حالة حل مجلس النواب )املادة 21

من الدستور، والتي تنص على أن تبت املحكمة  71مة الدستورية بموجب املادة وتمت إضافة اختصاص قضائي جديد للمحك

في دستورية االتفاقيات واملعاهدات الدولية قبل التصديق عليها، وبالتالي سيتم رفض جميع املعاهدات التي تعتبر غير دستورية 

ا بـإصالح دستوري.
 
 ويكون تطبيقها مشروط

نفيذ وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، فإن املحكمة باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان ت

ثارة أثناء املحاكمة 
ُ
الدستورية مخولة وألول مرة في التاريخ الدستوري للمغرب أن تبت على سبيل الدفع في دستورية القوانين امل

تعتمد عليه نتيجة النزاع، ينتهك الحقوق والحريات  أمام املحاكم العادية، وذلك عندما يطعن أحد األطراف بأن القانون الذي

من الدستور. وبالتالي، فإن هذه اللية الجديدة تتيح للمواطنين فرصة الطعن  022األساسية التي يكفلها الدستور طبقا للمادة 

 527ساسية.ريات األ في دستورية النصوص املطبقة عليهم وبالتالي تطبيق العدالة الدستورية في تكريس وحماية الحقوق والح

(، باستثناء  décisions déclarativesتبت املحكمة الدستورية، في مختلف مجاالت اختصاصها، بقرارات تكون تصريحية )

مسائل الخالفات االنتخابية )إعالن املطابقة مع الدستور أو عدمه ، ومراقبة الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لألحكام املعروضة 

 ، وشغور مقعد في البرملان ، إلخ(. على مستوى  عالن نتائج االستفتاء ، وإعالن االستقالة من املنصب ، واألهليةعلى فحصها. ، وإ

 528النزاع االنتخابي، تبت برفض الطلب أو بإلغاء االنتخابات املتنازع عليها. 

وفي مبحث ثاٍن لتحليل كيفية  بعد أن عرضنا نشأة النظام الدستوري وما يترتب عليه من عدالة دستورية في املغرب، نمر 

 مشاركة القاض ي الدستوري بشكل فعال في ترسيخ سيادة القانون.

 

                                                           

526 - https://www.libe.ma/La-Cour-constitutionnelle-en-lieu-et-place-du-Conseil-constitutionnel-Il-n-y-a-pas-que-l e-nom-qui-

change-les_a85129.html consulté le 07-11-9199 à 10:50 

527 - Op cit 29 page 17. 

528 - Op cit 29 page 18 
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 املبحث الثاني: القاض ي الدستوري و دوره في بناء دولة القانون.

 

سنتناول في املطلب األول الدور الذي يلعبه القاض ي الدستوري في ضمان سمو الدستور وتوازن السلطات العامة ، قبل أن 

 رى في مطلب ثاٍن كيف يعمل هذا األخير من أجل تعزيز الديمقراطية وحماية الدولة، و الحقوق والحريات األساسية.ن

 املطلب األول: القاض ي الدستوري ضامن لسمو الدستور وتوازن السلطات العامة.

لطات وفي توازن الس -فقرة األولى ال-يشارك القاض ي الدستوري في ضمان سمو الدستور من خالل ممارسة الرقابة على القوانين 

 .-الفقرة الثانية  -من خالل مراقبة مبدأ الفصل بين السلطات 

 الفقرة األولى: الرقابة على دستورية القوانين: عنصر ال غنى عنه في سيادة القانون.

إن دولة لنسبة لكيلسن، فال يمكن تحقيق ترسيخ سيادة القانون في غياب تسلسل هرمي للمعايير القانونية، وفي الواقع، با

القانون هي أي دولة يتم فيها ترتيب القواعد القانونية بشكل هرمي بحيث تكون سلطتها محدودة، والهدف من ذلك هو الحد 

 من سلطة الدولة من خالل تأطيرها بمعايير قانونية ال تستطيع تجاوزها دون رقابة.

ا  االعتراف بسمو الدستور الذي يقع، في الغالبية العظمى من األنظمة املعيارية، إن االعتراف بالتسلسل الهرمي للمعايير يعني أيض 

 القانون ، واملراسيم ، والقرارات ، وما إلى ذلك -فإن أي معيار قانوني آخر  معيار،وألنه أعلى  وبالتالي،في أعلى التسلسل الهرمي، 

 يجب أن يخضع له. -

ا لرقابة هيئة قضائية وضمانها. في ومع ذلك، ال يمكن لهذه السيادة أن تأخذ معن  واقع،الاها الكامل إال إذا كان احترامها خاضع 

ا جوهر السلطة القضائية  كانت رقابة املحكمة الدستورية على دستورية القواعد التي تتبناها السلطات التشريعية دائم 

املحاكم ، التي تحتكر سلطة إلغاء القوانين  من منظور كلسن ، سيكون هذا االختصاص هو املبرر ذاته لوجود هذه الدستورية؛

 529التي أقرها البرملان عندما تعتبر غير دستورية. 

ومع ذلك، يجب إضافة أن العدالة الدستورية ال تحتكر مراقبة االمتثال لألحكام الدستورية، كما أن القضاء اإلداري يلعب 

ا في ضبط تصرفات وأفعال السلطات اإلدارية. ا رئيسي   دور 

ا يتعلق بالرقابة التي يمارسها القاض ي الدستوري، يتم ضمانها بوسائل مختلفة تختلف من نظام قضائي إلى آخر، ولكن فيم

 بشكل عام نميز بين أنظمة الرقابة املجردة على القواعد القانونية والرقابة امللموسة.

ذي يواجه واجب تطبيق قانون معين، أن هذا ما يعرف بالرقابة امللموسة للدستورية، يحدث عندما يرى القاض ي العادي، ال

القانون يحتمل بشكل كبير، أن يكون غير دستوري. واإلجراء املتبع في هذه الحاالت متشابه في جميع البلدان التي تعترف بإمكانية 

 530الدستورية. الرقابة هذه. فيوقف القاض ي اإلجراءات القانونية ويحيل مسألة عدم دستورية القانون املذكور أمام املحكمة

تم تطوير تقنية الرقابة هذه من قبل الفقهاء األمريكيين في قرار ماربوري الشهير ضد ماديسون الصادر عن املحكمة العليا 

للواليات املتحدة األمريكية والذي يعتبر أول قرار يبت في توافق القانون مع الدستور. وهكذا، وعلى الرغم من حقيقة أن دستور 

 مفاده أن وظيفة الواليات املتح
 
دة ال يمنح أي سلطة للرقابة الدستورية للمحكمة العليا، فقد طور القضاة األمريكيون تعليال

القاض ي هي تطبيق القانون، ولكن قبل ذلك. للقيام بذلك، من الضروري تحديد القانون الذي سيتم تطبيقه خاصة في حالة 

                                                           

529 - Jacques Chevallier- L'Etat de droit-Montchrestien-éd 5 2010-page 77 et suivant 

530 - Omar Bendourou-Droit constitutionnel et institutions politiques-Édition Bouregreg- 3ème éd 2011- page 95 et suivant 
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ى، واعترف القاض ي األمريكي بأن املعيار الدستوري أعلى، وبالتالي قرر إلغاء وجود تعارض بين األحكام الدستورية والقانون األدن

 531أي معيار من القانون العام الذي يخالف أحكام الدستور وبالتالي يؤسس السيادة الدستورية.

نون قبل أو افي األسلوب الثاني، الذي تم تطويره بشكل أساس ي في البلدان األوروبية، يفحص القاض ي الدستوري دستورية الق

بعد دخوله حيز التنفيذ، ولكن دون أي إشارة إلى تعارض ملموس ناش ئ عن تطبيق القانون في قضية معينة. وقرار القاض ي 

 الدستوري هو نتيجة فحص مجردة للنص القانوني.

ة. ات نظر مختلفبينما تضمن الليتان سيادة الدستور من خالل ضمان توافق القوانين مع الدستور، إال أنها تنبع من وجه

وهكذا، وفي حالة الرقابة املجردة، فإن الهدف املنشود هو حماية الدستور أو الدفاع عنه ضد السلطات التشريعية. في حين 

أن الرقابة امللموسة وبفحصها قانون مطبق بالفعل ال تستهدف املشرع، ولكنها تسعى إلى تفسير القواعد الدستورية واالستنتاج 

طبقة في حاالت محددة، مما يجعل من املمكن استكمال وتطوير عمل املشرع خاصة في مسائل الحقوق والحريات منها للقواعد امل

 532األساسية.

ا للتقنيتين، وبالتالي وفي إطار الرقابة املجردة، يمكن للقاض ي الدستوري إعالن توافق  فيما يتعلق بآثار الرقابة، فهي تختلف وفق 

. كما أنه يمكن أن يعلن أن القانون ال املختصةالحالة يتم إصدار القانون من قبل السلطة  القانون مع الدستور، وفي هذه

يتوافق مع الدستور وفي هذه الحالة ال يمكن أن يدخل القانون املذكور حيز التنفيذ. وفي فرضية ثالثة يمكن للقاض ي الدستوري 

ا، وفي هذه الحالة يمكن إ ا وذلك بفصل األحكام التي تعتبر غير دستورية أن يعتبر القانون غير دستوري جزئي  صدار القانون جزئي 

ا أن يعترف بدستورية حكم ما ولكن شريطة اعتماده لتفسير معين، وبالتالي فإن  عن النص. ويمكن للقاض ي الدستوري أيض 

سة، في حالة الرقابة امللمو  القاعدة دستورية إذا نفذتها السلطة التنفيذية مع احترام التفسير الذي قدمه القاض ي. ومع ذلك،

 533يتم تنحية النص التشريعي الذي يعتبر غير دستوري في النزاع القائم وإلغاءه في املستقبل 

، ولم تهتم هذه الرقابة إال 0219اختار املشرع الدستوري املغربي مراقبة مجردة للقوانين التي ُوضعت بموجب دستور عام 

تم االعتراف بإمكانية مراقبة القوانين  0229لقاض ي الدستوري بشكل إجباري ، وفي عام بالقوانين التنظيمية التي يراقبها ا

قدم املشرع الدستوري املغربي ، باإلضافة إلى الرقابة املجردة ، رقابة ملموسة  ،9100العادية. ومع اإلصالح الدستوري لـ في عام 

 .9100من دستور  022بموجب املادة 

 لى السلطات العامة: عنصر من عناصر التوازن الدستوري في سيادة القانون الفقرة الثانية: الرقابة ع

إن سيادة القانون تتعارض بشكل واضح مع النظام الشمولي، وهي تمثل اليوم نموذج النظام الديمقراطي والليبرالة. إنه نظام 

انون، مما يحد من صالحياته. وفي الواقع، يمثل سيادة القانون على سيادة اإلرادة الفردية للحاكم الذي يخضع بدوره لهذا الق

بمجرد تأطيرها بالقانون، ال يمكن أن تكون السلطة مطلقة. لكن لنتخيل فرضية يكون فيها الحاكم نفسه مصدر إنشاء القانون 

ا ألهوائه، هل يمكننا التحدث في هذه الحالة عن سلطة محدودة؟  وتعديله وفق 

                                                           

531 - Antonis PANAGOPOULOS- MODÈLE AMÉRICAIN OU MODÈLE EUROPEEN DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ? ETUDE 

COMPARATIVE à TRAVERS LE CAS HELLÉNIQUE - THÈSE POUR LE DOCTORAT EN DROIT- l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-

Provence- page 8 et suivant     www.theses.fr/2011AIX32000.pdf 

532 - The role of the constitutional court in the consolidation of the rule of law-EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY 

THROUGH LAWhttps://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1994)010-e. 

533 - Le contrôle de la constitutionnalité https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/642503/controle-de-constitutionnalite consulté le 

90-17-9199 à 22:00 
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ألن القانون في هذه الحالة لم يعد يعمل على تقييد سلطاته بل إلضفاء الشرعية عليها  و الجواب على هذا السؤال يكون بالنفي

 ، ومن هنا تأتي أهمية فكرة الفصل بين السلطات في ظهور حكم القانون.

ئة يوالفكرة هي أن الوظائف الرئيسية الثالث للدولة، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، تمارس كل منها من قبل ه

مستقلة، والهدف هو ضمان توازن معين بين هذه السلطات والتأكد من أن كال منها سوف تتصرف بطريقة تمنع السلطات 

. إن تنظيم هذه السلطات وتوزيع الصالحيات بينها منصوص عليها في الدستور 534األخرى من إساءة استخدام هذه الصالحيات

 وتخضع لرقابة القاض ي الدستوري.

اض ي الدستوري على السلطات العامة لها في املقام األول بعد معياري، وبالتالي فإن اإلشراف على األنشطة املعيارية إن رقابة الق

للسلطات العامة هو جزء من اختصاص القاض ي الدستوري. في الواقع، وحتى إذا كان إنتاج القانون بحكم نظرية الفصل بين 

كر إنتاج القانون، والقانون هو نتاج لكل السلطات العامة ألنه ينشأ إما في مشاريع السلطات وصالحية املشرع، فإن األخير ال يحت

القوانين املقترحة من قبل السلطة التنفيذية أو في مقترحات تشريعية قدمها البرملانيون، ويكون ذلك طبقا لإلجراءات املنصوص 

ا من قبل القاعدة الدستورية. وبالتالي يتدخل القاض ي ا ي لدستوري في كل مرة يتم فيها انتهاك هذه اإلجراءات، وبالتالعليها مسبق 

أعلن املجلس الدستوري عدم دستورية قانون على أساس عدم دستورية اإلجراء املتبع  0224وفي القرار الذي يعود إلى عام 

فات بين البرملان . كما يتدخل القاض ي الدستوري في تسوية الخال 535من قبل السلطة التنفيذية التي أصدرت مرسوم بقانون 

 والحكومة حول الطبيعة التشريعية والتنظيمية لنص ما.

إذن فهذه الرقابة لها بعد سياس ي، فالقاض ي في قلب اللعبة السياسية، ويطرح نفسه كفاعل رئيس ي في الظروف االستثنائية 

ل القاض ي الدستوري بدرجات تتفاوت حسب ال
 
دول. لكن القاض ي الدستوري التي يمكن أن تمر بها الدولة، وفي قد يتدخ

املغربي له صالحيات استشارية فقط، وبالتالي قبل إعالن حالة االستثناء أو حل البرملان أو إحدى غرفتيه، يجب استشارته، 

 عالوة على ذلك فإن التشاور يهم فقط رئيس املحكمة الدستورية و يتم استبعاد األعضاء الخرين الذين ال يستطيعون التدخل.

لي واستنادا إلى ما سبق يمكننا أن نستنتج أن الرقابة على السلطات السياسية التي يمارسها القاض ي الدستوري املغربي وبالتا

هي رقابة تقنية بحتة تتعلق فقط باألنشطة املعيارية لهذه السلطات. وتركز أساسا على مراقبة تجاوز املشرع الختصاصاته 

 وعقلنة هذه االختصاصات.

 القاض ي الدستوري الضامن ملمارسة الديمقراطية ولحماية الحقوق والحريات األساسية. املطلب الثاني:

حقوق ويدافع عن ال -الفقرة األولى  -يعتبر القاض ي الدستوري كقاض ي لالنتخابات، فهو يراقب انتظام العملية االنتخابية 

 الفقرة الثانية. -والحريات األساسية للمواطنين 

 تظام االنتخابات: اجتهاد دستوري مصاحب لالنتقال الديمقراطي في املغربالفقرة األولى: ضبط ان

 هل نتخيل ظهور دولة القانون في ظل غياب الديمقراطية؟

ا بديمقراطية النظام السياس ي، 
 
بالنسبة للعديد من املحللين، كانت اإلجابة إيجابية ألن احترام سيادة القانون ليس مشروط

، يشترطون ظهور حكم القانون ليس عن طريق الديمقراطية Blandine Kriegel، كما هو الشأن مع والعديد من هؤالء املحللين

                                                           

534 - Dictionnaire la Toupie, consulté le 93-17-9199 à 13:40 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Separation_pouvoirs.htm 

535 - Berramdane Abdelkhaleq. Considérations sur le Conseil constitutionnel marocain. In: Annuaire international de justice 

constitutionnelle, 12-1996, 1997. L'école, la religion et la Constitution - Constitution et élections. pp. 71-97. 

www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_1997_num_12_1996_1399 
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ا ولكن  ا ديمقراطي  ولكن من خالل إضفاء الشرعية على املجتمع. من خالل النظام الفرنس ي القديم الذي لم يكن بالتأكيد نظام 

 . 536لطة يسمح بإبراز بعض سمات سيادة القانون وجود عدد معين من القواعد العرفية الضرورية لجميع أصحاب الس

مما سبق يمكننا القول إن ترسيخ سيادة القانون كمجموعة من األساليب اإلجرائية والقضائية ممكن حتى في غياب 

ا لتأسيس سيادة القانون، فإنها تظل الضمان  ا أساسي 
 
ا أن الديمقراطية ليست شرط الديمقراطية. ومع ذلك، إذا كان صحيح 

حيد لضمان استدامتها، ألنه حتى من خالل إتقان األنظمة اإلجرائية والقضائية من خالل استنادها فقط إلى الحق ، يكون الو 

ا غير ديمقراطي سيقاوم إغراء تجاوز هذا األخير في كل مرة ال تتناسب حقائقه مع أهواءه، ويظل  من الصعب التخيل أن نظام 

 سيلة الوحيدة لضمان تطوير سيادة القانون.االنتقال الديمقراطي إلى حد بعيد الو 

في الواقع، فإن الحديث عن الديمقراطية يعني الحديث عن إرادة الشعب، وهي إرادة يتم التعبير عنها من خالل انتخابات حرة 

تأثير  هوتعددية تسمح للشعب باختيار ممثليه وقادته، وبالتالي فإن أي انحراف من شأنه أن يشوب هذه االنتخابات سيكون ل

على هذه اإلرادة الشعبية وانهيار ثقة املواطنين في فاعلية العملية االنتخابية، مما يجعل ترسيخ الديمقراطية صعب املنال، ألن 

األخيرة تعتمد قبل كل ش يء على الثقة والتأييد الشعبي. وبالفعل، فإن الحصة التي تمثلها االنتخابات في عملية إرساء 

يادة القانون هي التي تبرر الحاجة إلى آلية للرقابة القضائية على انتظام االنتخابات وتعالج االنتهاكات الديمقراطية وتطوير س

 املختلفة ملصداقية العملية االنتخابية واملعاقبة عليها. .

، ومنذ ف بهفي املغرب، وكما هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان، يمارس هذه الرقابة القاض ي الدستوري املعتر 

 عن اإلشراف على ترسيخ البناء الديمقراطي. من خالل ضمان انتظام 0219دستور عام 
 
، أصبح القاض ي االنتخابي مسؤوال

ا من السلطات للمحكمة الدستورية، ال سيما فيما يتعلق بصحة انتخاب  9100العمليات االنتخابية. وهكذا، منح دستور  عدد 

حد من انتهاء أجل الطعن، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار معلل، إذا كان عدد الطعون أعضاء البرملان في غضون عام وا

. واعتمد املشرع املغربي بدوره مجموعة من املعايير التي تضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية 537املقدمة إليها يبرر ذلك

املواطنين، وكلف القاض ي الدستوري بضمان االمتثال وإنفاذ على أساس برامج مجتمعية واقعية وقابلة للحياة تلبي تطلعات 

هذه املعايير. وعلى هذا النحو، يحظر القانون التنظيمي ملجلس النواب استخدام دور العبادة ألغراض سياسية وانتخابية، بينما 

ا على أن  72.00من القانون  003الحمالت في أماكن العبادة. تنص املادة  21تحظر املادة  البرامج االنتخابية وبرامج الحمالت أيض 

ا تنتهك على وجه الخصوص ثوابت الدولة على النحو املحدد في الدستور  االنتخابية يجب أال تتضمن بأي حال من األحوال مواد 

انون الق أو النظام العام أو كرامة اإلنسان أو الخصوصية أو عدم االحترام الواجب لآلخرين. والبيانات واملعلومات التي يحميها

 والتي من شأنها التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

وحرصا على انتظام االنتخابات والعملية الديمقراطية في كل مرة ملواجهة عدد معين من  ،وهكذا يتدخل القاض ي الدستوري

ي ع. وعليه فقد قرر املجلس الدستوري فالنواقص التي لوحظت خالل الحملة االنتخابية إذا رأى أن لها تأثيرا على نتيجة االقترا

ين بعد استخدامهما للرموز الدينية، وفي قرار آخر يحمل  9109يونيو  02بتاريخ  371/09قراره رقم  إلغاء انتخاب نائبْين برملانيَّ

                                                           

536 - Blandine Kriegel, L'Etat et les esclaves, Paris, Calmann-Lévy, 1979, p. 230-231, pp. 22-26. 

https://www.blandinekriegel.com/les-concepts/etat-de-droit/ consulté le 99-17-9199 à 11:40 

 9100من دستور  022املادة  -  537
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تخدام ، ألغى القاض ي الدستوري في قرار للمجلس الدستوري، انتخاب نائب بعد اس9104أكتوبر  21بتاريخ  227/04الرقم 

  538الرموز الوطنية في حملته االنتخابية، وكذلك استخدام لغة غير مقبولة خالل هذه الحملة نفسها.

ُيظهر االجتهاد القضائي الذي يتعامل مع املنازعات االنتخابية التي طورها القاض ي الدستوري أنه في كل مرة يجد فيها هذا األخير 

ا قد ع دليال  مل خالل الحملة االنتخابية بالتأثير على الناخبين أو ترهيبهم ، يتدخل إللغاء قويا يشير بوضوح إلى أن مرشح 

االنتخابات وبالتالي املشاركة في تكريس مجموعة من القواعد واملعايير اإللزامية التي يجب على كل مرشح احترامه ، في الواقع 

هي يد املساهمة الرئيسية للقاض ي الدستوري املغربي ، ففإن االجتهاد القضائي املتعلق باملنازعات االنتخابية يشكل إلى حد بع

ا أصدرتها املحكمة الدستورية 30من  14صادر عن املجلس الدستوري و  0142من أصل  229حوالي   539قرار 

 الفقرة الثانية: ضمان الحقوق والحريات األساسية: مهمة جديدة للقاض ي الدستوري املغربي.

ا الدستور لحماية الحقوق والحريات األساسية، من الضروري أن نذكر أنها رد فعل لالستبداد لفهم املكانة املميزة التي يمنحه

والديكتاتورية وانتهاك حقوق املواطنين وحرياتهم. ولدت موجة الحركة الدستورية التي مرت بها اإلنسانية في القرن الثامن 

ا تحدد هذه الحقوق والحريات وتضمن لها أكبر  عشر، لذلك ضمن املشرعون الدستوريون األوائل أن تتضمن الدساتير  أحكام 

قدر من الحماية. وهكذا، يمكننا أن نقرأ في إعالن االستقالل األمريكي أن "... كل الناس خلقوا متساوين. لقد وهبهم الخالق 

وار مجموعة من من الث 73الذي أصدره  0220"؛ ونجد في الدستور الفرنس ي لعام  540بعض الحقوق غير القابلة للتصرف ...

  541الحقوق األساسية التي كفلها األخير.

، اتبعت 542إن الدساتير الحديثة التي ظهرت بعد نهاية الحرب العاملية الثانية وملواجهة التوجهات املدمرة لألنظمة االستبدادية

ان آليات الضمانات. بدورها نفس االتجاه وهو تطور الحقوق والحريات املستفيدة من الحماية الدستورية ، من خالل إتق

 وحماية هذه األخيرة ووضعها في مقدمة املعايير القانونية التي تنظم السلطات السياسية.

إذا تم اإلعالن عن هذه الحقوق والحريات من خالل إدراج عنوان أو فصل في النص الدستوري ، فإن ضمان وحماية  ذلك،ومع 

ختلف من دولة إلى أخرى والذي يعتمد على السلطة التي يمكن أن تعرقل هذا األخير يتطلب بالفعل بناء نظام قضائي كامل ي

تنفيذ هذه الحقوق والحريات العامة ، وبالتالي فهي تقليديا السلطة القضائية الدستورية التي تضمن حماية الحريات تجاه 

 هذه الحماية تجاه اإلدارة، من خاللاملشرع عن طريق الرقابة على دستورية القوانين، والسلطة القضائية اإلدارية التي تضمن 

 اللجوء إلى اإللغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.

                                                           

538 - https://www.febrayer.com/wp-content/uploads/2014/10/104343c65bfe32d47ddff6dc4a32936e.pdf Consulté le 97-17-

9199 à 09:10 

 اإلحصائیات املتعلقة باملجلس الدستوري و املحكمة الدستوریة  -  539

  https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/p02.pdf https://cour-

constitutionnelle.ma/sites/default/files/qrrt_lmjls_ldstwry_msnf_hsb_lmwdw 

540 - Déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique réunis en Congrès le 4 juillet 1776 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/USA-hst-declaration_ind.htm consulté le 97-17-9199 à 08:50 

541 - Jacques Chevallier-L’Etat de droit-Montchrestien-5ème éd 2010- page 23 et suivant. 

542 - Loewenstein Karl. Réflexions sur la valeur des Constitutions dans une époque révolutionnaire. Esquisse d'une ontologie des 

Constitutions. In: Revue française de science politique, 2ᵉ année, n°1, 1952. p 6. www.persee.fr/doc/rfsp_0035-

2950_1952_num_2_1_392112 
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احتفظ الدستور في املغرب بمكانة مهمة للحقوق والحريات العامة في نصوصه، وذلك منذ النسخة األولى التي يعود تاريخها إلى 

ا، أهمها وبال شك ما نص عليه . وهكذا، شهدت قائمة الحقوق والحريات التي أعلنتها ال0219عام  ا تدريجي  دساتير املغربية تطور 

ا وضمنت حماية أنظمتها، مع مراعاة 9100دستور  . وبالفعل، كان هذا النص هو أول من كر س حقوق اإلنسان املعترف بها عاملي 

من حقوق اإلنسان املنصوص  التأكيد على الغالبية العظمى 9100طابعها العالمي وعدم قابليتها للتجزئة. كما أعاد دستور 

عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واعترف بأولوية االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب على التشريعات 

، من بين أمور أخرى، الحق في الحياة ، واألمن ، وشرعية العقوبات 9100. بين هاتين املادتين ، يكرس دستور 543الوطنية

الحق في محاكمة عادلة ، وحرمة املنزل ، وحظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة ، وحرية التنقل ، وحرية والجرائم ، و 

الفكر والرأي والتعبير ، والحق في الصحة، والعمل، والسكن، والتعليم، واملساواة بين الرجل واملرأة، وحرية التجمع، والتظاهر 

، واالنتماء السياس ي و النقابي ، والحق في الوصول املعلومات التي تحتفظ بها اإلدارة ، السلمي، وتكوين الجمعيات والنقابات

 544وحرية الصحافة ، والحق في التعبير عن املعلومات واألفكار والراء ونشرها ... 

ن ناحية، فيما يتعلق بحماية هذه الحقوق والحريات، نالحظ وجود فجوة واسعة بين إعالن الحقوق والحريات األساسية م

 للحقوق والحريات األساسية، ومع ذلك، 
 
ا كامال والحماية القضائية لها من ناحية أخرى. في الواقع، خصص الدستور األول حق 

منح الهيئة املسؤولة عن ضمان الحماية إال صالحيات محدودة، مما يجعل من الصعب على األخيرة ممارسة رقابة فعالة، 
ُ
لم ت

 0219الرقابة على القوانين العادية والرقابة على تفعيل الحقوق والحريات املنصوص عليها في دستور وهكذا وفي غياب إمكانية 

 545والدستورين اللذين جاءا بعده، لم يكن في صميم اهتمامات القاض ي الدستوري املغربي.

ليشمل مراقبة القوانين الذي أنشأ املجلس الدستوري ووسع نطاق اختصاصه  0229وانتظر املغرب التعديل الدستوري لعام 

العادية، لظهور اجتهاد قضائي مغربي يتعلق بالحقوق والحريات األساسية. ويالحظ أن االجتهاد القضائي يظل محدودا للغاية 

 546إحالة. 07بسبب ضعف اإلحالة على املجلس الدستوري للقوانين العادية التي لم تتجاوز 

عندما أعلن املجلس  0224غشت  01الحقوق والحريات األساسية إلى يعود التدخل األول للقاض ي الدستوري في مجال 

درهم على إقامة محطات استقبال أرضية، و ذلك  7111الدستوري عدم دستورية مرسوم بقانون يقض ي بأداء رسوم قدرها 

 حرية الحصول علىإثر إحالة من طرف املعارضة. واعتبرت املعارضة عدم دستورية هذا املرسوم بقانون باعتباره يتعارض مع 

املعلومات املعترف بها في الدستور. وقرر املجلس الدستوري إلغاء املرسوم بقانون املذكور ولكن ليس على أساس انتهاك الحرية 

 07األساسية التي ينص عليها الدستور، ولكن على أساس عدم شرعية اإلجراء املتبع من قبل الحكومة. وفي قرار آخر بتاريخ 

ض املجلس، من خالل الرقابة على قانون تشكيل استرداد الدين العام، قبول شرط الوصول إلى وظيفة عامة ، رف9111مارس 

بدفع الضرائب، واعتبر في قراره أن الوصول إلى الوظائف العامة هي حرية أساسية، وأن أي خروج عن هذا املبدأ يجب أن 

ا في نطاقه مع احترام املبا دئ الدستورية. كما أكد املجلس بعد ذلك على مبدأ عدم رجعية يحدده املشرع وأن يكون محدود 

                                                           

- d-https://www.cndh.org.ma/ar/bulletin-املجلس الوطني لحقوق اإلنسان -حقوق اإلنسان كما یكرسها الدستور املغربي الجدید  - 543 

 ljdyd-lmgrby-ldstwr-ykrsh-km-lnsn-information/hqwq 

544 - Bendourou Omar, « La nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011 », Revue française de droit constitutionnel, 2012/3 

(n° 91), p. 511-535. DOI : 10.3917/rfdc.091.0511. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-3-page-

511.htm 

545 - Omar Bendourou- Libertés publiques et Etat de droit au Maroc-2004- page 30 et suivant 

 إلحصائیات املتعلقة باملجلس الدستوري -  546

 https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/qrrt_lmjls_ldstwry_msnf_hsb_lmwdw.pdf consulté le 10-11-9199 à 12:11 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://www.cndh.org.ma/ar/bulletin-d-information/hqwq-lnsn-km-ykrsh-ldstwr-lmgrby-ljdyd
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، وحرية التصويت 0227نوفمبر  01، واستقالل القضاء في قرار بتاريخ 9110ديسمبر  20القانون في قراره الذي يعود تاريخه إلى 

 547.... 9119يونيو  97في 

سألة من خالل إنشاء رقابة الحقة عن طريق دفع ، تم تعزيز اختصاص القاض ي الدستوري في هذه امل9100مع إصدار دستور 

من الدستور، وذلك عندما يجادل أحد األطراف بأن القانون  022بعدم الدستورية يثار خالل محاكمة عادية، بموجب املادة 

 الذي تعتمد عليه نتيجة النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. 

إلى القاض ي الدستوري املغربي، حان الوقت للتساؤل في الجزء الثاني عن الصعوبات  بعد الكشف عن املهام التي أسندت

 والحدود التي تعيق عمل القاض ي الدستوري املغربي وتحد من مساهماته.

 

 الفصل الثاني: حدود الرقابة الدستورية باملغرب.

شف في الخصوصية التي تميز تفسيره ، ثم نك سنتناول في الفصل األول التبعية السياسية للقاض ي الدستوري املغربي وكذلك

 فيما يتعلق بالرقابة على القوانين العادية وفي مسطرة الدفع بعدم الدستورية. .. تحفظه املفرطفصل ثاٍن 

 املبحث األول: القاض ي الدستوري بين التبعية السياسية والتأويل الجامد للنص الدستوري.

 املطلب الثاني -وتفسيره الضيق  -املطلب األول  -ة بتبعيته السياسية ال تزال مساهمة القاض ي الدستوري محدود

 املطلب األول: القاض ي الدستوري: بين استقالل القضاء والتبعية السياسية.

إن عملية تعيين القضاة هي العنصر األساس ي في أي إصالح للعدالة الدستورية. في الواقع، تحدد عملية تعيين القضاة 

ينفرد بمهمة تفسير الدستور وكذلك الخط السياس ي واأليديولوجي الذي سيتبع هذا التفسير، وبالتالي، فإن الدستوريين من س

ا كبيرا على ذلك. نتيجة لذلك،  املؤسسة أو الجهات الفاعلة التي تتمتع بسلطة تعيين قضاة في محكمة دستورية تمارس تأثير 

ا كما يمكن أن يمكن تصميم عملية التعيين بطريقة تعزز وترسخ استقال لية املؤسسة واملسؤولية السياسية للحكام، تمام 

 تجعلها تابعة للمؤسسة وخدمة توجهات الجهات الفاعلة التي عينت أعضاءها.

من أجل الحفاظ على استقاللها وشرعيتها، يجب أن ُينظر إلى املحكمة الدستورية على أنها مستقلة و محصنة بما فيه الكفاية 

 من من التدخل والسي
 
طرة السياسية، بحيث تترجم قراراتها صالحياتها ، التي تهتم بالدفاع عن سيادة القانون وتعزيزها ، بدال

اإليحاء بوالئها ملسؤول سياس ي أو حزب معين. والقضاة الذين يخشون معاقبتهم على األحكام غير املواتية أو الذين تكون أحكامهم 

الوفاء بواجبهم في إقامة العدل. يجب أن تستند قرارات املحكمة الدستورية إلى حجج  غير مواتية لفاعل سياس ي معين ال يمكنهم

يا.  548يمكن الدفاع عنها قانون 

ومع ذلك ، ال يمكن عزل مهمة القاض ي الدستوري عن املجتمع الديمقراطي الذي ينبثق منه ، فهو ال يقتصر في تفسيره على 

ا ما ي ا، بين القوى املختلفة أو املدافع عن الحقوق القراءة التقنية للقوانين ، بل غالب  م 
َ
جد نفسه ، كقاض ي انتخابي ، َحك

والحريات العامة في قلب لعبة القوة واللعبة الحزبية. في الواقع، وعلى عكس القاض ي العادي الذي وصفه الثوار الفرنسيون 

                                                           

547  - Omar Bendourou- Libertés publiques et Etat de droit au Maroc-2004- page 46 et suivant 

548 - Dubut Thomas, « Le juge constitutionnel et les concepts. Réflexions à propos des « exigences constitutionnelles » », Revue 

française de droit constitutionnel, 2009/4 (n° 80), p. 749-764. DOI : 10.3917/rfdc.080.0749. URL : https://www.cairn.info/revue-

francaise-de-droit-constitutionnel-2009-4-page-749.htm 
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ا ما ، فإن القاض ي الدستور  (la bouche de la loi)بأنه "الناطق باسم القانون"  ي، بصفة عامة، يؤثر على هذا القانون وغالب 

. على عكس القاض ي  549القانونيةالقاعدة يشارك في صياغته من خالل تفسير أحكام الدستور ومرافقة املشرع في عملية إنشاء 

ا فاعل سياس ي، وفاعل قانوني ين سياس ي' وهذا ما يفسر شرعية تدخل الفاعل-العادي، فإن القاض ي الدستوري هو جزئي 

السياسيين في عملية تعيينه، وفي الواقع إن مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين في عملية التعيين ال تعتبر عائقا، 

 من الطعن في 
 
 باالستثمار السياس ي في املحكمة مما يشجع الفاعلين السياسيين، بدال

 
ا ألنها تخلق شعورا بل على العكس تمام 

 لقراراتها حتى لو وجدوا أنفسهم غير راضين بأحكامها.شرعيتها، على االمتثال 

ويالحظ سبب آخر إلشراك مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين في عملية التعيين، هو أنه على الرغم من أن القضاة 

تلعب  أن يسعون جاهدين لتفسير القانون بشكل عادل واتخاذ القرارات بحيادية، إال أنهم يعتبرون مجرد بشر، ومن الطبيعي

ا في الطريقة التي ينظر بها إلى القانون، وفي هذا السياق يمكننا إعطاء مثال على تعيين  األيديولوجية السياسية للقاض ي دور 

قضاة املحكمة العليا األمريكية التي ال تزال األكثر شهرة، وبالتالي فإن الرؤساء الديمقراطيين يميلون إلى تعيين قضاة تقدميين 

 وريون تفضل القضاة املحافظين.بينما الجمه

وبالتالي يجب أن تصمم عملية التعيين لتحقيق التوازن املناسب بين استقاللية املحكمة الدستورية وضرورة مراعاة املجتمع 

ا. وبالتالي، ولضمان هذا التوازن، يجب أن يسترشد تصميم عملية التعيين في املحكم  ةالذي تعمل فيه، وهو أمر ليس بالهين دائم 

الدستورية بمبدأين: ضمان مشاركة واسعة من مختلف الفئات السياسية في تعيين القضاة الدستوريين؛ وإنشاء املؤهالت 

لضمان اختيار قضاة ذوي كفاءة عالية في القانون، وهذان الشرطان اللذان سنحتفظ بهما لقياس استقاللية العدالة 

 .9100حكمة الدستورية التي أنشأها دستور الدستورية املغربية من خالل التعامل فقط مع امل

 بالنقطة األولى، وهي ضمان مشاركة واسعة من مختلف الفئات السياسية في تعيين القضاة الدستوريين. في املغرب، 
 
نبدأ أوال

قترحه ي تبقى سلطة تعيين القضاة الدستوريين مشتركة بين مؤسستين: امللك والبرملان. يعين امللك ستة أعضاء بمن فيهم عضو 

األمين العام للمجلس األعلى للعلماء. وينتخب البرملان بدوره ستة أعضاء باالقتراع السري وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف 

 منهم كل مجلس، أما رئيس املحكمة فيعينه امللك من بين أعضاء املحكمة.

 مما سبق يمكننا طرح النقاط التالية:

القضاة الدستوريين: كان للمشرع الدستوري هدفان أولهما إيجاد توازن معين بين املؤسسة امللكية  تعزيز دور البرملان في تعيين -

ان تمثيل جميع ، ولضمبالتساوي والبرملان في تعيين أعضاء املحكمة األمر الذي يقوم به تقسيم عدد التعيينات بين املؤسستين 

 األحزاب السياسية الرئيسية داخل املحكمة من خالل اشترا
 
ط انتخاب القضاة الدستوريين املستقبليين، بأغلبية الثلثين، بدال

املعارضة كلها ممثلة في تشكيل املحكمة، وأن هذا االنتخاب و  من التعيين من طرف رئيس ي املجلسين. والنتيجة أن األغلبية

 يشارك فيه أحزاب األغلبية، كما يشارك فيه أحزاب املعارضة أو األقلية.

إدخال هذه الشروط، لذلك  9100متطلبات اختيار القضاة ذوي الكفاءة العالية في القانون، أعاد دستور ثم فيما يتعلق ب

يمكننا أن نقرأ في الدستور أن "أعضاء املحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الشخصيات ذات املستوى العالي من التكوين 

                                                           

549 - Eugénie Brouillet, « Quelques réflexions sur le processus de nomination des juges au Québec », Éthique publique [En ligne], 

vol. 13, n° 1 | 2011, mis en ligne le 20 décembre 2011, consulté le 22 Mai 2022. URL : 

http://journals.openedition.org/ethiquepublique/440 ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.440 
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ا، ومعترف في املجال القانوني واالختصاص القضائي أو الفقهي أو  اإلداري، بعد أن مارسوا مهنتهم ألكثر من خمسة عشر عام 

 550لهم بحيادهم ونزاهتهم ".

ولذا يمكننا أن نستنتج أنه على الرغم من أن املشرع الدستوري املغربي حاول ضمان مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين 

ا على هذه العملية وبالتالي القالسياسيين في عملية التعيين، فإن املؤسسة امللكية تظل إلى حد بع رارات يد الفاعل األكثر تأثير 

 القضائية الدستورية الصادرة عن املحكمة.

 

 املطلب الثاني: تدخل القاض ي الدستوري املغربي رهين بإحالة السلطات األخرى 

، فقد تمت إحالة قانونين 551 9111في املغرب ، يمكن إجراء مالحظة. وبحسب تقرير املجلس الدستوري املغربي الصادر في مارس  

، أشار عمر بندورو إلى وجود قرار واحد فقط من املجلس الدستوري  9112. وفي عام 9111إلى عام  0229إثنين فقط من عام 

. و من خالل املعلومات التي نقلها رئيس املجلس الدستوري املغربي السابق، د.محمد أشركي، فخالل الفترة 552يتعلق بقانون عادي

، واثنين وعشرين ، راقب املجلس الدستوري عشرة قوانين عادية ، أي أقل من قانون واحد في السنة في املتوسط  0224-9113

ا ، وهذا األخير تبقى مراقبته إلزامية حسب الدستور. وفيما يتعلق بالقوانين العادية ، تم اإلعالن عن ثالثة قوانين  ا أساسي  قانون 

 وأربعة غير مطابقة. وبالنسبة للقوانينمطابقة للدستور ، وثالثة مط
 
، فإن النمط مختلف ، حيث تم اإلعالن  التنظيمية ابقة جزئيا

عن سبعة قوانين تنظيمية متوافقة جزئيا مع الدستور ، وواحد غير مطابق ، و اعتبرت القوانين األربعة عشر األخرى موافقة للنص 

 الدستوري.

قانونا، خالل  02قا، يبقى عدد القوانين العادية املحالة على القاض ي الدستوري، ال يتجاوز ومن خالل الجدولين املشار إليهما الح

 . 9199 – 0224الفترة 

بغض النظر عن "الشكوك املتعددة والتحيزات وسوء التقدير واالفتراضات األيديولوجية ]املتأصلة في أي دراسة عن" الدستورية في 

ا[ تفوق ا ا لنجاح تحويل الدستورية في النموذج املغربي. إن 553لتحليل" أفريقيا "[ والتي ]أحيان  ، من الصعب أن تكون متحمس 

ا. إنها ال تزال مجرد مسألة نصية، وإضفاء  554التشكيك في االنتقال من "الشكلية إلى الفعالية" للعدالة الدستورية ليس صحيح 

ذه وحدها، فإن إضفاء الطابع الرسمي مفتوح للنقاش. يبدو الطابع الرسمي على العدالة الدستورية، وبالفعل، من وجهة النظر ه

ا يعيق فعالية العدالة الدستورية. ال شك أن هذه املالحظة ذات صلة فقط بمراقبة دستورية القوانين  أن النص الدستوري أحيان 

ا أكث ا.)العادية( ، والوظائف األخرى ، مثل النزاعات االنتخابية على سبيل املثال ، تكون أحيان   ر تطور 

، أنه إذا كان بإمكان القاض ي الدستوري الظهور كمنظم  VEDEL555تبقى الحقيقة ، الستخدام التمييز الذي قدمه العميد 

                                                           

 9100من دستور  029املادة  -  550

551 - Disponible sur le site de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français : 

www.accpuf.org/images/pdf/cm/maroc/062-rc-acces_juge_const.pdf (p. 5 du document). 

 

552 - O. BENDOUROU, « La justice constitutionnelle au Maroc », précit., p. 1030. 

553 - J. DU BOIS DE GAUDUSSON, « Défense et illustration du constitutionalisme en Afrique après quinze ans de pratique du 

pouvoir », in Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 610, note 1. 

554 - A. BOURGI, « L’évolution du constitutionalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », R.F.D.C., n° 52, 2002, p. 721. 

555 - G. VEDEL, « Le Conseil constitutionnel français et les droits de l’homme », in Le Maroc et les droits de l’homme. Positions, 
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ا على احترام الحقوق األساسية. عالوة على ذلك ، فإن الصعوبات  للسلطات العامة ، فمن الصعب رؤية كيف يمكن أن يصبح وصي 

ا في التنافس ، وبشكل أكثر دقة ، في ممارسة التي تواجهها العدالة الدستور  ية لها مصدرها ليس فقط في املحكمة ، ولكن أيض 

 السلطة. 

 3، لم ينظر املجلس الدستوري الفرنس ي سوى  0224إلى أكتوبر  0272للمقارنة ، تجدر اإلشارة إلى أنه في الفترة من مارس 

. ولكن  556ل الوزير األول ومرتين من قبل الرئيس مجلس الشيوخمرات من قب 1مرات في الرقابة على دستورية القوانين: 

. الستكمال املقارنة 557إحالة 92باإلحالة إلى البرملانيين، في غضون أربع سنوات، كانت هناك  0224بمجرد أن سمح إصالح عام 

 .911558نجح منها  931، كان هناك 0224إلى مارس  0224نضيف أنه في عشرين سنة، من نهاية عام 

املقارنة املقترحة فقط لقياس حجم اإلحاالت بشكل أفضل، ومع ذلك، فإنها تمكننا من أن نفهم أنه إذا كان من كمية  هذه

ا  اإلحاالت التي يمكن أن تظهر جودة محتواها ، يجب أن ندرك بوضوح أنه في مجموعة من سبع إحاالت ، يجب أال نتوقع دائم 

ك ، فيما يتعلق بكل من الوسائل املثارة واملعايير املرجعية التي تم االستناد إليها أسئلة محددة من القانون الدستوري. ومع ذل

ا بقدر ما ينبغي أن تدفع األسئلة التي   قضاة الهيئة العليا أن يكونوا أكثر سخاء  في تثار أمام، فإن اإلحاالت دستورية قوية جد 

ا ، عند نقاط اإلجراء الخالص الت  .ي تمنعهم من الذهاب إلى عمق األشياءحيثياتهم، كما سنرى الحق 

. 559في اإلحاالت السبع ، كانت الطعون التي أثيرت تتعلق بعيوب في الشكل أو اإلجراء ، وحرية التعبير ومفهوم اإلثراء غير املشروع

عدم وحتى على النقاط املتعلقة باليقين القانوني مثل مبدأ 561، وكذلك الحكومة560كما ركزت على عدم اختصاص البرملان

 .562رجعية القوانين

 الرقابة املسبقة وتعطل الرقابة الالحقة. املبحث الثاني: القاض ي الدستوري املغربي بين نواقص 

 

 املطلب األول: عيوب ونواقص الرقابة املسبقة.

وري تاملتعلق باملحكمة الدستورية، يتحكم القاض ي الدس التنظيميبإصدار القانون  022-04-0بموجب الظهير الشريف رقم 

بشكل وجوبي في دستورية القوانين التنظيمية واألنظمة الداخلية للمجالس النيابية، وبشكل اختياري في القوانين العادية، 

مس النواب أو أربعين مستشارا. مما سبق نالحظ وجود 
ُ
وذلك بمبادرة من امللك أو رئيس الحكومة أو رؤساء الغرف البرملانية أو خ

لقوانين التنظيمية والقوانين العادية، فإذا كانت األولى تخضع للرقابة اإلجبارية من قبل القاض ي فرق بين طريقة مراقبة ا

                                                           

réalisations et perspectives, sous la direction de D. BASRI, M. ROUSSET et G. VEDEL, L’Harmattan, Collection Edification d’un Etat 

moderne, 1994, p. 351 et s. 

 

556 - F. Goguel, Le Conseil constitutionnel, R.D.P. 1979, p. 19 ; L. Favoreu avance le chiffre de 9, Origines et bilan statistique, Vingt 

ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Economica, 1995, p. 19. 

557 - F. Goguel, loc. cit. p. 21. 

558 - L. Favoreu, Origines et bilan statistique, Vingt ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Economica, 1995, p. 19. 

559 - C.C., n° 37-94 du 16 août 1994, Taxe sur la parabole, REMALD n° 9, 1994, p. 9, note Benabdallah.  

560 - C.C., n° 382-00 du 15 mars 2000, Incompatibilité, REMALD n° 33, 2000, p. 143, note Benabdallah. 

561 - C.C. n° 298-99 du 29 avril 1999, Privatisations, REMALD n° 28, 1999, p. 133, note Benabdallah. 

562 - C.C. n° 467-01 du 31 décembre 2001, loi de finances, 2002, REMALD n° 43, 2002, p. 99, note Benabdallah. 
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الدستوري، فإن الثانية تفلت من هذه الرقابة اإلجبارية، وبالتالي ال يستطيع القاض ي الدستوري فحصها. ما لم تتم اإلحالة 

 الذي يطرح مشكلة جسيمة. 02-111التنظيمي رقم عليه من قبل السلطات العامة املنصوص عليها في القانون 

ا ما تأتي بتفاصيل  ا ما تكون القوانين التنظيمية مصنفة ومن قبل العديد من املمارسين كقوانين تقنية ألنها غالب  في الواقع، غالب 

دخل نون التنظيمي ال يتاإلجراءات والليات التي ستطبق أحكام الدستور، وهذا األخير يحدد بالفعل الخطوط الرئيسية، والقا

من  20إال من أجل تنفيذها. من ناحية أخرى ، تحتوي القوانين العادية على القواعد األساسية ، وبالتالي ، وبموجب املادة 

 الدستور ، فهي في نطاق القانون .

 الحقوق والحريات األساسية املنصوص عليها في الديباجة وفي مواد أخرى من الدستور. - 

 ألسرة واألحوال املدنية.مدونة ا -

 تحديد الجرائم والعقوبات املنطبقة عليها  -

 التنظيم القضائي واستحداث فئات جديدة من املحاكم -

 املسطرة املدنية واملسطرة الجنائية ... -

ارية للقاض ي بوبالتالي فإن جميع األحكام التي تمس بشكل مباشر الحقوق والحريات األساسية للمواطنين ال تخضع للرقابة اإلج

 الدستوري.

والنتيجة هي أنه منذ إنشاء املجلس الدستوري واالعتراف باختصاصه في رقابة القوانين العادية، نظر القاض ي الدستوري فقط 

ا، وهو ما يمثل أقل من قانون عادي واحد في السنة. 02في  ا عادي   قانون 

مس النواب و  ويمكن تفسير ذلك بشكل رئيس ي من خالل أساليب اإلحالة التي
ُ
 41ال تزال محدودة، وبالتالي من خالل مطالبة خ

من أعضاء املجالس باللجوء إلى القاض ي الدستوري بشأن قانون عادي يضع املشرع الدستوري عقبات أمام إحالة البرملانيين 

توري قة ويمنع القاض ي الدسللقضاء الدستوري، عالوة على ذلك، ال يعترف الدستور بحق اإلحالة للمواطنين في إطار رقابة مسب

 من أخذ املبادرة تلقائيا لفحص قانون عادي حتى في حالة عدم وجود إحالة.

والنتيجة هي أن الغالبية العظمى من القرارات الدستورية في املغرب تتعامل مع املنازعات االنتخابية، والواقع أن القاض ي 

 
 
ا، ومسؤوال ا انتخابي   عن التحقق من دستورية القوانين بين الحين والخر.الدستوري في املغرب يظل قاضي 

 مجال القرار عدد القرارات

 

51 

 

 القوانين التنظيمية

 

15 

 

 القوانين العادية

 

26 

 

 األنظمة الداخلية للمجالس النيابية ومؤسسات أخرى 

 

772 

 

 املنازعات االنتخابية
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 2017-1994: الجدول األول : إحصائيات املجلس الدستوري خالل الفترة 

 

 

 مجال القرار عدد القرارات

 

19 

 

 القوانين التنظيمية

 

19 

 

 القوانين العادية

 

17 

 

 األنظمة الداخلية للمجالس النيابية ومؤسسات أخرى 

 

14 

 

 املنازعات االنتخابية

 

10 

 

 

 الدفع بعدم الدستورية

 

 2017 – 2022الجدول الثاني : إحصائيات املحكمة الدستورية خالل الفترة : 

 

 املطلب الثاني: مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم الدستورية 

بطفرة قانونية في هذا الباب، حيث أضاف املشرع التأسيس ي رقابة دستورية على القوانين من نوع آخر،  9100جاء دستور 

تعد اإلحالة مقتصرة على سلطات محددة، بل  فأصبحت الرقابة واقعية، و الحقة )أي بعد دخول القانون حيز التنفيذ( و لم

أصبحت من حق كل مواطن، يرى أن حقا من حقوقه التي يكفلها الدستور تم املساس به بواسطة نص أدنى من الدستور، 

أي نص تشريعي سوف ينفذ في القضية املعروضة أمام إحدى املحاكم، و التي يكون هذا املواطن طرفا فيها . حيث نص الفصل 

ن الدستور على أنه: " تختص املحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في م 022

قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور."  

 قانون تنظيمي، يحدد ويفصل شروط تطبيق هذه الرقابة.على  022وتحيل الفقرة الثانية من الفصل 

 وكان املشرع الدستوري يهدف من وراء إرساء آلية الرقابة الدستورية الالحقة تحقيق ثالثة أهداف:

  إعطاء املواطن حقا جديدا يمكنه من الدفاع مباشرة عن حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور، و ذلك بإثارة عدم

 تشريعي للقواعد الدستورية، و بالتالي خلق عالقة مباشرة بين املواطن وتحكيم الدستور.تطابق مقتض ى 

 .تطهير النظام القانوني من املقتضيات املخالفة للدستور 

 .ضمان سمو الدستور في هرم املعايير القانونية الداخلية، احتراما لالجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية 
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لالحقة على دستورية القوانين، استطاع املغرب اللحاق بعدد من الدول الديمقراطية التي تعمل بهذا بفضل إقرار آلية الرقابة ا

 النظام.

من الدستور إلى ضمان حسن تطبيق مقتضيات هذا الفصل،  022ويهدف مشروع القانون التنظيمي الذي نص عليه الفصل 

بين تطلعات املتقاضين من تفعيل هذا الحق، وإكراهات وتوفير الضمانات الضرورية لذلك. مع الحرص على تحقيق توازن 

 التدبير الجيد للعدالة واألمن القانوني، وذلك حتى يتم توفير نجاح مثالي لهذا الحق الدستوري الجديد.

من الدستور يفتح بدون شك، حقبة جديدة للرقابة الدستورية باملغرب. و إذا كان من الصعب الضبط  022إن تفعيل الفصل 

يقي لحجم هذا الشكل الجديد من املنازعات، يعتبر بعض الفقهاء أن التوازن املنشود سوف يحقق بعد فترة انتقالية من الحق

 االختناق في البداية، بفضل استقرار االجتهاد القضائي و تفاعل املتقاضين.

 اءات الدفع بعدم دستورية قانون،، املتعلق بتحديد شروط وإجر  31.07و قد صادق مجلس النواب على القانون التنظيمي رقم 

، وبعد ذلك تداول فيه مجلس املستشارين وأدخل تعديالت  9102غشت ،  3في قراءة أولى، في جلسته العامة املنعقدة بتاريخ 

ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا، في قراءة  9103يناير  01على بعض مواده، ووافق عليه في جلسته العامة املنعقدة بتاريخ 

من أعضائه الحاضرين. "وحيث إنه،  033صوتا من أصل  073بأغلبية  9103فبراير  1ثانية، في الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 

املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون  31.07تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 

-21من الدستور."  حسب منطوق القرار  37و  34ت عليه، مطابقا ألحكام الفصلين وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصوي

. و لإلشارة فقد تمت إحالة هذا القانون التنظيمي على املحكمة 9103/12/11الصادر عن املحكمة الدستورية بتاريخ  03

ة القانون التنظيمي للدستور، و من الدستور، و بتت في دستورية بنوده، و أقرت بعدم مطابق 37الدستورية، حسب الفصل 

أبدت عدة مالحظات بشأنه. الش يء الذي اضطر الحكومة أن تعدل القانون التنظيمي آخذة باالعتبار مالحظات املحكمة 

 الدستورية. 

 تمت املصادقة في مجلس النواب في جلسته العامة على النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي 9199أبريل  97وبتاريخ 

 563في شأنه واملذكور أعاله. 21/03، و ذلك باإلجماع، ترتيب الثار القانونية على قرار املحكمة الدستورية رقم 31,07

                                                           

أحيل من الحكومة. وافق عليه مجلس النواب باإلجماع. أحيل إلى السيد رئيس الحكومة واألمين العام للحكومة والوزير املنتدب . مالحظة: -563  

. قراءة 9102/13/13بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ومجلس املستشارين بتاريخ لدى رئيس الحكومة املكلف 

 043مكررة من طرف مجلس املستشارين. وافق عليه مجلس النواب باألغلبية: املوافقون:  02وإضافة املادة  1و 7و 2ثانية: بعد تعديل املواد :

ون: ال أحد . أحيل إلى السيد رئيس الحكومة واألمين العام للحكومة والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات املمتنع 40املعارضون: 

 ( 13.17.9199)موقع مجلس النواب، تاريخ التصفح :  9103/19/11مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D

8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-

%D8%B1%D9%82%D9%85-8615-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-

%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-

%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-0 
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وسنتناول بالتحليل الصيغة الثانية من القانون التنظيمي، حتى نتعرف على مدى تحقيق كل من األهداف الثالثة التي سبق 

حقوق األساسية للمواطنين التي يكفلها الدستور، ثم تطهير املنظومة القانونية ذكرها، وهي ضمان سمو الدستور، وصيانة ال

 من املقتضيات املخالفة للدستور.

ثم هل سيمكن هذا القانون من تقريب املواطن من الدستور، وجعله في صلب اهتماماته، حتى يكون ملما ومحيطا بحقوقه 

 بقانون قد يمس بها.وحرياته التي يضمنها الدستور، ويثيرها كلما ووجه 

 وذلك من خالل محورين اثنين:

 الفقرة األولى : محاكم املوضوع و دورها في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين .

مادة( مقسمة إلى خمسة أبواب. وقد خصص الباب األول لألحكام العامة، عرف فيها  93) 15-42يضم القانون التنظيمي 

ضع للمراقبة الدستورية، حيث جاء في الفقرة األولى من املادة الثانية ما يلي: " القانون الذي القانون التنظيمي النص الذي يخ

يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتض ى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في 

ؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق دعوى معروضة على املحكمة. ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سي

 أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور." 

من هنا نجد أن القانون التنظيمي حدد النصوص القابلة للطعن في دستوريتها أمام املحكمة الدستورية، في النص التشريعي 

الدستور الذي جاء فيه : " تختص املحكمة الدستورية من  022الذي يصدر عن البرملان. وذلك تماشيا مع منطوق الفصل 

بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون، الذي 

ن باقي تي تصدر عسيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور..." و ال تشمل الرقابة باقي األعمال ال

 السلطات، و التي لها أثر على املواطنين ) مرسوم، قرار قضائي، أو قرار إداري...إلخ (.

تجاه الذي ذهب فيه النموذج الفرنس ي، حيث تقتصر الرقابة الدستورية الالحقة التي يمارسها و الجدير بالذكر أن هذا هو اال

من الدستور  10-0ات التشريعية التي تصدر عن البرملان، حسب الفصل ، على املقتضي 9113املجلس الدستوري، بعد تعديل 

ا يخرق الحقوق والحريات  0273الفرنس ي  ا تشريعي  ، الذي جاء فيه : "  إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن نص 

 بهذه املسألة -و من محكمة النقضبناء على إحالة من مجلس الدولة أ -التي يكفلها الدستور جاز إشعار املجلس الدستوري 

ويحدد قانون أساس ي شروط تطبيق هذه املادة ".  و ال يمكن للرقابة أن تطال باقي األعمال التي تصدر سواء .ضمن أجل محدد 

 ( مثال األملاني و اإلسباني  عن السلطة التنفيذية، أو السلطة القضائية، كما هو الشأن في تجارب أجنبية مختلفة ) النموذجين 

. 

 مدعى أو مدع كل : الدعوى  أن " أطراف 31-07( من القانون التنظيمي رقم  9و جاء في الفقرة الثانية من نفس املادة ) املادة 

العمومية."  الدعوى  في أو النيابة العامةمدني  مسؤول أو املدني بالحق مطالب متهم أو وكل املحكمة، على معروضة قضية في عليه

تنظيمي أطراف الدعوى في املدعي و املدعى عليه في القضية ، وأضيفت النيابة العامة كطرف،  تفعيال حيث حدد املشرع ال

، و املالحظ أنه ال يشمل ضمن األطراف جهات أخرى قد تبادر بإثارة الدفع كوسيط 21/03لقرار املحكمة الدستورية رقم 

وأكد القانون التنظيمي على أنه "ال .564 ( l’ombudsman espagnolالشعب  عن على غرار التجربة اإلسبانية )املدافع اململكة

 يمكن إثارة الدفع املذكور تلقائيا من لدن املحكمة" .

                                                           

من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية اإلسبانية على أنه "تقدم دعوى حماية الحقوق من قبل أي شخص مادي  019تنص املادة  -  564

 ". أو معنوي يثير مصلحة مشروعة وأيضا من قبل املدافع عن الشعب وكذا النيابة العامة
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انت آلية الدفع بعدم الدستورية ستسمح للقاض ي الدستوري بوضع اجتهاد قضائي يشمل حقوق املواطن في املطروح إن ك

 عالقاته باملؤسسات خارج تنظيمها أو اختصاصاتها أو الحرص على توازن العالقات بينها.

 : 7اشترط في املادة و في الباب الثاني، تعرض القانون التنظيمي لشروط و إجراءات إثارة الدفع أمام محاكم، حيث 

 

 أن يكون الدفع بواسطة مذكرة كتابية مستقلة 

 أن تكون املذكرة موقعة من قبل الطرف املعني أو محاميه 

 أن تؤدى عنها الرسوم القضائية املفروضة 

 أن تتضمن املقتض ى التشريعي موضوع الدفع 

  أن تتضمن بيان أوجه االنتهاك للحق أو الحرية اللذين يكفلهما الدستور 

 أن يتم توضيح العالقة بين املقتض ى التشريعي املطعون فيه والقضية املعروضة على املحكمة 

  و أخيرا أال يكون قد سبق للمحكمة الدستورية )أو املجلس الدستوري قبلها( أن بتت في دستورية املقتض ى محل

 الدفع، ما لم تتغير األسس التي تم عليها بناء البت املذكور.

 

يوما. وإذا  09أجال للمحكمة قصد التأكد من توفر الشروط السالف ذكرها ال يتجاوز  1التنظيمي في املادة  وقد حدد القانون 

قررت املحكمة رفض الدفع لعدم استيفاء الشروط السالفة، فيجب أن تعلل رفضها، ويعتبر قرارها غير قابل للطعن، مما 

 يضطر صاحب الدفع أن يثيره أمام املحكمة األعلى درجة.

عند تأكد املحكمة من توفر الشروط، فعليها أن توقف البت في القضية املعروضة عليها وإحالة املسألة على املحكمة الدستورية و 

 أيام. 3في غضون أجل 

من هنا تكون مسألة الدفع التي مرت عبر املحاكم بمختلف درجاتها قد استوفت العناصر الواجب توفرها لتعرض على املحكمة 

 هذه املحكمة التي خصها القانون التنظيمي بالباب الثالث.الدستورية. 

 

 الفقرة الثانية : تمركز الرقابة على دستورية القوانين في املحكمة الدستورية. 

 في الباب الثالث تعرض القانون التنظيمي لشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة الدستورية والبت فيه.

لنص على أن املحكمة الدستورية، عند توصلها بدفوع بعدم دستورية القوانين، تحدث من بين أعضائها تم ا 02ففي املادة 

 هيئة أو هيئات تضم على األقل ثالثة أعضاء، تختص بتصفية الدفوع.

يبتدئ  أعاله، داخل أجل خمسة عشر يوما 02على أنه: "تتحقق الهيئة أو الهيئات املنصوص عليها في املادة  04ونصت املادة 

من تاريخ توصل املحكمة الدستورية بالدفع املحال إليها من طرف املحكمة أو املقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب 

أعاله، و من جدية  01و  7أعضاء البرملان، من استيفاء مذكرة الدفع للشروط املنصوص عليها، حسب الحالة، في املادتين 

 الدفع.

 فاء الدفع للشروط املذكورة، وتأكدت من جدية الدفع، أحالته فورا إلى املحكمة الدستورية.إذا تبين للهيئة استي

وإذا تبين لها عدم استيفاء الدفع للشروط املذكورة أو عدم جدية الدفع، أصدرت املحكمة الدستورية قرارا معلال بعدم قبول 

 إلى األطراف." الدفع، تبلغه فورا للمحكمة التي أثير أمامها الدفع قصد تبليغه

وهنا نجد أن القانون التنظيمي حذا حذو النموذج األملاني الذي يسند مهمة تصفية الدعاوى الدستورية إلى إحدى غرف 

املحكمة الدستورية الفدرالية )ثالثة قضاة(، التي تتخذ قرارها "بقبول الدعوى" باإلجماع في حين، أن قرارات الرفض، ال تكون 
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وهذا املنحى يعتبر تحوال عن الصيغة التي تبناها مشروع القانون التنظيمي في صيغته  .نوع من الطعنمعللة وال تخضع ألي 

 (، والتي كانت تسند مهمة تصفية املسائل الدستورية إلى محاكم املوضوع، وذلك بتأكدها من :9103األولى )

 كمة الدستورية )واملجلس الدستوري قبلها(، بتتأن يكون املقتض ى املطعون فيه، يطبق على النزاع ؛ أال يكون قد سبق للمح

 في دستورية النص؛ وأن املسألة غير مجردة من الطابع الجدي.

 (.QPCوللتذكير فإن هذا هو التوجه الذي اعتمده املشرع الفرنس ي في تنظيمه للمسألة ذات األولوية الدستورية )

القانون التنظيمي الذي عرض على رقابتها، وجاء في قرارها املسجل إال أن املحكمة الدستورية رفضت هذه الصيغة التي جاء بها 

اعتبار آلية التصفية املسندة لقاض ي املوضوع بجميع درجات التقاض ي، غير دستورية و تعد تطاوال على  21.03تحت عدد 

 .9100اختصاصات املحكمة الدستورية التي أفردها بها دستور 

يميل إلى النموذج األملاني، متخليا بذلك عن النموذج الفرنس ي، فمن الضروري  31.07وإذا كان مشروع القانون التنظيمي 

 اإلشارة إلى مميزات هذا النموذج .

فقاض ي املوضوع األملاني يحق له، بل ويجب عليه التأكد من أن األحكام القانونية التي هو على وشك تطبيقها على النزاع 

مع الدستور. إلى هذا الحد ، يكون القاض ي العادي ملزما بمراقبة القانون ، في  املوضوعي املعروض عليه، إن كانت متوافقة

(. ومع ذلك  le contrôle de conventionnalité حين أن القاض ي في فرنسا يلزم بذلك في إطار مراقبة التطابق مع االتفاقيات )

ا ، يجب على القاض ي األملاني وقف اإلجراءات وإحالة األمر على أنظار املح ا اتحادي  كمة الدستورية االتحادية، إذا رأى أن قانون 

من قانون  al. 1 LF ،§ 13، 11( ، 011ال يتوافق مع الدستور أو إذا رأى أن قانون والية ال يتوافق مع القانون االتحادي )املادة 

 رع.تورية قانون صادر عن املشاملحكمة الدستورية االتحادية(. وبصفتها هيئة دستورية ، فإن املحكمة تحتكر تقرير عدم دس

الفرنسية في تنظيم اإلحالة وتصفيتها. إذا كان هذا اإلجراء في  QPCتكمن االختالفات الجوهرية بين الرقابة امللموسة األملانية و 

ا لرقابة املحكمة الدستورية وقاض ي املوضوع ، ففي فرنسا ، يكون الدور الرئيس ي لألطراف واملحاكم الع يا. وفي لأملانيا خاضع 

الواقع، فإن قاض ي املوضوع األملاني هو الذي يقرر بشكل سيادي ومستقل عن طلب األطراف ما إذا كان ينبغي اإلحالة على 

ا بمبادرة  املحكمة الدستورية أم ال ، في حين أن قاض ي املوضوع في فرنسا ال يمكنه التصرف من تلقاء نفسه ، وبالتالي يكون ملزم 

ت . وفي كال النظامين، يأخذ الدفع شكل مذكرة معللة ، ومع ذلك فالدفع ال يأتي من نفس الجهات الفاعلة األطراف في اإلجراءا

 وليس له نفس املآل، في أملانيا ، ترسل املذكرة إلى املحكمة الدستورية التي تمارس رقابة صارمة على الطعن.

تدرس املحكمة الدستورية األملانية أهمية وضرورة السؤال تتعلق املراقبة بكل من القبول وأساس اإلحالة. من حيث القبول، 

املطروح للبت في األسس املوضوعية للنزاع وكذلك أسباب عدم الدستورية التي يدعيها قاض ي املوضوع. هذه األسباب ليست 

ا ا مختلف  ا، على سبي ملزمة بأي حال من األحوال للمحكمة الدستورية، والتي قد تعطي املعيار املتنازع عليه تفسير  ل املثال تمام 

" ، على سبيل 
 
 خاطئا

 
تفسير يتوافق مع القانون األساس ي. وهكذا يحدث أن يتم لوم قاض ي املوضوع بشدة ألنه طرح "سؤاال

(، حيث انتقدت املحكمة الدستورية املحكمة اإلدارية لفرانكفورت.  2001، و 9111يونيو  7املثال في الحكم في قضية املوز ) 

 ساءت فهم قرارها بخصوص ماسترخت.لكونها أ

يبدو كل من الرقابة امللموسة بأملانيا، و املسألة ذات األولوية بفرنسا، للوهلة األولى بمثابة رقابة مجردة على القواعد باعتبار أن 

صل راء منفقاض ي املوضوع يحيل إلى املحكمة الدستورية مسألة حول التوافق الدستوري للقانون. وتؤدي هذه اإلشارة إلى إج

 -أمام املحكمة أو املجلس، والغرض منه هو الفصل في مسألة دستورية القانون. لكن املعايير التي من املرجح أن يتم مراقبتها 

وهذا أكثر وضوحا في فرنسا حيث ال يمكن االستعانة باملجلس الدستوري إال في حالة االنتهاك املزعوم للحقوق والحريات التي 

ال تقتصر على تلك الخاصة بـ الحق املوضوعي وبالتالي قد يتعلق بالحقوق الذاتية. بهذا املعنى، فإن اإلجراء  -يكفلها الدستور 

 امللموس غني بدوافع "الذاتية".
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 خاتمة

استجاب لقرار املحكمة الدستورية وتجنب بذلك عددا من النقائص التي  31.07ختاما يبدو أن مشروع القانون التنظيمي 

 صيغة األولى منه، وذلك:كانت تشوب ال

 بتركيز الرقابة الدستورية في يد املحكمة الدستورية 

 بتجاوز نطام التصفية املزدوج و تبسيط الشروط التي تساعد على ولوج املواطن العادي للقضاء الدستوري

 بتوسيع دائرة أطراف املسألة الدستورية لتشمل كذلك النيابة العامة

 في الرقابة الدستوريةو بتحديد آجال معقولة للبت 

 و بالتالي سيمكن النظام املنتظر من :

  إعطاء املواطن حقا جديدا يمكنه من الدفاع مباشرة عن حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور، و ذلك بإثارة عدم

 تطابق مقتض ى تشريعي للقواعد الدستورية، و بالتالي خلق عالقة مباشرة بين املواطن وتحكيم الدستور.

 طهير النظام القانوني من املقتضيات املخالفة للدستور.ت 

 .ضمان سمو الدستور في هرم املعايير القانونية الداخلية، احتراما لالجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية 
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 حامية املريض بني املواثيق الدولية و الترشيع الوطني

Patient protection between international conventions and national legislation 

ملياء فليك:  الباحثة  

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراة السنة الرابعة

 مختبر الدراسات القانون و الفلسفة و املجتمع

 جامعة سيدي محمد ابن عبد هللا بفاس

 

 ملخص باللغة العربية:

من  قوقهأحاول من خالل املقال املقترح أن أرصد شتات بعض القوانين الكفيلة بحماية حقوق املرض ي في املغرب وبيان ح

خالل احترام كرامته اإلنسانية، وحقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية دون أي تمييز، وحقه في اختيار الطبيب 

الذي سيعالجه وحقه في الحصول على معلومات وضعه الصحي وموافقته املستنيرة على العالج أو رفضه...باإلضافة إلي رصد 

أكيد بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم  كبيرها االتفاقيات الدولية الرامية إلى الت

وصغيرها من حقوق متساوية، وأن تبين األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات 

 وغيرها من مصادر القانون الدولي.

بوضع بعض النقط الكفيلة بتحديد حقوق املريض في املغرب وذلك نظرا لعدم وجود للخروج بمقترح واحد يتعلق 

 قانون يحمي هذه الفئة بصفة صريحة آملين أن تكون هذه النقط عبارة عن مقترح قانون في املستقبل.

 

 ملخص باللغة االنجليزية:

Through the proposed article, I try to monitor the diaspora of some laws to protect the rights of patients in Morocco 

and to show their rights by respecting their human dignity, their right to access health care services without any 

discrimination, their right to choose the doctor to treat them, their right to information about their health status 

and their informed consent to treatment or rejection... In addition to monitoring international conventions aimed 

at affirming fundamental human rights, the dignity and destiny of the individual and the equal rights of men, 

women and nations, large and small, and to demonstrate the conditions under which justice can be achieved and 

obligations arising from treaties and other sources of international law respected. 

To come up with one proposal concerning the development of some points to determine the rights of 

the patient in Morocco, since there is no law that explicitly protects this group in the hope that these points 

will be a proposal law in the future. 
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 مقدمة:

تعتبر مسألة كرامة املريض ومراعاة شعوره اإلنساني أساس العالقة القائمة بين الطبيب واملريض، إذ الشك أن ذلك 

 .565يقتض ي التعامل مع املريض بكل احترام لشخصه وشعوره وإرادته ومراعاة لظروفه وضعفه الصحي

ونية لحماية املريض، وتنطلق من مسؤولية الدولة وبهذا نجد أنه نشأت بالعالم على مر الحقب التاريخية ترسانة قان

األولية في حماية حقوق كل األشخاص املوجودين على أراضيها، وكذا تنصيص املعايير الدولية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ية للمريض، األساسلحماية املريض باعتباره الطرف الضعيف في العالقة الطبية، وتوفر هذه املصادر اإلطار مجموعة من املعايير 

و ارتباطا بموضوع الدراسة يمكن القول بأنه تعتبر مسألة كرامة املريض و مراعاة وإطارا قانونيا يساعد على النهوض بحقوقه 

شعوره اإلنساني أساس العالقة القائمة بين الطبيب و املريض، إذ ال شك أن ذلك يقتض ي التعامل مع املريض بكل احترام 

و انطالقا من هذا األساس فإن عدم احترام هذه القيم و   566رادته و مراعاة لظروفه و ضعفه الصحيلشخصه و شعوره و إ

 العبث بها من شأنه أن يلحق بها نعث املخالفة الجسيمة ألصول مهنة الطب املستقرة. 

ـــيع من النـــاحيـــة القـــانونيـــة تتجلي في أن موضــــــــــــــوع حقوق املريض يعتبر من أهم ا أهميــة املوضـــــــــــوعو عليـــه فـــإن  ــ ــ ــ ــ ملواضـــ

الحســــــاســــــة في وقتنا الحالي، ألنه يهدف إلي حماية صــــــحة اإلنســــــان، خاصــــــة و أنه بالرجوع إلي تشــــــريعاتنا نجدها تفتقد لتنظيم 

قانوني ينظم حقوق املرضـــــــــــ ي في املغرب. بل بقيت هذه العالقة تحكمها قوانين ال تفي لضـــــــــــمان حقوق املرضـــــــــــ ي، و بالرجوع إلي 

وع الطبيب في مختلف جوانبه نجدها لم تتناول مســـــــــــالة مهمة ألي و هي إبراز مظاهر حماية كثرة الدراســـــــــــات التي تناولت موضـــــــــــ

 املريض و مصلحته.

كما تكمن أهمية املوضــــوع من الناحية العملية في رصــــد مختلف القرارات القضــــائية لتوضــــيح موقف القضــــاء من هذا 

 لهذه املهنة.املوضوع مع بيان كيفية تعامل القضاء الرسمي مع النصوص املنظمة 

 تتجلي كاألتي:   إشكالية جوهريةو انطالقا من خالل هذه التوطئة نجد أن هذا املوضوع يطرح 

 "ما هي ماهية الحماية القانونية  للمريض؟"

سأعتمد في هذا املقال على ''املنهج التحليلي'' وذلك لتحليل كل جزئية هامة من جزئيات املوضوع وصوال إلى بعض 

ستنتاجات والتصورات التي سأحاول ما أمكن تطعيمها ببعض الحلول لتجاوز الصعوبات والعوائق التي تكتنف املالحظات واال 

 موضوع الدراسة، باإلضافة إلى توضيح موقف القضاء املغربي على ضوء االجتهادات القضائية بخصوص هذا املوضوع.

طنية الخاصة بمزاولة مهنة الطب و كذا االجتهادات كما سوف أعتمد على ''املنهج املقارن'' قصد مقارنة القوانين الو 

 القضائية الصادرة عن مختلف املحاكم املغربية مع القوانين املقارنة التي تنتمي إلى أنظمة قانونية مختلفة.

 ولإلجابة عن هذا املوضوع ارتأيت تقسيمه كما يلي:

 املبحث األول: حماية املريض من خالل املواثيق الدولية

 ثاني: حماية املريض من خالل التشريع الوطني و األنظمة املقارنةاملبحث ال

                                                           

565 - L’article 16 du code civil français : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 

garantit le respect de l’être humain des le commencement de sa vie ». 

566 -L’article 16 du code civil français: "la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte a la dignité de celle-ci et 

garantit le respect de l'être humain des le commencement de sa vie". 
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 املبحث األول: حماية املريض من خالل املواثيق الدولية

تهدف الصكوك الدولية الرامية بحماية حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق املريض بصفة خاصة إلى التأكيد بالحقوق 

للرجال والنساء واألمم  كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن تبين األحوال  األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما

التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والدفع بالرقي 

تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية  االجتماعي قدما، والرفع من مستوى الحياة في جو من الحرية، عالوة على

 .567للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

يق ثو على هذا األساس، ما هي املواثيق الدولية العامة الرامية للنهوض بحقوق املريض؟ )املطلب األول(، وما هي املوا

 الدولية الخاصة الرامية للنهوض بحقوق املريض؟ )املطلب الثاني(.

 املطلب األول:املواثيق الدولية العامة الرامية للنهوض بحقوق املريض:

 تتجسد أهم االتفاقيات واملعاهدات الرامية للنهوض بحق املريض في املجال الصحي فيما يلي: 

 .1944568ن األمم املتحدة عام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر ع-1

لطاملا كانت حماية اإلنسان وسالمة جسده وصحته هي محور اهتمام االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، وفي 

مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث نصت املادة األولى منه على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة 

. كما تنص 569وتعني هذه العبارة التصاق الحق في الحرية بمولد اإلنسان على أساس أنه حق طبيعي أزلي قائم بذاته والحقوق،

. كما أشارت املادة الخامسة والعشرون على 570املادة الثالثة من اإلعالن على حق كل فرد في الحياة والحرية وسالمة شخصه

على الصحة والرفاهية له وألسرته، يتضمن ذلك التغذية وامللبس حق كل شخص في مستوى من املعيشة كاف للمحافظة 

واملسكن والعناية الطبية وتأمين معيشته في حاالت املرض والعجز...، وقد أكدت الفقرة الثانية من نفس املادة، على أن لألمومة 

 .571والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين

العالمي لحقوق اإلنسان هي التي يستمد منها اإلنسان حقه في الصحة بوجه  من اإلعالن 97و ما يبدو لنا هو أن املادة 

عام، واملريض بوجه خاص، وبالتالي تعد بمثابة املرجع الدولي الرئيس ي للقوانين الخاصة بحفظ وسالمة صحة اإلنسان في جميع 

 دول العالم.

اية سالمة جسد اإلنسان من اإليذاء والتعذيب كما تجدر اإلشارة إلى أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نص على حم

 .572واملعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة بدون وجه حق

 .1945573امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام -2

                                                           

 الديباجة واملادة األولى من ميثاق األمم املتحدة. -567

ديسمبر لسنة  01بتاريخ في دورة انعقادها الثالثة  902أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بقرارها رقم  -568

0243. 

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 0انظر املادة  -569

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 2انظر املادة  -570

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 97انظر املادة  -571

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 7انظر املادة  -572

 .0247دول العربية عام أعد في إطار جامعة ال -573
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/ب( منه، على عدم 4وقد أشار في املادة الثالثة منه، إلى حق اإلنسان في الحياة وسالمة شخصه، وقد أكدت املادة )

 .574ز إجراء تجاريب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحرجوا

 .1997575امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام -3

وقد نص هذا امليثاق أيضا، كامليثاق الذي سبقه على حق كل إنسان في الحرية وفي سالمة شخصه على أن يحمي القانون 

 .576هذه الحقوق 

 .1941577شعوب لعام امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وال-4

يؤكد هذا امليثاق على فكرة أساسية مفادها أنه ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه 

 .578البدنية واملعنوية وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا

شخص الحق في التمتع  لكل -0( منه على ما يلي: )01وبهذا نجده تضمن موادا في مجال الصحة، حيث نصت املادة )

تتعهد الدول األطراف في هذا امليثاق باتخاذ التدابير الالزمة لحماية  -9بأفضل حالة صحية بدنية و عقلية يمكنه الوصول إليها.

( منه على حماية صحة األسرة 03وقد أكدت املادة ) 579صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة املرض(

 .580من قبل الدولة

االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان )اتفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا لسنة -5

1950)581. 

 حيث أكدت هذه االتفاقية على مجموعة من الحقوق وذلك من قبيل:

ا ( من االتفاقية، لحماية حق اإلنسان في الحياة حق اإلنسان في الحرية واألمن الشخص ي، كم0/ف9خصصت املادة )

حجز األشخاص، طبقا للقانون، استثناءا، وذلك ملنع انتشار مرض معد وأجازت كذلك حجز  7أجازت الفقرة )هـ( من املادة 

األشخاص ذوي الخلل العقلي، وهذه الفقرة تقدم الحماية لجسد اإلنسان وفي الوقت نفسه تقدم الحماية لصحة املجتمع 

مراض املعدية، وعندما تجيز حجز األشخاص ذوي الخلل العقلي فإنها تحمي الشخص عندما تقييد حرية األفراد منعا النتشار األ 

املريض نفسه من خالل منعه من إيذاء نفسه و تقديم العالج الالزم له، و في الوقت نفسه تحمي الخرين أيضا من اإليذاء  

 .582الذي قد يصدر منه

                                                           

 .0247/ ب من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام 4واملادة  2انظر املادة  -574

 . 0222/ سبتمبر /07( املؤرخ في 7492اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ) -575

 .0222من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  7انظر املادة  -576

( 03الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية، وتمت إجازة هذا امليثاق بواسطة مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم )صادر عن  -577

 .0230في نيروبي )كينيا( في يونيو 

 .0230من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  4انظر املادة  -578

 .0230ي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام من امليثاق اإلفريق 01انظر املادة  -579

 .0230من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  03انظر املادة  -580

ديسمبر  90( الذي بدأ العمل به في 2، والنصوص التي نوردها معدلة وفق قواعد البروتوكول رقم )0271/ نوفمبر /4عقدت في روما بتاريخ  -581

. أورده: محمود شريف بسيوني:"املعاهدات األوربية لحماية حقوق اإلنسان"، 0220ديسمبر  91الذي بدأ العمل به في  (7والبروتوكول رقم ) 0221

 .44ص  -07ص  0232لبنان، السنة  -الطبعة األولي، دار العلم للماليين، بيروت

 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان. 7انظر املادة  -582
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القانونية التي ترد على حرية األشخاص في إعالن ديانتهم  وأيضا اعتبرت هذه االتفاقية، حماية الصحة، من ضمن القيود

 .583أو معتقداتهم وفي االجتماعات السلمية وتكوين الجمعيات

 :2000ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوربي لعام -2

ه على ى نصيعد هذا امليثاق من أهم املواثيق اإلقليمية، في مجال صحة اإلنسان وحقوق املريض، حيث أنه، باإلضافة إل

( من املادة الثالثة منه للحديث عن حق الشخص في سالمته البدنية والعقلية 9حق اإلنسان في الحياة، فقد خصصت الفقرة )

على حقوق اإلنسان في مجال الطب وعلم األحياء حيث جاء فيها ما يلي: ")في مجال الطب وعلم األحياء يجب احترام ما يلي على 

 وجه الخصوص: 

 الحرة املعلومة للشخص املعني طبقا لإلجراءات التي يضعها القانون.املوافقة  -

 حظر املمارسات التي تتعلق بتحسين النسل، وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الشخص. -

 حظر جعل جسم اإلنسان وأجزائه مصدرا للكسب املالي. -

 .584حظر االستنساخ التناسلي البشري( -

ة الحرة تشير إلى حق املريض في الرضا عن األعمال الطبية التي تجري له، كما يتضح لنا من هذه املادة، بأن املوافق

تضمنت هذه الفقرات حماية جسد اإلنسان وذلك عن طريق حظر جعل جسم اإلنسان وأجزائه مصدرا للكسب املالي، مما 

نين وعالجية كما نصت عليها القوايقتض ي االلتزام بعدم جواز بيع اإلنسان ألعضائه البشرية إال التبرع بها ألغراض إنسانية 

 .01-23الوضعية ألغلب دول العالم، ومنها قانون زرع األعضاء البشرية املغربي رقم 

( من امليثاق، لحق كل إنسان في الحصول على الرعاية الصحية والوقائية 27باإلضافة إلى ما تقدم، فقد خصصت املادة )

ة مستوى عال من حماية صحة اإلنسان في تحديد وتنفيذ كافة سياسات وأنشطة والحق في االستفادة من العالج الطبي، وكفال

( منه، على احترام الحق في إعانات الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية التي توفر في 24كما أكدت املادة ) 585االتحاد

 .586حاالت منها األمومة واملرض، وإصابات العمل... إلخ

 .1944587نسان وواجبات اإلنسان لعام اإلعالن األمريكي لحقوق اإل-7

( منه، فقد 00وقد نصت املادة األولى منه، على أنه لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه، أما املادة )

أكدت على أن لكل شخص الحق في املحافظة على صحته عن طريق اإلجراءات الصحية واالجتماعية التي تتعلق بالغذاء وامللبس 

 ان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به املوارد العامة وموارد املجتمع.واإلسك

                                                           

على أنه: )حرية اإلنسان في إعالن ديانته أو عقيدته تخضع فقط للقيود املحددة في القانون والتي تكون ضرورية  (9/ف 2حيث نصت املادة ) -583

( 9/ف  00في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والداب، أو لحماية حقوق الخرين وحرياتهم( أما املادة )

 لسلمية وتكوين الجمعيات.فهي خاصة بحرية االجتماعات ا

 من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوربي. 2من املادة  9انظر الفقرة  -584

 من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي. 27انظر املادة  -585

 من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوربي. 24انظر املادة  -586

 .0243( الذي اتخذه املؤتمر الدولي التاسع للدول األمريكية في عام 21قرار رقم )صادر عن منظمة الدول األمريكية بموجب ال-587
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 :1929588االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام -4

لم يرد حق اإلنسان في الصحة في هذه االتفاقية، وإنما ورد فيها فقط مبدأ عام وحق اإلنسان في الحياة حيث نصت 

إنسان الحق في أن تكون حياته محمية. هذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام، منذ لحظة ( منها على أنه: )لكل 0/ف4املادة )

 الحمل وال يجوز أن يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية(.

إال أن حق الصحة قد ورد في البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية 

( منه لحق كل شخص في الصحة أي التمتع بأعلى مستوى من الرفاهية 01، حيث خصصت املادة )589واالجتماعية والثقافية

البدنية والعقلية واالجتماعية. ومن أجل ضمان ممارسة الحق في الصحة فقد أوجبت االتفاقية الدول األطراف باالعتراف 

ام ضد األمراض املعدية الرئيسية والوقاية من بالصحة كمصلحة عامة واتخاذ إجراءات عديدة في هذا املجال كالتطعيم الع

األمراض املستوطنة واملهنية وعالجها، وتوعية السكان بالوقاية وعالج املشاكل الصحية، والوفاء باالحتياجات الصحية 

 للمجموعات التي تتعرض لألخطار وخاصة الذين يتعرضون لألخطار بسبب الفقر.

 صة الرامية للنهوض بحقوق املريضاملطلب الثاني: املواثيق الدولية الخا

 تتجسد أهم املواثيق الدولية الخاصة الرامية للنهوض بحق املريض في املجال الصحي فيما يلي: 

اتفاقية حماية حقوق اإلنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب. اتفاقية عن حقوق -1

 :1997590اإلنسان والطب الحيوي لعام 

( مادة، والغرض منها هو حماية هوية وكرامة جميع البشر، وأن تضمن لكل 23كون هذه االتفاقية من ديباجة و)وتت

. وتعطي 591إنسان وبدون أي تمييز احترام جميع الحقوق والحريات األساسية األخرى فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب

دعو إلى وجوب ترجيح مصلحة اإلنسان ومنفعته على مصلحة املجتمع أو األولوية واالعتبار األول لإلنسان في هذا املجال. وت

وتؤكد على أخذ رضا املريض عن األعمال  593وإلى ضرورة الحصول العادل للرعاية الصحية املناسبة للجميع 592العلم

جرى له، وكذلك حماية األشخاص غير القادرين على التعبير عن الرضا
ُ
ية الفصل ، وقد خصصت االتفاق594الطبية التي ت

الرابع منها للجين البشري، والفصل الخامس منها للبحث العلمي، أما الفصل السادس فقد خصص لزرع األعضاء البشرية 

وعدم جواز جعلها سببا للكسب املادي. أما الفصل الثامن فقد خصص ملخالفة أحكام هذه االتفاقية وتقديم الحماية 

 لحقوق واملبادئ املبينة في االتفاقية.املناسبة لوضع حد ألي انتهاك غير مشروع ل

 :1997595اإلعالن العاملي بشأن الجينات البشرية وحقوق اإلنسان لعام -2

. والغرض منه هو حماية الكرامة اإلنسانية، وهو 0222صدر هذا اإلعالن عن املؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر سنة 

اإلقليمية التي تناولت حماية حقوق اإلنسان، حيث جاء في املادة الثانية الغرض املشترك لكل االتفاقيات واملؤتمرات الدولية و 

 منه: "أن لكل إنسان الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أيا كانت سمته الوراثية".

                                                           

 .91/00/0212صادر عن منظمة الدول األمريكية في سان خوسيه بتاريخ  -588

 .0222نوفمبر  01دخل حيز التنفيذ في  0233( لعام 12بروتوكول )سان سلفادور( منظمة الدول األمريكية سلسلة املعاهدات رقم ) -589

 اإلسبانية. Oviedoفي مدينة  0222/ أبريل/ 41عقدت هذه االتفاقية من قبل املجلس األوربي في  -590

 .0222( من اتفاقية حقوق اإلنسان والطب الحيوي لعام 0انظر املادة ) -591

 .0222( من االتفاقية  عن حقوق اإلنسان والطب الحيوي لعام 9انظر املادة ) -592

 .0222التفاقية عن حقوق اإلنسان والطب الحيوي لعام ( من ا2انظر املادة ) -593

 .0222( من االتفاقية عن حقوق اإلنسان والطب الحيوي لعام 1-7انظر املادة ) -594

 .0222نوفمبر/ تشرين الثاني  00اعتمد هذا القرار بناء على تقرير اللجنة الثالثة، في الجلسة العامة السادسة والعشرين بتاريخ  -595
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 .1994596إعالن بشأن تعزيز وتطوير حقوق املريض في أوروبا لعام -3

بادئ من أجل تعزيز وتنفيذ حقوق املرض ى في الدول أقرت وثيقة حقوق املرض ى في أوروبا، بوصفها مجموعة من امل

األوربية األعضاء في منظمة الصحة العاملية. وتهدف الوثيقة إلى وضع االستراتيجيات املمكنة لتعزيز حقوق املرض ى على أساس 

املين في يات املرض ى والعاملبادئ الواردة في الوثيقة وترجمتها إلى إجراءات عملية، كالقوانين واللوائح التي تحدد حقوق ومسؤول

املهن الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية وكذلك الدعم الحكومي وإجراء الندوات واملؤتمرات الوطنية وتوعية املواطنين عبر 

وسائل اإلعالم حول حقوق املرض ى، وتعزيز البحوث العلمية في هذا املجال، والتعاون بين منظمة الصحة العاملية ومجلس 

 اد األوربي لدعم حقوق املرض ى.أوروبا واالتح

وتهدف إلى تأكيد حقوق اإلنسان األساسية في الرعاية الصحية، و خاصة من  أجل حماية كرامة وسالمة الشخص وإلى 

، وحق املرض ى في أن 597تعزيز احترام املريض، وتؤكد على حق كل إنسان في الحصول على الرعاية الصحية ودون أي تمييز

وضعهم الصحي واإلجراءات الطبية املقترحة لعالجهم مع تبصيرهم بفوائد ومخاطر العالج املقترح وبدائله، يكونوا على علم تام ب

وإبالغ املريض بطريقة مناسبة مع ما يتالئم مع قدرة املريض على الفهم، كما أكدت على أن املوافقة املستنيرة للمريض أو من 

. كما أشارت إلى املحافظة 598عن موافقته. هي شرط أساس ي ألي تدخل طبيينوب عنه، إن كان املريض غير قادر على التعبير 

 .599على السرية والخصوصية فيما يتعلق بحالة  املريض الصحية في مرحلة التشخيص والعالج

 :1941إعالن لشبونة حول حقوق املريض لعام -4

اإلعالن من إحدى عشرة مادة تبين حقوق وقد صدر هذا اإلعالن أو )الالئحة( عن االتحاد الدولي لألطباء، ويتكون هذا 

املريض، كحق كل مريض في اختيار طبيبه، وحقه في املعالجة لدى طبيب يعمل بشكل حر في القطاع الخاص، وحقه في التبصير 

 حول حالته الصحية والعالج، )وحقه في املوافقة املستنيرة على العالج أو رفضه( وأيضا حق كل مريض بعد إعالمه بحالته في

. وسوف نتحدث بنوع 600قبول أو رفض العالج، كذلك حقه في املحافظة على أسراره، وحق املريض في املوت بشكل مشرف

 من التفصيل عن هذه الحقوق الحقا.

 :1947تقنين نورمبورغ لسنة -5

ولة مقب ، مجموعة من املبادئ التي يجب مراعاتها حتى تكون التجارب الطبية على اإلنسان601أصدرت محكمة نورمبورغ

 .602أخالقيا وقانونيا، وقد شكلت هذه املبادئ ما يعرف بتقنين نورمبورغ

                                                           

آذار/ مارس  21-93اإلعالن من قبل منظمة الصحة العاملية ملجلس أوروبا بشأن حقوق املرض ى في اجتماعهم في امستردام في الفترة صدر هذا  -596

0224. 

 .0224( من البند الخاص بحقوق املرض ى لعام 7انظر الفقرة ) -597

 .0224( من البند الخاص بحقوق املرض ى لعام 2-9انظر الفقرتين ) -598

 .0224( من البند الخاص بحقوق املرض ى لعام 4ة )انظر الفقر  -599

600 - Jean- rené Linet, op.cit, p : 100. 

ة يتم إنشاء هذه املحكمة بعد نهاية الحرب العاملية الثانية من قبل الدول املنتصرة بزعامة الواليات املتحدة األمريكية، وهي محكمة عسكر  -601

( متهما من بينهم مسؤولون عن املؤسسات الصحية في اإلدارة 92ن، حيث أحيل على املحكمة )دولية ملحاكمة كبار مجرمي الحرب من النازيي

نظمة ملوالجيش وأطباء في املعسكرات النازية، وقد اتهم هؤالء بإجراء تجارب طبية على أسرى الحرب دون مراعاة القواعد القانونية واألخالقية ا

ارتكبه املتهمون ليس تجارب طبية وإنما جرائم فظيعة في حق البشرية، أورده: مأمون عبد لهذه األعمال، حيث أشارت املحكمة إلى أن ما 

 .292-299، ص: 9111الكريم:"رضا املريض عن األعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة"، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، السنة: 

 هي ما يلي: ولعل أهم املبادئ األساسية التي تضمنها هذا التقنين -602

نصت املادة األولى من التقنين على ضرورة الحصول على املوافقة الحرة والخالية من عيوب اإلرادة للشخص الخاضع للتجربة مع  -

على أن  نه،م وجوب إعالمه بطبيعة التجربة ومدتها وهدفها واملخاطر املحتملة واألضرار التي قد يتعرض لها في تلك التجربة. وقد أكدت املادة الثالثة

 ال يتم التجريب على اإلنسان إال بعد التجربة على الحيوان، وبعد التأكيد من عناصر املشكلة محل البحث والدراسة.
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 :1975603: إعالن طوكيو لسنة 2

ويعد من أهم االتفاقيات الدولية على املستوى العالمي بخصوص حماية حقوق اإلنسان في مواجهة التجارب الطبية، 

ة والعلمية على اإلنسان، وتعد هذه املبادئ والقواعد، التي ويتضمن مجموعة مبادئ وقواعد متعلقة بإجراء التجارب الطبي

أصدرتها الجمعية الطبية العاملية، بمثابة قانون أخالقي يتعين على األطباء الباحثين االلتزام به عند مباشرة التجارب الطبية 

 على اإلنسان.

افظ على حياة اإلنسان منذ الحمل، وقد أوجب هذا اإلعالن على الطبيب أن يمارس مهنته خدمة لإلنسانية، وأن يح

واملحافظة على الصحة البدنية والعقلية للجميع دون تمييز، والتخفيف من آالم املرض ى، وعدم استعمال معلوماته الطبية 

 ضد القواعد األخالقية اإلنسانية، ويجب على الطبيب أيضا أال يقبل وأال يشارك في أعمال التعذيب واألشكال األخرى للممارسات

القاسية و الالإنسانية واملحطة بالكرامة مهما كان الذنب الذي اقترفته ضحية ومهما كانت التهمة املوجهة له. حيث بينت هذه 

املبادئ اإلطار التنظيمي للتجارب الطبية بهدف تحقيق التوازن الضروري بين حماية حقوق اإلنسان من جهة وحق املجتمع في 

 التطور العلمي من جهة أخرى.

ا وقد وردت إعالنات عديدة أخرى تتضمن نصوصا لحماية حق اإلنسان في الصحة وسالمة الجسد نذكر منها اإلعالن هذ

، ومبادئ حماية 0220605، وكذلك اإلعالن الخاص بحقوق املتخلفين عقليا لعام 0227604الخاص بحقوق املعوقين لعام 

، وإعالن االلتزام بشأن فيروس نقص املناعة البشرية األشخاص املصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية

. واإلعالن العالمي الخاص باستئصال 607، ووثيقة حول املمارسات التقليدية  التي تؤثر في صحة املرأة والطفل606)اإليدز(

إنسانية أو ، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال608الجوع وسوء التغذية

 .0232609املهينة لعام 

                                                           

كما أوجبت املادة الرابعة من التقنين تجنب الالم واألضرار الجسمانية والعقلية غير الضرورية أثناء مباشرة التجارب على اإلنسان.  -

الخاضع للتجربة من كل خطر محتمل، مهما كان قليال، يؤدي إلى إحداث جروح بجسمه أو عجز أو وفاة وذلك بموجب وضرورة تجنيب الشخص 

باشر التجارب الطبية على اإلنسان من قبل أطباء أو باحثين أكفاء، ويتعين على كل مشارك في هذا 3( منه، ووفقا للمادة )2املادة )
ُ
( منه، يجب أن ت

 ي الحيطة والحذر طوال فترة التجربة.النوع من التجارب توخ

مت نها تذهبت بعض الراء إلى نفي الطابع الدولي لهذه املحاكمة باعتبار أنه وعلى الرغم من أن هذه املحاكمة قد تمت باتفاق دولي آنذاك، إال أ 

ريكية، إال أن اعتماد الجمعية العامة لألمم بمعرفة املحكمة العسكرية األمريكية املشكلة من قضاة أمريكيين ووفقا للقواعد اإلجرائية األم

لتقنين نورمبورغ وتبنيه من قبل املجتمع الدولي كأساس التفاقيات دولية الحقة مثل إعالن هلسنكي الصادر  0241/ ديسمبر /00املتحدة بتاريخ 

رجع ، ماملريض عن األعمال الطبية والجراحية"رضا  ، جعل الكثير يعترف بالطابع الدولي لتلك القواعد، انظر: مأمون عبد الكريم:"0214عام 

 .294سابق، ص: 

 .0227وأكدته في اجتماعها التاسع والعشرين في طوكيو عام  0214أصدرته الجمعية الطبية العاملية في اجتماعها الثامن عشر في هلسنكي سنة  -603

 .0227كانون األول/ ديسمبر / 2( املؤرخ في 21د ) 2442اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  -604

 .0220كانون األول/ ديسمبر/  91( املؤرخ في 91-)د 9371اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  -605

املؤرخ في  77/02ستعجال وفقا للقرار صدر عن الدورة االستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة املعقودة على سبيل اال  -606

 .9111/ تشرين الثاني/ نوفمبر/ 21

 .0222آب/ أغسطس/  97، املؤرخة في 29اعتمدت بدون تصويت، اعتمدت في الجلسة  E/CN، 9/9111/4وثيقة األمم املتحدة  -607

 .0224األول/ ديسمبر/  كانون  02( املؤرخ في 92 -)د 9943أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها  -608

. 0234كانون األول/ ديسمبر/  01املؤرخ في  22/41اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها في القرار  -609

 (.92/0وفقا للمادة ) 0232حزيران/ يونيو/  91تاريخ بدء النفاذ 
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 املبحث الثاني: حماية املريض من خالل التشريع الوطني املغربي واملقارن 

لقد حاول املشرع املغربي بلورة املنظومة القانونية الوطنية و مالءمتها مع نظيرتها الدولية، خصوصا وأننا أمام دستور 

موها على تشريعنا الداخلي، لذلك سنحاول تقص ي أهم حقوق املريض جديد يعترف باملواثيق واالتفاقات الدولية ويقر س

 باملغرب من خالل مالمسة مجاالت متعددة.

و على هذا األساس، سوف نتحدث عن التكريس الدستوري لحماية املريض )املطلب األول(، على أن نعالج حقوق 

 املريض من خالل التشريع الوطني املغربي واملقارن )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: التكريس الدستوري لحماية املريض      

نجده لم ينص بشكل صريح عن حقوق املرض ى، لكنه أشار إلى بعض الحقوق  9100بالرجوع إلى الدستور املغربي لسنة  

 يمكن أن نستمد منها بعض حقوق املريض وذلك من قبيل:

 الحق في الحياة-1

. لذلك يعتبر الحق 610ياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحقلقد اعتبر املشرع املغربي الحق في الح

في الحياة حقا مكفوال بالدستور والقانون لكل إنسان، ويجب على سائر األفراد أوال واملجتمع ثانيا والدولة ثالثا حماية هذا الحق 

ج إلى االجتهاد، مسايرا في ذلك مختلف الدساتير من كل اعتداء. باعتباره حق متأصل، يفرض نفسه بداهة وحضورا، وال يحتا

. لذلك سميت بالحقوق 611الحديثة التي تنص على حق الحياة بمعية حقي الحرية واألمان، باعتبارها ثالونا بديهيا، متأصال

ل في املتأص الطبيعية إذ ال يمكن التفكير في ممارسة أي حق آخر دون ضمان الحق في الحياة، باعتباره حق البقاء أو املوجود

. وقد أشارت إلى 612اإلنسان، وحمايته تعني حماية للجنس البشري من الفناء، و به استمرارية الحياة وبقاء النوع اإلنساني

، الدستور 615، دستور الصومال614، دستور السودان613هذا الحق غالبية دساتير الدول العربية، كدستور جيبوتي

ق كل فرد في الحياة واألمن والحرية، وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو حيث أكدت جل هذه الدساتير على ح 616العراقي

 تقييدها إال وفقا للقانون، وبناءا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

 الحق في السالمة الشخصية- 2

امها ن أحكال تخلو جل دساتير العالم من التنصيص على مثل هذه الحقوق، رغم اختالفها في املضمون، حيث أكدت ضم

الدستورية على هذا الحق ومنعت انتهاكه، كدستور العراقي النافد الذي حرم جميع أنواع التعذيب النفس ي والجسدي واملعاملة 

غير اإلنسانية، وال عبرة بأي اعتراف ينتزع باإلكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي 

                                                           

 .9100من الدستور املغربي لسنة  91انظر الفصل  -610

-011، ص: 9101"، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الثانية، السنة: -شرح وتحليل-كريم لحرش: "الدستور الجديد للمملكة املغربية  -611

010. 

ة، يمحمد نصر محمد: "حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون والتشريعات املقارنة"، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، اململكة السعود -612

 .13، ص:  9102الطبعة األولى، السنة: 

 .0229من دستور جيبوتي لسنة  01انظر املادة  -613

 .9117من دستور جمهورية السودان االنتقالي لسنة  91انظر املادة  -614

 .0212من دستور دولة الصومال لسنة  0/ ف/01انظر املادة  -615

 .9117من الدستور العراقي النافذ لسنة  07انظر املادة  -616
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ودستور  619والدستور املصري  618. وأكد على نفس املبدأ كل من الدستور الكويتي617ه وفقا للقانون واملعنوي الذي أصاب

 .  622، والدستور الجزائري...621، والدستور املوريتاني620الجيبوتي

نجده كفل بدوره لكل فرد الحق في سالمة الشخص هو وأقربائه،  9100وبالرجوع إلى الدستور املغربي الجديد لسنة 

اته، جاعال على عاتق السلطات العمومية ضمان سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات وحماية ممتلك

 . 623والحقوق األساسية املكفولة للجميع

 الحق في السالمة الجسدية-3

ة من ملجموع نجد أن املشرع املغربي قد اعتنى بموضوع الكرامة اإلنسانية في ضوء الدستور الجديد، من خالل تجريمه

األفعال التي تمس بسالمة األشخاص، وإن لم يصل إلى درجة املس بالحق في الحياة مادام يعرض هذا الحق للخطر أو يضيق 

من الدستور املغربي الجديد على عدم جواز املس بالسالمة  99من الفصل  0.  وهكذا نصت الفقرة 624من الحريات العامة

 . 625أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في

وهذا يعني أن املشرع املغربي يسعى من وراء املقتض ى الدستوري إلى تحقيق األمن الشخص ي  في بعدي الجسدي واملادي، 

و رهبة. أألنه مقتض ى يرتبط بسائر حقوق اإلنسان الجسدية والنفسية غايته املثلى الحق في الحياة بسالم واطمئنان دون خوف 

لذلك على السلطة أن تؤمن لألفراد الظروف والشروط املالئمة التي تضمن سالمتهم الجسدية واملعنوية، وتسمح لهم بممارسة 

حريتهم كما يرغبون، وبالتالي ال يجوز أن تقوم أية عوائق بوجه هذه الحرية إال تلك التي ينص عليها القانون. كما يجب على 

 .626إجراء تعسفي ضد حرية األشخاص إال في نطاق القانون السلطة أن ال تقدم على 

وتبعه في ذلك القانون الجديد املتعلق بمزاولة الطب. فبعد أن نص في الفقرة الثانية من املادة الثانية منه على أنه 

سالمة  ية..."يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، أن يحترم في ممارسته املهن

 29و 20و 73و 42وكرامة وخصوصية املرض ى الذين يعالجهم..." ثم أعاد التأكيد على "سالمة املرض ى" في أكثر من مادة )املواد 

( كما نص عليه القانون املتعلق باألبحاث البيوطبية وجعله من املبادئ األساسية التي يتعين احترامها من لدن الباحثين 21و 22و

 (.2شاركين في هذه األعمال )املادة وغيرهم من امل

وقد رتب فقهاء القانون املدني على اعتبار جسم اإلنسان خارجا عن دائرة التعامل بطالن جميع التصرفات التي تنصب 

 على جسم اإلنسان ببيعه رقيقا أو بيع بعض أعضائه، أو االنتفاع به على وجه البغاء والدعارة وجميع العقود املرتبطة به كشراء

الدور أو تأجيرها وإعدادها لذلك. ومن نتائج هذا املبدأ كذلك إقرار مبدأ التعويض عن األضرار التي تصيب جسم اإلنسان 

 نتيجة فعل الغير أو خطئه وفقا ملا هو مقرر في باب املسؤولية املدنية.

                                                           

 .9117/ف/ج من الدستور العراقي النافذ لسنة 92انظر املادة  -617

 .0219من دستور دولة الكويت لسنة  24انظر املادة  -618

 .0220من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  49انظر املادة  -619

 .0229من دستور الجيبوتي لسنة  01انظر املادة  -620

 .0220ي لسنة من الدستور املوريتان 02انظر املادة  -621

 .0221من الدستور الجزائري لسنة  94انظر املادة  -622

 .9100من الدستور املغربي الجديد لسنة  90انظر الفصل  -623

 .014، ص: 9109، السنة: 4محمد لفريخي: "قراءة في املستجدات الجنائية بالدستور املغربي الجديد"، مجلة أنفاس حقوقية، العدد:  -624

 .9100من الدستور املغربي الجديد لسنة  99ل من الفص 0الفقرة  -625

 .019كريم لحرش، مرجع سابق، ص:  -626
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جرح وتسميم، بحيث لم يخل أما القانون الجنائي فقد اهتم بتجريم األفعال املاسة بسالمة الجسم، من قتل وضرب و 

 .627املساس به إال بسبب من أسباب اإلباحة عندما جوز ذلك للطبيب ومعاونيه في الحدود املرسومة قانونا والثابتة علميا

 الحق في الصحة-4

 نه: ألقد نصت املادة األولى من القانون اإلطار املتعلق باملنظومة الصحية على 

 ارإط في املغربية اململكة اللتزامات تطبيقا و األساسية، اإلنسان حقوق  من احق الصحة في الحق لكون  اعتبارا..″

تور ة و الثقافية و دساالجتماعي و االقتصادية بالحقوق  الخاص الدولي العهد سيما ال بالصحة املتعلقة الدولية االتفاقيات

داف األساسية لعمل الدولة في مجال الصحة و إلى املنظمة العاملية للصحة يهدف هذا القانون اإلطار إلى تحديد املبادئ و األه

 628. ‶تنظيم املنظومة الصحية. يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية  الدولة و املجتمع

 و تتضمن هذه املادة عدة مقتضيات جديدة:

ال الصحة و كذا تنظيم الهدف من هذا القانون اإلطار هو تحديد املبادئ و األهداف األساسية لعمل الدولة في مج أوال

 املنظومة الصحية و إن كان نس ي إضافة عرض العالجات. 

 النص صراحة و ألول مرة في القانون املغربي على "الحق في الصحة كحق من حقوق اإلنسان األساسية ". ثانيا

اص بالحقوق النص صراحة على اعتماد املرجعية الدولية املتعلقة بالصحة خاصة منها العهد الدولي الخ ثالثا

 االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و دستور املنظمة العاملية للصحة. 

بناء هذا القانون اإلطار الرامي إلى تحديد املبادئ و األهداف األساسية لعمل الدولة في مجال الصحة و إلى تنظيم  رابعا

ها من اعتبار الحق في الصحة أساسا ملختلف القوانين املنظومة الصحية على املرجعية الدولية املذكورة و االنطالق في تنظيم

 املتعلقة باملنظومة الصحية. 

   629اعتبار "الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة و املجتمع". خامسا

، نالحظ أنه لم 9100من الدستور املغربي الجديد لسنة  20فمن خالل استقراءنا للفقرة األولى والثانية من الفصل 

صراحة على ضمان الحق في الصحة ولكن ألزم املشرع الدستوري الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية،  ينص

بالعمل على تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسير أسباب استفادة املواطنين واملواطنات، على قدم املساواة من الحق في العالج 

 .630والعناية الصحية

عي الذي كرسته املادة األولى من القانون اإلطار املتعلق باملنظومة الصحية فيما سبق أن تبناه ويتأصل االتجاه التشري

القضاء حيث أكد على أن الحق في الصحة يعتبر أحد حقوق اإلنسان املتعارف عليها عامليا وأقرته املواثيق الدولية و الجهوية، 

 وأكدت عليه منظمة الصحة العاملية. 

                                                           

جع ر أحمد ادريوش: "العقد الطبي: دراسة تحليلية و تأصيلية للمقتضيات القانونية املؤطرة للعالقة بين الطبيب وزبونة"،  الطبعة الثانية، م -627

 .011سابق، ص: 

 

 )1432  من رجب  29 صادر في1.11.83 ق باملنظومة الصحية و بعرض العالجات منفذ بالظهير الشريف رقم املتعل 34.09القانون اإلطار رقم  -628

 2011 لسنة : 5962 ( الجريدة الرسمية عدد:2011 يوليوز  2

انية، مرجع الطبعة الث أحمد ادريوش: "العقد الطبي: دراسة تحليلية و تأصيلية للمقتضيات القانونية املؤطرة للعالقة بين الطبيب وزبونه"، -629

 .002سابق، ص: 

 .9100من الدستور املغربي الجديد لسنة  20انظر الفقرة األولى والثانية من الفصل  -630
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من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد على أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي  97حيث إن املادة 

من العهد الدولي املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  09لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته"؛ وتنص املادة 

من اتفاقية القضاء على  09وتنص عليه كذلك املادة على "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه"؛ 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة في ميدان الرعاية الصحية؛ أما دستور املنظمة العاملية للصحة فقد نص مستهله على أن 

ربية ، على عكس بعد التشريعات الع631"التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان"

التي نصت بصفة صريحة على هذا الحق، كالتشريع العراقي الذي أكد على أنه لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعني 

. والدستور 632الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع املستشفيات واملؤسسات الصحية

، 633الصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقا للقانون القطري الذي أكد على أن الدولة تعني ب

وكذلك الدستور الصومالي الذي أكد بوضوح على أن الدولة تحمي الصحة العامة وتعمل على تشجيع املساعدات الطبية 

 . 634املجانية للمعوزين

ن هناك أكثر من صياغة لهذا الحق، وأعمها تلك التي ويتضح من املواثيق الدولية، وكذا من الدساتير األجنبية، أ

استخدمها العهد الدولي واتفاقية حقوق الطفل وكذا دستور منظمة الصحة العاملية والتوصيات الصادرة عنها و"إعالن أملا 

 آتا"، وهي "الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه" أو "الصحة حق أساس ي".

 ق املريض من خالل التشريع الوطني املغربي واملقارن املطلب الثاني: حقو 

من اإلقرار بصفة صريحة لحقوق املرض ى، ال يعني بالضرورة الغياب الكامل لهذا  9100إن خلو الدستور املغربي لسنة 

 الحق، بل تطرقت عدة مقتضيات قانونية لهذا الحق ويتجسد ذلك كالتي:

 2011الصحية وعرض العالجات لسنة  املتعلق باملنظومة 34-09: القانون رقم 1

لقد خول املشرع املغربي مجموعة من النصوص التي تؤكد على الحق في الصحة، حيث أكد لنا على أن املنظومة 

الصحية تهدف إلى تحقيق مجموعة من املبادئ على رأسها املحافظة على الصحة واملعافاة من املرض واملساواة في الولوج إلى 

، كما أكد لنا املشرع املغربي على أن الدولة تهدف في مجال الصحة إلى الوقاية من األخطار 635الصحية العالج والخدمات

املهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى املراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية 

 .636أو عالجية

 2002ية الصحية األساسية لسنة املتعلق بمدونة التغط 25.00:القانون رقم 2

حيث أكد على أن الدولة تفرض التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع املواطنين أفرادا أو 

. وهو نفس األمر أكدت عليه التشريعات 637جماعات باإلضافة على سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية

                                                           

 ش. 417/9117ملف عدد  92/14/9112بتاريخ  043/9112املحكمة اإلدارية بأكادير، حكم عدد  -631

 .9117ذ لسنة الفقرة األولى من الدستور العراقي الناف 20انظر املادة  -632

 .9112من الدستور القطري لسنة  92انظر املادة  -633

 .0212من دستور دولة الصومال لسنة  22انظر املادة  -634

من  92صادر في  0.00.32، ظهير شريف رقم 9100املتعلق باملنظومة الصحية وعرض العالجات لسنة  24.12من القانون رقم  9انظر املادة  -635

 .0429رجب 

 املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات. 24.12من القانون رقم  2ادة انظر امل -636

صادر  0-19-921، ظهير شريف رقم 9119املتعلق بمدونة التغطية الصحية األساسية لسنة  17.11الفقرة الخامسة من ديباجة القانون رقم  - 637

 .0492من رجب  97في 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

226 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

ريني الذي أكد على أن الدولة تكفل تحقيق التغطية الصحية الالزمة لجميع املواطنين في حالة املقارنة، كالتشريع البح

الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة كما توفر لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعاية 

من قبيل الدولة للفرد واألسرة وعلى وجه الخصوص  . أما الدستور العراقي فقد خصص لكفالة التغطية الصحية638الصحية

الطفل واملرأة كمرحلة أولى لتأتي املرحلة الثانية وتشمل ضمان التغطية الصحية لباقي املواطنين في حالة الشيخوخة أو املرض 

 .639أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة

 ب:املتعلق بمزاولة مهنة الط 131.13قانون رقم  -3

بالرجوع إلى التشريع املغربي نجده أكد بشكل مباشر على ضرورة احترام حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا، في 

املجال الطبي من طرف األطباء كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، هذا ناهيك على رصد املشرع املغربي 

 اية حقوق املرض ى وذلك من قبيل:مجموعة من املبادئ الرامية لحم

 ،حرية املريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه 

  ،احترام سالمة وكرامة وخصوصية املرض ى الذين يعالجهم 

  حق املريض أو عند االقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني في الحصول على املعلومة املتعلقة بتشخيص

ملوصوف وآثاره املحتملة واملتوقعة والنتائج املترتبة عن رفض العالج، على أن مرضه والعالجات املمكنة وكذا العالج ا

تدون املعلومات السالف ذكرها في امللف الطبي للمريض، الذي يمكن لهذا األخير أو لنائبه الشرعي أو ملمثله القانوني، 

 أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول على نسخة منه.

 .640الطبيب لخصوصيات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةمع اإلشارة إلى ضرورة مراعاة 

كما ألزم املشرع املغربي الطبيب أثناء مزاولته لعمله في العيادة الطبية بمجموعة من األمور الواجب إتباعها والتي تتجسد 

 كالتي: 

 عدم املساس بجودة العالج وباألعمال الطبية أو بسالمة املرض ى 

 ي يستخدمه الطبيب مع امتثاله لقواعد األخالقيات والداب املهنية، خاصة التحقق من مؤهالت العالج الذ

 .641سرية املعلومات والسجالت الطبية للمرض ى التي قد يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه

 642احترام تام لحرية املريض في اختيار طبيبه. 

 فائي وبتدبير العالقات مع املرض ىكما يقوم املدير الطبي للمصحة بتنظيم العالجات وبحسن سير املرفق االستش

 . 643وأسرهم

                                                           

 .9119/ج من الدستور البحريني لسنة 7املادة  -638

 .9117من الدستور العراقي النافذ لسنة  21املادة  -639

 املتعلق بمزاولة مهنة الطب. 020.02من القانون رقم  9من املادة  2و 9انظر الفقرتين  -640

 املتعلق بمزاولة مهنة الطب . 020.02من القانون رقم  42انظر املادة  -641

 ة مهنة الطب.املتعلق بمزاول 020.02من القانون رقم  47انظر املادة  -642

 املتعلق بمزاولة مهنة الطب.  020.02من القانون رقم  22من املادة  0انظر الفقرة  -643
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وبهذا ال يسعنا أن نقول سوى أن املشرع املغربي عمل جاهدا على النهوض بحقوق املرض ى على عكس بعض التشريعات 

التي لم تنص في قانون الصحة العامة على حقوق املريض مباشرة، بل نصت فقط  645واألردن 644العربية املقارنة كالعراق

 تنظيم فتح العيادات واملستشفيات الخاصة. على كيفية

 12.94قانون التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها رقم  -4

أحاط املشرع املغربي عملية أخذ األعضاء واألنسجة من الجسم البشري حيا وميتا تمهيدا لزرعها في جسم آخر حي، 

 وتوفرها قبل مرحلة الزرع. بمجموعة من التدابير والشروط التي يتعين استيفاؤها

 9ولقد سارت معظم التشريعات العربية املقارنة في منحى التشريع املغربي مثال التشريع العراقي وذلك من خالل املادة 

 647. وكذلك التشريع األردني من خالل قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان646من قانون عمليات زرع األعضاء البشرية

 .648يون املوتى ألغراض طيبةوقانون االنتفاع بع

من كل ما تقدم يتبين لنا، بأن القوانين الصحية املغربية قد أوفت بعدة جوانب في املجال الصحي، إال أننا لم نالحظ 

تشريعا خاصا بحقوق املريض إال ما ورد في بعض القوانين السالفة الذكر، وذلك بخالف بعض الدول التي أبدت اهتماما خاصا 

ق املريض وذلك من خالل تنظيمها في وثيقة أو الئحة خاصة تبين حقوق وواجبات املرض ى كالئحة حقوق وملحوظا بحقو 

. وميثاق 0223650( لعام 92491، وتعليمات حقوق املريض التركي رقم )0229649املريض في الواليات املتحدة األمريكية لسنة 

 .652فريقياوميثاق حقوق املرض ى في جنوب أ 651حقوق وواجبات املرض ى الهنكاري 

أما فيما يتعلق بالدول العربية، فإننا لم نجد مواثيق خاصة بحقوق املرض ى وواجباتهم، إال امليثاق الفلسطيني لحقوق 

 .653املريض

                                                           

. تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة املعنية الشروط الصحية 0230لسنة  32من قانون الصحة العامة رقم  32انظر املادة  -644

 ة بذوي املهن الطبية: الطبيب، طبيب األسنان، الطبيب البيطري والصيدلي واملختبر.الواجب توافرها في محل املمارسة الخاص

 .0220لسنة  90من قانون الصحة العامة رقم  90انظر املادة  -645

 .0231لسنة  37من قانون زرع األعضاء البشرية رقم  9انظر املادة  -646

 .0222لسنة  92قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان رقم  -647

 .0271لسنة  42قانون االنتفاع بعيون املوتى ألغراض طبية رقم  -648

649 - Statement on patient Bill of rights, American hospital Association, Afrimed by the bord of trustees, November 17, 1972. 

Article publié sur le site web suivant: 

http://www.aha.org.consulte le : (24/02/2021) à l’heur de : 14 :00 

650 - hasta Matclari yonetmeligi Resmi Gazete, Tarih 1/8/1998. Sayi (23420), article publié sur le site web suivant: 

http://www.hastanedunyasi.com/hasta haklari.html.consulte le: (24/02/2021), à l’heur de: 14:15. 

651 - Rights and obligations of patients, According to Act cliv of 1997 on health (hungary), article publié sur le site web suivant : 

http://www.S 2052010. Hu/53/Rigts and obligations of patients htm, consulte le: (24/02/2021), à l’heur de 14 :58. 

652 - The patients Rights Charter South African population), article publié sur le site web suivant: http://www.Doh.Gor 2 

a/docs/legislation/patients rights/charter.html. consulté le (24/02/2021). A l’heur de: 15:00.  

بادرت الوحدة املركزية لجودة الرعاية الصحية في املجلس الصحي الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسات الحق الفلسطينية بوضع األسس له،  -653

 حضيرية عريضة بصياغة نصوص امليثاق مكونة من املؤسسات الصحية الحكومية ومنظمات املجتمع املدني املهتمة.وكلفت لجنة ت

 مقال منشور على املوقع اإللكتروني التالي:

=Aihr.org.tn/Arabic/ revue Arabe. Consulté le : (24/02/2021), à l’heur de : 18 : 00 
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 خاتمة:

و بالتالي فإن جميع هذه القوانين تهدف إلى حماية وبيان حقوق املريض من خالل احترام كرامته اإلنسانية، وحقه في 

الرعاية الصحية دون أي تمييز، وحقه في اختيار الطبيب الذي سيعالجه وحقه في الحصول على معلومات الحصول على خدمات 

 وضعه الصحي وموافقته املستنيرة على العالج أو رفضه... 

لقد أد هذا االستنتاج بنا الخروج إلى مقترح واحد يتعلق بوضع بعض النقط الكفيلة بتحديد حقوق املريض في 

را لعدم وجود قانون يحمي هذه الفئة بصفة صريحة آملين أن تكون هذه النقط عبارة عن مقترح قانون املغرب وذلك نظ

 في املستقبل وتتجسد هذه النقط كاآلتي : 

 لكل شخص الحق في أن ينعم بمستوى حياتي مقبول يضمن له املحافظة على صحة جيدة.  -

 لكل مواطن الحق في الحصول على العناية والعالج.  -

 ريض اختيار طبيبه بحرية وبمحض إرادته. حق امل -

من حق املريض تلقي العالج على يد طبيب يختاره بنفسه، ويعرف مسبقا بأنه يتمتع بالقدرات العلمية واألخالق املهنية  -

 التي تؤهله لتشخيص حالته وعالجه بنجاح. 

كين وثيق مع بقية الزمالء املشار  حق املريض ضمان متابعة الطبيب لوضعه الصحي، وأن يلتزم الطبيب بذلك بتعاون  -

في العالج، وال يحق للطبيب التوقف عن متابعة حالة مريضه قبل انتهاء العالج الضروري دون قيامه بإعطاء املعلومات الطبية 

 الالزمة للمريض، أو بإيجاد وسيلة عالجية بديلة، أو الطلب من أحد زمالئه في االختصاص متابعة حالته. 

يختار بحرية تامة، ودون ضغط خارجي، الطبيب الذي يرغبه، ومن حقه التام أيضا تغيير الطبيب يحق للمريض أن  -

 أو املؤسسة العالجية التي تتابع حالته إذا قرر ذلك. 

 من حق املريض اإلطالع على جميع املعلومات املختصة بصحته واملوجودة في ملفه الطبي لدى طبيبه أوفي املستشفى.  -

ض على ملفه الطبي أحد حقوقه الرئيسية والتي يجب على جميع املؤسسات العالجية توفيرها وتسهيلها يمثل إطالع املري -

 له. 

 من حق كل إنسان رفض املشاركة في أي بحث طبي يقترحه عليه األطباء.  -
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   املراجع واملاصادر
 الكتب: -1

 "الطبعة األولي، دار العلم للماليين، بيروتمحمود شريف بسيوني:"املعاهدات األوربية لحماية حقوق اإلنسان ،- 

 . 0232لبنان، السنة 

  ،مأمون عبد الكريم:"رضا املريض عن األعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة"، دار املطبوعات الجامعية

 .9111اإلسكندرية، السنة: 

  الرشاد، سطات، الطبعة الثانية، "، توزيع مكتبة -شرح وتحليل-كريم لحرش: "الدستور الجديد للمملكة املغربية

 .9101السنة: 

  ،محمد نصر محمد: "حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون والتشريعات املقارنة"، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض

 .9102اململكة السعودية، الطبعة األولى، السنة: 

 السنة: 4ديد"، مجلة أنفاس حقوقية، العدد: محمد لفريخي: "قراءة في املستجدات الجنائية بالدستور املغربي الج ،

9109. 

  أحمد ادريوش:"العقد الطبي:تأمالت حول املشاكل القانونية التي تثيرها العالقة بين الطبيب وزبونه"، منشورات

 . 9101-9107سلسلة املعرفة القانونية، مطبعة األمنية بالرباط، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، السنة: 

 Jean-René Binet : « droit médical », Paris, éditions : 2010 

 االتفاقيات الدولية و العربية: -2

في دورة انعقادها الثالثة  902أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بقرارها رقم  -

 . 0243ديسمبر لسنة  01بتاريخ 

 (. 0271قية حماية اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا لسنة االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان )اتفا -

اتفاقية حماية حقوق اإلنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب. اتفاقية عن حقوق  -

 .0222اإلنسان والطب الحيوي لعام 

 . 0212االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لسنة  -

 0243سان وواجبات اإلنسان لعام اإلعالن األمريكي لحقوق اإلن -

 0222اإلعالن العالمي بشأن الجينات البشرية وحقوق اإلنسان لعام  -

 0224إعالن بشأن تعزيز وتطوير حقوق املريض في أوروبا لعام  -

 0230إعالن لشبونة حول حقوق املريض لعام  -

 . 9111ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوربي لعام  -

  0242تقنين نورمبورغ لسنة  -

 . 0247امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  -

  0222امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  -

 . 1981امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب لعام  -

 . 0227إعالن طوكيو لسنة  -
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 النصوص التشريعية:-

املتعلق  020. 02نفيذ القانون رقم بت 9107فبراير  02/ 0421من ربيع الخر  92صادر في  0.  07. 91ظهير شريف رقم  -

 بمزاولة مهنة الطب. 

صادر 1.11.83 املتعلق باملنظومة الصحية و بعرض العالجات منفذ بالظهير الشريف رقم  34.09القانون اإلطار رقم  -

 2011 لسنة : 5962 ( الجريدة الرسمية عدد:2011 يوليوز  2 )1432  من رجب  29 في

صادر في  0-19-921، ظهير شريف رقم 9119بمدونة التغطية الصحية األساسية لسنة  املتعلق 17.11القانون رقم  -

 .0492من رجب  97

املتعلق بالتبرع باألعضاء  01. 23بتنفيذ القانون رقم  1999غشت  97الصادر في   913. 22.  0ظهير شريف رقم  -

 . 0223شتنبر  01بتاريخ  4291البشرية وأخذها وزرعها الجريدة الرسمية عدد 

 . 0230لسنة  32قانون الصحة العامة رقم  -

 .0220لسنة  90قانون الصحة العامة رقم  -

 .0222لسنة  92قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان رقم  -

 .0271لسنة  42قانون االنتفاع بعيون املوتى ألغراض طبية رقم  -

 . 9100الدستور املغربي لسنة  -

 . 0229دستور جيبوتي لسنة  -

 . 9117السودان االنتقالي لسنة دستور جمهورية  -

 . 0212دستور دولة الصومال لسنة  -

 . 9117الدستور العراقي النافذ لسنة   -

 . 0219دستور دولة الكويت لسنة  -

 . 0220دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -

 . 0220الدستور املوريتاني لسنة  -

 . 0221الدستور الجزائري لسنة  -

 . 9112الدستور القطري لسنة  -

 . 9119تور البحريني لسنة الدس -

 . 0270لسنة  41القانون املدني العراقي رقم  -

 القانون املدني الفرنس ي. -

 املقاالت االلكترونية: -4

0 Statement on patient Bill of rights, American hospital Association, Afrimed by the bord of trustees, November 17, 

1972. 

Article publié sur le site web suivant: 

http://www.aha.org.consulte le : (24/02/2021) à l’heur de : 14 :00- 

- 1 - hasta Matclari yonetmeligi Resmi Gazete, Tarih 1/8/1998. Sayi (23420), article publié sur le site web 

suivant: http://www.hastanedunyasi.com/hasta haklari.html.consulte le: (24/02/2021), à l’heur de: 14:15. 
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- 1 - Rights and obligations of patients, According to Act cliv of 1997 on health (hungary), article publié sur 

le site web suivant : http://www.S 2052010. Hu/53/Rigts and obligations of patients htm, consulte le: 

(24/02/2021), à l’heur de 14 :58. 

- 1 - The patients Rights Charter South African population), article publié sur le site web suivant: 

http://www.Doh.Gor 2 a/docs/legislation/patients rights/charter.html. consulté le (24/02/2021). A l’heur de: 

15:00.  

بادرت الوحدة املركزية لجودة الرعاية الصحية في املجلس الصحي الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسات الحق  -1 -

الفلسطينية بوضع األسس له، وكلفت لجنة تحضيرية عريضة بصياغة نصوص امليثاق مكونة من املؤسسات الصحية 

 الحكومية ومنظمات املجتمع املدني املهتمة.

 لكتروني التالي:مقال منشور على املوقع اإل -

- =Aihr.org.tn/Arabic/ revue Arabe. Consulté le : (24/02/2021), à l’heur de : 18 : 00 
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 تحقيق امتياز الدين الرضيبي عن طريق مسطرة االشعار للغري الحائز

Realization of tax debt privilege through the notification ruler for non-holders 

عتيق بنسنساحث : الب 
 : جامعة الحسن األول بسطاتباحث بسلك الدكتوراه 

 

 

 خالصة املقال باللغة العربية:

يعتبر اإلشعار للغير الحائز من بين املساطر الخاصة التي نظمها املشرع املغربي تحقيقا المتياز الدين الضريبي، بغية تحصيل إدارة 

من  014وما يليها إلى املادة  010يز بالبساطة والسرعة، وقد خصص له املشرع املادة الضرائب لديونها عبر إجراءات إدارية تتم

مسطرة قانونية من بين مساطر تحصيل الديون الضريبية، يتم مباشرتها مدونة تحصيل الديون العمومية، ويمكن تعريفه بأنه 

أو املودع لديهم، من أجل دفع األموال التي عبر طلب موجه من طرف املحاسب املكلف التحصيل إلى أحد األغيار الحائزين 

 يحوزونها، والتي تعود للملزمين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الجال القانونية للتحصيل الرضائي.

ضريبي لآثار هذه املسطرة التسليم الفوري لألموال واملبالغ املوجودة في حوزة األغيار، والذين تم تبليغهم بدفع الدين اومن أهم 

 املستحق على الخاضع للضريبة الذي تربطه عالقة معينة بهؤالء االغيار.

 

Abstract of the article in English. 

The notification to third parties is considered among the special procedures organized by the Moroccan legislator 

in order to achieve the tax debt privilege, in order to collect the tax administration’s debts through administrative 

procedures characterized by simplicity and speed. 

The legislator assigned him Article 101 and the following to Article 104 of the Public Debt Collection Code, and it 

can be defined as a legal procedure among the procedures for collecting public debts, which is initiated through a 

request directed by the public accountant to one of the third parties possessing or depositing with them, in order 

to pay the money  which  they possess, and which belong to the obligors who did not pay their debts within the 

legal deadlines for consensual collection. 

One of the most important effects of this procedure is the immediate delivery of the money and sums in the 

possession of third parties, who have been notified to pay the tax debt owed by the taxable person who has a 

certain relationship with these third parties.          

 :مقدمة

يعتبر اإلشعار للغير الحائز من بين املساطر الخاصة التي نظمها املشرع املغربي تحقيقا المتياز الدين الضريبي، بغية 

 تحصيل إدارة الضرائب لديونها عبر إجراءات إدارية تتميز بالبساطة والسرعة.

ة تحصيل الديون العمومية، حدد من من مدون 014وما يليها إلى املادة  010وخصص املشرع لهذه املسطرة املادة 

 خاللها شروطها، وإجراءاتها، وآثارها التي تتسم بالفورية والفعالية.
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وسنقوم بتقسيم موضوع تحقيق امتياز الدين الضريبي من خالل مسطرة االشعار للغير الحائز الى مبحثين، نعالج في 

ين اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بتحقيقها، لنخصص املبحث املبحث االول تعريف هذه املسطرة وتحديد شروط قيامها، ثم نب

 الثاني لطبيعة املنازعة املرتبطة بمسطرة االشعار للغير الحائز والثار القانونية املترتبة عليها.

 االشعار للغير الحائز وإجراءات ممارسته. مفهوماملبحث األول:        

ز ولم يحدد طبيعته القانونية، رغم ذلك فإن خصوصيات هذه املسطرة لم يعرف املشرع املغربي اإلشعار للغير الحائ

 تظهر من خالل إجراءاتها وآثارها وفق ما نص عليه املشرع في مدونة تحصيل الديون العمومية.

وسيلة قانونية تمكن املحاسب املكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من استخالص  654وفي هذا االطار اعتبره البعض

املتمتعة بامتياز الدين الضريبي من يد مديني امللزمين بهذه الديون أو الحائزين ألموالهم، وذلك عن طريق  الديون الضريبية

 توجيه إشعار لهم من أجل الوفاء عن املدينين في حدود ما تترتب في ذمتهم من ديون ضريبية.

ها طرة تمكن من وقف املبالغ التي يملككما عرفته دورية الخزينة العامة املتعلقة بتحصيل الديون العمومية بأنه: "مس

 .655أو ينبغي أن تعود للملزمين، واملخصصة المتياز الخزينة، بين يدي األغيار الذين يحوزونها"

بأنه: "مسطرة قانونية من بين مساطر  656كذلك عرفه ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة االشعار للغير الحائز    

أحد األغيار الحائزين أو املودع  تتم مباشرته عبر طلب موجه من طرف املحاسب العمومي إلى تحصيل الديون العمومية، والذي

لديهم، من أجل دفع األموال التي يحوزونها، والتي تعود للملزمين الذين لم يؤدوا عند الجال املقررة ما بذمتهم من ديون، وال 

على ذمة امللزم، والتي لم يتم الوفاء بها داخل الجال  يمكن استعمال هذا اإلجراء إال من أجل استخالص ديون أصبحت

 القانونية للتحصيل الرضائي".

من خالل هذه التعاريف يمكن استنباط مجموعة من الشروط املتطلبة لقيام مسطرة اإلشعار للغير الحائز، منها أن   

تبليغ اإلشعار للغير الحائز، إضافة إلى  يوجه املحاسب املكلف بالتحصيل آخر إشعار دون صائر عشرة أيام على األقل قبل

خضوع هذا اإلجراء للترخيص املسبق لرئيس اإلدارة التي ينتمي إليها املحاسب العمومي، وال يتم إخبار امللزم بهذا اإلشعار إال بعد 

باشر واملحاسب الذي ي تبليغه للغير الحائز، ويكون هذا اإلخبار بمجرد رسالة عادية، يحدد فيها موضوع اإلشعار للغير الحائز،

  .657املسطرة، والجهة املحجوز لديها، واملبلغ املحجوز ونوعية الديون املستحقة

ومن الشروط أيضا أن يتعلق األمر بدين ضريبي، كما يجب أن يكون هذا الدين مستحق األداء، كذلك من الالزم أن 

من مدونة  010غربي األغيار الحائزين أو املدينين في املادة يكون الغير حائزا ألموال املدين أو مدينا له، وقد حدد املشرع امل

تحصيل الديون العمومية الذين يمكن أن يتقدم إليهم املحاسب املكلف بالتحصيل بإشعارهم بأداء الدين الضريبي وهم: 

                                                           

خروبي: اإلصالح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب والديون العمومين، منشورات املجلة املغربية لإلدارة عبد اللطيف العمراني ومراد ال - 654

 .027، ص 9111، سنة 99املحلية والتنمية، عدد 

 

655 - “L'avis à tiers détenteur (A.T.D) est une procédure qui permet d'appréhender entre les mains de tiers qui les détiennent les 

sommes affectées au privilège du Trésor, appartenant ou devant revenir aux redevables ». « Instruction sur le code de recouvrement 

des créances publiques », circulaire interne, Trésorerie Générale du Royaume, Mai 2001, p123. 

وثيقة أعدتها الحكومة ملعالجة اإلشكاليات العملية املتعلقة بتطبيق مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة االشعار للغير هذا امليثاق هو  -656 

ب، وذلك ر الحائز، وتم التوقيع عليه من طرف اإلدارات املكلفة بالتحصيل بمعية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي واملجموعة املهنية ألبناك املغ

 : ، لالطالع على نسخة من هذا امليثاق فهو منشور موقع وزارة االقتصاد واملالية عبر الرابط التالي9104ابريل  02بتاريخ 

https://www.finances.gov.ma/Docs/2014/CA/charte_dette_publique_ar.pdf 
657 -« Instruction sur le code de recouvrement des créances publiques », op cit, p126. 
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سات لفئة املؤساملحاسبين العموميين، املقتصدين، املكترين، مسيرو الشركات ومتصرفوها ومديروها كما تدخل في هذه ا

 .658البنكية واملصرفية

ننتقل بعد ذلك للحديث عن اإلجراءات اإلدارية املنظمة ملسطرة اإلشعار الغير الحائز، والتي نستنبطها من خالل املادة 

ا همن مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي من خاللها يتضح أن املشرع ألزم األشخاص الحائزين أو املدينين بمبالغ يملك 010

أو ينبغي أن تؤول لفائدة املدين، أن يدفعوا األموال التي يحوزونها أو يدينون بها للمحاسب املكلف بالتحصيل بناء على طلبه، 

كما نالحظ أن املادة املذكورة سابقا تجعل من نطاق االشعار للغير الحائز الضرائب والرسوم املتمتعة بامتياز الخزينة، وهي 

 .659من مدونة تحصيل الديون العمومية 011و 017دتين املنصوص عليها في املا

واملالحظ أن املشرع لم يتول تنظيم أية شكلية معينة في هذا الطلب، وال في طريقة تبليغه، لكن اإلدارة الضريبية 

 .660كعادتها عملت على تيهئ مطبوع يفي بالغرض، خاص باإلشعار للغير الحائز

على رصيد املدين استنادا على  حاسب املكلف بالتحصيل يقوم باالطالعوإذا تعلق األمر بمؤسسة بنكية فإن امل

من مدونة تحصيل الديون العمومية، بعد طلب يقدم إلى مدير املؤسسة، وعند تأكده من  021و 092و 093مقتضيات املواد 

ود الديون املطلوبة في حدوجود رصيد للمدين يقوم مباشرة بتعبئة املطبوع أعاله فتقوم املؤسسة البنكية بتسليم املبالغ 

 الضريبية املترتبة في ذمة املدين.

ويطرح التساؤل في هذا الصدد حول مدى خضوع اإلشعار للغير الحائز ملبدأ تدرج املتابعات، وبالتالي احترام اإلجراءات 

ة ال تحتاج إلى القانونية الخاصة بمسطرة التحصيل الجبري من إنذار وحجز، أم أن األمر يتعلق بمسطرة خاصة ومباشر 

 الشكليات السابقة؟

إلى أنه إذا تم التسليم بأن اإلشعار للغير الحائز يدخل في إطار إجراءات التنفيذ الجبري املباشرة  661يذهب توجه قضائي

ضد املدين، فإنه ال يمكن للقابض سلوك هذا اإلجراء في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحصيل، بل البد أن يخضعه للتسلسل 

من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي يكون باطال كل إشعار للغير الحائز  22تيبي للمتابعات املنصوص عليه في املادة التر 

 يوجهه املحاسب املكلف بالتحصيل قبل توجيهه إنذارا قانونيا للمدين، ما دام الحجز يأتي في املرحلة الثانية بعد اإلنذار.

هادات القضائية التي تسير عكس هذا التوجه، ومنها بعض اجتهادات محكمة النقض التي لكن بدأت تظهر بعض االجت    

مواصفاته هو السرعة واملباغتة لتحصيل املستحقات الضريبية، وبالتالي ال يستلزم تبليغ  اعتبرت أن االشعار للغير للحائز من

  .نذار قانونيامللزم اإلجراءات السابقة عن هذه املسطرة من آخر اشعار دون صائر وا

  :وفي هذا اإلطار جاء في قرار ملحكمة النقض بأنه   

ال يوجد باملقتضيات القانونية املنظمة لإلشعار للغير الحائز ما يفيد ضرورة تبليغه من طرف املحاسب املكلف بالتحصيل "

الديون العمومية، واملتعلقة من مدونة تحصيل  42إلى  41الستخالص الديون العمومية، أما ما جاء بمقتضيات املواد من 

                                                           

 .31، ص 9191وهيبة مرصالي: دور القضاء في حماية حقوق الخزينة وحقوق امللزم، دار النشر املغربية الدارالبيضاء، طبعة  - 658

ى ما يلي: "لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في من مدونة تحصيل الديون العمومية عل 017تنص املادة  - 659

وجودة لع املتحصيل الجداول أو قائمة اإلرادات، بامتياز على األمتعة وغيرها من املنقوالت التي يملكها املدين أينما وجدت، وكذا على املعدات والس

 ستغاللها."في املؤسسة املفروضة عليها الضريبة واملخصصة ال 

من نفس املدونة على ما يلي: " لتحصيل الضرائب والرسوم املفروضة على العقارات، تتمتع الخزينة عالوة على ذلك بامتياز  011كما تنص املادة 

 خاص يمارس على املحاصيل والثمار واألكرية وعائدات العقارات املفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها."

تحصيل الديون الضريبية بين قانون املسطرة املدنية وخصوصيات التشريع الضريبي، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  حجيبة جهدكان: - 660

 .947، ص 9111طبعة ماي 

 غير منشور. 9100-12-92، صادر بتاريخ 9101-7-241، ملف رقم: 047حكم عدد:  - 661
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أحكامها بطرق التبليغ وشكلياته، فإنها تخص اإلجراءات املسبقة للتحصيل الجبري، من تبليغ االشعار بدون صائر للمدين، وهي 

  .ال تتعلق البتة باإلشعار للغير الحائز

ن ملبالغ تعود للملزمين بديون من مدونة التحصيل، أن األغيار الحائزي 019و 010يستفاد من مقتضيات املادتين     

مستحقة لفائدة الخزينة العامة، في حالة عدم أدائهم لهذه األخيرة بشكل تلقائي، قبل تسلیم األموال املذكورة ألصحابها طبقا 

التي تفرض عليهم هذا الواجب، حتى ولو لم يتقدم املحاسب املكلف بالتحصيل بأي طلب، يصبحون ملزمين بذلك  011للمادة 

عليهم تسليم املبالغ التي بحوزتهم فورا إلى الخزينة، في حدود الضرائب  طريق إجراء االشعار للغير الحائز الذي يفرضعن 

والديون املستحقة ضد املدينين للخزينة العامة، بصرف النظر عن الدفع بعدم مشروعية اإلجراء املذكور، الذي ينبغي إثارته 

 .662زينة"في مواجهة التي باشرته أي مصالح الخ

ومن النقاط التي يجب اإلشارة اليها أيضا أن املشرع استغنى عن املراقبة القضائية ملسطرة االشعار للغير الحائز، وذلك 

بعدم إلزام املحاسب إلى استصدار أمر من رئيس املحكمة اإلدارية إليقاع هذه املسطرة قياسا على الحجز، وذلك يفسر فلسفة 

 ع ضمانات الخزينة في تحصيل ديونها الضريبية.املشرع التي ترمي إلى توسي

 

 

االشعار للغير الحائز واآلثار القانونية املترتبة طبيعة املنازعة املرتبطة بمسطرة املبحث الثاني:        

 عليها.                                                         

حط اختالف على مستوى الفقه والقضاء، حول مدى اعتبارها موضوعية تعتبر طبيعة املنازعة في اإلشعار للغير الحائز م

 أو وقتية، مما يؤثر على االختصاص بشأنها.

أنه من املؤكد على أن اإلشعار للغير الحائز هو وسيلة قانونية تمكن املحاسب املكلف بالتحصيل  663فيرى بعض الفقه

ة املدين بها، فهي بمثابة حجز تنفيذي على أموال هذا األخير، فإذا من التنفيذ على الديون الضريبية تنفيذا جبريا في مواجه

نازع املدين في هذا اإلجراء على اعتباره باطل من الناحية القانونية، وطلب رفع اإلشعار للغير الحائز، فإن البت في هذا النزاع 

ي ضفي على هذه املنازعة الطابع املوضوعيقتض ي بالضرورة فحص وتقييم هذا اإلجراء للقول بمدى صحته أو بطالنه، وهو ما ي

نظرا ملساسها بجوهر الحق، وبالتالي تكون املحكمة اإلدارية كمحكمة موضوع هي املختصة بالنظر فيها وليس قاض ى املستعجالت، 

املراكز  الكن يرى أنه يمكن أن ينعقد اختصاص هذا األخير، للبت في طلب رفع اإلشعار للغير الحائز في الحالة التي تكون فيه

 القانونية لألطراف واضحة وال تحتاج إلى فحص هذا اإلنذار أو تقييمه من الناحية املوضوعية.

عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط جاء فيه ما يلي:" ال ش يء في القانون يمنع  664وفي هذا الصدد، صدر قرار

إذا كانت واضحة، وذلك بالتدخل إلرجاع األمور إلى نصابها قاض ي املستعجالت اإلداري من حماية املراكز القانونية لألطراف 

متى تحقق عنصر االستعجال، وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق املراد حمايته،  ما دام اإلشعار 

بائنه دائع ز للغير الحائز الذي باشره القابض قد انصب على حساب بنكي ال يخص امللزم بصفة شخصية وإنما انصب على و 

                                                           

 .)غير منشور( 0199/4/0/09مللف اإلداري عدد في ا 92/12/9107بتاريخ  0220قرار محكمة النقض عدد  -662 

نمية، تمحمد قصري: "املنازعات الجبائية املتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري"، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية وال - 663

 .021، ص 9117، الطبعة األولى 19سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية" عدد 

 غير منشور. 91/12/2، ملف رقم 9112/14/21خ قرار بتاري - 664

 انظر في هذا اإلطار أيضا:

 عثمان الحادك: املنازعات الجبائية باملغرب االختصاص واملسطرة، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية

 .091، ص 9112 -9119لجامعية: العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة ا
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حسب الظاهر من الشهادة البنكية املدلى بها في امللف، فإن تدخل قاض ي املستعجالت اإلداري من أجل الحد من مفعول اإلجراء 

 املذكور له ما يبرره لدرء الخطر الذي يهدد الحق املراد حمايته".

إلى ما كانت عليه، بحيث يمكنه  ويمكن لقاض ي املستعجالت أن يتدخل في صورة أخرى وذلك من باب إرجاع الحالة

حتى يتجنب الخوض في جوهر الحق، أن يكيف طلب رفع اإلشعار للغير الحائز املوجه إليه، بإيقاف تنفيذ هذا اإلجراء، وذلك 

في حالة ما إذا كانت هناك حالة استعجال قصوى ال تتحمل االنتظار، كما لو نظر في النزاع طبقا لإلجراءات العادية، كأن 

 اإلشعار للغير الحائز على راتب املدين بكامله، أو على جزء منه يفوق ما هو مسموح بحجزه قانونا. ينصب

وفي غير هذه الحاالت، ال يمكن لقاض ي املستعجالت أن يأمر برفع اإلشعار للغير الحائز ملا في ذلك من مساس بجوهر 

 الحق.

في هذا االتجاه أنه "يعتبر اإلشعار للغير الحائز الذي أوقعه وقد جاء في قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض 

القابض إجراء من إجراءات التحصيل، وأن القول بعدم تطابقه مع القانون، يشكل منازعة موضوعية تمس بجوهر الحق الذي 

 .665يخرج عن نطاق اختصاص قاض ي املستعجالت"

ه، جاء فيه أنه: "قاض ي املستعجالت يختص بالنظر وسبق أن صدر عن نفس الغرفة قرار يقض ي بعكس ما ورد أعال 

 .666في طلب رفع اإلشعار للغير الحائز باعتباره طلب يكتس ي طابع االستعجال وال يتعلق باملنازعة في املوضوع"

زعة اوخالصة القول فمناط التمييز لتحديد طبيعة هذه املنازعة، هو مدى تعلقها بجوهر الحق من عدمه فإذا كانت هذه املن      

جدية كأن يتعلق األمر بصحة الدين الضريبي مثال، فإنها تكتس ي طابعا موضوعيا يمنح االختصاص بشأنه ملحكمة املوضوع، 

 أما إذا كان األمر له طابعا مؤقتا أو له صبغة االستعجال القصوى فإن رئيس املحكمة هو املختص.

مسطرة اإلشعار للغير الحائز العديد من الثار القانونية، تنصب هذا ويترتب على لجوء املحاسب املكلف بالتحصيل إلى       

، وتتجلى هذه الثار أوال في التسليم الفوري لألموال واملبالغ 667كلها في اتجاه ضمان ديون الخزينة على حساب باقي الديون األخرى 

ينة لخاضع للضريبة الذي تربطه عالقة معاملوجودة في حوزة األغيار، والذين تم تبليغهم بدفع الدين الضريبي املستحق على ا

 .668باملسؤول في هذا اإلطار

من مدونة تحصيل الديون العمومية، صراحة على هذا التسليم الفوري لألموال  019وقد أكد املشرع املغربي في املادة     

ة لى دورية الخزينة العامة املتعلقواملبالغ املوجودة في حوزة الغير، ولم يحدد املقصود بعبارة "التسليم الفوري" فبالرجوع إ

بتحصيل الديون العمومية، نجد أنها تطرقت ألثر االشعار للغير الحائز بمفهوم التخصيص الفوري، أكثر من مفهوم التسليم 

الفوري، حيث اعتبرت أن من آثار هذه املسطرة التخصيص الفوري الذي يسري مفعوله على الديون بأجل أو الديون 

  .669املشروطة

                                                           

 .922، ص 12، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى، عدد 9112/9/4/0440، ملف رقم 9111/17/07بتاريخ  412قرار عدد  - 665

، منشور بكتاب محمد قصري: املنازعات الجبائية املتعلقة بربط وتحصيل 9119/9/4/4031، ملف رقم 9112/12/02بتاريخ  071قرار عدد  - 666

 .409الضريبة امام القضاء اإلداري، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، مرجع سابق، ص 

من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تتعلق باالمتيازات األربعة األولى  012وذلك مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها في املادة  - 667

 ن قانون االلتزامات والعقود واالمتياز املخول للمأجورين بمقتض ى نفس املادة.م 0943املنصوص عليها في املادة 

668 - jean Jacques pujol : « les voies d’exécution en matière fiscales, l’exemple de l’avis à tiers détenteur », thèse pour le doctorat en 

droit publiques, université pantheon-assas, paris I , année universitaire 1992, p.90. 

669-"L'ATD a un effet d'attribution immédiat qui s'étend mêmes aux créances à terme ou conditionnelles que le redevable possède à 

l'encontre des tiers détenteurs actionnés» ,                            « Instruction sur le code de recouvrement des créances publiques », op 

cit p123.   
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وليس للتسليم، بمعنى أن األثر الذي يترتب على  670 على األثر الفوري للتخصيص وفي القانون الفرنس ي، نجد أنه ينص  

االشعار للغير الحائز في التشريع الفرنس ي، هو فقط تخصيص األموال املحجوزة لفائدة املستحقات الضريبية، وليس التسليم 

    .671 الفوري لها

 اعتماد املشرع املغربي ملفهوم التسليم الفوري ناتج فقط عن خطأ في الترجمة، والدليل علىونشير في هذا االطار أن 

على أثر التخصيص الفوري، وهذا هو  التي تنص 672من مدونة تحصيل الديون العمومية 019ذلك الصيغة الفرنسية للفصل 

خزينة مراعاة التوازن بين حقوق وضمانات امللزمين و األسلم في التبني ويتالءم مع خصوصية هذه املسطرة، التي يتعين أن تتم في 

 .673الدولة

وتجدر اإلشارة إلى أن الغير الحائز ال يجبر على الوفاء نيابة عن املدين الحقيقي إال باملبالغ التي هو مدين بها للملزم وال 

ن الغير الحائز الذي تم إشعاره ، لكن مقابل ذلك وداخل نفس الحدود فإ674تثقل ذمته املالية بأي مبالغ إضافية تجاه دائنه

بواسطة هذه املسطرة، إذا لم يوف بااللتزام امللقى على عاتقه تجاه الخزينة وبكل تلقائية، سيخضع ال محالة إلى إجراءات 

 التحصيل الجبري املقررة بمقتض ى القوانين املنظمة الجاري بها العمل، وبكافة الطرق املقررة في مواجهة املدين األصلي.

صم مبلغ الوصالت املسلمة من طرف املحاسب املكلف بالتحصيل للمودع لديهم ولألغيار الحائزين برسم أداء ويخ

الضرائب والرسوم، من األموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم املذكورة، ويمكن االعتداد بهذه الوصوالت في 

 .675مواجهة هؤالء امللزمين

                                                           

 من قانون املساطر الجبائية الفرنس ي على ما يلي:  L263ينص الفصل  - 670

« L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des 

impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à 

l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. 

Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des 

articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.» 

 من مدونة املساطر املدنية للتنفيذ الذي جاء فيه ما يلي: L212-9نفس األثر القانوني نص عليه الفصل  - 671

« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant 

de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des 

causes de la saisie dans la limite de son obligation... » 

672 - Art 102 du code de recouvrement « L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les 

tiers visés aux deux articles précédents à concurrence du montant des impôts, taxes et autres créances dont le paiement est requis ». 

دراسة في األسس القانونية ومساطر التنفيذ" أطروحة لنيل الدكتوراه في  -خليل بن تمزل: "امتياز الخزينة لتحصيل املستحقات العمومية - 673

 .203، ص 2019/ 2020م القانونية والسياسية سطات، السنة الجامعيةالقانون العام، جامعة الحسن األول بسطات كلية العلو 

 .941جهدكان حجيبة: مرجع سابق، ص  - 674

حمد معبد الرحيم بشكار، إيقاف الدين الضريبي في املنازعة الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام، جامعة  - 675

 .92، ص 9112/9113نية واالقتصادية واالجتماعية، السويس ي الرباط، السنة الجامعية الخامس كلية العلوم القانو 
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من مدونة تحصيل الديون العمومية األغيار الحائزين بأداء  010و 011ربي من خالل املادتين هذا وقد ألزم املشرع املغ

املبالغ املوجودة في حوزتهم، وذلك في حدود مبلغ الضرائب والرسوم املطلوب أداؤها سواء بناء على طلب املحاسب املكلف 

 .677سب املكلف بالتحصيل بأي طلبأو حتى ولو لم يتقدم املحا 676بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز

من مدونة تحصيل الديون العمومية بنفس الطرق  014ويمكن إلزام األغيار الحائزين أو املودع لديهم حسب املادة 

املستعمل ضد امللزمين أنفسهم بدفع املبالغ املوجودة لديهم واملتمتعة بامتياز الدين الضريبي إلى املحاسب املكلف بالتحصيل 

اللجوء إلى مسطرة اإلكراه البدني، وهذا يعني أن املشرع خول للمحاسب املكلف بالتحصيل اللجوء إلى إجراءات باستثناء 

 .678التحصيل الجبري األخرى من إنذار وحجز وبيع الستيفاء ديون الخزينة

كلف بالتحصيل السابقة الذكر، والتي تفيد بأن املحاسب امل 014ويالحظ أن املشرع استعمل كلمة "يمكن" في املادة 

له الخيار في أن يجبر الغير على األداء أو ال يجبره، فهل تبقى له السلطة التقديرية في هذا اإلطار، خاصة وأن إجراءات التحصيل 

الجبري التي سيتم اتخاذها ضد هذا الشخص تتسم بالخطورة وبالحرمان من التصرف في أمواله الخاصة، أم أن املشرع يروم 

لمة "يمكن" بمصطلح "إلزام" منح القابض الحق والسلطة في إجبار مديني الدولة ومن يحلون محلهم بموجب من وراء اتباع ك

 .679القانون، بكافة الطرق والوسائل

خالصة القول مسطرة االشعار للغير الحائز هي إجراء إداري محض، يقوم به األعوان املكلفون بالتحصيل، والتابعين 

ها تحصيل الدين الضريبي رغما عن إرادة املدين املستنكف عن األداء، وميزة هذا اإلجراء هي السرعة لإلدارة الضريبية، الهدف من

والتلقائية، لكن هذا االجراء إذا كانت له إيجابيات لفائدة خزينة الدولة، إال أن بعض النقائص تعترضه، وتحديدا على املستوى 

ية بشكل دقيق الجانب الشكلي املرتبط بممارسته، وخصوصا ما يهم التشريعي، حيث لم توضح مدونة تحصيل الديون العموم

تدرج املتابعات الذي يخلق أحيانا تضاربا بين اإلدارة الضريبية، والجهاز القضائي الذي يعتمد على مبدأ التدرج لسلوك هاته 

خ غير الحائز والذي يكون فيه تارياملسطرة، كذلك موضوع الجال الذي يثير مجموعة من اإلشكاالت سواء عند تسليم االشعار لل

االشعار بالتوصل أو التسلم، مخالف لتاريخ وضع االشعار، بالتالي تفند خاصية الفعالية والطابع الفوري الذي تتميز به هذه 

ي حوزة ف املسطرة، ودائما في إطار الجال نالحظ أن املشرع املغربي لم ينص على املدة التي ينبغي فيها تسليم املبالغ املوجودة

األغيار، ألجل ذلك ينبغي أن يتدخل املشرع املغربي من أجل وضع قواعد خاصة وواضحة تنظم مسطرة االشعار للغير الحائز 

 حتى تتمكن اإلدارة الضريبية من تحقيق امتيازها الضريبي بشكل فعال وفوري.  

 

                                                           

من مدونة تحصيل الديون العمومية في فقرتها األولى على ما يلي: " يتيعن على املحاسبين العموميين واملقتصدين واملكترين  010تنص املادة  - 676

أو ينبغي ان تعود لفائدة امللزمين بالضرائب والرسوم والديون األخرى املتمتعة بامتياز الخزينة، أن وكل الحائزين أو املدينين الخرين بمبالغ يملكها 

ها وذلك في بيدفعوا وفاء عن امللزمين، بناء على طلب املحاسب املكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز األموال التي بحوزتهم أو التي يدينون 

 هؤالء امللزمين".حدود املبالغ الواجبة على 

من مدونة تحصيل الديون العمومية أنه: "يتعين على املودع لديهم املشار إليهم في الفقرتين السابقتين  011جاء في الفقرة الثالثة من املادة  - 677

ا مباشرة الضرائب والرسوم والديون أدناه أو يؤدو  012رغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون اصحاب االمتيازات املنصوص عليها في املادة 

لثالثة ااألخرى التي قد يدين بها األشخاص املؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم ولو لم يتقدم املحاسب املكلف بالتحصيل بأي طلب". في الفقرة 

 الفقرتين السابقتين رغم كل التعرضات غير التيمن مدونة تحصيل الديون العمومية أنه: "يتعين على املودع لديهم املشار إليهم في  011من املادة 

أدناه أو يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون األخرى التي قد يدين بها  012قد يقوم بها الدائنون اصحاب االمتيازات املنصوص عليها في املادة 

 حصيل بأي طلب".األشخاص املؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم ولو لم يتقدم املحاسب املكلف بالت
 .23وهيبة مرصالي : دور القضاء في حماية حقوق الخزينة وحقوق امللزم، مرجع سابق، ص  - 678

 .971-942حجيبة جهدكان: مرجع سابق، ص  - 679

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

239 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

   املراجع واملاصادر
 : املراجع باللغة العربية 

 لديون الضريبية بين قانون املسطرة املدنية وخصوصيات التشريع الضريبي، املطبعة حجيبة جهدكان: تحصيل ا

 .9111والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة ماي 

  9191وهيبة مرصالي: دور القضاء في حماية حقوق الخزينة وحقوق امللزم، دار النشر املغربية الدار البيضاء، طبعة. 

  :األطروحات والرسائل 

  :املنازعات الجبائية باملغرب االختصاص واملسطرة، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، جامعة عثمان الحادك

 -9119الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 

9112 . 

 راسة في األسس القانونية ومساطر التنفيذ" د -خليل بن تمزل: "امتياز الخزينة لتحصيل املستحقات العمومية

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن األول بسطات كلية العلوم القانونية والسياسية سطات، 

 .2019/ 2020السنة الجامعية

 ة في عليا املعمقعبد الرحيم بشكار، إيقاف الدين الضريبي في املنازعة الجبائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ال

القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويس ي الرباط، السنة 

 .9113 -9112الجامعية 

  :املقاالت واملجالت 

 تعبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي: اإلصالح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب والديون العمومين، منشورا 

 .9111، سنة 99املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد 

  محمد قصري: "املنازعات الجبائية املتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري"، منشورات املجلة املغربية

 .  9117، الطبعة األولى 19لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية" عدد 

 ئق إدارية:وثا 

 .امليثاق املتعلقة بتطبيق مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة االشعار للغير الحائز 
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 Jean Jacques pujol : « les voies d’exécution en matière fiscales, l’exemple de l’avis à tiers détenteur », 

thèse pour le doctorat en droit publiques, université pantheon-assas, paris I , année universitaire 199 

9- 1993. 

 Documents administratifs : 

   « Iinstruction sur le code de recouvrement des créances publiques », circulaire interne, 

Trésorerie Générale du Royaume, Mai 2001. 
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نحو التأسيس لريادة دولية الدبلوماسية القضائية املغربية  
Moroccan judicial diplomacy towards establishing international leadership 

يـــــــــــونس الجنـــــــــايتالباحث :   

 -فاس-بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  باحث بسلك الدكتوراه

الوطني للدراسات القانونية باحث باملركز   

 باحث في القانون الدبلوماس ي والقنصلي

 

 

 

 ملخص باللغة العربية 

تأتي الدبلوماسية القضائية املغربية كنتاج للممارسة الدبلوماسية املوازية،وإحدى السبل املثلى من أجل تحقيق الدعم للقضايا 

ورش الكبير عن طريق ميكانيزمات تشريعية ومؤسساتية ترنو إلى الدفع الوطنية،لذلك سعت اململكة املغربية إلى تدشين هذا ال

 بها وتطويرها في افق جعلها رائدة على املستوى الدولي.

ولعل األبعاد الوظيفية لهذا النوع الجديد من الدبلوماسية،يستقي ماهيته من بعد الدفاع عن الوحدة الترابية،إضافة إلى 

 تم البعد االستثماري واالقتصادي البعد التعريفي بالتراث القضائي

إن تجليات الدبلوماسية القضائية املغربية ضاربة في عمق التاريخ،بدأت بترسيخ املكون العبري املعتبر مادة فريدة ومتميزة في 

املجلس ) التشريع املغربي ،مرورا بالتشريعات الجديدة الرامية الستقاللية السلطة القضائية،تم املؤسسات الدستورية املنافحة

 األعلى للسلطة القضائية(،فاالتفاقيات الدولية املبرمة مع املجالس العليا للقضاء األجنبية

و من تم فإن التأسيس لدبلوماسية قضائية مغربية البد لها من مراكمة املكتسبات الحالية والبحث عن قنوات أخرى من أجل 

ستراتيجيين،خاصة الدول الخليجية والسيوية،إضافة إلى تخصيص تعزيز حظوتها وهو ما سيتأتى من خالل توسيع الشركاء اال 

 .أروقة داخل املجلس األعلى للسلطة القضائية للتعريف بالتراث القضائي العريق
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Summary 

Moroccan judicial diplomacy comes as a product of parallel diplomatic practice, and one of the best ways to 

achieve support for national issues. Therefore, the Kingdom of Morocco sought to inaugurate this great workshop 

through legislative and institutional mechanisms that aspire to advance and develop on the horizon to make it a 

pioneer at the international level. 

Perhaps the functional dimensions of this new type of diplomacy, its essence, derives from the dimension of 

defending the territorial integrity, in addition to the introductory dimension of the judicial heritage, the investment 

and economic dimension. 

The manifestations of Moroccan judicial diplomacy are deeply rooted in history, beginning with the consolidation 

of the Hebrew component, which is considered a unique and distinct substance in Moroccan legislation, passing 

through new legislation aiming at the independence of the judiciary, and the competing constitutional institutions 

(the Supreme Council of the Judicial Power), and international agreements concluded with foreign supreme 

judicial councils. 

Thus, the establishment of a Moroccan judicial diplomacy must accumulate current gains and search for other 

channels in order to enhance its fortunes, which will come through the expansion of strategic partners, especially 

the Gulf and Asian countries, in addition to allocating corridors within the Supreme Council of the Judiciary to 

introduce the ancient judicial heritage. 

 

 مقدمة: 

من على نهاية الحرب الباردة، وما رافق ذلك من تبشير بوالدة  يدعم « نظام دولي جديد»بعد مرور زهاء ثالثة عقود من الز 

خ احترام حقوق اإلنسان، وتشجيع اإلصالحات الديمقراطية ،مازال الواقع الدولي  تحقيق السلم واألمن الدوليين ونبذ الحروب،ويرس 

اعات املسلحة، األمر الذي تمخض عنه تفش ي املخاطر والتهديدات العابرة للحدود كاإلرهاب وتلوث البيئة والجرائم يعج  باألزمات والنز 

 ...الرقمية

ها القانون الدولي ومختلف املواثيق واالتفاقيات الدولية، لم تعد قادرة على  وعليه فإن الضوابط الدولية التقليدية التي أقر 

الراهنة بتعقد وتسارع أزماتها وتشابك قضاياها، األمر الذي فرض تطويرها، والبحث عن سبل موازية تساهم مواكبة التحوالت الدولية 

في تعميق التواصل والحوار الدولي على طريق ترسيخ سالم دولي مستدام، يدعم تحقيق الديمقراطية والتنمية، وفي هذا السياق، طرح 

ديد يروم دعم الدبلوماسية الرسمية عبر تقويتها بميكانيزمات مستجدة ال تتدخل فيها على طاولة الشأن الدبلوماس ي العالمي مفهوم ج

بدبلوماسية   وتصورها للعمل الدبلوماس ي الرسمي، يتعلق االمر  األنظمة الحكومية ببروتوكوالت رسمية أو ايتيكت خاص يقيد عملها

علمية وأكاديمية إضافة إلى الجامعات واملراكز البحثية  تقودها الفعاليات الوطنية من مجتمع مدني ومؤسسات دستورية و أخرى 

اء املتتبع للشأن العام داخليا و دوليا.  واملجتمع املدني واالعالم البن 
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ورغم أن هذا املفهوم قد استخدم ألول مرة من طرف باحثين كنديين وأمريكيين لتمييز االتصاالت الدولية املنفردة لكل والية 

للدولة الفدرالية األمريكية والكندية، فإنه سرعان ما انتشر في أرجاء املعمور بسبب تضاعف عدد الفاعلين ضمن من الواليات املشكلة 

بتطور سريع للتنظير للظاهرة أكاديميا وإعالميا أيضا بشكل برزت معه أنواع شتى من   هذا النوع املستجد من الدبلوماسية، مما سمح

 غريبا أن نسمع بدبلوماسية شعبية، وأخرى برملانية، وثالثة روحية و قضائية.  التسميات لهذه الدبلوماسية، فلم يعد

وفي سياق كهذا، كان من الطبيعي أن تعمد الدول واملنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى تشجيع هذا النوع من 

الدبلوماسية الرسمية، وأحيانا مفتاحا سريا لحل الدبلوماسية ومحاولة استغالله في خدمة مصالحها، وجعله مكمال ورافدا لتحركاتها 

 .أو حلحلة بعض القضايا التي تستعص ي على االتصاالت العلنية في مختلف مستوياتها

واستنادا على ذلك ، لم يحد املغرب عن هذه القاعدة، بل كان سباقا إلى تبني هذا النوع املستجد من الدبلوماسية والعمل 

رة رسمية في هذا االتجاه هي الكلمة التي ألقاها جاللة امللك املغفور له الحسن الثاني رحمه هللا مهندس على تأطيره. لتكون أول إشا

السياسة الخارجية و عميد التوجهات االستراتيجية  ،عند إنشاء املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان حين طلب من أعضائه آنذاك 

فتراءات منظمة العفو الدولية التي قال إنها "تأتي... وتمارس علينا الرقابة وكأننا الدفاع عما سماه وجه املغرب الحقوقي والتصدي ال 

 "..تحت الحماية

واستكماال لهذا الورش الدبلوماس ي الكبير، وإيمانا من اململكة املغربية الشريفة بدورها الطالئعي ضمن كوكبة الدول الرائدة 

ه النصر والتمكين منذ اعتالئه سدة أسالفه املنعمين حقبة دبلوماسية جديدة دبلوماسيا ،  دشن جاللة امللك محمد السادس دام ل

تراوحت بين تأكيد الحضور الرسمي القوي في كل املحافل الدولية ، وتعبئة الدبلوماسية املوازية ، الش يء الذي نتج عنه بعد املمارسة 

وخالق ،و لعل ما يؤكد هذه االستراتيجية الفريدة، الخطب الواقعية، التقعيد لدبلوماسية موازية مغربية خالصة ذات طابع مؤثر 

 ةامللكية السامية الداعية لضرورة تكاثف الجهود العملية بين الدبلوماسية الرسمية واملوازية ، نذكر منها الخطاب امللكي السامي بمناسب

للرؤية االستراتيجية في تدبير الشأن  الذي أعطى اللبنات األساسية 9119غشت  90ثورة امللك و الشعب وعيد الشباب بتاريخ 

لذلك الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة العتالء امللك الدبلوماس ي وأدخل املنظمات غير الحكومية كفاعل فيها ،إضافة 

تها وجدد الدعوة محمد السادس العرش العلوي املجيد الذي حدد على إثره معالم السياسة الخارجية املغربية وحدد بعضا من توجها

الى اصالح الدبلوماسية املغربية، وتأهيلها وذلك باستثمار التحوالت الديمقراطية للمغرب ورصيده التاريخي وموقعه الجيوستراتيجي 

كشريك دولي وقد تضمن الخطاب امللكي كذلك إشارات واضحة إلرساء دبلوماسية مغربية قوية ومؤهلة لالطالع بدورها التاريخي في 

 ز املنعطف الحاسم.اجتيا

) مقتطف من الخطاب امللكي السامي ( : " واذا كانت الدبلوماسية الرسمية تقوم بدورها التقليدي والرئيس ي في صنع القرار 

في ما يخص السياسة الخارجية للبالد, فإن النقاش الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ما يتعلق بالدبلوماسية املوازية كما اصطلح عليها 

 .رش""خطاب الع

للمسيرة الخضراء, أهمية  24تبعا لذلك،وعطفا على ما سلف، أكد ملكنا الهمام في مضامين الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى 

تفعيل الدبلوماسية الرسمية واملوازية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وحماية حقوق ومصالح الوطن, مسجال أن املسؤولية تقع 

 تق األوساط التي تأخذ بزمام املبادرة.اليوم, باألساس, على عا

وتجسيدا لهذه التوجيهات امللكية، تطورت أشكال وأنواع الدبلوماسية املوازية في املغرب وبرزت العديد من الوجوه من ضمنها 

 ق كما أسلفنا الذكر، كما تناسلت مؤسساتها ليصل بعضها إلى أن يصبح مؤسسة دستورية، كما هو حال املجلس الوطني لحقو 

اإلنسان، ومجلس الجالية املغربية بالخارج. وقد خصصت ملعظم تنظيمات الدبلوماسية املوازية ميزانيات ووفرت لها إمكانيات لعلها 

 .تؤدي دورها بفعالية وتقدم دعما لألجهزة الدبلوماسية التقليدية الرسمية وألدواتها
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القضاء بمعزل عن هذه التغيرات االستراتيجية منذ عهد  اعتبارا لذلك ،وتثمينا لهذا لورش الدبلوماس ي الحيوي،لم يكن

الجديدة التي لم تعد تقتصر على ما  ألدوارهاستشعارا الحماية،باعتباره حامي الحقوق والحريات، ومنبع التنمية الشاملة، وعليه و 

الوطن الشريف،واضعا الحجر قضائي فقط ،أبى على نفسه إال أن يكون في طليعة املؤسسات الدستورية املنافحة عن قضايا هذا 

األساس لدبلوماسية قضائية من نوع فريد تمزج بين أبعاد متعددة منها ما هو دفاعي عن الوحدة الترابية ومنها ما هو  اشعاعي 

املتعلق  011.02واقتصادي،خاصة بعد التأسيس للمقتضيات القانونية الناظمة للسلطة القضائية،) القانونين التنظيميين رقم 

،عالوة على القانون الداخلي للمجلس األعلى للسلطة 012.02جلس األعلى للسلطة القضائية، والنظام األساس ي للقضاة رقم  بامل

 القضائية(، وتحديد اختصاصاته االصيلة عن الوزارة الحكومية املكلفة بالعدل.

اته وكفاءاته املجندة من أجل يظهر أن القضاء كان وال زال في صلب كل القضايا الوطنية بقض بناء على ما تقدم،

خدمة املواطن والصالح العام ،بما يحفظ هيبته ومكانته كسلطة مستقلة ونزيهة، إضافة لكونه فاعال محوريا في مسلسل 

اإلصالحات الهيكلية فيما يتعلق بالدبلوماسية املوازية عامة، والدبلوماسية القضائية خاصة،الش يء الذي تم تنزيله في السنوات 

 ية على مستوى محكمة النقض و تكريسه بشكل أكبر بعد تنصيب املجلس األعلى للسلطة القضائية.املاض

في خضم هذه االعتبارات، ومالمسة ملوضوع مستجد وحيوي ضمن منظومة العدالة،كان البد من بسط تساؤلين 

مة ي و االقتصادي في بوثقة واحدة خاديرميان إلى التحديد املوضوعي ملجال واسع ومتشعب يتداخل فيه الدبلوماس ي مع القانون

 للشأن القضائي املغربي ومنفتحة على واجهات متعددة كما سنرى آتيا.

فما هو موقع الدبلوماسية القضائية كفاعلة في خدمة القضايا الوطنية ؟ وما هي أبعادها الوظيفية و آفاقها املستقبلية 

 ؟

 لزاما تنزيله وفق قالب منهجي رصين،مقسم إلى ثالث محاور : ومن أجل بسط متكامل ملوضوع ذو راهنية وجدة ، كان

 

 املحور األول : األبعاد الوظيفية للدبلوماسية القضائية املغربية 

 املحور الثاني : تجليات الدبلوماسية القضائية املغربية 

 املحور الثالث : آفاق الدبلوماسية القضائية )ورش استراتيجي نحو التموقع القضائي الدولي 

 

 القضائية املغربية  املحور األول : األبعاد الوظيفية للدبلوماسية

تتمأسس الدبلوماسية الرسمية على خدمة املصالح العليا للوطن، وتنفيذ االستراتيجيات الرامية لتبوأ اململكة املغربية 

 اسية، لذلك ساهم القضاء من جانبهمكانتها البارزة ضمن املنتظم الدولي، وهو القاسم املحدد واملحوري في كل أنواع الدبلوم

  في تحقيق هذه الغاية املشتركة عبر مالمسته ملجموعة من االبعاد الوظيفية من ضمنها الدفاع عن الوحدة الترابية  ) أوال(

يع االستثمار جعالوة على الدور  التعريفي بالتراث القضائي املغربي ) ثانيا( و املساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية عبر تش

 األجنبي )ثالثا(

 وال: بعد الدفاع عن الوحدة الترابية أ

تعد قضية الصحراء املغربية، قطب رحى األولويات الوطنية وشريان التحركات الدبلوماسية،خاصة مع تعدد الروايات 

لقضاء ة، واعتبارا للدور الطالئعي لاملغالطة للرأي العام الوطني والدولي، وضعفها كأسانيد في مواجهة اململكة املغربية الشريف
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فإنه كان وفيا لنصرة قضيته األولى، وإذا كان الشرط مناسبة كما يقال فإنه يلزم الوقوف بروية و تأمل كدبلوماسية موازية 

 واالعتراف لقضاة أجالء كافحوا من أجل وحدة هذا الوطن في أحلك الظروف، وقاوموا املستعمر بمحافظتهم على استقالليتهم

 وقدسية مهامهم إذ وهبوا حياتهم للمحافظة على وطنهم واإلخالص لبيعتهم مللكهم.

بل األكثر من ذلك ، كانوا حصنا حصينا لألمة أمناء على وحدتها، بتوطيد العزم في نفوس الفقهاء والعلماء والشرفاء 

ال كل شبر فيه، ونذكر على سبيل املث واملرابطين في قبائل متفرقة من مغربنا الحبيب وشحذ هممهم ملحاربة املستعمر عن

الحملة الوطنية التي قام بها القاض ي املفضل والفقيه املبجل أحمد بن محمد بن عبد هللا الزدوتي رحمه هللا بهذا الشأن حيث 

م وهو إشهاد استغاثة ونشدان من قبل قبائل ثكنة 4/7/0329هـ/  0212شوال  2نجد في اإلشهاد الذي خاطب عليه بتاريخ 

ومن لف لفها طالبين فيه من موالنا الحسن بن محمد بن عبد الرحمان بن هشام العلوي االعتناء باملناطق الجنوبية من وادي 

نون إلى وادي الذهب وشد أزرهم في مواجهة الغزو اإلسباني على سواحل املنطقة،إضافة لذلك، نجد وثيقة تجديد البيعة 

 680التاريخية التي تقدمت بها قبائل واد.

لقد أفرد التاريخ للقضاء مكانة هامة ودورا بارزا في تحقيق وحدة اململكة بعد االستقالل، إذ شكل إنشاء املجلس  

األعلى )محكمة النقض حاليا ( ضمن املنظومة القضائية باملغرب محطة هامة في درب اإلصالح القضائي باعتباره الساهر على 

لقانون داخل اململكة، كما نجد على املستوى الدولي محكمة العدل الدولية التي توحيد االجتهاد القضائي والتطبيق السليم ل

انت ك«أكدت وجود روابط البيعة التاريخية بين جاللة ملك املغرب وسكان الساقية الحمراء وواد الذهب حيث جاء في حكمها : 

الشعب املغربي في مسيرة خضراء أدهشت العالم ، لينطلق بعدها »بين الصحراء واململكة املغربية روابط قانونية وروابط والء

لصاحب الجاللة  0222غريبا أن نجد وثيقة تجديد البيعة التاريخية التي تقدمت بها قبائل واد الذهب سنة  بأكمله وليس

ألكبر ا املغفور له امللك الحسن الثاني، بقلم القاض ي البلدي أحمد حبيب اهلل برابوه، ليبدأ بعد ذلك املغرب مسيرة الجهاد

بتأسيس دولة تنموية عصرية بمؤسساتها القضائية النظامية وقوانينها املستندة على املرجعيات املغربية الثابتة واملنفتحة في 

 .نفس الن على كافة التجارب التشريعية الدولية وذلك دون تمييز بين أجزاء املغرب وأقاليمه في ظل وحدة مسطرية وموضوعية

ن على مر التاريخ القضائي جندا مجندا بأحكامه ومخلصا في عمله بما يوازي قيمته العملية وعليه فإن القضاء كا

 واملعنوية كفاعل في تجديد فروض االنتماء الوطني والدفاع عن كل بهمة وإخالص.

 ثانيا : الدور  التعريفي بالتراث القضائي املغربي 

ملا يشكله من إرث تاريخي ممتد  ظيفية للدبلوماسية القضائية،يعد التعريف بالتراث القضائي املغربي أحد االبعاد الو 

عبر عبق التاريخ، و ملا له من مرامي تذكيرية بامللحمات التاريخية للقضاء املغربي من أجل إحقاق العدل وإشاعة السلم االجتماعي 

 والدفاع عن وحدة الوطن وهويته االسالمية.

كثر النظم القضائية قدما في مبادئه، ألنه وليد تراث يمتد ألكثر من ثالثة النظام القضائي املغربي من أ عليه، فإنو 

عشر قرنا، بدأ منذ دخول الحكم اإلسالمي في املغرب، ليستمر و يمد لحقب متتالية تعاقب على حكم اململكة فيها دول كثيرة 

شعاع ثقافي  وفكري يجسد انتماء املغرب اشتركت والتقت في تواثرها على إرساء دعائم نظام قضائي ذو هوية إسالمية، وذو ا

 .إلى الحضارة االسالمية

                                                           

 9100ماي  1الندوة الوطنية املنظمة من قبل املجلس األعلى )محكمة النقض ( بعنوان : وحدة مملكة من خالل القضاء،بتاريخ  - 680
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فقد أعطى قضاة اململكة الشريفة درسا تاريخيا ينم عن االنتماء األصيل ملغربنا بوحدته الوطنية واستطاعوا مجابهة 

، خاصة بعد  0211بعد سنة  الحماية االسبانية إبان قراراتها الجائرة بإدخال األجهزة االسبانية في الحكم في القضاء الشرعي

 .تعيين القضاة األجانب، وربط أحكامها من حيث النقض بباريس أو مدريد

وفي هذه الفترة سيظل التاريخ شاهدا للقضاة و لشيوخ القبائل وأعيانها على وطنيتهم الصادقة ووفائهم للقيم 

أمر القضاء، وال حتى أن يتعايش القضاءان، عصري اإلسالمية، إذ لم يقبلوا ولو يوما واحدا أن يتدخل الحكام اإلسبان في 

يحكم باملسطرة واملدونة القانونية اإلسبانيين وشرعي تحسن نمطيا وبقي على صله الشرعي، ومما يؤكد صمود هذا الجهاد 

تل عن لقالقضائي هو أن القضاء الجنائي اإلسباني لم يطبق في الصحراء أبدا، حتى إن حوادث السير التي تصل أحيانا إلى ا

طريق الخطأ ظلت خاضعة أل حكام الحدود في الشريعة اإلسالمية، إذ تعطى العاقلة الدية، وتطبق في كل أنواعها جميع 

 .النصوص التي استمرت عبر التاريخ تميز القضاء املغربي عبر وحدة املسطرة ووحدة النصوص

ن تمتاز به اململكة املغربية الشريفة عن غيرها م إضافة ملا سلف، البد من التعريج على مكون قضائي استثنائي وفريد

التجارب املقارنة، يبرز غزارة التراث القضائي املغربي وإشعاعه على املستوى اإلقليمي والدولي، و يؤكد عمقه التاريخي ، وهو 

رفة قضائية للبت في شؤون اليهود مالقضاء العبري املتبنى 
ُ
دينية ن أحوال شخصية و منذ أكثر من قرن من الزمن، و املمثل بغ

 بهذا النوع من القضاء، وذلك  ، وتوزيع لإلرث وفض لبعض الخالفات
 
 كبيرا

 
ومع توالي السنين، أولت القيادة املغربية اهتماما

 لحقوق يهود البالد، وأولها الحق في التقاض ي، إذ جاء ظهيران شريفان سنة 
 
 موازيا  0272حفظا

 
ملنح هذه املحاكم تنظيما

 قائم الذاتلنظيراته
 
 قضائيا

 
 .ا األخرى التي يتقاض ى فيها املسلمون، لتصبح بذلك كيانا

، ويعملون إلى جانب القضاء على ختان األطفال 
 
 دينيا يهوديا

 
ويتلقى جميع القضاة املوجودين بهذه املحاكم تأطيرا

 .اليهود، والنظر في حلة من حرام ما يتناوله يهود البالد من مواد غذائية

 ملعايير الكفاءة واإلملام بالشؤون الدينية اليهودية، وتضلعهم بالفقه القضائي والتشريعات ويأتي ا
 
ختيار هؤالء، وفقا

 .اليهودية

 حافظت عليه اململكة على الرغم من تناقص عدد اليهود في اململكة
 
 مغربيا

 
رفة مثلت استثناء قضائيا

ُ
األمر الذي ،إنها غ

غربي وحجم تعدده وتميزه عن األنظمة القضائية املقارنة،ما يدعم الدبلوماسية القضائية يبرز الرصيد التراثي القضائي امل

 ويمنحها قصب السبق التراثي في مجال فريد ومتميز.

 ثالثا : البعد االقتصادي واالستثماري 

بمناسبة  نإن متطلبات التنمية االقتصادية ترتبط بتوفير األمن واالستقرار وبقضاء مستقل يحمي حقوق املستثمري

فإن القضاء يعد سفيرا وممثال وفاعال محوري  للتحفيز االستثماري، إذ يمثل الوجه التعريفي معامالتهم االقتصادية، لذلك 

للمستثمر األجنبي و مبناه املحدد من أجل تحويل رأسماله صوب املغرب من خالل أحكامه و قراراته ، وتبعا لذلك فهو يمارس 

ي استقطاب رؤوس األموال، خاصة القضاء التجاري واإلداري اللذان لهما صلة بكل ما يرتبط بالنزاعات دبلوماسية غير مباشرة ف

 التي قد تثار منذ نشوء املشروع بدء من تأسيس الشركة أو املقاولة إلى حين تصفيتها أو استمرارها...

معقولة،دشن املشرع املغربي  لهذه االعتبارات، ومساهمة من القضاء في تكريس أحكام ذات جودة مطوقة بآجال

إصالحات هيكلية قانونيا ومؤسساتيا بتعديل قوانين األعمال )قانون الشركات،مدونة التجارة، التأمين،القانون البنكي، ميثاق 

ون ناالستثمار( ،عالوة على املراكز الجهوية لالستثمار التي تبنت مقاربة سلسة في تبسيط املساطر اإلدارية على املستثمر، و قا
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إحداث املقاوالت بشكل الكتروني الذي من شأنه ال محالة أن ييسر عملية التأسيس املقاوالتي في وقت قياس ي بأقل تكلفة وأداء 

 كل مستحقات التسجيل بطريقة رقمية دونما الحضور الشخص ي.

وات الل الخمس سنوعليه فإن القضاء معول عليه من أجل التمثيل القضائي املغربي في شقه االستثماري السيما خ

دولة في مقياس سهولة ممارسة االعمال على املستوى  71األخيرة التي يراهن املغرب فيها أن يحظى بمؤشر متقدم ضمن ال

املعطى يؤكد انخراط اململكة الشريفة في ركب التحول االقتصادي وإشعاعها القضائي  72العالمي،علما أنه يحتل االن الرتبة 

 شأن االستثماري واإلداري في تدبير ال

 املحور الثاني : تجليات الدبلوماسية القضائية املغربية

ال غرو أن الدبلوماسية القضائية ،ورش استراتيجي مستمر يروم خدمة قضايا مختلفة ومالمسة أبعاد متعددة ، منها 

 مؤسساتية وموارد بشرية كفؤةما سقناه أعاله ومنها ما سيستجد بتغير الزمان،لذلك كان لزاما تفعيل هذا الورش عبر آليات 

تساهم في التنزيل املعقلن واالمثل لهذا الورش الحيوي، وهو ما تجلى من خالل محكمة النقض )أوال( ، تم بعدها املجلس االعلى 

 للسلطة القضائية )ثانيا(.

 أوال : على مستوى محكمة النقض

ة قضائية في توحيد االجتهاد القضائي وإعمال تعد محكمة النقض أعلى هيئة قضائية باململكة، ملا تحتله من قيم

سلطتها كمحكمة قانون في كل القضايا املعروضة عليها، غير أنه إلى جانب هذه االختصاصات املركزية، تمارس محكمة النقض 

 ضدبلوماسية موازية قضائية تستنبط من خالل تركيبتها الداخلية ، فاملتأمل ملختلف تفرعات هيكلتها سيالحظ وجود قا

( مهمته تواصلية تفاعلية ، إضافة إلى التمثيلية الخارجية في امللتقيات الدولية،وهو إحدى التجليات 0لإلعالم والتواصل )

(، كما تساهم كذلك محكمة النقض في التعريف 9للدبلوماسية القضائية في أفق عقد اتفاقيات دولية في مجال التعاون الدولي )

 (. 2بالذاكرة القضائية ) 

 اض ي التواصل واإلعالم.ق1

باقتراح آنذاك من السيد الرئيس  9101تأسست الخطوط الكبرى ملؤسسة قاض ي التواصل بمحكمة النقض منذ سنة 

جعل املحكمة منفتحة على جميع أطياف املجتمع املدني ، والفاعلين في منظومة العدالة وعلى األول ملحكمة النقض ، مهمتها 

  ليا ومراكز البحث العلمي في جميع الشعب والتخصصات القانونيةمختلف الجامعات واملعاهد الع

وضع استراتيجية للتواصل بمثابة ميثاق تواصلي يحدد قيمة املؤسسة ورؤيتها وشعارها  وتنزيال لهذه األهداف، تم

االستماع النصات و وأيضا منهجية عملها والبرامج التي ستسعى من خاللها الى خلق فضاء تواصلي مؤسساتي يجمع بين الحوار وا

جارب ، عالوة على االنفتاح على كل التلآلخر وتقديم جميع الخدمات القضائية واإلدارية التي تتميز بالجودة والسرعة واالحترافية

املقارنة فيما يخص الشأن القضائي، وربط جسور تبادل الخبرات والكفاءات الش يء الذي من شأنه أن ينقل الخبرة القضائية 

 دول أخرى، وبالتالي تحقيق دبلوماسية موازية بينها وبين املجالس العليا للقضاء.املغربية ل

 .اتفاقيات التعاون القضائي الدولي2

و تعد قطب الرحى للدبلوماسية املوازية ملحكمة النقض والوسيلة املثلى لخلق شبكة من املرتكزات األمامية الحليفة 

قاري والدولي والترويج ملطالبنا املشروعة وصد أعداء وحدتنا الترابية والتأثير على للتعريف بقضايانا املختلفة على املستوى ال

 .الرأي العام الدولي والسعي لسحب اعترافات العديد من الدول املغرر بها في قضيتها األولى )الصحراء املغربية(
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ات ثمرة في االعتماد عليها لصد مؤامر وقد أثبتت هذه البنيات فعاليتها في العديد من املناسبات من خالل نجاعتها امل

زيف ادعاءاتهم سيما وأن هذه البنيات تتشكل من  حعدة تحاك ضد اململكة من ضمنها مروجي أطروحات الكيان املزعوم وفض

 .قضاة أفاضل يكون لكلمتهم ورأيهم عظيم األثر ببلدانهم ودور هام في تشكيل الرأي العام الرسمي لبلدانهم

 :قدت محكمة النقض العديد من الشراكات واالتفاقيات نأتي على ذكرها فيما يليفي هذا املضمار ع

 .اتفاقية توأمة مع محكمة النقض بفرنسا

 .اتفاقية توأمة وتعاون مع محكمة النقض بجمهورية مصر العربية

 .اتفاقية تعاون مبرمة بين املحكمة العليا واملجلس العام للسلطة القضائية باململكة اإلسبانية

 .اتفاقية توأمة مع املجلس األعلى بكندا

 اتفاقية تعاون مع املحكمة العليا للعدل

 .اتفاقية تعاون ثنائية مع محكمة النقض ببوركينافاسو

 .بروتوكول تعاون مع املحكمة العليا الفيدرالية بجمهورية البرازيل االتحادية

 .تيناتفاقية تعاون مع مجلس القضاء للسلطة القضائية لدولة األرجن

 .اتفاقية تعاون مع املحكمة العليا للعدل لجمهورية الباراغواي

 .اتفاقية التوأمة والتعاون القضائي مع محكمة النقض للجمهورية السنغالية

 .اتفاقية توأمة وتعاون مع املجلس األعلى بجمهورية البنين

 . ش الشغلاتفاقية تعاون مع محكمة النقض ببوركينافاسو ومكتب التكوين املنهي وإنعا

 .اتفاقية توأمة مع املحكمة العليا بجمهورية السودان

 .مذكرة اتفاق التعاون القضائي بين محكمة النقض ومحكمة التمييز بدولة الكويت

 . اتفاقية توأمة وتعاون بين املحكمة االتحادية العليا باإلمارات العربية ومحكمة النقض

 681.ي اململكة األردنية الهاشميةاتفـاقية توأمة وتعاون مع محكمة التمييز ف

 متحف الذاكرة القضائية.3

إن التاريخ القضائي في شقه املتعلق بالتراث الفقهي والقضائي ، و شقه الخر املتمثل في الدفاع عن الوحدة الترابية 

يلة لذا املغربية األصلهو في الواقع ملحمة تجسد التالحم التاريخي املجيد بين العرش والشعب يعكس املسار الوضاء للحضارة 

بادرت محكمة النقض إلى ترصد جزء من هذا التاريخ شكلت من خالله متحف الذاكرة القضائية والذي يحتوي على وثائق 

                                                           

أبريل  2ذة.إيمان املالكي : دور الدبلوماسية القضائية في الدفاع عن القضية الوطنية،مقال منشور في الجريدة االلكترونية هسبريس بتاريخ   - 681
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تاريخية نادرة تحمل رموز ودالالت مادية معبرة لواقع الوحدة والتالحم عبر غنى املحطات البارزة في تاريخ القضاء املغرب من 

 .شماله إلى جنوبه

ويتوفر املتحف على دفتر ذهبي وقع عليه عدد هام من الوزراء والسفراء ورؤساء الدول والوفود والبعثات األجنبية 

 .توقيعا 71الصديقة والشقيقة تجاوز عددها 

من خالل هذا املتحف أبرزت محكمة النقض املكانة الهامة التي أفردها التاريخ للقضاء املغربي وقضاته ودورهم البارز 

 .تحقيق وحدة اململكة بعد االستقالل في

 :و املناسبة شرط، فمن أهم معروضات املتحف

حكم محكمة العدل الدولية الذي أكد وجود روابط البيعة التاريخية بين جاللة ملك املغرب وسكان الساقية الحمراء 

ة وروابط والء( لينطلق بعدها الشعب وواد الذهب حيث جاء في حكمها: )كانت بين الصحراء واململكة املغربية روابط قانوني

 .املغربي في مسيرة خضراء أدهشت العالم بأكمله

لصاحب الجاللة املغفور له امللك الحسن  0222وثيقة تجديد البيعة التاريخية التي تقدمت بها قبائل واد الذهب سنة 

رية يرة الجهاد األكبر بتأسيس دولة تنموية عصالثاني، بقلم القاض ي البلدي أحمد حبيب هللا برابوه ليبدأ بعد ذلك املغرب مس

بمؤسساتها القضائية النظامية وقوانينها املستندة على املرجعيات املغربية الثابتة واملنفتحة في نفس الن على كافة التجارب 

 .والتشريعات الدولية

الصحراء على القضاء  كما يتضمن املتحف شواهد عن القضاء الشرعي في األقاليم الجنوبية، تثبث ديدن قضاة

واإلفتاء بمذهب اإلمام مالك وبالريال الحسني والريال العزيزي باعتبارهما العملة الوطنية املتداولة آنذاك في كافة ربوع اململكة 

 .91وأوائل  02كما تدل على ذلك وثيقة الفتوى الصادرة عن القاض ي محمد بن يحضيه بن عبد الباقي أواخر القرن 

كمة النقض تشكل تجلي بارز ورئيس ي في ورش الدبلوماسية القضائية من خالل دورها الثالثي املحدد و عليه فإن مح

 .حسب تصورنا تواصلي، التقائي ، تعريفي

 ثانيا : على صعيد املجلس األعلى للسلطة القضائية

مقتض ى املوكولة إليه بمنذ تأسيس املجلس األعلى للسلطة القضائية بشكل فعلي ، عمد ألجرأة كل املهام الدستورية 

الدستور املغربي والقوانين التنظيمية ، كما انكب على هيكلة نظامه الداخلي لتأثيت البيت القضائي وفق املنظور الجديد 

املؤسس على استقاللية السلطة القضائية عن الوزارة الحكومية املكلفة بالعدل، وذلك بتدبير الوضعية اإلدارية واملهنية 

ة، وإنجاز الدارسات التقارير ،  إضافة الى ممارسة صالحيات أخرى من بينها التعاون الدولي في إطار تبادل الخاصة بالقضا

( في أفق عقد اتفاقيات للتوأمة بينه و بين مجالس 0الخبرات و التكوين املستمر للعاملين باملجلس األعلى للسلطة القضائية )

( ما يمتح ورش 2(، و مشاركته الفعالة في كل املناسبات الوطنية والدولية )9عليا أخرى ، عالوة على تعيين قضاة لالتصال )

 الدبلوماسية القضائية ويعطيه آليات متعددة من أجل اشعاع إقليمي و دولي.

 شعبة التعاون الدولي 1.

م راكة املهامن النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية فإن شعبة التعاون والش 41طبقا ملقتضيات املادة 

 التالية:
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 تنفيذ استراتيجية املجلس في مجال التعاون والشراكة على املستويين الوطني والدولي؛ 

 دراسة الجوانب القانونية املتعلقة بإعداد وتنفيذ اتفاقيات وبرامج وتدابير التعاون والشراكة؛ 

  ن والشراكة مع املؤسسات األجنبية إعداد مشاريع االتفاقيات والبرامج والتدابير التي تدخل في إطار التعاو

 املماثلة والهيئات األجنبية املهتمة بقضايا العدالة؛

  إعداد مشاريع االتفاقيات والبرامج والتدابير التي تدخل في إطار التعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية في مجال

 والتعاون.منظومة العدالة و كذا التنسيق مع السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية 

بناء على املقتض ى أعاله يظهر جليا أن املجلس األعلى للسلطة القضائية، أضحت له استراتيجية تعاونية دولية تمكنه 

بموجبها من ممارسة دبلوماسية قضائية مرماها وحجر زاويتها التأثير في املشهد القضائي وتسخير ذلك لخدمة التنمية الشاملة 

في املحافل القضائية الدولية واملنابر املؤسساتية ذات الصلة بقطاع العدالة وهو ما سار على  و التعريف بالقضايا الوطنية

 نهجه ليعقد بعد ذلك اتفاقيات للتوأمة سنراها فيما هو آت.

 قضاة االتصال .2

ـــــاة التوث-حتى عهد قريب لم يكن من املتصـــــــــور أن يمارس قاض مهامه خارج ترابه الوطني  ــ ـــــتثناء ما تعلق بقضــ ــ ق يباســ

باعتبار أن العدالة شـــــأن ســـــيادي ال يمكن للدولة أن -الذين تقتصـــــر ممارســـــتهم مع الجالية املقيمة في املهجر داخل القنصـــــليات

تتنازل عن مراقبتها، إال أن تطور الجريمة وانتشـــــــارها وتباين األنظمة القضـــــــائية للدول جعل التعاون القضـــــــائي الدولي يشـــــــتكي 

ليـــات جـــديـــدة ملواجهـــة هـــذا النقص كـــان من بينهـــا قـــاضــــــــــــــ ي اإلتصـــــــــــــــــال الـــذي ظهرت بوادره من بعض الثغرات أدت إلى خلق آ

التي كان  (cosa nostra) قاضـــيا مكلفا بمهمة دبلوماســـية إلى ايطاليا بمناســـبة ما كان يعرف بقضـــية كوزا نوســـترا فرنســـا بتعيين

،فك رموزها ولغزها، بتوجيهه مراســـالت وإنابات قضـــائية  Geovani Falcone يتوالها القاضـــ ي االيطالي الشـــهير جيوفاني فالكوني

في إطار التعاون القضــــــــــــــائي الدولي بقيت بدون جواب، الشــــــــــــــ يء الذي أدى إلى إبرام اتفاقية ثنائية بين الدولتين املذكورتين في 

ـــــا 0222مارس ها تعيين أول قاضـــــــ ي اتصـــــــال فرنســـــــ ي بإيطاليا ملواجهة الخلل الذي عرفه التعاون القضـــــــائي في املجال تم بمقتضــ

الجنائي لتتوســـــــــع بنود اإلتفاقية فيما بعد لتشـــــــــمل الجانب املدني أيضـــــــــا، وبعد أن تبين نجاعة املبادرة املذكورة ســـــــــعى مجلس 

إلى  l'action commune    بمقتضـــ ى العمل املشـــترك 0221-14-99يخ بتار   le conseil de l'union européenne االتحاد األوربي

إقرار املبادرة املذكورة، وذلك بخلق إطار قانوني لتبادل قضـــاة وموظفين في مجال التعاون القضـــائي الدولي بين الدول األعضـــاء 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات ثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس اتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .عـ

ـــــ ي اإل ــــوع قاضــ ــــعيد اململكة املغربية، فقد أثير موضـــ ـــنة أما على صـــ ــ ـــــيات اللقاء الثاني الذي انعقد بالرباط ســ ـــمن توصــ ــ ـــال ضــ ــ تصــ

ـــية  9112 ــ ــ ـــــباني واملجلس األعلى املغربي )محكمة النقض حاليا( ليتم تفعيل التوصـ ــ ــــائية االســ ــ ـــلطة القضـــ ــ ــ بين املجلس العام للســ

واســبانيا،ليبلغ عددهم لحدود الن حســب آخر تحيين  فرنســا ابتدأت بتعيين قاضــيين لإلتصــال في كل من 9114املذكورة ســنة 

 .مدريد وباريس وبروكسيل، وروما  قضاة في كل من 4

لتشـــريع املغربي، لم يكن منصـــوص عليها قبال بنص خاص وعليه فإن مؤســـســـة قاضـــ ي االتصـــال مقتضـــ ى مســـتجد في ا

ــــص له املادة  011.02حتى دخول القانون التنظيمي  ــ ــ ــ ــــائية حيز التنفيذ ،ليخصـ ــ ــ ــ ـــلطة القضـ ــ ــ ــ منه  30املتعلق باملجلس األعلى للســ

ـــترك بين امل ــ ــ ـــــال،بقرار مشـ ــ ـــــاة االتصـ ــ ـــها على أنه يعين قضـ ــ ــ ــــكلية تعيينه بنصـ ــ ـــــرت على شــ ــ لس جالتي لم تتحدث عن مهامه ،واقتصـ

من القانون التنظيمي  30األعلى للســـــــلطة للقضـــــــائية والوازرة املكلفة بالعدل،ووزارة الشـــــــؤون الخارجية والتعاون،طبقا للمادة 

 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية بعد استيفاء مسطرة االنتقاء التي تشرف عليها وزارة العدل. 011.02
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 في : وتتحدد مهام قاض ي االتصال رغم تشعبها 

 *تسهيل التعاون القضائي في املجالين املدني والجنائي

وهي الوظيفة األساسية التي فرضت ظهور قاض ي اإلتصال ذلك أنه مطالب بالعمل على تذليل الصعاب واملعوقات الحدودية 

جال ء تعلق األمر باملوتيسير الترجمة الحقيقية إلرادة التعاون القضائي في إطار الحدود املسموح بها واملتعارف عليها سوا

الجنائي، حقل التعاون الدولي بامتياز من خالل اإلنابات القضائية وقضايا تسليم املجرمين ونقل املعتقلين املحكوم عليهم 

وتتبع اإلتفاقيات املبرمة بين الدولتين والسهر على احترام مقتضياتها وتفعيل بنودها، أو تعلق األمر باملجال املدني الذي 

الحقا أهمية قصوى من خالل تتبعه للقضايا الرائجة والنزاعات املدنية والتجارية أو ما له عالقة بقضايا األسرة من استقطب 

 682نفقة وزيارة وحضانة وإرجاع األطفال أو اعتراف بالزواج والطالق إلى غير ذلك.

 * إنجاز دراسات تتعلق بالقانون املقارن   

نونية تكون مطالبة بمعرفة تجارب البلدان األخرى خاصة تلك التي حققت سبقا في إن أي دولة ترغب في إجراء إصالحات قا

للقانون التي تعتبر كمصدر تاريخي  فرنسا مجال العدالة، ولعل قاض ي اإلتصال هو املؤهل بامتياز لنقل هذه التجربة فسواء في

التي تعتبر ورشا دائما لإلصالحات لحداثة املنظومة القانونية اإلسبانية التي انطلقت بعد وفاة فرانكو  إسبانيا في املغرب أو

التي يقوم بها املغرب حاليا وإعطائها قيمة مضافة. كما أن قاض ي االتصال  كفيلتان بإفادة اإلصالحات 0223وتنزيل دستور 

مطالب بالتعريف باإلشعاع الحقوقي لبلده والتعريف بمضامين تشريعه الوطني وباملؤسسات القضائية واملساطر املباشرة 

ين قراءة االتفاقيات التي تربط البلد أكثر من ذلك فهو مطالب بإعادة العدالة بلأمامها واملجهودات املبذولة في سبيل تطوير 

 .وتأويل مضامينها واإلتيان بالبديل الذي يسعف في تحقيق مصلحة جاليتنا هناك

 خلق عالقات مؤسساتية *

يعتبر قاض ي اإلتصال قناة للتواصل بامتياز ولذلك فإن من أبرز مهامه القيام بعملية تواصل مكثفة إلزالة املعوقات وتبسيط 

في املجال القضائي الصرف فحسب، بل في كافة املجاالت القانونية ببلد االستقبال وذلك بالبحث عن سبل  السبل ليس فقط

التواصل مع املهن القضائية بهدف خلق قنوات للتعارف وتبادل التجارب التي تهم جميع الفاعلين القانونيين من معاهد 

ئيين واملوثقين، وارتباطا بذلك فإن عليه ضبط قواعد وترتيبات قضائية وهيئات مهنية والجامعات واملحامين واألعوان القضا

 . وجداول أعمال اللقاءات

 *ممارسة دبلوماسية قضائية  

ال يختلف اثنان في كون أن الدبلوماسية املوازية غدت استراتيجية مسعفة في نصرة القضايا الوطنية وايصال صداها 

ي هاته املمارسة الفعالة التي ما فتئت تعرف باململكة املغربية وقضاياه العادلة إلى كل الدول ،لذلك كان لقاض ي االتصال جانب ف

واملشروعة إضافة لتصوراته الحقوقية،وملا كان االمر كذلك، فإن قاض ي االتصال اليوم مدعو لتفعيل مقاربة جيوستراتيجية 

املغرب من تبوأ تموقع دولي على الصعيد القضائي  تمزج بين مهامه الكالسيكية املذكورة آنفا، و أدواره الجديدة التي قد تمكن

و االقتصادي ، ولن يتحقق ذلك إال بتوسيع خريطة قضاة االتصال وتحديد مهامهم و توجيههم إلى دول تجمعنا بهم وشائج 

دد ،الن الع الصداقة واألخوة كالسنغال ومالي والكوديفوار،الغابون....عالوة على الدول الخليجية كاإلمارات وقطر والسعودية

 الحالي ال يكفي نظرا لتعدد الشركاء االستراتيجيين وتشعب العالقات الدبلوماسية مع الكثير من الدول الشقيقة.

                                                           

 9103ذ.عبد اللطيف املرسلي : قضاة االتصال،مقال منشور في العدد العاشر من منبر النيابة العامة سنة  -682
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وتجدر اإلشارة ،أن اململكة املغربية تحظى كذلك بدبلوماسية موازية بتعيين عدد من قضاتها في بعض الهيئات الدولية 

نظمة اليونيسف، االمر الذي يعطي القضاة املغاربة قصب السبق في التعريف ببلدهم ، كمحكمة العدل الدولية بالهاي ، وم

 و نظامه القضائي وتمرير رسائله وقضاياه عبر أروقة املنظمات والبرملانات االوربية.

 اتفاقيات التوأمة بين املجلس األعلى للسلطة القضائية واملجالس العليا للقضاء املقارنة -3

ى للسلطة القضائية على اعمال جملة من االتفاقيات والشراكات مع مختلف املجالس العليا حرص املجلس األعل

للقضاء واملنظمات الحكومية،في إطار تعزيز انفتاحه الدولي ودبلوماسيته املوازية ، نذكر منها اتفاقية التوأمة بين املجلس األعلى 

تبادل الخبرات القضائية بين الدولتين ونسج عالقات تعاونية ،التي بمقتضاها سيتم 9102و املجلس األعلى البلجيكي سنة 

 ستسهم ال محالة في التأسيس لشراكات أخرى مستقبال.

 الفعاليات الدولية والوطنية   -4

إضافة للدور االشعاعي للقضاء في بلورة نموذج قضائي متميز في الجانب املرتبط بتعزيز هياكله وتجويد احكامه، 

لسعي نحو استعادة ثقة املواطن باعتباره املستهدف من اصالح العدالة، وسعيا لذلك ساهم املجلس فإنه مطالب كذلك با

األعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه على املشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية عبر ورشات أو ندوات ، نذكر منها املعرض 

العدل أساس “ نسخته السادسة والعشرين تحت شعار:  الدولي للكتاب الذي دشن املجلس مشاركته ضمن فعالياته في

بالدار البيضاء ، وهو وجه من أوجه الدبلوماسية املوازية 9102فبراير  01إلى  11خالل الفترة املمتدة من “ التنمية الشاملة

تمر الدولي عالوة على املؤ التي يسعى املجلس لتكوينها وطنيا ودوليا في انتظار مبادرات أخرى مستقبال بعد انتهاء وباء كورونا، 

للعدالة في دورته األولى والثانية التي شكل حدثا بارزا للتعريف باإلصالحات القضائية للمملكة ملجموعة من الوفود األجنبية 

وقد زارت مختلف الوفود املشاركة من مغاربة وأجانب، هذا معرض تثمين الذاكرة  التي زينت املدينة الحمراء مراكش 

لذي ضم العديد من املخطوطات والوثائق التاريخية التي تؤكد على حضارة املغرب العريقة وعلى وحدة أراضيه، القضائية ا

وثائق وحجج قانونية وقضائية تاريخية دامغة تجسد فعال ارتباط جنوب املغرب بشماله ووسطه في توليفة  واملتمثلة في

قضائية صادرة بالصحراء في جنوب املغرب لها مئات السنين تؤكد قانونية وقضائية موحدة، فضال عن وثائق للبيعة وأحكام 

 .على عمق العالقة والعناية التي أوالها السالطين وامللوك املغاربة ألسرة القضاء

 

 املحور الثالث : آفاق الدبلوماسية القضائية )ورش استراتيجي نحو استكمال التموقع القضائي الدولي(

ة ورش من االوراش االستراتيجية التي وضعها املجلس األعلى للسلطة القضائية نصب الشك أن الدبلوماسية القضائي

أعينه منذ تأسيسه وهو ما يتجلى من خالل عقده ملجموعة من االتفاقيات والشراكات ومشاركته في مجموعة من الفعاليات 

ة تدعم مسلسل ترسيخ دبلوماسية قضائية الوطنية والدولية، غير أن هذا الورش البد له من عناية، وقوة اقتراحية وتفعيلي

ترنو إلى التموقع الدولي ، لذلك أبينا من خالل هذا البحث إال أن نسجل بعض من هاته االقتراحات تجويدا لعمل املجلس 

 األعلى للسلطة القضائية،وإيمانا بأن املقاربة التشاركية مفتاح الي تطور.

 ) تجاه شركاء جدد (أوال : توسيع خريطة الدبلوماسية القضائية  

تطورت الدبلوماسية املغربية منذ اعتالء عاهل اململكة املغربية محمد السادس عرش اسالفه املنعمين ، وزادت قوتها 

وصداها خالل أوقات االزمات، فأصبحت معادلة صعبة في ميزان القوى الدبلوماس ي، خاصة بعد االعتراف التاريخي للواليات 

 بية الصحراء، واتفاقيات مع دول استراتيجية كالصين والهند في إطار محاربة وباء كورونا.املتحدة االمريكية بمغر 
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تبعا لذلك، ومواكبة لهذه الطفرة الدبلوماسية في شقها الرسمي، كان البد من مواكبتها بشكل موازي عن طريق توسيع 

هند وماليزيا و سنغافورة إضافة للدول الخليجية الخريطة القضائية تجاه دول ـأخرى، و توجيه العالقات للدول االسيوية كال

كالسعودية وقطر واالمارات باعتبارها ذات وزن ثقيل داخل القارة الصفراء،و لن يتأتى ذلك إال عبر آليات سبق أن عالجناها 

الدول، كقضاة االتصال، أوقضاة ملحقين أو أطر املجلس داخل هياكلها، ما سيعطي طابع التعاون بين املغرب ونظرائه 

 وسيساعد الجالية املغربية هناك على تيسير مصالحها واالستماع إلى مشاكلها وأزماتها.

 ثانيا : إنشاء متحف للزيارات األجنبية داخل املجلس األعلى للسلطة القضائية

 ورهإسوة بمحكمة النقض،فإن املجلس األعلى للسلطة القضائية مدعو إلى انشاء متحف خاص يعطي إضافة اشعاعية لد

التاريخي قبل تأسيسه الفعلي )املجلس األعلى للقضاء(،وتطوره عبر التاريخ و ما صاحب ذلك من وثائق وأرشيف تؤسس لعمل 

متواصل حرص فيه على االرتقاء باملجلس إلى سلطة مستقلة لها قيمتها الدستورية باعتبار رئيسها الفعلي ملك البالد وضامن 

 استقالل السلطة القضائية.

فإن تأريخ كل هذه الفترات في متحف وثائقي و فوتوغرافي من شأنه أن يعطي إرثا قضائيا مهما سيعزز من مكانة املجلس وعليه 

 بين املجالس العليا للقضاء ويعطيه خطوة إضافية في سعيه للتموقع الدولي.

 ثالثا : انشاء دفتر خاص باملجلس األعلى للسلطة القضائية   

ن املجلس األعلى والوفود رفيعة املستوى التي تزوره بمقره،أصبح لزاما التفكير في خطوة حرية تعزيزا للشق التعاوني بي

بالتفعيل داخل اروقته، يتعلق االمر بإنشاء دفتر ذهبي خاص للتوقيع عليه في كل مناسبة ينتقل فيها وفد أو شخصية قضائية 

 ة.كبيرة إليه من أجل التعرف على هذه املعلمة الدستورية الجديد

 خاتمة :

يظهر من خالل ما سلف أن الدبلوماسية القضائية ورش استراتيجي ومشروع واعد بدأت معامله الكبرى تتضح شيئا 

فشيئا و آلياته تفعل بشكل تدريجي ، األمر الذي لوحظ من خالل اعتماد املجلس األعلى على شعبة لتدبير التعاون والشراكة 

ي الداخلي، إضافة إلى إسهامه فلتواصل املؤسساتي مع للتفاعل البناء مع محيطه من أجل رسم خططه املستقبلية وشعبة ل

تحقيق إشعاع قضائي عبر قضاته السيما قضاة االتصال والقضاة امللحقين في الهيئات الدولية، ، األمر الذي سيشكل دون 

 .شك خطوة كبيرة في سيره للتموقع القضائي الدولي

   املراجع واملاصادر
ماي  2ندوة الوطنية املنظمة من قبل املجلس األعلى )محكمة النقض ( بعنوان : وحدة مملكة من خالل القضاء،بتاريخ ال

2011 

ذة.إيمان املالكي : دور الدبلوماسية القضائية في الدفاع عن القضية الوطنية،مقال منشور في الجريدة االلكترونية هسبريس 

  9101أبريل  9 بتاريخ 

 9103ف املرسلي : قضاة االتصال،مقال منشور في العدد العاشر من منبر النيابة العامة سنة ذ.عبد اللطي
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 عيوب الرىض بني الواقع واملتحول

Disadvantages of satisfaction between reality and the transformed 

 

 : يوسف العطاليت الباحث 
             ة وحقوق اإلنسان                                                                                                              الدراسات الفقهية والقضائي - باحث بسلك الدكتوراه

 جامعة سيدي مجمد بن عبد الله فاس
 

 :ملخص

ن املعامالت لم تعد تقتصر على عقود إثر التطور الهائل الذي عرفته أنماط التعاقدات املدنية والتجارية على حد سواء فإ

املساومة الحرة التي تنبني على تكافئ املراكز القانونية واالقتصادية للمتعاقدين بل ظهرت إلى حيز الوجود أشكال أخرى من 

فة ر التعاقدات يختل فيها عنصر التوازن بين أطراف العقد بفعل احتكار أو ممارسة نفوذ اقتصادي أو التوفر على خبرة أو مع

تمكن هذا الطرف من فرض شروطه على الطرف الخر الذي ال يملك في النهاية سوى رفض التعاقد أو القبول بشروط الطرف 

القوي على مض ى، تلك هي فكرة التعاقد بين شخصين غير متكافئين التي يكون فيها أحد األطراف زبونا أو مستهلكا عاديا يستحق 

 نوعا غير عادي من الحماية.

 

a summary: 

Following the tremendous development in the patterns of both civil and commercial contracts, transactions are no 

longer limited to free bargaining contracts that are based on equal legal and economic positions for the contracting 

parties. Economic or having experience or knowledge that enables this party to impose its conditions on the other 

party, who in the end has nothing but to refuse the contract or accept the terms of the strong party over the past. 

Extraordinary protection. 

 

 مقدمة

تعد نظرية العقد من أهم النظريات التي استقطبت انتباه الفقهاء ماضيا وحاضرا وذلك بسبب أهميتها من الناحيتين العلمية 

والعملية معا، فالفرد الواحد منا قد ال يضطر إلى التحمل بااللتزامات غير العقدية إذا احتاط من الوقوع في  الخطأ أو امتنع 

ته املجردة إال أنه باملقابل  فإنه لن يستطيع االمتناع عن التعاقد مطلقا وذلك الرتباط مصالحه اليومية عن االلتزام بمحض إراد

  683بمؤسسة العقد حتى  ولو كان موضوع هذه املصالح عقدا بسيطا كشراء صحيفة أو اقتناء بعض اللوازم الضرورية للعيش.

م، لذلك فإن الفقهاء قد خصصوا له جزء هاما من أبحاثهم مما جعل من هنا يتبين لنا أن العقد هو املصدر الجوهري لاللتزا

البعض يضفي عليه صبغة شخصية، في حين ال يرى البعض الخر في العقد إال جانبه املوضوعي أو املادي، وقد كان لهذا 

رغم من أن واضعي قانون ، وبال684االختالف في املنظور دور حاسم في دفع التشريعات املدنية إلى التأثر بهذا التيار أو ذاك

                                                           

مصدر نموذجي لالتزام في ضوء ق ل ع، محاضرات مادة القانون املدني ، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية محمد شيلح، العقد ك  683

 .9ص 9110/9119

 913، ص 9101يناير  23حسين بطيمي، مبدأ سلطان اإلرادة بين الحرية والتقييد، مجلة دراسات لجامعة األغواط، عدد   684
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االلتزامات والعقود قد تأثروا بالنزعة الشخصية في االلتزام بصورة  عامة إال أن  ذلك لم يمنعهم من اإلقتداء بآراء املذهب 

 املادي ولو كان ذلك في حدود ضيقة جدا. 

عشرين ما اصطلح عليه البعض لقد أفرزت املتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي شهدها العالم خصوصا مطلع القرن ال

"أزمة العقد" والتي من بين  مظاهرها أن الغلو في اعتماد سلطان اإلرادة  أدى في  الغالب إلى انعدام التوازن بين األداءات التي 

 تيتحملها أطراف العقد خصوصا عندما يتبين أن إرادة أحدهم لم تكن حرة أثناء التعاقد، أو أن ارتضاء شروط العقد كان تح

ضغط اقتصادي أو ضرورة واقعية ملحقة حتمت على العاقد الضعيف اإلذعان لشروط املتعاقد القوي، وذلك أيا كانت 

 . 685الوسيلة املستعملة  لبلوغ هذا  الهدف

إن سالمة الرض ى تقتض ي أن يصدر عن إرادة متنورة بشكل كاف، األمر الذي ال  يتحقق إذا كان رض ى أحد العاقدين معيبا 

اء أكان تلقائيا، أو كان مدبرا أي ناتجا عن وسائل احتيالية مكونة للتدليس، ويلزم أيضا أن يكون هذا الرضا حرا غير بغلط سو 

من ق.ل.ع الذي نص على ما يلي: "يكون قابال لإلبطال  22وقد تناول املشرع املغربي كل هذا ضمن الفصل  686منتزع بإكراه.

 687دليس،  أو املنتج بإكراه".الرض ى  الصادر عن غلط، أو  الناتج  عن ت

ولإلشارة فقد وسع املشرع  دائرة الحماية التقليدية  للتراض ي عندما خول القاض ي سلطة إبطال العقد نظرا  لوجود أحد 

 ق.ل.ع(.  74العاقدين لحظة التعاقد في حالة  مرض أو إحدى الحاالت  األخرى املشابهة  )الفصل 

   انون املغربي يسعى إلى  التوفيق بين اعتبارين متعارضين:ويالحظ أن تنظيم عيوب الرضا في الق

االعتبار األول: حماية  مبدأ سلطان اإلرادة وتكريس األسس التقليدية  للتعاقد التي تقتض ي  أن يكون  العقد ثمرة لنقاش حر 

بهذا االعتبار اتجاه النظرية  ناتج عن إرادة متنورة  ومتحررة  على نحو يخولها القدرة على االلتزام بصورة صحيحة. ويلحق 

التقليدية نحو تخليق املجال التعاقدي. فبعض عيوب التراض ي تكون مدبرة وتشكل بالنسبة للمتسبب فيها تصرفات غير 

مشروعة ومعاقب عليها. فالعقد املبرم  تحت  تأثير تدليس أو إكراه يكون قابال لإلبطال ليس  فقط لوجود نيل  من رضا العاقد 

بل أيضا ألن الطرف الخر اقترف خطئا يستدعي تعرضه لعقاب مدني ـ عالوة على  العقاب الزجري الذي ينص  عليه الضحية، 

  التشريع الجنائي يتمثل خصوصا في حرمانه من االستفادة من نتائج الرابطة العقدية التي استهدفها.

مة املبادالت وحماية الغير املتعامل بحسن نية، وهذه كلها االعتبار الثاني: هو املحافظة على مبدأ استقرار التعامل وضمان سال 

دواعي تفرض عدم املبالغة في إهدار العقود ملجرد أن التراض ي جاء مشوبا بأحد العيوب، بل تعليق ذلك على تحقق شروط 

  .688معينة

س، اإلكراه، تشمل الغلط، التدلي فبهدف التوفيق بين هاذين االعتبارين املتعارضين عمل املشرع على تنظيم  عيوب  الرضا  التي

الغبن، وحالة املرض والحاالت األخرى املشابهة فهي جميعا تفسد التراض ي في العقود وذلك عند تحقق شروط معينة نص عليها 

  القانون.

علها جإن تدخل السلطات في العقود ال يستهدف عرقلة وتعطيل املبادالت االقتصادية ذات األساس التعاقدي،  بل تسعى إلى 

مطابقة لنظرتها وتوجهاتها ولبلوغ هذا الهدف ظهر عدد كبير من القواعد القانونية المرة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة 

 اقتصادية واجتماعية، وذلك عن طريق تنظيم كثير من العقود أو مراقبتها أو منعها أو فرضها.

زايد للسلطة في تنظيم العقود وكذا تغيير مفهوم املتعاقد إلى مفهوم وفي ظل التحوالت االقتصادية واالجتماعية والتدخل املت

 املستهلك، نتساءل:

                                                           

 02، مطبعة النجاح الجديدة ص 9111كتباب األول تكوين العقد الطبعة األولى  عبد الحق الصافي، القانون املدني، ال  685

 32ص  0223عبدالرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء األول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،   686

 .9101فبراير  03محينة بتاريخ صيغة  0202غشت  09/ 0220رمضان  2قانون االلتزامات والعقود املغربي ظهير   687

 20عبد الحق الصافي، م س، ص  688
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هل نستشف أن املشرع يريد أن يكرس مبدأ سلطان اإلرادة بدون غرض أم لحماية االستقرار التعاقدي وتخليق اإلرادة؟ ثم  

 جديدة من العقود وكذا توجهات حديثة للعقود؟ هل يمكن الحديث عن النظرية التقليدية لعيوب الرضا في ظل وجود أنواع 

 وما مدى ثبات النظرية التقليدية لعيوب الرض ى  في مواجهة العقود ذات الطابع االفتراض ي؟

 ملعالجة هذا اإلشكال سأحاول اعتماد املنهج التحليلي وذلك انطالقا من التقسيم التالي: 

 

: عيوب الرض ى في قانون االلتزامات والعقود
َ
 أوال

 أ: الغلط والتدليس واإلكراه. 

 ب: حالة املرض والحاالت املشابهة والغبن.

: مدى مواجهة هذه النظرية التقليدية للتحوالت في املجال التعاقدي.
َ
 ثانيا

 أ: االلتزام باإلعالم وتبصير املتعاقد قبل إبرام العقد. 

  ب: واقع بعض العقود في ظل التوجهات الحديثة.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

256 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

: عيوب الرضا
َ
 وفق املنظومة التقليدية أوال

من ق.ل.ع. "يكون قابال لإلبطال الرضا الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس أو املنتزع بإكراه  22جاء في الفصل  

"وهو ما يعرف في الفقه بالحماية التقليدية بالتراض ي ) أ (، كما وسع املشرع دائرة الحماية التقليدية للتراض ي عندما خول 

بطال العقد نظرا لوجود أحد العاقدين لحظة التعاقد في حالة مرض أو إحدى الحاالت األخرى املشابهة وكذا القاض ي سلطة إ

 في حالة الغبن ) ب (. 

 التدليس واإلكراه والغلط (أ

 التدليس 

ولقد خصص املشرع  689هو استعمال طرق احتيالية واستعمال التمويه من طرف شخص لجر شخص آخر للتعاقد معه

 من ق.ل.ع. حيث وضع الشروط املتطلبة لقيام مثل هذا العيب وحتى ال يكون سببا من أسباب اإلبطال.  72و  79املادتين 

 وشروط التدليس هي كالتالي:

: لجوء أحد املتعاقدين إلى أسلوب الحيل أو الكتمان فلكي يكون التدليس سببا من أسباب إبطال العقد، البد الشرط األول  -

إلى استعمال طرق ووسائل احتيالية لتضليل املدلس عليه حتى يتولد لديه وهم يصور له الواقع على أن يكون املدلس قد لجأ 

 غير ما هو عليه. وهذه األساليب التي يلجأ إليها املدلس تتكون من عنصرين: 

ملالحظ أن لله وااملتمثل في استخدام املدلس لوسائل احتيالية حتى نخفي الحقيقة على املتعاقد الخر ليضالعنصر املادي: 

 من ق.ل.ع ذكر الكتمان، فهل يشكل الكتمان عنصرا ماديا لقيام التدليس؟  79الفصل 

واألصل في الكتمان أنه ال يعتبر عنصرا ماديا كافيا لقيام التدليس، إال أن الكتمان إذا تعلق بمسألة توجب طبيعتها على املتعاقد 

 نصرا ماديا كافيا لقيام التدليس في حق املدلس. أن يبينها أوجب عليه القانون ذلك، أي اعتبر ع

املتمثل في كون الحيل التي لجأ إليها املدلس تهدف إلى تضليل املتعاقد الخر للوصول إلى غرض غير العنصر املعنوي: 

 690مشروع.

 كون الوسائل االحتيالية هي التي دفعت الطرف الثاني على التعاقدالشرط الثاني: 

 .691الوسائل االحتيالية عن املتعاقد الخر أو كونه عاملا بهاصدور  الشرط الثالث:

من ق.ل.ع بقوله "التدليس يخول اإلبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد  79وهذا ما نص عليه الفصل 

 الطرف الخر ويكون  املتعاقدين أو نائبه أو أحد آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لوالها ملا تعاقد

 للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عاملا بها". 

 أنواع التدليس: يميز املشرع املغربي بين نوعين من التدليس: 

 : وهو التدليس الذي يدفع املدلس عليه للتعاقد. التدليس الدافع

للتعاقد بل يدفع املدلس عليه حينما يرغب في التعاقد إلى قبول شروط باهضة  : فهو التدليس الذي ال يدفعالتدليس العارض

 ما كان ليقبل بها لوال وقوعه ضحية التدليس. 

                                                           

د و عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب األول، نظرية العقد دراسة على ضوء التعديالت الجديدة التي عرفها قانون االلتزامات والعق   689

 002، ص  9117املغربي، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الثانية، 

 الكريم شهبون، الشافي في شرخ قانون االلتزامات والعقود املغربي، االلتزامات بوجه عام، مصادر االلتزام، الكتاب االول، الجزء األول، عبد  690

 .974، ص 9119مكتبة الرشاد، طبعة 

ــــ ، مطبعة وراقة سجلماسة، الطبعة األولى  691  . 099، ص 9101/9100، سنة محمد الشرقاني، النظرية العامة لاللتزامات ــــ العقد ـ
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ويرى بعض الفقه بأنه هل يمكن االستغناء عن التدليس واالكتفاء بالغلط؟ لكن ما يعاب على هذا الرأي أن القضاء يجد 

 692ليس على عكس الغلط فمن الصعوبة إبرازه.سهولة في إيجاد العناصر املكونة للتد

  اإلكراه 

من ق.ل.ع بقوله: "اإلكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون  41تولى املشرع تعريف اإلكراه بنفسه وذلك في الفصل 

 بأنه عبارة عن ضغط غير مشرو 
َ
 ع يمارسيحمل بواسطته شخصا آخر على أن يعمل عمال بدون رضاه". ويمكن تعريفه أيضا

، فهو يعيب اإلرادة في أحد 693على إرادة الشخص، فيولد لديه حالة من الرهبة والخوف األمر الذي يحمله على التعاقد

عناصرها أال وهو عنصر الحرية واالختيار ألن املكره ال يريد أن يتعاقد ولكن الرهبة التي ولدها اإلكراه تدفعه إلى التعاقد، 

اإلبطال في حد ذاته، وإنما حالة الخوف والرهبة التي ولدها في ذهن املتعاقد الخر جعلته يقبل فاإلكراه ليس هو الذي يخول 

  694التعاقد بأخف الضررين.

 شروط اإلكراه: 

 استعمال وسيلة ما للضغط على املكره -

 يجب أن تكون الوسيلة املتبعة قد بعثت الرهبة في نفس املكره -

 كره هي التي دفعته للتعاقديجب أن تكون الرغبة املتولدة في نفس امل -

 695يجب أن يكون املقصود من الرهبة املتولدة في نفس املكره تحقيق غرض غير مشروع. -

 يعرفه الفقه بأنه وهم يتولد لدى أحد املتعاقدين ويصور له الواقع على غير ما هو عليه فيدفعه للتعاقد.  :الغلط 

أثير تصور خاطئ للواقع حصل له من تلقاء نفسه، من تم فمعنى الغلط إذن هو إقدام الشخص على التعاقد تحت ت 

  696فهو يؤدي إلى عدم تطابق إرادة العاقد املعلنة مع إرادته الحقيقية.

 وتختلف صور الغلط من حيث آثاره إلى ثالث:  

 وهو الغلط الذي ينعدم معه الرض ى وبالتالي ال ينعقد العقد معه.  الغلط املانع:

 هو الغلط الذي ال يعدم اإلرادة بل يعيبها فقط ويكون سببا من أسباب إبطال العقد. و  الغلط املسبب لإلبطال:

 وهو الغلط الذي ال يهدم وال يعيبها بحيث يبقى العقد صحيحا.  الغلط غير املنتج:

 كما تختلف صور الغلط املذكورة في قانون االلتزامات والعقود: 

 من ق.ل.ع. بقوله: "الغلط في القانون يخول إبطال االلتزام:  41ونص على هذه الحالة الفصل  الغلط في القانون:

 0-  إذا كان هو السبب الوحيد أو األساس ي 

 9-  .إذا أمكن العذر عنه 

 ويستفاد من هذا النص أن املشرع قد خول طلب إبطال العقد للطرف الذي وقع في غلط وطبق القانون بطريقة غير صحيحة. 

 قد في هذه الحالة اشترط القانون الشروط التية: ولكي يقرر القاض ي إبطال الع

يجب أن يكون الغلط في القانون هو السبب الوحيد أو على األقل هو السبب األساس ي الذي دفع للتعاقد، ومعنى  الشرط األول:

 هذا أن املتعاقد لو تبين له هذا الغلط ملا لجأ إلى التعاقد. 
                                                           

 910مامون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي، م س، ص    692

د و عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب األول، نظرية العقد دراسة على ضوء التعديالت الجديدة التي عرفها قانون االلتزامات والعق  693

 097، ص 9117عة الكرامة الرباط، الطبعة الثانية، املغربي، مطب

 000، ص 0213مامون الكزبري، نظرية االلتزامات الجزء األول، مصادر اإللتزام، الطبعة األولى،   694

 097عبد القادر العرعاري، نظرية العقد الكتاب األول، م س ص   695

 23، ص 0213، مصادر االلتزام، الطبعة األولى، سنة 0والعقود املغربي، الجزء  مامون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات  696
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كن العذر عنه كأن يكون الشخص الواقع في الغلط أميا عجوزا أما إذا كان مثقفا يجب أن يكون الغلط مما يم الشرط الثاني:

 أو رجل القانون فال يعتد من هذا الغلط. 

 يجب أال يوجد نص قانوني يحول دون اإلبطال.  الشرط الثالث:

نوعه أو في صفة فيه  من ق.ل.ع. أنه "يخول الغلط اإلبطال إذا وقع في ذات الش يء أو في 4ينص الفصل الغلط في الش يء: 

 كانت هي السبب الدافع إلى الرضا". 

من ق.ل.ع بقوله :"الغلط الواقع على شخص أحد املتعاقدين أو  29لقد نص على هذه الحالة الفصل  الغلط في الشخص:

 تعاقد". على صفته ال يخول الفسخ، إال إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد األسباب الدافعة إلى صدور الرض ى من امل

من ق.ل.ع على مايلي: "مجرد غلطات الحساب ال تكون سببا للفسخ وإنما يجب  42لقد نصت املادة  الغلط في الحساب:

 تصحيحها" فالغلط في الحساب ال يكون سببا إلبطال العقد ألنه مجرد غلط مادي شكلي ال يعيب اإلرادة وإنما يجب تصحيحه. 

من ق.ل.ع. بقوله: " إذا وقع الغلط من الوسيط الذي  47لى هذه الحالة الفصل لقد نص ع الغلط الواقع من الوسيط:

 استخدم أحد املتعاقدين، كان لهذا املتعاقد أن يطلب فسخ اإللتزام..." 

فمن خالل هذه املادة يتضح أنه إذا تم العرض عن طريق وسيط ووقع هذا الوسيط في غلط انصب على ش يء محل التعاقد 

عاقد الخر، فإنه من حق املتعاقد الذي استخدم الوسيط أن يطلب إبطال القعد في األحوال التي يجوز فيها أو على شخص املت

 استخدام اإلبطال. 

وبالتسليم بقابلية العقد لإلبطال نظرا لوجود غلط يؤدي إلى ظلم يلحق العاقد األخر الذي لم يتسبب فيه ولم يعلم به، من 

 لغلط يكون على حساب مصالح الطرف الخر الذي ظل أجنبيا عن الغلط الحاصل. تم فاملحافظة على مصالح ضحية ا

وبالنسبة للغلط في القانون فإنه ال يمكن استبعاد إمكانية العقد للغلط في القانون ملا في ذلك من تعارض مع مبدأ "عدم جواز 

التهرب من تطبيق القانون عليه بحجة جهله وهذا  اإلعتذار بجهل القانون " ألن املقصود من هذا املبدأ أنه ال يستطيع أي أحد

في أبعاده إلى غلط بخصوص محل التعاقد ومن تم فهو يستهدف حماية سالمة الرض ى ال التهرب من تطبيق يفض ي املفهوم الذي 

 697القانون أو استبعاده.

 حالت املرض والحاالت املشااهة لها والغبن  (ب

 حالة املرض والحاالت املشاهبة 

 :حالة املرض

من ق.ل.م.ع يشمل كل التوترات النفسية والعقلية والعصبية التي  74يرى بعض الفقه أن املرض املقصود في منطوق الفصل 

 تتسبب في انهيار إرادة املتعقاد سواء كان املرض مزمنا أو متقطعا.

 74ان مشموال بصيغة الفصل وبناء على ما سبق فإن حاالت مرض املوت أو املرض األخير يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا ك

 من ق.ل.ع أم ال؟ 

فحسب األستاذ عبد القادر العرعاري ما دام أن بيع الشخص ألحد ورثته في فترة مرض املوت بقصد املحاباة يعتبر قابال لإلبطال 

رسة من ق.ل.ع، بحيث يحق للورثة مما 74وكذا إبراء بعضهم من الدين فذلك ال يستبعد مرض املوت من مضمون الفصل 

دعوى اإلبطال املنصوص عليها في هذا الفصل لكن إذا تبين أن التصرف الذي أجراه موروثه مع الغير كان مقرورنا بالغبن 

من ق.ل.ع املتعلق باإلبراء والبيع الحاصلين  244ق.ل.ع وإنما يطبق الفصل  74االستغاللي، فال مجال حينئذ لتطبيق الفصل 

  698 الورثة.من املريض مرض املوت لفائدة غير 

 الحاالت املشااهة: 

                                                           

 011عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، الكتاب األةل، م س ص  697

 022عبد القادر العرعاري، نظرية العقد، م س ص:   698
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بالنسبة لهاته الحاالت نجد أن الفقه توسع هنا في تعداد هذه الحاالت كالطيش البين والهوى الجامح والجهل وعدم الخبرة 

، وعلى أي حال فإن تقدير هاته الحاالت متروك للقضاء الذي يتعين عليه فحصها على ضوء 699وكذا حاالت السكر وما شابهها

 واملالبسات الخاصة بكل حالة على حدة. الظروف 

من ق.ل.ع إال  74ومما سبق نستنتج أن حاالت املرض والحاالت املشابهة له ال تستوجب اإلبطال املنصوص عليه في الفصل 

 بتوفر شرطين:

القضاء أن يتأكد الشرط األول: أن يتعلق األمر بعقد تم إبرامه تحت وطأة املرض أو الحاجة أو الضرورة املحلة ويتعين على  

 من األدلة والحجج التي تثبت الحالة املرضية للمتعاقد كالشواهد الطبية مثال. 

الشرط الثاني: أن يرتبط املرض بعنصر االستغالل، بحيث إذا لم يثبت الغبن االستغاللي فال موجب إلقرار اإلبطال حتى ولو تم 

 التصرف تحت وطأة املرض. 

 الغبن 

ي التعادل بينما يحصل عليه كل متعاقد وبين ما يعطيه، إال أن مبدأ سلطان اإلرادة وحرية التعاقد إن مبادئ العدالة تقتض 

يترك لكل فرد في استخدامها وفقا لتقديره الشخص ي ملصلحته، ومع ذلك فإنه قد يكون سببا في عدم تناسب بين اإللتزامات 

تطيع املشرع معه أن يتغاض ى عن ذلك، لذلك فكثيرا من املتبادلة بين الطرفين ويكون من الجسامة بمكان، بحيث ال يس

 التشريعات تحرص على جعل العقد املشوب بالغبن قابال لإلبطال، ومن بينها التشريع املغربي. 

وال يخول الغبن اإلبطال إال إذا كان مقرونا بتدليس ومعناه أن الغبن مجرد ال يعتبر عيبا من عيوب الرضا وبالتالي ال يكون سببا 

ن أسباب اإلبطال، غير أن الغبن املجرد يخول اإلبطال في حالة واحدة وهي الحالة التي يكون فيها الطرف املغبون قاصرا وهناك م

 ثالث أنواع من الغبن: 

وهو ال يخول اإلبطال بحيث ال يعيب اإلرادة رغم انتفاء التوازن الركن املعنوي ووجود تفاوت بينما يعطي أحد  الغبن املجرد:

تعاقدين وما يأخذ مقابل ما يعطيه وتبرير الفقه لذلك أن القانون ال يحقق التوازن االقتصادي وإنما يسعى إلى إحقاق التوازن امل

 القانوني. 

هو الغبن الذي يعتد به ويصلح لكي يكون سببا من أسباب إبطال العقد إال أن املشرع حينما نص  الغبن املقرون بالتدليس:

 ن بالتدليس هو لكي يخول اإلبطال، إنما يقصد التدليس غير الدافع للتعاقد. على أن الغبن املقرو 

من ق.ل.ع على هذه الحالة بقوله:  71لقد نصل الفصل  الغبن الذي يكون فيه الطرف املغبون قاصرا أو ناقص األهلية:

ر أو ناقص األهلية عقدا، بإذن من نائبه "الغبن يخول اإلبطال إذا كان الطرف املغبون قاصرا أو ناقص األهلية..." فلو أبرم قاص

القانوني ثم أدى ثمنا باهضا بين ما أداها القاصر وبين قيمة الش يء الحقيقية حد الغبن ـ الثلث ـ وقع هذا العقد قابال لإلبطال 

  700بسبب الغبن الذي لحق القاصر أو ناقص األهلية.

                                                           

لى، للبناني والفرنس ي واملقارن، دار الفكر اللبناني، الطبعة األو سامي بديع منصور، عنصر الثبات وعامل التغير في العقد املدني في القانونين ا  699

 39ص:  0232

 922، ص 0212فبراير  21ادريس العلوي العبدالوي، نظرية االستغالل، مجلة القضاء والقانون،  العدد   700
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: مدى مواجهة هذه النظرية للتحوالت في املجال ال
َ
 تعاقديثانيا

إثر تطور الهائل الذي عرفته أنماط التعاقدات املدنية والتجارية على حد سواء فإن املعامالت لم تعد تقتصر على عقود 

املساومة الحرة التي تنبني على تكافئ املراكز القانونية واالقتصادية للمتعاقدين بل ظهرت إلى حيز الوجود أشكال أخرى من 

لتوازن بين أطراف العقد بفعل احتكار أو ممارسة نفوذ اقتصادي أو التوفر على خبرة أو معرفة التعاقدات يختل فيها عنصر ا

تمكن هذا الطرف من فرض شروطه على الطرف الخر الذي ال يملك في النهاية سوى رفض التعاقد أو القبول بشروط الطرف 

تحق ون فيها أحد األطراف زبونا أو مستهلكا عاديا يسالقوي على مض ى تلك هي فكرة التعاقد بين شخصين غير متكافئين التي يك

. وسيتم توضيح هذا النوع من الحماية الخارج عن املنظومة التقليدية لعيوب التراض ي عبر 701نوعا غير عادي من الحماية

ثة ) وجهات الحديمقاربة مفهوم االلتزام بإعالم وتبصير املتعاقد قبل إبرام العقد. ) أ ( و كذلك واقع بعض العقود في ظل الت

 ب (. 

 اإللتزام بإعالم وتبصير املتعاقد قبل إبرام العقد  (أ

يعتبر االلتزام بإعالم املتعاقد من اإللتزامات التي كثر الحديث عنها في الونة األخيرة، وكأنها جزء ال يتجزأ من الواجبات امللقاة 

توى هذا االلتزام إلى مصاف اإللتزامات القانونية اإللزامية على عاتق أحد أطراف العقد أو هما معا، إال أنه أمام عدم رفع مس

 فإنه يصعب تحميل تبعاته لهذا الطرف أو ذاك ما لم يكن هناك سند قانوني قوي يفرض الركون إليه. 

ره وقد مومفهوم االلتزام باإلعالم في املجال التعاقدي هو اإلخبار واإلخطار بواقع معين حتى يكون الطرف الخر على بينة من أ

ارتبط هذا املصطلح في املجال القانوني بنمط التعاقدات التي تحصل بين أطراف غير متوازنة من حيث املراكز القانونية أو 

االقتصادية األمر الذي يجعل الطرف القوي يستغل بعض املبادئ التقليدية لنظرية العقد كمبدأ اإلرادة ومبدأ العقد شريطة 

 .702الخر إلرادته وذلك كله دون أن يخرق املنظومة التقليدية لعيوب التراض ياملتعاقدين إلخضاع الطرف 

فعندما يحصل التعاقد خارج نطاق االحتراف بأن يكون أحد املتعاقدين محترفا والخر مستهلكا عاديا ال عالقة له بأصول 

ة التعاقد حتى تتحقق العدالة املنشودالحرفة محل التعاقد فإن الضرورة تفرض إعالم هذا األخير وتنوير بصيرته قبل مرحلة 

ملؤسسة العقد التي قال عنها الفقه )لوزيل( بأن من قال عقدا قال عدال، ولم تتحقق هذه العدالة إال بإفصاح املحترف عن 

كل ما يملك من إفادات قبل عملية التعاقد، لهذا السبب فإن بعض الفقه فضل التعبير عن هذا الواجب بمصطلح االلتزام 

 لكون أهميته ال تظهر إال في هذه الفترة الحاسمة من مراحل إبرام العقد.  703عالم لفترة ما قبل التعاقدباإل 

إال أنه ونظرا القتراب مفهوم االلتزام باإلعالم والتبصير بمفهوم آخر مجاور وهو واجب التحذير من مخاطر موضوع التعاقد فإن 

اجب خصوصا في التشريعات ذات الطابع الجنائي التي تهدف إلى حماية الزبون االهتمام كان منصبا إلى وقت قريب على هذا الو 

ضد مخاطر السلع والبضائع التي يكثر عليها الطلب من طرف العامة، األمر الذي حمل الكثير من الفقهاء على ربط هذا الواجب 

 . 704بالشرط الضمني الهادف لتحقيق السالمة

لك في املجال املدني منذ نهاية السبعينات وموازاة لذلك تطور مفهوم االلتزام باإلعالم قضاء إال أنه بعد تمام ثقافة حماية املسته

وتشريعا حيث اعترف القضاء الفرنس ي ألهمية هذا االلتزام في العديد من القرارات الصادرة عنه، لكن اهتمام املشرع املغربي 

                                                           

 . 029د. عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزامات...، م س ص    701

  21، ص 0223وازن العقدي في نطاق عقود اإلذعان، دراسة فقهية مقارنة، دار النهضة العربية، سعيد سعد عبد السالم، الت  702

 047د. عبد القادر العرعاري، مرجع سابق ص:    703

بخصوص تطور موقف القضاء الفرنس ي بشأن موضوع اإللتزام باإلعالم أنظر مؤلف" جاك غيستان" حول تكوين العقد ترجمة منصور     704

 وما يليها.  427فقرة  797ص: 9113لطبعة األولى، مجد املؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، القاض ي، ا
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الفعاليات املعنية بهذا االلتزام إذ كل ما هنالك هو وجود بعض  بهذا االلتزام لم يرق إلى مستوى التطلعات املنشودة من طرف

 . 706وقانون املنافسة و حرية األسعار 705قانون حماية املستهلكالنصوص القانونية املتفرقة بين 

 واقع بعض العقود في ظل التوجهات الحديثة  (ب

واعد القانونية ذات الصلة بالنظام العام إن مبدأ عيوب الرض ى في إطار التوجهات الحديثة بحكم التوسع الذي عرفته الق

 واملنظمة للعالقات التعاقدية متجاوزة بذلك التصور التقليدي. 

حيث أن املنطلق الجديد في املنظومة التشريعية املغربية أصبح يسعى إلى حماية إرادة املتعاقد خارج املنظومة التقليدية لعيوب 

واعد المرة، وتزايد قواعد النظام العام في إطار سياسية االقتصاد املوجه الرض ى وذلك بتدخل املشرع لتوسيع قاعدة الق

"الشكلية في العقود"، وبذلك تقييد حرية املتعاقدين وتوجيه الروابط العقدية نحو تحقيق العدالة االجتماعية حماية للمتعاقد 

من االجتهاد القضائي وحيث ترتب عليها الضعيف، وقد نصت على ذلك في الغالب قوانين خاصة آمرة التي ترسخت بمبادرة 

 تخليص ق.ل.ع. من صبغته األصلية الفردية ليأخذ إلى حد ما طابعا اجتماعيا. 

ومن هذا املنطلق فعيوب الرض ى لن يكتفى بدراستها في صيغتها التقليدية من خالل ق.ل.ع. بل سوف يتم محاولة معالجتها في 

املشرع إلى تحقيق التوازن العقدي، وذلك بالتوفيق بين اعتبارين متعارضين إطار النصوص الخاصة التي سعى من خاللها 

يتجليان في حماية مبدأ سلطان اإلرادة والحفاظ على مبدأ استقرار املعامالت على ضوء املتغير في عيوب الرض ى وقد تم تجسيد 

 ذلك من خالل قانون املنافسة وحرية األسعار وعقد اإلذعان والعقد اإللكتروني. 

 

 قانون املنافسة وحرية األسعار 

في إطار هذا النص الخاص الذي ارتأى املشرع من خالله كما جاء بصريح العبارة من خالل الديباجة وذلك بتحديد األحكام 

املطبقة على حرية األسعار، وتنظيم املنافسة الحرة، وتحديد قواعد حماية املنافسة قصد تنشيط الفاعلية االقتصادية، 

رفاهية املستهلكين ويهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العالقات التجارية، لكن ما يهمنا هو الباب السادس وتحسين 

وخاصة في شقه املتعلق بحماية املستهلك، حيث يتبين أنه خول للمستهلك الحق في اإلعالم حول املنتوج أو الخدمة لضمان أكبر 

من ق.م.ح.أ. وهو ما يوضح بشكل جلي أنه توسع أكثر من ق.ل.ع في حماية  42 قدر من الشفافية كما كرست ذلك املادة

املستهلك وذلك ما يفسر تأثير التحوالت االقتصادية في سن القاعدة القانونية، حيث تم تقييد مبدأ سلطان اإلرادة رعاية 

أكثر على املتعاقدين حماية للطرف  للمصلحة العامة وتكريسا ملبدأ العدالة االجتماعية، محاوال بذلك املشرع فرض قيود

 الضعيف والذي يجسده االلتزام باإلعالم والتبصير الذي تم التطرق إليه سابقا.

غير صامدة وهذا ما يسوقنا إلى الحديث  نظرية عيوب الرض ىوبالتالي أمام هذا الواقع والتغيرات االقتصادية واالجتماعية نجد 

 ي ظل هذه التحوالت. عنها من خالل بعض العقود املستحدثة ف

 عقد اإلذعان 

إن عقود اإلذعان من العقود القليلة التي أثارت النقاش في صفوف الفقه والقانون حيث أن البعض أنكر عليها الصبغة العقدية 

وصنفها ضمن قائمة اللوائح، إال أنه رغم هذه االنتقادات فقد استطاعت أن تفرض نفسها خاصة من قبل فقهاء القانون 

  707ي الذين احتضنوها وصنفوها ضمن تقسيمات العقود مع تمييزها ببعض الخصائص على مستوى الشكل أو املضمون.املدن

                                                           

(  9100فبراير  03) 0429من ربيع األول  04صادر في  0.00.12القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، ظهير شريف رقم  20.13القانون رقم   705

 0129(، ص 9100أبريل  2) 0429دى األولى جما 2بتاريخ  7229الجريدة الرسمية عدد 

( ، الجريدة 9104يونيو  21) 0427رمضان  9صادر في  0.04.001املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، ظهير شريف رقم  014.09القانون رقم   706

 1122(، ص 9104يوليو  94) 0427رمضان  91الصادرة بتاريخ  1921الرسمية عدد 

 1، مكتبة دار السالم، ص: 9114إلذعان، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، العربي مياد، عقود ا   707
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لكن وبحكم ما أحدثته من اختالل في التوازن التعاقدي تدخل املشرع لتوسيع دائرة النظام العام وسن نظام حمائي يهدف إلى 

عن مدى نجاعة عيوب الرض ى في حماية املتعاقد املذعن، ألنها مرشحة  حماية الطرف الضعيف، وهو ما يطرح أمامنا التساؤل 

أكثر من غيرها ألن تكون مرتعا خصبا لعيوب الرض ى حيث أن اإليجاب يصدر من املحتكر في قالب نموذجي غير قابل للنقاش 

 مما يحتم على املذعن إما الخضوع أو صرف النظر. 

قود املبنية على الثقة وحسن النية وكل تصرف من شأنه املساس بهذه الفرضية وإذا أمكن القول بأن عقود اإلذعان من الع

تدعوا إلى التصدي بكل املؤيدات القانونية إما في ق.ل.ع في إطار التعاقدات التي يختل فيها شرط التناسب بين طرفي العقد، أو 

بعض النصوص املوازية ذات الطابع في إطار بعض النصوص الخاصة والتي تمكن من خاللها املشرع سد هذا الفراغ ب

 . 708الزجري 

ق.ل.ع.  422وإذا ما شابه هذه العقود شك فإن تأويلها يفسر لفائدة املذعن  املستهلك ـ وفق ما هو منصوص عليه في املادة 

خالل  نويكون مصير هذه الشروط املضمنة بعقد اإلذعان البطالن مع بقاء العقد على حالته األصلية وفق ما كرسه املشرع م

من ق.ل.ع. وهو ما يجسد انهيار نظرية عيوب الرض ى في ظل التوجهات الحديثة ولو نسبيا رغم النقص الذي  323الفصل 

 يعتريها من خالل قانون حماية املستهلك. 

 العقد اإللكتروني 

املتعلق  72.17709ن رقم إن املشرع مسايرة منه للتطور التكنولوجي ومقارنة مع التشريعات الحديثة أصدر القانو           

بالتبادل اإللكتروني، واملالحظ أن املشرع لم يفرد العقود املبرمة في ظله بأركان وشروط خاصة، واستثنى بذلك وبشكل صريح 

أحكام مدونة األسرة، واملحررات العرفية املتعلقة بالضمانات الشخصية والعينية ذات الطابع املدني أو التجاري ما عدى 

 710نجزة لدى شخص ألغراض مهنته.املحررات امل

إذن وفي إطار باقي التعاقدات اإللكترونية وبحكم أنها لم يفردها املشرع بأركان وشروط خاصة فقط تسري عليها األحكام العامة 

 يللتعاقد في إطار قانون اإللتزامات والعقود أو األحكام الخاصة حسب طبيعة العقد، الفرق الوحيد هو أن هذه العقود تبرم ف

إطار العالم االفتراض ي لكن في حالة تطابق اإليجاب والقبول بين طرفين العقد فإنه يصبح ملزما لطرفيه إذا ما تم في إطار 

 خاصة منها ما يتعلق بوسائل اإلثبات.  72.17مقتضيات قانون 

تسري  ة املتعاقدين وعليه فإنهإال أنه وبقراءة في نصوص هذا القانون لم يظهر ما يفيد تدخل املشرع فيما يتعلق بتقييد حري

 على هذه العقود املقتضيات العامة لنظريات عيوب الرض ى أو تلك املتفرقة في قوانين خاصة كما تمة اإلشارة إليها سلفا. 

لحماية الرضا يفيد فسح املجال أمام ق.ل.ع. ليبقى حاضرا  72.17وبالتالي فهل املشرع بعدم تنصيصه لشروط خاصة بالقانون 

ضمن هذه املنظومة املستحدثة إلى جانب النصوص الخاصة أم أن األمر يطرح إشكاال لتدخل املشرع قصد تقييد هذه العقود 

 ذات العالم االفتراض ي؟ 

                                                           

 كما هو الشأن بالنسبة لقانون املنافسة وحرية األسعار.    708

في  7734. واملنشور بالجريدة الرسمية رقم 092-12-0املتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية، ظهير الشريف رقم  72.17القانون   709

11/09/9112 

 واملتعلق بالتعاقد اإللكتروني  72.17من القانون  9املادة    710
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 خاتمة

ن التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها العالم في ظل العوملة كان لها األثر البليغ على نظرية عيوب الرض ى يستشف أ

بعد أن انتقل املشرع من اإلرادة املجردة إلى إدخال السبب غير املشروع كي تكون اإلرادة موافقة للنظام العام وبالتالي نجد 

إلرادة املخلقة والتي تكرسها النصوص الخاصة بسن تدابير وقائية كااللتزام باإلعالم والتبصير أنفسنا أمام اعتراف ضمني ملبدأ ا

 وبالتالي اإلرادة املحروسة عوض اإلرادة املجردة سعيا إلى تحقيق العدالة االجتماعية في ظل العوملة القانونية. 
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  اللتزام، الطبعة األولى، ، مصادر ا0مامون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي، الجزء
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 .9117قانون االلتزامات والعقود املغربي، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الثانية، 
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 قوانين:

  9101فبراير  03صيغة محينة بتاريخ  0202غشت  09/ 0220رمضان  2قانون االلتزامات والعقود املغربي ظهير. 

  واملنشور بالجريدة 092-12-0تعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية، ظهير الشريف رقم امل 72.17القانون .

 11/09/9112في  7734الرسمية رقم 

  21) 0427رمضان  9صادر في  0.04.001املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، ظهير شريف رقم  014.09القانون رقم 

 (.9104يوليو  94) 0427رمضان  91الصادرة بتاريخ  1921( ، الجريدة الرسمية عدد 9104يونيو 

 0429من ربيع األول  04صادر في  0.00.12القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، ظهير شريف رقم  20.13القانون رقم 

(.9100أبريل  2) 0429جمادى األولى  2بتاريخ  7229( الجريدة الرسمية عدد 9100فبراير  03)  
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   ة من آليات الرتكيز االقتاصادياالندماج كآلي
Integration as a mechanism of economic concentration   

الدكتور :  مجيد أحمد أبراهيم 
 استاذ القانون التجاري املساعد             

 العراق - كلية القانون/ جامعة الفلوجة                   
 

                      القادر عبد الرزاق الباحث : عيل عبد 
 باحث يف القانون الخاص

 العراق  - جامعة الفلوجة /كلية القانون             
 
 

abstract 
There is no dispute that the processes of economic concentration between 

projects are through several mechanisms, and the merger is one of the mechanisms or 

means that lead to the processes of economic concentration of projects. It has become 

one of the most important and recent topics of research. We find that competition and 

anti-monopoly legislation in various countries have given this topic attention As 

economic concentration is a double-edged sword that can be used to achieve certain 

benefits or defects according to each case, which forced this legislator to adopt a special 

policy to control economic concentration operations based on reconciling between 

respecting the will of projects to expand and external growth on the one hand, and 

combating the effects of competition that On the other hand, it may result from the 

economic concentration of projects. 

 
 الملخص

أصاات ت  قد ، ؤدي إلى عمليات ال ركيز االق صااادي للمراااري من األليات أو الوسااا ا ال   االندماج يعد 
مخ لف الدوا قد أولت هذا   رااااريعات المنافسااااال ومن  اال  كار ف  ، فنجد انمن أهم وأ دث موضااااوعات الت ث

ف   ، وذلكاالندماج كآليال من آليات ال ركيز االق صاااااااااااادي ف  هذا الت ث الذلك سااااااااااان ناو الموضاااااااااااو  تااله مام، 
الندماج اال ركيز االق صاااادي للمرااااري  ونخصااا  المت ث الثان  لدراساااال  ماهيال الوا لدراساااالنخصااا  امت ثين 

 .واثره ف  ا كام المنافسال
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 المقدمة
  البحثمدخل تعريفي بموضوع  -أولا 

ن ماالندماج اليات عدة ويعد خالا   كون منز االق صااااااااادي تين المراااااااااري  يال خالف أن عمليات ال رك
أصااااااااااااات ت من أهم وأ دث  قد ،ال    ؤدي إلى عمليات ال ركيز االق صاااااااااااااادي للمرااااااااااااااري  األليات أو الوساااااااااااااا ا
مخ لف الدوا قد أولت هذا الموضااااااااااو    رااااااااااريعات المنافسااااااااااال ومن  اال  كار ف  ، فنجد انموضااااااااااوعات الت ث

ة ساااساااالو ذو  دين يمكن اسااا خدامي ل  ايع مناف  أو عيوة معينال   يعد   ز االق صاااادييال ركتااله مام، إذ ان 
ى ز االق صااادي  اوم عليالمراار  أن ي تنى سااياسااال خاصااال لضاات  عمليات ال ركر هذا األم، مما أضاا ر كا  الال

ال وفيع تين ا  رام إرادة المراري  ف  ال وس  والنمو الخارج  من جهال، ومكاف ال آثار المنافسال ال   قد  نجم عن 
 . ز االق صادي للمراري  من جهال أخرىال ركي

 بحثال أهمية -ثانياا 
 ظهر اهميال الت ث ف  ان موضو  االندماج كآليال من آليات ال ركيز االق صادي للمراري  من المواضي    

 المس  دثال وقلال الدراسات الاانونيال ال    ناولت دراسال هذا الموضو  مما دفعنا الخ يار الموضو . 

 البحثمشكلة  -ثالثاا:
ق صاااادي للمرااااري  اذ نظم ا كامي ف  مادة وا دة فا  وهو لم يه م المرااار  العراق  تموضاااو  ال ركيز اال  

  ت عنوان الم ظورات فنرى أن  "0242( لساااانال 41( من قانون المنافسااااال ومن  اال  كار رقم )9المادة )" ن  
 هنالك قصور  رريع  ف  هذا الخصو  على الرغم من أهمي ي.

 البحثهدف  -رابعاا:
ضاااو  االندماج توصاااةي آليال من آليات ال ركيز االق صاااادي ف  يهدف الت ث الى  سااالي  الضاااوم على مو   

ضااااااوم ا كام المنافسااااااال وتيان موقف الاانون العراق  والاوانين الماارنال ال   نظمت موضااااااو  ال ركيز االق صااااااادي 
للمراااري  وم اولال معالجال الاصااور ال رااريع  ف  الاانون العراق  والذي قام ت نظيم ال ركيز االق صااادي ف  قانون 
المناافساااااااااااااااال ومن  اال  كاار من خالا  ااديم ال لوا والما ر اات ال   نجادهاا من األهمياال تمكاان ل  ايع ال ر  

 المرجو من هذه النصو  الاانونيال. 

 منهجية البحث -خامساا:
اع مدنا ف  دراس نا لموضو  ال نظيم الاانون  لل ركيز االق صادي ف  ضوم ا كام المنافسال على   

الماارن، ويكون من خالا اس عرا  النصو  الاانونيال ال   نظمت موض  ال ركيز االق صادي المنهج ال  ليل  
وقانون "للمراري  ف  كا من فرنسا ومصر والعراع وس كون دراسال قانونيال ماارنال تين  انين ال جارة الةرنس  

  مايال المنافسال
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 0242( لسني41منافسال ومن  اال  كار رقم )المصري، وقانون ال 0222( لسني3ومن  الممارسات اال  كاريال رقم )
، اذ من خالا المنهج ال  ليل  الماارن نساا  ي    ديد اوجي الرااتال واالخ الف الموجودة ف  الاوانين م ا "العراق 

 الماارنال واالخذ تما هو اصلح.

 بحثخطة ال -سادساا:
ومن اجا   ايع االهداف  االندماج كآليال من آليات ال ركيز االق صااااااااااااااديمن أجا اال ا ال تموضاااااااااااااو    

ال ركيز االق صاااااااااادي للمرااااااااااري   ماهيال مت ثين نخصااااااااا  االوا لدراساااااااااال ناسااااااااامي على ت ثالا المرجوة من هذ
 .االندماج واثره ف  ا كام المنافسالالثان  لدراسال  ونخص  المت ث

 
 المبحث الول

 ماهية التركيز القتصادي
يوم وما نعيراي من ساي رة لرؤوا االمواا والراركات، لعا من اتلغ ال وصايةات ال   يوصاف تها واقعنا ال

كلم ون ن  ينما ن ، ، ف لك ظاهرة قد عمت تأثارها على الكثير من جوانة ال ياة"عصاااااااااااااار العولمال"ان ي لع عليها 
على العولمال فن ن الناصااااد العولمال االق صاااااديال فا ، تا  رااااما جمي  مجاالت ال ياة الثاافيال والروات  االج ماعيال، 

 ظ ان العالم قد  أثر  أثرًا كتيرا تالثورة المعرفيال الراملال ال   عمت كا مجاالت ال ياة ، ومن أهم هذه الم  يرات فنال
ه  ال  يرات االق صاديال،  يث كان لهذه الثورة المعلوما يال والعولمال دورهاااااااا علاااااااى االق صااااااااد ال   أثرت على جمي  

مما أدى  ، وقلت  كاليف االن اجوميساارة وزادت وسااا ا الناا و نوعت وسااا ا االن اج ، فأصاات ت آليات االن اج سااهلال
إلى زيادة المتيعات وذلك لدخوا المن جات إلى اساااااواع جديدة وعدم اق صاااااارها على الساااااوع الم ل  فأصااااات ت  أخذ 

لجهود ت اتعدًا عالميًا ومن ثم ان هذه العواما أدت إلى ان  أخذ الراااااااااااركات من نى أخر ف  ال عامالت ال جاريال فتدأ
ا ياااااااال أخااااااارى ، ومن نقدرا ها الماليال قدرات تع  الدوا  ظافر ألنرام رركات ذات قوة اق صاديال كتيرة  ضاه  ف  

نجد ان الرركات الص يرة وجدت نةسها مض رة إلى انرام  ركيزات اق صاديال لمواكتال هذا ال  ور وذلك ل كون لديها 
 مسي رة على السوع.الادرة على المنافسال م  الرركات الكتيرة وال

وعلياااااي سناسااااام المت ث إلاااااى م لتين، االوا لدراسال ال عريف تال ركيز االق صادي، ون ناوا ف  الثان  ررو  ال ركيز 
 االق صادي.

 المطلب األول
 التعريف بالتركيز القتصادي

ماات ق صاادات الادوا مان از اال تعاد من صاف الااارن الماضا  تساتة ماا راهد ي ا "ال ركيز االق صاادي"لام يظهار 
ماالياي كاتاياره دفعت المرااري  الموجاودة فا  هاذه الادوا الى ان  لجأ الى عملياات ال ركيز االق صاادي ، لك  

اوع و  اور وسا ا الناا ادى  س  ي  ان   جااوز  لك االزماات هاذا مان جاناة ومان جااناة اخار فاأن انة ااو الس
  او، وقد  تنات كثيار مان الادوا سياسال االنةا اده تاالرغم مان تعاد المسافاتاعاالم رقعاي ج رافياال و ن يصاتاح الأالى 
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ت االق صاااااااديال والمركز وماااااان المال ظ أن مص لح ال جمعااااااا (711)االق صااااااادي واقاااااارار المنافسااااااال ال اااااارة 
 ري .، والسي رة على السوع لها نةا معنى ال ركيز االق صادي للمرااالق صادي

ول عريف ال ركيز االق صااااااادي للمراري  التااااااد لنااااااا ماااااان  عريةااااااي ماااااان النا يااااااال االق صاااااااديال والةاهيال والاانونيال وهذا ما 
 -وعلى الن و اآل   : الناا سن ناولي ف  هذا 

 
 تعريف  التركيز القتصادي عند القتصاديين -أولا 

  سااام تنماااو  اااجااام المرروعات مااان جهاااال وتانخةا   ظااااهرة اق صااااديال تأناااي " يعرف ال ركيز االق صادي
 .(712)عدد المرروعات ال    عما ف  السوع من جهال اخرى" 

ويعاة على هذا ال عريف اني اه م تالوصاااااف االق صاااااادي لل ركيز االق صاااااادي للمرااااااري  واهما الوضااااا    
 الاانون  الذي ال ياا اهميال عن الوض  االق صادي.

ادرة ي وزها مرااااااااارو  معين ي مكن تها من   ديد االساااااااااعار واالن اج وال وزي  ني سااااااااال ال او مأت ويعرف "
وال  كم ف  الكميات المن جال واعاقال المنافساااااااال الةعليال ف  الساااااااوع المعنيال ويكون م  كما ف  الساااااااوع المعنيال ويكون 

 )713(م  كما ف  االن اج وف  السوع الج رافيال"
العمليات االق صااااديال ولم ي  رع الى أي جانة قانون  ويعاة على هذا ال عريف تاني ايضاااًا قام توصاااف 

 ينظم هذه العمليات االق صاديال.
ويمكن  عريف ال ركيز االق صاااااااادي تاني ظاهرة اق صااااااااديال قانونيال مر ت ال ار تا ًا وثياًا، وم ددة تموجة 

 المراري . الاوانين و هدف هذة الظاهرة الى  اليا عدد المراري  ف  مجاا معين مااتا زيادة  جم هذة

  -التعريف الفقهي : -ثانياا 
يعااارف ال ركيز االق صاااادي للمراري  تأناااي "سااال ال أو ماااادرة اق صااااديال يم لكهاااا مرااارو  معين  مكناااي مااان 
  ااااديااااد االن اج وكمي ي و وزيعهااااا فااااضااااال عاااان اسااااعارها ممااااا يمن ااااي الااااادرة علااااى اعاقال المنافسال الةعليال ف  السوع 

 .(714)المعنيال"
وهناك من يعرفي تأني "ظاهرة اق صاديال  نرأ ماااااااان خااااااااالا  ك ا او  جم  مؤسسين او اكثر م خااااااااذه ماااااااان 
 االندماج او ممارسال النةوذ والسي رة او من المؤسسات المر ركال ركاًل لها  يث  رما  مان ورام ذلاك اماا الاى  اةاادي

                                                           

( د. أكرم م مد  سااااااااين، أ كام ال ركيز االق صااااااااادي للمراااااااااري  ، دراسااااااااال ماارنال، مجلال العلوم الاانونيال، كليال الاانون جامعال 711)
 .1،  ۲۱۰۲، (۲ت داد، العدد )

ل ركيز ف  ضاااوم أ كام المنافساااال، تدون نارااار، تدون مدينال نرااار، تدون د. عتد العزيز تن ساااعد الدغيثر، أساااا النظر ف  ا (712)
 .491؛ د. ض ى أتراهيم السعدي، مصدر ساتع،  6سنال نرر،  

 .00  االم ي يى عتد ال ميد، الممارسات اال  كاريال النا جال عن ال ركيز، تدون نارر، مصر، تدون سنال نرر، (713)
 .۲۲  مصدر ساتع،( االم ي يى عتد ال ميد، 3)
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ع من خالا اعادة هيكل ي ى قوة اق صاديي وا  كار السو منافسااااااااال مؤسسااااااااات أخاااااااارى لهااااااااا وامااااااااا الااااااااى االس  واذ عل
 . (715)و  ييره"

 ديااااد ن يكون  أدي اكثاااار ماااان ولكاااان مااااا يااااعاااااة علااااى هااااذا ال عريف انااااي  عريف وصة  لل ركيز االق صا
ن كااااان فاااا  أز و يلاانونيااااال لل ركيااااز، فااااال ركللمةهااااوم الةاهاااا  لل ركيااااز االق صادي، فاد اغةااااا هااااذا ال عريااااف الجوانااااة ا

 . (716)جاوهاره اق صاادي فاأن  نةياذه مر ت  تعمليات قانونياي كثيره وكتيرة
و ه ولعا اهاااااااام ال عريةات ال    ناولت موضااااااااو  ال ركيز االق صادي هو ال عريف الذي اع تر ال ركيااااااااز "

ع ما  فادان ر دا ام فا  هيكلاال الساو و  جما  مؤسس ين او اكثار ضامن  ركيلي قانونياال معيناي تا ياال أ اداث   يأ ك ا 
 . (717)كا المؤسسات المج معال الس االلي ها ل عزيز قوة اق صاديي لمجموعها" 

  -التعريف القانوني:  -ثالثاا 
راااااااااريعات ال ن اغلة ال ألى إكيز االق صاااااااااادي فيجة ال نويي أما تالنساااااااااتال لل عريف الاانون  لعمليات ال ر 

ل ركيز وانما  اوم توصاااااف  االت ال ركيز االق صاااااادي وذلك الن اع ام ال عريف يكون  ع    عريةًا م ددًا لمةهوم ا
 من اخ صا  الةاي وليا من اخ صا  ال رري .

( 102ونال ظ ان المراااااااار  الةرنساااااااا  ف  التاة الرات  من الةصااااااااا الثالث لاانون ال جارة المعدا تالعدد )
( عند اندماج اثنين 4ال ركيز االق صااادي ي كون ) -"اوالً ( من الاانون على 4/132قد ن  ف  المادة ) 0224لساانال 

( 3( عندما يكون لرااااخ  أو اكثر السااااي رة على مراااارو  وا د على االقا، )0أو اكثر من المرااااروعات المساااا الال.)
رام و راااأعن  ريع المرااااركال ف  راا الماا  غير متارااارة ساااوامأو عندما يسااا  وذ مرااارو  او اكثر ت رياال متارااارة 

 -اً و عدة مرااااري  أخرى. ثانيألساااي رة جز يا او كليا على مرااارو  ا، تعاد أو تاي  رياال اخرى، على اتع  االصاااو 
 انرام مررو  مر رك يؤدي تصةال دا مال مهام و دة اق صاديال مس الال يركا  ركز ف  معنى هذه المادة". 

نسا  لام ياعارف ال ركيز ن المرر  الةر أمان قاانون ال جارة الةرنس  نجد ( 4/132ومان خالا ن  المادة )
االق صاادي للمراري  وانما اك ةى ت  دياد االليات الاانونياال ال ا  مان خاللهاا   كاون ال ركيزات االق صااديال 

وال صرفات ال ا  يمكان ان  اؤدي إلاى  ادوث  أثير م ساوا علاى مررو  آخر كاالندماج والسي رة والرركال 
 .(718)الااتضال

                                                           

 رو ال ا عتيرة مزغيش، االليات الاانونيال ل مايال المنافساااات ال رة من الممارساااات المايدة للمنافساااال وال جمعات االق صااااديال، (715)
  .313،  0246دك وراه، جامعال م مد خضيره تكيره، كليال ال اوع والعلوم السياسيال ، الجزا ر، 

  .313  مصدر ساتع،( عتيرة مزغيش، 0)
الجالد وخالد عتداهلل جمعال، المركز المساااي ر ف  قانون  مايال المنافساااال ومن  الممارساااات اال  كاريال، دراساااال  د. وليد عزت (717)

  .۲۲،  ۲۱۲۱ماارنال، دار مصر للنرر وال وزي ، الااهرة، 
ال تاتا، ن، جامع( ا مد سام  عتااااااااد علااااااااوان، ال نظيم الاانون  لل ركز االق صادي، دراسال ماارنال، ا رو ال دك وراه، كليال الاانو 718)

۲۱۲۰  ،۲۰. 
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( مان قاانون  مايال 1ر  المصاري مان  عارياف ال ركيز االق صاادي فاااد ناصات "الماادة )أماا ماوقاف المرا
( %02علاى أني قادرة الرخ  الذي  زياد  صا اي علاى ) ٥٠٠٢( لسنال 3المنافسال ومن  الممارسات اال  كارياال رقم )

ها دون أن يكون لمنافسيي الادرة على مااان  ااالاااك الساااوع على إ اااداث  أثير فعاا علاااى األسعار أو  جم المعرو  ت
  (719)ال د من ذلك".

ي تين لناااا أن المرااار  المصاااري قاااد ارااا ر  لاياااام ال ركياااز االق صاااادي للمرااارو  ان يكاااون لاااي  صال معينال 
ذلاك أن  نعند ام الكهاا ياكاون قاد  اوافرت لديي السي رة الةعلياال علاى الساوع مان خاالا ممارسا ي المنةردة فضاال عا

 اؤثر  لاك الاادرة علاى األساعار و جام المعارو  منهاا فا  الساوع ما   ايياد ياد المنافسايان فا  الا  كم فا  الساوع 
 المعنياال أو األسعار. 

ناااي ال يكاااون أ( مااان الساااوع ف%٥٢ماااا أقاااا مااان )ناااي كااالماااا كاااانااات  صاااال مرااارو  أوي ر ة علاااى ماااا  اااادم 
 ركياااااااااااااز االق صاااااااااااااادي، وال ي ر ة علاااااااااااااى ممارساااااااااااااا ي لنراااااااااااااا ي ا ضرار تمصالح المنافسين أو ضااااااااااااامن صور ال

  (720)المس هلكين.
( مان قاانون المنافساال ومن  4اماا موقف المرر  العراقا  مان  عريف ال ركيز االق صاادي فاد ارار اليي  فا  "الماادة )

 . (721)ج ررك ين أو اكثر تاصد  وسي   ص ها ف  السوع"تاناي اندما ٥٠٠٠( لسنال 41اال  كار العراق  رقم )

اناا مان ال عرياف اعااله الندماج ن اأا خدم مص لح االندماج وال ايااال ن المرار  العراقا  قاد اسأ وي تايان ل
 اادي والصأخارى لل ركيز االق  ال علاى راكاا وا اد مان اركاا ال ركياز االق صاادي للمرااري  فهنالاك صاوراً إال يادا 

فساااال وفاااع قاااانون المنان مةهاااوم االندماج فااا  قاااانون الرركات يخ لاااف عااان مةهوماااي أ ا صااار علاااى االندماج فا ، اذ 
الماادة  ال ركيز االق صاادي إذ نصات مةهومن المرر  العراق  ف  قانون المصارف كان اكثر دقال ف  تيان ألذلك نجد 

و يك سة امااااا تااااصااااورة أو ي  ااااد ماااا  مصاااارف آخاااار أال يندمج اي مصاااارف  -4"ماااان قااااانااااون المصارف علااااى"( ۲۲)
متاررة أو غير متارارة كاافاال موجاودات اي مصارف اخار او يأخذ على عا اي ال زاماا تادف  قيماال اي ودا ا  لادى اي 

م الادخاوا فا  اي اندماج او ياادم اي مصارف يع از  – 0مصارف آخار اال تموافاال مستاال مان التناك المركزي العراقا ،
( يومًا علااااى االقااااا وياااااااازود 92( ارعارا مستاا الى التنك المركزي العراقاااا  قتااااا )4ا  اااااد او اك ساة تموجة الةارة )

يااااايم التنااااك المركزي العراقاااا  المااااوارد الماليااااال واالداريااااال واالفاااااع  – 3التنااااك المركاااازي تاااااي معلومااااات ي لتهااااا منااااي 
س اتليال الاا مااااااال والما ر ااااااال وال يوافع على االق راو اال اذا كان المصاااااارف سينرأ ن يجااااااال لمعاملااااااال  س وف  جمياااااا  الم

لاى معاملاال ا  عولان يوافاع التناك المركزي اّلعراق". "ل صاوا علاى  ارخي  كمصارف جديادالمعايير اذا كاان يل ما ا
                                                           

المركز المسااااي ر للمراااارو  ف  السااااوع على ضااااوم ا كام قوانين  مايال المنافسااااال ومن  الممارسااااات   ادرا،فك ور د. خليا  (719)
 . ۲۲  مصر، ،اال  كاريال، دار النهضال العرتيال

 .۲۰،  ۲٠٠٢كز الت وث الترلمانيال، ( د. عا ف  سن النال ، اال ر ال  ليليال لاانون  مايال المنافسال ومن  اال  كار، مر 720)
( ف  1414المنرور ف  جريدة الوقا   العراقيااااااااااااااال تالعاااااااااااااادد ) ٥٠٠٠( لسنال 41( قانون المنافسال ومن  اال  كار العراق  رقم )721)

9/3/0242. 
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ن أذا كاااان مااان الواضح إ إالكتيااار  ن مااان راااانها ان  الاااا المنافساااال الاااى  اااد( يكاااو ٥ليهاااا فااا  الةارة )ما ر اااال مراااار ا
 أثيرا ها االيجاتياالالم وقعاال  ةاوع اي  أثيرات مضادة للمنافساال( وتذلك منا  هاذا الاانون اندماج اي مصارف او ا  اد 

 .(722)او اك ساتي لموجودات المصارف االخرى دون موافاال التنك المركزي"

 لب الثانيالمط
 شروط التركيز القتصادي

لما كان ال ركيز االق صاااااااااادي لي الادرة على ال أثير ف  ساااااااااوع المنافساااااااااال، وهذه الادرة  خ لف تاخ الف  
ناوا ف  هذا لذلك ساااااان ، كيز االق صااااااادي ي  لة راااااارو  معينالالسااااااوع ال   يتاراااااار فيها النرااااااا  لذلك ف  ايع ال ر 

 . الن و اال   وعلىالم لة ررو  ال ركيز االق صادي 
 ان يتمتع المشروع بالقوة القتصادية -أولا 

ن من أهم المؤرااارات ال    دا على وجود ال ركيز االق صاااادي هو المؤرااار الكم  أي ال صاااال الساااوقيال إ
ال   يم لكها المررو ، ف جم ال صال السوقيال ال    عود للمررو  لها أهميال ف  تيان مدى   اع ال ركيز االق صادي 

واع إذ كلما زادت  لك ال صااااال ال    عود للمراااارو  كلما زادت المادرة االق صاااااديال ف  سااااوع المنافسااااال، وقد ف  االساااا
تاا ها على ن و مرتح  عرفت الاوة االق صاديال تأنها ه  " قدرة رركال أو مجموعال من الرركات على رف  األسعار، وا 

لة رة  ويلال من الوقت، وعرفت أيضااااااا تاوة عند مساااااا ويات  ةوع المساااااا وى الذي يمكن أن يسااااااود ف  ظا المنافسااااااال 
اال  كار عندما   صاااا الراااركال على مركز مهيمن، و سااا أثر ت صاااال كتيرة ف  الساااوع ذات الصااالال، أو عندما  كون 

 . (723) ص ها السوقيال أكتر تكثير من  صال أكتر المنافسين لها"
ية ر  أن  نافساااااااال الةعالال وال  ن مةهوم ال ركيز االق صاااااااادي توصاااااااةي قوة  عيع المأفاد  تين لنا سااااااااتاًا 

ال ركيز االق صادي ي  ا ف  سوع المنافسال مكانال مهيمني مما يضمن لي االس  واذ على  صال كتيرة ف  السوع ال 
  ناساااة ف   جمها تين  صااا  المنافساااين اآلخرين ف  نةا الساااوع، و  دد مادار ال صاااال ال   تموجتها يسااا نت  

( او اكثر تموجة هذه ال صااااااااال، توصااااااااةها مؤراااااااارًا على وجود الادرة %32)على وجود ال ركيز االق صااااااااادي تمادار
االق صاديال ومدى  أثيرها ف  السوع، ومن ثم يخولي مكنال ال صرف تاس االا من غير اع تار للمنافسين اآلخرين ف  

ع وجود ن ي  اأى وضا  نساة م ويال من خاللها يمكن قد ا جهت إل (724)المنافساال ولذلك نجد قوانين المنافساال  ساوع
 . (725)ال ركيز االق صادي

                                                           

  .4/9/0221( ف  ٦٨٩٣، المنرور ف  جريدة الوقا   العراقيال تالعدد )٥٠٠٢( لسنال 91قانون المصارف العراق  رقم ) (722)
 .۲۲االم ي يى عتد ال ميد، مصدر ساتع،   (723)
 كالاانون المصري والعراق  والم رت  واالمارا   وس ناوا هذه النسة ف   جم ال ص  ال   ي لتها ال ركيز االق صادي. (724)
وي  ، مريك  واألورت  والكد. أ مد عتدالر من المل م، اال  كار واألفعاا اال  كاريال، دراساااااااااال   ليليال ماارنال ف  الاانون األ (725)

 .21  ٠٨٨١كليال ال اوع جامعال الكويت، ال تعال األولى 
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و كون ال صاااال الساااوقيال ال   يم لكها المرااارو  وال     مثا تساااي رة المن ج على  صاااال كتيرة من السااالعال 
المعنيال ف  ساااااوع المنافساااااال، فضااااااًل عن ذلك قدرة المن ج على وضااااا  العراقيا والعاتات لدخوا منافساااااين جدد ورف  

ما هي نسؤؤبة حجا الحصؤؤة التي تعد كالية لوصؤؤف مالكها لي حالة قوة ويثار السؤؤلال به ا الصؤؤدد ، (726)االساااعار
 ؟. سوقية تلدى إلى تكوين التركيز القتصادي

لإلجاتال على هذا ال ساااؤا هناك ا جاهين يااا مادار ال صااال السااوقيال ال   يم لكها المراارو  ف  السااوع 
لى اا  جم المتيعات ال   ين جها المررو  وذلك عيع مد على قي"المعنيال تإ تا  أ د اال جاهين وهما: اال جاه األوا 

أساا الايمال أو العدد وعلى ذلك فان المررو  االكثر متيعًا يع تر ف  مركز افضاااااااااااااا مااااااااااااان مركز المرروعات ال   
( فان ال صاااااااال الساااااااوقيال لهذا المرااااااارو   كون %32 كون اقا متيعًا، اي تمعنى ان المرااااااارو  الذي ي اع متيعات )

جاه الثان  فيعوا على مادرة المراااااااااااااارو  ا ن اجيال للساااااااااااااالعال المعنيال فمادرة ال اجر االن اجيال  كون (، أما اال 32%)
ت سااااااة قدرة هذا ال اجر على االن اج فالمراااااارو  االكثر ان اجًا  كون مادر ي االق صاااااااديال ال    ع تر أساااااااا المركز 

( من  جم االن اج الكل  للسلعال %12ين ج )المسي ر اكتر من المررو  الذي ين ج اقا ومةاد هذا ان المررو  الذي 
 .(727)"(%12اومن جا ما  كون  ص ي ف  السوع ه  )

ونؤيد اال جاه األوا والذي يع مد على  جم المتيعات، وذلك الني يعد أكثر دقال عن  ايااال  اأثير المررو     
ا كثر من سااالعال ف  الساااوع، ويةراااعلى الساااوع ال نافسااايال، وهذا على خالف اال جاه اآلخر إذ أن المرااارو  قد ين ج أ
 .(728)ف   سويع الةا   من ا ن اج، وهو ما ال يمكن اع تاره ضمن  ص ي ف  السوع

لذلك وجة علينا الوقوف على  جم ال صاااال الساااوقيال ال   يسااا ند عليها ال ركيز االق صاااادي و خ لف هذه    
 -ال ص  على ال ةصيا اآل  :

  -الحصة الكبيرة لي السوق: -1
 جم ال صاااال الساااوقيال ال    عد مؤرااارًا على وجود ال ركيز االق صاااادي  مادار  جم هذه ال صاااال لمعرفال 

( من سااوع المنافسااال المعنيال، %92( او )%92ف  السااوع، فاد قضااى تأن المراارو  الذي يملك  صااال  صااا إلى )
ار فضاااًل كم ف  األسااعيعد مؤراارا على وجود ال ركيز االق صااادي، إذ يملك مادرة اق صاااديال من خاللها يساا  ي  ال  

فر  سي ر ي على السوع المعنيال مما يل ااااااع تاألخرين ضررًا، ف جم ال صااااااال فاااااا  السااااااوع  ركا معيارًا جيدًا  عن
على وجاااااااااود ال ركيز االق صاااااااااادي لمررو  ما، ولكن قد   دث ف  تع  اال يان ظروف اس ثنا يال أو خاصال  ودي 

                                                           

د. أميرة عتدال ةار م مد، الوسااااااا ا الاانونيال لمكاف ال الممارسااااااات اال  كاريال و مايال المنافسااااااال، دراسااااااال ماارنال تين الاانون  (726)
 .۲۷،  ۲۱۰۱وع، جامعال الااهرة، المصري وال رريعات االمريكيال المااتلال، ا رو ال دك وراه، كليال ال ا

 .26د. أ مد عتدالر من المل م، مصدر ساتع،   (727)
 .۰۲  ۲۱۱۲د.  سين الما  ،  نظيم المنافسال، دار النهضال، مصر،  (728)
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ال المنافساااااااال، مما يؤدي الى فادان  جم ال صاااااااال ف  الساااااااوع ألهمي ها الى  ع يا الساااااااير او الجريان ال تيع  لعملي
 .(729)كمؤرر على قيام ال ركيز االق صادي، ومن ثم ي عين الرجو  إلى معيار آخر مكما

  -الحصة المتوسطة لي السوق: -2
أما ال صاااااااال ذات ال جم الم وسااااااا  ف  الساااااااوع فه  ال صاااااااال ليسااااااات تال جم الكتير ال    صاااااااا لدرجال 

نما ه   صااااال %٠٠(، وال ه  تال صااااال ذات ال جم الصاااا يرة ال    صااااا لدرجال )%92)( أو 32%) ( أو أقا ، وا 
  (730)( من  جم السوع.%22( وال  زيد عن )%٥٢ وصف تالم وس ال وال   ال  اا عن )

  -صغر الحصة السوقية: -3
رااارو  أي م يعد صااا ر ال صاااال الساااوقيال مؤرااارًا على غياة ال ركيز االق صاااادي للمرااارو ، ودليا ذلك أن

( ف  الساااااوع ال يعد ذلك  ركيزًا اق صااااااديًا، فمثا هذه ال صاااااال الصااااا يرة  سااااا تعد وجود %٠٠يم لك  صاااااال أقا من )
 ال ركيز االق صادي.

ن المرااااارو  اصاااااتح ذات  ر يز أال صاااااال الساااااوقيال ال   يعد تموجتها أما موقف ال راااااريعات الماارنال من 
ستال وهذا على خالف المرر  المصري قد اع تر سي رة مررو  معين اق صادي فان المرر  الةرنس  لم ي دد هذه الن

( من قانون  مايال المنافساااااال ومن  الممارساااااات 1المادة )"( من الساااااوع يعد  ركيزا اق صااااااديًا إذ نصااااات %٥٢على )
 السي رة على سوع معنيال ف    تيع ا كام هذا الاانون ه  قدرةإني على  0222( لسنال 3اال  كاريال المصري رقم )

(% من  لك السااوع على ا داث  أثير فعاا على االسااعار او  جم المعرو  ٥٢الرااخ  الذي  زيد  صاا ي على )
تها دون ان  كون لمنافسااايي الادرة على ال د من ذلك"، أما موقف المرااار  العراق  فاد اع تر ان المرااارو  يكون ذات 

( من قانون المنافسال 9يال وقد نصت "المادة )( ف  السوع المعن%22 ركيز اق صادي م ى ما كانت  ص ي السوقيال )
على إني ي ظر اي اندماج تين رااااااااااارك ين أو اكثر وايال ممارساااااااااااال  جاريال مايدة اذا  413ومن  اال  كار العراق  رقم)

( أو اكثر من مجمو  %22كانت الرااااركال أو مجموعال من الرااااركات مندمجال أو مر ت ال م  تعضااااها  سااااي ر على )
( أو اكثر من مجمو  متيعات ساااااالعال او خدمال معينال" %22نال أو اذا كانت  سااااااي ر على)ان اج ساااااالعال أو خدمال معي

 ومن ثم نجد ان موقف المررعين قد أخذ تال صال الم وس ال.
 

 قدرة المشروع على منع المنالسه لي السوق -ثانياا 
ساااااوع، لمن المعلوم أن نصاااااية المرااااارو  ف  ساااااوع المنافساااااال يع مد على قياا الاوة اال  كاريال لي ف  ا

نما يساا لزم األمر من  دخوا منافسااين جدد للسااوع ال ن و أم افساايال توضاا  عوا ع  من  من دخولهولكن هذا ال يكة  وا 

                                                           

د. فؤاد م ساااااااان جمعان، الوضاااااااا  المسااااااااي ر ف  قانون  مايال المنافسااااااااال ومن  الممارسااااااااات اال  كاريال ف  كا من الاانون  (729)
 .44،46نون اليمن ، رسالال ماجس ير، معهد الت وث والدراسات العرتيال، مصر،  المصري والاا

،   ۲۱۰۲د. ساااام  عتد التاق ، إساااامة اسااا  الا المركز المساااي ر ف  العالقات ال جاريال، دار النهضاااال العرتيال، مصااار، ( 730)
۱۰. 
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ال واجز  ، إذ يراد تها " (731)وض  العراقيا لمن  ال  ور وال وس  إلى ال د الذي يضيع عليهم الدخوا ف  المنافسال 
 ر ف  سوع معينال عن عمد، وذلك  قصام المنافسين لها، أو من  والعوا ع ال    ضعها المنرأة ذات الوض  المسي

  (732)دخوا منافسين جدد لها من أجا السي رة على  لك السوع".
إذ أن العنصااااار الر يا ف  قيام ال ركيز االق صاااااادي هو الاضاااااام على المنافساااااين الم واجدين ف  ساااااوع 

لسااااااااااااااوع، ويكون ذلك عن  ريع نوعين من العوا ع ال نافا لمن ج معين ومن  دخوا المنافسااااااااااااااين الجدد إلى هذه ا
والموان  ال   من خاللها يمكن إضااااعاف الادرة ال نافساااايال لهم تما يؤدى إلى خلع ال ركيز االق صااااادي، ويمكن  اساااايم 

 (733)هذه العوا ع أو الموان  الى نوعين وه  موان  قانونيال و تيعيال.

 -الموانع القانونية: -1
وانين وأنظمال   نظم عما المراااااري  ف  السااااوع وكذلك  نظيم الدخوا إلى هذا وهو ما  ضااااعي الدوا من ق   

ن هناك أمال، ومما  جدر االرااااااارة إليي إلى السااااااوع ت يث يكون الدخوا إلى هذه االسااااااوع مايدة ت لك الاوانين واألنظ
ار منظم او اال  كمسااااااميات أخرى   لع على هذه الموان  أو العوا ع، كمصاااااا لح اال  كار الاانون ، او اال  كار ال

غير ال تيع ، وف  جمي   لك الصااااور لال  كار الذي  نظمي الساااال ات المخ صااااال ف  دولال معينال إذ يكون الدخوا، 
أو الخروج من سااااااااااوع من ج معين أو خدمال معينال، منظم وفع  لك ال رااااااااااريعات، سااااااااااوام كان ذلك عن  ريع  اوع 

واجز الاانونيال ه   عد أرااااااد الموان  على دخوا المؤسااااااسااااااات االم ياز أو عن  ريع ترامات االخ را ، ولعا هذه ال 
 .(734)الجديدة إلى سوع ال نافا

  -الموانع الطبيعية لتتمثل بؤؤؤؤ : -ا2
 -التفوق التكنولوجي : -أ
 يث يساااا  ي  المرااااااااااااااااااااااارو  ذات ال ةوع ال كنولوج  الاضااااام على أي منافسااااين م  ملين والم افظال على مركزه   

تةضاااااا  ةوقي ال كنولوج  أو ال ادم ال ان  والذي يكون من راااااأني   ساااااين الجودة أو  خةي   اال  كاري، ويعود ذلك
 ( 735)من  كلة ها، وتذلك يعد ال ةوع ال كنولوج  من عناصر ال ادم االق صادي.

 -التدرج القتصادي : -ب

                                                           

 .٢٥االم ي يى عتد ال ميد، مصدر ساتع،   (731)
لمسااااااااي ر ف  قانون  مايال المنافسااااااااال ومن  الممارسااااااااات اال  كاريال ف  كا من الاانون الوضاااااااا  اد. فؤاد م ساااااااان جمعان،  (732)

 .۰۷،  0243المصري واليمن ، رسالال ماجس ير معهد الت وث والدراسات العرتيال، مصر، 
،   ۲۱۰۰د. م مد على الرياة، الوض  المسي ر وأثره على المنافسال، رسالال ماجس ير، كليال ال اوع، جامعال اليرموك،  (733)

٠٢. 
د. سااااااااا وت جه ، ال مايال الاانونيال للمنافساااااااااال ال رة ومراقتال اال  كارات ، دراساااااااااال ماارنال، أ رو ال دك وراه ، كليال ال اوع  (734)

 .۲۱،  ۲۱۰۱-۲۱۰٩والعلوم السياسيال، جامعال مولود معمري  يزي 
 . 46د. م مد على الرياة، مصدر ساتع،   (735)
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ن اج  زاد ال جم ا قدرة المررو  على ان اج كميات كتيرة مما يؤدى إلى انخةا  ال كلةال، فكلما " ياصد تي  
 للمرروعات قلت ال كلةال والعكا ص يح وهذا ما يؤدى ت تيعال ال اا إلى اال  كار ال تيع  لهذه المراري 

تانخةا  األسااعار للساال  المعروضااال  تعًا لذلك، ويعد هذا مانعًا  تيعيًا للمراااري  ذات ال صااال الصاا يرة 
 . (736)"ف  االن اج من دخوا السوع ال نافسيال

ف   0224( لسااااانال 102لذلك ن  المرااااار  الةرنسااااا  ف  قانون ال جارة الةرنسااااا  المعدا تالعدد ) و أكيداً 
على  ظااار كاااا اال ةاقيات الصري ال أو الضمنيال وال  الةات واال  ادات ال    كون ال ايال منها المن  " (٢٥٠المادة )

 ."او الاصر او  ايد المنافسال
( من قانون  مايال 3ذا السااااالوك فن  ف  المادة )اما تخصاااااو  موقف المرااااار  المصاااااري على  ظر ه

على أني " ي ظر على من  كون لي الساي رة على ساوع  0222( لسانال 3المنافساال ومن  الممارساات اال  كاريال رقم )
االم نا  عن إترام صاااااااةاات تي  أو رااااااارام من ج م  أي راااااااخ  أو وقف ال عاما معي  -معينال الايام تاآل  : أ...ة

 ال د من  ري ي ف  دخوا السوع أو الخروج مني ف  أي وقت". على ن و يؤدى إلى
على  0242( لساانال 41( من قانون المنافسااال ومن  اال  كار رقم )٠٠وكذلك فعا المراار  العراق  إذ ارااارت المادة )

و أإني "   ظر أيال ممارسااااااات أو ا ةاقات   ريريال أو رااااااةهيال  رااااااكا إخالال تالمنافسااااااال ومن  اال  كار أو ال د منها 
 -منعها وتخاصال ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأ   :

 أواًل:   ديد أسعار السل  أو الخدمات أو ررو  التي  وما ف   كم ذلك.  
 ثانيًا:   ديد كميال السل  أو أدام الخدمات. 

أساا  م او على أيثالثًا:  ااسم األسواع على أساا المنا ع الج رافيال أو كميات المتيعات أو المر ريات أو العمال
 آخر يؤثر سلتا على المنافسال ومن  اال  كار. 

راتعًا : ال صرف أو السلوك المؤدي لعرقلال دخوا مؤسسات إلى السوع أو إقصا ها عني أو  عريضها لخسا ر جسيمال 
 تما ف  ذلك التي  تالخسارة. 

من قتيا ال وا ؤ  اديم عرو  مرااااا ركال خامساااااًا :ال وا ؤ ف  الع امات أو العرو  ف  مناقصاااااال أو مزايدة وال يعد 
يعلم فيها إ رافها عن ذلك منذ التدايال على أن ال  كون ال ايال منها المنافساااال غير المراااروعال واال  كار وتأيال صاااورة 

 كانت. 
 سادسًا :ال مييز تين العمالم ف  العاود الم راتهال تالنستال ألسعار السل  والخدمات أو ررو  تيعها وررا ها. 

 : أرغام عميا لها على االم نا  على ال عاما م  جهال منافسال لها.  ساتعاً 
 ثامنًا : رف  ال عاما دون مسوغ قانون  م  عميا معين تالررو  ال جاريال المع ادة. 

 اسااعًا : السااع  ال  كار مواد معينال ضااروريال لممارسااال جهال منافسااال لنرااا ها أو راارام ساالعال أو خدمال معينال تالادر 
 رف  سعرها ف  السوع أو من  انخةاضي.  الذي يؤدي إلى

                                                           

 .26،   االم ي يى عتد ال ميد ، مصدر ساتع (736)
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عاررًا :  عليع تي  أو  اديم خدمال تررام سلعال أو سل  أخرى أو تررام كميال م ددة منها أو ت لة  اديم خدمال 
 أخرى

 ادي عرااااار : إرغام جهال أو  رف أو  صاااااوا أيا منهما على أساااااعار أو رااااارو  تي  أو رااااارام خاصاااااال غير متررة 
 زة ف  المنافسال أو إلى إل اع الضرر تي".تركا يؤدي إلى إع ا ي مي

مما  ادم ي تين لنا ل كوين ال ركيز االق صادي للمراري  التد من  وفر ررو  عدة منها  جم ال صال ال      
يسا  ي  من خاللها المرارو  من فر  هيمن ي ف  الساوع والادرة االق صااديال للمرارو ، لل كم عل  ساي رة المرارو  

افا، وكذلك ال ادم ال كنولوج  والةن  الذين يملكها المرااااااااااارو  ويمن اني المادرة على خة  المعن  على ساااااااااااوع ال ن
ال كاليف ا ن اجيال للسااااال  م ا ال لة، وقدر ي على مواجهال المنافساااااين ف  الساااااوع، ومواجهال المنافساااااال اال  ماليال، 

صال ف  رى، وعدم اق صارها على ال فضاًل عن ذلك أني ي عين ل ادير ال ركيز االق صادي للمررو  مراعاة عواما أخ
السوع، و  ديد مركز المررو  المعن  على ضوم المنافسين ال اليين والم  ملين، التد من االخذ ف  ال ستان سمعال 

 المررو  ال جاريال ورهر ي ومدى قدر ي على  وزي  سلعال ف  السوع ورتكال ومنافذ ال وزي  للسلعال المعيني وغيرها. 
 
 
 

 المبحث الثاني
 لندماج واثره لي احكاا المنالسةا

ف  ظا عالم ال يع رف إال ف  ال دود الساااااااااياسااااااااايال وف  ظا الاوانين والمتاد  ال      كم ت ركال ال جارة   
العالميال واهم هذه المتاد   ريال ال جارة والمنافساااااال، فاد نراااااأت الراااااركات ال جاريال العمالقال وادى ذلك للاضاااااام على 

ة االمر الذي دف  تهذه الرركات إلى الت ث تصورة سريعال وجديال الى  رياال  مكنها من الكثير من الرركات الص ير 
المنافساااال مما ادى تها الى اللجوم لالندماج، إذ يعد االندماج من اقدم الوساااا ا ل  ايع ال ركيز االق صاااادي للمرااااري  

ت والزيادة النةاات و  ساين نوعيال المن جانظرا لما ي ملي االندماج من فوا د ومزايا مهمال للمرااري  المخ لةال ل خةي  
ف   جم االن اج، لذلك التد لنا من دراسال مةهوم االندماج من خالا  عريةي وتيان ررو ي وانواعي، و تيع ي الاانونيال 

 واثره على المنافسال.

ري  وذلك اال ركيز االق صادي للمر ياتلكآليال من آوتناًم على ما  ادم سن ناوا ف  هذا المت ث االندماج   
ي اثر االندماج على ال ركيز االق صاااااااااد ف  م لتين، نخصاااااااا  األوا ل عريف االندماج، ون ناوا ف  الم لة الثان 

 . وعلى المنافسال
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 المطلب األول
 التعريف بالندماج

ن  وس  ال جارة تركا كتير وظهور رركات عمالقال و أثيرها على ال جارة العالميال دف  تع  إ  
ج لك   كون لها الادرة على المنافسال وتاع تاره افضا وسا ا ال ركيز االق صادي ومن اهمها الرركات لالندما

 وذلك تةضا ما ي ااي االندماج من  كاما للرركات ال    دخا فيي

 م لةال عددت ال عاريف لمصاااااااااااا لح االندماج، سااااااااااااوام من النا يال الةاهيال أو الاانونيال، لذلك ساااااااااااان ناوا ف  هذا إذ 
 -دماج وتيان ررو ي و على الن و اال  : ال عريف تاالن

 تعريف الندماج:  -أولا 
 -لتيان  عريف االندماج التد من  عريةي من النا يال الةاهيال والاانونيال وهذا ما سن ناولي على ال ةصيا اال  :  

 تعريف الندماج لقهاا  -1
أليف إدماج أ دهما تاألخرى أو ت ياصد تاالندماج من النا يال الةاهيال "ضم ررك ين او أكثر قا م ين اما ت  

ويال ظ على  )737(راااركال جديده  ندمج فيها الراااركال الاا مال" فاالندماج هنا ية ر  وجود رااارك ين قا م ين على األقا
 هذا ال عريف اني لم يتين اي اثر من اثار االندماج. 

كثر لرركال اخرى او ا كما عرفي التع  "تاني ا  اد ررك ين او اكثر موجودة اصاًل اما تام صا  رركال  
او تان  م زج راااارك ين او اكثر ل كوين رااااركال جديدة، اما الرااااركام المساااااهمين ف  الرااااركات المن لال فانهم يساااا لمون 
تالمااتا اساااااهمًا او  صاااااصاااااًا ف  الراااااركات التاقيال وهذه الراااااركات النارااااا ال   لاى جمي   اوع وال زامات الراااااركات 

ل الة ما يكون االندماج تا ةاع الرااااااااااااااركات يف عدم تيان  تيعال االندماج فاعر وما يعاة على هذا ال  )738(المندمجال"
 المعنيال.

وكذلك يعرف تأني "عمليال انصهار أنر ال رركال ما ف  أنر ال رركال أخرى مماثلال لها أو مكملال لنرا ها   
 . )739(ل كون وسيلال لل وس  وأداة لزيادة  ص ها ف  االسواع الم ليال والخارجيال"

ل عريف أعاله اني قد اترز الجانة االق صااااااااادي لالندماج من غير مراعاة الجانة الاانون  ويال ظ على ا  
 من نا يال مصير الرركال المدمجال أو الدامجال.

                                                           

 .434،  0229د. عتد الةضيا م مد أ مد، الرركات، دار الةكر والاانون، مصر،  (737)
، 0242، سااانال هنام عمر عتاا فضاااا المولى ، قواعد اندماج الراااركات ف  قانون الراااركات الساااودان  ، رساااالال ماجسااا ير (738)

 40. 
خاصال، مجلال كليال ت داد للعلوم االق صاديال الجامعال، العدد جتار جاسم الرتيع ، أثر االندماج على أدام الرركال المصرفيال ال (739)

(42 )0222  ،062. 
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ويعرف أيضًا تأني "عمليي   ضمن قيام رركال او عدة رركات تناا كافال موجودا ها الى رركال أخرى قا مي   
لى راااااركال جديده ت يث    ما الراااااركال الدامجال او الجديدة كافال خصاااااوم يزيد رأسااااامالها تمادار هذه الموجودات او ع

 .)740(الرركال المندمجال و ؤوا األسهم او ال ص  الجديدة ال    مثا هذه الموجودات الى الرركال الدامجال"

ال ن  ن اا كافأن االندماج يس وجة أل عريف اني يثير مسالي مهمي وه  ويال ظ على هذا ا  
ل    م دمجها الى الرركال الجديدة او الدامجال أي تمعنى اخر يجة ان ااا ذمي الرركال أصوا وخصوم الرركال ا

 كلها تما  مثلي من عناصر سلتيي وايجاتيي

نا ها فاني فوي تين لنا من خالا ال عاريف المخ لةال لالندماج واثره على الرااااااااركات المندمجال من نا يي تاام الرااااااااركال و 
دماج ف  ال الة هو عاد ن االنأاج على أسااااااااااااااا معيني ومن هذه األسااااااااااااااا من يعرف االندأوتجمي  األ واا يجة 

ن ي م أرد داريال فيصتح المررو  عاد تمجني عما ا ةاق  ي خذ ركا المررو  وي م عرضي على الهي ال ا أوناصد تي 
همين للمساااااااااااااااالموافاال عليي من مجالا ا دارة للرااااااااااااااركات الراغتال ف  عمليي االندماج وكذلك موافاي الجمعيال العامال 

وتال ال  فان االندماج ي م ن يجال ا ةاع الراااركات المعنيال فيع تر هو وليد ا صااااا ارادي تين الراااركات ال    رغة فيي 
 مما يؤدي الى وجود رركال وا ده وات ال  رركال اخرى او انضمامها معا ترركال اخرى جديده.

يال لى ا  اد الذمال المالإن او اكثر يؤدي ني عاد تين راااااااااااااارك يمن خالا ما  ادم يمكننا  عريف االندماج تا  
  و ان ااا الذمال الماليال للراااركال وانضااامامها مأركات و كوين راااخصااايي معنويي جديده وزواا الراااخصااايال المعنويال للرااا

 رركال قا مي وزواا الرخصيال المعنويال للرركال المدمجال م  رخصيي الرركال الدامجال. 

 تعريف الندماج قانوناا  -2

ظم ال راااريعات قد   جنة وضااا  ال عريةات وذلك الن وضااا  ال عريةات من اخ صاااا  ف  ال الة فان مع  
الةاي ومن  لك الاوانين ال   لم  ام توضاااا   عريف لالندماج ه  الاانون الةرنساااا  ولكن نجد ان المراااار  الةرنساااا  قد 

( من قانون 132/4اك ةى تا راااااااااارة إلى لالندماج ف  معر   ديثي عن ال ركيز االق صاااااااااادي وقد ن  ف  المادة )
 .)741(ال جارة الةرنس  على " أوال: ال ركيز االق صادي ي كون اندماج اثنين او اكثر من المرروعات المس الال"

المعدا لم يورد  4934( لسااااانال 429وكذلك فأننا نال ظ ان المرااااار  المصاااااري ف  قانون الراااااركات رقم )  
لى  عريةي، وكذلك قانون  مايي المنافسااال ومن  الممارسااات  عريةًا لالندماج،  يث نظم عمليال االندماج دون ال  رع إ

 . )742(اال  كاريال لم يورد هو االخر  عريةًا لالندماج

                                                           

 وماتعدها. 02،  0221د.  سام الدين عتد ال ن  الص ير، النظام الاانون  الندماج الرركات، دار الةكر الجامع ،  (740)
 .42أ مد سام  عتد علوان، مصدر ساتع،   (741)
على ذكر االندماج ضاااااامن عمليات ن  مايي المنافسااااااال ومن  الممارسااااااات اال  كاريال قانو ( من قانون 49/0نصاااااات المادة ) (742)

 ال ركيز االق صادي وال    س وجة االخ ار.
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لمعدا قد ارار الى االندماج دون ا 4994( لسنال 04ونال ظ ان قانون الرركات العراق  رقم )  
 0242( لسنال 41اال  كار رقم )، وهذا على خالف قانون المنافسال ومن  )743(ن يذكر  عريف لمعنى االندماج أ

، ويال ظ ان المرر   )744(إذ عرف االندماج تاني " اندماج ررك ين او اكثر تاصد  وسي   ص هما ف  السوع"
العراق  لم يكن موفاا ف  هذا ال عريف فان الاوانين غالتا ما  ت عد عن ال عريف هذا من نا يي ومن نا يي أخرى 

 فان ال عريف

ي وهو اني عرف االندماج تكلمي اندماج ونال ظ ان الن  جام م لع فلم ي دد أي نو  من االندماج جام تمرااااااااااااااكل
 .)745(االندماج وتال ال  يمكن ان يكون اندماجا افايا او عاموديا او اندماج خلي 

 شروط الندماج -ثانياا 
  -ندماج وه :المعدا على ررو  اال 4494( لسنال 04( من قانون الرركات العراق  رقم )419نصت المادة ) 

  "ان ال يؤدي االندماج فادان الرركال المساهمال رخصي ها المعنويال لصالح رركال م دودة او  ضامنيي"  -4

ونال ظ ان قوانين الرااركات  اولت  ع تر الرااركال المساااهمال ه  األكثر رواجا وان رااارا لرااركات األمواا   
ن أار ر  المرر  ف  قانون الرركات  ، وقد )747(مساهمالف  الرركات ال )746(ن  نظم جمي  اال كام الاانونيال الدقياالأ

، )748( ال يكون الدمج تين رركال مساهمي  ةاد رخصي ها المعنويال ل ندمج م  رركي اقا اهميي وه  الرركال الم دودة
 فه  م دودة تعدد األرخا  وه  م دودة كذلك ف  المسؤوليال.

                                                           

 المعدا. 4994( لسنال 04( وما تعدها من قانون الرركات العراق  رقم )413ينظر المواد ) (743)
 .0242( لسنال 41)قانون المنافسال ومن  اال  كار رقم ( من 2/4ينظر ن  المادة ) (744)
وما  043،  0243جتار،  مايال المنافساااااااال ف  ق ا  اال صااااااااالت، المركز العرت  للنرااااااار وال وزي ، مصااااااار،  الر عادا (745)

 تعدها.
( 0د.  ا م غالة سااااااااعيد، المعايير الاانونيال لل مييز تين الرااااااااركات ال جاريال والمدنيال، مجلال التا ث للعلوم الاانونيال، العدد ) (746)

 .36،  0249لسنال 
عن خمسااي يك  ة فيها المساااهمون تاسااهم ف   اال يااألرااخا  من من عدد    ألفرااركال المساااهمال تانها "الرااركال  عريف  (747)

/ أواًل( 6ينظر ن  المادة ) فيها ااك  تو لالسااااهم ال    االسااااميال الايمالديون الرااااركال تمادار  ناك  اة عام ويكونون مسااااؤولين ع
 المعدا. 4994سنال ( ل04من قانون الرركات رقم )

ويكونون مسؤولين عن ديون تأسهم يك  تون فيها  ( رخصاً 02)عن دال يزيمن عدد من األرخا     ألفرركال " وياصد تها (748)
 4994( لسنال 04/ ثانيا( من قانون الرركات رقم )6ينظر ن  المادة ) فيها ااك  تو لالسهم ال    االسميال الايمالادار مت الرركال
 المعدا.
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سااااااهمي  ةاد راااااخصاااااي ها المعنويال م  راااااركال ن يكون االندماج تين راااااركال مأن المرااااار  رف  أوكذلك ف   
م ه يث يكون لكا منهم  صاااال ف  رأساااماا الراااركال وي  ملون م ضاااامنين المساااؤوليال  و كون مساااؤولي  )749( ضاااامنيي

ك فاد ركال ال ضامنيال ولذلهميي من الرركال الم دودة والرأن الرركال المساهمال أكثر أغير م دودة فاد اع تر المرر  
دمج يؤدي الى فادان الراااااااااااركال المسااااااااااااهمال راااااااااااخصاااااااااااي ها المعنويال لصاااااااااااالح ا دى ها ين  ن يكون هنالكأمن  من 
 .)750(الررك ين

ان ال يؤدي االندماج فادان الرركال الم دودة لرخصي ها المعنويال لصالح الرركال ال ضامنيال نال ظ ان المرر  "
ال الى فادان رخصي ها المعنويالعراق  ف  قانون الرركات قد من  الرركال الم دودة من ان  ندمج اندماجا يؤدي 

 ( من قانون419م  رركال  ضامنيال وذلك الن الرركال الم دودة اكثر أهميال من الرركال فأرار ف  المادة )

( "فادان الرااااركال الم دودة رااااخصااااي ها المعنويال لصااااالح رااااركال  ضااااامنيال" ف اوا 0الرااااركات ف  الةارة ) -0
 .    )751("معنويال لصال ال رركال  ضامنيالالمرر   مايال الرركال الم دودة من فادان رخصي ها ال

 )752(ن ال يؤدي االندماج إلى فادان الرااااركال المساااااهمال أو الم دودة أو ال ضااااامنيال أو المراااارو  الةردي"إ -3
 .)753("رخصي ها المعنويال لصالح الرركال التسي ال

ال رااركال يال لصااال ن هذا الراار  جام لنةا العلال وهو عدم فادان الرااركال األكثر أهميال لرااخصااي ها المعنو أنال ظ  
( "فادان الراااااركال المسااااااهمال او الم دودة او ال ضاااااامنيال او 3( )ثانيًا( ف  الةارة )419اقا أهميال فاد نصااااات المادة )

 المررو  الةردي رخصي ها المعنويال لصالح الرركال التسي ال".

                                                           

ينظر ن   ( راخصااً 02) يزيد عددهم عن والراخصاين  عن مؤساسايها عدد اال ياراركال  "د تالراركال ال ضاامنيال تانها ياصا (749)
 المعدا. 4994( لسنال 04/ ثالثاِ( من قانون الرركات رقم )6المادة )

 .064،  0242د. ل يف جتر كومان ، الرركات ال جاريال، دراسال قانونيال ماارنال، دار السنهوري، ت داد،  (750)
متررات اندماج الرااركات واثاره الاانونيال ف  الاانون العراق  والماارن، مجلال كليال ال راث  عتد الجتار عل  م مد المرااهدان ، (751)

 .433،  0242 (3الجامعال، العدد)
ة دالمرارو  الةردي راركال   ألف من راخ   تيع  وا د مالكا لل صاال الوا دة فيها ومسا وال مساؤوليال راخصايال وغير م دو  (752)

 عن جمي  ال زامات الرركال.
(يادمون  صااصااا ف  رأا الماا او يادم وا د 2( وال يزيد على )0 كون الرااركال التسااي ال من عدد من الرااركام ال ياا عن) (753)

منهم او اكثر عمال واآلخرون ماال, ويجة او يوثع عاد الرااركال التسااي ال من الكا ة العدا وان  ود  نسااخال مني لدى المسااجا 
ال كان  العاد تا ال و ك سة الرركال التسي ال الرخصيال المعنويال من  اريخ إيدا  نسخال من عادها لدى المسجا ويعين العاد وا 

ال اع ترت ال صاا  م ساااويال اما اذا كانت ال صااال عمال فيجة تيان  مادار  صااال كا رااريك ف  رأا ماا الرااركال التسااي ال وا 
 . تيع ي
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ال د المارر ن ال يؤدي االندماج عن زيادة عدد أعضاااام الراااركال الدامجال او الناجمال عن االندماج عن "إ -1
 . "لها قانونًا ت سة نوعي

( )ثالثًا( "ان ال يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضااااااااام الرااااااااركال 419ن المراااااااار  العراق  ن  ف  المادة )إ  
المندمج تها او الناجمال عن الدمج على ال د المارر لها قانونًا ت سة نوعها" فاانون الرركات قد  دد عدد األعضام 

ها، لذلك نجد ان الاانون قد ارااا ر  لصااا ال االندماج عدم زيادة عدد األعضاااام للراااركات ف  كا راااركال وت ساااة نوع
 .)754(المندمجال أو الرركال الجديدة النا جال عن االندماج عن ال د األعلى المارر تموجة الاانون

 المطلب الثاني
 اثر الندماج على التركيز القتصادي وعلى المنالسة

اق صاد السوع من اهم مظاهر العولمال، االمر الذي أدى اغلة   عد ال ريال االق صاديال ونظام  
ال رريعات تاع ماد متدأ  ريال المنافسال ف  نظمها االق صاديال تهدف مواكتال ال  والت العالميال ف م ف ح المجاا 
ن ااالس ثماري تمخ لف اركالي، فضاًل عن ممارسال ال جارة والصناعال تكا  ريال، ف رجي  المنافسال و ماي ها نجد 

 أغلة

ال رااااااااااريعات قد  دخلت ل ظر تع  الممارسااااااااااات ال     د من عمليات المنافسااااااااااال ألجا   ايع المصاااااااااال ال العامال 
 االق صاديال.

فإذا كانت عمليال االندماج  ؤدي إلى  كوين و دات اق صااااااااااااااااديال ضااااااااااااااخمال  سااااااااااااااااهم ترف  عمليال ال ادم    
إيجاد  ركزات اق صاااااااااااديال كتيرة    كم ف  النرااااااااااا   االق صااااااااااادي وال كنلوج  إلى االمام، لكن قد يؤدي االندماج إلى

االق صااااااادي مما يؤثر على متدأ  ريال المنافسااااااال و دوث اضاااااارار  ؤدي إلى اال  كار ونرااااااؤ  ركزات اق صاااااااديال ف  
السااوع مما يؤثر ساالتًا على  ريال المنافسااال لذا نجد ان أغلة ال رااريعات قد  رصاات على اخضااا  عمليات االندماج 

 .)755(أجا السي رة على  ريال المنافسال ومن  اال  كارلرقاتال صارمال من 

قتا  اريخ  ( من قانون ال جارة الةرنسااااااا  قضااااااا  تأن "132/3ن المرااااااار  الةرنسااااااا  ف  المادة )أفنال ظ   
صااااااااادور ال رخي  تعمليال االندماج وضااااااااامانا لةعاليال الرقاتال على االندماج يوقف اجرام عمليال االندماج ويم ن  على 

 عاما و صاارف تصااة هم منافسااين ويم ن  على الجهال المساا  وذة ان  مارا من النا يال الاانونيال  األ راف اجرام أي
 . )756(أو الواقعيال السي رة المتكرة"

                                                           

 المعدا ال    ددت عدد أعضام كا رركال. 4994( لسنال 04)( من قانون الرركات رقم 6ينظر المادة ) (754)
 مدوش انيسااااال،  وا مدى  أثير عمليال اندماج المؤسااااسااااات  ؛وما تعدها 406  مصاااادر ساااااتع،د. عتد ال ةيظ توقندورة،  (755)

 .042(،  1االق صاديال على متدأ  ريال المنافسال، المجلال الجزا ريال للعلوم الاانونيال والسياسيال، العدد )
 .441د.  سين الما  ، مصدر ساتع،   (756)
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( من الاانون نةساااااااااااي على قيام  الال ال ركيز االق صاااااااااااادي "عندما يندمج 132/4وكذلك نصااااااااااات المادة )   
اقة عمليات االندماج ساااااوام كانت هذه العمليات قانونيي او مراااااروعان مسااااا االن او اكثر" فنجد ان المرااااار  هنا قد ر 

واقعيي واالندماج الواقع  يكون عندما    ةظ كا رااااركال ترااااخصااااي ها المعنويال ولكنها  اوم تال جم    ت ساااااف ادارة 
 .)757("اق صاديي مو ده

ومن   ( من قانون  مايي المنافسال49اما المرر  المصري فاد ن  ف  الةارة الثانيال للمادة )  
مليون جنيي ان  422 لزم األرخا  الذين ي جاوز رقم أعمالهم السنوي ف  اخر ميزانيي  الممارسات اال  كاريال "

يخ ر الجهاز لدى اك ساتهم ألصوا او  اوع ملكيال وان ةا  او اسهم واقامال ا  ادات واندماجات او دمج او 
  وا جرامات ال     ددها الال  ال ال نةيذيال" ووض  ف اس  واذ او الجم  تين اداره رخصين او اكثر وفاا للاواعد

( "ينرئ 44ف  المادة ) 0223( لسني 492قانون  مايال المنافسال ومن  الممارسات اال  كاريال المعدا تالرقم )
جهاز يسمى جهاز  مايي المنافسال ومن  الممارسات اال  كاريال ويكون ماره الااهرة الكترى وي ت  الوزير"  يث 

( من قانون  مايال المنافسال ومن  49/0 ر  من هذا الجهاز هو  لا  االخ ارات الواردة تران المادة)يكون ال
 الممارسات اال  كاري

ي ضاار أي اندماج تين  ( من قانون المنافسااال ومن  اال  كار "9أما تخصااو  المراار  العراق  فاد ن  ف  المادة )
ت الرااااااااركال او مجموعال من الرااااااااركات مدموجال او مر ت ال م  راااااااارك ين او أكثر واي ممارسااااااااال  جاريال مايدة إذا كان

( او %22( او أكثر من مجمو  ان اج ساااالعي او خدمال معينال إذا كانت  سااااي ر على )%22تعضااااها  سااااي ر على )
 أكثر من مجمو  متيعات سلعي او خدمي معيني"

ال ف  على المنافسي تين لنا من خالا الن  أعاله ان المرر  ار ر  لالندماج ان ال يكون مؤثرا   
( من السوع دليا على وجود  ركيز اق صادي و جعا من الصعة منافسي %22األسواع فسي رت مررو  على )

 ( من الادرة السوقيال%22هذا المررو  وتال ال  فان المرر  من  عمليات االندماج ال   يمكن ان  سي ر على )

                                                           

( لل أمين  فاد وجد عمليي MAAF( ورركال )MMAولهذا فان وزير االق صاد الةرنس  أوقف عمليي اندماج  دثت تين رركال) (757)
 عتادة، ينظر أساااااااامال ف    للمزيد  اندماج واقع  تين المجموع ين ولم يوافع على االندماج إال تعد اسااااااا يةام الرااااااار  الاانونيال.

 .41مصدر ساتع،  
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 الخاتمة
كآليال من آليات ال ركيز االق صاااااااااادي( تأ تا  المنهج ال  ليل  الماارن تعد االن هام من ت ثنا الموساااااااااوم )االندماج  

تين كا من ال راااري  الةرنسااا  والمصاااري والعراق ، نعر  ف  هذه الخا مال أهم الن ا ج وال وصااايات ال    م ال وصاااا 
 -إليها وعلى الن و اال  :

 النتائج  -أولا 

ها ال  يرات الكتيرة ف  عصاااارنا ال اضاااار وانعكاسااا ن ظاهرة ال ركيز االق صااااادي للمراااااري  ظاهرة افرز هاإ .4
لى االه مام تمعالجال ظاهرة ال ركيز االق صاااااااااادي إافساااااااااال ل ساااااااااواع مما دف  ال راااااااااريعات على  ريال المن

 للمراري .
ن  عدد الوسااااااا ا ال   ي  اع من خاللها ال ركيز االق صااااااادي كانت سااااااتتًا لعدم  صاااااادي الاوانين لمهمال إ .0

ي للمراااااااااااااري  وذلك من اجا  مكين الاا مين على   تيع الاانون واصاااااااااااا اة  عريف ال ركيز االق صاااااااااااااد
 االخ صا  لمعرفال ما يدخا ضمن  دود ال ركيز االق صادي وما يخرج عني.

 ضااااااااامن قانون ال جارة الةرنسااااااااا   عريةا لمةهوم ال ركيز االق صاااااااااادي ف   ين لم ي ضااااااااامن قانون  مايال  .3
 عريةا لل ركيز االق صادي، اما موقف المرر  العراق  من  المنافسال ومن  الممارسات اال  كاريال المصري

 عريف ال ركيز االق صااااااادي فلم ي ضاااااامن قانون المنافسااااااال ومن  اال  كار  عريةا هو االخر وانما اق صاااااار 
 على  عريف االندماج ف   ين اني ال يعد اال وسيلي من وسا ا   ايع ال ركيز االق صادي. 

ال ركيز االق صاااااادي للمرااااااري  اذ اني مصااااا لح اق صاااااادي ال يراااااير الى   تاينت ارام الةاهام  وا  عريف .1
نظام او معنى قانون  ولكن سااااااااارعان ما اخذ  يزًا كتيرًا ف  الدراساااااااااات الاانونيال اذ يمكننا  عريف ال ركيز 
االق صاااااااااااااااادي تاني ظاهرة اق صااااااااااااااااديال قانونيال مر ت ال ار تا ا وثياا و  دد تموجة الاوانين و هدف هذه 

 الى  اليا عدد المراري  ف  مجاا معين مااتا زيادة  جم هذه المراري  . الظاهرة 
اع مد كا من المرااار  العراق  والمصاااري ف    ايع ال ركيز االق صاااادي على معيار ال صاااي الساااوقيال اذ  .2

( من الساااااوع يعد  ركيزا اق صااااااديا، واع تر %02اع تر المرااااار  المصاااااري ساااااي رة مرااااارو  معين على )
( من الساااااوع يع تر  ركيزا اق صااااااديا وهذا على %22ان ساااااي رة مرااااارو  على  صاااااي )المرااااار  العراق  

 خالف المرر  الةرنس  الذي لم يأخذ تهذا المعيار. 
ن المرر  العراق  قد اق صر على معالجي االندماج ف  قانون المنافسال ومن  اال  كار دون ال  رع الى وسا ا إ

كال الااتضال وغيرها من وسا ا ال ركيز االق صادي وان كانت الوسا ا ال ركيز االق صادي االخرى كالسي رة والرر 
 (9األخيرة يمكن ان  ندرج   ت عتارة اي ممارسات  جاريي اخرى ال   ن  عليها الاانون ف  المادة )
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يعرف االندماج تاني عاد تين رااااارك ين او اكثر يؤدي الى ا  اد الذمال الماليال وزواا الراااااخصااااايال المعنويال  .6
 كوين راااااخصااااايي معنويي جديده او ان ااا الذمال الماليال للراااااركال وانضااااامامها م  راااااركال قا مي للراااااركات و 

 وزواا الرخصيال المعنويال للرركال المدمجال م  رخصيي الرركال الدامجال.
 المقترحات: -ثانياا 

  -ألجا   ايع االهداف المرجوة من هذا الت ث، ندعو المرر  العراق  ل خذ تالما ر ات اال يال :
المرااااار  العراق  تاسااااا تداا مصااااا لح االندماج الذي ورد ف  قانون المنافساااااال ومن  اال  كار نوصااااا   -4

واس خدام مص لح ال ركيز االق صادي تداًل عني  وذلك الن مص لح ال ركيز االق صادي يكون أوس  
 ن اقًا من مص لح االندماج فاالندماج ما هو إال صورة من صور ال ركيز االق صادي للمراري .

المرار  العراق  ان يكون أكثر  عماًا ف   ةصايا وتيان أليات ال ركيز االق صاادي فال يا صر  نوصا  -0
على تيان  الال االندماج وانما يجة ان يساااا تدا عتارة أو ايال ممارسااااال  جاريال مايدة والواردة ف  ن  

صااااااااااادي االق ( من قانون المنافسااااااااااال ومن  اال  كار تتيان ال االت ال   يكون فيها ال ركيز 9) المادة
 وذلك لالت عاد عن ال مو  ف   ةسير نصو  الاانون.

اري  ظر ال ركيز االق صادي  للمرن المرر  العراق  قد ار ر  ف  قانون المنافسال ومن  اال  كار ل إ -3
( أو أكثر من مجمو  ان اج سااالعال معينال وف  ال اياال ان النساااتال المذكورة ه  نساااتال %22ن يكون )أ

ر ف  السااااااااااااااوع ولهذا نا رو  خةي  هذه النسااااااااااااااتال لك   كون تما ال ي جاوز الا كتيرة ولها  أثير كتي
( من ان اج سااااااااالعال أو خدمال معينال او تيعها كما هو منصاااااااااو  عليي ف  قانون المصاااااااااارف 02%)

ليكون الن  كاال   "ي ضااااار أي اندماج تين رااااارك ين او أكثر واي  0221( لسااااانال91العراق  رقم )
الرااااااركال او مجموعال من الرااااااركات مدموجال او مر ت ال م  تعضاااااها  ممارسااااااال  جاريال مايدة إذا كانت

( او أكثر من مجمو  ان اج ساااااااااااالعي او خدمال معينال إذا كانت  سااااااااااااي ر على %25 سااااااااااااي ر على )
 ( او أكثر من مجمو  متيعات سلعي او خدمي معيني".25%)

  %22م  تعضها و سي ر على مر ت ال “ ن المرر  العراق  قد اع مد على مادرة المررو  االن اجيال  ينما ذكرإ
ثم أع مد مرة أخرى وتنةا النستال من مجمو  متيعات سلعال  ”او اكثر من مجمو  ان اج سلعال أو خدمال معينال

معينال، نوص  المرر  العراق  تاالع ماد على نستال المتيعات للسل  أو الخدمات المعنيال وذلك الن االع ماد على 
 االن اج قد ال يع   صورة  ايايال
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   املراجع واملاصادر
 الكتب القانونية -اولا 

 .ز، تدون نارر، مصر، تدون سنال نرراالم ي يى عتد ال ميد، الممارسات اال  كاريال النا جال عن ال ركي .4
أ مد عتدالر من المل م، اال  كار واألفعاا اال  كاريال، دراساااااااااااااال   ليليال ماارنال ف  الاانون األمريك  واألورت  والكوي  ،   .0

 .٠٨٨١ل اوع جامعال الكويت، ال تعال األولى كليال ا
 .0221رركات، دار الةكر الجامع ،  سام الدين عتد ال ن  الص ير، النظام الاانون  الندماج ال  .3
 . ۲۱۱۲ سين الما  ،  نظيم المنافسال، دار النهضال، مصر،   .1
ايال المنافسااااال ومن  الممارسااااات المركز المسااااي ر للمراااارو  ف  السااااوع على ضااااوم ا كام قوانين  م  ادرا،فك ور خليا   .2

  مصر. ،اال  كاريال، دار النهضال العرتيال
 .۲۱۰۲دار النهضال العرتيال، مصر،  سام  عتد التاق ، إسامة اس  الا المركز المسي ر ف  العالقات ال جاريال،  .6
 .۲٠٠٢نيال، عا ف  سن النال ، اال ر ال  ليليال لاانون  مايال المنافسال ومن  اال  كار، مركز الت وث الترلما  .4
دون ، تدون مدينال نرااار، تعتد العزيز تن ساااعد الدغيثر، أساااا النظر ف  ال ركيز ف  ضاااوم أ كام المنافساااال، تدون نارااار  .3

 .سنال نرر
 .0229عتد الةضيا م مد أ مد، الرركات، دار الةكر والاانون، مصر،   .9

 .0242ي، ت داد، ارنال، دار السنهور ل يف جتر كومان ، الرركات ال جاريال، دراسال قانونيال ما  .42
 .0243جتار،  مايال المنافسال ف  ق ا  اال صاالت، المركز العرت  للنرر وال وزي ، مصر،  الر عادا .44

 
 الرسائل والطاريح -ثانياا 
ا مد سام  عتاااااد علاااااوان، ال نظيم الاانون  لل ركز االق صادي، دراسال ماارنال، ا رو ال دك وراه، كليال الاانون، جامعال تاتا،  .4

۲۱۲۰. 
يرة عتدال ةار م مد، الوساااااااا ا الاانونيال لمكاف ال الممارساااااااات اال  كاريال و مايال المنافساااااااال، دراساااااااال ماارنال تين الاانون أم  .0

 .۲۱۰۱المصري وال رريعات االمريكيال المااتلال، ا رو ال دك وراه، كليال ال اوع، جامعال الااهرة، 
رات ، دراسااااااااااال ماارنال، أ رو ال دك وراه ، كليال ال اوع ساااااااااا وت جه ، ال مايال الاانونيال للمنافسااااااااااال ال رة ومراقتال اال  كا  .3

 .0202، لسياسيال، جامعال مولود معمري  يزيوالعلوم ا
 رو ال ا عتيرة مزغيش، االليات الاانونيال ل مايال المنافسااات ال رة من الممارسااات المايدة للمنافسااال وال جمعات االق صاااديال، .1

 .0246العلوم السياسيال ، الجزا ر، دك وراه، جامعال م مد خضيره تكيره، كليال ال اوع و 
فؤاد م سن جمعان، الوض  المسي ر ف  قانون  مايال المنافسال ومن  الممارسات اال  كاريال ف  كا من الاانون المصري   .2

 .الت وث والدراسات العرتيال، مصروالاانون اليمن ، رسالال ماجس ير، معهد 
  .۲۱۰۰ال، رسالال ماجس ير، كليال ال اوع، جامعال اليرموك، م مد على الرياة، الوض  المسي ر وأثره على المنافس  .6

 0242، سنال هنام عمر عتاا فضا المولى ، قواعد اندماج الرركات ف  قانون الرركات السودان  ، رسالال ماجس ير

 البحوث والدراسات -ثالثاا 
اد، الاانونيال، كليال الاانون جامعال ت دأكرم م مد  سين، أ كام ال ركيز االق صادي للمراري  ، دراسال ماارنال، مجلال العلوم   .4

 .۲۱۰۲، (۲العدد )
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 .0222( 42العدد )

( 0عدد )لال التا ث للعلوم الاانونيال، ال ا م غالة سااااااااااعيد، المعايير الاانونيال لل مييز تين الرااااااااااركات ال جاريال والمدنيال، مج  .3
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 مدوش انيساااال،  وا مدى  أثير عمليال اندماج المؤساااساااات االق صااااديال على متدأ  ريال المنافساااال، المجلال الجزا ريال للعلوم  .1
 .(1الاانونيال والسياسيال، العدد )
يال ف  الاانون العراق  والماارن، مجلال كليال ال راث متررات اندماج الرركات واثاره الاانون عتد الجتار عل  م مد المرهدان ،

0242 (3الجامعال، العدد)  
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 االفتحاص الداخيل ومطلب االرتقاء بالتدبري العمومي الجديد

Internal audit and the need to improve new public management. 

:حسن موهوب الباحث 

 كلية العلوم القانونية والسياسية سطات. -طالب باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون العام

 

 

 

 ملخص

سعى هذه الدراسة الى تبيان  أهمية االفتحاص و التدقيق الداخلي ودوره في تفعيل دينامية التدبير العمومي الجديد ت

تقوية هذا  وانعكاس العمليات االفتحاصية الداخلية على أداء اإلدارة العمومية، والرفع  من جودة املرفق العام من خالل

 النوع من الرقابة، وتكريس استقاللها وتفعيل توصياتها.

 كما أن االرتكاز على هده املقاربة في التدبير يؤسس لإلدارة مواطنة تتسم بالنجاعة واملردودية.

 

 

ABSTRACT 

This study consists in demonstrating the importance of the internal auditing and its role in implementing the 

dynamism of the new public management, the effects of internal auditing processes on public administration 

performance, along with improving the quality of public services by strengthening this type of control, 

consolidating its independence and implementing its recommendation. The focus on this approach in 

management establishes to the administration a citizenship characterized by efficiency and profitability. 

 

 مقدمة

 ئيسية لتدخل الدولة في مختلف القطاعات االقتصاديةساهم تطور الدولة الحديثة في تطوير االدارة باعتبارها األداة الر          

إال أن هذا التطور وازته عدة مشاكل واختالالت اقترنت أغلبها بالعنصر البشري لكونه عصب هذه    واالجتماعية والثقافية،

موضوع الرقابة في االدارة، مما حدا بالدولة الى تبني مقاربات من أجل معالجة هذه االختالالت ونتيجة لهذه األوضاع، حظي 

األونة األخيرة بمزيد من العناية واالهتمام في ضوء ما تشهده البالد من تطور في النظم االقتصادية، فاليكفي لكي تدرك اإلدارة 

 غايتها أن  يكون التخطيط سليما، والتنظيم مبنيا على أسس سليمة، إال أنه تم إدارة الدور الفعال للرقابة وأثره في تقدم اإلدارة

 ورفع كفاءتها الحقيقية.

غير أن أساليب الرقابة متعددة، فبدأت كالسيكية عبر الزمن وصوال لإلشكال الرقابية الحديثة املعروفة حاليا، فاالفتحاص      

يعتبر من األليات الرقابية الحديثة التي أتت أكلها في مجموعة من الدول في عدة إدارات خاصة وعامة، حيث انعكس على أنماط 

لتصور التقليدي للدولة وألدوارها، وكان لها الواقع الكبير في إصالح أسس وقواعد مشروعيتها وطبيعة عالقتها مع مختلف ا

مكونات املجتمع وستترجم على أرض الواقع ببروز أفكار جديدة في مجال الدراسات املرتبطة  بالعلوم اإلدارية تؤسس لظهور 

النمودج  ينطلق من فكرة أساسية هي أن منهاج التدبير في القطاع الخاص يمكن  نموذج جديد "ما بعد البروقراطية" هذا

استقطابها وتطبيقها بالقطاع العام الذي أصبح ضعف املردودية والقصور من سماته مظاهر الفساد واالختالس مميزاته، 
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به وذلك قصد تجاوز سلبيات وعيوب  الش يء الذي أدى الى تبني تقنيات معاصرة حديثة للرقابة على األداء االداري والنهوض

أخطار التوجه  الكالسيكي، وقد أتبثت هذه التقنيات الرقابية نجاعتها وفعاليتها في تطوير النظرية العامة للرقابة على األموال 

مومية  ل العالعمومية، ومن أبرز هذه االليات الرقابية نجد االفتحاص الداخلي الذي أصبح ذا أهمية كبرى في مجال تدبير األموا

واملحلية على حد سواء، وذلك من أجل حكامة تدبيرية تقوم على أساس ربط املسؤولية باملحاسبة أي خضوع التدبير للتدقيق 

 واالفتحاص.

 لننطلق في هذا املوضوع من سؤال أساس ي وهو االفتحاص الداخلي الياته ونطاقه ودوره في تجويد اداء املرفق العمومي؟           

ألول، وعن  طلب ااملحاولة لإلجابة عن هذه اإلشكالية، وللتوسع أكثر سنتطرق الى االفتحاص الداخلي الياته ونطاقه في وفي م

 تبيان دور االفتحاص في  تجويد وتحسين اإلدارة العمومية في  املطلب الثاني.

 املطلب األول : اليات ونطاق االفتحاص الداخلي

ميزا  للتحليل يهدف الى الكشف عن االختالالت داخل االدارة دون أن يكتسب صفة زجرية، يعتبر االفتحاص الداخلي  منهجا م

باعتباره محركا تقوميا ملختلف مكونات التنظيم البنيوي لإلدارة، حيث يعمل على مساعدة املسؤولين على اتخاد القرار املالئم 

عمل يهدف الى تقويم بنيات الرقابة الداخلية وفتح مرجعيات من خالل اقترحاته وتوصياته، فاالفتحاص الداخلي أو التدقيق: هو 

علمية ومهنية من أجل الوقوف على الخلل الذي تعاني منه املنظمة أو املؤسسة في كافة املجاالت وذلك ألجل السيطرة عليها 

 .758والتنبؤ بمخاطرها وتطورها

ة تقوم بمراقبة وتقييم عمل اإلدارة ألن هذه األخيرة مهما فزيادة حجم االدارة وتعقد أنشطتها أدى الى ضرورة وجود الية رقابي

اجتهدت في وضع خططها بشكل سليم فإن التنظيم سيكون معرضا ال محالة ملجموعة من املخاطر مما يفرض على اإلدارة وضع 

  759نظام  للرقابة الداخلية على أن تناط مهمة متابعة هذا النظام املدقق الداخلي

 اليات االفتحاص الداخلي في الفقرة األولى، ونطاق االفتحاص في الفقرة الثانية. لذا سنحاول أن نعالج

 

 الفقرة األولى : اليات االفتحاص الداخلي.

يتم إعمال اليات ومنا ج االفتحاص بهدف االستغالل األمثل للموارد العمومية وتقييم السياسات العمومية املطبقة         

املالي ومردودية املشاريع وتقويم هذه املنا ج، على توجيه شمولي متعدد األبعاد يروم الى تحقيق وذلك من خالل تقييم النشاط  

االقتصادية والفعالية  والنجاعة من خالل التركيز على جوهر املوضوع املحدد له بدل هوامشه، وتستهدف اليات ومنا ج 

بهدف تحقيق املردودية التي تسعى اليها كاستراتيجية أساسية،  االفتحاص بالدرجة األولى، الى  تقويم السياسة املالية لإلدارة

وهي مطلب يمكن أن تصل اليه من خالل التقيد بالقوانين واألنظمة بصورة أساسية   وكذا فحص العمليات والوثائق والدفاتر 

 760نتائج جيدة".املالية للمصالح االدارية، ألن اليات االفتحاص تنسجم واملبدأ السائد: "إن نظاما جيدا يعطي 

 ومن بين هذه التقنيات األساسية لالفتحاص نجد اإلعداد وتدقيق املطابقة تم االفتحاص امليداني وتقييم النتائج.

 :تقتض ي هذه االلية أن يكون االفتحاص منظما بعناية وتتفرع عنها مكونيين اثنيين هما: إعداد وتدقيق املطابقة 

                                                           

 .021ص  9102محمد حركات " التخطيط االستراتيجي واملنافسة ورهانات الجودة الكلية باملقاوالت املغربية" مطبعة فضالة املحمدية سنة  - 758

املحلية والتنمية العدد  ، املجلة املغربية لإلدارة9100عبد الخالق عالوي" مبدأ تدبير الحر للجماعات الثرابية وإعداد التراب في ضوء دستور  - 759

 .12ص  9104مارس أبريل  007

 .12مرجع سابق ص  9100عبد الخالق عالوي: مبدأ التدبير الحر الجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور - 760
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ص امللفات الدائمة للمصلحة أو املؤسسة موضوع االفتحاص، التي اذ يبدأ املفتحص بفح امللفات القائمة: -

 .761تحتوي هذه امللفات على املعلومات األساسية التي تتغير  من سنة إلى أخرى، كاألنظمة والهياكل والدليل املالي

: تتضمن مرحلة اإلعداد أيضا القيام بالزيارات األولى للمصلحة الواجب فحصها من طرف نشاط التعرف -

فتحص الذي ينتمي إليها وذلك بهدف التأكد من أن برنامج االستثمارات التي  تحقق ، تدخل في إطار االتجاهات امل

املحددة في الخطط املعتمدة من قبل اإلدارة أي تطبيقا لقاعدة التدبير املرتكز على النتائج أي مطابقة األهداف 

 املسطرة لنتائج املحققة.

 يعمل املفتحص في هذه املرحلة على جمع جل املعطيات الضرورية والوقائع  تائج:االفتحاص امليداني وتقييم الن

الضرورية الخاصة باملصلحة موضوع التدقيق واالفتحاص، ويعمل على  تقييمها قصد تحديد املخاطر الرئيسية املرتبطة 

ز الخاضع للتدقيق، ويتم من بها ووضع استراتيجية لإلفتحاص، وذلك من خالل إجراء اجتماع تمهيدي  مع مسؤولي الجها

 خالل هذا االجتماع  استعراض أهم النقط ومنها:

 

 .استعراض موضوع املهمة وأهدافها 

 .استعراض منهجية سير املهمة 

 الفقرة الثانية : نطاف االفتحاص الداخلي. 

دي ورية في الظروف التي تؤ يشير مصطلح نطاق االفتحاص الداخلي الى اجراءات االفتحاص أو االفتحاص التي تعتبر ضر        

الى تحديد نطاق االفتحاص الدخلي ولقد أشارت معايير االفتحاص الدولية الى  أن املسؤول عن تجديد نطاق االفتحاص 

الداخلي هو حجم وهيكلة اإلدارة واملتطلبات التي تناط بها، ويمكن لها االستعانة بما قررته املراجع املهنية في هذا األمر حيث 

وذلك اعتمادا  763، إلى أن نطاق وأهداف االفتحاص الداخلي يختلف من إدارة الى أخري 762تحاد الدولي للمحاسبينأشار اال

 على حجم اإلدارة ، كما  أن فعليات االفتحاص  الداخلي تشمل واحدا أو اكثر ممايلي:

 تدقيق النظام املحاسبي ونظام الضبط الداخلي. -

 اختبار املعلومات املالية والتشغيلية. -

 مراجعة االلتزام بالقوانين واألنظمة. -

 .764مراجعة العمليات والبرامج للتحقق إذا ما كانت النتائج متماشية مع األهداف املوضوعية -

ومن هنا تظهر لنا أهمية  تبني االفتحاص الداخلي  ضرورة المناص منها في نشاط أي إدارة أو مؤسسة، ملا لها من ايجابيات على 

 املمارسة املالية لإلدارة، وماله من قدرة على الوصول الى املعلومات والبيانات الضروري. مستوى تمكن املدقق من

 املطلب الثاني : اإلفتحاص الداخلي وتجويد املرفق العام.  

إن نتائج  العملية  االفتحاصية أو التدقيقة تختلف عن عملية املراقبة والتفتيش التقليدي، الذي قد يسفر عن عقوبات        

أو انذارات، وعلى خالف ذلك فإن االفتحاص الداخلي يعتبر وسيلة وقائية تهم تصحيح عيوب التدبير،وتذليل الصعوبات أمام 

                                                           

تدبير لتدقيق والتنمية سلسلة الشوقي خاطر : خصوصيات نظام  الرقابة املالية العليا في جمهورية مصر العربية منشورات املجلة املغربية ل - 761

 .22ص  9102، 0/22االستراتيجي : العدد  

ترجمة جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية، الطبعة األولى  0222" معايير  التدقيق الدولية IFAGاالتحاد الدولي للمحاسبين " - 762

 .909ص  9110

 .93ص  9107سنة  22/24مجلة التدبير العمومي الجديد باملغرب ، العدد العربي بجيجة:" القوانين ومبدأ التدبير الحر "  -763

عبد اللطيف يكور:" الجمعات الترابية وسؤال  إصالح السياسة االنتخابية " املجلة املغربية السياسات العمومية، القوانين التنظسمية   - 764

 .22ص : 9101سنة  01العدد  9100والقوانين االنتخابية على ضوء دستور 
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متخذي القرارات داخل اإلدارة موضوع االفتحاص ويفض ي هذا االفتحاص الى خطوات علمية يجب اتباعها من طرف القائد 

ر املدقق لالقتراحات  والتوصيات، كل ذلك يصب صوب اتجاه واحد وهو لتجاوز مواطن الضعف والخلل ويتضمن كذلك تقري

 تجويد وتحسين اإلدارة واالداري من خالل اعتماد منا ج تدبير فعالة، بهدف الحفاظ على املال العام.

 الفقرة األولى : اإلفتحاص الداخلي تجويد وتفعيل التدبير العمومي الجديد.     

االيجابية لتطبيق منا ج الفحص  واالفتحاص بالقطاع الخاص من مساعدتها للوحدات االنتاجية  لقد شكلت الحصيلة          

على عقلنة وتدبير مواردها وتفعيل مسلسل اتخاد القرار حافزا للمعنيين بتدبير الشأن العام على نقل هذه املنا ج الى مكونات 

لقطاع لها على تنامي مطلب املردودية بجودة الخدمة املقدمة القطاع العام، وذاك في ظل بروز اكراهات جديدة  أمام هذا ا

 765للمواطن.

فالقطاع العام أصبح بدوره مجبرا على تطوير وتحسين أدائه وتجويد تدبيره باستقطاب منا ج تدبيرية حديثة وهو ما         

تكز ية التدبير العمومي الجديد، املر يعمل التدقيق أو االفتحاص الداخلي على بلوغه باعتباره دينامية أساسية لتفعيل منهج

على النتائح ووضع اإلدارة باألهداف في مقدمة الغايات التي يتعين أن تسعى السياسات اإلدارية باملغرب الى تحقيقها، إلحالل 

داخلي في ق الروابط الثقة  وتعزيز ما بين اإلدارة واملواطنين إلرساء عالقات  جديدة مع مختلف املتدخلين ووعيا بأهمية التدقي

تحديث وترشيد منظومة التدبير العمومي الجديد انخرط املغرب في تفعيل املقاربة الجديدة للتدبير اإلداري وذلك بإحداث 

، وذلك 766مجموعة من الوحدات ومصالح اإلفتحاص الداخلي ملجموعة من الجماعات الترابية وكذلك العماالت  واألقاليم

وظيفة االفتحاص الداخلي ونزاهة اإلدارة ، فكلما زادت نزاهة اإلدارة كلما نجحت مهمة  الى أن هناك عالقة تفاعلية بين

اإلفتحاص الداخلي ، في بلوغ أهدافها ألن طرق صرف املال العام وأوجه استعماالته تترجم الثقافة السائدة في املجتمع ، وتبعا 

اسما في تحديد كيفية التصرف في هذا املال فإن كانت هذه لذلك فإن البيئة التي سيستعمل فيها املال العام تشكل عنصرا ح

البنية مدعمة باليات رقابية وتتوفر على املقومات الضرورية لسيادة قيم اإلنضباط والنزاهة والسلوك القويم، فإن املال العام 

 .767يحاط بضمانات تلقائية لحمايتة من التسيب وسوء التدبير

 اخلي ورفع جودة املرفق العام.الفقرة الثانية : اإلفتحاص الد   

إن املنافسة في ظل املنظومة اإلقتصادية العاملية، لم تعد محصورة بين الوحدات واإلدارات بل امتدت لتشمل الدول           

ذاتها، وهو ما يقتض ي من االدارات العمومية أن تكون مؤهلة لكسب الرهان عبر التزود باليات افتحاصية ورقابية تستجيب 

لب النجاعة والفعالية مع  األخد بعين اإلعتبار خصوصيات القطاع العام في مستويات معقولة، حيث اعتبر تقرير البنك ملط

الدولي لإلدارة املغربية بأنها متقادمة وذلك على مستوى طرق التسيير وعالقتها مع املواطنين ومع القطاع الخاص ، اضافة الى 

 768املركزية  املفرطة ضعف مسلسل اتخاد القرار الذي تحكمه

وأمام  هذ الوضع كان لزاما على اإلدارات  تبني  أساليب رقابية حديثة التي اثبتت فعاليتها ونجاعتها في القطاع الخاص،      

ومن بين هذه األساليب نجد االفتحاص الداخلي الذي يعد الية رقابية حديثة ساهمت  من خالل عملياتها التقيمية ومن خالل 

واالقتصادية، فهذه األلية الرقابية تهدف باألساس الى معرفة -والفاعلية  -القاعدة الثالثية: الفعالية  -تي تقوم عليهااألسس ال

مكامن القوة والضعف واألخطاء املرتكبة في التدبير، باعتباره دينامية لتفعيل تدبير عمومي جيد، فالتطور الذي عرفته وظيفة 

                                                           

 .021ص  0222"رهانات الجودة الكلية باملقاوالت املغربية" مطبعة فضالة املحمدية . طبعة  -محمد حركات، التدبير االستراتيجي واملنافسة - 765

766 - thèse de doctorat « management du développement locale au maroc la planification communale comme outil d application  » 

prépare  par laich et mestapha hamid univerte hassan 1 annee 2016. 

محمد مجيدي: "دور املجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات املحلية" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية  - 767

 .922ص  9112-9111أكدال ، السنة الجامعية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط 

 .9102-0427سعيد جفري: الحكامة وأخواتها: الشركة املغربية لتوزيع الكتاب الدارالبيضاء ، الطبعة األولى - 768
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ستجابة لتوسع عمل اإلدارة وتلبية لرغبة ملحة في تطوير األداء العمومي حيث يعتبر االفتحاص االفتحاص الداخلي جاء بمثابة ا

الداخلي حلقة رقابية مهمة داخل اإلدارة يساعدها على بلوغ األهداف املسطرة من خالل ما تتوفر عليه هذه العملية من 

 امكانيات مهمة.

 

حاص الداخلي يبقى  دينامية  جديدة لفعيل تدبير عمومي جيد، وكذلك  بمثابة خالصة القول  إن االفتحاص أو االفت             

استجابة لتوسع عمل اإلدارة وتلبية لرغبة ملحة في تطوير األداء العمومي، حيث يشكل حلقة رقابية مهمة داخل اإلدارة ، من 

نفتاح على هذه االلية ، بل   نجاحها يبقى رهين أجل مساعدتها  على بلوغ األهداف املسطرة ،  إال أن هذا  األمر ال يقف عند اال 

 باتخاد مجموعة من التدابير نلخص أهمها في :

 .توفير املوارد البشرية الكفئة للقيام بمهمة االفتحاص الداخلي باإلدارات العمومية 

 .املواكبة املستمرة من خالل التكوين املستمر واستكمال خبرة املفتحصين الداخليين 

 تنسيق والتعاون ما بين وحدات اإلفتحاص الداخلي لإلدارات ، وامِلؤسسات العليا للرقابة في وضع اليات ال

مقدمتها املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات واملفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة 

 الترابية.

 ن، وتثمين املمارسات الجيدة في امليدان مع تعزيز  تبادل الخبرات والتجارب مابين املفتحصين الداخليي

 االنفتاح على التجارب األجنبية في اطار التعاون.

  وجود بيئة مناسبة وأرضية خصبة قابلة الستغراس  ثقافة االفتحاص وإشاعة مبادئ التدبير النزيه القائم

اإلدارة وتفعيل جيد لتدبير عمومي على االستغالل األمثل للموارد املالية والبشرية قصد تحقيق  حكامة جيدة داخل 

 جديد.
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   املراجع واملاصادر
 الكتب

 " االتحاد الدولي للمحاسبينIFAG ترجمة جمعية مدققي الحسابات  0222" معايير  التدقيق الدولية

 . 9110القانونية الفلسطينية، الطبعة األولى 

  9102-0427لتوزيع الكتاب الدارالبيضاء ، الطبعة األولىسعيد جفري: الحكامة وأخواتها: الشركة املغربية 

 

  محمد حركات " التخطيط االستراتيجي واملنافسة ورهانات الجودة الكلية باملقاوالت املغربية" مطبعة

 .9102فضالة املحمدية سنة 

 

 األطروحات واملجالت

 ملحلية" أطروحة لنيل شهادة محمد مجيدي: "دور املجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات ا

الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط أكدال ، 

 .9112-9111السنة الجامعية 

  سنة  22/24العربي بجيجة:" القوانين ومبدأ التدبير الحر مجلة التدبير العمومي الجديد باملغرب ، العدد

9107 . 

  

  شوقي خاطر : خصوصيات نظام  الرقابة املالية العليا في جمهورية مصر العربية منشورات املجلة املغربية

 .9102،سنة 0/22للتدقيق والتنمية سلسلة التدبير االستراتيجي، العدد  

  املجلة 9100عبد الخالق عالوي" مبدأ تدبير الحر للجماعات الثرابية وإعداد التراب في ضوء دستور ،

 9104مارس أبريل  007املغربية لإلدارة املحلية والتنمية العدد 

  عبد اللطيف يكور:" الجمعات الترابية وسؤال  إصالح السياسة االنتخابية " املجلة املغربية السياسات

 . 9101سنة  01العدد  9100العمومية، القوانين التنظيمية والقوانين االنتخابية على ضوء دستور 

 رهانات الجودة الكلية باملقاوالت املغربية" مطبعة فضالة  -لتدبير االستراتيجي واملنافسةمحمد حركات، ا"

 .0222املحمدية الطبعة الثانية 

 

  thèse de doctorat « management du développement locale au maroc la planification 

communale comme outil d application  » prépare  par laich et mestapha hamid univerte hassan 1 annee 

2016. 
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منوذجا الجنائية الرشعية مبدأ" الجنائية املبادئ عىل السلبي وأثره الجنايئ التضخم  
Criminal inflation and its negative impact on criminal principles  

the principle of criminal legitimacy as a model »  

 املهدي بوي :  الدكتور 

 الحقوق  دكتور في

 عضو بهيئة تحرير مجلة القانون و األعمال الدولية

 ملخص:           

من املشكالت التي بات يعاني منها القانون الجنائي املعاصر، مشكلة التضخم التشريعي، وهو ما يجسده الكم الهائل لنصوص 

للسياسة الجنائية التقليدية، وهذا يعني تغيير جذري في املبادئ واملفاهيم  التجريم واإلفراط في العقاب وتجاوز الحدود املرسومة

 التي تحكم القانون الجنائي التقليدي.

وإذا كان الفكر الجنائي في مساره الطويل قد وضع مبادئ ومفاهيم أثثت املنظومة التقليدية للقانون الجنائي التقليدي، فإن 

، أضحى يشكل افتئاتا متزايدا على تلك املبادئ والتي يشكل مبدأ الشرعية الجنائية قطب ما يالحظ أن القانون الجنائي املعاصر

 الرحى منها.

من هنا أصبح الحديث جاريا عن انتكاسة مبدأ الشرعية الجنائية في خضم املتغيرات التي يعرفها القانون الجنائي الجديد على 

ة، بيد أن هذه الظاهرة لم ينحصر أثرها في تغيير املبادئ التي ترسم ما تنم عنه ظاهرة التضخم الجنائي في أبعادها الكامل

السياسة الجنائية بوجه عام والتي يعتبر مبدأ الشرعية محورها األساس. فالتدخل الجنائي أضحى يشهد توسعا متزايدا من 

القانون الجنائي العام أو  خالل تجريم أنواع جديدة من السلوك اإلجرامي، أو تكثيف الضغط الجنائي في مجاالت لم يفلح

 التقليدي بمبادئه الراسخة في صدها .

 الكلمات املفاتيح:

 القانون الجنائي –التجريم و العقاب -السياسة الجنائية  –مبدأ الشرعية الجنائية  –التضخم الجنائي 

 

Abstarct 

One of the problems that contemporary criminal law suffers from is the problem of legislative inflation, which is embodied 

in the huge amount of criminalization texts, excessive punishment and which exceeds the limits set for traditional criminal 

policy. Thus, a radical change in the principles and concepts that govern traditional criminal 

law                                                                                                                                                                                                                

If criminal thought in its long course has developed principles and concepts that have fueled the traditional system of 

traditional criminal law, what is highlighted is that contemporary criminal law has become an increasing infringement on 

those principles, and of which the principle of criminal legality is the cornerstone of it .                                                                          

From here on, there is talk about the setback of the principle of criminal legitimacy in the midst of the variables defined by 

the new criminal law on what the phenomenon of criminal inflation in its full dimensions indicates. Criminal intervention 

is witnessing an increasing expansion through the criminalization of new types of criminal behavior, or the intensification 

of criminal pressure in areas that the general or traditional criminal law, with its well-established principles, has not 

succeeded in repelling .                                         

Keywords :  Criminal inflation - the principle of criminal  Legitimacy      -     criminal policy  -    criminalization and   

punishment                                                                                    
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 مقدمة:

كان من نتائج التغيرات السريعة التي يمر منها العالم املعاصر، أن حصل تغيير عميق في أشكال وأساليب السلوك 

نا لم يتردد مالكو زمام التشريع من الحرص على تجريم أكبر قدر ممكن من أوجه السلوك اإلجرامي املعاصر، اإلجرامي، ومن ه

وذلك من منطلق أن األداة الجنائية هي الوسيلة األنجع لتوقي سوء مغبة الجرائم الخطيرة، منتهجة في ذلك أسلوبا استباقيا 

نية املقررة عادة لتوقيعه أو الحد من الضمانات اإلجرائية حينا وإلغاؤها يعتبر تعجيل استحقاق العقاب باستباق اللحظة الزم

 تماما أحيانا أخرى.

ويعتبر القانون الوجه املض يء للسياسة الجنائية ألنه يشرعن املمارسات داخل املجتمع ويمنحها قوة الوجود والثبوت 

 النصية انسجاما مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ب ارتكاب الجرائم املعاصر على نحو أدى إلى تهديد أمن املجتمعات واستقرارها االقتصادي، أضحى ومع تطور أسالي

االتجاه نحو عوملة مقاومتها وكذا وسائل مكافحتها أمرا مشروعا، بل سارعت السياسات الجنائية من وثيرتها التدخلية على نحو 

ا، مما أدى إلى تضخم التشريع الجنائي وتناثر نصوصه في مختلف اتخذ معه القانون الجنائي املعاصر منحى تسلطيا ملواجهته

 القوانين، ناهيك عن االتجاه نحو التجريم التحوطي.

وعليه فالتوسع في سياسة التجريم نتج عنه بالتبعية تعطيل لبعض املبادئ التي طاملا شكلت الركائز األساسية التي 

ذي عرفه التشريع املغربي لكثرة تدخالته وتغلغله داخل املجتمع. مما نتج عنه يستند عليها القانون الجنائي اعتبارا للتضخم ال

 اختالل في البناء الداخلي للنظام الجنائي القائم وهو األمر الذي كان له األثر السلبي في إعادة إنتاج االنحراف.

 ملوضوع التضخم الجنائي و أثره ومن هذا املنطلق ستكون هذه الدراسة املوجزة محاولة لتقديم قراءة تحليلية و نقدية

السلبي على مبدأ الشرعية الجنائية و ذلك من خالل محورين أساسين: مظاهر اختالل مبدأ الشرعية الجنائية )املحور األول( 

 ، معايير و محددات جودة النص الجنائي )املحور الثاني(.

 الجنائية: املحور األول: مظاهر اختالل مبدأ الشرعية

الشرعية أنه "ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني" وهذا معناه أن القاض ي ال يملك حق خلق جريمة يقصد بمبدأ 

 جديدة أو عقوبة جديدة لجريمة قائمة، وإنما يلزم بخلق ش يء من ذلك تدخل التشريع ذاته.

ريمها إلجرامية منذ تجويخضع القانون الجنائي بمختلف فروعه ملبدأ الشرعية، فهذا القانون يتتبع بالخطى الواقعة ا

واملعاقبة على ارتكابها إلى متابعة املتهم باإلجراءات الالزمة لتقرير مدى سلطة الدولة في معاقبته حتى تنفيذ العقوبة املحكوم 

بها عليه، وفي كافة هذه املراحل يضع القانون الجنائي النصوص التي تمس حرية اإلنسان، سواء عن طريق التجريم والعقاب 

 .769جراءات التي تباشر ضده، أو بواسطة تنفيذ العقوبة عليهأو اإل 

ولقد عرف مبدأ الشرعية إقباال واسعا في بداية األمر، نظرا لجملة الجوانب اإليجابية التي يحتويها، من قبل حده من 

ول، ما عدا ر من الدتحكم الهيأة القضائية والتنفيذية على حد سواء، لذا فقد أصبح يكتسب طابعا دستوريا في قوانين الكثي

 قوانين دول قليلة كالواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، التي ال تأخذ به بصفة صريحة.

                                                           

"، مطبعة -سالميدراسة مقارنة في القانون الوضعي والقانون الجنائي اإل –عصام عفيفي عبد البصير، "أزمة الشرعية الجنائية ووسائل عالجها  -769

 .21، ص: 9112دار املعارف االسكندرية، الطبعة األولى 
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لكن وفي حقيقة األمر فإن هذا املبدأ يعرف أزمة حقيقية تسببت فيها على الخصوص ظاهرة تضخم القوانين، حيث 

ويات: على مستوى املصدر، على مستوى التطبيق وعلى تتجسد االنتقادات التي تعرض لها مبدأ الشرعية في عدة مست

 مستوى إنتاج القاعدة الجنائية وإعادة إنتاجها.

 أوال: اختالل مبدأ الشرعية على مستوى املصدر

يقتض ي مبدأ الشرعية الجنائية "وفق نموذج الفيلسوف و الفقيه القانوني سيزاري بكاريا" حصر مصادر القاعدة 

كتوبة وحدها، وأن تكون هذه النصوص صادرة عن السلطة التشريعية املتمثلة في البرملان باعتباره الجنائية في النصوص امل

 املمثل الوحيد لألمة واملخول له قانونا إنتاج القاعدة الجنائية انطالقا من مبدأ انفراد السلطة التشريعية بهذه الوظيفة.

وأن يكون مصدر القاعدة  -كما نظر لذلك مونتسكيو–طات وإذا كان "النموذج البكاري" يقر بضرورة الفصل بين السل

الجنائية هو السلطة التشريعية أي القانون بمعناه الضيق، ملا تشكله القاعدة الجنائية من قيد على الحرية الفردية من 

شهدته  ، فإن التطور الذي770منطلق أن السلطة التشريعية هي التي تعرف الحدود املمكن فرضها على الحقوق والحريات

 -مبدأ فصل السلطات-أجهزة الدولة الحديثة بصفة عامة واألنظمة الدستورية بوجه خاص، أدى إلى فقدان هذا املبدأ

الصفاء الذي ميز التنظير له، ذلك أن فصل السلط الذي نادى به "مونتسكيو" وتلقفه "بكاريا" من بعده أدى إلى تعطيل 

يا عما اصطلح عليه باستبداد البرملان داخل نظام جامد غير متحرك وهو ما الوظائف بين السلطات حتى أضحى الحديث جار 

 أدى بدوره إلى تغليب سلطة على سلطة أخرى وإحداث خلل في التدابير التشريعية.

من هنا نادى الفقه الدستوري بمبدأ عقلنة وترشيد النظام البرملاني تمهيدا لبداية التعايش والتعاون بين مختلف 

وصا السلطتين التشريعية والتنفيذية على اعتبار أن سلطة القضاء يجب أن تبقى مستقلة، وهو ما ترجم في السلطات وخص

هو  -بمعناه الضيق–املجال الجنائي بإعادة توزيع االختصاص على مستوى إنتاج القاعدة الجنائية، بحيث لم يبقى القانون 

 املصدر الوحيد الذي يحكم إنتاج القاعدة الجنائية.

ا وصلت األنظمة الجنائية إلى فتح املجال أمام السلطة التنفيذية للعبث بحقوق املواطنين وحرياتهم، وأدى هكذ

االبتعاد عن املصدر الشكلي إلنتاج القاعدة الجنائية إلى هدم فكرة القانون الجنائي وتحرير الدولة من كل قيد ورفع كل 

 .771لحق العقاب الحواجز التي كانت منصوبة أمام ممارستها التعسفية

وعموما فإن تدخل السلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية في إنتاج القاعدة الجنائية، اتخذ وجهين 

هي التي تعمل على إعداد مشاريع قوانين وتقديمها إلى  -أي السلطة التنفيذية–أساسيين، وجه خفي ويتمثل في أن الحكومات 

سطرة شائعة في األنظمة الدستورية التي تنبثق فيها الحكومات من أغلبية برملانية وهي البرملان قصد املصادقة عليها، وهي م

أداة تمنح اختصاصا تشريعيا بحكم ما تتوفر عليه من أغلبية تستطيع تمرير مشاريعها، ومن ثمة فالحكومة هي التي تهيمن 

 على إدخال التعديالت واإلصالحات التشريعية على هذه القوانين وتوجيهها.

                                                           

 وما بعدها. 941، ص 0222محي الدين أمزازي، "العقوبة"، جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،  -770

 محي الدين أمزاري، مرجع سابق، نقال عن: -771

J.GRAVEN. « le droit pènal soviètique », R.S.C, 1948, P:231 et un si de suite. 

 وما بعدها. 974انظر الصفحة 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

296 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

وبالرجوع إلى النظام القانوني املغربي، نجد أن غالبية القوانين يكون مصدرها مشاريع قوانين، أي التي تتقدم بها 

الحكومة. وليست مقترحات قوانين، أي التي يتقدم بها البرملان، ومن هنا تتجلى هيمنة الحكومة أو السلطة التنفيذية على 

 .مجال التشريع في النظام السياس ي املغربي

 24ثم إن هناك الوجه الظاهر لتدخل السلطة التنفيذية وهو مكرس دستوريا، ففي فرنسا نضرب لذلك مثال باملادة 

الذي أوكل مهمة العقاب في مجال الجنايات والجنح للسلطة التشريعية، وهو ما يعني  0273من الدستور الفرنس ي لسنة 

من الدستور خلقت  24التنفيذية، وهذه الصيغة التي أتى بها الفصل بمفهوم املخالفة أن تشريع املخالفات موكول للسلطة 

نقاشا واسعا وسط الحقوقيين، حيث عملت الحكومة بعد ذلك على سن مجموعة من املراسيم التي تنظم اختصاصها في 

الجديد وهي بصدد  من قانون العقوبات الفرنس ي 9-000مجال القانون الجنائي فيما يتعلق باملخالفات، وهو ما أكدته املادة 

 حصر مصادر التجريم والعقاب.

من الدستور املصري واضح في أنه "ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون"،  11أما في مصر، فنجد أن نص املادة 

في  لوقد جرى قضاء املحكمة الدستورية العليا على أن املقصود بعبارة "بناء على قانون" ليس إال تأكيد ملا جرى عليه العم

التشريع من أن يتضمن القانون ذاته تفويضا للسلطة التنفيذية املكلفة بسن اللوائح في تحديد الجرائم وتقدير العقوبات، 

من الدستور تجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات الئحية تحدد بعض جوانب  11مما مؤداه أن املادة 

 .772التجريم والعقاب

القانون املغربي، فله قانون واضح وأكيد في أن نصوص القانون هي املصدر الوحيد للتجريم والعقاب،  أما من جهة

باعتبار أن القيم واملصالح التي يحميها القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية ال يمكن تحديدها إال بواسطة ممثلي 

تجعل مجال التجريم والعقاب وخلق املحاكم  0219،0221،0222،0229،0221،9100، حيث أن الدساتير 773الشعب

واملساطر الجنائية من اختصاص السلطة التشريعية، وهو ما يترجم نموذج "بكاريا" على املستوى الشكلي، لكن هل األمر 

 كذلك؟ وهل القاعدة الجنائية ببالدنا مصدرها دائما هو القانون بمعناه الضيق؟

منه للحيلولة  20انفراد التشريع بتحديد الجرائم والعقوبات بمقتض ى الفصل و حيث أن الدستور املغربي يأخذ بمبدأ 

دون مباشرة السلطة التنفيذية لهذه الوظيفة، غير أنه باملقابل نجد نصوص دستورية أخرى تخول للسلطة التنفيذية 

(، أو في حالة استالم 9100ور من دست 21إمكانية إنتاج القاعدة الجنائية ويتعلق األمر بحالة التفويض البرملاني )الفصل 

 من الدستور(. 30الحكومة لإلختصاص التشريعي في الفترات الفاصلة بين الدورات )الفصل 

والتي جاءت خارج إطار "مبدأ انفراد  0219وكثيرة هي النصوص التي تضمنتها مجموعة القانون الجنائي لسنة 

قانون الصحة، قانون الزيوت املسمومة، قانون محاربة املخدرات. التشريع"، ومجموعة من القوانين الخاصة كما هو الحال ل

 ونصوص كثيرة جاءت مخالفة لقاعدة إنفراد املشرع بالتجريم والعقاب.

منه وبعض نصوص  30و مما يمكن مالحظته أن هناك تناقضا صارخا بين بنود الدستور الحالي وعلى األخص املادة 

درهم كل من  0911و 21(، والتي تقرر مقتضياته املعاقبة بغرامة تتراوح بين 112ة من املاد 00القانون الجنائي )الفقرة 

                                                           

دار الفكر العربي،  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي اإلسالمي" ،-عصام عفيفي حسني عبد البصير، "مبدأ الشرعية الجنائية -772

 .007، ص:9114اإلسكندرية، 

 وما بعدها. 44ي"، مكتبة املعارف الجديدة فاس، تاريخ الطبعة غير مذكور، ص: جعفر العلوي، "شرح القانون الجنائي العام املغرب -773
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خالف مرسوما أو قرارا صدر عن السلطة اإلدارية بصفة قانونية، إذا كان هذا املرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة 

ة، ورأى بأنه كان من الالزم إشراك السلطة ملن يخالف أحكامه، وقد انبرى بعض الفقه للتعليق على هذه الوضعية املتناقض

التنفيذية في هذا املجال، وذلك بالنسبة للجرائم القليلة األهمية كما هو الشأن عند بعض الدول، فال عيب في ذلك شريطة 

 .112/00جعل مقتضيات الدستور منسجمة مع مقتضيات الفصل 

عية إشراك السلطة التنفيذية في مجالي التجريم وض–بينما أبدى جانب آخر من الفقه تخوفه من هذه الوضعية 

من أن يساء استخدام األداة الجنائية وتسخيرها خدمة لبعض األغراض الفئوية الضيقة أو رعاية لبعض املصالح  -والعقاب

 .774ةئغير الجديرة بالحماية الجنائية، أو كوسيلة للتنكيل بالخصوم السياسيين أو محاربة املذاهب اإليديولوجية املناو 

 ثانيا: اختالل مبدأ الشرعية الجنائية على مستوى التطبيق:

كان للتطورات التي عاشها العالم منذ أواخر القرن التاسع عشر بعد أن نظمت سلطات الدولة بما يكفل الفصل 

ئي انون الجنابينها، وزالت املخاوف التي أوجبت االلتزام الحرفي بمبدأ الشرعية الجنائية، وتقدمت العلوم املساعدة للق

وسلطت األضواء على شخصية املجرم وعلى الجريمة كظاهرة إنسانية، تأثيرها البين على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، 

لذلك فقد تعرض مبدأ الشرعية لحملة عنيفة من االنتقادات قادتها اتجاهات إيديولوجية وفلسفية مختلفة أسفرت عن 

 تدهور مبدأ الشرعية.

ختالالت التي تعرض لها مبدأ الشرعية الجنائية من خالل تقييم للسياسة التجريمية املتبعة في املغرب ويمكن رصد اال 

 ويظهر ذلك من خالل:

 الفقرة الثانية :غياب وحدة القانون الجنائي: -

حيث يالحظ تشتت النصوص القانونية الزجرية بين مجموعة من القوانين تجعل املمارس يتوه وسط زخم هذه 

القانونية في إطار عملية إعطاء التكييف القانوني السليم لألفعال الجرمية، بل يصعب عليه حتى العثور على  النصوص

 النص املالئم.

 اإلفراط في التجريم: -

بشكل غريب يكاد يفقد معه القانون الجنائي غايته، من خالل تقرير العقاب على اإلخالل بالتزامات التي قد ال تصل 

اقتصادية وليست انحرافات سلوكية، وال يكاد يخلو أي نص -باعتبارها اختالالت اجتماعية وسوسيو إلى مستوى التجريم

قانوني جديد من جرائم وعقوبات إلى درجة تضمين حتى القوانين اإلجرائية التي تنظم سير املحاكمات نصوصا تجريمية 

 .775وعقابية

 غياب وحدة وانسجام العديد من النصوص الجنائية: -

                                                           

ية لياسين األيوبي، "تعثر العدالة الجنائية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد املالك السعدي، ك -774

 وما بعدها.03، ص:9112/9113الجامعية  العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة، السنة

 (.142( وعلى انقطاع وتوقف التقادم )املادة 093يعاقب قانون املسطرة الجنائية املغربي على عدم أداء الشهادة )املادة  -775
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لك من خالل تعرض التجريم لنفس الفعل ضمن العديد من النصوص الخاصة مما يخلف إشكاليات في و يتضح ذ

التطبيق، إذ لوحظ أن اعتماد املشرع على املقاربة الزجرية في إطار السياسة الجنائية ملواجهة بعض الظواهر االجتماعية لم 

ة أخرى للسياسة الجنائية كما هو الشأن بالنسبة يكن كافيا للحد من تلك الظواهر بسبب عدم مواكبة سياسات عمومي

للسياسة العقابية املتبعة في قضايا املخدرات التي لم تفلح في التقليص في عدد من الجرائم بسبب عدم توفير أو عدم 

م عليهم استمرار السياسات العمومية األخرى في محاربة أسباب ودواعي زراعة القنب الهندي، مما أدى إلى زيادة عدد املحكو 

 من أجل املخدرات دون أن يؤثر ذلك على إنتاج هذه املادة أو تداولها.

وقد أدى ذلك إلى تحول القانون الجنائي إلى أداة رعب، دون أن يحقق غاياته في كثير من األحوال، كما أدى اإلفراط في 

يقية للدعوى العمومية، كما ساهم التجريم إلى تضخم القضايا الجنائية املعروضة على املحاكم في ظل غياب بدائل حق

بشكل ملحوظ في ازدياد عدد السجناء واملعتقلين االحتياطيين دون أن يحد من حالة العود أو يوفر الردع الحقيقي مع ما 

 يترتب عن ذلك من  انعكاسات سلبية على عمليات التأهيل وإعادة اإلدماج.

 املحور الثاني: معايير و محددات جودة النص الجنائي:

من املعلوم أن ما يدخل ضمن اختصاص املشرع بناء على قاعدة "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" لصياغة نصوص 

التجريم والعقاب صياغة واضحة يستهدف كافة املخاطبين بها بفهم املقصود منها، بمعنى تحري الدقة واليقين في تحديد 

يمة والظروف املالبسة لها بيانا نافيا لكل جهالة أو من حيث الجرائم والعقوبات سواء من حيث العناصر املكونة لكل جر 

 .776تحديد العقوبة نوعا ودرجة ومقدارا

ومع ذلك، فإن املمارسة التشريعية في القانون الجنائي املعاصر لتنهض دليال على تنكر املشرع لهذا الواجب في عدد غير 

العقاب في صيغ غامضة أو فارغة أو غير سليمة ، وإسناد إنتاج قليل من الحاالت والنماذج التي تأتي فيها نصوص التجريم و 

القاعدة الجنائية إلى غير املتخصصين أدى إلى كثرة التعديالت واالستدراكات األمر الذي لعب دورا بارزا في ظهور أزمة 

 التضخم التشريعي بوجه عام، والتضخم الجنائي بوجه خاص.

من القانون الجنائي غير دستورية وتتعارض مع  112/00بأن املادة  777صوترتيبا على ذلك يرى األستاذ هشام بوحو 

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، حيث أن املادة املذكورة في نظره لم تحدد مرسوما أو قرارا بعينه يترتب على مخالفته 

 .تطبيق العقوبة املنصوص عليها فيها، وهو ما ال يتفق مع مبدأ التحديد الواجب للنص الجنائي

يؤدي إلى منح الجهة املفوضة بإصدار القرارات أو املراسيم سلطة إنشاء جرائم وعقوبات  112/00كما أن نص املادة 

جديدة، والتفويض حتى يكون مطابقا ملبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يجب أن يقتصر على تحديد بعض جوانب التجريم، 

من القانون الجنائي التي تنص "كل إخالل بالتنظيم املتعلق  932دة وليس إسناد جرائم جديدة، وكمثال على ذلك نص املا

باملنتجات املعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين وخمسة آالف 

 درهم وبمصادرة السلعة".

                                                           

ج اإلرشادي"، تغيير في النموذالقانون الجنائي املعاصر وال–عبد الحفيظ بلقاض ي، "التدخل الجنائي بين التقييد األدنى واملد التوسعي الشامل  -776

 .41، ص 01مقال منشور بمجلة القصر، العدد 

 وما بعدها. 37هشام بوحوص، "محاضرات في مادة السياسة الجنائية والقانون الجنائي"، مرجع سابق، ص  -777
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م يمية الخاصة باملنتجات املعدة للتصدير، لكنه لفاملشرع في هذه املادة قام بتجريم ما يتعلق بمخالفة القواعد التنظ

يبين فحوى هذا التنظيم وطبيعة هذه املواد املعدة للتصدير، وفسح املجال للسلطة التنفيذية لتهتم بهذا الفراغ وتمأله 

 حسب سياسة املشرع ذاتها.

بعد ذلك انعكاسات جودة القاعدة وبناء على ما سلف سنتناول في نقطة أولى مظاهر االختالل في القاعدة الجنائية ثم 

 الجنائية على مبدأ األمن القانوني.

 أوال : مظاهر االختالل في النص الجنائي:

 تتعدد مظاهر االختالل في القاعدة الجنائية، يمكن تلخيصها في اإلشكاالت التالية:

 تضخم النصوص الجنائية: -

إال بالهروب نحو القانون الجنائي، والالفت لإلنتباه أن  إن تنظيم شؤون املجتمع والفرد أصبح مهمة ال يمكن تحقيقها

 األداة الجنائية أصبحت تحتل الصفوف األمامية بذريعة أن لها فعالية أقوى من غيرها.

ولعل السبب األساس ي لهذا التضخم هو السهولة في إعداد القوانين والبساطة في تقدير قيمتها وأهميتها، حيث لم يراع 

إعداد القوانين يجب أن يكون بالقدر الالزم ملا نحتاجه، وأنه ال يجوز إصدار أي قانون ما لم يكن إصداره املشرع قاعدة أن 

ضروريا والزما، ودليل ذلك أن تضخم التشريع يقلل من قيمته، و في نفس السياق هناك مثل فرنس ي شهير يقول: "عندما يثرثر 

ر إقدام املشرع الجنائي من خالل سياسته الجنائية على تجريم أفعال القانون يدير املواطن األذن الصماء"، وهذا ما يفس

 .778جديدة يترتب عنها ما يعرف بتضخم املادة الجنائية

ومن األسباب التي ساهمت أيضا في تضخم نصوص القانون الجنائي نجد تنوع مصادر التجريم، حيث يالحظ اتساع 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فمعظم نصوص القانون الجنائي  نطاق التفويض التشريعي، في إطار ما يسمى بالتعاون 

ال تتقيد بالصورة البرملانية للتشريع، وبذلك لم يعد القانون بمعناه الضيق هو املصدر الوحيد الذي يحتكر إنتاج القاعدة 

ا ال تها وسرعة تغيرها وتشعبها بمالقانونية، وقد نتج عن ذلك عدم التناسق واالنسجام بين هذه النصوص، باإلضافة إلى كثر 

 يتيسر حتى للمتخصصين العلم بمقتضياتها.

 غموض النصوص الجنائية: -

إذا كانت القاعدة الجنائية تتضمن خطابا تشريعيا يلزم القاض ي بالبحث على النص الجنائي الواجب تطبيقه، أو في 

م وضع املشرع الجنائي لحد فاصل بين ما هو مجرم وما أركان الجريمة املرتكبة، فإن عدم وضوح القاعدة الجنائية أمام عد

هو مباح، قد يؤدي إلى أن يتعسف في إعمال أحكام القانون أو أن يقع في أخطاء قد تجعل منه مشرعا لقاعدة جنائية غير 

تأتي  منصوص عليها في القانون الجنائي، وذلك عندما يعاقب شخصا بريئا دون أن يرتكب أية جريمة، أو على األقل أن

 أحكامه متضاربة حول نفس الفعل املرتكب.

                                                           

ين األيوبي، "تعثر العدالة الجنائية"، ، نقال عن ياس40محمد التغدويني، "إشكالية التجريم في التشريع الجنائي املغربي"، مرجع سابق، ص: -778

 .92مرجع سابق ص:
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، بأن موضوع القاعدة الجنائية، متى كان واضحا مع وضوح الغرض التشريعي 779ومن هنا يستنتج جانب من الفقه

من حمايته، فإن عمل القاض ي بدوره، سيكون واضحا، ومن تم فإن معالم العدالة بدورها ستتضح في كل األحكام التي 

قاض ي الذي قد يتلقى قبوال من الرأي العام بشكل يوازي الغرض التشريعي من العقاب على األفعال التي يصدرها هذا ال

 تدخل في دائرة التجريم.

 تناقض النصوص الجنائية: -

وأبرز مظهر للتدليل على ظاهرة تصادم النصوص فعال ما يالحظ في معالجة جرائم الشيك حيث أن أغلب املقتضيات 

من مدونة التجارة، مما يطرح بجدية التساؤل عما إذا  201من القانون الجنائي تضمنتها املادة  744و 742الواردة بالفصلين 

تلغي األحكام الواردة في مجموعة القانون الجنائي، وهو ما ينعكس سلبا على العمل القضائي حيث تتضارب  201كانت املادة 

 بسبب عدم وضوح الرؤية لدى املشرع.األحكام ويصبح االفتئات على حقوق الناس أمرا سائغا 

وفي كثير من األحيان تأتي الصياغة التشريعية في عبارات أو مصطلحات تقنية ال تفي بالغرض التشريعي املتوخى منها، 

كاستعمال عبارة السجن في موضع الحبس، أو الخلط بين الجريمة والجناية، أو التردد في استعمال مصطلح املساهم بدل 

و العكس وهكذا...، حيث أن عدم الدقة في اختيار صياغة النص الجنائي بشكل واضح، قد يؤثر على مدلول هذه املشارك، أ

النصوص ما إذا كانت تقتض ي تجريم األفعال، أو إباحتها. ومن ثم فإن مبدأ الشرعية الجنائية يمكن أن يفقد مكانته بين 

 .780نصوص القانون الجنائي الخاص

 ية لجودة النص الجنائي:ثانيا : الشروط األساس

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ال يقتض ي فقط أن تكون السلطة التشريعية مصدرا للتجريم والعقاب، بل ويجب أن 

تصدر تشريعات واضحة ومحددة بعيدة عن الغموض وعدم التحديد، ومن تم فقد رتب الفقه والقضاء على قاعدة الشرعية 

 جب توافرها في القاعدة الجنائية لعل أبرزها خاصية:الجنائية ثالثة خصائص أساسية ي

 :Prévisibilitéالتوقعية  -

وتعني السماح لكل شخص أن يتوقع ويعرف ما ينتظره على درجة معقولة، الثار الجنائية املترتبة عن إتيان سلوك 

 مجرم.

هييئ دفاعه بطريقة فعالة والتوقعية بهذا املعنى تسمح للمتقاض ي معرفة النص الجنائي املطبق عليه من أجل ت

 وناجعة، حتى يتسنى له معرفة حدود العقوبة ومدى تطابقها مع األفعال املنصوص عليها في القانون الجنائي.

 :Accessibilitéالولوجية  -

معرفة النصوص الجنائية تجعل األفراد يقومون بتشكيل سلوكاتهم بكل ما يتطلبه النص الجنائي، وهو ما يجسده 

 ذر أحد بجهله القانون".مبدأ "ال يع

                                                           

 .40،49محمد التغدويني، "إشكالية التجريم في التشريع الجنائي املغربي"، مرجع سابق، ص  -779

 .77محمد التغدويني، "إشكالية التجريم في التشريع الجنائي املغربي"، مرجع سابق، ص  -780
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ذلك أن مبدأ الشرعية يرسم لألفراد الحدود الواضحة بين ما هو مباح وما هو محظور، ومن ثمة فإن االطالع على 

القاعدة الجنائية ينبغي أن يكون على مستوى النص بكامله، والولوجية بهذا املعنى تقتض ي أال يكون هناك تقاطع في النص 

أ املشرع إلى تقنية العقاب باإلحالة أو التجريم على بياض، لذلك فخاصية الولوجية في القاعدة كما هو الشأن حينما يلج

 الجنائية تحقق املعرفة الدقيقة للتجريم والعقاب.

 :Déterminationالتحديد  -

ينبغي أن تكون القاعدة الجنائية دقيقة في صياغتها، واضحة في مضمونها لتالفي كل خروج عن مقتضيات النص 

ملحدد تشريعا، وهو ما يتطلب بأن تكون اللغة القانونية املستعملة في صياغة النص لغة سهلة وواضحة في مستوى فهم ا

عامة املخاطبين بها، وهذا التحديد ينبغي أن ال يتوقف عند حدود القاعدة الجنائية فحسب بل ينبغي أن يطال األحكام 

 .781ستبعاد التحكمالقضائية وإعطائها املضمون الذي تحتمله وذلك ال 

 

 الخاتمة:

ظاهرة التضخم الجنائي ليست باألمر اليسير حيث يقتض ي الحال  يمكن القول بأن مواجهةو في ختام دراستنا لهذا املوضوع 

وضع تقييم عام للسياسة الجنائية و البحث عن أسباب  ،بعد الوقوف على مكامن الخلل من خالل هذه الدراسة املتواضعة 

ذ أصبح لزاما تقليص املنظومة الجنائية املتضخمة من الجرائم التي لم يعد املجتمع إا في مكافحة الجريمة ، قصورها و فشله

يعتبرها متصفة بالخطورة على نظامه و لم تعد تنتهك القيم العليا التي يؤمن بها و يحميها ، كما على القائمين على السياسة 

 .بعة و البحث عن وسائل تحقق أقص ى فاعلية ممكنة في مكافحة الظاهرة االجراميةالجنائية إعادة النظر في االستراتيجية املت

ن األوان لتغيير املقاربة الزجرية التي تستند اليها املنظومة الجنائية ببالدنا من خالل عقلنة القانون الجنائي بتوجه آو قد 

أنسنة القانون الجنائي، و تجاوز املنهج التقليدي في وقائي و إضفاء ما يمكن اضفاؤه من البعد اإلنساني عليه عبر ما يعرف ب

الزجر و العقاب الى منا ج عقالنية و إصالحية حديثة تعود بفوائد أكثر على املجتمع، فقد أكدت االحصائيات أن أكبر نسبة 

ق سكن الالئمن املجرمين تنحدر من مناطق عشوائية و فقيرة، مما يقتض ي وضع خطط شاملة ملحاربة البطالة و توفير ال

 للفئة املعوزة طاملا أن السبب الرئيس ي للجريمة له صلة مباشرة بالظروف االجتماعية و االقتصادية.

و باللجوء الى مثل هذه السياسات الوقائية سنحمي الكثير من األفراد من الوقوع في شراك الجريمة كونهم ليسوا مجرمين 

 من ظروف سيئة و صعبة أدت الى تفش ي األمية و الفقر و البطالة. بالفطرة لكنهم أصبحوا مجرمين بما صنعته الدولة

 

   

  

                                                           

، نقال عن: بوعزى صبراوي، مبدأ الشرعية وإشكالية 042قوبة نحو سياسة جنائية جديدة"، ص :عصام عفيفي عبد البصير، "تجزئة الع -781

ية بطنجة، عالتضخم الجنائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتما

 .79، 70ص: 
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   املراجع واملاصادر
دراسة مقارنة في القانون الوضعي والقانون الجنائي –عصام عفيفي عبد البصير، "أزمة الشرعية الجنائية ووسائل عالجها  -1

 .21، ص: 9112"، مطبعة دار املعارف االسكندرية، الطبعة األولى -اإلسالمي

 وما بعدها. 941، ص 0222محي الدين أمزازي، "العقوبة"، جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،  -1

 محي الدين أمزاري، مرجع سابق، نقال عن: -1

J.GRAVEN. « le droit pènal soviètique », R.S.C, 1948, P:231 et un si de suite. 

 وما بعدها. 974انظر الصفحة 

دار  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي اإلسالمي" ،-ام عفيفي  عبد البصير، "مبدأ الشرعية الجنائيةعص -1

 .007، ص:9114الفكر العربي، اإلسكندرية، 

وما  44جعفر العلوي، "شرح القانون الجنائي العام املغربي"، مكتبة املعارف الجديدة فاس، تاريخ الطبعة غير مذكور، ص:  -1

 بعدها.

ياسين األيوبي، "تعثر العدالة الجنائية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد املالك  -1

 وما بعدها.03، ص:9112/9113السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة، السنة الجامعية 

ير في القانون الجنائي املعاصر والتغي–تدخل الجنائي بين التقييد األدنى واملد التوسعي الشامل عبد الحفيظ بلقاض ي، "ال -1

 .41، ص 01النموذج اإلرشادي"، مقال منشور بمجلة القصر، العدد 

 وما بعدها. 37هشام بوحوص، "محاضرات في مادة السياسة الجنائية والقانون الجنائي"، مرجع سابق، ص  -1

، نقال عن ياسين األيوبي، "تعثر 40دويني، "إشكالية التجريم في التشريع الجنائي املغربي"، مرجع سابق، ص:محمد التغ -1

 .92العدالة الجنائية"، مرجع سابق ص:

، نقال عن: بوعزى صبراوي، مبدأ 042عصام عفيفي عبد البصير، "تجزئة العقوبة نحو سياسة جنائية جديدة"، ص : -1

ضخم الجنائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم الشرعية وإشكالية الت

 79، 70القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، ص: 
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 الشأن السجني وفق املرجعية امللكية و التوجهات الحكومية
The prison issue according to the royal reference and government trends 

 : حسن الكراب الباحث 
 -السويس –طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتامعية 

 
 ملخص املقال:

من  49تحتل قضايا الشأن السجني مكانة أساسية في املرجعية امللكية، والتي تجد أسسها من الناحية الدستورية في  الفصل 

ملغربي والذي  أسس  لطبيعة و مكانة املؤسسة امللكية في هرم السلطة السياسية املغربية،باعتباره رئيسا للدولة الدستور ا

وضامن للحقوق والحريات والساهر على احترام التعهدات الدولية للدولة.لذلك فرعاية املؤسسة امللكية للشأن السجني من 

انية للمؤسسات السجنية واملرافق البيداغوجية،وتوجيهاته من خالل الخطب ما خالل التتبع لألوراش املنجزة والزيارات امليد

هو إال تفعيال ملقتضيات الفصل املذكور وما يخوله له الدستور من حقوق في فصول اخرى كحق إصدار العفو حسب الفصل 

 عليه التعهدات وااللتزامات ، وما لقضايا الشأن السجني من أبعاد حقوقية ترتبط بأنسنة الفضاء السجني وفق ما تنص73

الدولية والتي صادق عليها املغرب، وما ينص عليه الدستور املغربي في تصديره من سمو هذه االتفاقيات على التشريعات 

 الوطنية. 

 لقد انعكست التوجيهات امللكية لقضايا الشأن السجني من خالل الخطب امللكية والتوجيهات خالل عملية الزيارات امليدانية

على السياسة الحكومية للنهوض بأنسنة الفضاء السجني، حيث أصبحت تحظى بحيز مهم داخل البرامج الحكومية مما فرض 

وضع استراتيجيات وسياسات عمومية لتطوير القطاع تتالءم مع التعهدات وااللتزامات  الدولية  التي صادق عليه املغرب في 

 مجال حقوق اإلنسان. 

 

 املؤسسة امللكية، التوجهات الحكومية،الشأن السجني،البرامج الحكومية،الخطب امللكية، العفو امللكيالكلمات املفتاحية :

 

                                                     Abstract :              

Prison issues occupy an essential position in the royal reference, which finds its foundations from a constitutional point of view in 

Chapter 42 of the Moroccan Constitution, which establishes the nature and position of the royal institution in the hierarchy of 

Moroccan political power, as the head of the state and the guarantor of rights and freedoms and the watcher of respect for the 

international commitments of the state. The Royal Institution for Prison Affairs, through tracking the completed workshops and field 

visits to prison institutions and pedagogical facilities, and its directives through speeches, is nothing but an activation of the 

requirements of the aforementioned chapter and the rights granted to it by the Constitution in other chapters such as the right to issue 

a pardon according to Article 58, and the human rights dimensions of prison issues It is linked to the humanization of prison space in 

accordance with the international commitments and obligations ratified by Morocco, and what the Moroccan Constitution stipulates 

in its export of the transcendence of these agreements over national legislation. 

The royal directives on prison issues, through royal speeches and directives during the field visits process, have been reflected in the 

government policy to advance the humanization of prison space, as it has gained an important space within government programs, 

which necessitated the development of strategies and public policies for the development of the sector in line with the international 

commitments and obligations ratified by Morocco in field of human rights. 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

304 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 :  مقدمة

د  خولت  الدساتير املغربية املتعاقبة للمؤسسة امللكية باعتبارها من  ركائز  النظام السياس ي املغربي  مكانة متميزة بحكم لق

وجودها على رأس املؤسسات الدستورية، سواء على املستوى التنظيمي واملؤسساتي، أو على مستوى بنيانها وصالحيتها وكيفية 

شرعيتها التاريخية التي تجد أصولها في العرق الشريف سياسية والدستورية أسسها من خالل اشتغالها. وتجد هذه املكانة ال

 املتصل باألصل النبوي، وكذا من بعدها الديني والروحي، والتي تمنحها التميز والتفرد ن باقي األنظمة السياسية.

داخل النسق السياس ي املغربي وجعلها على رأس ولعل هذه املكانة السامية وهذا التفرد والتميز هو ما أعطاها مكانة مهمة 

املؤسسات الدستورية، وامتالكها لصالحيات دستورية تجعل منها مؤسسة على رأس جميع السلطات واملؤسسات الدستورية 

 والسياسية.

السياس ي  خل النظامفهذه املرجعية الدينية والتاريخية هي التي جعلت من اعتالء املؤسسة امللكية مكانتها العليا واملحورية دا

املغربي وبالتالي تكريسها دستوريا،على اعتبار أن امللكية سابقة على إحداث الدستور،بل هي من أوجدته بالرغم من املتغيرات 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي واكبت إحداثه. 

الذي ينص على أن نظام الحكم  9100وتجسدت مكانة املؤسسة امللكية دستوريا من جهة، في الفصل األول من دستور 

باململكة املغربية نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برملانية واجتماعية. تم من خالل الصالحيات التي يمارسها جاللة امللك 

 .، من جهة أخرى 49، وكرئيس الدولة من خالل الفصل 40كأمير املؤمنين من خالل الفصل 

الذي   40،من خالل الفصل 782علق بامللكية في الوثيقة الدستورية بفصل ذو حمولة دينيةويستهل املشرع الدستوري الباب املت

ينص على أن" امللك أمير املؤمنين وحامي حمى امللة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية"،  فهو يتمتع بصالحيات 

 .دينية حصرية

عناصر  4ملكانة املؤسسة امللكية في النظام السياس ي من خالل  من الدستور املغربي ، نجده يؤسس 49وانطالقا من الفصل 

 أساسية :

 امللك رئيس الدولة، وبالتالي فهي مؤسسة على هرم باقي السلطات واملؤسسات.  - -

 امللك الساهر على احترام الدستور، والذي يعد أسمى القوانين داخل الدولة. - -

 الساهر على حسن سير املؤسسات .  - -

 لى احترام حقوق وحريات املواطنين واملواطنات والجماعات.الساهر ع  - -

فهذه الصالحيات تمنحه الحق في الوقوف على تسير اإلدارات للمجاالت التي تخصها،و تتبع املنجزات واالوراش االستثمارية 

 التنموية.

 ها جهاز جماعي لتدبير كافة شؤونتعتبر الحكومة، إلى جانب رئاسة الدولة أهم مؤسسة دستورية من بين كل مؤسسات الدولة.إن

الدولة،يوجد على رأسه قائد ينسق أشغاله ويشرف  على إدارة أعماله ويصرف جل االختصاصات املوكولة للدولة، كما يتحمل 

املسؤولية أمام البرملان عن سياسته،وأحيانا أمام رئيس الدولة،تضامنا مع باقي الوزراء،أو فرادى، حسب الدساتير والقوانين 

فتجليات السياسة الحكومية وإستراتيجيتها على جميع األصعدة يتم الوقوف عليها أوال من خالل التصريح   783ملنظمة.ا

 الحكومي ،والذي يعد مدخال لكسب ثقة البرملان وبالتالي تنصيب الحكومة.
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لى نظمات الدولية الساهرة عنظرا الرتباط القطاع السجني  باملجال الحقوقي  في شكله العام ،ولكونه أصبح محط اهتمام امل

احترام حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى االلتزامات االتفاقية الدولية  للمغرب وما يفرضه التكريس الدستوري لسمو هذه 

االتفاقيات على التشريعات الوطنية وما يستتبعه من تكريس تشريعي يالءم هذه االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب 

سسات وطنية داعمة وضامنة لحقوق اإلنسان بصورة عامة. نجده يحظى برعاية ملكية  وفق مجموعة من التدخالت ، وخلق مؤ 

منها ما هو مرتبط بتوجهات ملكية انطالقا من الخطابات الرسمية،والتوجيهات من خالل الزيارات امليدانية للمؤسسات 

مج إعادة اإلدماج ،كما يحظى باهتمام الحكومة من خالل وضع السجنية،وكذلك من خالل عملية اإلحداث ملؤسسات تهتم ببرا

 قضايا الشأن السجني  في صلب البرنامج الحكومي الذي تعتزم تنفيذه خالل واليتها التشريعية.

 هذا وملناقشة موضوع املقال بمكن لنا طرح اإلشكالية التالية :

 تمامات الحكومة؟ما مدى تموقع مواضيع الشأن السجني في املرجعية امللكية واه

مللكية ا رجعيةاملبحث األول الشأن السجني وفق املوعليه يمكنننا طرح  موضوعنا  للمناقشة  والتحليل من خالل   تخصيص 

 ،في حين نتطرق في املبحث الثاني للشأن السجني وفق التوجهات الحكومية:

 

 

 امللكية :  رجعيةاملبحث األول : الشأن السجني وفق امل 

،فهي تستمد شرعيتها من 784قرنا مكانة أساسية في النظام السياس ي املغربي 09تحتل منذ  امللكية املؤسسة في أن ما من شك

، حيث تملك السلطة الدينية وما لها من دالالت رمزية 785املتمثل في إمارة املؤمنين العريق وبعدها الديني والروحي  تاريخها

بدور محوري في النظام السياس ي املغربي من خالل فاعليتها ونشاطها، وكذلك  مللكيةاملؤسسة ا تقوم ارتباطا بالتراث اإلسالمي ،

مميزاتها باعتبار امللك يسود و يحكم، عكس باقي امللكيات التي تسود وال تحكم ويبقى دورها رمزيا ليس إال. وجميع الدساتير 

ستوري وأعطتها سموا تجعل من امللك مرجعا محوريا في في موقع بارز على مستوى البنيان الد امللكية  املؤسسة املغربية جعلت

 النظام السياس ي والدستوري املغربي.

الصلة  واملواضيع ذات، وعليه يمكن إبراز هنا للخطب امللكية ذات البعد التوجيهي لالستراتيجية الحكومية في مجال السجون 

 ات السجنية أو املعارض ذات العالقة بالشان السجني  )ثانيا(به )أوال(،تم سنتطرق ملختلف الزيارات امليدانية امللكية للمؤسس

 اوال: الخطب امللكية خارطة طريق النسنة الفضاء السجني 

تعتبر الخطب امللكية آلية موجهة وخارطة طريق تستلهم منها الحكومة سياستها، وتبني عليها برامجها باعتبارها توجيهات من 

الدستورية ممارسة السلطة التنفيذية ،واإلشراف وتتبع البرامج واملشاريع املنجزة أو  رئيس الدولة،حيث تخول له املقتضيات

 التي في طور االنجاز.

وعلى هذا األساس فاملجال السجني ال يخرج عن هذا السياق،وعن اهتمامات السياسة امللكية الرتباطه أساسا باملجال الحقوقي 

ارتباط أيضا باالتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادق عليه املغرب اإلنسان بصورة عامة والسجناء بصفة خاصة،وفي 

 وبالهيئات املراقبة واملتتبعة لشأن الحقوقي. لذلك نجد مجموعة من الخطابات التي تكرس هذا  االهتمام منها:

وم أن )من املعل خطاب امللك الراحل الحسن الثاني بمناسبة إحداث املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سابقا -

يجب أن يكونوا في مأمن من الجوع و املرض ومن التعسفات،ويجب أن يتمتعوا  ,للمواطنين حقوقا حتى من أدينوا في املحاكم
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بصلة الرحم مع ذويهم و أن يتمكنوا من الدواء و زيارة الطبيب إذا اقتض ى الحال بل يجب على النظام القضائي و الدولة أن 

 786نهم من الكرامة(تحيطهم بكل ما من شأنه أن يمك

من رعاية شاملة للبعد االجتماعي في مجال  :  " وأن ما توليه9112يناير  92الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية 

العدالة ال يستكمل إال بما نوفره من الكرامة اإلنسانية للمواطنين السجناء التي ال تجردهم منها األحكام القضائية السالبة 

 ةاإلنساني الكرامة من نوفره بما إال  يستكمل ال  العدالة مجال في االجتماعي للبعد شاملة رعاية من نوليه ما "وإنللحرية "،

 من السجون  عضب في وقع ملا التأثر  بالغ تأثرنا ولقد للحرية. السالبة القضائية األحكام منها تجردهم ال  التي السجناء للمواطنين

 هضتن أن على نسهر  الذي الطموح العمل وبرنامج السجون  قانون  شمل الذي املتقدم اإلصالح مع وبموازاة لذلك مؤملة. حوادث

 جنيةس مركبات ببناء اإلسراع قصد تعليماتنا أصدرنا فقد السجنية املؤسسات نزالء إدماج إلعادة السادس محمد مؤسسة به

 .787للسجناء" واملعنوية املادية بالظروف واالعتناء وفالحية مدنية عصرية

 ،منالسجني الفضاء أنسنة إلى تهدف املعالم واضحة إستراتيجية وضع نحو  محورية طريق خارطة بمثابة كان الخطاب فهذا

 الجيدة. الحكامة وأساسيات الجديد، العمومي التدبير  مبادئ على انجازها في تستند دقيقة وبرامج مخططات وضع خالل

 ةحظير  تجديد  وحقوقهم،عبر  السجناء كرامة  يحفظ بما السجني فضاءال أنسنة ضرورة على امللكي الخطاب ارتكز  لقد  

 حيث من أو  الصحية والرعاية التغذية حيث من سواء واملعنوية املادية بالظروف واالهتمام جديدة سجون  ببناء السجون 

 القضاء علج باإلضافة اء.هذاللسجن والتربوية الثقافية السجناء،واألنشطة مع اليومية املعامالت في الحقوقية املقاربة تجسيد

 لوكس ومراقبة تتبع في العقوبات تنفيذ قاض ي دور  تفعيل إلى الدعوة خالل من اإلدماجية  واإلستراتيجية البرامج خدمة في

 رةظاه من ويحد ، االجتماعي النسيج في فعال إدماج إعادة أجل من التأهيل لبرامج واستجابتهم استفادتهم ،ومدى السجناء

 يف مساهم كإجراء الهشة الفئات بعض حق في للملك، دستوريا حقا يعتبر  الذي العفو  مسطرة وتفعيل إبراز  مع ذاه العود.

 اإلدماج. إعادة عملية

التوجيهات امللكية بمناسبة تعيين املندوب  العام إلدارة السجون و با إلضافة للتوجيهات امللكية من الخالل الخطب ،نجد 

 رتكز على مجموعة من العناصر املحورية،والتي ت788وإعادة اإلدماج

 حفظ األمن واالنضباط باملؤسسات السجنية، بجميع تجلياته ، باعتباره ركيزة أساسية إلنجاح باقي البرامج، -

 ،في إطار أنسنة ظروف االعتقال. leur dignitéحفظ حقوق املعتقلين وصيانة كرامتهم:  -

ين. كعنصر أساس ي يتماش ى والتحول  الحاصل في فلسفة الغرض من العقوبة توفير ظروف مالئمة إلعادة إدماج املعتقل -

 السجنية. 

اعتماد تدبير محترف وحديث للمؤسسات السجنية،في إطار تحقيق مبادئ الحكامة الجيدة،ومسايرة التطورات املتصاعدة -

 لوسائل التدبير والتقنيات الحديثة.

  القضائية السنة افتتاح  أثناء سيادته خطاب جاء فقد لسجنيةا باملنظومة الرقي في امللك لرؤية وترسيخا* 

 ثانيا : الزيارات امليدانية للمؤسسة امللكية  الية للتبع املباشر للشأن السجني :

تشكل الزيارات امليدانية خطوة محورية نحو الوقوف املباشر ،والتتبع الني ملختلف األوراش املرتبطة باملجال السجني والحقوقي 

جناء،وهي وسيلة لتتبع مدى تنزيل التوجات امللكية في هذا اإلطار،كما تمثل  مدى أهمية وقيمة الشان  السجني  في للس

 التوجهات امللكية.
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هذا ويمكن لنا هنا إبراز مختلف الزيارات امليدانية امللكية ملختلف املرافق ذات الصلة بالشأن السجني  من مؤسسات سجنية 

ذيب،واملعار ض التي تحتضن  إبداعات السجناء، وعمليات توزيع املشاريع املدرة للدخل،وذلك وفق إطار  ومراكز لإلصالح والته

 كرونولوجي:

 789كرونولوجيا الزيارات امليدانية ملراكز االصالح واملؤسسات السجنية ومعارض منتجات السجناء

 

 املوقع
 

 التاريخ

 06/12/2001 مركز االصالح بالدار البيضاء

 20/05/2002 حجر االساس من أجل بناء مركز النكوين املنهي بمركز االصالح بسالوضع ال

 15/03/2003 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بوجدة

 30/10/2003 وضع الحجر االساس من أجل بناء مركز النكوين املنهي بمركز االصالح بالدار البيضاء

 07/11/2003 املحلي توالل بمكناس افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن

 18/10/2004 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي سال

 19/10/2004 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي عكاشة ، حي النساء

 23/10/2004 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بوركايز فاس

 05/11/2004 سجن املحلي بطنجةافتتاح مركز التكوين املنهي بال

 26/01/2005 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بورزازات

 08/02/2005 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي ايت ملول باكادير

 92اليوم العالمي العادة اادماج السجناء وحضور املعرض الدولية للدار البيضاء من 

  9117ماي  92الى 
25/05/2005 

 19/10/2005 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بخنيفرة 

 25/10/2005 وضع الحجر االساس من أجل بناء مركز النكوين املنهي بمركز االصالح بتازة

 30/05/2006 املعرض الدولي بالدار البيضاء

 02/06/2006  زيارة مركز التكوين املنهي بتوالل بمكناس 

 29/09/2006 مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بوزان افتتاح 

 06/07/2007 معرض منتجات السجناء بمركز حماية الفتيات بوجدة 

 03/04/2008 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن الفالحي الفقيه بن صالح 

 06/09/2008 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بتازة 

 01/11/2008 تكوين املنهي بالسجن املحلي أسفي افتتاح مركز ال

 08/11/2008 عرض مشاريع صغرى منجزة من قبل السجناء  ) القافلة العاشرة للتضامن (
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 28/10/2009 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بالراشدية 

 21/12/2009 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بوعرفة 

 30/08/2010 كز االصالح بالدار البيضاء زيارة مر 

 04/03/2011 زيارة حي النساء بالسجن املحلي مراكش ومركز التكوين

 17/08/2011 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بعكاشة

 28/08/2011 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بتطوان 

 22/03/2012 املحلي بخريبكةافتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن 

توزيع مشاريع مدرة للدخل على السجناء السابقين ، ووضع الحجر  -زيارة ملكية : 

 االساس لبناء جناح خاص بالنساء السجينات املصاحبات الطفالهن بالدار البيضاء.
10/08/2012 

 19/07/2013 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي بتيفلت 

 27/07/2013 مركز التكوين املنهي بدار االمهات بالدار البيضاء  افتتاح .

 22/05/2014 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي ببني مالل  

 02/07/2014 توزيع مشاريع مدرة للدخل بمركز املصاحبة واعادة االدماج بسال 

 18/07/2014 جناءملنجزة من قبل السافتتاح املعرض الدولي  بالدار البيضاء ، عرض وبيع منتوجات ا

 03/07/2015 توزيع مشاريع مدرة للدخل بمركز املصاحبة واعادة االدماج بالدر البيضاء   

 10/06/2016 افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي العرجات 

 اتفاقيات : 2توزيع مشاريع مدرة للدخل وتوقيع 

 السجناء السابقين:من  71شركة رونو املغرب : تشغيل  -

 من السجناء السابقين  71شركة بوجو سيترويين : تشغيل - .0

 الجمعية املغربية من أجل تصنيع السيارات  .9

 

21/06/2016 

 توقيع اتفاقيتين  :

 جمعية لالسلمى ملحاربة ومعاجة السرطان  - 0

 وزارة الصحة  - 9

  املندوبية  العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  - 2      

 

05/07/2016 

 18/05/2018  9افتتاح مركز التكوين املنهي بالسجن املحلي العرجات 

 

ومن خالل  هذه الزيارات  امللكية،يتضح جليا االهتمام الكبير والرعاية السامية  للمؤسسة امللكية لظروف السجناء  ولبرامج 

 دبير الشأن السجني واملنبثقة عن التوجيهات امللكية.أولويات السياسة الحكومية في مجال ت إعادة اإلدماج باعتبارها من

ولتحديد أكثر ملختلف الزيارات امليدانية فإننا سوف نعتمد مبيان يوضح طبيعة الزيارات امليدانية،وكذلك مدى تطورها عبر 

 السنوات.
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ض الوطنية والدوليةرسم مبياني يوضح تطور الزيارات امللكية للمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة واملعار 

 
إال انه وبالرغم من تغير  9103-9110يتبين من خالل هذا الرسم املبياني مدى تطور وتعدد الزيارات امللكية مابين سنوات 

عددها صعودا ونزوال، فإن مايهمنا هنا بالدرجة األولى هو انتظام تلك الزيارات امللكية والتي نستنتج من خاللها قيمة وأهمية 

يعزى لكون هذه املرحلة  9117و 9110سجني في التوجهات امللكية،كما أن االرتفاع املتزايد للزيارات امللكية مابين سنتي الشأن ال

جاءت تزامنا  مع مرحلة التغيير ،واملتعلقة أساسا بإحداث مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء و الخاصة بالعناية 

وهي الفترة التي عرف فيه التدبير السجني مرحلة انتقالية  9113فت ارتفاعا خالل سنة ببرامج إعادة إدماج السجناء. كما عر 

جديدة وذلك بإحداث مندوبية عامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج في استقالل تام عن وزارة العدل، والتي كانت تشرف على 

 ة التجديد والتغيير.تدبيره،حيث جاءت هذه الزيارات امللكية لتتمم هذا االنتقال وتكرس مرحل

وبصورة عامة يمكن القول بأن هذا االهتمام املتزايد والتتبع للشأن السجني وللمقاربة الحقوقية واإلدماجية من قبل املؤسسة 

تمتع امللك باختصاصات واسعة خاصة في املجال التنفيذي، حيث يعتبر الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية امللكية،ومن خالل 
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ما هو  791، ظرا لرئاسته للمجلس الوزاري وهو أعلى هيئة في السلطة التنفيذية، وال ينعقد إال بمبادرة من امللكن ،790باملغرب

إال تفعيال لالختصاصات املمنوحة له من خالل الوثيقة الدستورية وتنزيال للتوجيهاته املعبر عناها في خطاباته وزياراته امليدانية 

 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.للمؤسسات السجنية وبمناسبة إحداث 

 ثالثا : إحداث مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء وممارسة  امللك لحق العفو 

 

يستمر االهتمام امللكي بالشأن السجني  واملجال الحقوقي  في ارتباط بتفعيل برامج إعادة اإلدماج من خالل اإلحداث املؤسساتي 

التأهيل لإلعادة  اإلدماج،والتفعيل الدستوري للحق في العفو كإمكانية تمنح بموجبها للمعتقلين من االستفادة لهيئة خاصة ب

 من فرصة ثانية للتعبير عن إرادتهم في االندماج الفعال واملنتج في النسيج االجتماعي. 

عتقلين نونية املرتبطة بأوظاع السجون  وحقوق املال ينحصر  تتبع املؤسسة امللكية للشأن السجني  في مجال تطوير املنظومة القا

وال في  التوجهات املرتبطة بالخطابات، أو الزيارات امليدانية للمؤسسات السجنية، وإنما يكتمل بالسهر على إحداث مؤسسات 

 تعنى باملعتقلين سواء خالل مرحلة االعتقال أو بعد اإلفراج

 السجناء  توجه ملكي  نحو التأهيل إلعادة اإلدماج :: إحداث مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج  1

 

انسجاما مع الرؤية الحديثة للهدف من العقوبة،والتي تجعل من السجون فضاء لإلصالح والتهذيب من أجل  محاربة ظاهرة 

ج ل ومنتالعود والحد من ظاهرة االكتظاظ  بغية الوصول للهدف األسمى وهو إعادة السجين للفضاء املجتمعي  كعنصر فعا

 داخله ،

وعلى هذا األساس تم إحداث مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء كوسيلة لالهتمام بأوضاع السجناء خالل وبعد 

 مرحلة االعتقال.

 : التأسيس -أ

وتعد مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء إحدى الليات  املساهمة في أنسنة الوسط السجني، وفي تطوير لعملية  

إلصالحية، حيث تأسست وفق املعطيات السابقة ونتيجة الزيارات املتكررة التي قام بها امللك ملركز اإلصالح والتهديب بالدار ا

أعلن امللك بمدينة طنجة عن تأسيس ي مؤسسة محمد  السادس إلعادة  9119يناير  07، ففي 9110دجنبر  11البيضاء في 

لكية لضمان الكرامة اإلنسانية للسجناء، وضرورة تمتيعهم بظروف إعتقال من شانها إدماج السجناء ن والتي تجسد اإلرادة امل

لذلك فسياق تأسيس مؤسسة  792املحافظة على احترام أنفسهم والرفع من شعورهم باملسؤولية اتجاه ذواتهم واتجاه املجتمع

 محمد السادس إلعادة  إدماج السجناء  يمكن إجماله في ثالث عناصر  أساسية :

عنصر األول :تكريس فلسفة امللك في شان تدعيم مجتمع عادل وديمقراطي لكافة مواطنيه،وتأسيس لفلسفة ال  -7

 793اجتماعية تساهم في مواجهة مالمح االختالل والجنوح بإعمال مقاربة تربوية تكوينية تسير في إتجاه بناء املواطنة الفاعلة.

تماعية التي تواجه نزالء املؤسسات السجنية، والتي تخلق إكراهات يرتكز على الصعوبات  املادية واالج العنصر الثاني : -2

،وذلك من خالل املساهمة في تحسين 794وعراقيل ما بعد اإلفراج. لذلك فهذه املؤسسة جاءت لتقوم بدور هام في هذا اإلطار

 ظروف لالعتقال ثم التغلب على الصعوبات التي يواجهها السجناء، بعد اإلفراج.
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يتعلق باالستجابة للتوجه الحديث في السياسة العقابية، فيما يتعلق بالجهات املخولة لها  مساعدة : العنصر الثالث -6

السجناء خصوصا املفرج عنهم على االندماج في الوسط  الحر، والذي يقر بضرورة إسناد هذه املهمة لجهات جمعوية، تشرف 

ث تعتبر مؤسسات هذه املؤسسة بمثابة تنظيم جمعوي حائز على عليها إشرافا فعاال وتساهم في مواردها املادية والبشرية، حي

صفة املنفعة العامة. وبالتالي فهي قوة اقتراحية لتجاوز اختالالت تدبير ظروف االعتقال من جهة ، ثم قوة مساهمة في إدماج 

 795املفرج عنهم في املجتمع من جهة ثانية.

 مهام املؤسسة: -ب 

ة امللك باملؤسسة التي يترأسها، ويتتبع شخصيا عملها، في  املهام العامة ،كما جاء في تتلخص  املهام التي أناطها جالل  -ب

مداخلة مستشارة امللك وعضو املجلس اإلداري ) الفقيدة( ،زليخة نصري "إعادة اإلدماج، هي،مواكبة السجين وإكسابه الثقة 

با بالتالي تجنيبه الوقوع في نفس الخطأ الذي كان سبفي النفس واملؤهالت لتي ستمكنه من االندماج االجتماعي واالقتصادي و 

،ويعتبر البرنامج السوسيومنهي إلعادة اإلدماج من أهم البرامج املؤسساتية التي قامت بإعداده مؤسسة محمد  796في سجنه"

املجتمع،  ، حيث يهدف إلى إعادة إدماج املفرج عنهم وتشجيعهم على االنخراط الفعلي في797السادس إلعادة إدماج السجناء

.،وتضاف للمهام العامة،مهام 798نظرا ملا لذلك من أهمية في مكافحة الجريمة بصفة عامة من زاوية الحد من ظاهرة العود إليها

 خاصة للمؤسسة تتمثل في:

انسنة وسط االعتقال وذلك باملساهمة في تحسين تجهيزات السجون ومراكز حماية الطفولة، وكذا تطوير التنشيط  -  -0

 والثقافي.الرياض ي 

تشكيل منبه حول االختالالت املعاينة في تدبير دور االعتقال وإعادة تربية األطفال، وكذا قوة اقتراحية من اجل  - -9

 تطبيق أفضل للقانون املنظم ملجال االعتقال وجهاز تاطيره.

 ز حماية الطفولة.تطوير برامج التربية  والتكوين املنهي لتيسير إعادة إدماج السجناء واألطفال نزالء مراك - -2

 محو األمية والتكوين األساس ي امللقن من لدن أطر التربية الوطنية. - -4

 التكوين املنهي املؤطر من طرف املكتب الوطني للتكوين املنهي وإنعاش الشغل.  -7

 التمرس في مجال الفالحي الذي تتواله وزارة الفالحة. -1

 799ة الثقافة.التنشيط الثقافي من خزانات وعروض مؤطرة من طرف وزار    -2

قوة اقتراحية بالنسبة للمتدخلين في تدبير املؤسسات السجنية ووضعية االعتقال فيما يخص التطبيق األفضل   -3

 800للقانون املنظم للسجون، ومقتضيات للتأطير االجتماعي والنفس ي والصحي.

بر في الوسط الحجر، حيث يعتإنعاش وتشجيع برامج التربية والتكوين املنهي بهدف إعادة إدماج السجناء والجانحين   -2

التكوين املنهي إحدى أهم املحاور التي تركز عليها مؤسسة محمد السادس باعتباره املدخل األساس ي نحو إعادة إدماج املفرج 

 801عنهم مهنيا.

باإلضافة ،هذا وما يؤكد العناية امللكية للشأن السجني،ورعايته لفلسفة إعادة اإلدماج، ترأسه للمؤسسة، والتتبع ألشغالها 

لخطابه الواضح واملحدد بشكل مياشر  لالهتمام امللكي للمجال السجني ولسياسة وفلسفة التأهيل إلعادة اإلدماج بمناسبة 
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،حيث أكد امللك على أنه"...بموازاة مع اإلصالح املتقدم الذي شمل قانون السجون 9112يناير  92إفتتاح السنة القضائية يوم 

لذي نسهر على أن تنهض به مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج نزالء املؤسسات السجنية،فقد وبرنامج العمل الطموح ا

 أصدرنا تعليماتنا قصد ........االعتناء بالظروف املادية واملعنوية للسجناء".

 العفو امللكي ترسيخ لالهتمام باملجال الحقوقي والية إلعادة اإلدماج:   - 2

،ومن 802و الذي يمنح للمؤسسة امللكية حق العفو 73الوثيقة الدستورية من خالل الفصل  يجد نظام العفو أساسه الشرعي في

، وذلك ملا للنصوص القانونية من قوة 803العفو الشامل اختصاص   والذي يمنح للمؤسسة التشريعية 20خالل الفصل 

الدستور للسلطة  ،وأي تعطيل لتلك النصوص قد يكون فيه مساس بحقوق البعض الغير، لذلك  منح 804ومصداقية

 التشريعية هذه املبادرة لدوره األساس ي في سن القوانين. 

 سبب طرأ إذا إال بتمامها، ضده الصادرة العقوبات عليه املحكوم على تنفذ » :أنه على 42ينص في الفصل  الجنائي وين القانون 

 الشامل العفو إصدار صيغة 70كما أوضحت  املادة  « ...الشامل العفو...بيانها التي اإليقاف أو اإلعفاء أو االنقضاء أسباب من

 املساس دون  آثار من العفو عن يترتب ما النص هذا ويحدد .صريح تشريعي بنص إال الشامل العفو يكون  ال » :أنه على بتنصيصه

 امللك حقوق  من حق العفو أن على الجنائي القانون  من 72الغير.وفي إطار ترسيخ حق امللك في العفو فقد  نص الفصل  بحقوق 

 النظام وكذا.805 1958فبراير 6 في موافق  0222رجب  01الصادر في   0.72.232رقم  الظهير التي تضمنها الترتيبات وفق يباشره

 الطلبات دراسة مهمة العدل بوزارة العفو للجنة أسندت بموجبها والتي ،9107 أكتوبر 23 بتاريخ الصادر العفو للجنة الداخلي

 ذلك، في مصلحة له شخص كل أو لبلدانهم القنصلية املصالح أو محاميهم أو أصدقائهم أو أقاربهم أو السجناء طرف من املقدمة

 اللجنة أو اإلدماج وإعادة السجون  إلدارة العام املندوب أو العقوبات تطبيق قاض ي أو العامة النيابة عن الصادرة االقتراحات وكذا

 السجون. ملراقبة اإلقليمية

السجنية،والتي  عقوباتهم يقض الذين املواطنين بهذه الفئة من مظاهر إهتمام املؤسسة امللكية  من يشكل مظهرا  لكيامل فالعفو 

 الصالح خدمة في فعال دور  له الفرد يصبح حتى وتصويبها األفكار مختلف في النظر وإعادة جديد طريق لبناء الثانية الفرصة تعتبر 

 استبدالها جزئيا،أو أو كليا العقوبة إلغاء عنه ينتج هللا، نره امللك جاللة يمارسه حقا يعد الذي امللكي العفو أن ومعلوم .806العام

 صدور  بعد أو ممارستها أثناء أو الدعوة تحريك قبل التماسه يمكن كما جماعيا، أو فرديا العفو يكون  أن ويمكن أخف، بعقوبة

 باإلدانة. يقي نهائي حكم

 انيةإنس العتبارات بعطفنا يحظون  الذين السجناء من الفئات بعض معاناة من "وللتخفيف كاملل خطابات أحد في جاء وقد

 لسجناءا من مجموعة على امللكي بالعفو  اقتراحات السديد لنظرنا ليرفع العدل في لوزيرنا السامية توجيهاتنا أصدرنا فقد

 بحسب يةوالفن التربوية املهارات ذوي  األطفال أو  رضعاتوامل الحوامل النساء أو  املعاقين أو  العاجزين أو  عضال بمرض املصابين

 حددةامل املهلة اغتنام إلى الحكومة ندعو  أننا كما املناسب. الوقت في بشأنها قرارنا عن سنعلن مدققة اسمية ولوائح معايير 

 لتائبينا السجناء لوكس ملتابعة العقوبات تنفيذ قضاة وتأهيل تكوين أجل من الجنائية للمسطرة الجديد القانون  لتفعيل

 807اإلفراج." فرص توسيع في واإلسهام

 (808وملزيد من التوضيح حول  نظام العفو يمكن إعطاء االحصاءيات التالية:) 
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،والتي عرفت  9104كانت منخفضة مقارنة مع سنة   9102و 9109من خالل معطيات هذا املبيان أن نسبة العفو سنتي يالحظ 

، نظرا   9191لتعاود االرتفاع بشكل تدريجي إلى غاية سنة  9101- 9107ارتفاعا كبيرا، لتنخفض  بعد ذلك خالل سنوات 

 عثها إنسانية وأمنية في ذات الوقت .للحالة الوبائية التي عرفها املغرب والتي كانت بوا

وعموما يمكن تسجيل استمرار تفعيل الحق الدستوري للملك في هذا اإلطار ،وانسجامه مع املعطيات والظروف االجتماعية 

 واالقتصادية  للبالد وكذلك مع تطور الساكنة السجنية.

 املبحث الثاني : الشأن السجني وفق التوجهات الحكومية : 

من الدستور ،وتعيين أعضائها الذين يتم  42رئيس الحكومة من قبل امللك وفق املنهجية الدستورية طبقا للفصل  بعد تعيين

اقتراحهم من قبل رئيسها بعد املشاورات وعقد اللقاءات مع جميع األحزاب الفائزة في االنتخابات،يتم االنتقال إلى مرحلة 

الحكومة لصالحياتها،وعلى هذا األساس تأتي مرحلة التنصيب البرملاني استكمال الشروط السياسية والدستورية ملمارسة 

للحكومة من خالل التصويت على البرنامج الحكومي والذي يقوم رئيس الحكومة بعرضه للمناقشة أمام مجلس ي البرملان طبقا 

،فهو خارطة طريق من الدستور. هذا البرنامج الحكومي يعد بمثابة ميثاق بين الحكومة وممثلي األمة 33للفصل 

 الحكومة،والتوجه الذي تعتزم تنفيذه من خالل السياسة الحكومية على مستوى جميع األصعدة. 

هذا وال تخلو البرامج الحكومية من اإلشارة للشأن السجني وللمجال الحقوقي املرتبط به، واإلكراهات التي يعرفها القطاع،وهذا 

 ن خالل التصريح الحكومي )أوال(،ثم لدورها  في تنفيذ  هذه البرامج )ثانيا(.  تموقع  الشأن السجني م  يستدعي منا إبراز
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 أوال: التصريح الحكومي 

نظرا لكون املندوبية العامة هي القطاع الوص ي على السجون ، فإنها التخرج عن إطار التوجهات العامة للحكومة،بل هي مساهمة 

ذي يخصها، وفق البرنامج الذي حددته والتزمت به أمام البرملان باعتباره مؤسسة وملزمة بتنفيذ السياسة الحكومية في املجال ال

حق في مراقبة العمل الحكومي من خالل مجموعة من آليات الرقابة الدستورية، ويخول لها الدستور ومقتضيات قانونية أخري 

 البرملانية .

 للتوجهات الحكومية. لذاك فاستراتيجيات املندوبية العامة هي عبارة عن  برامج منفذة

هذا وسوف نبرز هنا الرؤية الحكومية لإلصالح السجون والنهوض بها من خالل البرامج الحكومية التي تم تقديمها أمام مجلس ي 

 809البرملان من أجل التنصيب الحكومي. 

ه أمام مجلس ي والذي تتم عرض يعد التصريح الحكومي بمثابة البرنامج الذي تعتزم الحكومة تنفيذه وتطبيقه خالل فترة واليتها،

من  33البرملان،حيث يتضمن مختلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية،طبقا للفصل 

الدستور املغربي.كما يجب اإلشارة إلى كون هذا التصريح الحكومي اليخرج عن اإلطار املحدد للبرنامج الذي تقدم به الحزب 

 تقلد رئاسة الحكومة خالل حملته االنتخابية والذي يعتبر بمثابة وعد والتزام أمام املواطنين. الذي

فعملية التصويت على البرنامج الحكومي يمكن اعتبارها أولى آليات الرقابة السابقة على العمل الحكومي، والتي ترسخ  

 دم منح الثقة للحكومة وبالتالي القدرة على ممارسة صالحياتها.   الديمقراطية البرملانية، وتأكد قوة العمل البرملاني في منح وع

وعلى هذا األساس  تقودنا هذه الدراسة إلى إبراز التوجه الحكومي في املجال السجني والحقوقي من خالل البرامج الحكومية . 

 كل التالي:ومن خالل تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الشأن السجني. والتي يمكن إبرازها على الش

 810(2012-2011خالل الوالية التشريعية ) 2012_ التصريح الحكومي يناير  1 

خالل تقديم البرنامج الحكومي تقدم رئيس الحكومة أمام البرملان بمجلسيه،وأوضح في مجال السياسة الحكومية السجنية، 

 بأنه سوف يتم :

جهودات املبذولة ألنسنة ظروف اعتقال السجناء اعتماد مقاربة  مندمجة إلعادة إدماج السجناء ومواصلة امل -

 وصون كرامتهم من خالل اإلجراءات التالية:

تحسين شروط اإليواء والحد من مشكل االكتظاظ وبناء سجون جديدة وفق مواصفات نموذجية والقيام بالتوسيع  -

 والترميم الواجب في شأن بعض السجون القديمة.

لشراكة في هذا اإلطار مع القطاع املعني وتعزيز اإلجراءات الوقائية في هذا تحسين الرعاية الصحية من خالل دعم ا -

 املجال وتحسين حجم مستوى التأطير وكذا تجهيزات السجون من املعدات الطبية الضرورية.

زيز عتطوير البرامج التربوية وتوسيع دائرة السجناء املستفيدين منها ، من خالل مالءمة حاجياتهم لهذه البرامج وت -   -

آليات الشراكة والتواصل مع القطاعات املعنية،في شأن برامج التعليم ومحو األمية والتكوين املنهي، وإعمال املراقبة والتتبع 

 والتحسين الالزم في هذا املجال يكفل تحقيق دعم مادي ومعنوي للسجناء وتهيئهم  لإلدماج بشكل فعال وسليم بعد اإلفراج.

س الحكومة تحدث رئيسجني بالسياسة الحكومية،ولتتبع مختلف التطورات التي يعرفها القطاع فقد ولتأكيد ارتباط الشأن ال

الوسط السجني “السابق عن أهمية تطوير الشأن السجني وأنسنة الفضاء السجني وحفاظه على حقوق اإلنسان،مبرزا أن 

ن عية بمختلف مكوناتها؛ وبالتالي فهو جزء ال يتجزأ مفضاء لتنفيذ القرارات القضائية واملخططات الهادفة إلى الحماية االجتما

 811.”املنظومة األمنية، وأرضية لتنفيذ السياسات الحكومية وااللتزامات الدولية في مجال احترام منظومة حقوق اإلنسان
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اقيات في اتف ومن حيث تتبع تنفيذ  األهداف املسطرة في البرنامج الحكومي  حول الشأن السجني، فقد تم التوقيع على ثالث

إطار التعاون والشراكة من اجل إعادة اإلدماج املنهي ،حيث شملت األولى املندوبية العامة ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

واالقتصاد الرقمي ،ومكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل ،والجمعية املغربية لصناعة وتسويق السيارات،والتي تتعلق بتكوين 

مهن السيارات، في تجمع الثانية والثالثة بين مؤسسة محمد السادس وإعادة إدماج السجناء ومجموعتين لصناعة  السجناء في 

 812سجينا من طرف كل واحدة منهما. 71وتسويق السيارات تتعلق بإدماج 

اعتقال    حالةوفي الجانب املتعلق بالرعاية الصحية فقد تم التوقيع على اتفاقيتين تخص تطبيب السجناء الذين هم في 

 والسجناء املفرج عنهم،مما يدعم ويؤكد استمرار املصاحبة إلى ما بعد اإلفراج.

فقد كانت االتفاقية األولى تجمع بين مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء،ومؤسسة لالسلمى للوقاية وعالج 

دس إلعادة إدماج السجناء ،ووزارة الصحة من السرطان،في حين الثانية فتجمع بين املندوبية العامة ومؤسسة محمد السا

 أجل من أجل تسهيل ودعم  الخدمات الصحية للسجناء.

يمجموعة من املؤسسات  9101و  91َ07وفيم يتعلق بمحاربة ظاهرة االكتظاظ فقد تم السهر على تزويد حظيرة السجون  سنة 

تهالكة والتي التتوفر على املعايير الدولية األزمة للحفاظ السجنية،في الوقت الذي تم إغالق مجموعة من املؤسسات السجنية امل

 813على إنسانية املعتقلين .

 ، 814( 2017أبريل  22مقتطفات من التصريح الحكومي )  - 2 

 

  ألف من الفئات ذات االحتياجات الخاصة ومن املتدربين بالوسط السجني، وكذلك السجناء  940تكوين أزيد من

ية استفادتهم من التكوين املنهي، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السابقين الذين ستتم تقو 

 . السادس إلعادة إدماج السجناء

 تأهيل وتكوين املوارد البشرية في مجاالت النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة. 

 ساتهم وتحسين شروط إيواء وضع سياسة متكاملة إلعادة إدماج السجناء عن طريق مساعدتهم على متابعة درا

 .السجناء والحد من مشكل االكتظاظ

 تأهيل املؤسسات السجنية وتطوير البرامج التربوية وتوسيع دائرة السجناء املستفيدين منها. 

  توسيع االستفادة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وحقوق الفئات الخاصة، ومنها حقوق الطفل وحقوق

ات السجنية واألشخاص في وضعية إعاقة واملهاجرين والالجئين، واألشخاص املسنين وحقوق اإلنسان في العصر نزالء املؤسس

 .الرقمي

 وتعزيز املواطن وكرامة حقوق  وقد جاء في التصريح الحكومي لرئيس الحكومة أمام مجلس ي البرملان ، وفي الشق املتعلق بصون 

ات السجنية جزئ من هذه املواطنة وينطبق عليهم ما ينطبق على املواطن العادي واملساواة،وباعتبار سجناء املؤسس الحريات

  إال ما حرم منها نتيجة لخضوعه لعقوبة سالبة للحرية،أو نتيجة لقانون يقلص من هامش تلك الحريات، على أن الحكومة

 :بينها من إجراءات باتخاذ الهدف هذا ستعمل لتحقيق

 في الوطنية العمل خطة وتحيين تشاركي، استراتيجي تخطيط وفق اإلنسان حقوق  مجال في مندمجة حكومية سياسة اعتماد -

 ,2018من بدءا اإلنسان وحقوق  الديمقراطية مجال
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 دستور  مع  بما يتالءم اإلنسان حقوق ب للنهوض املواطنة األرضية مضامين وفق واإلنصاف واملساواة اإلنسان حقوق  قيم تعزيز -

 .إليها انضم أو املغرب عليها صادق التي دوليةال واالتفاقيات البالد

 قانون  على خالل املصادقة من خصوصا اإلنسان، حقوق  مجال في العاملة الوطنية املؤسسات وتطوير القانوني اإلطار تعزيز -

 للتظلم الوطنية واللية التعذيب، للوقاية من الوطنية اللية اختصاصات له يسند اإلنسان لحقوق  الوطني للمجلس جديد

 آلية تعزيز مع إعاقة، وضعية في األشخاص اتفاقية تنفيذ بتتبع الخاصة الوطنية واللية االنتهاكات، ضحايا باألطفال الخاصة

 .الليات هذه استقالل ضمانات وتوفير التمييز، أشكال كل مكافحة

 .نساناإل لحقوق  األممية الليات مع اإليجابي والتفاعل البناء التعاون  وتطوير دعم -

 امللحق البروتوكول  إلى املصادقة واالنضمام خالل من خاصة واإلقليمية، الدولية اإلنسان حقوق  منظومة في االنخراط استكمال -

 اإلنسان، لحقوق  اإلفريقي وامليثاق اإلنسان، لحقوق  العربي وامليثاق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية للحقوق  الدولي بالعهد

 .املغرب إليها انضم التي أوروبا مجلس اتفاقيات املحدثة بموجب الليات مع التفاعل وتطوير

 نزالء وحقوق  الطفل الخاصة،ومنها حقوق  الفئات وحقوق  والبيئية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق  من االستفادة توسيع -

  إعاقة. وضعية في واألشخاص السجنية املؤسسات

 ( 2022-2021عية )التصريح الحكومي للوالية التشري -3

مجتمعين للسياسة التي ستنهجها في مجال السجون، وما  815لم يشر التصريح الحكومي لرئيس الحكومة أمام مجلس ي البرملان

باستكمال املخططات   يتعلق فيما سواء االهتمام، ببالغ ستحظى كلها القطاعات أنيرتبط به من سياق حقوقي،بينما اكتفى بإبراز 

التي سبق إطالقها وأثبتت نجاعتها،أو فيما يتعلق باملجاالت التي تستدعي املزيد من املواكبة واإلصالح أو حتى واالستراتيجيات  

 وضع استراتيجيات بديلة ومكملة.

كما أبرز وفي نطاق االنفتاح والتعاون الدولي والشراكة على انه "لقد نهج جاللة امللك نصره هللا سياسة انفتاح وتعاون وصداقة 

موعة من الدول واملؤسسات الدولية والشركاء الدوليين واالستراتجيين، مما عزز مكانة املغرب داخل املنتظم الدولي مع مج

وجعل مواقف اململكة املغربية قوية في  مختلف املحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها العادلة بكل فخر واعتزاز. وإن دعم 

جنوب  خاصة جاللة امللك محمد السادس حفظه  هللا،هو مرتكز  -التعاون جنوب السياسة الخارجية للبالد عامة، وفي مجال

ستعمل هذه الحكومة على ترسيخه.فاملغرب بقيادة جاللة امللك نصره هللا بعد عودته إلى أحضان أسرته باالتحاد اإلفريقي ، 

تطوير شراكة قوية مع عمقه اإلفريقي  وإصراره الدائم واملبدئي على التمسك بجذوره اإلفريقية، بكل صدق ومصداقية ،الى

 وفق مبادئ تنبني على توجيهات " التنمية املشتركة" 

 

 تنفيذ البرنامج الحكومي:    

يعمل القطاع املشرف على السجون على تنفيذ السياسة  الحكومية في الجانب الذي يخصه مع التنسيق مع باقي  الوزارات أو 

،وبالتالي فهو )أي القطاع 816باعتباره خاضعا للوصاية املباشرة لرئيس الحكومة من جهةاإلدارات العمومية ذات الصلة،وذلك 

من الدستور، وباعتبار اإلدارة تحت  22املشرف( مسؤول عن تنفيذ السياسة الحكومية في الجانب املتعلق به طبقا للفصل 

 من الدستور . 32تصرف الحكومة من جهة ثانية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

لذلك فالشأن السجني جزئ اليتجزأ من التوجهات الحكومية،وأرضية لتنفيذ الساسة العمومية،كما أبرز رئيس الحكومة  

الوسط السجني فضاء لتنفيذ القرارات القضائية واملخططات الهادفة إلى الحماية االجتماعية “السابق عز الدين العثماني
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أ من املنظومة األمنية، وأرضية لتنفيذ السياسات الحكومية وااللتزامات الدولية في بمختلف مكوناتها؛ وبالتالي فهو جزء ال يتجز 

 817.”مجال احترام منظومة حقوق اإلنسان

من  29ومن جهة أخرى يجب اإلشارة لدور املجلس الحكومي والذي يتداول في قضايا السياسات العمومية  طبقا للفصل 

ي ترتبط بها،وهو مرحلة للخروج بخالصات وتوجهات معينة لتنزيل البرامج وفق الدستور من خالل مناقشة مختلف القضايا الت

 األولويات واإلستراتجية الحكومية مع املحافظة على املكاسب واملنجزات ،ومناسبة لتقييم النتائج .

 :خاتمة

ي يعد محط الحقوقي والذ يحتل الشأن السجني أهمية كبرى في املرجعية امللكية نظرا لخصوصيته وتميزه،والرتباطه بالسياق

اهتمام املنظمات الوطنية والدولية املهتمة بمجال حقوق االنسان بصورة عامة،كما يعد معيارا لترسيخ التوجه الديمقراطي 

وتكريس دولة الحق والقانون،لذلك الحظنا كيف  أن املؤسسة امللكية ال تكتفي فقط بالتوجيهات عن طريق الخطب وإنما تمتد 

ار تلك التوجيهات من خالل الوقوف املباشر على األوراش املتعلقة بإحداث املراكز البيداغوجية باإلضافة إلى إحداث إلى تتبع مس

مؤسسة تعنى برعاية السجناء خالل وبعد اإلفراج. كما تجب اإلشارة فالشأن السجني عبارة عن فضاء لتحقيق اإلستراتيجية 

 خصوصا ما يرتبط بأنسنة الفضاء السجني واملرتبط باملقاربة الحقوقية. الحكومية على مستوى مجموعة من املجاالت، و 

   هوامشال
كريم لحرش : الدستور الجديد للمملكة املغربية : شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي واالجتهادات القضائية ،  -0

  73،، ص 9109، 2مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد 

، 9104ن الدستوري واملؤسسات السياسية، النظرية العامة، مطبعة املعارف الجديدة الرباط صالح بشري: القانو    -9

 .012ص 

مصطفى قلوش : النظام الدستوري املغربي : املؤسسة امللكية ، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة األولى،    - 2

 .09، ص 0222

كة املغربية : شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي واالجتهادات القضائية ، م كريم لحرش : الدستور الجديد للممل  -   4

 .72س ،ص 

عبد اللطيف أوعمو: األعمال التحضيرية للقانون الجديد للسجون,أشغال الدورة التكوينية  املنظمة من قبل وزارة    -7

 92ص  9119حقوق اإلنسان سنة 

 .9112يناير  92ة افتتاح السنة القضائية يوم مقتطف من الخطاب امللكي السامي بمناسب   1

  9113أبري  92) 0492من ربيع األخر  99الصادر في  0-13-42الظهير الشريف رقم   --   2

3  : Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus : Rapport Moral 2018،p9-10-11-12 

املؤسسات السياسية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الحاج قاسم محمد، القانون الدستوري و  -  2

 022ص:  9100الخامسة، 

 املجلس ينعقد والوزراء الحكومة رئيس من يتألف الذي الوزاري، املجلس امللك يرأسمن الدستور " 43ينص الفصل    - 01

 محدد، أعمال جدول  على بناء الحكومة، لرئيس ضيفو  أن للملك .الحكومة رئيس من بطلب   أو  امللك، من بمبادرة الوزاري 

 .وزاري  مجلس رئاسة

 :التالية والنصوص القضايا في الوزاري  املجلس يتداول من الدستور  على أنه "  42 الفصل ينص كما 

 الدولة؛...." لسياسة اإلستراتيجية التوجهات-  
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ماستر متخصص في إعادة تربية الجانحين و  العود،معاد االزدي: دور مؤسسة محمد السادس في الحد  من ظاهرة     00 

 9112سنة  9-0اإلدماج املنهي ص 

 .9112، سنة 09عن مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء، مجلة إدماج عدد   -09

ج ن و اإلدماالعبار إبراهيم: الرعاية الالحقة وفق منظور سياسة إعادة اإلدماج ماستر متخصص في إعادة    تربية الجانحي-  02

 كلية علوم التربية السويس ي. 72ص  9112سنة  9-0املنهي ص 

 72العبار إبراهيم:م.س.ص -   04 

من  92/17/9117و 92ندوة صحافية عقدت لتقديم برنامج األيام الوطنية إلعادة إدماج السجناء التي أقيمت مابين  - 07

 طرف مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء.

01   Guide pratique; fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus، vocation et mission; sans 

édition;2008;p4.  

02  -  Rachid Bouabid; la stratégie de la fondation Royale dans la réinsertion socioprofessionnelle de détenus: 

contraintes et enjeux، Rapport de stage pour l'obtention de diplôme de études supérieurs spécialisées en 

sciences de l'éducation; faculté Sciences de l'éducation université Mohammed V- souissi- rabat; 2008-2009،p19.  

  1صم س   معاد االزدي: دور مؤسسة محمد السادس في الحد  من ظاهرة  العود، -  18

19  Rachid  bouabid: la stratégie de la fondation Royale  dans la Réinsertion socioprofessionnelle des détenais 

contraintes et enjeux، Rapport de stage pour l'obtention  de diplôme de études supérieurs spécialisées en 

sciences de l'éducation; faculté Sciences de l'éducation université Mohammed V- souissi- rabat; 2008-2009،p19.  

20 -   Khadija hanani: la fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenais: Rapport de stage de fin 

d'étude، master de Réduction des délinquants et intégration professionnelle: FSG.UMV، souissi 08/2009،p:5    

 « العفو حق امللك يمارس 2011: » دستور  من 58 الفصل ينص  - 21

 الدستور، من أخرى  بفصول  صراحة إليه املسندة املواد إلى باإلضافة القانون  يختص 2011: » دستور  من 71 الفصل ينص  -22

 « ...العفو...:التالية امليادين في بالتشريع

 القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة ، 98 . 23 للقانون  مقارنة تحليلية دراسة باملغرب، العقابية املعاملة الكيحل، القادر دعب - 23

 2013 - 2014 الجامعي املوسم هللا، عبد بن محمد سيدي جامعة الحقوق، بكلية الخاص

 القانون  وفق تعديله تم الذي . 1977 أكتوبر 8 بتاريخ ادرالص 991.22.0رقم قانون  بمثابة بظهير وتتميمه تعديله تم والذي -  24

 .(9100 ) أكتوبر 25 ) 0429القعدة   ذي من 27 بتاريخ 1.11.170 رقم الشريف الظهير بتنفيذه صادر 11.58

                .9103تقرير األنشطة الصادر عن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة  اإلدماج لسنة   -97

 .9112يناير  92مقتطف من الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم  -    91

تركيب شخص ي ملعطيات تم الحصول عليه من خالل تقارير املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، عن     92

 .9191-9102-9103-9102-9101سنوات 

لحكومة جلسة ملناقشة البرنامج الحكومي، ويحدد املدة الزمنية لإلجمالية للمناقشة في ُيحدد مكتب املجلس باتفاق مع ا -   93

بعد تقديم رئيس الحكومة ملشروع البرنامج الحكومي ترفع الجلسة   .إطار الجلسات املخصصة لها، وفق قاعدة التمثيل النسبي

ثالثة أيام وال يتعدى خمسة أيام، ويعطى الرئيس الكلمة وتتم املناقشة العامة ملشروع البرنامج الحكومي داخل أجل ال يقل عن 

لألعضاء املسجلين للمناقشة، ويتناول الكلمة في األخير رئيس الحكومة للرد على املداخالت. وتعطى الكلمة للفرق واملجموعات 

 .النيابية لتفسير التصويت
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من الدستور، تعتبر  33ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل من النظام الداخلي ملجلس النواب إنه "طبقا  947وتنص املادة        

الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، املعبر عنها بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين تتألف منهم لصالح 

أو  ني برفع اليدالبرنامج الحكومي، وذلك بعد أن يعرض رئيس مجلس النواب البرنامج الحكومي للتصويت باالقتراع العل

 .بالتصويت االلكتروني

هذه الوالية التي عرفت فوز حزب العدالة والتنمية،حيث ترأس الحكومة أمين عام  الحزب الفائز عبد اإلله بن كيران    - 92

 من الدستور.    42طبقا للمنهجية الدستورية املنصوص عليها في الفصل
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   املراجع واملاصادر
 ،  

 الكتب:

محمد، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة  الحاج قاسم -

 9100الخامسة، 

كريم لحرش : الدستور الجديد للمملكة املغربية : شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي واإلجتهادات القضائية ،  -

 9109، 2مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، العدد 

 .9104ح بشري، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، النظرية العامة، مطبعة املعارف الجديدة الرباط صال  -

، القانون الدبلوماس ي والقنصلي مع دراسة معمقة لألجهزة املختصة في املجال الدبلوماس ي لبابة عاشور  -

 ،9113باملغرب،مطبعة الفيلة، الرباط،الطبعة االولى،

ام الدستوري املغربي : املؤسسة امللكية ، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة األولى، مصطفى قلوش : النظ -

0222 

 :الرسائل األطروحات

 في الدكتوراه لنيل أطروحة ، 98 . 23 للقانون  مقارنة تحليلية دراسة باملغرب، العقابية املعاملة الكيحل، القادر عبد -

 2013 - 2014 الجامعي املوسم هللا، عبد بن محمد سيدي امعةج الحقوق، بكلية الخاص القانون 

العبار إبراهيم: الرعاية الالحقة وفق منظور سياسة إعادة  اإلدماج ماستر متخصص في إعادة تربية الجانحين و   -

 كلية علوم التربية السويس ي. 72ص  9112سنة  9-0اإلدماج املنهي ص 

ماستر متخصص في إعادة تربية الجانحين و    الحد  من ظاهرة  العودمعاد االزدي دور مؤسسة محمد السادس في  -

 9112سنة  9-0اإلدماج املنهي ص 

 

- . Khadija hanani: la fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenais: Rapport de stage de fin 

d'étude، master de Réduction des délinquants et intégration professionnelle: FSG.UMV، souissi 08/2009،p:5    

-  Rachid bouabid: la stratégie de la fondation Royale  dans la Réinsertion socioprofessionnelle des détenais 

contraintes et enjeux، Rapport de stage pour l'obtention  de diplôme de études supérieurs spécialisées en sciences 

de l'education; faculté Sciences de l'education université Mohammed V- souissi- rabat; 2008-2009،p19.  

 

 املجالت:

 ، صادرة عن وزارة العدل والحريات. 9112، سنة  09مجلة إدماج عدد  -

- Guide pratique; fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus، vocation et mission; sans 

édition;2008;p4. 

 

  ندوات ومنتديات : -

  9119أشغال الدورة التكوينية  املنظمة من قبل وزارة حقوق اإلنسان سنة  -

 92/17/9117و 92ندوة صحافية عقدت لتقديم برنامج ال،يام الوطنية إلعادة إدماج السجناء التي أقيمت مابين   -

 س إلعادة إدماج السجناء.من طرف مؤسسة محمد الساد
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 رؤية نحو" شعار تحت بالرباط، 2020 يناير 31 و 21 يومي اإلدماج، وإعادة   السجون  إلدارات األول  اإلفريقي املنتدى -

  ."السجنية املؤسسات وإكراهات تدبير تحديات ملواجهة جنوب-جنوب التعاون  لتعزيز مشتركة

 التقارير: -

- Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus : Rapport Moral 2018 

 .9191- 9102-9103-9102-9101تقارير االنشطة للمندوبية العامة الدارة السجون وغعادة اإلدماج، عن سنوات  -

 9101-9100خالل الوالية التشريعية ) 9109التصريح الحكومي يناير  -

 (9102أبريل  91التصريح الحكومي لعز الدين العثماني )  -

 9190أكتوبر   00التصريح الحكومي لعزيز أخنوش  يوم  -

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

322 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 مستقبل الذكاء اإلصطناعي: امليتافريس منوذجا
The future of artificial ntelligence: Metavirs as a model 

 

 

               التوزاين محمد الباحث           

 كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  باحث بسلك الدكتوراه
  جامعة محمد الخامس بالرباط. -واإلجتامعية السوييس

   

 

 ملخص املقال:

أطلق عليه بلغة أهل االختصاص تسمية:  ،إن العالم اليوم أصبح يعيش على مرحلة جديدة من التقدم العلمي الرهيب

مليتافيرس العالم االفتراض ي االثورة الصناعية الخامسة، والتي ستكون مختلفة شكال ومضمونا عن سابقتها، فظهر نتيجة لذلك 

كثورة تكنولوجية تندمج فيها الحياة الواقعية مع الحياة االفتراضية، مما سيؤثر ال محالة على السلوك السيكولوجي لإلنسان 

 في استخدامه لهاته التكنولوجيا.

لف املجاالت وتضمينها في مخت وال مفر من تطبيق وتبني تقنيات الذكاء االصطناعي امليتافيرس، والعمل على األخذ بمزاياه

واألنشطة الوطنية، سواء على املستوى االقتصادي، الصناعي، الفالحي، اإلجتماعي،أو الطبي كذلك، مما يلزم على الجهات 

 املعنية ضرورة توفير الليات الكفيلة بحماية خصوصيات األفراد املستخدمة لهذه التقنيات الذكية.   

 .السلوك اإلنساني -العالم االفتراض ي -الذكاء االصطناعي -س: امليتافير الكلمات الدالة

 

Article Summary: 

The world today is living on a new stage of terrible scientificprogresscalled by the language of the specialists 

the name of the FifthIndustrialRevolution, whichwillbedifferent in form and content from the previous one, so the 

virtual world of metavirsappeared as a technologicalrevolution in which real life mergeswithvirtual life, 

whichwillinevitably affect psychologicalbehavior For humans to use thistechnology. 

Key words: Mitavirs- Intelligence Artificiel- Virtual world- Humanbehavior. 

 

 

 

 

 

 : راين العلوي                                       سكينة األمالباحثة           
  -باحثة بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتامعية

 جامعة موالي إسامعيل مبكناس
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 مقدمة:

، ومن هنا كان الهدف الرئيس ي لديه يتمثل 818يظل اإلنسان دائما الهدف والوسيلة لتحقيق أي تقدم أو تطور منشود

، على اعتبار أن عالم 819التفي البحث عن وسائل وميكانيزمات تساير التحوالت والتغيرات التي يعرفها العالم في مختلف املجا

، والتي تعتبر تقنية شاملة امتدت لكافة مناحي الحياة، وأثرت بشكل كبير 820اليوم تسوده ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 .821على مختلف األنماط

ة، بشأن يولطاملا تم التنبؤ وبسط فرضيات من قبل فالسفة وخبراء ومحللين لألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية واإلدار 

مرحلة اللقاء واالندماج بين البيولوجي والتكنولوجي، حيث باتت أنظمة الذكاء اإلصطناعي قادرة على اتخاذ القرارات، والخروج 

 باستنتاجات، وكذا التعلم واكتساب الخبرات، باعتبارها أضحت تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها.   

والهواتف الذكية، كلها نتاج لتطورات غيرت طريقة تفاعل الناس  822ونهضة االنترنيت وتأسيسا على ذلك، تعد الرقمنة

مع بعضها البعض وطريقة تلبيتهم لحاجاتهم ورغباتهم، من خالل خلق قنوات اتصال الكترونية مع مختلف املؤسسات وفي 

عة التي أدت إلى نشأت العديد من ، ناهيك عن ضرورات التأقلم مع البيئة الجديدة واملتغيرات السري823مختلف القطاعات

الظواهر املتمثلة أساسا في التحول من العالم املادي الذي تتم فيه إدارة كيانات مادية ملموسة، إلى عالم افتراض ي تتم فيه 

 إدارة معلومات مخزنة ومشغلة بطريقة إلكترونية.

                                                           

إن اإلنسان بحكم طبيعته االجتماعية، ال يكف عن التعامل مع غيره في كافة مناحي الحياة، سواء على املستوى االجتماعي أم االقتصادي  -818

ريعة بين ثوابت الشحماية املستهلك ،" محمد التوزانيواملالي، بحيث أفرز هذا التعامل عالقات قانونية متشعبة األوجه. للتوسع أكثر، يراجع: 

 .29، ص: 3، العدد 9190"، املجلة اإللكترونية لألبحاث القانونية، سنة  اإلسالمية ومتغيرات القانون الوضعي

"، مجلة مسارات في األبحاث والدراسات  التحوالت الرقمية في مجال الصفقات العمومية ودورها في مواجهة جائحة كورونا،" سفيان دوهو -819

"، مجلة املمارس  الضوابط اللغوية لصياغة عقود البنوك التشاركية،" محمد التوزاني. راجع كذلك:  042، ص: 07، ع 9190م القانونية، عا

 ، بتصرف.27، ص: 01، ع9199للدراسات القانونية والقضائية، عام 

هي الصيغة التي تسجل بها كل البيانات )كل البيانات ( و 0.1و تسمى أيضا بالثورة الرقمية إذ يرجع أصله إلى استخدام النظام الرقمي الثنائي ) -820

... ،On( وضع التشغيل 0، و الواحد )off( داخل الحاسب اللي، حيث يمثل )ملزيد من التوضيح، يراجع:  ق.( وضع اإلغال 1وحروف ورموز و غيرها

 تر، تخصص العلوم الجنائية واألمنية، كلية العلوم القانونية و رسالة لنيل دبلوم املاس" الجرائم املرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية "،  ،مراد بنار

 . 4، ص 9103االقتصادية و االجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، السنة الجامعية 

ناعي، صمجلة االقتصاد ال" أثر العمالت املشفرة على مستقبل املعامالت املالية: البيتكوين نموذجا "،،منصف شرفي، عبد املالك التوبي -821

 .031، ص 0، العدد 9199، سنة 00املجلد 

االنترنيت عبارة عن مجموعة من شبكات الحاسوب، أو الشبكات املعلوماتية، أصبحت وسيلة اتصال بين مستخدمي االنترنيت في زمن حقيقي  -822

 ات املبسطة لالنترنيت أنه عبارة عن حاسوب يتحدثكما هو األمر الحوار الني )الدردشة( وفي التطبيقات التناظرية )الفيديوفونية(، و من التعريف

ات سإلى حاسوب أخر بواسطة الهاتف". ملزيد من التوضيح، راجع: ضياء علي أحمد نعمان، "الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات "، سلسلة الدرا

 .72، ص 9100، مطبعة والوراقة الوطنية، سنة 0، الطبعة 0القانونية في املجال املعلوماتي،الجزء 

كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي لتعزيز الخدمات  -روبوتات املحادثة -" إدماج تكنولوجيا الشاتبوت، عبد الرحيم شنيني، مالكي أم الخير -823

 .249، ص 0، العدد 9199، سنة 1مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد و اإلدارة، املجلد ، في قطاع الضيافة و السياحة "
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، بمعية الروبوتات والالت 825الخامسة، باعتباره أحد محركات الثورة الصناعية 824ويعد ظهور الذكاء االصطناعي

عرف على والتخطيط والتالذكية، بمثابة بداية جديدة وانطالقة حقيقة لالعتماد عليه بغية تمكين أجهزة الكمبيوتر من التعلم 

لذي يقوم ااملشكالت،كما أنه ليس حال منفردا؛ بل هو مجموعة من التقنيات التي تتراوح من تمثيل املعرفة إلى التفكير التلقائي 

 .826عليه التخطيط ودعم القرار و التعلم بشكل ألي

ومما ال شك فيه، أن الذكاء االصطناعي أصبح يغزو مجاالت متعددة من حياة اإلنسان، حيث امتد نطاق استعماله 

ة جال املعرفمن مجرد تخزين املعلومات و إرسالها، إلى االعتماد عليه في مجاالت أدق وذات خصوصية، كالصناعة و التجارة وم

وغيرها من املجاالت الحيوية، بل وامتد إلى مجاالت لم يكن إنسان املاض ي يحلم بها كالصحة و التعليم، و انتقل من كونه أداة 

مساعدة إلى أداة فاعلة بامتياز، حيث باتت الحياة ال تستقيم في عالم اليوم في غياب التقنية و مختلف التطبيقات الذكية التي 

 .827التطور الذي ال يمكن التخلي عنه بسهولة تشكل جزء من

، حتى بلغ مداه في ظل تفش ي جائحة 828ولقد استمر مشروع الذكاء اإلصطناعي في التطور والتحديث على مر السنوات

 كورونا، وما رافقها من أجواء الحجر و اإلغالق على املستوى العالمي، حيث حتمت الظرفية االعتماد بشكل كبير على تكنولوجيات

االنترنيت، بحيث بات التعليم و العمل و الترفيه عن بعد بمثابة املالذ األمين والحصن الحصين والحل البديل في ظل الحصار 

عن انطالق مشروع العالم االفتراض ي  9190والحجر الصحي الخطير، حيث أعلن مارك زوكربيرغ نهاية شهر أكتوبر من عام 

ة ومنتج تتجمع فيه أغلب التكنولوجيات الحديثة متجسدة في مشروع حياة افتراضية باعتباره ثورة تكنولوجي ،829امليتافيرس

 .830رقمية موازية

الء من بج لنظريةوتتجلى أهمية املوضوع محط الدراسة والتحليل على مستويين نظري وعملي، حيث تتجلى أهميته ا

شتى  لعصر الحالي، خاصة بتعدد الحلول التي أتى بها فيخالل كون الذكاء اإلصطناعي بات من بين املواضيع امللفتة لالنتباه في ا

                                                           

مام بالذكاء االصطناعي واحد من العوامل الرئيسية التي أدت إلى بلورة هذا النوع من العلوم وهي علوم الدماغ، وفي زمن الروبوت يعتبر االهت -824

الجة عينبغي أن يجري الحديث عن العالقة املعمقة التي تجمع بين الذكاء وبين العلوم املعرفية، فالبشر ال يخرجون عن كونهم مجرد ألت تعمل م

ص خمات وفق برمجيات معينة، حيث تتم العملية إما بإصدار األوامر أو بتنفيذ النواهي، و األمر هنا متعلق بتقديم تفسير علمي مقبول فيما ياملعلو 

بشكل  تهظالسلوكيات الذكية سواء لإلنسان أو اللة. وعلى ذلك، ترتبط علوم الدماغ ارتباطا وثيقا بما يسمى الذكاء االصطناعي، و الذي يمكن مالح

ت ال واضح في ضخامة التقنيات والالت الذكية من قبيل: الهواتف الذكية على تعدد أجيالها والحواسيب الشخصية على اختالف تطوراتها. هذه ال

 ال تخرج عن كونها مجرد دماغ رقمي، كتب له التفوق على الدماغ البشري والتميز عنه.

الخامسة كما يطلق عليها؛ ذلك االنفجار املعرفي الضخم و تضاعف اإلنتاج الفكري و شتى ميادين  يقصد بالثورة املعلوماتية أو ثورة االتصال -825

للي كوسيلة ااملعرفة، و تشير كذلك بين االندماج بين ظاهرتي تفجر املعلومات واملعرفة وثورة االتصال، ويتمثل مظهر هذا االندماج في بروز الحاسوب 

 اتصال رائدة وفريدة و متميزة.

ة مجلة االقتصاد و التنمي" تطبيقات الذكاء االصطناعي في املؤسسات املالية مدخل لتفعيل الشمول املالي "، ، حنان دريد، هشام عالق -826

 .211، ص 0، العدد 9199، سنة 7املستدامة، املجلد 

ماعي دولي محكم، تحت عنوان التعاقد في ، كتاب ج" الذكاء االصطناعي والسؤال القاوني في القرن الحادي و العشرين "، هشام مصباح -827

 .427الفضاء الرقمي، املركز الديموقراطي العربي، ص

رسالة لنيل دبلوم املاستر، تخصص قانون و عمليات البنوك التشاركية، كلية " الذكاء االصطناعي في البنوك التشاركية" ، مريم اعطيوة -828

 .9، ص 9199-9190معة موالي إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جا

لواقع ا ويعد بذلك امليتافيرس عبارة عن تقنية عالية للذكاء االصطناعي؛ إذ أنه يتجاوز فكرة الواقع االفتراض ي، على اعتبار أنه يتطرق إلى دمج - 829

كامل فالجهة املسئولة عن الواقع االفتراض ي هي التي ستتحكم في واقع األفراد بالالفعلي بالواقع االفتراض ي، بحيث يصعب التفريق بينهما، و بالتالي 

 و تسيطر عليه. 

، 9199، سنة 2مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، مج  " العالم االفتراض ي )امليتافيرس( من منظور سيكولوجي "،،زعتر نور الدين -830

 .0102، ص: 9ع 
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املجاالت، بحيث يعد امليتافيرس من أهم تطبيقاته التي قد تأتي بالكثير من اإليجابيات على األطراف الفاعلة فيه، ذلك أنه 

خصيصه ملشرع املغربي تأصبح مقياس تطور وتقدم بنيات الدول املتقدمة التي تشجع على الثورة املعلوماتية، مما يوجب على ا

عناية كافية وتأطير قانوني خاص وصريح، بغية تبيان كيفية تطبيقه وتبني مقومات نجاحه، في أفق تبني أنظمة ذكاء اصطناعي 

فتظهر بوضوح في كون امليتافيرس أخر تطبيقات الذكاء االصطناعي الذي بات أما األهمية العملية، تستجيب لتطلعات العصر. 

م داخل حياة األفراد، ملا سيقدمه من إيجابيات؛ خصوصا أنه سيقدم حلول لتسهيل املشاكل الناتجة عن يشكل عنصر ها

صعوبة املواصالت وتعقدها، أيضا قد تنعكس هذه اإليجابيات على األفراد بإيجاد عالقات اجتماعية مناسبة لفئات معينة يتم 

 .831تجاهلها كثيرا في الواقع الحقيقي

يتافيرس كأخر تطبيقات الذكاء االصطناعي في العالم، يطرح العديد من التساؤالت الحقيقية، من و يبدو أن موضوع امل

قبيل التساؤل عن املقصود بامليتافيرس ؟ وعن مبررات ظهور هذه التقنية داخل حياة األفراد ؟ وكذلك عن العناصر التي 

لتساؤل حول الثار املترتبة عن تطبيقه على مستوى أرض يتأسس عليها هذا العالم االفتراض ي الجديد ؟ ناهيك عن مشروعية ا

 الواقع ؟

 ومن خالل التساؤالت املطروحة أعاله، يمكن طرح إشكالية محورية على النحو التالي:

إلى أي حد قد يتأثر سلوك اإلنسان بالعالم االفتراض ي الرقمي املتمثل في امليتافيرس باعتباره أخر تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي ؟

سيتم محاولة دراسة املوضوع على ضوء فرضية ، على أساسها يمكن القول أن تطبيق ومن أجل مقاربة هذه اإلشكالية 

امليتافيرس سيساهم ال محالة في دعم اندماج سلوكيات وحركات األفراد داخل املجتمع، في ظل احتمالية تأثير ذلك بشكل واضح 

 ذلك وفق خطة البحث التالية:و على توازن األشخاص في الحياة االفتراضية، 

 أوال: مظاهر تكوين تقنية امليتافيرس في ظل العالم االفتراض ي.

 ثانيا: تداعيات تطبيق تقنية امليتافيرس في ظل العالم االفتراض ي.

 أوال: مظاهر تكوين تقنية امليتافيرس في ظل العالم االفتراض ي 

مراحل تطور هذا العالم االفتراض ي )أ(، مما يسهل عملية  يقتض ي أمر معرفة امليتافيرس ضرورة تحديد معناه وحصر 

، 832معرفة دور تقنية امليتافيرس التي جعلت العالم أشبه ببيئة ثالثية األبعاد، إذ يمكن للمستخدمين لتقنية امليتافيرس

 الدخول إليها واالستمتاع بمكوناتها وعناصرها )ب(.

 اض ي أ: ماهية تقنية امليتافيرس في ظل العالم االفتر 

ال غبار على أهمية تقنية امليتافيرس في ظل العوالم االفتراضية، ذلك أنه تطبيق حديث ومتطور في مجال التكنولوجيا 

 (. 9(، مما جعله يتطور ويسعى للتحديث على مر فترات زمنية سابقة )0والتقنية الذكية )

 تحديد املقصود بتقنية امليتافيرس : 0

                                                           

سنين، أو األشخاص دوي االحتياجات الخاصة في مراكزهم، والذين يفتقدون إلى حقيقة التواصل االجتماعي إال في حدود ككبار السن في دور امل -831

 قليلة.

وم قيتم استخدام هذه التقنية في العديد من املجاالت أبرزها اجتماعات العمل االفتراضية و اثناء اللعب وغيرها من األنشطة اليومية التي ي -832 

 دم ومع مرور الوقت سوف تصبح تقنية امليتافيرس أحد التقنيات الرئيسية التي ال يمكن االستغناء عنها في عاملنا الواقعي في جميع أنحاءبها املستخ

 العالم.
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، والتي حسمت في ضرورة 833والتحوالت إلى بروز كثير من التغيرات العامة في العالم لقد أدت مجموعة من املتطلبات

االنتقال من العالم الحقيقي التقليدي الذي يقوم على الواقع الفعلي امللموس، إلى عالم افتراض ي جديد أملته التغيرات التي 

صيات هذا الوضع الجديد الذي بات يفرض على بات يعرفها العالم في مختلف املستويات وعلى كافة األصعدة، نظرا لخصو 

 الجميع األخذ بمزاياه وتبني توجيهاته.

والشك أن التكنولوجيا و التقنيات الذكية أصبحت تحتل أهمية كبيرة في تبادل املعلومات و التواصل بين الناس، مما 

ما قدمته التقنيات الحديثة من ذكاء  ساهم بفعالية في جعل العالم الواسع يبدو كأنه قرية صغيرة، حيث تحقق ذلك بفضل

، ذلك أنه يقوم على استيعاب ما لدى العقل البشري من مكنة التفكير ومهارة التحليل وقدرة على التخطيط 834اصطناعي

وجدارة التنفيذ، ومزامنة ذلك بالخبرات السابقة و التجارب املتراكمة وتوظيفها للقيام بتحليل البيانات و تقديم أفضل الحلول 

 .835و النتائج املفيدة عبر املماثلة بما لدى اإلنسان من ذكاء باستخدام برامج الحاسوب اللي

ويعتبر امليتافيرس وفقا لذلك، عبارة عن سلسلة من العوالم االفتراضية التي تضم تفاعالت ال حدود لها بين املستخدمين 

تربط العالم املادي الحقيقي بالعالم االفتراض ي الرقمي من خالل األفاتار الخاص لكل مستخدم، وهي الحلقة الرئيسية التي 

بشكل عام وشامل، وهذا ما يجعل من امليتافيرس العالم االفتراض ي الرئيس ي في هذا الكون، ما دفع كبرى الشركات في العالم 

 .836إلى إعادة تخطيط استراتيجيتها وخططها في تصميمها ملنتجاتها اعتمادا على عالم امليتافيرس الجديد

ة تقنيوبالطبع، فإن نجاح برمجيات الذكاء االصطناعي ومختلف تطبيقاته، محكوم بوجود بنية حديثة وأرضية 

تساهم في عمل تقنياته بسالسة وأكثر نجاعة وفاعلية، وأهمها برمجة وتغذية هذه التطبيقات والبيانات التي  ومعلوماتية ذكية،

رقا يؤسس لتصور بديل يرقى باملمارسة اديثات الرقمية شكلت رهانا فعلى أساس أن التح، 837يقوم عليها عملها ووجودها

التقنية من مستواها التقليدي املادي امللموس، إلى مستوى رقمي تستقر فيه منجزات الطفرة املعلوماتية الذكية في عالم 

 .     838التواصل واالتصال الحديث

 : مراحل تطور تقنية امليتافيرس2

                                                           

"، مجلة مسارات في األبحاث  التحوالت الرقمية في مجال الصفقات العمومية ودورها في مواجهة جائحة كورونا،" سفيان دوهو -833 

"،  الضوابط اللغوية لصياغة عقود البنوك التشاركية،" محمد التوزاني. راجع كذلك:  042، ص: 07، ع 9190ات القانونية، عام والدراس

اإلعالم ،" نور الدين امليالدي، محمد قيراط، بتصرف. وكذلك: 27، ص: 01، ع9199مجلة املمارس للدراسات القانونية والقضائية، عام 

 .919، ص: 9101، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 0"، ط والتضليل والدعايةواألزمات.. فن التالعب 

مجلة الباحث للدراسات و األبحاث القانونية و القضائية، ماي  " الجرائم الذكية بين النص القانوني و العمل القضائي"،، جواد الغزواني -834

 .427، ص 49، العدد 9199

ملصطلحات للحاسب اللي غير دقيقة وموحدة، و يرجع ذلك إلى غياب املؤسسات التي تعنى بمثل هذه يالحظ في هذا الصدد أن املسميات و ا -835

ما ناملصطلحات في وقت مبكر من ظهورها، و إلى اختالف اللغات التي تتم الترجمة عنها. وقد استخدم املجمع اللغوي "الحاسب اإللكتروني" ، بي

 اييس اصطالح "الحاسوب".اعتمدت املنظمة العربية للمواصفات و املق

 ، تحت الرابط الرقمي: 90:47، على الساعة 9199غشت  1، تاريخ االطالع عليه 9199ماي  4مقال منشور بموقع الكتروني، بتاريخ  -836 

https://www.youm7.com/5749434    

املركز الديموقراطي العربي )الجزء الثاني(، جائحة كورونا تحد جديد صطناعي للوقاية من انتشار األوبئة "" استعمال الذكاء اال ، كريم كريمة -837

 .211، ص: 9191للقانون، سنة 

,Bradier, Agnés -838" : une priorité européenne le gouvernement électronique ", Revue française d’administration publique, école 

nationale  d’administrative, N° 110, 2004, p : 27. 
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ذكاء اإلصطناعي وبسط مختلف صوره وتطبيقاته لفهم معناه وتحديد مغزاه بشكل كامل ال يكفي تحديد مفهوم ال

وواضح، وإنما يتعين الغوص عميقا في جحر الذكاء اإلصطناعي ونبش تاريخه وبسط أسراره لفهمه جيدا واستيعابه بشكل 

غامض والتقني بامتياز، حيث قد ، ومعرفة األسس التي وضع عليها إلى أن تكتمل الصورة عن هذا املجال ال839واضح وجلي

يسأل سائل؛ كيف بدأ األمر كله من البداية ؟ وكيف وصل الوضع ملا هو عليه الن ؟ وكيف استطاع الذكاء اإلصطناعي التفوق 

 على معلمه اإلنسان ؟ أو باألحرى، كيف للتكنولوجي أن يتفوق على البيولوجي ؟ 

عي قديم وليس وليد اللحظة، حيث شهد الربع الثاني من القرن التاسع تجدر اإلشارة في البداية، أن الذكاء اإلصطنا

عشر ظهور أولى بذور الذكاء اإلصطناعي، على الرغم من أن الحواسيب لم تكن موجودة في تلك الحقبة بعد، إال أن الذكاء 

اسب لى أساس أن ظهور الحاإلصطناعي كمنطق رياض ي أوجد لنفسه املكان املناسب وشق طريقه في الوسط العلمي بامتياز، ع

 .840اللي كان نتيجة لنظريات علمية بزغت في ذات الحقبة كذلك

وترجع أولى إرهاصات بزوغ أصول الذكاء االصطناعي بشكله الحالي إلى منتصف القرن العشرين، حيث شكل اختراع 

؛ آلية من الليات 0222لذي تاله سنة ، وجهاز الكمبيوتر الرقمي ا0223الكمبيوتر التناظري من قبل البحرية األمريكية سنة 

الضرورية في تاريخ الذكاء االصطناعي، حيث ساهما في تحقيق قفزة قوية في مجال استخدام الذكاء االصطناعي على مستوى 

أرض الواقع، خاصة بعد تنظيم ورشة عمل تطبيقية حول الذكاء اإلصطناعي، من قبل الباحثان مارفنمينكي وجون مكارثي، 

 .0271مشروع بحث صيفي بامتياز في كلية دارتماوث سنة  حيث كان

وتأسيسا على ذلك، فالعالم اليوم أصبح يتجه أكثر فأكثر نحو إزالة الحواجز بين العالم املادي امللموس والعالم الرقمي 

تفاعالت بين املعلومات واالتصاالت، سعيا منه لتحسين ال 841االفتراض ي، وذلك عبر توظيف التقدم الحاصل في تكنولوجيا

اإلنسان واللة ودمج البيولوجي بالتكنولوجي دون أن يستدل أحدهم الخر، ذلك أن الوضع أضحى يحتم ضرورة توظيف 

التقنيات التي أنتجتها الثورة الصناعية الثالثة والرابعة من أجهزة اإلعالم اللي واالنترنيت، في مجال الذكاء االصطناعي والحوسبة 

 تعزيز الواقع االفتراض ي والواقع املعزز ذي اإلمكانيات الهائلة.السحابية، في أفق 

ويعد امليتافيرس آخر ما توصلت إليه أبحاث و اكتشافات الدمج بين التقنيات املذكورة القديمة منها والحديثة، والذي 

التنفيذي لشركة فايسبوك،  رجل األعمال واملبرمج مارك زوكربيرغ املؤسس و الرئيس 9190أعلن عنه بشكل رسمي في نهاية سنة 

حيث صرح عن عزمه إطالق هذا املشروع والعمل على بناء انترنيت يوطد العالقات االجتماعية، و يجسد التجارب و يجعل 

املستخدم عنصرا بداخلها، وليس مجرد مشاهد لها، حيث يمكن من خالل هذا العالم أن يلتقي أي شخص بشخص آخر في 

عالم امليتافيرس، وقد يكون هذا العالم عبارة عن تجسيد افتراض ي لعاملنا املادي الحقيقي بكل أي مكان يرغبان فيه داخل 

 .842معامله و خصائصه؛ بل قد يكون عبارة عن عالم افتراض ي بالكامل و بمعالم وخصائص جديدة

                                                           

 .40، ص: 9191، أكاديمية حسوب، سنة 0"، ط مدخل إلى الذكاء اإلصطناعي وتعلم اآللة،" محمد لحلح -839

 .49"، م. س، ص:  مدخل إلى الذكاء اإلصطناعي وتعلم اآللة،" محمد لحلح -840

ات العلم و ابتكار أفضل الطرق الستعمالها. كما يمكن تعريفها بأنها كل الطرق التي يستخدمها تعرف التكنولوجيا على أنها التطبيق العملي لثمر  -841

أتير " دراسة تحليلية لت، حفيظة قايد، أحمد مشنفالناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم. راجع بهذا الخصوص: 

كز الديموقراطي العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي على حق االنسان في السالمة "، املر التقدم التكنولوجي على سالمة اإلنسان

 .040ص   9190الجسدية، أبريل 

، 9190سنة "املراجعة الداخلية في عالم ميتافيرس: بين آفاق الواقع االفتراض ي و إمكانيات الواقع املعزز"، ، محمد قيس عادل القنبري  -842

  www.researchgate.net/publication/35709136.02.01، الساعة 9199غشت  9، تاريخ االطالع الكترونيمنشور في املوقع 
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من مقطعين؛ ، حيث تتكون التسمية 0229843و يعود مصطلح امليتافيرس في األصل إلى رواية الخيال العلمي لسنة 

( بمعنى العالم، و الكلمتان Universe( الذي يأتي اختصارا لكلمة )  Verse(، وهو يعني ما وراء، و املقطع الثاني،)Metaاألول )

معا تأتيان بمعنى العالم املاورائي الذي ينم عن العالم االفتراض ي؛ إذ يسعى مارك زوكربيرغ من خالل امليتافيرس إلى إنشاء عالم 

يسد الفجوة بين العاملين الواقعي و الرقمي، يستطيع فيه األفراد إنشاء حياة افتراضية لهم عبر مساحات مختلفة من  افتراض ي

 االنترنيت، بحيث تسمح لهم بالتالقي و العمل و التعليم و الترفيه بداخله.

عبر األجهزة الذكية كما ولن تقف صالحيات وممكنات هذا املشروع عند هذا الحد، حد االكتفاء باملشاهدة عن بعد 

يحدث حاليا، وكما متعارف عليه في جميع املجاالت، وإنما سيتم توفير تجربة تسمح لهم بالدخول إلى هذا العالم في شكل ثالثي 

 ، مما سيمكنهم من عيش تجارب ومغامرات افتراضية تكاد تكون واقع حقيقي وملموس.844األبعاد عبر تقنيات الواقع االفتراض ي

ر مارك زوكربيرغ في السياق ذاته، إلى أن امليتافيرس هو تتويج ملحاوالت الخيال العلمي التي جسدتها مختلف ولقد أشا

، حيث يهدف أن تصبح معظم البشرية تستخدم برنامج الواقع االفتراض ي بشكل كلي وشامل؛ ذلك 845أفالم الخيال العلمي

لحقيقي إلى عالم افتراض ي يكفل للجميع حق املتعة والفرجة، حيث أنها ستسمح لهم إمكانية الهروب من كآبة وروتين العالم ا

 .846يعيش فيه جميع املستخدمون في مستويات أمن معلوماتي عالية، كما يحق لهم أن يمارسون أنشطتهم اليومية عبر الشبكة

 ب: أسس وجود تقنية امليتافيرس في ظل العالم االفتراض ي 

اصر وتقوم على متطلبات قوية ومتينة من شانها أن تساهم في نجاح امليتافيرس صحيح أن تقنية امليتافيرس تتكون من عن

 (. 0(، غير أنها جاءت من وراء مطالب ومبررات أملت تطورات العصر )9)

 : مبررات وجود تقنية امليتافيرس1

يات وأسس اإلصالحات والتحديثات الهيكلية في بن عرف العالم بداية القرن الحادي والعشرين مجموعة منلقد 

التطورات التكنولوجية التي كان لها دور كبير وحيوي في تغيير وتطور نمط الحياة البشرية، سياسيا  املؤسسات، وذلك نتيجة

واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، حيث باتت هذه التحوالت تقوم على أساس املعرفة والتراكم املعرفي، باعتباره السبيل املتين 

 تصادي واإلداري والتقني داخل أي بلد. للتقدم اإلجتماعي واالق

لعالم اوتستدعي مواكبة ثورة املعلومات واالتصاالت، العمل على تبني مؤسسات وأنظمة نموذجية تنبني على اإلنتقال من 

 ، حيث تتحول فيها العالقة بين األفراد والجماعات من صدام ومشاكل847الحديث املادي امللموس إلى العالم الرقمي االفتراض ي

، وذلك في ظل 848ونفور في الواقع الحقيقي الحي، إلى واقع افتراض ي مأمول وغاية كل شخص انطوائي أو منبوذ داخل املجتمع

                                                           

843 - Snow crash. 

، تاريخ 9199غشت  9منشور في املوقع االلكتروني، تاريخ االطالع " ميتافيرس عالم ثالث بين الواقعي و الرقمي "، دون ذكر اسم الكاتب،  -844

  ain.com-.alwww.betatest.03.11االطالع 

، حيث تستخدم معظم البشرية برنامج 9147و الذي يتحدث عن أحداث ستقع سنة  9103( الصادر سنة Ready Player Oneمثل فيلم ) - 845

والذي تدور مجمل أحداثه حول عالم افتراض ي  ،9112( الصادر سنة Summer Warsالواقع االفتراض ي للهروب من كآبة العالم الحقيقي، و فيلم )

 يعيش فيه املستخدمون في مستويات أمن معلوماتي عالية و يمارسون أنشطتهم اليومية عبر الشبكة.

 .2، ص: 9199، سنة 0، ع4، مجلة مصداقية، مج " امليتافيرس و تحدي الحرية و الحقيقة "،عبد القادر بودربالة، ليليا بوسجرة -846

"، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، سنة  التحديث اإلداري ورهان  النموذج اإلداري الجديد،" مخروطمصطفى  -847 

 ، بتصرف.941-922، ص: 44، ع 9199

لة الباحث "، مج اإلدارة اإللكترونية )الرقمنة( كآلية ملكافحة الفساد اإلداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد،" محسن الصباحي -848 

 ، بتصرف.12، ص: 41، ع 9199للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، سنة 
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واقع افتراض ي تطبعه الشفافية والوضوح والحرية في الخيال والتعبير، في أفق تحقيق مجتمع افتراض ي يرس ي دعائم الديمقراطية 

 .    849والحرية املطلقة

اقع يطرح تساؤالت موضوعية حول درجة ووثيرة هذا التطور؛ تساؤالت عن مبررات اللجوء إلى عالم امليتافيرس غير أن الو 

 الوهمي ؟ وعن الغاية من تعليم اللة بهذا الشكل املجنون ؟ بحيث باتت تتفوق على اإلنسان ؟ 

، قد للمؤسسات وتحديثها وتطوير بنياتها في خضم هذا الوضع املرتبك، تجدر اإلشارة إلى أن التطورات العلمية والتقنية

بات مطلبا إنسانيا وحضاريا حتى يرقى بالفرد واملجتمع ألسمى درجات الرقي والتطور، ذلك أن املطالب العامة  للناس في جميع 

حدث تغيير ي بقاع األرض في الونة األخيرة، أضحت تروم وتنشد دائما تحديث وسائل وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي وتنميتها، بما

في الدور اإلجتماعي والتنموي لهذه التقنيات مستحدثة، حيث باتت مصدر جديد للتالحم والتضامن اإلجتماعي بين مختلف 

 مكونات املجتمع.    

  زوكربيرغ،ويبدو أن شركة ميتا ومنشئها مارك 
 
كانت لديه هذه الفكرة بشكل واضح وجلي منذ القديم، إال أنه ونظرا

الكافية آنذاك لم يتمكن من تطبيق فكرته على أرض الواقع، حيث بات يسعى مارك إلى إنشاء رابط بين واقعنا  للتقنيات غير 

الحالي الحقيقي وبين العالم الرقمي؛ ذلك أن من شأن هذا املشروع أن يساهم بقوة في سد الفجوة بين الواقعين، بل من شأنه 

البعض في العمق، ذلك أن في ظل عالم امليتافيرس سيكون أمام املستخدم  جعل العاملين أكثر اندماجا وارتباطا مع بعضهما

 .850فرص القيام بمجموعة من األشياء كما لو كان يقوم بها في العالم الحقيقي

ولم تكتفي امليتافيرس بمميزات تطبيقاتها وسمات برامجها الجد متطورة في هذا السياق، حيث تسمح لألشخاص بعبور 

واالندماج فيه بمجرد امتالكهم لنظارات وسماعات خاصة، مما يسمح لكل شخص االلتقاء بأشخاص آخرين العالم االفتراض ي 

والتعرف عليهم بواسطة آفاتار كال الطرفين، التقاء بتقنية ثالثية األبعاد تخلق عالم وتفاعل شبه حقيقي، بل تسعى جاهدة 

لم افتراض ي، لكي يتمكن آفاتار كل شخص من اإلنتقال بسالسة لتنزيل نسخة متطورة تمكنها من أن تكون حاضنة ألكثر من عا

 .851وسهولة  بين تلك العوالم الخيالية دون الحاجة إلعادته للعالم الحقيقي والحياة الواقعية

 : عناصر تكوين تقنية امليتافيرس 2

بامتياز في مجال   أساسية ، ذلك أنه دعامة852ال غرو في اعتبار تقنية امليتافيرس بمثابة روح لجسد الذكاء االصطناعي

ل عملية وصول األشخاص للبيئات الرقمية، واملساعدة في إنشاء  التطور العلمي والتحديث التقني، بحيث يساهم في تسهي 

 املحتوى املراد من قبلهم، والتفاعل بين البشر في ظل العوالم االفتراضية، بل إنه تفاعل مع البشر واالنترنيت ككل.

                                                           

، الجزائر، ص: 3، ع 9102"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، سنة  اإلدارة اإللكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية دور ،" نصيرة ربيع -849 

 ، بتصرف.221

 850-  
 
أكثر إذ إن املحادثات واالجتماعات على سبيل املثال لن تقتصر على شاشة الهاتف أو الحاسوب كما أو بالتحديد سيكون عالم اإلنترنت حيا

 في وقتنا الحالي، بل سيكون من املمكن لألشخاص التالقي وعقد اجتماعات وبإمكانهم رؤية بعضهم البعض وفق منظور تالثي األبعاد. 

 من أن حيث سوف تكون تجربة األلعاب على سبيل املثال،  -851 
 
 في الواقع االفتراض ي، حيث سيكون الالعب في داخل اللعبة بدال

 
مختلفة تماما

 منها، ويلعب باستخدام مجموعة من البدالت أو األحذية الذكية التي سيكون 
 
يكون خارجها يلعبها على شاشة حاسوب أو هاتف بل سيكون جزءا

لى مستشعرات قوية بحيث تمكن الالعب من اإلحساس بكل ما يجري داخل اللعبة، على عليه اقتناءها من العالم الواقعي، هذه البدالت تحتوي ع

وقه ذسبيل املثال إحساس السقوط والقفز أو تلقي اللكمات، كما يمكن للشخص في عالم امليتافيرس إنشاء عامله الخاص وفق ما يراه مناسبا ووفق 

 .الخاص

لى الوجوه واألصوات واألشكال، مما جعل استخدامه واسع االنتشار في الحياة اليومية وفي يعتمد الذكاء االصطناعي على أنظمة التعرف ع - 852

لتوضيح، ا الكثير من املجاالت املختلفة حيث يستخدم في الصناعة؟، و التحكم اللي و النظم الخبيرة، و الطب و التعليم، و حتى األلعاب. ملزيد من
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ال يمكن نجاح  ، بحيثا األمر العديد من املكونات واملتطلبات األساسية التي يرتكز عليها امليتافيرسويتطلب تحقيق هذ 

الولوج لبعض منصات عالم امليتافيرس، إال من خالل التوفر على نظارات العالم االفتراضية وموجهات في قبضة اليدين، ذلك و 

لك أنها تنوي استخدام الواقع املعزز إلى جانب نظارات الواقع ناهيك عن ما يخطط له في امليتافيرس لدى شركة ميتا؛ ذ

 االفتراض ي، إضافة لضرورة ارتداء سترات وقفزات مزودة بأجهزة استشعار حسية ذكية.

وتعتبر تقنية امليتافيرس أو الواقع االفتراض ي عبارة عن محاكاة تفاعلية تتيح للمستخدم فرصة خوض تجارب مختلفة، 

اة القدم، أو زيارة أماكن معينة، كل ذلك وهو جالس في مكانه، إذ  يمكن للمستخدم أن يكون جزءا من هذه كاملشاركة في مبار 

، 853التجربة، كما يمكنه كذلك التنقل داخلها، والتفاعل أيضا من خالل أجهزة خاصة تساعده في االندماج بشكل كلي وشامل

 .854شعار للتفاعل والحركةمن قبيل نظارات الواقع االفتراض ي أو وحدات تحكم مع است

ونتيجة لذلك، يصير لدى اإلنسان حياة خاصة في ظل العالم االفتراض ي أو ما يعرف باملجتمع االفتراض ي، حيث يصبح 

(، والذين يتواصلون ويتفاعلون دون وجود onlineمن ضمن أسرة مجموعة من األفراد مستخدمي شبكة االنترنيت على الخط )

تقيديهم أو تعيقهم في ذلك، حيث يصبح من الصعب للناس أن تفرق بين عالم امليتافيرس الوهمي حدود جغرافية أو سياسية 

 وبين العالم الحقيقي امللموس.

ومن الطبيعي واملنتظر أن تصبح لإلنسان شخصية إضافية تالزمه، يطلق عليها الشخصية االفتراضية أو الرقمية، وغيرها 

مجملها إلى القناع الذي تصنعه برامج وتطبيقات التواصل االجتماعية االلكترونية،  من املصطلحات والتسميات التي تشير في

إذ أن غالبية األفراد يرتدون قناعا يواكب املوقف ومتطلباته، حينها يظهر الشاب بمظهر فارس األحالم املتكامل، و الفتاة تختفي 

 الرصينة واألقوال املنمقة واألصوات الرنانة.وراء مسميات ترمز إلى املثالية من حيث الصور املستعارة والحكم 

ونتيجة لهذا الواقع االفتراض ي الجديد، تصبح للشخص هوية افتراضية تمثل خصوصيته عن غيره من الناس وتميز 

كذلك كل جماعة بشرية عن غيرها، بحيث يشتركون جميعهم في عوامل محددة ومشتركة، كلها تعزز قيمة الذات بقيمة الهوية 

عية وخصائصها، غير أنها تحتوي على سمات وخصائص ورموز فريدة من نوعها وخاصة بالعالم االفتراض ي، بحيث االجتما

يوظفها الفرد لتسويق شخصه إلى املجتمع االلكتروني في شكل هوية رقمية بديلة عن هويته الحقيقية، ذلك أنها تتميز عنها من 

 حيث العمر والجنس الحقيقي.

صيات االفتراضية في عالم امليتافيرس لن تكون مجرد فتح حسابات الكترونية أو صورة رمزية، وجدير بالذكر أن الشخ

بل يتوقع أن تتخذ أشكال متعددة ومجسمات رقمية مختلفة، شبيهة بهيئات بشرية بدرجة الفتة لالنتباه تعرف باألفاتار، حيث 

قعية، سواء في أشكال حيوانات، أو أشكال مصنعة فريدة، ال من املتوقع أن يتيح ظهورهم في امليتافيرس الظهور بأشكال غير وا

 نضير لها واقعيا على اإلطالق.

 ثانيا: تداعيات تطبيق تقنية امليتافيرس في ظل العالم االفتراض ي

                                                           

ي املركز الديموقراط" تكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي: و تأثيرها على حقوق اإلنسان "، ، عبد هللا نوالقادة بن ، قادة بن عبد هللا عائشةيراجع: 

 .74، ص: 9190العربي، تحت عنوان األمن اإلنساني في ظل التحديات العاملية املعاصرة، يناير 

، 9199، سنة 0، ع1دى للدراسات و األبحاث االقتصادية، ممجلة املنت" تحديات الذكاء االصطناعي و تطبيقاته في التعليم "، ،مختار بكاري  -853

 .922ص: 

ر و هذه التقنية يمكن إسقاطها مثال على املتعلم والتي تساعد على تنمية قدراته من خالل القيام بجوالت افتراضية في أماكن تاريخية، أو تص -854

 د الثنائية الفهم املطلوب.أو فهم بعض البيانات العلمية املعقدة والتي ال تتيح دراستها باألبعا
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إن االستخدام املفرط للتكنولوجيات الرقمية وللميتافيرس باعتباره عالم افتراض ي وهمي، قد يسبب ال محالة مشاكل 

قلية وجسدية ملستخدميه، مما قد يؤثر على نفسية املتلقي وسلوكياته )أ(، بل األخطر من ذلك أن من شأن هذه نفسية وع

 العوالم االفتراضية أن تساهم في عملية االنتهاك البين لخصوصياته )ب(.

 أ: تأثيرات تقنية امليتافيرس على مستخدميه في ظل العالم االفتراض ي 

(، مما سيؤثر 0س في ظل العالم االفتراض ي، أنها قد تنتج اضطرابات نفسية على املستخدمين )الخطير في تقنية امليتافير 

 (.9ال محالة على سلوكياتهم وتصرفاتهم بين العالم الواقعي ونظيره االفتراض ي )

 : االضطرابات النفسية واألخالقية الناتجة عن عالم امليتافيرس1

التكنولوجي بالبيولوجي، بات يتيح دمج العالم االفتراض ي والعالم الواقعي إن عالم امليتافيرس من خالل تعزيز ودمج 

ليصنع عالم ثالث، مزيجا بينهما، ومليئا بالبيانات الرقمية واألشكال واملعلومات املماثلة أمامه، الش يء الذي سيؤثر ال محالة 

ما قد يسبب له إدمانا على هذا العالم ، م855بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نفسية مستخدم هذا العالم االفتراض ي

 .857، ويساهم في تشتيت تفكيره بين ما هو واقعي و موجود فعال، وبين ما هو مدمج و معزز في عالم افتراض ي ال غير856الوهمي

وتجب اإلشارة، أن استخدام نظارات الواقع االفتراض ي املتطورة تعطي الفرد انطباعا أن ما يراه من بيانات معززة هي 

اء حقيقية، فتختلط عليه نتيجة لذلك العوالم، بل يضل بعضهم حتى بعد نزع النظارات االفتراضية مستمرا في استخدام أشي

والقيام سلوكيات وتصرفات وكأنه ال يزال في العالم الرقمي املليء بالبيانات التي يعالجها افتراضيا، مثل حركات وأوامر باليدين 

 ي الواقع الحقيقي.يعتقد عن وهم استمرار تأثيرها ف

وال غرابة في ذلك، ما دام أنهم متمتعين بعاملهم االفتراض ي الجديد، ذلك أن تصرفاتهم في العالم الواقعي تبدو باملقارنة  

مع عاملهم االفتراض ي، وكأنها دون معنى وبال طعم يذكر، حيث يصادفون أشكاال وأشخاصا مختلفين من قبل الحاسوب؛ فتيات 

، وخبرات متنوعة وأكثر إغراء، وحريات واسعة من دون قيود أو عوائق تحد من 858مكن رؤيته في الواقعأشد جماال مما ي

 نطاقها أو موضوعها.

ومن هذا املنطلق، يبدو أن ثورة جيل التكنولوجيا تقوم على الهروب الفردي إلى العالم االفتراض ي، ذلك أنه يقدم لهم 

لعاب الحاسوب جديدا بعد جديد، مما يمكن الشباب بخلق لذة مختلفة وحرية مزايا وعروض أكثر إغراء، من قبيل توفير أ

مصطنعة، حيث يصبح مكبر الصوت والشاشة املصدر األساس ي لإلحساس وللمعلومات في اللقاء بين اإلنسان املشارك 

 والحاسوب الشريك، الذي يتم رفعه إلى مصاف العقالء، ويعامل كما لو كان إنسانا حقيقا.

                                                           

 .0192م. س، ص:  " العالم االفتراض ي )امليتافيرس( من منظور سيكولوجي "،نور الدين زعتر، -855

ويراد بمفهوم اإلدمان: كل عملية إدمان سلوكي تتجلى في أنماط سلوك قهرية، حيث ينخرط فيها الشخص مرارا في نشاط ما، على الرغم من  - 856

 ي يتبعه، و مع مرور الوقت تتصاعد السلوكيات املتكررة املرتبطة بإدمان هذه املواد بطريقة تشبه اضطراب تعاطي املخضرات. التأثير السلبي الذ

و هنا يمكن ضرب مثال أن الحفالت قد تقود إلى ظهور استجابات أقل ما يمكن القول أنها "ذهانية" ألن شعور املرء صار "فوق الزمن" تمتد  - 857

اعة أو يبدو املاض ي و الحاضر متماثلين، أو حتى يمكن أن يتم استقبال مثير من قناة إدراكية معينة من خالل قناة أخرى، مثال رؤية الدقيقة إلى س

 تحول املوسيقى املسموعة إلى أمواج مرئية أللوان حية.

ه الشبكة تراضية، وقد يعتقد الفرد املستخدم لهاتفالعالم االفتراض ي يتيح االختالط بين الجنسين بشكل واسع رومانس ي وجنس ي في عالقات اف - 858

قات العالاالفتراضية أنه مادام أنه مجرد عالم افتراض ي، فإنه ال وجود لحدود وال مكان لقيم أخالقية أو قانونية خاصة في العالقات االجتماعية و 

 الجنسية االفتراضية بالتحديد.

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

332 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

، األمر الذي قد 859سارع تطور العالم االفتراض ي، الشك أن املحتويات اإلباحية سترافقه وتتطور معه في ذلكوفي ظل ت

يشيع التصرفات غير األخالقية واملنافية للمبادئ اإلنسانية، مما قد يمهد الستبدال العالقات الزوجية الطبيعية إلى عالقات 

قق لهم من مجسات تحسسية تنشأ عنها النشوة و املتعة مع ذلك الطرف غير محدودة مع شركاء عديدين افتراضيين، ملا يح

 غير الحقيقي.

وال غرو في اعتبار هذه التقنيات وسيلة للخراب املجتمعي وتهديم األسر، حيث ستساهم ال محالة في تنشئة األفراد، 

القات الطبيعية غير مفضلة في خصائصها ، مما يجل من الع860ذكورا وإناثا، على عدم القيم واالختالط غير املقنن أو املضبوط

وسماتها باملقارنة مع النظير االفتراض ي الجاذب واملثالي، ذلك ما يبرر الغاية من هذه العوالم االفتراضية الخطيرة، التي باتت 

 تنشد التأثير على مستقبل النسل و نقص عدد الزيجات الحقيقية والطبيعية بطرق عديدة أصبحنا نراها بامللموس.

وتبعا لهذه السلبيات الكثيرة والثار الوخيمة لتقنية امليتافيرس، فهل يا ترى تقف حدودها عند املستوى ؟ أو باألحرى 

 مدى تأثيرها على األطفال الصغار ؟ 

ال يخفى على عاقل، أن األطفال هي الفئة العمرية األكثر تأثرا من هذه التقنيات الحديثة، وذلك راجع لكونها األكثر 

ماال لتطبيقات وتقنيات العوالم االفتراضية امليتافيرس، ذلك أنهم فئة سهلة املنال ويسيرة الجذب ملختلف األلعاب استع

والتطبيقات التي تتوفر عليها عوالم امليتافيرس، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر واألضرار الناتجة عن سوء استعمال هذه 

 التطبيقات أو نتيجة لإلفراط في فيها.  

لعل من بين أضرار العالم االفتراض ي امليتافيرس املحتملة على األطفال، أنها ستكون السبب ال محالة في عزلة الطفل و و 

جعله انطوائيا و غير اجتماعيا باملرة، باإلضافة إلى أنها ستضع طفال ومراهقا أنانيا ال يفكر سوى في إشباع حاجاته مع طفل 

ترك، إضافة إلى أنها قد تكون السبب والباعث من وراء تعرض بعض األطفال لظاهرة صغير غير مميز في عالم افتراض ي مش

 .861االنتحار، وذلك جراء تعرض شريحة األطفال و املراهقين ملضامين الثورة املعلوماتية السلبية

 : التأثيرات السلوكية الناتجة عن عالم امليتافيرس2

طور كثيرا ويتماش ى مع معظم الثورات الرقمية والتقنية، غايته في ال ريب أن امليتافيرس قد بات عالم رقمي جديد يت

ذلك أن يصبح عالم شبه حقيقي في مكوناته وسماته املميزة له، مما يصعب في خضم هذا الواقع على مستخدميه، وبشكل 

لحقيقي االفتراض ي أقرب لكبير، القيام بالتمييز بين ما هو حقيقي وموجود وبين ما افتراض ي ومعزز من وقع الخيال، حيث يصير 

في بعض األحيان  أو يتجاوزه في أحايين أخرى، ذلك ما قد يؤثر على شخصية مستخدميه وعلى مختلف سلوكياتهم؛ خاصة 

 .862شريحة املراهقين والصغار واألطفال

                                                           

 97العامة، وفق ما تظهره اإلحصائيات حيث تشكل استفسارات البحث على االنترنيت  يشكل استخدام املواقع اإلباحية مصدر قلق للصحة -859

في املائة من جميع تنزيالت اإلنترنيت تتعلق باإلباحية. و هي أرقام مخيفة و مهولة  27مليون عملية بحث تتعلق باإلباحية في اليوم، و  13في املائة، و 

تأثيراته  " اإلدمان على املواد اإلباحية و  ،أماني اسكندرالي، فاديا بله ملزيد من االطالع، أنظر:ملتلقي. سيكون لها تأثير سلبي على النفسية و جسد ا

 . 72ص ،9190املركز الديمقراطي العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في السالمة الجسدية، أبريل الجسدية "، 

 وال من حيث الجنس. غير مضبوط ال من حيث السن - 860

تحدي الحوت األزرق وظاهرة انتحار األطفال  -" الجرائم االلكترونية الحديثة و إشكالية التعامل معها، فاطمة الزهراء مرياح، حياة غياث -861

 .920، ص 01، العدد 9102مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، سنة لجزائر "، افي 

في حياة اإلنسان، فالطفولة مرحلة لها عاملها الخاص الذي يدور حول إشباع حاجيات الطفل النابعة من تعتبر الطفولة أهم و أخطر املراحل  -862

 وضعه الفزيولوجي و السيكولوجي الخاص به، ليترعرع في بيئة آمنة تكفل له األمن و توفر له السالمة خاصة إذا عاش في كنف عائلته.
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،كما يؤثر 863لطفلوالخطير أن االنغماس في العوالم االفتراضية وألعابها لفترات طويلة، يؤثر ال محالة على مراحل نمو ا

على سلوكياته ومختلف تصرفاته الطبيعية، ذلك أنه يعمل على حرمانه من جو اللعب الطبيعي مع أقرانه، مما يسبب له نوع 

 من االنعزال والفرقة والوحدة. 

ديدة جوبالرغم من أهمية اللعب في حياة األطفال وشخصية املراهقين، إال أنه بتطور العلم والتكنولوجيا ظهرت أنماط  

من األلعاب اإللكترونية، التي سرعان ما جذبت انتباه األطفال والقت نجاحا فائقا وانحرفت بمفهوم اللعب وحورت من الغاية 

 .864من وراء األلعاب، حيث أثارت مخاوف وقلق الجميع في املجتمع، أسرا كانت أم مجرد أفراد 

يط بالطفل والتفاعل معه، حيث تقوم هذه العوالم وتعمل تقنيات امليتافيرس على اكتشاف العالم املادي املح

االفتراضية بإبهار املستخدمين لها عبر تبيان وبسط مختلف ما تحويه من إثارة وتشويق وأمور جديدة؛ هي في تأثيرها بمثابة 

ية غير سو السحر على األطفال واملراهقين، يقفون أمامها مشدوهين مبهورين، بل قد يصل األمر بهم إلى محاكاة شخصيات 

 أحبوها، أو قيامهم بتقليد سلوكيات أو حركات خطرة و غير أخالقية شاهدوها.

عليهم أو التأثير  865وغير خفي على أحد حقيقة وجود بعض النفوس املريضة واملتطلعة الستغالل األطفال أو التنمر 

أو حتى جرهم في مزالق ما يعرف بغسيل  عليهم، وذلك ألجل تحقيق مصالحهم غير القانونية أو بغية إشباع رغباتهم الشاذة،

 الدماغ وغرف األيديولوجيات املظلمة واملتطرفة.

ويجب التنبيه أن الوضع لن يقف عند هذا الحد، بل سيتفاقم ويعضل األمر أكثر مما يتصور، ذلك أن مشاركة املراهقين 

أن ينتج العنف ويغذي صور التنمر، حيث معلوم ، من شأنه 866واألطفال في األلعاب االلكترونية االفتراضية على سبيل املثال

أنها ستكون في مجملها ألعاب تحتوي على العنف والقتال، مما يجعل املستخدم الالعب يتقمصها ويتصف بها، على أساس أنه 

                                                           

ة لدى األطفال هو حيهم وميلهم إلى اللعب، لذلك فقد اهتم املجتمع الدولي بالطفل منذ منتصف كما هو معلوم أن أهم ما يميز مرحلة الطفول -863

على هذا الحق لصالح الطفل، باعتباره من حقوقه  2في املبدأ السابع منه البند  0272، حيث أكد اإلعالن العالمي لحقوق الطفل عان 91القرن 

بحق الطفل في الراحة  0الفقرة  20، والتي أقرت في مادتها 0232اتفاقية لحماية حقوق الطفل عام األساسية، و زاد تأكيد هذا الحق بإصدار أهم 

 31" األلعاب اإللكترونية لدى األطفال بين حق املمارسة وفقا للمادة ،شمامة بوترعة: ملزيد من التوضيح، أنظرووقت الفراغ ومزاولة األلعاب. 

، املركز الديمقراطي العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي ي الحياة و السالمة الجسدية "من اتفاقية حقوق الطفل و يهديد الحق ف

 .002، ص: 9190على حق اإلنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

يق أهداف لها إلى تحقال سيما أن األلعاب اإللكترونية ليست تسلية بريئة، بل هي وسيلة إعالمية تتضمن رسائل مشفرة يهدف املرسل من خال -864

 وغايات معينة، وعادة ما تكون غير مشروعة.

 هيعرف التنمر على أنه أفعال سلبية من قبل تلميذ أو أكثر بإلحاق األذى لتلميذ آخر تتم بصورة متكررة و طوال الوقت، و يمكن أن تكون هذ -865

ويمكن أن تكون باالحتكاك الجسمي كالضرب و الدفع ... أما التنمر االلكتروني  األفعال السلبية بالكلمات مثال: بالتهديد التوبيخ اإلغاظة و الشتائم،

يعرف بأنه سلوك أو تصرفات عدوانية غير مرغوب فيها تحدث بين مجموعة من الشباب بصورة متكررة، من خالل استخدام البريد االلكتروني أو 

 -ي" ااآلثارالسوسيونفسية للتنمر اإللكترون ،الحاج تيطاوني، حياة حاليمي: أنظر. ملزيد من التوضيح، غرف الدردشة أو مواقع التواصل االجتماعي

ص  ، 9190املركز الديمقراطي العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في السالمة الجسدية، أبريل بين مزاح وموت "،

95. 

 في  -866
 
 من أن يكون خارجها يلعبها أيضا تجربة األلعاب سوف تكون مختلفة تماما

 
الواقع االفتراض ي، حيث سيكون الالعب في داخل اللعبة بدال

 منها. ويلعب باستخدام مجموعة من البدالت أو األحذية الذكية التي سيكون عليه اقتناءها من ال
 
الم ععلى شاشة حاسوب أو هاتف بل سيكون جزءا

بحيث تمكن الالعب من اإلحساس بكل ما يجري داخل اللعبة. على سبيل املثال إحساس الواقعي. هذه البدالت تحتوي على مستشعرات قوية 

 .السقوط والقفز أو تلقي اللكمات. أيضا في عالم امليتافيرس بإمكان الشخص إنشاء عامله الخاص وفق ما يراه مناسبا ووفق ذوقه الخاص
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كلما كان بارعا في ذلك، كلما حصل على نقاط ودرجات تؤهله لتقمص شخصيات أكثر شراسة، حيث يكافأ بخيارات ألخذ 

 حة أكثر فتكا لينكل أكثر بأعدائه االفتراضيين.أسل

، فإن الالعب يكون أكثر انغماسا في عاملها 867وما دام أن عالم امليتافيرس يعطي صبغة أكثر واقعية وحقيقية لأللعاب

ين صغارا بوأشد تشربا ألفكارها ومبادئها، لذا يمكن التوقع أن تكون لها أثارا أكثر سلبية على نفسية وسلوكيات هؤالء الالع

 كانوا أو كبارا. 

ومن خالل ما سلف، يصبح مشروعا طرح تساؤالت جوهرية، حول حدود هذه التأثيرات على صحة املستخدمين الصغار 

 ؟ مما يطرح التساؤل عن موقع األسرة والدور املنوط بها في حماية األطفال واملراهقين من تداعيات العالم االفتراض ي ؟

لصدد، أن الواقع قد أفرز عن ظهور مجموعة جديدة من اإلصابات املتعلقة بالجهاز العظمي تجدر اإلشارة في هذا ا

، وذلك نتيجة ردود األفعال السريعة وأوقات 868والعضلي لدى مستخدمي األلعاب اإللكترونية، كلها تهدد سالمتهم الجسدية

، ناهيك عن أن استخدام األطفال لهذا العالم 869ض ياللعب غير املنتظمة نتيجة لطبيعة األلعاب التي يتضمنها العالم االفترا

  .870بشكل عشوائي ومفرط قد يؤدي إلى زيادة الوزن وهشاشة في العظام، بل وقد ينتج تشوهات بالعمود الفقري لالعب

وفي ظل طبيعة العصر الحالي، وما يشهده من ثورات تكنولوجية متالحقة في كافة مناحي الحياة، وحقيقة انتشار 

رس كعالم افتراض ي بات يشكل خطرا داهما على حياة األفراد بصفة عامة، وحياة املراهقين واألطفال بصفة خاصة، امليتافي

والذي بات يخطفهم من محيطهم األسري، أصبحت األسرة تعيش هاجسا حقيقيا في كيفية التعامل مع هذا العالم االفتراض ي، 

 م و بين الرقابة لكبح جماح مخاطر هذا العالم االفتراض ي.وذلك بين إتاحة الفرصة ألبنائها للترفيه عن أنفسه

وفي خضم ما سلف، يتوجب على األسر تكثيف دورهم الرقابي على أبنائهم، باعتبارهم خط الدفاع األول عن حقوق 

ن قدرتهم عالطفل، لكونهم الجهة املسئولة عن التحكم في األوقات املخصصة للعبهم وخوضهم في هذا العالم االفتراض ي، ناهيك 

 في عدم تمكينهم من الهواتف الذكية واالتصال بشبكة االنترنيت بكل حرية من باب تدليلهم.

 ب: انتهاك خصوصيات مستخدمي امليتافيرس في ظل العالم االفتراض ي

                                                           

 على اختيار املالبس لشخصيتك و  -867 
 
 في في هذا العالم ستكون قادرا

 
جعلها تبدو كما ترغب به، أيضا تجربة األلعاب سوف تكون مختلفة تماما

 منها، 
 
 من أن يكون خارجها يلعبها على شاشة حاسوب أو هاتف بل سيكون جزءا

 
يلعب و الواقع االفتراض ي، حيث سيكون الالعب في داخل اللعبة بدال

عليه اقتناءها من العالم الواقعي؛ هذه البدالت تحتوي على مستشعرات قوية باستخدام مجموعة من البدالت أو األحذية الذكية التي سيكون 

فيرس ابحيث تمكن الالعب من اإلحساس بكل ما يجري داخل اللعبة؛ على سبيل املثال، إحساس السقوط والقفز أو تلقي اللكمات، أيضا في عالم امليت

 .وقه الخاصبإمكان الشخص إنشاء عامله الخاص وفق ما يراه مناسبا ووفق ذ

السالمة الجسدية تشمل سالمة الكيان املادي و املعنوي لجسم اإلنسان، سواء سالمة كيانه في جسده بشكل مادي، أو سالمة كيانه النفس ي  -868

ألعضاء حتى اأو املعنوي، فالحماية القانونية لجسم اإلنسان ال تشترط أن يكون العضو املحمي ظاهرا أو باطنيا، كذلك تشمل الحماية القانونية 

دور التشريعات الداخلية في حماية حق اإلنسان في السالمة الجسدية من ،" فاطمة عبد هللا علي عمران الكواري : يراجع العاجزة كليا أو جزئيا.

نسان في لى حق اإلة "، املركز الديمقراطي العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي عدراسة مقارن  -اآلثار السلبية للتطور التكنولوجي

 .72، ص: 9190السالمة الجسدية، أبريل 

، السنة 01مجلة جامعة طيبة لعلوم التربية، املجلد " االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية " ، ماجد محمد الزبودي -869

 .02، ص: 0، العدد 9107

لى األطفال في املرحلة االبتدائية في مدارس محافظة الرس باململكة العربية السعودية " اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية ع،حسن منس ي -870

 .037، ص: 9، العدد 9109مجلة كلية التربية، سنة "، 
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ي فمن الخطير جدا أن تنتهك خصوصيات األفراد املكرسة في جميع االتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين الوطنية، 

ظل العمل بتقنيات امليتافيرس الذكية، ذلك ملا لها من تأثيرات خطيرة وتداعيات وخيمة على بيانات األشخاص املستخدمين 

 (.9(، ناهيك عن االنتهاكات الجسيمة لحياتهم الشخصية )0لها )

 : التعدي على بيانات مستخدمي امليتافيرس الشخصية1

فتراض ي وإدخال التكنولوجيا الحديثة بمختلف وسائلها لبعض املؤسسات إن عملية التطور والتحديث في العالم اال 

، حيث تعمل على تحليلها 871واملجاالت االجتماعية، والذي يعتمد على أجهزة الحاسبات اللية التي تسهل التعامل مع البيانات

ك عاملين في ظل العوالم االفتراضية، ذلوبرمجتها وإظهارها وحفظها وإرسالها وتسلمها، قد بات أمر مؤكد لجميع العاملين واملت

أن رقمنة بنيات بعض التطبيقات والبرامج الذكية وتحديث هياكلها وتطوير خدماتها، أصبح آلية من ضمن الليات املهمة التي 

 .  872ر و متميزة ما بين األفراد والجماعات في ظل العالم االفتراض ي املتط -وهمية -ستمكن ال محالة من تحسين وإرساء عالقات

ومن البديهي أن الحاسبات اللية لوحدها ال قيمة لها في تطبيقات امليتافيرس الذكية، ذلك أنها تعمل بواسطة برامج 

مثبتة على الحاسوب، حيث تعمل على تحليل املعلومات والبيانات اإللكترونية وتتعامل معها، وأنظمة معلومات إلكترونية 

جاعا شامال، ونقال آمنا، وذلك  في ظل التبادل والتفاعل بين املعلومات بغرض الوصول إلى إدخاال تاما، ومعالجة كاملة، واستر 

 .873نتائج محددة تحديدا تاما

وفي هذا السياق، يطرح تساؤل مشروع حول موقع البيانات الخاصة بمستخدمي عالم امليتافيرس ؟ وبصيغة أخرى، 

 ة امليتافيرس اتجاه بياناتهم الخاصة ؟عن الضمانات القانونية الكفيلة بحماية مستخدمي تقني

إن حقيقة وجود تخوفات من تبني تطبيقات إلكترونية ذكية، بات واقع مفروض يثير مشكالت عديدة بشأن توفير  

، بحيث يثار الشك حول كيفية 875الحماية القانونية الكافية ملستعملي ومستخدمي هذه العوالم االفتراضية 874ضمانات

التي يتم تقديمها والتصريح بها إلدارة امليتافيرس، أو من عملية اختراقها  اإلطالع على بياناتهم الشخصيةالقيام بحمايتهم من 

، مما يوجب حماية بيانات هذه الفئة بشكل صارم ومشدد 876أثناء استخدام الشخص لالنترنت جراء دخوله للعالم االفتراض ي

 .877تطور ثورة التقنية املعقدة للمعلومياتفي خضم 

                                                           

ورات "، منش دراسة مقارنة -جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون ،" فتوح الشاذلي، كامل عفيفي -871 

 . 90، ص: 9112بي، لبنان، بيروت، عام الحل

ة "، مقال منشور بمجل اإلدارة اإللكترونية )الرقمنة( كآلية ملكافحة الفساد اإلداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد،" محسن الصباحي -872 

 ، بتصرف.73، ص: 41، ع 9199الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، سنة 

 .021م. س، ص: املفهوم والتطبيق "،  -" املحكمة اإللكترونية،صفاء أوتاني -873 

حيث يقصد بالضمان بشكل عام كل وسيلة قانونية وشرعية أساسية تهتم بتأمين وتوثيق وحماية املستفيدين من مزاياه في مختلف املجاالت.  - 874

 في البنوك،" الكفالة الشخصية محمد التوزاني:  ذا أن يراجعحبملزيد من التوسع في هذا اإلطار بغية معرفة مكانة الضمان في مجاالت أخرى، 

موقع ،" محمد التوزاني، وكذلك. 71، ص: 2، ع 9190املجلة اإللكترونية لألبحاث القانونية، سنة "،  التشاركية بين منح االئتمان وتوفير الضمان

 .117، ص: 24، ع 9190لقانون واألعمال الدولية، أكتوبر مجلة ا"،  خطاب الضمان على خارطة الضمانات الشخصية في البنوك التشاركية

، حيث نصا بوضوح تام على ضرورة حماية وصيانة 9100من الدستور املغربي لسنة  92و  94راجع في هذا الخصوص، مضمون الفصلين  - 875

 خصوصيات جميع األفراد في بياناتهم ومعطياتهم الخاصة.

نات من القرن املاض ي، حيث حدث اعتداء مادي على األنظمة املعلوماتية والبيانات املخزنة فيها، فقد وقع ذلك بالفعل في فترة الستي - 876

 .0212وتمثل ذلك في قيام بعض الطلبة بكندا بإحراق املعطيات اإللكترونية املوجودة في حوزة الجامعة سنة 

877 - Pirsisten link," secteur du développement des télécommunication : comprendre la cyber criminalité, phénomène, 

difficultés et repenses juridiques ", Septembre 2012, p : 12. 
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م هذا الوضع املزري واملتسم باألنانية والظلمة واالعتداء غير املشروع على مصالح وقيم مادية ومعنوية للمتعاملين وأما

بتقنية امليتافيرس، وذلك عبر استغالل التطور املتالحق للمجال املعلوماتي، حيث ظهرت العديد من السلوكيات املارقة والجرائم 

مختلف بيانات تقنية امليتافيرس ومعلوماتها املتداولة بين  879لقيام بحماية وتشفير، بات األمر يتطلب ضرورة ا878الذكية

، والعمل على حفظ تمام سريتها، 881، مما سيساهم في تأمين خصوصية املعلومات والبيانات املراد حمايتها880مستخدميها

شخاص والجماعات املستخدمة للعالم وذلك بغية تحقيق الحماية املعلوماتية ملحتوى البيانات واملعلومات املتعلقة باأل

 .882االفتراض ي ضد مختلف محاوالت التغيير والتعدي

وجدير بالذكر أن مارك زوكربيرغ قد تعهد في أول خطاب له، بأن املهمة األولى واألسمى لشركته ميتا هو العمل على دمج 

و االندماج  املستخدمين وتيسير سبل وآليات الدخول التكنولوجي بالبيولوجي، وبالتالي فهي أعمال نبيلة تساعد على التقريب بين 

داخل العالم االفتراض ي، بحيث يصبح ممكنا العيش في عالم وهمي محمي ومعزز، عالم يوفر جميع املتطلبات ويلبي كافة 

ي خيف فاالحتياجات ويشبع جميع الرغبات. فهل يبدو هذا منطقيا ؟ أم هناك مآرب أخرى وراء تبني هذا املشروع املذهل وامل

 ذات الوقت ؟

يبدو أن هذه األعذار واملبررات واهية وال تمت للحقيقة بصلة، فكيف لشركة ميتا صاحبة تقنية امليتافيرس املرعبة أن  

تقدم ملستخدميها فضاءات آمنة في ظل انترنيت املستقبل وبواقع معزز، فضاء رقمي مجاني في سبيل خدمة الناس وترفيه 

ية حاجاتهم في ظل العالم االفتراض ي، ذلك أن حقيقة األمر تبدو بجالء في سعيها الحثيث للسيطرة على نفسية املستخدمين وتلب

 بيانات أفراد العالم وإحكام قبضتها عليهم، سواء عبر بيعهم هم بذاتهم، أو من خالل بيعهم كل ما يمكن بيعه.

سبيل األمثل والحل الناجع لصد هذه االنتهاكات وفي خضم هذا الوضع املرتبك والواقع الخطير، قد يتساءل سائل عن ال

 الجسيمة ؟ وألجل مكافحة هذه التعديات املقلقة على خصوصيات األفراد والجامعات املستخدمة لهذه التقنيات الذكية ؟   

                                                           

"، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، سنة  الجرائم الذكية بين النص القانوني والعمل القضائي،" جواد الغزواني -878

 .427، ص: 49، ع 9199

 كيقصد بالتشفير عملية تحويل الكلمات املكتوبة إلى أرقام أو إلى صورة رقمية ال يمكن معرفة مضمونها إال عن طريق فك الشفرة ذاتها، وذل - 879

 من خالل قدرة املستقبل على إعادة محتوى الرسالة إلى صورتها األصلية قبل التشفير عبر استخدام عملية الحل.

املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير  72.17من القانون رقم  09املادة  راجع نص الفقرة األولى من - 880

(، 9112ديسمبر  1) 0493من ذي القعدة  97بتاريخ  7734(، ج. ر، ع 9112نوفمبر  21) 0493من ذي القعدة  02بتاريخ  0.12.092الشريف رقم 

 .2322ص: 

 ية املعلومات أال تستخدم في غير الغرض املرخص به من صاحب املعلومة.ويراد بتأمين خصوص - 881

من بين الجرائم التي تمس سرية أنظمة املعالجة اللية للمعطيات، القيام بالولوج إلى النظام عن طريق اإلحتيال، حيث عاقب املشرع ضمن  - 882

املتعلق باملس بنظم املعالجة اللية  12.12آالف درهم. راجع القانون رقم  01ى إل 9111بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبالغرامة من  112-2املادة 

من مجموعة القانون الجنائي املغربي(، صدر  112-00إلى الفصل 112-2الفصل  حيث يحتوي هذا القانون على تسعة فصول )منللمعطيات، 

ديسمبر  99) 0494شوال  92بتاريخ  7020، ج. ر. ع، 9112نونبر  00 املوافق ل 0494رمضان  01بتاريخ  0-12-022بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 .4934( ص: 9112
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الذي أنتج نمط جديد من  والتقنيلقد راهن العالم على التشدد في الحماية القانونية في ظل التطور العلمي 

؛ ذلك أنه يعتمد في تطوره أساسا على املعلومات والحاسب 884، سمي باملجتمع االفتراض ي أو مجتمع املعلومات883تمعاتاملج

، أن تعمل على تسييج هذا النظام االفتراض ي 885اللي وشبكات االتصال الحديثة، وبالتالي كان لزاما على مختلف التشريعات

  .886لى نحو سليمالجديد وتحويطه بقواعد قانونية تضمن تطبيقه ع

أولت منظمة األمم املتحدة  ، حيث887املجتمع الدولي بمسألة مكافحة الجريمة املعلوماتيةوال يجحد عاقل في اهتمام 

 
 
، خصوصا خالل مؤتمر األمم املتحدة العاشر ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين 888مسألة مواجهة الجرائم املعلوماتية اهتماما كبيرا

، وكذلك خالل مؤتمر األمم املتحدة الحادي عشر ملنع الجريمة والعدالة الجنائية 9111أبريل  02 - 01أيام  الذي انعقد في فيينا

 .889 9117أبريل  97 -03الذي انعقد في  بانكوك أيام  

، 891بإعداد مشروع إتفاقية دولية تتعلق بجرائم الحاسب اللي 890قامت اللجنة األوربيةوفي ظل نفس السياق،      

أن االعتداءات الحديثة على مواقع اإلنترنت  ، وأكد  9111أبريل  92ن املجلس األوربي عن مشروع هذه االتفاقية في حيث أعل

هي التي لفتت نظر املجتمع الدولي إلى املخاطر والتحديات الجديدة التي باتت تواجهها الشبكة الدولية للمعلومات وشبكات 

                                                           

تها احيث يشترط اتخاذ تدابير وإجراءات قانونية عبر آليات إلكترونية تعمل على تعطيل عملية التعدي على بيانات العوالم اإللكترونية ومعلوم - 883

نظام ال،" عبد الفتاح حجازي يد مرتكب هذه األفعال في حالة ارتكابها. يراجع في هذا الشأن: ومقومات وجودها، فضال عن إمكانية الوصول إلى تحد

، "، د. ذ. ط، دار الكتب القانونية، مصر الكتاب الثاني: الحماية الجنائية واملعلوماتية للحكومة اإللكترونية -القانوني للحكومة اإللكترونية

 .00، ص: 9112القاهرة، عام 

املعلومة تشكل قيمة مادية في حد ذاتها؛ ذلك أنها تعد نتاج عمل بشري، مما يجعلها قابلة للتملك بغض النظر الوسيطة  حيث باتت - 884

 راجع في هذا الخصوص:املادية التي تتضمنها وتحويها. 

,CATALA Pierre -" Ebauche dune théorie juridiques de l information ": 97. , 1984, p 

، الصادر بشأن االعتداء على الكومبيوتر، ناهيك عن القانون 0221و  0224و  0233املعدل سنوات  0234لقانون األمريكي لسنة حيث نجد ا - 885

 .9107-12-94بشأن االعتداء على الكومبيوتر، والذي عدل عدة مرات كذلك إلى حين نسخته األخيرة في  0233الفرنس ي لسنة 

للحماية القانونية في شقها الجزائي الذي يساهم في تخويف وترهيب مقترفي الجرائم املعلوماتية، حيث يتم ومن املتفق عليه، الدور الكبير   -886

علوماتي ملتجريم جميع صور التعدي على البيانات اإللكترونية واملعلومات ومختلف الجزئيات املرتبطة بالفضاء الرقمي، سواء كانت في شكل التزوير ا

املتعلق  12.12من القانون رقم  903 -0) ينص الفصلاإللكترونية املتبادلة بين األفراد االفتراضيين. أنظر في هذا الصدد: لحقيقة البيانات والوثائق

الصادر بشأنه  الجرائم املتعلقة بنظم املعالجة اآللية للمعطيات...". -7:" تعتبر الجرائم التالية أفعاال إرهابية،........بمكافحة اإلرهاب على مايلي

(، 9112ماي  92) 0494من ربيع األول  92بتاريخ  7009(، ج. ر. ع 9112ماي  93) 0494من ربيع األول  91الصادر في  0.12.041ظهير الشريف ال

 (. ويراجع كذلك:0277ص: 

(.La loi française-Godfrain- N88 du 5-1-1988 concernant la fraude informatique  )-  

,M. Abdel krimchal - 887" Criminelle informatique au Maroc ": 17, 18  , Revue marocain de droit des affaire et d’entreprises, N°

janvier 2011, p : 7. 

دليال  0232وقد أصبحت البيانات الشخصية املعالجة الكترونيا ذات أهمية على املستوى الدولي، وهذا ما جعل األمم املتحدة تتبنى عام  - 888

، تبنت الهيئة العامة دليل تنظيم استخدام املعالجة اللية 04/09/0221باستخدام الحوسبة في عملية تدفق البيانات الشخصية ، وبتاريخ يتعلق 

 ملزيد من التفصيل يفضل من القارئ الكريم أن يراجع: للبيانات الشخصية. 

- Francesco Miani," le cadre réglementaire des traitements de données personnelles effectues au sein de l'union européenne 

", revue trimestrielle de droit européen, Dalloz, N° 2, 2000, p:283. 

تجب اإلشارة أن اهتمام األمم املتحدة بدأ قبل انعقاد هذه املؤتمرات، على أساس أن من بين توصياتها السابقة، ما صدر عن الجمعية  -889

 ، والذي تعلق بشكل أساس ي بحماية املعلومات الحساسة لألفراد.0221-09-04في  27-47ومية بقرار رقم العم

 بشأن مشاكل الجريمة ولجنة الخبراء في مجال جرائم الحاسب اللي. - 890

 ة على الجرائم بواسطة الحاسوب.بوضع دليل للوقاية والرقاب 0224وجدير بالذكر أن هذه املبادرات كانت نتيجة قيام املجتمع الدولي سنة  - 891
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أضحت قبل أي وقت مض ى تهدد بشكل واضح األمن القانوني ملعامالت األفراد  ، وأن الجرائم املعلوماتية892الحاسب اللي

 الرقمية، وباتت تشل مبادئ العدل والعدالة.

أو  بشأن اإلجرام الكوني 9110نوفمبر  92ونتيجة لهذه املخاطر، فقد تم  التوقيع على اتفاقية بودابست بتاريخ 

 من الدول األعضاء في893املعلوماتي
 
املجلس األوربي وكافة الدول األخرى املوقعة على هذه االتفاقية، بضرورة  ، وذلك إيمانا

، وعيا منها بحجم الخطر الذي تحمله 894مواجهة هذا النمط الجديد من اإلجرام والسعي وراء وضع حد ملختلف تمظهراته

 . 895هذه الجرائم وترتبه في نفوس مستخدمي العوالم االفتراضية

 تخدمي تقنية امليتافيرس: إباحة الحياة الخاصة ملس2

ال مراء في أن عالم اليوم يتقدم ويتطور برمته نتيجة ثورة املعلوميات واالتصاالت التي فاقت تقنياتها وتحديثاتها كافة 

، فأينما تم التوجه اليوم ثمة حواسيب ووسائل اتصال أسقطت الحواجز املكانية والزمانية، وجعلت من العالم 896التصورات

، والتي أرخت بضاللها بشكل 897مثل التقنية فيها واسطة النشاط، وأداة اقتصاد املعرفة، ورأس املال الفكري قرية صغيرة، ت

 قوي على هياكل وبنيات املؤسسات وغيرت من طبيعة التعامالت بين األفراد والجماعات على حد سواء.

ورة املعلوماتية من خدمات جليلة ومما الشك فيه أن العالم املعاصر يعيش أزهى فتراته من خالل ما قدمته الث

، حيث أصبحت تحتل التكنولوجيا والتقنية الذكية أهمية كبيرة في تبادل املعلومات وقضاء الخدمات، وفق تتبع 898لإلنسانية

 مساطر بسيطة واالستناد على إجراءات سهلة، تستطيع تلبية مطالب األفراد وقضاء حاجياتهم في أقصر الجال وبأقل التكاليف.

                                                           

892: 41 pays contre les pirates, disponible sur:Floret latrive  - 

www. liberation.com/multi/ actu/20000424/20000427chtml. 

8932001.-11-Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23 - 

894 - Voir : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)- 20 juillet 2021, N° SAN- 2021- 010. 

 داخل نظام Article  3-323يبدو أن املشرع املغربي قد سار على نهج املشرع الفرنس ي الذي خصص املادة ) - 895
 
( في تجريم إدخال معطيات غشا

-1ة داخل هذا النظام، غير أن املالحظ هو أن املشرع املغربي من خالل الفصل املعالجة اللية للمعطيات أو حذف أو تعديل هذه املعطيات املوجود

م كذلك مسألة تغيير طريقة معالجة أو إرسال املعطيات عن طريق االحتيال، حيث حدد املشرع عقوبة الجريمة املذكورة في هذا الفصل في  112 جر 

 أو إحدى العقوبتين. 911111إلى  01111الحبس من سنة إلى ثالث سنوات والغرامة من 

، ص: 07، ع 9190"، مجلة مسارات في األبحاث والدراسات القانونية، عام  اإلدارة املغربية والرقمنة بين الواقع واآلفاق،" سليمان املقداد -896 

72. 

، 0، ع 93، مج 9109نية، عام مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانو  املفهوم والتطبيق "، -،" املحكمة اإللكترونيةصفاء أوتاني -897 

 .011ص: 

"، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، سنة  الجرائم الذكية بين النص القانوني والعمل القضائي،" جواد الغزواني -898 

 .427، ص: 49، ع 9199
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، على أساس أنه 899يعتبر رؤية جيدة لحياة مستقبليةعد امليتافيرس وفقا لهذا التصور، بمثابة الحل السحري الذي وت

ثورة تكنولوجية متقدمة في عالم االنترنيت، ملا لها من إيجابيات عديدة، كونها منصة عمل وتعليم وتواصل وترفيه وتجارة 

 ألهم منذ ظهور شبكة االنترنيت.، حيث باتت بذلك التقنية ا900وصحة في ذات الوقت

غير أن تقنية امليتافيرس تنطوي على سلبيات وتحتوي على مآخذ خطيرة من شأنها خرق خصوصية حياة مستخدميها،  

  مما يجعلنا نتساءل عن الحلول الكفيلة بتأمين الحياة الخاصة لألفراد داخل العالم االفتراض ي ؟

ثر طبيعتها وحجمها بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، ملا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأ

املرتبطة بنظم وبنيات املؤسسات  902، تجسد في انتشار الجرائم االلكترونية901فقد ظهر للوجود نمط جديد من اإلجرام

 املعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة 903الرقمية في العالم االفتراض ي

 . 904اعتداءاتها قيما جوهرية تخص جميع معلومات األفراد ومختلف صورهم وكافة جزئيات حياتهم الخاصة

وعلى هذا األساس، وبالرغم من إيجابيات تقية امليتافيرس، فإنها تضل سيف ذو حدين اتجاه مستخدمي العالم  

ظهور تيار إنساني غير محافظ ملا هو كالسيكي واجتماعي وحقيقي ملموس، باعتبار التكنولوجيا االفتراض ي الرقمي، خاصة في ظل 

باتت مكسب طبيعي وحقيقي لهم ال رجعة فيه، وأن هذا الطرح يجب أن يكون هو األساس وغيره مكمل وليس بديل، مما 

 يجعلها أداة خطيرة النتهاك الحياة الخاصة للمستخدمين لهذه التقنية.

لعل في سبيل تحقيق ذلك على أرض الواقع، تعمل شركة ميتا على جمع جميع بيانات املستخدمين الخاصة بهم، و    

من خالل تتبع خطواتهم الرقمية، وجمع بياناتهم اإللكترونية، بغية معرفة هواياتهم املفضلة، وأماكنهم املحببة، وأفكارهم 

                                                           

اء كما لو كان يقوم بها في العالم الحقيقي، أو بالتحديد من خالل عالم امليتافيرس سيكون أمام املستخدم فرص القيام بمجموعة من األشي -899 

 أكثر؛ إذ إن املحادثات واالجتماعات على سبيل املثال، لن تقتصر على شاشة الهاتف أو الحاسوب كما في وقتنا 
 
لحالي، اسيكون عالم اإلنترنت حيا

  بل سيكون من املمكن لألشخاص التالقي وعقد اجتماعات وبإمكانهم رؤية بعضهم
 
البعض وفق منظور تالثي األبعاد، في هذا العالم ستكون قادرا

 .على اختيار املالبس لشخصيتك وجعلها تبدو كما ترغب به

ت. قتمثل تكنولوجيات علوم الدماغ تحديا كبيرا في مساعدة اإلنسان على أداء عمله بدقة وإتقان، مع السرعة والدقة واالقتصاد في الجهد والو  -900

املركز الديمقراطي العربي، تحت عنوان ،"  بين تعزيز األداء العضوي وهدر الكرامة اإلنسانية (NBICتكنولوجيات )سالم عليمة،"  إبراهيمراجع: 

 .2، ص: 9190انعكاسات التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

ة "، مجلية في التشريع املغربي بين القواعد العامة والنصوص الخاصة العدالة التصالح،" سكينة األمراني العلوي ، محمد التوزاني -901 

 . 207، ص: 22، ع 9199القانون واألعمال الدولية، أبريل/ ماي 

، 9199"، مجلة القانون واألعمال الدولية، غشت مدى مسايرة املنظم السعودي ألساليب الجريمة املعلوماتية،" خالد إبراهيم محمد -902

 .33، ص: 90ع

,AMAZAZI Mohiédine:  , voirPour en savoir plus -"Essai sur le système pénal Marocain "Berque, 20 aout 2013,  -, centre Jacques 

P : 6.   

 للتفصيل في شأن هذه الجرائم بشكل شاف وكاف، راجع سيدي/سيدتي القارئ)ة( الكريم)ة( على سبيل املثال:  -903

 . 32، ص: 0232"، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة  اية القانونية لبرامج الحاسب اآلليالحم،" محمد حسام لطفي -

A. - ,Lucas"Les programmes d'ordinateurs comme objets de droits intellectuelles ", JCP , 1982, 1 ,Doct , 3081. 

J. - ,Huet"l informatiqueLa modification  du droit sous l'influence de  -aspect de droit privé ", JCP, 1983, 1, Doct, 3095. 

J. - L. ,Goutal"La protection juridique du logiciel ":197. , D. 1984, Chron, p 

- M. Vivant ," Informatique et propriété intellectuelle ", JCP, 1984, 1 Doct, 3081. 

ة حماية الحياة الخاص،" عبد املجيد كوزيك الدائرة السرية التي يترك فيها الفرد وشأنه دون تدخل من أحد. راجع: يراد بالحياة الخاصة، تل -904 

 . 07، ص: 40، ع 9199"، مجلة القانون واألعمال الدولية، أبريل/ ماي في الزمن املعلوماتي وتحديات الذكاء االصطناعي
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ك أنها تساوي الكثير والكثير عند العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، العلمية الراسخة، ومبادئهم اإلنسانية األصيلة، ذل

 الستخدامها في تحقيق مآرب معينة.

 خــاتمــة:

إن اعتماد الدستور الجديد شكل محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي لبالدنا، ذلك أنه عمل على  صفوة الحديث،

عتبارها من أولويات بناء الفرد وحمايته، بغية مواصلة بناء دولة الديمقراطية والحق دسترة مجموعة من الضمانات القانونية با

والقانون، ومحاربة مختلف اإلختالالت وأوجه التعدي التي قد تطال حقوق وحريات األفراد في جميع املجاالت وعلى كافة 

 األصعدة. 

في ظل مختلف صور الذكاء االصطناعي، ليس هو  وينبغي القول، وعن بحق، أن بلوغ الفرد ملرحلة ذكية وجد متطورة

الغاية بحد ذاته، ولن يكون املبتغى أبدا؛ ما دامت هذه التقنيات الذكية خالية من سيادة األخالق، وغير قادرة على توفير 

 ضمانات تصون بيانات وحياة األفراد الخاصة في ظل هذه العوالم االفتراضية.

 املصادر واملراجع

 واملراجع باللغة العربيةأوال: املصادر 

 مصادر املقال 

 :اإلتفاقيات الدولية 

   0232اتفاقية لحماية حقوق الطفل عام. 

  0272اإلعالن العالمي لحقوق الطفل لعام . 

  للوقاية والرقابة على الجرائم بواسطة الحاسوب. 0224دليل األمم املتحدة لسنة 

  لحوسبة في عملية تدفق البيانات الشخصية.، املتعلق باستخدام ا0232دليل األمم املتحدة لعام 

  بشأن تنظيم استخدام املعالجة اللية للبيانات الشخصية.04/09/0221دليل الهيئة العامة بتاريخ ، 

  الصادر عن الجمعية العمومية املتعلق بشكل أساس ي بحماية املعلومات الحساسة  0221-09-04في  27-47قرار رقم

 لألفراد.

 ة:القوانين التشريعي 

  9100الدستور املغربي لسنة. 

  الصادر بشأن االعتداء على الكومبيوتر.0221و  0224و  0233املعدل سنوات  0234القانون األمريكي لسنة ، 

  بشأن االعتداء على الكومبيوتر، والذي عدل عدة مرات كذلك إلى حين نسخته األخيرة في  0233القانون الفرنس ي لسنة

94-12-9107. 

  من ربيع األول  91الصادر في  0.12.041املتعلق بمكافحة اإلرهاب، الصادر بشأنه الظهير الشريف  12.12القانون رقم

 (.0277(، ص: 9112ماي  92) 0494من ربيع األول  92بتاريخ  7009(، ج. ر. ع 9112ماي  93) 0494

  ا القانون على تسعة فصول )منحيث يحتوي هذاملتعلق باملس بنظم املعالجة اللية للمعطيات،  12.12القانون رقم 

-12-022من مجموعة القانون الجنائي املغربي(، صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 112-00إلى الفصل 112-2الفصل 

 (.9112ديسمبر  99) 0494شوال  92بتاريخ  7020، ج. ر. ع، 9112نونبر  00املوافق ل  0494رمضان  01بتاريخ  0
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  0.12.092لتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق با 72.17القانون رقم 

 (.9112ديسمبر  1) 0493من ذي القعدة  97بتاريخ  7734(، ج. ر، ع 9112نوفمبر  21) 0493من ذي القعدة  02بتاريخ 

   املراجع واملاصادر
 كـتـب 

 منشور في موقع الكتروني.قمي "، " ميتافيرس عالم ثالث بين الواقعي و الر ، د. ذ. ك 

 سلسلة الدراسات القانونية في املجال  الغش املعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، "ضياء علي أحمد نعمان ،"

 .9100، مطبعة والوراقة الوطنية، سنة 0، الطبعة 0املعلوماتي،الجزء 

  ة اني: الحماية الجنائية واملعلوماتية للحكومالكتاب الث -النظام القانوني للحكومة اإللكترونية،" عبد الفتاح حجازي

 .9112"، د. ذ. ط، دار الكتب القانونية، مصر، القاهرة، عام  اإللكترونية

 دراسة  -جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون ،" فتوح الشاذلي، كامل عفيفي

 . 9112 "، منشورات الحلبي، لبنان، بيروت، عام مقارنة

 0232"، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة  الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي،" محمد حسام لطفي . 

 مكتبة الفالح للنشر 0"، ط اإلعالم واألزمات.. فن التالعب والتضليل والدعاية،" نور الدين امليالدي، محمد قيراط ،

 .9101والتوزيع، 

  املراجعة الداخلية في عالم ميتافيرس: بين آفاق الواقع االفتراض ي و إمكانيات الواقع "، محمد قيس عادل القنبري

 .9190سنة املعزز"،

 9191، أكاديمية حسوب، سنة 0"، ط مدخل إلى الذكاء اإلصطناعي وتعلم اآللة،" محمد لحلح. 

 كتاب جماعي دولي محكم، ، " الذكاء االصطناعي والسؤال القاوني في القرن الحادي و العشرين "، هشام مصباح

 تحت عنوان التعاقد في الفضاء الرقمي، املركز الديموقراطي العربي.

 أبحـاث جامـعية 

رسالة لنيل دبلوم املاستر، تخصص العلوم الجنائية " الجرائم املرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية "،  ،مراد بنار 

 . 9103ماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، السنة الجامعية واألمنية، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجت

رسالة لنيل دبلوم املاستر، تخصص قانون و عمليات البنوك " الذكاء االصطناعي في البنوك التشاركية" ، مريم اعطيوة 

-9190لجامعية التشاركية، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة موالي إسماعيل بمكناس، السنة ا

9199. 

 علمـية مقاالت 

املركز الديمقراطي ،"  بين تعزيز األداء العضوي وهدر الكرامة اإلنسانية (NBICتكنولوجيات )،" إبراهيم سالم عليمة 

 .9190العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي على حق اإلنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

"، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية  الذكية بين النص القانوني والعمل القضائيالجرائم ،" جواد الغزواني 

 .49، ع 9199والقضائية، سنة 

" اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية على األطفال في املرحلة االبتدائية في مدارس محافظة الرس ،حسن منس ي 

 .9، العدد 9109ة، سنة مجلة كلية التربيباململكة العربية السعودية "، 
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 "، املركز الديموقراطي العربي، تحت" دراسة تحليلية لتأتير التقدم التكنولوجي على سالمة اإلنسان، حفيظة قايد 

 .9190عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي على حق االنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

طي املركز الديموقرابين مزاح وموت "، -للتنمر اإللكتروني" ااآلثارالسوسيونفسية  ،الحاج تيطاونيي، حياة حاليم 

 .9190العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي على حق االنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

تحدي الحوت األزرق  -" الجرائم االلكترونية الحديثة و إشكالية التعامل معها، فاطمة الزهراء مرياح، حياة غياث 

 .01، العدد 9102مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، سنة لجزائر "، اانتحار األطفال في  وظاهرة

"، مجلة القانون واألعمال الدولية، مدى مسايرة املنظم السعودي ألساليب الجريمة املعلوماتية،" خالد إبراهيم محمد 

 .40، ع9199غشت 

مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي،  ور سيكولوجي ""العالم االفتراض ي )امليتافيرس( من منظ، زعتر نور الدين 

 .9، العدد 9199، سنة 2املجلد 

"، مجلة مسارات  التحوالت الرقمية في مجال الصفقات العمومية ودورها في مواجهة جائحة كورونا،" سفيان دوهو 

 .07، ع 9190في األبحاث والدراسات القانونية، عام 

"، مجلة مسارات في األبحاث والدراسات القانونية، عام  املغربية والرقمنة بين الواقع واآلفاق اإلدارة،" سليمان املقداد 

 .07، ع 9190

من اتفاقية حقوق الطفل و  31" األلعاب اإللكترونية لدى األطفال بين حق املمارسة وفقا للمادة شمامة بوترعة،   

ديموقراطي العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي ، املركز اليهديد الحق في الحياة و السالمة الجسدية "

 .9190على حق االنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، عام  املفهوم والتطبيق "، -،" املحكمة اإللكترونيةصفاء أوتاني 

 .0، ع 93، مج 9109

جلة مأثر العمالت املشفرة على مستقبل املعامالت املالية: البيتكوين نموذجا "،" ،منصف شرفي، عبد املالك التوبي 

 .0، ع 9199، 00االقتصاد الصناعي، مج 

 "، مجلة القانون واألعمالحماية الحياة الخاصة في الزمن املعلوماتي وتحديات الذكاء االصطناعي،" عبد املجيد كوزي 

 .40، ع9199الدولية، غشت 

 املركز الديموقراطي العربي، تحت" اإلدمان على املواد اإلباحية و تأثيراته الجسدية "،  ،ني اسكندراليأما، فاديا بله  

 . 9190عنوان انعكاسات التطور التكنولوجي على حق االنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

في السالمة الجسدية من دور التشريعات الداخلية في حماية حق اإلنسان ،" فاطمة عبد هللا علي عمران الكواري  

ة "، املركز الديموقراطي العربي، تحت عنوان انعكاسات التطور دراسة مقارن  -اآلثار السلبية للتطور التكنولوجي

 .9190التكنولوجي على حق االنسان في السالمة الجسدية، أبريل 

عي: و تأثيرها على حقوق اإلنسان "، " تكنولوجيا الذكاء اإلصطنا، قادة بن عبد هللا نوال، قادة بن عبد هللا عائشة 

 .9190املركز الديموقراطي العربي، تحت عنوان األمن اإلنساني في ظل التحديات العاملية املعاصرة، يناير 

املركز الديموقراطي العربي )الجزء الثاني(، " استعمال الذكاء االصطناعي للوقاية من انتشار األوبئة "، كريم كريمة 

 .9191جديد للقانون، سنة  جائحة كورونا تحد

، سنة 0، ع4، مجلة مصداقية، مج " امليتافيرس و تحدي الحرية و الحقيقة "،عبد القادر بودربالة، ليليا بوسجرة 

9199. 
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مجلة جامعة طيبة لعلوم " االنعكاسات التربوية الستخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية " ، ماجد محمد الزبودي 

 .0ع  ،9107، 01التربية، مج 

كأحد تطبيقات الذكاء  -روبوتات املحادثة -" إدماج تكنولوجيا الشاتبوت،عبد الرحيم شنيني، مالكي أم الخير 

، سنة 1مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد و اإلدارة، مج ، االصطناعي لتعزيز الخدمات في قطاع الضيافة و السياحة "

 .0، ع 9199

 الرقمنة( كآلية ملكافحة الفساد اإلداري ورافعة للنموذج التنموي الجديداإلدارة اإللكترونية )،" محسن الصباحي 

 .41، ع 9199"، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، سنة 

العدالة التصالحية في التشريع املغربي بين القواعد العامة والنصوص ،" سكينة األمراني العلوي ، محمد التوزاني  

 .22، ع 9199القانون واألعمال الدولية، أبريل/ ماي  "، مجلةالخاصة 

"، مجلة املمارس للدراسات القانونية  الضوابط اللغوية لصياغة عقود البنوك التشاركية،" محمد التوزاني 

 .01، ع9199والقضائية، عام 

ترونية املجلة اإللك، " في البنوك التشاركية بين منح االئتمان وتوفير الضمان الكفالة الشخصية،" محمد التوزاني 

 .2، ع 9190لألبحاث القانونية، 

نية "، املجلة اإللكترو حماية املستهلك بين ثوابت الشريعة اإلسالمية ومتغيرات القانون الوضعي،" محمد التوزاني 

 .3، ع 9190لألبحاث القانونية، 

مجلة القانون "،  التشاركيةموقع خطاب الضمان على خارطة الضمانات الشخصية في البنوك ،" محمد التوزاني 

 .24، ع 9190واألعمال الدولية، 

 مجلة املنتدى للدراسات و األبحاث االقتصادية،" تحديات الذكاء االصطناعي و تطبيقاته في التعليم "، ، مختار بكاري  

 .9199، سنة 0، ع1م

للدراسات واألبحاث القانونية  "، مجلة الباحث التحديث اإلداري ورهان  النموذج اإلداري الجديد،" مصطفى مخروط 

 .44، ع 9199والقضائية، 

، ع 9102"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، سنة  اإلدارة اإللكترونية في تفعيل مبدأ الشفافية دور ،" نصيرة ربيع 

 ، الجزائر.3

جلة ماملالي "،  " تطبيقات الذكاء االصطناعي في املؤسسات املالية مدخل لتفعيل الشمول ، حنان دريد، هشام عالق 

 . 0، ع 9199، سنة 7االقتصاد و التنمية املستدامة، مج 

 ثانيا: املصادر واملراجع باللغة الفرنسية

 Loi et Conventions: 

 La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)- 20 juillet 2021, N° SAN- 2021- 010. 

 La Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23-11-2001. 

  La loi française-Godfrain- N88 du 5-1-1988 concernant la fraude informatique. 

 Ouvrages : 

 AMAZAZI Mohiédine," Essai sur le système pénal Marocain" , centre Jacques- Berque, 20 aout 2013.   

  CATALA Pierre," Ebauche dune théorie juridiques de l information ", 1984. 

 Pirsisten link," secteur du développement des télécommunication : comprendre la cyber 

criminalité, phénomène, difficultés et repenses juridiques ", Septembre 2012. 
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 Revues: 

-  A. Lucas," Les programmes d'ordinateurs comme objets de droits intellectuelles", JCP , 1982, 1 

,Doct , 3081. 

- Bradier, Agnés," le gouvernement électronique : une priorité européenne ", Revue française 

d’administration publique, école nationale  d’administrative, N° 110, 2004. 

-  Francesco Miani," le cadre réglementaire des traitements de données personnelles effectues au 

sein de l'union européenne ", revue trimestrielle de droit européen, Dalloz, N° 2, 2000. 

-  J. Huet," La modification  du droit sous l'influence de l informatique- aspect de droit privé", JCP, 

1983, 1, Doct, 3095. 

-  J. L. Goutal," La protection juridique du logiciel", D. 1984, Chron. 

- M. Abdel krimchal," Criminelle informatique au Maroc ", Revue marocain de droit des affaire et 

d’entreprises, N° : 17, 18 janvier 2011. 

-  M. Vivant ," Informatique et propriété intellectuelle ", JCP, 1984, 1 Doct, 3081. 

 Sites électroniques: 

.https://www.youm7.com/5749434    

.www.researchgate.net/publication/35709136 
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La e-santé et droit 
E-health and law 

DR : Khadija ANOUAR 
Enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales de Fès 

 

Résumé : 

 Au Maroc, les outils de l’e-santé peuvent permettre d’améliorer la prise en charge des citoyens en 

ces temps des plus complexes à vivre. En effet, grâce à l’ouverture des données de santé augmentée 

par des solutions dites de « Big Data », la e-santé devrait connaître une croissance sans précédent. 

Dès lors, les sites de prise de rendez en ligne, la téléconsultation et les objets connectés donnent lieu 

à des enjeux juridiques spécifiques mais à quel point répondent-ils à la protection efficace des 

patients. Il apparaît nécessaire de faire le point sur la protection des données de santé 

particulièrement sensibles face notamment aux innovations numériques. En médecine comme dans 

d’autres secteurs, les technologies modernes de communication ont ouvert de nouvelles possibilités. 

Grâce à elles, de nombreuses pratiques à distance ont vu le jour. Quelles sont ces pratiques ? Ont-

elles fait leurs preuves ? Qu’apportent-elles aux patients, aux soignants et à la santé publique ? 

Mots-clés : Droit, santé, électronique, Maroc. 

 

 

Abstract :  

E-health tools can help improve the care of citizens in these most complex times. Indeed, thanks to 

the openness of health data augmented by so-called "Big Data" solutions, e-health should 

experience unprecedented growth. Therefore, online appointment booking sites, teleconsultation and 

connected objects give rise to specific legal issues, but to what extent do they respond to the 

effective protection of patients. It appears necessary to take stock of the protection of particularly 

sensitive health data, particularly in the face of digital innovations. Key words : Law, health, 

electronics, Morocco.  

 

Introduction : 

La santé numérique permet d’établir un diagnostic, d’assurer un suivi, de requérir un avis spécialisé 

ou d’effectuer une surveillance. Les actes de télémédecine qui devraient être reconnus au Maroc : 

téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale et régulation 

centre905.  

 

La e-santé modifie profondément l’organisation de la prise en charge et le parcours de soins du 

patient. En ce sens, elle peut impacter les patients, leurs aidants et leurs familles et l'ensemble des 

acteurs de notre système de santé. 

Elle permet le déploiement de la télémédecine dont les bénéfices attendus devraient contribuer à :  

- améliorer l’accès aux soins (notamment dans les régions fragiles, isolées et lointaines) ;  

- améliorer la qualité de vie des patients (prise en charge et suivi sur leur lieu de vie) ;  

- améliorer la coordination entre les professionnels de santé ;  

- prévenir les hospitalisations et ré-hospitalisations ;  

- diminuer le recours inutile aux urgences ;  

                                                           

905- Pascale ABADIE, Droits du patient : information et consentement, éd., Elsevier Masson, Coll., Management hospitalier, Paris, 

2004, p. 158.   
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- réduire le coût des transports906.  

Suite à la reconnaissance légale de la télémédecine en 2015 par la loi n°131-13 relative à l’exercice 

de la médecine mais à quel point permet-elle une protection des patients et à quel point est-elle 

effective et existe-t-il une stratégie nationale de déploiement mise en place. En effet, il est 

nécessaire d’intégrer dans le droit commun le remboursement des actes de téléconsultation et de télé 

expertise par l’assurance maladie. 

 

Suite à la reconnaissance légale de la e-santé à travers la télémédecine en 2015 par la loi n°131-13 

relative à l’exercice de la médecine mais à quel point permet-elle une protection des patients et à 

quel point est-elle effective, une stratégie nationale de déploiement devrait être mise en œuvre. En 

effet, il est nécessaire d’intégrer dans le droit commun le remboursement des actes de 

téléconsultation et de télé expertise par l’assurance maladie. 

Le droit de la santé au Maroc devrait faire l’objet d’une profonde mutation, afin notamment 

d’intégrer le concept de santé électronique, au travers, par exemple, de l’hébergement des données 

relatives à la santé, de la protection des données personnelles de santé, du dossier médical personnel 

et du dossier pharmaceutique ou de la télémédecine. La réforme du système de santé, s’attacherai à 

l’évolution des systèmes d’information et aux progrès techniques, dans un double objectif 

d’amélioration de la qualité des soins et de maîtrise des dépenses de santé en mettant le numérique 

de toute urgence au cœur de notre système de santé. 

I- L’encadrement juridique de la santé électronique 

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc devrait engager dans une réforme de son système 

de santé fondée sur le concept de « la santé électronique » dans le double objectif d’améliorer la 

qualité des soins et de maîtriser les dépenses de santé907.  

La santé électronique, intégration des technologies de l’information et de la communication dans le 

domaine de la santé, implique une informatisation généralisée du système de santé.  

L’informatisation du système de santé implique une gestion électronique accrue de données 

médicales qui nécessite un encadrement juridique stricte. 

L’outil technologique n’est certes pas la réponse unique aux difficultés de prise en charge du 

patient. Toutefois, correctement mise au service du décloisonnement des secteurs sanitaire et 

médico-social, hospitalier et ambulatoire, médical et paramédical, la e-santé sert de levier pour 

encourager la prévention et les soins primaires, tout en garantissant le principe de l’accès à des soins 

de qualité pour tous grâce à un maillage effectif du territoire.  

De plus, la télésanté permet de replacer l’usager au cœur du dispositif et de répondre à sa volonté 

d’autonomie, désormais reconnue comme un droit des malades908. 

         A- L’hébergement des données relatives à la santé 

 

La loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine, à travers les termes des dispositions juridiques 

de l’article 100, les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la 

                                                           

906- Pierre SIMON, Télémédecine : Enjeux et pratiques, éd., Broché, 2015, p. 56. 

 

907- Jean-Marie AUBY, Le droit de la santé, éd., PUF, Coll. Thémis, Paris, 1981, p. 508.  

908- Pierre SIMON, op. cit., p. 52. 
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télémédecine et sous leur responsabilité, à l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou à leur 

collaboration dans la réalisation des actes de soins.  

Les établissements de santé publics et privés et les médecins exerçant dans le secteur privé qui 

organisent une activité de télémédecine doivent s’assurer que les professionnels de santé dont ils 

requièrent la participation ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation 

du dispositif correspondant909.  

 

Tous les actes effectués au profit du patient dans le cadre de la télémédecine, ainsi que l'identité et 

les qualifications des médecins intervenants, doivent être consignés dans son dossier médical910. 

Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, 

libre et éclairé du patient concerné, qui doit être exprimé par écrit par tout moyen y compris la voie 

électronique. 

Il a le droit d'opposer son refus. S’il s’agit d’un enfant mineur ou d’une personne faisant l’objet de 

l’une des mesures de protection légale, le consentement est demandé à son tuteur ou représentant 

légal (article 101 de la loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine). 

Il convient de noter que la législation devrait prévoir des dispositions juridiques précises qui 

consacreraient et encadreraient les éléments suivants : 

- l’hébergement des données de santé ; 

- la responsabilité des professionnels et des établissements de santé ainsi que la réparation 

financière des préjudices liés aux actes de soins et de prévention ; 

- l’information des usagers du système de santé et l’expression de leur volonté ; 

- l’accès et la communication du dossier médical ; 

- le partage des informations de santé entre les professionnels de santé dans le but d’assurer la 

continuité des soins. 

En introduisant dans la législation en vigueur et ce en posant le principe selon lequel les 

professionnels et les établissements de santé pourraient déposer des données de santé à caractère 

personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de 

soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet911.  

Ces dispositions viendraient préciser les conditions de l’hébergement des données de santé en 

prévoyant notamment le principe de l’agrément des hébergeurs lorsqu’il s’agit des dossiers 

médicaux personnels912. 

                                                           

909- Jacques CINQUALBRE, Télémédecine : La vraie médecine de proximité, éd., Signe, 2017, p. 54. 

910- Pascale ABADIE, op. cit., p. 159.   

 

911- Pierre BARDY, L’humain à l’épreuve de la télémédecine, éd., Iste, Coll., Ingénierie de la santé et société, 2019, p. 67. 

912- Roger BASTIDE, « La problématique de l’isolement du patient en hospitalisation à domicile : une approche par l’analyse 

sociologique des réseaux », Les Cahiers de la télésanté, 2009, p. 78. 
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La législation devrait préciser également que le dossier devrait être composé de volets divers : 

juridique (comportant notamment les modèles de contrats devant être conclus), technique et 

économique.  

L’agrément devrait être délivré aux hébergeurs de données de santé pour une durée de deux ans913. 

L’un des objectifs majeurs de l’agrément sera de permettre d’assurer la conformité de l’activité 

envisagée aux exigences de sécurité et de confidentialité inhérentes aux traitements de données 

de santé, en particulier sur les plans éthique, déontologique, technique, financier et économique.  

La conservation d’informations concernant la santé des patients devrait obligatoirement donner lieu, 

si elle serait externalisée, au recours d’un hébergeur agréé914. 

Qu’en est-il de la protection de données médicales à caractère personnels ? 

        B- La protection des données personnelles de santé connectée du patient 

Le 18 février 2009, le Maroc s’est doté d’une des premières lois  importante destinée à fixer un 

cadre juridique à la constitution et à l’exploitation des traitements automatisés de données, loi n°09-

08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel. 

Les données à caractère personnel sont des données sensibles qui révèlent l’origine raciale ou 

ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance 

syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données 

génétiques915.  

Il est à signaler que l’expression « données médicales » n’est pas définie juridiquement par aucune 

loi marocaine ni aucun texte international. 

L’informatisation du système de santé qui passe nécessairement par la gestion électronique de 

données médicales s’inscrit, au Maroc, dans le cadre de l’évolution de l’administration électronique 

avec la collaboration de partenaires socio-économiques des secteurs public et privé sous le contrôle 

de la Commission nationale des données à caractère personnels. 

En vertu des dispositions juridiques de l’article 241 de la loi n°09-08, les responsables du traitement 

des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées et adéquates 

pour :  

- empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le 

traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les installations) ;  

- empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou retirés par des 

personnes non autorisées (contrôle des supports de données) ;  

                                                           

913- Jean-Jacques LAVENUE, Administration électronique, interopérabilité et sécurité : les risques de l’ambivalence, 2006, p. 817. 

914- Pierre SIMON, op. cit., p. 45.  

915- Eric CAPRIOLI, Doit international de l’économie numérique, 2ème éd., Litec, Paris, 2007. p. 365. 
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- empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance, la modification ou 

l’élimination non autorisées de données à caractère personnel introduites (contrôle de 

l’insertion) ;  

- empêcher que les systèmes de traitements automatisés de données puissent être utilisés par 

des personnes non autorisées au moyen d’installations de transmission de données (contrôle 

de l’utilisation) ;  

- garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données visées par 

l’autorisation (contrôle de l’accès) ;  

- garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être 

transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;  

- garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié en fonction de la 

nature du traitement à fixer dans la réglementation applicable à chaque secteur particulier, 

quelles données à caractère personnel sont introduites, quand elles l’ont été et pour qui 

(contrôle de l’introduction)916 ;  

- empêcher que lors de la transmission de données à caractère personnel et du transport des 

supports, les données puissent être lues, reproduites, modifiées ou éliminées sans 

autorisation (contrôle du transport). 

La loi devrait être modifiée et adaptée pour une véritable évolution du cadre légal, à structurer 

autour des axes et principes suivants : 

- l’abandon du critère organique (secteur public/secteur privé) au profit du critère de 

dangerosité des traitements, quel que soit le secteur ; 

- l’encadrement plus strict des interconnexions et échanges de fichiers ; 

- le renforcement des règles relatives à la sécurisation des bases de données, particulièrement 

en cas de sous-traitance ; 

- le renforcement des pouvoirs de la Commission Nationale de contrôle de la protection des 

Données à caractère Personnel (CNDP) ; 

- le renforcement rigoureux des sanctions encourues ; 

- la naissance du statut de correspondant à la protection des données à caractère personnel.  

Il convient de signaler que les notions citées dans la législation marocaine tel que « données à 

caractère personnel », « traitement de données à caractère personnel » correspondent à des 

définitions larges et étendues, la collecte ou le traitement de données relatives à la santé obéit à un 

principe d’interdiction assorti d’exceptions917.  

Parmi ces exceptions devraient figurer les traitements nécessaires aux fins de médecine préventive, 

des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services 

de santé, et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé ou par une autre personne à 

laquelle s’imposerait, en raison de ses fonctions, l’obligation de secret professionnel qui serait, par 

ailleurs, pénalement encadrée918.  

Dans ce cadre, l’hébergement par un prestataire des données personnelles relatives à la santé devrait 

obéir à des dispositions juridiques à envisager par la loi n° 09-08 qui devraient poser le principe 

                                                           

916- Henry DUCROT, Liliane DUSSERRE, L’information médicale, l'ordinateur et la loi, 2ème éd., Cachan, 1999, p. 250. 

917- Marc BACACHE-GIBEILI, « Le secret médical partagé », Gazette du palais, 2008, p. 48. 

918- Jean-Marie AUBY, op. cit., p. 543. 
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selon lequel ce prestataire doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des 

mesures de sécurité et de confidentialité qui incombent à la personne responsable du traitement. 

La problématique juridique posée par l’hébergement des données de santé devrait être donc 

doublement encadrée par le droit de la santé et le droit de la protection des données personnelles. Ce 

double encadrement devrait s’articuler notamment au niveau de l’agrément à prévoir et qui est 

nécessaire à l’activité d’hébergement de telles données et que sa délivrance devrait être octroyée par 

le ministre chargé de la Santé après avis technique de la CNDP. 

 De plus, la sécurité et la confidentialité devraient être placées au cœur du dispositif légal et 

réglementaire qui devrait encadrer davantage l’activité d’hébergement de données de santé.  

Ainsi, au-delà des éléments qui devraient constituer le dossier de demande d’agrément aux fins 

d’exercer l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel, la problématique 

juridique nécessiterait : 

- de prévoir des dispositions juridiques le recours à une carte à imposer en matière d'accès par 

les professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel à conserver sur 

support informatique, ou de leur transmission par voie électronique ; 

- des référentiels à paraître en application de la législation, qui détermineront les fonctions de 

sécurité nécessaires à la conservation et à la transmission des informations médicales. 

En effet, « la dynamique du système qui tend à la centralisation des fichiers risque de porter 

gravement atteinte aux libertés, et même à l’équilibre des pouvoirs politiques919 ». En France, ce 

fut l’élément générateur de la loi informatique et libertés de 1978920. 

D’autres États ont suivi la France dans ce mouvement et plusieurs mesures législatives ont été 

adoptées par des pays occidentaux pour protéger les citoyens contre les abus dont ils pourraient être 

victimes de la part des administrations publiques exploitant systématiquement leurs données 

personnelles. 

II- Vers un système de e-santé numérique plus performant et sécurisé 

Désignée sous le vocable «e- administration ou e-gouvernement» ou encore « administration 

électronique », cette méthode a pour finalité première l’amélioration des services rendus au 

public921. 

                                                           

919- Extrait de l’article Safari ou la chasse aux français de Philippe BOUCHER paru le 21 mars 1974 au journal "Le Monde".   

920- Suite aux réactions des français, le premier ministre interdit aux services de procéder sans son autorisation à de nouvelles 

interconnexions et demanda, par décret du 8 novembre 1974, au Garde des Sceaux de constituer une Commission chargée de « 

proposer au gouvernement dans un délai de six mois, des mesures tendant à garantir que le développement de l'informatique dans 

les secteurs public, semi-public et privé se réalisera dans le respect de la vie privée, des libertés individuelles et des libertés publiques 

». La Commission rendit un rapport le 27 juin 1975 par le biais de Bernard TRICOT. Le projet de loi élaboré sur la base de ce rapport 

a abouti à l’adoption de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés. TRICOT, Bernard. Rapport de la 

Commission informatique et libertés : (décret 74-938 du 8 novembre 1974). Paris: La Documentation française, 1975. Volume 1. p. 

7.   

921- Eric CAPRIOLI, op. cit., p. 368.  
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Il s’agit de faire progressivement en sorte que chaque usager bénéficie des technologies de 

l’information et de la communication dans les transactions avec les services publics. 

La e-santé est comme une solution pertinente pour répondre aux défis que doivent relever les 

systèmes de santé : évolution de la démographie médicale, inégalités territoriales d’accès aux soins, 

hausse de la prévalence des maladies chroniques ou encore vieillissement de la population et prise 

en charge de la dépendance922. 

La santé numérique semble être la solution alliant l’efficacité des soins apportés à la maîtrise des 

dépenses de santé. La pandémie de la Covid-19 a démontré toute son utilité avec le développement 

des téléconsultations et des applications de traçage. Mais sa généralisation implique de trouver des 

réponses à des questions de tous ordres telles que : la confidentialité des données personnelles, la 

gestion du déploiement des solutions techniques pour couvrir l’ensemble de la population, le 

basculement vers le numérique des services de santé actuels, la responsabilisation, la formation, 

l’autonomie, le suivi des patients lorsque les solutions de e-santé leur permettront de rester à 

domicile pour leur traitement. 

 

A- Le dossier médical personnel et le dossier pharmaceutique numérique 

Au Maroc, le dossier médical personnel électronique constituerait une illustration particulière de la 

réforme du droit de la santé et plus particulièrement de notre système d’information de santé.  

Il correspond à un objectif d’amélioration de la coordination, de la qualité et de la continuité des 

soins au profit de chaque bénéficiaire de l'assurance maladie en offrant aux professionnels 

de santé la possibilité de consulter les informations relatives à la santé de leurs patients923.  

La législation devrait prévoir un projet du dossier médical personnel numérique plus performant et 

qui devrait voir le jour le plus tôt possible, de tels supports dématérialisés est important à mettre en 

place au Maroc.  

Mais les multiples obstacles à sa mise en œuvre, dus en particulier à la complexité de 

notre système de santé et à la crainte des usagers quant au déploiement généralisé des nouvelles 

technologies de l’information dans un domaine aussi sensible que celui des données de santé. 

Il convient de noter qu’il est nécessaire de prévoir dans le cadre d’une stratégie nationale 

des systèmes d’information de santé et de déploiement du dossier médical personnel. 

Le dossier médical personnel devrait être instauré dans le respect du secret médical et le patient 

serait placé au cœur du dispositif, l’accès aux données étant naturellement subordonné au 

consentement de la personne concernée924.  

                                                           

922- Pierre BARDY, op. cit., p. 70. 

923- Pierre TRUCHE, Jean-Paul FAUGERE, Patrice FLICHY, Rapport sur la mise en place du site « mon.service-public.fr ». Février 

2002. p.13-14. www.ladocumentationfrançaise.fr. Consulté le 17 août 2022. 

924- Jacques CINQUALBRE, op. cit., p. 56. 
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À ce titre, il est à souligner que le dispositif légal qui encadrerait d’avantage et de manière plus 

efficace le dossier médical personnel, initialement à codifier dans un code de la sécurité sociale ou 

de santé. 

 Le dossier médical personnel électronique devrait être alimenté par les professionnels de santé, et 

qui devrait être contenu dans une base de données dont la gestion serait confier à un hébergeur de 

données de santé à caractère personnel, ayant préalablement obtenu l’agrément requis.  

Il est opportun par ailleurs faire l’objet d’un service unique d’accueil dématérialisé tel un portail 

dédié au dossier médical personnel, qui consisterait notamment en la mise en place d’un service de 

gestion du dossier médical personnel et de contrôle des droits d’accès. 

De son côté, le dossier pharmaceutique est un outil professionnel qui devrait être mis en place et qui 

serait destiner aux pharmaciens qui leur permettrait, grâce à une carte, de consulter la liste des 

spécialités pharmaceutiques délivrées aux patients au cours des deux derniers mois.  

Cet outil aurait principalement pour objet de permettre aux pharmaciens de déceler les risques 

d’interactions médicamenteuses et de surdosage, de remplir ainsi son obligation d’information et de 

conseil, et d’améliorer par là même la prise en charge thérapeutique et le suivi médical925. 

La généralisation du dossier pharmaceutique devrait être généralisée en étant consacrée par des 

dispositions juridiques bien plus précises. Ainsi, toutes les pharmacies d’officine seraient appelées à 

se doter du système permettant son utilisation. 

Le dossier pharmaceutique électronique devrait être également introduit dans les dispositions d’un 

code de la santé publique à envisager aussi.  

Sa mise en œuvre devrait être assurée par l’ordre national des médecins, chargé notamment de 

désigner l’hébergeur de données de santé agréé et de signer avec lui un contrat précisant, 

notamment, les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service 

rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données926.   

B- Renforcement de la télémédecine et sécurité des données médicales : un enjeu majeur 

Pour parvenir à la e-santé, le système de santé doit se transformer et évoluer vers une médecine à la 

fois personnalisée, participative, préventive et prédictive, avec pour objectif de limiter les situations 

nécessitant une prise en charge spécifique en assurant la transformation numérique tout en 

garantissant la sécurité et la protection des données de santé927. 

En particulier, il est nécessaire de faire face aux difficultés et freins rencontrés dont la difficulté à 

mettre en place une gouvernance, un pilotage adapté et pérenne de projets complexes, souvent 

plusieurs acteurs, reposant sur des organisations et des technologies nouvelles.  

                                                           

925- Henry DUCROT, Liliane DUSSERRE, op. cit., p. 256. 

926- Jean-Jacques LAVENUE, op. cit., p. 819. 

927- Henry DUCROT, Liliane DUSSERRE, op. cit., p. 247. 
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Il faut une gouvernance qui reste déterminée, présente tout au long du projet, en mesure de 

convaincre et de décider.  

Le pilotage doit être mené par une équipe mixte, associant médecins (projet médical), 

coordonnateur (organisation, évaluation…), technicien (composante technique de la solution). 

En outre, il y a nécessité d’évaluer les solutions mises en place : 

- complexité des évaluations, 

- coût de l’évaluation, 

- manque d’outils, difficultés méthodologiques, 

- durée de l’évaluation. 

Aux termes des dispositions juridiques de l’article 100 de la loi n°131-13 relative à l’exercice de la 

médecine, les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et 

sous leur responsabilité, à l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou à leur collaboration dans la 

réalisation des actes de soins.  

Les établissements de santé publics et privés et les médecins exerçant dans le secteur privé qui 

organisent une activité de télémédecine doivent s'assurer que les professionnels de santé dont ils 

requièrent la participation ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation 

du dispositif correspondant.  

Définie par l’Organisation mondiale de la santé comme « la partie de la médecine qui utilise la 

transmission par télécommunication d'informations médicales en vue d'obtenir à distance un 

diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue d'un malade, une décision 

thérapeutique»928, la télémédecine, expérimentée au Maroc et partout dans le monde depuis 

plusieurs années, représente un incontestable progrès en matière de dispensation des soins, 

notamment en ce qu'elle permet la consultation à distance, la concertation entre les professionnels 

de santé et donc la mutualisation des connaissances. 

Il est à préconiser la finalisation du cadre juridique afin qu’il soit précis et que la définition des 

pratiques associées aussi. 

La récente loi de l’exercice de la médecine n°131-13 du 19 février 2015 qui consacre à travers les 

dispositions juridiques de l’article 100, la notion en prévoyant que les médecins exerçant au Maroc 

peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l'avis de médecins 

exerçant à l'étranger ou à leur collaboration dans la réalisation des actes de soins.  

Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou 

un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, 

de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une 

surveillance de l'état des patients929. 

                                                           

928- Pierre SIMON, Télémédecine : Enjeux et pratiques, éd., Broché, 2015, p. 56. 

929- Carole AUBERT VINCELLES, « Compétence internationale en matière de cyberconsommation : précision sur la notion d’activité 

dirigée », Revue des contrats n° 2, 2011,éd., Lextenso, 2011, p. 511.  
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Au-delà de la nécessité d'encadrer davantage juridiquement cette nouvelle pratique, notamment au 

plan de la responsabilité médicale, le déploiement de la télémédecine implique de nombreux 

investissements technologiques. 

À ce titre, il est nécessaire de mettre en place de Plan hôpital, mobilisant des moyens financiers 

d'investissements, tendant à l'accélération de la mise en œuvre des systèmes d'informations 

hospitaliers. 

Il est important qu’il y ait une transformation du système de soins qui passerait par une révolution 

technologique et numérique qui, au-delà du dossier médical personnel et du partage d'informations, 

ouvre de nouvelles perspectives, au travers d'investissements rivalisant d'avant-gardisme et 

d'innovation (réseau wi-fi dans tous les hôpitaux, géolocalisation, prescriptions numériques, 

téléphones IP, tablettes à écran tactile, systèmes de gestion des images numériques, etc.). 

A travers une efficace planification de l’hôpital qui devrait permettre de passer d’une phase 

d’expérimentation à celle du développement généralisé de l’hôpital numérique. 

Conclusion : 

La gestion électronique des données médicales s'inscrit non seulement dans le champ du traitement 

automatisé de toutes les données personnelles, mais aussi dans celui qui est particulier aux données 

sensibles, notamment les données de santé. Son encadrement juridique est donc assuré par les règles 

communes au traitement de toutes les données personnelles tout comme par les règles spécifiques au 

traitement des données médicales. Les règles communes concernent les formalités préalables à la 

mise en œuvre des traitements et les principes généraux qui fondent ces procédures dont la formalité 

de déclaration préalable au traitement est la règle en la matière. Mais, cette règle de la déclaration 

admet des assouplissements comme des traitements exonérés de formalités préalables. Certains 

traitements sont, par contre, soumis à des procédures plus rigoureuses de demande d'autorisation 

préalable. C’est le cas du traitement automatisé des données médicales. 

L’intervention d’Internet dans la mise en œuvre de ces partages d’informations médicales pose des 

problèmes de sécurité de la vie privée auxquels les autorités compétentes devraient tenter de faire 

face. 
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Abstract 

Contractual relations have experienced a significant disorder during the pandemic of Covid-19. 

Several contractual obligations couldn’t be performed, thus pushing the contracting parties to 

invoke the force majeure in order to be exonerated from any contractual responsibility. That said, 

qualifying covid-19 as force majeure isn’t easy, several factors must be taken into consideration, 

case-by-case treatment is essential, it all depends on the case and its nature. We consider that it is 

strongly recommended to include clauses that provides in advance possible solutions of the 

occurrence of such a case, this will guarantee the legal certainty of the business climate and prevent 

a potential conflict between parties. 

 

 ملخص

ا 02 -شهدت العالقات التعاقدية خالل جائحة كوفيد ا كبير  مما دفع ، انعكس بشكل سلبي على عدة التزامات تعاقدية اضطراب 

 02-ية تعاقدية، على اعتبار أن كوفيدمن أجل طلب اإلعفاء من أي مسؤول األطراف املتعاقدة إلى االحتجاج بالقوة القاهرة

يجب أخذ العديد من العوامل في الحسبان والتعامل مع كل  قوة قاهرة أرهقت كاهل املتعاقدين بالتزامات اضافية، حيث

  مجموعة من حالة على حدة أمر واجب،كما أصبح من ضرورة بمكان تضمين
 

الشروط في عقود االعمال والتي تقدم حلوال

ة ملثل   وهو الش يء الذي سيساهم ال محالة في ضمان سيرورة مناخ االعمال. هذه الحاالتمسبق 

Mots clés: Contrat; Covid-19; La clause de responsabilité; Force majeure. 

؛ شرط املسؤولية؛ القوة القاهرة.19-الكلمات املفتاحية: العقد؛ كوفيد   
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Introduction 

Le triomphe de chaque État dépend nécessairement de son développement économique, c’est 

à partir de cette réalité que l’entreprise en tant qu’organe principal dans le système économique, doit 

disposer d’un arsenal juridique lui permettant d’être organisé et ce pour lui garantir sa survie et son 

épanouissement. 

Cela dit, l’entreprise n’est qu’un contrat930, ce dernier est un instrument qui inonde la vie des 

hommes en société. L’économie repose sur les échanges et ceux-ci sont organisés par des contrats, 

c’est la manière de régler certains échanges entre les parties. En effet, le contrat sert de socle au 

monde des affaires, c’est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, 

modifier, transmettre ou éteindre des obligations»931. Ipso facto, la rédaction d'un contrat nécessite 

une attention particulière afin de sécuriser le lien contractuel et de prévenir d'éventuels contentieux. 

Cette sécurité se réalise par le biais de différentes clauses.  

C’est durant la covid-19 que l’importance et le rôle primordial des clauses sont apparus. En 

effet, la survenance de la covid-19 a gelé les relations contractuelles, poussant ainsi plusieurs 

cocontractants à se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer de toute responsabilité 

contractuelle. Ainsi, en cas d’absence d’une clause de force majeure932, c’est au juge de trancher 

que l’inexécution contractuelle est justifiée par un cas de force majeure. 

Ainsi, s’ajoute l’imprévision933, nombreuses obligations contractuelles n’ont pas pu être 

exécutées puisqu’elles sont devenues extrêmement onéreuses. Plusieurs pays, à travers leurs 

législations, admettent la révision des contrats pour imprévision, tel est le cas de l’Italie934 ou la 

Grèce935, d’autres par leurs jurisprudences, en l’espèce des anglo-saxons à travers la doctrine de 

frustration936. Force alors est de s’interroger : Peut-on considérer la covid-19 comme force 

majeure ? Quelle place pour la théorie d’imprévision en droit marocain ? Et quel est le rôle des 

clauses dans la sécurisation du lien contractuel ?  

En vue d’apporter des éléments de réponses a ces questions, ce présent article traitera dans un 

premier temps, les limites de la force majeure et de l’imprévision comme cause exonératoire de 

responsabilité durant la covid-19 et dans un second temps, s’intéressera au rôle des clauses dans la 

sécurisation  du lien contractuel. 

                                                           

930 L’article 982 du Dahir des obligations et des contrats précise que : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs 

personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en 

résulter ». 

931 L’article 1101 de l’ordonnance de 2016 modifiant le Code civil français. 

932 Servius Sulpicius (mort en 43 av. J.-C.) est le premier juriste romain nommé dans les sources qui a préconisé les cas de vis major 

(force majeure) comme exception à la règle de responsabilité. 

933 La the ́orie de l’imprévision remonte à 2700 ans a ̀ travers l’article 48 du Code d’Hammourabi, Cf. : 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/amourabi/code.htm . 

934  L’imprévision est réglementé depuis 1942 dans l’article 1467 du Code civil Italien. 

935 L’article 388 du Code civil grec.  

936 Cf. : http://www.penacclaims.com/wp-content/uploads/2018/09/Ayush-Goyal-New.pdf (15 Aôut 2022). 
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I- Le droit des contrats à l’ère du covid-19, entre force majeure et imprévision 

Statuer que la covid-19 est une force majeure, dépend de plusieurs éléments que nous 

essayerons de déceler et d’en tirer des éléments de réponse. Cela dit, la force majeure présente des 

bornes que la théorie d’imprévision tente de dépasser.    

A- Covid-19, une force majeure ? 

Il faut débuter par le fait que la force majeure est définie par l’article 269937 du Dahir des 

Obligations et Contrats. Ainsi, trois critères sont indispensables pour qualifier un événement de 

force majeure: Primo, l’évènement doit échapper au contrôle du débiteur, secundo, qu’il ne soit pas 

prévu lors de la conclusion du contrat et in tertio, doit empêcher le débiteur d’honorer ses 

obligations envers son cocontractant. 

Cependant, il est évident que la survenance de la covid-19 échappe au contrôle du débiteur, 

puisqu’il s’agit d’une pandémie qui -au fil de quelques semaines- s’est propagée à travers le monde. 

Cependant, si la première condition est aussi facile à analyser et à en tirer les conséquences, la 

deuxième demeure moins aisée. Peut-on considérer la covid-19 un évènement imprévisible?. 

Autrement dit, peut-on avancer que la covid-19 avant son entrée au Maroc, n’était pas prévisible?. 

En effet, l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, un traitement au cas 

par cas est nécessaire et c’est au juge d’apprécier ce critère ; d’où l’importance d’insertion de la 

clause de force majeure dans les contrats d’affaires938. C’est à travers cette logique que nous 

considérons que la conclusion d’un contrat durant la propagation de la covid-19 ne peut être 

considérée comme cause exonératoire de responsabilité. 

Le troisième critère concerne l’impossibilité d’exécuter l’obligation, pour se prévaloir de la 

force majeure, le débiteur doit prouver que la survenance de la covid-19 a rendu impossible 

l’exécution de ses obligations. Nous considérons que la pandémie a rendu impossible l’exécution de 

plusieurs obligations, quid alors de l’hypothèse la plus répandue dans les milieux d’affaires où la 

survenance de la covid-19 n’a pas rendu l’exécution du contrat impossible mais extrêmement 

onéreuse.  

En absence de disposition législative ou d’apport jurisprudentiel prévoyant un tel cas, on se 

focalisera sur la solution adoptée par le législateur français, à travers l’ordonnance de 2016, 

admettant ainsi la théorie d’imprévision par laquelle la révision du contrat est désormais possible 

par le juge. 

B- L’imprévision, une panacée aux limites de la force majeure? 

L’imprévision permet aux parties de renégocier les termes du contrat lorsque celles-ci 

deviennent extrêmement onéreuses. La France a su introduire dans sa législation civiliste la théorie 

                                                           

937 « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut pre ́venir tel que les phe ́nome ̀nes naturels[…]N’est point considéré ́ comme 

force majeure la cause qu’il était impossible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé ́ toute diligence pour s’en prémunir.  

N’est pas également considére ́e comme force majeure la cause qui a e ́té occasionnée par une faute pre ́cédente du de ́biteur ».  

938 Ce point est développé au fil du développement. 
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d’imprévision dans son article 1195939. il en ressort de cet article, qu’il est tout à fait possible de 

réviser les termes du contrat par le juge. 

En effet, en cas de changement de circonstances rendant l’exécution du contrat excessivement 

onéreuse pour l’une des parties, l’article 1195 du Code civil prévoit une procédure en trois étapes 

:940  

Dans une première étape, la partie ayant subi un changement de circonstances imprévues peut 

demander à l’autre une renégociation du contrat. La deuxième étape précise qu’en cas d’échec ou de 

refus de renégociation, les parties peuvent d’un commun accord demander au juge de procéder à 

l’adaptation du contrat. Quant à la troisième étape, à défaut d’accord, à la demande d’une partie, le 

juge peut réviser le contrat ou y mettre fin.  

En absence d’une disposition légale de ce genre au Maroc, deux questions se posent: Est-ce 

qu’au Maroc les parties peuvent d’un commun accord donner au juge le pouvoir de réviser le 

contrat ? et, en cas d’absence de toute clause de ce genre est-il possible au juge marocain de réviser 

les termes du contrat?. 

Nous considérons qu’il est tout à fait possible pour le juge de procéder à la révision du contrat, 

si la volonté des parties le souhaite, car aucune disposition légale n'interdit le juge de réviser le 

contrat et par conséquent se déclarer incompétent pour le réviser. Concernant la seconde question, le 

juge marocain ne peut pas, en principe, intervenir et réviser les termes du contrat sauf quelques 

exceptions. Tel est le cas de l’article 264941 qui donne au juge le pouvoir de modifier le montant 

stipulé par la clause pénale dans le contrat.  

Cette rigidité s’inscrit dans une optique de protection de la volonté des parties expressément 

énoncée dans l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats qui précise :  « Les obligations 

contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être 

révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. » 

En effet, le législateur marocain s’inspire, tout comme les autres législations civilistes, du 

principe d’autonomie de volonté d’où la volonté des parties prime et, en aucun cas, le juge ne doit 

intervenir sur le fond du contrat. Ainsi, ce principe a été fortement soutenu à maintes reprises par la 

                                                           

939 «Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse 

pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son 

cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.  

«En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions 

qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai 

raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.» 

940 Le Bars, Thierry Salvat,Odile Raoul-Cormeil,Gilles; «La réforme de droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations», Gualino, 2ème édition, 2018, p. 178 à 182. 

941 « […]Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intére ̂ts convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minore ́ 

comme il peut réduire le montant des dommages-intére ̂ts convenu, compte tenu du profit que le cre ́ancier en aurait retiré du fait de 

l'exécution partielle de l'obligation. Toute clause contraire est réputée nulle. » 
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jurisprudence marocaine942. Le juge a cependant, un pouvoir d’interprétation et ce pour élucider le 

sens du contrat, ou pour en combler les lacunes. 

De surcroit, il peut s’agir d’une interprétation explicative par laquelle le juge recherche la 

signification du contrat tout en prenant en considération la volonté des parties ou , le juge procède à 

combler les lacunes du contrat tout en respectant la loi, l’équité et les usages.943 Il en ressort que la 

législation marocaine ne permet pas au juge de réviser les termes du contrat d’où la nécessité, pour 

les parties, d’inclure des clauses visant principalement à sécuriser le lien contractuel assurant ainsi, 

une bonne gestion juridique des risques. 

II- Le rôle des clauses dans la survie des contrats d’affaires 

L’opération contractuelle constitue en elle-même le premier grand risque pour les parties.944 

C’est pour cette raison que les experts du monde des affaires, notamment les juristes ont encadré les 

contrats d’affaires par un ensemble de clauses ayant pour but d’aménager les conséquences d’un 

bouleversement des circonstances. De nombreuses clauses peuvent dès lors être insérées en vue de 

garantir l’adaptation et la sécurisation du lien contractuel.945 

A- Les clauses assurant la survie du contrat d’affaires 

La clause de force majeure et celle d’imprévision sont des clauses extrêmement importantes; il 

s’agit de clauses qui tendent à assurer la stabilité contractuelle en temps d’instabilité favorisant 

ainsi, la survie du contrat. 

- La clause de force majeure  

La clause de force majeure constitue un moyen efficace de gestion des risques juridiques. 

N’étant pas d’ordre public, les parties peuvent choisir les évènements considérés comme force 

majeure, ses conditions d’application et ses conséquences. Ainsi, si les évènements susceptibles de 

déclencher la force majeure ne sont pas délimités, il faudra que l’événement lié à la crise réunisse 

les conditions fixées par le contrat ou, le cas échéant, par la loi946. 

L’importance de cette clause s’apprécie au temps des crises, le cas de la covid-19 en est la 

preuve ; car bien que la législation marocaine comme celle française présente les modalités 

nécessaires pour se prévaloir de force majeure, - et par conséquent la nécessité de rédiger une clause 

                                                           

942 - « La décision fondée sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal, pour l’amendement d’une clause sans le consentement d’une 

des parties est considérée sans aucun fondement juridique » Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304 ; « Il 

ne saurait être fait échec à la force obligatoire du contrat formulée par l’article 260 du Dahir des obligations et des contrats sous 

prétexte que les obligations stipulées sont devenues plus onéreuses par l’effet des circonstances exceptionnelles » Cour d’appel de 

Rabat, 13 janvier 1950. 

943 Cf. : Article 461 du Dahir des obligations et des contrats. 

944 B. Oppetit, « Développement économique et développement juridique », in Mélanges A. Sayag, Litec 1997 p.74 et s. ; M. Mekki, 

« L’intérêt général et le contrat : contribution à l’étude d’une hiérarchie des intérêts en droit privé », Thèse Paris I, LGDJ 2004 n°7 et s. 

; H. Barbier, « La liberté de prendre des risques », Thèse Aix en-Provence, PUAM 2011 p.87 et s. p.113 et s. 

945 Nicolas Gras., «Essai sur les clauses contractuelles », Droit. Université d'Auvergne - Clermont- Ferrand I, 2014. Français, p.97. 

946 Cf., supra., p.2. 
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de force majeure se trouve réduite -, la jurisprudence marocaine n’admet, à notre connaissance, que 

rarement les pandémies comme étant un cas de force majeure. 

- La clause d’imprévision  

L’efficacité de cette clause s’apprécie en temps de crise, surtout aux États qui n’admettent  pas 

la théorie d’imprévision dans leurs législations.947 En vertu de cette clause « les parties sont tenues 

par leurs engagements sous condition d’une certaine stabilité de la situation économique, faute de 

quoi le contrat doit être révisé ou annulé »948. 

Nous considérons que cette clause est d’une importance cruciale dans les contrats d’affaires 

puisqu’elle permet aux parties de s’exonérer de toute responsabilité ou procéder à une révision du 

contrat suite au changement de circonstances949 rendant ainsi, l’exécution des obligations pas 

impossible, mais extrêmement onéreuse. 

B- Les clauses d’allègement de responsabilités  

Il existe des clauses qui visent principalement à alléger la responsabilité de l’une des 

parties950. Ces clauses sont souvent utilisées dans les milieux d’affaires, on trouve principalement 

la clause de suspension de contrat et la clause de responsabilité. 

- La clause de suspension du contrat 

La survenance d’une crise économique, d’une dévaluation monétaire et généralement de tout 

événement imprévisible par les parties, extérieur de leur volonté et entrainant un bouleversement, au 

moins temporaire, de l’économie du contrat oblige les juristes et les praticiens à faire preuve 

d’imagination pour pallier cette carence. 

Considérée comme moyen de prévention des risques par excellence ; la clause de suspension a 

pour fonction de suspendre tout ou partie des effets d'un contrat en cas de réalisation d'un 

événement déterminé par la clause. Elle sert le plus souvent à permettre aux parties de se dégager 

d'obligations dont elles ne peuvent ou ne veulent pas assurer la charge lorsque survient un 

événement alourdissant les obligations ou rendant le contrat moins profitable951. Cette clause a 

pour effet de paralyser la réalisation des risques propres à l’exécution du contrat, sans pour autant 

modifier le contenu des obligations des parties.  

Généralement liée à la notion de force majeure, il est préférable que la clause liste de façon 

détaillée les évènements possibles en vue d’éviter tout conflit relatif à sa mise en œuvre952. Par 

                                                           

947 Le Maroc comme exemple. 

948https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/quest-ce-quune-clause-rebus-sic-

stantibus/h/bae1a713a2220be0ab71c5d1ac3533b5.html (15 Aout 2022). 

949 Le changement de circonstances doit être imprévisible. 

950 Des clauses d’exonération ou d’allègement de responsabilités peuvent être considérée comme clauses abusives lorsque le 

contrat est signé avec un consommateur.  

951 Mestre Jacques, « Les principales clauses des contrats d'affaires », juill. 2011, Lextenso. 

952 Nicolas Gras., op.cit., p. 101. 
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principe, tous les contrats qui s'inscrivent dans la durée, dont la majorité sont des contrats d’affaires, 

sont susceptibles de contenir une clause de suspension. 

Une fois la durée de suspension écoulée, les parties pourront décider de reprendre la relation 

contractuelle ou de procéder à sa révision, si les faits générateurs de sa mise en œuvre n'ont pas 

cessé. Or, la poursuite du contrat doit s'inscrire dans une logique de pérennisation et de rentabilité 

pour les parties dans le respect du principe de bonne foi. 

- La clause de responsabilité   

Au nom de la liberté contractuelle,953 le droit permet aux contractants de prévoir par avance 

les conséquences de l’inexécution d’obligations par l’un d’eux par l’insertion d’une clause relative à 

la responsabilité. 

Véritable instrument de prévisibilité juridique des risques potentiels, les clauses aménageant la 

responsabilité des contractants sont des clauses par lesquelles les parties s’engagent à repartir les 

risques liés à l’inexécution contractuelle. Il convient donc d’identifier l’intérêt des clauses de 

responsabilité. Si la fonction première de ces clauses est d’organiser la répartition954 des risques 

relative à l’inexécution contractuelle, son bénéficiaire va avant tout chercher à réduire le coût de 

ladite inexécution, voire le supprimer. Ce mécanisme contractuel se traduit soit par une limitation de 

l’indemnité due, ou des hypothèses dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, soit par 

l’exclusion totale du versement de dommages et intérêts.  

     Conclusion  

In fine, la covid-19 a soulevé des débats relatifs à l’objet des doctrines adoptées depuis des 

décennies par plusieurs systèmes législatifs. Ainsi, les partisans de la théorie civiliste considèrent 

l’autonomie de la volonté et la force obligatoire du contrat comme principes sacrés et rejettent toute 

possibilité de révision judiciaire. D’autres, admettent la révision judiciaire du contrat pour préserver 

les principes de bonne foi et d’équité. 

Le législateur marocain devra réviser avec beaucoup de précaution sa législation en la matière 

notamment l’insertion de la théorie d’imprévision. À défaut, les cocontractants sont appelés à 

insérer dans leurs contrats des clauses visant principalement le renforcement du lien contractuel. Ces 

clauses jouent un rôle primordial dans la prévention des risques juridiques, le cas du covid-19 en est 

la preuve.  

  

                                                           

953 Roscoe Pound, « Liberty of Contract», The Yale Law Journal Vol. 18, No. 7 , May, 1909, p. 454-487. 

954 J. Pellerin, « Les clauses relatives à la répartition des risques financiers entre contractants », Thèse dactyl. Paris II 1979. 
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 ABSTRACT 

The 21st century was marked by a series of transformations, a very important boom and 

remarkable progress in the technology field and globalization Which made the whole world a small 

village in which communication and access to information is easy . This has increased the amount  

of economic and commercial exchanges, which made the territorial borders between countries lose 

some of their role. The thing that increased the amount of external threats that are planned by 

several people or through networks within a particular country and implemented in another country , 

which is called transnational or transcontinental crime. 

This new phenomenon was a priority and a prim focus for all countries, which prompted 

them to think of finding effective solutions to address it, by unifying their laws, tightening control 

over people and goods, and blocking international and regional agreements and treaties. 

Because of its geographical location as a link between the African continent and its 

European and American neighbors, Morocco was not immune to these threats, and in 

implementation of its international obligations, it found itself in dire need of enacting new laws and 

criminal legislation, where he joined the Palermo 2000 Convention, and made various amendments 

to the Criminal Code, and the 2011 Constitution, which we will discuss in detail in this modest 

work. 

 

ملخص   

    

بمجموعة من التحوالت، وعرف طفرة جد مهمة وتقدم ملحوظ في مجال التكنلوجيا والعوملة، مما جعل  90اتسم القرن         

العالم كله عبارة عن قرية صغيرة يسهل فيها التواصل والحصول على املعلومة، وقد زاد من ذلك حجم املبادالت االقتصادية 

ابية بين الدول تفقد بعضا من دورها، الش يء الذي زاد من حجم التهديدات الخارجية التي والتجارية التي جعلت الحدود التر 

داخل بلد معين وتنفذ ببلد آخر، وهو ما يطلق عليه بالجريمة العابرة من طرف عدة أشخاص أو عبر شبكات  يتم التخطيط لها

 للحدود او العابرة للقارات.

ومحط اهتمام لجميع الدول الش يء الذي دفعها إلى التفكير في إيجاد حلول ناجعة هذه الظاهرة الجديدة شكلت أولوية       

 للتصدي لها، عبر توحيد قوانينها وتشديد املراقبة على األشخاص والبضائع والتكتل في اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية.

ربية واالمريكية، لم يكن املغرب في منئ من هذه وبحكم موقعه الجغرافي كصلة وصل بين القارة االفريقية وجارتيها االو       

التهديدات، وتنفيذا اللتزاماته الدولية، وجد نفسه في أمس الحاجة لسن قوانين جديدة وتشريعات جنائية، حيث انضم إلى 

هذا العمل ، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل في 9100، وادخل تعديالت شتى على القانون الجنائي، ودستور 9111اتفاقية باليرم 

 املتواضع.   
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Dans une économie mondialisée, les frontières semblent perdre plusieurs de leurs fonctions, 

mais les implications de sécurité des nouvelles menaces transnationales ravivent l’intérêt accordé à 

ces lignes de séparation physique entre Etats voisins. 

La tâche de gestion des frontières est une préoccupation majeure, il faut d’abord les 

surveiller et les contrôler afin de détecter les risques d’infiltration des individus et des biens 

indésirables et par la suite faciliter les mobilités des personnes et des biens afin de permettre un 

développement d’activités économiques légales et de diminuer les opportunités de développement 

d’activités illégales 955, car les exigences du système mondial économique requièrent un certain 

degré d’ouverture des frontières et une gestion efficace pour maintenir un degré de sécurité au 

niveau interne de chaque pays.                  

Le crime organisé peut être défini comme l’ensemble de crimes et délits caractérisés par une 

préparation, minutieuse, avec multiples intervenants et différentes interventions, et une dimension 

en général internationale956,  et on constatait qu’il n'est pas commis, seulement à l'intérieur des 

frontières nationales de l'État, mais transcende les barrières et les frontières, alors que la 

planification se faisait dans un pays mais la mise en œuvre ou l’exécution serait dans un autre pays, 

faisant du monde entier son champs d’application, et que les auteurs, qui sont de différentes et de 

multiples nationalités, ne reconnaissaient pas les frontières et les régions. 

Il s'appelait auparavant les groupes mafieux qui opéraient à l’intérieur de leurs  pays qui leur 

servaient comme base ou plateforme  pour  étendre leurs opérations à d’autres pays ; les plus 

anciennes organisations criminelles étaient actives en Italie (mafias) , en japon (les yakuzas),en 

chine (les triades) ;   On peut également le définir  d’au moins deux façons : la première serait de 

désigner par-là les groupements mafieux à proprement parler, ce qui correspond à l’image 

stéréotypée que les gens ont en tête en utilisant le terme de mafias,  la seconde est de se pencher sur 

les réseaux les plus structurés et moins stables qui fournissent les marchés mondiaux avec des 

marchandises et des services sans se soucier des lois957 , en fait, la plus grande partie de ce genre 

du crime se trouve dans ce deuxième cas.                  

                Le 21ème siècle est marqué par des bouleversements qui feront date dans l’histoire de 

l’humanité. On assiste à un vaste mouvement de mondialisation dont il est difficile de prévoir les 

incidences sur les années à venir. Le monde entier est devenu un vaste village. L’ampleur du 

phénomène varie sensiblement d’un domaine de la vie à un autre, tous les secteurs sont touchés. 

 La mondialisation est même exacerbée en matière de communication et de 

télécommunication, cela peut être senti à travers les facilités qui sont offertes dans le domaine de la 

communication et qui permettent d’atteindre les coins les plus reculés du globe terrestre en très peu 

de temps. Les contacts entre les nations et peuples sont facilités par le développement des activités 

touristiques, intellectuelles, économiques et professionnelles958. Les techniques de 

                                                           

955 SEESAC,cross border trafficking in south eastern Europe :assessing trafficking activities in the southern adriatic region,18 

octobre 2003,p13-14. 

956 Voir à ce sujet les dispositions de l’art 01 de la convention de Palerme de 2000, entrée en vigueur 29/09/2003, signée par le 

Maroc le 13/12/2000 et ratifiée le 19/09/2002. 

957 M. Levi, R. Gundur, M. Innes & P. Reuter, S É C U R I T É & S T R AT É G I E / REVUE DES DIRECTEURS SÉCURITÉ D’ENTREPRISE / 

N ° 1 6 / JUIN 2014,p 84 

958 Thèse Pour l'obtention du grade de docteur de l'université de Poitiers UFR de droit et sciences sociales Équipe poitevine de 

recherche et d'encadrement doctoral en sciences criminelles (Poitiers), Soutenue par : Philippe Keubou- le 18 octobre 2012 p 13 
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télécommunication que sont l’internet, le téléphone, le télex, le fax, la radio, la télévision et plus 

généralement les nouvelles techniques de l’information et de la communication, permettent d’être 

au courant des événements qui se déroulent partout dans le monde entier.  

Toutefois,  cette facilité et cet accès libre aux moyens de communication et de 

télécommunication ont pour corollaire l’accroissement de la criminalité, et plus particulièrement la 

criminalité internationale qui a commencé à prendre forme, s'appuyant sur les progressions des 

moyens informatiques et de communication moderne, ce qui a permis, a plusieurs reprises, de 

provoquer des pertes économiques et humanitaires importantes dans les secteurs public et privé.959 

                 La régionalisation des marchés, la création d’espaces économiques communs et des zones 

de libre-échange et la circulation des marchandises et des individus, ont généré de nouveaux espaces 

sociaux caractérisés par des problèmes de sécurité, dont les répercussions dépassent largement la 

capacité d’un seul État à intervenir seul face à ce fléau international. Ainsi l’une des manifestations 

du vaste mouvement de mondialisation, auquel on assiste de nos jours, est la facilité de 

communication et de télécommunication.  

Celle-ci a pour impact l’accroissement de la criminalité et plus particulièrement de la 

criminalité internationale. Cette dernière peut être définie comme étant la manifestation des 

comportements qui portent atteinte non seulement aux valeurs sociales protégées par les États, mais 

aussi à celles protégées par la communauté internationale, garante de l’ordre public international. 

C’est dire que les États ont l’obligation de participer à la lutte contre ces infractions.  

A cet effet, les législations pénales des différents Etats doivent se mettre en harmonie avec 

les instruments internationaux pour une bonne coordination de la lutte contre tous ces crimes. En 

développant des marchés économiques communs, les États ont besoins à de nouvelles formes de 

coopération en matière de sécurité afin de lutter contre les phénomènes criminels transnationaux 

risquant de compromettre la prospérité des échanges économiques et la sécurité des individus.  

L’instauration de ces espaces a notamment mis en évidence la nécessité d’accroître le 

contrôle des flux migratoires et la surveillance des activités criminelles dans les zones 

transfrontalières caractérisées par leur porosité et leur vastitude.  Cette demande de sécurité a 

provoqué un effet d’entraînement élargissant les traités de coopération au domaine judiciaire et 

pénal exigeant une plus grande collaboration entre tous les appareils policiers nationaux. Les 

implications d’un tel débordement se sont manifestées par l’émergence de structures et 

organisations policières internationales et une extension des pouvoirs des polices nationales par 

l’intermédiaire des traités d’assistance et entraide légales mutuelles. On voit ainsi apparaître des 

espaces communs de sécurité dans lesquels, les organisations policières sont amenées à partager 

leurs informations et leur savoir-faire 960 selon des ententes ayant pour vocation  de soutenir les 

enquêteurs, de favoriser l’échange de renseignements et d’accroître la coordination opérationnelle 

des forces policières nationales dans la lutte contre la criminalité transnationale. 

                 L’organisation des nations unies s’est largement préoccupée par l’émergence des 

problèmes internationaux de sécurité et les modes de faire face à ce  phénomène qui n’est pas  

nouveau, signe de modernité  , mais qu’il a toujours et longtemps  existé, et que la société humaine 

s’est constamment intéressée de le combattre en favorisant une coopération internationale de la 

                                                           

بكلية 9101أبريل  91/90رواد ميلود صقر، الجريمة املنظمة في ليبيا وتأثيرها على البلدان املغاربية، أشغال الندوة الدولية التي نظمت بتاريخ  959

                                                                           91قتصادية واالجتماعية جامعة محمد األول وجدة الصفحة العلوم القانونية واال

960 Nadia GERSPACHER, Frédéric LEMIEUX, COOPÉRATION POLICIÈRE, MARCHÉ DE L’INFORMATION ET EXPANSION DES 

ACTEURS INTERNATIONAUX : LE CAS D’EUROPOL, Revue internationale de criminologie et de police scientifique et technique 

Université de Montréal 25 septembre 2005 p3 
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justice pénale qui se trouve souvent  confrontée à  de deux système de justice  qui n’étaient 

classiquement pas faits pour se rencontrer : le premier système est celui  de la répression pénale 

présentée généralement sous l’angle de la souveraineté nationale et de la territorialité ; Le deuxième 

système est celui d’une justice internationale qui exige et postule le dépassement de ces principes de 

souveraineté , de territorialité et de compétence dont la nécessité  de trouver un équilibre entre 

efficacité répressive et droits des justiciables au niveau interne et international. Ces crimes organisés 

et transfrontaliers sont une constante de l’histoire de l’humanité, histoire qui montre qu’il se sont 

diversifiés, planifiés, structurés, ou organisés, en parallèle avec l’Etat qui se diversifiait, se 

planifiait, se structurait, bref, s’organisait.   

             Depuis une vingtaine d’années, c’est dire :  tardivement, la communauté internationale 

nourrit une inquiétude croissante envers les menaces posées par la criminalité transnationale 

organisée ; Elle  s’est rendue compte de la gravité et la progression des organisations criminelles 

dans ces dernières décennies et se trouvait dans la nécessité d’unir les efforts pour les confronter, les 

poursuivre et éradiquer leurs sources, et  préconise de renforcer la coopération et l’échange de 

renseignements entre différents organismes publics concernés par la lutte contre la criminalité qui 

dépasse les frontières  , tant sur le plan national qu’international, mais cela reste impossible et hors 

de portée alors que les parties maintiennent leurs intérêts étroits.  

Ce fléau constitue donc, depuis plusieurs années, un sujet d’inquiétude majeur pour les 

nations unies avec  toutes ses agences, instances , tous les fonds et tous les programmes qui ne 

séccent de tirer la sonnette d’alarme sur son ampleur et sa fréquence multidimensionnelle et les 

dangers imminents que représentent les groupes criminels,  et la nécessité de les combattre d’une 

façon efficace et accrue avec une pleine application des conventions et résolutions du conseil de 

sécurité des nations unies déjà signés et  qui ont explicité des obligations qui incombent aux Etats  

pour faire front aux actes qualifiés transfrontaliers tel que terrorisme ,extrémisme, cybercriminalité, 

la traite des personnes , blanchiment de l’argent sale etc……en toute urgence  par le biais d’une 

action multilatérale sur la base d’une entraide Etatique intensifiée et  de grande haleine sur tous les 

niveaux tel que  le domaine policier, judiciaire et gouvernemental . 

Les mesures prises au niveau international se traduisaient par l’élaboration et l’adoption  

d'une stratégie globale  basée sur une politique  sécuritaire  visant à lutter contre la criminalité 

transfrontalière à travers la signature de différentes conventions internationales  pour  faciliter 

l’entraide entre les pays,  tel que  le processus d'extradition, de poursuite des criminels  au-delà des 

frontières des Etats membres aux conventions et de diffuser des principes  des valeurs nobles à 

travers les médias qui ont une mission d’information des citoyens de la gravité des dangers de leur 

participation à des groupes criminels agissant soit au niveau interne comme au niveau international,  

notamment les adultes qui constituent la majorité de la  population  productive des richesses. 

Ajoutant à cela des mesures de contrôle des flux monétaires de l’argent sale et douteux pour 

ne pas s’infiltrer dans le tissu économique en créant des sociétés ou en investissant dans l’économie 

légale des capitaux capables d’engendrer non seulement des grands dégâts en cas de déplacement, 

mais aussi susciter la suspicion de tout investissement en fragilisant l’économie de tout l’Etat 

notamment son  secteur formel  et par conséquent affecter sa concurrence et son image  dans le 

marché international  961 , aussi les flux financiers illicites provenant d’infractions financières 

privent les pays , et notamment ceux qui sont en développement , de ressources qui pourraient servir 

à financer leur développement à long terme. 

                                                           

وم القانونية ، كلية العل9101أبريل  91/90عبد هللا إدريس ي، الدول املغاربية والتهديدات الحدودية، أشغال الندوة الدولية التي نظمت بتاريخ  961

22واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، الصفحة   
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                 A chaque fois que l’Etat réglementait une activité au niveau interne, le crime organisé est 

intervenu pour exploiter ces nouvelles plages d’activités et ces sources de profit. La seule chose qui 

ait changé au cours de l’histoire, c’est la réponse, la riposte, la réaction de la société et de l’Etat au 

crime organisé.   Or, la difficulté de pouvoir aboutir à une certaine efficacité de la répression dans 

l’ordre international a souvent conduit jusqu’à présent à privilégier cet aspect de 

l’internationalisation des droits pénales internes en toute conformité avec les conventions, accords et 

traités internationaux, que les Etats ont déjà ratifiés  962 

               Le concept de criminalité transfrontalière est ambigu, confus et complexe, ce qui rend 

difficile l’unanimité sur sa définition et sur son sens, vu la diversification des infractions qui 

peuvent être qualifiées étant comme transfrontalières et  déterminer  sa structure et l'impossibilité de 

limiter  ses objectifs et ses effets tentaculaires, ce qui a donné un effet éloquent dans l'émergence 

d'un grand nombre de concepts et de définitions qui varient selon la partie qui a proposé la 

définition  ou sa  base à partir de laquelle elle  a pu réagir ,  ce qui rendra impossible par la suite de 

formuler des stratégies efficaces et des plans d’action multilatérales fructueux capables  de  la 

combattre.  

Le terme crime transnational a été utilisé  par les Nations unies il y a 25 ans en tant que 

terme fourre-tout qui a incorporé quelques 18 catégories d'activités, y compris le terrorisme et la 

piraterie aux côtés des activités criminelles organisées , cette expression de la criminalité 

internationale  n’a été définie , auparavant ,ni dans les dictionnaires ordinaires et juridiques, ni par 

les  doctrines , la reconnaissance de la croissance et de l'importance d'un tel crime est certainement 

largement diffusée, et au moins certaines formes de crime, telles ont inspiré une bonne partie de 

l'attention des criminologues et des entités gouvernementales. 

 La première convention internationale en ce domaine datait de 1925. Depuis, cette date, 

l’arsenal juridique de la communauté internationale n'a cessé de se renforcer, à tel  point de faire de 

la lutte contre la criminalité transnationale un champ d'action essentiel et primordial de la 

coopération internationale. 

Les États se sont organisés donc pour répondre à cette nouvelle forme de criminalité, la 

convention des Nations Unies  de Palerme contre la criminalité transnationale organisée et ses 

protocoles 963aditifs, représentent une première et décisive riposte à ces menaces et fournissent un 

ensemble unique d’outils juridiques et un cadre global pour une politique criminelle concertée ,  

définie  et visant à démanteler les organisations criminelles et à assigner leurs chefs devant la 

justice. 

Cette politique se retrouve, bien qu’avec quelques différences, dans les législations et 

pratiques nationales de nombreux pays appliquée avec succès à une vaste gamme d’infractions, y 

compris aux formes émergentes de criminalité. Cette Convention demeure un instrument essentiel 

pour pouvoir appliquer la politique en question à tous les niveaux du système de justice pénale. 964 

Cet accord représente un tournant historique dans la lutte contre la criminalité organisée 

transnationale puisqu’il s’agit du premier instrument juridique contraignant des Nations Unies dans 

                                                           

962 Pierre-Henri BOLLE DE QUELQUES ASPECTS DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET DE LA LUTTE CONTRE ICELLE revu 

EGUZKILORE Numéro 11. San Sébastian Décembre 1997 p 234  

963 Cette convention, qui est rentrée en vigueur le 29/09/2003, a été signée par le Maroc le 13/12/2000 et ratifiée le 19/09/2002. 

964 Yury Fedotov Directeur général / Directeur exécutif Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, RECUEIL D’AFFAIRES 

DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE, octobre 2012, p VII  
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ce domaine. Il faut noter, bien sûr que la Sicile, le lieu choisi pour sa conclusion, était hautement 

symbolique. 

                 L’objectif de cette convention était de fournir une définition universelle du crime 

organisé transfrontalier, ainsi qu’un dispositif répressif général complété par trois protocoles visant 

les trafics spécifiques de femmes et d’enfants, de migrants clandestins et d’armes à feu. La 

Convention met en avant l’importance de la coopération interétatique afin de prévenir et de 

combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée puis s’emploie à donner 

certaines définitions précises et unanimes, notamment celle de groupe criminel organisé 965 , celle 

d’infraction grave, ou bien encore produit du crime, elle a essayé de donner pour la première fois 

une définition universelle du crime transnational organisé et de diverses notions de droit pénal, on a 

parlé aussi du rapprochement des législations pénales et développement de la coopération judiciaire 

par la création de procédures d'entraide judiciaire , d'extradition et transfert des personnes 

condamnées ou recherchées. 

            Selon les dispositions de l’article 3, premier alinéa de ladite convention qui datait du 15 

novembre 2000 « une infraction peut être qualifiée comme transfrontalière si elle est commise dans 

plus d’un pays, commise dans un pays mais par une organisation criminelle agissant dans plus d’un 

pays, commise dans un pays mais la planification se fait dans un autre pays ou enfin elle est 

commise dans un pays mais son exécution se fait dans autre. 

  Partant de cette définition, on pourrait définir la criminalité internationale comme étant 

l’ensemble des infractions à la loi pénale internationale commises dans le monde entier pendant une 

période donnée à partir du moment où il n’existe pas à proprement dit une loi pénale internationale, 

ce texte édicte des conditions à remplir pour que l’infraction tout d’abord pourrait être qualifiée 

d’internationale :  

Dans le premier cas où elle présente un élément d’extranéité, c’est dire qu’elle est rattachée à 

deux Etats au moins, ce rattachement de l’infraction à deux pays doit cependant être suffisamment 

fort, en ce sens que l’infraction doit porter concrètement atteinte à deux ordres publics nationaux 

distincts. Cette atteinte est tout d’abord caractérisée par rapport au contenu de l’infraction, 

autrement dit par rapport à ses éléments matériel et moral. L’élément moral étant difficile de 

localiser indépendamment de toute extériorisation, il semble alors raisonnable de conclure que 

l’infraction devient avant tout internationale par son mode de réalisation ou ses modalités 

d’exécution, c’est-à-dire lorsqu’elle se déroule au moins dans deux pays différents.966 

               A signaler que la nationalité de la victime n’entache pas cette qualification internationale 

de l’infraction, c’est dire qu’il est délicat de conclure que l’infraction commise à l’étranger par un 

marocain par exemple ou sur un autre marocain viole à coup sûr la loi marocaine et présente donc 

automatiquement une dimension internationale. En effet, l’illicéité d’un acte commis à l’étranger, 

autrement dit sa figure infractionnelle apparaît, sauf exceptions, c’est-à-dire indépendamment des 

éléments d’extranéité, de manière assez naturelle, une infraction peut basculer du domaine national 

vers le domaine de l’infraction internationale parce qu’elle porte atteinte à une valeur internationale, 

autrement dit à une valeur qui intéresse la communauté internationale toute entière , mais il se peut 

que ce critère d’extranéité soit dépassé pour cette qualification ; En effet il y a des infractions qui 

peuvent être qualifiées internationales alors même que son exécution ne dépasse pas les frontières 

d’un pays tels que les crimes de guerre , le génocide, crime contre l’humanité , tous ces crimes  

                                                           

965 Article 5 de la convention de Palerme de 15 novembre 2000. 

966 Marie Duffourc et Amane Gogorza, rapport scientifique de L’INSTITUT DES Sciences CRIMINELLES ET DE LA JUSTICE, LA 

DIMENSION Internationale DE LA JUSTICE Pénale, Novembre 2011 p 20 
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peuvent tout à fait se consommer et exécuter au seins d’un Etat et sur son territoire indépendamment  

de tout élément d’extranéité. 

                    Plus précisément,  et de ce qui précède , l’infraction dite internationale est celle dont la 

réalisation menace ou porte atteinte à un ordre  supranational, quel que soit d’ailleurs le niveau 

d’internationalisation , donc une infraction peut  perdre le caractère national soit en raison de ses 

modalités d’exécution , c’est à dire  parce qu’elle se réalise de manière internationale dans plus d’un 

Etat  en dépassant les frontières ou lorsque les activités criminelles franchissent les frontières 

nationales. 

Certains criminologues parlent de ce qu’on peut appeler  «  la mondialisation du crime »967 

, on peut définir la criminalité internationale comme étant l’ensemble des infractions prévues par les 

normes pénales internationales, commises dans le monde pendant une période déterminée,  Il s’agit 

également de l’ensemble des comportements qui portent atteinte, non seulement aux valeurs 

sociales protégées par chaque Etat, mais aussi à celles protégées par la communauté internationale 

toute entière : soit en raison de sa nature parce qu’elle touche à une valeur internationale , donc il y 

a lieu de prendre en considération les deux conditions à savoir :  la condition de territorialité ou 

extranéité  ,et  la condition des valeurs protégées ; ces deux conditions ne sont pas cloisonnées,  

autrement dit :  les infractions  sont en effet internationales à la fois parce qu’elles sont susceptibles 

de concerner plus qu’un  Etats  mais également parce qu’elles portent atteinte à un ordre public 

universellement protégé ,elles peuvent être  des crimes odieux, actes abominables qualifiés de crime 

de guerre, génocide et crimes contre l’humanité, qui révoltent la conscience humaine, les auteurs ont 

donné la dénomination des infractions internationales par nature ou matérielles 968,  Il s’agit des 

comportements qui portent atteinte à l’ordre public international.  

C’est pourquoi, leur répression a d’abord été assurée par la communauté internationale qui a 

créé des juridictions pénales internationales et qui doivent être assistées par des juridictions internes 

des Etats. 

            Au niveau gouvernemental, les groupes criminels opéreraient dans toutes les sortes de 

démocraties : grandes puissances en déclin, puissances économiques émergeantes ou en voie de 

développement, Ils infiltreraient les gouvernements, assumeraient des responsabilités étatiques, 

constituant ainsi une menace contre la démocratie, affectant la société civile, la libre concurrence, 

les droits de l’Homme, la liberté d’information, créant un climat d’intimidation. 

 Au niveau économique, le crime organisé aurait des tendances monopolistiques : acquisition 

des secteurs clé des économies nationales, exploitation de la privatisation, alliance entre groupes 

criminels qui ne seraient pas que des contre-Etats, ou des contre-gouvernements, les frontières leur 

sont un avantage plus qu’un obstacle et les chances d’impunité sont énormes, car les malfaiteurs 

peuvent se déplacer librement d’un pays à l’autre pour trouver refuge, donc on assiste à une 

internationalisation des infractions qu’on doit opposer une internationalisation de la justice pénale et 

de la coopération a travers des mécanismes et instruments d’entraide que ce soit sur le plan 

international , régional ou enfin sur le plan interne . 

         A l’instar de l’ordre public interne qui traduit les exigences fondamentales et qui a pour 

vocation la régie de la vie dans une société donnée et durant une période déterminée, la société 

internationale a aussi un ordre public qui peut être considéré comme étant l’ensemble des règles 

impératives, édictées par elle, et qui sous-tendent le maintien de la coexistence organisée des États 

                                                           

 002، ص 9103، فبراير /أبريل 04مومن محمد، جريمة تمويل اإلرهاب في القانون املغربي، مجلة محاكمة، العدد  967

968  LOMBOIS (C.), Droit pénal international, 2e édition Dalloz, année 1979, page 177. 
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souverains969. Il en est de même des agissements qui, sans menacer directement l’existence de la 

société internationale, blessent les intérêts que les États ont en commun.  

            Tout comportement qui viole cet ordre public international peut être qualifié d’infraction 

internationale et qui nécessite une action multilatérale qui a pour vocation la prévention et la 

répression de ladite infraction , et que son efficacité ne peut être obtenue sans une coopération 

interétatique accrue , cette coopération s’est traduite depuis longtemps par la signature et la 

ratification de plusieurs conventions et traités internationaux , d’autres formes de cette coopération 

ont été mis en place au niveau régional  sur le  plan policier ,judiciaire ou pénitentiaires tel que 

,l’extradition  qui est une procédure internationale , c’est-à-dire la livraison des délinquants déjà 

jugés ou condamnés réfugiés à l’étranger dans un autre pays 970. 

Intérêt du sujet 

             

          Cette recherche vise donc, pour la communauté professionnelle, à fournir aux décideurs 

politiques et économiques une information objective, dépassionnée claire et nécessaire à ce délicat 

exercice d’équilibre entre la connaissance exacte de l’activité de ce genre du crime et ce que cela 

coûte au sein de la communauté internationale toute entière sur le monde des affaires et à tel point 

ou à quel niveau les moyens de coopération menés par les Etas ont réussis à faire face à ce fléau 

mondial ? Par coûts, nous n’entendons pas seulement les coûts financiers mais aussi les coûts en 

termes de crédibilité et légitimité sociales, les coûts qui découlent de l’action des criminels les plus 

aguerris et les e-criminels qui rançonnent les grandes entreprises en les menaçant de neutraliser 

leurs sites, en volant la propriété intellectuelle, réduisant ainsi la confiance du public dans le 

commerce électronique par exemple.  

         Pour la communauté académique et scientifique, cette recherche qui n’est pas la première à 

étudier et chercher dans ce thème, constituera une base de recherche et une valeur ajoutée pour les 

futurs chercheurs qui vont avoir une idée récente en la matière et essayer de poursuivre la recherche 

scientifique en partant par ce qu’elle va leur fournir comme  appréciation exacte et actualisée de ce 

que l’on sait ou non sur l’importance et la distribution géographique des différentes formes de crime 

transfrontalier en essayant de mettre au point pour l’avenir un cadre méthodologique sérieux et 

cohérent permettant de mieux conceptualiser ses coûts inhérents  que les milieux d’affaire et les 

gouvernements ont à payer.  

Les futurs chercheurs pourront aussi utiliser cette évaluation et ce cadre de pensée pour 

traiter les données empiriques sur le crime transfrontalier, pour autant qu’elles soient disponibles et 

suffisamment fiables, afin de produire des estimations sûres et mieux renseignées sur ses coûts 

directs ou indirects sociaux et économiques.  

             

Problématique  

               C’est dire que la prévention et la lutte contre la montée de la criminalité transfrontalière  

en aval ou en amont, l’émergence de nouvelles formes des crimes transnationaux et le nombre élevé 

des attentats meurtriers et, qui ont frappé de plein fouet plusieurs pays ainsi la montée des pouvoirs 

                                                           

969 On exclut de toute convention tout Etat qui n’a pas la pleine souveraineté sur un territoire donné et qui ne bénéficie pas d’une 

reconnaissance par la communauté internationale notamment l’ONU. 

970 Roger merle, André Vitu, traité de droit criminel, tome1, cinquième édition Cujas, année, p 392  
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des groupes criminels, nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques 

criminelles adéquates pour prévention et sanction sur les plans interne, régional et international : 

 Bien sûr, l’action internationale contre les différentes formes de criminalité transfrontalière   

est primordiale, que ce soit par la prévention ou, quand celle-ci est inévitablement inopérante, par 

l’action publique judiciaire ou les sanctions administratives, cette action transfrontalière dans les 

enquêtes et la prévention de base contre la corruption et la fraude peut minimiser les coûts de justice 

criminelle que les milieux d’affaire et les entreprises ont à payer.  

Par coûts, nous n’entendons pas seulement les coûts financiers mais aussi les coûts en termes 

de crédibilité et légitimité sociales. Pensons par exemple aux coûts qui découlent de l’action des 

criminels les plus aguerris et les cybercriminels qui rançonnent les grandes entreprises en les 

menaçant de neutraliser leurs sites, en volant la propriété intellectuelle, réduisant ainsi la confiance 

du public dans le commerce électronique ou via les modes nouveaux de communications.971  

En effet, chaque Etat se trouve dès lors dans l’obligation d’assumer une triple responsabilité 

1- Sur le plan international : 

 

           Il appartient non seulement à chaque Etat de participer activement à l’élaboration des 

instruments internationaux de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, notamment 

les conventions internationales et l’adhésion massive à l’arsenal juridique adopté par l’ONU, mais 

aussi de les ratifier ou d’y adhérer activement et d’une façon efficiente et effective et de les intégrer 

dans ses législations internes en la matière en faisant de ces conventions les lois suprêmes , il s’agit 

donc de se conformer aux exigences des standards internationaux , et de consacrer une volonté 

claire d’adhérer à la communauté des Nations unies  et l’application des recommandations  des 

organisations internationales œuvrant dans le domaine de la lutte contre la criminalité 

transfrontalière tel que GAFI ,FMI…….  

2- Sur le plan régional : 

 

          Plusieurs facteurs communs régionaux nécessitent l’adoption des traités de coopération au 

domaine judiciaire exigeant une plus grande collaboration entre les appareils policiers nationaux 

,notamment  à l’intérieur des zones de libre-échange ,qui bénéficient d’une extension de leurs 

pouvoirs par l’intermédiaire des traités d’assistance légale mutuelle, en vertu de laquelle ces 

organisations policières sont amenées à partager leurs informations et leur savoir-faire avec la mise 

en œuvre d’un plan d’action commun contre la montée de la criminalité transnationale et de 

favoriser l’échange de renseignements, ainsi le déploiement de nombreuses structures conjointes 

chargées de la surveillance des frontières et des flux migratoires, de la lutte au trafic de stupéfiants,  

des armes et individus.972  

                                                           

971 Michael Levi, revue sécurité et stratégie, Impact économique, financier et social du crime organisé dans l’Union Européenne, 

Édition : Club des Directeurs de Sécurité des entreprises, nr 16, année2014, p84. 

 

972 Nadia Gers Pacher et Frédéric Lemieux, coopération policière, marché de l’information et expansion des acteurs internationaux 

: le cas d’Europol, revue internationale de criminologie et de police scientifique et technique, éd université de Montréal, 25 

septembre 2005 p 3 
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3 - sur le plan interne : 

              Par des considérations économiques et sociopolitiques , Il est évident aujourd’hui plus que 

jamais de perfectionner les dispositifs juridiques et de mettre sur pied une politique criminelle 

adéquate prévoyant des normes d’incrimination et des mécanismes de coopération avec les autres 

Etats, à cet effet, les législations pénales doivent se mettre en harmonie avec les instruments 

internationaux pour une bonne coordination de la lutte contre tous ces crimes et en toute conformité 

avec celles prévues par les conventions et traités internationaux ; il est évident aussi  d’accroître le 

contrôle des flux migratoires et la surveillance des activités criminelles dans les zones 

transfrontalières et mieux identifier et spécifier les contraintes structurelles, culturelles qui limitent 

ou qui constituent des obstacles face à ces activités opérationnelles  . 

            Il s’agit donc d’un grand défi et un souci majeur des Etats que la communauté internationale 

doit renforcer des mesures appropriées en vue de trouver une solution à la montée en puissance des 

groupes criminels avec une action multidimensionnelle menée sans répit, mais reste à se poser la 

question : 

          Quels sont les principaux facteurs qui créent de nouvelle forme de criminalité ? Comment 

peut-on évaluer l’impact et les retombés négatives de la criminalité transfrontalière sur le monde des 

affaires ? Quels sont les principaux défis qui se posent face à la coopération internationale et aux 

systèmes de justice pénale pour lutter contre ce type de criminalité et à quel point cette coopération 

a réussi à contourner ce fléau ? 

          A toutes ces questions, on peut traiter le sujet de différentes manières, il me parait utile de 

subdiviser ce travail en deux parties selon le plan suivant : 

 

 

A – les instruments de lutte contre la criminalité transnationale au niveau international  

1- La coopération internationale 

2- L’impact de cette coopération sur le monde des affaires  

B – les instruments de lutte contre la criminalité transnationale au niveau interne 

1- Au niveau institutionnel 

2- Au niveau législatif 

           A – les instruments de lutte contre la criminalité transnationale au niveau international : 

         Le progrès technique 973 et l’émergence des moyens nouveaux de communication sont tous 

des éléments et facteurs qui ont favorisé  l’apparition de nouvelles formes de criminalité 

transnationale telles que la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants ou des armes, le faux 

monnayage, le vol et l’escroquerie sont souvent l’œuvre de bandes aux ramifications nombreuses, 

parfaitement organisées et équipées à tel point qu’un Etat seul ne peut faire face ce qui nécessite une 

coopération mondiale ou internationale avant d’autres formes de coopération . 

1 La coopération internationale 

            Les différentes actions menées par les organes de l’ONU depuis plusieurs années , ont été 

couronnées par l’adoption des Etats membres d’une stratégie commune contre les infractions 

                                                           

973 Amandine Scherrer, Le G8 face au crime organisé, édition de l’Institute d’Études Politiques de Paris, Numéro 11, Février 2005 , p 

4-5 
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transnationales le 15 novembre 2000974 , elle fait bel et bien partie de l’arsenal juridique mondial , 

c’est la première fois que tous les Etats membres à la convention conviennent d’une approche 

commune pour combattre et faire face contre les crimes qui dépassent les frontières d’un Etat et que 

lui  ne peut intervenir seul , l’approbation de cette stratégie représente le fruit de plusieurs années de 

travail et de négociations et répond à l’engagement solennel pris par les signataires , la stratégie en 

question prend la forme d’une convention à la quelle sont annexés des protocoles aditifs et qui 

représentent , eux aussi , des instruments de coopération très efficaces et  qui ont pu , à un certain 

degré, amélioré l’efficacité des activités  pour la lutte contre différentes formes d’infractions 

transfrontalières menées au niveau national, régional et international tel que le blanchiment 

d’argent, la traite des personnes, le trafic des armes et leurs composantes 975;  

Il s’agit d’une démarche stratégique et opérationnelle commune dans la lutte contre ce genre 

d’infractions. Cet accord représente un tournant historique dans la lutte contre la criminalité 

transnationale puisqu’il s’agit du premier instrument juridiquement contraignant des Nations Unies 

dans ce domaine. L’objectif de cette Convention était de fournir une définition universelle du crime 

organisé transnational ainsi qu’un dispositif répressif général complété par trois protocoles visant les 

trafics spécifiques de femmes et d’enfants, de migrants clandestins et d’armes à feu. 

 La convention met en avant l’importance de la coopération interétatique afin de prévenir et 

de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée puis s’emploie à donner 

certaines définitions précises, notamment celle de groupe criminel organisé qui désigne : « un 

groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert 

dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves (…) pour en tirer, directement ou 

indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, celle  d’infraction grave qui  

désigne  un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le 

maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ,   ou bien encore  le 

produit du crime qui a été défini comme  tout bien provenant directement ou indirectement de la 

commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ».   

            La Convention encourage fortement les Etats membres à entretenir une coopération 

interétatique basée sur un cadre leur permettant de s’ouvrir et de comparer leurs expériences en 

matière de procédures , de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes 

pratiques et de travailler à la coordination des politiques criminelles nationales et internationales 

pour arriver enfin à une simplification des procédures et les techniques d’enquêtes qui peuvent être 

conjointes et dépassant les compétences territoriales par des organes d’investigation qui pourront 

intervenir dans d’autre pays dans le cadre d’une entraide judiciaire976 , et essayer de surmonter les 

difficultés liées à la différence des systèmes judiciaires dans le domaine pénal relatif à chaque pays,. 

En outre ,les Etats membres se sont mis d’accord pour que la Convention contienne les 

dispositions  relatives notamment à l’obligation de criminaliser des activités déterminées, à la 

prévention, aux enquêtes et aux poursuites pénales , en effet elle les incite aussi à incriminer 

pénalement au sein de leurs législations internes certains actes commis intentionnellement 

notamment : la participation à un groupe criminel organisé  ; le blanchiment du produit du crime 

977 ; la corruption , l’entrave au bon fonctionnement de la justice.  

                                                           

974 Résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 

975 Hamid Rbii, le défi du terrorisme et de l’extrémisme violent au Maghreb, revue d’histoire maghrébine, nr 165, février 2017, 

p187 

976 Article 16 et 17 de la même convention  

977 Article 5 et 6 de la convention de Palerme du 15 novembre 2000.  
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A cet égard, il est à souligner que des mesures de saisies et de confiscation des produits du 

crime doivent être prises, cette mesure représente une certaine complication avec la diversification 

des infractions et les moyens utilisés ,ce qui nécessite un  rapprochement et une cohérence des 

législations et instruments législatifs sur la base d’une confiance mutuelle,  notamment en matière 

d’incrimination et de pénalisation et une reconnaissance réciproque des décisions pénales émanant 

des différentes autorités judiciaires978. 

A souligner aussi la nécessité d’ assurer et adopter les  règles des droits internes des Etats 

membres,  prévenir et de démolir les conflits de compétence entre ces Etats en matière 

d’investigations , poursuites et d’arrestations, et d’adopter des règles minimales relatives aux 

incriminations et aux sanctions tout en respectant la diversité qui correspond à des réalités et 

coutumes internes  dont il n’est pas possible de faire abstraction ou de les surmonter tel que la 

souveraineté.  

                 Cette convention avait deux objectifs principaux :  

-Le premier vise à éliminer les différences, au sein des systèmes législatifs nationaux, ces différends 

ont déjà bloqué l'assistance mutuelle dans le passé tel que les conflits internationaux de compétence 

en matière pénale qui postule le dépassement des principes de souveraineté et de territorialité et qui 

bloquent d’avantage l’action de la police et de la justice.  

- Le second, quant à lui, vise à mettre en place des normes communes pour les législations 

nationales, de façon à ce qu'elles puissent lutter avec efficacité et efficience contre la criminalité 

organisée transfrontalière.  

Elle cherche également à ce que les Etats s'attaquent aux causes profondes de la criminalité 

transnationale. Elle englobait, ainsi, des mesures fortes qui vont permettre aux responsables du 

respect de la loi de confisquer les avoirs criminels et de prendre des mesures énergiques en matière 

de blanchiment d'argent sale. Elle a lancé aussi un appel visant à favoriser la protection des témoins 

et l’assistance des victimes.979 Ces objectifs ne peuvent être atteints sans amélioration de 

l’application des droits positifs nationaux, quels qu’ils soient, de fond comme de forme, des droits 

d’ailleurs engagés dans un processus d’harmonisation avancé, l’accélération et la simplification de 

l’entraide internationale, sur le plan  judiciaire et surtout policier, le renforcement qualitatif et 

quantitatif des moyens à disposition de la police et de la justice pénale tel que : infrastructures, 

équipement, effectifs compétents et spécialisés , budget.980 

             Si la mondialisation a favorisé le développement de technologies éventuellement utiles aux 

activités criminelles traditionnelles, a contribué au développement de certaines représentations sur le 

crime transnational organisé, elle aurait transformé les diverses organisations criminelles en réseau, 

voire en acteur unique à l’échelle planétaire et provoqué l’émergence d’une nouvelle menace. 

 Les nouvelles techniques de l’information et de la communication facilitent la commission 

d’une multitude d’infractions telles que les fraudes aux cartes de crédit, la pédophilie et les 

contrefaçons de tout genre ,le détournement d’avion, la prise des otages, le terrorisme et la pollution 

sont devenus des fléaux communs à tous les Etats et contre lesquels,  ceux-ci ont dû mettre sur pied 

                                                           

978 Amandine Scherrer, Antoine Mégie et Valsamis Mitsilegas, La stratégie de l’Union européenne contre la criminalité organisée : 

entre lacunes et inquiétudes, Cultures et Conflits, Sécurité et protection des données, été 2009 n° 74,  

979 Publié par le Département de l'information de l'ONU DPI/2088/F lors du dixième congres des nations unies pour la prévention 

du crime et le traitement des délinquants 

980 Pierre-Henri bolle, de quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle, San Sébastian Numéro 11, 

Décembre 1997 p 237 
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des dispositions répressives particulièrement sévères via une coopération interétatique  intensifiée et 

accrue ,et  que malgré celle-ci  ,  les résultats restent  fragmentaires et inaptes pour  contourner ce 

fléau qui ne cesse de s’agrandir et s’élargir et provoquer des dégâts économiques et humains  très 

considérables. 

Cette situation est très vivement constatée à travers  les nouvelles formes du terrorisme qui 

s’est transformé de son mode classique d’exécution ,qui est les bombes et les voitures piégées , à un 

nouveau mode appelé < hyperterrorisme> tel que la répercussion des citoyens innocents dans la rue 

en utilisant des  camions-bélier en  Nice en France et Berlin ou les attaques au couteau981 ,ou en 

utilisant des armes à feu d’une façon individuelle et très pointue. 

Les liens entre réseaux criminels et groupes terroristes pourront  prendre différentes 

modalités et ils sont une source de préoccupation majeure et que l’on assiste en outre aujourd’hui à 

des actes de terrorisme à fort impact, mais nécessitant des moyens financiers réduits, comme le 

prouvent les récents attentats déjà cités commis en Europe comme dans toute partie dans le 

monde.982, et que les auteurs ,de nationalités différentes reconnaissent leur alliance aux groupes 

terroristes tel qu’Al-Qaïda , Daech ,bokoharam au Nigeria , Ansar Eddine et le Mujao  ;  

La puissance terroriste est montée peu à peu en progression et en puissance,   ce qui rend sa 

prévention et son éradication plus difficiles , on assiste aussi à des nouvelles formes d’infractions 

contre l’environnement 983comme des pollutions de grande envergure résultant d’activités très 

dangereuses (hydrocarbures, nucléaire… ; et cela à plusieurs raisons : tout d’abord , de réelles 

réticences étaient palpables du fait que les Etats restaient profondément attachés à une conception 

nationale de la répression pénale.  

Selon eux, seul un niveau national était réellement efficace pour pouvoir appliquer la chaîne 

pénale telle que la recherche des auteurs d’infractions, poursuites, jugement, condamnation, cette 

situation va profiter aux groupes criminels en l’absence de l’autorité de la chose jugée entre Etats.  

 Le transfert de cette compétence du niveau national au niveau supranational aurait créé un 

lien trop distendu entre la réalité des faits et son traitement au-delà des frontières, à ce niveau se 

pose un problème de la souveraineté et le contrôle exclusif de l'État sur son territoire délimité par 

ses frontières.  

Ainsi, le terme juridiction fait partie du discours conventionnel de justice pénale et les 

parallèles de la souveraineté à certains égards. Dans un contexte de mondialisation croissante et les 

crimes transnationaux, les demandes souveraines deviennent de plus en plus problématiques ou non 

pertinentes et constituent des freins à l’encontre de toute coopération interétatique. 

                Ce genre de criminalité  contourne la répression en profitant des contradictions entre les 

législations nationales des Etats membres et ce, d’autant plus facilement que ceux-ci n’ont pas 

adopté une définition commune du concept de criminalité transfrontalière qui dépasse leurs 

frontières et  qui semble varier selon les réalités historiques et culturelles de chacun, cela revient au 

constat que si la délinquance internationale ne souffre d’aucune frontière, les moyens de poursuite et 

de répression sont conditionnés par des frontières juridiques et politiques tenant à l’une des  

                                                           

981 Pasquier,  Pierre ,  Le blessé par attentat  terroriste ,   Edit eur:  John Libbey ,  année :  2018 p14  

982 INTERVIEW DE MADAME Michèle RAMIS, Ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée Revue de la 

coopération de sécurité et de défense, nr 277, novembre 2015, p4 

983 Gounelle Max ,  Relations internationales ,   Editeur:  Dalloz,  année,  2012 p87  
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expressions des souverainetés étatiques984. 

Il s’agit, donc de comprendre que si les infractions d’affaires et  financières  

s’internationalisent, seules les lois nationales sont compétentes; une deuxième remarque est  la male 

exécution par les Etats des dispositions des conventions internationales qu’ils ont déjà signées , 

encore faut-il signaler aussi  les lieux de tension notamment en Lybie qui a connu la chute du 

régime Kadafi ,en Tunisie avec la chute du régime Ben Ali  et par conséquent le libre accès aux 

armes par des groupes criminels et qui a touché les pays voisins  , ajoutant à cela la vastitude et la 

porosité des frontières notamment dans les pays du sahel et l’Afrique de l’ouest  qui est devenue la 

plaque tournante majeure du trafic des stupéfiants et du cocaïne latino-américain acheminé vers le 

continent européen , là (en Afrique ) où les groupes criminels exploitent la faiblesse des Etats, 

incapables de  faire face  de façon efficace et effective contre la montée de ces groupes et leurs 

forces qui dépassent la force de plus d’un pays à plusieurs niveaux . 

               La période récente ,  dont  nous vivons ,  est marquée par une  forte progression des 

groupes terroristes , bénéficiant des résultats du printemps arabe notamment la chute du régime 

Saddam houssain  en Irak et le bouleversement  en  Syrie 985, ces deux pays sont devenus les lieux 

de pèlerinage d’un grand nombre de terroristes de nationalités différentes qui ont pu soumettre des 

villes entières , qui ont échappés aux  pouvoirs  Etatiques , sous leur pouvoir , cette situation a 

poussé le conseil des nations unies à essayer de jouer son rôle de lutte contre ces infractions , en 

effet  il a  pu faire sortir  deux résolutions :  2170 du  15/08/2014 et 2178 du 24/09/2014 .986 en la 

matière .  

2-L’impact ou le cout ou de cette coopération sur le monde des affaires 

        Lorsque les activités criminelles s’organisent et franchissent les frontières nationales, les 

montants réalisés peuvent être considérablement importants, un rapport de l’UNODC987 datant de 

2011 estime qu’entre 2000 et 2009, les recettes totales de la criminalité organisée internationale 

représentaient l’équivalent de 1.5 % du PIB mondial, soit 870 milliards de dollars en 2009.  

La criminalité transfrontalière pose des questions qui concernent tous les pays, mais surtout 

ceux en développement qui souffrent d’une faiblesse à tous les niveaux. L’impact négatif des flux 

financiers illicites provenant d’infractions financières prive les pays en développement de 

ressources qui pourraient servir à financer leur développement à long terme.  

les répercussions  négatives de ce genre de criminalité et ses retombées néfastes  ne sont plus 

à démontrer , sur l’investissement , le monde des affaires et la croissance économique au sein d’un 

pays avec toutes ses composantes dont toutes les relations inter-entreprises se trouvent altérées , ce 

qui aura comme conséquence l’accroissement des risques d’effondrement des institutions 

financières ,notamment les PME qui ne disposent pas d’une trésorerie solide ,et que toutes ses 

constituantes  sont menacées partant par  ses ressources techniques, humaines et financières, son 

organisation, ses champs d’opération, sa compétitivité et même sa propriété.  

                                                           

984 Pereira Brigitte , La responsabi l ité pénale des en treprises et  de leurs dirigeants  ,EMS Editions , Année :  2011p 

14 

985 Bettati , Mario Le terrorisme : les voies de la coopération internationale Paris : O. Jacob, 2013, p 200. 

ية، ئفواز علي محمد عبانبة، اإلطار القانوني ملكافحة اإلرهاب الدولي من خالل االتفاقيات الدولية ذات الطابع العالمي، مجلة العلوم الجنا 986

                                                                                                                                                   931العدد الثاني،ص

987 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Estimation des flux financiers illicites résultant du trafic de drogues et 

d’autres crimes transnationaux organisés, rapport, préparé par le Groupe d’action sur les délits à caractère fiscal et autres délits e 

2011 et  a été présenté et diffusé lors du second Forum sur la fiscalité et la délinquance tenu à Rome les 14 et 15 juin 2012. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com
http://uh1.scholarvox.com/catalog/book/docid/88805749?searchterm=la%20responsabilite%20penale
http://uh1.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/EMS%20Editions?searchtype=publisher&sort=pubdate


 

379 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

           Les ressources sont volées, détournées, dégradées, voire détruites par le blanchiment d’argent 

sale comme exemple par des acteurs externes qui s’octroient des marchés publics auxquels cette 

entreprise souhaite soumissionner ou s’emparent de sociétés dans le cadre de programmes de 

privatisation. Les gérants des entreprises, légalement constituées, doivent faire face à d’autres 

concurrents contrôlés par des groupes criminels ce qui aura un impact négatif sur la compétitivité 

qui se trouve affaiblie par différentes manœuvres tels que la contrefaçon ou l’espionnage, et la 

corruption.  

         Enfin, la propriété fait l’objet de convoitises : c’est dire que l’entrée dans le capital des 

entreprises par des acteurs criminels, celles-ci recèlent donc de multiples sources de vulnérabilité, et 

l’atteinte à la réputation du pays en le rendant plus vulnérable au développement des activités 

criminelles. 

En effet on ne peut que relever le fléau de l’internationalisation des infractions d’affaires 

procurant des profits illicites colossaux. Si l’économie s’internationalise, la criminalité d’affaires 

s’internationalise également , tous ces éléments et d’autres , touchent directement les  secteurs 

productifs qui se trouvent infectés par cette instabilité économique et financière qui renforce les 

pouvoirs financiers des groupes criminels ,autrement dit,  le risque pénal dans le secteur des affaires 

comprend un intérêt grandissant compte tenu de ses conséquences sur les organisations et sur les 

économies ainsi sur la sécurisation des investissements des entreprises sur le marché  ,  d’où l’appel 

à des mesures de sécurité adéquates 988 .  

         On est donc devant une régionalisation des marchés et la création d’espaces économiques 

communs qui a généré de nouveaux espaces sociaux caractérisés par des problèmes de sécurité dont 

les répercussions dépassent largement la capacité des États à intervenir seuls.  

En développant des marchés économiques communs, on a besoin à des nouvelles demandes 

en matière de sécurité ayant pour vocation la lutte contre les phénomènes criminels transnationaux 

risquant de compromettre la prospérité des échanges économiques. 

         Devant une telle situation , chaque pays se trouve contraint de garder son attractivité 

économique et promouvoir son développement et sa croissance dans un cadre financier moralement 

saint et doit se conformer aux exigences des standards internationaux et se protéger contre ces 

crimes avec l’adoption d’une nouvelle règlementation spécifique visant à prévenir les risques et 

consacrer une volonté claire et ferme d’adhérer à la communauté internationale sur la base d’une 

transparence des transactions financières , modernes et solides dans un système très compétitif 

fonctionnant selon les meilleures pratiques internationales 989 .  

               B – les instruments de lutte contre la criminalité transnationale au niveau interne 

Au niveau interne, vu que le Maroc est situé à l’extrême ouest du Maghreb et ne dispose que 

de deux frontières terrestres, on peut dire qu’il est confronté à des défis sécuritaires moins 

complexes en comparaison avec des pays voisins tel que l’Algérie et la Mauritanie. 

Après la récupération de son indépendance, le Maroc s’est intéressé par ce qui se déroulait 

au niveau international autour de lui , et s’est engagé dans cette approche  pour la lutte contre la 

criminalité transfrontalière  en ratifiant plusieurs conventions notamment la convention de Palerme 

de 2000 et ses protocoles additionnels , et a essayé d’harmoniser ses lois internes avec les 

                                                           

988 Philipe Very, Bertrand Monnet et olivier hassid, Revue sécurité et stratégie, quel nouveau visage pour la sécurité privée, nr 29, 

édition : Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises ,année 2018, p4 

989 Intervention du ministre des finances à l’occasion du lancement de la compagne nationale de sensibilisation sur la lutte contre 

le blanchiment des capitaux, mercredi 31 octobre 2007 à Rabat  
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dispositions des dites conventions et , il a pu réussir à prendre part au niveau législatif et 

institutionnel  , cette réussite entre dans le cadre des dynamiques prises par le Royaume en ce sens 

depuis plusieurs années vu sa place stratégique  constituant un point d’intersection entre l’Afrique et 

l’Europe d’une part , et l’Afrique et l’Amérique d’une autre part,  a inséré pas mal de modification 

au sein de ses législations  notamment la constitution de 2011 , et l’organisation et la lutte contre 

l’émigration clandestine qui fait du Maroc un pays de passage vers le continent européen ou un lieu 

de trafic des êtres humains . 

1- Au niveau institutionnel : 

          A ce niveau , notre pays dispose d’une certaine expérience sur plusieurs sujets qui 

handicapent les économies des pays voisins, il a pu améliorer le niveau de vie de sa population , 

redonner des ambitions à sa jeunesse et maintenir la stabilité et la sécurité  sur son territoire grâce à 

plusieurs actions que l’on peut citer quelques-unes : premièrement ,et dans le cadre de 

l’encouragement des jeunes citoyens vers l’entrepreneuriat , il a pu  mettre en place une série de 

mesures pour les aider à créer leurs propres entreprises, citons en particulier le programme de 

<moukaoualati> et les centres régionaux d’investissement qui assistent les jeunes porteurs des 

projets dans les étapes de création ou en matière de financement  . 

             L’instauration de l’initiative nationale pour le développement humain , l’INDH, qui a vu le 

jour après le discours royale de mai 2005 , et a permis la mise en place d’un grand nombre des 

projets et actions de développement dans les différents domaines  qui ont permis la mise en place 

des activités génératrices de revenus et l’amélioration des conditions de vie de la population 

notamment les démunis ou les citoyens en situation de  précarité. 

Cette action a permis aussi la mise en place de 40600 projets jusqu’à 2014 dans différents 

domaines tels que la santé, l’électricité, l’eau potable l’éducation et les routes, ces actions qui ont 

atteint le nombre de 8000, ont généré des revenus qui dépassent les 5 millions de personnes pour des 

citoyens qui ont pu sortir de la précarité990.  

             Le Maroc a multiplié les actions en matières des énergies renouvelables en faveur de 

l’environnement et du développement durable  manifestant une prise de conscience face à la crise 

écologique et énergétique que connait le monde , en faisant de cette vision la clé de voute de sa 

vision 2020, qui prend en compte les contraintes hydriques et énergétiques. 

Un autre domaine , qui revêt une importance capitale au Maroc a connu lui aussi, une 

restructuration est le champ religieux à travers des structures spécialisées  tels que le centre africain 

de formation des imams , la fondation Mohamed VI des oulémas africains et l’institut Mohamed VI 

pour la formation des imams , cette  action  a commencé en 2004 pour prévenir les risques de 

violence intégriste , après une décennie , aujourd’hui  a atteint ses objectifs en matière d’éducation 

religieuse saine notamment la formation des oulémas et la pratique saine de l’islam modéré en vue 

de réduire les violences extrémistes. 

Cette expérience a été saluée à travers le monde ou il a formé un grand nombre des imams de 

nationalités différentes, notre pays est devenu une référence en matière de formation des oulémas et 

a été sollicité par des pays notamment la France, la cote d’ivoire pour partager avec eux son 

expérience qualifiée réussie991  …..  

                                                           

990 43eme session de l’académie du Maroc  sous-titre l’Afrique comme horizon de pensée Rabat 8-11 2015 p 92. 

991 Bouchra Rahmouni Benhida, Le Maroc, acteur stratégique d’une coopération sud-sud novatrice pour le développement et la 

sécurité en Afrique, pertinence et profondeur de champs, 43 -ème session de l’académie du Maroc, Rabat 08 – 11 décembre 2015 p 

94 
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               En tant que pays du continent africain , et pour maintenir la sécurité sur son territoire , le 

Maroc a pu développer ses ressources adaptées pour se défendre des attaques extérieures notamment 

contre le terrorisme et les crimes transnationaux à travers ses services de renseignement performants 

qui ont montré leurs talents par le démantèlement de plusieurs cellules terroristes sur le territoire 

national et au-delà du territoire marocain , en effet , ils ont apporté leur aide et leur appui , 

concernant les activités extrémistes ,  aux services des renseignements belges , français , danois , 

américains ….  

               Dans le même sens, et pour prévenir les risques de violences intégristes, et soucieux de la 

montée des groupes criminels, le Maroc a procédé à la restructuration de son champs religieux dès 

2004, cette action a atteint aujourd’hui son objectif après une décennie de réformes, le Royaume 

peut se vanter d’abriter une pratique religieuse saine de l’islam avec des risques réduits de violence 

intégriste, il a parcouru un long chemin dans ce sens après les attentats à Casablanca de 2003 qui ont 

fait 45 morts sur son territoire , cette expérience a été salué à travers le monde et constitue un atout 

majeur dans sa diplomatie , il a récemment formé 200 imams maliens et va intervenir en Tunisie 

pour la construction des mosquées , en Lybie pour la gestion de la chose religieuse. 

Cette initiative marocaine a été sollicitée par plusieurs pays notamment la cote d’ivoire, la 

France, le Niger, le Gabon et les Maldives pour partager cette expérience jugée efficace et qui a  

rendu le Maroc comme référence en matière de formation des IMAMES , la fondation Mohamed VI 

des oulémas africains et l’institut Mohamed VI pour la formation des imams  . 

            Au niveau régional ,   cela fait quelques années que le Maroc a initié une  nouvelle forme de 

coopération avec la zone subsaharienne du continent Africain et a pu jouer un rôle majeur dans la 

construction d’une nouvelle Afrique , il  a pris part dans une  vision durable et essentielle à travers 

une coopération sud-sud axée sur une entraide sécuritaire qui constitue une priorité et < qui nous 

intéresse> à travers des plans et actions pour la lutte contre les groupes criminels qui opèrent dans 

les frontières bénéficiant de leur  vastitude et l’incapacité des Etats subsahariens d’agir seuls et ce à 

plusieurs raisons telles que la corruption , la fragilité économique , la marginalisation , la 

discrimination et les conflits ethniques , religieux, linguistiques régionaux , les violations des droits 

de l’homme992 …. 

          Toujours, au niveau institutionnel, les pouvoirs publics marocains ont décidé de mettre en 

place une nouvelle gouvernance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, avec la création 

en 2009 d’une unité de traitement des renseignements financiers par la loi 43-05 (UTRF), 

actuellement appelée autorité nationale de renseignent financier  qui constitue l’instrument central 

du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, cette unité sera dotée des moyens suffisants 

humains et matériels pour mieux accomplir ses différentes missions en la matière. Elle est 

confrontée à d’importants défis, mais il faut lui laisser du temps pour faire sa place parmi les autres 

instruments existant en matière de contrôle dans différents domaines.993 

2- Au niveau législatif : 

                   Soucieux de ses engagements envers la communauté internationale994, Le Maroc a 

réprimé certains comportements qui portent  atteinte à la dignité de l’être humain par des groupes 

criminels ,qui peuvent tout faire pour réaliser leurs projets criminels au détriment de leurs 

                                                           

992 Hamid Rbii , le défi du terrorisme et de l’extrémisme violent au Maghreb, revue d’histoire maghrébine, 44eme année, nr 165, 

février 2017 p 181 

993 Khalid moukit,la nouvelle gouvernance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au Maroc, bulletin économique et 

social du Maroc, nr 168 décembre 2011,p261. 

994 Voir protocole aditif à la convention de Palerme, entré en vigueur 25/12/2003, signé par le Maroc le 25/04/2011. 
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congénères en utilisant des menace de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, 

d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir ou 

l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou 

de percevoir des sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne 

ayant autorité sur une autre personne aux fins d’exploitation . 

Après la signature du protocole aditif à la convention de Palerme de 2000, il a adopté le 

25/08/2016 la loi 27-14, réprimant la traite des personnes, notamment les femmes et les enfants qui 

vivent dans la précarité et cherchent des solutions alternatives, ils sont victimes des manipulations 

frauduleuses et d’escroqueries. 

La dite loi, notamment l’article 448 du code pénal a édicté des définitions, formes, moyens, 

et le but recherché par les auteurs de cette infraction et prévoyait des sanctions très sévères à leur 

encontre qui peuvent aller jusqu’à à la réclusion à perpétuité si l’infraction est commise par la 

torture ou des actes de barbarie.995 Cette loi constitue le premier instrument en la matière au 

Maroc, elle a édicté une définition plus large de la traite des personnes.  

             Cette définition est en toute conformité avec celle donnée par le troisième article  du 

protocole aditif à la convention de Palerme de 2000, et la convention du conseil d’Europe de 2005 

notamment son article 04 et le code pénal français dans son article 225-4-1,996 mais elle a ajouté 

quelques actes tels que  l’intermédiation et quelques moyens tels que l’abus d’autorité, de fonction 

ou de pouvoir ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité d’une personne et qui comprend 

aussi toutes les formes d’exploitation sexuelle, et notamment l’exploitation de la prostitution 

d’autrui ainsi que l’exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de 

communication et de communication informatique , par le travail forcé, la servitude, la mendicité, 

l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, le prélèvement ou le trafic d’organes ou de 

tissus humains, l’exploitation au moyen d’expérimentations ou de recherches médicales effectuées 

sur des êtres vivants, ou l’exploitation d’une personne à des fins criminelles ou dans des conflits 

armés.997 

             En matière du blanchiment de l’argent sale, les groupes criminels ont diversifiés leurs 

moyens de financement de leurs opérations en s’infiltrant dans les économies des pays par 

l’injection des sommes d’argent qui proviennent des actions illégales telle que le trafic des armes et 

des stupéfiants, falsification des billets de banque, la prise d’hottage et le holdup998 , cette 

infraction est devenue la plus prépondérante en nos jours au niveau mondiale , en effet l’argent qui 

peut être blanchi est l’argent acquis d’une façon illégale et qui sera utilisé dans des activités licites 

pour dissimuler son  origine tel que le trafic des stupéfiants, le trafic des armes 999. 

Une remarque mérite d’être soulevée, c’est que cette loi a exclue certaines infractions de la 

liste des infractions sous-jacentes du blanchiment des capitaux telle que la fraude fiscale. 

               Depuis  les années 90 , la stabilité politique et économique  du Maroc, le respect du secret 

bancaire ont favorisé la venue au pays d’un certain nombre de criminels qui désirent y mettre leurs 

argents collectés d’une manière frauduleuse, le Maroc s’est trouvé contraint de se protéger pour 

éviter de devenir le pays de passage des mafias internationales et nationales ,il a adopté un certain 

nombre de dispositions légales et règlementaires visant à prévenir le risque d’utilisation des circuits 

                                                           

995 Dernier alinéa de l’art 448-5 du CP. 

 70، ص 9101لجنائية ، العدد الثالث ، سنة بو عزة مكرازي ، مجلة  العلوم ا 996

997 Art 448-1 du CP 

 .070، ص 9100ليندا طالب ، غسل األموال و عالقتها بمكافحة اإلرهاب ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية، سنة  998

 09، ص 9113بة دار السالم الرباط ،سنة خالد كردودي جريمة غسل األموال على ضوء التشريع املغربي و القانون املقارن ،مكت 999
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financiers à des fins abusives ,il s’agit notamment de l’impossibilité d’ouvrir des comptes anonymes 

auprès des banques marocaines et de la soumission obligatoires des banques à l’audit externe ainsi 

qu’au contrôle de la banque centrale , ainsi les règlements ont prévu l’obligation pour les banques 

de mettre en place un dispositif interne de contrôle des risques .                     

            Le 17/04/2007, le Maroc s’est doté , alors , de la loi 43-05 qui a complété les dispositions du 

CP 1000 et  a été amendée en janvier 2011 par la loi 13-10 1001et en mai 2013 par la loi 145-12 , 

cette réforme traduit, dans notre droit interne les engagements pris antérieurement par notre pays 

dans un cadre international. 

Pour cette raison, l’ensemble législatif nouveau ne se limite pas à la définition de l’infraction 

du blanchiment des capitaux , mais il  comporte également tout un ensemble de mesures destinées à 

assurer la nécessaire coopération internationale en la matière ,il s’inscrit également  dans le cadre du 

mise en harmonie des dispositions internes avec les conventions internationales ratifiées par le 

Royaume, notamment les conventions onusienes de lutte contre le blanchiment d’argent, du 

financement du terrorisme ainsi que les recommandations de la commission financière du FMI et du 

GAFI , notamment les articles : 574-1 à 574-7 réprimant cette pratique nuisible à toute l’économie 

nationale et stipulent qu’il s’agit de tout acte consistant à : 

- le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de 

dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le 

produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ;   

- le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à 

l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;  

 - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des 

produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-

ci un profit direct ou indirect ;  

 - le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, 

de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport261 du produit direct ou indirect, de 

l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous. 

        Donc l’élément matériel pour la survenance de cette infraction est la dissimulation de l’origine 

de l’argent sale sous quelques conditions, citons deux : 

- Une infraction principale qui constitue l’origine de l’argent sale telle que le trafic de 

stupéfiants et des matières psychotropes ; le trafic d'êtres humains ; le trafic d'immigrants ; le 

trafic illicite d'armes et de munitions ; la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le 

détournement de biens publics et privés ; les infractions de terrorisme ; la contrefaçon ou la 

falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement ;      

- Des actes constituant le blanchiment d’argent tels qu’ils sont édictés par l’art 574-2 du CP, ils 

sont en nombre de 26 infractions. 

L’élément moral est prévu par les dispositions de  l’art 574-1 du CP qui stipule que toutes ces 

infractions sont commises d’une façon intentionnelle :  c’est-à-dire le fait d’être au courant de la 

survenance de l’infraction principale qui constitue l’origine de l’argent ou le fait d’avoir une idée 

sur la volonté de blanchir l’argent sale,  ce qui aura comme objectif la dissimulation de son origine 

                                                           

1000  Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428, 3 mai 2007, p 602 

1001 BO n°5911 bis du 24 janvier 2011 
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et le rendre licite sans  autant faire  la différence  entre personne physique ou personne morale et 

que l’infraction est commise au Maroc ou à l’étranger .  

                 En matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc qui n’est pas épargné par les attaques 

terroristes qu’a connu le monde entier et après celles survenues à Casablanca le 16 mai 2003, a 

adopté le 28 mai 20031002 , la loi 03-03 réprimant le terrorisme et ses modes de financement, cette 

loi a traité plus précisément trois points principaux : 

- Incrimination des comportements qui constituent des actes terroristes. 

- La détermination de la procédure à suivre dans chaque cas. 

- Le dépistage et la collecte des renseignements sur les capitaux destinés au financement du 

terrorisme. 

Cette infraction est définie comme : tout acte de violence, menace quelque soient les causes ou 

les conséquences en exécution d’un projet criminel individuel ou collectif qui vise à semer 

l’intimidation ou la terreur entre les citoyens ou menaçant leurs vies, leurs libertés, porter atteinte à 

l’environnement ou l’un des produits destinés à l’utilité publique ou privée ou enfin porter atteinte à 

l’une des ressources nationales 1003  

             En matière de lutte contre  le financement du terrorisme 1004, la  nouvelle loi bancaire :  

103-12 de 20151005  englobe des dispositions de contrôle et d'interdiction de l'utilisation du 

système financier à des fins terroristes, et prévoit également  des obligations qui incombent aux 

employés et aux chefs d’établissements de crédits, personnes physiques et  personnes morales de 

droit public1006. 

Ces derniers doivent prendre toutes les mesures nécessaires en matière d’identification de 

leurs clients lors de l’ouverture des comptes bancaires et la déclaration de tout franchissement du 

seuil déterminé par la loi auprès des autorités compétentes tout en respectant le secret en matière 

bancaire et que toute divulgation d’une information doit impérativement faire l’objet d’un contrôle 

judiciaire 1007. 

La loi prévoit également que le secret professionnel ne doit être soulevé envers Bank al 

Maghrib ou toute autorité judiciaire marocaine ou étrangère d’un pays qui a signé avec le  Maroc  

une convention d’entraide judiciaire notamment en matière d’échange d’informations dans le  

domaine budgétaire, dans ce cas , et selon les dispositions de l’article 181  de ladite loi1008 :  il n’y 

aura plus de poursuite pour révélation du secret professionnel dont les sanctions sont prévues par les 

dispositions de l’article 446 du code pénal qui prévoit que les auteurs n'encourent pas les peines 

prévues par le même article.1009   

                                                           

1002 Publié au BO nr 5112 le 29 mai 2003. 

1003 Premier art de la convention arabe pour la lutte contre le terrorisme, signée à Caire le 22/04/1998, publiée au BO nr :4992 le 

04/04/2002.  

1004 Voir à ce sujet résolution nr 109/54 des nations unies qui date le 09/12/1999, entré en vigueur le 10/04/2002. 

1005 BO NR 6328 DU 22 JANVIER 2015 P 462 

1006 Circulaire nr : 1668.07 du ministre de finance et de privatisation du 23 aout 2007.  

 ، 029، ص 9103، فبراير /أبريل 04الدكتور محمد مومن ، جريمة تمويل اإلرهاب في القانون املغربي، مجلة محاكمة العدد  1007

1008 Cette possibilité de révélation du secret professionnel est totalement interdite en droit suisse qui le prévoit à l’encontre de 

quiconque même envers les autorités judiciaires. 

 7، ص9101السنة الخامسة،  01-12محمد الناجي، إشكالية السر املنهي البنكي في ظل قانون غسل األموال، مجلة الحقوق املغربية، العدد  1009
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           Cette loi est venue de manière à étendre les obligations de vigilance aux personnes assujetties 

et les renforcer afin de prévenir tout risque de blanchiment d’argent sale ou de financement du 

terrorisme , ces personnes doivent prendre part d’une vigilance particulière et une connaissance 

appropriée de leurs clients et prêter une attention particulière aux opérations effectuées, notamment 

les opérations réalisées en liaison avec un pays représentant un risque élevé , l’obligation de mettre 

en place un dispositif de gestion des risques ,enfin l’obligation de déclaration des soupçons  qui 

constitue le cœur du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent. 

Cette déclaration doit être adressée à banque al Maghrib ou à L’UTRF, qui reçoivent cette 

déclaration et prennent les mesures indispensables et peuvent même la transmettre au tribunal en cas 

d’existence d’une infraction telle que celles mentionnées aux articles 218 et 574 du CP, à la même 

occasion. 

La loi oblige fermement les personnes assujetties à veiller à ce que leurs filiales à l’étranger 

appliquent correctement ces dispositions et respectent la loi et la législation du pays d’origine. 

            Autre disposition pénale  a vu le jour au Maroc via un processus de mise à niveau de la 

législation marocaine en matière  de blanchiment d’argent , notre pays favorable à la libre 

circulation ,  est alors devenu un pays de transit tant pour les personnes physiques que pour les 

capitaux : la stabilité politique , sociale et économique ainsi que la qualité des services financiers 

offerts à un faible contrôle durant ces dernières années ont sans aucun doute contribué à attirer un 

certain nombre de criminels de différentes nationalités  désireux d’y mettre à l’abri leur argent 

collecté d’une manière frauduleuse. 

             La période allant des  années 90  a été  marquée par une sensible inflation  législative  plus 

précisément ,après les évènements terroristes  du 11 septembre 2001, et surtout après les attentats du 

16 mai de Casablanca , en mai 2007, les pouvoirs publics marocains ont décidé de mettre en place 

une nouvelle gouvernance en la matière , en se dotant ainsi d’une loi spécifique , qui comporte 

essentiellement trois axes :  préventif ,  répressif et institutionnel1010 ,  il a adopté la loi 43-05 

contre le blanchiment de capitaux 1011 et qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'adoption  

de la loi n° 03-03, relative à la lutte contre le terrorisme déjà citée , car on ne peut imaginer des 

actes terroristes par des groupes criminels ayant une structure et un organisme  sans parler du 

financement  par des capitaux qui constituent la première nécessité pour éventuels stages , 

logistique, résidence, voyage ,ou l’achat des armes 1012 , en effet cette loi  a  complété les 

dispositions du CP notamment son article 218-4 dans son premier alinéa  qui dispose que le 

financement du terrorisme constitue un acte terroriste, et le sont aussi tous les actes ci-après, même 

lorsqu’ils sont commis hors du Maroc et que les fonds aient été utilisés ou  non : 

 - le fait de fournir, de procurer, de réunir ou de gérer délibérément, par quelque moyen que ce soit, 

directement ou indirectement, des fonds ou des biens, même licites, dans l’intention de les voir 

utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie : 

 * en vue de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme indépendamment de la survenance de 

l’acte de terrorisme ; 

  *  par une personne terroriste ;    

                                                           

1010 Khalid moukit,la nouvelle gouvernance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au Maroc, bulletin économique et 

social du Maroc ,publication de l’institut universitaire de la recherche scientifique, nr 168 , décembre 2011 p 261. 

1011 Publiée au Bulletin officiel en mai 2007 

  22، ص 9103، فبراير /أبريل 04ويل اإلرهاب في القانون املغربي، مجلة محاكمة، العدد مومن محمد، جريمة تم 1012

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

386 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

* ou par un groupe, une bande ou une organisation terroriste ; 

- le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin ; 

- le fait de tenter de commettre les actes précités ; 

              Cette loi a prévu également la création d'une Unité de traitement du renseignement 

financier qui constitue l'instrument le plus important du dispositif de lutte contre le blanchiment 

d’argent sale , elle a à sa charge plusieurs  missions telle que la collecte des renseignements , mais 

l’une d’elles  reste la principale et revêt une importance capitale, qui est l’échange de 

renseignements financiers liés au blanchiment de capitaux, avec les autorités étrangères de 

compétence similaire, et du traitement des requêtes de gel émanant d'instances internationales 

habilitées, toutes ces mesures rentrent dans le cadre de l’adaptation de notre pays de ses lois internes 

et la bonne  exécution  de ses engagements déjà prises envers la communauté internationale . 

              De ce qui précède, on peut déduire qu’il y a des points d’intersection, et des points de 

divergence entre l’infraction de blanchiment d’argent et celle de financement du terrorisme. 

 Partant par les ressemblances : 

  Premièrement, les deux actes sont des infractions soit qu’ils sont commis par une personne 

morale ou par une personne physique1013 , deuxièmement elles sont toutes les deux des infractions 

transfrontalières qui dépassent les frontières d’un Etat et que leurs repressions nécessitent une 

coopération interétatique pour contourner ce fléau et l’éradiquer de son origine1014.  

En ce qui concerne les points de divergence : 

           l’infraction du blanchiment d’argent est un ensemble des opérations financières , bancaires  

ou non qui ont  pour vocation la séparation des capitaux illicites avec leurs origines pour les rendre 

comme ayant une origine licite, une autre différence est que l’origine des capitaux en matière de 

blanchiment est toujours illicites , par contre elle peut être licite dans des cas de financement du 

terrorisme , l’infraction du blanchiment d’argent suppose une infraction principale qui constitue son 

origine, toutes ses opérations du blanchiment d’argent se caractérisent par une complication et une 

difficulté très marquante pour leur dépistage et le déroulement des ’enquêtes , ce qui n’est pas le cas 

pour les opérations de financement du terrorisme qui se caractérisent par la simplicité et la faiblesse 

des montants utilisés pour cette fin .1015  

Conclusion  

Ces dernières années, avec la fin du deuxième millénaire et le début de la troisième, le 

monde a connu de nombreux changements économiques, politiques et sociaux, avec une grande 

ouverture économique, libre-échange, la disparition, la démolition des frontières et la circulation des 

biens et des personnes entre pays, ajoutant à cela un autre facteur qui est l’exploitation des 

nouveaux moyens modernes de communication tels qu'Internet et satellites. 

Devant cette situation, et bien qu’il soit considéré comme un phénomène ancien, le crime 

organisé transfrontalier avec ses nouvelles formes est devenu une menace majeure pour tous les 

pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement. 

                 Résultat négatif de l’avancement des progrès technologiques et de la mondialisation,  le 

crime organisé est l'une des manifestations les plus marquantes de la criminalité ;   En effet le 

                                                           

1013 Art 218-4 et 574 du CP 

 022، ص 9112سامي علي حامد عياد، تمويل اإلرهاب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، سنة  1014

 .32، ص 9113قاهرة ، سنة عادل محمد السيوي ، جريمة غسل األموال ، اإلدارة العامة للنشر ، ال 1015
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monde ancien, large et vaste dont les pays étaient très diversifiés et séparés par des milliers de 

kilomètres est devenu, actuellement un simple territoire, ou un village très étroit, et ont conduit au 

développement de la criminalité, en particulier transfrontalière, ce qui en fait une menace pour la 

plupart des pays, en particulier les pays en voie de développement.   

              Les développements techniques et scientifiques, qu’a connu le monde, ont rendu plus 

difficile la traçabilité et la traque des organisations criminelles organisées parce qu’elles ont, elles 

aussi, bénéficié de ce développement pour perfectionner leurs structures et leurs organismes, ce qui 

les rendait plus fortes et plus flexibles à travers plusieurs pays. 

Les effets du crime transfrontalier continuent de croître et de s'accroître jour après jour et ses 

dangers ne cessent de se développer, de telle sorte  qu’un pays ne peut intervenir seul pour 

l’entourer ou en réduire la taille qui dépasse parfois la force de certains pays en voie de 

développement que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan économique. 
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SCHOOL COUNSELLORS’ ROLE IN PREPARING STUDENTS PSYCHOLOGICALLY 
ACCEPTING SELF-LEARNING PATTERNS POST COVID-19 IN JORDAN 

يف االردن 91دور االخاصائيني االجتامعيني يف إعداد الطالب نفسياً لتقبل أساليب التعلم الدايت ما بعد جائحة كوفيد   

Dr. Anas  Mohammad Nawafleh 

Al Ain University, United Arab Emirates 

 

Abstract 

This study aimed to identify the role of school counsellors  in the psychological preparation for 

students’ acceptance of self-learning patterns post the Covid-19 pandemic, in Jordan. The study 

used the descriptive survey approach, and to collect data and provide facts about the topic, a 

questionnaire was developed. It consisted of (35) items, and their validity and reliability were 

confirmed. The questionnaire was distributed to a sample of (314) male and female public school 

counsellors  in Jordan. The results of the study showed that the responses of the study sample were 

somewhat in agreement with  the role of school counsellors  in psychologically preparing students 

to accept the self-learning patterns after the outbreak of the Covid-19 pandemic in Jordan. The most 

important recommendations of the study were to endorse the responsibilities and priorities of 

educational counselling  in all academic institutions, mainly in public schools, in an aim to cultivate 

a positive culture that develops distance learning, and to provide the necessary guidance to students, 

teachers and academic counsellors  through designing the right organizational programs. 

Key words: School counsellors , psychological preparation, self-learning, Covid-19 pandemic, and 

sudy sample. 

  امللخص

هدفت الدراسة إلى تحديد دور االخصائيين االجتماعيين في إعداد الطالب لتقبل أنماط التعلم الذاتي في مرحلة ما بعد جائحة 

الستكشافيه،   وتم إعداد استبيان بهدف جمع في األردن،واعتمدت الدراسة على منهج الدراسات الوصفية  ا ٨٩كوفيد 

اخصائي واخصائية  في مدارس األردن. و قد أظهرت  ٤٨٣عنصرا. وتم توزيع االستبيان على  ٤٣املعلومات و الحقائق تكونت من 

 لتقبل أن
 
 ما بين إجابات عينة الدراسة و دور االخصائيين في إعداد الطالب نفسيا

 
 نوعا

 
لم الذاتية ماط التعنتائج الدراسة توافقا

في االردن . ومن أهم توصيات الدراسة تعزيزدور االرشاد والتوجية التربوي و اعطاؤه أولية في كل  ٨٩بعد تفش ي جائحة  كوفيد 

مؤسسات التعليم األكاديمي و باألخص في املدارس الحكومية بهدف خلق ثقافة إيجابية تطور التعلم عن بعد و توفر التوجيه 

 عداد البرامج التنظيمية الالزمة.ب و املعلمين واالخصائيين من خالل إالالزم للطال 

 ٨٩: األخصائيين اإلجتماعيين، اإلعداد النفس ي، التعلم الذاتي، جائحة كوفيد  كلمات مفتاحية
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INTRODUCTION 

With the outbreak of the unprecedented Covid-19 pandemic, world nations opted for distance 

learning as a means to replace the usual face-to-face education. Despite the fact that many countries 

had to face certain natural or even human-made catastrophes, they haven’t resorted to distance 

learning as an educational solution during such crissis with the same vigor as we have noticed 

during the Covid-19 pandemic. Valant (2020) Crisis Distance Education (CDE) is distinctive in its 

strategies and philosophies, and it is in many ways dissimilar to the familiar distance learning. It has 

always been crucial to seek the right counselling. For instance, guardians and teachers constantly 

look for the most appropriate ways to ensure safety and support for their children to reach maturity 

and use their potential, yet in this context, much focus was laid on guidance (Walker, 2020). 

It has always been crucial to seek the right counselling. For instance, guardians and teachers 

constantly look for the most appropriate ways to ensure safety and support for their children to reach 

maturity and use their potential, yet in this context, much focus was laid on guidance (Walker, 

2020). 

Mere guidance is not enough to help individuals to reach high levels of success and achievements. 

Therefore, it was indispensable that the relationship between the mentor and the mentored had to be 

improved by resorting to a psychological counselling process, which concentrated on improving the 

mental health and the psychology of the learners (Ilmiyah and Setiawan, 2020).  

The characteristics of Covid-19, the ways it can spread and the means of how to protect oneself had 

to be known to everyone, so as to follow the appropriate protocols in the classroom environment. 

Students had to be aware of this virus and its characteristics so that they can abide by the preventive 

measures. We need to listen to the students concerns and answer their questions appropriately 

according to their age-group. Students’ various reactions have to become part of a normal behavior 

in the abnormal circumstances of the pandemic (Yang & Baldwin, 2020). 

The educational counsellor has a major role in promoting healthy social habits, as well as acquired 

behavior during the Covid-19 pandemic. He/she also provides students with knowledge and skills 

that enable them to deal and adapt to this new educational stage, with the return to face-to-face 

education (Tinubu, Titlayo & Mirel, 2020). There must be a participatory work between the 

educational counsellor, teachers and the school administration to maintain healthy and safety 

conditions, and follow-up on the academic level of students and the impact of the circumstances 

surrounding them on their achievement (Mujahid, 2020). 
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In addition, the educational counsellor’s role, is not only limited to students and the school, but also 

networking with parents in several points, the most important of which is preparing the student 

psychologically and physically before returning to class and raising their enthusiasm by shedding 

light on the positive aspects of returning to school (Koltz, Smith, Tarabochia & Wathen 2017). 

Carlisle et al (2017) deduced that certain factors like the phases of age growth, transitions, family 

mobility and marriage problems, tension, anxiety the rich resources of knowledge, scientific 

methods, educational concepts and curricula made the need for guidance more vital. Elliott et al. 

(2019) confirmed that such trends and changes in ideas enhanced the need for more guidance and 

counselling, particularly in schools. The teacher alone will find it hard to endure all the educational 

burdens resulting from the multiple roles and responsibilities unless guidance and counselling 

programs are provided.  

According to Young and Bryan (2015), counselling in the educational environment consists of a 

number of gears, strategies and practices which help the learners realize their potential and empower 

them to design the right study plan. Counselling will also help them choose the most appropriate 

branch of education, be aware of the academic requirements and adapt to the educational and social 

environment by being well-informed.   

In Jordan, the human psyche and its flexibility to assimilate whatever new form the basis of the 

educational learning system. However, in some cases, the students build an extreme tendency when 

they face a discrepancy between the school, the family and clashing views. Besides, a ministry of 

education report (2018) showed that social and psychological counselling meet at the same area of 

interest where the student emerges as the main concern along with the human essence, which is 

always trying to reach the best of its performance. 

Self-education 

This form of learning is the fact that the individual acquires information by developing one’s own 

skills and experiences by themselves without the interference of any educational institution. Such 

learner sets his/her own educational goals, opts for their personal means, and designs their 

educational plan that matches their learning pace and adequate orientations (Haskins & Singh, 

2015). 

The following are the characteristics of self-learning: 

 Taking into consideration the personal differences between learners and the necessity to 

minimize them while paying attention to their needs, capabilities and concerns. 
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 Giving the right support to the learners to ensure progress while taking into account knowledge 

and skills. 

 The learner realizes that he/she is responsible for their decisions and achieving their objectives. 

 Choosing the right modern ways of learning while getting rid of the traditional means. 

 Specifying and evaluating the level of the learner based on feedback as this makes it easier to 

identify the objectives, the required time and the skills that will help achieve the right goals 

(Naidu, 2006). 

 Self-education as a process requires a number of skills that facilitate the acquisition of knowledge 

and self-assessment. Such process entails knowing the social environment and the learner’s 

ability to criticize, analyze, discover and interpret what he/she learns. These factors are necessary 

for a life-long learning. The acquisition of reading, writing, technical and social skills make it 

easier to use the right tools and methods that foster the achievement of the desired objectives 

(Markus, 2008). 

 

The study problem 

The world has witnessed a great revolutionary technological progress, especially in the domain of 

education. The role of the learner has also greatly changed with the introduction of modern 

educational strategies. With the outbreak of the Covid-19 pandemic, the researchers’ concern has 

given more precedence to the role of educational counsellors as the engine that fosters the students’ 

psychological readiness to accept and adapt to individual online learning in Jordan. These questions 

could determine the study’s main concern: 

 Question one: How could school counsellors prepare learners to accept the modes of self-learning 

after the outbreak of Covid-19 in Jordan? 

 Question two: Given the variables (gender, years of schooling and educational qualification, are 

there any statistically significant differences at (α≤0.05) in the counsellors’ role in psychologically 

preparing learners to accept the modes of e-learning on one’s own in the Jordanian environment? 
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Table 1 (The distribution of the sample subjects according to the variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectives of the study 

This research intends to examine the role of educational counsellors in getting Jordanian students  

psychologically ready to accept the modes of e-learning after the outbreak of Covid-19, with  

emphasis on such factors (gender, years of schooling and educational qualification).  

METHOD  

To collect data for this research, a quantitative method and a questionnaire were made use of, and 

their dependability and validity have been assured.  

The population of the study 

As many as (2150) male and female educational Jordanian counsellors enrolling in public schools 

represent the population targeted in the given study. 

The study sample 

A sample of (314) educational counsellors from Jordan public schools were involved in the 

application of this study. They were randomly selected from the study population in the school year 

2020/2021. The questionnaires were conducted and retrieved electronically. They underwent coding 

and analysis, and they stood for (5.17%) of the targeted population in the research.  

Number Variables Types Frequency Percent 

1 Sex Male 126 40.1 

Female 188 59.9 

Total 314 100.0 

2 Qualification Bachelor's 204 65.0 

Postgraduate 110 35.0 

Total 314 100.0 

3 Experience Less than 5 years 137 43.6 

(5-10) years 101 32.2 

More than 10 years 67 24.2 

     

Total 314 100.0 
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The sample was selected taking into account their distribution according to the study variables. As 

indicated in the following table. 

 

The study instrument   

With reference to some prior studies and theoretical literature, the researcher established the study 

tool appropriate to the subject. In the study Alkhamaiseh (2021), the tool consisted of (35) 

paragraphs distributed over three areas: A paragraph, and the field of psychological preparation with 

the school principal and teachers, consisting of eight (8) paragraphs, and the field of psychological 

preparation with parents of the students, consisting of (12) paragraphs. 

By applying Likert's five-step ladder: (very high, high, medium, low, very low). 

The validity of the instrument 

To make sure of the face validity of the instrument, the researcher distributed copies of the 

questionnaire to arbitrators to evaluate the content of the presented items.  

The correlation coefficients of the paragraphs of the questionnaire were calculated with the total 

degree as shown in Table (2). 
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Table 2. (Correlation coefficients of the paragraphs of the study tool with the overall degree of 

the tool) 

No. Correlation 

coefficient 

No. Correlation 

coefficient 

No. Correlation 

coefficient 

      

1 0.800 13 0.772 25 0.640 

2 0.839 14 0.696 26 0.700 

3 0.781 15 0.817 27 0.597 

4 0.798 16 0.809 28 0.749 

5 0.763 17 0.805 29 0.724 

6 0.823 18 0.828 30 0.653 

7 0.809 19 0.812 31 0.631 

8 0.825 20 0.881 32 0.821 

9 0.775 21 0.839 33 0.831 

10 0.750 22 0.588 34 0.555 

11 0.655 23 0.853 35 0.788 

12 0.633 24 0.750   

This shows that the values of the correlation coefficients of items on the domain of psychological 

preparation with school students ranged between (0.655-0.839) with the domain, and also that the 

values of the correlation coefficients of items on the domain of psychological preparation with the 

school principal and teachers ranged between (0.588-0.881) with the domain, while the values of the 

paragraphs’ correlation coefficients on psychological preparation with the students’ parents ranged 

between (0.555-0.831) with the domain, and all these values were statistically significant at the level 

(α = 0.05), which means that there is a degree of internal consistency sincerity in the paragraphs of 

the scale. 

 

The stability of the study tool  

To ensure the stability of the study tool the test-retest method was checked by applying the scale 

and re-applying it after two weeks to a group outside the study sample consisting of (30) people, and 

the Pearson correlation coefficient was calculated. Their estimates in both times were (0.858-0.919). 
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The stability coefficient was also calculated by the method of internal consistency according to the 

Cronbach alpha equation and it was (0.858-0.919), and the stability of the tool and all the standards 

was ensured after distributing it again. These values were considered appropriate for the purposes of 

this study. 

 

Data analysis 

To find the role of school counsellors in psychological preparation for students’ acceptance of self-

learning patterns after the Covid-19 pandemic in Jordan, the following formula was used: 

Upper unit – lower unit / Number of categories 

Therefore, the scale unit   

5-1/ 3 = 1.33 the range 

 

Table 3. (Distribution categories) 

 

Description Term 

  

1.00-2.33 Low 

2.34– 3.67 Moderate 

3.68 – 5 High 

  

Study variables 

The study included the following variables: 

 Dependent (connected) variables, which are: 

The role of school counsellors in psychological preparation for students' acceptance of self-

learning patterns after the outbreak of the Covid-19 pandemic in Jordan. 

 The independent (taxonomic) variables, which are: 

- Gender, and it has two categories: (male and female). 
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- Academic qualification, and it has two categories: (Bachelor and Postgraduate studies). 

- Years of experience, and it has three categories: (less than 5 years, 5-10 years, and more than 

10 years). 

Statistical treatment  

Statistical Package fort he Social Sciences (SPSS) was used to process data 

 Arithmetic mean and standard deviations were used to respond to questions 

 To find the internal consistency coefficient of the study tool; the Cronbach-alpha equation was 

used. 

 3 Way ANOVA, for variables, was also used 

Study Procedures 

In implementing the study, the researcher used the given procedures: 

 Revising related works and pertinent studies on the topic of the research. 

 Designing the tool of the research and presenting it to a group of experienced evaluators whose 

recommendations were appreciated and followed. 

 Assigning study sample. 

 Delivering the questionnaires to the sample of the study. 

 Gathering data from the collected sample. 

 Transferring data to the computer using SPSS program. 

 Presenting results with respect to the order of the study questions. 

 Discussing the results. 

 Proposing recommendations. 

 

Previous studies 

Alkhamaiseh (2021) examined the role of counsellors in facilitating the students’ access to distance 

learning at the time of the Covid-19 pandemic when countries opted for quarantine and had to close 

schools, universities and other educational institutions. 

Alkhamaiseh’s study gave precedence to the main factors related to educational counselling. These 

factors included individual differences, growth, social background, neurological, and physical 

abilities.  
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The quantitative approach was used, and 150 academic counsellors answered the questionnaire 

while SPSS 21st ED was deployed for the screening and the analysis of the collected data. The 

outcome of the study revealed that the educational counsellors had a positive impact on encouraging 

the students to have access to online learning. In addition, used variables along with minding gender 

differences were significant when compared to other factors. 

Alodan (2021) study highlighted, through the use a descriptive and analytical approach, the 

problems that occurred in the transition to e-learning during the pandemic. Princess Nourah Bint 

Abdul Rahman University was one of the main collaborators. The mentioned problems were also 

denoted through a questionnaire, which the researcher divided into three axes.  The questionnaire 

showed that there were problems related to organization such as slow pace. Other hardships were 

related to downloading, failure of conversation, articulate activities, evaluation criteria, 

specifications and online exams.  

Alodwan (2021) study focused on investigating the benefits and the drawbacks of distance learning 

during the spread of Covid-19 from the perspective of EFL students. To achieve the desired aim, the 

quantitative approach and a semi-structured interview were used, and 20 students were deliberately 

chosen from the World Islamic Sciences and Education University in Amman, Jordan. Braun and 

Clarke's thematic approach (2006) was deployed to analyze the data. The study showed that online 

learning saves efforts, time and money. It also allows the students to be more self-reliant and it 

enables them to have multiple chances to access recorded lectures. Online learning was proved to be 

more effective with humanities’ subjects than with scientific ones. However, e-learning had some 

disadvantages related to social isolation, technical problems and cheating during tests.    

Ghaith, Banat, Hamad & Albadareen (2012) study considered the partnership between counsellors, 

families and the Jordanian community along with the issues that affect such partnership. In order to 

measure the level of this partnership, a sample of 152 educational counsellors was deployed using a 

“School Counsellor Involvement in School-Family Community Partnerships Scale”.    

The results indicated that the counsellors played a significant role in providing information and 

multiple services to the learners and their guardians, so as to raise the students’ academic level. 

Furthermore, the counsellors’ efforts, assertiveness and the learning environment proved to be the 

basic factors in this tripartite partnership. The findings also revealed that there were certain 

hardships that counsellors faced due to the lack of communication with parents and the absence of 

some crucial skills. Henceforth, the Jordanian educational counsellors are in need for more training 

to establish better partnership behaviors. 
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FINDINGS 

This part presents the findings of the study, in light of its questions, as the following:  

The first question: What is the role of school counsellors in the psychological preparation for 

students’ acceptance of self-learning patterns post the Covid-19 pandemic in Jordan? 

For answering this question, the next sub-questions have been answered as follows: 

The arithmetic averages and standard deviations of the role of school counsellors in the 

psychological preparation for students' acceptance of self-learning patterns after the Covid-19 

pandemic in Jordan in general and for each of the fields were calculated, and table (4) shows this. 

Table 4. (Arithmetic averages and standard deviations of the role of school counsellors in 

psychological preparation for students' acceptance of self-learning patterns post the Covid-19 

pandemic in Jordan, ranked in descending order) 

 

Level Rank Sta.  Mea

n 

Item No. 

  Deviatio

n 

   

Medium 3 0.83 2.98 Psychological preparation with school 

students. 

1 

Medium 1 1.00 3.49 Psychological preparation with the 

school principal and teachers. 

2 

Medium 2 0.97 3.41 Psychological preparation with students' 

parents. 

 

3 

Medium  0.89 3.24 Total grade 

It is noted from the results of table (4) that the arithmetic mean of the role of school counsellors 

in psychological preparation for students’ acceptance of self-learning patterns post the Covid-19 

pandemic in Jordan came at an average level, reaching (3.24) with a standard deviation (0.89), 
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where it came in the first rank in the field of “psychological preparation with School Principal 

and Teachers "with a mean of (3.49) with a standard deviation of (1.00) and at an average level, 

and came in the second rank in the field of "psychological preparation with parents of students" 

with an average of (3.41) with a standard deviation (0.97) and at an average level, and came in 

the third rank in the field of "preparation" Psychology with school students" with an arithmetic 

mean (2.98), standard deviation (0.83) and a mean level. 

The following is a presentation of the arithmetic averages and standard deviations for each of 

the paragraphs on the domains for the role of school counsellors in psychological preparation for 

students’ acceptance of self-learning patterns post the Covid-19 pandemic in Jordan, descending 

on the domain, and table (5) shows this:  

 

Table 5. (Arithmetic averages and standard deviations of the paragraphs of the role of school 

counsellors in the psychological preparation for student acceptance patterns of self-learning after 

the Covid-19 pandemic in Jordan, ranked in descending order (the field of psychological 

preparation with school students). 

 

Level Rank Sta. 

Deviatio

n 

Mea

n 

Item No. 

      

High 1 1.08 3.77 It works to help students get rid of the 

problem of introversion post the Covid-19 

pandemic. 

14 

Medium 2 1.11 3.49 It works to help students get rid of the 

problem of depression post the Covid-19 

pandemic. 

13 

Medium 3 1.01 3.46 The group counselling method is used 

with students who suffer from the 

disadvantages of distance learning during 

the Covid-19 pandemic. 

10 

Medium 4 1.11 3.39 It works to help students get rid of the 

problem of fear of self-learning after the 

Covid-19 pandemic. 

11 
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Medium 5 0.89 3.18 Follows the psychological effects of 

students resulting from distance learning 

during the Covid-19 pandemic. 

8 

Medium 6 0.95 3.17 It publishes awareness brochures for 

students about accepting self-learning 

after the Covid-19 pandemic. 

9 

Medium 7 0.95 3.16 It helps students to get rid of the problem 

of confusion in learning. 

15 

Medium 8 1.24 3.11 It works to help students get rid of the 

problem of low self-confidence after the 

Covid-19 pandemic. 

12 

Medium 9 1.14 2.89 Increases students' awareness of the 

importance of self-learning in their 

progress. 

7 

Medium 10 1.22 2.78 It works on the psychological preparation 

of students by directing them to positive 

aspects such as acquiring new knowledge 

in self-learning. 

5 

Medium 11 1.06 2.55 It helps to provide the students with a 

positive psychological atmosphere that 

enables them to accept self-learning 

patterns. 

6 

Medium 12 1.11 2.54 He understands the feelings and feelings 

of students after the Covid-19 pandemic. 

1 

Medium 13 1.21 2.44 He is working on holding awareness 

sessions to prepare psychologically for 

students to accept patterns of self-learning 

after the Covid-19 pandemic. 

2 

Medium 14 1.21 2.43 It gives students an opportunity to unload 

their pent-up emotions after the Covid-19 

pandemic. 

3 

Medium 15 1.11 2.38 Students are encouraged to participate in 

various activities after the Covid-19 

pandemic. 

4 

Medium  0.83 2.98 Total grade 

     

It is noted that the arithmetic mean of the field of psychological preparation with school students 

amounted to (2.98), with a standard deviation of (0.83) and at the average level, and it came in 

the first rank on the field, paragraph (14) which states that “it works to help students get rid of 

the problem of introversion after the Covid-19 pandemic, “with an arithmetic average of (3.77) 
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and a high level, and in the last rank came paragraph (4), which states “students are encouraged 

to participate in various activities after the Covid-19 pandemic”, with an arithmetic average 

(2.38) and an average level. This can be attributed to the fact that the educational counsellor has 

a major role in promoting healthy social habits acquired, as well as behavioral during the Covid-

19 pandemic and providing students with knowledge and skills that enable them to deal and 

adapt to this new educational stage. 
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Table 6. (Arithmetic averages and standard deviations of the paragraphs of the role of school 

counsellors in the psychological preparation for student acceptance Patterns of self-learning 

after the Covid-19 pandemic in Jordan, ranked in descending order (psychological preparation 

with the school principal and teachers) 

Level Ran

k 

Sta.  Mea

n 

Item No. 

  Deviatio

n 

   

High 1 1.18 3.78 Coordinates with the school principal to 

hold individual meetings with students' 

parents. 

18 

High 2 1.11 3.77 The school principal and teachers are 

informed of the modern methods of 

dealing with providing psychological 

preparation for students. 

21 

Medium 3 1.16 3.61 Coordinates with the school principal 

and teachers to follow up on the study 

of individual cases in providing 

psychological preparation for students. 

19 

Medium 4 1.30 3.60 It develops in students’ positive 

attitudes towards the importance of 

self-learning after the Covid-19 

pandemic. 

22 

Medium 5 0.95 3.44 Collaborates with the school principal 

and teachers in developing awareness 

plans about moving towards self-

learning styles. 

17 

Medium 6 1.25 3.39 Explains the nature of his work to the 

school principal and teachers to help 

him with this. 

20 

Medium 7 0.98 3.30 Coordinates sessions to provide 

psychological preparation for students 

about accepting self-learning styles in 

cooperation with the principal. 

16 

Medium 8 1.19 3.28 It works to get rid of the negative 

attitudes of teachers and the school 

principal towards some students. 

23 

      

Medium  1.00 3.49 Total grade 
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It is noted that the arithmetic mean of the field of psychological preparation with the school 

principal and teachers amounted to (3.49) with a standard deviation of (1.00) and at an average 

level, as it came in the first rank on the field, paragraph (18) which stipulates that “coordinates 

with the school principal to hold individual meetings with parents Students' affairs", with an 

arithmetic average (3.78) and a high level, and in the last rank came paragraph (23) which 

stipulated "works to get rid of the negative attitudes of teachers and the school principal towards 

some students", with an arithmetic average (3.28) and an average level. This can be attributed to 

the fact that the role of the educational counselor is not only limited to students and the school, 

but also networking with parents on several points, the most important of which is preparing the 

student psychologically and physically before returning and raising their enthusiasm by 

shedding light on the positive aspects of returning to school and class and seeing friends. 

Table 7. (Arithmetic averages and standard deviations of the paragraphs of the role of school 

counsellors in psychological preparation for student acceptance Patterns of self-learning after 

the Covid-19 pandemic in Jordan, ranked in descending order (psychological preparation with 

parents of students). 

 

Level Rank Sta. 

Deviation 

Mean Item No. 

      

High 1 1.29 3.89 Helps parents address the problem of student 

distraction post the Covid-19 pandemic. 

33 

High 2 1.18 3.78 Plays an effective role in communicating with 

parents of underachieving students. 

35 

High 3 1.20 3.68 He works on periodic meetings with students' 

parents about the importance of students 

accepting patterns of self-learning post the 

Covid-19 pandemic. 

25 

High 4 1.21 3.67 It works to urge parents to move towards 

getting rid of the problem of excessive 

movement of students. 

32 

Medium 5 1.21 3.50 Parents are directed to talk with students about 

alleviating the anxiety of moving towards self-

learning. 

31 
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Medium 6 1.25 3.45 Encourages parents to continue teaching 

students in the transition to self-learning. 

30 

Medium 7 1.06 3.39 Provides advice to parents on how to deal with 

the psychological problems caused by the 

Covid-19 pandemic among students. 

29 

Medium 8 1.20 3.33 Helps parents of students in developing 

treatment plans for the psychological 

preparation of students. 

24 

Medium 9 1.12 3.22 Parents are provided with guidance brochures 

that explain the nature of the educational 

counselor's role in the psychological 

preparation of students. 

26 

Medium 10 1.18 3.22 He participates with parents in addressing the 

psychological effects of the Covid-19 

pandemic on students. 

28 

Medium 11 0.99 3.00 Parents are provided with awareness brochures 

that explain the dangers of students rejecting 

self-learning. 

27 

Medium 12 1.22 2.78 Helps parents organize students' time post the 

Covid-19 pandemic. 

34 

      

Medium  0.97 3.41 Total grade 

     

It is noted that the arithmetic mean of the field of psychological preparation with parents of 

students was (3.41) with a standard deviation (0.97) and at the average level, as it ranked first in 

the field, paragraph (33) which states that “it helps parents to address the problem of students’ 

distraction.” After the Covid-19 pandemic”, with an arithmetic average of (3.89) and a high 

level, and in the last rank came paragraph (34), which stipulated “helps parents to organize 

students’ times after the Covid-19 pandemic”, with an average of (2.78) and an average level, 

This can be attributed to the need for permanent communication between parents and the 

educational advisor so that he can deal with the students and their circumstances and prepare 

them to return to face-to-face education. There is a need to avoid the difficult conditions that 

some students have been exposed to during the past periods, and to inform the educational 

advisor in the event of any problem related to the student and his education. 

Question two: Are there any statistically significant differences at (α≤0.05) in the role of school 

counsellors in the psychological preparation for students’ acceptance of self-learning patterns 
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after the Covid-19 pandemic in Jordan, due to the variables: (gender, years of service and 

educational qualification)? 

In answering this question, Test conducted (3-way ANOVA), and the next table explained the 

arithmetic means and standard deviations for the role of school counsellors  in psychological 

preparation for students’ acceptance of self-learning patterns after the Covid-19 pandemic in 

Jordan, due to the variables: (gender, years of service and educational qualification). 

Table 8. (Arithmetic averages and standard deviations of the responses of the study members 

about the role of school counsellors  in psychological preparation for students' acceptance of self-

learning patterns after the Covid-19 pandemic in Jordan according to the study variables) 

Total Psycholog

ical 

preparatio

n with 

students' 

parents 

Psychological 

preparation with 

the school 

principal and 

teachers 

Psycholo

gical 

preparati

on with 

school 

students 

 Levels Variables 

       

3.34 3.56 3.64 3.00 Mean Male Gender  

 0.88 0.94 0.97 0.83 Sta. 

Deviation 

3.18 3.30 3.39 2.97 Mean Female 

0.89 0.98 1.00 0.84 Sta. 

Deviation 

3.24 3.41 3.49 2.98 Mean Total 

0.89 0.97 1.00 0.83 Sta. 

Deviation 

3.30 3.47 3.56 3.01 Mean Bachelor's  

Qualification 0.87 0.96 0.97 0.81 Sta. 

Deviation 

3.15 3.29 3.36 2.93 Mean Postgraduate 

0.92 0.99 1.03 0.87 Sta. 

Deviation 

3.24 3.41 3.49 2.98 Mean Total 

0.89 0.97 1.00 0.83 Sta. 

Deviation 

3.21 3.37 3.46 2.95 Mean Less than 5 Experience 
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This shows that there are apparent differences between the arithmetic averages of individual 

responses about the role of school counsellors in the psychological preparation for students' 

acceptance of self-learning patterns post the Covid-19 pandemic in Jordan. To show the significance 

of the statistical differences between the arithmetic averages, a multivariate analysis of variance 

(MANOVA) was used for the responses of the study members on the domains and the total degree 

of the scale according to the study variables, and table (9) shows the results of that. 

Table 9. (Shows the results of the multiple analysis of variance (MANAOVA) for the responses of 

the study members to the role of school counsellors in psychological preparation for students’ 

acceptance of self-learning patterns post the Covid-19 pandemic in Jordan due to the study 

variables) 

 

This shows the following: 

 

1. There are no statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) between 

individuals’ estimates of each of the domains of psychological preparation with school 

students, and the domain of psychological preparation with the school principal and 

teachers due to the difference of sex, as the (f) value on the domains was (0.014). (3.170) 

and at a level the significance is (0.907) (0.076), respectively, and these values are not 

statistically significant at (α = 0.05). While there are statistically significant differences 

between individuals’ estimates on the field of psychological preparation with the students’ 

parents due to the gender variable, as the (f) value on the field is (4.172) and at the level 

of significance (0.042), and this value is considered statistically significant at (α = 0.05). 

1.00 1.09 1.12 0.93 Sta. 

Deviation 

years 

3.35 3.51 3.64 3.07 Mean (5-10) years 

0.88 1.00 1.00 0.78 Sta. 

Deviation 

3.16 3.35 3.35 2.92 Mean More than 10 

years 
0.65 0.66 0.69 0.71 Sta. 

Deviation 

3.24 3.41 3.49 2.98 Mean Total 

 0.97 1.00 0.83 Sta. 

Deviation 
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It was clear that the differences are in favor of males with a higher mean than females on 

the field. It also shows that there are no statistically significant differences at the level of 

significance (α = 0.05) on the total degree of the scale due to the effect of the sex variable, 

where the value of (F) on the scale as a whole reached (1.370) at a level of significance 

(0.243), and it is considered that this value is not statistically significant. 

Statistical 

significanc

e 

“F” 

Valu

e 

Square 

mean 

Degree 

of 

Freedom 

Square 

Total 

Dependent 

variables 

No

. 

Source 

        

.907 .014 .009 1 .009 Psychological 

preparation with 

school students 

1 gender  

 

.076 3.170 3.084 1 3.084 Psychological 

preparation with the 

school principal and 

teachers 

2 

.042* 4.172 3.877 1 3.877 Psychological 

preparation with 

students' parents 

3 

.243 1.370 1.071 1 1.071 Total  

.430 .624 .435 1 .435 Psychological 

preparation with 

school students 

1 Qualification 

.109 2.580 2.509 1 2.509 Psychological 

preparation with the 

school principal and 

teachers 

2 

.120 2.434 2.262 1 2.262 Psychological 

preparation with 

students' parents 

3 
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.190 1.723 1.346 1 1.346 Total  

.427 .852 .595 2 1.189 Psychological 

preparation with 

school students 

1 Experience 

.389 .924 .898 2 1.797 Psychological 

preparation with the 

school principal and 

teachers 

2 

.661 .414 .385 2 .770 Psychological 

preparation with 

students' parents 

3 

.505 .685 .535 2 1.071 Total   

  .698 309 215.539 Psychological 

preparation with 

school students 

1 Error 

  .973 309 300.555 Psychological 

preparation with the 

school principal and 

teachers 

2 

  .929 309 287.173 Psychological 

preparation with 

students' parents 

3 

  .781 309 241.452 Total  

   313 217.258 Psychological 

preparation with 

school students 

1 Total 

average 

   313 309.980 Psychological 

preparation with the 

school principal and 

2 
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2. There are no statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) between 

individuals’ estimates of all domains (psychological preparation with school students, 

psychological preparation with the school principal and teachers, psychological 

preparation with students’ parents) due to the difference in the educational qualification 

variable. Statistical value (f) on the domains (0.624) (2.580) (2.434) and at the level of 

significance (0.430) (0.109) (0.120) respectively, and all these values are considered non-

statistically significant at (α = 0.05). It also shows that there are no statistically significant 

differences at the total degree of the scale due to the effect of the educational qualification 

variable, where the value of (F) on the scale as a whole reached (1.723) with significance 

level of (0.190), and this value is not statistically significant. 

3. There are no statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) 

between individuals’ estimates of all domains (psychological preparation with school 

students, psychological preparation with the school principal and teachers, psychological 

preparation with students’ parents) due to the difference in the years of experience 

variable. The (f) value on the domains (0.852) (0.924) (0.414) and the significance level 

(0.427) (0.398) (0.661), respectively, and these values are not statistically significant at (α 

= 0.05). It also shows that there are no statistically significant differences at the total degree 

of the scale due to the effect of the variable years of experience, where the value of (F) on 

the scale as a whole was (0.685) with significance level of (0.505), and this value is not 

statistically significant. 

 

 

 

 

teachers 

   313 294.957 Psychological 

preparation with 

students' parents 

3 

   313 245.717 Total   
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Conclusion 

 

We have to know that the challenges and difficulties which face the different sectors during the 

crisis which could happen in the world, especially, education sector, so we have to be ready for any 

emergency which could happen, and we should have different strategies in teaching policies through 

using the mixed teaching process (mixing the online with distance learning) to ensure the learning 

continuity in order to hinder the process of achievement. 

 

Suggestions 

 

 Endorse the responsibilities and priorities of educational counselling  in all academic 

institutions, especially in public schools. 

 Cultivate a culture that endorses online learning and develops a favorable electronic learning 

environment. 

 Wisely assisting learners, teachers, and academic counsellors by setting the right organizational 

programs. 

 Endorse the responsibilities and priorities of educational counselling  in all academic 

institutions, mainly public schools, cultivate a culture that develops distance education and 

encourage a positive electronic learning environment, providing wise assistance to learners, 

teachers and academic counsellors  to provide them with the assistance they need. 
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La Chine : Puissance en émergence ou une superpuissance potentielle  ?  

Discuté par le Professeur : Noureddine KADOURI 
Préparation et présentation de la séance : Mustapha ALFURKE 

Rapport élaboré par l’étudiant doctorant : Lakbir SIRAJE 

 

A l’instar des séances précédentes qui se sont déroulées tout au long de ces soirées intellectuelles ramadanesques, 

M. FOURKE a inauguré la 18ème séance par la définition du sujet de la soirée, avant de passer à la présentation de 

son invité à ses spectateurs virtuels. Ces derniers qui, à leur tour, n’ont pas hésité à exprimer leur gratitude aux 

responsables de la Revue du Droit et des Affaires internationale, ainsi qu’à toutes les composantes de l’équipe qui 

veille sur le déroulement de telles séances . 

Par ailleurs, M.ALFURKE, et après avoir souhaité la bienvenue à son invité le Professeur Noureddine KADOURI 

qu’il présente, d’ailleurs, comme un membre actif au sein de plusieurs organisations et institutions nationales et 

internationales, a essayé de cerner et de déterminer les contours du sujet, en faisant un petit tour d’horizon sur ce 

pays magique qui est la Chine, objet d’étude de cette soirée et qui ne manquerait pas, bien sûr, d’apports 

scientifiques et épistémiques. M. le présentateur a essayé de rappeler à ses spectateurs dans l’espace virtuel, sur un 

ensemble d’atouts et de points forts spécifient ce pays monstre à tous les niveaux, politique, économique et 

stratégique. Toutefois, pour ne pas bruler les étapes et empiéter, ainsi, sur l’intervention de l’invité, M. FOURKE lui 

a cédé la parole tout en espérant que tout le monde en tirera profit. 

En prenant la parole, notre conférencier, Mr Noureddine KADOURI a commencé par     remercier les organisateurs 

de la séance ainsi que les spectateurs. Puis, il s’est attaqué au sujet en soulignant que son intervention allait 

s’inscrire dans le cadre d’un contexte, sensible et très ponctuel, marqué par une double crise, celle de la pandémie 

du Covid-19 et celui politique qui consiste en la crise ukrainienne.  L’intervenant n’a pas manqué de souligner que 

la Chine allait imprégner et impacter le monde par les positions qu’elle allait prendre et par son interventions sur 

la scène internationale, en tant que puissance, qualifiée par Mr Noureddine KADOURI, de géoéconomique par 

rapport à la puissance « géopolitique » que représente la Russie qui, par leur rapprochement, guettent la sécurité 

du bloc occidental. Notre intervenant a souligné aussi, que la Chine ne veut pas se montrer comme un simple acteur 

sur la scène internationale ou, tout simplement, comme un leader asiatique, mais elle veut se démarquer et 

s’imposer au régime international, en y imposant son propre modèle et sa propre vision . 

Selon le Professeur Mr Noureddine KADOURI, un ensemble d’études récentes, ainsi que des statistiques et 

prévisions préconisent que la Chine, d’ici 2035, arrivera à se superposer sur le régime international, tout en se 

demandant si les Etats-Unis pourraient contrarier cette tendance chinoise. Et si c’était le cas, quels sont les mesures 

et les entraves qui pourraient l’enfreindre à atteindre son objectif ? C’est sur cela, que notre intervenant, Mr 

KADOURI, de formation francisante, va se focaliser. En effet, l’intervenant après avoir présenté son introduction 

du sujet en langue arabe, a poursuivi son intervention dans la langue de Molière. Cependant, il n’a pas manqué de 
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souligner que la discussion qui suivra son intervention se fera en langue Arabe et ce dans le but d’avoir le plus 

d’intervenants possible et que tout le monde puisse bénéficier des questionnements des intervenants  . 

Effectivement, M. Noureddine KADOURI a commencé son intervention par rappeler l’évolution spectaculaire de 

la Chine sur la scène mondiale, de par sa croissance économique qui l’a hissée au 2ème rang mondial après les USA 

en termes de PIB. Il souligne qu’il n’a fallu qu’une dizaine d’années (de 2001 à 2010), pour que ce pays vienne 

s’imposer au régime international par sa puissance économique. Par ailleurs, moult statistiques montrent que les 

Etats-Unis et le Japon ont perdu, au cours de la même période, leurs parts du marché mondial en faveur du monstre 

chinois qui a affiché un taux de croissance remarquable. D’après notre intervenant, c’est sa stratégie 

d’industrialisation exportatrice qui était à l’origine de cette croissance remarquable de la Chine, ce qui l’a hissé 

aujourd’hui au rang de  1er exportateur et 2ème importateur à l’échelle mondiale, avec un pourcentage d’échange 

commercial de 38,2% du PIB en 2018. Cela étant, l’hégémonie chinoise prévue en 2035, s’inscrit dans cette 

tendance  . 

Outre cette croissance remarquable du PIB, la Chine a, aussi, su développer un ensemble de stratégies depuis les 

années 80, à savoir la stratégie d’entreprises multinationales, stratégie capitalistique, stratégie développement et 

recherche et tout récemment, en 2019, la stratégie sanitaire. La stratégie multinationale, focalisée d’abord sur la 

croissance interne, s’est transformée pour se développer ensuite dans divers pays émergents, avec des prises de 

participation au capital dans plusieurs firmes. C’est à ces stratégies et à bien d’autres développées depuis lors que 

la chine, selon M. KADOURI, doit sa réussite. Somme toute, cette réussite appelle le pays à compenser son 

infériorité militaire par rapport aux autres grandes puissances, notamment les USA, par une supériorité 

économique et commerciale, pour pouvoir s’imposer face au bloc occidental. Ce faisant, la Chine s’est activée 

inlassablement dans le processus de réforme du système de gouvernance mondiale et à maintes occasions, remis 

en cause les préceptes du système mondiale en vigueur, notamment sa doctrine économique néolibérale et sa 

démocratie constitutionnelle      . 

La Chine a élaboré son propre modèle de développement traduit par le processus de Pékin versus celui de 

Washington, qu’elle cherche à faire aboutir depuis que les USA ont déclaré la guerre économique aux entreprises 

chinoises sous l’Administration Trump. Cette nouvelle vision propre à la Chine, cherche à rétrécir le cap entre le 

vieux et le nouveau monde que la crise de la Covid-19 a consacré, tel que notre intervenant M. KADOURI l'a 

souligné. 

Tout au long de son intervention, M. KADIURI a essayé d'inventorier un ensemble de points forts et d'atouts, ainsi 

que des faiblesses et de carences de l'économie chinoise qui peuvent ralentir ou entraver cette puissance mondiale 

de se superposer aux autres puissances classiques de la jungle international. Mais, certainement ce pays sait ce 

qu'il fait et ce qu'il veut, pour devenir le joueur mondial n°1 sur la scène internationale. Ceci dit, la Chine va 

s'imposer tôt ou tard pour éclipser l'ordre mondial monopolaire en vigueur depuis l'effondrement du Bloc socialiste 

vers les années 1990. 
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Avant de conclure sur ce sujet, le débat a été reprit entre M. KADOURI et Mr FURKE pour apporter plus 

d'éclaircissement sur certains points, notamment, sur le potentiel militaire chinois combiné, bien sûr, à une 

industrie de technologies de pointe en la matière et une diplomatie qualifiée de soft power, pour se mettre, en fin 

de compte, d'accord sur le point que la Chine est arrivée, inévitablement, à s'imposer et piloter le monde post-crise 

pandémique de la covid-19. 
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اليوم الدرايس حول موضوع : عن تقرير  

"" قانون التنظيم القضايئ املغريب الجديد ورهان النجاعة النجاعة القضائية   

 إعداد: أحمد تشيك

 طالب باحث بماستر العقار والتعمير

 واإلقتصادية واإلجتماعية عين الشق الدار البيضاء كلية العلوم القانونية

 

 

 يتمحور موضوعه في       
 
ي " قانون التنظيم القضائنظمت املحكمة اإلبتدائية ببرشيد بشراكة مع مجلة محاكمة يوما دراسيا

 بمدرج هيئة على الساعة التالثة زواال  9199يونيو 21وذلك يومه الخميس  املغربي الجديد ورهان النجاعة القضائية"،

املحامين باملحكمة اإلبتدائية ببرشيد، وقد تميزت أطوار هذا النشاط العلمي بمشاركة ثلة من السادة األساتذة منهم املمارسين 

واألكاديميين في مقدمتهم الدكتور عبد السالم بوهوش وكيل امللك بنفس املحكمة وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية 

ماعية عين الشق بالدار البيضاء ورئيس منتدى املعرفة القانونية والقضائية الذي تفضل بتسير وتنسيق واإلقتصادية واإلجت

اليوم الدراس ي، كما عرفت حضور كل من الدكتور عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية واإلقتصادية بمراكش 

ذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية وأستاذ التعليم العالي والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستا

ورئيس املركز األكاديمي للدراسات القانونية املعاصرة، والدكتور سمير أيت ارجدال رئيس املحكمة   -الرباط  -السويس ي 

حق محام عام بمحكمة النقص وفاض ملاإلبتدائية بسال وأستاذ باملعهد العالي للقضاء باإلضافة إلى الدكتور عز الدين املاحي 

 برئاسة النيابة العامة ومدير مجلة محاكمة.

 

تم افتتاح أطوار اليوم الدراس ي بالنشيد الوطني املغربي وتالوة آيات من الذكر الحكيم، ثم رحب املسير بالحضور وكذا         

 رئيس املحكمة اإلبتدائية عبد املجيد منصف، عبر من املشاركين في فعاليات هذه املائدة  لتنتقل بعد ذلك الكلمة إلى السيد

خاللها على ترحيبه بالحضور وكذا املشاركين في أطوار النشاط العلمي وتأكيده على أهمية موضوعه املوسوم " بقانون التنظيم 

 اقي املحاور واألدوار القضائي املغربي الجديد ورهان النجاعة القضائية " ال سيما محور النجاعة القضائية في عالقتها مع ب

املنوطة بها في مجال إصالح املنظومة القضائية بمنهج عقالني حديث ترسيخا ملبدأ دولة الحق والقانون ، وأضاف إلى أن تحقيق 

النجاعة القضائية يستدعي توفر مجموعة من املقومات التي تتجلى باألساس في الترسانة القانونية عن طريق تأهيلها ملواكبة 

ت واملتغيرات املتسارعة التي يعرفها بلدنا، كما أبرز إلى أن اختيار موضوع اليوم الدراس ي يأتي في سياق املصادقة التطورا

املتعلق بالتنظيم  23.07بمجلس املستشارين خالل الجلسة العامة على مشروع القانون رقم  9199ماي  20باإلجماع بتاريخ 

كما أكد أيضا على أن املصادقة على هذا املشروع  32.02رار املحكمة الدستورية رقم القضائي بعد ترتيب الثار القانونية على ق

جاء تتويجا ملسار طويل من الدراسة إلستكمال الترسانة القانونية تنزيالت ملخرجات ميثاق إصالح منظومة العدالة واستجابة 

 ملتطلبات املتقاضين.

 

دهبي رئيس تحرير مجلة محاكمة ورئيس وحدة املنازعات وقاض ملحق برئاسة  وتناول بعد ذلك الكلمة الدكتور عبد الحق       

النيابة العامة مستهال إياها بتوجيه رسالة الشكر والتقدير إلى املساهمين واملشاركين وعموم الحضور في فعاليات هذا اليوم 
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ة سواء ئي الجديد وعالقته بالنجاعة القضائيالدراس ي العلمي، مؤكدا على الراهنية الكبرى التي يكتسيها موضوع التنظيم القضا

في الحاضر أو في مستقبل العدالة ببالدنا كيف ال وأن املغرب يعيش اليوم مرحلة تاريخية في البناء الديموقراطي واإلصالحات 

يل قباملؤسساتية والتشريعية والقضائية، كما أضاف إلى أن إصالح العدالة قائم على تكريس التوجهات الدستورية من 

إستقالل السلطة القضائية ليختم األستاذ كلمته بتأكيده على إنخراط مختلف مكونات مجلة محاكمة في مسلسل املساهمة 

 في البحث العلمي الرصين خدمة للثقافة القانونية والقضائية.

 

 " يم الطالب املوسومة بعنوانبعد ذلك إفتتاح املشاركات  املقررة في إطار اليوم الدراس ي بمداخلة لألستاذ عبد الكر        

ائية إستهلها بكلمة شكر وتقدير ملختلف مكونات املحكمة اإلبتدالثابت واملتغير في قانون التنظيم القضائي املغربي الجديد" 

 ببرشيد على تنظيم هذا النشاط العلمي وكذا املتدخلين فيه إلى جانب عموم الحضور.

ليوم الدراس ي الذي يتمحور حول التنظيم القضائي الجديد السيما بعد ترتيب آثاره تم التطرق في البداية إلى سياق موضوع ا

القانونية على قرار املحكمة الدستورية، وقد حاول ربط هذا اإلطار بموضوع مداخلته التي إتخدت  الثابت واملتغير في قانون 

جديد تثير إشكاالت قانونية وعملية في ضوء القانون ال التنظيم القضائي عنوانا لها، على أنه تم التركيز فقط على الجوانب التي

 للتنظيم القضائي.

فعلى مستوى النقطة األولى حاول األستاذ بسط رؤيته النقدية للتسمية الجديدة بخصوص املحاكم اإلبتدائية التجارية        

هو املعطى الذي جاء في املادة األولى من واملحاكم اإلبتدائية اإلدارية وما يمكن أن تثيره من لبس وخلط لدى املتقاضين، و 

السيما في الحالة التي قد يتوجه املتقاض ي إلى املحكمة اإلبتدائية معتقدا أنه لجأ إلى املحكمة التجارية أو  23.07القانون رقم 

 اإلدارية.

نظيم ن التابث في قانون التأما النقطة الثانية من مداخلته فقد عالج فيها مسألة مبادئ التنظيم القضائي التي إعتبرها ضم

 القضائي املغربي الجديد ويتعلق األمر بمبادئ من قبيل :

 وحدة القضاء ؛ 

 مجانية التقاض ي ؛ 

 التقاض ي على درجتين؛ 

 علنية الجلسات وشفوية املرافعات؛ 

 .القضاء الفردي والقضاء الجماعي 

ائي على اعتبار أن هناك من يرى بأن النظام القضائي كما أكد على مبدأ وحدة القضاء كمبدأ من مبادئ التنظيم القض       

املغربي يتسم باإلزدواجية ومبررهم في ذلك إنشاء املحاكم التجارية واملحاكم اإلدارية ومحاكم اإلستئناف اإلدارية والتجارية إلى 

 أنه اليمكنجانب املحاكم اإلبتدائية ومحاكم اإلستئناف ، والحال أن هذا التوجه غير صحيح حسب وجهة نظر 
 
 األستاذ معتبرا

الحديث عن اإلزدواجية إال عندما نكون أمام جهتين قضائيتين يستقل بعضها عن الخر إلى جانب كون الحديث عن اإلزدواجية 

يرتبط باألساس باإلختصاص الوظيفي وهو ما ينعدم في التنظيم القضائي املغربي الذي يتضمن فقط اإلختصاص النوعي 

 خالف ماهو عليه األمر في فرنسا حيث نتحدث عن مجلس الدولة. واملحلي والقيمي

وقد أشار األستاذ كذلك إلى أنه مازال التنظيم القضائي وكذا الدستور ال يميزان بين مبدأ مجانية القضاء من جهة ومبدأ       

ن يرة أو الغنية ومابين املنزلتياملساعدة القضائية من جهة أخرى ، حيث أن األول يشترك فيه جميع فئات املجتمع سواء الفق

من الطبقات الوسطى داخل املجتمع كونه له عالقة مع حق الولوجية إلى القضاء وبالتالي ال  يمكن الحديث عن أداء أجور 

 ةالعاملين باملحاكم وكذا األتعاب إلى غير ذلك ، فهو إذن مبدأ دستوري مقرر لجميع فئات املجتمع ، أما مبدأ املساعدة القضائي

فيرتبط بمدى جدية املطالبة القضائية في عالقتها بالرسوم القضائية والن أصبحنا نتحدث عن مشروع املساعدة القضائية 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

422 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

والقانونية والذي أشارت إليه الفقرة الثانية من املادة السادسة من قانون التنظيم القضائي الجديد، كما ميز بين املجانية في 

ذا األخير يرتبط بالجانب اإلجرائي واملسطري أما مجانية القضاء فهو مبدأ دستوري وحقوقي الولوجية للقضاء والتقاض ي، ه

 وليس قانوني.

هذا وقد أثار األستاذ مسألة القضاء املتخصص مشيرا إلى أنه يتعين أن يتصل كذلك بالعنصر البشري، كما نوه بما يتعلق        

يداعه لدى رئيس املحكمة وال يمكن اإلطالع عليه إال بإذن من املجلس بضرورة تضمين الرأي املخالف في محضر خاص يتم إ

 سنوات. 01األعلى للسلطة القضائية وملدة 

كما سجل األستاذ تراجع على مستوى قسم قضاء القرب حيث أصبحنا نتحدث عن غرفة في ظل القانون الجديد وما        

ان مثال الغرفة العقارية البت في مسائل غرفة قضاء القرب التي تتسم يمكن أن يثيره هذا املستجد من التدبدب ذلك أنه بإمك

املسطرة في ظلها بالسرعة والبساطة على اعتبار أن مايميز الغرف عن األقسام هو إمكانية بت جميع الغرف في جميع القضايا 

 املعروضة على بعضها البعض.

التي تتحدث عن تعيين قضاة األقسام املتخصصة في القضاء  41ادة كماأعمل األستاذ على إبراز ما يتعلق بمقتضيات امل       

التي تتحدث عن تعيين قضاة  42اإلداري ورؤساء األقسام املتخصصة في القضاء التجاري ورؤساء أقسام قضاء األسرة، واملادة 

ولة ت في قضايا صعوبات املقااملحكمة اإلبتدائية ورؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم وقضاة التنفيذ والقضاة املنتديا

باألقسام املتخصصة في القضاء التجاري واملفوضون امللكيون للدفاع عن الحق والقانون باألقسام املتخصصة في القضاء 

اإلداري ، حيث يالحظ عدم تحديد مدة تعيينهم خالفا لتعيين قضاة األسرة املكلفون بالزواج، والقضاة املكلفون بالتوثيق 

كلفون بشؤون القاصرين والقضاة املكلفون بالتحقيق وقضاة األحداث وقضاة تطبيق العقوبات الذي حددت مدة والقضاة امل

تعيينهم في ثالت سنوات بقرار من املجلس األعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس املحكمة، كما تم إثارة اإلشكال املتعلق 

لفرع األول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم األول من القانون باإلحالة في تعيين رؤساء األقسام إلى مقتضيات ا

 مع تسجيل غياب أي مقتض ى ينظم كيفية التعيين فيها. 23.07

هذا وقد حاول املتدخل التمييز بين إستقالل السلطة القضائية كمؤسسة في عالقتها مع السلطة التشريعية والسلطة        

لها كقضاة وهذه األخيرة ال يمكن أن تتحقق إال بتوفير اإلمكانيات املادية والظروف الجيدة إلشتغال التنفيذية من جهة واستقال

القضاة ، على أنه يرى بأن تبنى معيار اإلنتاج لترقية القضاة غير مبرر  من وجهة نظره الشخصية إلى جانب معارضته ملسألة 

 ة وتحقيقا لجودة األداء القضائي.تنقيط الرئيس بالنسبة للقضاة توخيا للنجاعة القضائي

" حدود مساهمة مبادئ  وتم توجيه  الكلمة بعد ذلك لألستاذ عبد الرحمان الشرقاوي إللقاء مداخلته التي تحمل عنوان       

ين على إفتتحها بشكره وتقديره للمشرف التنظيم القضائي للمملكة في تحقيق النجاعة القضائية من خالل القانون الجديد"

 ظيم أطوار اليوم الدراس ي إلى جانب السادة األساتذة املتدخلين وكذلك عموم الحضور.تن

حاول تبسيطها في مايطبع هذا القانون من  23.07وقد تم تقسيم املداخلة إلى تالث نقاط أساسية تتعلق بالقانون رقم        

ضه في عرض وفصل املقال في كل نقطة حاول عدم الشمولية والتردد إلى جانب اإلرتباك وعدم الوضوح على أنه قبل خو 

والتي تتجلى في اعتباره مدخال من مداخل إستكمال وترسيخ مبدأ استقالل السلطة  23.07التوقف عند أهمية وسياق القانون 

اس ي سالقضائية بعد صدور كل من القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي املتعلق بالنظام األ 

 على طاولة النقاش حول مدى توفق املشرع في تبني القانون الجديد للتنظيم القضائي 
 
للقضاة، وطرح األستاذ تساؤال محوريا

املغربي لرؤية تستحضر إستقالل السلطة القضائية واستكمال هذا الورش، أما اإلعتبار الثاني هو ما إقتضته ضرورة التعديل 

شتت على مستوى املنظومة القانونية ، مما ينبغي معه إعادة النظر فيها سواء على مستوى قانون تجاوزا ملا كان يعرفه من الت

 التنظيم القضائي أو قانون املسطرة املدنية.
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وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة النقطة املتعلقة بعدم الشمولية التي تميز بها القانون الجديد، حيث أشار إلى  إتسام هذا        

نظرة التجزئية ال سيما فيما يتعلق بمبادئ التنظيم القضائي عالوة على تسجيل غياب الوضوح في الرؤية في تحديد األخير بال

وإبراز ماهية املبادئ التي تطبع التنظيم القضائي إلى جانب البس الحاصل في التمييز بين املجانية في الولوج للقضاء والتقاض ي 

 ساعدة القضائية والقانونية.باإلضافة إلى إشكالية التمييز بين امل

أما التردد فقد إستحضر األستاذ ودائما في إطار مبادئ التنظيم القضائي ما يتصل بمبدأ وحدة القضاء الذي تم          

التنصيص عليه في املادة الخامسة من القانون الجديد حينما نص في الفقرة األولى منه على أن التنظيم القضائي يعتمد على 

ا مبدأ القضاء املتخصص مبدأ و  حدة القضاء وجاء في الفقرة  الثالتة من نفس املادة ونص على أنه يعتمد التنظيم القضائي أيض 

ومنه ينبثق التساؤل حول ما إذا كان األصل هو وحدة القضاء واإلستثناء هو القضاء املتخصص وأشار على أنه من األجذر على 

 القضائي على مبدأ وحدة القضاء مع مراعاة مسألة التخصص.قوم التنظيم املشرع أن ينص على أنه ي

وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة مسألة التردد وعدم الوضوح حاول من خاللها الحديث عن إدراج بعض مبادئ التنظيم        

انية من نفس املادة التي تتحدث عن العلنية في والفقرة الث 00القضائي في فصول ال تتعلق بها كما هو الشأن بالنسبة للمادة 

التي تتحدث عن املساطر الشفوية والكتابية التي جاءت في الفصل الثالث املعنون بقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية، أما 

 04التي لم تتم فيها اإلشارة إلى املقصود بالهيئات املهنية إلى جانب الفقرة الثانية من املادة  13عدم الوضوح فيتجلى في املادة 

في عالقتها باألجل  07املتعلق بالتوحيد واملغربة والتعريب ، كما عالج في نفس اإلطار مقتضيات املادة  0217القتها بظهير وع

 املعقول إلصدار األحكام.

هذا وقد أكد املتدخل على أهمية تضمين وجهة نظر القاض ي املخالف معللة بمبادرة منه في محضر سري خاص وفق         

من قانون التنظيم القضائي الجديد غير أنه في نظره كان من اإليجابي لو تم جهل هذه املبادرة تكون إلزامية  01دة مقتضيات املا

 لتحقيق املزيد من الضمانات.

"بتمظهرات استقالل السلطة القضائية في وتناول بعد ذلك األستاذ سمير أيت ارجدال الكلمة إللقاء مداخلته املعنونة         

حيث إستهلها بالتعبير عن شكره وتقديره للجهات العاملة على تنظيم اليوم العلمي املتميز  القضائي املغربي الجديد"التنظيم 

 وكافة املتدخلين وكذا عموم الحضور.

 _ثم عرج بعد ذلك على إبراز األهمية التي  يكتسبها القانون الجديد للتنظيم القضائي من خالله معالجته _ أي القانون         

وألول مرة عدة مؤسسات ونظم وأحكام قانونية غير أن بعضها ثم إقحامه في القانون الجديد والحال أن مكانه الطبيعي قانون 

مادة في محاولة من املشرع تحقيق املالءمة بين مختلف النصوص القانونية املنضمة  000املسطرة املدنية، إضافة إلى تضمينه 

ى  إقرار مفهوم جديد للسلطة القضائية ومبدأ إستقالل السلطة القضائية باعتباره إمتيازا للممارسة القضائية باإلضافة إل

للمتقاض ي بمعنى أنه مفهوم أضحى يقوم على مبدأي التكليف واملسؤولية لحماية املتقاض ي والقضاة وبالتالى إنتقال مفهوم 

 يرتبط بحقوق املتقاضين. السلطة القضائية من مفهوم ضيق يرتبط باملمارسة الوظيفية إلى مفهوم

وقد حاول بعد ذلك إبراز السياقات املتعلقة باستقالل السلطة القضائية والتي تتميز بالتنوع منها ماهو عام وخاص ومنها        

 ما يأتي في إطار سياق املالءمة.

 :بالنسبة للسياقات الجديدة إلستقالل السلطة القضائية وتتمثل في مايلي 

 

 ة؛النجاعة القضائي 

 القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية؛ 

 التوجهات امللكية السامية؛ 

 املتغيرات الدستورية؛ 
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 املخطط التوجيهي للسلطة القضائية؛ 

 القانون املتعلق بالنظام األساس ي للقضاة؛ 

 .املخطط التوجيهي لرقمنة اإلجراءات القضائية 

تقالل الوظيفي باملؤسسة أي إستقبال السلطة القضائية كمؤسسة عن باقي أما السياق الخاص يتجلى من خالل إرتباط اإلس

السلط من جهة واإلستقالل  الذاتي التي يرتبط بالقضاة بمعنى كيف يؤدي مهامه من خالل مختلف معايير التقييم املعتمدة، 

 .9102فبراير  3بتاريخ  32.02أما سياق املالءمة يتمظهر في قرار املحكمة الدستورية 

 ما تم عرض املبادئ املوجهة إلستقالل السلطة القضائية من قبيل : ك

 حسن سير العدالة؛ 

 التطبيق العادل للقانون؛ 

 مراعاة األخالقيات املهنية؛ 

 النفاذ للقانون؛ 

 علنية الجلسات؛ 

 تعليل املقررات القضائية؛ 

 اإلدارة القضائية واألجل املعقول؛ 

 املحاكمة العادلة وتعيين رؤساء األقسام. 

 

 : املبادئ ذات الصلة بحقوق املتقاضين من قبيل 

 

 إحترام حقوق الدفاع؛ 

 املجانية؛ 

 املساعدة القانونية والقضائية؛ 

 الحياد والنزاهة؛ 

 .التعويض عن الخطأ القضائي 

 

 :وتم التطرق كذلك للمبادئ ذات الطبيعة التدبيرية جرى عرضها على الشكل التالي 

 

 لجنة التنسيق؛ 

 ونية؛اإلدارة اإللكتر 

 اإلشراف العام املسؤول القضائي؛ 

 مكتب املحكمة؛ 

 إعتماد برامج نجاعة األداء وتحديث اإلدارة القضائية؛ 

 تحديد مؤشرات القياس؛ 

 .لجنة صعوبات سير العمل 
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ل هوتمت اإلشارة إلى أن املشرع ألول مرة يأتي بمجموعة من املؤسسات لكن التساؤل املطروح حول طبيعة هذه األخيرة        

هي مساعدة أم تنسيقية أم تدبيرية، وهل إستشارة هذه املؤسسات اليؤثر على مبدأ إستقالل السلطة القضائية، وأضاف إلى 

أن املسؤول القضائي يتم تقييمه من طرف املجلس األعلى للسلطة القضائية من جهة فيما يتعلق باألداء القضائي ومن جهة 

 داري واملالي.أخرى وزارة العدل من حيث التدبير اإل 

من قانون  17" قراءة تحليلية للمادة  وبعد ذلك تناول األستاذ عز الدين املاحي الكلمة إللقاء مداخلته التي تحمل عنوان       

تقدم في البداية بشكره وتقديره ملكونات املحكمة اإلبتدائية ببرشيد على سهرهم في سبيل التنظيم القضائي املغربي الجديد" 

 التظاهرة العلمية إلى جانب كافة املتدخلين واملشاركين فيها باإلضافة إلى عموم الحضور. تنظيم هذه

من القانون الجديد السيما في فقرتها األولى التي تنص على أنه ال يحضر  02وفصل بعد ذلك املقال في ما يتعلق باملادة       

ذا األمر ينطبق على محاكم املوضع الذي ال يجوز فيها حضور قضاة النيابة العامة مداوالت قضاة األحكام، وأشار إلى أن ه

قضاة النيابة العامة مداوالت قضاة األحكام لكن بالنسبة ملحكمة النقض فالقول بهذا الطرح والذي جاءت به هذه املادة 

ة علق األمر بمحكميجانب الصواب وبالتالي فال يمكن تصور عدم حضور قضاة النيابة العامة مداوالت قضاة األحكام كلما ت

النقض ملجموعة من العلل من بينها أن املحامون العامون والنيابة العامة يساهمون في جودة األحكام عن طريق اإلدالء بوجهات 

وقضاة النيابة العامة يحضرون مداوالت قضاة األحكام على  0272النظر سواء في املناقشات أو املداوالت كما أنه ومند سنة 

النقض فهو عرف قديم يقتض ي معه الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة، كما أن بعض  التجارب املقارنة مستوى محكمة 

تأخد بهذا الطرح من بينها مصر بحيث أن قضاة النيابة العامة يحضرون مداوالت قضاة األحكام كلما تعلق األمر بمحكمة 

إلجتهاد القضائي فإن عدم عدم حضور قضاة النيابة العامة النقض، واستحضارا كذالك لقواعد العدالة وتحقيق توحيد ا

مداوالت قضاة األحكام على مستوى محكمة النقض يبقى غير ذي أساس لذلك كان من املنطقي أن تأتي صياغة املادة على 

 ال يحضر قضاة النيابة العامة مداوالت محاكم املوضوع وليس مداوالت قضاة األحكام" "الشكل التالي 

 وقد تم إختتام أطوار اليوم الدارس ي العلمي الذي كان متميزا بتكريم بعض الشخصيات املحلية.      

 

 تم بتوفيق من هللا.                                                                      

 

 

. 

  

mailto:MFORKi22@Gmail.com
mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

426 

  ISSN:2509-0291  2022 أكتوبر/نونبر  42 اإلصدار
 

 املغرب – سطات –جامعة الحسن األول  –تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال  محكمةو  ادولي  معتمدة مجلة علمية

 WWW.Droitetentreprise.com:  املوقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com اإلميل الرسمي :  

 املحاكمة عن بعد خالل فرتة الحجر الاصحي تقرير حول ندوة متت عن بعد تحت عنوان:

 من إعداد الطالب: ياسين شرف 

 باحث بسلك املاستر تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية الحقوق بفاس

 

، 9191ماي  92عقدت  ندوة عن بعد عبر الصفحة الرسمية بالفاسبوك للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في يومه الجمعة 

إطار الندوات التي ينظمها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تفاعال مع ، في "املحاكمة عن بعد خالل الحجر الصحيتحت عنوان "

القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحريات العامة من جهة، ومن ناحية ثانية ضمن إطار تقريب املعلومة إلى املواطن) 

الل وسائل العالم، التي تحتم استغاملتخصص والعادي( خصوصا في ضل الفترة الحرجة التي تمر منها اململكة املغربية وباقي دول 

التواصل الحديثة عن بعد واحترام تدابير الحجر الصحي املفروضة من طرف الحكومة املغربية، ألجل الحفاظ على أرواح 

 املواطنين واملواطنات. 

 تمت املشاركة في هذه الندوة القيمة ثلة من  السادة األجالء ويتعلق األمر ب:

 حامية بهيئة الدار البيضاء؛السيدة السعدية وضاح، م 

 السيد علي كريمي، أستاذ التعليم العالي:  ضمانات املحاكمة عن بعد؛  

 السيد طارق زهير، محامي بهيئة الدار البيضاء؛ 

 تعقيب السيد ابراهيم مومى، أستاذ وباحث؛ 

 وإشراف السيد أنس سعدون، دكتور في القانون. 

ون،  الذي أشار إلى السياق الذي وضعت فيه الندوة وأهميتها، وحداثة املوضوع تم افتتاح املناقشة من طرف السيد أنس سعد

لتعلقه بحالة من الحاالت االستثنائية، يتعلق األمر بالحجر الصحي الذي فرضته الدولة والقرارات املتدرجة التي تلته ليتقرر 

املشرف عن الندوة عن مجموعة من اإلشكاالت بعد ذلك اتخاد الجهات املعنية قرار تطبيق  املحاكمة عن بعد، كما تساءل 

املتعلقة بالقرار الصادر بخصوص املحاكمة عن بعد توقيا لخطر اإلصابة بعدوى فيروس كرونا، ليتساءل بذلك حول املقصود 

عد بباملحاكمة عن بعد؟ وإجراءات املحاكمة عن بعد؟ إضافتا إلى الضمانات التي تكفل املزاوجة بين الحق في املحاكمة عن 

وضرورة التقيد باإلجراءات االحترازية؟ ثم نوعية املعتقلين الذين تطبق عليهم هذه اإلجراءات؟ وغيرها من التساؤالت التي عمد 

 املتدخلين األفاضل لإلجابة عنها.

، الندوةوملحاولة اإلجابة عن هذه التساؤالت تقدم السيد علي كريمي، أستاذ التعليم العالي بمداخلة حول الشق األول من 

 ؟مدى احترام إجراءات املحاكمة عن بعد لضمانات املحاكمة العادلةوالذي يهم 

حيث ركز املتدخل على الجوانب التي تنتهك فيها حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق املتهم بصفة خاصة فيما يخص إجراء 

 ان وركز باألساسالتقاض ي عن بعد، وأشار املتدخل على التطور املعلوماتي في عالقة بحقوق اإلنس
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واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في املادة  41017و  101604على العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في مادته  

اللذان يتناوالن شرطي العلنية والحضورية في املحاكمات العادلة باإلضافة إلى املواثيق اإلقليمية أو اإلفريقية  1018العاشرة

ثناياها املحاكمة عن بعد، هذه األخيرة التي يتم الخروج عنها في الحاالت االستثنائية. واستطرد املتدخل أن التي ال تتضمن في 

فيمكن القول  9100من الدستور املغربي ل  097إلى  002الدستور املغربي بدوره يأسس ملبدأ املحاكمة العادلة ضمن الفصول 

لة بأي صلة بالرغم من التنصيص في مشروع قانون املسطرة الجنائية على إذن أن املحاكمة عن بعد ال تبت للمحاكمة العاد

                                                           

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: 73تنص المادة  1016

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى  .1
ني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعل

والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو 
تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي 

بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، 
ة على تتعلق بالوصاي إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو

 .أطفال
 

 .من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا  .2
 :لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية .3 

 ها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،)أ( أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهم
 )ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه،

 )ج( أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له،
ن يدافع عنه إذا لم يكن له من )د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود م

 كيدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ال يمل
 الوسائل الكافية لدفع هذا األجر،

فقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة )هـ( أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموا
 شهود االتهام،

 )د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
 .)ز( أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب

 .نهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهمفي حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لس .4 
 .لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه .5 
نه على أساس واقعة جديدة أو حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص ع .6

واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا 
 .للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب

ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات   .7
 .الجنائية في كل بلد

 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: 3تنص المادة  1017

مة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األ  1)

لاللتزامات األخرى =الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير 

نطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم ا

  .االجتماعي

 .78و  73و  71و  77( و 2و  7)الفقرتين  8و  1و  3ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد 2)

الدول األطراف األخرى فورا، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة،  على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم 3) 

وبالطريق  ىباألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخر

 .ذاته

 لى ما يلي:من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ع 70تنص المادة  1018

ا، حقوقه  للفصل في لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحقُّ في أن َتنظر قضيَته محكمٌة مستقلٌَّة ومحايدةٌ، نظًرا ُمنصًفا وعلنًيًّ

ه إليه  .والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية ُتوجَّ
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الجوانب املتعلقة باملحاكمة عن بعد، هذا القانون الدي لم يصدر بعد، فال وجود لقانون غيره في الحفاظ على أساسيات 

م ة اإلجرائية أي اإلجراءات التي تهاملحاكمة عن بعد، ويشير املتحدث إلى جانب آخر مهم في عالقة باملوضوع والذي يهم، الشرعي

نقل السجناء كمثال. وبذلك يؤكد املتدخل أن املحاكمة عن بعد تبقى بدون سند قانوني، وقد ال تحترم ضمانات املحاكمة 

العادلة، لتبقى محل إشكاالت عملية عديدة والتي من بينها حضور كاتب الضبط خالل املحاكمة عن بعد كإحدى األمثلة التي 

 إشكاالت التقاض ي عن بعد؟. تجسد

شكاالت لإل أعطيت الكلمة بعد ذلك للمتدخلة السيدة السعدية وضاح، محامية بهيئة الدار البيضاء، ملحاولة التوضيح أكثر 

، حيث قدمت املتدخلة مالحظات بخصوص شرعية  وعدم مشروعية املطروحة في التطبيق العملي للمحاكمات عن بعد

ثلة في املحاكمة عن بعد، بالنظر إلى التوازن بين الحقوق والحريات والحفاظ على املصلحة العامة أخذا القاعدة اإلجرائية املتم

 بعين االعتبار معيار التناسب، ثم أن هناك غياب الوجاهية بين املتهم والهيئة القضائية .

جه الخصوص، والتي لم تتحدث  على و  1019من قانون الطوارئ  7ثم انتقلت املتحدثة إلبراز  مالحظات كذلك حول املادة  

من الدستور جعل القاض ي الحارس الطبيعي للحقوق والحريات املكفولة  1020002البتة عن إجراءات التقاض ي، ثم أن الفصل 

وأشارت املتحدثة أن القانون الدولي أشار إلى حقوق عديدة عبر اللجوء للمحكمة خصوصا في حالة الطوارئ عند اتخاد تدابير 

تحت معيار التناسب، كانت مالحظات  املتدخلة قبل تعريجها عن مسألة الحضورية الذي يرتبط ارتباط وثيق  سالبة للحرية

بمبدأ الوجاهية وأن القرارات الصادرة عن املحكمة تكون صادرة بعد مناقشة حضورية  أمام القاض ي، ثم أن الحضور من 

إلى  أن املحاكمة عن بعد ال تخلو من صعوبات تقنية كصعوبة  عدمه يترك إلرادة الشخص املعني ال إلرادة غيره. باإلضافة

إيصال الصوت وعدم رؤية املتهم كامل املحكمة بهيئتها وعدم تخابره مع محاميه...، وأشارت املتدخلة بخصوص مبدأ الحضورية 

ئناف شريطة عدم حصول وربية  يتيح إمكانية اللجوء لتقنية املحاكمة عن بعد في مرحلة االستصدور قرار عن املحكمة األ 

 عراقيل تقنية وتخويله التواصل الطبيعي مع ممثله القانوني وضمان السرية.

وأشارت املتدخلة في إطار الجواب على إشكالية العالنية كمبدأ وموقعها ضمن املحاكمة عن بعد، إلى أمر مهم يتمثل في أن 

ق أو الداب أو كلما تعلق األمر بمحاكمة األحداث... غير أنه القاض ي قد يرى جعل القضية سرية استثناء إذا ما خالفت األخال 

 في واقع الحال فقانون الطوارئ الصحية  هو من حدد هذا القيد على املتهم ال القاض ي في عدم حضوره الجلسة، فليس القاض ي

 ة والتي كانت تروم الفحصمن أصدر حكم بجعل القضية سرية، وأضافت املتدخلة في هذا اإلطار إلى اجتهاد املفوضية األممي

الدقيق لالستثناءات املعمول بها أثناء حالة الطوارئ، حيث أن  عدم املثول الجسدي للمتهم ال يمس قرينة البراءة ألن القاض ي 

 هو الضامن للحقوق والحريات.

حامي للسيد طارق زهير، مإنه ملن البديهي أن التقاض ي عن بعد يرتبط ارتباط وثيق بالرقمة، لتكون بذلك املداخلة الثالثة 

 ؟الرقمنة في تدبير القضاء الزجري أية ضماناتبهيئة الدار البيضاء حول 

                                                           
بإعالن حالة الطوارئ  .2.2مارس  24الموافق ل  1441ب من رج .2الصادر في  2.2..2.2من المرسوم رقم  5تنص المادة  1019

 الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كرونا على ما يلي:
 ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل منهما فيما يخصه.

 ى ما يلي:من الدستور المغربي عل 771ينص الفصل  1020

 يتولى القاضي حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
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حيث عمد املتدخل، إضافة إلى ما تم التطرق إليه من طرف األساتذة املتدخلين، أن الوجاهية الرمزية والحضورية الرقمية 

بصدد دولة القانون أم دولة الرقميات؟ وفي هذا السياق كضرورة واقعية فرضتها الضرورة، حيث تساءل املتدخل، هل نحن 

أن االجتهاد القضائي الروس ي هو الخر نص على اللجوء للمحاكمة عن بعد في حاالت استثنائية، كخطورة  لسيد طارق زهير أشار ا

مة الحالة التي هي املحاك املجرم، بعد املسافة... وأضاف املتدخل أن القانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية لم يبين هل هذه

عن بعد، هل هي حالة استثنائية أم دائمة؟ ويستفسر املتدخل هل بإمكان الرقمنة قتل الشفوية؟ وبالتالي املحيد عن مادية 

املحاكمة إلى الماديات املحاكمة، ولفت االنتباه املحامي األستاذ طارق زهير إلى التمييز الحاصل بين الوطني واألجنبي في مكنة 

بول املحاكمة عن بعد من عدمه لألجنبي في إطار التعامل مع القضاء األجنبي، هذه املكنة التي ال نجدها بالنسبة للمتهم املغربي ق

 ضمن املشروع.

وتساءل املتدخل في مدى مكنة الرقمنة في تحقيق الضمانات التقنية ) الصورة، الصوت، التسجيل،...(؟ وركز املتدخل على 

لية في القانون الذي تغيب معه حقوق املتهم أمام السلطات املختصة، ليحذر بذلك كون الرقمنة ستقتل االختالالت الشك

القناعة من املسطرة الجنائية ووجدان القاض ي الصميم. قبل أن ينهي املتحدث مداخلته بالتأكيد على أن هاجس وضع هذا 

السرعة واالقتصاد في الزمن اإلجرائي من جهة، فإنه من جهة  هدفه األبرز تحقيق 9102املشروع املنظم للتنمية الرقمية منذ 

 أخرى تم العصف بحقوق املتهم.

بعد انتهاء املتدخل الثالث، عمد منسق الندوة لإلشارة إلى أن النيابة العامة كانت تعتمد على تقنية املحاكمة عن بعد فيما 

منسق الندوة السيد أنس سعدون أن املحاكمة عن بعد يخص حوادث السير حتى قبل إعالن حالة الطوارئ، إال أنه يضيف 

إذا كانت تسعف في قضايا أمثال حوادث السير والقضايا التجارية واملدنية ...فإنها ليست كذلك حينما يتعلق األمر باملجال 

ة ة عن بعد شريطالجنائي الذي يعطي للمتهم ضمانات عديدة أمام هيئة املحكمة، وأضاف أنه باإلمكان االعتماد على املحاكم

 تقنينها والتنصيص على الضمانات الكفيلة بحفظ الحقوق.

وحيث أن املوضوع لصيق بحقوق وحريات املتهمين على وجه الخصوص، عمل املتدخل االخير على إبراز نظرته التعقيبية 

على  م تساءل املتدخل بدوره، ثالتشاركية السيد ابراهيم مومى على غياب النظرةالحقوقية في موضوع املناقشة. ليؤكد بذلك 

من املسطرة  1021270مدى جواز االتفاق  على مخالفة أحد اإلجراءات بسبب الوضع الوبائي مع األخذ بعين االعتبار أن املادة  

الجنائية التي تنص على أنه كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز... ؟ ثم 

انية انتقال كاتب الضبط ملكان االعتقال؟ ثم محل مبدأ الشرعية في قانون الطوارئ؟ ليؤكد املتحدث أن املغرب لم يعتمد إمك

على بنود املواثيق التي سبق للمشاركين التطرق إليها، بل اعتمد على اللوائح الصحية الدولية التي سبق وأن صادق عليها املغرب 

 من بينها مصطلح "التدبير الصحي" والذي ال تتدخل فيه السلطة التنفيذية بتاتا.   الذي تضمن مجموعة من التعاريف

في هذا اإلطار يؤكد املتدخل أن قانون الطوارئ يرتبط بالتنظيم اإلداري العالي وليس من اختصاص السلطة التنفيذية، فتعليق 

نسان، ويؤكد املتدخل أن السلطات يكفي لكي تقنن الضمانات مشروط بالبرملان كما جاءت به االتفاقية األمريكية لحقوق اإل

 التباعد والتنقل دون الضبط والوضع تحت الحراسة النظرية.

                                                           

 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: 117تنص المادة  1021

المتعلقة  332رة الثالثة من المادة كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز، وذلك مع مراعات مقتضيات الفق

 بجلسات غرفة الجنايات.
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إلكمال طرحها حول حق املتهم في التخابر مع املحامي والتي لم تعد   السيدة السعدية وضاحوفي نهاية هذه الندوة تم تمكين 

ابر عبر الهاتف وهنا يغيب ضمان السرية، وتضيف املتدخلة أن التخابر غائب ممكنة في إطار املحاكمة عن بعد، حيث يتم التخ

في املحاكمة عن بعد لعدم تهييئ الجانب التقني املالئم فال محيد من الحضور املادي للمتهم ومناقشته للحجج والدالئل الجنائية. 

 ق األمن القانوني والقضائي على الخصوص.لتخلص بذلك املتحدثة أنه على القضاء املحايد أن يلعب دور السيادة لتحقي

على ضرورة توضيح واحترام األساس القانوني التي تقوم عليه التجربة املغربية  السيد أنس سعدون وفي ختام هذه الندوة أكد 

 في هذا الصدد طمعا منه في تجاوز كل اإلشكاالت التي أنف ذكرها ضمن املشروع املعروض على البرملان.
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لحلقة الثانية عرشة من سلسلة شذرات رمضانية فكرية يف موسمها الثالث تقرير حول ا
2022أبريل  95بتاريخ   

موضوع الحلقة: الحسبة الرشعية ودورها يف مساعدة القضاء عىل مساعدة القضاء والفاصل 
 يف الخاصومات

 إنجاز الطالب الباحث: يوسف مفتاح

 ضيف الحلقة: األستاذ نور الدين الخطابي

 ير: الدكتورة أمينة رضوانتقديم وتأط

 

انطلقت أطوار حلقة اليوم من شذرات رمضانية قانونية فكرية على الساعة العاشرة مساء، حيث قدمت الدكتورة الضيف 

الكريم ورحبت باملتتبعين األوفياء لهذا البرنامج الرمضاني املمتع واملفيد، ثم قدمت موضوع الحلقة، وسلطت الضوء على أهمية 

شرعية التي أسالت مداد الكثير من أقالم الباحثين في الشريعة اإلسالمية، نظرا الرتباطها الوثيق باملجتمع، حيث ال الحسبة ال

يكاد يخلو كتب من كتاب الفقه إال ونجد فيم إيضاحا متعلقا بهذا املوضوع، الذي يعتبر جزءا أساسيا من النظام اإلداري 

مة. حيث تعتبر الحسبة والية شرعية تلي في التصنيف مرتبة القضاء، إلى جانب ديوان األصيل املنبثق من أحكام الخالفة واإلما

املظالم، وغايتها توجيه الناس إلى الحق والسلوك األخالقي، كما يوم املحتسب بما يقوم به وكيل امللك من الحفاظ على الحقوق 
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بعوان الشرطة القضائية، مما يممكن معه اعتبار الحسبة العامة، والتزام النظام في حين يقوم أعوان املحتسب بالدور املنوط 

جهة قضاء دنيا يحيل عليها القاض ي في بعض القضايا التي تدخل في اختصاصها. بعد هذا التقديم الشامل واملهم ملوضوع 

ة م الحسبالحسبة طرحت األستاذة الكريمة مجموعة من األسئلة من قبيل ماذا يقصد بالحسبة لغة واصطالحا؟ وما هو مفهو 

الشرعية؟ وما هي مشروعيتها في الكتاب والسنة النبوية الشريفة؟ وهل وقع عليها إجماع في الشريعة اإلسالمية؟ وكيف يمكن 

تمييزها عن بعض األنظمة واملفاهيم املشابهة كالقضاء، املظالم، والشرطة؟ وما هي وظيفة املحتسب ودوره في مراقبة األسعار؟ 

 فصل في مكافحة الجرائم والفصل في الخصومات؟ وماهي فعاليتها في ال

لإلجابة على هذه األسئلة أعطت الدكتورة أمينة الكلمة لألستاذ نور الدين الخطابي خريج جامعة القرويين بفاس، مجددة 

اسك العمرة، من الترحيب به، وتقديم الشكر والعرفان له على املداخلة القيمة التي لم يبخل علينا بإلقائها رغم التزاماته بأداء

 وتواجده بالديار املقدسة، ومن هذا املنبر نوجه له كذلك جزيل الشكر واالمتنان.

ُضُهمم "من سورة التوبة  20حيث ابتدأ األستاذ الجليل مداخلته بتالوة ما تيسر من الية الكريمة  رقم   َبعم
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مشيدا بأهمية مناقشة هذا املوضوع في شهر رمضان املبارك، كشرط  ن

زمان، وكشرط مكان التطرق إليه من اململكة العربية السعودية، حيث مكة املكرمة، داعيا من هللا تعالى أن يبارك أعمال 

لتقى العلمي املتميز، في شخص القائمين عليهما إدارة و تنسيقا، كما خص بالدعاء املجلتين العلميتين الساهرتين على هذا امل

 ملك البالد، وكافة املغاربة.

بعد ذلك، دخا األستاذ الخطابي في صلب املوضوع، مشيدا بالسياسة الشرعية في التصدي للجرائم واملعاص ي واملخالفات 

جها السلف الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، حيث تم كل ذلك تحت للنظام العام أحكام الشريعة اإلسالمية، والتي نه

عنوان "الحسبة"، على يد املحتسب، كما ذكر أهمية هذا النهج في مساعدة القضاء وتخفيف العبء عليه، عبر التاريخ اإلسالمي، 

 وقوع بعض الجرائم واملخالفات.وذلك من خالل الفصل في العديد من الخصومات قبل الوصول إلى القضاء، والحيلولة دون 

ثم انتقل األستاذ الكريم إلى تعريف الحسبة لغة: وهي مشتقة من العدل والحساب واالحتساب هو طلب األجر وتحصيله 

بالتسليم والصبر، أما اصطالحا فالحسبة هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن املنكر إذا ظهر فعله، والذي يعتبر فرض 

ملسلم، إذا قام به البعض سقط عن الخرين، في حين يعد فرض عين على املحتسب، الزما له، سواء كان حاكما كفاية على ا

أو معينا من طرفه، ملا له من قوة و مناعة للقيام بالدور املنوط بهن و هي مشروعة بالكتاب والسنة بسيرة الخلفاء الراشدين، 

ية كاإلمامة والقضاء، مستشهدا بما قاله بن خلدون في هذا الصدد" غايتها واالجماع الفقهي كذلك، و هي من الوظائف الدين
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صيانة املجتمع من االنحراف وحماية الدين من الضياع تحقيقا ملصالح الناس الدينية والدنيوية وفقا لشرع هللا تعالى" و 

املعروف و ينهون عن املنكر وأولئك هم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ب "مشروعيتها من الكتاب قول هللا تعالى 

" اللذين إن مكانهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهلل و قوله تعالى:  املفلحون"

منكم  " من رأىومن السنة الشريفة ما رواه أبو سعيد الخدري عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، قوله:  عاقبة األمور"

الكريم  وما عرف عن رسولنا منكرا فليغيره بيده فإن لم  ستطف فبلسانه، فإن لم  ستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان "

أنه لم يتوانى صلوات ربي وزكاته عليه النهي عن املنكر بلسانه و يده، وكان ينهى عن الغش في األسواق، و هو ما سار عليه 

توسعت الدولة اإلسالمية، عين الخلفاء ومن جاء بعدهم، من يقوم بهذه املهمة وهو املحتسب، الخلفاء الراشدون من بعده، وملا 

ومكنوه من الهيبة و القوة ما مكنه من زجر كبار املوظفين في الدولة اإلسالمية عندما أظهروا بعض السلوكيات املنحرفة، واملنهي 

ظام الحسبة ومشروعية عمل املحتسب، الذي يشترط فيه أن عنها شرعا. وهو ما جعل كبار العلماء يجمعون على شرعية ن

يكون عادال وذو رأي باإلضافة إلى العلم باملنكرات الظاهرة، مع اختالفهم حول إمكانية اجتها املحتسب أم سيره على نهج أحد 

 املذاهب، وما يقوم به املحتسب أثناء واليته ينقسم كما أشار األستاذ إلى قسمين: 

ي األمر باملعروف بالبحث عن كل معروف معطل أو متروك، سواء تعلق األمر بحقوق هللا تعالى، أو تعلق األمر األول يتجلى ف

بحقوق البشر، أو املشترك بين حقوق هللا وحقوق الدميين كالرفق بالحيوان، أما القسم الثاني فهو النهي عن املنكرات والتي 

مثل األمر باملعروف، وعلى املحتسب البحث عن جميع املنكرات الظاهرة تقسم حسب املاوردي الشافعي إلى ثالثة أقسام 

وفحص كل ما ترك من املعروف الظاهر ويأمر بإقامته، وتتبع جميع مواطن الشبه والريبة. وتتعدد األمثلة في هذا الباب وال 

سياسة التصدي واملنع لجميع الجرائم  يمكن حصرها كونها تتعلق بالحياة العامة، إال أن أهم ما يمز الحسبة هو أنها تقوم على

حال وقوعها وسد جميع الذرائع واملسببات املؤدية للوقوع فيها باستخدام جميع وسائل املنع، بدءا بالوعظ واإلرشاد والتوبيخ 

 والتأديب وصوال إلى الزجر بالعقوبات التعزيرية املتعددة.

نظام الحسبة، امتدادا للتشريع اإلسالمي وتمسك أهل املغرب باملذهب كما أشاد األستاذ بأهمية اعتماد املشرع املغربي على  

املالك في العبادات واملعاهدات، والذي تطور منذ عهد املرابطين فاملوحدين ثم املرينيين والسعديين وصوال إال العلويين الذين 

يعد دوره مقتصرا على األسواق بل شمل وصل معهم دور املحتسب األوجه، والذي صار جزءا ال يتجزأ من الحياة العامة، ولم 

جميع املصالح والقضايا )مراقبة خطب الجمعة واألعياد، إصالح الطرق، معاقبة من يجاهر باملحرمات، حث الناس على الصدق 

 كفي املعامالت..( حيث يعتبر املغرب البلد الوحيد في العالم اإلسالمي الذي يعين فيه املحتسب بظهير شريف من جاللة املل
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املنشور بالجريدة الرسمية عدد  0239الصادر سنة  21.390ليعتبر موظفا ساميا في سلم األجور، وقد نص الظهير الشريف رقم 

 على اختصاصات املحتسب املكانية والنوعية.0239يوليوز سنة 2بتاريخ  2121

لته القيمة، وقدمت ملخصا عنها، بد ذلك تناولت الدكتورة أمينة الكلمة من جديد، حيث شكرت الضيف الكريم على مداخ

مذكرة بأهمية نظام الحسبة في التشريع اإلسالمي، ودوره في حماية محارم هللا أن تنتهك، صيانة مصالح الناس، واملرافق العامة 

ا مع من السلسلة ضاربة للمتتبعين الكرام موعدا قادم 09واألمن العام، بالتنسيق مع السلطات املختصة. معلنة نهاية الحلقة 

 مواضيع متنوعة جديدة.
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 من سلسلة شذرات رمضانية فكرية يف موسمها الثالث  09تقرير حول الحلقة 

 2022أبريل  12بتاريخ  

الخربة القضائية يف مجال املسؤولية اإلدارية،موضوع الحلقة:   
 

 اعداد الباحث زين االسم الحسين

 باحث في صف الدكتوراه.

 ن املاحيالدكتور عز الدي: ضيف الحلقة 

 وتقديم الدكتور: مصطفى الفوركي.

 

لذي ا الدكتور مصطفى الفوركيافتتح الجلسة     بـــ" الخبرة القضائية في مجال املنازعات اإلدارية " انطل اللقاء املعنون 

قوقه سلط الضوء على أهمية القضاء االداري في حياة املجتمع بحكم ان الغاية منه هو الحصول على حكم عادل لضمان ح

ونزع جذور الخالف بين الخصوم من خالل دعوى إدارية تمر بمراحل اولها مرحلة التحقيق في الدعوى التي يبرز فيها االثبات 

االداري املعتمد اساسا على طبيعة النزاع االداري الذي ينشأ بين اطراف غير متكافئة من حيث املراكز حيث يقف الفرد امام 

ألمر الذي دفع املشرع إلى منح القاض ي االداري سلطات تحقيقية تعزز دوره االيحابي في الدعوى االدارة بوصفها سلطة عامة ا

اإلدارية خصوصا امام التطور التكنولوجي والعلمي الذي ادى إلى احداث عدد من املجاالت التقنية والفنية دفعت القاض ي 

قناعته وبالتالي الحال حل مناسب للنزاع مع االشارة إلى أن رأي  االداري إلى ضرورة االستعانة بالخبرة في املجال االداري لتكوين

 الخبير غير ملزم للمحكمة.
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أهمية هذا املوضوع باعتباره بجمع بين  املجال القضائي  املجال  بالتأكيد علىاملاحي مداخلته  الدين عزتناول الدكتور    

 .  ية مركبة ومسؤولية الجميع القانوني ، ثم املجال  املنهي اذا ان إنتاج العدالة هي عمل

 .كما اعتبر أن إعادة الثقة في العدالة تستوجب أن تتحمل العائلة القانونية والقضائية مسؤوليتها في هذا الجانب   

 فاإلجراءات هي االبن. وأشار كذلك إلى أن أهمية املوضوع تنصرف كذلك للجانب اإلجرائي، بالنظر ألهمية وتعقد اإلجراءات  

 كما هو معلوم. للعائلة القانونية الرهيب

 .كما تطرق للمعاينة ولدورها الكبير في اإلثبات خصوصا في املادة العقارية

 وفي محاولة ملعالجة موضوعه بطريقة أدق وأشمل طرح مجموعة من األسئلة من قبيل:   

 ملاذا الخبرة في املادة اإلدارية؟ -

 .وهل لها خصوصيات في هذا امليدان؟ -

 ببعض املقتضيات أو املعطيات التي ال تجد ضالتها عند القضايا األخرى خارج املنازعات اإلدارية ؟هل تنفرد و  -

ففي إطار  .وتفاعال مع هذه األسئلة اعتبر أنه وبرجوعنا إلى القانون اإلداري فإننا نجد أنه قد أحال على قانون املسطرة املدنية   

يشكل الشريعة العامة في الجانب اإلجرائي، بخالف األمر بالنسبة لظهير االلتزامات املبادئ العامة فإن قانون املسطرة الجنائية 

 .والعقود الذي بدوره يشكل الشريعة العامة في جانب القواعد املوضوعية

 فبالرجوع إلى األحكام العامة للخبرة وبعيدا عن التعاريف الفقهية واالصطالحية وعن أنواعها من خبرة قضائية واستشارية   

واتفاقية إلى غير ذلك، فإن األصل في الخبرة القضائية أن تكون مسألة عارضة، بمعنى أنها مرتبطة بدعوى جارية، غير انه يمكن 

من قانون املسطرة املدنية لتهيئة الدليل مع عدم  042و 043التقدم بطلب الخبرة كجانب أصلي في إطار مقتضيات الفصل 

ئية ال يمكن اللجوء إليها كمسألة أساسية بل هي عارضة ألنها مرتبطة بالدعوى، وهي ألن الخبرة القضا .املساس بالجوهر

 .الدعوى الجارية

فالخبرة القضائية هي مسألة اختيارية فهي تعود للسلطة التقديرية للقاض ي، غير انه استثناء قد تكون إجبارية في حالة ما إذا 

حال بالنسبة لدعاوى القسمة، وكذا قضايا نزع امللكية من أجل املنفعة نص عليها املشرع أو بموجب اجتهاد قضائي كما هو ال

 .العامة

كما ميز ما بين االجتهاد القضائي وبين العمل القضائي، فاالجتهاد القضائي يتعلق بحالة القصور التشريعي والنقص التشريعي 

 .والغموض التشريعي، أما دون ذلك فهو يندرج في ٱطار العمل القضائي

 .من املدونة العامة للضرائب 949ستثناءات الواردة على اختيارية الخيرة ما تم التنصيص عليه في املادة ومن اال 

وبالنسبة لتقرير الخبرة فهو يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي، فهو ال يعتبر ورقة رسمية، إذ يمكن مجابهته ويمكن االعتراض 

 .تبر رسميةعليه ما عدا األوراق التي ترفق بالتقرير فهي تع

كما اعتبر أن الخبرة ترتبط بالحكم التمهيدي، الذي يأخذ من حيث املبدأ صورتين، األولى املتعلقة بالخبرة والثانية بإجراء 

البحوث، ويحدد هذا الحكم التمهيدي املهام املسندة إلى الخبير والنقط التقنية التي يجب أن توكل إليه مع تحديد األجل الذي 

 .مع إمكانية إضافة أجل آخر يلتمسه الخبير من املحكمة. لى الخبير إعداد تقريرهبموجبه يتعين ع

كما أشار إلى مسألة عدم أداء املصاريف القبلية للخبرة القضائية وما يترتب عنها من رفض للطلب وليس عدم القبول أو 

ات رسة حقهم في التجريح طبقا ملقتضيوعرج بعد ذلك يتم تبليغ الحكم التمهيدي لألطراف حتى يتمكنوا من مما .التشطيب

 .الذي تضمن مصطلحات فضفاضة ال تسمح بتوحيد العمل القضائي 19الفصل 

كما تحدث عن حالة عزوف الخبير عن قبول القيام بالخبرة وعن موقف التشريع املقارن الذي يعتبر األمر إنكارا للعدالة عكس 

 .ما هو عليه األمر في التشريع املغربي والفرنس ي

 .واستحضر  إلزامية الخبرة  في حالة التعويض  عن حوادث الشغل واألمراض املهنية  
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كما طرح مسألة االستماع إلى الشهود حيث إن محكمة النقض قد حسمت ورفضت سماع شهادة الشهود من طرف الخبير 

 .وان هذا األمر هو مقتض ى يتعلق باملحكمة وبالقضاء وليس بالخبير

 كما تطرق لقضية تكوين الخبير، . رام الصلح من طرف الخبير وانه ليس من مهامه القيام بمهام الصلحكما تطرق ملسألة إب

حيث إنه أحيانا قد يكون له تكوين فرنس ي أو أجنبي وإشكالية استعمال اللغة الفرنسية في تقرير الخبير، حيث سبق ملحكمة 

 .خبرة ال يبطلهاالنقض أن اعتبرت أن استعمال اللغة الفرنسية في تقرير ال

وقد أكد على أن الخبرة لها من الخصوصية من حيث الغموض الذي يثيره الخبير خصوصا في عملية تقييم من حيث عدم 

تحديد الوسائل التي اعتمدها في تحديد قيمة العقار مثال، حيث قد يعتمد على كالم أشخاص في املقاهي وتقييمات بعض 

ين وهي تقييمات تكون في الغالب غير مرتبطة بالواقع الذي يكون عليه العقار خصوصا السماسرة أو بعض املنعشين العقاري

 .عندما يكون على عاتق العقار مجموعة من حقوق االرتفاق باإلضافة إلى موقعه الجغرافي

في خطأ ان ينكما تحدث عن الخطأ الطبي حيث نادرا ما يثبت الخبير في املجال الطبي خطأ زميله الطبيب، وفي غالبية األحي

 .الزميل، في هذا املجال

 :وفي األخير تقدم املتدخل بمجموعة من االقتراحات

 وأن خصوصا للضرائب العامة املدونة من 242 املادة في خصوصا بالخبرة الخاصة التشريعية املنظومة في النظر إعادة ضرورة -

 .ياملدع حق في إجحافا يعد ما وهو خبير بتعيين القاض ي يلزم القانون 

 .منه طلب ما صلب عن الخبير يخرج ال لكي التمهيدي، الحكم في للخبير املوكولة املهام متناهية بدقة القضاء يحدد ان ضرورة -

 .الالزمة الحيثيات مختلف عن ويسأله القاض ي يناقشه حتى للجلسة الخبير استدعاء مسطرة تفعيل -

 مما الخبرة أطوار في مللفها املعززة الوثائق تقدم وال اإلدارة تحضر ال ماعند خصوصا العام املال حماية إشكالية عن تحدث كما -

.           تشجيع العنصر العام املال هدر إلى يؤدي مما املبالغ استخالص في الضريبي النزاع حالة في القابض حق سقوط إلى يؤدي

وايضا احترام تخصص الخبير و اعتماد إجراءات  9100النسوي للولولوج مليدان الخبرة و إعادة تأهيل الخبير على ضوء دستور 

 الرقمية في التبليغ واعتبار الخبير الذي يمتنع عن اجراء الخبرة في وضعية انكار العدالة .
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