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 عزالدين الغوساني

 المشرف الفني للمجلة 

 أستاذ للتعليم اإلبتدائي 

  بيةالقانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترار، تخصص: ماستالباحث بسلك 

 كشجامعة القاضي عياض مرا، دية واالجتماعيةاكلية العلوم القانونية واالقتص

 

 البعدين البيئي والطاقي في مجال التعمير

 : تقديم

تحتل قضايا البيئة والطاقة حيزا هاما ضمن انشغاالت كافة املتدخلين سواء على مستوى صياغة النصوص 

 القانونية، أو على مستوى التسيير والتدبير.

واملغرب بدوره يواكب هذا االهتمام باعتماد مقاربة قانونية تطورية تسعى إلى إلزام الدولة على التدخل في 

 البيئية والطاقية والسهر على حمايتهما.تدبير املخاطر 

على) الحق في الحصول على املاء والعيش في بيئة  31، هذا األخير الذي نص في الفصل 12011ومع دستور 

) أن يتحمل الجميع التكاليف الناجمة على عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب  40سليمة(، والفصل 

 البالد(.

مضمون البيئة والطاقة والتعمير، تتجسد على مستوى النصوص  القانونية  هذا العرض يجعل مقاربة

والتدابير العملية، وهذا ما سيدفعنا للبحث عن البعد البيئي والطاقي كمداخل ملجال  التعمير املستدام، 

، 2هذا األخير الذي يعتبر عملية تطوير للمجتمعات من خالل مشاريع ومخططات قصد تحقيق التنمية

يا واقتصاديا وبيئيا، على أساس وضع االستراتيجيات التي ترتكز على التخطيط والتقييم في إطار اجتماع

                                                           

(، منشور بالجريدة 2011يوليوز  29) 1432شعبان  27صادر في  1.11.91، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2011. الدستور املغربي   1

 (.2011يوليوز  30) 1432شعبان  28مكرر، بتاريخ  5964الرسمية، عدد 

، مديرية التراب الوطني، معايير التخطيط الحضري املستدام، النسخة . اململكة املغربية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة املدينة  2

 .10:00، على الساعة 2021يونيو  17، اطلع عليه بتاريخ www.marocurba.gov.ma، منشور بموقع 2016الفرنسية، نونبر 

http://www.marocurba.gov.ma/
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تنمية مستدامة، بما في ذلك مشاركة كل الفاعلين في ميدان التهييئة والتدبير أثناء إعداد هذه املشاريع 

 والبرامج.

  إشكالية املوضوع:

لبيئي والطاقي في عالقتهم بالتعمير؟ وماهي اإلشكاالت إلى أي حد وفق املشرع  في استحضار البعدين ا 

 املطروحة في هذا الصدد؟ وما مدى نجاعة مختلف التوجهات واإلصالحات املقترحة لحل هذه اإلشكاالت؟

 التصميم املعتمد:

 أوال : البيئة والطاقة كمدخل للتعمير املستدام

 : البعد البيئي من خالل وثائق التعمير1

 كفاءة الطاقة كمدخل للتخطيط العمراني املستدام :2 

 ، املعيقات ومداخل اإلصالحالتعمير املستدامثانيا  :  

 : اإلشكاالت املتعلقة بتنفيذ وثائق التعمير وقوانين البيئة والطاقة 1

 : نحو مقترحات جديدة  2

 أوال : البيئة والطاقة كمدخل للتعمير املستدام

 في حماية البيئة وثائق التعميرتظهر مساهمة حيث ، التعميرفي مجال  والطاقي البيئي ينأدخل املشرع املعيار 

ات الوطنية اإلستراتيجيمع استحضار مالئمتها ،  ات والبرامجعن طريق أدوات التعمير املتمثلة في املخطط (1)

 (.2) املرتبطة بالنجاعة الطاقية

 البعد البيئي من خالل وثائق للتعمير .1

انطالقا من خضوعها ملنطلق  التعمير البيئي في  البعدناسبة إلدماج امل من الوسائلتعتبر وثائق التعمير 

الذي يستهدف توقع واستشراف الصورة املستقبلية للتجمعات العمرانية، بما يكفل وقاية لوقائي التعمير ا
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ير العقالني وغير الرشيد مسبقة ضد املخاطر املحدقة باملكون البيئي وضد كل أشكال االستغالل غ

 .3للسطح

و تتشكل هذه الوثائق أساسا من ضوابط التعمير التقديري املتمثل في املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

( ثم التعمير التنظيمي الذي يضع الضوابط الالزمة للبناء أالذي يحدد التوجهات العامة الستعمال األرض )

 .(بل تصاميم التنطيق والتهيئة ثم التنمية )بنوع من التحديد والدقة، من خال

 أ : دور التعمير التقديري في املحافظة على البيئة

يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية وثيقة للتخطيط الحضري تطبق على رقعة أرضية تكون محل دراسة 

سنة. وهو بذلك  25إجمالية، فهو يحدد بشكل عام التوجهات األساسية لتهيئة املجال الحضري على مدى 

ذو طابع تقديري حيث يهتم باألساس برسم التصورات املستقبلية على املدى البعيد للنسيج الحضري، وال 

 أو 
ً
معينة على أراض ي معينة فهو يحتوي على خرائط تتعلق باستعمال  اتفاقاتيضع قواعد محددة أو قيودا

تلخص مختلف الدراسات القطاعية التي يتم األراض ي وتحديد املناطق، وتقارير تقديمية لهذه الخرائط 

 . إعدادها ضمن مشروع املخطط

االختيارات التي من شأنها 4ويحدد املخطط املذكور حسب مقتضيات املادة الرابعة من قانون التعمير،

تحقيق تنمية متناسقة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي للرقعة األرضية املعنية، فبإمكان هذا املخطط 

 .االختيارات ذات البعد البيئي قصد تفادي املخططات التي قد تمس بالوسط البيئي الطبيعي داعتما

ويهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة املتعلقة بها. 

ذلك بعد القيام إذ يتم وضع هذا املخطط من طرف اإلدارة املركزية ومساهمة الجماعات الترابية، و 

بدراسات ميدانية تقوم بها اإلدارة بنفسها أو تحت إشرافها ويعرض بعد ذلك على اللجنة املحلية للتعمير، 

وكذلك على اللجنة املركزية قبل تقديمه للجماعات املحلية املعنية من أجل دراسته وإغنائه باقتراحات تتولى 

 .5ملصادقة على املخطط املحال عليهااإلدارة املركزية في آخر املطاف دراستها قصد ا

                                                           

، 77.76 دجنبر ، عدد –املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ، شتنبر ” تعمير و إكراهات الواقعإدارة ال” . احمد املالكي وسعيد البوملاني  3

  56ص:  2007

املتعلق بالتعمير، منشور بالجريدة  12.90لتطبيق القانون رقم  (1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27صادر في  2.92.832. مرسوم رقم  4

 .2061  الصفحة 20/10/1993خ بتاري 4225الرسمية عدد 

 .يونيو املتعلق بالتعمير 17من ظهير  7. ا نظر املادة   5
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أيضا على تحديد وضبط األغراض العامة املخصصة لها األراض ي حيث يتم تعين املواقع الزراعية  ويعمل 

قة والسكنية وكذا املناطق الصناعية والتجارية والسياحية، باإلضافة إلى املناطق املثقلة باالرتفاقات املتعل

اقع التاريخية واألثرية، واملساحات الخضراء والتجهيزات الكبرى واملرافق بحماية املوارد املائية واملو 

الصحية، وبذلك يتجلى البعد البيئي في الرسوم البيانية التي يتكون منها املخطط التوجيهي ثم في التقارير 

القتصادي لى الصعيدين االتي توضحها والتي تتوخى تحديد اختيارات التهيئة التي تتطلبها تنمية املنطقة ع

أي يلعب دورا في تحديد التوجهات واختيارات النمو الحضري واملحدد نسبة التوازن بين عي، واالجتما

  .اإلنسان والبيئة الحضرية التي يعيش فيها على األقل إحدى عشر شهر في السنة

 ب: املحافظة على البيئة من خالل التعمير التنظيمي

توجيهات عامة وتصور مستقبلي ملا ستصبح عليه املدينة التي يوضع لها التعمير اإلستشرافي هو عبارة عن 

هو تلك الوثائق  –الذي  –مخطط توجيهي على األمدين املتوسط والبعيد، و يختلف عن التعمير التنظيمي 

التعميرية التي يتم استعمالها من أجل التخطيط الحضري والعمراني والتي تتميز بالتفصيل والوضوح 

 ن.ز حقوق والتزامات املالك العقاريإلبراالالزمين 

ويتجه التعمير التنظيمي في ثالث أنواع من التصاميم وهي تصميم التنطيق وتصميم التهيئة وتصميم 

 : التنمية، فما هو دور هذه التصاميم في املحافظة على البيئة

التدابير الضرورية  اتخاذ هو إجراء تحفظي يمكن اإلدارة من  : تصميم التنطيق حماية البيئة من خالل –

إلعداد تصميم التهيئة في جو من الشفافية والوضوح في منأى عن كل املضاربات ومحافظا على مقتضيات 

فإن سريان مفعول تصميم التنطيق ال ، 6مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وعلى خالف تصميم التهيئة

 .يتعدى سنتين

 اعات الترابية من اتخاذ التدابير التحفظية الالزمة إلعداد تصميمويبقى الهدف منه هو تمكين اإلدارة والجم

التهيئة والحفاظ على توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية. و هو بمثابة وثيقة بيانية مصاحبة 

 :بنظام يحدد قواعد استعمال األراض ي، فهو يعمل على

                                                           

سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص القاض ي باملوافقة على تصميم  10املتعلق بالتعمير فإن اآلجال هو  12.90من قانون  28. طبقا للمادة  6

 .التهيئة في الجريدة الرسمية
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عمل لها بصورة أساسية: منطقة سكنية، تحديد تخصيص مختلف املناطق لألغراض التي يجب أن تست –

 .…منطقة صناعية، منطقة تجارية، منطقة سياحية، منطقة زراعية، منطقة غابوية

 .تحديد املناطق التي يحضر فيها البناء بجميع أنواعه –

تعين املواقع املخصصة إلقامة التجهيزات األساسية واالجتماعية كالطرق الرئيسية و املستوصفات  –

 .واملساحات الخضراء واملدارس

تحديد املناطق التي يجوز لرئيس املجلس الجماعي أن يؤجل فيها البث في الطلبات التي ترمي إلى الحصول  –

 7على إذن للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعات سكنية أو استصدار ترخيص للبناء فيها

التعمير يولي اهتمام للشأن البيئي، إال أن فاملشرع من خالل تصميم التنطيق باعتباره وثيقة من وثائق 

املمارسة العملية أثبتت أن هذا االهتمام يواجه عدة صعوبات منها قيام بعض املالكين العقاريين ببناء 

أراضيهم بطريقة تتنافى مع مقتضيات مشروع تصميم التهيئة، الذي عندما تتم املصادقة عليه يصبح أمام 

 .ت بعين االعتبار عندما انطلقت الدراسات املتعلقة بهاوضعية تختلف عن تلك التي أخذ

تصميم التهيئة لتنظيم وتوجيه ومراقبة وتوسيع  تعتمد اإلدارة  : حماية البيئة من خالل تصاميم التهيئة –

الكتل العمرانية الحضرية، وذلك لحملها مجموعة من التدابير التي ترسم اإلطار الذي يجب أن يدخل فيه 

الذي ييهئ األراض ي ويحدد املناطق، ويميز لكل منطقة نشاط معين ويحدد التزامات اإلدارات توسعها. وهو 

العمومية والجماعات الترابية بنصوص املشاريع العمومية واملرافق االجتماعية لتواكب تطور املدينة ونموها 

إلى  بالبناء والتعمير. و يسعى الديمغرافي ، كما يحدد أنظمة البناء التي تلزم املواطنين في أنشطتهم املرتبطة

 :تحقيق عدة أهداف عمرانية التي تخدم البعد البيئي كالتالي

إعطاء األراض ي هويتها العقارية ووظيفتها االجتماعية واالقتصادية وتوضيح بيان استعماالتها ضمن  :أوال

شط التجاري، منطقة النا…( مناطق متعددة: منطقة البناء السكني )عمارات، فيالت، سكن اقتصادي

 .منطقة النشاط الصناعي، منطقة النشاط السياحي، إلى غير ذلك من األنشطة

 دد املؤسسات التعليمية وأمكنتها،تحديد التجهيزات البنيوية واملرافق الحيوية للسكان: ع ا :ثاني

                                                           

 .898-887( ص1992يوليوز  15) 1413محرم  14، بتاريخ 4159، الجريدة الرسمية عدد 12-90ون من قان 13. املادة  7
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 عدد املستشفيات واملراكز الصحية وتعيين مواقعها، عدد الساحات العمومية واملساحات الخضراء

وتحديد أمكنتها، مد وتوسيع الشوارع واألزقة ومساحات الوقوف واملالعب الرياضية ومختلف املرافق 

 .األخرى 

وزيادة  متابعة النمو الديمغرافي في املجاالت املشار إليها أعاله كي يحافظ على التوازن بين زيادة السكان :ثالثا

 حاجياتهم اليومية

يقوم في املجال القروي بدور شبه مماثل للدور الذي يقوم به  : ميةحماية البيئة من خالل تصميم التن –

تصميم التهيئة في املجال الحضري، فهو الذي ينظم العمران في البوادي ويوجه املجال الفضائي فيها ويسهر 

على تنظيم التجمعات القروية، مستلهما في ذلك التوجهات األساسية الواردة في تصميم الهيكلة القروية 

 .داد التراب الوطنيإلع

 كفاءة الطاقة كمدخل للتخطيط العمراني املستدام .2

 47.09القانون املتعلق بالنجاعة الطاقية  .أ

، في إطار سياسة متعلقة بالتهيئة والتعمير يجب أن يالئم االستراتيجية املرتبطة بالنجاعة الطاقية  أيةإن 

 .مقاربة شمولية ومندمجة للتصدي لتحديات التعمير املستدام

يظهر كإطار مالئم لتفعيل هذه االستراتيجية مجاليا، وذلك  مثال وفي هذا الصدد ،فان التخطيط الحضري 

عن طريق وثائق التعمير التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم التنمية الحضرية بشكل يمكن استخدام الطاقة 

 بطريقة متوازنة.

تخضع لدراسات تأثير الطاقة طبقا ملقتضيات  وفي هذا الصدد، فإن مشاريع التهيئة العمرانية والبناء

 .8ةاملتعلق بالنجاعة الطاقي 47-09القانون رقم

فاإلدارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة بترشيد استهالك خدماتها من الطاقة وذلك بأن 

استهالك الطاقة، خاصة في تدرج في املخطط الجماعي للتنمية، التدابير واألليات الهادفة إلى عقلنة وترشيد 

 مجال توزيع الطاقة الكهربائية واإلنارة العمومية والنقل العمومي الحضري.

                                                           

(، املتعلق بالنجاعة 2011شتنبر  29) 1432صادر في فاتح ذي القعدة  1.11.161، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 47.09.  القانون رقم   8

 (.2011أكتوبر  24) 1432ذو القعدة  26در بتاريخ ، صا5989الطاقية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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كذلك فإن أي مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو إنشاء بنايات، يجب أن يخضع مسبقا لدراسة التأثير الطاقي 

 والتي تهم ما يلي :

 تقييم استهالكات الطاقة املتوقعة للمشروع.

 قدرات النجاعة الطاقية للمشروعتقييم 

 تخفيف مستويات اإلستهالك املتوقعة من الطاقة.

فإن  فإن دراسة التأثير الطاقي تعتبر مكملة وبالتالي 12.03وعلى غرار دراسة التأثير على البيئة وفقا للقانون 

 قرار املوافقة البيئية يشمل الجوانب البيئية والطاقية في آن واحد

 ضابط البناء العام الذي يحدد قواعد األداء الطاقي للمبانيتنفيذ ب. مرسوم 

يهدف القانون العام للبناء الذي يحدد األداء الطاقي للمباني والذي ينش ئ اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية 

، إلى ضمان االمتثال ملجموعة من القواعد التي 2.13.874الطاقة في املباني، املعتمد بموجب املرسوم رقم 

 .9غي تطبيقها في البناء لتحسين العزل الحراري للمباني وتخفيض استهالك الطاقةينب

يسعى القانون العام للبناء، الذي يهدف إلى إنتاج جيل جديد من املباني، إلى إحداث تغيير تكنولوجي حيث 

لهندسة وصناعي هام في مجال تصميم املباني والعزل الحراري، وتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية ل

 والتقنيات واملنتجات.

في املئة من مساحتها  80حيث يسري القانون على املباني السكنية التي تفوق فضاءاتها املخصصة للسكن 

 املبنية، إضافة إلى املباني الخدماتية.

 يشتمل هذا املرسوم على مقاربتين:و 

املتطلبات في ما يتعلق باالحتياجات مقاربة األداء: يتم التعبير عن املواصفات من حيث الحد األدنى من 

 السنوية املحددة من التدفئة والتبريد، بالنظر إلى درجات حرارة داخلية مرجعية.

                                                           

 (، باملوافقة على ضابط البناء العام املحدد لقواعد األداء الطاقي2014أكتوبر  15) 1435من ذي الحجة  20صادر في  2.13.874. مرسوم رقم   9

نوفمبر  6) 1436محرم  12الصادر بتاريخ  6306للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في املباني، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

2014.) 
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مقاربة توجيهية: يتم التعبير عن املواصفات التقنية لكل نوع من املباني وفي كل منطقة مناخية، على شكل 

 املساحة اإلجمالية للواجهة.سطح الفتحات الزجاجية على حرارة اِمالت قصوى لنقل مع

أحدثت للوكالة املغربية  ومن أجل إنشاء إطار تنظيمي ومعياري يحكم أداء الطاقة في قطاع البناء ، فقد

وهي مطلوبة على مستوى تصاريح  2015منذ عام  (RTCM) الئحة حرارية للبناء في املغرب للنجاعة الطاقية

لبات التي يجب أن تلبيها املباني السكنية والثالثية الجديدة من تقديم الحد األدنى من املتط ، وتهدفالبناء

 10.أجل تحسين احتياجات التدفئة وتكييف الهواء مع تحسين الراحة الحرارية

 ؛ املعيقات ومداخل اإلصالحالتعمير املستدام ثانيا :

 أن الواقع العملي يحيل إن املجال البيئي والطاقي في عالقتهم بالتعمير، ورغم وفرة النصوص القانونية، إال

على مجموعة من املعيقات واإلشكاالت سواء على مستوى تنفيذ وثائق التعمير، والقوانين املرتبطة بالبيئة 

والطاقة)أوال(، هذه اإلشكاالت نجدها قد توجت بمقترحات وتوصيات من قبل املتدخلين في هذه الصيرورة، 

 ة.كمخرجات ملزمة للدولة ولكافة السلطات املعني

 : اإلشكاالت املتعلقة بتنفيذ وثائق التعمير وقوانين البيئة والطاقة 1

 أ: في ما يخص تنفيذ وثائق التعمير:

 عند تنفيذ وثائق التعمير  نجد نوعا من الجمود بالنسبة لهذه الوثائق، وانعدام املقاربة التشاركية، خصوصا

مشاركة الجماعات الترابية نكون فقط أمام رأي ممثلي في مرحلة إعداد تصميم التهيئة، حيث نجد إلى جانب 

املصالح الخارجية للفالحة، وكذلك التعمير، هذا الرأي غير ملزم ونجده أيضا في مرحلة إعداد تصميم 

 التنمية بالنسبة لوزارة الفالحة غير ملزم.

شيئ الذي يدفع اإلدارة كذلك تطرح وثائق التعمير مجموعة من املعيقات أمام إنجاز مشاريع اإلستثمار، ال

إلى اعتماد حلول أخرى، وذلك بإصدار العديد من الدوريات الوزارية الهدف منها معالجة الحاالت التي 

 يستعص ي فيها العمل بوثائق التعمير، لعدم مالئمتها وإنجاز املشاريع االقتصادية الكبرى.

                                                           

. الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية، كفاءة الطاقة في املباني، منشور باملوقع اإللكتروني للوكالة : 10

https://www.amee.ma/expertise/batiment 10:00، على الساعة 2021يونيو  16، اطلع عليه بتاريخ. 

https://www.amee.ma/expertise/batiment
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، والدورية الصادرة في 2003تركتان لسنة ، والدوريتان املش2001الصادرة سنة  622ونجد هنا الدورية رقم 

 ، لكن مع ذلك هناك بعض اإلشكاالت من قبيل:112010يوليوز 

 بعض املشاريع تستفيد من مسطرة االستثناء بغض النظر عن املميزات لهذه املناطق في وثائق التعمير؛

 يؤدي إلى املساس بالتوجهات الكبرى لوثائق التعمير؛ االستثناءتعميم مسطرة 

 فيض التجهيزات واملساحات الخضراء أو حذفها، إلنجاز مشاريع عقارية ضخمة.تخ

 ب: اإلشكاالت املتعلقة بقوانين البيئة والطاقة

أن  اختصاصات إالرغم فتح املجال ملجموعة من الهيئات واملؤسسات التي تتدخل من خالل ما منح لها من 

 يئة، مما يعطل إيجاد الحل الفوري بشأنه.األمر يؤكد على تعدد األراء التي تنصب على مشكل الب

الذي يمس املاء والهواء والتراب، وذلك بسبب تدخالت اإلنسان  حيث تتعدد مظاهر تردي الوضع البيئي،

، بالرغم من 12الالمعقولة، التي تستنزف الثروات الطبيعية دون مراعاة خاصية اإلستدامة في تلك املوارد

ق املخالفين، هناك أيضا تحديات كبرى لعل أبرزها اإلمتداد العمراني حي جود مقتضيات قانونية وجزائية فو 

 وتزايد البناء العشوائي.

 70،وتنتج أكثر من %3/2أما فيما يخص البعد الطاقي، فإذا كانت الدول تستهلك نسبا معينة من الطاقة 

هو أن ظاهرة التمدن  من اإلنبعاثات من غاز ثنائي أكسيد الكربون املتصل باستخدام الطاقة فاإلشكال

تتضاعف، وبالتالي فهذا االمتداد العمراني سيؤدي بال شك إلى زيادة استهالك الطاقة، وهنا هل يتضح 

التخطيط الحضري كإطار مالئم لتفعيل االستراتيجيات املتعلقة بتنفيذ وثائق التعمير، وذلك فيما يخص 

 13استخدام الطاقة بطريقة متوازنة؟

 

                                                           

و يوني 17، اطلع عليه بتاريخ 2015داوي عبد الرحيم، في معيقات تنفيذ وثائق التعمير وسبل التجاوز، موقع العلوم القانونية، يونيو . الب 11

 21.00، على الساعة 2021

 .5ص، 2020ة، أكتوبر . الركيلي عبد الواحد، البيئة في التشريع املغربي بين آليات الحماية ورهان التنمية، مجلة القانون واألعمال الدولي 12

 18, اطلع عليه بتاريخ www.federation-majal.ma-، 2015. فدرالية الوكاالت الحضرية باملغرب، التعمير املستدام والنجاعة الطاقية،  13

 20.00، على الساعة 2021يونيو 
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 يدة: نحو مقترحات جد 2

 فيما يخص حماية البيئةأ: 

به هو ، التكثيف من املؤتمرات  األخذملا كانت الحاجة األسمى هي حماية البيئة، فأول معطى يجب على الدول 

، 1992جانيرو لعام ي ومؤتمر ريو د 1972اإلقليمية والدولية لحماية البيئة، كمؤتمر ستوكهولم لعام 

 ؛2016، واألخير لسنة 2001مراكش لسنة  cop7وكذلك 

أيضا وجب تكثيف الضمانات التشريعية واملؤسساتية، ألهمية قطاع البيئة واعتباره من أولويات اهتمامات 

 الدولة؛

 إتاحة كافة الوسائل االقتصادية واملالية لحماية البيئة؛

 .14دور التوعية وما لها من دور في حماية البيئة

 وتعزيز املجال الطاقي ب: فيما يخص حماية

 لقد جاء في تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عدة مقترحات رئيسية تهم النقاط التالية:

 ؛2030 -2040-2050اعتماد املجلس على ثالثة سناريوهات استشرافية لسنوات  -

 الطاقي في نفس األفق؛ في املائة من القدرة املركبة للمزيج 96يمكن أن تبلغ حصة الطاقة املتجددة  -

 في املائة؛ 30من شأن إدخال الطاقات املتجددة أن يقلل بشكل كثير من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  -

 ويوص ي أيضا املجلس بإعادة تشكيل السياسات التي تتعلق بالطاقة  طبعا وفق مقاربة تشاركية؛ -

 تشجيع نشر اإلنتاج املركزي املدعوم بالرقمنة؛ -

 عميم اللجوء إلى النجاعة الطاقية؛ت -

 ؛15االنتقال نحو التنقل املستدام وال سيما التنقل الكهربائي -

                                                           

"، القانون املغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين. جودية خليل، التحديات البيئية ووسائل مواجهتها، مقال ضمن أشغال الندوة العلمية "  14

 .2017بكلية الحقوق مراكش، أبريل، 

 2020. رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، بشأن االنتقال الطاقي، بتاريخ يوليوز   15
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وأوص ى في األخير بوضع ميثاق وطني لإلنتقال الطاقي، وذلك وفق الرسالة امللكية السامية املوجهة للمشاركين 

 .2009في املناظرة الوطنية للطاقة في مارس 

 خاتمة :

نستنتج أن عالقة البيئة والطاقة بالتعمير، سواء من خالل النصوص القانونية  أو من خالل وفي األخير 

فيها كل الهيئات املعنية، على اعتبار  طتدخلين، وفق مقاربة تشاركية ينخر تستوجب تعدد امل الواقع العملي،

ألخرى، إال أن األمر ال يخلو أن املجال البيئي واملجال الطاقي من أولويات اهتمامات الدولة وكافة السلطات ا

من خالل تجويد النصوص القانونية، أو من خالل  من عدة صعوبات ومعيقات تحتم تظافر الجهود سواء،

 من مدخل التعمير املستدام.تنمية تحقيق ال، بما يتماش ى و على أرض الواقع عمل املمارس

 املراجع :

 القوانين :

(، بتنفيذ نص الدستور، منشور 2011يوليوز  29) 1432ان شعب 27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  -

 (.2011يوليوز  30) 1432شعبان  28مكرر، بتاريخ  5964بالجريدة الرسمية، عدد 

 12.90( لتطبيق القانون رقم 1993أكتوبر  14) 1414من ربيع اآلخر  27صادر في  2.92.832مرسوم رقم  -

 .2061الصفحة   20/10/1993بتاريخ  4225عدد  املتعلق بالتعمير، منشور بالجريدة الرسمية

، بتنفيد القانون 2011سبتمبر  29، املواقف ل 1432صادر في فاتح دو القعدة  1.03.59ظهير شريف رقم -

 املتعلق بالنجاعة الطاقية. 47.09

ناء (، باملوافقة على ضابط الب2014أكتوبر  15) 1435من ذي الحجة  20صادر في  2.13.874مرسوم رقم  -

العام املحدد لقواعد األداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في املباني، منشور 

 (.2014نوفمبر  6) 1436محرم  12الصادر بتاريخ  6306بالجريدة الرسمية عدد 

 املقاالت :
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املجلة املغربية لإلدارة منشور ب ، مقال” إدارة التعمير و إكراهات الواقع” ، احمد املالكي وسعيد البوملاني -

 .2007، 77.76دجنبر ، عدد  –املحلية والتنمية ، شتنبر 

البداوي عبد الرحيم، في معيقات تنفيذ وثائق التعمير وسبل التجاوز، موقع العلوم القانونية، يونيو  -

 ,21.00، على الساعة 2021يونيو  17، اطلع عليه بتاريخ 2015

البيئة في التشريع املغربي بين آليات الحماية ورهان التنمية، مجلة القانون واألعمال  الركيلي عبد الواحد، -

 .2020أكتوبر  الدولية،

"القانون املغربي في  جودية خليل، التحديات البيئية ووسائل مواجهتها، مقال ضمن أشغال الندوة العلمية -

 .2017، مطلع القرن الحادي والعشرين"، بكلية الحقوق مراكش، أبريل

 منشورات :

الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية، كفاءة الطاقة في املباني، منشور باملوقع اإللكتروني للوكالة : -

https://www.amee.ma/expertise/batiment على الساعة 2021يونيو  16، اطلع عليه بتاريخ ،

10:00. 

اململكة املغربية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة املدينة، مديرية التراب الوطني، معايير  -

، منشور بموقع 2016التخطيط الحضري املستدام، النسخة الفرنسية، نونبر 

www.marocurba.gov.ma 10:00، على الساعة 2021يونيو  17، اطلع عليه بتاريخ. 

منشور باملوقع  ،2015ملستدام والنجاعة الطاقية، فدرالية الوكاالت الحضرية باملغرب، التعمير ا -

 اإللكتروني :

www.federation-majal.ma ،  20.00، على الساعة 2021يونيو  18اطلع عليه بتاريخ. 

 .2020بتاريخ يوليوز  االنتقال الطاقي، نبشأقتصادي واالجتماعي والبيئي، رأي املجلس اال

 

 

 

https://www.amee.ma/expertise/batiment
http://www.marocurba.gov.ma/


 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

18 
 

 الحسن الزاكلو

 منتدب قضائي بالمحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة 

 باحث بسلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش 

 

 

املسؤولية الجنائية  ملسير الشركة عن جريمة التفالس وفق 

 73.17القانون 

 تقديم:

منها أسوة بغيرها من  17املغربية بنظام صعوبات املقاولة في الكتاب الخامس 16جاءت مدونة التجارة     

التشريعات املقارنة، وذلك لحماية النظام العام االقتصادي واالجتماعي والحفاظ على حياة املقاولة، 

رهم من باعتبارها نواة االقتصاد املغربي، وزرع االطمئنان في نفوس املتعاملين معها من موردين ومنتجين وغي

 الفرقاء االقتصاديين، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها كأهم دور اجتماعي تقوم به. 

ية. يفرض العمل بهذا النظام، الصعوبات التي تمر بها املقاوالت نتيجة التغيرات التكنولوجية أو االقتصاد     

الرئيس ي فيها  لصعوبات، فقد يكون السببالسبب الرئيس ي في وجود هذه ا هذه التغيرات التي ال تعد دائما

 .هو الطريقة غير الصحيحة وغير االمنة في تسيير هذه املقاوالت من طرف من أسندت لهم مهام التسيير

لذلك تدخل املشرع ورتب مسؤولية هؤالء عن التجاوزات املرتكبة أثناء توليهم شؤون التسيير واملؤدية إلى 

 تج عنها في غالب األحيان توقفها عن الدفع.تخبط الشركة في صعوبات مالية ين

                                                           

(، واملنشور بالجريدة 1996)فاتح غشت  1417ربيع االول  15بتاريخ  1.96.83الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.95القانون رقم  - 16

 . 1996اكتوبر  3بتاريخ  4418الرسمية  عدد 

صعوبات املقاولة، بمقتض ى املادة املتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر  15.95تم نسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  - 17

(، الجريدة الرسمية عدد 2018أبريل  19) 1439شعبان  2بتاريخ  1.18.26الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  73.17األولى من القانون رقم 

 .2345(، ص 2018أبريل  23) 1439شعبان  6بتاريخ  6667
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املشرع  18ومن أجل حماية الشركة ومصالح الغير املرتبطة بها من هذه التجاوزات والخروقات، فقد شدد     

 في حالة إعالن التسوية أو التصفية القضائية في حق الشركة. 19من مسؤوليتهم الجنائية

سؤولية املشددة والتي تتحقق بارتكاب املسير ألحد األفعال إحدى صور هذه امل 20وتعد جريمة التفالس     

من مدونة التجارة، والتي لها أثر بالغ الخطورة على إدارة وتسيير الشركة  754املنصوص عليها في املادة 

واستمرارها في مزاولة نشاطها، وتعريض أموالها للضياع، وزعزعة الثقة في االئتمان وبث االضطراب في 

 السوق. 

ويهدف املشرع من خالل مسؤولية مسير الشركة عن جريمة التفالس، الحفاظ على االئتمان التجاري،     

وتنقية الوسط االقتصادي من بعض األفعال التي تمس املقاوالت التي تعد أحد أهم الهياكل والركائز التي 

في املعامالت التي تربطها يقوم عليها االقتصاد املغربي، وتخليقها عن طريق حسن التسيير والشفافية 

بمحيطها، وكذا توفير ظروف مالئمة لسيرها، وحماية املتعاملين معها، وبصفة عامة الحفاظ على الضمان 

 العام. كل هذه األمور لها وقع ايجابي على مستوى االقتصاد الوطني. لذلك لم يتردد املشرع في انزال عقوبات

من مدونة  755الجريمة، وهي العقوبات املنصوص عليها في املادة زجرية على املسير الضالع في ارتكاب هذه 

 ونة.من نفس املد 756التجارة، والعقوبة املدنية اإلضافية املتعلقة بسقوط أهليته التجارية الواردة في املادة 

ا ولإلحاطة بهذه الجريمة بشكل مستفيض البد من التعرف على شروط قيامها وكذا األفعال املحققة له     

 )املطلب األول(، باإلضافة إلى اإلجراءات املسطرية للمتابعة والعقوبة املقررة لها )املطلب الثاني(.

                                                           
 خطاء في التسيير وسوء التسيير من قبل املسير هي التي أدت إلى توقف الشركة عن الدفعفوصف املسؤولية باملشددة جاء على اعتبار أن األ  - 18

 وخضوعها ملساطر املعالجة، فكان الهدف هو حماية األهداف االقتصادية للدولة، ومصلحة الشركة وكذلك مصلحة الدائنين. 
 قاوالت، هو ما جعله يتدخل لفرض حزمة من الجزاءات الجنائية أكثرإن تقدير املشرع لعدم كفاية الجزاءات املدنية في ردع مسيري هذه امل - 19

 فعالية في حماية مصلحة الدائنين بصفة خاصة واالقتصاد الوطني بصفة عامة. 
نظم املشرع جريمة التفالس في الفصل األول من الباب الثاني ضمن القسم السابع من مدونة التجارة التي نسخ وعوض الكتاب الخامس  - 20

. وقد اعتمد املشرع في تبويب القسم السابع من هذا القانون نوعا من 73.17ها الخاص بمساطر صعوبات املقاولة، بمقتض ى القانون رقم من

الدقة حيث عنون هذا القسم بالعقوبات وقسمه إلى بابين األول خصصه للعقوبات املدنية والثاني خصصه للعقوبات الزجرية التي يدخل 

ذا عكس ما كان عليه األمر سابقا قبل نسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، حيث كان القسم الخامس يتضمن ضمنها التفالس. ه

ائم ثالثة أبواب تضمن األول العقوبات املالية والثاني سقوط األهلية التجارية، في حين خصص الباب الثالث من هذا القسم إلى التفالس والجر 

لقانون يه نوع من عدم الدقة ألنه لم يراعي التمييز بين العقوبات املدنية والعقوبات الزجرية وهذا ما تداركه املشرع في ااألخرى، وهذا التبويب ف

 الجديد كما سبق الذكر.
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 املطلب األول : الشروط  واألفعال املؤدية لتحقق جريمة التفالس

إن إثارة مسؤولية مسير الشركة عن جريمة التفالس، تتوقف على توفر بعض الشروط )الفقرة األولى(،          

 وارتكابه ألفعال ذات طبيعة جرمية حددها املشرع في مدونة التجارة. 

 الفقرة األولى : شروط قيام جريمة التفالس 

لتسطير املتابعة عن جريمة التفالس استوجب املشرع ضرورة توفر بعض الشروط املسبقة واملفترضة في     

هذا النوع من الجرائم، حددها في ضرورة صدور حكم بفتح مسطرة املعالجة ضد الشركة املتوقفة عن 

 )ثانيا(.الدفع بسبب سوء التسيير)أوال(، وضرورة  اتسام املتابع بهذه الجريمة بصفة مسير

 أوال : ضرورة صدور حكم بفتح مسطرة املعالجة

إن متابعة مسير الشركة بجريمة التفالس يتوقف على صدور حكم يقض ي بفتح مسطرة التسوية أو       

ضد الشركة، التي يتولى مهام تسييرها، وهذا الحكم يصدر عن املحكمة التجارية التي  21التصفية القضائية

 من مدونة التجارة. 58122قر االجتماعي للشركة، طبقا للمادة يوجد بدائرة نفوذها امل

فلم يعد التوقف عن الدفع الذي كانت تعاينه املحكمة الجنائية األساس القانوني لتحريك الدعوى          

العمومية بالتفالس ضد املدين، بل أصبح من الضروري للمتابعة من أجل التفالس وتوقيع العقاب، صدور 

 .23حكمة التجارية بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضد املدينحكم من امل

الكتاب  73.17من مدونة التجارة بعد نسخ وتعويض القانون رقم  754وقد حسم املشرع من خالل املادة      

االختالف الذي كان سائدا بخصوص ما املقصود بافتتاح إجراء املعالجة كأساس  دونة،امل هذه من الخامس

                                                           
تلة بشكل من مدونة التجارة على ما يلي: " تقض ى املحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية املقاولة ليست مخ 583تنص املادة   - 21

 .ال رجعة فيه، وإال فتقض ي بالتصفية القضائية "

 للشركة. التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو املقر االجتماعي للمحكمة االختصاص ما يلي: " ينعقد 581جاء في املادة  - 22

 بها. املتصلة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى  املفتوحة املحكمة، تكون 

 هذا القسم ". مقتضيات بصفة خاصة، الدعوى املتعلقة بتسيير املسطرة أو التي يقتض ي حلها تطبيق املحكمة، في إطار اختصاص تدخل

بوشرة فقيهي، "جريمة التفالس والجرائم امللحقة بها "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة محمد الخامس كلية العلوم  - 23

 .11. ص. 2004 – 2003السنة الجامعية  –السويس ي  -القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط
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حيث جاء في  من مدونة التجارة قبل صدور القانون الجديد 721دانة بجريمة التفالس، الوارد في املادة اإل 

، وهذا املقتض ى يطرح إشكال ما املقصود جراء املعالجة..."إ"يدان بالتفالس في حال افتتاح هذه املادة: 

ية والتصفية القضائية معا أم أن االمر بإجراء املعالجة الذي أورده املشرع في هذه املادة هل التسوية القضائ

 يتعلق بالتسوية القضائية فقط كمفهوم ملسطرة املعالجة؟ فال بأس من التذكير بهذا االنقسام في الرأي.

 هناك اتجاهان بخصوص هذه املسألة:        

يرى أنه ال يمكن املتابعة بجريمة التفالس إال إذا كانت املسطرة املفتوحة ضد املدين  24االتجاه األول      

تتمثل في التسوية القضائية دون التصفية القضائية، وقد عللت الباحثة بوشرة فقيهي ذلك بقولها: 

مران أذلك جراء التسوية دون التصفية القضائية، وسندنا في إهو  721"...فاملقصود باملعالجة في املادة 

 ساسيان:أ

ولة طار تنظيمه للكتاب الخامس من مدونة التجارة واملتعلق بصعوبات املقاإن املشرع املغربي في أ -     

 ومساطر التصفية القضائية.-في التسويةواملتمثلة -فرق بين مساطر املعالجة 

 القضائية فقط".  من مدونة التجارة صريحة في اشتراط فتح املعالجة 721ن املادة أكما  -     

دانة رئيس املقاولة املدين إ"ال يمكن فذهب إلى عكس االتجاه األول بقوله :  25أما االتجاه الثاني          

وال حكم أذا صدر ضده إإال  721و الوقائع املجرمة في املادة أفعال كثر من األ أو أبالتفالس الرتكابه واحد 

و أت مسطرة التسوية القضائية)التصحيح القضائي( بفتح مسطرة من مساطر املعالجة، سواء كان

  .التصفية القضائية"

من املدونة هو صدور حكم بالتسوية أو التصفية  721ونحن نرى أن املقصود بإجراء املعالجة في املادة           

ضمنها القضائية، ألن الشائع على مستوى الفقه وال حتى على املستوى القضائي أن مساطر املعالجة تدخل 

املسطرتين معا، باإلضافة إلى أنه ال يعقل أن يفلت املسير الذي أتى أحد األفعال املوجبة لعقوبة التفالس 

بمجرد أن الشركة التي يسيرها حكم عليها بفتح مسطرة التصفية القضائية، وهذا ما سيفقد مسطرة 

                                                           
طر القضائية الكفيلة بمعالجتها"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، فبراير ط. أولى، امحمد لفروجي، "صعوبات املقاولة واملسا - 24

 .440، ص.2000

 .14،15بوشرة فقيهي، م، س، ص  -  
 .460أحمد شكري السباعي، م، س، ص  - 25
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ذلك حماية الدائنين في مواجهة هؤالء، التصفية القضائية طابعها الترهيبي في مواجهة املسير الس يء النية وك

 .26زد على ذلك أن املشرع لو أراد مسطرة دون أخرى لنص على ذلك بشكل صريح

من مدونة التجارة بعد صدور القانون  754وكما سبق القول فاملشرع حسم هذا الخالف من خالل املادة        

سائرا ..."، التسوية أو التصفية القضائيةيدان بالتفالس في حال افتتاح الجديد حيث نصت على أنه: " 

على منوال املشرع الفرنس ي الذي اعتبر أن املتابعة من أجل جريمة التفالس تتحقق سواء كانت املسطرة 

 .27املفتوحة  تسوية قضائية أو معالجة قضائية

هذا وتجدر اإلشارة أن الحكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في وجه الشركة، يستوجب          

 18شرط توقف هذه األخيرة عن أداء ديونها التجارية والذي يحدده الحكم نفسه والذي يجب أال يتجاوز 

 .28713شهرا السابقة لصدوره طبقا للمادة 

 نا هل هذا الحكم ملزم للقضاء الزجري الذي له اختصاص البت في الجريمة؟والسؤال الذي يطرح ه          

لقد تخلت مقتضيات مدونة التجارة بخصوص جريمة التفالس عن نظرية اإلفالس الفعلي، وخضوع     

القانون الجنائي للقانون التجاري بخصوص املتابعة عن جريمة التفالس، إذ ال يمكن إثارة املتابعة إال بعد 

 حكم تجاري يقض ي بفتح مسطرة املعالجة في حق املدين. وجود

إال أن بعض املحاكم خالفت هذا املقتض ى، حيث ذهبت محكمة االستئناف بالدار البيضاء أن           

املحكمة الزجرية غير مرتبطة بما انتهت إليه املحكمة التجارية من شهر إفالس الشركة أو إلغاء الحكم 

                                                           
، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الحسن الزاكلو، " مسؤولية الشريك املسير في الشركة ذات املسؤولية املحدودة من شريك وحيد " - 26

 – 2013الخاص، ماستر قانون األعمال، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 

2014. 

 article 197, la loi 25 janvier 1985’L - 27   

التوقف عن الدفع الذي يجب أن ال يتجاوز، في جميع األحوال، ثمانية عشر  تاريخ ح املسطرةحكم فت على ما يلي: " يعين 713تنص املادة  - 28

 فتح املسطرة. قبل شهرا

 التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم. هذا لم يعين الحكم إذا

 مع مراعاة مقتضيات الفقرة األولى أعاله، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك. 

أو مخطط  االستمرارية إلى املحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط التاريخ تقديم طلب تغيير يجب

 القضائية ". ع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفيةالتفويت أو التالية إليدا
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تالف طبيعة اإلفالس عن طبيعة التفالس كجريمة، وأن تحقق هذه األخيرة ال املشهر لذلك، وذلك الخ

 .29يتوقف على إصدار املحكمة املدنية لحكمها بإشهار االفالس وإنما يتوقف على عناصر الجنحة

كما أن القضاء الزجري في بعض الدول ال يأخذ بتاريخ التوقف عن الدفع املحدد في الحكم التجاري،      

 .30، والقضاء الزجري اللبناني1991نونبر  18كمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ كقرار مح

إذن الشرط األول واألساس ي لقيام جريمة التفالس يقتض ي بالدرجة األولى صدور حكم تجاري يقض ي           

صاف بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضد الشركة، لكن هذا الشرط البد أن يقترن ايضا بات

 املتابع بهذه الجريمة بصفة مسير الشركة املفتوحة ضدها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية. 

 ثانيا : حمل املتابع بجريمة التفالس صفة مسير الشركة

الخاصة بجريمة التفالس،  754من مدونة التجارة التي أحالت عليها املادة  31736بالرجوع إلى املادة           

بين نوعين من مسيري الشركات، مسيرين قانونيين ومسيرين فعليين يتقاضون أجرا عن ذلك أم نجدها تميز 

ال، فمتابعة مسير الشركة بجريمة التفالس تتحقق سواء كان مسيرا قانونيا أو مسيرا فعليا يكفي فقط 

 .754ارتكابه ألحد األفعال الواردة في املادة 

عبرة في تحديد مسؤوليته الجنائية عن جريمة التفالس، هي بالوقت فقد يكون مسيرا قانونيا للشركة، وال    

، فاملسير الذي توقف عن مزاولة مهام التسيير في 32الذي تتوافر فيه الصفة القانونية عند قيامه بالنشاط

 وقت الحق لتعرض الشركة لصعوبات ال يحول دون مساءلته.

                                                           
 .2003-12-10، صادر عن إستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 01-01-7835، قضية عدد 9422قرار رقم  - 29
ص. ، 1982"منشورات البحر املتوسط ومنشورات عويدات، بيروت، باريس، -االفالس -أنظر إلياس ناصيف، "الكامل في قانون التجارة - 30

627. 

على مسيري املقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح  القسم مقتضيات هذا على ما يلي: " تطبق 736تنص املادة  - 31

 كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم ال ". سواء املسطرة،

.», J.C.P, éd.G, T3, 1993, p.120 Banqueroute et autres infractions « SORDINO (M.C), - 32  
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تحديد مدى اتصاف املسير بصفة املسير القانوني،  وعليه فالقاض ي الجنائي له الصالحية الكاملة في     

برجوعه إلى النظام األساس ي للشركة أو أي وثيقة تساعده في التوصل إلى ذلك، خاصة أن دور املحكمة 

 التجارية يقتصر فقط على فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضد الشركة.

 وقد يكون مسير الشركة مسيرا فعليا، يتدخل في الشؤون اإلدارية والتسيير ويتخذ قرارات ملزمة للشركة،     

 رغم وجود مسير قانوني تم تعيينه للقيام بهذه املهام.

وللقاض ي الجنائي أيضا سلطة تقديرية في تحديد مدى قيام هذا املسير بأعمال التسيير الفعلي           

 تمادا على تدخله املستمر في شؤون التدبير والتسيير للشركة والتزام هذه األخيرة بقراراته.للشركة، اع

وفي هذا اإلطار قضت الغرفة الجنائية ملحكمة النقض الفرنسية بتأييد قرار محكمة االستئناف التي      

املسيرين القانونيين الخاصتان ب 1985يناير  25من قانون  197و  195أدانت مسيرا فعليا وفقا للمادتين 

 . 33والفعليين

وعليه فاملتابع بجريمة التفالس، البد أن يحمل صفة مسير الشركة موضوع التسوية أو التصفية      

القضائية، سواء كان مسيرا قانونيا أو مسيرا فعليا يتقاض ى أجرا عن ذلك أم ال، وذلك بهدف تجنب الغش 

 .34في اإلدارة وحفظ حقوق الدائنين

موضوع التسوية أو التصفية القضائية بجريمة التفالس،  ن وبعد ذكرنا لشروط متابعة مسير الشركةإذ     

 من مدونة التجارة. 754يأتي الدور لدراسة األفعال املكونة لهذه الجريمة التي حددتها املادة 

 الفقرة الثانية : األفعال الجرمية املكونة لجريمة التفالس

و التصفية أاألفعال التي تستوجب إدانة مسير الشركة موضوع التسوية  754لقد حددت املادة      

يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية  ": القضائية بجريمة التفالس بقولها

 لتالية:أحد األفعال ا ارتكبوا أعاله الذين تبين أنهم 673األشخاص املشار إليهم في املادة 

                                                           

     627-80-: 92 crim, 7décembre 1992, p-Cass - 33  
 .104صالح الدين الرشيد، م، س، ص.  - 34
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 قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد  شراء قاموا إما بعمليات

 .بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة املعالجة أموال الحصول على

 أو جزءا من أصول املدين كال اختلسوا أو أخفوا. 

 في خصوم املدين بالزيادة قاموا تدليسيا. 

 أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي  يةوهم قاموا بمسك حسابات

 ".يفرض ذلك القانون  حسابات رغم أن

فعال بالرجوع إلى هذه املادة نجد أن املسير القانوني أو الفعلي للشركة هو املخاطب بمقتضياتها، وهذه األ      

، )أوال(، وأفعال ال تمس ذمة الشركة مباشرة، يمكن تقسيمها إلى أفعال تمس الذمة املالية للشركة مباشرة

 )ثانيا(.

 أوال : األفعال املاسة بذمة الشركة مباشرة

الشراء من أجل البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على أموال   - 1

 تجنب أو تؤخر فتح مسطرة املعالجة.

  الجاري.الشراء من أجل البيع بثمن أقل من السعر 

ويقصد به، تلك العمليات التي ترمي إلى اقتناء كميات كبيرة من السلع والبضائع وذلك بنية بيعها حاال      

وبسعر أقل من سعرها في السوق بقصد الحصول على السيولة التي تمكن الشركة من مواجهة الديون 

 .35الحالة، وبالتالي تحقيق استمرارية مصطنعة لحياة املقاولة

                                                           
 . 109صالح الدين الرشيد، م.س، ص. - 35
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وتجب اإلشارة أنه ال يجب الخلط بين البيع بثمن أقل من السعر الجاري، والبيع بالخسارة. فهذا األخير،      

ال يعد فعال مكونا لجريمة التفالس املنصوص عليها في مدونة التجارة، وإنما تعاقب عليه مقتضيات املادة 

 الخاص بحرية األسعار واملنافسة. 104.1237من القانون رقم  7636

ويتعين على القضاء الزجري التثبت من كل الظروف املحيطة بعمليات البيع والشراء كنوعية البضائع      

 ودرجة جودتها وسعرها أثناء بيعها ومقارنته بثمن شرائها وإجراءات بيعها، وذلك من أجل ثبوت الجريمة.

 لجة.استعمال وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال لتجنب أو تأخير فتح مسطرة املعا 

يتطلب ثبوت الطابع املجحف للوسائل املستعملة من طرف املسير للشركة من القاض ي الزجري الدقة       

الالزمة، ألنه يصعب من الناحية العملية التفرقة ما بين استعمال وسائل مجحفة واستعمال تقنيات خطيرة 

إخراج املقاولة من الصعوبات التي في التمويل، ذلك ألن بعض تقنيات التمويل قد تؤدي بشكل إيجابي إلى 

، كما أن 38تعترضها، في حين أن بعضها األخر وإن كان أقل حجما وأكثر نفعا قد يؤدي باملقاولة إلى الخسارة

األمر يزيد تعقيدا في معرفة الحد الفاصل بين الوسائل التي تعد مجحفة ال تخدم مصلحة الشركة، وتلك 

 التي تدخل ضمن التسيير العادي لها.

                                                           

بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من  الخاص بحرية االسعار واملنافسة على ما يلي: " يعاقب 104.12من القانون رقم  76تنص املادة  - 36

( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض 500.000( إلى خمسمائة ألف )10.000عشرة آالف )

أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال 

  قصد اإلخالل بسير األسعار أو عروض مزايدة على األسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.

و أالدقيق أو املواد الطحينية أو املشروبات أو العقاقير الطبية  عندما يتعلق رفع أو تخفيض األسعار املفتعل باملواد الغذائية أو الحبوب أو

 ( درهم.800.000الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة ال يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف )

علقت املضاربة بمواد غذائية أو بضائع ال تدخل في ( درهم إذا ت1.000.000يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون )

 املمارسة االعتيادية ملهنة املخالف ".

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة  104.12( بتنفيذ القانون رقم 2014يونيو  30) 1435رمضان  2صادر في  1.14.116ظهير شريف رقم  - 37

 .6077(، ص 2014يوليو  24) 1435رمضان  26الصادرة بتاريخ  6276لجريدة الرسمية عدد منشور با
38.Encyclopédie juridique, Dalloz, Rép. Pén, Dalloz, mars 1996. P.9”, Banqueroute“ DENIS Pascal,  -   



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

27 
 

وهناك من الفقه من اعتبر الوسائل املجحفة تشمل كافة األساليب والخطط والعمليات التي ترمي إلى      

، أو هي عبارة عن طرق 39الحصول على أموال تحقيقا الستمرارية مصطنعة للمقاولة التي تعترضها صعوبات

 .40فتح مسطرة املعالجةمختلفة تهدف جميعها إلى خداع الغير، حول إمكانيات املقاولة وإلى تأخير 

وأهم مثال على استعمال وسائل مجحفة، لجوء املسير إلى االقتراض من البنوك بفائدة مرتفعة جدا، أو      

 حصوله على قرض عادي لكنه ال يالئم قدرات الشركة املالية، بالنظر إلى رقم معامالتها.

ستعملة، حيث يمكن له االعتماد على العالقة والقاض ي الزجري ملزم بتقدير الطابع املجحف للوسائل امل     

 .41مابين وسائل التمويل من جهة، وتكلفتها من جهة ثانية، وذلك حسب القدرة املالية للمقاولة

، واستعمال وسائل قل من السعر الجاري أجل البيع بثمن ألشراء من وخالصة القول أن قيام املسير با     

قصد جنائي عام يتجلى في علمه بطبيعة النشاط الذي يقوم به مجحفة قصد الحصول على أموال، يتطلب 

وأنه في غير صالح الشركة، واتجاه إرادته إلى إتيان تلك األفعال، كما يتطلب قصد جنائي خاص يتمثل في 

نية املسير تجنب أو تأخير فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق الشركة التي يتولى مهام 

 تسييرها.

 ختالس أو إخفاء كال أو جزءا من أصول املدين    ا - 2

لم يكن هدف املشرع من تجريم فعل اختالس وإخفاء جزء من أصول املدين)الشركة( سوى تفادي       

األضرار التي تلحق به عن طريق االنتقاص من أصوله بشكل مقصود، وشل قدرته على االستمرار مما 

 ينعكس سلبا على الضمان العام االقتصادي واالجتماعي.

هو ذلك التصرف في أموال الشركة عن طريق االستعمال أو االستغالل أو التصرف، فكل  ختالساال و      

فعل إرادي أو استعمال إرادي انصب على الذمة املالية للمدين بعد التوقف عن الدفع، يشكل اختالسا 

 .42لألصول 

                                                           
 .110صالح الدين الرشيد، م.س، ص.  - 39
 .643إلياس ناصيف، م.س، ص.  - 40
 .111و  110صالح الدين الرشيد، م.س، ص.  - 41
 .113دين الرشيد، م.س، ص. صالح ال - 42
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حد أيقع على رادي إ"كل تصرف بأنه :  43هذا وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها     

 .ضرارا بحقوق الدائنين"إعناصر الذمة املالية للمدين بعد التوقف عن الدفع 

ويجب أن يقع اختالس األصول من املتهم شخصيا، وهكذا ال نكون أمام اختالس معاقب عليه بالتفالس      

ير الشركة األولى إذا قام مصفي الشركة بتفويت أصلها التجاري لفائدة شركة ثانية، دون أن يعلم بأن ملس

مصالح بهذه األخيرة، فاملسير هنا لم يقم بالتصرف شخصيا في أي من عناصر أصول الشركة الخاضعة 

 .44للمساطر الجماعية

ويمكن في هذا االطار التساؤل عن مدى قيام فعل االختالس بفعل سلبي للمسير، كالتراجع مثال عن بعض      

 .املعامالت التي تدخل في مصلحة الشركة

إن بعض الفقه الفرنس ي يرى بأنه ال أهمية لطبيعة التصرف، فسواء كان إيجابيا أو سلبيا يجب تكييفه     

على أنه اختالس األصول وذلك راجع لكون النتائج تكون وخيمة بالنسبة للمقاولة في كلتا الحالتين، غير أنه 

صول كلما تعلق األمر بإهمال أو بتصرف يضيف بأن بعض األحكام القضائية تعتبر بأنه ال وجود الختالس األ 

 . 45سلبي

فيقصد به، مواراة املسير لجزء أو كل أصول الشركة بعيدا عن أعين الدائنين أو الغير،  خفاءاإل أما فعل       

ونكون أمام إخفاء ألصول الشركة عندما يمتنع املسير عن التصريح في ميزانية الشركة عند وضعه لها بمال 

 .46التي ال يشير إليها مطلقا ويحتفظ بها لنفسهأو عدة أموال 

ه ويقع املسير في هذا الفعل في حال امتناعه عن التصريح في ميزانية الشركة لجزء من األموال وكذا تموي     

 الدائنين بفكرة خاطئة عن أصول الشركة.

 .47ان تكييفا واحداوتجدر اإلشارة أنه غالبا ما يصاحب اإلخفاء فعل االختالس، ويندمجان فيكيف     

                                                           

  Cass.crim, 24 Avril 1984, Note, DENIS Pascal, op.cit, p.10 - 43  
 .81بوشرة فقيهي، م، س، ص.  - 44
 .80،81رزان سباطة، م، س، ص.  - 45
 .116، 115صالح الدين الرشيد، م.س، ص.  - 46
47.», litéc, 1996, p.300 n droit pénal des procédures collectives: Contribution à u «Le délit de banqueroute SORDINO (M.c), -   
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 يتضح مما سبق أن فعل االختالس أو اإلخفاء تكون نتيجته في جميع األحوال، حرمان املسير دائني الشركة     

من كل أو بعض أصول الشركة التي تعد ضمانا أساسيا لديونهم، ويتبادر إلى الذهن مدى اشتراط تحقق 

 لشركة عن الدفع أو بعد ذلك؟فعلي االختالس أو اإلخفاء في فترة سابقة عن توقف ا

بخصوص هذا السؤال انقسم القضاء الفرنس ي إلى اتجاهين، فبعض املحاكم اشترطت أن يكون فعل      

االختالس الحقا للتوقف عن الدفع، وذلك لتجنب التعدد الصوري بين جريمة التفالس عن طريق اختالس 

 األصول وجريمة إساءة استعمال أموال الشركة.

أن بعض املحاكم األخرى اتجهت اتجاها معاكسا واعتبرت جنحة التفالس قائمة سواء كانت تلك غير      

األفعال سابقة أو الحقة للتوقف عن الدفع، طاملا أنها )األفعال( تهدف إلى تفادي أو تأخير الكشف عن هذا 

بها عاجزا عن مواجهة التوقف، أو كلما كان من شأنها املساس بحجم األصول املتوفرة وفي ظروف تجعل مرتك

 . 48الخصوم املستحقة

 الزيادة التدليسية في خصوم املدين           – 3

يتحقق هذا الفعل بزيادة املسير في خصوم الشركة تدليسيا وإثقال كاهلها بديون غير حقيقية، مع علمه       

فتتضاءل الحصة التي يحصل وبالتالي تعريض الدائنين الحقيقين ملزاحمة دائنين وهميين  بتدهور وضعيتها،

 .49عليها كل دائن، مما يستتبع تقليل حظوظ استمرارية الشركة

وقد ترك املشرع لقاض ي املوضوع سلطة تقديرية في تحديد الوسائل واألفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى      

 الزيادة تدليسيا في خصوم الشركة.

لتفالس التي عبر فيها املشرع عن النية االجرامية للمسير ويعد هذا الفعل الحالة الوحيدة من حاالت ا     

باستعماله عبارة "تدليسيا"، حيث يفترض هنا أن يكون املسير على علم بالتعدي على حقوق الدائنين 

 بإدخال ديون دائنين وهميين ملزاحمتهم، والتقليل من حظوظ استمرارية الشركة.

 باشرةثانيا : األفعال التي ال تمس ذمة الشركة م

                                                           
 83أنظر بخصوص مصادر هذه القرارات بشرى فقيهي، م، س، ص.  - 48
شتنبر  6ياسين امساعف، "التفالس كجريمة اقتصادية شروطه وأثاره"،  مقال منشور باملجلة املغربية لقانون األعمال واملقاوالت، العدد  - 49

 .72، ص. 2004
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فتتاح ايدان بالتفالس في حال  "التي تنص على أنه :  754تتجلى هذه األفعال في الحالة األخيرة من املادة        

أحد  ارتكبوا أعاله الذين تبين أنهم 673التسوية أو التصفية القضائية األشخاص املشار إليهم في املادة 

 ...األفعال التالية:

أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية  قاموا بمسك حسابات وهمية – 4

 حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك".

ويعد مسك املحاسبة بشكل قانوني من طرف املسير، من أهم الخدمات الجليلة التي تعود بالفائدة الكبيرة     

قتصادية للشركة، كما أنها تقي على املتعاملين مع الشركة، حيث تعطي صورة صادقة عن الوضعية اال

 املسير من العقوبات املفروضة قانونا في حالة مخالفة ذلك.

وقد عرف الدكتور امحمد لفروجي املحاسبة بأنها : "فرع من العلوم االقتصادية، يهدف إلى تسجيل      

لية والتجارية مفصل ملختلف الحركات التي لها قيمة اقتصادية، وذلك من أجل تيسير تدبير الشؤون املا

 . 50والصناعية"

، فقد ألزمها املشرع على مسيري الشركات 51ونظرا ألهمية مسك املحاسبة وفق ما يقرره القانون        

 التجارية، وذلك تحت طائلة جزاء التفالس املنصوص عليه في املادة السابقة الذكر . 

ة وبالرجوع إلى الحالة األخيرة من هذه املادة نجد االختالالت التي تشوب املحاسبة تتمثل في مسك محاسب     

 وهمية وإخفاء وثائق حسابية ثم عدم مسك أية محاسبة. 

 مسك محاسبة وهمية     – 1     

اع الغير، وذلك عن طريق ، بأنها تلك التي يتم فيها تعمد خد52ويقصد باملحاسبة الوهمية في نظر البعض     

تسجيل عمليات غير حقيقية في املحاسبة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الصورة الحقيقية للوضعية 

 املالية للمقاولة.

                                                           
 .323، ص. 1999امحمد لفروجي، "التاجر وقانون التجارة باملغرب"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط الثانية،  - 50
املتعلق بالقواعد املحاسبية  9.88( بتنفيد القانون رقم1992ديسمبر  25) 1413من جمادى االخرة  30صادر في  1.92,138ظهير شريف رقم  - 51

 .1867( ص 1992ديسمبر  30) 1413رجب  5بتاريخ  4183الواجب على التجار العمل بها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 .118، صالح الدين الرشيد، م،س، ص - 52
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واعتبر بعض الفقه الفرنس ي أن املحاسبة الوهمية تتجلى عندما نكون أمام مسك محاسبتين بعناية،      

ي التي تقدم لألغيار من أجل االطالع عليها، أما الثانية فهي حقيقية يحتفظ األولى رسمية وغير حقيقية، وه

 .53بها املسير لنفسه

أما بخصوص تعريف القضاء، فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبار املحاسبة وهمية حينما      

 .54ترتكز على عمليات حسابية ليس لها أي أساس قانوني

قديرية واسعة في اعتبار املحاسبة وهمية تستوجب متابعة املسير بجريمة ولقاض ي املوضوع سلطة ت     

 التفالس وله أن يكيفها تكييفا أخر.

أما بخصوص النية االجرامية لدى املسير فال تطرح أي إشكال مادام أن مسك محاسبة وهمية ال يمكن      

 تصوره بدون علم بالخطأ وبسوء نية مرتكبها.

 إخفاء وثائق محاسباتية  – 3     

ؤون شيهدف املسير من وراء هذا الفعل إزالة ومحو األدلة التي تثبت التزاماته، ووضعية الشركة التي يتولى      

 تسييرها.

ويقصد بفعل اإلخفاء مواراة الوثائق أو إبعادها عن إطالع الغير، وخاصة الدائنين، سواء عن طريق      

ه مراقبتهم أو عن طريق تمزيقها أو إحراقها أو إتالفها بأي طريقة من طرق وضعها في مكان ال تصل إلي

 .55اإلتالف

وقيام الفعل الجرمي في حق املسير ال يستوجب إخفاء كل الوثائق املحاسباتية، إنما يكفي إخفاء تلك      

وع سلطة واسعة في املتعلقة بإبراز وضعية الشركة والعمليات التجارية التي قامت بها، ويبقى لقاض ي املوض

 تحديد أهميتها في إظهار املركز املالي للشركة.

                                                           
53Pierre), “Redressement et liquidation juridique des enterprises”, -DERRIDA (Fernand) et GODE (Pierre) et SORTAIS (Jean - 

3éme éd, Ed. Dalloz, 1991, p. 464.  

   .Voir Denis (Pascal), op, cit, p. 13  .Cass.crim, 26 mars 1990 - 54  
 .123د، م،س، ص، صالح الدين الرشي - 55
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وهنا يطرح السؤال بخصوص قيام املسير بإخفاء الوثائق املحاسبية وبعد ذلك أظهرها، فهل يمكن      

 متابعته بجريمة التفالس في هذه الحالة؟

، إلى إدانة 1986دجنبر  17اريخ في هذا الصدد، ذهبت محكمة االستئناف بباريس في حكمها الصادر بت     

املسير في هذه الحالة على أساس أن الجريمة في جوهرها قد ارتكبت واكتملت عناصرها بارتكاب فعل اإلخفاء 

 .56وال يؤثر في هذا إعادة إظهار الوثائق بعد ذلك

أن  لتفالس إنما يلزموتجدر اإلشارة أن مجرد إهمال املسير لتلك الوثائق ال يقوم سببا ملتابعته بجريمة ا     

ل تتجه إرادته إلى فعل إخفاء وإبعاد الوثائق املحاسبية عن أنظار الغير، باإلضافة إلى إدراكه أنه يقوم بفع

 معاقب عليه قانونا.

 عدم مسك املحاسبة  – 4    

ن ما امتناع املسير عن مسك أية محاسبة متابعته بجريمة التفالس، غير أن املشرع لم يبي يترتب عن     

املقصود باالمتناع عن مسك أية حسابات، وفي سبيل تجاوز هذا الغموض فقد ذهب البعض في هذا الصدد 

 .57إلى اعتبار هذا الفعل متمثال في غياب مطلق ألي تقييدات حسابية

ولإلشارة فقد إنقسم القضاء الفرنس ي في تفسيره للمقتضيات الخاصة بعدم مسك أي محاسبة إلى      

 اتجاهين:

حيث يرى االتجاه األول بضرورة االعتماد على التفسير الضيق للنص، ويعلل موقفه هذا، بكون الجريمة      

ال تقوم إال عندما يكون هناك غياب تام للمحاسبة، فحسب هذا االتجاه، إذا قام مسير شركة بتقديم بعض 

 ال تقوم.الوثائق دون أخرى أو كان هناك عدم انتظام في مسك املحاسبة فالجريمة 

أما االتجاه الثاني، فيرى بضرورة األخذ بالتفسير الواسع ملقتضيات هذه الفقرة، فحسب هذا االتجاه      

تقوم جنحة التفالس، كلما ثبت في حق املسير عدم مسكه ألية محاسبة أو أن املحاسبة املمسوكة مخالفة 

 .58للمقتضيات القانونية املنصوص عليها في مدونة التجارة

                                                           
 .94بشرى فقيهي، م، س، ص.  - 56
 .97أنظر، بشرى فقيهي م،س، ص. - 57
 .90،91رزان سباطة، م،س، ص.  -أنظر :   - 58
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تعد من ضمن الحاالت التي تستوجب  754جب اإلشارة إلى أن الحاالت الثانية والثالثة والرابعة من املادة ت   

، وهنا ترجع السلطة إلى القاض ي الجنائي 74059كذلك تمديد املسطرة إلى املسير والواردة ضمن املادة 

 قوبة جنائية.لتقدير مدى خطورة تلك األفعال واعتبارها مشكلة إما لعقوبة مدنية أو لع

 754ومما تجب اإلشارة اليه كذلك في هذا اإلطار أن إتيان املسير للحاالت أو األفعال الواردة في املادة      

، حيث يكون 74660يستوجب سقوط أهليته التجارية كعقوبة إضافية لجريمة التفالس طبقا للمادة 

 إلضافية.للمحكمة العادية صالحية النطق بهذا الحكم وإنزال العقوبة ا

 وعقوبتها املطلب الثاني: إجراءات املتابعة عن جريمة التفالس

إن توفر شروط متابعة مسير شركة خاضعة ملسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية عن      

جريمة التفالس، وارتكابه ألحد األفعال املكونة لهذه الجريمة التي سبق ذكرها، يحتم علينا التطرق 

                                                           

 99-97سناء فقيهي، م، س، ص.  -              

 أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفيةالقضائية لشركة ما، يجب على املحكمة  التصفية حالة التسوية أو على مايلي: " في 740تنص املادة  - 59

  التالية: تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع القضائية

 كما لو كانت أمواله الخاصة؛ الشركة التصرف في أموال .1

 مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛ ألجل إبرام عقود تجارية .2

مصالح  بها يتنافى مع مصالحها ألغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى لهأو ائتمانها بشكل  الشركة استعمال أموال .3

 مباشرة أو غير مباشرة؛

 بصفة تعسفية ملصلحَه خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛ عجز مواصلة استغالل به .4

 للقواعد حاسبة موافقةالعمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو االمتناع عن مسك كل م أو مسك محاسبة وهمية .5

 القانونية؛

 األصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛  كل اختالس أو إخفاء .6

 ملحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة ". واضحة، املسك، بكيفية .7

 

 أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط يدها في جميع مراحل املسطرة من تضع على املحكمة أن على ما يلي: " يجب 746تنص املادة  - 60

 أعاله ". 740 املادة التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد األفعال املنصوص عليها في األهلية
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التي يتم سلوكها خالل أطوار املتابعة بهذه الجريمة )الفقرة األولى(، وكذا العقوبة املقررة لها،  لإلجراءات

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى : اإلجراءات املسطرية للمتابعة 

على  البد أن نشير في هذا اإلطار إلى املحكمة املختصة للنظر في دعوى جريمة التفالس وإجراءاتها )أوال(،      

 أن نشير ايضا إلى شهر الحكم باإلدانة والتقادم )ثانيا(.

 أوال : املحكمة املختصة وإجراءات تحريك الدعوى العمومية  

يعود االختصاص للنظر في دعاوى التفالس للمحكمة االبتدائية، وليس املحكمة التجارية، رغم ارتباط      

هذه الجريمة بمساطر معالجة صعوبات املقاولة التي يعود االختصاص فيها للمحاكم التجارية، وقد نصت 

نظار أ"تعرض الدعوى على  من مدونة التجارة بقولها: 759على هذا املقتض ى الفقرة األولى من املادة 

 ."إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا... القضاء الزجري 

يوجد ما يمنع املشرع من أن يقرر منح اختصاص واسع للمحاكم التجارية يجعلها تنظر كذلك، إلى وال      

 .61أو املرتبطة بها وما أكثرها في مادة التجارةجانب القضايا التجارية، في الجرائم االقتصادية التابعة 

املحاكم االبتدائية هي صاحبة الحق في تحريك املتابعة بجريمة التفالس، وليس والنيابة العامة داخل      

النيابة العامة لدى املحاكم التجارية، طبقا للمادة أعاله، هذا ويمكن لها أن تطلب من السنديك أن يسلمها 

 .62لوثائق التي في حوزتهجميع العقود وا

ويجوز للسنديك هو األخر إلى جانب النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في جريمة التفالس طبقا      

السابقة الذكر بصفته طرفا مدنيا. واملالحظ أن هذه املادة قامت بإقصاء الدائنين في تحريك  759للمادة 

خروقات مسيري الشركات، هذا عكس ما كانت تنص عليه  هذه الدعوى، رغم اعتبارهم املتضرر األول من

 .1913من قانون  362املادة 

                                                           
 .466أحمد شكري السباعي، م، س، ص.  - 61
 ميع العقود و الوثائق التي بحوزته"."يمكن للنيابة العامة ان تطلب من السنديك ان يسلمها جعلى أنه :  760تنص املادة  - 62
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أو أحدها، يتابع بجريمة  754من خالل ما سبق يتضح أن املسير املرتكب لألفعال الواردة في املادة      

ة العامة التفالس أمام املحكمة العادية )االبتدائية(، عن طريق تحريك الدعوى العمومية من قبل النياب

 بهذه املحكمة أو من قبل السنديك. 

 ثانيا : شهر الحكم باإلدانة والتقادم 

يخضع الحكم الصادر في حق املسير املدان بجريمة التفالس إلجراءات الشهر والنشر الواردة في املادة      

" ...تطبق دونة بقولها : من نفس امل 759من مدونة التجارة املحال عليها وفقا للفقرة الثانية من املادة  74463

 هي : 744. وهذه اإلجراءات حسب املادة "744املقتضيات املنصوص عليها في املادة 

 تبليغ املقررات الصادرة إلى األطراف من طرف كاتب الضبط. -     

 اإلشارة إلى هذه املقررات في السجل التجاري. -     

 نشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية وفي الجريدة الرسمية. -     

 تعليق مستخرج من املقررات على اللوحة املخصصة لهذا الغرض في املحكمة. -     

 17664وال يكون الحكم الصادر من املحكمة الجنائية مشموال بالنفاذ املعجل بقوة القانون، ألن املادة      

من الباب الثاني من  في الفصل األول استثنت من طائلته األحكام الصادرة في مادة التفالس املنصوص عليها 

 الخاص بالعقوبات.القسم السابع، 

                                                           
ري املحلي الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى األطراف. ويشار إليها في السجل التجا املقررات كاتب الضبط يبلغعلى مايلي: "  744تنص املادة  - 63

 يةوالقضائية واإلدارية وفي الجريدة الرسممستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية  والسجل التجاري املركزي وينشر

 ". على اللوحة املخصصة لهذا الغرض في املحكمة وتعلق

قوة بتكون األحكام واألوامر الصادرة في مساطر اإلنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ املعجل على مايلي: "  761تنص املادة  - 64

سابع، لفصل الثاني من الباب األول من القسم السابع وفي الفصلين األول والثاني من الباب الثاني من القسم الالقانون عدا تلك املشار إليها في ا

 .من هذا الكتاب

غير أنه يمكن تقديم طلبات ايقاف النفاذ املعجل املشمولة به املقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي، بمقال مستقل عن الدعوى 

 املحكمة التي تنظر في اإلستئناف.األصلية أمام 

 ." تبت محكمة االستئناف في غرفة املشورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب
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أما بخصوص طرق الطعن في املقررات الصادرة بشأن جريمة التفالس فتخضع ألحكام قانون املسطرة      

(، املتعلقة 766إلى  761لألحكام الواردة في مدونة التجارة، )املواد من ، وليس 76765الجنائية طبقا للمادة 

بالطعون ضد األحكام واألوامر القضائية الصادرة عن املحكمة التجارية بشأن التسوية والتصفية 

 القضائية.

النطق أما تقادم الدعوى العمومية املثارة ضد املسير بشأن جريمة التفالس، فال يسري إال من تاريخ      

بالحكم القاض ي بفتح مسطرة املعالجة ضد الشركة، حينما تكون األفعال املجرمة قد ظهرت قبل هذا 

 . 66من مدونة التجارة 758التاريخ، وفقا للمادة 

، بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية 754أما في حالة ظهور أو ارتكاب املسير لألفعال املجرمة طبقا للمادة      

ئية ضد الشركة التي يتولى تسييرها، فالدعوى العمومية ال تتقادم إال بعد مرور أربع أو التصفية القضا

سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، طبقا للقاعدة العامة املنصوص عليها في املادة 

 .67الخامسة من قانون املسطرة الجنائية

 س الفقرة الثانية : العقوبة املطبقة على جريمة التفال

بما أن املشرع نص على التفالس واعتبرها جريمة تتحقق بارتكاب املسير لألفعال  املنصوص عليها في املادة      

من مدونة التجارة أو إلحداها، فمن املنطقي أن ينص على عقوبات تطبق على مرتكب هذه الجريمة،  754

سير هنا، هذه العقوبات التي يرمي من فقاعدة " ال جريمة وال عقوبة إال بنص " غير مفعلة بالنسبة للم

خاللها املشرع الحفاظ على الضمان العام واالئتمان، والقطع مع سوء نية بعض مسيري الشركات في تولي 

                                                           
الجنائية  الصادرة في مادة التفالس والجرائم األخرى ملقتضيات قانون املسطرة املقررات الطعون ضد على مايلي: " تخضع 767تنص املادة  - 65

. 

 على مايلي: " ال يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين األول والثاني من هذا الباب إال من يوم النطق 758املادة تنص  - 66

 .بحكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون األفعال املجرمة قد ارتكبت قبل هذا التاريخ "

 تتقادم الدعوى العمومية، مالم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك بمرور :" لجنائية على ما يلي : من قانون املسطرة ا 5تنص املادة  - 67

      خمسة عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية. -

 اربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. -

 فة.سنة ميالدية كاملة تبتدئ من تاريخ ارتكاب املخال -

دم غير انه اذا كان الضحية قاصرا او تعرض العتداء جرمي ارتكبه في حقه احد اصوله او من له عليه رعاية او كفالة او سلطة، فإن امد التقا

 ".يبدأ في السريان من جديد لنفس املدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد املدني
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شؤون هذه الشركات واستمراريتها باعتبارها نبض االقتصاد الوطني، لذلك صنف املشرع هذه العقوبات 

 )ثانيا(.إلى عقوبات أصلية )أوال(، وأخرى إضافية 

 أوال : العقوبات األصلية 

لى خمس سنوات وبغرامة إيعاقب املتفالس بالحبس من سنة من مدونة التجارة أنه : " 75568جاء في املادة      

       .و بإحدى هاتين العقوبتين فقط..."أدرهم  100.000لى إ 10.000من 

نسخ  الذي 73.17و بعدها القانون  1996ويالحظ أن من بين مستجدات مدونة التجارة لسنة         

، أن العقوبة أصبحت اختيارية دونةهذه املمن  الخاص بمساطر صعوبات املقاولة ض الكتاب الخامسوعو 

بين الحبس والغرامة، بينما كانت العقوبة في ظل قانون التجارة امللغى حبسية فقط. ونعتقد أن هذا يدخل 

غرار نظيره الفرنس ي في الحد من العقاب، وإعطاء األولوية ضمن التوجه الجديد للمشرع املغربي على 

، واملشرع زود القضاة باليات للرأفة التي تقاس بميزان العدالة وقناعة 69للمحافظة على استمرارية املقاولة

القضاة الذين ينظرون في طبيعة الفعل املرتكب وخطورته واألضرار التي حدثت وظروف حدوثها، تقدير 

 .70غناء عن العقوبة الحبسية السالبة للحرية واالكتفاء بالغرامة فحسبيمكن من االست

وتجب اإلشارة أنه ال يعاقب عن املحاولة في جريمة التفالس، ألن املشرع استوجب في هذه األفعال أن      

تكون إيجابية من املسير، كما أن العقاب عن املحاولة  يقتض ي وجود نص قانوني، وبرجوعنا الى النصوص 

ملنظمة لجريمة التفالس لم نجد مقتض ى قانوني يعاقب املسير على محاولة إتيان األفعال املشكلة لهذه ا

 الجريمة.

                                                           

 درهم أو بإحدى هاتين 100.000إلى  10.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  بالحبس املتفالس يعاقب " على ما يلي: 755تنص املادة  - 68

 فقط. العقوبتين

 لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري املقاولة. التفالس املشاركون في يتعرض

عليها في الفقرة األولى من  املنصوص تضاعف العقوباتقانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم،  مسيرا يكون املتفالس عندما

 هذه املادة ".

 .111بشرى فقيهي، م، س، ص.  - 69
 .462أحمد شكري السباعي، م، س، ص.  - 70
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مما سبق يمكن القول أن املحكمة الزجرية ملزمة بمجرد توفر شروط اإلدانة، بتطبيق العقوبات السابقة      

 فالس السابق شرحها أنفا، دون أن تكون لها أيةفي حق املسير  لفعل أو أكثر من األفعال املكونة لجريمة الت

 سلطة تقديرية لتوقيع العقاب من عدمه.

فإيقاع العقاب حتمي أو وجوبي وليس جوازيا، إال أن لها سلطة تقديرية كاملة لتكييف الوقائع والحكم    

إحدى العقوبتين باإلدانة أو البراءة، وتقدير ظروف التخفيف أو التشديد، والحكم بالحبس والغرامة أو ب

 .71فقط

 ثانيا : العقوبات اإلضافية

التجارية املنصوص عليه في  األهلية كذلك لسقوط يتعرض "من مدونة التجارة أنه :  756جاء في املادة      

من أجل الجرائم  املدانون  الفصل الثاني من الباب األول من هذا القسم كعقوبة إضافية األشخاص

 ". صلاملنصوص عليها في هذا الف

وسقوط األهلية التجارية للمسير في هذه الحالة يكون لها طابع زجري بحكم تعلقها بالعقوبة الزجرية     

األصلية املحكوم بها عليه في جريمة التفالس، وبالتالي فاملحكمة املختصة بإصدار هذه العقوبة هي املحكمة 

ارية، ومن تم فهي التي تنطق بالعقوبتين معا اإلبتدائية التي تنظر في جريمة التفالس وليس املحكمة التج

 األصلية واإلضافية.

كما أن األمر ال يتعلق بسقوط األهلية التجارية كعقوبة إضافية زجرية جوازية، وإنما كعقوبة إضافية      

زجرية وجوبية، وبذلك فال يسع املحكمة االبتدائية التي تدين الشخص املتابع بها أمامها بإحدى جرائم 

فالس إال أن تطبق عليه سقوط األهلية التجارية كعقوبة إضافية، وذلك على خالف القانون الفرنس ي الت

على أن األمر يتعلق بعقوبة إضافية  201الذي نص صراحة في الفقرة األولى من مادته  1985لسنة 

 .72جوازية

حكم هي األخرى بسقوط األهلية وما يثير االستغراب أن املحكمة الجنائية التي تنظر في دعوى التفالس ت     

التجارية كعقوبة إضافية ضد األشخاص املدانين، وبذلك قد نكون إزاء حكمين بسقوط األهلية التجارية، 

واحد صادر عن املحكمة التجارية والثاني صادر عن املحكمة الجنائية، وقد عمد التشريع الفرنس ي إلى حل 

                                                           
 .466أحمد شكري السباعي، م، س، ص.  - 71
 .114بشرى فقيهي، م، س، ص.  - 72
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حكم الجنائي، وبعبارة أخرى، يكون الحكم الجنائي وحده القابل هذه املشكلة بإعطاء أولوية التنفيذ إلى ال

، ألن الزجر الجنائي أقوى وأسبق من الجزاء أو املؤيد املدني أو التجاري خاصة 73(2ف.  201للتنفيذ، )املادة 

 . 74إن كانت النتيجة واحدة

، فأي من املحكمتين سيرفع إليه 75375ويطرح اإلشكال بخصوص رد االعتبار املنصوص عليه في املادة      

 املسير املحكوم عليه بسقوط أهليته التجارية طلبه لرد اعتباره؟ 

هل على املعني باألمر أن يقدم طلبه لكل من املحكمة التجارية واملحكمة الزجرية ألجل الحصول على رد      

 اعتباره؟ أم أن تقديم طلب واحد ألي من املحكمتين كاف لرده؟

الذي نسخ وعوض الكتاب  72.17رع املغربي لم يتدخل من خالل إصداره للقانون الجديد رقم املش     

الخامس الخاص بمساطر صعوبات املقاولة من مدونة التجارة لحل هذا اإلشكال، انما احتفظ بنفس 

أن املقتضيات الواردة بهذه االخيرة في نسختها القديمة. وهو حيف يطال طالب رد االعتبار الذي عوض 

يتوجه مباشرة للمحكمة املختصة قانونا في رد اعتباره، يجد نفسه تائها بين ردهات املحكمة التجارية 

والزجرية. لهذا يجب على األقل قبول طلبه من إحدى املحكمتين دون إثارة عدم اختصاصها. هذا في انتظار 

 ق املتقاضين.تدخل املشرع في مناسبة تشريعية مقبلة لحل هذا االشكال حفاظا على حقو 

وعليه فاملسير املحكوم عليه بسقوط أهليته التجارية كعقوبة إضافية يسترد اعتباره وفق إحدى      

التي نصت على سقوط األهلية التجارية  756تطبيقا للمادة  753و  752الكيفيات املنصوص عليها في املادتين 

 ملسير الشركة كعقوبة اضافية.

ن الوصول إلى نتيجة مفادها أن املشرع أحسن صنعا حينما نص على متابعة من خالل كل ما سبق يمك     

مسير الشركة املرتكب لألفعال املشكلة لجريمة التفالس، هذه األفعال التي لم تكن لتقع تحت طائلة 

التجريم بمقتض ى القواعد العامة في القانون الجنائي، رغم أن بعضا من هذه االفعال قد يبدو مشكال لفعل 

                                                           
 .421أحمد شكري السباعي، م، س، ص.  - 73
 .422نفس املرجع، ص.  - 74

 جميع األحوال، أن يطلب من املحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط األهلية في للمعني باألمر، على ما يلي: " يمكن 753تنص املادة  - 75

 النقص الحاصل في األصول. ألداء أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية التجارية

 االنتخابية ". مقرر املحكمة بالرفع الكامل لسقوط األهلية التجارية أو عدم األهلية صدور  عنرد االعتبار  يترتب
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ي أخر منصوص عليه في القانون الجنائي، كجريمة النصب واالحتيال والتزوير وغيرها من الجرائم التي جرم

تقع كثيرا في مجال املال واألعمال، إال أن كل جريمة لها تكييفها الخاص بها، والقاض ي الجنائي له دور كبير 

املنصوص عليها في القواعد العامة في تصنيفها إما في اطار جريمة التفالس أو في إطار الجرائم األخرى 

 للقانون الجنائي. 

كما أن تجريم تلك األفعال املشكلة لجريمة التفالس التي يقترفها مسير الشركة، ال يهدف املشرع من      

خاللها، زجر هذا املسير الس يء النية فحسب، بل يهدف أيضا إلى عقابه أو زجره، بناء على عدم كفاءته في 

 أدت إلى اإلضرار بالشركة ودائنيها واالقتصاد الوطني ككل.التسيير التي 

إال أن ما يؤاخذ على املشرع بخصوص تنظيمه لجريمة التفالس، بدءا من متابعة مرتكبها ووصوال للبت      

فيها، يتجلى في االختصاص، فمنح املشرع االختصاص في هذه الجريمة للمحاكم االبتدائية، ينم عن سلبه 

كم التجارية في هذه الجريمة، ألن األمر يتعلق بمجال املال واألعمال، الذي تختص به اختصاص املحا

املحاكم التجارية لوحدها، رغم أن هذه الجريمة يتداخل فيها ما هو جنائي وما هو تجاري. لذلك فإنشاء 

حاكم محاكم اقتصادية زجرية تنظر في الخروقات التي ترتكب في التسيير، وإبعادها عن اختصاص امل

االبتدائية لعدم تخصصها في مجال املال واألعمال، أمر يحتمه الواقع وكثرة الجرائم التي تقع بهذا 

 الخصوص، أو على األقل تفعيل جهاز النيابة العامة باملحاكم التجارية ملتابعة مرتكبي هذه الجريمة.

ابة العامة باملحاكم االبتدائية أو بطلب كما أن قصر املشرع إثارة متابعة املسير بجريمة التفالس على الني     

من السنديك واستبعاد الدائنين بهذا الطلب أمر فيه نوع من اإلجحاف في حق هؤالء، ألن صفتهم في هذه 

املسطرة ثابتة ألنهم املتضررين الرئيسيين من هذه الجريمة، لهذا يجب على املشرع إعادة النظر في النصوص 

 لحق للدائنين في اثارة الدعوى في جريمة التفالس. املنظمة لهذه الدعوى ومنح ا

استعمال املشرع لعبارات فضفاضة قابلة للتأويل من طرف القاض ي ستكون وسيلة إلدانة املسير دون     

وجه حق، ومن بين هذه العبارات مثال استعمال وسائل مجحفة...فنأمل أن يعيد املشرع النظر في بعض 

تركيزا تفاديا للزج النصوص املتضمنة لعبارات تقبل أكثر من تأويل واستبدالها بعبارات أكثر وضوحا و 

 بمسيري الشركات في السجون دون وجه حق أو اثقال كاهلهم بغرامات هم في غنى عنها.

كما ال يجب اغفال التيه الذي يسقط فيه املحكوم عليه بجريمة التفالس والراغب في رد اعتباره بما فيه      

على ماهو عليه بعد نسخ وتعويض  مسير الشركة، حول الجهة املختصة برد اعتباره، فاملشرع ترك الوضع
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، ولم يبين هل طلب رد االعتبار يوجه للمحكمة 73.17الكتاب الخامس من مدونة التجارة بمقتض ى القانون 

 التجارية أم للمحكمة االبتدائية.

نأمل أن يتدخل املشرع في أقرب فرصة إليجاد حل لهذا اإلشكال، الرتباطه بحقوق األشخاص، وتفعيال       

 اعة القضائية على أرض الواقع واملتمثلة في شق منها بتسريع االجراءات القضائية وجودتها. للنج

واملالحظة الرئيسية التي يمكن إبداؤها من خالل دراستنا ملسؤولية املسير عن جريمة التفالس، هو أن      

عوبات املقاولة الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بمساطر ص 73.17القانون 

لم يأتي بجديد بخصوص هذه الجريمة باستثناء مقتض ى يتيم وهو إزالة التضارب الواقع بخصوص 

" يدان بجريمة التفالس في حالة افتتاح مسطرة من مدونة التجارة  721املقصود بالعبارة الواردة في املادة 

 حيث تداركة أم التصفية القضائية، هل املقصود بمسطرة املعالجة هو التسوية القضائياملعالجة..."، 

كما  افتتاح التسوية أو التصفية القضائيةأن األمر يتعلق ب 754ونص في املادة القانون الجديد في  االمر

  ...".يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية" سبق بيانه سابقا، بقوله:
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 نجوى ريم سندسزهدور إنجي هند 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية أستاذة محاضرة قسم أ ،، 

 -محمد بن أحمد  - 02جامعة وهران 

 درار نسيمة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية أستاذة محاضرة قسم أ ،، 

 -محمد بن أحمد  - 02جامعة وهران 

 

أمن 
ّ
 الرقمياستراتيجيات الوقاية القانونية واألمنية من مهددات الال

LEGAL AND SECURITY PREVENTION STRATEGIES AGAINST 

DIGITAL INSECURITY THREATS 

 : امللخص

ازدحم العالم بشبكات اتصالية دقيقة ومتطورة، تنقل وتشغل املعلومات والبيانات من مناطق متباعدة 

بتلك املعطيات املنقولة أو  باستخدام تقنيات ال تكفل لها أمنا كامال ، ويتاح في ظلها التالعب عبر الحدود

املخزنة ، مما قد يسبب لبعض الدول أو األفراد أو الشركات أضرارا فادحة ، يغدو عندها التعاون الدولي 

 .واسع املدى في مكافحة الجرائم املعلوماتية ومن بينها جرائم اإلنترنت أمرا محتوما

دول ملواجهة الجرائم املعلوماتية ومنها الجرائم بنظرة متأنية لألنظمة القانونية القائمة في الكثير من ال

املتعلقة بشبكة اإلنترنت،  يتضح عدم وجود اتفاق عام مشترك بين الدول حول نماذج إساءة استخدام 

نظم املعلومات وشبكة اإلنترنت الواجب تجريمها، فما يكون مباحا في أحد األنظمة قد يكون مجّرما وغير 

رجاع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل كاختالف البيئات والعادات والتقاليد مباح في نظام آخر. ويمكن إ

 والديانات والثقافات من مجتمع آلخر، وبالتالي اختالف السياسة التشريعية املنتهجة.

ق بسيادة الدول وصالحية محاكمها التي 
ّ
يطرح انتشار اإلنترنت خارج حدود الدولة تحديات قانونية تتعل

ها الجغرافية. ولكن بما أن جرائم اإلنترنت ظاهرة عاملية جديدة تمتّد خارج نطاق تمتد فقط على مساحت



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

43 
 

الحدود الوطنية فإن ذلك يستلزم لنجاح مكافحة تلك الجرائم تنسيًقا  كبيًرا بين القوانين الداخلية 

 واملعاهدات الدولية والتعاون بين مختلف البلدان. 

ابير واإلجراءات املتاحة ملراقبة األنظمة االلكترونية وضمان وعليه يبقى التساؤل مطروحا إذا كانت التد

 حماية املستخدمين كفيلة بمواجهة خطر الجرائم السيبرانية ؟

 الجرائم املعلوماتية، مراقبة األنظمة.األمن، املعلومات، الكلمات املفتاحية : التكنولوجيا، 

Abstract: 

The world is crowded with accurate and developed communication networks that transfer 

and make function information and data from distant regions using technologies that do not 

guarantee full , and through which these transferred or stored data can be manipulated, which 

may cause serious damages to countries, individuals and companies .Therefore, a broad-based 

international cooperation in combating information crime, including cybercrime, is seen as 

being imperative. 

 A careful look at the legal systems placed in many countries to confront information crimes, 

including crimes related to the Internet shows the absence of a common agreement among 

countries on the models for the misuse of information systems and internet that should be 

criminalized, for instance what is permissible in one system may be criminalized and 

impermissible in another system.  

This can be attributed to several reasons and factors such as different environments, customs, 

traditions, religion and cultures from one society to another, and thus to the different 

legislative policy adopted. 

The spread of the Internet outside the borders of the country poses legal challenges related to 

the sovereignty of states and the jurisdiction of their courts which extends only to their 

geographical areas. 
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But, since cybercrime is a new global phenomenon that extends beyond national borders, 

combating it successfully requires a great coordination between domestic laws, international 

. treaties, as well as cooperation between different countries 

Therefore, the question remains whether the measures and procedures available to control 

electronic systems and ensure the protection of users are sufficient to face the threat of cyber 

crimes. 

Key words : technology, security, data,  cybercrime, measures control. 

 دمة: مق

كان اإلنسان في حقبة زمنية معينة يعمل جاهدا على حماية حدود بلده من تدخل أي عدّو قد يمس بسيادة 

دولته أو شعبها، فيحّد من حريته ويغتصب ممتلكاته. لكن مفهوم العدو والحماية منه اتخذ منحى آخر 

قصف بالطائرات أو حتى رمي ومفهوما أكثر تعقيدا لم يعد معتمدا على وضع جيش على طول الحدود أو ال

القنابل، ألن التهديد الذي نحن بصدد البحث فيه هو ما يمس املعلومات املخزنة إلكترونيا وتطور القدرة 

على العبث بها واالطالع عليها وتخزينها وهو ما يختصر في مصطلح "األمن الرقمي" الذي يهدف أساسا إلى 

ي الحاسوب وحماية امللفات السرية من خطر التسلل إليها حماية حسابات الشبكة العنكبوتية املخزنة ف

 والتطفل عليها من قبل مستخدمين خارجيين.

أمام هذا الوضع وجد العالم نفسه مضطرا إلى مجابهة تحديات األمن الرقمي؛ألنه ال قواعد تحكم الحروب 

ال تعتمد  -مية منها خاصةالنا -السيبرانية أمام الهجمات الرقمية حول العالم والواضح أن معظم الدول 

على خطة واستراتيجيات مدروسة لحماية معلوماتها وتعامالتها اإللكترونية التي غالبا ما تكون عرضة لتطفل 

بعض املقتحمين الذين يخترقون أو يسرقون املواقع من أجل الوصول إلى معلومات مهمة وسرية تجعل 

 صاحبها عرضة لالبتزاز والتهديد املادي واملعنوي.

هل تعتبر التدابير واإلجراءات املتاحة ملراقبة األنظمة االلكترونية لذلك قد تطرح اإلشكالية األساسية ، 

 وضمان حماية املستخدمين كفيلة بمواجهة خطر الجرائم السيبرانية ؟

 محاولة للتوصل إلى إجابة حول ذلك سوف يتم تقسيم هذا العمل وفق خطة العمل التالية: 
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 التكنولوجيا الرقمية اآلمنة ضد املد اإلجرامي اإللكتروني املبحث األول :

 : التشفير السبراني والتواقيع الرقمية املطلب األول 

 : آلية املصادقة اإللكترونية املستحدثة  املطلب الثاني

 املواجهة الدولية و الجزائرية لتعزيز األمن الرقمي املبحث الثاني:

 . لحماية املعطيات واملواقع اإللكترونياألساليب التقنية املطلب األول : 

 التصعيد التشريعي املوضوعي واإلجرائي الجزائري للوقاية من املّد اإلجرامي الرقمياملطلب الثاني : 

املبحث األول : التكنولوجيا الرقمية اآلمنة ضد املبدأ اإلجرامي 

 اإللكتروني

عال خارجة عن القانون وال تقوم الجريمة إال على ُعرف عن الجريمة بمفهومها التقليدي أنها سلوكيات أو أف

مفاهيم ومعايير اجتهد واختلف الفقه الجنائي في تحديدها، فمنهم من أسس الجريمة على معيار وسيلة 

ارتكاب الجريمة وهناك من عرف الجريمة قياما على محلها وفريق آخر حدد ماهيتها من خالل شخص 

لبعض اآلخر فرأى ضرورة الجمع بين املعايير كلها من أجل ضبط مفهوم مرتكبها وقصده الجنائي فيها، أما ا

 واسع ملصطلح الجريمة.

 أّن عصرنا الراهن فرض مفهوما مختلفا عن ذلك املفهوم التقليدي ويرجع تأصيل ذلك إلى استحداث 
ّ
إال

وم استعمال نظام املعلوماتية التي تتربع عليه شبكة عنكبوتية وضعت بصمة عميقة غيرت ووسعت من مفه

املعلومة وكيفية حفظها مما انعكس إيجابا على تطور األنشطة اليومية سواء من حيث مضمونها أو شكلها 

 أو زمن انعقادها أو مسافتها.

 Cyber)أمام هذه القفزة املعلوماتية غير املسبوقة أصبحت الجريمة ذات وصف إلكتروني وافتراض ي 

Crimes)يستخدم هذا املصطلح لوصف فكرة استغالل جزء من  تخطت حدود الدول الجغرافية حيث

 الحاسوب أو عنصر من املعلومات الرتكاب الجريمة بفضل التدفق السريع للمعلومة.
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فالجريمة اإللكترونية إذا هي املخالفات التي ترتكب ضد األفراد أو املجموعات من األفراد بدافع الجريمة 

دي أو عقلي للضحية سواء كان األذى مباشرا أو غير مباشر، وبقصد إيذاء سمعة الضحية أو تحقيق أذى ما

 . iلكن أداة الجريمة فهي االستخدام الذكي لشبكات االتصاالت

من  02أما التعريف القانوني الذي وضعه املشرع الجزائري للجريمة اإللكترونية فقد جاء في نص املادة 

املعالجة اآللية للمعلومات املحددة في قانون والذي عرفها أنها جرائم املساس بأنظمة  04-09القانون 

 لإلتصاالت العقوبات أو أية جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام

 .iiاإللكترونية

أساس هذه املادة أن املشرع الجزائري حدد نطاق الجريمة اإللكترونية وأقّر أن الجريمة اإللكترونية ترتكب 

في نظام معلوماتي أو يسهل ارتكابها فيه وهو ما يوسع نطاق مجال الجرائم اإللكترونية في القانون الجزائري 

iii. 

كما قد يتخذ عدة  Hackerسمى املخترق أو وهذه صفة تقليدية أصبح اليوم ي –ومن الواضح أّن املجرم  

أوصاف تبعا للغرض املرجو من جريمته إن كانت بدافع التجسس فقط أو بدافع تحقيق أرباح مالية أو 

أّن له قصدا وتعّمدا قائمين إذ يظهر ذلك من خالل  -إلحاق خسائر باملجني عليه دون الحصول على أرباح

لبيانات واستغاللها في أعمال غير مشروعة، هذا املخترق الذي غالبا اختراقه النظام املعلوماتي واختالس ا

ما يتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحسن استعمال األنظمة الحاسوبية وال يميل إلى إدخال العنف كعنصر 

 في جرائمه خالفا لنسخته التقليدية.

يتعامل مع الوسائط  وعليه فإن موضوع "أمن املعلومات" يكتس ي أهمية بالغة ويمّس أمن كل شخص

اإللكترونية بشكل مباشر وأمام هذه األهمية، فإن البحث في مجال تطوير أمن املعلومات أضحى ينمو بشكل 

 سريع ورهيب.

كر مصطلح "أمن املعلومات وجرائم الحاسوب" فإن ذلك يبعث على التفكير مباشرة أن هناك كشف 
ُ
فكلما ذ

يرى أصحاب هذا التخصص أن أمن املعلومات ال بد أن يرتكز ملعلومات من املفروض أن تبقى سرية، حيث 

معنى ذلك اتخاذ التدابير الالزمة ملنع الغير من  (Data confidentiality)على أسس ثالث: سرية املعلومات 

واملقصود بها اتخاذ  (Data integrity)االطالع على املعلومات السرية والشخصية، سالمة املعلومات 

غيير. وأخيرا ضمان الوصل إلى املعلومات واملوارد الحاسوبية jمة لحماية املعلومات من الالتدابير الالز 
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(availability)  حيث أنه إضافة إألى الحفاظ على سرية املعلومات وسالمتها والذي هو أمر أّولي، لكن

 .ivاتصبح هذه املعلومات دون قيمة إذا لم يتمكن صاحبها من حق االطالع عليها والوصول إليه

ويعتبر األمن السبراني مجاال جديدا للحروب املستحدثة بعد حروب البر والبحر والجو والفضاء الحقيقي 

وهو يمثل جميع شيكات الحاسب اآللي املنتشرة عبر العالم كما يشمل األجهزة اإللكترونية التي تربطها شبكة 

 األلياف البصرية الالسلكية.

مجموع العمليات واآلليات التي يتم من خاللها حماية معدات الحاسوب معنى ذلك أن األمن املعلوماتي هو 

اآللي من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتالف قد يحدث. حيث يتم استخدام مجموعة 

من الوسائل التقنية والتنظيمية واإلدارية ملنع هذا االستخدام غير املصرح بهومنع سوء االستغالل 

 .vملعلومات االلكترونية ونظم االتصاالت واملعلومات التي تحتويهاواستعادة ا

وبالتالي فإن أمن املعلومات هو حماية لألنظمة الحاسوبية من أي وصول غير شرعي لها ومنع العبث 

باملعلومات أثناء التخزين أو املعالجة. كما يهدف هذا اإلجراء إلى الحماية ضد تعطيل خدمة املستخدمين 

وهو يعنى بالوسائل الضرورية الكتشاف وتوثيق وصّد أي نوع من التهديدات مما يجعله يهتم الشرعيين 

 بمجاالت التشفير والتخزين واملعايير األمنية.

وفي إطار تعزيز ورفع مستوى األمن الرقمي في مجال االتصال من أجل خلق االئتمان في التعامل واالستقرار 

الت، عمل املتخصصون في هذا املجال على تعريف وتقريب وتمكين فيه وتوطيد ثقة املستخدمين لهذه اآل

األفراد من سبل حماية خصوصية املعلومة واألجهزة أثناء االستخدام وذلك من خالل وضع برامج 

 وميكانيزمات تعمل في هذا الشأن.

 املطلب األول : التوقيع الرقمي والتشفير السبراني

بخصوصية وأمان الحريات والحق خاصة بعد التطور املذهل  أصبح النشاط الرقمي اإللكتروني يحتك

للتقنيات الرقمية وارتفاع نسبة االستعمال النشط لألنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. هذه األيقونات 

الرقمية أصبحت هاجسا عند البعض حيث أصبح استعمالها يخرج عن اإلطار املشروع وتعدى حدود 

طالع والعبث بمعلومات الغير وإلحاق األذى أمرا هينا ويسيرا على الشخصية والخصوصية فأصبح اال 

 املخترقين غير املصرح لهم بذلك، األمر الذي وسع فضاء التجسس وارتكاب الجرائم التي تعدت حدود الدول.
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أمام هذه الحرب االفتراضية عمد املتخصصون في هذا املجال إلى ضرورة النظر في تقنيات تضمن الحّد 

من األمان على أوتار هذه الشبكة حيث اعتبر التوقيع الرقمي والتشفير السبراني كوسيلتين مبدئيتين األدنى 

لضمان أصالة الوثائق اإللكترونية عن طريق ترميزها )التشفير( بشكل يمكن فقط لحاسوب آخر فك 

 تشفيره.

 الفرع األول: التوقيع اإللكتروني 

عرف من خاللها عدة أنواع من التواقيع حيث تؤكد األصول شهد موضوع التوقيع بوجه عام عدة محطات 

التاريخية أن التوقيع كان في بدايته يتم عن طريق وضع ختم، ثم تطور ليصبح توقيعا بخط اليد عن طريق 

اإلمضاء وانتقل إلى وضع بصمة األصبع التي أثبت العلم قدرتها على تحديد هوية املوقع وعدم تشابهها مع أي 

 تى في اإلنسان نفسه. بصمة أخرى ح

وفي ظل عجلة التطور التي فاقت سرعة الضوء والتقدم الذي أصبح يمس الشبكة املعلوماتية وانفتاحها 

للجميع، اتجه الواقع العملي إلى البحث عن فكرة بديلة للتوقيع التقليدي تضاهي هذا التوقيع في حجيته 

 وقدرته على اإلثبات.

ستخدامها في األنظمة اإللكترونية لتحديد هوية املستخدم والتأكد منها وهو فالتوقيع الرقمي هو آلية يتم ا

آلية لضمان عنصر األمان والسرية ويساعد على منع وحظر القيام بأية تعديالت في الوثائق بعد وضع 

 التوقيع وهو يعتبر من بين التوقيعات األكثر أمانا.

الة لم يتم تغييرها وهو يوفر ضمان عدم حصول أي وتنبع أهمية التوقيع اإللكتروني في تصديق أن الرس

تغيير على الرسالة ألنه من الصعب تزوير التوقيع والعبث به. بمعنى أوسع فإنه يمنع أي مستخدم غير شرعي 

من تعديل أي إجراء على البيانات )الخصوصية( ويتم بموجبه التحقق من هوية املرسل ومصدر البيانات 

اإللكتروني املرخص بها دوليا )التحقق( كما يضمن خاصية البيانات عن طريق عن طريق شهادات التصديق 

 تقنية التشفير ) وحدة البيانات( ويحقق خاصية عدم اإلنكار.

املؤرخ في  10-05من القانون رقم  327/2ورد موضوع التوقيع اإللكتروني في القانون الجزائري في املادة 

وأكد على أن اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني يعتبر في نفس املتضمن القانون املدني.  20/06/2005

مرتبة اإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط أمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة 

 . viومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها
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 2000مارس 13اإللكتروني ابتداء من أما املشرع الفرنس ي، فقد سبق الجزائري في هذا الشأن وأقر بالتوقيع 

الذي صدر في صورة تعديل للنصوص املنظمة لإلثبات في القانون  2000لسنة  230من خالل القانون رقم 

املدني الفرنس ي حيث توافق هذا القانون مع كثرة استخدام املحررات اإللكترونية وأدرج هذا التعديل في 

ت أضفى من خاللها الحجية املطلقة للكتابة اإللكترونية من نفس القانون في ست فقرا 1316املادة 

 فياإلثبات وساوى بينها وبين الحجية التي تتمتع بها الكتابة الخطية.

على أسلوب من أساليب التشفير الذي Digital Signature Standard(DSS)يعتمد معيار التوقيع الرقمي 

وهي صيغة من التواقيع  Digital Signature Algorithm(DSA)يستخدم خوارزمية التوقيع الرقمي 

 الرقمية التي صادقت عليها الواليات املتحدة.

 الفرع الثاني : التشفير من تقنيات األمن املعلوماتي

وهو عملية تغيير في البيانات حيث ال  (Encryption)يرتبط التوقيع اإللكتروني ارتباطا عضويا بالتشفير 

 ستقبل وحده باستخدام مفتاح فك التسفير.يتمكن من قراءتها سوى الشخص امل

وهو معروف للكافة  (Public key)والطريقة الشائعة للتشفير تتمثل في وجود مفتاحين، املفتاح العام

 الذي ال يكون إال بحوزة الشخص الذي أنشأه.(Privatekey)ومفتاح خاص

ال يستطيع أن يفك شيفرة  فيمكن للشخص الذي يملك املفتاح العام أن يرسل الرسائل املشفرة، لكن

الرسالة إال صاحب املفتاح الخاص. بمعنى أدّق، فإن لكل حاسوب مفتاح سري ) رمز( يمكن أن يستخدم 

 لتشفير حزمة من املعلمات قبل إرسالها عبر الشبكة إلى حاسوب آخر. 

 اح على كل منها.يتطلب املفتاح الخاص معرفة مجموع الحواسيب التي تتصل مع بعضها ويقوم بتثبيت املفت 

أما لتشفير املفتاح العام، فيستخدم مزيجا من املفتاح الخاص والعام حيث يكون املفتاح الخاص معروفا 

من قبل الحاسوب الشخص ي للفرد فقط بينما املفتاح العام يعطى من قبل الحاسوب الخاص إلى أي 

 حاسوب يريد أن يتصل معه بشكل آمن.

لى الحاسوب أن يستخدم املفتاح العام الذي زوده به الحاسوب املرسل ولفك ترميز رسالة مشفرة يجب ع

 .viiللرسالة مع املفتاح الخاص به
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فالعالقة القائمة بين التوقيع الرقمي والتشفير، أن التوقيع الرقمي هو ختم رقمي مشفر وإذا تطابق املفتاح 

معنى ذلك أن مرسل الرسالة هو من  الذي يملكه صاحب الختم مع التوقيع الرقمي على الرسالة اإللكترونية

 .viiiأرسلها وليس شخصا آخر، األمر الذي يضمن عدم تعرض الرسالة ألي تعديل أو تغيير

لذلك سنفصل الكالم فيهما  في الحديث عن التشفير األول تقني أو فني واآلخر قانوني هناك عدة جوانب

 تباعا وكما يلي:

 أوال: الجانب الفني للتشفير

وهو معروف للكافة،  key-public، املفتاح العامixشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاحان إن الطريقة ال

، يتوفر فقط لدى الشخص الذي أنشأه، ويمكن بهذه الطريقة ألي شخص private-keyومفتاح خاص 

. إال الشخص الرسالةيملك املفتاح العام، أن يرسل الرسائل املشفرة، ولكن ال يستطيع أن يفك شيفرة 

 )سبق التطرق إلى هذا املفهوم( xالذي لديه املفتاح الخاص .

والثقة في التجارة اإللكترونية ويضمن السرية الكاملة  األمانيعتبر التشفير إجراء تقني يسمح بزيادة  لذلك

 في ذلك والحيلولة دون تعديلها أو اختراقها.

التشفير بأنه العلم الذي يعتمد على من قبل ثالثة علماء، وعرفوا علم  1980وقد اكتشف التشفير سنة 

وسائل وطرق تجعل من املعلومة غير مفهومة وغير مقروءة إال ألطرافها، حيث يتأكد كل من املرسل واملرسل 

إليه عدم تسليم الرسالة لطرف ثالث غيرهما، يتم اإلطالع على البيانات الكترونية في املعامالت التجارية 

ألول عام معروف لعامة الناس أما الثاني فهو مفتاح خاص ال يعلمه سوى واإلدارية باستخدام مفتاحين ا

صاحبه، استعمال املفتاحين داللة قاطعة على التأكد من هوية األطراف اللذين قد يثبت من ذلك اإلجراء 

 .xiرغبتيهما في التعاقد

 وتتخلص أغراض التشفير في اآلتي:

وكانا مرتبطين بموقع معين  املفاتيح واحد عام واآلخر خاصتوثيق املوقع : في حال كان هناك زوج من  -أ

ومحدد فإن التشفير ينسب ويعزو الرسالة إلى املوقع. وال يمكن تزوير التوقيع االلكتروني ما لم يفقد املوقع 

السيطرة على املفتاح الخاص ) تعرض املفتاح الخاص للخطر ( كأن يقوم بإفشائه أو يفقد الوسط أو 

 تفظ به فيها مثل البطاقة الذكية. الوسيلة املح
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يعمل على تحديد هوية الرسالة املوقعة بثقة ودقة ويقين أكثر من  توثيق الرسالة : كذلك فإن التشفير-ب

أي تالعب حيث أن أي مقارنة بين الواحدة يتم  تكشفالتوقيعات على الورق. إن عملية التثبت من الصحة 

ثبت من الصحة تبين ما إذا كانت الرسالة هو نفسها عندما تم إعدادها عند التوقيع واألخرى عند الت

 توقيعها. 

الفعالية : إن عمليات إنشاء التوقيع االلكتروني والتثبت من صحته بالتشفير تتطلب مستوى عال من -ج

الضمان بأن التوقيع االلكتروني هو للموقع بدون تكلف أو رياء. مقارنة مع األساليب الورقية مثل بطاقات 

موذج اعتماد التوقيع والتي هي أساليب مملة وتستغرق الكثير من الجهد بحيث أنه نادرا ما يتم استخدامها ن

فإن التوقيعات االلكترونية تعطي وتولد درجة ضمان أعلى بدون أن تضيف كثيرا على املوارد  –بالواقع 

 . xiiاملطلوبة للمعالجة

 الجانب القانوني للتشفير  -ثانيا

التشفير اصطالحا بأنه  عرفيو  xiiiيونانية األصل وتعني باللغة االنكليزية ) متخفي أو سري ( إن كلمة تشفير

محمد عملية تمويه الرسائل أو املعلومات أو البيانات بشكل ال تقرا من احد سوى من املوجهة إليه.وعرفه 

نع الغير من معرفتها بأنه ) استبدال شكل البيانات من خالل تحويلها إلى رموز أو إشارات مل حسين منصور 

.في حين عرفه ثالث بأنه )عملية xivأو تعديلها أو تغييرها ،فالتشفير وسيلة فنية لحماية البيانات من اآلخرين 

الحفاظ على سرية املعلومات الثابت منها واملتحرك باستخدام برامج لها القدرة على تحويل وترجمة تلك 

إليها من قبل أشخاص غير لهم بذلك ال يستطيعون فهم أي إلى رموز بحيث إذا ما تم الوصول  املعلومات

 . xvش يء الن ما يظهر لهم هو خليط من الرموز واألرقام والحروف غير املفهومة(

فالقانون  وقد تطرقت القوانين العربية املنظمة للتوقيع االلكتروني إلى تعريف التشفير وتبيان مدلوله 

التونس ي مثال عرفه في الفصل األول باالتي )التشفير : إما استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح 

أو استعمال رموز أو إشارات  الغيربمقتضاها املعلومات املرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل 

ستحدثت برامج تشفير متقدمة لحماية البيانات كما انه قد ا. xviال يمكن الوصول إلى املعلومة بدونها (

 .xviiاملخزنة على شبكات الحاسب اآللي
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 املطلب الثاني : آلية املصادقة اإللكترونية املستحدثة ومدى نجاعتها

أصبحت املعامالت اإللكترونية تقوم أساسا على مبدأين: الثقة واألمان لضمان وبعث اإلئتمان في املتعاملين 

وكان هذا املنطلق دافعا لبعض التشريعات إلى ضرورة خلق طرف محايد يعمل على بث  عبر هذه الشبكة.

 وترسيخ هذه الثقة من أجل حماية املعلومات وتأكيد مصداقيتها.

لذلك عمدت الهيئات املختصة على إسناد مهمة حماية البيانات اإللكترونية إلى جهات معتمدة تعمل على 

 ونية من أجل ضمان بيئة إلكترونية آمنة.تصديق وتوقيع املعامالت اإللكتر

تنحصر مهمة هذه الجهات في وظيفة التصديق وتأكيد املعامالت بين أطراف العالقة ويكون ذلك بموجب 

إصدار شهادة التصديق اإللكتروني التي تضم مجموعة من البيانات وتؤكد صحة ومصداقية التوقيع 

عه وأن البيانات الواردة ف
ّ
ي املعاملة لم يتم تغييرها أو تعديلها استنادا إلى وسائل تقنية تعمل وانتسابه إلى موق

 على التحقيق في منظومة التوقيع اإللكتروني ورسالة البيانات املودعة.

وأمام هذه املهمة التقنية املعقدة، فإن النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا الشأن لم تبخل في 

اإللكتروني والقائمين عليها وخصتها بنصوص ردعية خاصة وذلك لتدارك  تحديد مسؤولية جهات التوقيع

 النقص والفراغ الذي يكتنف القواعد العامة التي تنظم مسؤولية القائمين على هذه الجات.

 الفقهي والقانوني آللية التصديق اإللكتروني  الفرع األول : التأصيل

تعريف كامل وشامل وموحد للتوثيق أو التصديق لم يتفق مجموع الفقهاء "اإللكترونيين" على وضع 

 اإللكتروني وجهاته، بل اتخذ هذان األخيران تسميات مختلفة عبر التشريعات الدولية والوطنية .

حيث نجد له تعريفا على أساس أنه وسيلة فنية أمنة للتحقق من صحة التوقيع اإللكتروني أو املحرر، حيث 

، عبر جهة موثوق بها أو طرف محايد يطلق عليه "مقّدم خدمات يتّم نسبته إلى شخص أو كيان معين

 .xviiiالتصديق اإللكتروني" 

كما قد عرف أنه اإلسناد املؤكد للهويات اإللكترونية، حيث يسمح التصديق بمطابقة بين الهوية اإللكترونية 

اإلجراء يسمى " شهادة والهوية الحقيقية عن طريق املزاوجة بين املفتاح وهوية املالك والشكل التقني لهذا 

 .xix"اإللكترونيالتصديق 
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أّما من حيث املقصود بجهة التصديق اإللكتروني فهي تماما كمصطلح التصديق لم يتم اتفاق على وضع 

 تسمية موحدة لهذه الجهات عبر كافة التشريعات.

بشأن التوقيعات اإللكترونية أن  2001من قانون األونسترال النموذجي لألمم املتحدة  2حيث عرفت املادة 

القائم على خدمات التصديق هو شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة 

خدمة التصديق  بالتوقيعات اإللكترونية. وبالتالي نجد هذا التعريف قد ألزم جهة التوثيق بضرورة توفير

اإللكتروني كحد أدنى مع إمكانية تقديم خدمات أخرى لها صلة بالتوقيع اإللكتروني وبالتالي فإن نشاط 

 اإللكترونية قد يمتد إلى أنشطة أخرى ذات صلة. (Provider certification service )مقدم الخدمة 

اإللكترونية، فإنه في تعريفه ملقدم خدمات املتعلق بالتوقيعات  93/1999أّما قانون التوجيه األوربي رقم 

التصديق عرفه بأنه كل كيان أو شخص طبيعي أو معنوي يقدم شهادات توثيق إلكترونية أو يقدم خدمات 

. واملقصود بهذه األخيرة التقنيات التي تسمح بإصدار توقيع نموذجي أو خدمة xxمتصلة بالتوقيع اإللكتروني

 .xxiوماتية األخرى كالحفظ في األرشيفالنشر واالطالع والخدمات املعل

ثّم عرف املشرع املصري جهات التصديق اإللكتروني بأنها الجهات املرخص لها بإصدار شهادة التصديق 

 .xxiiاإللكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع اإللكتروني

عامالت والتجارة أّما مشرع إمارة دبي فقد سمى جهة التصديق بمزود خدمات التصديق وعرفها في قانون امل

اإللكترونية بأنها " أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية 

 xxiiiخدمات أو مهمات متعلقة بالتواقيع اإللكترونية املنظمة بموجب الفصل الخامس من هذا القانون"

جل التشريعات أسست تعريفها لهذه  حصرا ملا سبق تقديمه من تعريف لجهات التصديق فإننا نلمس أن

الجهات على املهمة والوظيفة األساسية التي تكتنف وجود هذه الجهات واملتعلقة بإصدار شهادات التوثيق 

 اإللكتروني وربطتها بمهام أخرى ذات صلة بالتوقيع اإللكتروني.

للتشريعات السابقة فقد ميز ، خالفا xxiv 04-15من القانون رقم  12و 2/11أّما املشرع الجزائري في املادة 

بين نوعين من الجهات املكلفة بالتصديق اإللكتروني حيث سمى الجهة األولى "الطرف الثالث املوثوق" 

 والجهة الثانية سماها " مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني".

 مفهوم الطرف الثالث قصد به الشخص املعنوي الذي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة

إضافة إلى الخدمات األخرى املتعلقة بالتصديق لفائدة املتدخلين في الفرع الحكومي فقط، مثل اإلدارات 
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والوزارات. وهو يخضع لرقابة السلطة الحكومية للتصديق. هذه السلطة هي سلطة تنشأ لدى الوزير املكلف 

خصية املعنوية، تكلف بمتابعة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، تتمتع باالستقالل املالي والش

ومراقبة نشاط التصديق اإللكتروني وكذا توفير خدمات التصديق اإللكتروني لفائدة املتدخلين في الفرع 

 .xxvالحكومي

أما املقصود بمؤدي خدمات التصديق فهو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يقوم بمنح شهادات تصديق 

ى في مجال التصديق لفائدة الجمهور وهو يخضع لرقابة السلطة إلكتروني موصوفة إضافة إلى خدمات أخر 

االقتصادية للتصديق اإللكتروني. هذه السلطة االقتصادية هي السلطة املكلفة بضبط البريد واملواصالت 

السلكية والالسلكية، تكلف بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني الذين يقدمون خدمات 

 .xxviاإللكترونيين لصالح الجمهور  التوقيع والتصديق

 الفرع الثاني: مسؤولية سلطات التصديق اإللكتروني

ع واملرسل إليه ضرورة نشوء بعض االلتزامات التي تقع على 
ّ
تفرض العالقة الثالثية لجهات التصديق واملوق

لدى املتعاملين  عاتق كل طرف، وأهم التزام هو ما يقع على جهات التصديق ألن أهميتها تعمل على دعم الثقة

 وهذه الثقة تتجسد في صحة ومصداقية شهادة التصديق اإللكتروني.

تعمل جهات التصديق من أجل تحقيق ذلك على استخدام أنظمة إلكترونية وموارد بشرية تبذل كل العناية 

إذا ثبت الالزمة لضمان صحة املعلومات الواردة في الشهادات التي يصدرها مؤدو خدمة التصديق. وبالتالي 

اتخاذ االحتياطات الكافية واإلجراءات الالزمة قانونا وعمال، فإن جهات التصديق تنفي عن نفسها املسؤولية 

التي تلحق األضرار بالغير والثابتة في الشهادة حتى لو أثبت الغير أنها مزورة وغير صحيحة بسبب ال يكون 

 لجهة التصديق يد فيه.

سؤولية هي نتيجة مخالفة التزام قانوني أو التزام عقدي، معنى ذلك، في لقد فرضت القواعد العامة أن امل

حالة ارتكاب الخطأ إما أن تترتب مسؤولية مدنية سواء عقدية إذا كان الخطأ عقديا أو تقصيرية إذا كان 

 من القانون املدني(. 124الخطأ مخالفا اللتزام قانوني حيث تترتب املسؤولية التقصيرية )املادة 

تترتب مسؤولية جزائية حيث يكيف الفعل غير املشروع الذي ارتكبه مؤدي خدمة التصديق سواء  أو أن

بصفته شخصا معنويا أو طبيعيا فعال مجرما يعاقب عليه وفق األحكام العامة املنصوص عليها في قانون 

 العقوبات. 
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الي ال داعي للتطرق إلى لذلك فقد أصبحت هذه املبادئ تدخل ضمن املفاهيم املكتسبة التقليدية وبالت

 تفصيلها.

وأمام  غير أن النصوص العامة لم تتمكن من تغطية األخطاء املرتكبة من طرف جهات التصديق اإللكتروني

عدم الكفاية تلك، فقد أولت العديد من التشريعات اهتماما واسعا لتنظيم أحكام مسؤولية جهات 

دد مسؤولية جهات التصديق. ولن يسع املجال التصديق اإللكتروني ووضع قواعد قانونية خاصة تح

 للتطرق إلى كل التشريعات بل سيتم االكتفاء بالبعض منها فقط .

لقد أقر املشرع األوربي على وجه العموم أن التوقيع اإللكتروني يتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها التوقيع 

لكتروني املتقدم والتوقيع اإللكتروني غير التقليدي غير أنه ميز بين نوعين من التوقيعات، التوقيع اإل

. ولكي يكون التوقيع اإللكتروني متقدما فإنه يجب أن يكون ناشئا تحت رقابة منظومة آمنة xxviiاملتقدم

 إلنشاء التوقيع وأن يكون هذا اإلنشاء بموجب شهادة معتمدة.

م التوجيه األوربي مسؤولية الجهات املختصة بإصدار شهادات ال
ّ
توثيق بنصوص خاصة حيث أمام ذلك نظ

جسد قيام هذه املسؤولية على قاعدتين، أولها املسؤولية املفترضة لجهات التصديق اإللكتروني وثانيها 

 قاعدة جواز تحديد نطاق صالحية شهادة التوثيق اإللكترونية.

اإللكتروني الذي  تؤكد الفقرة األولى من املادة السادسة من قانون التوجيه األوربي أن املكلف بخدمة التوثيق

يصدر شهادة معتمدة يكون مسؤوال عن الضرر الذي يتعرض له الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي اعتمد 

هذه الشهادة. غير أن هذه القرينة تبقى بسيطة يمكن إثبات عكسها حيث تتمكن جهة التصديق أن تنفي 

قتصر أثر القرينة على مجرد نقل عبء عن نفسها املسؤولية بإثبات أنها لم ترتكب أي إهمال أو تقصير في

 .xxviiiاإلثبات أو بإثبات السبب األجنبي

أما الفقرة الثالثة والرابعة من املادة السادسة من هذا القانون فإنها تبين أنه يجوز لجهات التصديق أن 

بشأنها تحدد نطاق صالحية شهادة التوثيق اإللكترونية في حالتين هما: تحديد نوع املعامالت التي تستخدم 

 شهادة التوثيق، وتحديد القيمة املالية للصفقات التجارية التي يتم بشأنها استخدام الشهادة. 

فإذا ما حددت جهة التصديق نطاق صالحية الشهادة على النحو السابق وكان التحديد قابال للتمييز من 

اإللكتروني بأن تّم استخدام قبل الغير وحدث تجاوز من قبل هذا األخير للحدود املعينة من جهة التصديق 
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الشهادة بصورة تعسفية فإن جهة التصديق ال تكون مسؤولة عن الضرر الناتج عن هذا االستخدام 

 املتجاوز.

وفقا للقانون الجزائري، فإن هذا األخير يفتقد إلى نصوص تساعد على  أما عن مسؤولية جهات التصديق

-15الواردة في القانون رقم  النصوص من يتبين. توضيح وفهم طبيعة مسؤولية مؤدي خدمات التصديق

 الخدمة، مزود قبل من إهمال أو خطأ صدور   املصادقة خدمات مقدمي مسؤولية لقيام يتطلب أنه04

 الشهادة، في يوردها التي البيانات تجاه الخدمة مزود يمارسها أن يجب التي  العناية مضمون  من ذلك ويتضح

 يمارسها التي املعتادة  العناية هي املعقولة والعناية بالعنايةاملعقولة،53املادة من  الفقرات  حددتها والتي

 اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني. الشهادات توثيق مجال في التصديق خدمات مزودو

 أو خطأ أي ملرتكب أنه أثبت إذا املسؤولية من اإللكترونية املصادقة خدمات  مزودي 54  املادة  أعفت وقد

 الخدمة، مزود مسؤولية  لقيام كاف غير وحده فالخطأ املدنية، املسؤولية في العامة للقواعد وإعماال .لإهما

 توافر مع اإللكترونية الشهادة على نية بحسن  عول   الذي بالغير يلحق ضرر  ذلك على يترتب أن يجب وإنما

 .والضرر  الخطأ بين السببية عالقة

 يكون  الغير،أن تصيب التي األضرار من الخدمة مزود  مسؤولية لقيام يشترط أنه  53  املادة من أيًضا ويتبين

 للشخص أن يعتمد كما الخدمة، مزود عن تصدر التي الشهادة على معقولة  بصورة اعتمد قد الغير هذا

 .xxixمعقوال االعتماد ذلك مثل  فيه يكون  الذي املدى إلى االلكترونية الشهادة أو االلكتروني التوقيع على

كما ذكر بهذا الشأن العقوبات الجزائية والغرامات املالية في حالة ثبوت مسؤولية جهة التصديق وهذه  

العقوبات قد تكون مالية يتراوح قدرها حسب تصنيف األخطاء املنصوص عليها في دفتر األعباء أو سياسة 

 .xxxسالبة للحرية ومصادق عليها من طرف السلطة االقتصادية. أو قد تكون هذه العقوبات التصديق

أن هناك حاالت يعفى فيها مؤدي خدمات التصديق من املسؤولية عن  04-15تؤكد أحكام القانون رقم  كما

األضرار في حالة تجاوز استعمال شهادة التصديق عن الحدود املفروضة الستعمالها إذ يمكن ملؤدي خدمات 

عند عدم احترام صاحب شهادة التصديق  التصديق أن يشير إلى الحّد األقص ى أين تعفى جهات التصديق

 املوصوفة بشروط استعمال بيانات التوقيع اإللكتروني.
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 املبحث الثاني : املواجهة الدولية و الجزائرية لتعزيز األمن الرقمي

سنتطرق في هذا الشق إلى األساليب التقنية لحماية املعطيات واملواقع اإللكترونية)املطلب األول(.التصعيد 

 عي املوضوعي واإلجرائي الجزائري للوقاية من املد اإلجرامي الرقمي )املطلب الثاني( على التواليالتشري

اقع اإللكتروني  xxxiاملطلب األول : األساليب التقنية لحماية املعطيات واملو

 أّهم األساليب املنتشرة في الوقت الحالي لحماية ممتلكات مواقع املنشآت اإللكترونية هي كما يلي :إن 

 xxxii (cryptographie )xxxiiiالتشفير اإللكترونيالفرع األول : 

من املعلومات، ومرد ذلك اتحظي تقنيات وسياسات التشفير في الوقت الحاضر باهتمام استثنائي في ميدان 

إن حماية التشفير يمثل الوسيلة األكثر أهمية لتحقيق وظائف األمن الثالثة، السرية والتكاملية وتوفير 

فالتشفير تقنيات تدخل في مختلف وسائل التقنية املنصبة على تحقيق حماية هذه العناصر، املعلومات، 

فضمان سرية املعلومات أصبح يعتمد من بين ما يعتمد على تشفير وترميز امللفات واملعطيات بل تشفير 

املتبادلة  وسائل التثبت وكلمات السر، كما أن وسيلة حماية سالمة املحتوى تقوم على تشفير البيانات

 xxxivااللكترونية لم تتعرض ألي نوع من التعديل أو التغيير. والتثبيت لدى فك التشفير أن الرسالة

و يعد التشفير بوجه عام وتطبيقاته العديدة وفي مقدمتها التواقيع االلكترونية، الوسيلة الوحيدة تقريبا 

التشفير يمثل اإلستراتيجية الشمولية لضمان عدم إنكار التصرفات عبر الشبكات االلكترونية، وبذلك فان 

لتحقيق األهداف األمن من جهة، وهو مكون رئيس لتقنيات ووسائل األمن األخرى، خاصة في بيئة األعمال 

 االلكترونية والتجارة اإللكترونية والرسائل االلكترونية وعموما البيانات املتبادلة بالوسائط االلكترونية .

فير يمر بمرحلتين رئيسيتين، األولى تشفير النص على نحو يحوله إلى رموز و من حيث مفهومه، فان التش

غير مفهومة أو مقروءة بلغة مفهومة، والثانية، فك الترميز بإعادة النص املشفر إلى وضعه السابق كنص 

 مفهوم ومقروء، وهذه املسالة تقوم بها برمجيات التشفير التي تختلف أنواعها ووظائفها.

ق التشفير، فثمة التشفير الترميزي، والتشفير املعتمد على مفاتيح التشفير، التي قد تكون أما من حيث طر 

 مفاتيح عامة أو خاصة او مزيجا منها .
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 الفرع الثاني : الشهادات الرقمية

الشهادة الرقمية هي بطاقة هوية رقمية لكيان )شخص اعتباري أو طبيعي( أو مورد معلوماتي يكون هو 

وهي تشمل، إلى جانب أشياء أخرى، هوية صاحب الشأن )حامل الشهادة(، واملفتاح  موضوع الشهادة.

صِدَرة
ُ
 .xxxvالعمومي املخصص لصاحب الشأن وهوية الجهة امل

فالشهادات الرقمية هي ملفات تستخدم ألغراض األمن االلكتروني تتضمن أسم وعنوان صاحب الشهادة 

وتاريخ التصريح ومفتاح التشفير املستخدم في الوثيقة والذي من خالله يتم التعرف على التوقيع االلكتروني 

xxxviدة في نظام باإلضافة إلى اسم الشركة التجارية ويستخدم في العا .والتأكد من صالحيتهxxxvii)SSL( 

بروتوكول طبقة املقابس (، وS-HTTP) HTTPوبروتوكوالت نقل النص الفوقي  SSLطبقة املقابس اآلمنة 
بروتوكول تشفير يعمل على توفير بيئة آمنة، خالل نقل هو  SSLSecure Sockets Layeاآلمنة

باختصار هو أّن املتصفح يقوم بإرسال البيانات املشفرة بين املتصفح وجهاز الخادم في املوقع، وما يحدث 

تتضمن في  (SSL Certificate)إلى جهاز الخادم فيستجيب ويرسل شهادة  SSL رسالة من خالل بروتوكول 

ومن مث يقوم املتصفح ابلتحقق من هذه الشهادة من خالل ، (Public Key) محتواها املفتاح العام للموقع
 :ثالثة ركائز أساسية

  .تية من طرف موثوق بهأن تكون الشهادة آ .1

التحقق من سريان مفعولها في الوقت الحالي وذلك من خالل إلقاء نظرة على تاريخ إصدار الشهادة  .2

 وتاريخ انتهائها

باملوقع  املقارنة بين اسم املوقع في الشهادة واسم املوقع في الخادم للتأكد من أن الشهادة مرتبطة .3

 .وقادمة منه

  (Symmetric Key Encryption) مل على إنشاء مفتاح عشوائي للتشفيروبعد التحقق من الشهادة يع

يقوم بدوره على تشفير البيانات التي تنتقل من املتصفح إلى جهاز الخادم باستخدام بروتوكول التحكم 

مما يضمن عدم التعّرض لهذه البيانات من قبل أي جهة أخرى فال  (TCP/IP)باإلرسال وبروتوكول اإلنترنت 

حد قراءتها سوى املرسل واملستقبل، وفي نهاية املطاف يقوم املوقع بفك شيفرة الرسالة الواردة إليه يمكن أل 
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، ثم يستخدم املفتاح العشوائي (Private Key) من املتصفح وذلك باستخدام مفتاح خاص باملوقع ذاته

 .لبقية االتصال

طفيف في عنوان املوقع اإللكتروني  الجدير بالذكر أن استخدام هذه التقنية يعمل على إحداث تغيير

 وهذه داللة واضحة على وجود أمن معلوماتي في الشركة أو اإلدارة 
ً
 .xxxviiiكالبنك مثال

ولكن بمجرد "http" وعند التطرق إلى مثال البنك فإننا نلحظ عند الدخول إلى موقع البنك بأن عنوانه يبدأ بـ

، باإلضافة " https"إلى"http" وان يتغير منالضغط على صفحة تسجيل الدخول إلى الحساب فإن العن

 .إلى أيقونة األمان والتي تظهر في أسفل صفحة املوقع

 xxxixبرمجيات الجدران النارية والشبكات االفتراضية الخاصة الفرع الثالث :

عن مجموعة من البرمجيات واألجهزة التي يتم إعدادها لتحتل الحدود الفاصلة بين  جدار النار : هو عبارة

 نقي حواسيب شبكتنا منها، وهي غالبا ما تكون شبكة االنترنت . أونحمي  أنشبكتنا والشبكة التي نريد 

تصال توجه الهدف من جدار النار : هو التغلب على اكبر قدر ممكن من الثغرات األمنية من خالل بناء قناة ا

إليها املرسالت واملعلومات املتبادلة مع شبكة االنترنت ملراقبتها والسيطرة على خروجها أو دخولها من وإلى 

شبكتنا، فقد يمنع الجدار كل )أو جزء( حركة املرور من شبكتنا باتجاه خدمات االنترنت باستثناء البريد 

 املواقع املشبوهة .االلكتروني، أو يستخدم جدار النار ملنع الوصول على 

و بشكل عام يمكن القول : إن جدران النار هي عبارة عن برامج تقوم بصد محاوالت االختراق او الهجوم 

الوافد من شبكة االنترنت لتهديد الشبكة الداخلية أو النظام املعلوماتي، وتشبه برامج جدران النار حرس 

عن طريق التأكد من شرعية كل شخص يود زيارة  الحدود على الساحل، حيث تزود الشبكات بحماية جيدة

 . xlالشبكة املحمية دخوال أو خروجا دون أن يكون مصرحا له بذلك

أما برمجيات الجدران النارية الحديثة، ورغم أنها ال تزال تقوم باستخدام اسلون فلترة وتصفية البيانات 

االفتراضية الخاصة، رقابة محتوى البيانات  الواردة، فإنها تقوم بعمل ما هو أكثر بكثير من إنشاء الشبكات

الوقاية من الفيروسات، وحتى إدارة نوعية الخدمة، وهذه الخدمات جميعها تعتمد على ميزة أساسية وهي 

أن الجدران النارية تقع على طرف الشبكة، ومن خالل العقد املاض ي، كانت الجدران النارية ببساطة، مجرد 
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تقوم بتنظيم حركة  –أو بكلمات أخرى كحراس على طرف الشبكة  –نترنت أدوات بسيطة تعمل كمنفذ لأل 

 xliالبيانات وحفاظ على امن الشبكة 

الجزائري للوقاية  املطلب الثاني :التصعيد التشريعي املوضوعي واإلجرائي

 من املد اإلجرامي الرقمي

القانون 2009 ، صدر سنة xliiيةإن الخطوة األولى للحكومة الجزائرية ملواجهة ما يعرف بالجريمة االلكترون

، واملتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة 2009xliiiغشت  05املؤرخ في  04-09رقم 

على أرض الواقع ضعيف إلى حد الساعة،  بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، إال أن تجسيد بنوده

الجرائم وتحديد العقوبة املناسبة في حق مرتكبيها، بعدما أهملت الجوانب التقنية الكفيلة بتصنيف هذه 

فصول،  6مادة موزعة على  19واقتصرت العقوبات في أغلب األحيان على الغرامة املالي. ويتضمن القانون 

أعده نخبة من رجال القانون بمشاركة خبراء ومهنيين مختصين في مجال اإلعالم اإللكتروني من كافة 

القانون أحكاما خاصة بمجال التطبيق وأخرى خاصة بمراقبة االتصاالت القطاعات املعنية، يتضمن 

اإللكترونية وعددت الحاالت التي تسمح باللجوء إلى املراقبة االلكترونية، باإلضافة إلى القواعد اإلجرائية 

املتضمنة تفتيش املنظومات املعلوماتية وكذا حجز املعطيات املعلوماتية التي تكون مفيدة للكشف عن 

الجرائم االلكترونية، ونص القانون في فصله الخامس على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم 

تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم  املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، تتولى

ة ومصالح الشرطة املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ومساعدة السلطات القضائي

القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم، وتتكفل أيضا بتبادل املعلومات مع نظيراتها في 

الخارج، قصد جمع كل املعطيات املفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم االلكترونية وتحديد مكان 

لتعاون واملساعدة القضائية الدولية من إطار في فصله األخير على مبدأ ا تواجدهم، كماأن هذا القانون أكد

 مبدأ املعاملة باملثل.

قانون 2004نوفمبر 10املؤرخ في 05- 04العقوبات رقم الفرع األول : قانون 

 اإلجراءات الجزائية الجزائري 

 2004نوفمبر 10املؤرخ في 05- 04العقوبات رقم أوال : قانون  
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ن الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات والجنح ضد أحدث املشرع الجزائري القسم السابع مكرر م

 10املؤرخ في 05-04االموال تحت عنوان املساس بأنظمة املعالجة األلية للمعطيات ) القانون رقم

الى مائة  مكرر " يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر الى سنة وبغرامة من خمسين ألف 394املادة( 2004نوفمبر

ى عن طريق الغش في كل أو جزء من املنظومة للمعالجة االلية للمعطيات ألف دينار كل من يدخل أو يبق

أو يحاول ذلك. تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير ملعطيات املنظمة. وإذا ترتب على األفعال 

اشهر الى سنتين وغرامة من  06املذكورة أعاله تخريب نظام أشغال املنظومة تكون العقوبة الحبس من

سنوات  03اسهر الى 06" يعاقب بالحبس من 1مكرر  394املادة" ألف الى مائة وخمسون ألف دينار خمسين

كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال او عدل  2000.000دج الى 500.000وبغرامة من

 xliv... "بطريقة الغش املعطيات التي يتضمنها

 ثانيا :قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 

سبة ملتابعة الجريمة االلكترونية تتم بنفس اإلجراءات التي تتبع بها الجريمة التقليدية، كالتفتيش بالن

واملعاينة واستجواب املتهم والضبط والتسرب والشهادة والخبرة. غير أن املشرع الجزائري نص على تمديد 

 xlvمن قانون اإلجراءات الجزائية 37االختصاص املحلي لوكيل الجمهورية في الجرائم اإللكترونية في املادة 

حيث أعتبر إن التفتيش املنصب  xlviاملعدلة من نفس القانون 7الفقرة  45كما نص على التفتيش في املادة 

على املنظومة املعلوماتية يختلف عن التفتيش املتعارف عليه، في القواعد اإلجرائية العامة من حيث 

الشروط الشكلية واملوضوعية، فالتفتيش وإن كان إجراء من اإلجراءات التحقيق قد أحاطته املشرع 

من فانون اإلجراءات الجزائية إذا تعلق األمر  44ي املادة بقواعد صارمة، وبالتالي ال تطبق األحكام الواردة ف

لكترونية. ونص على توقيف النظر في جريمة املساس بأنظمة املعالجة في املادة 
ٌ
 6الفقرة 51بالجرائم ا

xlvii10 /5مكرر  65اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور من املادة “وكذا على. 

نائية نص على أال يجوز ضبطها إال في إطار تحقيق بأمر من السلطة القضائية كما أن قانون اإلجراءات الج

أو قاض ي التحقيق أو النيابة. غير أنه طبقا لقانون اإلجراءات املعدل واملتمم في الفصل الرابع تحت عنوان 

الة (على أنه في ح3/5مكرر  65نصت املادة )”. وإلتقاط الصور  في إعتراض املراسالت وتسجيل األصوات“

ضرورة التحري أو التحقيق في مجموعة من الجرائم من ضمنها الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية 

للمعطيات يجوز لوكيل الجمهورية املختص أن يأذن باالعتراض ووضع ترتيبات تقنية دون موافقة املعنيين 
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 xlviiiة في أماكن خاصة أو عامةمن أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سري

. 

 .أما بالنسبة لنصوص إجراءات التحقيق واملحاكمة تطبق عليها نفس إجراءات الجريمة التقليدية

 قانون البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية:ثالثا 

واكبة باستقراء القانون الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت بحيث الحظنا أنه تسارع م

التطور الذي شهدته التشريعات العاملية مسايرة التطور التكنولوجي لذلك بات من السهولة بمكان اجراء 

منه 84 /2، كما نصت املادةxlixمنه  87التحويالت املالية عن الطريق االلكتروني ذلك ما نصت عليه املادة 

 liاملراسالت إحترام منه على105في املادة كما نص ،”.lعلى استعمال حواالت دفع عادية أو الكترونية أو برقية

. 

منه بجزاء لكل من تسول له نفسه وبحكم مهنته أن يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو  127بينما أتت املادة 

 . liiيعاقب الجاني بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات ينتهكه

 رابعا : قانون التأمينات

في ، تطرق هذا القانون كذلك إلى تنظيم الجريمة اإللكترونية من خالل هيئات الضمان االجتماعيقد 

االلكترونية التي تسلم للمؤمن له اجتماعيا مجانا بسبب العالج وهي  نصوص قانونية عديدة تخص البطاقة

وع او من يقوم عن طريق في حالة االستعمال غير املشر  صالحة في كل التراب الوطني،وكذا للجزاءات املقررة

الغش بتعديل أو نسخ أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية أو اإلدارية املدرجة في البطاقة االلكترونية 

للمؤمن له اجتماعيا أو في املفتاح االلكتروني لهيكل العالج أو في املفتاح االلكتروني ملهن الصحة للبطاقة 

 .2مكرر 93االلكترونية حسب املادة 

 سا : القانون الخاص بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومكافحتهاخام

الخاص بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها  09/04بين القانون 

 :وجزها كالتاليإجراءات مراقبة االتصاالت اإللكترونية، وتفتيش وحجز املنظومة املعلوماتية، وعليه سن

اقبة االتصاالت اإللكترونية وتجميعها .1  مر
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القاعدة أنه أضفى املشرع الجزائري الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخص ي من خالل أسمى نص 

في النظام القانوني الجزائري، أال وهو الدستور، وهذا في إطار القواعد العامة التي ت عنى بالحماية القانونية 

ة الخاصة لألفراد، وهو ما ينطوي عليه بالضرورة حماية بياناتهم الشخصية من املعالجة اآللية، بحيث للحيا

يمارس كل واحد جميع حرياته، في “التي تنص على أنه:  77اعترف املشرع الدستوري الجزائري بها في املادة 

ق في الشرف، وستر الحياة إطار احترام الحقوق املعترف بها للغير في الدستور، السيما احترام الح

 .”…الخاصة

ال يجوز انتهاك حرمة حياة املواطن “التي نصت على أنه:  1996من دستور سنة  46كما أيدت ذلك املادة  

، ”الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرية املراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة

حاول املشرع مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال حماية ، 2016إال أنه في تعديل الدستوري لسنة

ال يجوز بأي شكل املساس ” البيانات الشخصية، من خالل إضافة فقرتين للمادة أعاله تنصان على أنه:

 liiiبهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانون انتهاك هذا الحكم

رابعة في التعديل األخير، إنما ينم عن اقتناع املشرع الجزائري بضرورة املبادرة إن أضافت الفقرتين الثالثة وال

إلى وضع اآلليات القانونية الكفيلة بحماية البيانات الخاصة باألشخاص الطبيعيين خالل عملية املعالجة 

وقت فقط،  اآللية لها، كما يدل اإلقرار الدستوري على أن القانون الخاص بالحماية البيانات هو مسألة

خاصة في ظل النشاط التشريعي الذي الجزائر في العشرية األخيرة، وأن وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم 

مشروع قانون حول حماية البيانات الشخصية على األنترنيت  2014واالتصال تدرس ابتداء من نوفمبر 

 .والذي يفترض أن يصدر قريبا

لدساتير العربية الذي تطرق لحرمة البيانات الخاصة من املعالجة علما أن الجزائري هو الوحيد بين ا 

 livاإللكترونية، بحيث تكتفي جلها بتكريس الحماية الدستورية للمراسالت بكل أشكالها فقط

وبهذا يكون املشرع الجزائري رغم ضمانه لسرية املراسالت واالتصاالت بكل أشكالها، قد خول استثناء 

ر قرار معلل بأن تتبع إجراءات تمس البيانات الشخصية، بالنظر لخطورة بعض السلطة القضائية وفي إطا

 .الجرائم املعلوماتية املحددة حصرا: تسجيل االتصاالت اإللكترونية في حينها
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الخاص بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها  09/04كما بين القانون  

لحاالت التي تسمح بتطبيق اإلجراء الجديد املتمثل في مراقبة االتصاالت اإللكترونية، في مادته الرابعة، ا

 :وذلك على سبيل الحصر، وهذه الحاالت هي

 للوقاية من األفعال املوصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم املاسة بأمن الدولة. 

 لوماتية على نحو يهدد النظام العام في حالة توفر معلومات عن احتمال االعتداء على منظومة مع

 .أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني

  ملقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم

 .األبحاث الجارية دون اللجوء للمراقبة اإللكترونية

املشرع الجزائري يحاول االستفادة بدوره من التطور يظهر من خالل استقراء نص هذه املادة، أن 

التكنولوجي واملميزات التي يخولها، من خالل وضع املشتبهين فيهم تحت املراقبة اإللكترونية، وهي على عكس 

املراقبة الشخصية أقل تكلفة من حيث الوقت واملال واملخاطر األمنية إضافة إلى فعاليتها، إال أنه من جهة 

وضع الشخص تحت املراقبة اإللكترونية سواء ما تعلق باتصاالته الهاتفية أو نشاطاته عبر أخرى، فإن 

األنترنيت، من شأنه انتهاك حرمة البيانات ذات الطابع الشخص ي له، باعتبار أنه لدواعي فرز املعلومة للتأكد 

من شأنه الوصول إما ألنها من قيمتها كدليل إثبات أو نفي، يستدعي سماعها أو قراءتها بكل تأني، وهذا ما 

معلومة ضرورية الستكمال التحقيقات، أو أنها معلومات شخصية ال دخل لها بالقضية، كما يمكن أن يصار 

 .إلى تبرئة الشخص تماما، لكن بعد ماذا؟

بغرض تأطير هذه العملية الحساسة وتخفيف تأثيراتها السلبية على حماية الحياة الخاصة لألفراد وضع 

 :دة ضمانات هياملشرع ع

اقبة اإللكترونية .أ  حصر الحاالت التي يمكن اللجوء فيها إلى املر

 :على سبيل الحصر 09/04هي الحاالت التي أوضحتها املادة الرابعة من القانون 

 للوقاية من األفعال املوصوفة بالجرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم املاسة بأمن الدولة. – 
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 ن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو في حالة توفر معلومات ع

 .أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني –الدفاع الوطني 

  ملقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم

 .اللجوء إلى املراقبة اإللكترونية األبحاث الجارية دون 

 طار تنفيذ املساعدة القضائية الدولية املتبادلة.في إ 

باستقراء الحاالت هذه، نجد أن املشرع قلص من الحاالت التي يمكن فيها اللجوء إلى عملية املراقبة 

اإللكترونية وحصرها في الجرائم التي تمس األمن الوطني، ذلك أنه عندما يتعلق األمر مثال بالجرائم اإلرهابية 

دنيين فإنه ال يمكن الحديث عن حقوق اإلنسان، وكذا في حاالت تنفيذ املساعدة القضائية، والتي تطال امل

إال أن إضافة الحالة "ج"والتي تعني إمكانية اللجوء في كل قضية مستعصية إلى املراقبة اإللكترونية صغيرة 

 .كانت أو كبيرة، يؤدي إلى تعميم استخدام اآللية دون حد

اقبة اإللكترونية تحت سلطة القضاءوضع آلية إقرار  .ب  املر

، أبنه:"ال جيوز إجراء عمليات املراقبة، إال إبذن مكتوب من 09/04من القانون  4/2تضيف املادة 
 السلطات القضائية املختصة."

كما أنه عندما يتعلق األمر جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو اجلرائم املاسة أبمن الدولة، خيتص النائب العام 
أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير  6ى جملس قضاء اجلزائر مبنح ضباط الشرطة القضائية، إذان ملدة لد

 .lvيبني طبيعة الرتتيبات التقنية املستعملة واألغراض املوجهة هلا
، الذي حيدد تشكيلة 2015أكتوبر 08املؤرخ يف  15/261من املرسوم الرائسي رقم  41كما تنص املادة 

وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها،على أن  وتنظيم
 .اهليئة متارس اختصاصاهتا احلصرية يف جمال مراقبة االتصاالت اإللكرتونية حتت مراقبة قاض خمتص

اء اليمني أمام اجمللس القضائي كما خيضع املوظفون الذين يدعون إىل االطالع على معلومات سرية إىل أد
  (15/261املرسوم الرائسي  28و27قبل تنصيبهم، وهم يلزمون بذلك ابلسر املهين(املادتني
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يعترب وضع هكذا آلية متس ابحلرايت الفردية واحلياة اخلاصة لألفراد حتت يد القضاء املستقل، ضمانة حقيقية 
ت التحقيق وإلزامية محاية األفراد املشتبه فيهم، فمجرد االشتباه ال ابعتبار أن القاضي يهدف إىل املوازنة بني ضرورا

 .جيعل من الفرد جمرما، وهذا ما يسمى ضماانت احملاكمة العادلة
 تحديد تقنيات الرقابة اإللكترونية وحدود استعمال املعطيات املتحصل عليها .ت

وجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات تكون الترتيبات التقنية املوضوعة لألغراض املراقبة اإللكترونية م

 .ذات صلة بالحاالت الواردة على سبيل الحصر أعاله على غرار األفعال اإلرهابية أي الجرائم األكثر خطورة

أما عن التقنيات التكنولوجية التي يمكن أن تستعمل في إطار املراقبة اإللكترونية فهي تتمثل في: اعتراض 

تفتيش املنظومات املعلوماتية وحجزها(املادة lviiل األصوات، التقاط الصور ، تسجيlviاملراسالت اإللكترونية

 ، إال أن السؤال األهم هو ما مصير املعلومات املتحصل عليها؟09/04من القانون  7و 5

املتعلقة بحدود استعمال املعطيات املتحصل عليها عن طريق الحجز  09/04من القانون  09أجابت املادة  

مال املعلومات املتحصل عليها عن طريق عمليات املراقبة إال في الحدود الضرورية بأنه ال يجوز استع

للتحريات أو التحقيقات القضائية، ما تشير إليه هذه املادة هو أن االستعمال املشروع للبيانات الشخصية 

ريم كل املتحصل عليها من املراقبة اإللكترونية يتحدد بحدود ضرورات التحقيقات، وهو ما يستدعي تج

 .استعمال لها خارج هذا اإلطار

اقبة اإللكترونية .ث  سن عقوبات لجريمة إفشاء معلومات ذات طابع شخص ي ناتجة عن املر

يكون املوظفين القائمين على عمليات املراقبة اإللكترونية قادرين على االطالع على معلومات ذات طابع مجرم 

 .ؤالء مطالبين باحترام السر املنهيوأخرى ذات طابع شخص ي، وفي كلتا الحالتين يكون ه

لهذا جرم املشرع كل محاولة من قبل هؤالء املوظفين نحو استغالل عمليات املراقبة ألغراض شخصية، أو 

كل تجاوز لحدود املراقبة اإللكترونية نحو انتهاك حرمة الحياة الشخصية لألفراد أيا كان السبب، أو إفشاء 

الع عليها شخص ال صفة له قانونا في االطالع عليه، وذلك بغير إذن مستندات ناتجة عن التفتيش أو إط

مكتوب من املتهم أو من ذوي حقوقه أو من املوقع على هذا املستند أو من املرسل إليه ما لم تدع ضرورات 

 lviiiالتحقيق إلى غير ذلك

 إجراءات تفتيش املنظومة املعلوماتية .2
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وز للسلطات القضائية املختصة، وكذا ضباط الشرطة ، أنه يج09/04من القانون رقم  5قررت املادة 

أعاله الدخول بغرض  4القضائية في إطار قانون اإلجراءات الجزائية، وفي الحاالت املنصوص عليها في املادة 

 :التفتيش ولو عن بعد إلى

 منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذلك املعطيات املعلوماتية املخزنة فيها. 

  ماتيةمنظومة تخزين معلو. 

من هذه املادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن املعطيات  -أ -في الحالة املنصوص عليها في الفقرة

املبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى، وأن هذه املعطيات يمكن الدخول إليها انطالقا من 

أو جزء منها بعد إعالم السلطة القضائية  املنظومة األولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه املنظومة

 .املختصة مسبقا بذلك

وإذا تبين مسبقا بأن املعطيات املبحوث عنها، والتي يمكن الدخول إليها انطالقا من املنظومة األولى، مخزنة 

في منظومة معلوماتية تقع خارج اإلقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات األجنبية 

 .املختصة طبقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا ملبدأ املعاملة باملثل

وكمثال على املساعدة القضائية الدولية كإجراء جديد لتتبع مجرمي املعلوماتية، قضية توقيف مصالح 

األمن الجزائرية لشاب جزائري ببلدية بومرداس بعد تقديم املكتب الفدرالي األمريكي للتحقيقات شكوى 

ده مفادها أن هذا الشاب قد بعث برسالة إلكترونية لهذا املكتب مهددا فيها بوضع قنبلة في أحد أحياء ض

انسبورغ بجنوب إفريقيا تستهدف املناصرين األمريكيين قبل انطالق املباراة الكروية بين املنتخب همدينة جو 

 .الجزائري واألمريكي في بطولة كأس العالم

نص على التفتيش املنصوص عليه في قانون  09/04ادة الخامسة من القانون رقم واملشرع الجزائري في امل

اإلجراءات الجزائية، وحتى وأن اختلف مضمونه عن التفتيش العادي بحيث يجب توفر شروط التفتيش 

دد من قانون اإلجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام الفقرة األخيرة منها ألننا بص 45املنصوص عليها في املادة 

 .جرائم معلوماتية

أجاز إجراء التفتيش على املنظومة املعلوماتية عن بعد، وهذا إجراء جديد  04 /09غير أن القانون رقم 

بحيث يمكن الدخول إليها دون إذن صاحبها بالدخول في الكيان املنطقي للحاسوب، للتفتيش عن أدلة في 
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وي غير محسوس، كما أجاز إفراغ هذه املعلومات املعلومات التي يحتوي عليها هذا األخير، وهي ش يء معن

 lixعلى دعامة مادية أو نسخها للبحث عن الدليل فيها

ويمكن للسلطات املكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل املنظومة املعلوماتية محل البحث أو 

تزويدها بكل املعلومات بالتدابير املتخذة لحماية املعطيات املعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها و 

 . الضرورية النجاز مهمتها

على إجراء آخر يسهل عملية التفتيش في الفقرة  09/04كما نص املشرع الجزائري، ودائما في نفس القانون 

، وهذا اإلجراء يتمثل في اللجوء إلى األشخاص املؤهلين كالخبراء والتقنيين املختصين في 5األخيرة من املادة 

اآللي وفن الحاسوبات إلجراء عمليات التفتيش على املنظومة املعلوماتية، وجمع املعطيات املتحصل اإلعالم 

 . عليها والحفاظ عليها وتزويد السلطات املكلفة بالتفتيش بهذه املعلومات

 حجز املعطيات املعلوماتية .3

تفتيش في منظومة ، أنه عندما تكتشف السلطة التي تباشر ال09/04من القانون رقم  6أكدت املادة 

معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز 

كل املنظومة، يتم نسخ املعطيات محل البحث وكذا املعطيات الالزمة لفهمها على دعامة تخزين الكترونية 

 .ي قانون اإلجراءات الجزائيةتكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد املقررة ف

يجب في كل األحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سالمة املعطيات في املنظومة 

املعلوماتية التي تجري بها العملية، غير أنه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة 

لالستغالل ألغراض التحقيق شرط أن ال يؤدي ذلك إلى املساس  تشكيل هذه املعطيات، قصد جعلها قابلة

أعاله ألسباب  06بمحتوى املعطيات، وإذا استحال إجراء الحجز وفقا ملا هو منصوص عليه في أحكام املادة 

تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات املناسبة ملنع الوصول إلى املعطيات التي 

ها املنظومة املعلوماتية والى نسخها، املوضوعة تحت تصرف األشخاص املرخص لهم باستعمال هذه تحتوي

 . املنظومة

ويمكن للسلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع االطالع على املعطيات التي يشكل 

 . لوسائل التقنية املناسبة لذلكمحتواها جريمة، السيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال ا
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وتحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في التشريع املعمول به، ال يجوز استعمال املعلومات املتحصل عليها 

عن طريق عمليات املراقبة املنصوص عليها في هذا القانون، إال في الحدود الضرورية للتحريات أو 

 lx. التحقيقات القضائية

كام هذا القانون يتعين على مقدمي الخدمات تقديم املساعدة للسلطات املكلفة وفي إطار تطبيق أح

بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل املعطيات املتعلقة بمحتوى االتصاالت في حينها وبوضع املعطيات التي 

ين تحت تصرف السلطات املذكورة، وذلك لتمك 09/04من القانون رقم  11يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 

 .سلطات التحقيق من التعرف على مستعملي الخدمة

ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من املحققين وكذا املعلومات 

 املتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات املقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيق .

طيات بسنة واحدة من تاريخ التسجيل كما أوجب من خالل وقد حدد هذا القانون املدة الالزمة لحفظ املع

 :، على مقدمي الخدمات إلتزامات خاصة، هي09/04من القانون رقم  12املادة 

  واجب التدخل الفوري لسحب املعطيات املخالفة للقانون وتخزينها أو منع الدخول إليها باستعمال

 .وسائل فنية وتقنية

 انيات الدخول إلي املوزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام وضع الترتيبات التقنية لحصر إمك

 العام وأن يخبروا املشتركين لديهم بوجود .

 الهياكل الخاصة للتصدي للجرائم اإللكترونية الفرع الثاني :

 lxiالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال أوال :

 15/261رئاس ي رقم  عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاس ي مرسومالسابق ورية وقع رئيس الجمهكان قد 

تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير  يحدد 2015أكتوبر  8ه/ املوافق ل  1436الحجة عام  من ذي 24املؤرخ في 

سلطة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، والتي تعد  الهيئة الوطنية

إدارية مستقلة لدى وزير العدل ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا 

أعضاء من الحكومة معنيين باملوضوع ومسؤولي مصالح األمن وقاضيين اثنين من املحكمة العليا يعينهما 

 .املجلس األعلى للقضاء
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من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وكلفت الهيئة بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية 

 .ومكافحتها

وتتشكل هذه الهيئة من لجنة مديرة يرأسها الوزير املكلف بالعدل وثالثة مديريات ومركز للعمليات التقنية 

 وملحقات جهوية، كما يتمثل أعضاؤها في الوزير املكلف بالداخلية، الوزير املكلف بالبريد وتكنولوجيا

ال، قائد الدرك الوطني، املدير العام لألمن الوطني، ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن وزارة اإلتص

 lxiiالدفاع الوطني، قاضيان من املحكمة العليا

وبهذا ضمت الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين ملصالح االستعالم العسكرية 

 .قانون اإلجراءات الجزائية والدرك الوطني واألمن الوطني وفقا ألحكام

ويتمثل دور هذه الهيئة في تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  

كاالتصاالت ومكافحتها، وهي تلك التي تمس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات املحددة في قانون العقوبات 

رونيةوأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها ع
ً
 .ن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لإلتصاالت اإللكت

كما تعنى بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم 

ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وضمان مراقبة االتصاالت االلكترونية للوقاية من األفعال 

ئم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة، وذلك تحت سلطة القاض ي املوصوفة بجرا

 .املختص، وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى 

أما فيما بخص مجال تطبيق الوقاية من هذه الجرائم ومع مراعاة األحكام القانونية التي تضمن سرية 

عام أو مستلزمات التحريات أو التحقيقات املراسالت كاإلتصاالت، يمكن ملقتضيات حماية النظام ال

القضائية الجارية وضع ترتيبات تقنية ملراقبة االتصاالت االلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها 

 lxiiiواقيان بإجراءات التفتيش والحجز داخل املنظومة املعلوماتية.

البشرية املؤهلة ومراجعة الترسانة وإنشاء الهيئة مكن بالفعل من تزويد العدالة باملزيد من املوارد 

التشريعية بما في ذلك في املجال الجزائي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات املواطنين وتشديد 

 . lxivالعقوبات على أي تقصير في هذا املجال

 ثانيا: الهيئات القضائية الجزائية املتخصصة
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ملتمم لقانون اإلجراءات الجزائية تختص املعدل وا 10/11/2004املؤرخ في 04/14أنشئت بموجب القانون 

من ق.إ.ج.ج تتمتع اختصاص  40،و37،329بالجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات طبقا للمواد

بحيث تنظر في القضايا .05/01/2006املؤرخ في  06/348إقليمي موسع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

رتكبة في الخارج حتى ولو كان مرتكبها أجنبيا إذا كانت تستهدف املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال امل

 04/09من القانون رقم  15الدولة أو الدفاع الوطني املادة  مؤسسات

 املعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم الجرائم :ثالثا

يتكون من احدى عشرة دائرة متخصصة في مجاالت مختلفة، جميعها تضمن إنجاز الخبرة، التكوين 

والتعليم وتقديم املساعدات التقنية ،و دائرة اإلعالم اآللي وااللكتروني مكلفة بمعالجة وتحليل وتقديم كل 

 .lxvيساعد للعدالة، كما تقدم مساعدة تقنية للمحققين في املعاينات دليل رقمي

 رابعا : املديرية العامة لألمن الوطني

للجريمة اإللكترونية من عدة جوانب وأمنها الجانب التوعوي بحيث لم تغفل املديرية  lxviاملديرية تتصدى

من خالل برمجتها لتنظيم دروس توعوية في مختلف األطوار  وهذا التوعية العامة لألمن الوطني عن الوقاية

توعية املواطن  الدراسية وكذا املشاركة في امللتقيات والندوات الوطنية وجميع التظاهرات التي من شأنها

 .حول خطورة الجرائم االلكترونية

ودائما في إطار مكافحة الجريمة االلكترونية ونظرا للبعد الدولي الذي عادة ما يتخذه هذا النوع من الجرائم 

هاته األخيرة تتيح مجاالت INTERPOL ،فأكدت عضويتها الفعالة في املنظمة الدولية للشرطة الجنائية

الدولي وتسهل اإلجراءات القضائية املتعلقة بتسليم املجرمين، وكذا مباشرة االنابات  املعلوماتي للتبادل

 . lxviiالقضائية الدولية ونشر أوامر القبض للمبحوث عنهم دوليا

 الخاتمة 

 أصبحت اليوم الهجمات اإللكترونية شبحا يهدد العالم بأسره، وهاجسا أمنيا يهدد األشخاص الطبيعية

مة اإللكترونية بجميع شرايينها مما يستدعي تأمين البيانات واملعلومات واملعامالت التي وكذا املعنوية كالحكو 

وملجابهة هذا املد االجرامي البد من تحبيك استراتيجية دولية  .تعتبر القوام للبيئة الرقمية املفتوحة،

 .ملواجهته، وكذا إحالل السالم الرقمي
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ة الحاسوبية وسط رجال القانون والشرطة ، وربطها صفوة القول وخالصته أن غرس و تطوير الثقاف

بالثقافة القانونية والشرطية التقليدية يكفل لألجهزة األمنية ولسلطات التحقيق النجاح الباهر في مواجهة 

الجرائم املعلوماتية ، ليس هذا فحسب بل ال بد وأن تسعى األجهزة األمنية املعنية بالتحقيق إلى استقطاب 

كفاءات في املجال املعلوماتى وضمهم إليها ليكونوا ضمن كوادرها واالستفادة منهم ، ومن املتخصصين وال

أجل ذلك ينبغي على كليات الشرطة من جهة أن تعمل جاهدة لقبول دفعات من الجامعين من خريجي كليات 

 مؤهلين قانونيا وتقنيا ، كذلك يتعين على الكليات املعي
ً
نة بتدريس الحاسبات اآللية لتخرجهم ضباطا

القانون أن تسعى جاهدة إلى تدريس الحاسبات اآللية وكل ما يتعلق به إلى الطلبة ، وأن تكون مادة الحاسب 

اآللي وتقنية املعلومات إحدى املواد األساسية، ألن من شأن ذلك أن تتكون لدي خريجي هذه الكليات ثقافة 

نونية اإلجرائية ، نجد أن طرق التحري و التحقيق بسبب تنوع واختالف النظم القا.قانونية وثقافة حاسوبية

و املحاكمة التي تثبت فائدتها وفاعليتها في دولة ما قد تكون عديمة الفائدة في دولة أخرى أو قد ال يسمح 

بإجرائها . كما هو الحال بالنسبة للمراقبة اإللكترونية ، والتسليم املراقب ، والعمليات املستترة ، وغيرها من 

 الشبيهه.ءات اإلجرا

كما تحتاج الدول العربية للمزيد من االستثمار في مجال األمن السيبراني وينقسم االستثمار  -

لجانبين، األول توطين التكنولوجيا والبني التحتية السيبرانية، الثاني تطوير املهارات والخبرات في 

 يبرانية وتطويرها.سبيل امتالك قدرات وطنية قادرة علي بناء وإدارة وتحليل األنظمة الس

كما ينبغي اإلشارة إلى ضرورة االهتمام بالجانب التوعوي ونشر الثقافة الرقمية للتعريف بالجريمة  -

أجهزة الدولة مؤسسات املجتمع املدني و االلكترونية وسبل الحماية منها ومكافحتها عن طريق 

هدف الى حماية املجتمع من املعنية وتبني استراتيجيات توعوية على املستوى املحلى واالقليمي ت

مخاطر هذا النوع من الجرائم السيما فئة الشباب مع دعم وتشجيع منظمات العمل املدني 

 للمساهمة الفاعلة في هذا املجال.

مستمرة  في مجال مكافحة الجريمة االلكترونية الزالت قائمة وتعتبر  الذي يولد فجوة قانونية األمر -

 العصر الحديث ويترتب عليها افالت الجاني في كثير من الحاالت.من التحديات القانونية في 
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  خمحمد بوشي

  ربالناظوخريج ماستر العقار و التعمير بالكلية المتعددة التخصصات    

  األهلية لمزاولة مهنة المحاماةحاصل على شهادة 

 

 دور االلتزام باإلعالم في حماية مستهلك القرض العقاري 

 مقدمة

انطلقت مع الثورة الصناعية في لقد كان للتطورات التي لحقت الظواهر االقتصادية و االجتماعية  التي 

و عرفت أوجها خالل الوقت الحاضر؛ األثر الكبير على النظام القانوني التقليدي للعقود الذي  19القرن 

بنيت أركانه على أساس مبدأ سلطان اإلرادة التعاقدية، وحيث أدى التقدم العلمي و الصناعي الذي شهده 

نيات جديدة لإلنتاج و التوزيع، و تطورت املقاوالت و الشركات و إلى إحداث تق 21و بداية القرن  20القرن 

كثر اإلنتاج و تنوعت املنتوجات و اختلفت أشكالها وأحجامها، كل هذا أدى إلى إحداث ثورة في العالقات بين 

، و ظهور أنماط جديدة من العقود و هي ما يسمى بالعقود النموذجية أو 76املنتجين املهنيين واملستهلكين

 .77ود اإلذعانعق

وإزاء هذا التطور الجديد في فن التعاقد و الضعف امللموس في دور اإلرادة في العقد ثم التفاوت البين في 

القوة بين طرفي العقد و ما يمكن أن يؤدي إليه من استغالل القوي للضعيف؛ كان الشعور قويا بالحاجة 

، و على إثر هذه التحوالت االقتصادية و القانونية نتج عنه اختالل 78إلى حماية الطرف الضعيف في العقد

                                                           
 1.083 ـ نزهة الخلدي،" االلتزام باإلعالم و دوره في تنوير إرادة املستهلك"، حماية املستهلك ـ دراسات و أبحاث في ضوء مستجدات القانون رقم76

، منشورات مجلة القضاء املدني، مطبعة املعارف الجديدة الرباط، سنة 4، سلسلة دراسات و أبحاث القاض ي بتحديد تدابير حماية املستهلك 

 .158، ص 2013
 ـ لقد تم تعريف عقود اإلذعان بأنها " تلك التي تنعقد بدون مناقشة و ال مساومة بين الطرفين، ففي هذا النوع من العقود يكون موقف أحد77

ملك إال أن يقبل شروطا يمليها الطرف اآلخر جملة أو يرفضها جملة دون مفاوضة أو نقاش". راجع ــ مأمون املتعاقدين موقف املطاوع ال ي

، 1972نية الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات و العقود املغربي، الجزء األول، مصادر االلتزام، دون ذكر املطبعة، الطبعة الثا

 .43ص 

برا انها "العقود التي يختل فيها عنصر التوازن بين األطراف بسبب قوة اقتصادية أو وجود حالة احتكار التي تفرض التعاقد جــ كما تم تعريفها ب

 ادسةمع الطرف القوي في العقد". ــ عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزام، الكتاب األول، نظرية العقد، مطبعة األمنية الرباط، الطبعة الس

 .47، ص2016
 .51، ص 2002ـ إدريس بنشقرون، "أثر تغير الظروف االقتصادية على العقد"، مجلة القصر، العدد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، ماي 78
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في املراكز بين أطراف العقد، هذا الواقع فرض على املشرع ضرورة التدخل من أجل إعادة التوازن بين 

الذي اتخذ معه النظام الرأسمالي صورة جديدة وهي  األطراف في إطار ما يعرف "بالتوجيه التعاقدي"

املوجهة التي تؤمن بضرورة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية، دون أن يتعارض هذا التدخل الرأسمالية 

 .79مباشرة مع الحرية التعاقدية

إن التطورات االقتصادية التي شهدها العالم أثرت و بشكل قوي على الحرية التعاقدية و مبدأ سلطان 

ين في إبرام العقد و إنتاج هذا األخير آلثاره القانونية، اإلرادة الذي كان سائدا، فاإلرادة و التوافق كانا كافي

لكن األمر لم يعد كذلك مع اتساع الهوة بين تلك األطراف؛ مما أفرز طرفين غير متكافئين من حيث القوة، 

و لقد شكلت هذه التطورات وسيلة ألزمت جل التشريعات على إعادة تنظيم العالقة بين األطراف غير 

و  1993ال املنهي و املستهلك، و على رأسها نجد مدونة االستهالك الفرنسية الصادرة سنة املتكافئة من أمث

 31.08، و املشرع املغربي بمقتض ى القانون رقم 80التي مازلت سارية املفعول مع التعديالت التي أدخلت عليها

القوانين التي صدرت ؛ باإلضافة ملجموعة من 201181املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك الصادر سنة 

 .83و قانون حرية األسعار واملنافسة 82قبل ذلك مثل قانون زجر الغش في البضائع

قفزة نوعية في مجال حماية املستهلك؛ حيث أنه يعتبر أول نص خاص في  31.08ولقد شكل القانون رقم 

كانت تشير إليهم  بنوع من الدقة على عكس القوانين األخرى التي 84املغرب يتعلق و يخاطب املستهلكين

بشكل محتشم، و يعد قانونا خاصا ينظم عالقة املهنيين باملستهلكين، ثم أنه يوفر لهم حماية ضد تعسف 

؛ فهو يشكل إطارا مكمال للمنظومة القانونية في مجال حماية املستهلك وذلك من خالل 85املوردين و املهنيين

                                                           
ـ جان غستان ـ ترجمة منصور القاض ي ـ، املطول في القانون املدني، تكوين العقد، املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع بيروت 79

 .135، ص 2000طبعة األولى لبنان، ال
 .=2021يناير  1ـ كان أخر تعديل ادخل عليها بتاريخ 80

 .Code de la consommation - Dernière modification le 01 janvier 2021 - Document généré le 03 janvier 2021ـ= 
من ربيع األول  14، الصادر في 1.11.03الظهير الشريف رقم  القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، الصادر بتنفيذه 31.08ـ القانون رقم 81

 . 1072، ص 2011أبريل  7املوافق ل  1432جمادى األولى  3بتاريخ  5932، املنشور في الجريدة الرسمية عدد 2011فبراير  18املوافق ل  1432
 املوافق 1405محرم  9، الصادر في 1.83.108هير الشريف رقم املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظ 13.83ـ القانون رقم 82

 .395، ص 1985مارس  20املوافق ل  1405جمادى اآلخرة  27بتاريخ  3777، املنشور في الجريدة الرسمية عدد 1984أكتوبر  5ل 
املوافق  1435رمضان  2، الصادر في .14.1161املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  104.12ـ القانون رقم 83

 .6077، ص 2014يوليو  24املوافق ل  1435رمضان  26الصادرة بتاريخ  6276، املنشور في الجريدة الرسمية عدد 2014يونيو  30ل
  :الباببأنه: "يراد في مدلول هذا  31.08من القانون رقم  112ـ عرف املشرع املغربي مستهلك القرض العقاري في املادة 84

 ؛ 113باملقترض، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض املشار إليها في املادة أـ 

 ب ـ املورد الطرف اآلخر في نفس العمليات املذكورة."
  :ما يلي: " يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي 31.08ـ جاء في املادة األولى من القانون رقم 85
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ق في اإلعالم، إذ فرض هذا القانون على املوردين و تعزيزه للحقوق األساسية للمستهلك والسيما منها الح

مقدمي الخدمات أن يضعوا رهن إشارة املستهلك جميع املعلومات التي تمكنه من التعرف على مميزات 

 .86املنتجات و الخدمات و ذلك قبل إلبرام العقد

هل استطاع املشرع املغربي أن يوفر الحماية  إن دراسة موضوع االلتزام باإلعالم يطرح إشكالية مفاذها

 الضرورية ملستهلكي القروض العقارية من خالل فرض االلتزام باإلعالم؟

 و لإلجابة على هذه اإلشكالية سنقسم املوضوع على النحو التالي:

 املطلب األول: أهمية االلتزام باإلعالم

 لثاني : أسس االلتزام باإلعالم وأنواعه و جزاءات االخالل بهاملطلب ا

 املطلب األول : أهـمـيـة االلـتزام باإلعـالم

من أهم ركائز قانون حماية املستهلك في معظم التشريعات ومنها قانون حماية  87يعتبر االلتزام باإلعالم

املستهلك املغربي، فهو التزام يقع على عاتق املنهي باعتباره أدرى بمنتوجاته و الخدمات التي يقدمها و أعلم 

 نصت عليه في كل عالقة تعاقدية بين امل
ُ
نهي و املستهلك بمحتواها، فقد أقرت هذا االلتزام نصوٌص قانونية

املقترض ) عقد القرض العقاري الذي هو محل الدراسة كنموذج(؛ و من ضمنها التشريع املغربي في القسم 

(؛ لصالح املستهلك و يتحمله املنهي كنوع من الحماية، 14إلى املادة  3) من املادة  31.08الثاني من القانون رقم 

 إعماال ملبدأ املساواة بين املتعاقدين.

ث أكثر في هذه الوسيلة التي نظمها املشرع لوقاية مستهلك القرض العقاري، البد من التعرض للبح

 .)الفقرة الثانية(ثم البد من التطرق لطبيعته و تمييزه عن املؤسسات املشابهة له )الفقرة األولى(،ملفهومه

                                                           

 ملستهلك إعالما مالئما وواضحا باملنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛ـ إعالم ا

ـ ضمان حماية املستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود االستهالك والسيما الشروط التعسفية والشروط املتعلقة بالخدمات املالية 

 الشروط املتعلقة باإلشهار والبيع عن بعد والبيع خارج املحالت التجارية؛..."والقروض االستهالكية والقروض العقارية وكذا 
"، ندوة بعنوان " الحماية القانونية للمستهلك"  31.08ـ خديجة مض ي، " أهمية الحق في اإلعالم على ضوء مقتضيات القانون املغربي رقم 86

 .23، ص 2016بن زهر اكادير، مطبعة قرطبة ، طبعة ، جامعة 1منظمة من طرف مختبر القانون و املجتمع سلسلة ندوات 
"يعتبر هذا القانون إطارا مكمال للمنظومة القانونية في مجال حماية املستهلك ومن خالله يتم تعزيز  31.08ـ جاء في ديباجة القانون رقم 87

 ...الحق في اإلعالم ؛": حقوقه األساسية والسيما منها
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 الفقرة األولى : مـفـهـوم االلـتزام باإلعـالم

حات املستعملة من طرف الفقهاء للداللة على مفهوم اإلعالم، فهناك من لقد تعددت التسميات و املصطل

 90، و منهم من استخدم لفظ النصيحة89، وهناك من عبر عنه بمعنى اإلفضاء88استعمل لفض التبصير

، و مرد هذا التعدد في املصطلحات املستعملة هو تنوع العقود 92، و اإلخبار أو تقديم املعلومات91و املشورة

ألطراف فيها ، فالرغبة التي كانت وراء نشوء هذا االلتزام باملعنى الذي تبنته قوانين االستهالك و مواقف ا

، 93اصطدم في واقع األمر بتنوع العقود و املواقف التعاقدية و كذا متطلبات حق اإلعالم من مجال إلى آخر

ل دارس اختار اللفظ املقابل ثم إن هذا التعدد كان نتيجة لترجمة املصطلحات باللغة الفرنسية؛ حيث إن ك 

، فعدم 94له في اللغة العربية، و هو ما أدى في النهاية إلى اختالف الدارسين بين مضمون هذه العبارات

تساوي أطراف العقد و خاصة في العالقات التعاقدية التي تربط املهنيين باملستهلكين أدى إلى ظهور و تطوير 

قدر من األمانة في العملية التعاقدية و ردع جنوح بعض املتعاقدين  هذا االلتزام لخلق وسيلة فعالة لكفالة

 .95إلى التعسف في اإلفادة من وضعيتهم في مواجهة الطرف اآلخر

                                                           
 ـ استعمل هذا اللفظ كل من : 88

 .1، ص 1990ـ سهير منتصر، االلتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، ـ 

 ليها.و ما ي 256، ص2004ــ العربي مياد، عقود االذعان ـ دراسة مقارنة ـ مكتبة دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة األولى 
 ـ  استعمل هذا اللفظ كل من : 89

ـ  أورده  .1999باإلفضاء  ـ دراسة مقارنة بين القانون املدني املصري و الفرنس ي و الفقه االسالمي ـ ، جامعة االزهر ، ــ حمدي أحمد سعد، االلتزام 

 .41،ص  2008بوعبيد عباس ي، االلتزام باإلعالم في العقود ـ دراسة في حماية املتعاقد و املستهلك ـ، املطبعة الوطنية، الطبعة األولى 

لعلمية القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك ـ دراسة في القانون املدني و املقارن ـ ، دار الثقافة للنشر و التوزيع و الدار ــ عامر قاسم أحمد ا

 و ما يليها. 114، ص 2002الدولية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 
  .2005دار النهضة الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، ـ محمد البودالي، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ـ دراسة مقارنة ـ، 90

 املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش، رسالة لنيل دبلوم املاجستر، كلية 09.03ـ  أوردته كريمة حدوش، االلتزام باإلعالم في إطار القانون 

 .10، ص 2011/2012الحقوق، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس، 
 . 1998وي، عقد تقديم املشورة، دار النهضة العربية، ـ حسن حسين البرا91

ية ، اعـ أوردته نجاة عصادي، اإلعالم التعاقدي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتم  

 . 13، ص 2010/2011جامعة املولى اسماعيل مكناس 
 .463، ص 1989البيع في القانون الكويتي، دراسة مقارنة، دون ذكر املطبعة، طبعة  ـ حسام الدين األهواني، عقد92

 .41ـ  أورده بوعبيد عباس ي، مرجع سابق، ص   
قانونية الـ عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك ــ القرض االستهالكي نموذجا ــ ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم 93

 .205، ص  2006/2007االقتصادية و االجتماعية ، جامعة محمد األول، وجدة ، و 
 .42ـ بوعبيد عباس ي، مرجع سابق، ص 94
ة ليـ أحمد أبران، حماية رضا املستهلك في ضوء القواعد العامة و الخاصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، ك95

 .22، ص 2000قتصادية و االجتماعية ، جامعة محمد األول، وجدة، سنة العلوم القانونية و اال
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وحيادا عن هذا الجدال الفقهي في التسميات، فإن جل القوانين استقرت على استعمال مصطلح اإلعالم 

قاض ي بتحديد تدابير حماية املستهلك في الفقرة الثانية من ال 31.08كما فعل املشرع املغربي في القانون رقم 

" ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم املستهلك بوجه خاص عن طريق وضع  :املادة الثالثة التي جاء فيها

العالمة أو العنونة أو اإلعالن أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار املنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات 

قة االستخدام أو دليل االستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وطري

 ."96تحدد إجراءات اإلعالم بنص تنظيمي وعند االقتضاء، القيود املحتملة للمسؤولية التعاقدية؛

االلتزام باإلعالم سواء لقد اختلف الفقهاء الباحثون في هذا املجال حول تحديد مفهوم دقيق و جامع ملعنى 

 :لغة أو اصطالحا

، و عرف كذلك بأنه اإلفضاء و يشتق من 97لغة: هو من فعل أعلم يعلم إعالما، أي أخبره و جعله يعرف

  .98عبارة علم، علما أي حصلت له حقيقة األمر و نقول أعلمه األمر أي أطلعه عليه

  99علم و هو من العلم، و العلم نقيض الجهلوجاء في لسان العرب إن اإلعالم من كلمة علم و فقه أي ت

وعرف مصطلح اإلعالم في معجم القانون بأنه" إخبار صاحب املصلحة بمضمون عمل قانوني أو قرار تم 

، و بالنظر إلى التعاريف اللغوية 100اتخاذه؛ أو إبالغ شخص معين بأمر معين بالطريقة التي يرسمها القانون"

اجم العربية يمكن القول إنه من الصعب توحيد و تحديد معنى دقيق لهذا املقدمة لإلعالم في مختلف املع

املصطلح لعدم اتفاق املعاجم اللغوية على معنى واحد، رغم أنها في املجمل العام تقترب من معنى اإلعالم 

، وما يمكن استنتاجه عموما من التعاريف الواردة قبله أن األمر ال يخرج عن مسألة أساسية 101القانوني

                                                           
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  2013سبتمبر  11املوافق ل  1434ذي القعدة  4الصادر في  2.12.503من املرسوم رقم  7ـ جاء في املادة 96

أكتوبر  3املوافق ل  1434ذو القعدة  26بتاريخ  6192ة عدد القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك؛ املنشور في الجريدة الرسمي 31.08

املذكور أعاله، يحدد هذا الباب كيفيات إعالم املستهلك من طرف املورد بأسعار  31.08من القانون رقم  3. " تطبيقا للمادة 6384، ص 2013

 السلع أو املنتوجات أو تعريفات الخدمات".
 .860، ص1989العربية للثقافة و العلوم، بدون  دار النشر، طبعة  ـ املعجم العربي األساس ي، املنظمة97
 .718ـ املعجم الوسيط، ]عبارة أفض ى[، الجزء الثاني، مطبعة دار املعارف، دون ذكر سنة الطبع، الطبعة الثالثة، ص 98
، ]حرف امليم[، إصدارات وزارة 15 ـ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األنصاري الخزرجي املصري، لسان العرب، الجزء99

 .311الشؤون االسالمية و األوقاف و الدعوة و الرشاد، اململكة العربية السعودية، دون ذكر تاريخ النشر، ص 
، 9199ـ معجم القانون، ]مصطلحات القانون املدني[، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية، القاهرة،  مصر، طبعة 100

 .51ص
نون املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القا 31.08ـ أسماء العلمي، القرض العقاري على ضوء القانون رقم 101

 .19، ص2014/2015الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، سال ،جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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هي العلم ونفي الجهل عن املقترض حول مستقبل العالقة التعاقدية التي هو بصدد اإلقبال عليها باطالعه  و

 .على مضمون العقد قبل أن يعبر عن إيجابه

لقد تعددت التعاريف الفقهية التي أعطيت لاللتزام باإلعالم ، فقد عرف بأنه "التزام يفرض على  :اصطالحا

؛ إعالم املتعاقد اآلخر أي الدائن بكافة الوقائع واملعلومات التي تكون منتجة و أحد املتعاقدين أي املدين

  102الزمة لتكون رض ى حر و مستنير، أو لضمان حسن تنفيذ العقد.

وجاء في تعريف آخر إنه" وسيلة إلظهار و إبراز مختلف جوانب العقد املزمع إبرامه حتى ال يكون هناك 

ادة أحدهما و ذلك باإلفصاح عن املعلومات األساسية التي تهم السلعة تدليس أو غلط أو غبن قد يصيب إر 

، و ثمت من عرفه أنه "هو كل ما يمكن إبالغه و بيانه 103أو الخدمة و التي قد تكون الحافز للتعاقد"

للمستهلك قبل أي عقد و بعده في أحوال معينة "، إذا من خالل التعاريف قبله يتبين أن اإلعالم مرتبط في 

اية بمجال معين، ثم إن عبارة إبالغ تفيد إملام املستهلك بما سيتعاقد حوله؛ بحيث يصبح اإلعالم عبارة البد

   .104عن بيانات أو تعليمات يمكن أن تقدم توضيحا للمتعاقد عن العقد

وعرف أيضا بأنه "التزام عام سابق على التعاقد يحدد محله في قيام املقرض بإخطار الطرف اآلخر بجميع 

  .105علومات املتعلقة بالعقد املراد إبرامه سواء من حيث أوصاف الش يء محل العقد أو مداه أو شروطه"امل

و قد عرفه الفقيه الفرنس ي "ماكنان" قائال " االلتزام باإلعالم يقض ي بأن من يبيع سلعة أو يقدم خدمة يجب 

ة للسلعة أو الخدمة محل التعاقد عليه قبل إبرام العقد أن يخبر أو يعلم الطرف اآلخر بالخصائص األساسي

 . 106و كذا شروط العقد و ظروفه و قد يمتد هذا االلتزام إلى مرحلة تنفيذ العقد في صورة التزام بالتعاون"

                                                           
 .1، ص 2000لسالم، االلتزام باإلفصاح في العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى ـ سعيد عبد ا102

نية و نو ــ أورده محمد بكوري، حماية مستهلك العقار ــ خدمة التوثيق نموذجا ــ ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القا  

 .103، ص 2011/2012محمد األول، وجدة،  االقتصادية و االجتماعية ، جامعة
و األعمال، ـ عبد الرحيم شميعة و إيمان ألتيس، " حماية املستهلك بين اإلعالم القانوني و التأهيل املجتمعي في القانون املغربي"، مجلة القانون 103

  www.droitentreprise.org ، املجلة منشورة على موقع135، ص2016"عدد خاص بحماية املستهلك" نونبر  11العدد 
 ـ محمد العروص ي، االلتزام باإلعالم خالل مرحلة تكوين عقد البيع مع إدخال قانون حماية املستهلك و قانون سالمة املنتوجات و الخدمات،104

 .23، ص2012مطبعة سجلماسة، الطبعة الثانية 
نونية التجارة االلكترونية و ضوابط  حماية املستهلك في املغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القاـ إيمان ألتيس، 105

 .24، ص 2014و االقتصادية و االجتماعية، جامعة املولى اسماعيل مكناس، نونبر 
 .une théorie, paris.I.L.G.DJ, 1992,  p 44’ts, essai dinformation dans les contra’obligation d’Muriel Fabre magnan, lـ 106

دية ـ أورده مهدي منير، املظاهر القانونية لحماية املستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصا

   .43، ص 2004/2005واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، 

http://www.droitentreprise.org/
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من خالل التعريف أعاله؛ نستنتج أن االلتزام باإلعالم هو عبارة عن التزام يقع على عاتق املنهي في املرحلة 

حلة املفاوضات حيث يلتزم املقرض )املنهي( بتقديم املعلومات واإلرشادات التي السابقة على التعاقد، أي مر 

تسمح للمستهلك املقترض بتكوين فكرة واضحة عن العقد و محله؛ و تبصيره بكل أمر يمكن أن يؤثر على 

، ففي إطار 107قراره في إبرام العقد من عدمه و بذلك تكون إرادة املقترض حرة في التعبير عن القبول 

لقواعد العامة يجب على كل شخص أن يتقص ى بنفسه ظروف العقد، حيث يفترض فيه على أنه أكثر ا

الناس حرصا و قلقا على صيانة حقوقه و مراعاة مصالحه و ذلك تكريسا ملبادئ الحرية التعاقدية، إال أنه 

ملتعلقة بالخدمة مع التطورات الصناعية و التكنولوجية أصبح املنهي على علم بمجموعة من املعلومات ا

  .108محل العقد الذي يجمعه باملستهلك مقابل جهل هذا األخير بها

وبهذا فإنه من شروط قيام االلتزام باإلعالم بصفة عامة؛ أن يكون املقترض غير مضطلع على مضمون 

 . العقد؛ ثم ان يكون املقرض عاملا ومطلعا عليها

فرنس ي "جوكالن" في منتصف القرن العشرين، حيث يرجع الفضل في ظهور مصطلح اإلعالم إلى الفقيه ال

توصل إلى أن هناك التزاما ملقى على عاتق املتعاقد البارز في العملية التعاقدية يفرض عليه ضرورة تزويد 

، و يعتبر من أبرز الفقهاء الفرنسيين الذين 109الطرف اآلخر بكل املعلومات الالزمة ملعرفة مضمون العقد

اف بنظرية مستقلة باإلدالء بالبيانات في العقود حيث قال" أليس من األجدى عوض تحمسوا للقول باالعتر 

البحث عن ما إذا كانت إرادة املتعاقدين مشوبة بالتدليس، االكتفاء فقط بالتركيز عن سلوك املتعاقد الذي 

 .110خرق التزامه بالتبصير"

املشرع لتنظيمه بصورة قانونية كما  بعد أن حاول الفقه تأسيس نظرية مستقلة لاللتزام باإلعالم، تدخل

و القرار الوزيري الصادر  1993111فبراير  18فعل املشرع الفرنس ي في مدونة االستهالك الصادرة بتاريخ 

                                                           
 .25مرجع سابق، صـ خديجة مض ي، 107
 .136ـ عبد الرحيم شميعة و إيمان ألتيس، مرجع سابق، ص  108
 .15ـ نجاة عصادي، مرجع سابق، ص 109
 M. de Juglant, modification de renseignement dans les contrats, Revu trimestrielle de droit civile, 1945, p 3.ـ  110

 .260ـ أورده العربي مياد، مرجع سابق، ص     
من مدونة االستهالك" يتوجب على املنهي أن يضع املستهلك قبل إبرام العقد أمام علم واف حول املواصفات و  L 111_1ـ جاء في املادة 111

 الخصائص الرئيسية لألموال و الخدمات موضوع البيع". 

 Article L111-1 : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 

professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes ". 
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املتعلق بتسويق الخدمات املالية  2005يونيو  6الصادر في  2005/648و املرسوم رقم  1987دجنبر  3بتاريخ 

على ما يلي: " على كل  6في قانون حماية املستهلك، حيث نصت املادة  عن بعد، و كذلك فعل املشرع املصري 

مورد و معلن إمداد املستهلك باملعلومات الصحيحة عن طبيعة املنتج و خصائصه و تجنب ما قد يؤدي إلى 

 .112انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى املستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط"

 عالم و تمييزه عن املؤسسات املشابهة لهالفقرة الثانية : طبيعة االلتزام باإل 

إن االلتزام باإلعالم قد يختلط مع بعض املؤسسات التي تتشابه معه لذا البد من تمييزه عما يشابه من تلك 

  )أوال(.لكن قبل ذلك البد من تحديد الطبيعة القانونية له  )ثانيا(،املؤسسات 

 أوال: طبيعة االلتزام باإلعالم

التي يقدمها املنهي إلى املستهلك في إطار القروض العقارية تقوم بدور أساس ي في تنوير رضاه، إن املعلومات 

ذلك عن طريق تكوين فكرة عن مضمون العقد بغية الوصول إلى إبرامه و هو على بينة من أمره، إذ أن 

ي يؤثر على إرادة إهمال أو تجاهل املؤسسة البنكية لهذا االلتزام ينتج عنه نوع من التعتيم، األمر الذ

املستهلك، مما قد يؤدي بالضرورة إلى اختالل توازن العقد، فحق املستهلك في الحصول على املعلومات 

، 113املتعلقة بالقرض العقاري قبل إبرام العقد تضع على عاتق املؤسسة البنكية املقرضة االلتزام بإعالمه

 وقد تنازع األمر اتجاهان: وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة االلتزام باإلعالم؛

االلتزام باإلعالم؛ التزام  األول يرى بأنه التزام ببذل عناية أو وسيلة، حيث يذهب أغلب الفقهاء إلى القول أن

بوسيلة تماما كما هو الشأن بالنسبة لاللتزام باإلعالم عندما يشكل التزاما رئيسيا في العقد، كعقد النصح 

 .114مثال

ي املرحلة السابقة عن التعاقد هو تطبيق لاللتزام ببدل عناية ألن مقدم الخدمة ــ القرض فااللتزام باإلعالم ف

العقاري مثال ــ ملزم باإلدالء بالبيانات و املعلومات وفقا للقانون و لكنه ال يضمن تحقق النتيجة املرجوة؛ 

                                                           

نون روحة لنيل الدكتوراه في القاــ راجع بهذا الخصوص: أمينة أضريبينة، الحماية القانونية للمستهلك في نطاق عقود التجارة اإللكترونية، أط  

 .  172ـ171،  ص 2014/2015الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
 بإصدار قانون حماية املستهلك . 2006لسنة  67ـ القانون رقم 112
م قرض العقاري نموذجاـ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلو ـ ال 31.08ـ رشيد ملسيح، حماية املستهلك وفق قانون رقم113

 .22، ص2012/2013القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، 
 .82ـ81ـ للتوسع أكثر راجع بوعبيد عباس ي، مرجع سابق، ص 114
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ذا الرأي إلى أن ؛ و يستند أصحاب ه115فهو غير مسؤول عن استيعاب املقترض لتلك املعلومات أم ال

االلتزام باإلعالم يتأثر زيادة و نقصانا بفعل الظروف، وأن النتيجة املطلوبة من االلتزام احتمالية التحقق 

 . 116فقط وليست مؤكدة

تجاه الثاني يرى أن االلتزام باإلعالم هو التزام بتحقيق نتيجة و ليس ببدل عناية، و ال شك أن هذا ما اال

، و يترتب 117ستهلك، ألن في ذلك تخفيفا لعبء اإلثبات خاصة و أنه الطرف املذعنيقتضيه منطق حماية امل

على ذلك أنه إذا خالف املقترض)املدين( التزامه يجب على املقرض)الدائن( إثبات عدم التنفيذ من قبل 

ة املقترض لاللتزاماته حتى تتقرر مسؤوليته، لذا كان على التشريع جعله التزاما عقديا  بتحقيق نتيج

 . 118للتخفيف من عبء اإلثبات على املقترض

ويرى محمد أحمد عبد الحميد أحمد أن االلتزام باإلعالم هو التزام محدد أي التزام بتحقيق نتيجة، ذلك 

أنه غالبا ما يكون االلتزام هذا قانونيا، يحدد املشرع طبيعته ومداه ويرسم مالمحه فضال عن أنه يحدد عبء 

 .119إثبات هذا االلتزام

إن الجدل حول طبيعة االلتزام باإلعالم لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أن هناك من الفقهاء من ذهب 

للقول بأن االلتزام باإلعالم إما ذو طبيعة عقدية أو غير عقدية، فالرأي األول يرى أن االلتزام قبل التعاقدي 

في تكوين العقد والتي تعتبر أن باإلعالم ذو طبيعة عقدية ويؤسس هذا االتجاه رأيه على نظرية الخطأ 

االلتزامات السابقة على التعاقد التزامات عقدية تأسيسا على قيام املسؤولية العقدية، فهو بهذا املعنى 

 .120يستمد من العقد نفسه و يستمر أثناء تنفيذه

                                                           
 . n, dalloz,paris,2010, p 138éditio émeDaniel Mainguy, contrats spéciaux, 7ـ115

و  حقوق ـ أوردته شهيناز رفاوي، االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم  في عقود االستهالك، رسالة لنيل شهادة املاجستر في قانون األعمال، كلية ال

 .29، ص 2015/2016العلوم السياسية، جامعة سطيف، 
 .82ـ بوعبيد عباس ي، مرجع سابق ، ص 116
 .86ـ85راجع بوعبيد عباس ي، نفس املرجع، ص  ـ للتوسع أكثر117
 و ـ كمال مقراني و زهير رمضان ، االلتزام باإلعالم كوسيلة لحماية املستهلك، مذكرة لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص، كلية الحقوق 118

 .16، ص2017العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .287، ص 2015د، الحماية املدنية للمستهلك التقليدي واإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، طبعة ـ محمد أحمد عبد الحميد أحم119
، ص 2008دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ـ، مطبعة القدس، الطبعة الثانية،  -ـ عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك 120

204-205. 
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الرض ى الذي ويذهب رأي ثاٍن إلى القول بأنه ذو طبيعة غير عقدية، ويؤسس هذا االتجاه رأيه على القول أن 

هو ركن من أركان العقد لم يتحقق بعد وأنه ليس من املعقول أن ينشأ الفرع قبل األصل وأن ينشأ االلتزام 

، وهناك من ذهب للقول أن االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم ذو طبيعة عقدية إذا ما 121قبل نشوء مصدره

ط حتمية ومن أجل رض ى سليم وخال من جاء قبل إبرام العقد بهدف استيفاء رض ى املتعاقد اآلخر لشرو 

، والتمييز بين اإلعالم ما إذا كان ذا 122العيوب، في حين يكون غير عقدي إذا كان مجرد أثر للعقد فقط

 123طبيعة عقدية أو غير عقدية يستتبع أثرا مهما وهي طبيعة املسؤولية التي يجب تطبيقها فهناك من الفقه

يرية عندما يتم اإلخالل بااللتزام باإلعالم غير التعاقدي، في حين من يرى بتطبيق قواعد املسؤولية التقص

 تطبق قواعد املسؤولية العقدية عند املساس بقواعد اإلعالم ذو الطبيعة العقدية.

إن االلتزام باإلعالم بهذا املعنى له ما يبرره من الناحية القانونية؛ فإنه بعد أن أثبتت النظرية التقليدية للعقد 

في عيوب الرض ى عجزها عن حماية الطرف الضعيف كان البد من البحث عن وسيلة قانونية جديدة املتمثلة 

 .124تساهم في تحقيق التوازن بين أطراف العالقة التعاقدية

هو  فإنه نرى بأن هذا االلتزام 31.08وباعتبار أن املشرع املغربي لم يحدد طبيعة االلتزام في إطار قانون رقم 

نون فقط، نظرا ألن املشرع الزم املنهي بإعالم املستهلك بكل املعلومات الضرورية طبقا للقا التزام ببذل عناية

ون دولم يلزمه من التأكد من استيعاب املستهلك لها، وبالتالي فاملنهي ملزم بالقيام به تحت طائلة الجزاء وما 

 فقط. ذلك فهو غير مسؤول ولذا يبقى االلتزام باإلعالم هو  التزام ببذل عناية

 ثانيا : تمييزه عن املؤسسات املشابهة له

 يتميز اإلعالم عن بعض املفاهيم التي تقترب من معناه مثل تقديم االستشارة والنصيحة والدعاية واإلعالن:

يتميز االلتزام باإلعالم عن تقديم االستشارة، فاألول هو التزام عام سابق على التعاقد يجد مجاله في املرحلة 

دية ويستمد وجوده من مبادئ القانون، أما تقديم االستشارة الفنية فهو تعهد متعلق بتنفيذ قبل التعاق

                                                           
 .205-204املرجع، ص ـ عمر محمد عبد الباقي، نفس 121
  282ـ محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص 122
tome 3, les obligation, le contrat collection civil, Edition economica, paris , Droit civil Christian Larromet   on Editi éme3 , ,ـ123

1996, p335.    

 .36ـ أوردته إيمان ألتيس، مرجع سابق، ص 
لي حفيظة بتقة، االلتزام باإلعالم في عقد االستهالك، رساله لنيل دبلوم املاستر في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكـ 124

 .15ـ 14، ص2012/2013محند، البويرة، 
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عقد معين نشأ صحيحا بين طرفين يلتزم فيه أحدهما بتقديم معلومات وبيانات معينة في مجال قانوني أو 

 .125فني مقابل أجر محدد

ف الدعاية عن اإلعالم في كونها وجها من يتميز االلتزام باإلعالم كذلك عن الدعاية واإلعالن، حيث تختل

وجوه ممارسة نشر األفكار و اآلراء الخاصة بموضوع معين ومحاولة تجميع مؤيدي تلك األفكار؛ وهدف 

الدعاية غير مادي فهي ال تسعى إلى تحقيق الربح من وراء األنشطة املمارسة، أما اإلعالن فإنه يهدف بصفة 

ت من أجل تحقيق الربح فهو مصدر مهم لعلم املستهلكين بوجود العديد أساسية إلى ترويج السلع والخدما

 .126من السلع والخدمات التي يجهلون وجودها

و الواقعية، ويبدو هذا الفرق  أما االلتزام باإلعالم و النصيحة؛ فإن هناك فرقا بينهما من الناحية املنطقية

تقديم املعلومات للمقترض، أما محل النصيحة  مجسدا في املحل، فمحل اإلعالم هو  من الناحية املنطقية

فيشمل على تقييم للمنافع املتوخاة من العقد، أما املبررات الواقعية فتتجسد في عدم التكافؤ بين طرفي 

 .127العقد ليس من الناحية االقتصادية فقط بل حتى من ناحية املعلومات املتصلة بالعقد

 نواعه و جزاءات االخالل بهاملطلب الثاني: أسس االلتزام باإلعالم وأ

يجد االلتزام باإلعالم املجال الخصب لتطبيقه في عقد القرض العقاري بالنظر لكون أحد أطرافه شخصا 

محترفا مما استدعى ضرورة التزام املؤسسة البنكية بواجب إعالمه وتمكينه من الحصول على املعلومات 

ثالثة شروط؛ أولها متعلق بموضوع اإلعالم، حيث يشترط الضرورية، ولهذا يشترط لقيام االلتزام باإلعالم 

أن تكون للمعلومات صلة وثيقة بموضوع التعاقد، من شأن املقترض إذا علم بها أن يغير من موقفه إزاء 

العقد وعليه يجب على البنك أن يوضح الهدف الذي يرمي إليه من العقد واملنفعة التي ينتظرها، والشرط 

رض نفسه، حيث يشترط في املقترض أن يكون جاهال باملعلومات العقدية الالزمة لتنوير الثاني يتعلق باملقت

رضاه، لكن هذا ال يعفيه من القيام بواجب االستعالم ليبرر جهله باملعلومات، ثم الشرط الثالث ويتعلق 

في االشخاص باملقرض، حيث يجب أن يكون على علم ودراية بهذه املعلومات ويفترض تحقق هذا األمر دائما 

                                                           
 .218-217ـ عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص 125
 .28-27ـ خديجة مض ي، مرجع سابق، ص126
 .129أحمد القيس ي، مرجع سابق، ص ـ عامر قاسم 127
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املحترفين كاملؤسسات البنكية التي يصعب عليها االدعاء بجهل األمور الفنية والتقنية املرتبطة بالقرض ألن 

 .128لديها كل االمكانيات للوفاء بهذا االلتزام

 الفقرة األولى: أسس االلتزام باإلعالم و أنواعه

 ، ويمكن تناول عناصر هذه)ثانيا(تتعدد أنواعهكما  )أوال(تختلف األسس التي يقوم عليها االلتزام باإلعالم

 الفقرة على النحو التالي:

 أوال: أسس االلتزام باإلعالم 

 تختلف األسس التي يقوم عليها االلتزام باإلعالم و يمكن التطرق إليها على الشكل التالي:

 ـ أساس االلتزام باإلعالم هو قواعد األخالق 1

هي عالقة متطورة باستمرار، وال شك أن العدالة في جوهرها تعبر عن  129إن العالقة بين القانون واألخالق

ما في الفكرة األخالقية من مضامين وهو ما يفرض صلة وصل بين املفاهيم القانونية واألخالقية في األعمال 

، إال 130القانونية عموما، وهذه الصلة تنتمي إلى حماية املستهلك بصفة خاصة واملتعاقدين بصفة عامة

في إطار القواعد العامة للتعاقد ال يوجد من حيث املبدأ التزام عام باإلعالم، حيث يتعين على كل طرف  أنه

الدفاع عن مصالحه الخاصة في العملية التعاقدية، فاملستهلك أشد الناس حرصا على صيانة حقوقه 

علومات الوافية عن ومراعاة مصالحه وله أن يمتنع عن التعاقد، أما تبصير الطرف اآلخر وتزويده بامل

خصائص محل العقد )القرض العقاري( وظروف التعاقد كلها واجبات أخالقية ال تدخل ضمن االلتزامات 

املفروضة قانونا على األطراف، وتزداد قوة هذه الضرورة األخالقية إذا أخذنا بعين االعتبار أن الطرفين في 

"إن االلتزام باإلعالم هو من مظاهر حماية  "ريبير"، وفي هذا يقول 131عالقتهم يغلب عليها الطابع الشخص ي

قواعد األخالق في نطاق العقد، قبل أن يكون حماية اإلرادة من التدليس والغلط وأن الصراع بين اإلرادتين 

                                                           
 ةـ عبد املهيمن حمزة، النظام القانوني للقروض البنكية العقارية املخصصة للسكن ـ دراسة في األسس النظرية والجوانب العملية ـ ، أطروح128

، ص 2012/2013ك السعدي، طنجة، لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة عبد املال

359. 
نظرية  -ـ للتوسع أكثر حول العالقة بين القانون و األخالق راجع: إدريس الفاخوري ودنيا مباركة، مدخل للقانون الوضعي، الجزء األول 129

 .30، ص 2012، دون ذكر املطبعة، طبعة -القانون 
 .210-209ـ عمرو قريوح، مرجع سابق، ص 130
 .210-209نة، مرجع سابق، ص ـ أمينة أضريبي131
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يرمي إلى تحقيق أكبر قدر من املصالح وإن كان مفيدا لنشاط وحركة الجميع، إال أنه يجب أن يكون في حدود 

 .132بأن ال يكتم املتعاقد اآلخر ما يعلمه من أمور تهمه" قواعد األخالق

 ـ أساس االلتزام باإلعالم هو حسن النية 2

يعتبر مبدأ حسن النية الواجب توفره في املرحلة السابقة عن قيام العقد ضمانة أساسية إلعادة تخليق 

حسن النية واألمانة في التعامل بين العالقة التعاقدية، بهذا املعنى يعد االلتزام باإلعالم من مستلزمات مبدأ 

املتعاقدين، حيث أنه في الغالب ما يكون أطراف العقد متفاوتين من حيث القوة و املعرفة وهي الخاصية 

التي تظهر بجالء في عقود القرض العقاري، حيث نجد طرفا عاملا ومدركا ألبعاد العقد وهي مؤسسة االئتمان 

، وقد أخذ املشرع املغربي بهذا 133تبطة بالتصرف القانوني وهو املستهلكوطرف غير مدرك لجل البيانات املر 

وهو ال يلزم  كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية؛ حيث جاء فيه: " 134من ق.ل.ع 231املبدأ في إطار الفصل 

أو اإلنصاف وفقا  بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات االلتزام التي يقررها القانون أو العرف

لكن نجد أن املشرع املغربي قصره على مرحلة تنفيذ العقد فقط ولم يشمل مرحلة  "؛ ملا تقتضيه طبيعته

قبل إبرام العقد، بالتالي فإن فرض حسن النية في تنفيذ العقد يفقد كل جدوى إذا لم يتم فرضه أيضا في 

لضروري أن يحكمه ويشمله مرحلة إنشاء العقد، ألن هذا األخير يشكل جسدا واحدا وبالتالي يكون من ا

مبدأ حسن النية في جميع مراحل إبرام العقد، وااللتزام باإلعالم املبني على حسن النية يتضمن شقين؛ 

أولهما شق إيجابي يتمثل في اإلدالء بكل املعلومات والبيانات التي من شأنها تنوير إرادة املتعاقد من الناحية 

 .135يتمثل في عدم كتمان الحقيقة عن املتعاقد اآلخر القانونية والعملية وثانيهما شق سلبي

                                                           
 . édition, 1999, p74 éme, la règle morale dans les obligations civiles, 4 Ripert -Gـ132

املتعلق بتحديد تدابير حماية  31.08ـ أورده أبو بكر مهم، حماية املستهلك املتعاقد ـ دراسة تحليلية معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم 

 .25، ص 2017ة الكرامة الرباط، الطبعة األولى املستهلك ـ، مطبع
صادية تـ إبراهيم  وجعيدان، حماية املستهلك في القروض العقارية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالق133

 .69، ص2010الرباط، -واالجتماعية السويس ي، جامعة محمد الخامس السويس ي
املتعلق بقانون االلتزامات والعقود، لم تصدر الصيغة العربية  1913أغسطس  12املوافق ل  1331رمضان  9صادر بتاريخ ـ ظهير شريف 134

على جميع املحاكم املغربية، أما الصيغة الفرنسية منه  1965لهذا النص في الجريدة الرسمية وإنما وقع تعريبه ووزعته وزارة العدل منذ سنة 

الصادر بتنفيذه الظهير  31.18، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 78، ص 1913.09.12بتاريخ  46الرسمية عدد فقد صدرت في الجريدة 

ذي الحجة  24، املؤرخة في 6807، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 2019غشت 9املوافق ل  1440دي الحجة  7، بتاريخ 1.19.114الشريف رقم 

 .5885 ، ص2019غشت  26املوافق ل  1440
 .23ـ أبو بكر مهم، مرجع سابق، ص 135
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أن مبدأ حسن النية لم يعد كافيا لضمان سالمة العقود بحكم عدم  136وفي هذا اإلطار يرى بعض الفقهاء

وضوح هذا املبدأ ونسبيته وعدم فاعلية نظرية عيوب الرض ى، لذا حاولوا تأسيس نظرية خاصة باإلعالم 

 كالتزام قائم ومستقل بنفسه.

 أساس االلتزام باإلعالم هو التوازن العقدي - 3

تقوم املعلومات التي يلزم املنهي بتقديمها إلى املستهلك في إطار القروض العقارية بدور أساس ي في تنوير رضاه 

و تسمح له بتكوين فكرة عن مضمون العقد، األمر الذي يجعل إهمال أو تجاهل املؤسسة البنكية لهذا 

أن يخلق نوعا من التعتيم الذي يؤثر على إرادة املستهلك و هو ما سيترتب عنه كنتيجة االلتزام من شأنه 

حتمية اختالل التوازن العقدي، لذا حتى يكون هناك نوع من املساواة بين طرفي العقد فعلى املؤسسة 

تقتض ي أن ؛ و على هذا يظهر أن العدالة التعاقدية 137البنكية املانحة للقروض أن تلتزم بإعالم املستهلك

يكون األطراف متساوين في املعلومات التي يتوفرون عليها بشأن العملية التي يقدمون عليها؛ لذلك فإن 

املنطق يفرض على املتعاقد الذي يتوفر على معلومات تهم محل العقد أن يعلم الطرف األخر بها حتى يتعاقد 

ره باألساس في عدم املساواة في املعلومات التي يتوفر و هو على بينة من أمره لذا فإن االلتزام باإلعالم يجد تبري

 .138عليها األطراف

فنتيجة املركز القانوني الذي تتمتع به املؤسسة البنكية على حساب املقترض يعد اختالل التوازن العقدي 

جاوزة أساسا لاللتزام باإلعالم، لكن واقع األمر يضعنا أمام حقيقة ال مفر منها هي أن هذه األسس أصبحت مت

و باألخص في التشريع املغربي فااللتزام باإلعالم في إطار العقود االستهالكية تفرضه نصوص القانون و هذا 

 ما سنتطرق إليه في العنوان أسفله.

 أساس االلتزام باإلعالم هو القانون  - 4

العقاري ذلك أن جل يعتبر القانون هو املصدر األساس ي لإلعالم في عقود االستهالك و منها عقد القرض 

تبنت قانون االستهالك و ضمنته هذا االلتزام، و املشرع املغربي لم َيِحْد عن هذه القاعدة،  139التشريعات

                                                           
 .=104، ص 1994ـ و هم ـ أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية املدنية للمستهلك إزاء املضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة 136

 .Ghestin, la notion l’erreur dans la droit positif actuel, thèse, Paris, 1961 ـ J  ــ=

 .259العربي مياد، مرجع سابق، ص  ـ أورده
 .371، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى  –دراسة مقارنة  –ـ عبد املنعم موس ى إبراهيم، حماية املستهلك 137
 .20ـ أبو بكر مهم، مرجع سابق، ص 138
 ـ و نجد من هذه التشريعات :139
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، كما 140في القسم الثاني منه املعنون بإعالم املستهلك 31.08حيث نظم االلتزام باإلعالم في القانون رقم 

 أشار إليه في نصوص قانونية أخرى.

 31.08باإلعالم في القانون رقم  أ ـ االلتزام

من نفس القانون أوجب املشرع على املنهي التعريف باملميزات  142و الخامسة 141باستقراء املادتين الثالثة

األساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ثم اسم املورد و ثمن السلعة أو الخدمة املعروضة 

مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته، وأن يقدم إليه املعلومات التي من شأنها 

 .143ثم التكلفة اإلضافية لجميع الخدمات التي يلزم املستهلك بأدائها

 ب ـ االلتزام باإلعالم في قوانين أخرى 

                                                           

 جاء فيها " يجب على كل متدخل أن يعلم املستهلك 17في الجزائر في املادة  2009لسنة  03-09قانون حماية املستهلك و قمع الغش رقم  -

 .24بكل املعلومات املتعلقة ..." ــ راجع  مقراني كمال و رمضان زهير ، مرجع سابق ص 

 " يتعين على املزود إعالم املستهلك بواسطة ..." 1992من قانون االستهالك التونس ي لسنة  16الفصل  -

 منها، السابق إيرادها. L 111_1ك الفرنسية في املادة مدونة االستهال -

     .    289ـ راجع : محمد أحمد عبد الحميد أحمد ، مرجع سابق، ص  منه. 5في املادة  2006لسنة  67قانون حماية املستهلك املصري رقم  -
، و بالتحديد من 31.08بعض أحكام القانون رقم املتعلق بتطبيق  2.12.503ـ كما خصص إلعالم املستهلك القسم الثاني من املرسوم رقم 140

 .28إلى املادة  7املادة 
أو  ةـ جاء في مضمون املادة  الثالثة "يجب على كل مورد أن يمكن املستهلك بأي وسيلة مالئمة من معرفة املميزات األساسية للمنتوج أو السلع141

ى الحال، وأن يقدم إليه املعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام الخدمة وكذا مصدر املنتوج أو السلعة وتاريخ الصالحية إن اقتض 

 باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.

ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم املستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العالمة أو العنونة أو اإلعالن أو بأي طريقة مناسبة أخرى 

بتعريفات الخدمات وطريقة االستخدام أو دليل االستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو بأسعار املنتوجات والسلع و 

 تقديم الخدمة، وعند االقتضاء، القيود املحتملة للمسؤولية التعاقدية.

 تحدد إجراءات اإلعالم بنص تنظيمي."
و التعريفة الثمن أ 3أو التعريفة التي يكون اإلعالم بهما إجباريا تطبيقا للمادة  يجب أن يشمل البيان املتعلق بالسعر " 5ـ جاء في مضمون املادة 142

 اإلجمالية التي يتعين على املستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة املضافة وجميع الرسوم األخرى وكذا التكلفة اإلضافية لجميع

 الخدمات التي يلزم املستهلك بأدائها ."
السابق ذكره" يجب أن تكون تعريفة كل خدمة من الخدمات موضوع اإلعالن في األماكن التي  2.12.503من املرسوم رقم  14دة ـ جاء في املا143

 يتعرض فيها الخدمة على العموم.

واضحة و مقروءة يشمل هذا اإلعالن اإلشارة في وثيقة واحدة، إلى الخدمات املعروضة  و أسعار كل واحدة منها. و يحب أن تكون هذه الوثيقة 

 للمستهلك في املكان الدي يتم استقباله فيه عادة."
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أو يجب على كل منتج منه: "  59من هذه القوانين نجد قانون حرية األسعار و املنافسة، حيث جاء في املادة 

مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري سلعة أو منتوجا أو يطلب تقديم خدمة 

  ألجل نشاط منهي، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.

وتشمل هذه الشروط تلك املتعلقة بالتسديد وضمانات األداء، وإن اقتض ى الحال، التخفيضات املمنوحة 

 يخ تسديدها. يتم اإلخبار املذكور بأي وسيلة مطابقة ألعراف املهنة".أيا كان تار 

 144املتعلق بمؤسسات االئتمان و الهيئات املعتبرة في حكمها 103.12من القانون رقم  154كما نصت املادة 

على ما يلي: "يجب أن يخبر الجمهور وفق الكيفيات املحددة بمنشور يصدره والي بنك املغرب بعد استطالع 

أي لجنة مؤسسات االئتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات االئتمان على عملياتها وال سيما فيما يتعلق ر 

رغم أن الفصلين معا استعمال مصطلح ، بسعر الفوائد املدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة"

 روط الخدمة و التزامات األطراف.بمعنى إطالع العمالء أو الزبناء أو املستهلكين بصفة خاصة على ش؛ اإلخبار

ها كما أشار املشرع إلى االلتزام باإلعالم في قانون زجر الغش في البضائع؛ حيث جاء في املادة الرابعة ) بند

ل األول و الثاني( ما يلي: " تطبق العقوبات املنصوص عليها في الفصل االول على كل من خادع املتعاقد أو حاو 

 خداعه:

 ائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر املفيدة؛في ماهية البض -

 أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من االتفاق أو االعراف أن تعيين النوع أو املنشأ املنسوب زورا إلى -

 البضائع يجب اعتباره السبب األساس ي اللتزام املتعاقد؛".

منه على ما يلي: "  9علق بالسلفات الصغرى ؛ فقد نصت املادة هذا اإلعالم و اإلخبار طال حتى القانون املت

يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تطلع الجمهور وخاصة بتعليق ملصقات في مكاتبها على الشروط 

املطبقة على عمليات منح السلف الصغير التي تقوم بها والسيما فيما يتعلق بسعر الفائدة والعموالت 

من مدونة  10ها التي يتحملها املستفيد من السلف الصغير."، كما نصت املادة ومصاريف امللف وغير 

التأمينات  على أنه: " يسلم املؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد نسخة من مشروع العقد يتضمن السعر 

                                                           
صادر في فاتح  1.14.193يتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  103.12ـ قانون رقم 144

، 2015يناير  22املوافق ل  1436بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  6328عدد ، املنشور بالجريدة الرسمية 2014ديسمبر  24املوافق ل  1436ربيع األول 

 .462ص 
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أو بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات واالستثناءات املتعلقة بها وسعر هذه الضمانات 

 زامات املؤمن له".والت

 ثانيا: أنواع االلتزام باإلعالم

إن االلتزام باإلعالم حسب ما تم التطرق إليه أعاله أنواع مختلفة؛ فهو إما أن يكون التزاما عاما باإلعالم 

نظمه املشرع املغربي في الباب األول من القسم الثاني؛ ثم التزام خاص باإلعالم يتضمن اإلعالم عن خصائص 

ت املميزة للخدمة ثم ثمن و شروط تقديم الخدمة و الزم املنهي بتضمين ذلك اإلعالم بيانات محددة أو الصفا

 . 145و أخيرا االلتزام بأجل التسليم و ذلك ضمن الباب الثاني من القسم الثاني

م إلى باإلضافة للنوعين السابقين من االلتزام باإلعالم، نجد أن هناك من زاد عن ذلك فقسم االلتزام باإلعال 

تعاقدي يسري طوال فترة تنفيذ العقد و هو إما مرتبط بالعقد نفسه أو ناتج عن العقد؛ ثم هناك التزام 

كما هناك التزام باإلعالم املنعكس على تنفيد العقد يقتصر فيه املنهي بتنفيذ  146باإلعالم قبل التعاقدي

 .147م وظيفيالتزامه باإلعالم فقط وآخر منعكس على رض ى املتعاقدين و هو إعال 

ومن جانبه حاول القضاء تطبيق هذا االلتزام، فقد سبق ملحكمة النقض أن قضت في قرار صادر عنها سنة 

" يتعين على املتعاقد ذي الخبرة في مجاله أن يوضح للمتعاقد اآلخر جميع املعطيات  جاء في قاعدته: 2012

ائلة مسؤولية املحترف عن األضرار التي قد التي ال يمكن لهذا األخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت ط

 تترتب عن إخفاء هذه املعلومات".

إن ما يمكن مالحظته على النصوص املنظمة لاللتزام اإلعالم أعاله؛ أنها لم تتضمن االلتزام باإلعالم بالشكل 

برام العقد و ، إال أن الغاية منها هو تبصير املستهلك و حمايته قبل إ31.08املنصوص عليه في قانون رقم 

                                                           
في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أو تقديم خدمات إلى املستهلك، " 31.08من القانون رقم  12ـ جاء في مضمون املضمون املادة 145

تنظيمي وكان تسليم املنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات غير فوري،== ==يجب إذا تجاوز الثمن أو التعريفة املتفق عليها الحد املقرر بنص 

األجل الذي يتعهد فيه  على املورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو املخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك

 بتسليم املنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات".
 ثر راجع : ـ التوسع أك146

 .30-29-28ـ خديجة مض ي ، مرجع سابق ،ص 

 .325-324، ص 2016يوليوز   14ـ رضوان الكبا ،"حماية املستهلك من خالل فرض االلتزام باإلعالم "، مجلة املنارة  العدد 
 . 52-51ـ التوسع أكثر في هذه األنواع من االلتزامات راجع: نجاة عصادي، مرجع سابق ، ص 147
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يبقى االلتزام املنصوص عليه في القانون قبله هو األصل ألن املشرع املغربي خصه بتنظيم دقيق وحدد 

 إجراءاته. 

 الفقرة ثانية: جزاءات االخالل بااللتزام باإلعالم 

في توفير قدر كاف من الحماية للطرف الضعيف في عقود القرض  148إن ما يظهر رغبة املشرع املغربي

من القانون  173العقاري هو ترتيب جزاء قانوني على كل منهي لم يقم بتنفيذ التزامه هذا، حيث نص  في املادة 

درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا  5.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من  على أنه: " 31.08رقم 

انون والنصوص املتخذة لتطبيقه"، و الظاهر من املادة أن املشرع املغربي رغم توقيعه الجزاء؛ إال أن الق

قيمة الغرامة املالية لم تكن كافية لذا كان عليه الرفع منها ألن املؤسسة البنكية لها من النفوذ و القوة 

 قترض.االقتصادية ما يجعلها تخالف املقتضيات القانونية  وتتعسف تجاه امل

إلى جانب ذلك أعطى املشرع للمقترض الحق في فسخ االلتزام الذي يربطه باملنهي دون اللجوء إلى القضاء إذا 

 31.08من القانون رقم  13149تجاوز املقرض أجل سبعة أيام في تقديم الخدمة طبقا ملا نصت عليه املادة 

ممارسة هذا الحق داخل أجل خمسة أيام بعد  ما لم ُيْعَز هذا التأخير إلى قوة قاهرة، و يجب على املقترض

انصرام السبعة أيام، كما أعطى للمقترض الحق في املطالبة بالفوائد القانونية ابتداء من اليوم الثامن في 

من القانون رقم  14150حالة عدم ارجاع املبالغ التي تسلمها خالل أجل سبعة أيام من تسلمها طبقا للمادة 

عقوبة عبارة عن  L111.1شرع الفرنس ي فقد رتب عن مخالفة مقتضيات املادة ، أما بالنسبة للم31.08

                                                           
 .293ع املصري فلم يرتب أي جزاء عن ذلك. ــ راجع محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، صـ أما املشر 148
دون  بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك، 12ـ جاء في مضمون املادة : " إذا تم تجاوز األجل املنصوص عليه في املادة 149

ل، ذي يربطه باملورد فيما يتعلق بالسلعة غير املسلمة أو الخدمة غير املقدمة بأية وسيلة تثبت التوصاللجوء إلى القضاء، أن يفسخ االلتزام ال

 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  260و  259وذلك بالرغم من جميع األحكام التعاقدية املخالفة ودون املساس بأحكام الفصلين 

 ت والعقود.( بمثابة قانون االلتزاما1913أغسطس  12)

 املستهلك الحق املذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام املنصوص عليه في الفقرة األولى أعاله.  يمارس

اصلة الف ةيعتبر االلتزام املذكور مفسوخا بمجرد توصل املورد باإلشعار املوجه إليه، على أال يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في املد

 بين توجيه املستهلك لإلشعار املذكور وتسلمه من لدن املورد."
دن ل، يجب على املورد أن يرد املبالغ املسبقة من 13ـ جاء في مضمون املادة " في حالة فسخ االلتزام وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة 150

اإلشعار املذكور. وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري بها  املستهلك داخل أجل ال يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم

 الذيالعمل على املبلغ املذكور ابتداء من اليوم الثامن لصالح املستهلك، وذلك دون املساس بحق هذا األخير في املطالبة بالتعويض عن الضرر 

 لحق به."
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:" أي خرق اللتزامات املعلومات قبل 151من مدونة االستهالك ما يلي L131.1 غرامة مالية حيث جاء في املادة 

 3000لغها عرضة لغرامة إدارية ال يمكن أن يتجاوز مب  L111.3الى   L111.1التعاقدية املذكورة في املواد من 

 يورو للشخص االعتباري". 15000يورو للشخص الطبيعي و 

، هناك من ذهب إلى إقرار جزاءات أخرى منها تقرير 31.08و خارج العقوبات املنصوص عليها في القانون رقم 

كل فعل ارتكبه من ق.ل.ع الذي ينص على: "  77املسؤولية التقصيرية  وتعويض املقترض استنادا للفصل 

ألزم  عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، اإلنسان

 مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب املباشر في حصول الضرر.

من القانون املدني الفرنس ي و  1382الذي يقابله الفصل وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر"، و 

 .152قواعد املسؤولية العقدية

مع ضرورة  154و التدليس 153و هناك من قال أنه يمكن تطبيق جزاء إبطال العقد استنادا لنظرية الغلط

، و نحن من وجهة نطرنا نؤيد هذا االتجاه الذي يبدو أنه سليم، حيث أنه ليس هناك 155تعويض املقترض

املنصوص عليها في قانون االلتزامات و العقود  في قانون حماية املستهلك ما يمنع تطبيق القواعد العامة

يعتبر إطارا مكمال للمنظومة القانونية في مجال حماية املستهلك ومن مادام أنه)أي قانون حماية املستهلك( 

  خالله يتم تعزيز حقوقه األساسية.

العقاري بصفة خاصة، إن ما يمكن مالحظته على التنظيم التشريعي  للحق في اإلعالم في إطار عقد القرض 

أن املشرع رغم تنظيمه لاللتزام باإلعالم بنوع من الدقة، إال أن األمر لم يصل الدرجة املنتظرة من الطرف 

؛ حيث كان يتوجب عليه أن يحددها في 156الضعيف، فاملشرع لم ينص عن نوع اللغة املستعملة في اإلعالم

                                                           
à -tions d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111Tout manquement aux obliga « 1-Article L131 1ـ 151

L.111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique 

et 15 000 euros pour une personne morale. » 
 .331رضوان كبا، مرجع سابق، ص  ـ للتوسع أكثر راجع152
 "أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرض ى. من ق.ل.ع: " يخول الغلط اإلبطال، إذا وقع في ذات الش يء 41ـ جاء في الفصل153
املتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر التدليس يخول اإلبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد  من ق.ل.ع:" 52ـ جاء في الفصل 154

 يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لوالها ملا تعاقد الطرف اآلخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان

 الطرف الذي يستفيد منه عاملا به".
 .345ـ للتوسع أكثر راجع بوعبيد عباس ي مرجع سابق، ص 155
تنص " يجب تحرير طريقة االستخدام ودليل االستعمال اللذين يجب  2.12.503في فقرتها األولى من املرسوم التطبيقي  24ة ـ رغم أن املاد156

، إال أن األمر يبدو غير .املذكور أعاله، باللغة العربية على األقل" 31.08من القانون رقم  3على املورد منحهما للمستهلك، وفقا ملقتضيات املادة 
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 7، ففي هذا اإلطار فقد كانت املادة 157لهاتين اللغتين اللغة العربية و األمازيغية نظرا للطابع الدستوري

تستوجب استعمال اللغة العربية في حين أن القانون في صيغته النهائية لم يثبت  31.08من املشروع رقم 

، إال 206158ذلك  و هذا فيه تراجع يطرح أكثر من سؤال، رغم أن املشرع أشار إلى اللغة العربية في املادة 

 تتحدث عن العقد النهائي، أما االلتزام باإلعالم فهو في املرحلة قبل إبرام العقد. أن هذه األخيرة

كما يالحظ على املشرع أن الجزاءات التي رتبها كجزاء لإلخالل بااللتزام باإلعالم غير كافية سواء من حيث 

خالل باإلعالم ببطالن قيمة الغرامة املالية أو من حيث طبيعتها ، فكان من األجدر على املشرع أن يربط اإل 

 العقد ، فكل عقد يربط بين املقرض و املقترض غاب فيه اإلعالم الكافي مصيره اإلبطال.  

 خاتمة

أن يعزز  31.08إن ما يمكن أن نخلص إليه في هذا البحث أن املشرع املغربي حاول من خالل القانون رقم 

أمثال املؤسسات البنكية بضرورة إعالم و من موقف مستهلك القرض العقاري عن طريق إلزام املنهي من 

إخبار املستهلك بكل املعلومات التي تتعلق بالقرض العقاري الذي هو بصدد الحصول عليه، و ذلك تجنبا 

 ألي مشاكل يمكن أن يقع فيها املقرض. 

 لكن رغم هذا فقد اعترت النصوص القانونية التي تنظم االلتزام باإلعالم مجموعة من النواقص، حيث

يالحظ أن النصوص القانونية املنظمة له جاءت بنوع من العمومية و عدم الدقة، و كان على املشرع أن 

ينظم لكل عقد كيفية القيام بإعالم املقترض تماشيا مع خصوصيات كل عقد؛ ثم أنه لم يحدد مصير عقد 

 القرض في حالة عدم التزام املقرض بالتدابير اإلعالمية تجاه املستهلك.

يعاب على املشرع أيضا عدم تحديد الطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم باعتباره آلية مهمة لتنوير بصيرة 

املقترض، حيث يساهم ذلك التحديد في تقرير نوع املسؤولية املترتبة على املقرض، ثم إن الجزاءات التي رتبها 

                                                           

ن املادة تتحدث عن دليل االستعمال و ليس اإلعالم بمعناه األصلي و العام، فقد كان على املشرع أن يشر إلى اللغة العربية في املادة واضح أل 

 الثالثة التي توجب على كل مورد أن يمكن املستهلك بأي وسيلة مالئمة من معرفة املميزات األساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة  .
، 2011يوليوز  29املوافق ل  1432شعبان  27، الصادر في 91.11.1، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2011ستور فاتح يوليوز ـ دستور د157

.، 3600، ص2011يوليوز  30املوافق لـ  1432شعبان  28مكرر، الصادرة بتاريخ  5964بتنفيذ نص الدستور، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 و الثانية و الثالثة من الفصل الخامس أنه: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.جاء في الفقرة األولى  

 وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.

 تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع املغاربة بدون استثناء."
 " إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمته إلى العربية"   31.08من القانون رقم  206ـ جاء في املادة 158
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ة عن غرامة مالية بسيطة ال تعكس حجم في حالة مخالفة املقرض لضوابط االلتزام باإلعالم تبقى عبار 

الضرر الذي قد يلحق املستهلك، أضف إلى ذلك أن املشرع لم يحدد اللغة التي يجب استعمالها في اإلعالم؛ 

 هذا األمر يجعل من هذه الوسيلة الحمائية دون فاعلية.

 قائمة املراجع:

 املعاجم و القواميس:

 ظور األنصاري الخزرجي املصري، لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن من

، ]حرف امليم[، إصدارات وزارة الشؤون االسالمية و األوقاف و الدعوة و الرشاد، اململكة 15الجزء 

 العربية السعودية، دون ذكر تاريخ النشر.

  1989املعجم العربي األساس ي، املنظمة العربية للثقافة و العلوم، بدون  دار النشر، طبعة. 

  معجم القانون، ]مصطلحات القانون املدني[، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون املطابع

 .1999األميرية، القاهرة،  مصر، طبعة 

  املعجم الوسيط، ]عبارة أفض ى[، الجزء الثاني، مطبعة دار املعارف، دون ذكر سنة الطبع، الطبعة

 الثالثة.

 الكتب العامة:

 ستهلك املتعاقد ـ دراسة تحليلية معمقة في ضوء مستجدات القانون رقم أبو بكر مهم، حماية امل

 .2017املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك ـ، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة األولى  31.08

  أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية املدنية للمستهلك إزاء املضمون العقدي، دار النهضة

 .1994العربية، القاهرة 

  إدريس الفاخوري ودنيا مباركة، مدخل للقانون الوضعي الجزء األول نظرية القانون، دون ذكر

 .2012املطبعة، طبعة 
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  جان غستان ـ ترجمة منصور القاض ي ـ، املطول في القانون املدني، تكوين العقد، املؤسسة الجامعية

 .2000للدراسات و النشر و التوزيع بيروت لبنان، الطبعة األولى 

 سام الدين األهواني، عقد البيع في القانون الكويتي، دراسة مقارنة، دون ذكر املطبعة، طبعة ح

1989. 

  ،1990سهير منتصر، االلتزام بالتبصير، دار النهضة العربية. 

  عامر قاسم أحمد القيس ي، الحماية القانونية للمستهلك ـ دراسة في القانون املدني و املقارن ـ ، دار

 .2002و التوزيع و الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  الثقافة للنشر

  ،عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزام، الكتاب األول، نظرية العقد، مطبعة األمنية الرباط

 .2016الطبعة السادسة 

  قية ، منشورات الحلبي الحقو  –دراسة مقارنة  –عبد املنعم موس ى إبراهيم، حماية املستهلك

 .2007الطبعة األولى 

  ،العربي مياد، عقود االذعان ـ دراسة مقارنة ـ مكتبة دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط

 .2004الطبعة األولى 

  دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ـ، مطبعة -عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك

 .2008القدس، الطبعة الثانية، 

  مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات و العقود املغربي، الجزء األول، مصادر

 .1972االلتزام، دون ذكر املطبعة، الطبعة الثانية 

  محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية املدنية للمستهلك التقليدي واإللكتروني، دار الجامعة

 .2015الجديدة، طبعة 
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  القانون محمد بكوري، حماية مستهلك العقار ــ خدمة التوثيق نموذجا ــ ، أطروحة لنيل الدكتوراه في

الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ، جامعة محمد األول، وجدة، 
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  العامة و الخاصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات أحمد أبران، حماية رضا املستهلك في ضوء القواعد
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املستهلك في القروض العقارية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية 

 .2010الرباط، -واالقتصادية واالجتماعية السويس ي، جامعة محمد الخامس السويس ي

  ـ القرض العقاري نموذجاـ، رسالة لنيل دبلوم  31.08قمرشيد ملسيح، حماية املستهلك وفق قانون ر

املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة محمد 

 .2012/2013األول، وجدة، 

  شهيناز رفاوي، االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم  في عقود االستهالك، رسالة لنيل شهادة املاجستر في

 .2015/2016نون األعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سطيف، قا



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

102 
 

  املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش،  09.03كريمة حدوش، االلتزام باإلعالم في إطار القانون

 .2011/2012رسالة لنيل دبلوم املاجستر، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس، 

 ضان ، االلتزام باإلعالم كوسيلة لحماية املستهلك، مذكرة لنيل شهادة املاستر كمال مقراني و زهير رم

 في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية.

  نجاة عصادي، اإلعالم التعاقدي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم

 . 2010/2011ادية و االجتماعية ، جامعة املولى اسماعيل مكناس القانونية و االقتص

 املقاالت:
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 المكي الصباغ

  طالب بسلك الماستر العقار والتعمير بكلية الحقوق ـ السويسي ـ    

 

 األمر اإلداري بالهدم بين هاجس التلبية و إكراهات  الواقع

The administrative order to demolish the obsession with 

talbiyah and the compulisions of reality 

 ملخص:

 األمر بالهدم الذي خالل املرحلة اإلدارية لزجر مخالفات التعمير من أهم الجزاءات التعميرية التييعتبر 

أوالها املشرع املغربي بعناية خاصة في منظومة التعمير، نظرا ملا له من أثر في محو جرائم التعمير و الحد 

منها و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها في السابق، أي قبل إرتكاب مخالفة التعمير، ال سيما إذا أخدنا بعين 

لم يسلم من إكراهات قانونية ترجع باألساس إلى اإلعتبار مدى  حساسية قطاع التعمير. غير أن هذا القرار 

املشرع ، و أخرى واقعية تعود إلى مقترف جريمة التعمير، تحد من نجاعته و فعاليته. و تماشيا مع إعتبار 

األمر بالهدم قرار إداري فإنه يمكن الطعن فيه من طرف املخالف سواء بإلغائه أوبتوقيف تنفيده متى كانت 

 إستعماله. اإلدارة متعسفة في 

Resumè: 

The demolion order issud during the administratrative phase to ban construction, violations is 

one of the most important reconstruction penalties that the Moroccan legislator has taken 

with specialcare in the reconstruction crimes. Limiting  them,  and returning the maternal aunt 

to wat she was committed. Especially if we take into account the sensitivity of the 

reconstruction sector, but  this decision is free of legal constraits, zhich are mainly due to the 

legislatore and are more realistic and related to the perpetrator of the crime. Whether by 
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cancelling it or suspending its implementation whenever the administration was abusive in its 

use. 

 مقدمة:

اإلجتماعية و يعتبر مجال التعمير من املجاالت الشاسعة التي ترتبط بمختلف القطاعات اإلقتصادية و       

السياسية، كما تتدخل فيه العديد من الجهات من سلطات محلية و هيئات منتخبة و سلطات قضائية، 

لذلك فضبط مجال التعمير يعتبر من الضروريات امللحة في كل املجتمعات املتحضرة نظرا لكونه يعد عماد 

ف يشكل أساس ي على مدى قدرة كل تطور مضبوط للعمران.بل إن العيش بيئة سليمة و إطار مالئم يتوق

السلطات العمومية على وضع تعمير محكمة و فرض إحترامها بشكل واسع على الجميع بما في ذلك 

 .159القطاعات الحكومية املختلفة و املؤسسات العمومية و كذا الجماعات الترابية و غيرها

على غرار باقي الدول املقارنة حتى و قد حاول املشرع املغربي تنظيم مجال التعمير بموجب نصوص تشريعية 

يتسنى له تحقيق غاياته على الوجه املطلوب، و كان آخر النصوص القانونية املؤطرة لهذا املجال قانون 

، و بإستقراء مضامين هذا القانون يتضح أن املشرع لم 66/12كما تم تعديله مؤخرا بموجب قانون  90/12

ع لنا سوى الرجوع إلى الفقه، و في هذا الصدد نجد األستاذ الحاج يعرف التعمير، و أمام هذا الوضع ال يس

شكرة قد عرفه بكونه "مجموعة من اإلجراءات التقنية و اإلدارية و اإلقتصادية و اإلجتماعية التي تهدف إلى 

 ".160جعل اإلطار الجغرافي للحياة اإلجتماعية أكتر مالئمة لحاجيات األفراد

املجاالت التي تتقاطع فيها مجموعة من املعطيات اإلقتصادية و اإلجتماعية و و هكذا، يبدو أن التعمير من 

، تهدف إلى تنظيم املجال بشكل معقلن و منسجم مع الحياة اإلنسانية، 161الثقافية و البيئية و السياسية

و تفادي العشوائية التي من شأنها أن  تسود القطاع. لكن هذه الغايات قد تضرب عرض الحائط في بعض 

 األحيان، خاصة عندما يعمد أحد املواطنين إلى مخالفة ضوابطه و مضامينه.

و رغبة من املشرع في حفظ تماميته و ضمان غاياته املثلى، فقد عمد  على تجريم كل فعل مخالف ملا يتظمنه 

ننا ، و فرض على املخالف عقوبات زجرية منها ماهو ذو طابع إداري و منها ما هو ذو  طابع قضائي، غير أ

                                                           
 .152، الصفحة 2016، السنة 18ـ محمد بوجيدة، قراءة في نصوص التعمير، مقال منشور بمجلة املناضرة، عدد 159
 .7، الصفحة 2011السنة ـ الحاج شكرة، الوجيز في التعمير، دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة السادسة ،  160
ة ، الصفح2020ـ الحاج شكرة ، التعمير العملياتي باملغرب ـ دراسة قانونية و قضائيةـ ، مطبعة دعاية / سال، دون ذكر عدد الطبعة، السنة  161

7. 
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سنقتصر في هذه الدراسة الحديت عن الجزاءات اإلدارية ، أي تلك التي تصدر في املرحلة اإلدارية لزجر 

مخالفات التعمير، و نخص بالذكر األمر اإلداري بالهدم كأنجع العقوبات اإلدارية على مستوى هذا النوع 

 من الجرائم.

، األصل القانوني الذي يتولى تنظيم 66/12انون كما عدل و تمم بق 90/12من قانون  70و 68تعد املادتين 

األمر بالهدم ال سيما من حيث تحديدهما للجهة اإلدارية املختصة باصداره و كذا تنفيده، ناهيك عن 

إجراءات تجسيده ميدانيا، و بالرجوع إلى هذا القانون نجده لم يتضمن أي تعريف لألمر بالهدم، و عليه 

ر الذي يصدر عن اإلدارة ، تستطيع بموجبه الحد من املخالفات التي شيدت يمكن تعريفه بكونه ذلك القرا

خالفا لضوابط البناء و التعمير، و ذلك بإعدام البناء محل املخالفة و إرجاع الحالة كما كانت عليها في 

 السابق، متبعة في ذلك مجموعة من اإلجراءات القانونية.

زاءات التعميرية التي تولد الرعب لدى مخالف ضوابط البناء و و إذا كان األمر بالهدم يعتبر من أحسن الج

التعمير، فإن تطبيقه واقعيا عادة ما يصطدم بمجموعة من اإلكراهات التي تحد من فعاليته، منها ما يعود 

للمشرع في حد ذاته و منها ما يعود ملرتكب املخالفة، بل قد يصل األمر إلى القضاء اإلداري عندما تتعسف 

ة في تطبيقه و استصداره ، كأن تعتزم على تطبيقه و الحال أنها لم تتبع اإلجراءات املمهدة له، أو غيرها اإلدار 

من الحاالت. لكن ما يزيد من حدة هذا الوضع هو لجوء املخالف إلى طرق باب القضاء من أجل إلغاء قرار 

بي رغبات غير مشروعة ،كاإلستفادة الهدم و هو مدركا بأن فعله مخالف، فما يود تحقيقه هو غايات أخرى تل

 من طول اإلجراءات القضائية ، و من تم اإلقدام على إتمام البناء ثم السكن فيه.          

و استنادا إلى ما سبق ، يبدو أن هذا املوضوع يحمل في طياته أهمية نضرية تشريعية، و أخرى واقعية عملية. 

صها املشرع لألمر بالهدم من حيث تنظيمه و ضبطه بشكل حيث تتجسد األولى في الترسانة القانونية خ

محكم حتى يحقق غاياته التي جاء ألجلها، بينما تتجلى الثانية في رصد اإلكراهات التي تعترض األمر بالهدم 

من حيث تطبيقه و تجسيده على أرض الواقع، و أيضا كيفية التعامل القضاء اإلداري املغربي مع املنازعات 

 و التي تهدف في مجملها إلى إلغائه بسبب أو بآخر. املرتبطة به

، و إلى جانبه القضاء من خالل  90/12و إذا كان املشرع قد أولى له تنظيم قانوني محكم من خالل قانون 

فإلى أي حد توفق املشرع املغربي في تنظيم األمر بالهدم بالشكل وف على كل الخروقات التي تطاله. الوق

إعتباره إحدى العقوبات املهمة في مجال التعمير في ظل اإلكراهات التي تكتنفه؟ الذي يجسد نجاعته ب

 و مدى نجاعة القضاء اإلداري في الحد من املنازعات املتصلة به؟
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 لإلحاطة بهذه اإلشكالية بنوع من التفصيل إرتأينا إعتماد التصميم التالي:

 90/12انون املبحث األول: إستصدار األمر بالهدم و تنفيده في ضوء ق

 إكراهات األمر بالهدم و منازعاته القضائيةاملبحث الثاني: 

  90/12املبحث األول: إستصدار األمر بالهدم و تنفيده في ضوء قانون 

تعد عقوبة األمر بالهدم من أقص ى العقوبات التعميرية التي يمكن أن تصدر في مواجهة املقترف ملخالفة         

نظرا ملا لها من آثر في إعدام البناء غير القانوني و املساهمة في إرجاع الحالة إلى ما من مخالفات التعمير، 

كانت عليها في السابق  قبل إرتكاب جريمة التعمير. إذ عقوبة الهدم تعتبر أخر اإلجراءات اإلدارية التي تتخد 

منذ وقت بعيد، أي عند صدور  إزاء املرحلة اإلدارية ملخالفة التعمير لذلك خصها املشرع بأحكام خاصة بها 

بشكل مفصل متجاوز لكل التغرات التي شابت  12/66و أعاد تنطيم أحكامها بمقتض ى قانون  90/12قانون 

هذه العملية في ظل قانون التعمير قبل تعديله ، وذلك وعيا من املشرع بأهمية هذا اإلجراء كإحدى اآلليات 

ميدان التعمير برمته. عموما فهذه الترسانة التشريعية التي التي تتصدى ملجمل اإلختالالت الهيكلية في 

خصها املشرع لألمر بالهدم حددت لنا املخالفات املوجبة إلسصداره و أيضا الجهة املكلفة بإصداره )املطلب 

 األول(، كما حددت إجراءات تنفيدة على أرض الواقع و كذا الجهة املشرفة عليه)املطلب الثاني(.

 إستصدار األمر بالهدم املطلب األول: 

عمل املشرع املغربي من خالل األحكام املنظمة للتعمير إلى تحديد املخالفات التي يمكن أن يصدر بشأنها       

األمر اإلداري القاض ي بهدم البناء الذي أعد بشكل غير قانوني، كعقوبة تماثل اإلعدام في امليدان الجنائي، 

جموعة من املخالفات التي يمكن أن يصدر بشأنها هذا األمر )الفقرة و قد أضاف بموجب التعديل الجديد م

األولى(.إلى جانب ذلك حدد الجهة التي يمكن أن يصدر عنها بصفة حصرية هذا األمر  حتى ال تقع باقي 

 اإلدارات في املحضور)الفقرة الثانية(.
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 الفقرة األولى : املخالفات املوجبة إلستصدار األمر بالهدم

التي تتخدها السلطات املختصة تجاه  162ن املعلوم أن عقوبة الهدم تعد من أخطر اإلجراءات اإلداريةم     

املخالف عند إرتكابه ملخالفة من مخالفات التعمير، و من هذا املنطلق نتساءل عن مخالفات التعمير التي 

 تستوجب استصدار األمر بالهدم في حقها؟

كما عدل و تمم بموجب  12 /90حالة الرجوع إلى مقتضيات قانون إن الجواب على التساؤل يلزمنا ال م

، إذ باستقراء مقتضيات هذه املادة يمكن إجمال املخالفات التي 163منه 70و بالضبط املادة  66/12قانون 

 يمكن أن يصدر بشأنها األمر بالهدم وفق اآلتي:

ط التعمير و البناء عند عدم إستجابة ـ األفعال التي يمكن تداركها و التي ال تشكل إخالال خطيرا بضواب

 من نفس القانون. 68املخالف لالعدار املوجه إليه بإنتهاء املخالفة تطبيقا للمادة 

 ـ عدم مطابقة البناء الذي تم تشييده من قبل املخالف للرخصة املسلمة له، ال سيما من حيث: 

 عدم تقييده بالعلو املسموح به ،

 طابق أو عدة طوابق إضافية، الزيادة أو الشروع في زيادة

و أتغيير املواقع املأذون فيها أو باملساحة املباح بناؤها أو بالضوابط املتعلقة بمتانة البناء و استقراره 

 باستعمال املواد أو الطرق املحضورة في البناء.

 ـ تشييد املخالف لبناء من غير الحصول على رخصة تقض ي بذلك.

بناء، و جدير باإلشارة أن ننوه إلى الهاجس الزجري الذي أطغى على املشرع ـ تغيير الغرض املخصص له ال

خصوصا في هذه الحالة األخيرة، ففي نظرنا يعد أمره هذا بمتابة مبالغة  إذ كيف  66/12عند وضعه لقانون 

فروض يعقل أن يتم هدم بناء سليم من الناحية القانونية محترم لكل ضوابط و أحكام التعمير و البناء امل

                                                           
ربية مقال منشور باملجلة  املغ املتعلق بمراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء، 12/66ـ الحاج الشكرة، قراءة في القانون رقم  162

 .101، الصفحة 2017،مارس ـ أبريل  133لإلدارة املحلية و التنمية، عدد 
م ببناء أعاله،إذا كانت املخالفة تتمثل في القيا 68على أنه" تطبق مقتضيات الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من املادة  70ـ تنص املادة  163

ابقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة املسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو املسموح به بزيادة من غير الحصول على رخصة س

استقراره  وناء أو الشروع في زيادة طابق أو عدة طوابق إضافية أو باملواقع املأذون فيها أو باملساحة املباح بناؤها أوبالضوابط املتعلقة بمتانة الب

 اد أو الطرق املحظورة في البناء أو الغرض املخصص له البناء." أو بإستعمال املو 



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

109 
 

عليه. كان على املشرع أن يقتصر في هذه املخالفة فقط على إلزام املخالف بارجاع العقار إلى غرضه األصلي 

و فرض عليه في املقابل غرامة مالية عوض الهدم. لدى نأمل أن يتدخل املشرع بتعديل هذا املقتض ى الزجري 

 و لو نسبيا.

و الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية، أو فوق األمالك التي  ـ إقامة بناء من قبل املخالف في األمالك العامة

تعود للجماعات الساللية، و كذلك بإحداته في املناطق غير القابلة إلستقبالها بموجب وثائق التعمير و في 

مثال، التي تجعل من بين أغراض  90/12من قانون  13هذه الحالة األخيرة نستحضر ما نصت عليه املادة 

لتنطيق تحديده للمناطق التي يمنع فيها البناء، و بالتالي في كل حالة يتبث فيها إقامة بناء فوق هذه تصميم ا

املناطق كان مصيره الهدم التلقائي من قبل السلطة اإلدارية املختصة، و قد أحسن املشرع صنعا، عند 

عشوائي غير املالئم الذي من تنصيصه على هذا املقتض ى نظرا ملا يترتب عنه من تفادي التوسع العمراني ال

شأنه عرقلة تنفيد مخططات التعمير على أرض الواقع و إفراغها  من محتوياتها. عموما يجب أن يحصل  كل 

       ذلك دون حصول على رخصة سابقة تسلمها الجهة املختصة بذلك.

 الفقرة الثانية: الجهة املختصة بإستصدار األمر بالهدم

إلى سن عقوبات إدارية ضد املخالف، و من بين هذه  90/12عمد املشرع املغربي من خالل قانون       

 العقوبات كما مر معنا عقوبة األمر بالهدم كأخطر إجراء إداري يمكن أن يتخد في مواجهته.

  ص إختصا قبل التعديل نجد أن إصدار أمر بالهدم كان من 90/12و بالرجوع إلى مقتضيات قانون     

منه على أنه  " يجوز للعامل بطلب من رئيس مجلس الجماعة،  68العامل أو الولي ،حيث كانت تنص املادة 

أعاله أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء  66أو من تلقاء نفسه و بعد إيداع شكاية املشار إليها في املادة 

 املخالفة املقررة...".

أصبحت الجهة املختصة باستصدار األمر بالهدم هي  66/12 بموجب قانون  90/12لكن بعد تعديل قانون 

من نفس القانون بعد التعديل حيث  68السلطة اإلدارية املحلية التي تتجلى في القائد و الباشا. حسب املادة 

جل جاء فيها " يصدر املراقب الذي عاين املخالفة أمرا إلى املخالف بإتخاد التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة في أ

ال يقل عن عشرة أيام و ال أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت األفعال املكونة يمكن تداركها لكونها ال تمثل 

إخالال خطيرا بضواط التعمير و البناء التي تم خرقها و يبلغ ذلك كل من السلطة اإلدارية املحلية و رئيس 

 املجلس الجماعي و مدير الوكاالت الحضرية.        
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شار لطة اإلدارية املحلية بإصدار أمر بهدم األشغال أو األبنية املخالفة، إذا لوحظ انتهاء األجل املتقوم الس

 إليه في الفقرة األولى أعاله أن املخالف لم ينفد األوامر املبلغة".

وعليه أصبح إستصدار األمر بالهدم في كل البنيات و التجهيزات غير القانونية محل املخالفة  من إختصاص 

الواردة أعاله، و  68تحيل على مقتضيات املادة  90/12من قانون  70السلطة اإلدارية املحلية ما دام املادة 

كان املشرع موفق عند تكريسه لهذا اإلجراء و ذلك من نواحي إثنين، فمن الناحية األولى يشكل هذا املقتض ى 

يعاني األمرين جراء التعليمات الشفوية الجديد مكسبا مهما لرجال السلطة املحلية الذي ظل البعض منهم 

التي يتوصلون بها من طرف رؤسائهم لهدم هذه األبنية املخالفة للقانون دون سلوك اإلجراءات القانونية و 

إصدار األوامر بالهدم مما جعل بعضهم محل متابعات قضائية، و منهم من حكم عليه بتعويضات مالية 

.                                               164ام الضوابط القانونية و إجراءات اللجوء إليه و تنفيدهمهمة نتيجة القيام بالهدم دون إحتر 

و من ناحية ثانية فإن جعل السلطة اإلدارية املحلية املختصة بإصدار األمر بالهدم يتماش ى مع مقتضيات 

لفات من طرف هذه السلطة اإلدارية ، حيث غالبا ما تتم عملية مراقبة املخا90/12من قانون  65املادة 

املحلية ، و لعل هذا ما نلمسه بأعيننا على مستوى  الواقع املعيش ي، إذ باقي ضباط الشرطة القضائية من 

الدرك امللكي و األمن الوطني عادة ال يكلفون أنفسهم عبىء مراقبة هذا النوع من الجرائم. و بالتالي سيسهل 

ر ما دام أنهم من حررو بشأنها محاضر و هم من يتتبعون مآلها حتى يصدر عليهم الحد من مخالفات التعمي

بشأنها عقوبة الهدم عند فشل اإلجراءات اإلدارية السابقة دون الحاجة إلى اللجوء إلى سلطة إدارية أخرى 

 تتجسد في العامل أو غيره لكي تمنحهم  هذا األمر.

املخالفات التعمير املرتكبة قبل أن تنتهي بها األشغال، كما أن هذا املقتض ى سيساهم ال محالة في الحد من 

بحيث في غالب األحيان ما يستفيد املخالف من بطىء اإلجراءات املسطرية و يتمم ما هو مقدم على فعله 

من بناء غير قانوني، تم يقطن به مما تصبح معه عملية الهدم صعبة التنفيد بل مستحيلة في بعض 

أسيسا على ما سبق يبدو أن املشرع املغربي سلك مسلكا متميزا على باقي العديد من و ت            األحيان.

التشريعات املقارنة بشأن حصر الجهة املمنوح لها هذا اإلختصاص.   من ذلك التشريع الجزائري الذي جعل 

 .165الجهة املوكل بإصداره تتجسد في القضاء دون غيره من السلطات اإلدارية

                                                           
نة ـ سعيد الوردي، اإلجراءات املسطرية ملراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء، مطبعة آنفوـبرانت/فاس، الطبعة الثانية، الس 164

 .105، الصفحة 2018
 املتعلق بالتعمير و البناء الجزائري . 29/ 90من قانون  78ـ  املادة  165
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نشير أن عملية إصدار األمربالهدم تبقى حكرا على السلطة اإلدارية املحلية خالل املرحلة و جدير بالذكر أن 

.                  إذ ال يسمح ألي جهة إدارية أخرى ممارسة هذا 166اإلدارية لزجر مخالفات التعميردون غيرها

إذ جاء فيه "  167مهااإلختصاص و قد سبق للمحكمة اإلدارية بالرباط أن كرست هذا األمر في إحدى أحكا

اإلختصاص في إتخاد قرارات الهدم البناء املخالف لضوابط التعمير يعود للسيد عامل اإلقليم أو الولي 

، و إن إصدار رئيس الجماعة املحلية لقرار الهدم 90/12من قانون  68حسب األحوال طبقا ملقتضيات املادة 

 لقرار لاللغاء".يعود مشوبا لعيب في إستعمال اإلختصاص     و يعرض ا

لإلشارة فإن هذا الحكم صادر قبل التعديل الذي أجري على القانون التعمير، أي حين كان اإلختصاص في 

إصدار هذا النوع من القرارات  ممنوح للعامل أو الولي كما مر معنا. و على سبيل القياس يمكن القول أن 

دون  طة اإلدارية املحلية املتمثلة في القائد أو الباشاالجهة الوحيدة املنوط بها استصدار قرار الهدم هي السل

ه غيرهما من السلطات اإلدارية و إال كان قرارها معرض لإللغاء أمام القضاء اإلداري الذي ال يتوان في إلغائ

 متى تبث له ما يبرر ذلك.

 املطلب الثاني: تنفيد األمر بالهدم

ارية مما ال شك فيه أن قرار الهدم للبنايات غير القانونية من التدابير املهمة التي تتخدها السلطة اإلد      

املختصة، خاصة عند عدم إمتثال املخالف لألوامر و اإلجراءات اإلدارية الصادرة في حقه، خصوصا تلك 

فات املرتكبة من قبله. و تبعا لهذه التي تهدف إلى إعطائه فرصة من أجل تسوية وضعيته ووضع حد للمخال

على ضبط  66/12كما عدل و تمم بموجب قانون  90/12األهمية عمل املشرع املغربي من خالل قانون 

بيان أحكامه القانونية ال سيما بتحديد الجهة اإلدارية املكلفة بتنفيد عملية الهدم) الفقرة األولى(، و كذلك ت

العملية على الوجه املطلوب تفاديا ألي طعن قضائي يمكن أن يوجه ضده اإلجراءات املتبعة في تنفيد هذه 

 أمام القضاء اإلداري )الفقرة الثانية(.

 

                                                           
أية نجاعة؟، مقال منشور ضمن أشغال ندوة  12/66ـ املصطفى طايل ، السلطة املحلية و التصدي ملخالفة التعمير و البناء وفق قانون رقم  166

استر املتخصص في قانون العقار و التعمير بالكلية املتعددة التخصصات "التعمير و البناء و متطلبات الحكامة الترابية" املنظمة من طرف امل

 .399، الصفحة 2018، مطبعة وراقة القبس، الطبعة األولى، السنة 2017، مارس 4ـ3ـ2بالناظور،  و املنعقدة في أيام 
، السلطة املحلية و التصدي ملخالفة التعمير ، أشار إليه املصطفى طايل136/94، في امللف عدد 4/05/1995الصادر بتاريخ  132ـ حكم رقم  167

 .399أية نجاعة؟، املرجع السابق، الصفحة  12/66و البناء وفق قانون رقم 
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 الفقرة األولى: الجهة اإلدارية املشرفة على تنفيد األمر بالهدم

 يتضح بشكل جلي أن املشرع على غرار حصره للجهة 90/12من قانون  68باستقراء مقتضيات املادة        

 املختصة بإصدار األمر بالهدم عمد على تحديد الجهة املنوط بها تنفيد هذا األمر.

 و تتمثل هذه الجهة في لجنة إدارية تضم مجموعة من األعضاء القانونيين يمكن إجمالهم كاآلتي:

 ممثل عن العامل أو الولي بصفته رئيسا.ـ -

 رئيس املجلس الجماعي أو من يمثله.ـ -

 ة الذي ستحدد قائمتهم بنص تنظيمي.ممثل السلطة الحكوميـ -

و تأسيسا على ما سبق يبدو أن املشرع حصر الجهة املنوط بها عملية التنفيد على  عكس ما كان معمول به 

سابقا، حيث كان يتم تحديد هذه األعضاء بموجب دوريات و مراسيم مما كان محط إنتقاد، لكن على الرغم 

إن املشرع لم يكن موفقا في ذلك على الشكل املطلوب،يرجع السبب من حصر الجهة املكلفة بهذه العملية ف

في أنه أثقل هذا القانون بالنصوص التنظيمية، من ذلك صدور نص تنظيمي يحدد السلطة الحكومية التي 

سوف تكون إحدى أعضاء هذه اللجنة، لكن أين هو هذه النص التنظيمي؟ ألم يكفي عمر ما يناهز خمسة 

                    سنوات إلصدارها؟  

كما يسجل في هذا اإلطار عدم إدراجه لجهات سيكون لحضورها أهمية بالغة في هذه اللجنة من ذلك ممثل 

.   و غني عن البيان ، أن الدورية املشتركة عدد 168الوقاية املدنية و ممثل املكتب الوطني للماء و الكهرباء

حاولت إدخال هذه الجهات ضمن اللجنة اإلدارية  66/12املتعلقة بتفعيل مقتضيات قانون رقم  07/17

 املشرفة على هدم املباني غير القانونية. 

 

 

                                                           
ـ محمد أمزيان، الضبط التشريعي الجديد لعملية مراقبة مخالفات التعمير و البناء، مقال منشور باملجلة املغربية لألنظمة القانونية و  168

 .158، الصفحة2019، الطبعة األولى، السنة 11اص رقم السياسية، العدد الخ



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

113 
 

 الفقرة الثانية: إجراءات تنفيد عملية الهدم 

يتبين بأن املشرع قد ألزم إتباع  66/12كما تم تعديله بموجب قانون  90/12باستقراء مضامين قانون       

د األمر بالهدم من طرف الجهة املختصة، لكن هذا األمر يسري على بعض إجراءات إدارية معينة قبل تنفي

 املخالفات التي قيدها املشرع بضرورة سلوك املسطرة اإلدارية )أوال(، دون غيرها)ثانيا(. 

 أوال: حاالت الهدم املقيدة بضرورة سلوك املسطرة اإلدارية

حتى ال يكون قرار الهدم مآله اإللغاء ال بد من إتباع إجراءات إدارية تمهد لتنفيده بشأن املخالفات التي      

 تستلزم ذلك )أ(، أنداك يمكن للسلطة االدارية تنفيده متبعة في ذلك إجراءات تنفيدية )ب(.

 أـ اإلجراءات اإلدارية املمهدة لتنفيد عملية الهدم

عندما يتعلق األمر بمخالفة بناء بدون رخصة أو بناء بموجب رخصة لكن صاحبه شيده دون احترام      

عدم تقييده بالعلو املسموح به ،الزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو عدة مقتضياتها ال سيما من حيث  )

لضوابط املتعلقة بمتانة البناء و طوابق إضافية،تغيير املواقع املأذون فيها أو باملساحة املباح بناؤها أو با

استقراره أو باستعمال املواد أو الطرق املحضورة في البناء( أو في حالة تغيير الغرض املحدت ألجله البناء ، 

أو عندما ال يستجيب املخالف لإلعدار املوجه إليه بإنهاء املخالفة التي ال تشكل إخالال خطيرا بضوابط 

فإن مصير هذه املخالفات كما سبق معنا هو الهدم. لكن  68عليه في املادة  البناء تبعا ملا ثم التنصيص

مسطرة الهدم في هذه الحاالت تظل متوقفة على سلوك مجموعة من اإلجراءات اإلدارية، التي يجب اتباعها 

ما قبل تنفيده  وإال وقعت الجهة اإلدارية املختصة في املحظور، و كان عملها هذا مبررا للطعن فيه. عمو 

 تنحصر هذه اإلجراءات اإلدارية في : 

ـ معاينة املخالفة من قبل املراقب و تحرير محضر بشأنها ثم توجيه نسخة  إلى الجهات املعنية و كذا املخالف 

 ،66تبعا للمادة 

ـ توجيه االمر بإيقاف األشغال مرفوقا بنسخة محضر معاينة إلى املخالف عندما يستمر في اتمام مخالفته 

 (،67رير محضر بشأنها )املادة بعد تح

 10ـ توجيه إعدار للمخالف من طرف املراقب من أجل اتخاد ما يلزم إلنهاء مخالفته داخل أجل ال يقل عن 

 90/12من قانون  68أيام و ال يتجاوز شهرا واحد. لكن هذا االجراء يتعين سلوكه حسب منطوق املادة 
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وابط التعمير و بالبناء التي تم خرقها، و بمفهوم املخالفة عندما ال تكون املخالفة محل إخالل خطيرا لض

ملقتضيات هذه املادة يتضح أنه متى  شكلت املخالفة خرقا خطيرا لضوابط التعمير و البناء فال مجال 

لسلوكه و ال ينتج عن ذلك عيب في املسطرة، إذ املشرع لو رأى في ذلك عيب ملا حصر اتباعه  في مخالفات 

ترك األمر على عموميته و ألزم سلوكه في جميع املخالفات. و عليه في كل حالة يرفض فيها معينة، بل لو 

 املخالف تسوية وضعيته باتخاد ما يلزم داخل األجل املضروب له صدر في حقه جزاء الهدم.

ءات ـ توجيه أمر بالهدم للمخالف بعد اتخاده من قبل السلطة اإلدارية املحلية عند عدم خضوعه لكل اإلجرا

اإلدارية الصادرة في مواجهته، و يتم تبليغ األمر هذا عادة بواسطة عون السلطة غير أنه ال مانع يمنع من 

تبليغه عن طريف املفوض القضائي شريطة أن يكون هناك وصل بالتسليم قصد الرجوع إليه عند إثارة 

 .169النزاع في املوضوع أمام املحكمة

 ألمر بالهدم إليه  قصد  إنهاء املخالفة، و ذلك  بالقيام بعملية الهدمـ تحديد أجال للمخالف عند توجيه  ا

بنفسه ، و ما يمكن تسجيله  في هذا الصدد أن املشرع لم يحدد أجال معينا للمخالف حتى يتسنى له انهاء  

م مخالفته و إنما ترك ذلك لإلدراة، و قد أحسن صنعا بتنصيصه على هذا املقتض ى  حيث اإلدارة هي من تعل

 حجم املخالفة املرتكبة ، و هي من تم  تعلم باملدة التي يمكن أن تستغرقها عملية الهدم من طرف املخالف. 

 ب ـ إجراءات تنفيد عملية الهدم من طرف اللجنة اإلدارية

 بعد سلوك اإلجراءات اإلدارية من قبل الجهات املختصة كما مر معنا، و التي يقوم ببعضها املراقب الذي     

ب ين املخالفة و البعض األخر السلطة اإلدارية املحلية.    بينهما يقوم بأعمالها املادية املخالف املرتكعا

للمخالف حيث يضرب له مدة معينة ُيلتمس منه فيها إعدام مخالفته و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل 

 إقترافه لتلك املخالفة.

اك تحل محله  اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم من أجل تجسيد لكن في حالة رفضه لتنفيد أمر الهدم أند

. غير أنه ما 90/12من قانون  68ساعة عمال بمضمون املادة  48هذه العملية على أرض الواقع داخل أجل 

، أنه أجل قصير جدا ال  170يعيب على املشرع في هذا املقام هو األجل املعين أعاله فنرى مع بعض الباحثين

وع الذي تمتاز به هذه اللجنة مما قد يعسر اجتماعها داخل هذا األجل القصير جدا، و يزيد من يراعي التن

                                                           
 .136ـ محمد أمزيان، الضبط التشريعي الجديد لعملية مراقبة مخالفات التعمير و البناء، املرجع السابق، الصفحة  169
 .401أية نجاعة؟، املرجع السابق، الصفحة  12/66ـ املصطفى طايل، السلطة املحلية و التصدي ملخالفة التعمير و البناء وفق قانون رقم  170



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

115 
 

حدة هذا النص التشريعي بعد الجماعات الترابية عن املراكز الحضرية و كذلك صعوبة التضاريس التي 

 ساعة لتنفيد أوامر الهدم شبه مستحيلة. 48تمتاز بها العديد من املناطق مما يجعل أجل 

ساعة ال بد من سلوك  48على العموم، لتجسيد عملية الهدم من طرف اللجنة اإلدارية داخل ظرف 

إجراءات معينة و املشرع أشار على أنه سيتم تحديدها بموجب نص تنظيمي. و في انتظار صدور هذا النص 

تجاوز طول حاولت  66/12بشأن تفعيل مقتضيات قانون   07/17التنظيمي نجد الدورية املشتركة عدد 

اإلنتظار، حيث كرست مجموعة من اإلجراءات الواجب اتباعها من طرف اللجنة املنوط بها تجسيد الهدم  

 واقعيا عندما ال ُيقبل املخالف على فعل ذلك. و يمكن حصر هذه اإلجراءات في التالي:

الضرورية لتنفيد عملية  ـ تسهر السلطة اإلدارية املحلية على اتخاد التدابير الرامية إلى توفير الشروط1

 الهدم، و ينبغي على اللجنة أن تتأكد قبل الشروع في عملية الهدم من توافر هذه الشروط ، و هي :

 *تحديد املنطقة أو العقار، حسب الحالة، موضوع األمر بالهدم،

 *وقف أشغال املخالفة،

 من أسمائهم و جردا بأمتعتهم،*إخالء املبنى موضوع املخالفة من شاغليه إن وجدو مع تحرير محضر يتض

 * تطويق املنطقة أو العقار حسب الحالة،

*التوصيف التقني للعقار موضوع األمر بالهدم ، و ذلك باالستعانة عند الضرورة بذوي الخبرة ) املهندسين 

 املختصين في عملية الهدم ، مقاولة ، مهندس معماري ، مهندس مختص، تقني...(

أجل حماية املشرفين على هذه العملية و اآلليات و املعدات املسخرة لهذا الغرض، *تأمين منطقة الهدم من 

 و ذلك بمؤازرة القوة العمومية عند اإلقتضاء.

ـ يقوم رئيس اللجنة باطالق عملية الهدم وجوبا بعد مراعاة الشروط و اإلجراءات املذكورة أعاله، و بعد 2

 إخبار النيابة العامة.

دم  وجوبا بعد مراعاة الشروط و اإلجراءات بتحرير محضر الهدم و توقيعه من طرف ـ  تنتهي عملية اله3

جميع أعضاء اللجنة السالفة الذكر، و يوجه رئيس اللجنة نسخة منه إلى النيابة العامة التي تلحقه بامللف، 

تقرير من لدن  و إلى السلطة اإلدارية املحلية. أما في حالة عدم إمكانية مباشرة عملية الهدم يتم تحرير
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اللجنة اإلشراف على عملية الهدم موقع من طرف جميع األعضاء أعضائها الحاضرين مضمن برأي صريح و 

، تم يوجه رئيس اللجنة حينه التقرير املذكور إلى 171معلل بخصوص الصعوبات التي تعترض هذه العملية

ث تالش ي الصعوبات تقوم السلطة اإلدارية السلطة اإلدارية املحلية و إلى النيابة العامة املختصة. و متى تب

املحلية بدعوة رئيس اللجنة إلى عقد لجنة اإلشراف السالفة الذكر من أجل مباشرة عملية الهدم في حالة 

 تعسر إطالقها أو استئنافها عند استحالة اتمامها.

مرتكب املخالفة، و يتم  و تجب اإلشارة أن املصاريف املترتبة عن الهدم بالشكل املوأم إليه أعاله يتحملها

تحصيلها بواسطة أمر بتحصيل الديون العمومية، ليبقى التساؤل مطروح عن السند املالي الذي ستصرف 

 إلى حين استخالصها من املخالف. 172منه هذه النفقات

 وبعة و في جميع األحوال فإن تنفيد األمر بالهدم ال يحول دون املتابعة القضائية و ال يؤدي إلى توقيف املتا

فيده إنما تبقى سارية أمام املحكمة، كل ما عليها ـ أي املحكمة ـ أن ال تقض ي عند االدانة بالهدم ما دام تم تن

ة و من قبل اإلدارة املعنية تفاديا لصدور أحكام ال يمكن تنفيدها، بل يتعين عليها أن تكتفي بالغرامات املالي

كما تم  90/12من قانون 72و  71ما يبررها حسب املادتين املصادرة، أيضا العقوبات الحبسية إن كان لها 

 . 66/12تعديله بقانون 

استنادا على ما سبق يمكن أن نتساءل عن القرار اإلداري القاض ي بالهدم الذي يصدر عن اإلدارة بعد صدور 

عتبار أنه في هذه الحالة يجب أخد بعين اإل 173حكم من املحكمة الزجرية أصبح نهائيا؟ ليجبنا بعض الفقه

قوة الش يء املقض ي به، و ما على اللجنة اإلدارية املكلفة  بالهدم جراء هذا الوضع سوى تنفيد الحكم الصادر 

عن املحكمة. و ما يبرر هذا التفسير كون ان األمر اإلداري بالهدم ال توجد فائدة من صدوره في هذه الحالة 

ال عن صدور القرار اإلداري يمكن أن يفتح باب ألن الحكم النهائي حجته أقوى من القرار اإلداري ، فض

الطعن فيه بااللغاء أمام املحكمة اإلدارية و بالتالي تكون النتيجة هي التباطؤ في تنفيد قرار الهدم و هذا ال 

 يتماش ى و غاية املشرع في الحد من مخالفات التعمير و زجر كل من سولت له نفسه ارتكابها.

                                                           
 ـ من هذه الصعوبات ،حالة املساس باألمن  ،ورود عصيان أو إعتداء من طرف املخالفين و مؤازريهم. 171
د ت في مجال التعمير و البناء وفق آخر املستجدات، مقال منشور بنشرة قانونية و موضوعاتية، العدـ أحمد بويقبان ، مراقبة وزجر املخالفا 172

 .11، الصفحة 2020، غشت  2
ألعداد ـ غيتة دكراوي،  منازعات التعمير بين املحاكم اإلدارية و املحاكم العادية، املجلة املغربية لألنظمة القانونية و السياسية، سلسلة ا 173

 .136،الصفحة 2019، الطبعة األولى ، السنة 13العدد الخاص رقم الخاصة،
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 ي من طرف السلطة اإلدارية املحليةثانيا: حاالت الهدم التلقائ

" غير أنه إذا كانت األشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من األمالك  70تنص الفقرة الثانية من املادة      

العامة أو الخاصة للدولة و الجماعات الترابية و كذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية، من غير رخصة 

ا قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب سابقة يجب الحصول عليه

على السلطة اإلدارية املحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا و على نفقة املخالف و ال يحول هدم البناء دون تحريك 

 الدعوى العمومية و ال يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية".

ادة يتضح بشكل جلي أن املشرع لم يشترط إتباع إجراء معين من قبل السلطة إذ بقراءة متأنية لهذه امل

املحلية عندما تكون املخالفة مرتكبة في احدى أمالك الدولة سواء العامة أو الخاصة، كذا أمالك الجماعات 

تقبالها بمقتض ى الترابية و األراض ي الساللية، أو في الحالة التي يتم فيها إقامة بناء فوق أراض ي غير قابلة إلس

وتائق التعمير، و الشاهد في النص أنه لم يأتي في صيغة الخيار في التنفيد ، بل على سبيل اإللزام مما يفهم 

معه أنه ال مجال إلعمال السلطة التقديرية من طرف السلطة اإلدارية املحلية  عندما يتم اقامة بناء فوق 

 األمالك السالفة الذكر.

رية املحلية مجبرة على تنفيد الهدم بشكل تلقائي  و دون سلوك اإلجراءات اإلدارية و عليه فالسلطة اإلدا

 بالنسبة للحاالت التي تلزم بسلوكها. و ذلك بتوفر شرطين رئيسيين:

 .70أـ تشييد بناء فوق األمالك املحددة في الفقرة الثانية من املادة 

 املختصة.ب ـ عدم حصول املخالف على رخصة سابقة من طرف الجهات 

و بالتالي متى إختل احدى هذه الشروط أصبحت السلطة اإلدارية املحلية ملزمة بسلوك جل اجراءات تنفيد 

عملية الهدم، فمثال لو كان املخالف متوفر على رخصة من أجل تشييد بناء فوق األمالك الدولة لكنه 

هدم كتغيير الغرض الذي أحدت من باملقابل مرتكب ملخالفة من مخالفات التعمير توجب استصدار أمر بال

أجله البناء، فإن اإلدارة في هذه الحالة حتى تكون قراراتها مشروعة ال بد لها من اتخاد اإلجراءات اإلدارية 

 التي مرت معنا في الفقرة السابقة.

اإلدارة  و لإلشارة فإن مصاريف الهدم التلقائي يتحملها املخالف لدى يجب أن ال يفهم من كلمة " تلقائي" أن

املوأم إليها أعاله. كما أن تنفيد  70تتحمل توابع املخالفة لم تكن لها يد فيها. و هذا ما كرسه   املشرع في املادة 

 عملية الهدم هذه ال تحول دون املتابعة القضائية.
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للقاءات و التي كانت نتاجا ملجموعة من ا 07/17لكن على الرغم مما قيل ، فقد جاءت الدورية املشتركة رقم 

التشاورية بين املصالح املعنية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و االسكان و 

سياسة املدينة، بحيث تم اعتبار هذه الدورية كآلية لتدبير مرحلة انتقالية في انتظار استكمال صدور 

ة املتعلقة بمعاينة املخالفة و تحرير محضر ، و دعت إلى اتباع اإلجراءات اإلداري174النصوص التطبيقية

بشأنها و تبليغه إلى األطراف املعنية ، ثم اصدار األمر الفوري بايقاف األشغال، و العمل على استدعاء 

. اللجنة املكلفة بالهدم، و لعل الغاية من ذلك  تفادي الطعن في القرار اإلداري الذي يصدر مباشرة بالهدم

كن أن يترتب عن ذلك من بطىء في مسطرة زجر املخالفات التعمير و هذا بطبيعة خاصة إذا علمنا ما يم

الحال ال ينسجم و الهاجس الزجري للمشرع.و إذا كان األمر بالهدم من بين اإلجراءات اإلدارية الكفيلة بالحد 

منازعات  من مخالفات التعمير، فإنه يالقي إكراهات قانونية وواقعية قد تنقص من قيمته، و تجعله محل

 قضائية.

 املبحث الثاني: إكراهات األمر بالهدم و منازعاته القضائية

إن إجراء قرار الهدم و بدون منازع قد يشكل مسا واضحا باحدى الحريات و الحقوق املكرسة دستوريا،      

إال أنه مع ذلك ظل من أبرز اإلجراءات اإلدارية ذات األهمية البالغة في ميدان زجر مخالفات التعمير نظرا 

عى ير أنه لم يسلم من صعوبات تحد مما هو يسملا ينتج عنه من آثر انهاء ما هو غير قانوني من بناء أو غيره. غ

إلى تحقيقه من غايات في منظومة الزجر اإلداري. لالسف فالواقع العملي قد أظهر العديد من االكراهات و 

الصعوبات منها ما هو قانوني إداري ، و منها ما هو واقعي تفرض تحديات أمام غرضه الرئيس ي )املطلب 

عض األحيان الى القضاء االداري متى كان مخالفا ملا هو مفروض عليه قانونا األول(، بل قد يصل أمره في ب

من طرف املشرع وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا االطار على اعتبار أنه قرار إداري يجوز الطعن في 

 املغربي)املطلب الثاني(. 2011من الدستور  108كسائر القرارات اإلدارية تبعا للفصل 

 ول: اإلكراهات التي تحد من فعالية األمر بالهدماملطلب األ 

مما ال مراء فيه أن قرار الهدم قرار فعال كفيل بالحد من مخافات التعمير، يعمل على ارجاع الوضع الى        

ما كان عليه قبل إرتكاب املخالفة . لكن في بعض األحيان قد يصطدم باكراهات عديدة تجعل منه إجراء 

                                                           
ة ـ محمد تكراتين ، منظومة املراقبة في مجال التعمير و البناء بين مقتضيات النص القانوني و اكراهات الواقع، مقال منشور بنشرة قانوني 174

 .29، الصفحة 2020، غشت  2موضوعاتية، العدد 
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ر مما هو واقعي. عموما هذه اإلكراهات ال تخرج  عما هو متعارف عليه عند تنفيده و قانوني ردعي أكث

تجسيده واقعيا )الفقرة األولى(، و كذلك في الحالة التي يعمد فيها املخالف على القيام بسلوكيات يترتب عليها 

دة كما سنرى في آثار سلبية على عملية التنفيد تجعل منها صعبة التحقق بل و مستحيلة في حاالت عدي

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: اإلكراهات املرتبطة بعملية تنفيد الهدم

قد تالقي عقوبة الهدم جراء تنفيدها صعوبات تتمثل على وجه الخصوص في غياب املوارد البشرية و        

لحضور )ثانيا( األمر اللوجستيكية )أوال(، و أيضا عدم تكبد أطراف لجنة الهدم في بعض األحيان لعناء ا

 الذي يؤدي إلى فرض تحديات أمام هذه العقوبة من حيث تجسيدها واقعيا.

 أوال: عدم التوفر على املوارد البشرية و اللوجستيكية

جدير باملالحظة أن ضبط وزجر املخالفات في ميدان التعمير يحتاج إلى موارد بشرية كفيلة بالقيام       

ده اإلدارة و يتماش ى مع املقتضيات القانونية املتعلقة باملوضوع، و ذلك النجاح بمهامها على أحسن وجه تري

و ثائق التعمير من جهة، و لضمان مراقبة فعالة للحركة العمرانية من جهة ثانية خاصة إذا علمنا أن ميدان 

 .175التعمير يعتبر من القطاعات املعقدة و الشائكة التي تتطلب إمكانيات بشرية متخصصة

د إجراء الهدم  من أهم اإلجراءات التي تحتاج إلى موارد بشرية متخصصة أكثر من غيرها في ميدان و يع

التعمير، لكن نلمس عكس ذلك على املستوى الواقعي هذا اإلجراء حيث ال وجود لفئة أشخاص متخصصين 

ربي باحدات جهات في عملية الهدم، على مستوى كل جماعة و في هذا اإلطار فإننا نقترح على املشرع املغ

يسند لها هذا اإلختصاص على مستوى كل جماعة ترابية حتى يتم تحقيق املغزى من الهدم كإجراء ردعي 

 يصبح معه املخالف في حيرة من أمره عندما تسول له نفسه اقتراف مثل هذا النوع من الجرائم.

كن أن نكرره على مستوى و ما قلناه على مستوى غياب رصد موارد بشرية متخصصة بتنفيد الهدم، يم

األدوات و املعدات التي يمكن بواسطتها إجراء عملية الهدم.       خاصة إذا أخدنا بعين األعتبار أن عملية 

الهدم ليس باألمر الهين و إنما هي عملية ذات طابع تقني و فني، تزداد تعقيدا كلما تعلق األمر بمخالفة زيادة 

                                                           
انونية، املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير، قراءة نقدية في اإلشكاالت العملية و الق 12/66انون رقم ـ عبد الحكيم العدري، الق 175

 ، الصفحة 2021، السنة 1مقال منشور باملجلة املغر بية للدراسات العقارية و الطبوغرافية عدد خاص بالتعمير عدد 

132. 
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احة املرخص بالبناء فوقها، حيث ال يمكن تصور هدم طابق بأكمله دون طابق أو عدة طوابق أو توسيع املس

إلحاق الضرر بباقي مكونات البناية، و كذلك الشأن عندما يتم توسيع مساحة األبنية. حيث أن الشروع في 

هدم األجزاء املضافة سيؤدي ال محالة باالضرار بباقي أجزاء البناية و هذا الوضع يستدعي توفر آليات و 

، و هو األمر الذي نسجل غيابه إزاء تنفيد عملية الهدم 176دات متطورة لتنفيد عملية الهدم في مواجهتهامع

 ، و هذا من شأنه أن يقف سدا مانعا أمام فعالية زجر مخالفات التعمير.

دم، و إذا كانت  املناطق الحضرية و شبه الحضرية مزودة في بعض  األحيان باملعدات و األدوات املتعلقة باله

فهذا  األمر  ال يكون متاحا إذا ما رجعنا للمناطق النائية الجبلية ، حيث يسجل شبه انعدام لهذه األليات و 

 .                 177املعدات

و عليه، يبدو أن أمر تخصيص أشخاص و معدات متطورة لهذه العملية أمر ال مناص منه، فقد أصبح 

 يفرض نفسه بقوة ، أكثر من أي وقت مض ى نظرا لتزايد عدد مخالفات التعمير  التي تستدعي غالبيتها الهدم. 

 ثانيا: عدم التزام املصالح املعنية بالحضور في عملية الهدم  

أعضاء متعددة كما هي سابقة الذكر أعاله. و املشرع راعى في  لجنة اإلدارية املشرفة على الهدم تتضمن ال     

لكن الواقع  عملية الهدم.تلك التشكيلة تنوع املتدخلين و ذلك رغبة منه في تدليل الصعاب التي قد تواجه 

جن مما ينتج عنه تأجيل العملي أبان عن عدم التزام بعض املصالح املعنية بالحضور في أشغال هذه الل

 .178عملية الهدم لعدة مرات و قد يتعدر معها تنفيد مجموعة من قرارات الهدم

 الفقرة الثانية: اإلكراهات املرتبطة باملخالف

تماشيا مع اعتبار قرار الهدم اجراء خطيرا، يماثل عقوبة اإلعدام في إطار القواعد العامة، حيث يفني     

تشييده ، فإن مرتكب املخالفة عادة ما يقوم بسلوكيات سلبية قد تفرض أمام البناء املخالف الذي تم 

تنفيد أمر الهدم عقبات يصبح من الصعب تجازها بل من املستحيل في بعض األحيان، من ذلك مثال 

 اإلعتمار باملحالت موضوع املخالفة )أوال(، و أيضا العصيان و عدم اإلمتثال )ثانيا(.

                                                           
 .117ملراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء، املرجع السابق، الصفحة ـ  سعيد الوردي، اإلجراءات املسطرية  176
 .402أية نجاعة؟،املرجع السابق، الصفحة  12/66ـ مصطفى طايل، السلطة املحلية و التصدي ملخالفة التعمير و البناء وفق قانون رقم  177
 .117/118فات في مجال التعمير و البناء، املرجع السابق، الصفحة ـ سعيد الوردي، اإلجراءات املسطرية ملراقبة و زجر املخال 178
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 الف للمحل موضوع املخالفةأوال: عدم مغادرة املخ

في غالب األحيان ال يقوم املخالف بالتوقف عن عملية البناء و لو في ظل اإلجراءات اإلدارية التي تتخد في      

حقه، مما ينجم عنه إتمام ما كان مقدما على فعله من بناء غير قانوني ، تم بعد ذلك يقوم بالسكن فيه.  و 

 . 179ه قرار الهدم يمتنع عن مغادرة مكان املخالفةبالتالي  حينما يصدر في مواجهت

و عليه يصبح العقار موضوع املخالفة معتمرا مما يصعب معه إفراغه خصوصا إذا ما تمت مواجهة اللجنة 

 .180اإلدارية املكلفة بالهدم بالعصيان

 ثانيا: العصيان و عدم االمتثال

صا من تلك التي يكون مصدرها املخالف، حيث قد تواجه اللجنة املكلفة بالهدم اكراهات عملية خصو      

. خاصة األمر بالهدم إذ في غالب االحيان ما 181يعمد في حاالت معينة إلى عدم اإلمتثال لألوامر املوجهة إليه

يرفض اإلمتثال إليه و يعصيه على قدر املستطاع، و ما يزيد من حدة هذا االكراه إذا كانت املخالفة مرتكبة 

يرفض املخالف السماح للجنة بالدخول و يقوم بإغالق األبواب و املكوت في منزله،االمر  في منزل معتمر حيث

 الذي من شأنه التأتير سلبا على قرار الهدم من حيث التنفيد.

إلى جانب ذلك يمكن إضافة اكراه املقاومة التي يجريها املخالف و عائلته و أحيانا جيرانه ضد املكلفين بعملية 

ر األستاذ سعيد الوردي هذا الوضع     و اعتبر السبب في هذه املقاومة و هذا التكتل ، و قد فس182الهدم

سواء من طرف عائلة املخالف أو من طرف جيرانه، أنه يعود ملا يسود في اعتقادهم أن تنفيد الهدم في 

 مواجهتهم يشكل اعتداء شنيع على ملكيتهما و على حقهما في السكن، و أنه بمتابة 

شريدهم لذلك فانهم يواجهون عملية الهدم بكل ما أوتو من قوة. و عليه تصبح القاعدة في مواجهة تهديد بت 

الهدم العصيان و عدم االمتثال و ربما في مواجهة القوة العمومية.  و يمكن أن نرصد صور هذه املقاومة 

 التي تلحق عملية الهدم  كاآلتي:

                                                           
 .402ـ مصطفى طايل، السلطة املحلية و التصدي ملخالفة التعمير و البناء...،املرجع السابق، الصفحة  179
 .114الصفحة  ـ سعيد الوردي، اإلجراءات املسطرية ملراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء، املرجع السابق، 180
 ، السنة2ـ عبد الرحيم الزيدي، مراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء، مقال منشور بمجلة نشرة قانونية موضوعاتية، العدد  181

 .22، الصفحة 2020
 .402ـ مصطفى طايل، السلطة املحلية و التصدي ملخالفة التعمير و البناء ،املرجع السابق، الصفحة  182
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 :أـ صورة املقاومة العائلية

تتجسد املقاومة العائلية  على مستوى الواقع العملي في لجوء املخالف إلى حشد جميع أفراد أسرته مع       

 التركيز على األطفال و الشيوخ و النساء منهم ليتم تقديمهم كدروع بشرية ملواجهة عملية الهدم.

                             ب ـ صورة املقاومة الجماعية:                                         

و تتجسد هذه الصورة بشكل بارز عندما يتعلق الهدم باألحياء العشوائية، فإنه غالبا ما يتكتل سكان     

الحي ، و يعمدون  على مواجهة القوة العمومية معتقدين أن ذلك واجبا، ما دام الكل في وضعية مخالفة 

 .183ت كبيرة و تهديدا لألمن العام فتتراجع عن عملية الهدمللقانون ، فتصبح لجنة الهدم تواجه صعوبا

 ج ـ صورة املقاومة الفردية : 

في أكثر من مرة قد مر على أعيننا على مستوى الواقع املعاش و أيضا على مستوى العالم اإلفتراض ي و        

عديدة من بينها نخص بالذكر مواقع التواصل االجتماعي مقاومة املخالف لعملية الهدم و ذلك بطرق 

التهديد باإلنتحار كمحاولة حرق نفسه، أو محاولة اإلنتحار بالقفز من أعلى البناء ، أيضا برمي نفسه أمام 

 اآلالت املعدة للهدم، مما يصبح أمر تحقيق الهدم صعب نوعا ما.

 املطلب الثاني: منازعات األمر بالهدم أمام القضاء اإلداري 

مما ال شك فيك أن القضاء هو الضامن األساس ي لحقوق املواطنين، إذ يعد محل ثقة لديهم حيث يرض ى        

الجميع بما يصدر عنه من أحكام و لو كان ذلك على حساب رافع الدعوى.  و مع إنتشار ثقافة اللجوء إلى 

محال للطعن فيه أمام القضاء  القضاء خاصة في مواجهة األعمال اإلدارية فإن األمر بالهدم سيكون حتما

اإلداري حيث ال يتوان من صدر في حقه عن الطعن فيه بااللغاء متى كان غير مشروع أو غير محترم 

ا مللمقتضيات القانونية املفروضة عليه ) الفقرة الثانية(. و على إثر رفعه ملثل هذا النوع من الدعاوى عادة 

 رة األولى(.يطعن فيه أيضا بالتوقف عن التنفيد )الفق

 

 

                                                           
 .115/116سعيد الوردي، اإلجراءات املسطرية ملراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء، املرجع السابق، الصفحة ـ  183
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 الفقرة األولى: الطعن بتوقيف تنفيد قرار الهدم 

 على اعتبار أن قرار الهدم قرار إداري يمكن الطعن فيه قضائيا ، لكن بما أن الطعن فيه باإللغاء قد       

يحتاج إلى وقت طويل مما يصبح قرار الهدم قد تم تنفيده نظرا لبطىء اإلجراءات التقاض ي  و إزاء هذا 

 ضع فاملشرع و رغبة منه في تفادي ما يمكن أن يقع من أضرار إذا ما تم تنفيده واقعيا، فقد أجاز لألفرادالو 

إمكانية الطعن فيه بالتوقف عن التنفيد أمام القضاء اإلداري شريطة أن يكون  محترم لشروطه املوضوعية 

مد النزاع حتى يكمل ما هو مقدم على و الشكلية )أوال(، لكن قد يرغب املخالف في بعض األحيان إلى إطالة أ

 فعله فيطعن فيه بالتوقف و في هذا الصدد نلتمس من  املحكمة اإلدارية  توجهات مختلفة )ثانيا(.

 أوال: شروط إيقاف تنفيد قرارات الهدم

 .تختلف هذه الشروط بينما هو شكلي )أ(، و بينما هو موضوعي محظ  )ب(    

 أـ الشروط الشكلية:

يمكن أن نستشف مجموعة من الشروط الشكلية يتعين  90/41من قانون  24باستقراء مضمون املادة       

 توفرها حتى يتسنى قبول طلب توقيف التنفيد أمام القضاء عموما يمكن إجمالها كاآلتي:

 مامها.ـ أن يتم رفع طلب وقف التنفيد قرار الهدم  أمام  املحكمة اإلدارية بعد رفع دعوى إلغائه أ1

ـ أن يكون قرار الهدم ذو قوة تنفيدية، فالقرارات السلبية ال يسوغ مبدئيا إيقاف تنفيدها، و بالتالي عدم 2

قبول طلب ايقافها من باب أولى، كذلك الشأن بالنسبة للقرارات التحضيرية و التي ال ترقى لدرجة القرار 

ال عن القرارات املنعدمة و بصفة عامة كل قرار ، و نفس الش يء يق184اإلداري لكونها ال ترتب أي أثر قانوني

 .185غير قابل للتنفيد

ـ أن ال يكون قد تم تنفيد قرار الهدم ، و هذا أمر بديهي ، ألنه من غير املنطقي أن يصدر وقف التنفيد على 3

يسري  قرار سبق تنفيده، و إال كنا أمام قرارات قضائية مستحيلة التنفيد. و في نظرنا هذا املقتض ى يجب أن

                                                           
ياسية ـ غيتة دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء اإللغاء : رخصة البناء نموذجا، مقال منشور باملجلة املغربية لألنظمة القانونية و الس 184

 .189، الصفحة 2019، السنة 11عداد الخاصةـ العدد ـ سلسلة األ 
دي ـ مراد فارس ي ، رقابة قضاء اإللغاء على مشروعية القرارات املتعلقة بالتعمير، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة سي 185

 .107، الصفة 2008/2009ـ فاسـ ـ ، السنة الجامعية محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية و الغقتصادية و اإلجتماعية ظهر املهراز 
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حتى في الحالة التي يتم فيها وقف التنفيد من قبل اإلدارة بمحض إرادتها بعد علمها بواقعة الطعن في قراراها 

 هذا.

 ب ـ الشروط املوضوعية:

يلزم إلى جانب الشروط الشكلية حتى يتم قبول طلب وقف تنفيد قرار الهدم ، توفر شروط ذات طابع       

 ها في اآلتي :موضوعي، و هي عديدة يمكن حصر 

ـ شرط اإلستعجال، متى كان القرار اإلداري بالهدم يمكن أن يترتب على تنفيده آثار ال يمكن تداركها في 1

 :186و يقوم شرط اإلستعجال على معايير ثالث  املستقبل حتى و لو حكم بإلغاءه فيما بعد،

 ـ أال تتأدى املصلحة العامة من وقف التنفيد إيداء شديد.

 طالب وقف التنفيد ضرارا كبيرا في ماله و حياته الخاصة و هذا ش يء مؤكد في قرارات الهدم.ـ أن يتضرر 

 ـ أن ال يكون باإلمكان دفع النتائج الضارة ااتي تترتب على استمرار التنفيد.

ـ شرط الجدية، و يقصد بهذا الشرط أن يكون طلب وقف التنفيد مبنيا على أسباب جدية وواقعية حسب 2

األمور، بمعنى أن القاض ي اإلداري من خالل بحثه في الجدية فإنه تتكون لديه أولية في مشروعية  الظاهر من

الطلب املوضوعي من خالل الفحص الظاهري لوثائق امللف ، بحيث يكون طلب اإللغاء هذا قائما على 

ببحث دقيق و  أسباب جدية تحمل على ترجيح كفة إلغاء القرار اإلداري لعيب فيه، دون أن يقوم القاض ي

معمق في موضوع الطلب و دون الدخول في التفاصيل، حفاظا على سرية ملف املوضوع و هو ما تعلن عنه 

املحكمة عنه و الحالة هذه بطريقة غير مباشرة عندما تصرح بتوافر الطلب على الظروف االستثنائية 

 .187ديرية، بناء على سلطتها التق90/12من قانون  24املنصوص عليها في املادة 

 ثانيا: موقف القضاء املغربي بشأن طلبات وقف تنفيد القرار الهدم

 باستقراء مجموعة من األحكام  املنشورة الصادرة عن القضاء املغربي في هذا اإلطار نجدها ال تخرج عن      

 أمرين إما قبول طلب إيقاف تنفيد قرار الهدم )أ(.    

                                                           
 .203ـ غيتة دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء اإللغاء : رخصة البناء نموذجا، املرجع السابق، الصفحة  186
 .104ـ مراد فارس ي ، رقابة قضاء اإللغاء على مشروعية القرارات املتعلقة بالتعمير، املرجع السابق، الصفحة  187
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 أو رفضه إذا توفر له ما يبرر ذلك )ب(.

 أـ قبول طلب إيقاف تنفيد قرارات الهدم 

عندما تتوفر الشروط السالفة الذكر في الطلب  املرفوع على القضاء اإلداري فإنه ال يتراجع بالحكم وفق       

ما رفع ألجله ، أي متى كان مشروعا مقدما له بصفة قانونية ، و لعل هذا ما يمكن أن نستنتجه بمجرد 

رات عديدة. من ذلك ما قضت به محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط في احدى إطالعنا على أحكام و قرا

، حيث جاء فيه " قرار الهدم من القرارات اإلدارية التي يصعب تداركها مستقبال و إرجاع الحالة 188قراراتها

عنصر  إلى ماكانت عليه إذا ما تم الحكم بالغائها مما يبرر االستجابة لطلب إيقاف تنفيدها بمجرد توفر

 اإلستعجال".

، حيث قضت بوقف تنفيد قرار 189و في نفس اإلتجاه سارت محكمة اإلدارية بفاس حيث قضت في حكم لها

البهدم الصادر والي جهة فاس مكناس و قد جاء فيه " حيث أنه بعد استقراء املحكمة ملعطيات النازلة و 

تنفيد قرار الهدم يصعب تداركه في حسبما يظهر من وثائق امللف فإن الضرر الذي يمكن أن ينتج عن 

املستقبل في حال الحكم بالغائه من حيث إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، كما الوسائل املثارة في 

مقال الطعن تبدو في ظاهرها جدية". و نفس الش يء يسجل عن محكمة االستئناف بالرباط في قرار  آخر 

االستعجال الذي يمتمثل في الضرر الذي ال يمكن تداركه مستقبال  ، و مما جاء فيه " ... توافر عنصر190لها

و كذا عنصر جدية الوسائل املعتمدة في الطعن بااللغاء و التي يرجع معها احتمال الحكم بالغاء القرار  

املطعون فيه ، فإنه يكفي لالستجابة لطلب ايقاف تنفيذ قرار الهدم توفر عنصر االستعجال ملا قد يترتب 

ن أضرار و نتائج يصعب تداركها و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا صدر الحكم بإلغاء القرار عنه م

 املطعون فيه".

                                                           
،  أشارت إليه غيتة دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء اإللغاء : رخصة 256/8/5، ملف رقم 19/11/2008، بتاريخ 1313ـ قرار عدد  188

 .204البناء نموذجا، املرجع السابق، الصفحة 
، أورده سعيد الوردي، اإلجراءات املسطرية ملراقبة و زجر املخالفات 2016 /7106 /14، في امللف رقم 28/3/2016بتاريخ  371ـ  حكم عدد  189

 .121في مجال التعمير و البناء، املرجع السابق، الصفحة 
دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء اإللغاء :  ، ،  أشارت إليه غيتة48/7/6،في ملف عدد 11/6/2008الصادر بتاريخ  798ـ قرار عدد  190

 .204رخصة البناء نموذجا، املرجع السابق، الصفحة 
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، أنه " و حيث إنه ملا كان األصل في 191و في نفس الدرب سارت أيضا إدراية مراكش إذ جاء في أحد أحكامها

لفقه و القضاء قيدا طلب اإليقاف بتوافر القرارات اإلدارية هو نفادها و االستثناء هو اإليقاف ، فإن ا

شرطين: أولهما وجود األسباب الجدية املبررة له ، و أن يكون من شأن تنفيد القرار إلحاق أضرار ال يمكن 

تداركها.و حيث أن املحكمة بعد إطالعها على الواسائل املعتمدة في هذا املقال و تلك التي سطرتها العارضة 

من ذلك عدم تبليغها بمحضر املخالفة و باألمر الفوري بايقاف األشغال، و عدم  بمقال دعوى االلغاء ، و

توجيه أية شكاية للسيد وكيل امللك في موضوع املخالفة، و هي كلها وسائل جدية تبرر األستجابة للطلب، 

 كما أن من شأن تنفيد القرار أن يلحق بها أضرار يتعدر تداركها".

 تنفيد الهدمب ـ رفض املحكمة لطلب إيقاف 

 من املعلوم أن طابع سوء النية يطغى على  املخالف قد يجعله في حيرة من امره، و يدفعه إلى ارتكاب أي     

فعل من شأنه أن يخلصه مما هو فيه من وضع غير قانوني أو من أجل تفادي ما سيطبق عليه من عقوبات 

ى حساب  عمله املعيب غير املشروع. حيث زجرية . و من بين هذه األفعال نجد سلوكه  لطرق مشروعة عل

يعمد إلى إلتماس مسطرة الطعن و باألخص الطعن بتوقيف عملية تنفيد الهدم، حتى يتسنى له تعطيل 

عملية الهدم و زجره على وجه السرعة من جهة، و من جهة أخرى يتمم ما أقدم عليه من تشييد  بناء غير 

دا عندما يصبح محتجا في مواجهة السلطة و يمتنع عن الخروج مشروع تم يقطن فيه حتى يزداد الوضع تعقي

 من البيت املعمور كما سلفت اإلشارة. 

لكن يمكن القول أن القضاء له باملرصاد متى كان س يء النية في طلبه هذا، حيث إذا كان يقض ي وفق طلبه 

في رفضه متى كانت الغاية منه غير  في كل حالة يرفع أمامه محترم للشروط القانونية ، فإنه في املقابل ال يتردد

، 192مشروعة. و هذا نلمسه من أحكام صادرة في هذا الشأن، من ذلك ما قضت به محكمة اإلدارية بالرباط

و مما جاء في حكمها " حيث يهدف الطلب إلى إيقاف قرار رئيس املجلس البلدي الرامي إلى إيقاف األشغال، 

مالبسات القضية ، و بعد اإلطالع على املقال في املوضع ، و و حيث إنه بعد دراسة املحكمة لظروف و 

لألسباب املعتمدة في الطلب ، تبين بأنه ال توجد أي ظروف اسثتنائية تبرر إيقاف تنفيد القرار اإلداري 

                                                           
، أورده مراد فارس ي ، رقابة قضاء اإللغاء على مشروعية القرارات املتعلقة بالتعمير، 146/98، ملف عدد 17/3/1999بتاريخ  28ـ حكم عدد  191

 .110املرجع السابق، الصفحة 
 ، أورده مراد فارس ي ، رقابة قضاء اإللغاء على مشروعية القرارات املتعلقة بالتعمير،516/00، ملف رقم 22/2/2001بتاريخ  144ـ حكم عدد  192

 .112املرجع السابق، الصفحة 
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. 193املطعون فيه مما يتعين معه التصريح برفض الطلب". و هو نفس التوجه التي قضت به في حكم أخر

، بتث في نازلة معروضة عليها بأنه " حيث إن 194اإلدارية بالدارالبيضاء في احدى أحكامهاكما نجد املحكمة 

عن  10/11/2010الصادر بتاريخ  277/2010مؤدى الطلب هو األمر بايقاف التنفيد القرار اإلداري عدد 

ث إنه و باإلطالع عامل عمالة إقليم مديونة القاض ي بهدم البناء املخالف لضوابط و قانون التعمير ..... و حي

على ظاهر مستندات القضية تبين أن الطلب ال يقوم على أسباب جدية مما يتعين معه الحكم برفض 

 الطلب ".

محكمة املجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( مبررات برفض مثل هذا  195و أيضا نجد في إحدى قرارات

 سثتناء يستوجب الحكم بتوقيف الهدم.الطعون عند انعدام شروط املطلوبه فيها ال سيما بغياب ظرف اال 

انطالقا مما سبق يمكن أن نستشف أن  طلب توقيف عملية هدم يبقى رهين بتوفر شروطه، و بالتالي متى 

 كان الغاية منه فقط تعتر عملية الزجر فإن مآله الرفض.

 الفقرة الثانية: الطعن باإللغاء في قرار الهدم

يستوجب الطعن بإيقاف تنفيد الهدم أمام القضاء أن يتم رفع دعوى إلغائه ، فهو شرط ضروري من      

أجل أن يتم قبوله ، و من هذا املنطلق نتسائل عن الحاالت التي يمكن فيها للقضاء اإلداري القبول بالطعن 

 لطلبات )ثانيا(.باإللغاء )أوال(، و أيضا الحاالت التي يمكن أن يتم فيها رفض مثل هذه ا

 أوال: بعض حاالت قبول إلغاء قرار الهدم

                                                           
لقوانين التعمير بين تدخل ، أوردته دنيا مرزاق،هدم البنايات املخالفة 96/10/4، في ملف عدد 1/4/2016، الصادر بتاريخ 1375ـ حكم عدد  193

، السنة 1القضاء الزجري و القضاء اإلداري، مقال منشور باملجلة املغر بية للدراسات العقارية و الطبوغرافية ، عدد خاص بالتعمير عدد 

 .90، الصفحة  2021
ت املخالفة لقوانين التعمير بين تدخل ، أوردته دنيا مرزاق،هدم البنايا96/10/4، ملف عدد 9/3/2011، الصادر بتاريخ 748ـ حكم عدد   194

 .90القضاء الزجري و القضاء اإلداري، املرجع السابق، الصفحة 
، أورده مراد فارس ي ، رقابة قضاء اإللغاء على مشروعية القرارات 1223/4/1/2005في ملف اداري عدد  5/10/2005بتاريخ  702ـ قرار عدد  195

 .112فحة املتعلقة بالتعمير، املرجع السابق، الص
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تعد حاالت قبول الغاء قرار الهدم أمام القضاء حاالت كثيرة، لكن سنقتصر في هذه الدراسة على بعض      

منها و نخص بالذكر، حالة  عدم إحترام اإلجراءات املسطرية )أ(، و أيضا عند وجود عيب في اإلختصاص 

 )ب(.

 ترام إجراءات املسطرية للهدمأـ عدم إح

تفرض عملية الهدم إجراءات عديدة منها  ما هو ممهد لها . و ما هو مصاحب لها،  أي عند تجسيدها     

ميدانيا، و بالتالي متى كان هناك تجاوز في استعمال السلطة من قبل اإلدارة في هذا الشأن، بأن كانت غير 

ءات كما مرت معنا، جاز للمخالف سلوك مسطرة الطعن فيه أمام محترمة ملا يلقي عليها القانون من إجرا

القضاء اإلداري و الذي ال يتوان بدوره في الحكم وفق الطلب متى كان هنالك ما يبرر ذلك.   و لعل هذا ما 

 يمكن أن نلتمسه من أحكام عديدة صادرة في هذا الخصوص. 

النقض تقض ي ببطالن قرار الهدم غير املحترم  حيث جاء في قرارات عديدة  عن الغرفة اإلدارية ملحكمة

. و في نفس النهج سارت محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط 196لالجراءات السابقة من قبل السلطة املحلية

 .197في قرار لها

إلى جانب هذه القرارات نجد أيضا قرار أخر صادر عن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض يقض ي ببطالن قرار 

في ذلك على أن " اإلدارة ملا قامت بهدم املحل املكتري دون سلوك املسطرة التي يفرضها  الهدم مستند

القانون، تكون اعتدت ماديا على ملك الغير و هو ما يستوجب تعويضها على اإلضرار الالحقة بالطالبين ، و 

 198عملية الهدم..." من جهة ثانية فإن محكمة املوضوع و للتحقق من األضرار الالحقة باملتضررين من جراء

. و عليه يمكن القول أن القيام بالهدم من قبل اإلدراة دون أن تكلف عناء إتباع ما فرضه القانون من 

إجراءات تكون بذلك خرقت القانون،  و تتحمل في مقابل ذلك تعويض املتضرر من عملية هدمها هاته. و في 

 199مثال حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بوجدةهذا اإلتجاه سارت تقض ي جل محاكم اململكة و هكذا نجد 

                                                           
 .2014، 1319/4/1في امللف اإلداري رقم  09/07/2015الصادر بتاريخ  1539/1من ضمنها قرار عدد ـ  196

 . 24/2/2007، بتاريخ 1467/7205/2014ـ قرار عدد  197

رجع السابق، الصفحة ـ أوردهم أنوار شقرون ، القضاء اإلداري و إجراءات زجر مخالفات التعمير، مقال منشور بنشرة قانونية موضوعاتية، امل

36 . 
، أشار إليه أوردهم أنوار شقرون ، القضاء اإلداري و 266/4/1/2012، في امللف رقم 30/1/2014، الصادر بتاريخ 126/1ـ قرار عدد  198

 .40إجراءات زجر مخالفات التعمير، املرجع السابق، الصفحة 
 .61، منشور بمجلة قانونية موضوعاتية، املرجع السابق الصفحة 24/08/06، في املاف رقم 21/10/2010، الصادر بتاريخ 504ـ حكم عدد  199
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و مما جاء فيه " ..كما لم تدل   200قض ى  بذلك ، و تم تأييده من قبل محكمة اإلستئناف بالرباط في قرارها

مطلقا بما يفيد أن هناك محاضر قانونية أنجزت بخصوص املخالفات التي تنسبها إليها ، أو كونها باشرت 

لهدم ، و التي تبقى لذلك قد تمت بكيفية غير قانونية ، و اإلدارة التي قامت بها أي إجراء قبلي على عملية ا

تبقى لذلك متحملة للمسؤولية عن األضرار التي لحقت باملستأنف عليها جراء ذلك..". و على نفس املنوال 

 .201قضت أيضا إدارية الدارالبيضاء في حكم صادر عنها

 الهدمب ـ عدم اإلختصاص الجهة املصدرة لقرار 

قد سلفت اإلشارة أن الجهة الوحيدة املسند لها إختصاص استصدار القرار اإلداري بالهدم هي السلطة       

كما تم تعديله و  90/12من قانون  70و  68اإلدارية املحلية و حدها دون غيرها حسب مقتضيات املادة 

غير التي ذكرناها آنفا كان قر ارها  .  و عليه ، متى صدر هذا القرار عن جهة66/12تتميمه بموجب قانون 

معرض لإللغاء بسبب عيب اإلختصاص، و املالحظ أن املحاكم املغربية ال تتردد بالحكم باإللغاء متى كان 

صادر عن جهة غير مختصة مثال عن رئيس املجلس الجماعي أو غيره، و هكذا نجد املحمكة اإلدارية بالرباط 

دم بعلة " أن اإلختصاص في إتخاد قرار هدم البناء املخالف لضوابط قضت بإلغاء قرار اله 202في حكم لها

املتعلق  90/12من قانون  68التعمير يعود لعلمل اإلقليم أو الولي بحسب األحوال طبقا ملقتضيات املادة 

بالتعمير و أن إصدار رئيس الجماعة املحلية لقرار الهدم يعد مشوبا بعيب عدم اإلختصاص و يعرض قراراه 

و الذي جعل هذا اإلختصاص  66/12لغاء". و تجدر اإلشارة أن هذا الحكم صادر قبل صدور قانون لإل

" ال  203حكرا على السلطة اإلدارية املحلية. كما قضت محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط في قرار لها ما يلي

ه إلى عامل العمالة و ينعقد إختصاص رئيس املجلس الجماعي إلصدار قرار الهدم و إنما يرجع في اتخاد

، و إصدار قرار الهدم من طرف رئيس املجلس الجماعي يرتب 90/12من القانون  68اإلقليم طبقا للمادة 

مسؤوليته عن الضرر الالحق لصاحب املشروع الذي تشاركه بالتضامن الدولة املغربية باعتبار أن قرار 

                                                           
، منشور بمجلة قانونية موضوعاتية، املرجع السابق الصفحة 269/11/6،في امللف رقم 18/09/2012، الصادر بتاريخ 3486ـ قرار عدد  200

61. 
دنيا مرزاق،هدم البنايات املخالفة لقوانين التعمير بين تدخل ، أشارت إليه 195/7110/2016، في ملف عدد 22/2/2017بتاريخ  574ـ حكم  201

 .87القضاء الزجري و القضاء اإلداري، املرجع السابق، الصفحة 
، ،  أشارت إليه غيتة دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء 2004/ 136في امللف عدد  1995ماي  4،الصادر بتاريخ 132/95ـ حكم عدد  202

 .193لبناء نموذجا، املرجع السابق، الصفحة اإللغاء : رخصة ا
، ،  أشارت إليه غيتة دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء اإللغاء : 48/7/6، في ملف عدد 11/6/2008، صادر بتاريخ 798ـ قرار عدد  203

 .194رخصة البناء نموذجا، املرجع السابق، الصفحة 
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ي فقرار الهدم يجب أن يصدر عن السلطة املحلية الهدم كان بحضور السلطة املحلية بأمر منها". و بالتال

 باعتبارها الجهة املؤهلة و املسند لها اإلختصاص.

و في هذا الصدد ال بد أن نشير إلى مسألة من األهمية بمكان تتجلى في التمييز الذي يجب أن يتحقق بين  

بنايات آيلة للسقوط الذي  ، و قرار هدم66/12قرار الهدم الذي يصدر عن السلطة املحلية طبقا للقانون 

من القانون  100يصدر عن رئيس املجلس الجماعي في إطار الضوابط املنصوص عليها في املادة في املادة 

املتعلق بالجماعات كسلطة من سلطات الشرطة اإلدارية الجماعية ، و لعل هذا ما  113/14التنظيمي رقم 

 .204زكته محكمة النقض في قرار حديث لها

 ض حاالت رفض إلغاء قرار الهدم ثانيا: بع

و أفي بعض األحيان قد يعمد املخالف إلى تحقيق غاية إطالة النزاع ربما من أجل أن يتمم فعله املخالف        

صة يقطن به.  فيطعن في القرار الهدم الصادر في حقه          باإللغاء، و هو يدرك بأنه قد شيد بناء بدون رخ

 نافية التي ال أساس لها من الصحة في القانون التعمير، مستندا في ذلك أن اإلدارةأو غيرها من األفعال امل

لم تحترم اإلجراءات اإلدارية املفروضة بمقتض ى القانون أو ان الجهة غير مختصة   أو غيرها من الحاالت، 

اء اإلداري يشكل و في هذا اإلطار و باستقراء مجموعة من األحكام الصادرة في هذا الشأن ، يتبين أن القض

حاجزا أمام مثل هذه األفعال حيث يقض ي بالرفض في كل حالة يثبت فيها أن القرار اإلداري بالهدم محترم 

لإلجراءات القانونية أو أن الجهة املصدرة له مختصة به ، عموما متى كان ذلك القرار مشروعا صادر بشكل 

 قانوني إال و كان مصيره الرفض.

الذي قض ى برفض الطعن باإللغاء في قرار 205من حكم صادر عن إدارية الدارالبيضاءو لعل هذا ما نلمسه 

الهدم الصادر عن عمالة إقليم سطات لخرقه لضوابط و اإلجراءات املنصوص عليها في قوانين التعمير، 

حيث أن املحكة بعد تفحصها لكافة معطيات امللف و إطالعها على وثائقه تبن لها كون الطاعن ال يتوفر 

أصال على ترخيص ضمني للبناء، ما دام لم يثبت للمحكمة تقدمه الفعلي بطلب الالترخيص و سكوت اإلدارة 

عن جوابه، كما أن املسطرة القانونية املنصوص عليها في قانون التعمير قد احترمت من طرف اإلدارة  في 

                                                           
أورده إليه   3366/4/1/2015، في امللف اإلداري عدد 4/2/2016، بتاريخ 176/1نقض، عدد ـ قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بمحكمة ال 204

 .40أوردهم أنوار شقرون ، القضاء اإلداري و إجراءات زجر مخالفات التعمير، املرجع السابق، الصفحة 
،)غير منشور(، تمت اإلشارة إليه من قبل دنيا مرزاق،هدم 121/5/2010، في ملف عدد22/03/2011، صادر بتاريخ 858ـ حكم عدد  205

 .89البنايات املخالفة لقوانين التعمير بين تدخل القضاء الزجري و القضاء اإلداري، املرجع السابق، الصفحة 
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تعين الحكم برفض الطعن مواجهته مما يكون معه قرار الهدم مشروعا في إطار الضوابط القانونية في

 املقدم في مواجهته.

قض ى برفض الحكم بإلغاء قرار الهدم البناء املخالف  206كما نجد حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط

للقانون نظرا لعدم مشروعيته و مما جاء في تعليله       " حيث أسس الطعن على عدم مشروعية القرار 

لتعليل. و حيث دفعت اإلدارة املطلوبة في الطعن بمشروعية قرارها في إطار املطعون فيه استنادا إلى عدم ا

سلطتها للسهر على التطبيق السليم للقانون. و حيث أنه ال يكفي ادعاء كون االصالحات التي تمت مباشرتها 

ع هي اصالحات طفيفة بل ينبغي احترام املساطر االدارية و الحصول على التراخيص الضرورية قبل الشرو 

في البناء أو التغيير قصد اإلصالح تحت طائلة الجزاءات القانونية. و حيث أن رخصة اإلصالحات ال تتحقق 

ضمنها بمجرد عدم الجواب عليها، و إنه في ظل عدم اإلدالء بما يفيد الحصول على الرخصة اإلدارية املطلوبة 

القانون مما ظل معه ما أثير من طرف قبل مباشرة البإصالحات يكون الطاعن عليه بإزالة مظاهر مخالفة 

 الطاعن غير مرتكز على أساس من القانون و مآل الطعن الرفض".

، الرفض 207و في نفس اإلتجاه قضت الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض حيث جاء في مضمون إحدى قرارتها

رار الهدم محترم لكل الطعن بإلغاء قرار الهدم النعدام مشروعتيه ، و ألنه غير معلل تعليل كافيا و أن ق

إجراءاته و تلك املخالفة التي صدر فيها لم تتقادم بعد على إعتبار أن مخالفات التعمير من الجرائم املستمرة 

 التي ال تتقادم . 

و باإلضافة إلى ذلك ، قد يكون للمخالف رخصة البناء و لكن األمر يستلزم الحصول على وتائق أخرى 

ة التربة و مقاومة الزلزال، تم يعمد على تشييد بناء و الحال أنه لم يتوفر على كتصميم البناء و دراسة نوعي

هذه الوتائق فيصدر في حقه قرار الهدم من قبل الجهة املختصة . األمر الذي يدفعه إلى الطعن فيه أمام 

على سبب القضاء الذي ال يتوان في إعتبار طعنه هذا مرفوض، ألن قرار الهدم  الصادر في مواجهته مبني 

. و نفس األمر يسري في 208مشروع، هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في إحدى النوازل التي عرضت عليها

الحالة التي يكون فيها للمخالف رخصة البناء تم يقوم بالبناء على خالفها حيث صدور قرار الهدم في حقه 

                                                           
، منشور بمجلة النشرة القانونية املوضوعاتية، املرجع السابق، 236/7110/2015ي امللف ، ف13/8/2015، صادر بتاريخ 3558ـ حكم رقم  206

 و يليها.84الصفحة 
، منشور منشور بمجلة النشرة القانونية املوضوعاتية، املرجع 2680/4/1/2014، ملف رقم 1/03/2016، الصادر بتاريخ 566/1ـ قرار  207

 و يليها.87السابق، الصفحة 
، أشار إليه أنوار شقرون ، القضاء اإلداري و إجراءات 3244/4/1/2005، في امللف اإلداري عدد 09/05/2007، صادر بتاريخ 438ـ قرار عدد  208

 .36زجر مخالفات التعمير، املرجع السابق، الصفحة 
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وض من طرف القضاء ،و هكذا  نجد يعد مشروعا قابل للتنفيد ، و أن الطعن فيه أمر غير مبرر يكون مرف

 .209محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط كرست هذا اإلتجاه في إحدى قراراتها

عموما يمكن أن نخلص أن قرار الهدم إذا صدر من الجهة املسندة إليها إستصداره و جاء موافقا لجل 

مشروعا ال يقبل الطعن باإللغاء الشكليات املفروضة عليه ، و لم تتعسف اإلدارة في إستعماله فإنه يكون 

 أمام القضاء مهما كانت التبريرات املستند عليها في طلب الطعن من قبل املخالف.

 خاتمة:

على امتداد صفحات هذا البحث الجد املتواضع، يتضح بجالء  أهمية األمر بالهدم في املنظومة التعميرية     

ككل، إذ يمكن القول أنه أساس العمليات الزجرية، يجعل املخالف يسلك مسلك الندم على ما فعله من 

لقة بالبناء املخالف الذي شيده جرائم التعمير في آخر األوان. نظرا ملا يكبده من خسائر سواء تلك املتع

سيما إذا أخدنا بعين اإلعتبار غالء املواد املخصصة إلنجازه، و أيضا تلك املتعلقة بنفقات الهدم في حذ 

 ذاته. عموما يمكن أن نخلص من خالل هذه الدراسة إلى اإلستنتاجات التالية:

ر بالهدم بشكلب يليق بما يسعى إلى تحقيقه قد اهتم بتنظيم األم 66/12ـ أن املشرع املغربي من خالل قانون 

من غايات، ال سيما من خالل حصر الجهة املختصة باستصدار هذا األمر بالهدم في السلطة اإلدارية املحلية 

 مقتنعا بكونها الجهة األكثر تحركا في مقاوة هذا النوع من الجرائم.

ن من ذلك توسيع نطاق فرض األمر بالهدم، جاء بمستجدات إلى جانب األهمية بمكا 66/12ـ كما أن قانون 

 و جعله ينفد بشكل تلقائي في بعض األحيان.

ـ كما يمكن أن نخلص بأن قانون التعمير عمل على تحديد و تبسيط اإلجراءات املرتبطة باألمر بالهدم، سواء 

 تلك املمهدة إلستصداره أو تلك املصاحبة لتنفيده.

الت فعالية في مجال التعمير فإنه يبقى قاصرا في بعض األحيان لوجود إختال ـ غير أنه إذا كان األمر بالهدم ذو

              قانونية من جهة ، و من جهة أخرى وجود إكراهات عملية تحد منه.                                         

                                                           
قضاء اإلداري و إجراءات زجر ، أورده أنوار شقرون ، ال792/7205/2014، في امللف رقم 31/03/2015، الصادر بتاريخ 1455ـ قرار عدد  209

 .36مخالفات التعمير، املرجع السابق، الصفحة 
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علقة باألمر بالهدم بإختالفها ـ إلى جانب املشرع نجد القضاء اإلداري يؤدي دور مهم في مقاومة النزاعات املت

، ويصدر قرارات متباينة بحسب كل ظروف و مالبسات كل قضية على حدة، عموما تدور بين إلغاء و توقيف 

 قرار الهدم إن كان الطلب املشروع، أو رفضهما متى كان غير مستند على أساس.

التعمير ارتاينا اإلدالء ببعض  و لتحقيق فعالية األمر بالهدم بالشكل الذي يحمي و يصون أهداف قانون 

 املقترحات التالية:

 ـ اإلسراع في صدور القوانين التنظيمية خاصة تلك املتعلقة باألمر بالهم.

ـ توفير املوارد البشرية املتخصصة و الوسائل اللوجستيكية املتطورة و الكافية خاصة باملناطق النائية 

 الحفاظ على أغراض وثائق التعمير بشكل أفضل. الجبلية حتى يمكن تحقيق أهداف عملية الهدم و

ساعة، إذ تعد مدة قصيرة جدا مقارنة مع حجم  48ـ العمل على تمديد أجل إنجاز عملية الهدم املحددة في 

 العملية املراد إنجازها.

ا ـ من خالل هذا املنبر ندعو السلطة املحلية سلوك جل اإلجراءات القانونية املمهدة لعملية الهدم و كذ

املصاحبة لتنفيدها تفاديا للطعن في قرارها أمام القضاء اإلداري و ما يترتب عن ذلك من بطئ في عملية 

 الزجر اإلداري خاصة.

ـ كما ندعو أعضاء اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم على اإللتزام بالحضور من أجل تنفيد عملية الهدم على 

 أرض الواقع.

 تسخير القوة العمومية من طرف السلطة املحلية  في كل مرة يطلب منها ذلك.ـ و أيضا اإلسراع في قبول طلب 

ـ إدراج ممثل الوقاية املدنية و ممثل املكتب الوطني للماء و الكهرباء في اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم نظرا 

 ملا لحضورهم من أهمية.

 قانون التعمير.من  70ـ تفعيل مسطرة الهدم التلقائي املنصوص عليها في املادة 

ـ نعتقد أنه حان الوقت للمصادقة على مشروع قانون التنظيم القضائي نظرا ملا يحمله من مستجدات 

خصوصا تلك املتعلقة بتقريب القضاء اإلداري من املواطن، حيث يرتقب إحدات أقسام متخصصة في 
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ة للمواطن الذي يستطيع في كل القضاء اإلداري بكل املحاكم اإلبتدائية، و هذا سينعكس إيجابيا  بالنسب

 حالة يثبت فيها عدم إحترام إجراءات األمر بالهدم أو أنه صدر بشكل تعسفي أن  يطعن فيه.

                         ـ العمل على  إشعاع تقافة الوعي التعميري بكل الوسائل املمكنة .

 الئحة املراجع:

 أوال: املؤلفات

 .2011التعمير، دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة السادسة ، السنة الحاج شكرة، الوجيز في ـ 

ـ الحاج شكرة ، التعمير العملياتي باملغرب ـ دراسة قانونية و قضائيةـ ، مطبعة دعاية / سال، دون ذكر عدد 

 .2020الطبعة، السنة 

مجال التعمير و البناء، مطبعة ـ سعيد الوردي، اإلجراءات املسطرية ملراقبة و زجر املخالفات في 

 .2018آنفوـبرانت/فاس، الطبعة الثانية، السنة 

ـ غيتة دكراوي،  منازعات التعمير بين املحاكم اإلدارية و املحاكم العادية، املجلة املغربية لألنظمة القتانونية 

 .2019، الطبعة األولى ، السنة 13و السياسية، سلسلة األعداد الخاصة، العدد الخاص رقم

 ثانيا: الرسائل الجامعية:

ـ مراد فارس ي ، رقابة قضاء اإللغاء على مشروعية القرارات املتعلقة بالتعمير، رسالة لنيل دبلوم املاستر في 

القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية و الغقتصادية و اإلجتماعية ظهر 

 .2008/2009امعية املهراز ـ فاسـ ـ ، السنة الج

 ثالثا: املقاالت و املجالت:

أحمد بويقبان ، مراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير و البناء وفق آخر املستجدات، مقال منشور ـ 

 .2020، غشت  2بنشرة قانونية و موضوعاتية، العدد 

منشور بنشرة قانونية أنوار شقرون ، القضاء اإلداري و إجراءات زجر مخالفات التعمير، مقال ـ 

 .2020، السنة 2موضوعاتية، العدد
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املتعلق بمراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء،  12/66الحاج الشكرة، قراءة في القانون رقم ـ 

 .2017،مارس ـ أبريل  133مقال منشور باملجلة  املغربية لإلدارة املحلية و التنمية، عدد 

مقال منشور بنشرة قانونية و  مراقبة و زجر املخالفات في مجال التعمير و البناء، ـ عبد الرحيم الزيدي،

 .2020، غشت  2موضوعاتية، العدد 

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير، قراءة نقدية  12/66ـ عبد الحكيم العدري، القانون رقم 

عدد دراسات العقارية و الطبوغرافية جلة املغر بية للمقال منشور بامل في اإلشكاالت العملية و القانونية،

 .2021، السنة 1خاص بالتعمير عدد 

 .2016، السنة 18محمد بوجيدة، قراءة في نصوص التعمير، مقال منشور بمجلة املناضرة، عددـ 

باملجلة محمد أمزيان، الضبط التشريعي الجديد لعملية مراقبة مخالفات التعمير و البناء، مقال منشور ـ 

 .2019، الطبعة األولى، السنة 11املغربية لألنظمة القانونية و السياسية، العدد الخاص رقم 

محمد تكراتين ، منظومة املراقبة في مجال التعمير و البناء بين مقتضيات النص القانوني و اكراهات ـ 

 .2020، غشت  2الواقع، مقال منشور بنشرة قانونية موضوعاتية، العدد 

تة دكراوي، منازعات التعمير في إطار قضاء اإللغاء : رخصة البناء نموذجا، مقال منشور باملجلة املغربية غيـ 

 .2019، السنة 11لألنظمة القانونية و السياسية ـ سلسلة األعداد الخاصةـ العدد 

اإلداري، مقال دنيا مرزاق،هدم البنايات املخالفة لقوانين التعمير بين تدخل القضاء الزجري و القضاء ـ 

 .2021، السنة 1عدد خاص بالتعمير عدد دراسات العقارية و الطبوغرافية منشور باملجلة املغر بية لل

 رابعا: الندوات العلمية:

أية نجاعة؟،  12/66املصطفى طايل ، السلطة املحلية و التصدي ملخالفة التعمير و البناء وفق قانون رقم ـ 

لتعمير و البناء و متطلبات الحكامة الترابية" املنظمة من طرف املاستر مقال منشور ضمن أشغال ندوة "ا

، 4ـ3ـ2املتخصص في قانون العقار و التعمير بالكلية املتعددة التخصصات بالناظور،  و املنعقدة في أيام 

 .2018وراقة القبس، الطبعة األولى، السنة و ، مطبعة 2017مارس 

 ـ 
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 مهتدي بوزكري 

 دلاطار بوزارة الع 

 تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية-دكتور في الحقوق 

 

 وظيفة البرملان في تقييم السياسات العمومية

 (2021-2016) قراءة في حصيلة التجربة النيابية العاشرة

 تقديم :

 على خالف التجربة الدستورية السابقة، خول الدستور الحالي للمؤسسة البرملانية إمكانية مناقشة وتقييم

، بعد ما كانت تنفرد السلطة التنفيذية بصياغة وإعداد وتنفيذ السياسات 210السياسات العمومية

 العمومية وبتقييمها بمعزل تام عن البرملانالذي لم يكن بوسعه تتبع عمل الحكومة ونشاطها.

السياسات ونعتقد أن هذه اإلمكانية ستتيح للمؤسسة البرملانية مراقبة العمل الحكومي وتقييم البرامج و 

ة الحكومة أثناء تنصيبها من طرف البرملان، وكذا إمكانية إدخال التعديالت املالئم ابه الذي تتقدم العمومية

 والضرورية على هذه السياسات والبرامج في الوقت املناسب لضمان حسن سيرها ونجاحها.

الحكومي، غير أن ممارستها  صحيح أن هذه الوظيفة الجديدة قد عززت من دور البرملان في مراقبته للعمل

تتطلب قدرات مستقلة في الخبرة والتحليل ومعرفة دقيقة ومعطيات مفصلة وإمكانيات بشرية مؤهلة 

وكفئة، سيما وأن ممارسة هذه الوظيفة هي بمثابة عملية تمكن املؤسسة البرملانية من تقييم الفعل 

األسباب التي استدعت التدخل الحكومي من العمومي من خالل الرهانات التي تحكمه، وكذا الوقوف على 

                                                           
 نشير في هذا السياق إلى أن موضوع تقييم السياسات العامة بشكل عام، لم ينطلق في املغرب إال في السنوات األخيرة أي مع بداية األلفية-210

تسعينات من القرن املاض ي واهتمت به املؤسسات الدولية وخاصة البنك الثالثة، وأن موضوع تقييم السياسات العامة يرجع إلى سنوات ال

الدولي، وقد انصبت آنذاكأساسا على سياسات: التعليم، الصحة والعدل..، وهي الفترة نفسها التي عرفت حضور املؤسسات املالية الدولية 

 لدولي أو الشراكات مع املنظمات الدولية.وإلحاحها على ضرورة تتبع وتقييم املشروعات التي تمولها في إطار التعاون ا

Pour plus détaillesvoir: Anass Aboulaaguig"l'évolution des politiques au Maroc:Etat des lieux et perspectives"; cahiers de 

recherché du LERES, N: 3-2015 p:5. 
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وكذا تحليل النتائج واآلثار املباشرة وغير املباشرة للسياسات  ،خالل صياغة وتنفيذ سياسة عمومية معينة

 عام. العمومية على الفئات املستهدفة واملجتمع بشكل

العمومية التي خضعت  كما سنقف خالل الوالية النيابية الحالية، على بعض النماذج للبرامجوالسياسات

لتقييم املؤسسة البرملانية، لنتساءل عن ما يمكن أن تحدثه هذه األخيرة من تأثير على بنية البرامج 

 والسياسات العمومية سواء في مجال إعدادها وصياغتها أو على مستوى تقييمها؟

األول: اإلطار القانوني واملؤسساتي لتقييم السياسات  املطلب

 البرملانالعمومية منطرف 

، وملا كانت 211ارتبط موضوع السياسات العمومية بعقلنة القطاع العمومي وتدبير األداء العمومي  

ن الدستور إاملؤسسة النيابية تحتكر التمثيلية وتصادق على القوانين وتمارس مراقبة العمل الحكومي، ف

العمومية، كما حرص القانون الحالي منحها مكنة أخرى تمثلت أساسا في مناقشة وتقييم السياسات 

الداخلي ملجلس النواب على عرض كيفية ممارسة هذه الوظيفة بدء من اختيار البرنامج أو السياسة 

 العمومية موضوع التقييم إلى اقتراح التعديالت والتوصيات.

 2011: تقييم السياسات العمومية كوظيفة جديدة  مع دستور األولىالفقرة 

، وهذا طبعا على خالف التجارب الدستورية 2011يضطلع بها البرملان مع دستور  من الوظائف التي أصبح

السابقة، هو إمكانية ممارسته لوظيفة تقييم السياسات العمومية، وهو ما تشير إليه صراحة مقتضيات 

يقيم  ل الحكومة، و ــــيصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عم:"من الدستور الحالي 70الفصل 
لسة سنوية من قبل  ُتخصص جالتـــي تنــــص علـــى أن:" 101، وكــــذا مقـــتـــضيات الفصل ومية"ـــات العمـــالسياس

 ".البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها

                                                           
لسياق فقد عرفها  البعض بكونها:"مجموع النشاطات الحكومية التي تؤثر اختلف الباحثون في تعريف مفهوم السياسات العامة، وفي هذا ا -211

في حياة الناس سواء قامت الحكومة بهذه النشاطات بنفسها أو أنها قامت به من خالل مندوبين أو وكالء لها"، انظر: عبد الفتاح 

 .19، ص:2009ياغي:"السياسات العامة بين النظرية والتطبيق"، 
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بنصها على ما  هذا التوجه 212من النظام الداخلي ملجلس النواب288 كما كرست مقتضيات املادة

يقوم به مجلس النواب إلى انجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف  يهدف التقييم الذي  :"يلي
على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية وعلى المجتمع، كما  
يهدف إلى معرفة اإلنجاز الذي تم تحقيقه قياسا باألهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت  

. وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي  من بلوغ تلك األهداف
 ".يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم

فقبل التجربة الدستورية الحالية، كانت السلطة التنفيذية هي من تتولى وتنفرد بصياغة وإعداد وتنفيذ    

رملانية الذي لم يكن باستطاعتها تتبع عمل الحكومة السياسات العمومية وتقييمها بمعزل عن املؤسسة الب

 أو حتى تقييم البرامج الحكومية على هذا املستوى.

الذي قوى نسبيا من سلطات واختصاصات البرملان وأضاف لها جرعات على مستوى  2011ومع دستور 

ه لعمل الحكومة، خاصة وأناملبادرة التشريعية واملصادقة على القوانين، وكذا على مستوى الرقابة البرملانية 

خولها ألول مرة في التاريخ الدستوري والبرملاني املغربي إمكانية مناقشة وتقييم السياسات العمومية، كما 

حرص املشرع الدستوري على إحداث مؤسسات دستورية استشارية تساعد املؤسسة البرملانية في القيام 

 كمثال على ذلك(.)املجلس األعلى للحسابات بهذه الوظيفة الجديدة

سنوات األخيرة على ونعتقد أن تخويل البرملان هذه الوظيفة جاء في سياق اعتماد املغرب خالل العشر 

والقطاعات املنبثقة  سياسات العمومية التنموية وتنزيل املخططات اإلستراتيجيةوتنفيذ ال إعدادمنهجية 

املخصصة لالستثمار العمومي الذي يعتبر اآللية عنها، خاصة بعد االرتفاع الكبير في االعتمادات املالية 

األساسية لصياغة وتنزيل وتنفيذ سياسة الدولة على املدى االستراتيجي والتي تترجم لسياسات عمومية 

 وبرامج حكومية.

مجموعة من املقتضيات واألحكام  -2011الوثيقة الدستورية لسنة -لقد تضمن النص الدستوري   

شكل يعطي االنطباع عن وجود تراتبية دستورية مؤسساتية تبدأ من إعداد سياسة املترابطة واملنسجمة ب

الدولة على املدى االستراتيجي وصياغة السياسات العمومية على املدى املتوسط )وظيفة املؤسسة امللكية(، 

                                                           
، منشورات مجلس 17/65تحت قرار عدد  2017-10-30ملجلس النواب كما صادقت عليه املحكمة الدستورية بتاريخ النظام الداخلي -212

 ، الرباط.2017النواب، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 
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عبر البرامج وعالقة البرنامج الحكومي بهذين املجالين الدستوريين، مرورا بآليات تنفيذ السياسات العمومية 

واملخططات اإلستراتيجية والوعاء املالي وامليزانياتي لتنفيذها، وصوال إلى دور البرملان الذي يختص بالتقييم 

 البعدي للسياسات العمومية والبرامج اإلستراتيجية.

بعبارة أخرى، فإن صياغة التوجهات اإلستراتيجية لسياسة الدولة التي تعتبر أساس إعداد السياسات   

لعمومية والسياسات القطاعية التي تبقى من اختصاص السلطة التنفيذية، فاملجلس الحكومي يتداول في ا

(، كما أنإعداد السياسات العمومية 92السياسة العامة للدولة قبل عرضها على املجلس الوزاري)الفصل 

ى حكرا على املؤسسة والقطاعية يجب أن يتم في إطار التوجهات اإلستراتيجية لسياسة الدولة التي تبق

بل إن إعداد البرنامج الحكومي من أساسه (، 49امللكية من خالل ترأس امللك للمجلس الوزاري) الفصل 

يتعين أن يتم في انسجام تام مع السياسة العامة للدولة التي يفوق مداها الحيز الزمني للوالية الحكومية التي 

 تتحدد في خمسة سنوات.

ن إد بإعداد وصياغة السياسات العمومية وتحديد أهدافها ومؤشرات إنجازها، فإذا كانت الحكومة تنفر 

إليجاد مؤسسات أو هيئات مستقلة عنها تمتلك الصالحية واالختصاص على ملحةالحاجة كانت تبدو دائما 

 وعلى تحليل تكلفتها املالية. ةواالجتماعي ةاالقتصاديآثارها تتبع هذه السياسات وتقييم 

التجاه، يبدو البرملان مؤهال ملمارسة وظيفة التقييم بصفته ممثال للسلطة التشريعية، سيما وأنه وفي هذا ا   

يمنح الثقة للحكومة عبر التصويت على برنامجها العام واملصادقة عليه وهو ما يخولها تنزيل الخطوط 

 واملحاور الكبرى لهذا البرنامج عبر سياسات عمومية وسياسات قطاعية.

ألساس فإن مناقشة وتقييم السياسات العمومية من قبل البرملان تكون على أساس البرنامج وعلى هذا ا

الحكومي كمرجعية أساسية لعمل الحكومة وملسؤوليتها أمام البرملان كسلطة تشريعية، وهو ما تشير إليه 

مام  بعد تعيين الملك ألعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمن الدستور:" 88مقتضيات الفصل 
مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج  
الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجاالت النشاط الوطني، وباألخص  

 في ميادين السياسة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقـافية والخارجية.

لبرنامج المشار إليه أعاله، موضوع مناقشة أمام كال المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس  يكون ا
 النواب.
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غلبية المطلقة  تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت األ
 ."لألعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي

" وبناء على ما هو مسطر التعاقد السياس ي والدستوريفالبرملان يمنح ثقته إذن للحكومة على أساس هذا " 

في البرنامج الحكومي الذي تتولى السلطة التنفيذية تنزيل محاوره إما عبر نصوص تنظيمية ومشاريع قوانين 

 71ى ذلك مقتضيات الفصل أو من خالل إعداد وصياغة سياسات عمومية وسياسات قطاعية كما تشير إل

 من الدستور.

، 213ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا السياق، هو أن هناك تمييزا بين مناقشة السياسات العمومية وتقييمها

فإذا كانت املناقشة تتم وفق آليات ومحددات ينظمها الدستور واألنظمة الداخلية ملجلس ي البرملان، فإن 

وظيفة جد معقدة يتداخل فيها ما هو تقني وتحليلي بما هو سياس ي، وهنا تقييم السياسات العمومية يعتبر 

وجب التمييز بين السياسة العامة والتوجهات اإلستراتيجية لسياسة الدولة التي تخضع للمساءلة البرملانية 

م مرة كل شهر وال تخضع للتقييم أو القياس، وبين السياسات العمومية التي تعدها الحكومة وتخضع للتقيي

من قبل البرملان، سيما وأن هذا التقييم يجب أن يرتكز على دراسة وتحليل هذه السياسات بهدف تحديد 

 مواطن القوة والضعف والخروج ببعض الخالصات والتوصيات. 

، نجد أن املشرع الدستوري حدد املجاالت التي تخضع 2011وبالرجوع إلى الوثيقة الدستورية لسنة    

 لعمومية من طرف البرملان وحددها في:ملناقشة السياسات ا

 من الدستور( 2الفقرة  71مناقشة قوانين اإلطار)الفصل -1

 من الدستور( 88)الفصل البرامج واملخططات متعددة السنوات-2

 من الدستور( 75قوانين املالية السنوية)الفصل -3

 من الدستور(. 76قانون التصفية)الفصل -4

                                                           
عام الذي يتم النظر فالتقييم يعتبره البعض ذلك النشاط املؤطر علميا بمؤشرات قياس موثوقة بهدف إعادة تقييم السياسة أو البرنامج ال-213

 عدهافيه، مقابل املراقبة السياسية او البرملانية التي تقوم على اتخاذ موقف سياس ي أو أيديولوجي أو حزبي مسبق.للمزيد انظر الورقة التي أ

باململكة األستاذ:نجيب الخدي الكاتب العام ملجلس النواب املغربي حول موضوع:"تقييم السياسات العمومية من طرف مجلس النواب 

 www.asgo.coاملغربي".
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االقتصادي  impactن املؤسسة البرملانية تركز على دراسة وتحليل األثر فإ أما تقييم السياسات العمومية،

 288واالجتماعي والثقافي والبيئي لهذه السياسات العمومية، وهذا املفهوم هو ما تشير إليه مقتضيات املادة 

ف  يهدمن النظام الداخلي ملجلس النواب بتحديدها لهدف التقييم البرملاني للسياسات العمومية :" 
على نتائج    التقييم الذي يقوم به مجلس النوابإلى انجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف

 .".السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية وعلى المجتمع.

 ة: طبيعة التقييم البرملاني للسياسات العموميالفقرة الثانية

إلى سنة  2011أي التاسعة التي انطلقت من سنة –حرصت املؤسسة البرملانية منذ الوالية النيابية السابقة 

على تفعيل وظيفة تقييم السياسات العمومية وذلك من خالل اعتماد املعايير واملواصفات املتعلقة  -2016

ضلى وذلك في إطار الحرص على احترام بعملية التقييم، وكذا االستفادة من التجارب واملمارسات الدولية الف

املقتضيات الدستورية املنظمة ملجال إعداد وصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ومرجعياتها 

 وتراتبيتها على مستوى مختلف السلطواملؤسسات الدستورية.

أن تنصب على  يجب -مجلس النواب تحديدا-هذا السياق، فإن آليات التقييم التي يمارسها البرملانوفي 

العمومية إلى الدراسة والتحليل ومناقشة مختلف  واملؤسسات إخضاع الفعل الحكومي وعمل الهيئات

املعطيات املتعلقة بالبرامج والسياسات العمومية وإخضاعها للمساءلة البرملانية وكذا اقتراح التعديالت 

 .214الضرورية التي يمكن إدخالها

جلس النواب يحدد الجوانب التي ينبغي معالجتها في إطار عمليات التقييم ولبلوغ أهداف التقييم، فإن م   

"، التي يجب أن تنصب على الجوانب املوضوعية األسئلة التقييميةالتي يقوم بها، وذلك من خالل صياغة "

للسياسة العمومية واملتعلقة أساسا بمدى تطابق أهداف السياسة العمومية مع االنتظارات الحالية 

                                                           
في هذا السياق يعتقد البعض أن ممارسة وظيفة التقييم بالشكل املطلوب، فان هذا األخير مطالب بتجاوز كل ما يعيق تقييمه للمعمل  -214

ة والتكوين الحكومي وذلك من خالل التأسيس العلمي ملنظومة حججية ومستندية، ومستويات راقية من الخطاب املصاحب لهذه الوظيف

املستمر ألعضائه في استخدام املناهج التقييمية انظر: طه لحميداني:"البرملان املغربي وتقييم السياسة العمومية"، مجلة أنفاس حقوقية 

 .80. ص: 2012، 4عدد
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، وكذا على قدرة السياسة 215ملة للمجتمع، سواء كانت ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية أو بيئيةواملحت

 العمومية على تحقيق األهداف املسطرة ويتعلق األمر هنا بمدى فعالية التدخالت العمومية.

 وعلى العموم فإن األسئلة التقييمية يجب أن تنصب على: 

 ية موضوع التقييم )الغاية اإلدراكية(معرفة دقيقة لحقيقة السياسة العموم-

 تحديد القيمة الفعلية لهذه السياسة وأثارها على املجتمع أو املواطن)الغاية املعيارية(.-

 صياغة التحسينات االستراتيجيات والعملياتية التي يمكن إدخالها)الغاية االداتية(.-

 وضع ،فرق النيابية واملجموعات النيابيةولصياغة األسئلة التقييمية، والتي يجب أن تشارك فيها كل ال

 املكونات ومن وتتبعها، وتنفيذها التقييم عمليات برمجة تروم مؤسساتية بنية السياق هذا في النواب مجلس

 نجد: البنية لهذه األساسية

 من وذلك العمومية السياسات تقييم بوظيفة للقيام الضامن بدور  يضطلع حيث :النواب مجلس مكتب*

 املرتبطة واإلجراءات التدابير مختلف استنفاذ على والحرص تنفيذه وتتبع للتقييم سنوي  برنامج إعداد خالل

 وتقييم مناقشة إطارها في تتم التي العمومية الجلسة مستوى  على أو البرملانية اللجان مستوى  على سواء به،

 املختص نهوأ سيما نهايتها، إلى بدايتها نم التقييم عملية مراحل بكافة يعنى فهو وبالتالي العمومية، السياسات

 اإلجراءات نوعية يقرر  نهأ كما التقييم، موضوع العمومية السياسات نوعية لتحديد املبادرة بتحديد

 مراحلها. مختلف خالل الوظيفة بهذه القيام من البرملانية املؤسسة تمكن التي والتدابير

 توجد حيث املقارنة الدستورية األنظمة من للعديد الفا:خالعمومية السياسات لتقييم النيابية *اللجنة

 جميع على املغربي بالبرملان الدائمة النيابية اللجان تتوفر ،216العمومية السياسات بتقييم مختصة لجنة

                                                           
 awww.chambrederepresentants.m 68-67اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية: منشورات مجلس النواب، ص: -215
نشير إلى إن موضوع تقييم السياسات العمومية ظهر ألول مرة في التجربة األمريكية مع مطلع القرن املاض ي كمحاولة إلخضاع القرار -216

( الذي يعد وكالة تابعة للكونغريس GAOالعمومي لنوع من العقالنية العلمية وفي هذا السياق ينبغي استحضار املكتب العام للحسابات )

ما عن الجهاز التنفيذي، أما التجربة البريطانية فان تقييم السياسات العمومية يتم داخل السلطة التنفيذية وتنشطه وزارة املالية، ومستقال تما

ا حكومة أما التجربة الفرنسية فقد انطلقت عملية التقييم فيها من تجربة "عقلنة الخيارات املرتبطة بامليزانية" لتتلوها مبادرات أخرى قامت به

التصويت  1996( والذي تميز بضعف اهتمام البرملانيين به، ليتم بعد ذلك سنة 1982يشيل روكار من خالل املكتب البرملاني لتقييم الخيارات)م

سات لسياعلى قانونين يضعان بنيتين داخل كال مجلس ي البرملان إال أنهما لم يكتب لهما النجاح وهما مكتب برملاني لتقييم التشريع وآخر لتقييم ا

ستخلق الغرفة الثانية لجنتها الخاصة بتقييم  2000العمومية، بعد ذلك ستؤسس الجمعية الوطنية ما يعرف بمهمة التقييم والرقابة، وفي سنة 
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 بالطبيعة تتعلق إشكاالت يطرح أن شأنه من هذا أن غير والتقييمية، والرقابية التشريعية االختصاصات

 النظام أن غير بعينها، برملانية لجنة اختصاص مجال عادة تتجاوز  والتي العمومية سياساتال ملختلف األفقية

 عملية بها تناط موضوعاتية عمل مجموعة بتشكيل سمح اإلشكال هذا ولتجاوز  النواب، ملجلس الداخلي

  العمومية. جلساته في النواب مجلس قبل من العمومية السياسات وتقييم ملناقشة اإلعداد

 النيابية الفرق  مختلف من أعضاء تضم دائمة هيئة أو لجنة إحداث أن نعتقد الصدد، هذا وفي     

 اإلشراف تحت وتعمل العمومية السياسات تقييم بوظيفة للقيام مختصة تكون  البرملانية، واملجموعات

 مهامها رستما وأن التقييم عملية على اإليجابي األثر لها سيكون  النواب، مجلس رئيس للسيد املباشر

 التشريعية. الوالية طيلة واإلعدادية التحضيرية

 التجارب من العديد غرار على النواب، ملجلس يمكن :العمومية السياسات لتقييم التقنية *الوحدة

 اإلدارية هيكلته ضمن تقنية وحدة أو لجنة يحدث أن العمومية، السياسات تقييم مجال في الرائدة الدولية

 وتقييم وتنفيذ تدبير مجال في املتخصصة والتقنية اإلدارية والكفاءات األطر مختلف من باألساس تتكون 

 بأطر االستعانة الحال اقتض ى وإن البرملانية املؤسسة وموظفي أطر بين من سيما العمومية، السياسات

 األخرى. الدستورية املؤسسات وموظفي

 وإيجاد التقييم عملية تنفيذ في واملساعدة لدعما تأمين في تكمن الوحدة هذه عليها تسهر التي املهام ومن

 والجلسة الدائمة )اللجان النواب مجلس هيئات إشارة رهن ووضعها طرفها من املنجزة واألشغال األعمال

 الدستورية. الوثيقة وحددته رسمته كما العمومية السياسات تقييم اختصاص لها يبقى التي العامة(

 هو البرملان طرف من العمومية السياسات تقييم من الهدف أن هو السياق، هذا في إليه اإلشارة تجدر ومما   

 الفرد على وآثارها ألهدافها التنفيذية، السلطة حددتها كما العمومية، السياسات تحقق مدى على الوقوف

 لحلول ا بعض اقتراح وكذا السياسات، هذه تضمنتها التي البرامج وسلبيات تايجابيا على والوقوف واملجتمع،

                                                           

السياسات العمومية. انظر: حسن طارق:"مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية"، منشورات الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق 

 عبر الشبكة العنكبوتية.  2021-01-24ن". تاريخ الزيارة اإلنسا

Voir entre autre: "Assemblée nationale: rapport d information déposé par le comité   d'évaluation et de contrôle des 

politiques", 15 mars 2018.  
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 للتجويد تحتاج التي املجاالت في التوصيات اقتراح وكذا املتوخاة، النتائج تحقيق دون  حالت التي للمشاكل

 تقنية(. أو مالية إدارية، تنظيمية، والتأطير)تشريعية،

 الثاني: حصيلة تجربة البرملان في تقييم السياسات العمومية ملطلبا

ان في تقييمه للسياسات العمومية خالل هذه الوالية النيابية، أن ارتأينا قبل التطرق إلى حصيلة البرمل   

نقف، ولو بشكل موجز، عند املراحل األساسية التي يقطعها هذا التقييم في التجربة البرملانية املغربية، 

ى حت سيما وأنها مراحل يتعين على اللجنة املوضوعاتية املكلفة من قبل البرملان احترامها وااللتزام بقواعدها

 يكون ملراحل التقييم جدوى وفعالية.

 الفقرة األولى: املراحل األساسية للتقييم البرملاني للسياسات العمومية

( من النظام الداخلي 293-292-291-290-289بناء على مقتضيات الدستور الحالي، وخاصة املواد )  

ملجلس النواب، وتحضيرا للجلسة السنوية ملناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب 

داية السنة السياسة العمومية املقترحة للتقييم بناء على اقتراحات الفرق واملجموعات النيابية مع ب

التشريعية التي يجب أن تكون مرفقة بدراسة أولية تظهر الجدوى واإلشكاالت الكبرى التي تطرحها السياسة 

 (.289أو البرنامج موضوع التقييم)املادة 

وحينما يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية املواضيع املقترحة 

يير السياسية والتقنية والسياقية، يعد انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي للتقييم وفق املعا

املقترح، يحدد من خالله رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته واألسئلة التقييمية التي 

إليها تتبع التي يوكل  217تؤطره، بعد ذلك يدعو مكتب املجلس إلى تشكيل مجموعة العمل املوضوعاتية

 (. 290انجاز التقييم في املوضوع الذي حدده وفق االنتداب الذي أعد مكتب مجلس النواب) املادة 

وتتولى مجموع العمل املوضوعاتية انطالقا من االنتداب الذي أعده مكتب مجلس النواب القيام باملهام  

 التالية:

                                                           
وكل مجموعة نيابية يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما من املعارضة وهو تتألف هذه اللجنة املؤقتة من ممثل واحد عن كل فريق نيابي -217

 من النظام الداخلي ملجلس النواب. 291ما تشير إليه مقتضيات املادة 
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 صياغة املصطلحات والعناصر املرجعية لتقييم املوضوع -

 جميع املعطيات األوليةت-

 إطالق األبحاث املحددة-

 املصادقة على استنتاجات األبحاث والدراسات-

 وضع التوصيات واالقتراحات-

 صياغة تقرير التقييم-

كما أنه يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه، أن يوجه بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة   

العمل املكلفة بالتقييم، طلبا إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة 

البرنامج العمومي واملؤسسات الدستورية بحسب الحاجة، إلبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول 

 (. 292موضوع التقييم)

ن مكتب إوعندما تنتهي مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بالتقييم من انجاز أبحاثها ودراساتها وعملها، ف 

املجلس يحدد آنذاك تاريخ الجلسة املخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها، وتقوم ندوة 

 (.293مة، كما يحيط رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة علما بذلك)الرؤساء بتنظيم املناقشة العا

حصيلة التقييم البرملاني للسياسات العمومية خالل الوالية  لفقرة الثانية:ا

 (2021-2016)ة الحالية النيابي
لقد شكل موضوع مناقشة وتقييم السياسات العمومية أولوية لدى مكتب مجلس النواب منذ اللحظات 

خابه، وهو ما جعله يحرص على تهيئة البنيات الضرورية واإلجراءات الالزمة لقيام املجلس بوظيفة األولى النت

التقييم، كما عمل من جهة أخرى على صياغة التوجهات األساسية لضبط وتحديد مجاالت مناقشة وتقييم 

الرقابية)وبشكل  السياسات العمومية وتمييزها عن مختلف اآلليات والوسائل األخرى وخاصة ذات الطبيعة

خاص األسئلة املوجهة لرئيس الحكومة واملتعلقة بالسياسة العامة(، وهو ما حذا باملجلس إلى إعداد وثيقة 
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وكذا ضبط اآلليات التقنية  ،تتضمن اإلطار املرجعي واملفاهيمي ملناقشة وتقييم السياسات العمومية

 . 218واملحاور األساسية للتقييم البرملاني لهذه السياسات

لقد تميزت هذه الوالية النيابية بعرض لتقييم ثالثة سياسات وبرامج عمومية، وهي حصيلة ال بأس بها، وفي  

هذا السياق اختار مجلس النواب أن تكون أول عملية تقييم على السياسات العمومية املنجزة في مجال 

لي، لجنة موضوعاتية خاصة، من نظامه الداخ 290التنمية القروية، وأحدث لهذا الغرض، بموجب املادة 

اختارت بدورها أن تجرب عملية التقييم وتحصرها على برنامجين للتجهيز بشبكات الكهرباء واملاء الصالح 

للشرب اللذين ينفذهما املكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء،وهما برنامج الكهربة القروية 

 (.PAGERلم القروي باملاء الصالح للشرب )(، والبرنامج الوطني لتزويد العاPERGالشمولي )

وبعد أن قامت مجموعة العمل املوضوعاتية املسؤولة عن تقييم البرنامجين املشار إليهما بصياغة األسئلة    

التقييمية، وتحديد املعايير املستخدمة في كل منهما لتقييم النجاحات أو صعوبات التنفيذ، مما أسفر على 

صيات املعززة بتحليل املعاينات النوعية والكمية، تم عرض التقريرين املتعلقين عدد من الخالصات والتو 

غشت  2بتقييم البرنامجين ومناقشتهما، بمشاركة الحكومة، في جلسة عامة ملجلس النواب بتاريخ 

2016219 . 

بعملية تقييم أخرى همت تقييم مساهمة  2018-2017وبعد ذلك قام مجلس النواب في دورة أكتوبر  

برنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن املناطق الجبلية، وعقد ألجل تقديم التقرير جلسة ال

 .2018220أبريل  24عامة بتاريخ 

ن أوألهمية هذا البرنامج وكذا أهمية عملية التقييم التي قامت بها مجموعة العمل املوضوعاتية، ارتأينا      

التقييمية التي تمت صياغتها من طرف مجموع العمل وكذا التوصيات نعرض، ولو بشكل موجز، لألسئلة 

 واالستنتاجات التي أوصت بها من خالل هذه الدراسة والبحث.

                                                           
 www.chambrederepresentants.maاإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية: منشورات مجلس النواب، -218
، مطبعة شمس برينت الرباط، 01مستجدات الدستور"، سلسلة دفاتر في القانون البرملاني املغربي العدد رشيد املدور:"البرملان في ضوء  -219

 .28-27، ص: 2019، 1ط
الذي أعدته مجموعة العمل املوضوعاتية حول :"التنمية  07/2017ملعرفة أكثر حول تقييم هذا البرنامج يمكن مراجعته في التقرير عدد -220

 www.chambrederepresentants.ma.201/2018ق الجبلية"، بمجلس النواب خالل دورة أكتوبر القروية: مجال املناط
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وفي هذا السياق، حرصت مجموع العمل لتقييم هذا البرنامج أن تضع أربعة معايير أساسية في تأطيرها لهذا  

 البحث وهي:

 والخارجي للبرنامج الوطني للطرق القروية الثاني معيار املالءمة والتنسيق الداخلي-1

 معيار الفعلية والفعالية للبرنامج-2

 للبرنامج معيار الديمومة والدوام-3

 للبرنامج معيار العدالة املجالية-4

فقد حرصت مجموعة العمل على تأطير كل معيار من املعايير املحددة بصياغة  ،أما األسئلة التقييمية    

ؤطر وأحيانا أخرى بأسئلة فرعية، وذلك بهدف ضبط مسارات البحث وتركيزها ضمانا سؤال رئيس م

 ملصداقيتها وعلميتها. 

وبخصوص معيار املالءمة والتناسق الداخلي والخارجي، طرحت مجموعة العمل السؤال الرئيس التالي: إلى 

ي فك العزلة عن املجال القروي أي حد كان البرنامج الوطني الثاني مالئما في شموليته لحاجيات اململكة ف

عموما واملجال الجبلي خصوصا؟ والى أي مدى كان إطاره املنطقي متكامال ومكونات حكامته املؤسساتية 

 متناسقة بما يكفي لبلوغ أهدافه الكبرى واملتوسطة؟

املادي لكل  وبخصوص معيار الفعلية والفاعلية فقد طرح السؤال الرئيس التالي: هل نجح البرنامج في التنزيل

 املشاريع املبرمجة وفق األجندة الزمنية والتقنية املحددة في إطاره املرجعي؟

أما بخصوص معيار استدامة ودوام املشاريع الطرقية، فقد طرحت املجموعة السؤال التقييمي التالي:     

وفتح الطرق أمام هل استمرت اإلنجازات الطرقية في إنتاجاآلثار املتوخاة منها، بعد انتهاء األشغال 

االستغالل؟ وهل أحدث التصور األولي للبرنامج إستراتيجية واضحة للمحافظة على الرصيد الطرقي من 

خالل إحداث بنيات إدارية أو قانونية، أسست ملمارسة محددة قادرة على تحقيق استدامة املنجزات 

 الطرقية؟

السؤال التقييمي التالي: إلى أي حد استجابت  وأخيرا معيار العدالة االجتماعية حيث طرحت مجموعة العمل

معايير انتقاء املشاريع إلى مفهوم العدالة املجالية والترابية في توزيع عمليات البناء والتهيئة، باالعتماد على 
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فزيائية للجماعات -حجم ومستوى الخصاص الطرقي لفك العزلة عن املجال؟ ومدى اعتبار الطبيعة الجيو

 لة للمشاريع الطرقية؟.الترابية املستقب

انطالقا من هذه األسئلة التقييمية واملعايير التي اعتمدتها مجموعة العمل املوضوعاتية، واستنادا   

لألهداف التي يتوخاها البرنامج الوطني للطرقية القروية الثاني موضوع التقييم، خلصت املجموعة من بحثها 

يجب على الحكومة أخذها بعين االعتبار في السياسات إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات والتي 

 والبرامج املستقبلية.

 وفي هذا السياق، وانطالق من معيار املالءمة والتناسق، توص ي مجموعة العمل بما يلي: 

 االستمرار في برامج مماثلة حجما وكما لفك العزلة عن املجال القروي.-

موعة العمل باعتماد معايير تركز على اإلنسان من دون اعتبار في ما يخص معايير انتقاء املشاريع توص ي مج-

 للمعطيات االقتصادية واالجتماعية والعائدات املالية للطرق.

في ما يخص حكامة البرنامج توص ي مجموعة العمل بالعمل على اإلشراك الفعلي لجميع الفاعلين املعنيين -

 االجتماعيين باملجال القروي.وعلى مختلف املستويات بما فيها الساكنة والفاعلين 

وباعتبار أن اإلنجازات الطرقية تهم أكثر من قطاع حكومي، توص ي مجموع العمل بتكوين لجان إقليمية -

لوضع وتتبع املشاريع تضم ممثلين عن كل القطاعات الحكومية املعنية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 واملجالية.

توص ي مجموعة العمل بإعطاء الجماعات القروية دورا أكثر فاعلية في تصور  في ما يعود للمقاربة التشاركية-

 وتنزيل املشاريع الطرقية وعدم االكتفاء باألدوار الشكلية.

أما معيار الفعلية والفعالية التي اعتمدته مجموعة العمل، فإن هذه األخيرة توص ي في ما يخص التنزيل    

 املادي للمشاريع املستقبلية ب:

 ة  انجاز كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور األولي للمشاريع الطرقية.ضرور -

 ضم كل املصاريف املتعلقة بالطريق في دفتر التحمالت بما فيها كلفة تصفية العقار وإخالء محاريم الطريق.-

 فيزياية لألرضيات.-األخذ بعين االعتبار الطبيعة الجيو-
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 الجغرافية للمناطق.فصل املشاريع بحسب الطبيعة -

 تحديد الكلفة املرجعية محليا وإقليمياوليس وطنيا.-

 وفي ما يخص الحكامة املالية للبرنامج توص ي مجموعة العمل ب:  

 إنشاء فروع جهوية لصندوق التمويل الطرقي.-

 ر بالصرف املالي.التفكير في إمكانية وضع القرار املالي لدى جهة وحيدة مختصة في تعبئة املوارد املالية واألم-

 إيجاد حل واقعي لإلشراك املالي للجماعات القروية الفقيرة في املشاريع املماثلة.-

 العمل على مراجعة منظومة الدعم الحالي للجماعات القروية في تمويل املشاريع املهيكلة.-

 إسهام األبناك الوطنية في تمويل املشاريع الطرقية.-

 :ــــــاملتعلق بمعيار الديمومة والدوام، توص ي مجموعة العمل املوضوعاتية بوبخصوص املعيار الثالث 

إيجاد حل سريع إلصالح الطرق غير املصنفة املنجزة في إطار البرنامج الوطني الثاني، من خالل وضع برنامج -

 استعجالي خاص يضطلع به الشركاء الترابيون والدولة من خالل تمثيليتها اإلقليمية والجهوية.

 :ــــــأما بالنسبة للبرامج الطرقية املستقبلية توص ي مجموع العمل ب    

 وضع إستراتيجية وطنية للصيانة الطرقية ملزمة لكل األطراف.-

 االقتصار على الطرق املبنية واملكسية.-

 أن ال يق عرض الطريق عن ستة أمتار.-

رتبطة بالتغييرات املناخية وتعتمد إجباريا على اعتماد تقنيات اإلنجاز تأخذ بعين االعتبار اإلشكاليات امل-

 أدوات البناء املحلية املتالئمة مع طبيعة ومناخ وتضاريس املنطقة املعنية بالطريق.

إدراج بنود خاصة بالصيانة تتكفل بها املقاولة املنفذة للمشروع ملدة زمنية ال تقل عن ثالث سنوات بعد -

 تسليم املنشأة الطرقية.
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كوين تقنيي وأطر الجماعات القروية على تقنيات الصيانة في إطار شراكات بين الجهات ووزراة العمل على ت-

التجهيز والنقل تعهد إلى معهد التكوين على استعمال اآلليات وصيانة الطرق التابع لوزارة التجهيز والنقل 

 واللوجستيك.

( والذي يجمع HIMOلعالية الكثافة)تشجيع الجماعات الترابية على صيانة الطرق وفق معيار العمالة ا-

 بين البساطة التقنية وكثافة التشغيل لليد العاملة املحلية.

 وأخيرا معيار العدالة املجالية التي اعتمدته مجموعة العمل، فإن هذه األخيرة توص ي بضرورة:

 اعتماد تعريف واضح للمناطق الجبلية يسمح بتصنيف دقيق لهذه األخيرة.-

 البرامج الوطنية املوجهة لتقوية البنيات التحتية بالعالم القروي والجبلي وتوفير كل ظروفدعم وتثمين كل -

 النجاح لإلستراتيجية املعتمدة في إطار صندوق تنمية املناطق القروية والجبلية.

 سن تشريع خاص بالجبل يؤسس للتمييز اإليجابي في الدعم املادي واالقتصادي للجماعات الجبلية.-

 اقتصادية والبيئية للمجال.-(يضم كل املعطيات السوسيوSIGلى وضع نظام للتعرف الجغرافي)العمل ع-

فيزيايئة -إعادة النظر في معايير اختيار املشاريع في املناطق الجبلية تأخذ بعين االعتبار الطبيعة الجيو-

 والبشرية واالقتصادية.

 هذا املفهوم ليشمل كل مناحي الحياة.  تخصيص برنامج استثنائي لفك العزلة عن الجبال مع توسيع-

 خـــــــــاتـمــــــــة

إذا كان املشرع الدستوري خول للبرملان وظيفة مناقشة وتقييم السياسات العمومية، فإن ممارسة هذه  

والخروج ببعض الخالصات  الوظيفة بالشكل الذي يجعل البرملان يمارس نوعا من الرقابة على عمل الحكومة

، تتطلب إمكانيات وإجراءات مواكبة لتطوير هذه الوظيفة خاصة ما يرتبط والتوصيات ذات الصلة
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سيما وأن عمل مجموعات العمل املوضوعاتية التي تتولى هذه  221باإلمكانيات القانونية واملادية والبشرية

 والضرورية. ةقنية والفنية الالزماملهمة التقييمية يتميز بضرورة توفرها على املعطيات الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة في هذا السياق نرى أنه ال محيد للفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، من اللجوء إلى تعبئة الكفاءات واألطر التي يمكن مساعدتها في ممارس-221

 من النظام الداخلي ملجلس النواب. 39ه املادة وظيفة تقييم السياسات العمومية، وهو ما تشير إلي
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 الشرقاوي القرقار 

 دكتور في القانون الخاص تخصص العلوم الجنائية 

 عضو المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية

 

 حق في الخيار بين الطريقين املدني والجنائيال

 مقدمة:

من ارتكب فعال ألحق ضررا كل على  التعويض  ةميبإلزاقرر  قانون االلتزامات والعقود كما هو معلوم ف

بحيث يقيم املتضرر دعواه املتعلقة بالتعويض أمام القضاء املدني، وإذا كان الفعل الضار جريمة  بالغير,

جاز له فضال عن ذلك أن يقيم دعواه املدنية أمام القضاء الجنائي الذي ينظر الدعوى العمومية ضد املتهم 

كان  وإن الطريقين املدني والجنائي،بارتكاب تلك الجريمة، وهذا ما يعرف بحق املدعي املدني في الخيار ما بين 

الحق املمنوح للمدعي املدني في رفع دعواه املدنية لتعويض ضرر ناش ئ عن الجريمة أمام املحكمة املدنية هو 

 األصل، فإن السماح له برفع هذه الدعوى أمام القضاء الجنائي هو استثناء من هذا األصل.

من ق م ج، واعتبره  11ن الطريقين الجنائي واملدني في املادة قد أخذ املشرع املغربي بمبدأ حق الخيار بيو 

دنية للقضاء ملااستثناء من قواعد االختصاص املعمول بها واملألوفة التي تعقد صالحية البت في الدعوى 

مطالب بالحق املدني الحق في الخيار في إقامة دعواه انون املغربي قد خول للوإذا كان الق املدني فقط.

 يا كان أم جنائيا. فقد سمح له كذلك بالرجوع عن خياره.التعويض أمام أي قضاء أراد مدنة بالخاص

 وهو ما يدفعنا لطرح مجموعة من األسئلة. ،ومن هذا املنطق فموضوع حق الخيار متسع الجوانب

ررات مبي ينبني عليه هذا الحق؟ وما هي ماذا نقصد بحق الخيار والخصائص التي تميزه؟ وما هو األساس الذ

ين نتحدث ألسئلة سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثوشروط ممارسته؟ ومن أجل اإلجابة عن هذه ا

 الثاني عن مبررات حق الخيار والقيود الواردة عليه. هوم حق الخيار وأساسه، ثم في املبحثفي األول عن: مف
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 األول: أساس حق الخيار وإمكانية الرجوع عنه بحثامل

 من 9و 8في املادتين إن الحق في رفع الدعوى املدنية للمطالبة بالتعويض، هي وسيلة أعطاها املشرع املغربي 

لتحريك الدعوى العمومية، فمتى كان من املقرر مباشرة الدعوى املدنية مع ق.م.ج للمتضرر من الجريمة 

كانت هذه الدعوى ناجمة عن الوقائع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام املحكمة نفسها تكون مقبولة إذا 

موضوع الدعوى الجنائية. لذلك فالدعوى املدنية التابعة هي دعوى تعويض ضرر خاص. يمكن للضحية 

إما عن طريق الشكاية املباشرة سواء أمام املحكمة أو أمام قاض ي  ،مباشرتها أمام املحكمة الجنائية

للحصول على حقوقه تتمثل في إمكانية الخيار بين رفع التحقيق. كما منح املشرع للضحية ضمانة أساسية 

دعواه أمام القضاء املدني املختص أصال بنظرها أو أمام القضاء الجنائي ليفصل فيها بالتبعية للدعوى 

العمومية. غير أن هذا الحق في الخيار ليس مطلق بل قيده املشرع وجعل له أسس ينبني عليها وحاالت يمكن 

 الرجوع فيها عليه.

فهومه وخصائصه التي تميزه )املطلب البد من تناول م ،(للحديث عن أساس حق الخيار )املطلب الثانيو 

 .(عدم إمكانية الرجوع عنه )املطلب الثالث(، على أن نتحدث عن األول 

 األول: معنى الخيار وخصائصه  طلبامل

املدنية أمام القضاء الجنائي تبعا األصل أنه متى ترتب على الجريمة ضرر معين جاز للضحية أن يرفع دعواه 

لدعواه املرفوعة أمام هذا القضاء، ويجوز له بدال من ذلك أن يرفع الدعوى املدنية أمام القضاء، ولكن 

إذ ال يسمح للمدعي املدني بأن ينتقل بين جهات  ،حقه في االلتجاء إلى القضائيين املدني والجنائي ليس مطلق

  222إضاعة لوقت القضاء وتعقيدا لإلجراءات. القضاء وفقا ملشيئته، ففي ذلك

وجب علينا في هذه املناسبة  ،وملا كان حق الخيار ينطوي على مجموعة من الشروط واالعتبارات التي تحكمه

 وإبراز أهم خصائصه. ،التعرض ملفهومه

 

                                                           
 238: ص 1985أحمد فتحي سرور "الوسيط في القانون اإلجراءات الجنائي" دار النهضة العربية. مطبعة القاهرة والكتاب الجماعي. السنة  -222

 وما بعدها.
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 : مفهوم الخيارىولالفقرة اال 

وال يعني الجمع بينهما. أي أنه ال يجوز للمدعي الخيار يعني املوازنة بين أمرين ثم فصل إحداهما على األخر 

كما أنه ال يثبت له حق الخيار إال إذا كان الطريقين املدني  223بالحق الشخص ي اللجوء إلى الطريقتين مها.

ولم ينقض ألي سبب من  ،أن يكون الحق في التعويض ال يزال قائما بمعنى 224والجنائي يمكن طرقهما.

 وفاء به.األسباب كالتنازل عنه أو ال

فعند ممارسته تترتب عنه نتائج عملية ذات أهمية كبرى، وقد  يار هذا ليس مجرد مسألة نظرية،إن الخ 

حدد فقهاء القانون الذين عنوا بهذا الحق على كونه صالحية، في حين ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار الخيار 

الذي لحقه، وما الدعوى  حق مكفول للضحية املتضرر من الجرم الذي يستحق التعويض عن الضرر 

 ،املدنية إال وسيلة القتضاء حقه. في حين أسس جانب آخر من الفقه موقف على كون الخيار ليس حقا

رر فقد تزعمه االستاذ وليس صالحية بل اختيار إجرائي. أما االتجاه الذي اعتبر الخيار حق للشخص املتض

من حيث الخصائص التي ينطوي عليها كل منها، الذي رأى أن االختيار حق بل هو حق شخص ي  موتو ليسكي

 225فكالهما ينشأ وينقض ي وفقا إلرادة املستفيد وتبعا لحريته في ممارسة ذلك.

ولكن هذا الرأي الذي ذهب إليه االستاذ موتو لسكي أثار اشكاالت نظرية كونها تربط االختيار بمصطلح 

حق الشخص حق ينطوي على معنى لى اعتبار اآلخر إ قانوني لم تحدد طبيعته بعد. وهو ما أدى بالبعض

السلطة القانونية، وهذه السلطة تثبت لشخص معين على شخص آخر تمكنه من إلزامه بأداء عمل معين 

 226أو االمتناع عن القيام بعمل تحقيقا ملصلحة مشروعة.

األشخاص، تلك  كما انتقد فريق آخر فكرة السلطة التي ذكرت أعاله من حيث أنها تتنافى مع املساواة بين

املساواة هي هدف القانون، فالناس أمام القانون سواسية. وال يحق أن نعترف لبعضهم بسلطات في مواجهة 

  227البعض ألن اإلرادات كلها متساوية.

                                                           
، 1990املدنية، التحقيق، دار املطبوعات الجامعية قانون اإلجراءات الجنائية"، الجزء األول الدعوى الجنائية والدعوى محمد عوض:  -223

 .215ص: 

 .420ص:، 2001الجزء األول السنة  –"اإلجراءات الجنائية في التشريع املصري"، دار النهضة العربية مأمون محمد سالمة:  -224 

225- une réalisation méthodique du droit subjectif’MotoLski: Apres d,.   p.27-1948 
 .5.ص:1965الفتاح عبد الباقي. "نظرية الحق" الطبعة الثانية القاهرة.  عبد -226
اسحاق املسعودي "خيار املدعي بين الطريقتين املدني والجنائي"، رسالة لنيل شهادة املاستر القانون الخاص طنجة، السنة  -227

 .9.ص:2017/2016
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بحيث رأى  ،كما ذهب رأي آخر إلى القول بأن الحق هو مصلحة يحميها القانون بصرف النظر عن اإلرادة

فحق ملكية األرض يحقق لصاحب  يستهدف تحقيق وإشباع مصلحة معينة،ل حق أنصار هذا االتجاه أن ك 

 228وحق إلزام املدين بدفع مبلغ من املال يشبع املصلحة في الحصول على هذا املبلغ. وأخذ غلتها، جني

وعليه فإن اعتبار الحق من قبل السلطة ال يصلح ألن هذه الفكرة، ال تسعف في تفسير مفهوم الخيار بين 

قين املدني والجنائي، وذلك أن الشخص الذي يدعي مدنيا لتعويض ضرر لحقه من جراء جرم يتوفر الطري

له الخيار وال يملك سلطة في املواجهة املدعى عليه. بل يمارس تصرفا يسمح به القانون كما أن اعتبار الحق 

يار إنما يستمد اختياره من الثاني بالقيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل ال تعتبر مفسرا ملفهوم الخ

القانونية، فاملدعي املدني الذي نشأ له الحصول على حقه في التعويض عن طريق رفع أمره للقضاء الجنائي 

 229أو للقضاء املدني.

واستفادة الضحية املدعي من الخيار بين الطريقين، ليس كونه صاحب حق بل القانون هو املرجع األساس ي 

حه، لكل من كان ضحية فعل جرمي، وانتصب مطالب بالحق املدني في اختيار في ذلك الترخيص الذي من

 اللجوء إلى أي قضاء أراد.

أما االتجاه الثاني الذي اعتبر الخيار صالحية، ثم االستناد في ذلك على كون أن الصالحيات التي يمنحها 

ألن كال منهما يخضع لتقدير القانون في هذا الصدد للمدعي املدني تشبه إلى حد كبير الحريات العامة 

املستفيد منها، فالشخص الذي يملك حرية التعبير مثال باستطاعته ممارسة هذه الصالحية كيفما شاء 

ووفقا للحدود املرسومة قانونا. لكن هذا االتجاه بدوره انتقد ووجهت إليه سهام الرد بحيث رأي املنتقدون 

يجرد الخيار من أهم خاصية فيه، وهي كونه إمكانية قانونية أن اعتبار الخيار صالحية أمر غير صحيح ألنه 

مقررة فقط لفائدة املدعي املدني املتضرر مباشرة من الجريمة، باإلضافة إلى ذلك فقد انتقد هذا االتجاه 

فكرة اصالحية ألن أصحابها لم يعرفوها تعريفا دقيقا يحدد مدلولها، ويبين عناصرها وهو ما جعل مفهوم 

 امضا وملتبسا.الصالحية غ

أما االتجاه الذي اعتبر الخيار أمر اجرائي ليس إال، فقد ذهب إلى تعريف الخيار بأنه "مجموعة من الدعاوى 

يسمح بها القانون للشخص من أجل حماية حق واحد" وقد بنى هؤالء موقفهم على اعتبار الخيار رخصة 

                                                           
أشار له  70الطبعة الثانية. الجزء األول ص  1932نون الفرنس ي" باريس االستاذ ميشو "نظرية الشخصية االعتبارية وتطبيقاتها في القا -228

 .186. ص 2006الحبيب بيهي في كتابه "شرح قانون املسطرة الجنائية" السنة 
, 2017/0162خيار املدعي بين الطريقتين املدني والجنائي"، رسالة لنيل شهادة املاستر القانون الخاص طنجة، السنة “اسحاق املسعودي:  - 229

 .11ص:
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نبني على ذلك إمكانية رفع األمر استثناء إلى تمكن بموجبها املتضرر من اللجوء إلى القضاء املدني كما ي

القضاء الجنائي ،فالخيار إذن استثناء من قواعد االختصاص التي تعين وظيفة القضاء الجنائي وتحصرها 

في الفصل في املسائل الجنائية، وتختلف الرخصة عن الحق في أن الثاني ينطوي على مفهوم املصلحة ذات 

القانون في حين تعتبر الرخصة مجرد إباحة من القانون ،والرخصة بالنسبة القيمة املالية التي يحميها 

لالختيار بين رفع الدعوى املدنية التابعة أمام القضاء الجنائي أو القضاء املدني تشكل إباحة إجرائية في 

 شأن استعمال الطريقة الذي ترض ي املدعي املدني.

 : خصائص الخيارةثانيالفقرة ال

الخيار بين الطريقين املدني والجنائي باعتباره رخصة قانونية للمدعي املدني يستعملها حسب وكل هذا فإن 

تقديره، تتميز بميزات وخصائص من قبل أنها ذات طابع شخص ي واستثناء من املبادئ والقواعد العامة 

فبراير  13اريخ فاالختصاص يرجع إلى القضاء املدني، وهو األمر الذي أكدته محكمة النقض في قرار لها بت

جاء فيه "أن الدعوى املدنية ال تسمع أمام املحكمة الجنائية إال من طرف املتضرر من الجرم الذي  1965

نشأ عنه الضرر، وهذه الرخصة ذات طابع شخص ي ألنها استثناء من املبادئ العامة التي تقتض ي اللجوء إلى 

لذي يراه أفيد ويحقق مصلحته سواء أكان هذا القضاء املدني بأن يسلك في سبيل الحصول على التعويض ا

الطريق جنائيا أو مدنيا هو خروج عن املبادئ العامة تلك املبادئ التي تحصر وظيفة القضاء الجنائي في 

 230الفصل في األمور الجنائية وتجعل مهمة القضاء املدني حل للنزاعات ذات الطابع املدني".

ين الطريقين املدني والجنائي من خصائصه هو كونه مخول كما نظيف بخصوص هذه النقطة أن الخيار ب

لألفراد الذين يصابون بضرر ناتج عن الجريمة مباشرة بشكل شخص ي، وهي مرحلة سابقة عن االدعاء 

املدني. كما أن هذه الرخصة في الخيار تعطي للمدعي اللجوء لها حسب تقديره وهو غير ملزم باستعمالها أو 

يتخلى عنها. والخيار يتميز كذلك بالطابع املستقل عن املحكمة الجنائية التي تثار  سلوك طريق معين فله أن

 أمامها الدعوى العمومية كدعوى حق عام.

 

 

                                                           
-1986منشور بمجموعة قرارات املجلس األعلى املادة الجنائية  237تحت عدد  13/02/1965قرار صادر عن املجلس األعلى سابقا بتاريخ  - 230

 .34أوردته كذلك اسحاق املسعودي نقال عن األستاذ الحبيب بيهي م.س ص: 1966
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 الثاني: أساس املبدأ وشروط ممارسته طلبامل

إذ كانت إقامة الدعوى املدنية من قبل املتضرر من الجريمة أمام القضاء املدني ليست في حاجة إلى نص 

وهو صاحب االختصاص الذي وجد من أجله فإن السماح -القضاء املدني -ها، ألن ذلك من شؤونه يؤكد

بالنظر في الدعوى املدنية أمام القضاء الزجري جنبا إلى جنب مع دعوى الحق العام ملا يشكل استثناء يحتاج 

حيث جاء فيها "ال  من ق.م.ج 11وهو ما نصت عليه وأكدته املادة  231وال شك في ذلك إلى نص صحيح يقره.

 يجوز للطرف املتضرر الذي أقام دعواه لدى املحكمة املدنية املختصة أن يقيمها لدى املحكمة الزجرية.

غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى املحكمة الزجرية قبل أن تصدر 

 232املحكمة املدنية حكمها في املوضوع".

يقيم دعواه  تضرر بصفته مطالب بالحق املدني أنلمملغربي تبعا للمادة أعاله أعطى لا وعليه فاملشرع

 بحسب ما يظهر له أنه يحقق له االستفادة األكبر في ،أراد سواء املدني أو الجنائي ،ويمارسها أمام أي قضاء

الحصول على تعويض. لكن هذا الخيار بين الطريقين تحكمه مجموعة من الشروط البد من توفيرها. وهذا 

 رج عن أساس هذا الخيار.وعنا الذي سوف نتحدث عنه بعدما نعهو موض

 : أساس الخيار بين الطريقين الجنائي واملدنيىولالفقرة اال 

إن األساس الذي ينبني عليه الخيار هو ذلك السند القانوني الذي يعطي للشخص الحق في ذلك وهو املادة 

باإلضافة إلى أصل عام هو اسناد االختصاص في النطاق املدني للمحاكم املدنية. إال أن هنا  من ق.م.ج، 11

ذلك  ، بل األمر أكثر منيارال نقصد بالحرف األساس القانوني والنص الذي يسمح ويجبر الحق في الخ

فاألساس الذي نرمي إليه هو االعتبارات التي كانت سبب في تبني واألخذ بمبدأ الخيار بين الطريقين في رفع 

أي العلة التي جعلت املشرع ينص على ذلك ضمن  ،الدعوى املدنية التابعة الخاصة بالتعويض وممارستها

تعويض األضرار الناجمة عن الجريمة أمام املحكمة الزجرية نصوصه القانونية ويسمح للمدعي بأن يدعي ب

 كذلك غلى جانب املحاكم املدنية.

                                                           
 .260، ص:2014املتعلق باملسطرة الجنائية، الجزء األول، الطبعة الرابعة، شروح في القانون الجديد عبد الواحد العلمي:  - 231
حقوق : في فقرتها األولى من قانون اإلجراءات الجزائري. أنظر بتينة بوجبير 45واملادة  35وهو نفس ما ذهب إليه املشرع الجزائري في املادة   -232

 .72ص: 2001/2002ر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، السنة الجامعية املجني عليه في القانون الجنائي الجزائري" مذكرة ماجستي
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 يمكننا أن نجمل هذه االعتبارات واألسس التي استند عليها املشرع في:

 : االعتبار التاريخي

ام الفردي الذي مفاد هذا االعتبار هو كون حق الخيار ال يعدو أن يكون من اآلثار الباقية والناجمة عن االته

كان في ظله حق االدعاء املدني واملالحقة وتحذير الدعوى العمومية موقوفا على إرادة الضحية الذي كان 

 متضررا من الجريمة.

 :اعتبار العدالة

إن العدالة تقتض ي نظر للدعويين العمومية واملدنية التابعة لها أمام جهة قضائية واحدة خاصة عندما 

املحكمة الزجرية، فالقاض ي الجنائي أقدر على الفصل في النزاع الناش ئ عن الجريمة تكون هذه الجهة هي 

ألن التحقيق الذي يجريه بالنسبة للدعوى العمومية يوصله إلى معرفة وجه الحق في الدعوى املدنية أكثر 

رفا من القاض ي املدني، وعلى ذلك فإن مصلحة العدالة تقتض ي وحدة التحقيق، كما أن وجود الضحية ط

في كل دعوى عمومية له أهمية إذ أنه يساعد النيابة العامة ويتعاون معها في اثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها 

ة عادلة فضال عن لى توقيع عقوبت غير معروفة. األمر الذي يوصله اإلى املتهم. فقد يكشف لها عن أدلة كان

 الحكم بالتعويض.

 االعتبارات العملية

لعملية فاملشرع أراد من خاللها السماح للمدعي املدني بأن يقيم دعواه أمام املحكمة بالنسبة لالعتبارات ا

وادخار الجهد، وتوفير للوقت سواء بالنسبة  ،ألن من شأن ذلك أن يؤيد إلى اقتصاد النفقات ،الزجرية

 للخصوم أو القضاء. فمن مصلحة املتهم أال يلتزم بالدفاع عن نفسه أمام محكمتين مختلفتين. 

لي استفادة املتضرر من السرعة التي تميز املسطرة الزجرية عمكما أراد املشرع كذلك استنادا إلى االعتبار ال

ومن أدلة اإلثبات التي يكون في مقدور النيابة العامة أن تيسر لها عن خالل األبحاث  ،عن نظريتها املدنية

صة ولوحده التي تنجزها الضابطة القضائية، والتي ال يكون في امكان املتضرر وبجهده وإمكانياته الخا

 والخوف من ضياع التعويض على صاحبه. توفيرها والوصول إليها،

رات أن الضحية ال يستطيع أن يقدم ما لديه من أدلة أمام محكمتين في نفس كما نظيف بشأن هذه االعتبا 

الوقت خاصة إذا كان دليال ماديا. ويكون من مصلحته رفع دعواه إلى املحكمة الزجرية لكي يستفيد كما قلنا 
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أن يسرع  سابقا من اإلجراءات التي يتخذها القاض ي الجنائي وال يملكها القاض ي املدني. األمر الذي من شأنه

 233الفصل في دعوى املدنية، إذا كان الحكم الصادر في الدعوى العمومية البد وأن يفصل في الدعوى املدنية.

كما أن الفصل في الدعوى املدنية التابعة من قبل القاض ي الجنائي من شأنه أن يؤدي إلى تالفي احتمال 

املدنية على استقالل أمام املحكمة املدنية  وجود تعارض بين األحكام، وهو أمر متصور في حالة رفع الدعوى 

والتي ال تتقيد فيها بالحكم الصادر  ،والفصل فيها قبل أن تباشر املحكمة الزجرية نظر الدعوى العمومية

 من املحكمة املدنية.

 ينباإلضافة إلى هذه االعتبارات أو األسس التي بني عليها املشرع رخصة منح الحق للمدعي املدني في الخيار ب

الطريقين املدني والجنائي، فهناك شروط تحكمه البد من توفرها إلمكانية ممارسته وهي موضوع النقطة 

 الثانية.

 : شروط ممارسة الخيارةثانيالفقرة ال

لمطالبة بالتعويض أمام نفس املحكمة الجنائية التي تنظر ضحية في خيار رفع دعواه املدنية لإن حق ال

نح املشرع هذا االمتياز لم يم ،أمام املحكمة املدنية بصفة منفصلة ومستقلة أو رفها ،الدعوى العمومية

 حق الخيار.م املتضرر توفره على عدة شروط وليستفيد من ولكن باملقابل ألز  .ذاكهوالرخصة 

وفي حالة تخلفها أو تخلف بعضها سوف  ،بل هو مقيد بشروط ،إذن فحق الخيار ليس مطلق كما قد يبدوا

 هذه الرخصة االستثنائية التي منحها إياه املشرع.، ولن يتمتع بية هذا الحق في الخيارلم ينشأ للضح

وأن يكون بسبب نشوء الضرر  ،وهذه الشروط تتمثل في أن يكون كل من الطرفين الجنائي واملدني مفتوحين

ه األخيرة م أن تكون هذتابعة جنائية بواسطة دعوى عمومية، ثأي أن تكون الجريمة محل م ،هو الجريمة

 أمام القضاء الجنائي.

 أوال: شروط انفتاح الطريقين املدني والجنائي:

                                                           
 .164، ص:95.94محمد عبد الغريب. الدعوى املدنية الناشئة عن الجريمة، القاهرة السنة  233
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لكي يستطيع الضحية املتضرر أن يمارس حقه في الخيار يجب أن يكون الطريق املدني والطريق الجنائي 

الخيار، مفتوحين أمامه فإذا كان أحد الطريقين مغلقا لسبب أو آلخر فإنه من غير املمكن استعمال الحق في 

 كيف ذلك؟234وال يبقى أمام املعني باألمر إال طريق واحد يتعين سلوكه إذا أراد املطالبة بالتعويض

 :يكون الطريق الجنائي مفتوحا أن-1

ة ويتحقق هذا الشرط في الحالة التي تقوم فيها النيابة العامة كصاحبة األصل في تحريك الدعوى العمومي

أو إذا قام املدعي املدني في تحريك الدعوى العمومية في الحاالت  م.ج.ق. 3وممارستها وفق ما نصت عليه 

أو في حاالت  ،وأمام قضاء الحكم بصفة مباشرة ،أي ادعائه أمام قاض ي التحقيق .التي يجيز له القانون ذلك

بغض  الطريق الجنائي مفتوحو  ،كون الدعوى العمومية قائمة. فاملهم هو أن تالشكوى املقيدة للنيابة العامة

 ن الجهة التي حركتها.النظر ع

 :الطريق املدني مفتوحا أن-2

 235،الطريق املدني مفتوحا دائما أمام املدعي بالحق املدني ألنه الطريق األصلي وصاحب االختصاص الطبيعي

وال يتعلق هذا الطريق إال في حالة وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك صراحة. أو إذا انقض ى حق املتضرر 

 236م في التعويض لسبب ما كالتنازل من الجر 

 ثانيا: أن يكون سبب نشوء الضرر هو الجريمة:

أن استعمال حق الخيار وجواز اللجوء إلى أحد الطريقين ال يكفي فيه أن يكون هذا الطريقان ال يوصد باب 

، وهو أي منها بنص من النصوص القانونية أو لسبب آخر، وإنما ثمة شرط آخر ذو أهمية كبرى ال غنى عنه

أي أن تكون   237أن تكون الدعوى هي دعوى تعويض ضرر ناتج عن الجريمة وفق مجموعة القانون الجنائي.

                                                           
 .165و164محمد عبد الغريب. الدعوى املدنية الناشئة عن الجريمة م.س ص: -234
 .73بوجبير بوثينة م.س ص: -235

زوليخة: حق املجني عليه في التعويض عن الضرر "مذكرة مكملة من متطلبات نيل الشهادة املاستر في الحقوق تخصص قانون جنائي. رواحنة -

 .26. ص:2014/2015الجزائر السنة 
 .340و 339فتحي سرور. ص   -236
237 .G Stefani et G.Levasseur :5Dalloz.p 1999éme édition  17procédure pénale,   



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

161 
 

هناك جريمة هي سبب املسؤولية الجنائية، وأساس الضرر الذي لحق املدعي املدني والذي تقوم معه 

 ج.من ق.م. 7نصت عليه املادة  التابعة للدعوى العمومية بحسب ما الدعوى املدنية

 ثالثا: أن تكون الدعوى العمومية مرفوعة أمام القضاء الجنائي

وتبقى مطروحة أمامه  ،مرفوعة أمام القضاء الزجري يستلزم أن تكون الدعوى العمومية إن هذا الشرط 

إلى حين إقامة الدعوى املدنية مستوفية لشروط إقامتها، ألن هذا الشرط تقتضيه قاعدة التبعية بين 

ية والعمومية، فمؤدي هذه القاعدة أنه ال يستساغ رفع الدعوى املدنية أمام القضاء الدعويين املدن

 الجنائي، إال بناء على دعوى عمومية وتبعا لها. 

وتعطي  ،ة هي التي تبرر مخالفة القواعد العامة في االختصاص املتعلقة بالواليةيإذن فالعالقة التبع

للمحكمة الزجرية والية النظر في الدعوى املدنية استثناء. وبالتالي فإنه ليس هناك مبرر لهذا االستثناء إال 

 238تكون قد رفعت إلى املحكمة الزجرية. ،قيام دعوى عمومية عن ذات الفعل الجرمي

 الثالث: عدم امكانية الرجوع على حق الخيار طلبامل

فع األمر الرجوع في خياره بين الطريقين املدني أو الجنائي، أي ألنه إذا اختار ر يقصد بعدم امكانية املعنى ب

 .دعواه املدنية أما أحد الطريقين فإنه ال يجوز له العدول عن اختياره هذا والعودة إلى الطريق

 م عن تطبيقاتها.سنتحدث فيما يلي عن هذه القاعدة، ثو  

 الخيار وأساسها. : قاعدة عدم جواز الرجوع في ىولالفقرة اال 

أنه متى كان أمام الفرد عنه  وترتب ،يتحدد أساس هذه القاعدة هو أن أحد الطريقين أصلي واآلخر استثنائي

تار لى الطريق االستثنائي، أما إذا اخكل من الطريقين فإن اختياره للطريق األصلي يسقط حقه في االلتجاء إ

وتستند هذه القاعدة إلى قاعدة  239وااللتجاء إلى الطريق األصلي.الطريق االستثنائي فال يمنعه هذا من تركه 

وقد أيد هذه  240رومانية قديمة مفادها أن اتخاذ أحد طريقي التقاض ي يمنع من العودة إلى الطريق اآلخر.

                                                           
 .167محمد عبد الغريب. م.س ص: -238
 .304حسن صادق املرصفاوي "الدعوى املدنية أمام املحاكم الجنائية"، ص:239
240  .232G.STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p 
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القاعدة الفقه الفرنس ي وأخرجها كذلك القضاء فهي متعلقة بمصلحة املدعي عليه في الدعوى حتى ال 

 241طء الدعويين، وكذا طول مدة التقاض ي الذي قد تضيع حقوق املدعي عليه.يتحمل مصاريف ب

 : تطبيق هذه القاعدة. ةثانيالفقرة ال

. اختيار املتضرر للطريق املدني األصلي أوال دة عدم جواز الرجوع في الخيار عندلقد أخد املشرع املغربي بقاع

بقولها "ال يجوز لطرف املتضرر الذي أقام دعواه من ق.م.ج في فقرتها األولى  11وهو ما نصت عليه املادة 

  .لدى املحكمة املدنية املختصة أن يقيمها لدى املحكمة الزجرية

ذ بقاعدة عدم جواز الرجوع في الخيار نفس اتجاه املشرع املغربي حيث اخ وكذلك املشرع الجزائري مش ى في

ام يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أم ال“ ول بانه:التي تقمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  5في املادة 

 املحكمة املختصة أن يرفعها أمام املحكمة الجزائية"

 فإن هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة ،وبالرغم من أنه يلزم على املعني باألمر عدم الرجوع على الخيار

 وهي:

 :في حالة اختيار الطريق الجنائي أوال

من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي تقول: "غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة  11 باالستناد إلى املادة

الدعوى العمومية إلى املحكمة الزجرية قبل أن تصدر املحكمة املدنية منها في املوضوع فإن املدعي بالحقوق 

يق ويلجأ إلى الطريق املدني ألنه بهذا املدنية إذا لجأ إلى الطريق الجنائي أوال يستطيع دائما ان يترك هذا الطر 

 242يترك الطريق االستثنائي إلى الطريق األصلي في االختصاص.

 في حالة الطريق املدني أوال:

اما في الحالة اختيار الطريق املدني فإن الضحية املدعي املدني يكون قد لجأ إلى الجهة املختصة أصال في 

دعواه، ولذلك ال يحق له ان يترك دعواه هذه ويرفعها إلى املحكمة الزجرية متبعا الطريق االستثنائي. إال ان 

                                                           
 .78بوجبير بوثينة م.س  241

 .402محمد عبد الغريب م.س -
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ملقبول فيها أن يفتح لدا الطريق الجنائي هذا املنع ليس مطلقا بل ترد عليه بعض االستثناءات يكون من ا

 رغم مبادرته الختبار الطريق املدني:

إذا كان الضحية سلك الطريق املدني ويجهل بأن النيابة العامة قد باشرت الدعوى العمومية فإن جهله هذا 

 ال يحرمه من حقه في سلوك الطريق الجنائي.

نه فعل إجرامي فإذا سلك الطريق املدني تم علم بعد إذ كان الضحية ال يعلم بطبيعة الفعل الذي وقع بأ

ذلك بأن الفعل يشكل جريمة فله أن يعمل عن الطريق املدني، ويسلك الطريق الجنائي. استنادا إلى أن 

العدول في هذه الحالة لن يضر املتهم كما يضن البعض، حيث أن الدعوى العمومية قد رفعتها النيابة 

 243دني دور في هذا الصدد.العامة، ولم يكن للمدعي امل

إذا كان الضحية قد رفع دعواه املدنية أمام محكمة مدنية غير مختصة، فيحق له الرجوع عنها ورفعها أمام 

 244املحكمة الزجرية.

 الثاني: مبررات الخيار والقيود الواردة عليه.  بحثامل

الجريمة الذي ينتصب مطالبا بحقوقه لقد أجاز املشرع املغربي إسوة بباقي التشريعات املقارنة لضحية 

املدنية املتعلقة بالتعويض الخيار بين أن يلجأ إلى املحكمة املدنية باعتبارها األصل في االختصاص، أو 

 املحكمة الجنائية كاستثناء على ذلك، وهو ما يستفاد من نصوص ق.م.ج.

أي أن املصلحة  ،خصوص العدالةوإذا كان خيار الضحية خول له املشرع تأسيسا على اعتبارات همت بال

تقتض ي وحدة التحقيق، وأن يكون حكم يسري على الدعويين معا لتالفي طول اإلجراءات، وكذا عدم وجود 

بل إن هناك عدة مبررات كانت  ،لم يأخذ به املشرع املغربي اعتباطيا-حق الخيار –حكمين متعارضين، فإنه 

 وراء هذا االختيار.

وأمام أية  ،وفي مواجهة أي كان ،طلقا يمكن للمدعي املدني استعماله متى شاءإن حق الخيار هذا ليس م

بل هناك بعض القيود ترد عليه وتحد منه، كما يمكن لهذا الخيار أن يسقط في حالة توفر شروط  .محكمة

 ذلك.

                                                           
 .29أوردته كذلك رواحنة زوليخة: م.س ص: 343دار الفكر بيروت بسط ص:  1ة. ط.عبد املالك جندي: املوسوعة الجنائي -243
 .80بوجبير بثينة: م.س ص: -244
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قرة األولى( وعليه سوف نقوم في هذا الفرع بالحديث عن املبررات التي كانت وراء األخذ بالخيار كمبدأ. )الف

 ثم نتعرض في )الفقرة الثانية( إلى القيود التي ترد على حق الخيار، ونختم الحديث في )الفقرة الثالثة( عن

 سقوط حق املدعي في الخيار.

 األول: مبررات الخيار طلبامل

الناشئة عن إذا كان األصل أن يرفع املدعي بالحق املدني دعواه املدنية للمطالبة بالتعويض عن األضرار 

بأن يرفع دعواه أمام املحكمة الجنائية استثناء من هذا  ، وأن السماح لهالجريمة أمام املحكمة املدنية

 األصل العام، فقد أثار التساؤل هل لهذا االستثناء ما يبرره؟

نظر وهو ما دفع فقهاء القانون الجنائي إلى القول بأن رفع الدعوى املدنية أمام القضاء الزجري الذي ي

الدعوى العمومية ش يء ال يستساغ، وغير مقبول وليس له أي تبرير. حيث ذهب هؤالء الفقهاء إلى تقرير 

موقفهم هذا بأن الدعوى املدنية التابعة املنظورة أمام املحكمة الزجرية قد تعرقل النظر في الدعوى 

ين الدعويين العمومية واملدنية العمومية، وقد تأثر بهذا املوقف بعض التشريعات التي امتنعت عن الجمع ب

 245أمام نفس القضاء مثل التشريع اإلنجليزي.

إن الرأي أعاله الذي ذهب إليه هؤالء الفقهاء مردود عليه، وال يمكن إقراره البتة. فنظر الدعوى املدنية 

ى بالتبعية للدعوى العمومية لن يعوق القاض ي الجنائي عن أداء عمله األصلي. خاصة وأن قبول الدعو 

املدنية أمام املحكمة الجنائية يتوقف على عدم كونها معطلة للفصل في الدعوى العمومية. واإليجاز 

للمحكمة الجنائية إذا رأت الفصل في الدعوي املدنية سيؤخذ السير في الدعوى العمومية أن تحيل الدعوى 

 املدنية إلى املحكمة املدنية املختصة.

الذي أقر حق الضحية  ،السليم في نظرنا هو ما ذهب إليه املشرع املغربيولذلك فإن الرأي الصائب واملوقف 

املتضرر من الجريمة في الخيار بين أن يطالب بالتعويض أمام املحكمة الجنائية تبعا للدعوى العمومية أو 

 أن يلجأ إلى املحكمة املدنية صاحبة االختصاص األصيل في نظر تلك الدعوى.

ذا االتجاه وتأثره به يستمد من مبررات تهم مصلحة الضحية كمطالب الحق املدني إن أخد املشرع املغربي به

 (.الفقرة الثانية( ثم أخرى تهم املصلحة العامة )الفقرة االولى)
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 ملتضرر : مبررات الخيار انطالقا من مصلحة اىولاال الفقرة   

 ،ووقف ما شاء ،يتصرف فيها كيفما شاء ابعة باعتبارها رخصة أو حق للمتضرر،إن الدعوى املدنية الت

موضوعها األساس ي واملحوري هو املطالبة  تماما عن الدعوى املدنية العادية. فاألولى وإن كانتختلف 

والتي هي موضوع الدعوى العمومية. إال  ،بالتعويض عن الضرر الذي لحق الضحية جراء الجريمة املرتكبة

وضوع آخر، وأهداف أخرى هي تأمين مشاركة املدعي املدنية في املحاكم أن هذه الدعوى املدنية التابعة لها م

 ،وتمكينه من التعويض ما لحقه من ضرر واإلفصاح عن مشاركة في املحاكم الجنائية من عدمه 246الجنائية.

 بحيث لواله ملا كانت الدعوى العمومية قائمة. ،باعتباره هو من ارتكبت ضده الجريمة

ليها املشرع بالسماح للمدعي املدني في الخيار بين الطريقين هو الرغبة في الحفاظ على إن الغاية التي يرمي إ

بتعاده أو املعنوية لإلحساس باالطمئنان النفس ي وا ,سواء املادية املحصورة في التعويض ,مصلحة الضحية

كينه في املساهمة في باإلضافة كذلك إلى مراعاة املشاعر اإلنسانية للضحية، وتم عن فكرة التأثر واالنتقام,

وهو ما دفع بعض الباحثين إلى القول أن  ,أطور املحاكمة الجنائية، وسير إجراءاتها عن طريق ادعائه املدني

وذلك كلما شعر املتضرر بأنه  ,املدعي املدني غالبا ما يستهدف من ادعائه مؤازرة االتهام وتعضيده وتقويته

الش يء 247بتعويض رمزي )درهم( كتعويض على الضرر الذي لحقه. اتهام لين. وال أدل على ذلك هو املطالبة

الذي يضفي على الدعوى املدنية التابعة الطابع الزجري، والتي تهدف كذلك إلى املساهمة في شد عضد 

 النيابة العامة واملساهمة إيجابيا في إثبات االتهام املوجه للمتهم.

ون يجد مبرره كذلك في أن هذا املدعي يك ،كمة الزجريةإن بتمكين املدعي املدني من رفع دعواه أمام املح

ا إلدانة املتهم، ألن في مشاركة هاته ثأر على الظلم الذي خلفته الجريمة. منشرحا للمحاكم الجنائية وتواق

هذا التأثر الذي يفوق مقداره مبلغ التعويض املالي الذي قد تحكم به املحكمة املدنية في حالة عدم إقرار 

املدني في الخيار أي أن فتح الطريق الجنائي أمام املدعي املدني بغض النظر عن الطريق املدني  حق املدعي

 248كأصل هو اشفاء لغليل االنتقام عن طريق املشاركة في املحاكم الجنائية.

                                                           
 .110ص: 1988السنة  3للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط، النسخة  شركة بابل 1شرح قانون املسطرة الجنائية"، ج “أحمد الخمليش ي:  -246

  
 .91ص:  .2008تحريك الدعوى العمومية من طرف املتضرر عن طريق االستدعاء املباشرة"، الطبعة األولى “لحسن البوعيس ي:  -247
ات ية في التشريع املغربي" رسالة لنيل دبلوم الدراسالحبيب بيهي "االختيار بين الطريقتين الجنائي واملدني من أجل ممارسة الدعوى املدن -248

 وما بعدها. 46. ص: 1984. 1983العليا في القانون الخاص. الرباط. 
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هو أن املتضرر يصبح طرفا في الدعوى  ،وال بد من اإلشارة أيضا أن مبرر الخيار كحماية ملصلحة الضحية

ية التابعة، ونظرا لهذه الصفة وبخصوصيات الدعوى املدنية املقامة لدى القضاء الزجري تصبح له املدن

من قبيل مثال ضرورة إعالمه باإلجراءات املنجزة في الدعوى من  املتهم,حقوق تكاد تكون مساوية لحقوق 

لذي ال يقطن بدائرة ير ذلك فإن على املدعي املدني اء التحقيق أو هيئة الحكم، ولكي يثطرف سواء فضا

وفي حالة إهماله فإنه ال يستطيع أن يحتج بعدم تبليغ الوثائق , نفوذ املحكمة أن يعين محال للمخابرة معه 

 249التي يوجب القانون تبليغها إليه.

 إن تبرير منح الحق في الخيار للمدعي املدني للمشاركة في املحاكم الجنائية والسماح بذلك لرغبة في الثأر،

ر غير مقبول وال يمكننا أن نعتد كمبرر معقول، ألنه ال يجب أن نعتبر سلوك الطريق الجنائي في هو أم

فالتشريع الجنائي الحديث ال يأتي  قاب على املجرمين هو تكريس للثأر.اقتضاء حقوق الناس وتوقيع الع

ديث يسير في اتجاه الحبقواعد قانونية لتحفيز املتضررين على الثأر، بل األمر عكس ذلك تماما فالتشريع 

والبحث عن األسباب التي كانت دافعة للقيام بذلك  ،حتى ملرتكب الفعل الجرمي ،أمكن ضمان الحقوق ما

الفعل أو االمتناع، وليس التنقيص منه، ألن القول بتبرير االختيار انطالقا من إرضاء نزعة الثأر لدى 

 انونية الحديثة.الضحية املدعي املدني أمر متعارض مع االتجاهات الق

 : مبررات الخيار تأسيسا على املصلحة العامةةثانيالفقرة ال

 ،إن مشاركة املدعي املدني في أطوار املحاكمة الجنائية هو وسيلة وطريقة حديثة لخدمة السياسة الجنائية

إدانة الفاعل للوصول إلى ير التحقق من األفعال الجريمة سيساهمة في جميع وسائل اإلثبات، وتعن طريق امل

 ،حيث يرى بعض الفقه أن القانون املدني والقانون الجنائي ليس بينهما اختالف كبير ومطلق الحقيقي.

ومشاركتهم في امليدان الجنائي عن طريق ادعائهم املدني في  ،وبالتالي فال غرابة في مساهمة األفراد الضحايا

 250إطار دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية.

له املضرور حق الخيار بين إقامة دعواه املدنية أمام القضاء املدني أو يتخو في ملشرع املغربي يجد سلوك ا

والنفقات سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة  ،لوقتاالقضاء الجنائي تبعا للدعوى العمومية تبريره في توفير 

لناشئة عن الجريمة من كما أن القاض ي الزجري يكون أقدر على الفصل في الدعوى املدنية ا 251للخصوم.

                                                           
 .374محمد عياط: م.س. ص:  -249
 .41إسحاق املسعودي. م.س. ص:  -250
 .76. ص: 1975السنة  1محمد محمود مصطفى "حقوق املجني عليه في القانون املقارن" ط  -251
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األمر الذي يتطلب تحديد هذا الضرر،  ،ناحية أن معظم التشريعات تعتد بجسامه الضرر في تقدير العقوبة

 فضال عن أن القاض ي قد يحكم بعقوبة بسيطة مقابل إلزام املتهم بتعويض مناسب للمضرور من الجريمة.

الجريمة  قاض ي الجنائي بعد أن يتقص ى وقائعولتفادي تكرار القضايا واإلجراءات ألسباب شكلية، فال

شك عناصر الضرر الالحق بالضحية، وبالتالي من مصلحة املتقاضين عموما أن  ويناقشها تكتمل لديه وبال

بدل عرض القضية من جديد على املحكمة  ،يتولى القاض ي الجنائي تقدير التعويض املستحق عن ذلك

 ت وفق املسطرة املطبقة أمامها.املدنية لتقوم مرة أخرى إعادة اإلجراءا

إن منح الضحية حق الخيار بين الطريقين له مبرر آخر هو الخشية من البطء التي تتم به اإلجراءات 

املسطرية في امليدان املدني، بعكس امليدان الجنائي. باإلضافة إلى استفادة املدعي املدني من وسائل اإلثبات 

وهو ما يغري  لتابعة للدعوى العمومية أقل،تكاليف لدعوى املدنية ا كما أن ،الجنائي التي تتميز بالحرية

املدعي املدني في اللجوء إلى الطريق الجنائي بماله من امتيازات باملقارنة مع الطريق املدني الذي يتميز بالبطء 

 252وكثرة املصاريف.

دعي املدني رخصة الخيار بين وفي رأينا الشخص ي إن هذه املبررات واالعتبارات ال تكتفي وحدها لتخويل امل

الطريقين للممارسة دعوى التعويض، ألن التجاء الضحية إلى القضاء الجنائي للفصل في دعواه املدنية له 

ولذلك فإن السبب الرئيس ي الذي يجعل القضاء الجنائي  ،بعض املساوئ التي قد تتعادل مع حسناته وميزاته

فهي عندما ترفع أمام  ،الطبيعة القانونية للدعوى املدنية مختصا بالفصل في الدعوى املدنية يرجع إلى

 القضاء الزجري تكتسب صفات جنائية تؤثر في طبيعتها القانونية.

ومن بين املساوئ في منح حق الخيار هو كون االدعاء املدني أمام القضاء الجنائي يحدث بعض اإلرهاق 

لبحث في املسائل املدنية. كما أن لهذا الخيار بحيث يكون مضطرا في هذه الحالة إلى ا ،للقاض ي الزجري 

ألنه يصبح طرفا في الدعوى وال يمكنه  ،مساوئ أخرى هو عدم إمكانية االستماع للمعني باألمر بصفته مدعي

 االنتصاب كشهادة.

                                                           

 .83. ص: 1991. السنة 1شوقي عمر أبو خطوة "التدخل في الدعوى الجنائية" ط  أحمد -
 .51إسحاق املسعودي. م.س. ص:  -252
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 ود الواردة على الخياريالثاني: الق طلبامل

املدنية الخاصة بالتعويض الناش ئ عن الجريمة أمام للضحية املدعي بالحق املدني الخيار بين أن يرفع دعواه 

 بحيث .املحكمة املدنية باعتبارها املختصة أصال بنظر الدعوى املدنية، وبين أن يرفعها إلى املحكمة الزجرية

ي أما إذا اختار الطريق املدن ،إذا اختار الطريق الجنائي، فإن الدعوى املدنية تصبح تابعة للدعوى العمومية

لرغم من أن موضوع هذه الدعوى متميزة عن الدعوى العمومية إال أنه هناك عالقة بينهما تبدو في فإنه با

وفي التزام املحكمة املدنية بوقف السير في  ،التأثير الذي يحدثه الحكم الصادر في أحدهما على األخرى 

 الدعوى املدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية.

قانون املسطرة الجنائية قد منح الضحية املتضرر من الجريمة حق االختيار بين الطرفين على الرغم من أن 

 فإن اختياره هذا ترد عليه مجموعة من القيود. ،في رفع دعوته املدنية

 ،دتبعا ملنح املدعي املدني الحق في إقامة دعواه أمام املحكمة الزجرية وهو حق استثنائي فإنه مقيد بعدة قيو 

 جهة القضائية املختصة بنظر الدعوى العمومية.تتعلق بال

 فما هي هذه الجهات القضائية التي ال يمكن أن ترفع أمامها الدعوى املدنية التابعة؟

 : املحاكم العسكرية ومحاكم األحداثىولالفقرة اال 

صل في دعوى األصل في الدعوى املدنية أنها ترفع أمام القضاء املدني، إال أنه يجوز للقضاء الجنائي أن يف

الحق الشخص ي ما لم ينص القانون على خالف ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم العسكرية التي 

تختص بمحاكم أفراد القوات املسلحة واألفراد الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرائم لها ارتباط بامليدان 

ها من الجرائم والذي تقع باملخالفة العسكري، أي التي تمس قواعد وأنظمة القوات املسلحة، أما التي ما عدا

 253لقواعد القانون العام فإن األصل فيها أن ينعقد االختصاص للمحاكم العادية.

إن رفع املدعي املدني دعواه أمام املحاكم العسكرية، فعلى هذه األخيرة بعد الفصل في الدعوى العمومية 

املثارة أمامها أن تقض ي بعدم االختصاص في الدعوى املدنية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة 

                                                           
فتيحة مقبول: "ممارسة الدعوى املدنية التابعة" مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية جامعة  -253

 .36ص:  2014- 2013ر السنة عبد الرحمن ميرة. بجاية الجزائ
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الجهة من النظام العام. وقد  العامة، أو من أي شخص له مصلحة في ذلك، ألن سلب االختصاص من هذه

 254أخذت جل التشريعات املقارنة بهذا التوجه.

ماي  26ما تقدم أعاله يصلح في ظل القانون القديم الذي كان ينظم املحاكم العسكرية الصادر بتاريخ  إن

أصبح للمدعي املدني أن يرفع  2014ديسمبر  10إال أنه مع صدور قانون العدل العسكري بتاريخ  1956.255

دعواه املدنية التابعة من أجل املطالبة بالتعويض أمام املحكمة العسكرية التي تنظر الدعوى العمومية 

من القانون الجديد بقبولها "يمكن لكل من تضرر  9وهو ما أكدته املادة  ,التي تدخل مجال اختصاصها

أمام هذه املحكمة يمكن مباشرة من جريمة تختص املحكمة العسكرية بالنظر فيها أن ينتصب طرفا مدنيا 

للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع األشياء املحجوز وأدوات االقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها 

تسري على املطالبة بالحق املدني األحكام املنصوص عليها في القانون املتعلق باملسطرة الجنائية في كل ما لم 

 يرد به حكم في هذا القانون"

يخص محاكم األحداث كقيد على حرية االختيار بين الطرفين املتاحة للمدعي املدني، فإن هذه أما فيما 

بعاد الحدث عن إجراءات خاصة للمحاكمة تصبو إلى ااملحكمة يجري تشكيلها على نحو خاص وتتبع أمامها 

ك اإلجراءات هو أن محافظة على سبل تقويمه، واهم ما في تلالعادية، وذلك حتى ال يتأثر بها للجو املحاكم 

الدعوى العمومية التي ترفع على الحدث يجري نظرها في غرفة بعيدا عن الجمهور لتحقيق الهدف املنشود 

 256في تقويم الحدث.

فليس للمضرور من الجريمة التي ارتكبها حدث قدم متهما أمام محكمة األحداث أن يدعي مدنيا بطلب 

املدنية أمام املحاكم املدنية، ويبرر ذلك الغرض الذي من التعويض، ويبقى أمام الضحية سبيل الدعوى 

أجله أنشأت محاكم األحداث، فمهمتها تحليل حالة الحدث ومعرفة دوافع ارتكابه الجريمة، إذ ال يصح وال 

يجب أن ينشغل القاض ي املكلف باإلجراءات بدعوى التعويض عن عمله األساس ي الذي جاء من أجله هو 

                                                           
 .300حسن صادق املرصفاوي. م.س. ص:  -254
بمثابة قانون القضاء العسكري امللغى " ال ثبت املحكمة العسكرية إال في الدعوى  1.56.270من الظهير الشريف رقم  9ينص الفصل  -255

 االتي بعده 125عدا في األحوال التي ستبين في الفصل  العمومية وال يجوز ألي شخص أن يطالب بالحقوق املدنية لدى املحكمة العسكرية ما

رح  تصغير أن تلك املحكمة يجوز لها أن تأمر بأن ترجع إلى أصحابها األشياء املحجوزة أو ما أثبت به التهمة، وذلك فيما إذ رأت املحكمة أن ال

 بحجزها.

ة م املدنية ويوقف سيرها ما دام لم يصدر حكم نهائي في الدعوى العموميوإن الدعوى املطالبة بالحقوق املدنية ال يجوز إجراءها إال في املحاك

 املقامة قبل متابعة الدعوى املدنية أو أثناء متابعتها.
 .302حسن صادق املرصفاوي م.س. ص:  -256
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تنظر الدعوى املدنية التابعة أمام محكمة األحداث، وال يكون للمدعي املدني إال  الحدث، وبالتالي فال

االنتظار حتى الفصل في الدعوى العمومية املثارة أمام غرفة األحداث بحكم نهائي، واللجوء بعدها إلى 

 املحكمة املدنية القتضاء التعويض املترتب على جريمة الحدث.

ك دعوى املدنية التابعة للدعوى العمومية أمام غرفة األحداث، وتعليل ذلويتتبع مما سبق أن النظر في ال

قد تكون  ،عما تدعوا إليه املسائل املدنية من مناقشات ومرافعات هو أبعاد الطفل الحدث بقدر االمكان

من  463ذات أثر سلبي على نفسيته في هذا الطور من أطوار الحياة، وأساس ذلك هو ما ذهبت إليه املادة 

 .م.ج في فقرتها األخيرة بقولها "ال يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف املدني" ق

 464بل خوله له ذلك بموجب املادة  ،لكن املشرع املغربي لم يحرم املدعي املدني من ممارسته دعواه املدنية

مة ينسب اقترافها لحدث لم من ق.م.ج على أنه "يمكن أن يطالب بالحق املدني كل شخص متضرر من جري

سنة" لكن مع إدخال املمثل القانوني املسؤول مدنيا عن الحدث مع إمكانية البث في  18يبلغ من العمر 

 257الدعوى املدنية إلى أن يبث فها نهائيا في حق األحداث.

 على الخيار قيد : محاكم االستئنافةثانيالفقرة ال

حتى  258ء في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،الدعاء مدنيا أمام القضااألصل هو أن املدعي املدني له الحق في ا

ولكن ال يجوز للمضرور أن يقوم باالدعاء املدني ألول مرة أمام املحكمة االستئنافية،  .صدور الحكم النهائي

 259وحتى ال يفوت على املتهم درجة من درجات التقاض ي.

 الثالث: سقوط حق الضحية في الخيار طلبامل

إن التجاء املدعي املدني املتضرر من الجريمة إلى القضاء املدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له 

حق أصل خوله القانون إياه في أي وقت أراد، حتى ولو أقام دعواه املدنية فعال أمام املحكمة الزجرية فله 

زل عن الطريق االستثنائي إلى الطريق تركها، ورفع الدعوى املدنية أمام املحكمة املدنية، فذلك هو تنا

العادي، في حين يسقط الحق في اللجوء إلى القضاء الزجري إذا اختار املتضرر اللجوء إلى القضاء املدني أوال 

رغم وجود الطريق السابق أمامه، بمعنى أنه وقت رفع دعواه املدنية أمام املحكمة املدنية كانت الدعوى 

                                                           
 من ق.م.ج. 465راجع املادة  -257
 من ق.م.ج. 354راجع املادة  -258
 .596، ص: 2010، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان بيروت 1طاالجراءات الجنائية " محمد زكي أبو عامر:  -259
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جرية، أما إذا لم تكن قد رفعت بعد فيحق له ترك دعواه أمام القضاء املدني العمومية أمام املحكمة الز 

من  11و 10والتوجه إلى القضاء الزجري إذا ما قامت النيابة العامة بإثارة الدعوة العمومية )املادتين 

 ق.م.ج(.

، طريق الجنائي أوالإن حق املدعي املدني يسقط في حالة اختياره ألحد الطرفين دون اآلخر، إما ألنه اختار ال

 أو ألنه اختار الطريق املدني أوال.

 ومن أجله ذلك وجب أن نتعرض للحالتين أسفله:

 ار الطرق الجنائيي: سقوط حق اختىولالفقرة اال 

 قرار سقوط حق املدني في اختبار الطريق الجنائي ال بد من توفر شروط ذلك وهي:إل

 ني أوال:أن يكون املدعي املدني قد اختار الطريق املد

أي أن يكون املدعي املدني قد سبق وأقام دعواه املدنية الخاصة بالتعويض أمام املحكمة املدنية صاحبة 

 260االختصاص األصلي.

فإذا كانت الدعوى لم ترفع أمام املحكمة املدنية بصفة فعلية أو رفعت ولكن بإجراء التغير صحيحة أو 

ال يفقد املدعي املدني حقه في إقامة دعواه املدنية التابعة  رفعت أمام محكمة غير مختصة، ففي هذه الحالة

 261أمام املحكمة الزجرية.

كما يمكن للمدعي املدني املتضرر أن يتخلى عن الطريق املدني ليرفع دعواه أمام القضاء الجنائي في حالة 

 عدم الحكم في املوضوع من املحكمة املدنية.

 ع الدعوى العمومية فإنه ال يجوز للمدعي املدني كأصل عام أن يستردأما في حالة رفع الدعوى املدنية يعد رف

 من ق.م.ج في فقرتها األولى. 11حقه في الخيار بين الطريقين. وهو ما قد نصت عليه املادة 

أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت قبل رفع الدعوى املدنية وتتحدد هذه الحالة في كون املدعي املدني 

ك الطريق الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل أن يرفع هو دعواه أمام يفقد حقه في سلو 

                                                           
 .197. ص: 1972رؤوف عبيد "مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون املغربي" مطبعة النهضة مصر  -260
نة زيع ببيروت. السسليمان عبد املنعم "أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه" املسؤولية الوطنية للدراسات والنشر والتو  -261

 .417ص:  1997
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القضاء املدني، ففي ظل هذا الغرض تكون قرينة على تنازله عن اختياره الطريق الجنائي، فهو رخصة منحها 

ابه وقدرته على وعدوله عن الطريق الجنائي مع انفتاح ب 262القانون للمتضرر فله أن يمارسها أو يتنازل عنها.

أو باعتبار أن  ،ولوجه قاطع الداللة على تنازله، فليس له بعد ذلك أن يلجأ إليه ألن حقه فيه قد سقط

 رة فعال فال وجود للطريق الجنائي.الدعوى املدنية سوف تتبع الدعوى العمومية، فإذا لم ترفع هذه األخي

الدعوى العمومية لم ترفع إال بعد رفع الدعوى وبالتالي ال يتصور سقوط الحق قبل وجوده أما إذا كانت 

 263املدنية أمام القضاء املدني وقبل الحكم في موضوعها العمومية.

اتحاد الدعوتين في الخصوم والسبب واملوضوع يشترط لسقوط حق املتضرر املدعي املدني في العودة إلى 

رفعها هي ذات الدعوى املراد رفعها بطريق الطريق الجنائي بعد ولوجه القضاء املدني أن تكون الدعوى التي 

التبعية أمام املحكمة الزجرية، وهذه الوحدة بين الدعوتين ال تكون إال إذا اتحدتا في السبب واملوضوع 

 264والخصوم.

 : طبيعة الدفع بسقوط الحق في اللجوء إلى الطريق الجنائيةثانيالفقرة ال

ق، يحمي مصلحة خاصة للمتهم في لطريق الجنائي كما سبإن السقوط حق املتضرر من الجريمة في اختيار ا

الدفع بسقوط حقه في رفع فد من الحاالت التي يواجه فيها الدعويين العمومية واملدنية في وقت واحد، الح

ال صلة له  . ألندعواه املدنية أمام املحكمة الزجرية لسبق اختياره للطريق املدني ال يعتبر من النظام العام

من  7ة بموجب الفقرة األولى من املادة فواليتها بنظر دعوى التعويض ثابث ملحكمة الزجرية،باختصاص ا

ق.م.ج، وهذه الوالية ال تسقط بإتيان الضحية للطريق املدني، وليس لغير املدعى عليه أن يتمسك بهذا 

طرف الخصم حيث ال يجوز للمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها، وإنما يتعين الدفع به من  265الدفع.

صاحب املصلحة فيه، كما يجب إبداؤه أمام محكمة الدرجة األولى وقبل الدخول في املوضوع وإال سقط 

 266الحق في التمسك به.

                                                           
 من ق.م.ج. 13راجع املادة  -262
 .418سليمان عبد املنعم. م.س ص:  -263

 .83بوجيير بوشية. م.س. ص:  -
 . دون ط، دار النشر.153ص:  94/95محمود محمود سعيد. "حق مجني عليه في تحريك الدعوى العمومية دراسة مقارنة السنة  -264
 .254محمد عوض. م.س. ص:  -265
 دون، ط. 248. ص: 1993عمر السعيد رمضان "مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية" الجزء األول السنة  -266
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 خاتمة:

الناشئة  الدعوى املدنية التابعة، أو ما يطلق عليها كذلك بالدعوى املدنيةوعلى سبيل الختم نود القول ان 

بواسطتها يلجأ إلى القضاء لطلب حقوقه املدنية، وله الحق في الخيار بين أي  عن الجريمة هي حق للمتضرر،

قضاء يلجأ له، املدني أو الجنائي، من أجل مقاضاة مرتكب الجريمة في الشق املتعلق بالحقوق املدنية 

 من ق.م.ج. 7بحسب ما أكدته مقتضيات املادة 

ليسلكه لوال املبررات املعقولة واملوضوعية التي استند والتوجه الذي سار فيه مشرعنا املغربي هنا لم يكن 

 اليها، حماية وضمانا لحقوق املتضرر، واخذا بعين االعتبار املصلحة العامة واهداف العدالة.

lxviii اإلسالميالغلط على ضوء مقتضيات القانون املوريتاني والفقه 
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  بشيبه المختار محمد

 بطنجة السعدي المالك عبد جامعة خاص قانون دكتوراهسلك ال في باحث 

 

 الغلط على ضوء مقتضيات القانون املوريتاني والفقه اإلسالمي

 املقدمة

يعد العقد من أهم الوسائل القانونية الي يستخدمها الناس في معظم عالقاتهم التبادلية ويخضع العقد من 

 بداية تكوينه إلى تنفيذه لضوابط والتزامات محددة .

من اهم االشتراطات والضوابط القانونية الحاكمة على العقد ، فهو يعد ركنا من اركان العقد ويعد الرضا 

 ، فال يمك الوصول إلى التبادالت إال برضا اطرافها " إال ان تكون تجارة عن تراض منكم " .

احد أهم وال يكفي لقيام العقد مجرد التراض ي بل يجب أن يكون هذا الرضا خال من العيوب ، ويعد الغلط 

هذه العيوب وأكثرها غموضا ، فهو من جهة يواجه مبدأ سلطان االرادة واستقرار العقود ، ومن جهة أخرى 

 يواجه مبدأ حاكمية الرضا على العقود وهذا ما قد يشل تحديا في إطار التعاطي مع الغلط .

 فكيف واجه املشرع املوريتاني ذلك التحدي ؟

 الغلط ؟ وإلى أي مدى وفق في تنظيم مؤسسة

 وأين جاءت مقتضياه من احكام الفقه االسالمي ؟

 الفقرة االولى : االطار املفاهيمي للغلط 

يعد تحرير املفاهيم وضبط املصطلحات امرا بالغ االهمية خصوصا في مجال الدراسات املقارنة إذ عادة ما 

م آخرون مصطلحات أخرى يكون أهل فن معين يطلقون مصطلحات ويريدون بها شيئا معينا ، بينما يستخد

 على ذات املعارف ، فيظن الخالف وهو غير موجود حقيقة 
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 التعريف -أوال 

لم يعرف القانون املدني املوريتاني الغلط وكذلك استاذه القانون املدني املغربي ، وعزوف التشريعات عن 

نظر في الفقه نجده يعرف الغلط وضع التعاريف امرا شائعا وله ما يبرره ، وعادة ما يتركونها للفقه ، وفي ال

تعاريف عدة تحت في معظمها في كونه وهم يقوم في ذهن الشخص يصور له االمر على غير حقيقته فيدفعه 

.  أو هو عدم تطابق النية الحقيقة أي االرادة الباطنة ، مع االرادة املعبر عنها أي االرادة  267إلى التعاقد

 . 268الظاهرة 

القانون يكاد ينضبط فإنه في إطار الفقه االسالمي يتداخل مع الخطأ فقط وإن كان مفهوم الغلط في 

فيخلطون عادة بين املعنيين ويكثر استعمالهم ملصطلح الخطأ 269يطلقون لفظ الخطأ ويريدون به الغلط

 272أو في التعامل أو في تكوين العقد 271فعرف عندهم بالخطأ في البيع 270قاصدين ما يترتب على الغلط

 .273املالكية أن يفرق بين الخطأ والغلط ، بأن متعلق الخطأ الجنان ومتعلق الغلط اللسان وقد حاول بعص

ومعلوم أن مصطلح الخطأ في القانون ينصر إلى ما هو في اشباه الجرائم من احداث ضرر بغير قصد  أو من 

املوريتاني بقولها :  من قانون االلتزامات والعقود 98غير مراعاة الحيطة والحذر ، وهو ما نصت عليه املادة 

 274" الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب تركه من غير قصد إلحداث الضرر " .

 

 

 

                                                           
 152، ص  1، ج  1998 ، بيروت ، ٢عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط - 267
 ٣٣، ص  1993، عمان ،  ١ملدني االردني والعراقي والعماني ، الشركة الجديدة للطباعة ، طالحكيم عبد املجيد ، الكافي في شرح القانون ا - 268
 2000 بن عابدين محمد أمين ، حاشية الرد املختار على الدر املختار شرخ تنوير االبصار ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ط ، غ م ، بيروت ، -  269

 422، ص  7، ج 
 ٢ج  ،ين يحي بن اشرف ، منهاج الطالبين وعمدة املفتين في فقه االمام الشافعي ، دار املعرفة  ، ط ، غ م ، بيروت االمام النووي محي الد -  270

 115ص
 ١٥٢، ص 5محمد ابن عبد هللا الخرش ي ، شرح مختصر خليل للخرش ي ، دار الفكر للطباعة ، بدون معلومات اضافية ، ج - 271
 392، ص 1986، م ، غ م ،  1لعقد ، دار الفكر للعربي ، طمحمد أبو زهرة ، امللكية ونظرية ا -  272
 142، ص  2، ج 1996، بيروت ،  1الدسوقي محمد بن احمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الكتب العلمية ، ط - 273
 من قانون االلتزامات والعقود املغربي  78نفس الفقرة موجودة باللفظ في الفقرة االخيرة من املادة - 274
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 معيار الغلط –ثانيا 

ورث الفقه التقليدي عن القانون الفرنس ي معيار موضوعيا للغلط يرتبط بالحكم على الغلط من خالل 

لفرنس ي الحديث معيارا آخر للغلط يمكن أن يوصف باملعيار موضوعه  ) أوال ( ثم أنشأ الفقه والقضاء ا

 الذاتي ) ثانيا ( .

 املعيار املوضوعي –أ 

ويعتمد هذا املعيار على املوضوع الذي يقع فيه الغلط ، وينظر إليه من خالل الش يء الذي وقع فيه ، مثل 

. وبناء على هذا  275الش يء أو ذاتهمحل العقد أو سببه أو ما يقع عليه العقد ويعبرون عنه عادة بماهية 

املعيار يقسم الغلط إلى غلط مانع يمنع من قيام العقد وعليه فالعقد معه باطل لكونه لم يقم اصال ، وغلط 

وهذا هو الغلط أما التطرق للنوعين اآلخرين يعد امرا غير  276غير مؤثر ، وغلط يجعل الغلط قابل لإلبطال

 وضوعي .وارد وهذا ما يعاب على املعيار امل

 املعيار الذاتي –ب 

، فاملعيار  277ويحدد هذا املعيار الغلط املؤثر في الرضا باذلك الغلط الواقع في أمر كان هو الدافع إلى التعاقد

الذاتي يعتمد على مدى غياب االمر املعتبر في نظري املتعاقد ، ال بالخصائص التي تكون مادة الش يء في 

يقدم املعيار الذاتي ويالحظ على التشريعات التي تعتمد املعيار  ، ويالحظ أن الفقه اليوم 278ذاته

 . 279املوضوعي

ولم يتطرق الفقه االسالمي صراحة لهذه املعايير إال انه اعتمدها معا وتوجد متناثرة في كتب الفقه حيث 

 . 281يجمعون عليه اكما يذكرون الغلط في الوصف املرغوب ويكادو .  280يعتمدون الغلط في ذات الش يء

                                                           
 241، ص  1عبد الرزاق السنهوري ؛ الوسيط في شرخ القانون املدني ، مرجع سابق ، ج - 275
 127، ص   1963، بغداد ،  1عبد املجيد الحكيم ، موجز شرح القانون املدني ، شركة الطبع والنشر االهلية ، ط -  276
 90مأمون الكزبري ، نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي ، بدون معلومات اضافية ، ص  -  277
 243، مرجع سابق ، ص 1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، ج -  278
 92مأمون الكزبري ، نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزام والعقود املغربي ، مرجع سابق ، ص  -  279
 12، ص  13السرخس ي شمس الدين االنصاري ، املبسوط ، دار الفكر العربي ، ط ، غ م ، بيروت ، ج -  280
 139، ص  5، ج 1981، الرياض ،   1ابن قدامة ، املغني ، مكتبة الرياض الحديثة ، ط -  281
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 الشروط –ثالثا 

لم يتطرق قانون االلتزامات والعقود املوريتاني لشروط الغلط إال إذا كان واقعا في صفة ، فإنه يشترط أن 

 من قانون االلتزامات والعقود املوريتاني . 61تكون هي الدافع إلى التعاقد ، كما نصت على ذلك املادة 

نجد أن للغلط  282جوع للتشريعات العربية والفقهويالحظ على املشرع هذا التقصير ، خصوصا أنه وبالر 

 شروطا تتمثل أساسا في :

 أن يكون الغلط هو السبب الوحيد واالساس ي إلبرام العقد –أ 

فال يكفي العتبار العقد معيبا أن يقع احد اطرافه في غلط ، بل يجب أن يكون هذا الغلط هو الدافع على 

 . 283ال وقوعه في الغلطالتعاقد ، حيثما كان له أن يبرم العقد لو 

والتي ما كان للعاقد أن يبرم 284ويالحظ هذا الشرط في الفقه االسالمي ويعبرون عنه بفوات الصفة املرغوبة

 . 285العقد دون وجودها

 اتصال الغلط بالطرف اآلخر  –ب 

أو أنه ويقصد بهذا الشرط أن الغلط حتى يعتد به ال بد أن يكون الطرف اآلخر وقع في الغلط هو اآلخر ، 

 . 286يفترص فيه العلم حيث ما كان للغلط أن يمر على مثله أو على الشخص العادي

ويرى بعض الباحثين أن هذا الشرط يوافق ما هو في الفقه االسالمي على أساس أن مبدأ استقرار املعامالت 

لمه أو بمقدوره أن ذا أهمية كبيرة في الفقه االسالمي ، وعليه ال يمكن أن يفاجأ املتعاقد بأمر لم يكن يع

. وربما يؤيده قول الحطاب " سؤل مالك عن من باع مصلى فقال املشتري أتدري ما هذا املصلى هو  287يدركه

                                                           
  64، ص  2019، الناضور ،  1نجيم اهتوت ، النظرية العامة لاللتزام ، مطبعة قيس ، ط -  282
 84مأمون الكزبري ، نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي ، مرجع سابق ، ص  -  283
 118، ص  10ه ، ج 1324مصر ، مالك بن أنس ، املدونة ، مطبعة دار الطباعة العامرة ، ط ، غ م ،  -  284
 110 ، ص 2عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه االسالمي ، معهد الدراسات العربية العاملية ، ط ، غ م ، القاهرة ، ت ، غ م ، ج -  285
وقية ، العربية ، منشورات الحلبي الحق فرج توفيق حسن ، النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام احكام االلتزام مع مقارنة بين القوانين -  286

 130، ص  2008، م ، غ م ،  1ط
جلد عبد املنعم فرج ، الغلط في القانون الوضعي والشريعة االسالمية ، مجلة االمن والقانون ، أكاديمية الشرطة دبي ، العدد االول ، امل -  287

  39، ص  1998،  16
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وهللا خز ؛ قال البائع ما علمت أنه خز ولو علمت ما بعته بهذا الثمن . قال مالك هي للمشترى وال ش يء 

 طراف استقل به ولم يتصل باآلخر .، فالظاهر أنه لم يعتد بالغلط لكون أحد اال  288للبائع

 الفقرة الثانية حاالت الغلط

يقتض ي معيار الغلط الذاتي استبعاد عدة حاالت من الغلط ، غير أنه ملا كان املشرع املوريتاني والفقه 

 االسالمي يخلطان بين املعيار املوضوعي والذاتي كان مناسبا في هذا العرض تناول حاالت الغلط عموما 

 لغلط املانعا –أوال 

وهو غلط يقع وفقا لنظرية تقليدية في الفقه الفرنس ي في ماهية العقد ، كما لو اعطى شخص ماال آلخر على 

. وتدخل في  289أساس أنه قرصا فأخذه ، فأخذه الثاني على أنها هبة ، ويسمى املانع ألنه يمنع من قيام العقد

املحل أو صنع منها ويسمونها ذاته ، وقد الحظ بعض  ماهية العقد محل العقد واملادة التي يتكون منها هذا

. وهي مالحظة  290الفقهاء على املشرع املغربي أنه نص على الغلط في ذات الش يء ألنه ليس من عيوب االرادة

،  291واردة على املشرع املوريتاني ايضا ، غير أن لها ما يبررها في الفقه االسالمي وإن كان يستبعد الحنفية

، هذا الغلط من عيوب االرادة ويعتبرونه مبطال للعقد متفقين في ذلك مع النظرية  292ةوبعض الشافعي

 يعتبرونه من عيوب االرادة والعقد صحيح . 295، والحنابلة 294، إال أن املالكية 293الحديثة في الفقه الفرنس ي

  .296ويشمل الغلط في ماهية الش يء املادة التي صنع منها وحقيقة العقد وجوهره وسببه ومحله

 

                                                           
 466، ص  2، ج 1992، بيروت ،  3ب الجليل في شرح مختصر خليل ، دار الفكر ، طشمس الدين أبو عبد هللا الحطاب ، مواه -  288
 238،  ص  1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، مرجع سابق ، ج  -  289
  87، ص  1مأمون الكزبري ، نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي ، مرجع سابق ، ج -  290
  33، ص  7، ج 1986، بيروت ،   2أبو بكر ابن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، ط -  291
 372، ص  5، ج 1996، دمشق ،  1أبو اسحاق ابراهيم الشيرازي ، املهذب في فقه االمام الشافعي ، دار القلم ، ط -  292
 239، ص  1سيط في شرح القانون املدني ، مرجع سابق ، جعبد الرزاق السنهوري ، الو  -  293
ص  ، 3هجرية ، ج 1339، تونس ، 1العالمة الشيخ سيدي عثمان ابن املكي ، توضيح االحكام على تحفة الحكام ، املطبعة التونسية ، ط -  294

24 
  13، ص 5، ج 2003، غ م ، الرياض ، البهوتي منصور ابن يونس ، كشاف القناع عن متن االقناع ، دار عالم الكتب ، ط  -  295
 238، ص  1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، مرجع سابق ، ج  -  296
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 الغلط املعيب لإلرادة –ثانيا 

إلن كان املعيار الذاتي للغلط والذي يعتمد على مدى جوهرية الغلط لالعتداد به ، يستحسنه الفقه اليوم 

ويعتمده الكثير من التشريعات ؛ إال أن املشرع املوريتاني ما زال يعتمد على النظرية التقليدية في الغلط 

 حيث صنف املشرع املوريتاني مواضيع وقوعه إلى : والقائمة على املعيار املوضوعي

 ذات ش يء –أ 

وهو في العقد يعني احد أسسه التي تقوم عليها حقيقته  ، 297واملراد بذات الش يء حقيقته وجوهره وماهيته

وقد بينا في صدر هذا املقا أن هذا الصنف ال يدخل في الغلط أصال ألنه   .298مثل اركانه من سبب ومحل .. 

 رادة ، والغلط مجرد عيب من عيوب الرضا .معدم لإل 

 نوع الش يء –ب 

املنفعة الختالف الصفين ، كما لو  اختالفوضابطه  299ويقصد بالنوع ما دل على آحاد متفقة في الحقيقة

 .  300الرديءاشترى سلعة على أنها من النوع الجيد فإذا بها من النوع 

الذات فكالهما تتبدل فيه املاهية املقصودة من قبل والظاهر أن الغلط في النوع ال يبتعد عن الغلط في 

العاقد وتحل محلها ماهية لم يقصدها . واالولى أن يصنف في الغلط املانع رغم أني لم أجد من الفقهاء من 

 يشير إلى ذلك .

 صفة الش يء –ج 

يشتري آنية من ذهب وهي السمة املرغوبة في املبيع ومحل اعتبار املتعاقد ولوالها ملا قدم على العقد ، كمن 

 . 301على أنها اثرية فيتضح أنها ليست كذلك فيجوز له طلب ابطال العقد ولو كانت اآلنية من ذهب

                                                           
 10؛ ص1ابن سناء ، املنطق ، بدون معلومات اضافية ، ج -  297
 139، ص  1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، مرجع سابق ، ج  -  298
 72، ص  1، ج 1986، السعودية ،  1محمد ابن عبد الرحمن االصفهاني ، بيان املختصر مختصر ابن الحاجب ، دار املدني ، ط -  299
 89، ص  1مأمون الكزبري ، نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي ، مرجع سابق ، ج -  300
 نفس املرجع ونفس الصفحة 301
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ولم يخالف فيه إال ابن حزم الظاهري فاعتبره  302وهو املعروف بفوات الصفة املرغوبة في الفقه االسالمي

 303مبطال للعقد

 الغلط في الشخص –د 

لتزامات والعقود املوريتاني على أن " الغلط الواقع على شخص أحد املتعاقدين من قانون اال 62نصت املادة 

أو على صفته ال يخول الفسخ إال إذا مان هذا الشخص أو هذه الصفة احد االسباب الدافعة إلى صدور 

 الرضا من الطرف اآلخر " .

 ؛.فيالحظ أن الغلط في الشخص ال يعتد به إال إذا كان محل اعتبار املتعاقد 

 . 305، ويمثلون له عادة بالشفعة والوكالة 304وهذا يشابه ما عليه الفقه االسالمي

وذكرت املادة اعاله أن الغلط في الشخص يخول الفسخ ، وهو مصطبح في غير محله ، إذ معلوم أن الفسخ 

لل من إنما يكون في العقد امللزم للجانبين غير أن احدهم لم يقم بالتزاماته فيطلب اآلخر الفسخ ليتح

في حق من وقع في الغلط ، وهو غير   لإلبطالالتزاماته في املقابل ، بعكس جزاء الغلط  الذي هو القابلية 

 ملزم له إال إذا رض ي ولم يأخذ بمكنة االبطال .

 خاتمة

 وفي الختام فإننا ننهي بالوصول إلى النقاط التالية :

 ي كان عاملا بوقوع الطرف االخر في الغلط االصل عدم االخذ بالغلط إال إذا اتصل بالطرف اآلخر أ

 استقرار املعامالت مقصد قانوني وشرعي 

خلط الفقه االسالمي بين معياري الغلط املوضوعي والذاتي مما سبب تمييعا يصعب معه فهم نظرية الغلط 

 في الفقه االسالمي خصوصا عند املالكية والحنابلة .

                                                           
 287،  7سعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، جابو بكر بن م -  302
 394، ص  8أبو محمد ابن حزم الظاهري ، املحلى باآلثار ، دار الفكر ، ط ، غ م ، بيروت ؛ ت ، غ م ، ج -  303
 287، ص  8ابو بكر ابن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، ج -  304
 119، ص  13السرخس ي شمس الدين االنصاري ، املبسوط ، مرجع سابق ، ج -  305
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ذهب املشرع املوريتاني في الخلط الذي وقع فيه املالكية وكذلك استاذه املشرع املغربي وهو خلط ليس مبررا 

بعض وضوح النظرية الحديثة في الغلط كما أن االمر ال يخالف الشرع حقيقة وإنما يتعلق االمر بالتصانيف 

 .والتراتيب واملنهجية 

بين االبطال والفسخ مما يترتب عليه تغييرا في اآلثار املترتبة على  مزج املشرع املوريتاني في حديثه عن الغلط

 الغلط إذ قد يتمسك من وقع في غلط في شخص او صفته بالفسخ مستندا على نص جلي .

يمكن القول أن املشرع املوريتاني لم يوفق كثيرا في تنظيم مؤسسة الغلط وانها بحاجة إلى املراجعة خصوصا 

: 

 الحدية في الغلطة والقائمة على مدى جوهرية الغلط االخذ بالنظرية  ٠

 وضع مفاهيم دقيقة تصلح ملؤسسة الغلط  . ٠

 املراجع الئحة 

،   2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، منشورات الحلبي  الحقوقية ، ط -

 ،  1998بيروت ، 

الحكيم عبد املجيد ، الكافي في شرح القانون املدني االردني والعراقي والعماني ، الشركة الجديدة  -

 ، عمان ،  1للطباعة ، ط

ابن عابدين محمد أمنين ، حاشية الرد املختار على الدر املختار شرح تنوير االبصار ار الفكر  -

 2000للطباعة والنشر ، ط ، غ م ، بيروت ، 

محي الدين يحي ابن اشرف ، منهاج الطالبين وعمدة املفتين في فقه االمام الشافعي ، االمام النووي  -

 دار املعرفة ، ط ، غ م ، بيروت ، ت ، غ م 

محمد ابن عبد هللا الخرش ي ، شرح مختصر خليل للخرش ي ، دار الفكر للطباعة ، دون معلومات  -

 اضافية

 1986، م ، غ م ،   1ر العربي ، طمحمد أبو زهرة ، امللكية ونظرية العقد ، دار الفك -
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الدسوقي محمد ابن احمد ابن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الكتب العلمية ،  -

 1996، بيروت ،  1ط

، بغداد ،  1عبد املجيد الحكيم ، موجز شرح القانون املدني ، شركة الطبع والنشر االهلية ، ط -

1963 

 ام في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي ، بدون معلومات اضافيةمأمون الكزبري ، نظرية االلتز  -

 السرخس ي شمس الدين االنصاري ، املبسوط ، دار الفكر العربي ، ط ، غ م ، بيروت ، ت ، غ م  -

 1981، الرياض ،  1ابن قدامة ؛ املغني ، مكتبة الرياض الحديثة ، ط -

 2019، املغرب ،  1طة قيس ، نجيم اهتوت ، النظرية العامة لاللتزام ، مطبع -

 هجرية 1324مالك ابن أنس ، املدونة مطبعة دار الطباعة العامرة ، ط ، غ م ، مصر ،  -

 2008، م ، غ م ،  1فرح توفيق حسن ، النظرية العامة لاللتزام ، مشورات الحلبي الحقوقية ، ط  -

 ةأكاديميجلة االمن والقانون ، عبد املنعم فرج ، الغلط في القانون الوضعي والشريعة االسالمية ، م -

 1998،  16الشرطة دبي ، العدد االول ، املجلد 

، بيروت  1شمس الدين أبو عبد هللا الحطاب ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، دار الفكر ، ط -

 ،1992 

وت ، بير 2أبو بكر ابن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، ط -

 ،1986 

 1996، دمشق ،  1بو اسحاق ابراهيم الشيرازي ، التهذيب في فقه االمام الشافعي ، دار القلم ، ط أ -

،  1الشيخ سيدي عثمان ابن املكي ، توضيح االحكام على تحفة الحكام ، املطبعة التونسية ، ط  -

 هجرية 1339تونس ، 

، الرياض ،  1، دار عالم الكتب ، ط  البهوتي منصور ابن يونس ، كشاف القناع عن متن االقناع -

2003 
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 ابن سناء ، املنطق ، بدون معلومات اضافية  -

، السعودية ،  1محمد ابن عبد الرحمن االصفهاني ، بيان مختصر ابن الحاجب ، دار املدني ، ط -

1986 

 بو محمد ابن حزم الظاهري ، املحلى باآلثار ، دار الفكر ، ط ، غ م ، بيروت ، ت ، غ م  -
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                            أبوزيد زهير

 التوثيق و والعقار العقود قانون ماستر بسلك باحث طالب 

 أكادير زهر ابن امعة، جاالجتماعية و واالقتصادية القانونية العلوم كلية

 

 32.09حجية املحرر التوثيقي في ضوء القانون 

 :مقدمة

ودوره في تحقيق األمن التعاقدي و القانوني  والقضائي، فانه لم يقتصر على  وعيا من املشرع بأهمية التوثيق

تنظيمه بالقواعد العامة فحسب، بل أصدر مجموعة من النصوص الخاصة بالتوثيق بما فيها القانون  

املتعلق بالتوثيق العصري، وذلك بهدف تحقيق أمن أكثر  32.09والقانون  16.03املتعلق بخطة العدالة، 

 إضافية في هده املؤسسات، التي منحها املشرع سلطة توثيق املعامالت والتصرفات. وثقة

وكل هذه االعتبارات جعلت من التوثيق ضمانة أساسية للحفاظ عل حقوق املتعاقدين، واثبات الحقوق 

عمال  بين األطراف، ألن توثيقها يعطي للمتعاقدين أن تعاملهما مطابق للقانون و محمي به، ويعتبر التوثيق

 مساعدا للقضاء.

واملتعاقد بلجوئه الى هذا النوع من التوثيق يرغب في تحصين تصرفه ويرغب كذلك في أن تكون الوثيقة 

صحيحة شكال و مضمونا، ومرتبا لكافة آثاره القانونية )املطلب األول(، كما أنه يسعى إلى أن تمكنه تلك 

ال يرغب في التنفيذ، ولقد منح املشرع لهذا النوع من الوثيقة من التنفيذ على الطرف املتماطل، أو الذي 

 املحررات حماية قانونية وتحصينا من أي فعل قد ينقص من قيمتها)املطلب الثاني(.

املطلب األول: مفهوم املحرر التوثيقي وتمييزه عن باقي املؤسسات 

 املشابهة له

جموعة من املميزات التي يستمدها من يتميز املحرر التوثيقي أو العصري كما يسميه غالبية الفقه بم 

طبيعته القانونية وكذلك من الجهة املحررة له والتي تعتبر ذات أصل تاريخي فرنس ي، وذلك لكون التوثيق 

مؤسسة فرنسية بامتياز عرفت طريقها للمغرب بواسطة الحماية الفرنسية، ذلك ألن التوثيق كان في تلك 

ع حصول املغرب على استقالله أصبحت هذه املهمة من الفترة من اختصاص موثقين فرنسيين، وم
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اختصاص موثقين مغاربة، ولقد أحاطها املشرع بمجموعة من الضوابط)الفقرة االولى(، وميزها عن باقي 

 املحررات الرسمية األخرى التي تحررها جهات لها صالحية تحرير العقود)الفقرة الثانية(.

 شروط حجيته  الفقرة األولى: مفهوم املحرر الرسمي و 

 في هذه الفقرة سنتولى تعريف املحرر الرسمي)أوال( وبيان شروط حجيته)ثانيا(

 أو ال: مفهوم املحرر  الرسمي

من قانون االلتزامات والعقود،  418تعتبر الوثيقة العصرية ورقة رسمية ينطبق عليها ما جاء به الفصل 

 الورقة الرسمية هي التي يتلقاها املوظفون العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في مكانالذي جاء فيه أن" 

 تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون . 

 وتكون رسمية أيضا: 

 األوراق املخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ -1

األحكام الصادرة من املحاكم املغربية واألجنبية، بمعنى أن هذه األحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها  - 2 

 واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. 

من القانون املدني الفرنس ي حيث إن  1317واملالحظ بخصوص هذا الفصل أنه جاء كنسخة عن املادة   

 des officiers »الضباط العموميين الذين يمارسون مهامهم بمكاتب عمومية التوثيق من اختصاص 

public »   واستمد هدا املصطلح من لفظofficium   الذي يفيد في األصل كل وظيفة تمنحها سلطة عمومية

 .306ممثلة في امللك أو املدينة أو املقاطعة

والذي  418املوظفين العموميين من خالل الفصل وملا حدد املشرع الجهة املحتملة لتلقي العقود الرسمية في 

حيث كان ينص في فصله األول على أن املوثق العصري هو  1925ماي  4كان منسجما وبشكل كبير مع ظهير 

موظف عمومي، وتعريف املوظف العمومي ال ينطبق على الفئة التي خصها املشرع بتوثيق التصرفات 

قد حسم  32.09سواء للتوثيق العصري أو العدلي، فالقانون  الرسمية، وبالرجوع إلى النصوص املنظمة

 "... حرة مهنة التوثيقاألمر في مستهله وذلك في املادة األولى حيث نص على أن" 

                                                           
 .85، الصفحة 2006محمد هومير، رسمية املحررات التوثيقية الواقع واآلفاق، مجلة األمالك، العدد األول،  - 306
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وعليه يمكن تعريف املحرر الرسمي بأنه كل وثيقة صادرة عن موثقين مختصين تسمح لهم مهنتهم بتحرير 

استعمل لفظ مكان تحرير العقد حيث أضفى سمة الحضورية  ،واملالحظ أن املشرع307التصرفات الرسمية

 على املحرر الرسمي. 

 ثانيا: شروط صحة الورقة الرسمية 

 صدور الورقة من موظف عام : -1

 308يجب أن يوقع عليها موظف عام أي كل شخص تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء بأجر کاملوثق 

 أو بدون أجر كموظفي اإلدارة العمومية  ويثبت املوظف العام أو املوثق نوعين من البيانات

 أ : ما تم على يديه وهي الوقائع التي وقعت تحت نظره کتسليم املشتري الثمن للبائع

 ب: ما تلقاه من ذوي الشأن من أقوال وبيانات أي ما وقع تحت سمعه.  

 ر الورقة :أن يكون املوظف مختصا بتحري -2

أن يكون مختصا موضوعيا أو نوعيا بتحرير الورقة، ليس كل أنواع األوراق الرسمية تصدر من أی موظف  

عام فاألحكام القضائية تصدر عن القضاة ومحاضر الجلسات يحررها كتاب املحاكم وعلى ذلك إذا حرر 

 موظف ورقة ال يختص بتحريرها ال تعد ورقة رسمية. 

محليا بتحريرها يجب أن يصدر الورقة في حدود اختصاصه املكاني وال يستطيع أن يباشر أن يكون مختصا 

. أن يكون للموظف والية في إصدارها يجب أن تكون واليته قائمة وقت تحرير 309عمله خارج دائرة اختصاصه

كان يملك  الورقة الرسمية فإذا كان قد أحيل إلى املعاش أو استقال أو عزل فال يملك إصدار الورقة ولو

إصدارها من قبل ولكن حماية لألوضاع الظاهرة يكون توثيق املوظف املعين تعيينا باطال توثيقا صحيحا 

تطبيقا لنظرية املوظف الفعلي . أن يكون عنده أهلية بتحرير الورقة أن يكون صالحا إلصدارها باال يكون 

                                                           
 العقود التي يفرض القانون إضفاء -على خالف ذلكما لم ينص القانون  –" يتلقى املوثق  32.09من القانون  35وهذا ما نصت عليه املادة  - 307

الصبغة الرسمية املرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب األطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ 

 أصولها و بتسليم نظائر ونسخ منها". 
 "على أنه" للموثق الحق في أتعاب ... 15تنص املادة  - 308
 على ما يلي: "يمارس املوثق مهامه بمجموع التراب الوطني  12تنص املادة  - 309

 غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع األطراف خارج مقر مكتبه... "
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ال يكون بينه وبين شاهدي الورقة صلة مجنونا أو معتوها أو أن تكون له مصلحة شخصية في إصدارها و أ

 قرابة . 

 أن يكون املوظف العام قد راعى في تحريره للورقة األوضاع القانونية: -2

لكل نوع من املحررات الرسمية أوضاعا وإجراءات معينة يجب على املوظف املختص  

يراعي اإلجراءات  مراعاتها عند تحريره لها فإذا كانت من األوراق التي يختص بها املوثقون يجب أن

املنصوص عليها في قانون التوثيق وإن كانت لألوراق أحكاما يجب مراعاة القواعد املنصوص عليها 

 310إلصدار األحكام.

 الفقرة الثانية: تميز املحرر التوثيقي عن بعض املؤسسات املشابهة    

 أوال: تميز املحرر التوثيقي عن املحرر العدلي 

لقد عرفت مؤسسة التوثيق العدلي في املغرب حيث خصها املشرع املغربي بمجموعة من الظهائر واملراسيم 

لضبطها وجعلها مسايرة األوضاع البالد اجتماعيا واقتصاديا، حيث نظم املشرع املغربي مهنة التوثيق العدلي 

إن العدل يؤدي دورين مهمين فكما هو معلوم ف 2008ومرسومه التطبيقي لسنة  16.03من خالل القانون 

ال األول يتجلى اإلشهاد والثاني في التوثيق لكن رغم قيامه بهذه املهمة فالوثيقة ال تكتسب الصبغة الرسمية إ

وهذا ما  16.03من القانون  35من تاريخ املخاطية عليها من طرف قاض ي التوثيق كما نصت على ذلك املادة 

العدلية تتجاوز العدل كمؤسسة . وقد ألقى املشرع على عاتق العدل يوضح جليا أن الرسمية في املحررات 

 مجموعة من االلتزامات من بينها : 

 التزامه بتلقي الشهادة وتحريرها. -1

 التزام العدل بالتأكد من الوضعية القانونية العقار  -2

 التزامه بالقيام ببعض اإلجراءات الشكلية و االلتزام بكتمان السر املنهي -3

                                                           
  49إلى  36تراجع املواد من  - 310
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من  37التزام العدل بحفظ الشهادات، وضمانا لسالمة املحرر العدلي اشترط املشرع من خالل املادة -3

املتعلق بخطة العدالة أن تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدل في وثيقة واحدة دون انقطاع  16.03القانون 

 أو بياض أو بشر أو إصالح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف ضرب.

واملحررات العدلية ليست على شكل واحد بل تتخذ عدة أشكال وأنواع مختلفة فهي تقسم حسب موضوعها  

أو حسب طبيعتها فمن حيث موضوعها تنقسم إلى شهادة أصلية وشهادة إسترعائية، أما من حيث الطبيعة 

صورها  في نظام ، واملالحظ أن كل هذه التقسيمات ال يمكن ت311فتنقسم إلى شهادة عدلية وأخرى لفيفية

التوثيق العصري  نظرا للخصوصية التي يتميز بها نظام التوثيق العدلي وكذا أصلة املستمد من أحكام الفقه 

 اإلسالمي.

 ثانيا: تمييز املحرر التوثيقي عن املحرر العرفي

ختيارات املشرع املغربي لم يشترط في العقد العرفي تحريره من طرف جهات معينة، فقد ترك أمر تحريره ال 

األطراف دون تحديد جهة معينة يخول لها االختصاص في ذلك وهذا ما من شأنه أن يرتب عيوب تشوب 

العقد من بينها عدم دقة البيانات العرفية ، أو إغفال بعضها أو تناقض بعضها مع البعض اآلخر مما ينتج 

حلها تدخل القضاء كما أن عنه مشاكل بين أطراف العقد أنفسهم او بينهم وبين الغير والذي يقتض ي 

املحررات الرسمية تمتاز عن املحررات العرقية من حيث الحجية فإذ كانت حجية الورقة العرفية نسبية 

فإن الورقة الرسمية تعد حجة قطعية إلى حين الطعن فيها بالزور، فالورقة العرفية ال تكون إال دليال على 

سيره نحو تعميم الرسمية فإننا نجد في مجموعة من  تاريخها بين املتعاقدين ورغم تقدم املشرع في

نزع املتعلق ب 81.7من قانون  42املقتضيات القانونية مازال فيها محتفظ بالعرفية، ونجد لهذا مثاال في املادة 

امللكية من اجل املنفعة العامة والذي جعل االختيارية ما بين املحررات العرفية واملحررات العدلية، وفي 

ملعرفة التوجه  18و  44و  51هور الئحة تنظيمية إلى الساحة القانونية املتعلقة بكل من القوانين انتظار ظ

 الذي يسير نحوه املشرع املغربي . 

 ثالثا:  التمييز بين املحرر الرسمي واملحرر الثابت التاريخ 

توثيق الشائع يلجئ إليه باملوازاة مع املحرر الرسمي نجد املحرر الثابت التاريخ، وهو صنف من أصناف ال 

لتحرير املعامالت والتصرفات سواء املتعلقة بالحقوق الشخصية أو الحقوق العينية كما نصت عليها املادة 

                                                           
 . 148، ص2017ة املعرفة مراكش، سنة محمد الربيعي، األحكام الخاصة باملوثقين و املحررات الصادرة عنهم، الطبعة الثالثة، مكتب 311
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 44.00املتعلق باإليجار املفض ي لتملك العقار و  51.00الرابعة من مدونة الحقوق العينية وكل من قانون 

يع العقار في طور اإلنجاز والتي قيدته بشروط وأضفت عليه املتعلق بب 107.12املعدل واملتمم بالقانون 

وقد أثار هذا املحرر جداال فقهي حول طبيعته  489صبغة خاصة على غرار ما هو منصوص عليه في  الفصل 

 بحيث هناك من يعتبره محررا رسميا مستندين في ذلك على مجموعة من الحجج :

التاريخ بمجموعة من الشروط كأن يوقع عليه ويؤشر على جميع  كون  املشرع املغربي أحاط املحرر الثابت - 

صفحاته من لدن األطراف واملحامي وأن تصحح تلك اإلمضاءات من لدن السلطة املحلية ثم التعريف 

 . ائية التي يمارسها بدائرة نفوذهابإمضاء املحامي  املحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط باملحكمة االبتد

يمكن لغير املوثقين والعدول واملحامي املقبولين لترافع أمام محكمة النقض أن يحرر العقود املتعلقة أنه ال  -

  .312بالتصرفات العقارية

، غير أن غالبية الفقه يرى أن املحرر 313وهناك من اعتبر املحرر ثابت التاريخ بأنه محرر عرفي من نوع خاص

د تنصيصه على صيغة ثبوت التاريخ لم تكن نيته اتجهت إلى الثابت التاريخ محرر عرفي عادي ألن املشرع عق

إضافة عقود ذات صبغة خاصة إلى جانب العقود العرفية والرسمية فهو لم يخصصها بأي مدلول وبالتالي 

 .314فهي عقود عرفية ال غير

 املطلب الثاني: حجية املحرر التوثيقي 

مات التوثيقي يحوز الحجية املقررة قانونا في ظهير االلتزامن املعلوم أن الوثيقة الرسمية أو باألحرى املحرر 

،وتتمتع كذلك بقوة تبوتية إذ تثبت ما هم مسطر فيها وسنبين في 32.09والعقود كما أحال عليها القانون 

فقرة أولى حجية الوثيقة العصرية وقوتها التبوتثية، باإلضافة إلى كون هذه الوثيقة محمية قانونيا من كل 

ص من قيمتها أو يفرغها من صبغة الرسمية ، وبالتالي قد أقر لها املشرع حماية جنائية )الفقرة ما قد ينق

 الثانية(.

                                                           
 وما بعدها.   66، ص200محمد بالهاشمي، املحامي وتحرير العقود،املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، سنة  - 312
عبد الكريم الطالب،مداخلة بعنوان " توثيق اإليجار املفض ي للتملك"،مداخلة بالندوة العلمية التي نظمها مركز الدراسات القانونية  - 313

 املدنية والعقارية، بمراكش. 
الجهة املحررة له وكذا  واملالحظ أنه يصعب نعث املحرر املنجز من طرف املحامي باملحرر العرفي كنوه يمتاز بنوع من الخصوصية تسمد من -314

الجهة املعرفة بإمضاء املحامي، وكذا اشتراط أن يكون املحامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وليس أي محامي حاصل على األهلية  

 . األقرب إلى الصوابباإلضافة إلى التنظيم القانوني الذي خصه به املشرع كل هذا يدفعنا إلى القول بأن الرأي القائل بخصوصية هذه العقود هو 
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 الفقرة األولى: حجية الوثيقة العصرية وقوتها التبوثية 

 لقد أقر املشرع للوثيقة العصرية الحجية )أوال(، ومنحها قوة تبوثية )ثانيا(. 

 حجية الوثيقة العصرية : أوال 

املسلم به أن املحرر العصري ورقة رسمية تنطبق عليها الحجية املقررة وفق مقتضيات ظهير االلتزامات  من

املنظم ملهنة التوثيق  32.09من القانون  48، وكما أكدته كذلك املادة 419والعقود التي نص عليها الفصل 

  .315العصري 

اطعة، حتى على الغير في الوقائع و من ق.ل.ع على أن: " الورقة الرسمية حجة ق 419و ينص الفصل 

 االتفاقات التي يشهد املوظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره  وذلك إلى أن يطعن فيها  بالزور..."

و املالحظ من خالل هذا الفصل أن الورقة الرسمية ذات حجية مطلقة بحيث ال يمكن أن تزال عنها هذه 

ور، أما باقي الطعون املوجهة لها فال تكون منتجة و ذات أثر حتى وإن الحجية إال من خالل الطعن فيها بالز 

 كان هدا محل نظر.

 ثانيا: القوة التبوثية للوثيقة الرسمية 

من املعلوم أن الوثيقة الرسمية تتمتع بحجية في اإلثبات مما يجعها غير قابلة للطعن فيها إال بسلوك دعوى 

ن ظهير االلتزامات والعقود الذي نص على أنه" الورقة الرسمية م 419الزور وذلك طبقا ملا أقره الفصل 

حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع واالتفاقات التي يشهد املوظف الذي حررها بحصولها في محضره 

 وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.

ت طأ مادي فإنه يمكن  إثباإال أنه اذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال  أو تدليس أو صورية أو خ

ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية املنضبطة املتالئمة دون احتياج إلى القيام بدعوى 

 الزور، ويمكن أن يقوم باإلثبات بهده الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة."

رسمي له حجية يواجه بها الجميع، غير أن هذه وبناء عليه  يستفاد من نص الفصل أعاله  أن املحرر ال

الحجية ميز فيها املشرع في الفقرة الثانية من نفس الفصل حيث ميز بين صنفين من البيانات على النحو 

 التالي:

                                                           
على أنه" تكون للعقود و املحررات التي ينجزها املوثق وفقا ملقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية املقررة في قانون   48تنص املادة  -315

 االلتزامات والعقود".

االتفاقات التي يشهد املوظف العمومي من ق.ل.ع على أن: " الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع و  419و ينص الفصل 

 الذي حررها بحصولها في محضره  وذلك إلى أن يطعن فيها  بالزور..."
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:  ال تمتد له الصبغة الرسمية، ويمثل الجانب العادي من الوثيقة، والذي يمكن الطعن فيه األول  الصنف

وإثبات ما يخالفها بجميع وسائل اإلثبات   حسب ما يستفاد من مقتضيات الفقرة  بجميع وسائل الطعن،

من ظ.ل.ع، وذلك لكونها أمور ال يسع املوثق العلم بها و اإلطالع عليها و التأكد من 419الثانية من الفصل 

  .316مدى صدقيتها

ن فيه إال بالزور أو التزوير وهو صنف من البيانات  ذي حجية قاطعة في اإلثبات، ال يمكن الطعصنف ثاني: 

، كالتأكد من شخصية املتعاقدين،والتثبت من أهليتهم ورضاهم 317بمعنى أن صبغة الرسمية ترتبط به فقط
، وكذلك البيانات العامة املتعلقة بتاريخ املحرر ومكان التوثيق وحضور الشهود وأسمائهم وتالوة الورقة 318

 .319املحرر على املتعاقدين و التوقيعات التي يحملها 

وبهذا فإن الرسمية ال تثبت إال لتلك البيانات التي يسجلها املوثق  وذلك في حدود مهمته ووظيفته ، بمعنى 

أن الرسمية وآثارها تمتد إلى كل ما يكون املوثق قد ضبطه من وقائع وأمور، وكذا الوقائع واإلقرارات الصادرة 

  .320ولية املوثقمن األطراف بمحضره تحت سمعه  وبصره وذلك تحت مسؤ 

 الفقرة الثانية: حجية الوثيقة الرسمية في التنفيذ والحماية الجنائية املقررة لها
 تكون للوثيقة الرسمية حجية للتنفيذ)أوال(، وتكون لها حماية قانونية وجنائية)ثانيا(.

 أوال:حجية الوثيقة الرسمية في التنفيذ

القضائي عند االستناد عليها في دعوى قضائية، وهذا ما تتوفر الوثائق الرسمية على مزية النفاذ املعجل 

من قانون املسطرة املدنية، إذ جاء فيها: " يجب أن يؤمر بالتنفيذ  147نصت عليه الفقرة األولى من الفصل 

املعجل رغم التعرض أو االستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به ، أو حكم سابق 

 غير مستأنف ".

 ويعتبر العقد املحرر من طرف املوثق والعدول محرر رسميا طبقا للمواد املشار إليها أعاله. 

                                                           
محمد زعاج، آثار تعدد التشريعات و األنظمة العقارية و التوثيقية على السياسة العقارية باملعرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون -316

 .  155، ص 2016-2015العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية الخاص، جامعة محمد األول، كلية 
 . 155محمد زعاج، مرجع سابق، ص - 317
حيث تنص على:" يتحقق املوثق تحت مسؤوليته من هوية األطراف و صفتهم وأهليتهم  32.09من القانون  37وهذا ما أكدت عليه املادة   - 318

 ثائق املدلى بها إليه للقانون.للتصرف ومطابقة الو 

يجب على املوثق إسداء النصح لألطراف كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم األبعاد واآلثار التي 

 قد تترتب عن العقود التي يتلقاها. 
 .32.09، من القانون 43، 40، 39تراجع املواد  - 319
أصلع عليه يوم  ma :abhatoo/net www:ية التوثيق الرسمي في اإلثبات والتنفيذ" مقال منشور على موقع نور الدين لعرج "حج - 320

 .10.30على الساعة  4/07/2020
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وبالرجوع إلى بعض التشريعات املقارنة، نجدها تمنح للمحررات الرسمية قوة تنفيذية دون حاجة للجوء 

 .321للقضاء

اإلدارية على أنه : " ال يجوز من قانون اإلجراءات املدنية و  600فالتشريع الجزائري مثال نص في الفصل  

العقود التوثيقية، السيما املتعلقة باإليجارات  -11التنفيذ إال بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي: ...

 12التجارية و السكنية املحددة املدة، وعقود القرض و العارية و الهبة و الوقف و البيع والرهن و الوديعة . 

-." ...........322 

املتضمن تنظيم مهنة التوثيق على  2006/02/20املؤرخ في  02/06من القانون رقم  31في الفصل كما نص  

 :" تسلم النسخة املمهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع املعمول به، ويسري عليها ماأنه

 .التنفيذية  "يسري ما يسري على تنفيذ األحكام القضائية، ويؤشر على األصل بتسليم النسخة 

ويالحظ أن املشرع الجزائري لم يعرف املحرر التوثيقي لكن العمل جرى في الجزائر على إطالق مصطلح  

العقود التوثيقية على السندات الرسمية وهي تلك املحررات التي يقوم املوثق بتحريرها بصفته ضابطا 

د اختصاصه، ويتم توقيعها من طرف عموميا طبقا لألشكال والترتيبات املنصوص عليها قانونا في حدو 

 .323املتعاقدين والشهود إذا حضروا، و توقع و تختم بختمه الرسمي

 1986لسنة  13من قانون املرافعات رقم  280وفي نفس االتجاه ذهب القانون املصري حيث نصت املادة  

، معين املقدار وحال األداءال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود و  على أنه : "

والسندات التنفيذية هي األحكام واألوامر واملحررات املوثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها املحاكم أو 

 .مجالس الصلح واألوراق األخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة "

ة من السند التنفيذي عليها وال يجوز التنفيذ في غير األحوال املستثناة بنص في القانون إال بموجب صور  

 صيغة التنفيذ التالية : على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه بطلب منها وعلى السلطات املختصة

 أن تعيين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.

صورة املحررات الرسمية  ويتم وضع الصيغة التنفيذية على املحررات الرسمية من طرف مكاتب التوثيق على 

بشأن التوثيق الصادر في  1947لسنة  68الواجبة التنفيذ كما تنص على ذلك املادة األولى من القانون رقم 

رات من قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية املحر  10. وقد عرفت الفقرة األول من املادة 1964يناير  6

ها موظف عام أو شخص مکلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه " التي يثبت فيالرسمية بأنها هي : 

  .من ذو الشأن ، وذلك طبقا ألوضاع القانون وفي حدود سلطته واختصاصه "

                                                           
سامي سليمان علي الصالحين، الضمانات القانونية للتوثيق الرسمي ودورها في تحقيق األمن التعاقدي،مقال منشورة بمجلة املنارة  - 321

 . 2020للدراسات القانونية و اإلدارية، العدد الخاص بالقانون العقاري و التوثيق، عدد خاص فبراير 
 ، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية2008فبراير سنة  25املوافق ل  1429صفر عام  18املؤرخ في  08.09القانون  - 322
 188سامي سليمان علي الصالحين، م.س، ص- 323
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واملشرع الفرنس ي بدوره أعطى للعقود الرسمية قوة تنفيذية ذاتية دون حاجة للجوء للقضاء بموجب املادة 

التي نصتا على  1991يوليوز  9ل  650-91من القانون رقم  2و املادة ، 324من القانون املدني الفرنس ي 502

" ال يمكن من القانون املدني الفرنس ي على ما يلي :  502التوالي في صيغتهما الفرنسية على ما يلي : تنص املادة 

خالف تنفيذ أي حكم أو عقد إال بعد اإلدالء بنسخة حاملة للصيغة التنفيذية، ما لم ينص القانون على 

  "  .325ذلك

 على ما يلي:  1991يوليوز  9ل  650-91من القانون رقم  2وتنص املادة 

" الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي يثبت دین نقديا و مستحق األداء يمكن أن يباشر التنفيذ الجبري 

 .على أمالك مدينه وفقا للشروط الخاصة بكل إجراء للتنفيذ "

املذكور على أن املحررات التوثيقية التي تحمل الصيغة  650-91لقانون رقم و تنص املادة الثالثة من ا 

 التنفيذية تعتبر من ضمن السندات التنفيذية. 

املذكور الذي أصلح طرق التنفيذ، اهتماما كبيرا للعقد الرسمي في مجال طرق  1991و لقد أولى قانون 

تنفيذ فورا دون حاجة ألن تكون موضوع دعوى التنفيذ، حيث أصبحت الصيغة التنفيذية الرسمية قابلة لل

 قبلية من أجل تقرير صالحيتها للتنفيذ.

وبعد اإلشارة إلى نصوص بعض التشريعات املقارنة التي منحت العقد الرسمي الصيغة التنفيذية دون  

اللجوء للقضاء، يتبين بأنها تجربة جديرة باالهتمام ومفيدة من عدة نواح : کربح الوقت والجهد، وعدم 

 .326ا تحمل املصاريف القضائية كأتعاب املحامين والرسوم القضائية والتبليغات وغيره

 ثانيا : الحماية الجنائية للوثيقة الرسمية

لقد جرم املشرع تزوير األوراق الرسمية سواء من طرف األشخاص الذين خول لهم القانون مهمة تحرير  

هذه العقود أو من الغير، وعاقب على ذلك بعقوبات تصل للمؤبد بالنسبة ملحرري الوثائق الرسمية 

من القانون الجنائي،  356إلى  351رين وذلك بمقتض ى الفصول من وعشرين سنة بالنسبة لألشخاص اآلخ

 وذلك بخالف تزوير املحررات العرفية التي تكون العقوبة فيها أقل بكثير من العقوبات السابقة.

من القانون الجنائي هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية،  351ويقصد بتزوير األوراق والوثائق طبقا للفصل 

 أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل املنصوص عليها في القانون.  را من شأنهييتغ

والتزوير إما أن يكون ماديا بحيث ينصب على وثيقة قائمة فعال و يؤدي إلى تغيير في التوقيع أو الكتابة بشكل 

نائي على من القانون الج 352يترتب عنه تحريف في مضمونها، و هذا النوع من التزوير نص عليه الفصل 

                                                           
 بمقتض ى  2019نونبر  18الذي كان آخر تعديل له بتاريخ  - 324

Loi n° 91-605 du 9  juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution  
325, Nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revête de la formule  jugement nul- 

exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.  
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"يعاقب بالسجن املؤبد کل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته،  أنه:

 تزویرا بإحدى الوسائل اآلتية : 

 وضع توقيعات مزورة  -

 تغيير املحرر أو الكتابة أو التوقيع ؛  -

 وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرین  -

  .مقدمة في السجالت أو املحررات العمومية ، بعد تمام تحريرها أو اختتامها "كتابة إضافية أو  -

ئع وقد يكون تزویرا معنويا بحيث أن الوثيقة ال يطالها أي تغيير في الكتابة والتوقيع، وإنما ينصب على الوقا

وقائع  التي تضمنتها الوثيقة الرسمية، إذ يتم تضمين الوثيقة الرسمية وقائع غير صحيحة أو حذف

من القانون الجنائي و  353صحيحة، وقد جرم املشرع املغربي هذه الصورة وعاقب عليها بمقتض ى الفصل 

يعاقب بالسجن املؤبد كل واحد من رجال القضاء أو املوظفين العموميين أو املوثقين أو الذي جاء فيه : " 

يرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغي

 غير وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أماله األطراف املعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها

ع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما ئصحيحة، وإما بإثبات وقا

  حات التي يتلقاها ".بحذف أو تغيير عمدي في التصري

وعاقب املشرع كذلك على الزور املرتکب من طرف شخص لم ينط به القانون مهمة تحرير الوثائق الرسمية، 

 من القانون الجنائي بعقوبات سجنية قد تصل إلى عشرين سنة.  355و  354طبقا للفصلين 

سنوات من يستعمل الورقة من القانون الجنائي كذلك بالسجن من خمس إلى عشر  356ويعاقب الفصل 

 املزورة مع علمه بتزويرها. 

وال شك أن هذه العقوبات املقررة سوف تردع كل من سولت له نفسه تزوير املحررات الرسمية أو استعمالها 

  .327رغم علمه بزوریتها، مما سيسهم في تحقيق األمن التعاقدي
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 مصطفى البركي

  بكلية الحقوق أكاديرطالب باحث بماستر العقود و األعمال 

 

   

 جريمة غسيل األموال في التشريع املغربي

 

 مقـــــــــــــــــدمة:

ظهرت الجريمة بظهور اإلنسان، وتنوعت أساليبها، واختلفت أشكالها، مع تطور البشرية، فالجريمة       

 ظاهرة قديمة قدم البشرية، متغيرة بتغير الزمان و املكان.

ي يمتاز بأنه عصر العوملة، واقتصاد السوق، والتحرر االقتصادي، عصر تذوب فيه وفي العصر الحالي الذ

الحدود و تختفي فيه الحواجز، وتتطور فيه وسائل االتصال بصورة سريعة، برز إلى السطح نوع جديد من 

ولعل  الجرائم لم يكن معروفا من قبل، إنها الجرائم املنظمة واالقتصادية، هذه الجرائم كثيرة و متعددة،

أهمها جريمة غسل األموال، التي برزت إلى السطح كجريمة اقتصادية دولية خطيرة، تهدد االستقرار واألمن 

العاملي الوطني و الدولي، وفي ظل التطورات السابقة و تراجع القيم األخالقية وضعف الوازع الديني وحب 

تية للدول،و التي تدفع الفرد إلى إيجاد سبل السيطرة و الزعامة، املقترنة بضعف األطر القانونية و املؤسسا

ووسائل جديدة للكسب و لتغطية حاجياته التي ال تنتهي، محاوال البحث عن فرصة لتغطية عائدات 

الجرائم، وتعزيز األنشطة اإلجرامية، وإضفاء الشرعية على أمواله التي اكتسبها بصورة غير مشروعة، 

تأثيرها السلبي على مختلف جوانب املجتمع، االجتماعية منها متجاهال اآلثار التي تخلفها أفعاله، و 

 . 328واالقتصادية و األمنية وحتى السياسية

 هذه الظاهرة بالصفة التي ذكرناها استرعت اهتمام الرأي العام الدولي والوطني إلى ضرورة مكافحتها، واتخاذ

 اإلجراءات الالزمة للعمل على الحد من نشاط الظاهرة.

                                                           
 بدر الدين خالف، جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، 328

 3، الصفحة 2011-2010جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، املوسم الجامعي 
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لثمانينات نظمت الجهود الدولية في محاولة منها إليجاد إطار قانوني و مؤسساتي ملكافحة عملية ومع نهاية ا

غسيل األموال، والحد منها، وهو ما نتج عنه إبرام و توقيع العديد من االتفاقيات الدولية تحت إشراف أكبر 

ة أول اتفاقية عاملية عنيت بمكافحاملنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة األمم املتحدة التي أبرمت في إطارها 

ام ع غسيل األموال، وهي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات و املؤثرات العقلية 

 املعروفة باسم اتفاقية فيينا، التي دعت الدول إلى تجريم ظاهرة غسل األموال و النص على عقابها. 1988

لهذا االلتزام الدولي عمدت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات خاصة  وعلى هذا األساس و تنفيذا

بمكافحة نشاطات غسل األموال، أو إلى تعديل تشريعاتها القائمة بهدف استيعاب هذه الظاهرة، وهكذا 

برزت قناعة املشرع املغربي بضرورة الحاجة إلى إيجاد استراتيجية ملواجهة هذه الجريمة، فأصدرقانون 

لوقاية من جريمة غسل األموال،وعدل الكثير من مواد القانون الجنائي، وذلك في إطار املواجهة خاص با

 التشريعية لظاهرة غسل األموال.

بأنها إخفاء حقيقة األموال املستمدة من طريق غير مشروع عن طريق  329ويمكن تعريف جريمة غسل األموال

نقلها أو إيداعها أو استثمارها في أنشطة مشروعة  القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو

لإلفالت بها من الضبط و املصادرة وإظهارها كما لو كانت متحصلة من مصادر مشروعة، سواء كان اإليداع 

أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو االسثتمار قد ثم في دول متقدمة أو دول نامية، أو هي عملية تهدف إلى 

قيقي للدخل غير املشروع ومحاولة إضفاء الشرعية عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا من إخفاء املصدر الح

 أنشطة مشروعة. 

 أهمية املوضوع:

تتجلى هذه األهمية في كون أن هذا املوضوع يلقي الضوء على جريمة من أكثر الجرائم انتشارا في هذا الوقت 

فة التي تعامل بها املشرع الوطني و املقارن مع هذه اآل الراهن أال وهي جريمة غسل األموال، مع بيان الكيفية 

 الخطيرة.

افع  :اختيار املوضوع دو

                                                           
ل أن املشرع املغربي لم يعرف جريمة غسل األموال، ولكنه باملقابل قام بتعداد بعض األفعا بإطاللتنا على قانون مكافحة غسل األموال، نجد 329

 التي تكون جريمة غسل األموال.
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 يرجع اهتمامنا بدراسة هذا املوضوع إلى جملة من األسباب العلمية و العملية أهمها:

 في:  تتمثلاألسباب العلمية:

 محاولة إيجاد اإلطار القانوني لظاهرة غسل األموال.

 التي تعامل بها املشرع املغربي مع جريمة غسل األموالالبحث عن الكيفية 

اعتبار غسل األموال من مواضيع البحث الجديدة التي تقل و تندر فيها الدراسات القانونية املتخصصة، 

 خاصة في املغرب

 :تتمثل في:األسباب العملية

ى الصعيدين الوطني و تفش ي ظاهرة غسل األموال على املستوى الوطني والدولي، مع ضرورة مكافحتها عل

 الدولي.

الخطورة املتزايدة لهذه الجريمة، وجسامة األضرار التي تلحقها باالقتصاد املحلي و الدولي، واعتبارها من 

 أهم التحديات التي تواجه املشرع للحد منها و مواجهتها.

 األموال. محاولة معرفة الجزاء الجنائي األنسب الذي يمكن من خالل تطبيقه مكافحة ظاهرة غسل

االهتمام املتزايد لهذه الظاهرة على املستوى الدولي، ودعوة املشرع الدولي للدول إلى إصدار تشريعات داخلية 

 تجرمها وتعاقب عليها

 لفت انتباه الدارسين واملختصين إلى ضرورة البحث في هذا املوضوع.

ال، إلثراء املكتبة العربية عموما و في مجال القانون الجنائي ألعم -ولو نسبية -العمل على إضافة جديدة

 املغربية على وجه الخصوص.

 إشكالية املوضوع

 يثير موضوعنا هذا إشكالية محورية تتمثل في:
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إلى أي مدى نجح املشرع املغربي في وضع منظومة قانونية ورسم سياسة جنائية متكاملة و فعالة بهدف 

ها الخطيرة و السلبية على املجتمع املغربي مقارنة مع السيطرة على جريمة غسل األموال و الحد من إفرازات

 بعض التشريعات الدولية األخرى؟

إن تحديد اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة ال يمنع من إدراج عدد من األسئلة الفرعية أو الجزئية التي 

 ارتأينا بأنها ضرورية في سياق هذا البحت و تتمثل فيما يلي:

 يمة غسل األموال؟ما هي أركان وخصائص جر 

 وما هي أساليب غسل األموال و املراحل و العمليات التي تمر بها هذه الجريمة كي يكتمل بنيانها القانوني؟

 ماهي اآلثار االجتماعية ، االقتصادية ، السياسية و األمنية املترتبة على جريمة غسل األموال؟

 سبيل الحد من هذه الظاهرة؟ماهي العقوبات والسبل التي سنها املشرع الوطني في 

 املنهج املعتمد

إن دراسة أي موضوع قانوني تقتض ي بالضرورة االعتماد على بعض املناهج العلمية املؤطرة للموضوع، وفي 

سبيل هذا اعتمدنا على البعض منها، خصوصا املنهج املقارن ،وذلك من خالل املقارنة بين كل من موقف 

خرى حول كيفية تعاملهما مع جريمة غسل األموال، باإلضافة إلى املنهج املشرع املغربي و التشريعات األ 

 التحليلي و ذلك من خالل تحليل النصوص القانونية املنظمة و املتعلقة بجريمة غسل األموال.

 :خطة البحث

 ملعالجة هذا املوضوع ارتأينا تناوله من خالل:

 املبحث األول:أحكام جريمة غسل األموال 

 وعقوبتهاجريمة غسل األموال آثار ي:الثان املبحث

تشكل األموال عصب االقتصاد الذي يعتبر عماد الحياة املعاصرة وأحد مقومات األنظمة السياسية و     

االجتماعية السائدة في العالم، ويقاس رقي وتقدم الشعوب برقي وتقدم اقتصادها، وال شك في أن سالمة 
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ر الحياة السياسية و االجتماعية، إذ يوفر التوازن بين اإلمكانات االقتصاد الوطني عامل أساس ي في استقرا

 و الرغبات، مما يعطي للسياسة مفهومها األصيل.

وتعتبر ظاهرة تبييض األموال أو غسل األموال، أخطر ظواهر عصر االقتصاد الرقمي،  باعتبار أنها التحدي 

بط بأنشطة غير مشروعة و عمليات مشبوهة الحقيقي أمام مؤسسات املال و األعمال وبالنظر لكونها ترت

 يتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلبا على االقتصاد املحلي و العاملي.

وتشمل عمليات تبييض األموال مجموعة األنشطة التي تتم بعيدا عن أجهزة الدولة القانونية، وهذه 

تبييضها في مرحلة تالية وذلك بإجراء األنشطة تمثل مصدرا لألموال الغير مشروعة، والتي يحاول أصحابها 

مجموعة من العمليات و التحويالت املالية والعينية على هذه األموال لتغيير صفتها الغير املشروعة، 

وإدخالها ضمن نظام شرعي إلكسابها صفة املشروعية، وبذلك تهدف عمليات تبييض األموال إلى إخفاء 

 لتبدو كاستثمارات قانونية.مصادر أموال املجرمين و تحويلها بعد ذلك 

في شأن  1988ولذلك سارع املشرع الوطني و الدولي بتجريم هذه الظاهرة، حيث صدرت اتفاقية فيينا عام 

مكافحة االتجار باملخدرات و األموال املتحصل عنها واستخدامها في جريمة غسل األموال، وكذلك صدر عن 

، أما في ما يخص 330شأن مكافحة جريمة غسل األموالفي  1995األمم املتحدة القانون النموذجي عام 

و 3312007أبريل  17املتعلق بمكافحة غسل األموال بتاريخ  43.05التشريع الوطني فقد صدر القانون رقم 

، وبموجب 2011يناير  20الذي عرف من ذلك التاريخ ثالث تعديالت في ظرف زمني جد قصير، بموجب ظهير 

                                                           
 و مابعدها. 18، الصفحة 2003هدي حامد قشقوش، جريمة غسل األموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  330
املتعلق بمكافحة غسل األموال،  43.05( بتنفيذ القانون رقم 2007أبريل17) 1428من ربيع األول  28صادر في  91.07.7ظهير شريف رقم  331

 ، واملغير واملتمم بمقتض ى:1359(، الصفحة 2007ماي  3، )1428ربيع األخر  14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد 

  واملرشدين في االستثمار املالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة 19,14القانون رقم

، 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501(، الجريدة الرسمية عدد 2016أغسطس  25)  1437ذي القعدة  21بتاريخ  1.16.151

 .6681(، الصفحة 2016سبتمبر19)

  (، الجريدة 2013ماي  2)1434من جمادى اآلخرة  21تاريخ ب 1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  145.12القانون رقم

 .3614(،ص 2013ماي  2) 1434جمادى اآلخرة  21بتاريخ  6148الرسمية عدد 

  املتعلق بتغيير وتتميم  13.10(، بتنفيذ القانون رقم 2011يناير 20)1432من صفر  15صادر في  1.11.02الظهير الشريف رقم

(، 1969نوفمبر  26)1382من جمادى اآلخرة  28بتاريخ  1.59.413دق عليه بالظهير الشريف رقم مجموعة القانون الجنائي املصا

 3) 1423من رجب  25، بتاريخ 1.02.255املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01والقانون رقم 

من    28بتاريخ  1.07.79الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق بمكافحة غسل األموال 43.05( والقانون رقم 2002أكتوبر 

 .196(، ص2011يناير  24) 1432صفر  19بتاريخ  5911(؛ الجريدة الرسمية عدد 2007أبريل  17) 1428من ربيع األول 
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، ومرد هذه التعديالت املتكررة هو حرص املشرع 2016سبتمبر  19ر ، وبموجب ظهي2013ماي  02ظهير 

 املغربي على اإلسهام في الجهود الدولية املبذولة ملكافحة هذه الظاهرة اإلجرامية الخطيرة.

 املبحث األول:أحكام جريمة غسل األموال 

الفعل املرتكب ملجموعة ، البد من استجماع 43.05لكي نكون أمام جريمة غسل األموال بمفهوم القانون 

من األركان ، و عند استجماع هذه األركان نكون بذلك إزاء ما يسمى بجريمة غسل األموال، هذه الجريمة 

واألفعال املحظورة)املطلب  التي تتميز بمجموعة من املميزات و الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم

وعة من املراحل وعن طريق مجموعة من الوسائل)املطلب (، كما أن تنفيذ هذه الجريمة يمر بمجمىاألول

 الثاني(.

 املطلب األول:أركان  وخصائص جريمة غسل األموال

تتميز جريمة غسل األموال بمجموعة من الخصائص و املميزات، التي تظهرها كجريمة مختلفة و متميزة عن 

قى رهينا  بتوفرها على مجموعة من غيرها من الجرائم)الفقرة الثانية(، غير أن قيام هذه الجريمة يب

 األركان)الفقرة األولى(.

 الفقرة األولى:أركان جريمة غسل األموال

 إن جريمة غسل األموال مثلها مثل باقي الجرائم يتطلب تحققها توافر الركن القانوني والركن املادي و الركن

اسية، توافر باإلضافة إلى هذه األركان  األس املعنوي)ثانيا(،  لكن ما يميز هذه الجريمة عن غيرها هو أنه يتعين

ركن أخر أال وهو الركن املفترض واملتمثل في وقوع جريمة سابقة على وقوع النشاط والتي هي مصدر املال 

 غير املشروع)أوال(

 أوال:الركن املفترض

ر األموال التي تتطلب وجود جريمة سابقة لها هي مصد 332تعد جريمة غسل األموال، من الجرائم التبعية

غير املشروعة، وهذه األخيرة هي محل عملية غسل األموال قصد تبييضها و إدماجها في الدورة االقتصادية 

                                                           
 انظر في معرض حديثنا عن خصائص جريمة غسل األموال 332
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في جريمة غسل األموال هو الجريمة األولية، فإذا  333كأموال محصلة من عمل مشروع، والركن املفترض

 تخلفت هذه األخيرة فال يمكننا الحديث عن جريمة غسل األموال من األساس.

، فإن التشريع املغربي عكس ذلك،  اعتمد 334وإذا كانت هناك من التشريعات التي لم تحصر الجرائم األولية

ي اعتبرها محال لجريمة غسل األموال، وذلك من خالل الت 335األسلوب الحصري و الالئحي في تحديد الجرائم

، والذي حدد فيه املشرع قائمة تضم 336املتعلق بمكافحة غسل األموال 43.05من القانون  574.2الفصل 

                                                           
 انظر في هذا الشأن: 333

 28،الصفحة 2008األموال في التشريع املغربي و املقارن، الطبعة األولى خالد كردودي، جريمة غسل  -
عملية غسل ، بأنه"2002لسنة  35كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الكويتي، بحيث نص املشرع الكويتي في املادة األولى من القانون رقم  334

عائدات أي  ي تهدف إلى إخفاء أو تمويه املصدر غير املشروع لألموال أو األموال هي عملية أو مجموعة من العمليات املالية أو غير املالية الت

جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف 

 مويه مصدرها"أو تحويل أموال أو عائدات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو إخفاء أو ت
، ولقد عرف هذا 2003لسنة  78، واملعدل بقانون رقم 2002لسنة  80وهو نفس النهج التي اتبعه املشرع املصري،من خالل القانون رقم  335

أو  إدارتها"كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو القانون جريمة غسل األموال في املادة األولى فقرة ب، بكونها

لجرائم احفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التالعب بقيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من 

به أو صاح مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء املال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانها أو  2املنصوص عليها في املادة 

 صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص مرتكب الجريمة.

 2002لسنة  4وكذلك التشريع اإلماراتي، بحيث عرف املشرع اإلماراتي جريمة غسل األموال من خالل املادة األولى من القانون االتحادي رقم 

ند أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك األموال املتحصلة من إحدى الجرائم املنصوص عليها في الب عمل ينطوي على نقلبأنها"

  من القانون االتحادي. 2من املادة  2

 أعاله على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج املغرب: 574-1والذي جاء فيه بأنه" يسري التعريف الوارد في الفصل  336

 ملشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية؛االتجار غير ا

 االتجار في البشر؛

 تهريب املهاجرين؛

 االتجار غير املشروع في األسلحة والذخيرة؛

 الرشوة والغدر واستغالل النفوذ واختالس األموال العامة والخاصة؛

 الجرائم اإلرهابية؛

 خرى؛تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل األداء األ 

 االنتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛

 االستغالل الجنس ي؛

 إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛
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صنفا من الجرائم، كما وسع املشرع املغربي من نطاق ارتكاب هذه الجرائم، بحيث عاقب عليها ولو  24

، وهذا التعداد الحصري الذي اعتمده املشرع املغربي يستجيب نسبيا 337ارتكبت خارج التراب املغربي

للمعايير الدولية، خاصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات و املؤثرات العقلية 

ة ، والتي عدلت سن1990لسنة  fate، والتوصيات األربعون الصادرة عن قوة املهمات املالية 1998لسنة 

2003338. 

 األركان األساسية ثانيا:

 وتتمثل هذه األركان فيما يلي:

                                                           

 خيانة األمانة؛

 النصب؛

 الجرائم التي تمس بامللكية الصناعية؛

 ة؛الجرائم التي تمس بحقوق املؤلف والحقوق املجاور 

 الجرائم املرتكبة ضد البيئة؛

 القتل العمدي أو العنف أو اإليذاء العمدي؛

 االختطاف واالحتجاز وأخد الرهائن؛

 السرقة وانتزاع األموال؛

 تهريب البضائع؛

 الغش في البضائع وفي املواد الغذائية؛

 حق؛التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو األلقاب أو األسماء أو استعمالها بدون 

و يب أتحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتالفها أو إتالف منشآت املالحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعي

 تخريب أو إتالف وسائل االتصال؛

 في السوق؛ الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها إلنجاز عملية أو أكثر

 املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات.

 
واء من قانون العقوبات األملاني، والتي تعاقب على جريمة غسل األموال، س 261وهو نفس النهج الذي اتبعه املشرع األملاني، من خالل املادة  337

 كانت األموال أو املمتلكات املحصلة من عمل غير مشروع وقع داخل البالد أو خارجها.
 279، الصفحة 2007ماي  31محمد السباعي، الجرائم املالية من خالل قرارات املجلس األعلى، الندوة الجهوية السابعة، وجدة دار الطالبة  338
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الركن القانوني: يعتبر الركن القانوني أو الشرعي من بين األركان األساسية لقيام جريمة غسل األموال، 

والركن القانوني كما هو معلوم هو نص التجريم، الذي يجرم الفعل و يعاقب عليه وذلك وفقا ملبدأ الشرعية 

لجنائية الذي يقض ي بأنه ال جريمة و ال عقوبة إال بنص،فال يحق متابعة الشخص و معاقبته من أجل فعل ا

ما، إذا لم يكن هذا الفعل مجرما، ويمكن القول في هذا الصدد أن التشريع املغربي كان يعرف فراغا تشريعيا 

، وتجدر اإلشارة 2007-04-17اريخ املتعلق بمكافحة غسل األموال الصادر بت 43.05قبل صدور القانون رقم 

بية إلى أن املشرع املغربي تأخر كثيرا قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، على خالف باقي التشريعات العر 

التي سارعت إلى سن تشريعات تخص غسل األموال منذ مطلع القرن الحالي كمصر و اإلمارات العربية 

، يكون املغرب قد تمكن من احترام التزاماته 43.05قا من القانون املتحدة و الجزائر و الكويت، وانطال

 الدولية، واستجاب للتوصيات العاملية، ويحدد هذا القانون األفعال املجرمة و يضع العقوبات املناسبة لها.

تتفق معظم تشريعات العالم حول عدم املعاقبة على مجرد النية اإلجرامية، إذ يجب أن الركن املادي:

هذه النية مهما كانت خطورتها ودرجة عقد العزم على ارتكابها في سلوك مادي يمثل جسم الجريمة  تتجسد

 و هو ما يعبر عنه بالركن املادي للجريمة.

 يتحقق الركن املادي لجريمة غسل األموال باالعتداء امللموس و الواقعي على املصلحة املحمية قانونا، و بهو 

 يمة، وتتمثل عناصر الركن املادي فيما يلي:تتحقق األفعال التنفيذية للجر 

حدد املشرع املغربي السلوك املادي لجريمة غسل األموال في عدة السلوك اإلجرامي لجريمة غسل األموال:

، تتمثل في اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل 547-1صور نص عليها في الفصل

أو تمويه مصدرها، وكذا مساعدة أي شخص متورط في إحدى الجرائم  املمتلكات أو عائدات بهدف إخفاء

، أو تسهيل التبرير الكاذب ملصدر املمتلكات، أو تقديم املساعدة أو 574-2املنصوص عليها في الفصل 

املشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل العائدات املتحصل عليها بطريقة 

 .339مباشرة،أو نقل املمتلكات أو العائداتمباشرة أو غير 

                                                           
 انظر في هذا الشأن: 339

 37خالد كردودي،مرجع سابق، الصفحة
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النتيجة اإلجرامية:النتيجة اإلجرامية هي  األثر الذي يترتب عن السلوك اإلجرامي، ويمثل مساسا باملصلحة 

 .340املحمية قانونا، بإهدارها كليا أو االنتقاص منها أو بتعريضها للخطر

والنتيجة اإلجرامية في جريمة غسل األموال، تتمثل في تغيير صورة املال الذي تم الحصول عليه من وسائل 

غير مشروعة ليبدو في ظاهره أنه تحصل بطريقة مشروعة، ومن ثم إدخال هذا املال في الدورة االقتصادية 

 والظهور في مظهر مشروع 

ادي للجريمة هو ضرورة توفر العالقة السببية بين النشاط الثالث في الركن املالعالقة السببية: العنصر 

املحظور و النتيجة التي حصلت، بحيث ال يمكن تصور قيام جريمة قانونا إذا انتفت الرابطة السببية، وفي 

مجال غسيل األموال فإن العالقة السببية تتوافر بارتباط السلوك اإلجرامي الذي انصب على مال غير 

، والذي ينسب  43-05من القانون  574-2من إحدى الجرائم املنصوص عليها في املادة مشروع متحصل عليه

إلى الجاني بالنتيجة الجرمية، والتي تتمثل في تمويه أو إخفاء املصدر غير املشروع للممتلكات أو اكتسابها أو 

 .341حيازتها أو استعمالها أو استبدالها أو تحويلها

يكفي لقيام جريمة ما ارتكاب عمل مادي ينص و يعاقب عليه القانون كما هو معلوم ال الركن املعنوي:

 . الجنائي، بل ال بد أن يصدر هذا العمل املادي عن إرادة الجاني، هذه العالقة تشكل ما يسمى بالركن املعنوي 

الركن املعنوي هو الحالة النفسية الكامنة وراء ماديات الجريمة، فال يمكن مساءلة الشخص أو الحكم و 

عليه ما لم يكن قد أقدم عن الفعل عن وعي و إرادة، ويتوفر الركن املعنوي بتوفر القصد الجنائي الذي 

يمكن أن يكون قصدا عاما أو قصدا خاصا، والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا هل يمكن أن ترتكب جريمة 

 غسل األموال عن طريق الخطأ؟.

ركن املعنوي الذي نصت عليه هو القصد الجنائي العام ، فإن ال1988بالرجوع إلى اتفاقية فيينا لسنة 

 بعنصريه العلم و اإلرادة، لذا فإنه ال يمكن أن ترتكب هذه الجريمة  عن طريق الخطأ.

                                                           
 .231، الصفحة 2016الطبعة الثانية محمد العروص ي، املختصر في شرح القانون الجنائي املغربي، مطبعة مرجان مكناس،  340
لجريمة تبييض األموال الناتجة  -حسب هذه االتفاقية-، يتبن لنا أن الركن املادي1988من خالل تفحص ظاهر نص اتفاقية فيينا لسنة  341

 عن االتجار في املخدرات يمكن أن يكون في صورتين:

ها أو مصدرها أو التصرف فيها أو التهرب من الحقوق املتعلقة بها، أو إخفاء أو تمويه حقيقة األموال وذلك بالتصريح الكاذب ملكان -

 تحويل األموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أحد األعمال الواردة باملادة الثانية لالتفاقية

 استغالل األموال غير املشروعة  -
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أما بخصوص املشرع املغربي فقد اعتبر جريمة غسل األموال جريمة عمدية  وتتطلب القصد العام باإلضافة 

ان املجرم قد قصد من نشاطه إخفاء املال أو تمويه مصدره أو مكانه إلى القصد الخاص، والذي يتوفر إذا ك 

على أنه"تكون األفعال التالية جريمة غسل  43-05من القانون  547-1حيث نص املشرع املغربي في الفصل 

"، وهو نفس النهج الذي اتبعه املشرع املصري، بحيث اعتبر بأن ترتكب عمدا و عن علماألموال عندما 

 ألموال، جريمة عمدية وتتطلب القصد العام.جريمة غسل ا

 الفقرة الثانية:خصائص جريمة غسل األموال

تتميز جريمة غسل األموال بمجموعة من الخصائص، تميزها عن الجرائم العادية، وهذا ما يزيد من 

 خطورتها ويجعل مهمة التحقيق في عناصر ارتكابها معقدة، وتتجلى هذه الخصائص فيما يلي:

األموال جريمة تبعية:تعتبر جريمة غسل األموال جريمة تبعية، لكونها تفترض وقوع جريمة  جريمة غسل

 أصلية سابقة عليها، حقق مرتكبها فائدة أو منفعة معية، وهي مصدر األموال غير املشروعة

جريمة غسل األموال جريمة اقتصادية:الجريمة االقتصادية هي كل فعل أو امتناع له مظهر خارجي، يخل 

 .342النظام االقتصادي و االئتماني للدولة يحظره القانون ب

فإذا كانت الجرائم العادية تمس الفرد في جسمه أو سمعته، فإن الجريمة االقتصادية تمس املصالح 

االقتصادية للدولة، واألثر املترتب عنها هو اإلضرار باملال العام إما باالستيالء عليه أو عدم املحافظة عليه، 

، وجريمة غسل األموال تعتبر 343الجرائم التي تعتبر سريعة التغيير نظرا لتغير الظروف االقتصاديةوهي من 

 من الجرائم االقتصادية املستحدثة.

جريمة غسل األموال جريمة منظمة، وعابرة للحدود:باعتبار جريمة غسل األموال من الجرائم الدولية 

نجد أنها في أغلب الحاالت تكون جريمة منظمة، تفرض  الخطيرة، والتي تؤثر سلبا على االقتصاد الوطني

تعدد الجناة ووحدة الجريمة ماديا ومعنويا، بحيث يساهم كل واحد منهم بعنصر أو أكثر من العناصر املؤثرة 

في الجريمة، وهذا ما يجعلها جريمة معقدة بامتياز، مما يتطلب معه تضافر الجهود الدولية، وتقديم 

 .344ل وتبادل الخبرات و املعلومات لوضع حد لهذه الجريمة والوقاية منهااملساعدات بين الدو 

                                                           
 21خالد كردودي، مرجع سابق، الصفحة  342
 38، الصفحة 2007ة الجريمة االقتصادية جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض عباس أبو شامة عبد الحميد، عومل 343
 .21، دار العدالة، القاهرة، الصفحة 2006أحمد املهدي و أشرف الشافعي، املواجهة الجنائية لجرائم غسل األموال، الطبعة الثانية 344
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 املطلب الثاني:مراحل ووسائل ارتكاب جريمة غسل األموال

يتم ارتكاب جريمة غسل األموال عن طريق مجموعة من الطرق و األساليب)الفقرة الثانية(، كما يمر 

 تنفيذها عبر مجموعة من املراحل)الفقرة األولى(.

 قرة األولى:مراحل ارتكاب جريمة غسل األموالالف

يمكن إجمال املراحل التي تتم بها عملية تبييض األموال في ثالث مراحل كبرى وهي:التوظيف، التمويه، الدمج 

: 

مـــــــــرحلة اإليداع أو التوظيف:وهي املرحلة التمهيدية لغسل األموال، و التي يقوم فيها أصحاب األموال 

بإدخال أموالهم و توظيفها وإيداعها في الدورة املالية أو األنشطة غير املشروعة املكتسبة من 

، أي أن املنظمات 346، بحيث يتم تحويل األموال إلى ودائع مصرفية أو إلى أرباح وهمية345االقتصادية

اإلجرامية تكون قد تحصلت على األموال الناتجة عن األفعال الجرمية ، و تبحث عن الطرق و السبل 

 عن طريق إيداعها في املؤسسات املالية لتصبح  أمواال مشروعة. 347كفيلة بالتخلص منهاال

فالتوظيف يكون هدفه أن يقوم املبيض في البداية بإيداع األموال في أحد البنوك بطريقة ال تجلب الشكوك 

أصعب مراحل  لتبدو شرعية، ليقوم في وقت الحق بنقل تلك األموال من املصرف، وتعتبر مرحلة اإليداع من

 .348تبييض األموال وأخطرها، نظرا ملا يحيط  بها من مخاطر االنكشاف

،وتتم هذه املرحلة 349مـــــــرحلة التمويــــــــه: يقصد بها إخضاع األموال القذرة املراد غسلها لعمليات مالية معقدة

من خالل سلسلة من العمليات التي تقوم بها املنظمات اإلجرامية مباشرة بعد مرحلة اإليداع، وذلك إلخفاء 

                                                           
 23خالد كردودي، مرجع سابق، الصفحة  345
 .25، الصفحة 2004مكافحة غسيل األموال، دار الجامعة الجديدة للنشر جالل محمدين، دور البنوك في 346
 ومن هذه الطرق نجد: 347

 إيداع النقود القذرة في حسابات بنكية -

 تغيير النقود إلى عمالت أجنبية -

 تحوبل النقود إلى دولة أخرى عن طريق البنك -

 انظر:

 27املكتب الفني للموسوعات القانونية، دون ذكر الطبعة، الصفحة عبد الوهاب عرفة، الشامل في جريمة غسل األموال، الناشر  -
 .151،152، الصفحة 2003صالح الدين حسين السيس ي، القطاع املصرفي و غسيل األموال، عالم الكتب  348
  28عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، الصفحة 349
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، حيث بعد دخول األموال في النظام املصرفي يتم إخفاء عالقة هذه األموال 350ألموالاملصدر غير املشروع 

وهي بلى من العمليات املصرفية كاإليداع أو السحب،بمصادرها غير املشروعة، عن طريق القيام بالعديد 

والهدف من هذه  شك مرحلة معقدة يتم فيها فصل األموال القذرة عن مصدرها بعدة عمليات معقدة،

املرحلة هو تضليل الجهات الرقابية واألمنية و القضائية من معرفة املصدر غير املشروع، حيث غالبا ما 

سل األموال يملكون مشاريع أو استثمارات قانونية وهذا ما يسهل عليهم يكون األشخاص الذين يقومون بغ

عملية التمويه أو التضليل، وفي هذه املرحلة تواجه الجهات املكلفة بالبحث و التحري صعوبات معقدة نظرا 

 351النتقال األموال بسرعة عبر البنوك ليتم دمجها مع األموال املشروعة وهي املرحلة األخيرة.

أو اإلدماج آخر مرحلة من مراحل غسل األموال، حيث يعاد من خاللها ـــرحلة الدمــــــج:تعتبر مرحلة الدمج مـــــــ

ضخ األموال في االقتصاد مرة أخرى كأموال عادية سليمة، تكتسب مظهرا مشروعا و قانونيا، بحيث يتم 

لة تؤمن الغطاء النهائي ، فهذه املرح352إشراك هذه األموال في مشروع تجاري آخر معروف بمشروعيته

للمظهر الشرعي للثروة ذات املصدر غير املشروع، لتوضع األموال املبيضة مرة أخرى في عجلة االقتصاد 

 353بطريقة يبدو معها أنها أموال نظيفة ومن مصدر مشروع 

 الفقرة الثانية:أساليب غسل األموال

تختلف باختالف ظروف كل عملية من تستخدم في عملية غسل األموال أساليب و طرق عديدة ومتنوعة 

حجم األموال و طبيعة قوانين البلد محل العملية، كما أن التطور التكنولوجي الذي عرفه مجال نقل و 

 تحويل األموال ساهم في خلق أساليب جديدة لغسل األموال، وهذه األساليب هي:

ة غسل األموال، حيث كانت و ما تزال املصارف املالية:تعد املصارف هي الوسيلة األكثر استخداما في عملي

ريق هي املالذ املفضل الذي يلجأ إليه غاسلوا األموال من أجل إيداع أموالهم وتحويلها ونقلها إلى الخارج عن ط

مجموعة من العمليات التي تتيحها البنوك و املصارف من قبيل تحويل األموال النقدية، القروض، شراء 

 الدفع املصرفية، شراء األسهم والسندات  وبيع بطاقات االئتمان، أوامر

                                                           
 19، جامعة باتنة، الجزائر، الصفحة2008_2007ون الجنائيدليلة مباركي، غسيل األموال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القان 350
 16:22، على الساعة 13-11-2020، تم اإلطالع يومmarocdroit com .wwwخيالي حسن، جريمة غسل األموال، مقال منشور بموقع، 351
 خيالي حسن، مرجع سابق 352
 206الصفحة  2000أحمد بن محمد العمري،جريمة غسل األموال،مكتبة العبيكات، طبعة  353
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استخدام الشركات الوهمية:تعد هذه الطريقة من الطرق التقليدية لعملية غسل األموال، حيث يتم إنشاء 

مجموعة من الشركات الوهمية او الصورية كستار إلخفاء املصدر غير املشروع ألموال القذرة، ويتم بإنشاء 

يعاته الضريبية و املالية و الرقابية بالتساهل و عدم التعقيد، وتعتبر تلك إحداها في بلد معين تتميز تشر 

 .354الشركات هي الواجهة املشروعة ألموال القذرة

الصفقات الوهمية: تستخدم الصفقات الوهمية كإحدى الوسائل التقليدية في عمليات غسل األموال، 

قام الفعلية واستخدام الفواتير املزيفة، وكل ويأتي ذلك من خالل استخدام األسعار العاملية وتضخيم األر 

 .355ذلك لغاية تبرير األموال املتحصلة من العمل غير املشروع

الحساب البنكي املزدوج:وذلك من خالل وضع شخص ما أموال متحصل عليها من إحدى الجرائم في حساب 

من نفس البنك، ثم يقوم  لدى إحدى البنوك، تم يقوم بعد ذلك تحت اسم مستعار باقتراض املبلغ املودع

 .356بعد ذلك برد الفوائد املستحقة على مبلغ القرض بواسطة الفوائد املتحصلة من الحساب األول 

 ماستخدام البورصة:وذلك عن طريق شراء و بيع األوراق املالية بين مضاربين  متواطئين تدار حساباته

ريق البورصة أرقى درجات التمويه، بواسطة سمسار واحد)شركات السمسرة(، ويعد غسل األموال عن ط

األمر الذي يطرح صعوبة تتبع أثر هذه األموال السيما وأن البورصة مكان عمومي، كما أن الغاسلون 

يعمدون للخسارة إلضفاء طابع املشروعية على أموالهم، ثم يكلفون من يعيد شراء تلك األسهم بكثافة للرفع 

معها الربح معكوسا، كما أن غسل األموال عن طريق البورصة قد من قيمتها وهو ما يؤدي إلى وضعية يصبح 

يكون أداة جوهرية ألزمات البورصة العاملية، و كنموذج لذلك نجد بورصة طوكيو التي عرفت في العقد 

 30مليار دوالر،لعبت فيها املنظمات اإلجرامية دور كبير قدر ب 300الثامن من القرن العشرين عجزا يقدر ب

 .357العجز في املئة من

تجارة املعادن النفيسة و التحف النادرة:قد يتم غسل األموال عن طريق تجارة املعادن كالذهب و املاس و 

الفضة واقتناء التحف و اآلثار التي يسمح بتداولها، ومن املعروف أنها تكون عادة نسخة واحدة وشرائها أو 

                                                           
حامد عبد اللطيف عبد الرحمان، جريمة غسل األموال وسبل مكافحتها، رسالة لنيل درجة املاجيستر في العلوم الجنائية والشرطية، كلية  354

 80،الصفحة  2013-2012تدريب الضباط، األكاديمية امللكية للشرطة، املوسم الجامعي 
 خيالي حسن، مرجع سابق 355
 22، دار الثقافة، عمان، الصفحة 2006مفيد نايم الدليمي، غسل األموال في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  356
لية ية، املجلة املغربية لإلدارة املحوآثاره االقتصادية األبعاد واملضامين، محاولة نقد 43-05محمد يحيا، قانون مكافحة غسل األموال رقم  357

 77، الصفحة 2007، 47و التنمية، عدد
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إعادة البيع التي يتم تسجيلها، فيقوم غاسلو األموال بيعها ال يثير أية شبهات على عمليات البيع و الشراء أو 

باستغالل املؤسسات التي تعمل في هذا املجال لتقوم بشراء هذه املقتنيات لحسابهم بأموال غير مشروعة، 

 تم يعاد بيعها مرة أخرى.

يتم في املراهنات الرياضية:هذا األسلوب يعد من أقدم الوسائل املستخدمة في عملية غسل األموال، وهو 

الكازينوهات وصاالت القمار، حيث يتم استبدال النقود بفيشات القمار التي تحول بعد مدة قصيرة إلى 

أوراق نقدية أو شيكات بنكية تمكن املجرمين من تبرير حيازة األموال فيما لو سئلوا عن مصدرها من طرف 

 358الجهات املختصة.

لحديثة، وهي عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات بنوك اإلنترنت:وهي من أخطر وسائل التكنولوجيا ا

املالية وعمليات البيوع، وتتيح هذه البنوك ملرتكبي جريمة غسل األموال نقل و تحويل كميات كبيرة من 

، هذه البنوك تعمل في جو من السرية و غير 359األموال بسرعة و أمان يوميا في أكثر من بنك حول العالم

قابية إذ يكون من املستحيل تعقب وكشف أنشطة هؤالء األشخاص، مما يجعل بنوك خاضعة ألية قوانين ر 

اإلنترنت الوجهة املفضلة لغاسلي األموال لعدم وجود القدرة املعلوماتية لألجهزة الحكومية على تتبعهم، 

 .360جنائيةفاملجرم املعلوماتي يطور نفسه بصورة سريعة و متالحقة على نحو يحدث إرباكا ألجهزة العدالة ال

الغسل العيني لألموال:باإلضافة إلى الغسل النقدي، قد يتم الغسل عن طريق تحويل املتحصالت إلى أموال 

عينية ذات قيمة منقولة كانت أو عقارية، وذلك عن طريق شراء األصول ذات القيمة العالية كاملباني و 

شراء أصول عقارية أو منقولة بأموال قذرة، االتجار في العقارات املبنية، ويتلخص الغسل العيني في أن يتم 

 .361تم تباع هذه العقارات أو املنقوالت أو يتم تصديرها فيتعذر معرفة مصدرها

 

 

                                                           
 انظر في هذا الشأن: 358

 43، دار التقافة، عمان، الصفحة 2006محمد نايف الديلمي، غسل األموال في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، -
 25عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، الصفحة  359
، دار الفكر الجامعي، 2005ح يومي حجازي، جريمة غسل األموال بين الوساطة اإللكترونية و نصوص التشريع، الطبعة األولى، عبد الفتا 360

 77اإلسكندرية مصر، الصفحة 
 خيالي حسن، مرجع سابق 361
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 املبحث الثاني:أثار جريمة غسل األموال وعقوبتها

ترتبط ظاهرة غسل األموال بالجريمة املنظمة العابرة للحدود و التي اكتسحت كل املجاالت االجتماعية 

 قتصادية والسياسية واألمنية في السنوات األخيرة)املطلب األول(، وأمام هذه اآلثار السلبية و الخطيرةواال

 .لجريمة غسل األموال، كان لزاما على املشرع املغربي أن يفرد لها مجموعة من العقوبات)املطلب الثاني(

 املطلب األول:آثار جريمة غسل األموال

 اآلثار السلبية، منها ما هو اقتصادي و اجتماعي)الفقرة األولى(، وكذلك لجريمة غسل األموال مجموعة من

 (.منها ما هو سياس ي وأمني)الفقرة الثانية

 الفقرة األولى:اآلثار االقتصادية و االجتماعية لجريمة غسل األموال

اآلثار سنخصص هذه الفقرة للحديث على كل من اآلثار االقتصادية لجريمة غسل األموال)أوال(، وكذلك 

 االجتماعية لهذه الجريمة)تانيا(.

 أوال:اآلثار االقتصادية لجريمة غسل األموال

لألضرار التي يمكن أن تلحق باألسس االقتصادية و املؤسسات  في مقدمتها 1988تعرضت اتفاقية فيينا لعام 

على  روع للمخدرات، وقياساالتجارية و املالية، نتيجة األرباح و الثروات الطائلة التي يدرها االتجار غير املش

 ذلك النتائج الوخيمة املترتبة عن باقي مصادر األموال املبيضة.

 ومن أهم اآلثار االقتصادية لجريمة غسل األموال نجد:

اآلثار املرتبطة بالدخل القومي:تعتبر األموال الهاربة إلى املصارف األجنبية بالخارج استقطاعات من الدخل 

تحققت فيها هذه األموال، ذلك أن خروج األموال غير املشروعة إلى خارج البالد التي للدولة التي   362القومي

كونها أصحابها على أرضها يحرم هذه الدولة من العوائد اإليجابية التي كان يمكن الحصول عليها لوتم تشغيل 

                                                           
استخدام هذه العناصر في إنتاج  الدخل القومي لبلد ما هو مجموع العوائد التي يحصل عليها أصحاب عناصر اإلنتاج من املواطنين، مقابل 362

 السلع و الخدمات سواء داخل البلد أو خارجه، خالل فترة معينة من الزمن، وتكون عادة خالل سنة

 انظر: 

 331، الصفحة 1971صبحي تادرس قريصة و عبد الرحمان يسري أحمد، مقدمة في االقتصاد، دار الجامعات املصرية -
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كذلك فإن جانبا من ، وما يرتبط بذلك من تشغيل اليد العاملة وزيادة اإلنتاج، 363هذه األموال داخل الدولة

األنشطة املرتبطة بعملية غسل األموال عادة ما تكون أنشطة هاربة من الضرائب املستحقة عليها وهو ما 

يعني انخفاض املوارد املتاحة لتمويل البرامج االقتصادية، باإلضافة إلى أن املؤشرات االقتصادية الكلية 

حة، مما يؤدي إلى زيادة صعوبة مهمة السلطات االقتصادية مثل:رقم الناتج املحلي، البطالة.... ال تكون صحي

في اتخاذ السياسات االقتصادية السليمة، كما أنها لن تستطيع أن تحرك النشاط االقتصادي بالشكل الذي 

 .364تريده ألن جزء كبيرا من هذا النشاط ال تعلم عنه شيئا و ال تستطيع التحكم فيه

 شروعة ما يلي:وهكذا ينتج عن هذه األنشطة غير امل

زيادة الدخول غير املشروعة ومن تم حصول بعض األفراد على دخول ال يستحقونها في الوقت الذي ال 

يحصل فيه أصحاب الدخول املشروعة على زيادة مماثلة، وهو ما يؤدي إلى اختالف توزيع الدخل القومي 

 وما يتبعه من مشكالت اجتماعية واسعة.

 سوء توزيع العبء الضريبي

حد من فعاليات السياسات االقتصادية حيث تتسبب األنشطة غير املشروعة في حصول املسئولين عن ال

صنع السياسات االقتصادية للدولة على معلومات خاطئة عن معظم املتغيرات االقتصادية التي يمكن 

لتضخم، االعتماد عليها عند صنع هذه السياسات مثل:معدل النمو االقتصادي، معدل البطالة، معدل ا

ومن ناحية أخرى ال يستطيع واضعوا السياسات االقتصادية ضمان فعالية أداة اقتصادية ما، ألن جزءا 

 .365من النشاط االقتصادي خارج سيطرتهم

كما تؤثر عمليات غسل األموال تأثيرا سلبيا على توزيع الدخل القومي، نظرا ملصدر هذه األموال غير املشروع 

ملجتمع على دخل دون وجه حق، ومثل هذا الدخل يتم انتزاعه من الفئات وهذا يعني حصول فئة من ا

املنتجة في املجتمع وبالتالي يحدث تحول للدخل من الفئات املنتجة التي تحصل على دخول مشروعة إلى 

الفئات غير املنتجة التي تحصل على دخول غير مشروعة، وأكثر األموال التي يتم غسلها ترتبط بالتهرب من 

                                                           
 180، الصفحة 2004وال، الجريمة التي تهدد استقرار االقتصاد الدولي، دار الفكر العربي، القاهرةصالح الدين حسن السيس ي، غسل األم 363
 181صالح الدين حسن السيس ي، غسل األموال، الجريمة التي تهدد استقرار االقتصاد الدولي، مرجع سابق، الصفحة  364
 116، الصفحة 1967، 4ة القانون و االقتصاد، العددأحمد فتحي سرور، بعض التدابير للمحافظة على األموال العامة، مجل 365
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ائب، وهو ما يعني أن مكتسبي هذه األموال يظلون بمنأى عن سداد حقوق خزينة الدولة والتي يعتمد الضر 

 . 366عليها في تمويل الخدمات االجتماعية 

أي أن عمليات غسل األموال تحد من قدرة الدولة على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدال وذلك 

وء توزيع املوارد االقتصادية في املجتمع إذ أنه في ظل املكاسب من خالل النظام الضريبي، وهكذا يحدث س

اإلضافية التي يحققها القائمون بأنشطة االقتصاد السري بسبب عدم  خضوعهم ألي ضرائب أو رسوم أو 

قيود إدارية، فإنه يحدث تحول في تخصيص املوارد نتيجة لتلك األنشطة األكثر ربحا، ويؤدي ذلك إلى 

صيص املوارد االقتصادية للمجتمع، فبدال من أن تتجه إلى العمل في املجاالت التي انخفاض كفاءة تخ

 .367يحتاجها أكثر، تتجه إلى املجاالت غير املشروعة ألنها األكثر ربحا

اآلثار املرتبطة بمعدل التضخم:تؤدي عمليات غسل األموال إلى حصول أصحابها على دخول كبيرة دون أن 

السلع و الخدمات في املجتمع مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار، وإذا أضيف إلى ذلك نقص يقابلها زيادة في إنتاج 

معدل االدخار ونقص إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، فإن ذلك يساهم في زيادة عجز موازنة 

م من الدولة،وبالتالي ارتفاع األسعار وعلى املستوى الدولي تساعد عمليات غسل األموال على تصدير التضخ

الدول الصناعية املتقدمة إلى الدول النامية بسبب خروج أموال ضخمة من الدول الصناعية إلى الدول 

 .368النامية و التي يشعر أصحاب األموال القذرة أنها أكثر أمانا ألموالهم

 أثر غسل األموال على قيمة العملة الوطنية:تؤثر عمليات غسل األموال تأثيرا سلبيا على قيمة العملة

الوطنية للدولة مصدر األموال، بسبب ارتباط هذه العمليات بتهريب األموال للخارج و الذي يستلزم تحويل 

 هذه األموال إلى العمالت األجنبية وهذا يعني زيادة الطلب على هذه العمالت األجنبية وانخفاضه على العملة

 املحلية و بالتالي انخفاض قيمة العملة املحلية و تدهورها.

غسل األموال على معدل البطالة:ال يمكن الفصل بين عمليات غسل األموال و معدالت البطالة سواء  أثر

في الدول املتقدمة أو الدول النامية، حيث أن هروب األموال من البالد عبر القنوات املصرفية أو توجيهها 

إلى اإلنفاق على السلع الترفيهية نحو االكتناز في صورة اقتناء الذهب أو التحف الفنية النادرة أو توجيهها 

                                                           
 182صالح الدين حسن السيس ي، غسل األموال ، الجريمة التي تهدد استقرار االقتصاد الدولي، مرجع سابق، الصفحة  366
 125أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، الصفحة  367
 128أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، الصفحة  368
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وغيرها، يعني تعطيل جزء من الدخل القومي عن االتجاه لالستثمارات الالزمة لتوفير فرص عمل للمواطنين 

 .369حتى يمكن تخفيض حجم البطالة

أثر غسل األموال على األسواق املالية:إن األموال غير املشروعة التي يجرى تبييضها من خالل املصارف و 

ا من املؤسسات املالية، تمثل عائقا أمام تنفيذ السياسات الرامية إلى تحرير األسواق املالية من أجل غيره

 اجتذاب االستثمارات املشروعة، وبالتالي تشويه صورة تلك األسواق.

أثر غسيل األموال على النمط االستهالكي:إن هذه األموال ال تنتج عن جهد إنتاجي، أي أن مكتسبي الدخل 

 . 370تعبوا في الحصول عليها، وبالتالي ال يحرصوا عليها وينعدم ترشيد االستهالك ويتم اإلنفاق بالتبذيرلم ي

 ثانيا:اآلثار االجتماعية لجريمة غسل األموال

 يمكن لنا إجمال هذه  اآلثار فيما يلي:

بكل س يء وزيادة أعباء تدني مستوى املعيشة:تؤثر عمليات تبييض األموال في توزيع الدخل على أفراد املجتمع 

الفقراء، واتساع الفجوة بينهم و بين األغنياء، ويعني ذلك وجود آثار اجتماعية سلبية لتوزيع الدخل، ومن 

ثمة وجود عالقة وطيدة بين تبييض األموال و اختالل الهيكل االجتماعي، و مشكلة الفقر، وتدني مستوى 

 تمع.املعيشة للغالبية العظمى من املواطنين في املج

ذلك أن املكسب الذي يتحقق لبعض أصحاب املداخيل غير املشروعة، ونجاحهم في تهريب األموال وتبييضها 

واستخدامها، و انعكاس ذلك على تصرفاتهم االستهالكية ومستوى مداخيلهم و مراكزهم االجتماعية، يؤدي 

لنظر عن مشروعيته في تحديد إلى حدوث خلل جوهري في القيم االجتماعية، وإعالء قيمة املال، بصرف ا

 املركز االجتماعي لإلنسان وإهدار القيمة االجتماعية للعمل املنتج.

الحيلولة دون تولي أصحاب الكفاءات مجاالت العمل:إن تبييض األموال وما ينتج عنه من وجود أشخاص 

القتصادية و يمتلكون رؤوس أموال ضخمة غير مشروعة، يؤدي إلى سيطرة هذه األقلية على املراكز ا

السياسية، وبالتالي يمنعون أصحاب الكفاءات من الوصول إلى املراكز العليا، إما خوفا من اكتشاف حقيقة 

                                                           
 29حمان، مرجع سابق، الصفحة حامد عبد اللطيف عبد الر  369
نادر عبد العزيزشافي،ماجيستر في قانون األعمال، تبييض األموال)دراسة مقاارنة(، تقديم غسان رباح، منشورات الحلبى)بيروث(، الصفحة  370
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مصدر أموالهم غير املشروعة، أو خوفا من تهديد مركزهم الذي وصلوا إليه، بفضل تلك األموال غير 

 .371املشروعة

يادة معدل الجريمة املنظمة و غير املنظمة، ويرى ازدياد معدل الجريمة:إن تبييض األموال يساعد على ز 

أن تضخم الثروات و املداخيل غير املشروعة و النجاح في إخفائها و إضفاء املشروعية عليها،  372البعض

يجعل أصحاب هذه الترواث مصدر قوة و سطو و سيطرة على النظام السياس ي و اإلعالمي و القضائي، 

 كله. واحتماالت فرض قوتهم على املجتمع

اتساع الهوة بين طبقات املجتمع:أدت هذه الجرائم إلى حدوث اختالل طبقي بين الطبقات املوجودة داخل 

املجتمع، فقد جعلت هذه الجريمة من الطبقة العظيمة أو الغنية طبقة متوسطة الحال وجعلت من الطبقة 

 لى غير رجعة.املتوسطة طبقة فقيرة الحال، وأدت إلى زوال الطبقة الدنيا)الفقيرة( إ

 الفقرة الثانية: اآلثار السياسية و األمنية لجريمة غسل األموال

ال تنحصر اآلثار السلبية لجريمة غسل األموال بالجانب االقتصادي و االجتماعي فحسب، بل تتعداهما 

 لتشمل مجاالت أخرى، ويتعلق األمر بكل من الجانب السياس ي)أوال(، واألمني)ثانيا(.

 سياسية لجريمة غسل األموالأوال:اآلثار ال

 يمكن لنا إجمال هذه اآلثار فيما يلي:

السيطرة على النظام السياس ي:إن الثروات و املداخيل غير املشروعة و النجاح في إخفاءها و تمويه مصدرها 

و إضفاء املشروعية عليها، في إطار عمليات تبييض األموال، تؤدي إلى جعل أصحاب هذه الثروات و املداخيل 

مصدر قوة وسطوة و سيطرة على النظام السياس ي، وإلى احتماالت فرض قوانينهم و إرادتهم على املجتمع 

 373كله

                                                           
 4-2نادر عبد العزيز الشافي، مرجع سابق، الصفحة  371
 534،الصفحة1999غادة عماد الشربيني، املسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية، دراسة مقارنة، دار أبو املجد للطباعة بالهرم ، الطبعة  372
 142، الصفحة 1986نعيم مغبغب، تهريب األموال املصرفية أمام القضاء الجزائري، دار الفكر العربي 373
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إفساد الجهاز السياس ي:إذ قد يلجأ غاسلو املال إلى تمويل الحمالت اإلنتخابية لبعض السياسيين حتى إذا 

سهم إلى مراكز  سياسية مرموقة ما نجحوا أصبحوا داعمين لهم، وقد يصل بعض رجال اإلجرام املنظم أنف

  374كرئاسة الحكومة أو رئاسة الدولة

اختراق وإفساد هياكل بعض الحكومات:إن ما يجنيه مبيضوا األموال من أرباح طائلة وثروات هائلة، مادية 

 و غير مادية، منقولة أو غير منقولة، مكنتهم من اختراق وإفساد هياكل بعض الحكومات.

ض األموال على الصعيد الدولي لتصبح خطرا عامليا يهدد سالمة و استقرار النظم وقد توسعت ظاهرة تبيي

السياسية و هياكل الحكومات، مما يتطلب معه اتخاذ تدابير مضادة من جانب املجتمع الدولي ككل، من 

ربي من أجل حرمان املجرمين و إيراداتهم غير املشروعة من أية مالذات أمنية، وهو ما سعى إليه املشرع املغ

 .43-05خالل القانون 

 ثانيا:اآلثار األمنية لجريمة غسل األموال

تؤدي عمليات غسل األموال إلى العديد من املخاطر األمنية التي تؤثر بشكل سلبي على كيان الدولة و 

 استقرارها، ومن هذه املخاطر نجد:

 إفساد الجهاز األمني برشوة رجال إنفاذ القوانين و رجال الشرطة

الجهاز القضائي برشوة رجال القضاء، وفي حالة تعذر ذلك قد تلجأ املنظمة اإلجرامية إلى التهديد  إفساد

بالقتل أحيانا، وقد يقتلون األقارب و الحراس ليخضع لهم من يريدون منه عدم مالحقتهم، وعلى كل حال ال 

ذ يحبذون الرشوة ألن استعمال يحبذ رجال الجماعات املنظمة اللجوء إلى القوة و العنف إال كمنفذ أخير، إ

القوة و العنف يساعد على كشف أمرهم، و بالتالي تطبيق القانون عليهم وهم يريدون دائما العمل في 

 375الظالم

ة تزايد عمليات غسل األموال يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على األمن بزيادة عدد أفراده، وتجهيزهم بوسائل التقني

 لى حساب التنمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم البطالة وفشل خطط التنميةاملتقدمة ويكون ذلك بالتالي ع

                                                           
 86، الصفحة 2004وال،الطبعة األولى، الرياضمحمد محيي الدين عوض، جرائم غسل األم 374
 76محمد محيي الدين عوض، مرجع سابق، الصفحة 375
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 املطلب الثاني:عقوبة جريمة غسل األموال

نظرا لآلثار الخطيرة و السلبية التي تخلفها جريمة غسل األموال، كان لزاما على املشرع املغربي أن يخصص 

مة األفعال املرتكبة )الفقرة األولى(، لجريمة غسل األموال مجموعة من العقوبات تختلف باختالف جسا

 كما قرر املشرع املغربي بعض الظروف القانونية التي نؤدي إما إلى التشديد في العقوبة أو التخفيف منها أو

 اإلعفاء منها)الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى:العقوبات املقررة

من يسأل عن هذه الجريمة هو الشخص  بين املشرع املغربي من خالل قانون مكافحة غسل األموال على أن

الطبيعي باعتباره هو املسؤول التقليدي في نطاق املسؤولية الجنائية، كما أقر أيضا مسؤولية األشخاص 

 376املعنوية ، حيث نص على عقوبة هذين النوعين من األشخاص بمقتض ى قانون مكافحة غسل األموال

 ضافية)ثانيا(. وهي تشمل العقوبات األصلية)أوال(والعقوبات اإل 

 أوال:العقوبات األصلية

:حدد املشرع املغربي العقوبات األصلية املطبقة على الشخص العقوبات املقررة لألشخاص الذاتيين

من قانون مكافحة غسل األموال، حيث جعل جريمة غسل  547-3الطبيعي في الفقرة األولى من الفصل 

 20000سنتين إلى خمس سنوات حبسا وغرامة مالية من األموال جنحة وفرض لها عقوبة أصلية تتراوح من 

 درهم. 100000إلى 

(، يتضح لنا أن املشرع املغربي عندما حدد مقدار العقوبة املقررة لهذه 547-3وباستقرائنا لهذا الفصل)

الجريمة، فإنه أخذ بعين االعتبار جسامة هذه الجريمة و خطورتها على املصالح التي يحميها القانون، كما 

أن جريمة غسل األموال جريمة تبعية فإنه من املنطقي أن تتصل بجرائم سابقة وبذلك فإنها تفترض سبق 

 ارتكاب جريمة أولية.

وبخصوص التشريعات املقارنة فيسجل تباين كبير بين مختلف الدول فيما يتعلق بالعقوبة املقررة لهذه 

ن سبع سنوات وذلك مع عدم اإلخالل بأية عقوبة الجريمة، إذ يعاقب عليها املشرع الكويتي بعقوبة تزيد ع

                                                           
 انظر: 376

 من قانون مكافحة غسل األموال 574-3املادة  -
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أشد ينص عليها قانون آخر، في حين يعاقب عليها املشرع األملاني بخمس سنوات، وفي مقابل ذلك فإن 

التشريع املصري كان صارما حيث عاقب عليها بعقوبة تصل إلى سبع سنوات و الغرامة تعادل مثلي األموال 

 .377محل الجريمة

:تتمثل العقوبة األصلية في صورتها البسيطة بالنسبة ألشخاص املعنوية ة ألشخاص املعنويةالعقوبات املقرر 

درهم، دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن أن تلحق األشخاص  3000000درهم إلى  50000في الغرامة من 

صية وفقا للفقرة غسل األموال عندما تثبت مسؤوليتهم الشخاملسيرين أو العاملين بها و املتورطين في جرائم 

 من قانون مكافحة غسل األموال. 547-3الثانية من الفصل 

وبالتالي نالحظ أن املشرع املغربي عمل على رفع مبلغ الغرامات املالية التي يمكن أن يعاقب بها الشخص 

املعنوي، وغايته من ذلك حسب اعتقادنا هو ردع األشخاص املعنوية لكي ترتكب هذه الجريمة من جهة 

 جهة أخرى معاقبتها بنقيض قصدها. ومن

وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع املغربي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات املقارنة، يعاقب على املحاولة 

 .378في جريمة غسل األموال بنفس العقوبة املقررة لهذه الجريمة إذا ما وقعت في صورتها التامة

 ثانيا:العقوبات اإلضافية

، يتضح لنا أن املشرع املغربي حدد مجموعة من العقوبات 43-05من القانون  554-5لفصل بالرجوع إلى ا

اإلضافية التي ال يمكن للقاض ي أن يصدرها إال بوجود عقوبة أصلية تتمثل في الحبس و الغرامة املالية، 

 وعليه فإن العقوبات اإلضافية تتمثل فيما يلي:

تي يهدف من خاللها املشرع إلى تفويت الغرض الحقيقي من وراء :تعتبر املصادرة من العقوبات الاملصادرة

نشاط غسل األموال املتمثل في الحصول على عائدات غير مشروعة، وفي إطار قانون مكافحة غسل األموال 

 574-5أصبحت املصادرة إلزامية خالفا للقواعد العامة املنصوص عليها في املادة الجنائية، فقد أقر الفصل 

 األولى مبدأ إلزامية الحكم بهذه العقوبة اإلضافية في حالة اإلدانة. في الفقرة

                                                           
 ألموال.املتعلق بمكافحة غسل ا 2003لسنة  78، واملعدل بالقانون رقم 2002لسنة  80من القانون املصري رقم  14الفقرة األولى من املادة   377
عادل عشيبة، ظاهرة غسل األموال وآليات مكافحتها، رسالة لنيل دبلوم املاستر في قانون األعمال،جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق  378

 80، الصفحة 2013-2012املحمدية
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كانت عقوبة إضافية وأحيانا تدبير وقائي عيني، ولعل ما يدل على  43-5واملصادرة قبل صدور القانون رقم 

جاء  99/26651في امللف الجنائي عدد 12/10/2000الصادر بتاريخ  2728/28ذلك هو ما جاء في قرار عدد 

 ه ما يلي:في

"تعتبر املصادرة أمرا بنقل ملكية بعض األشياء أو األموال إلى الدولة وهي قد تكون عقوبة إضافية وقد 

 379تكون تدبيرا عينيا...."

وفي إطار الحديث عن املصادرة ينبغي اإلشارة إلى أن املشرع املغربي، قد حسم النقاش الذي كان قائما 

اتجة عن األموال غير املشروعة، وذلك من خالل تأكيده على أن بخصوص إمكانية مصادرة العقارات الن

و  األموال املشمولة باملصادرة تضم العقارات إلى جانب املنقوالت و املبالغ املالية، وكذا العقود القانونية

 الوثائق التي تتبث ملكية أو الحقوق املرتبطة بها الناتجة عن األموال غير املشروعة.

، قرار عن الغرفة الجنائية باملجلس األعلى سابقا)محكمة النقض( 2003يناير  22وقد صدر بتاريخ 

بخصوص مسألة املصادرة وينسجم هذا القرار مع اتفاقية فيينا ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات 

 .1988380و املؤثرات العقلية لسنة 

اإلضافية األخرى جعل املشرع أمر توقيعها وإذا كانت املصادرة أصبحت تتسم باإللزامية فإن العقوبات 

 داخل في إطار السلطة التقديرية لقاض ي املوضوع وهي كاآلتي:

:يتمثل هذا اإلجراء في حل الشخص املعنوي وما يتبعه من إجراءات املتعلقة بمنعه حل الشخص املعنوي 

متصرفين أخرين، ويترتب من مواصلة نشاطه االجتماعي، ولو تحت اسم أخر وبإشراف مدير أو مسير أو 

 عن الحل تصفية أموال وأمالك الشخص املعنوي.

                                                           
ستر قانون األعمال،جامعة الحسن قرار أشار إليه أحمد بوطرف، جريمة غسل األموال في القانون املغربي و املقارن، رسالة لنيل دبلوم ما 379

 76، الصفحة 2008-2007الثاني، كلية الحقوق املحمدية
-"حيث يتجلى من تنصيصات القرار املطعون فيه و كذا من منطوقه أنه من جملة ما قض ى به مصادرة املمتلكات العقارية للطاعن 380

ء اعتبار يتضمن مصادرة العقارات، وأنه ال يسوغ قانونا و ال يحق للقضالفائدة الدولة، والحال أن الفصل القانوني ال  -باستثناء دار سكناه

رمي جاآلثار املالية و العقارية الظاهرة على شخص متهم ارتفع مستواه املالي دليل على ما سبق أن ما حصل عليه من أموال مرده إلى فعل 

ث صرحت املحكمة بمصادرة أموال الطاعن ملجرد الشك و ناتج عن ترويج املخدرات......الش يء الذي حصل عكسه في هذه النازلة حي

اقعيا أن تكون تلك األموال الهامة من مصادر مشروعة، وعليه فإن القرار املطعون  التخمين بكون ما حصل عليه من أموال يستبعد و

قرار  ،من القانون الجنائي " 89الفصل و  1974ماي  21من ظهير  11فيه ملا صدر على النحو املذكور أعاله جاء معيبا بخرقه ألحكام الفصل 

 77أشار إليه أحمد بوطرف،مرجع سابق، الصفحة 
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وتبعا لذلك فإن القانون املتعلق بمكافحة غسيل األموال، قرر عقوبة حل الشخص املعنوي عندما تكون 

األموال التي يستعملها هذا الشخص متحصلة من إحدى الجرائم األصلية التي يترتب عنها جريمة غسل 

 األموال.

املقررات املكتسبة لقوة الش يء املقض ي به الصادرة باإلدانة بواسطة جميع الوسائل املالئمة على نفقة  نشر

:تبرز الغاية من هذه العقوبة في كونها تؤدي إلى املس بسمعة و شرف و ثقة الجمهور في مرتكب املحكوم عليه

بطرق متعددة كالنشر في الصحف أو الفعل اإلجرامي، ومعرفته من طرف عدد كافي من األفراد، ويتم النشر 

 التعليق في أماكن معينة تحددها املحكمة.

:أي منع الشخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الحرمان املؤقت أو النهائي من مزاولة بعض األنشطة

أن ، فال شك  381مزاولة واحدة أو أكثر من املهن أو األنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أتناء مزاولتها

ارتكاب جريمة غسل األموال أثناء مباشرة أو ممارسة مهنة أو نشاط معين يتضمن إخالال بالواجبات التي 

يفرضها القانون أو تفرضها أصول املهنة املتعارف عليها، وبالتالي فحرمان الجاني من ممارسة مهنته التي 

لية غسل األموال، ويبقى ذلك خاضعا أساء استعمالها، إنما هو حماية لهذه املهنة من أن تصبح ستارا لعم

 .382للسلطة التقديرية لقضاء املوضوع

 الفقرة الثانية: الظروف املؤثرة في تحديد العقوبة

بعد استقراء قانون مكافحة غسل األموال يتبين لنا أنه يتضمن العديد من القواعد القانونية التي تمثل 

(، فاملشرع يحدد العقوبة على أساس جسامة الضرر الذي ظرفا مشددا)أوال( أو مخففا للعقوبة املقررة)ثانيا

تحدثه جريمة غسل األموال، غير أنه أحيانا تتحقق بعض الظروف التي تكون مرتبطة إما بالجاني أو بالجرم 

 املرتكب، وتستدعي تخفيف أو إعفاء أو تشديد العقوبة حسب األحوال

 أوال:اقتران العقوبة بظروف التشديد

من قانون   574-3رع املغربي بالنسبة لجريمة غسل األموال عقوبة أصلية في الفصل بعد أن قرر املش

مكافحة غسل األموال، تطبق على األشخاص الذاتيين أو املعنويين في عمليات غسل األموال، تبنى نظاما 

                                                           
 ، من قانون مكافحة غسل األموال574-5أنظر املادة  381
 83عادل عشيبة، مرجع سابق، الصفحة  382
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موال مشددا للعقوبة ترفع بموجبه العقوبة الحبس و الغرامة إلى الضعف، إذا ما اقترنت جريمة غسل األ 

 وهذه الظروف هي: 383من قانون مكافحة غسل األموال 574-4بأحد الظروف املشار إليها في املادة 

: تتعلق هذه الحالة حينما عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيالت التي توفرها مزاولة نشاط منهي

ما هو الشأن بالنسبة يرتكب جريمة غسل األموال شخص ما،مستفيدا من املزايا التي تخولها له مهنته، ك

ن لخبراء املال و املصارف وخبراء املعلوميات في حالة غسل األموال بالطرق اإللكترونية، وكذلك خبراء القانو 

 الذين يساعدون غاسلو املال في الكشف عن الثغرات القانونية و استغاللها لصالحهم.

موقف املشرع املغربي بالصرامة :اتسم عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل األموال

في هذه الحالة، نظرا للتجربة التي يكتسبها مقترف عمليات غسل األموال بصفة اعتيادية ويجعله ذلك ملما 

بتفاصيلها و تغراتها، مما يجعل ضبطه و إيقافه من طرف األجهزة املكلفة بمكافحة غسل األموال أمرا 

 .384ن تزداد خطورته، وتصبح الجريمة التي يرتكبها أشد تعقيداصعبا، وبالتالي فإن هذا الصنف من املجرمي

:هنا تبرز أيضا مدى خطورة الجريمة التي يسعى عندما ترتكب الجريمة في إطار عصابة إجرامية منظمة

املشرع إلى محاربتها عندما ترتكب في إطار جماعي، فقد أثبتت األبحاث و الدراسات التي أجريت في هذا الشأن 

وثيقة بين غسل األموال و حركات اإلرهاب و التطرف و العنف، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار  وجود عالقة

 .385دول العالم، وبالتالي متى ما كنا أمام عصابة إجرامية منظمة إال ووجب تطبيق عليها ظروف التشديد

                                                           
 جاء في هذه املادة ما يلي: 383

 ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:

 التسهيالت التي توفرها مزاولة نشاط منهي؛ عندما ترتكب الجرائم باستعمال

 عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل األموال؛

 عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛

 في حالة العود.

به من أجل إحدى الجرائم ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات املوالية لصدور حكم مكتسب لقوة الش يء املقض ي 

 أعاله. 574-1املنصوص عليها في الفصل 

 
سن يونس الشدلي، جريمة غسل األموال في التشريع املغربي، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، ماستر قانون املقاولة، جامعة الح 384

 68، الصفحة 2013-2012ملوسم الجامعي الثاني،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية املحمدية، ا
 85عادل عشيبة، مرجع سابق، الصفحة  385
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ل األموال من قانون مكافحة غس 574-4:عرف املشرع املغربي حالة العود من خالل الفصلحالة العود

ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات املوالية لصدور حكم مكتسب لقوة الش يء املقض ي به من أجل  "بقوله

 ."أعاله 574-1إحدى الجرائم املنصوص عليها في الفصل 

 ثانيا:األعذار املعفية واملخفضة من العقوبة

، 386من قانون مكافحة غسل األموال 574-7اإلعفاء في الفصل لقد أشار املشرع املغربي لظروف التخفيف و 

وأشار إلى أنه يستفيد من األعذار املعفية الفاعل أو املساهم أو املشارك الذي يبلغ السلطات املختصة قبل 

علمها باألفعال املكونة ملحاولة ارتكاب جريمة غسل األموال، وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم التبليغ 

 اب الجريمة.بعد ارتك

 وسنتناول ذلك وفقا ملا يلي:

فاإلبالغ هنا يعتبر مانعا من موانع العقاب على جريمة غسل األموال، وعليه فإنه اإلبالغ قبل ارتكاب الجريمة:

من وسائل السياسة الجنائية الحديثة ملكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، تقرير مكافأة للجاني املساهم 

لك بإعفائه من العقاب متى ما بادر إلى تبليغ السلطات بالجريمة ، وذلك تشجيعا في إحدى العصابات وذ

للجناة على اإلبالغ بالجرائم، وبالتالي العمل على اختراق صفوف تلك الجماعات اإلجرامية بهدف إحباط 

ال ، واملشرع املغربي اشترط شرطين لإلعفاء العقاب عن جريمة غسل األمو 387أنشطتها و مالحقة أعضائها

 وهما:

 أن يبادر الجاني إلى إبالغ السلطات املختصة بالجريمة قبل العلم بها، وفي هذه الحالة يكون الجاني قد قدم

 خدمة للمجتمع بالكشف عن الجريمة ويستحق بالتالي اإلعفاء من العقاب.

                                                           

من مجموعة القانون الجنائي،  145إلى  143والذي جاء فيه" يستفيد من األعذار املعفية، وفق الشروط املنصوص عليها في الفصول من  386

 عن األفعال املكونة ملحاولة ارتكاب جريمة غسل األموال. الفاعل أو املساهم أو املشارك الذي يبلغ للسلطات املختصة، قبل علمها

 تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.

 
 160،الصفحة 2005شرف سيد كامل، مكافحة جرائم غسل األموال في التشريع املصري، الطبعة األولى، دار النهضة اإلسكندرية 387
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إبالغ السلطات املختصة أن يتم اإلبالغ عن األفعال املكونة ملحاولة ارتكاب جريمة غسل األموال، أي أن يتم 

 قبل تحقق النتيجة اإلجرامية و اتخاد جريمة غسل األموال صورتها التامة.

ن جزاء الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن الجريمة بعد ارتكابها هو التخفيض اإلبالغ بعد ارتكاب الجريمة:إ

تخفض العقوبة  "اء فيهامن قانون مكافحة جريمة غسل األموال، والتي ج 574-7من العقوبة وفقا للمادة 

عد يوبالتالي فإن التبليغ عن الجريمة بعد ارتكابها ال ، ."إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة

 مانعا من موانع العقاب، وإنما ظرف تخفيف يخفض العقوبة إلى النصف.

 خاتــــــــــــــــــــمة:

ربة ظاهرة ما ، بل يجب أن تتوفر االرادة لتطويقها ، فحينما و كخالصة ملا سبق، إنه ال يكفي سن قوانين ملحا

يتعلق األمر بجريمة ، كجريمة غسل األموال ، تحمل خصوصيات عديدة، تجعل تطويقها أمرا صعبا جدا ، 

خاصة إذا استحضرنا البعد الدولي لهذه الجريمة و تشتتها على أكثر من إقليم دولة ، وتجددها باستمرار 

 . تجدات التقنية حتى أصبحنا نسمع عن ما أصبح يعرف بالغسيل الرقميواستمرار املس

هو املصلحة الوطنية للدول ألنها بحاجة إلى تمويل االستثمار ملواجهة تحديات  يلكن يبقى أكبر تحد

فالدول الغربية وعلى رأسها سويسرا تقوم بالتغاض ي عن مصدر تلك األموال لتنشيط اقتصادها  ،التنمية

واملغرب ال يخرج عن هذا اإلطار فالدولة  ،رؤوس األموال ضدا على كل االتفاقيات الدولية وضمان تدفق

محتاجة إلى تقوية االستثمارات وبالتالي يتم استبعاد مساءلة أي مستثمر عن مصدر أمواله وما يالحظ انه 

 .مر يتعلق بجريمة إرهابيةفي حالة االشتباه بكون األ  إالال يتم القيام بالتصريح باالشتباه وتشديد املراقبة 

وأخيرا نأمل أن نكون قد أوفينا املوضوع ما يستحقه من البحث و الدراسة، ونعتذر للقارئ الكريم            

عما قد يجده من تقصير أو خلل، فما العصمة إال هلل وحده،جل تعالى عن كل عيب ونقص، والصالة 

 مد هلل رب العاملين.والسالم على نبينا الكريم، وأخر دعوانا أن الح
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 بنحميدوش ناصر

 سياسية علوم – العام القانون في دكتوراه 

 

 

 االقتصاد االجتماعي والتضامني باملغرب

  مسار التطور والرهانات
                                                                                                                                        

 مقدمة:
سياس ي واقتصادي، ممتد مند اجتماعي و بشكل عام في ظل مخاض  برز االقتصاد االجتماعي والتضامني

رزة في االستراتيجيات الحكومية وتقارير وبرامج املنظمات العاملية والدولية عقود، ليحتل اليوم مكانة با

وتراكم سلبيات وأزمات تطورات أمام  بالنظر للفعالية االجتماعية واملتانة االقتصادية التي أبان عنها دوليا

 . الرأسماليةلسياسات االقتصادية واملالية ا

تقليص دور الدولة إلى أقص ى الحدود، و نموذج دولة الرفاه تقويض تداعيات  يةخلفهذا االهتمام نتج على 

وتفكيك ترسانة الحماية االجتماعية للدولة، وتخفيض سياسات اإلنفاق على الخدمات االجتماعية، 

وكذلك تقليص دور الدولة الرقابي "بإلغاء كافة القيود الضابطة للنشاط االقتصادي" بدعوى الحفاض 

 على التنافسية في األسواق.

 كمتغير ميكانيكي تابع لتحقق التقدم والنمو االقتصاديوتعولها  جل املسألة االجتماعيةؤ ت ةخطاطوهي 

)الرأسمالية( عبر الدعوة الصريحة إلى تبني السوق الحر كوسيلة لتوزيع وترشيد املوارد عبر آلية العرض 

هذا التصور خلف واقعا معاكس لالفتراضات التي صاغتها الرأسمالية عن رفاه اإلنسان ورفعت من  والطلب

 .منسوب املخاطر والتحديات املقوضة لألمن والسلم االجتماعيين

وأصوات تثير االنتباه نحو خطورة املؤشرات والتفاوتات االجتماعية  في هذا السياق تنامت مطالب

شكل خطرا يهدد على نحو متصاعد بما يسبوق من الالعدالة اجتماعية املر املستوى غيواالقتصادية و 

عبر  إعادة املسألة االجتماعية للواجهةهذا التوجه بالستدراك  واالجتماعي، وتدعوااالستقرار السياس ي 

 البحث عن أطروحات بديلة أو أرضيات للتوافق.
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، صار دور الدولة في عقلنة املسار ماعيةاالجت وبالنظر لفشل آليات السوق في تحقيق خاصية الكفاءة

مقبوال  الالمساواة املتطرفة وإصالح االختالالت االقتصادية واالجتماعية،لكبح جماح االقتصادي بالتدخل 

ومرحبا به لكنه يجب أن يتناسب مع األوضاع الخاصة بكل بلد بعيدا عن البرامج التقنية النمطية املفروضة 

  الغالب غير متناسبة مع الواقع الفعلي. والتي تكون في ،من الخارج

رتق األوضاع بحيث يتحقق هذا املسعى بضمان حرية املبادرة االقتصادية وكفالة كرامة االنسان عبر 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية أو صياغة توليفات )برامج للرعاية االجتماعية(، تحد من 

 ،للفقر والتمييز والتفاوت االجتماعي واملجالي والجريمة والعنف ةعفالجوانب الجامحة للرأسمالية، املضا

 املخربة للنسيج االجتماعي.

وهو ما فتح األفق للبحث في املسلكيات البديلة لتدعيم فعالية املقاربات املعتمدة في املجال االجتماعي، 

سلم االجتماعي، سواء باستثمار االجتماعي واالستقرار السياس ي والوالتعاون  وتوليد قيم إيجابية للتضامن

 املقومات الوطنية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية أو باستلهام التجارب الناجحة والخبرة الدولية.

واستنهاضها، ومن ضمنها ما  قديمة ألنماط العودة أو جديدة، إبداعات لظهور  الباب هذا اإلقرار فتح

قتصاد االجتماعي والتضامني وهو املصطلح املعتمد من االقتصاد التضامني أو اال اصطلح على تسميته

 Non Profitربحي " غير أو القطاع طرف االتحاد األوروبي ودول حوض البحر األبيض املتوسط

organisations التطوعي "" بالواليات املتحدة األمريكية، أو القطاعVolantary Sector بإنجلترا، أو "

  االقتصاد الشعبي أو اقتصاد التنمية الجماعية بأمريكا الالتينية. 

مفهوم االقتصاد االجتماعي والتضامني مصطلح مركب حيث يجمع بين مفهومين واسعين: اقتصاد و 

مبادرات واألنشطة للواجتماع في إطار التضامن والترابطات التفاعلية بينهما، ويحيل على مجموع 

التي تعطي اعتبار كبير للبيئة االجتماعية واملشاركة  االجتماعيةواألبعاد غايات الادية ذات االقتص

االنتظام  وقيم ومبادئ، غير أن الجامع فيها هو استحضار النشاط االقتصادي، في إطار بنية، الجماعية،

 والتزام الغاية االجتماعية املستدامة.

التبني املصرح به لالختيار الرأسمالي من خالل مجموع الضوابط بين  لم يكن املغرب بعيدا عن هذا النقاش

تعاند اإلقرار ببلوغ مؤشراته زالت  واملحددات االقتصادية املرجعية املعتمدة وبين الواقع االجتماعي الذي ال

الحدود الدنيا املقبولة، والدليل على ذلك استمرار تدني "مؤشرات التنمية البشرية" من جهة، وارتفاع 
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سوب االحتجاجات املطلبية االجتماعية يوما بعد يوم في مختلف مناطق املغرب وخاصة خارج محور املدن من

 .الكبرى 

رصيد املغرب املتعلق باملسألة االجتماعية، رغم التصريح بالتحول املسجل في املجهود العمومي فكشف 

ة واالستبعاد االجتماعي، تهدد املبذول في املجال االجتماعي ال زالت نسب البطالة، والفقر، والهشاش

استقراره وأمن املجتمع وهي مخاطر أشعلت توترات اجتماعية متعددة ظلت محدودة وتم تطويق امتدادها، 

 إال أن ال أحد يمكنه التنبؤ بمستقبل تطورها.

التي والناشئة،  الجديدة واملخاطر االقتصادي والفكر التنموية" في "األدبيات الجديدة التغيرات وأمام

بين الدولة واإلطارات املدنية النابعة من رحم  موسعة النطاق للشراكة والتعاون  وطنية تستعجل رؤية

 رضية الثقة واإلسناد املشترك لكلاالهتمام باالقتصاد االجتماعي والتضامني بالنظر أل املجتمع، أصبح 

بناء منعة  ا لليقين بدورها فيللمجتمع للمساهمة في تلبية احتياجات مجتمعها، تجسيد الوحدات املشكلة

  كريمة لألفراد. حياة للدولة واستقرار مؤسساتها وتحقيق

االقتصاد االجتماعي والتضامني من حيث املمارسة ومنظومة القيم واملبادئ املؤطرة له، يعتبر متجذرا و 

غير أن تسميته وهيكليته التنظيمية والقانونية حديثة العهد  بعمق في حنايا ثقافة وتقاليد املجتمع املغربي

وكيف مسار تطور االقتصاد االجتماعي والتضامني باملغرب؟  عما سبق وبين ذلك وذاك ماهي أبرز مالمح 

 على تحديد رهانات استدعائه؟ الخلفيات املؤثرة في تأطر أولويات وقرارات الدولة ساهمة

 ت املطروحة سوف نقارب البحث في محورين أساسيين هما كالتالي: ملحاولة صياغة تحليل للتساؤال 

 املبحث األول: االقتصاد االجتماعي والتضامني باملغرب: الجدور ومسار التبيئة 

 املبحث الثاني: رهانات استدعاء االقتصاد االجتماعي والتضامني
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املبحث األول: االقتصاد االجتماعي والتضامني باملغرب: التاريخ 

 ومسار التبيئة 
 التاريخ االجتماعي ملمارسات التعاون والتضامن باملغرب  ول: املطلب األ 

لم يعرف املغرب االقتصاد االجتماعي والتضامني في صيغته العصرية إال مع عهد الحماية واالستعمار، 

وتجلى ذلك من خالل مجموعة من النصوص القانونية املنظمة للتعاونيات والجمعيات والتعاضديات، 

 وتطورت املمارسة في هذا اإلطار إلى يومنا هذا. 

متجذر بعمق في حنايا للتضامن واقتصادية أشكاال تنظيمية اجتماعية  لكن املجتمع املغربي قبل ذلك عرف

جزء كبيرا من في االقتصاد االجتماعي والتضامني تتقاطع مع ثقافة وتقاليد املجتمع املغربي، تتقاسم و 

 منظومة القيم واملبادئ وكذلك الغاية االجتماعية واالقتصادية املؤطرة له. 

ية أنتجها املجتمع وطورها كحلول جماعية، في إطار املمارسات املشتركة هذه الصيغ التنظيمية االجتماع

وتعبئة املوارد املادية واالجتماعية بين األفراد والجماعات بغية  388والتضامن، والتعاون  املبنية على التآزر 

كان دائما  389مواجهة التحديات الطبيعية واالجتماعية واملعيشية والسياسية كذلك، فالعمل الجماعي

  390أساس وصلب املؤسسات االجتماعية في تقريرها وإنجازها.

يبرز بشكل واضح  الفطري في التاريخ القديم للمغربويعتبر املجال القروي حاضنة غنية بهذه التمظهرات 

وجلي نظام تقليدي حيث تظهر قدرة املجموعة والجماعة على التعاون من أجل إنجاح مشروع مجتمعي على 

                                                           
سلوك إنساني  استقرار املجتمعات وتطورها والتضامن تساهم في تقوية بناء املواطنة الحقة وتضمن التضامن قيمة إنسانية يعتبر - 388

 للناس عند الحاجة. املساعدة يعمل على تخفيف املعاناة واآلالم عن بني البشر، وتقديم
ن خالل مجهوده املبذول في سبيل تحقيق كان األفراد في املجتمع القبلي متساوون في الحقوق والواجبات، ال فضل لفرد على آخر إال م  389

املصلحة العامة، فلم تكن الفوارق طبقية بل كانت فردية من حيث ما يتوفر عليه الفرد من صفات وخصائص كي يحتل منزلة اجتماعية مرموقة 

لكرم، والعفو، والتسامح وغيرها من كالتدين، والحكمة، وبعد النظر، والذكاء، والشجاعة، واإلقدام، والنصرة، والحمية واإلغاثة والسخاء، وا

 الصفات،
 .70، ص 2011، 20نور الدين الزاهي، "املدخل لعلم االجتماع املغربي"، دفاتر وجهة نظر، العدد  - 390
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يمكن لنا اعتباره "رأسمال اجتماعي" والذي  والتي، 392القبيلة 391ألعرافلالجماعة  االلتزام نحوأرضية 

 يضمن ويمنح البنيات االجتماعية قيمتها وقابليتها واستمراريتها.

مؤســــســــة الزاوية ثم  393لقد كان املجتمع املغربي اجتماعيا محكوما بثالث مؤســــســــات هي مؤســــســــة القبيلة،

 394مؤســــســــة املخزن وكانت العالقات االجتماعية مطبوعة بالروح الجماعية ويســــيطر عليها عنصــــر القرابة،

سواء في معناه الضيق أو الشاسع وسياسيا كانت بنية مزدوجة بين بالد املخزن وبالد السيبة، وكانت التجلي 

                                                           
رامها ة احتيعرف الفقه العرف بأنه قاعدة قانونية درج الناس على إتباعها في معامالتهم زمنا طويال حتى يكون لهم الشعور بإلزامها و بضرور  -  391

ن خشية الجزاء الذي سيتعرضون له من مخالفتها يتبين لنا أن العرف قانون غير مكتوب كما هو عليه األمر في التشريع و للعرف ركنين أساسيي

كل ثابت و فاألول هو الركن املادي و الذي يتمثل في اتباع الجماعة لقاعدة من قواعد السلوك في عالقتهم على نحو معين أي تكرار السلوك بش

ت أصبحمستقر وأما الثاني  يتجلى في الركن املعنوي و هو عبارة عن اعتقاد الناس بإلزامية تلك القواعد التي درجوا على إتباعها زمنا طويال ف

ه نونية عند صمودقواعد ملزمة لهم. وبالتالي ال يستطيعون مخالفتها وإال ترتب جزاء على تلك املخالفة ويستمد العرف قوته للتحول إلى مادة قا

 واستمراره، أما عند األمازيغيين يالحظ أن هذا التمييز بين العرف والقانون منعدم ويعتبر األول مجرد مرادف للثاني.
دات يقصد بالنظام القبلي مختلف الهياكل والنظم التقليدية التي تنظم حياة األفراد والجماعات داخل القبيلة، إنه مختلف التقاليد والعا -  392

ك بذل واألعراف التي تشكل هوية الجماعة القبلية في اإلطار الجغرافي الذي يحتضنها. وحقيق بالذكر أن النظام القبلي يكون متأثر إلى حد بعيد

الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة واملعتقدات والفنون واألخالق والقانون والعرف وغير ذلك أنظر في هذا اإلطار مصطفى عربوش، 

ات التنمية باملغرب جهة تادلة أزيالل نموذجا دراسة في الشأن العام املحلي مساهمة في التنمية البشرية باملغرب"، مطبعة النجاح "معوق

 . 2007الجديدة، الطبعة األولى، الدار البيضاء، 
لعصور ارموقا في الحياة العامة للمغرب على مر يعتبر مؤرخ اململكة املغربية األستاذ عبد الوهاب بن منصور أن النظام القبلي احتل مكانا م -  393

واستمر يحتلها ويطبعها بطابعه إلى عهد قريب، فخالل قرون طويلة كانت القبيلة هي املحور الذي تدور عليه فيها جميع الحركات السياسية 

بقبيلته والفرد في كل الحاالت شديد اإلخالص والتقلبات االقتصادية والتطورات الفكرية واالجتماعية عالقة الفرد بقبيلته وعن عالقة الفرد 

ش ى لقبيلته شدة إخالص القبيلة له، هي تمنعه من طالبيه وتدافع عنه بالقوة وتتحمل عنه الديون والديات، وهو يجود بنفسه في نصرتها، ويتحا

اها، همه األكبر أن يبصرها عزيزة الجانب، معرة خذالنها، وينوه بمآثرها، ويشيد بمفاخرها، ويتغنى بأمجادها، ويرى لها الفضل على من عد

دئ تبت منيعة الحوزة كانت القبيلة هي أعلى قمة في النظام السياس ي واالجتماعي الذي عرفه البربر سكان املغرب األولون قبل اإلسالم، وقد كانت

 ت وأوالد يطيعون والدهم حق الطاعة ويؤولون جميعفي قاعدتها من األسرة : الخلية األولى التي هي األسرة املتركبة من أب وزوجة أو عدة زوجا

الى  نتميتصرفاته تأويال حسنا وينظرون دوما إليه بعين اإلجالل واالحترام العشيرة : ثم ترتفع الى مستوى العشيرة املشتملة على عدد من األسر ت

أو البطن الذي تجمع عشائره شتى جوامع الصهر والجوار جد واحد، وترتبط برابطة القرابة الوشيجة العمارة : ثم ترتقي الى مرتبة العمارة 

 ل فيواملنفعة املشتركة القبيلة : وتنتهي في القمة بالقبيلة التي تحتوي في الغالب على عدد من البطون تؤلف بيتها وحدة الدم والنسب، وتشم

قريبة لسبب من األسباب فأصبحت معدودة منها بحكم الحلف النادر بطنا أو عدة بطون من غيرها انحازت لها وانضافت إليها في أوقات بعيدة أو 

والوالء النظام القبلي ويمكن تفصيل النظام القبلي حسب ما رواه املؤرخ كما يلي املجال : كان لكل قبيلة محيطها الخاص الذي تعيش فيه 

الحيوي  مستقرة ترابها الوطني، وفي ما إذا كانت راحلة مجالهاوتتقلب منعزلة عن غيرها من القبائل أو شبيهة باملنعزلة، فلها في حالة ما إذا كانت 

الذي تستميت في حماية حوزته، وتمنع بحد السيف غيرها من القبائل أن تنتجع مراعيه أو تستقر فيه. أنظر في هذا اإلطار: عبد الوهاب بن 

 .1968بعة امللكية بالرباط، ، الجزء األول، املط1968ـ 1388منصور، مؤرخ اململكة املغربية، "قبائل املغرب 
، حيث العائلة األبوية تشكل العائلة إحدى البنيات األساسية التي تكون القبيلة املغربية. ويعتبر عمل األرض بمثابة املحدد لهذه العائلة -  394

ر ومدبر لكل األعمال، وله حق يتم تقسيم العمل وفق طاقة األفراد وتخصصاتهم ومهاراتهم. كما نجد األب يمارس سلطته داخل العائلة كمسي

عد تى بالتصرف في ممتلكات العائلة، خاصة عندما يتعلق األمر بالبيع أو الشراء أو اإلرث وتجدر اإلشارة إلى أن ميراث العائلة يظل غير مجزأ ح

ق جميع أصحاب الحق في امللك، وفاة األب. وتفرض العادات معوقات متعددة أمام العمليات العقارية؛ فالبيع ال يصبح ممكنا إال بعد اتفا

 والكراء نفسه متعذر. هذا الوضع يقف عقبة كأداء أمام تنمية هذه املناطق نظرا لتعقد التنظيم االجتماعي الذي بني به هذا املجتمع
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وســـــائل اإلنتاج، ومنها على الخصـــــوص األرض  البارز للصـــــراع على الســـــلطة واالقتصـــــاد، وقد شـــــكلت ملكية

 .واملاشية ومنابع املياه محور هذا الصراع

 في إطار التضـــامنهذا الواقع االجتماعي القروي التقليدي يمتاز بمجموعة من العناصـــر التي تدعم وتســـند 

ضــية االنســجام املادية واملعنوية بينهم وبين الجماعة مما يخلق أر  395بعضــها بعضــا، وتلحم عالقات األفراد،

 والتي قوامها:االجتماعي 

 .االنتماء واملتمثل في استيعاب وتقاسم القيم املرجعية املشتركة -

املشـــــــــــاركة والتي تتجلى من خالل اإلشـــــــــــراك الفعلي لألفراد أو املجموعات الصـــــــــــغرى في تدبير الشـــــــــــؤون  -

 العامة. 

 .االندماج واملتمثل في االنخراط املادي واملعنوي في شؤون الجماعة -

 .الثقة أو العرفان الذي يتجلى في تقدير مجهود الفرد وإسهامه في الحياة العامة -

 396املشروعية والتي تتمثل في وجود مؤسسات مرجعية كمدبر. -

ســنقوم في هذا اإلطار باســتحضــار بعض النماذج من األشــكال االجتماعية الحاضــنة للممارســات التقليدية 

التضـــــــــــامن والتعاضـــــــــــد واملســـــــــــاواة... والخاضـــــــــــعة ملنظومة من العادات العريقة في املغرب، املجســـــــــــدة لقيم 

 واألعراف ك "إكودار" و "التويزة" و"الوزيعة" و"الجماعة".

                                                           
لها أصل أو جذر يمثل محور النسب وما يستتبعه من وحدة االنتماء فالقبيلة حسب التصور "االنقسامي" يتم تشبيهها بالشجرة التي  -  395

اك ن هنواحد، توالد عنه فروع هذا التوالد املستمر إما يؤدي إلى خلق ميكانيزم االنشطار أو يولد اتجاها معاكسة هي أوالية االنصهار، كلما كا

 .86، ص 1988تهديد خارجي أنظر محمد ضريف، "مؤسسة السلطان الشريف في املغرب محاولة في التركيب"، أفريقيا الشرق، 
396Maha Merezak, L’économie Sociale, nouveau mode de régulation, pour un modèle de développement durable, thèse de  - 

doctorat en science économiques, Université Mohammed V Agdal ? Année Universitaire 2008 -2009, P114. 
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في البداية من الضـــروري لفت االنتباه للتشـــابه بين تســـمية هذا الشـــكل من  "أكادير" وهي جمع: 397"إكودار"

وأكادير هي بناية تم  399هي مدينة أكادير،  398مازيغيةأشــكال التدبير الجماعي العرفي، واســم مدينة مغربية أ

 إحداثها بغاية تخزين وحفظ املحاصيل واملمتلكات العينية املنقولة.

باألســــــــاس من أجل  400تم إنشــــــــاء األشــــــــكال األولى منها في جنوب الوســــــــط باملغرب داخل القالع والحصــــــــون، 

ومحمية وملجأ لألشـــــــــــــخاص ضـــــــــــــد هجمات  القيام بمهمة تخزين املحاصـــــــــــــيل واملمتلكات العينية املنقولة،

 القبائل املغيرة وغزوات القبائل األخرى املنافسة واملتصارعة فيما بينها.

دور اقتصـــــــــــــادي مهم حيث تلعب دور املخزن للمحصـــــــــــــول وحفظ الفائض خالل ســـــــــــــنوات  "أكادير" ويلعب 

حيث  402وتلعب كذلك دور الســـوق، 401املحصـــول الجيد، في بعض األحيان يتم في جانبها تنظيم املناســـبات،

يتم تنظيمــه في بــاب البنــايــة، ويتم فيــه الترويج للمحــاصـــــــــــــيــل والســـــــــــــلع عبر البيع أو التبــادل، كمــا تلعــب دور 

                                                           
 لمة أمازيغية تدل على الحصن أو املخزن الجماعي، وينتشر إكودار في الجنوب الغربي للمغرب أييعتبر إيكودار جمع كلمة أكادير، وهي ك -  397

األطلس الكبير الغربي وسهل سوس واألطلس الصغير. وتظل أهم الوظائف التي أنشأ إكودار من أجلها تلك املرتبطة بالتخزين كما يطلق عليه 

رقي واألطلس املتوسط والجنوب الشرقي من تازناخت إلى تافياللت. ويمكن تعريفه حسب كذلك اسم "إغرم" في األطلس الكبير األوسط والش

حرب التمثل االجتماعي الكودار من طرف الساكنة بأنه "أكادير تم إنشاءه لخزن الثروات من حبوب وزيوت وغيرها، ويتم اللجوء إليه في حالة ال

 ر وعموما ما هو ملك جماعي للقبيلة بأكملها، وباإلضافة لذلك فأكادير مكان أمين تحفظواألزمات، كما يوظف اكودار منزال للمهاجرين أو التجا

 لحفظفيه الحلي واملصنوعات وكل ما خف وزنه وغال ثمنه بعيدا عن السرقة أو الضياع. كما أن اكادير من األماكن التاريخية املهمة واملشهورة 

بنك لحفظ األشياء الثمينة وكذلك املحاصيل الزراعية من قمح وذرة حتى يتم حمايتها من الودائع في ربوع سوس، وأكادير عبارة عن مخزن أو 

بيلة "القالسرقة والنهب خصوصا أثناء فترة االستعمار والتي قسم فيها الغرب إلى بالد املخزن وبالد السيبة أنظر في هذا اإلطار الهادي الهروي، 

 .2005"، أفريقيا الشرق، املغرب،1934-1844املغربي الحديث االقطاع واملخزن مقاربة سوسيولوجية للمجتمع 
ة استوطن االمازيغ في غالبيتهم األماكن الوعرة للمحافظة على حريتهم ولغتهم وتقاليدهم وبطبيعة الحال فإن رفض االمازيغ الخضوع لسلط -  398

ية يبة حيث كانت منطقة املخزن تشكل مجاال لهيمنة السلطة املركز املركزية هو ما جعل املغرب ينقسم الحقا إلى ما يسمى ببالد املخزن وبالد الس

من  بينما ضلت بالد السيبة مجاال وموطنا للقبائل االمازيغية املتمردة التي ظلت ترفض الخضوع لسلطات املخزن روبير مونطاني " يثير مجموعة

الستقالل، صراعات ال متناهية بين اللفوف، إحساس عميق الخاصيات تشترك فيها في نظره كل قبائل شمال إفريقيا ) رغبة عارمة في ا

                                  .Robert Montagne , les berbéres et le makhzen dans le sud du Maroc , op . Cit., p. 317       باملسؤولية...الخ(
دى قدم وعراقة املنطقة وتجذرها في عمق التاريخ، كما تكشف عن حضور يختزل إكودار ذاكرة سوس، والتي تؤرخ لتقاليد وأعراف توضح م -  399

كن قوي لثقافة العمل الجماعي خصوصا أثناء تخزين املحصول الزراعي، حيث يتجند رجال القبيلة ويتعاونون في عملية تجميع املحاصيل في األما

ميز بضعف االستقرار واألمن وبالتالي فكل قبيلة تسعى للحفاظ على املخصصة لها بأكادير وقد ظهرت هذه املخازن الجامعية في حقبة كانت تت

 مخزوناتها الغذائية وغيرها، من كل اعتداء قد يطالها من طرف قطاع الطرق والعصابات.
القرية في ـ هذه البنايات تلعب دور "الخزين" الجماعي سواء لسكان القرية أو بالنسبة لسكان القبيلة ككل، بنايات يتم استحداثها وسط  400

مناطق مرتفعة ومعزولة وصعبة الولوج، وتتكون هذه البناية من مسجد وقاعة مخصصة "للجماعة" وقاعات أخرى مخصصة لتخزين وتحصين 

 املحاصيل، من الحبوب وغيرها من املمتلكات العينية املنقولة.
 ة خيامهم، ويظهرون زينتهم، ويتسابقون في ميادين الفروسية،مواسم وأعياد تقترن في الغالب باألشغال الفالحية ينصب فيها أهل القبيل -  401

ويتنافسون في املطاعم واملشارب، ويتبارون في حلبات الرقص ومجالس الغناء أنظر في هذا اإلطار: عبد الوهاب بن منصور، مؤرخ اململكة 

 .1968، الجزء األول، املطبعة امللكية بالرباط، 1968ـ 1388املغربية، " قبائل املغرب 
 أسواق أسبوعية للتجارة والبيع والتبادل سواء الفائض من الغلة وكذلك املاشية والدواب وبعض املنتجات التقليدية البسيطة ذات البعد -  402

ن وهاب باألداتي أو التزييني وشراء املستورد من البضاعة التي تتوقف عليها الحياة واملستجلبة من خارج القبيلة. أنظر في هذا اإلطار: عبد ال

 منصور، .... املرجع السابق.
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املخزن لحفظ املمتلكات العينية املنقولة أو تلك التي تكون موضــــــوع رهن لقرض كضــــــمانة ألصــــــحابها، وهو 

املمارســـــة من طرف أفراد القبيلة في اســـــتيداع ممتلكاتهم  ما يكشـــــف على عنصـــــر الثقة الذي كانت تمتاز به

 وضمانات رهونهم. 

من خالل مســاهمة كل املســتفيدين منها، من أعضــاء القبيلة ويســاهمون بشــكل  403يتم إحداث هذه البناية

 متضامن في بناء وصيانة البنايات بشكل يتناسب مع مساحتها، وعدد الغرف املكونة لها التي يمتلكونها فيها،

  404وكذلك بحسب الخدمات التي يستفيدون منها في استغالل مرافق البناية.

وتتكون هذه األخيرة من أعيان القرية أو القبيلة، ويســـــــــــــتندون  405تدبير "أكادير" يتم توكيله إلى "الجماعة"،

ي والت 406في تدبيرهم لها على نظام أســــــــاســــــــ ي عرفي مســــــــتمد من األعراف والعادات املحلية التي تم إرضــــــــاءها،

نســـــــــــــجت قواعدها من خالل تراكم التجارب ومقررات "الجماعة"، تتم صـــــــــــــياغتها في الغالب باللغة العربية 

 الفصحى ويتم وضعها في القاعة املخصصة "للجماعة".

عمــل الجمــاعي من خالل نشــــــــــــــاط عضـــــــــــــلي يقوم بــه التمثــل " في يو ، بــارز  أمــازيغيتنظيم اجتمــاعي : "التويزة"

من أجل إنجاز أعمال وأشــغال ســواء لفائدة فرد من القبيلة أو لفائدة الصــالح أعضــاء القبيلة "الجماعة"، 

العام، وكان أصــــــــــل هذا النشــــــــــاط العضــــــــــلي إلزاميا ومجانيا لفائدة املرافق العامة ورئيس القبيلة والشــــــــــرفة 

والفقيه ومن هم في وضــــــــعية اجتماعية خاصــــــــة مؤقته أو دائمة، فيما بعد تم تعميمها وأصــــــــبحت اختيارية 

 ير منتظمة.وغ

                                                           

الشكل الهندس ي يروم تحقيق وظيفة اجتماعية تتجلى في العمل التشاركي بين أفراد القبيلة تتم طريقة البناء باستخدام الطين والحجر،  -  403 

ثم يحك جيدا و يترك حتى يجف،  و ذلك عبر استخدام طريقة اللوح حيث يتم تثبيت تابوت خشبي فوق أساس الجدار، و يمأل التابوت بالطين

ع رتفاو بعد ذلك تزال األلواح الخشبية املكونة للتابوت و تثبت في مكان مجاور و يتم تكرار هذه العملية إلى أن يصل الجدار إلى الطول و اال 

 بحيث تكون املسافة فيما بينهما ما املطلوبين، أما في عملية التسقيف نجد العديد من املواد، و منها األخشاب حيث يتم وضع األعمدة الخشبية

 بين املترين  أو ثالثة أمتار بعد ذلك توضع عليها األعمدة الخشبية الصغيرة، و يوضع فوقها القصب املشدود بخيوط أوراق النخيل، و فوقه

ر. هذا فيما يخص طريقة بناءه، أما يوضع الطين املبلل و املخلوط بالتبن و امللح، و يكون سطح الغرف مائال و ذلك لتسهيل خروج مياه األمطا

 فيما يخص طريقة هندسة اكودار فسنتحدث في بند أول عن الهندسة الخارجية، بينما سنتحدث في بند ثان عن الهندسة الداخلية
كل غرفة تكون تتخذ الهندسة الداخلية اليكودار على العديد من الغرف وكل غرفة تتوفر على نوافذ وشرفات صغيرة من أجل التهوية، و  -  404

مخصصة لحفظ منتوج معين، وقد  يكون توزيع الغرف على حسب عدد أفراد العائالت، وكل غرفة يكون لها قفل خاص بها وبالنسبة للغرفة 

 التي تتشاركها عائلتان يكون لها قفالن يكون مفتاح كل واحد منهما لدى عائلة
 ف" والذي يتخذ كمجلس ملناقشة أحوال املؤسسة وكيفية تدبيرها.نجد كذلك مكانا مخصصا لجماعة "إنفالس" يسمى "أسقي -  405
 تضع الساكنة ألكادير نظام خاص به وقوانين تنظم معامالته، وهذا القانون يسمى بأزرف؛ ويعني القانون العرفي األمازيغي، ويقول محمد -  406

وأزرف  1989انون )وجمعه انكروسن: القوانين(، وذلك سنة شفيق في املعجم العربي األمازيغي اكرس أزرف أي قنن ومن انكرس وانكروس الق

عبارة عن القوانين والضوابط التي تتضمن إجراءات تتعلق بعقوبات يعاقب بها كل من صدرت منه مخالفة تمس شرف اإلنسان أو بدنه أو ماله 

 ائها في جميع تطوراتهاأو تمس األمن الداخلي أو الخارجي للقبيلة وقد بين أزرف كل مظاهر الجريمة مع بيان جز 
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وكانت تجليا واضــــحا للمســــاواة والحد من الفوارق االجتماعية بين أعضــــاء القبيلة فقيرهم وغنيهم، تســــاهم 

في إنجاز األعمال واملهام الجماعية كطقس من طقوس العمل الجماعي يتســـــــــــــاوى فيه الجميع أفراد القبيلة 

 407بدون تمييز.

ف األعمال واألشــــــــغال، والتي تكون في الغالب ويمكن أن يشــــــــمل موضــــــــوع هذا النشــــــــاط العضــــــــلي كل أصــــــــنا

مرتبطة بالفالحة، كالحصــاد والحرث وأعمال الســقي أو نقل الحبوب واملحاصــيل، وتتم بشــكل دوري تناوبي 

من طرف جميع أعضــــاء القبيلة لفائدة األعضــــاء ككل، أو لفائدة عضــــو واحد قد يحول حائل دونه والقيام 

 ، الفقيه...(.بها )مثل املرض، السفر، وفاة األب

كما يمتد هذا النشـــــــــــــاط العضـــــــــــــلي الجماعي ليشـــــــــــــمل إنجاز مهام وأعمال تطوعية مجانية بمحفزات دينية 

وعقـائـديـة واجتمـاعيـة، حينمـا تعمـل الجمـاعـة بـدون مقـابـل لفـائـدة أعضـــــــــــــاء القبيلـة ممن يمتـازون بحظوة 

رســــــــــــــة القرآنيــة أو "تيمزكيــد"، أو معنويــة دينيــة أو اجتمــاعيــة "كتويزة" الشـــــــــــــرفــة، أو لفقيــه، أو لفــائــدة املــد

للقيام بأعمال إنجاز وصـــــــيانة مرافق الخدمات العمومية للقبيلة كالخطارات، والطرق الصـــــــغيرة والســـــــدود 

حيث يتم إنجازها في الغالب في  ...التقليدية لحصــــر الفيضــــانات وقنوات ومجاري الســــقي واملســــجد والزاوية

 إطار "التويزة".

شــكل من أشــكال التجميعية التقليدية، ويتمثل هدفها في اقتناء املواشــ ي أو الحبوب الوزيعة هي "الوزيعة": 

أو الخضر أو أمور معاشية أخرى، ليتم توزيعها بين أعضاء القبيلة املشاركين في اقتنائها بشكل يتناسب مع 

 408بية.مساهمة كل واحد في قيمة شرائها، وهي ممارسة جماعية تتميز بها املناطق األمازيغية املغر 

هذه املمارســــــــــات يتم ربطها وتشــــــــــبيهها في الغالب بتعاونيات املســــــــــتهلكين، وتركزت هذه املمارســــــــــة في املناطق 

الوسـطى من املغرب وفي األطلس املتوسـط بشـكل كبير، يسـلكها أعضـاء القبيلة سـواء كأفراد أو أسـر وتكون 

و الحبوب أو الخضـــــــــر، فيتعاونون في الغالب من ذات الدخل املحدود من أجل إشـــــــــباع حاجتهم من اللحم أ

 فيما بينهم من أجل أن يحصلوا على حاجتهم منها بثمن معقول وبدون وسيط.

                                                           
لتراتب هذه املساواة مضافا إليها، عامل االنتماء إلى نفس األصل، ستحول دون ظهور تراتبية، باعتبار أن املساواة املطلقة تفض ي إلى غياب ا -  407

إلى فروع مثل األغصان دون أن االجتماعي إال في حالة استثنائية، حالة يكون فيها الشخص غريبا عن القبيلة " يعني ذلك أن كل قبيلة تنقسم 

لى يكون هناك جذع رئيس ي ألن جميع الفروع متساوية "وحتى وإن" بلغ أفراد أو جماعات قدرا من الغنى أو من النفود قد يمنحهم تفوقا مؤقتا ع

عيا سوى األشخاص الطارئون على اآلخرين فإن ذلك ال يؤدي إلى تراتب دائم أو مقبول رمزيا , وال يمكن أن يرتب في مكانة أعلى أو أدنى اجتما

ار دعي، القبيلة " أنظر في هذا اإلطار كلينر، "السلطة السياسية والوظيفة الدينية في البوادي املغربية"، األنتروبولوجيا والتاريخ، مؤلف جما

إيديولوجيا تفرزها " إلخفاء مظاهر . هذا املنظور يقابله منظور مغاير يعتبر أن فكرة املساواة ما هي إال  47/46،ص  1988توبقال للنشر، 

ن، الالمساواة بين أفرادها " حول هذه النقطة يمكن الرجوع إلى جرمان عياش، "دراسات في تاريخ املغرب" الشركة املغربية للناشرين املتحدي

 321Abdalah Hammoui, "sainteté pouvoir et société Tamgrout au XVII-XVIII siècle", Annales, Mai، ص 1986الدار البيضاء، 

/Aout n° 3/4,p 622 / Abdallah laroui , "les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain", ( 1830-1912) , Maspéro 

, Paris , 1977 , p 167. 
 كين فيما بينهم بالتساوي في الكم والجودة، بماعلى أن يكون مبلغ االقتناء وثمنه معروفا قبل الشراء وتتم عملية التوزيع بحضور املشار  408

عي، يتناسب ومساهمة كل واحد منهم في اقتناء الحاجة املتفق عليها وفي بعض األحيان وفي إطار التضامن واإلحسان اإلسالمي والتضامن االجتما

 يتم تخصيص بعض الحصص ألفراد لم يساهموا في االقتناء من الفقراء أو األيتام.
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وتمتاز هذه العملية بروح التضـامن والتعاون واملسـاواة والتبادل، كل حسـب إمكانياته الذاتية وتتم العملية 

اركين في عملية الوزيعة لدى أحد أفراد في الغالب كالتالي: يتم جمع املســـــــــــــاهمات املالية لكل واحد من املشـــــــــــــ

القبيلة، الذي يكون هو اآلخر من املشــــــــــاركين واملســــــــــتفيدين من عملية "الوزيعة" وذوا خبرة في املجال الذي 

 يتم جمع األموال فيه.

الزالــت "الجمــاعــة" كنظــام اجتمــاعي عرفي تقليــدي عريق  تحــافظ على حضـــــــــــــورهــا ومكــانتهــا  409"الجمــاعــة":

كثير من املناطق القروية باملغرب، كطريقة تنظيم جماعية، وهي عبارة عن مجلس مكون من االجتماعية في 

رؤســاء العائالت، يزاول مهاما ســياســية واقتصــادية وثقافية واجتماعية، ســواء داخل "الدوار" أو "الفخدة" 

 أو "العظم".

نشـــــــــــــطــة ذات البعــد يتم االعتمــاد عليــه في تــدبير مختلف األ 410ويترأس الجمــاعــة شـــــــــــــخص يلقــب "أمغــار"،

االجتماعي واالقتصـــــــــادي املعنوي والعضـــــــــلي والتي تحتاج للتعاون وتأدية خدمة للجماعة أو لألفراد، وتلعب 

الجماعة دورا محوريا في مواجهة األزمات وفي فض النزاعات والخالفات عبر االحتكام إليها بشــكل رضــائي بين 

  411تكون إلزامية النفاذ.أعضاء القبيلة وتحديد العقوبات والجزائية ، التي 

لقد ســــــــردت مجموعة من األشــــــــكال التقليدية للتعاون والتضــــــــامن املترســــــــخة في التقاليد القبلية الجماعية 

املغربية، والتي كانت ســـــــــــــائدة ومترســـــــــــــخة في الغالب في املناطق القروية، وأوردنا منها نماذج لتلك التي كانت 

ت بشكل أقل حدة إلى يومنا هذا، حيث لم يتبقى من هذه الروح تمارس في مناطق القبائل األمازيغية، وما زال

وهذه املســــــــــلكيات الجماعية في تدبير شــــــــــؤون الجماعة مع مرور الوقت وبفعل عوامل متعددة ومتنوعة إال 

 بعض املالمح في بعض األحيان، والتي يمكن مالحظتها في شكل ردود أفعال عفوية للساكنة القروية املغربية.

                                                           
ماعة" هيئة اجتماعية داخل القبيلة تنظر في شؤون القبيلة وتقدر املصالح وتحكم في الخصومات، وتقرر في شؤون السلم والحرب "الج -  409

 والصلح والديات وفق قانون يحدد األحكام والجزائية وتقدر الجماعة منها ما يتالءم واملعروض عليها من الحاالت وما يستجوبه املوقف.
القبائل األمازيغية باملغرب تعتمد نظام عريق لتنظيم شؤون الحياة والفصل في املنازعات ويسمى الشخص الذي يتولى  منذ القدم كانت -  410

نت كا  هذا األمر "أمغار" ويتم اعتماده ككبير للقبيلة يقوم بفض املنازعات العامة والبث فيها دون الحاجة إلى تدخل أي سلطة من خارج القبيلة

 ر" بأن يجتمع رجال القبيلة الختيار وتزكية أحد أفراد القبيلة تتوفر فيه شروط خاصة غالبا ما يكون األكبر سنا ومعروفاطريقة اختيار "أمغا

الت بنزاهته ورزانته وبحكمته وخبرته ومشهودا له باألمانة والصدق ليتولى منصب ومسؤولية "أمغار" وبالتالي البث في نزاعات األفراد والعائ

 ويتولى كذلك تمثيل القبيلة حين املفاوضات مع القبائل األخرى املجاورة ويجب أن يكون مفاوضا محنكا لحماية مصالح القبيلة واتخاد القرارات

وهو منصب ومهمة تطوعية بدون أجر أو تعويض  ويتولى "أمغار" اختيار مساعده من من تتوفر فيهم نفس الشروط ويمثل "أمغار" السلطة 

ن مهاب الجانب يحتكم إليه أفراد القبيلة وعائالتها للفض والبث في املنازعات والخصومات العامة والخاصة في مختلف العليا في القبيلة ويكو 

بون يتهياملواضيع ويتولى تدبير جلسات الجماعة في تدبير الشؤون الكبرى للقبيلة وتدبير الطوارئ واملستجدات وكان كبار القبيلة وعموم أفرادها 

ويتهربون منها ليس خوفا ولكن لتقديرهم لجسامة املسؤولية ويرون في أنفسهم غير قادرين لها وكان في الغالب يتم االتفاق مسؤولية "أمغار" 

 اعة .الجمعليه غيابيا ويعلم بتكليفه ويتم اإللحاح عليه في القبول وتمتد واليته مدى الحياة أو إلى حين استقالته بعدر مقبول أو إلى أن تقيله 
يمكن التنصيص على الوظيفة السياسية التي تقوم بها املؤسسة لفائدة املجتمع القروي بحكم تواجد مجموعة انفالس التي تنظم أعراف  -  411

وقوانين املؤسسة، وذو وظيفة قضائية وتحكمية تسيرها انفالس التي كانت قادرة في أكثر القضايا إشكالية الوصول إلى حلول ترض ي النسق 

تمع بمعنى أخر انفالس تؤدي دور سياس ي يتجلى في تدبير الشؤون من حقوق وعقوبات وواجبات تجاه املؤسسة وكذا تجاه أهل القبلي للمج

 الدوار.
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تســـــــــــــببـــت فيهـــا عوامــل تعريــة  412التنظيم القبلي تحوالت عميقـــة وتجريفـــا للبنـــايــة االجتمـــاعيـــة،لقـــد شـــــــــــــهـــد 

اجتماعية، مثل الهجرة القروية نحو الحواضـــــــــــر، وانتشـــــــــــار التعليم، وتأثير وســـــــــــائل اإلعالم، وفرض الدولة 

جع ملقارنة لسلطتها من خالل املؤسسات والقوانين. حتى أصبحت اليوم مناط حديث الحنين واملثالية، كمر 

 الواقع االجتماعي واالقتصادي الحالي بمثيله في املاض ي.

يشــــــــــــتمل على مؤشــــــــــــرات، وحضــــــــــــور قوي التاريخ االجتماعي املغربي يمكن لنا في هذ اإلطار، الخلوص إلى أن 

للتضامن، والتعاون، والتعاضد، واملساواة، واالستقاللية، والرض ى االجتماعية، وتغليب مصلحة الجماعة 

رد... يمكن االعتمــاد عليهــا وتنشـــــــــــــيطهــا الســـــــــــــتثمــارهــا في املســـــــــــــــاهمــة في تحقيق التنميــة االجتمــاعيــة على الف

واالقتصـــادية املندمجة في إطار أشـــكال عصـــرية تتقاســـم نفس املعين من القيم واملبادئ كهيئات االقتصـــاد 

 االجتماعي والتضامني.

 املغربتبيئة االقتصاد االجتماعي والتضامني بمسار : املطلب الثاني
يحيل اســـتحضـــار البدايات األولى لظهور االقتصـــاد االجتماعي والتضـــامني في صـــيغته العصـــرية إلى ضـــرورة   

التأكيد على أن التســـــــــــــمية أو املفهوم في حد ذاته لم يتم تداوله إال خالل ســـــــــــــنوات التســـــــــــــعينات من القرن 

النصـــــــــوص القانونية األولى، التي املاضـــــــــ ي، غير أن مالمح صـــــــــيغته العصـــــــــرية تجلت من خالل مجموعة من 

وضعتها سلطات الحماية الفرنسية في املغرب لهيكلة وإلحداث التعاونيات وكذلك الجمعيات والتعاضديات 

وذلك لتأطير املمارســـــــة في مجموعة من املجاالت وفق املقتضـــــــيات والضـــــــوابط التي تســـــــتلزمها كل هيئة على 

ر ـكـانــت من خالل  النصـــــــــــــوص القــانونيــة األولى التي عرفهــا ، وبــالتــالي بــدايــات تجليــات في هــذا اإلطــا413حــدة

 املغرب.

منظومة مؤســــســــاتية وقانونية وإدارية، كان الهدف  414لقد ورث املغرب عن االســــتعمار الفرنســــ ي واإلســــباني

من خاللها تيسير إدارة الشؤون العامة للدولة واملجتمع واستغالل املقدرات والثروات التي يزخر بها املغرب، 

                                                           
يشير املؤرخ عبد الوهاب بن منصور حول مصير القبيلة و النظام القبلي في العصر الحاضر ومستقبله في ظل فكرة املواطنة ذات املدلول  -  412

سع، وفكرة الجماعة القروية ذات املدلول اإلداري واالقتصادي واالجتماعي الضيق محل العصبية القبلية املوروثة من العصور السياس ي الوا

اإلنسانية البدائية، واملنبثقة من عوامل وظروف عتيقة ال صلة لها بالظروف العصرية والعوامل ذات املفاهيم الجديدة ويضيف محذرا من 

رت االلتفات إلى هذا املوروث اإلنساني والحضاري والثقافي العريق، فقال وسيأتي يوم تندثر فيه القبيلة باملرة كما اندثعواقب عدم االهتمام و 

ة ال داخلفي األقطار املتحضرة والشعوب املتطورة، وتبقى محلها العمارة أو الجماعة التي يرتبط أفرادها برابطة املصلحة املشتركة واملنفعة املت

طبعة ،الجزء األول، امل 1968ـ 1388رابة النسبية أنظر في هذا اإلطار: عبد الوهاب بن منصور، مؤرخ اململكة املغربية، " قبائل املغرب برابطة الق

 . 1968امللكية بالرباط، 
عبر السيرورة وهو ما أدى إلى ظهور منظومة من القواعد والضوابط واملفاهيم املستحدثة، وكذلك تبيئة أنماط من العالقات، ساهمت  413

الزمنية في إعادة صياغة عالقات الفرد، سواء االجتماعية أو مع مؤسسات مستحدثه كانت متمايزة عن البنية االجتماعية العميقة للمغرب. 

وهو ما تولد عنه مجتمع منقسم بين نظام قيم عصري وبنيات تضامن تقليدية إن التحوالت االجتماعية والتغييرات التي مست البنيات 

املمارسات ومنظومة العالقات، وكذلك تمثل القيم تؤشر إلى التساؤل عن طبيعة القيم املؤطرة للسلوك املجتمعي في عالقتها بما هو مرجعي و 

 وبين ما هو وليد الثقافة الحديثة، أثر التحول في نظام القيم وفي البنية االجتماعية خاصة مع تجلي مساحات واسعة من التضامن العضوي..
(، معاهدة الحماية التي فرضت على املغرب على تأسيس نظام جديد باملغرب 1956–1912فرضت فرنسا على املغرب نظام الحماية ) -  414

 تسند إليه مهمة اإلصالحات اإلدارية والعدلية، التعليمية، االقتصادية، املالية، العسكرية...، وضعت أجهزة إدارية ومؤسساتية وقانونية
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في توليفة  ،ت هذه العملية إقامة هياكل إدارية ومؤســــــــســــــــاتية واقتصــــــــادية جديدة وســــــــن عدة قوانينوتطلب

التقليدية ومن جهة أخرى إدماج  همعقدة حاولت أن تمزج بين حفظ بنيات املجتمع املحلي، وصـــــــــــــيانة أطر 

  415.كل ما ييسر فرض تفوق السلطة الكولونيالية

من اإلطارات والهيئات واملؤســـــــــســـــــــات التضـــــــــامنية  416ة عصـــــــــريةعرف املغرب ظهور منظوم وفي هذا اإلطار،

ظهرت في هذا الســياق  417الرســمية وغير الرســمية التي ســاهمت وال تزال تســاهم في تأطير الحياة االجتماعية

التعاونيات والجمعيات والتعاضــــــديات، وهي الهيئات األســــــاســــــية املكونة لالقتصــــــاد االجتماعي والتضــــــامني، 

دور نصـــــــــــــوص قــانونيــة بــإحــداثهــا ـكـانــت في بــدايــاتهــا محصـــــــــــــورة في عضـــــــــــــويتهــا على أول األمر من خالل صـــــــــــــــ

  418.املستعمرين

، ويتعلق األمر بتنظيم ومراقبــــة 1922فبراير  13فــــأول قــــانون تم اعتمــــاده في املجــــال التعــــاوني ـكـــان بتــــاريخ 

 1930مــاي  21 القروض املمنوحــة للتعــاونيــات االســـــــــــــتهالك، والقــانون الثــاني الــذي تم اعتمــاده  جــاء بتــاريخ

والذي وضع لينظم ويسمح بتأسيس اتحاد التعاونية لتخزين القمح والحبوب، وفي نفس السياق تم اعتماد 

  419، يتعلق بالقروض بالنسبة للتعاونيات الفالحية.1935غشت  20قانون آخر هو قانون صدر بتاريخ 

                                                           

الية وتجارية لتحقيق أهدافهما االستعمارية الستغالل املغرب كما نصت على الحفاظ على موظفي املخزن )الباشا، وهياكل اقتصادية وم

 املحتسب، أمين املستفاد...( وترك للسلطان سلطات محدودة )دوره الديني وتوقيع الظهائر( كما حرص على احترام الشؤون الدينية والقضائية

( والذي يرجع له الفضل في توطيد دعائم االدارية للحماية الفرنسية 1925-1912أول مقيم عام باملغرب ) للمغاربة وعينت الجنرال ليوتي

 1922باملغرب، بإحداث إدارة مركزية وجهوية ومحلية استعمارية تتحكم  في كافة السلطات واالستعانة بالقياد والباشوات وبعد استقالته سنة 

ة وتوسعت سلطات املقيم العام. وضعت األسس التنظيمية لسياسة الحماية. أما املنطقة اإلسبانية عينت تحول نظام الحماية إلى إدارة مباشر 

ا إسبانيا مندوبا ساميا لإلشراف على تسيير شؤون املنطقة الشمالية )الخليفية(، وكان الخليفة هو الذي يمثل السلطان في املنطقة وعاصمته

لدولية تميزت طنجة قبل توقيع معاهدة الحماية بوضعها الديبلوماس ي الخاص، وكذلك أقر مؤتمر أما طنجة فقد اخدت صفة منطقة ا .تطوان

حيث يتم تسييرها  1923وضع نظام خاص ملدينة طنجة، وكان إلنجلترا دور في إقرار نظام دولي لطنجة في مؤتمر باريس  1906الجزيرة الخضراء 

سبع له سلطة تنفيذية، مجلس تشريعي...( ويمثل السلطان املندوب. أنظر في هذا اإلطار من طرف سبع دول )لجنة مراقبة، مدير من الدول ال

"، تعريب إبراهيم بوطالب، منشورات  1943ـ1936ويليام هويسنطن،" الحماية الفرنسية باملغرب بين األوج واألفول تحت قيادة الجنرال نوكيس 

 .   2002ـ2001لبيضاء، الطبعة األولى، سنة كلية اآلداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ا
، مطبعة 2010عادل املستاوي، "سوسيولوجية الدولة باملغرب اسهامات جاك بيرك"، سلسلة املعرفة االجتماعية السياسية، طبعة  -  415

 118النجاح، ص 
416 Mohamed ayad -,audite et de ’evue marocaine déconomie sociale et développement local réalité et perspective, R 

développement, économie sociale et développement, n°18, p17 
مصطفى محسن، "في التنمية السياسية مقدمات في سوسيولوجيا اإلصالح والتحديث والتحول الديمقراطي في املغرب املعاصر"، دفاتر  -  417

 .39، مطبعة النجاح الجديدة، ص 11وجهة نظر ع 
يرجع تاريخ إنشاء أولى التعاونيات باملغرب إلى السنوات األولى من عهد الحماية الفرنسية، حيث جاءت النصوص األولى املؤطرة للمجال   418

 التعاوني، وقد صدرت في هذا الشأن قوانين تهم القروض التعاضدية، تعاونيات االستهالك، خاصة باملعمرين، وهي عبارة عن نسخ من القوانين

 ية تم تكييف بعض مقتضياتها مع واقع املغرب واستعملت كأدوات لترسيخ الحماية الفرنسية.الفرنس
 املوقع الرسمي ملكتب تنمية التعاون:  419

 http://www.odco.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=316&lang=ar  
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وني، كانت محصــــــــــــورة فقط لألجانب من ما تجدر اإلشــــــــــــارة إليه، هو أن هذه القوانين املتعلقة باملجال التعا

املعمرين واملقيمين باملغرب لالنتظام واالنخراط في إطارها ولم يكن مســــموحا للمغاربة تأســــيس تعاونيات أو 

 االنخراط فيها. 

حيث ســـــــــــــتمنح للمغاربة  1937أبريل  24املغاربة إلى حدود  ات عنواســـــــــــــتمر اســـــــــــــتئثار االنتظام في التعاوني

، والذي ســـــــــيســـــــــمح 1938يونيو  8إمكانية تأســـــــــيس واالنخراط في التعاونيات الفالحية بعد صـــــــــدور ظهير في 

للمغاربة بتأســــيس تعاونيات واالنخراط فيها في مجاالت مختلفة كالصــــناعة التقليدية والفالحة كما ســــتمنح 

 لحق للمغاربة في مجال تنظيم واالستفادة من القروض املمنوحة للتعاونيات.سلطات الحماية نفس ا

وحكمت هذا التحول في التعامل مع املغاربة في املجال التعاوني خلفيات ســــــــــــياســــــــــــية واقتصــــــــــــادية برغماتية 

وتجلى الدافع الساس ي  في رغبة سلطات الحماية التنفيس  420تصب في ضمان مصلحة االستعمار الفرنس ي،

االحتقان الســـياســـ ي الذي ســـاد في تلك املرحلة، وبالتالي كبح تنامي منســـوب املطالب اإلصـــالحية التي من جو 

بـاشـــــــــــــرت الحركـة الوطنيـة املغربيـة )كتلـة العمـل الوطني( والتي تجلـت بـدايتهـا الواضـــــــــــــحـة ابتـداء من مـذكرة 

 1933.421مطالب الشعب املغربي لإلصالح سنة 

لطات الحماية الترخيص بذلك، للتقليل من تداعيات الجفاف وتجلى الدافع االقتصــــــــــادي في اضــــــــــطرار ســــــــــ

، والذي تسبب في نفاد مخزون املواد األولية الضرورية لتلبية طلبات 1937الذي ضرب القرى املغربية سنة 

وبالتالي لينة سلطات الحماية موقفها  السوق الداخلية املغربية والفرنسية باألساس من املنتجات املغربية،

إلطــــار من أجــــل تنظيم وهيكلــــة عمليــــة جمع وتخزين املواد األوليــــة لتفــــادي نفــــاد املخزون، أمــــام في هــــذا ا

 422اضطرارها الستيراد املواد األساسية بأسعار مرتفعة من السوق الجزائرية.

واملراهنة  423باهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع، 1983بعد االســــــتقالل تميزت هذه املرحلة وإلى حدود ســــــنة

مجموعة من الســــــياســــــات العمومية، وبخاصــــــة في العالم القروي، وفي املجال الفالحي، نتيجة لهذه  عليه في

 .1983424في عام  2000إلى حوالي  1957تعاونية في عام  62السياسة تضاعف عدد التعاونيات من 

                                                           
إلى توظيف القطاع التعاوني كأحد امليكانيزمات األساسية للضبط في املجال القروي، ومن جهة أخرى، سعت سلطات الحماية الفرنسية  420

نه وتوليد روابط جديدة للعالقات التضامن داخل هذا املجال الجغرافي. ورغم كون حق االنتظام واالنخراط في تعاونية مكفوال بالقانون إال أ

ستفيد منه إال العناصر التي كانت مندمجة في سياسة االستعمارية من األهالي كان مشروطا بترخيص وتصريح من قبل سلطات الحماية وال ي

 املحليين.

. 1948ـ أنظر في هذا اإلطار عالل الفاس ي، " الحركات االستقاللية في املغرب العربي"، دار الطباعة املغربية، الطبعة الثانية، تطوان،   421

من نهاية حرب الريف حتى بناء الجدار السادس في الصحراء، مطبعة الرسالة، الرباط،  وكذلك عبد الكريم غالب، " تاريخ الوطنية باملغرب

1987. 
  117محمد كريم، "االقتصاد االجتماعي باملغرب التنمية املعاقة ... مرجع سابق ص   422
، وتجلى ذلك في تقديم منح مادية وقامت الدولة بتعبئة السبل الكفيلة وفق منظورها، ليطلع القطاع التعاوني باألدوار التي رسمت له  423

، ومساعدات عينية، وتوزيع أراض ي، ومقرات على التعاونيات، باإلضافة إلى وضع مؤطرين وتقنيين من اإلدارات التقنية رهن إشارة التعاونيات

 مردوديتها اإلنتاجية. ملساعدتها سواء على مستوى التدبير والتسيير اإلداري واملحاسباتي أو على مستوى اإلنتاجي، بهدف الرفع من

أنظر في هذا اإلطار أحمد البرنوص ي، " املمارسات التعاونية تعاونيات استعمال اآلالت الفالحية باللوكس. أطروحة السلك الثالث"،   424

 .1991املدرسة الوطنية الفالحية، بمك ناس
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هذا االهتمام تجلى كذلك في إصـــــــــــــدار عدة نصـــــــــــــوص قانونية، مثل النص الذي يجيز إنشـــــــــــــاء التعاونيات 

والتعاونيات الزراعية داخل وخارج اإلصــــــــــــالح  426والنصــــــــــــوص الخاصــــــــــــة بتعاونيات اإلســــــــــــكان، 425املعدنية،

 الزراعي... 

أحدث مكتب تنمية التعاون الذي عهد إليه بتعميم الثقافة التعاونية، والتشــــــــــجيع على إحداث التعاونيات 

ة عمومية لدعم كمؤســـــــــــــســـــــــــــ 1975،428أبريل  23وأعيد تنظيمه بمقتضـــــــــــــ ى ظهير  1962،427ودعمها ســـــــــــــنة 

 التعاونيات في مجاالت التكوين واإلعالم واملساعدة القانونية... 

لقـد اســـــــــــــتطـاع القطـاع التعـاوني أن يحقق دينـاميـة مهمـة وتمكن من ولوج مجـاالت جـديـدة وميـادين واعـدة 

ذات ميزة تنافســـــــــــية في الســـــــــــوق، كاألعشـــــــــــاب الطبية، وزيت األركان، والصـــــــــــبار، وإنتاج وتســـــــــــويق العســـــــــــل، 

خـدمـات االجتمـاعيـة... وارتفع العـدد اإلجمـالي للتعـاونيـات من خالل إحصـــــــــــــائيـات مكتـب تنميـة التعـاون، وال

وبالرغم مما عرفته الســــــــنوات األخيرة من ارتفاع في وتيرة تأســــــــيس  2015،429و  2005ثالث أضــــــــعاف ما بين 

، وهو ما ال 430ي املائةف 3التعاونيات، فإن نســـــــبة الســـــــاكنة النشـــــــيطة يســـــــتوعبها القطاع التعاوني ال تتجاوز 

 في املئة من الساكنة النشيطة.  10يتناسب مع املعدل الدولي املتمثل في 

، وتحقيق الرهـانـات 431وفي إطـار الرغبـة في توفير بيئـة مؤســـــــــــــســـــــــــــاتيـة وقـانونيـة مالئمـة للنهوض بـالتعـاونيـات

بتنســـــــــــــيق وتعـــاون مع جـــل املتـــدخلين  432املتعلق بـــالتعـــاونيـــات 112.12املوكول لهـــا، تم إعـــداد القـــانون رقم 

والفاعلين واملهتمين بالقطاع التعاوني، وحددت أهداف هذا القانون في إعادة تنظيم املؤســـــســـــات التعاونية 

وفق تصـــور جديد، يمكن هذه املقاوالت من االنخراط في صـــيرورة التحوالت التي عرفها املحيط االقتصـــادي 

 الوطني والدولي.

                                                           
( في إحداث املنطقة املنجمية بتافياللت 1960)فاتح دجنبر  1380جمادى الثانية  11صادرفي 1.60.019يتعلق األمر بالظهير الشريف رقم  - 425

( والذي تم تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف 3818الصفحة  -( 1960دجنبر  23)1380رجب  4بتاريخ  2513)الجريدة الرسمية عدد 

جمادى  11صادر في  1.60.019( يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1975غشت 30) 1395شعبان  21بتاريخ  1.74.446رقم بمثابة قانون 

 .1975أكتوبر  29. 1395شوال  23بتاريخ  3287(( الجريدة الرسمية عدد 1960)فاتح دجنبر 1380الثانية 

( بمثابة قانون يتعلق بالقرض 1968ديسمبر  17) 1388من رمضان  26في  صادر 552. 67التعاونيات السكنية املرسوم امللكي رقم  - 426

 .1969فاتح يناير  1388شوال  12بتاريخ  293العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي )الجريدة الرسمية عدد 

 .1962شتنبـر  18. 1382ني ربيع الثا 18املؤرخ في  1.62.146مكتب تنميـة التعـاون املحدـث بالظهيـر الشريـف رقم   - 427

بتاريخ  3264( الجريدة الرسمية عدد 1975أبريل  23) 1395ربيع الثاني  11بتاريخ  1.73.654الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  - 428

 يتعلق بمكتب تنمية التعاون  1393الصفحة  21/05/1975
 .8، ص 2017ن مكتب تنمية التعاون ، صدر ع2015النشرة اإلحصائية للتعاونيات واتحاداتها باملغرب  -  429
(، تصريح خالل الندوة 2011ـ 2007عزيز أجبيلو، مدير الدراسات والتعاون والتشريع بالوزارة املكلفة بالشؤون االقتصادية والعامة ) -  430

 األسواق املتنقلة. 2009الصحفية يوليوز 
املتعلق بالنظام األساس ي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية  8324.حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في أحكام القانون رقم  -  431

التعاون، بالنظر إلى وجود مجموعة من املقتضيات التي أصبحت ال تساير تحوالت املحيط االقتصادي واالجتماعي للتعاونيات، والتي أصبحت 

 معيقة للتطورات التي عرفها القطاع، وفق ما تمت اإلشارة إليه من قبل.
أمام املجلس الحكومي  2011شتنبر  7املتعلق بالتعاونيات، والذي تم تقديمه بتاريخ  12.112م إصدار قانون جديد، هو القانون رقم ت  432

 .6318بالجريدة الرسمية عدد  2014ديسمبر  18املوافق ل  1436صفر  25والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 
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، فهي األخرى شــــــــــهدت نفس مســــــــــار القطاع التعاوني في مقاربة املســــــــــتعمر للمجال أما بالنســــــــــبة للجمعيات

فبعدما خضـــــــــــــع املغرب لنظام الحماية الفرنســـــــــــــية واالســـــــــــــتعمار اإلســـــــــــــباني، عملت هذه القوى الجمعوي، 

،  لتيســـــــــــــير 433األجنبية على توطين أنماط وبنيات انتظام وتنظيم مســـــــــــــتحدثة عن الواقع املشـــــــــــــار إليه قبال

ط والتنظيم واالنتظام، عبر آليات قانونية ومؤسساتية وسياسية والتي شابتها عدة اختالالت، عملية الضب

أفضــــــــــت إلى بناء دولة متعالية، مركزية وبيروقراطية، تنزع نحو االســــــــــتبداد واالســــــــــتغالل وســــــــــوء اســــــــــتعمال 

 املسؤولية اإلدارية والسياسية واملوارد العمومية.

الجمعيات كشـــــــــكل من أشـــــــــكال االنتظام، حيث برزت أول النصـــــــــوص  وفي هذا الســـــــــياق تم اســـــــــتيراد وتبيئة

القانونية املنظمة للجمعيات مع الســــــنوات األولى للحماية الفرنســــــية باملغرب، وكان االنتظام فيها في البداية 

  -حكرا على املســـــتعمرين فقط، لكن ما فتئ أن تم تعميم حق االنتظام في إطارها ليشـــــمل حتى األهالي، ولكن

تأرجحت مواقف الســـــــلطات االســـــــتعمارية تجاه هذه الجمعيات بين التشـــــــجيع عندما يتعلق  -عامة بصـــــــفة 

 . 434األمر بجمعيات تخضع لتوجيه اإلدارة وتخدم غاياتها، وبين التضييق واملنع في حالة العكس

ظهائر وتجلت التمظهرات األولى لتقنين الجمعيات ومجال الحريات العامة، إبان فترة الحماية في إصـــــــــــــدار 

مـــاي  24حول الصـــــــــــــحـــافـــة، وظهير  1920نونبر  20، وظهير 1918فبراير  9، وظهير1914أبريـــل  27كظهير 

حول حريـة االجتمـاع، وتســـــــــــــتمـد هـذه  1914مـارس  26املنظم للحق في تـأســـــــــــــيس الجمعيـات، وظهير  1914

رتبطة بضــــمان النصــــوص روحها من التشــــريع الفرنســــ ي، لكن درجة ليبراليتها كانت أقل، لدوافع ســــياســــية م

 ضبط املجتمع املغربي وضمان استمرارية الحضور الفرنس ي باملغرب.

ومــا تجــدر اإلشــــــــــــــارة إليــه، أن بروز الجمعيــات في هــذا الســـــــــــــيــاق لم يحــل دون اســـــــــــــتمرار األنمــاط التقليــديــة 

معا للمجتمع املغربي ســــــــــــواء في املدن أو البوادي، وهو ما يخلص بنا إلى اإلقرار باســــــــــــتمرار تعايش النمطين 

  435داخل املجتمع املغربي.

خالل الســـــنوات األولى التي أعقبت اســـــتقالل البالد، لم تتطور الحياة الجمعوية على عكس ما كان متوقعا، 

التي  436بل ظلت املمارســــــة الجمعوية محصــــــورة في حيز ضــــــيق، لم يخرج فيه عن فلك األحزاب الســــــياســــــية،

                                                           
بحكم األثر العميق الذي أحدثته وتركته واستمر إلى يومنا الحالي حيث تتجلى مالمحه بدون  سنركز على الحماية الفرنسية باألساس -  433

 الحاجة إلى من يرشد إليها. 
بطابعه التضييقي، حيث كان يفرض على كل من يريد تأسيس جمعية، سواء كان مغربيا أو  1914ماي  24على سبيل املثال تميز ظهير  -  434

بلي بذلك، كما كان يمنح لإلدارة حق املراقبة اإلدارية الضيقة، التي تصل إلى حد معارضة تأسيس جمعية ما، في فرنسيا، ضرورة التصريح الق

 أجل ثالثة أشهر انطالقا من التصريح األخير.
ي عرفها املغرب ف "ينبهنا الباحث عبد هللا حمودي، إلى أنه من الصعب الحسم قطعيا في مسألة استمرار أو انفصال التنظيمات املدنية التي  435

ي فوز  السياق االستعماري، وتلك التي ميزت املجتمع املغربي تاريخيا فهناك تشكيالت مدنية نابعة من التجربة التاريخية الخاصة ملجتمعنا أنظر

 .2013 – 06 - 05بوخريص "سوسيولوجيا العمل الجمعوي باملغرب مالحظات أولية"، نشر في االتحاد االشتراكي يوم 

ذلك بالنظر للزخم السياس ي الكبير الذي ميز تلك املرحلة رغم بعض االستثناءات األقل ارتباطا باألحزاب السياس ي مثل جمعيات قدماء  -  436

 التالميذ، الجمعيات الرياضية، الجمعيات اإلحسانية ، جمعيات العلماء.
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ـــــانــــــت مهيمنــــــة في تلــــــك املرحلــــــة، حيــــــث ظهرت في تلــــــك ال فترة مجموعــــــة من الجمعيــــــات املوازيــــــة لحزب ـك

 واالتحاد الوطني للقوات الشعبية. 437االستقالل،

في خضـــم تدافع ســـياســـ ي ميز تلك الحقبة، رغم  438وقد ظل الحق في تأســـيس الجمعيات محط تضـــييق كبير

ت، والذي يتضمن ثالثة ظهائر، الظهير املنظمة لتأسيس الجمعيا ،1958صدور ظهير الحريات العامة سنة 

نونبر  15الصادر في  1-58-376من خالل الظهير رقم  الظهير املنظمة لالجتماع، والظهير املنظمة الصحافة

 440الذي أسس اإلطار القانوني لتأسيس الجمعيات. 1958،439

وجاء التحول في اســــــتراتيجية الدولة أي  مع مطلع التســــــعينات تغيرت اســــــتراتيجية الدولة اتجاه الجمعيات،

ثة، انطالقا من ســـــــــــــياق تداعيات أزمة ســـــــــــــنوات الثمانينيات وبداية تالشـــــــــــــ ي وتراجع التدخل املرحلة الثال

بالنظر إلى ســـــــــــــياســـــــــــــة التقشـــــــــــــف املالي الذي ســـــــــــــلكته الدولة في إطار برنامج  التقويم  441االجتماعي للدولة،

 . 442الهيكلي

                                                           

 من األحزاب "الديموقراطية" أو تلك التي وصفة بالقريبة من اإلدارةظل الفاعل الحزبي حاضرا في املجال الجمعوي بشكل مباشر أو مستتر  - 437 

هذا االرتباط الكوكبي ومازال مستمرا لحد اليوم سواء انتهجته حتى األحزاب الحديثة التأسيس "أحزاب العهد الجديد" إذ يشكل نقطة 

 املجال في تحقيق القرب وتعبئة شبكة من العالقات االنتخابيةاستقطاب قوية لألحزاب السياسية بالنظر لإلمكانيات الفعالية التي يوفرها هذا 

ت استقطاب فئة الشباب وإذا أردنا تتبع تطور العمل الجمعوي من بداية االستقالل إلى اآلن، يجب التأكيد على معطى أول هو أن هذه الجمعيا

يم وخلفيات إيديولوجية ومرجعية تدعم نضال هذه األحزاب في غالبيتها كانت بشكل مباشر أو غير مباشر تدور في فلك العمل السياس ي وفق ق

من أجل دمقرطة النظام السياس ي واملجتمع وتأطير الشباب والناشئة حيث اعتبرتها أدرعها القطاعية واالجتماعية سواء بشكل مباشر أو غير 

 مباشر وظلت مرجعية تنظيمية وفكرية لهذه الجمعيات..
بادرة ا في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو، خالل عقود ما بعد االستقالل، والقائم على محاربة كل متوجه الدولة، في املغرب كم -  438

لتحرر السكان ولتحمل مسؤوليتهم، باسم االعتبارات األمنية، حال دون تنمية الفعل الجمعوي. وبالتالي، فبروز الحركة الجمعوية كظاهرة 

ركزية األمنية للسلطة السياسية واالجتماعية وقبول الدولة لتفويض جزء من السلطة التي تمسك بها، حديثة، غير مفصولة عن تجاوز امل

لفائدة املجتمع املدني. يتعلق األمر إذن باالنتقال من مجتمع خاضع لوصاية سلطة الدولة إلى مجتمع قائم على اقتسام السلطة ومشاركة 

 لد، عبر تنظيماتهم املدنية.السكان في الحياة االجتماعية والسياسية للب

( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات الجريدة الرسمية 1958نونبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376الظهير الشريف رقم  - 439 

 (1958نونبر  27) 1378جمادى األولى  16مكرر الصادرة بتاريخ  2404عدد 
)بتنظيم حق 1958نونبر  15( 1378الصادر في جمادى األول  1.58.376وجبه الظهير الشريف رقم املغير واملتمم بم 75.00القانون رقم   -440

 (.2002يوليوز  23) 1423جمادى األول  12بتاريخ  1.02.206تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 ما دفعها إلى محاولة إعادة صياغة مرتبكة لوظائفها في املجال(، Etat’désengagement de Lتخلي الدولة عن أولوية امللف االجتماعي ) -  441

االجتماعي بالخصوص )التعليم، الصحة...(، ما انعكس سلبا على قدرة الدولة في ضمان استقرارها وتوازنها والحفاظ على السلم االجتماعي 

 الذي كانت تضطلع به في الفترات السابقة.
طبق املغرب برنامج التقويم الهيكلي، عقب أزمة مالية خانقة، وقد استهدف باألساس خفض النفقات االجتماعية، من أجل تقليص  -  442

% من الناتج الداخلي الخام. ويتضمن التقويم الهيكلي محورين، فمن  12النفقات العمومية، بالنظر إلى حجم عجز امليزانية الذي بلغ أكثر من 

من أجل تقليص الطلب العام على املدى القصير، وتندرج هذه التدابير أساسا ضمن االتفاقية مع صندوق النقد الدولي، ومن جهة جهة تدابير 

 ى هيأخرى تدابير من اجل الزيادة في العرض، بفضل اإلصالحات الهيكلية، وبعض هذه التدابير ممولة بقروض من البنك العاملي. والتدابير األول

 ديدا بالنسبة للنفقات االجتماعية، بما أنه ينبغي تقليص السريع لعجز امليزانية.التي شكلت ته
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الجمعيات، أدخلت عليه مجموعة  تأســــــــــــيس يضــــــــــــبط بموجبه حق الذي 1.58.376الظهير الشــــــــــــريف رقم 

تم تعــــديلــــه وتتميمــــه بهــــدف مالءمتــــه مع التطورات التي عرفهــــا واقع التعــــديالت والتغييرات املهمــــة، حيــــث 

 املمارسة في هذا اإلطار، غير أن ذلك لم يغير في جوهره الش يء الكثير.

 وفق التالي:   وفي هذا اإلطار نورد هذه التعديالت بالتسلسل الزمني

الصـــــــــــــــادر  1973أبريـــل  10املوافق ل  1393ربيع األول  6بتـــاريخ  1.73.283الظهير بمثـــابـــة قـــانون رقم  (1

، حيــث تم تغيير 1973أبريــل  11املوافق ل  1393ربيع األول  7بتــاريخ  3154بــالجريــدة الرســـــــــــــميــة عــدد 

بمثــابــة قــانون رقم  من الظهير 1443بمقتضـــــــــــــ ى الفصــــــــــــــل  1.58.376من الظهير رقم  2وتتميم الفصــــــــــــــل 

من  1بمقتضــــــــــــ ى الفصــــــــــــل  1.58.376من الظهير رقم  14، وكذلك تم تغيير وتتميم الفصــــــــــــل 1.73.283

من الظهير رقم  30كما تم تغيير وتتميم الفصـــــــل الســـــــالف الذكر،  1.73.283الظهير بمثابة قانون رقم 

 الذكر.  السالف 1.73.283 من الظهير بمثابة قانون رقم 1بمقتض ى الفصل  1.58.376

الصادر 1992سبتمبر  28املوافق ل  1413من ربيع األول  30الصادر في  2.92.719 املرسوم بقانون رقم (2

، 1992ســـــــبتمبر  28املوافق ل 1413ربيع األول  30مكرر مرتين بتاريخ  4169في الجريدة الرســـــــمية عدد 

 1378جمادى األولى  3الصـــــــــــــادر في  1.58.376من الظهير رقم  445 32و 18444بتغيير وتتميم الفصـــــــــــــلين 

 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. 1958نوفمبر  15املوافق ل 

املوافق  1423من جمادى األولى  12بتاريخ  1.02.206الصــــــادر بتنفيذه الظهير رقم  75.00القانون رقم  (3

اكتوبر  10املوافق ل  1423عبان شــ 3بتاريخ  5046الصــادر بالجريدة الرســمية عدد  2002يوليو  23ل 

2002. 

                                                           
" الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع  1الفصل  -  443

 نونية العامة املطبقة على العقود وااللتزامات.".األرباح فيما بينهم. وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القا
ال يجوز أن تتلقى األحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياس ي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات املحلية "  18الفصل  -  444

أعاله،  18نفة الذكر"  تم تغيير وتتميم الفصل واملؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات واملؤسسات اآل 

 18( بتغيير وتتميم الفصلين 1992سبتمبر  28) 1413من ربيع األول  30الصادر في  2.92.719بمقتض ى املادة األولى من املرسوم بقانون رقم 

م حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية ( بتنظي1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376من الظهير الشريف رقم  32و

 (.1992سبتمبر  28) 1413ربيع األول  30مكرر مرتين بتاريخ  4169عدد 
التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها  الجمعيات يتعين على " 32الفصل  -  445

املشار  الجمعيات ط بموجب قرار من وكيل وزارة االقتصاد الوطني في املالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكهااإلعانات املذكورة. وتضب

مراقبة  إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء امليزانية والحسابات املشار إليها في الفقرة األولى، وتجرى على دفاتر الحسابات

 و 12.000 أعاله بغرامة يتراوح قدرها بينالفقرة  في املنصوص عليهويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار مفتش ي هذه الوزارة. 

 2.92.719أعاله، بمقتض ى املادة األولى من املرسوم بقانون رقم  32فرنك، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا." تم تغيير وتتميم الفصل 100.000

ربيع األول  30مكرر مرتين بتاريخ  4169الصادر في الجريدة الرسمية عدد 1992سبتمبر  28املوافق ل  1413من ربيع األول  30الصادر في 

 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376من الظهير الشريف رقم  32و 18، بتغيير وتتميم الفصلين 1992سبتمبر  28املوافق ل 1413

 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات 1958نوفمبر  15املوافق ل 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/http:/www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%82+%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/http:/www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D9%82+%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-01&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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تعتبر التعاضديات أحد الهيئات املكونة لالقتصاد االجتماعي والتضامني، فرغم التمايز التنظيمي الذي هي 

عليه مع باقي مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني، إال أنها تتقاسم معه مجمل القيم واملبادئ األساسية 

 د االجتماعي والتضامني.التي تعتبر محددة لالقتصا

وما ينسحب على باقي مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني من حيث النشأة ينطبق على التعاضديات في 

املغرب، حيث شــــــــكل ظهورها األول مرة كصــــــــيغة لالنتظام من أجل تلبية حاجيات خاصــــــــة ولتحقيق غرض 

 اجتماعي، كانت مع مجيء االستعمار للمغرب.

حيث ثم إحداث تعاضـــــديات عدة  446التعاضـــــدي في املغرب إال في عهد الحماية الفرنســـــية،لم يظهر النظام 

 بغرض إشباع حاجيات اإلدارة االستعمارية في قطاعات متعددة نذكرها كالتالي: 

 .1919إحداث الجمعية األخوية للتعاون املشترك وميتمو موظفي األمن الوطني سنة  -

 .1928املباشرة تأسست سنة إحداث تعاضدية الجمارك والضرائب غير  -

، وقد 1929إحداث الهيئات التعاضـــــدية ملوظفي اإلدارات واملصـــــالح العمومية باملغرب تأســـــســـــت ســـــنة  -

جـاءت لتتميم عمـل "جمعيـة اإلنقـاذ األخويـة للتربيـة والتعليم والفنون الجميلـة واألثريـات" وهي جمعيـة 

عرض لهــا املؤمن أو ذوي حقوقــه في إطــار ذات هــدف غير ربحي، تقوم بتحمــل املخــاطر التي يمكن إن يت

 تضامني عن طريق االشتراكات التي يؤديها منخرطوها.

 . 1946إحداث التعاضدية العامة للبريد واملواصالت تأسست سنة  -

إحداث الصــــــندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي كاتحاد للجمعيات التعاضــــــدية بالقطاع العام  -

1950. 

ويعرف الفصل األول من  1963،447يتم وضع إطار قانوني مؤطر للتعاضديات سنة لكن بعد االستقالل، س

ــــــــــــــــر التعاضــــديات "أن جمعيات التعاون املتبادل هي هيئات ال تهدف إلى اكتســــاب أرباح وإنما تعتزم  ــــــــــــــــيـ ــــــــــــــــهـ ظـ

بواســــــــطة واجبات انخراط أعضــــــــائها القيام لفائدة هؤالء األعضــــــــاء أو عائالتهم بعمل من أعمال اإلســــــــعاف 

 ضامن والتعاون مداره الضمان من األخطار الالحقة باإلنسان".والت

 1383من جمادى اآلخرة  24والصـــــادر في  1.57.187لقد عرف القطاع التعاضـــــدي منذ صـــــدور الظهير رقم 

بسن نظام أساس ي للتعاون املتبادل عدة تطورات، كان لها األثر اإليجابي بخاصة  1963نونبر  12املوافق ل 

 ولى من صدوره وتفعيل مقتضياته.في املراحل األ 

                                                           
446 : nouvelle gouvernance au sein des sociétés aire organiser par le CNOPS sous le thèmeSémin - mutualistes. Par Driss Daddi 

directeur de la protection des travailleurs INPTS 25 janvier 2008 ministère de l'emploi et la formation professionnelle 

direction de la protection sociale des travailleurs. 

 الـمـتـبـادل ( بـسـن نـظـام أسـاسـي للـتـعـاون 1963نـوفـمـبـر  12) 1383جـمـادى الـثـانـيـة  24بـتـاريـخ  1.57.187الـظـهـيـر الشريف رقـم  - 447
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وقد تم تكليف وزارتي التشــــــغيل واملالية بمهمة مراقبة التدبير اإلداري واملالي للتعاضــــــديات، واملصــــــادقة عل 

س قوانينها، والحرص على املحافظة على التوازن املالي لها، باإلضــــافة إلى الصــــالحيات الرقابية التي خولها نف

 منه. 24إلى  19وكذلك الفصول من  16و 15الظهير من خالل الفصلين 

من هذا يمكن لنا أن نؤكد أنه ســـــــــــبق تواجد مؤســـــــــــســـــــــــات االقتصـــــــــــاد االجتماعي والتضـــــــــــامني في املغرب من 

في أول  1987ســــــنة وتشــــــكل  تعاونيات وجمعيات وتعاضــــــديات وجودها عن تداول واســــــتعمال هذا املفهوم،

 " في مثن الخطاب الرسمي.ظهور لهذا املفهوم "االقتصاد االجتماعي والتضامني

وجاءت بداية التداول في ســــــــاحة الخطاب املؤســــــــســــــــاتي والســــــــياســــــــ ي في املغرب في البرامج الحكومية، خالل  

النــدوة الــدوليــة التي نظمتهــا الوزارة املنتــدبــة لــدى الوزير األول املكلفــة بــالتخطيط في موضـــــــــــــوع "االقتصــــــــــــــاد 

  448االجتماعي ومكوناته في املغرب".

أن الدولة هي التي بادرة إلى إقحام هذا "املفهوم في الثقافة الســــــــــــياســــــــــــية والتدبيرية الرســــــــــــمية  ما يشــــــــــــير إلى

كتعبير عن تحول يلوح في األفق على مســــــــــتوى تدبير االختالل االجتماعية واالقتصــــــــــادية... ومن ذلك الوقت 

  .والتيين واملدنيينمتواتر التداول في الفضاء العمومي بين الفاعلين الد 449بات استعمال هذا املفهوم"

ـــــــــــــــــــــــ 1988كما ورد هذا املفهوم في املخطط التوجيهي للتنمية االقتصـــــــــــادية واالجتماعية للفترة  . حيث 1992ـ

اعتبر هذا املخطط "أن االقتصــــــــــاد االجتماعي أصــــــــــبح يشــــــــــكل بديال لتحقيق التنمية املســــــــــتدامة من خالل 

نيد املوارد واملؤهالت بأقل تكلفة، ومن القدرة على خلق فرص شـــــــــــــغل جديدة، اعتمادا على خلق مناخ لتج

ثم أداة لتكييف اســـــــــــتراتيجية لتنمية االجتماعية مع الظروف االقتصـــــــــــادية واإلكراهات الجديدة وتحديات 

    .450العوملة"

 الثاني: رهانات االقتصاد االجتماعي والتضامني باملغرب  املبحث
 االجتماعيالستدعاء االقتصاد : الرهان االجتماعي املطلب األول 

م تأمام العجز املرتبطة بشـــــــــــــكل قوي بمخرجات الســـــــــــــياســـــــــــــات العمومية االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية التي 

اعتمادها في املغرب، وكذلك في ســـــــــــــياق تداعيات األزمات االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية الوطنية والدولية على 

 الواقع االجتماعي لفئات عريضة من الشعب.

لضـــــــــــــب قصـــــــــــــرية ال الضـــــــــــــغطتراجع الدولة على املســـــــــــــتوى االجتماعي، تحت قادت اللبرالية االقتصـــــــــــــادية و 

من املؤســـــــــــســـــــــــات املالية الدولية، إلى انكســـــــــــارات واختالل كبيرة التوازنات املاكرو اقتصـــــــــــادية واملالية بوحي 

                                                           
448Abdelkhalak touhami, "économie sociale au Maroc état de lieux et perspectives d’avenir », in l’économie sociale au  - 

magrébe, de la confédération espagnole des entreprise de l’économie sociale ( cepes) 2008 p :12 
 .51ص    ,2012 أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، التنمية املعاقة وجدلية االقتصاد واملجتمع"  محمد كريم، "االقتصاد االجتماعي باملغرب:  449
450 Abdelah Ait hadout, recentre africaine sur - "développement approprié économie sociale et solidaire levier de’l  ,»keniyta 

/ mehdiya du 20 au 24 octobre 2010, réseau marocain de l’économie sociale et solidaire. 

http://www.biblio.ma/cr5/ar/index.php?lvl=publisher_see&id=830
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ومشـــاكل اجتماعية، وال أدل على ذلك مؤشـــرات التنمية البشـــرية، التي ظلت تعاند البرامج املختلفة التي تم 

 .ا بغرض تدارك العجز االجتماعيوضعه

بالنســـــــبة للمغرب، يمكن اعتمادها كمرجع في التأشـــــــير على الوضـــــــع  451فتحليل مؤشـــــــرات التنمية البشـــــــرية

االجتماعي )عبد هللا ســــاعف، اإلدماج واإلقصــــاء(، زاد من حدة ذلك، إهمال الدولة لســــنوات طوال مســــألة 

اســات العمومية ملرحلة ما قبل نهاية عشــرية التســعينات التنمية البشــرية، فالتوجه العام الطاغي على الســي

 واختيار الليبرالية االقتصادية. 452من القرن املنصرم، اعتمدت على وضع آليات لتحديث االقتصاد،

وتتأســـــــــــــس العقيدة الليبرالية، على تصـــــــــــــغير دور الدولة وحصـــــــــــــره في الجانب الســـــــــــــيادي، في مقابل التقتير 

واالجتمــاعي، والــذي تحول وفق هــذ املنظور نظريــا إلى مجرد      ســـــــــــــلطــة والتقليص في دورهــا االقتصــــــــــــــادي 

محلية، باملوازاة مع تزايد نفوذ الشــــــــركات متعددة الجنســــــــية واملنظمات الدولية، على حســــــــاب مســــــــؤوليات 

  الدولة السياسية الخارجية، ومسؤولياتها الداخلية تجاه املجتمع.

يـة واالجتمــاعيــة العــامليــة، ومـا تالهـا من تـداعيــات كشـــــــــــــف عـدم لكن أمـام توالي األزمـات االقتصــــــــــــــاديـة واملـال

صـــواب هذا الخيار، وزعزع اليقين فيه أمام الكلفة االجتماعية لتبني الســـياســـات الليبرالية االقتصـــادية، في 

تهـديـد الســـــــــــــلم االجتمـاعي داخـل الـدول وزيـادة الفقر والهشــــــــــــــاشــــــــــــــة، وارتفـاع البطـالـة، واتســــــــــــــاع الفروقـات 

 .تنزاف املوارد الطبيعية، وإلحاق الضرر بالبيئة، وتدني جودة الحياة..االجتماعية، واس

ما يزيد في إشاعة  453وفي هذا السياق من أفول الدولة وإضعافها إلى درجة ضهور مصطلح "الدولة الرخوة"،

إمكانيات الفوضـــ ى، وعدم االســـتقرار وإثارة الحســـاســـيات املذهبية والطائفية، األمر الذي زاد من هشـــاشــــة 

دولة، وأضـــعف إمكانية ســـيطرتها الســـياســـية واالجتماعية أمام االضـــطرابات والتوترات الداخلية والعجز ال

 أمام الصدمات الخارجية.

كمخرج حقيقي  454صالح السياس ي،ضرورة اإل  من من خالل ما اعتمل فيه،و السياق الوطني و على مستوى 

من هــذه األزمــة، ومحــاولــة العمــل على اســـــــــــــتــدراك خصــــــــــــــاص املتراكم الــذي زاد من تعميقهــا تطبيق برنــامج 

 التقويم الهيكلي، لتسديد ديونه ومحاولة إعادة التوازن على املستوى املاكرو اقتصادي.

                                                           
 سين" مفهوم التنمية البشرية له أبعاده النظرية وتطبيقاته العملية وتطوراته امليدانية، وهذا ما جعل الباحث االقتصادي الهندي "أمارتيا -  451

(Amartya Kumar Sen, 1933 سنة )يؤكد على أن جوهر التنمية يرتكز على ثالث مقومات: قيمة جوهرية وقيمة أدائية وقيمة بنائية،  1990

، الكويت 303، ترجمة شوقي جالل، عالم املعرفة، العدد ”بحيث ال يمكننا أن نتصور أحدهما في غياب اآلخر. أنظر أمارتيا صن، "التنمية حرية

 . 2004مايو 
 2006قرير الخمسينية، "املغرب املمكن إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"، تقرير جماعي، مطبعة دار النشر املغربية ،  - 452

 .99ـ  98ـ  97ـ  96ص
،  Gunnar Myrdal, 1898- 1987(("الدولة الرخوة" أو "الدولة الفاشلة" هو مفهوم استخدمه في أواخر الستينيات املفكر )غونار ميردال( -  453

ومن سمات هذه الدولة انتشار الفساد وترهل الجهاز االداري وتجاهل حكم القانون، وضعف سطوة الدولة وتغليب مصالح االفراد الخاصة 

 على املصالح العامة بحيث توظف أجهزة الدولة ومنظومتها لخدمة املصالح الخاصة.
هدف السياسة االجتماعية في؛ تحسين وتعزيز نوعية الحياة  1995نمية االجتماعية في "كوبنهاكن" سنة حدد مؤتمر القمة العاملي للت -  454

عية، للناس كافة، وهو هدف يتطلب القطع النهائي مع املفهوم الضيق للتنمية االجتماعية، وبالتالي تغيير نظرة األنظمة إلى سياساتها االجتما



 مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية

 

243 
 

ساس املرفق الخدماتي هذا البرنامج الذي دشن ملسلسل من التراجعات على املستوى املرفق العمومي، وباأل 

االجتمــاعي مثــل الصـــــــــــــحــة والتعليم وخــدمــات أخرى، مــا زاد الواقع االجتمــاعي تعقيــدا وأثر على االســـــــــــــتقرار 

 السياس ي للمغرب، وكذلك على تصنيفه دوليا في مجموعة من التقارير.

تاريخها  بعدما واجهت املغرب تحديات اقتصـــــادية وســـــياســـــية واجتماعية كبيرة كادت في لحظات عديدة من

أن تعصــــــف باالســــــتقرار الســــــياســــــ ي والســــــلم االجتماعي، شــــــهد املغرب في العشــــــر ســــــنوات األخيرة من القرن 

العشــــــــــــرين، ســــــــــــاهمت هذه الظروف في إنضــــــــــــاج الواقع على مجموعة من األصــــــــــــعدة ضــــــــــــاعف من مفعولها 

 التحوالت الجيوسياسية العاملية والضغوط اإلقليمية والدولية.

منه شريحة واسعة من الشعب بسبب تفاقم أزمة الواقع االقتصادية واالجتماعية،  هذا الواقع الذي يعانى

كان من أهم مخرجاتها الوعي بطبيعة التحديات  455أنضـــــــج الشـــــــروط لعقد تســـــــويات وتوافقات ســـــــياســـــــية،

 التي تفرضها هذه األزمات، ورهانات تجاوزها أو التغلب عليها. االجتماعية 

جتمــاعي، وانفتــاح أفقــه على ســـــــــــــينــاريوهــات مشـــــــــــــحونــة بــالتوتر وعــدم فترســـــــــــــخ اليقين بخطورة الوضـــــــــــــع اال 

االســـــــــــــتقرار، دفع الفاعلين الســـــــــــــياســـــــــــــيين إلى إيجاد تســـــــــــــويات ســـــــــــــياســـــــــــــية كمدخل لتفكيك بواعث األزمة 

االجتماعية والحد من تداعياتها الســـــــــــــياســـــــــــــية، بل ويعتبر البعض أن الغرض منها كان االنتقال باملغرب إلى 

 .مغاير ملا ساد طيلة عقود ما بعد االستقاللأفق اقتصادي واجتماعي 

ما دفع بالدولة إلى تغيير مقاربتها للمســـــــــــــالة االجتماعية ومراجعة مكانتها ضـــــــــــــمن ســـــــــــــلم أولوياتها، واعتماد  

خطــاب اســـــــــــــتعجــال من خالل تعبئــة الجهــد العمومي ووضـــــــــــــع أرضـــــــــــــيــات لاللتقــائيــة مع الفــاعلين املــدنيين، 

وتعزيز  456ن من ضــــــــمنها وباألســــــــاس العمل على تثمين اإلمكان البشــــــــري،وتشــــــــجيع املبادرات االجتماعية، كا

لفئات اجتماعية مهمشة ملساعدتها على االندماج االجتماعي واقتصادي،  457خيارات التمكين االقتصادي،

عبر التحسيس ودعم ثقافة ومشاريع االقتصاد االجتماعي والتضامني، بغاية إيفاء البعد االجتماعي األولوية 

  تيجية التي يجب أن يحتلها كقضية دول.االسترا

                                                           

الذي يقتض ي إقامة مؤسسات ديمقراطية، واحترام جميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وزيادة لتشمل أبعاد متعددة للتنمية، الش يء 

 الفرص االقتصادية وتكافؤها، وسيادة القانون، واملشاركة الفعالة للمجتمع املدني.
طة"، منشورات مركز الدراسات اليزيد البركة، "املسار التكتيكي واالستراتيجي لالنتقال العسير شريحة اجتماعية على عتبة السل - 455

 .167ـ  161ـ  99ـ 76، ص 1998االستراتيجية ماروتامسنا، الرباط، 
ص  2006قرير الخمسينية، "املغرب املمكن إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"، تقرير جماعي، مطبعة دار النشر املغربية،  456

96. 
على مستوى برنامج  1990ى مستوى اإلنتاج ومن ثم النمو والتنمية االقتصادية حيث تم سنة هذه املقاربة تجعل من األفراد فاعلين عل -  457

 األمم املتحدة للتنمية استبدال مؤشر التنمية الذي كان يستحضر في املاض ي متوسط الناتج املحلي الخام مؤشر كمي بمؤشر التنمية البشرية

 مؤشر كمي وكيفي.
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التي تعكس وعي النظام الســــياســــ ي بأن تحســــين  458وتجلى ذلك من خالل مجموعة من البرامج الســــتدراكية،

اإلطار االقتصــــادي والثقة في النظام الســــياســــ ي مرتبط بتحســــن الوضــــعية االجتماعية للشــــعب، وهي قراءة 

تي تتحدث على أن املصــــــــــاعب االجتماعية تضــــــــــعف ســــــــــيطرة تتطابق مع العديد من األطروحات النظرية، ال

 459األنظمة السياسية على املجتمع.

ليدشن املغرب مسلسل من االصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والحقوقية، كمدخل ملحاولة 

ت االنتقـــــال إلى نظـــــام يوفر للبالد إمكـــــانيـــــة حقيقيـــــة لالســـــــــــــتقرار والتقـــــدم والقـــــدرة على تجـــــاوز اإلكراهـــــا

 والتحديات، والضغوط املمهورة بضرورة اإلصالح التراكمي.

هذه املخرجات خلقت بواعث إعادة االهتمام باملســألة االجتماعية بأســلوب مختلف، من خالل تبني الدولة 

ابتداء من التســـــعينات لســـــياســـــة اجتماعية إرادية كان هدفها املصـــــرح به ليس فقط التأثير على التجليات، 

نتائج االختالالت فحســــب، ولكن التطلع كان  كذلك يهدف إلى معالجة أســــبابها من خالل عبر التخفيف من 

   460محاولة تطويق وضعية الفقر والهشاشة.

وفي هذا الســياق تم اســتدعاء االقتصــاد االجتماعي والتضــامني كمفهوم وكممارســة للمســاهمة في اســتدراك 

ل التضـــــــــــــــامن والتعـــاون وأولويـــة اإلنســـــــــــــــان على العجز االجتمـــاعي، كمنظور زاخر بـــالبواعـــث اإليجـــابيـــة مثـــ

الرأســــــــمال... يســــــــتند على منهج تشــــــــاركي يعطي القيمة باألســــــــاس إلشــــــــراك الســــــــاكنة املســــــــتهدفة من البرامج 

 .االجتماعية، للمساهمة في تغيير واقعها وتحقيق اندماج مزدوج اقتصادي واجتماعي في نفس اآلن

منســـــــــــــوب االهتمـــام والتـــداول حول االقتصـــــــــــــــاد االجتمـــاعي كمـــا تزامن هـــذا االســـــــــــــتـــدعـــاء املرتبط بـــارتفـــاع 

 والتضامني، بسياق عام كوني عاملي يتقاسمه املغرب مع باقي الدول سواء املتقدمة أو الغير متقدمة. 

جتماعية مصـــــــــــــدر معاناة بنيوية للمغرب، رغم الســـــــــــــياســـــــــــــات اال  ظلت االختالالترغم االهتمام املعبر عنه 

ســـــــــــــنتهــا الحكومــات، والتي اعتبرتهــا على رأس ســـــــــــــلم األولويــات، ورغم الحضـــــــــــــور االجتمــاعيــة العموميــة التي 

املكثف لتيمــــت املســــــــــــــــألــــة االجتمــــاعيــــة في الخطــــاب املتــــداول في الفضــــــــــــــــاء العمومي كمؤشـــــــــــــر على القيمــــة 

 واإللحاحية التي لهذه املسالة.

القرن املاضـ ي ازدهارا  لقد عرف االقتصـاد االجتماعي والتضـامني باملغرب وبخاصـة مند العشـرية األخيرة من

وتواترا كبيرا في التـــداول، حتى بـــات التطرق إليـــه ال يخلو منـــه تقرير أو برنـــامج وزاري أو حكومي أو خطـــاب 

  سياس ي يقارب املسألة االجتماعية باملغرب.

                                                           
458ociale éducation, emploi, éléments de bilan", in revue marocaine d’audite et de Najib Akesbi, "la question s - 

développement, n°15 déc 2002, p 59-63. 
ترجمة شوكت يوسف، وزارة الثقافة السورية،  أنظر في هذا اإلطار، غرايم جيل، "ديناميات السيرورة الديموقراطية واملجتمع املدني"، -  459

2005. 
460A - ., Balafrej ", exclusion sociale’pauvreté et facteurs d"in rapport sur 50 ans de développement humain perspectives 2025 

.» 
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هذا التحول في التوجهات شـــــــــــــكل تحوال عميقا على مســـــــــــــتوى فهم وتوجيه ســـــــــــــياســـــــــــــة التخطيط في املجال 

، بحيـث ظـل االعتقـاد خالل هـذه 1988و1958لـذي تبنتـه الحكومـات املغربيـة املتواليـة بين االقتصــــــــــــــادي، ا

كأداة  462الرفع من قوى اإلنتاج، 461املراحل أن ال تقدم بدون تخطيط وكان املقصـــــــــــــود في هذا اإلطار بالنمو

عنها بســــبب  لتوجيه وضــــبط عملية مالئمة تحقيق اإلنجازات مع األهداف الوطنية ومتطلباتها، ليتم التخلي

الوعي املتـأخر بـأن التخطيط منـاقض لخيـار اللبراليـة، وبـالتـالي كـان ال بـد من مراعـاة انســـــــــــــجـام آليـات تـدبير 

 . االقتصاد مع االختيارات السياسية واالجتماعية

حيـــث ظهرت أهميـــة فكر جـــديـــد قـــادر على توليـــد بـــدائـــل حقيقيـــة ملواجهـــة املشـــــــــــــكالت التي تفرزهـــا العوملـــة 

مح بتقــديم رؤيــة بــديلــة "العوملــة اإلنســــــــــــــانيــة البــديلــة"، من خالل تتجــاوز نقــد الجوانــب املعــاصـــــــــــــرة، وتســـــــــــــ

الســـــــــــــطحية للعوملة اللبرالية، عبر النفاذ إلى عمق اإلشـــــــــــــكاليات التي يعج بها الواقع فظهرت بوادر طروحات 

جتماعي من ضـــــــــــــمنها االقتصـــــــــــــاد اال  463مقابلة للتناقضـــــــــــــات الواقعية، تجلت في بلورة نماذج جديد للتنمية،

 والتضامني.

رغم االختالف في اآلليــــات واألفق تســـــــــــــتنــــد األرضـــــــــــــيــــة الجــــامعــــة لهــــذه الرؤى البــــديلــــة للعوملــــة على مقومين 

أســــــاســــــيين، املقوم األول في رفض الغلو اللبرالي عبر إعادة صــــــياغة وظيفة الدولة االقتصــــــادي واالجتماعي، 

تجلى في تبني مفهوم "التنمية املستدامة"، عبر ربط ما وموقعتها في قلب الرهان التنموي. أما املقوم الثاني في

وإبالء العناصــر  464بين مقتضــيات النمو االقتصــادي وضــرورة الحفاظ على البيئة وعلى التوازن االجتماعي،

 أكبر في عملية النهوض االقتصــــــادي واالجتماعي، ويشــــــكل االقتصــــــاد االجتماعي والتضــــــامني 
ً
غير املادية دورا

كزية لهذين املقومين، واملرتبطة حتميا بمســـــــــــــتوى "التنمية البشـــــــــــــرية" املقرونة بمســـــــــــــتوى أحد املداخل املر 

 . جودة الديمقراطية والحياة املؤسساتية والسياسية

                                                           
 يقاس معدل النمو االقتصادي بمعدل النمو في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي أو معدل النمو في الدخل الفردي الحقيقي عبر الزمن. -  461
462. 1990)" , paris ,Edition CNRS, 1989, p 191-malkihbib , "trente ans d’économie marocaine (1960El  -  
تعد التنمية بمفهومها العام عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه املجتمع هويته وذاتيته وإبداعه،  -  463

 بالتنفيذ وتحمل والتنمية بهذا املفهوم تقوم أساسا على م
ً
بدأ املشاركة الجماعية الفاعلة واإليجابية بدءا بالتخطيط واتخاذ القرار ومروا

 أمثل لجهود الكل م
ً
 وتوظيفا

ً
ل ن أجاملسئوليات وانتهاء باالنتفاع من مردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها، وبهذا تكون التنمية تخطيطا

اعات والفئات االجتماعية التي تحتاج أكثر من سواه التطوير قدراتها وزيادة كفاءاتها وتحسين أوضاعها صالح الكل مع التركيز على صالح القط

ة مفهوم التنمية التغيرات التي تحدث في املجتمع بأبعادها االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الفكرية، والتنظيمية من أجل توفير الحيا

 الكريمة لجميع أفراد املجتمع.
ملنعقد ااملنعقد في كوبنهاكن ومؤتمر األمم املتحدة لأللفية حول التنمية  1995نستحضر في هذا اإلطار تنظيم مؤتمر القمة العاملية للتنمية  -  464

في أفق دولة املشاركة برنامج تم سميته ببرنامج أهداف األلفية للتنمية  147مؤتمر األمم املتحدة لأللفية، تمخض عنه التزام  2000في شتنبر 

 .2015تحقيقها سنة 
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كونه مؤشر  465وبالتالي لم يعد من املبرر الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، فالنمو االقتصادي

  466.لتنمية البشرية"، على اعتبار أنها مؤشر كمي وكيفيكمي ينعكس مباشرة وبشكل إيجابي على "ا

لقد عرفت بداية األلفية الثالثة باملغرب مضــــــــــاعفة االهتمام باملســــــــــألة االجتماعية، وظهرت مقاربة جديدة 

للمســـــــــــــألة االجتماعية، جاءت في خضـــــــــــــم تغير في توجهات املؤســـــــــــــســـــــــــــة امللكية الفاعل الرئيســـــــــــــ ي في النظام 

حكم إلى امللك محمد السادس، الذي أعلن على أن القضايا االجتماعية هي صلب السياس ي، حيث انتقال ال

 .اهتمامه

ـــان على املغرب رفع هــــذا الرهــــان، االنخراط في التوجــــه الــــدولي لتحقيق األهــــداف الثمــــانيــــة، والغــــايــــات  وـك

جدات تحول الثمانية عشـــر، والتي تحتل فيها املســـألة االجتماعية أولوية أســـاســـية، وقد رافق كل هذه املســـت

نظرة الدول إلى اإلنفاق االجتماعي باعتباره اســتثمارا بشــريا يعود بالنفع على االقتصــادي والســياســ ي، عكس 

  ما كان عليه األمر من قبل من اعتبار الجانب االجتماعي قطاعا غير منتج لثروة.

عم األنشــــــــطة املدرة كما اتســــــــمت هذه املرحلة ببروز فاعلين اجتماعيين اآلخرين من النســــــــيج الجمعوي، ود

للدخل لدى الفئات الهشـــــــــــــة من املجتمع، ودعم البنية التحتية األســـــــــــــاســـــــــــــية، ودعم "التنمية االجتماعية" 

وبرامج مختلفــة لــدعم الســــــــــــــاكنــة في وضـــــــــــــعيــة صـــــــــــــعبــة، والتــدخــل اإلنســــــــــــــاني في الكوارث الطبيعيــة، ودعم 

املؤســــــــســــــــات االجتماعية، والبنيات  الجمعيات، واملســــــــاهمة في "التنمية املســــــــتدامة" عن طريق بناء وتجهيز

 .التحتية

انطالق املبادرة  2005باإلضافة إلى هذه الترسانة املهمة من املؤسسات واآلليات االجتماعية، ستعرف سنة 

، والتي أعلن عنهــا امللــك محمــد الســــــــــــــادس، حيــث أعطيــت لهــا ميزانيــة مهمــة، 467الوطنيــة للتنميــة البشـــــــــــــريــة

أجل إنجاح برامجها، وأوكل ملصالح وزارة الداخلية أمر تسييرها عن طريق وسخرت لها إمكانيات الدولة من 

  اللجان اإلقليمية بالعماالت واللجان املحلية في كل قيادة.

 

 

                                                           
من خالل تعريف كل من النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يتبين أنهما مختلفان فبينما يوضح النمو االقتصاد معدل الزيادة في  -  465

 الثقافي وغير ذلك ليشملالدخل القومي الفردي الحقيقي عبر الزمن فإن التنمية االقتصادية تعني التغيير في البنيان االقتصادي واالجتماعي و 

 جميع أبعاد املجتمع وتحسين مستوى التنمية البشرية.
عتمد ونشر في  -  466

ُ
 عملية اقتصادية»م، والذي يعتبر أن التنمية هي: 1986كانون األول/  4مقدمة اإلعالن العاملي للحق في التنمية الذي ا

رفاهية السكان بأسرهم واألفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين املستمر ل

 والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها".
شركت ـ سطر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كأهداف عامة محاربة الفقر، محاربة اإلقصاء االجتماعي، ومحاربة الهشاشة االجتماعية، وأ 467

 ناطقمعها شركاء محليين كالجماعات املحلية، والجمعيات، وكذا التعاونيات، وقد بنت تدخالتها على خريطة وطنية للفقر يتم بموجبها تحديد امل

 األكثر احتياجا، وبالتالي أعطيت لها األولوية في مشاريع املبادرة، وتعمل بشكل عمودي وأفقي لتحقيق غاياتها.
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الستدعاء االقتصاد االجتماعي الرهان السياس ي فرضيات ثاني: املطلب ال

 والتضامني 
لســــــياســــــات العمومية االجتماعية املتواترة، ظل املغرب يعاني من مشــــــاكل اجتماعية بنيوية وعميقة، رغم ا

بان حكومة التناوب وما ترسانة من االصالحات ذات األبعاد السياسية والحقوقية إ واكبتخاصة تلك التي 

التي كانت تروم تحقيق ســــــقف التطبيع مع املمارســــــة الديموقراطية واحترام حقوق و  468تالها من حكومات،

وكذلك الحضــور املكثف للمســألة االجتماعية في في ما ســمية بمرحلة "االنتقال الديموقراطي"  469اإلنســان،

لهذه املســــــــألة في ســــــــلم باتت الخطاب املتداول في الفضــــــــاء العمومي، كمؤشــــــــر على اإللحاحية والقيمة التي 

 أولويات الفاعلين سواء السياسيين واملدنيين واالجتماعيين.

ماعي املتخم باملشـــــــــــاكل، صـــــــــــار يشـــــــــــكل إحراجا كبيرا للنظام الســـــــــــياســـــــــــ ي في املغرب، إال أن هذا الواقع االجت

ومصـــدر ملجموعة من التداعيات إن على املســـتوى الســـياســـ ي واالجتماعي واألمني واالقتصـــادي ويأثر بشـــكل 

 470مباشر على االستقرار البالد.

رف أعلى سلطة سياسية في البالد، ومما الشك فيه، أن اإلعالن عن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ط

ي ذال واالهتماموبالنظر للزخم الذي أعطي للمبادرة وهي نموذج لتجســـــــــــــيد االهتمام باملســـــــــــــألة االجتماعية 

، إلى  ةعائداتها الرمزيما اســــــتتبعها من اســــــتثمار  املبادرة و في هذهاملؤســــــســــــة امللكية  وحجم حضــــــور واكبها، 

 471"ملك الفقراء".و التي منها   العناوين البارزة للمرحلةضمن "مشروع ملكي"  كدرجة اختزالها 

األمر الذي يســـــــند وجاهة التســـــــاؤل حول إمكانية اســـــــتثمار هذه املبادرة، على مســـــــتوى تجديد وتنويع موارد 

مشـــــــــــروعية النظام الســـــــــــياســـــــــــ ي، بالنظر للرهانات التي عقدت عليها من جهة، ومن جهة أخرى ارتكازها على 

  472قديمها على أنها العالج األكثر فعالية ملواجهة اختالالت الواقع االجتماعية.البعد االجتماعي، وت

                                                           

 .2000"امللكية والتناوب مقاربة استراتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياس ي باملغرب، الطبعة األولى، أحمد بوجداد،  - 468

 الحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد، ينظر إلى توسيع نطاق الحرية على أنه الغاية الرئيسية والوسيلة األساسية” أمارتيا سن“بحسب   - 469

ية تتألف من التخلص من أنواع متعددة من الحرمان من الحريات التي ال تترك للناس سوى اختيارات محدودة، وفرص لتحقيق التنمية. فالتنم

اء مزايا الديمقراطية، كيف تعزز الديمقراطيات الرخ –جعل التنمية آمنة ألجل الديمقراطية ” ضئيلة ملمارسة إرثهم املنطقي. راجع، أمارتيا سن:

 2009يوليو  -طباعة والنشر، الطبعة األولىنهضة مصر لل“-والسالم؟ 

يشير إلى أن اللجوء املفرط واملمنهج للعنف من طرف الدولة   2016تقرير التنمية البشرية العربية لعام برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،   -  470

مع مطالب االصالح والتعيير  دون التعاطي مع األسباب الحقيقية لهذه املطالب واألشكال االحتجاجية في التعبير عنها أثره محدود في في التعاطي 

املدى اللحظي والقريب كمسكن لكنه يؤجج السخط والرفض للسلطة القائمة  ويقوي من حتمية تكرارها في لبوس وأشكال أكثر  قوة وعنفوان 

 أعلى . و بسقف مطالب

محمد فاضل الكراعي،" النظام السياس ي املغربي وإشكالية املشروعية الحداثية على ضوء التحوالت االجتماعية املعاصرة، مقاربة  -  471

- 334، ص ص: 2007-2006عين الشق، الدار البيضاء، -، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني”سياسية -سوسيو

335. 

ــــل املستويات، فإنه بالعكس في امل - 472 ـــ غرب تم " إذا كانت املبادرات التي تتخذها الدول تهدف إلى تنمية قدرات شعوبها واالرتقاء بها على كــ

ية هي تنزيل لبرنامج تشويه املبادرة الوطنــية للتنمية البـــشرية واالنحراف بها عن تحقيق أهداف األلفية، ولإلشارة فاملبادرة الوطنية للتنمية البشر 

http://www.arab-hdr.org/arabic/default.aspx
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وتنشــيط عوامل فالدينامية التي تم إحداثها على املســتوى االجتماعي، ســواء على املســتوى الوطني أو املجالي 

الســـــياســـــية وميكانيزمات االســـــتقطاب واإلدماج، ســـــاعدت النظام على اســـــتثمار ذلك لتفعيل اســـــتراتيجيته 

 لتوليد وتجديد الرصيد الشعبي.

هــذا الرصـــــــــــــيــد الشـــــــــــــعبي الــذي تم توظيفــه لتجــاوز منعطفــات كبرى، عبر ترجيح الخيــارات املتــاحــة في إطــار 

التدافع في داخل الحقل الســـاســـ ي، والتحكم في مخرجاته والحســـم في لحظات األزمات الكبرى التي يمكن أن 

 تواجه النظام السياس ي ككل. 

املؤســــســــة امللكية والدور املركزي الذي تقوم به داخل الحقل الدســــتوري والســــياســــ ي، مكنها من أن فســــمو 

تحوز قــدرة على تــأطير وتوزيع األدوار على بــاقي الفــاعلين، وكــذلــك احتكــار مجموعــة من األدوار الــدســـــــــــــتوريــة 

األزمات القوية  والســـــياســـــية، اســـــتطاعت بها أن تقوي موقعها وتضـــــمن اســـــتمراريتها منذ عقود طويلة، رغم

واملتكررة التي عاشتها، في ظل ظرفية محكومة بمتغيرات متعددة وتم ذلك باالستناد على حقول للمشروعية 

 473متعدد.

هذه املشــروعية املتعددة املنابع مكنتها من مكانة ســامقة في النظام الســياســ ي املغربي مكانة ســامقة يضــمنها 

يتها من حيث كونها تحوز املبادرة اإلصــــــــــــالحية، عن باقي كيان الدولة الشــــــــــــرعي، وتســــــــــــتمد جزء من مشــــــــــــروع

 االجتماعي. ومنهاالفاعلين في كل املجاالت واالتجاهات 

ويعتبر الكثيرون أن من عوامل نجاح النظام الســـياســـ ي في ضـــمان اســـتمراريته، يرجع إلى قدرته الدائمة على 

ى توليد إنتاج التقليد بطريقة تتماشــــــــ ى مع مع التحوالت التي يعرفها املغرب، وقدرته عل 474التأقلم بأســــــــلوبه

متطلبات اللحظة التاريخية، ما "يخلق نموذج جديد على مســـــــــــــتوى التدبير العام يتجاوز املقاربة العمودية 

املغلقــة التي تجعــل من مركز الــدولــة الجهــة الوحيــدة التي تفصــــــــــــــل في كــل شـــــــــــــ يء، إلى االنفتــاح على مقــاربــات 

 475.اطنين"أفقية تفاعلية تشاركية مع املو 

لتصـــــــــــــحيح لقـد تم اســـــــــــــتثمـار معـالجـة اإلشـــــــــــــكـاليـات االجتمـاعيـة التي يعـاني منهـا املغرب، كبرنـامج وكمقـاربـة 

اعتبـارهـا أســـــــــــــلوبـا جـديـدا في تـدبير وبـالتـالي  476الفوارق االجتمـاعيـة وإعـادة التوزيع بين الفئـات االجتمـاعيـة،

                                                           

لكن وفق مقاربة سياسية ال تنموية." عبد الرحمان شحش ي،" إفالس املبادرة الوطـنية  2005(، تبناها املغرب سنة PNUDاألمم املتحدة للتنمية )

 .2017نونبر  27للتنمية البشرية"، املوقع االلكتروني االخباري هسبريس، 

 اض ي.وية الحداثية" التي تروم تأمين القيم والتوازنات االجتماعية والثقافية ارتكازا على شرعية امليطرح جورج باالنديي مفهوم "التقليد -  473

Georges Balandier, Anthropologie politique, PUF, 1967, p203. 

لى لحكمة، قرطاج، الطبعة األو أنظر في هذا اإلطار: بول ريكور، العادل، الجزء الثاني، ترجمة عبد العزيز العيادي ومنير الكشو، بيت ا -  474

2003. 

 1434رمضـان  23محمد الغالي، "التوافق والتعايش واالنفتاح... الكلمات املفاتيح لحكم محمد السادس " جريدة الشرق االوسط االربعـاء  -  475

 12664العدد  2013يوليو  31هـ 
نذيرة الكرماعي، املنسقة الوطنية للتنمية البشرية، أشغال الجلسة األولى للورشة الدولية حول " السياسات العمومية ومحاربة الفقر  -  476

رية بش، "املبادرة الوطنية للتنمية ال2017-2016واإلقصاء"، الدفاتر وكالة املغرب العربي لألنباء، عدد خاص باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 .23سن من االلتزام دؤوب" ص  12
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رامج والتدخالت العمومية ومبادرات املجتمع الشـــــــــــــأن االجتماعي، يتحقق في إطاره التالقي واالندماج بين الب

املــدني املــدنيــة، الــذي لــه القــدرة على إحــداث دينــاميــة كبيرة على املســـــــــــــتوى املحلي والقــاعــدي، لتجــاوز واقع 

 477التهميش والهشاشة، وتخفيف آثار الفقر، والحد من التفاوتات االجتماعية.

في دعم بعض الفئـــات  478لتي تعتمـــدهـــا الـــدولـــةإن هـــذا ال يعني التخلي عن بعض املســـــــــــــلكيـــات التقليـــديـــة ا

االجتماعية، لكن يتم إنتاج شـــــكل جديد من املشـــــروعية بموازاة للشـــــرعية الضـــــبطية القانونية، عبر العمل 

 479امليداني االجتماعي، لتقوية زخم استفادت النظام من كسب عمق اجتماعي.

ناس اليومية وامللحة، ويعاد بذلك ضبط يسمح هذا األمر بتسويق صورة الفاعل األساس ي امللتصق بهموم ال

املعايير، وفي نفس الوقت تجاوز االرتباك الحاصــــــــــــل للمؤســــــــــــســــــــــــات العمومية املكلفة بالحقل االقتصــــــــــــادي 

واالجتماعي، وهو ما ساهم في تزويد املخيال الجماعي املغربي، باإلحساس بفجوة كبيرة بين املواطن والدولة، 

ماعي للملك محط اهتمام وتقدير ومتابعة، ومجاال محفوظا للملك ومن جانب آخر يجعل من حضور االجت

 480وبالتالي غير قابل للمنافسة.

وضـــــــعف قدرته  481وبالنظر إلى وهن االمتداد االجتماعي ومصـــــــداقية الفاعل الحزبي بســـــــبب أزمته البنيوية،

مشـــــــــــــروعيــة  على تقــديم عرض جــذاب ومعبئ اجتمــاعيــا، بــالرغم من كونــه أحــد الــدعــامــات املركزيــة لتثبيــت

النظام الســـــــــياســـــــــ ي باملغرب، في املقابل نهجت املعارضـــــــــة الراديكالية للنظام، وبخاصـــــــــة منها املســـــــــتندة على 

املرجعية الدينية، استراتيجية تستهدف الطبقات االجتماعية الفقيرة واملهمشة واملحرومة، سواء من خالل 

مــاديــة داخليــة وخــارجيــة بطرق مختلفــة، توليــد خطــاب لــه جــادبــة يالمس واقعهــا، أو من خالل تعبئــة موارد 

 لخلق فرص للشغل وتحقيق التضامن مع هذه الفئات.

فالوقوف على واقع التحديات التي تواجه النظام الســـــــــــــياســـــــــــــ ي بالنظر إلى ترهل االمتداد االجتماعي لهيئات 

الفاعل  الوســــــــاطة، وأفول جاذبية مطالبها باإلصــــــــالح الســــــــياســــــــية والدســــــــتوري واالجتماعي الناتج عن أزمة

                                                           
املجالية أنظر في هذا اإلطار: األرضية التأطيرية، املنتدى البرملاني الدولي للعدالة االجتماعية"، تحت شعار" رهانات العدالة االجتماعية و  -  477

 .2018فبراير  19ومقومات النموذج التنموي الجديد"، مقر مجلس املستشارين الرباط، 

ريخ، لفهم املغرب السياس ي ال بد من العودة للتا“ في إحدى مقدماته الشهيرة بقوله أنه: ”Claude Palazzoli كلود باالزولي“ما أكده ذلك   - 478

ولإلطار الذي تتم فيه اللعبة السياسية، ألن املغرب من دول العالم الثالث التي لم تحدث قطيعة مع املاض ي، حيث يتمازج فيها املاض ي 

  Palazzoli Claude: «Le Maroc politique de l’indépendance ”بالحاضر

À 1973 », Edition Sindibad, 1974. P : 20. 

مقاربة على  -عبد اإلله الرمزي، " مالحظات حول املنهجية الجديدة في وظيفة النسق السياس ي املغربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي -  479

لسنة  ُحزيران –لة العلوم السياسية والقانون، اصدارات املركز الديمقراطي العربي، العدد الثالث يونيو ضوء نظرية االختيار العقالني"، مج

2017. 

  حول مفهوم الفعالية السياسية ودور املقدس في توطيدها، يمكن الرجوع إلى: -  480

Madeline Grawitz,  "lexique des sciences sociales ,« Paris, Dalloz, 1981, p288. 
 –الفاعلون وسؤال التمثيل  –محمد أتركين التغيير الدستوري وسيناريو االنتقال الديمقراطي باملغرب محددات التوافق التأسيس ي   481

 القواعد املكتوبة لتدبير دولة االنتقال
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السياس ي الحزبي والنقابي، ووهن قدرته على تقديم عرض قادر على تحقيق تعبئة اجتماعية وتأطير فعــــــــــــــــــل 

 482التغيير.

أمــام هــذا الوضـــــــــــــع قــام النظــام بتغيير اســـــــــــــتراتيجيــة االشـــــــــــــتغــال، وفق األنمــاط القــديمــة املؤســـــــــــــســــــــــــــة على 

االجتماعي واستثمار اشكالياته كمورد السترجاع ضيقة في املجاالت السياسية، إلى توظيف الحقل  توافقات

، في تمثيل الســـــكان 485كشـــــريك 484النظام اســـــتثمار شـــــرعية املجتمع املدني تحاولم عبر483،ســـــلطة املبادرة

أثناء صــياغة وتنفيذ الســياســات العمومية، وأثناء تفعيل الخطوط العريضــة للبرامج على املســتوى امليداني 

التأثير والتأطير املباشـــــر التماس و القرب و بيك العالقات املحلية لتحقق كوســـــيلة لالنتظام االجتماعي، وتشـــــ

توســـــــــــــيع مجــال مراقبتــه االجتمــاعيــة لفئــات اجتمــاعيــة واســـــــــــــعــة، والنفــاذ إلى عمق املجتمع، ممــا مكنــه من 

 ومحاولة ضبط التناقضات والتوترات املمكنة. 

، أن تتيح إمكــانيــة الضـــــــــــــبط والتوجيــه ، يمكنســـــــــــــيلــة لالنتظــام االجتمــاعيكو ممــا يجعــل من املجتمع املــدني 

شــــــريك اســــــتراتيجي في هندســــــة تحاول الدولة عبره أن تحقق انتظام الســــــياســــــ ي والتراضــــــ ي من خالل اعتباره 

جـــديـــدة في صـــــــــــــنـــاعـــة القرار العموميـــة  بمرجعيـــة جـــديـــدة تفســـــــــــــح املجـــال لبراديغمـــاتالتـــدافع االجتمـــاعي، 

القرارات من خالل مقوالت "الديمقراطية التشاركية" أو  االجتماعية، من خالل "املشاركة املباشرة" في هذه

لتوســـــــــــــيع مجال مراقبته االجتماعية، واســـــــــــــتثمار التناقضـــــــــــــات والتدافع "،  املشـــــــــــــاركة املواطنة الفاعلية "

والتوترات املمكنــة،  لتقويــة التنــافس في خــدمــة النظــام، بــإقــامــة عالقــات جــديــدة كوســـــــــــــيلــة للتعبئــة، بهــدف 

 486هذه العالقات بإدماج طبقات جديدة.هيكلة وإعادة مطابقة 

                                                           

 .2003قر، منشورات الجمل، كولونيا، طبعة أولى ، ترجمة حسن ص»ايديولوجيا"»أنظر يورغن هابرماس، " العلم والتقنية ك  -  482

، فهو الحي الذي 2003ماي  16النموذج من مقاطعة سيدي مومن، وهو الحي الذي التفتت إليه األنظار بعد انفجارات الدار البيضاء في   - 483

أطلق سنتين بعد ذلك كجواب سياس ي على  خرج منه منفذو تلك الهجمات، فكان اختياره رمزيا عند بدء تنفيذ برنامج التنمية البشرية الذي

 التطرف الذي يتخذ من املناطق االجتماعية الهشة مرتعا له.
ى بالنظر الى ما يتوفر عليه املجتمع املدني من قدرة على تحقيق الفعالية والتأثير في املجتمع والتجاوب معه وتقديمه لبديل على مستو  -  484

ل ضعف الدولة في نموذجها التدخلي أو أزمة وظيفة الوساطة بالنسبة لألحزاب السياسية بل في قدرة البنية والهيكلة التنظيمية ليس من مدخ

 عبر املجتمع املدني على التعبئة وقوته في توليد اقتراحات أصبح يفرض تغيير املساطير املؤسساتية لصناعة القرار العمومية وتطوير املواطنة

 مشاركة املواطن في تدبير الشأن العام

ة " من خالل ما تقدم، يمكن طرح مجموعة من األسئلة لها ارتباط وثيق بدرجة مشاركة املواطنين في تدبير الشأن املحلي: إذا كانت مشارك - 485

ام املجتمع املدني )جمعيات، سكان...( في تدبير الشأن املحلي هي أساس الديمقراطية التشاركية، فكيف تتم هذه املشاركة؟ هل يكفي فقط القي

باستشارات كبرى مع املواطنين قبل صياغة القرارات للقول بأن الديمقراطية التشاركية تحققت؟ نفس التساؤل يهم االجتماعات الدورية مع 

السكان ومع ممثليهم املدنيين. وعلى فرض أن هناك فعال استشارات واجتماعات تنظم مع السكان بصفة منتظمة ودورية، هل مطالب الساكنة 

أخذ بعين االعتبار؟ إن درجة مشاركة املواطنين والجمعيات في تدبير الشأن املحلي تبقى إما مشاركة شكلية أثناء صياغاملعنية بم
ُ
ة شروٍع ما ت

املجتمع املدني والديمقراطية التشاركية"، »السياسات أو مشاركة تقتصر فقط على مساعدة السلطات في تنفيذ البرامج. " مصطفى املناصفي، 

 .19:00 - 2012شتنبر  16وقع االخباري هسبريس، األحد مقال في امل
دفاتر  أنظر في هذا اإلطار: األمين سويقات، " دور املجتمع املدني في تكريس الديموقراطية التشاركية دراسة حالتي املغرب والجزائر"، مجلة -  486

 .2017، يونيو 17السياسة والقانون، العدد 
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تجـــاه املجتمع املـــدني أحـــد العنـــاوين الكبرى ملرحلـــة حكم امللـــك محمـــد وقـــد شـــــــــــــكلـــت اســـــــــــــتراتيجيـــة النظـــام 

الســـــادس، فبعدما عجزت الدولة في املاضـــــ ي عن القضـــــاء عليه أو منافســـــته بشـــــكل فعال، غيرت املقاربة في 

االحتواء، واســــــــــــتثمار وتوظيف مؤســــــــــــســــــــــــاته وموقعها في التعاطي معه من خالل العمل على نهج ســــــــــــياســــــــــــة 

 487املجتمع.

وتم ذلك عبر إشراكه في إعداد مجموعة من البرامج الحكومية وتدبير بعض املرافق وتوسيع حضوره ورموزه 

في األنشطة الرسمية ووسائل اإلعالم، إلى درجة شيوع مقوالت مؤسسات موازية لعمل الحكومة باملساهمة 

العام، في ظل ســـياق يقر بعجز األجهزة الحكومية في التصـــدي للمشـــاكل الكبرى التي يعرفها  في تدبير الشـــأن

  488مغرب كمثال الواقع االجتماعي.

هذا االختيار أطرته دوافع خمس؛ أولها ما تم اإلشـــــارة إليه أعاله، وثانيا اســـــتثمار مصـــــداقية املجتمع املدني 

ثم ثالثا جاء هذا االنفتاح االضـــطراري بعد بروز اتجاه في امتصـــاص الغضـــب الشـــعبي من اختيارات الدولة، 

لــدى الــدول الغربيــة واملنظمــات غير الحكوميــة العــامليــة يفضــــــــــــــل التعــامــل مع مؤســـــــــــــســــــــــــــات املجتمع املــدني 

املســـــتقلة على التعامل مع املؤســـــســـــات واألجهزة الرســـــمية ملحدودية فعالية، ورابعا توســـــيع ســـــياج االحتواء 

ناميات الفعالة والنشــــطة الغير مندمجة في نســــق الضــــبط والتبعية، والتي يمكن ليشــــمل كل الفاعلين والدي

خامســـا اســـتثمار مخزون من النخب املحلية جديدة ذات  فعــــــــــــــــــــــــــــــــل التغيير الســـياســـ ي، تأطرفي مرحلة ما أن 

بروفيالت ونوازع غير تلـــك املتوفر في النخـــب الحزبيـــة والتكنوقراطيـــة واالقتصـــــــــــــــاديـــة، وتوظيفهـــا في خـــدمـــة 

 489رنامج الذي يحدده النظام.الب

األمر الذي أتاح إمكانية إعادة ترتيب صـــــــياغة افتراضـــــــية "للعقد االجتماعي"، والقبول بفاعلين جدد وأدوار 

، من والنقابي عبر توظيف شـــــــــرعية املجتمع املدني كمقابل ألزمة املجتمع الســـــــــياســـــــــ ي 490تنافســـــــــية جديدة،

                                                           

 .2011ر، "السلطة واملجتمع املدني آليات التحكم وترسبات السلوك السياس ي باملغرب"، أفريقيا للنشر، أنظر في هذا اإلطار محمد شقي - 487

 هذا الخيار في مدى أهمية توظيف  - 488
َ
الفقر والتضامن ، بغية تكريس تمثل جديد حول امللك، ال يتحدد على مستوى ” تيمة“يتجلى واضحا

 في إشراف امللك شخصي
ً
 وبشكل فعلي على عمليات توزيع الهبات والتبرعات وتدشين املشاريع، والتي تتم في جو احتفالي الخطاب فقط، بل أيضا

ً
ا

يث ، بح”تلقائية”وفق طقوس يتم ترتيبها بشكل بارع، يتم بثها للمواطنين عبر وسائل اإلعالم، من خالل التركيز على تفاعل العاهل مع مواطنيه بـ

ـبادرات ، هاته امل”امللـك األمل“، ”املـلك اإلنسان“، ”مـلك الفقراء“ج النسجام عاطفي ووجداني يكتنزه لقـب يتم إشراك املواطن في إنزال رمزي منت

التالي هل بواملشاريع امللكية يتم ترويجها بشكل جيد، عبر إشارات وحركات يتم تزكيتها وإعادة إنتاجها، كتقبيل املعاقين ومواساة املعوزين مما يس

 ق التقارب بين امللك ورعاياه.عملية التماهي ويحق

ذلك أن املشاركة تعتبر إحدى آليات إضفاء املشروعية على النظام السياس ي بحيث تقوي من مرتكزاته الشعبية وتحصر احتماالت  -  489

أصبحت “ جتماعية. وقداالختالل داخله، كما تعتبر من زاوية أخرى اآللية التي يتوصل املواطنون عن طريقها إلى تحقيق مطالبهم السياسية واال 

 من كونها تعبر في املقام األول عن انشغال املواطن باملسائل ا
ً
 من مواضيع علم االجتماع السياس ي، وذلك انطالقا

ً
 محوريا

ً
سية لسياتمثل موضوعا

ا املوضوع، زين انظر بخصوص هذ .”داخل نطاق مجتمعه، سواء كان هذا االنشغال عن طريق التأييد أو الرفض أو املقاومة أو التظاهر

، خريف 16العدد  –العابدين حمزاوي، "األحزاب السياسية وأزمة االنتقال الديمقراطي في املغرب"، املجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت 

 .122، ص 2007

العقالني يعني بأن كل العب في يتم نهج السلوك العقالني على أساس أنه األكثر قدرة على جعل النظرية أصلح للتفسير، والسلوك  " -  490

 لذلك بدون أخطاء. ويجب أن يتم ذلك على أسس رياضية، ولهذا 
ً
السياسة يمتلك مجموعة من القيم واألهداف املحددة ويقرر سياسته طبقا

 دليل الختيار أفضل طريق للعمل، فالنسق ال” نظرية اللعبة” فإن األمر يتعلق بــ
ً
سياس ي مطلوب منه أن بحيث هي طريقة للتحليل وهي أيضا
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والتأطير املباشر للمجتمع، والنفاذ والفعالية قيق القرب حيث خصاله الذاتية وآليات اشتغاله ودوره في تح

العمومية النفاذ لها والتأثير فيها، وبالتالي والســــــــــــياســــــــــــات والتأثير إلى فئات اجتماعية يصــــــــــــعب على اآلليات 

اســـــــــــــتـدراجهـا إلى التموضـــــــــــــع كطرف فـاعـل وليس مفعول بـه، عبر تقمص أدوار تحمـل املســـــــــــــؤوليـة وامتالك 

 املبادرة كشريك. 

فتح املجال للنظام لتغيير اســـــــــــــتراتيجية االشـــــــــــــتغال وفق األنماط القديمة، وإعادة تملك القدرة مر الذي األ 

وتوجيه  491احتكار القرار االســـــــــــتراتيجي خارج أي منافســـــــــــة،االســـــــــــتباقية لهذه املؤســـــــــــســـــــــــة، والحفاض على 

جســـــــــــــيد نموذج وتصـــــــــــــدير األزمة إلى مجال تدخل الفاعلين العموميين، وت مجريات الســـــــــــــياســـــــــــــة العمومية،

 واالستمرار الحاملة للتغيير في نفس الوقت.  لالستقرار

 492تغيير صــــورة املؤســــســــة امللكية خاصــــة عبر تعديل بعض أشــــكال تدبير الحكم الفردي، وهو ما ســــاهم في

بما ينســـجم مع التغيرات االجتماعية من خلق الشـــروط الســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعية للحفاظ على 

ســــــــــــســــــــــــات، بامتالك ســــــــــــلطة املبادرة الفعلية وبتفتيت مراكز قوة مختلف الفاعلين، عبر ســــــــــــموها فوق املؤ 

  493احتواء واستيعاب مصالحها املتناقضة ورعايتها.

 " ســـياســـة اجتماعية" اســـتغل النظام تحكمه في املوارد املالية التي يحولها من امليزانيات العمومية، لتمويلو 

 نســـــــبيا عن فقدان املصـــــــداقية تعوضشـــــــرعية اجتماعية ملتلطيف آثار الســـــــياســـــــات الالشـــــــعبية وإضـــــــفاء 

للسياسات العمومية والتخطيط العمومي في إطار الدولة البيروقراطية، الش يء الذي جعل من الرهان على 

ليـــة األكثر فعـــاليـــة املســـــــــــــتوى االجتمـــاعي نقطـــة ارتكـــاز إلعـــادة التوازن ومعـــالجـــة أزمـــة الثقـــة، بـــاعتبـــارهـــا اآل

 ومالءمة ملكافحة فقدان الثقة.

ظاهريا عن الترادف مع منظومة الدولة بامتداداتها التنظيمية  املركز الفعلي لســـــــــــــلطة القرارفينزاح بذلك 

وأجهزتهــا الضـــــــــــــبطيــة املتنوعــة، املرفقــة بــآليــات الضـــــــــــــبط والهيمنــة القــانونيــة، الثقــافيــة، اإلعالميــة والفنيــة 

ى ما يشــــــــــــبه بنية ذهنية منظمة للتنشــــــــــــئة االجتماعية واملمارســــــــــــات فكرية والتراتبية لدى وغيرها، لتتحول إل

                                                           

 يبحث عن أفضل الطرق للعمل في املواقف والتي تظهر نتائجها في مسرح الفعل االجتماعي. وإن الهدف لذلك هو تحديد هذه األفعال العقالنية

استقرار السلطة". التي تستطيع أن تقود وتؤدي إلى قرارات ووسائل للعمل األكثر مالئمة من أجل تحقيق الهدف القيمي األسمى الكفيل بتحقيق 

 .126 -125، ص ص2006، دار وائل، األردن الطبعة الثالثة، ”مبادئ العالقات الدولية“ راجع بهذا الخصوص: سعد حقي توفي

491 - Rrançoise Collin « L’urne est’elle funéraire ? Autonomie et hétéronomie » In Michele Riot Sarcey (sou la 

responsabilité), Démocratie et représentation, Paris, Editions Kimé, 1995, p45. 

492 - B.Cubertafond, le système politique marocain, L’Harmattan, Paris, 1997, p201. 

ُيحددها " إنها صورة ملك املغرب الذي يثبت قواعد اللعب السياس ي، ويراقب حقل املساجالت، كما أنه يترك لالعبين آخرين فضاءات  -  493

سيد املجال “ بنفسه، والتي ال نعرف حدودها، وفي حالة ما إذا غامرنا بشكل خطير خارج الحدود، يلتقطنا من األعلى كفاعل مركزي، فامللك

، دون بمثابة ذلك الظل الذي يتمسح به الكل، يجعل امللك مبتدئ الحلقة ومنتهاها، إذ يسود ويقرر ويراقب في إطالق“ إنه .”وأيضا سيد اللعبة

أن يراقب أو يجادل، فاستمرار هالته املقدسة ال تضمن ديمومة حكمه فقط، بل إنها املصدر الضامن الستمرارية األمة املغربية بأسرها في 

 ،انظر القابض الذي يعلو وال يعلى عليه، األول واآلخر في الحياة –استقالل وتوحد، واملصدر الحامي للملة والدين والدستور، فهو بذلك املانح 

 .2006الرباط،   –، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس ”هند عروب " مقاربة أسس الشرعية في النظام السياس ي املغربي
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مختلف البنيات واملؤســــــــســــــــات املشــــــــكلة لنســــــــق الدولة، لتنفذ إلى وجدان املواطن وعقله وســــــــلوكه بشــــــــكل 

 عفوي، بالنظر للشروط واملحددات االجتماعية والنفسية ثقافية.

ة املباشــرة للمشــرف عن وضــع الســياســات االقتصــادية واالجتماعية بتوجيه املســؤوليفتحدث عملية تمويه 

التي تقررها املؤســـــســـــات، وتوجيه ســـــخط ونقمة ضـــــحايا هذه الســـــياســـــات نحو فاعلين آخرين ثانويين ممن 

"فالضــــــبط الســــــوســــــيو ســــــياســــــ ي يتوســــــل في اشــــــتغاله  يتمتعون بأدوار وصــــــالحيات محدودة في هذا املجال،

التدجين االجتماعي تحديدا بواســــطة جدلية اإلدماج والتهميش، والذي يتمتع بآليات التنشــــئة االجتماعية و 

بقوة في املجال الســـــــــــــياســـــــــــــ ي، الشـــــــــــــ يء الذي يجعل من اســـــــــــــتراتيجية الضـــــــــــــبط أكثر ارتكازا على بعد الهيمنة 

 494واالحتواء".

مللك، فكل فتصــــــــــاغ بذالك ثنائية النجاح والتقصــــــــــير في عقلية املواطن، الفعالية في اإلنجاز حينما يتدخل ا

األمور تتيســـــــــــــر للبرامج التي أطلقهـــا امللـــك ملكـــافحـــة الفقر واملرتبطـــة بـــدرجـــة مالءمـــة لواقع العيش للفئـــات 

االجتماعية املعوزة، بينما يلتصـــق حكم التقصـــير وعدم الكفاءة بالحكومة واملؤســـســـات املرتبطة بها بشـــكل 

  495توى االجتماعي.مباشر أو غير مباشر، عن تحقيق أثر في حياة املواطن على املس

ون ويتم مواكبة هذه االســـــــــــتراتيجية املتجلية في األنشـــــــــــطة امليدانية املكثفة التي يقوم بها امللك، والتي قد تك

اجتماعيا أو دينيا أو هما معا، واملقرون بمســـــتوى الحضـــــور املادي واملعنوي وباســـــتراتيجية إعالمية رســـــمية 

 قوية املشروعية.وتواصلية غير رسمية، لتسويق تصورات وخطاب ت

فمن يتتبع نشــــــــرات األخبار ســــــــواء على الوكالة الرســــــــمية أو على القنوات العمومية، والقصــــــــاصــــــــة الخبرية  

وصـــــــــفحات جل املنابر اإلعالمية، ســـــــــيالحظ كثافة تيمة التضـــــــــامن والتآزر واملشـــــــــاطرة والقرب... من خالل 

باألشـــــــــــــخاص في وضـــــــــــــعية اجتماعيـة مبادرات ومشـــــــــــــاريع ذات حمولة اجتماعية قوية، واالهتمام الخاص 

صــــــعبة، لتحســــــين ظروفهم املعيشــــــية )الفقراء، ذوي االحتياجات الخاصــــــة، الســــــجناء، النســــــاء، الشــــــباب، 

 املسنين...(.

ســــــيالحظ أن كثافة األنشــــــطة امللكية الرســــــمية امليدانية من خالل برنامج ومشــــــاريع ذات حمولة اجتماعية 

ية، تجســــــــــــد آليات ووســــــــــــائل االندماج االجتماعي، تقوم على قوية، لتحســــــــــــين الظروف املعيشــــــــــــية االجتماع

فلســـفة خاصـــة تركز على التدخل املباشـــر في امليدان وفي مجاالت االســـتهداف مختارة بعاني، تلك التي تعاني 

 496.وتوظيف الحقل االجتماعي واستثمار إشكالياته، كمورد السترجاع سلطة املبادرة من الخصاص

                                                           

 - 1199العدد: -عبد الرحيم العطري، " ضبط املخزني للمجال باملغرب مزيدا من التقسيم من أجل مزيد من االحتواء" الحوار املتمدن  -  494

2005  /5  /16 - 11:18 

495 - Pierre Birmbaum," La fin du politique", Paris, Seuil, 1975, p5. 
،  1" ، ج 1999  – 1956ناصر السوس ي ، " أسس استراتيجية مخزنة املجتمع املغربي مساهمة في دراسة النسق السياس ي املغربي املعاصر  - 496

 – 2004، جامعة محمد الخامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ، السنة الجامعية  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع

2005 
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مد الســـادس من إعطاء صـــور مجددة للنظام في املغرب، مغايرة ملا كان عليه مكنت هذه الخطاطة امللك مح

والده، وتسويق الواقع في عهد امللك الحسن الثانية، واستطاع أن يجسد القطيعة مع منهجية اشتغال فترة 

صــــــــورة جديدة للملك وإعادة إنعاش وهيكلة امللكية لقواها االجتماعية بشــــــــكل عزز من املوقع االســــــــتراتيجي 

للمبادرة، عبر آلية ذكية للضــــــــــبط ومراقبة وهيكلة الحقل االجتماعي بشــــــــــكل يجعل امللكية تتحكم وتســــــــــمو 

  497.بامتالك مشروعية اإلنجاز والحضور املكثف، وبالتالي تحقق استدامة االستقرار والقبول االجتماعي

وزها للخطاطة يفرض تجا 498فالحرص االســــــتراتيجي للمؤســــــســــــة امللكية على تجديد وتحصــــــين مشــــــروعيتها،

إلى اســـــــتيراد نظام قيم  501والكاريزمية والدســـــــتورية، 500والدينية 499تقليدية املســـــــتندة على املوارد التاريخية

جديد عبر توظيف آليات ووســــائل الفعل امليداني التنموي )مشــــروعية اإلنجاز(، وتدعيمها بموارد عصــــرية، 

شـــــــــترك بينها في إعادة صـــــــــياغة عالقة جهاز مفاهيمي جديد وتوظيف الصـــــــــورة، ويتشـــــــــكل بذلك القاســـــــــم امل

 502النظام بالرعية، بناء على روابط جديدة تجسد املبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجها البارز.

 خاتمة 
في املغرب في لج ما ســـــمي مرحلة "التناوب برز االقتصـــــاد االجتماعي والتضـــــامني إلى واجهة الخطاب العمومي 

ســــياق البحث عن بدائل لتدعيم فعالية املقاربات في املجال االجتماعي، لتدعيم في التوافقي" وتواتر تداوله 

االســـــــــــــتقرار الســـــــــــــياســـــــــــــ ي والســـــــــــــلم االجتماعي، ســـــــــــــواء باســـــــــــــتثمار املقومات الوطنية الثقافية واالجتماعية 

 واالقتصادية أو باستلهام التجارب الناجحة والخبرة الدولية.

عي بـــاملغرب النـــاجم عن تراجع الـــدولـــة عن لعـــب أدوارهــــا في ظـــل ضـــــــــــــعف قـــدرة الـــدولـــة في املجـــال االجتمـــا

االجتماعية ما عضـــــــد محاولة اســـــــتثمار اختالالتها لالنزياح نحو تغييرات جذرية في بنية النســـــــق الســـــــياســـــــ ي 

املغربي بــالنظر لكون املســــــــــــــألــة االجتمــاعيــة ومقــاربتهــا غير مبنيــة على عقــد اجتمــاعي بين الــدولــة أو القــائمين 

                                                           

 لثنائية االستقرار الدستوري من جهة، واالستقرار السوسيو/سياس ي من جهة أخرى، هاته  -  497
ً
مفهوم استقرار النسق السياس ي وفقا

ت من شأنه أن يجنب النسق السياس ي الوقوع في أية أزمة محتملة، وينآى به عن االضطراباالثنائية تنبني على مبدأ التداول السليم للسلطة، بما 

 :االجتماعية املصاحبة لحالة عدم االستقرار السياس ي راجع في هذا الصدد

Stéphane Monney Mohandjo: « les Institutions Internationales, les pays du sud et la démocratie », Préface : Jean Pierre Colin, 

postface : Albert Bourgi, Imprimerie. Le journal de Tanger, 2012, p : 151-175. 

، سلسلة العمل التشريعي واالجتهاد القضائي، مطبعة النجاح ”–شرح وتحليل  –الدستور الجديد للمملكة املغربية “كريم لحرش،  -  498

 .10 – 8، ص 2012الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى 

499 - Remy Leveau,  "Le fellah marocain, défenseur du trône  ",Paris, 1984, p6 . 

 ".25/6/1970لونوفيل أوبسرفاتور،  " في حديث ملجلة 69ـ خطب وندوات امللك الحسن الثاني، املجلد الرابع، ص  500
 . 124، ص1981يل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، الدار البيضاء، محمد أشركي، "الظهير في القانون العام املغربي"، رسالة لن -  501

مدد استطاعت املؤسسة امللكية في املغرب ان تحتكر كل اشكال املشروعية العقالنية والكاريزماتية والتاريخية والهيمنة مما سمح لها بالت - 502

ش يء ة واملجتمع ما أضفا عليها هالة من السمو والتوقير والروحانية ال نظير لهما الوتعبئة جل الفضاءات املمكنة ما جعلها محور الحياة السياسي

 .الذي يبرر الحضور املكثف لهذه املؤسسة في كافة مجاالت التنفيذ والتشريع وعملها على مراقبة الصراعات واألزمات السياسية واالجتماعية
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املجتمع كمنظومة إلدارة شـــــؤون الشـــــعب بل خاضـــــع ملا ســـــتفرزه دفت التدافع في املعترك  عليها وبين شـــــرائح

 السياس ي.

 :إن نشأة االقتصاد االجتماعي والتضامني وتطوره باملغرب يتمفصل حول ثالث منطلقات أساسية

ا، هو من ، يتجســـــد في كون االقتصـــــاد االجتماعي والتضـــــامني في صـــــيغته العصـــــرية املتعارف عليها عامليأولها

األمور التي برزت مع الســـــــــــــنوات األولى لفترة الحمــايــة الفرنســـــــــــــيــة للمغرب، حيــث تم وضـــــــــــــع القــانون املنظم 

 للتعاونيات وكذلك القانون املنظم للجمعيات والتعاضديات.

، فممارسة االقتصاد االجتماعي والتضامني في املغرب من حيث تواجد الهيئات واملؤسسات من جهة، ثانيها 

ة ثــانيــة اعتمــاد واحترام مجموع القيم واملبــادئ املؤطرة والنــاظمــة للقطــاع ســــــــــــــابق على تــداول هــذا ومن جهــ

  املفهوم، سواء في الخطاب املؤسساتي أو في النقاش العمومي. 

، فإن ازدهار الحديث فيه وعنه وتواتر اســــــــــــتعماله في الخطاب املؤســــــــــــســــــــــــاتي أو في النقاش العمومي، ثالثها

اق األزمـة االقتصــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة، والرغبـة في تعبئـة كـل املبـادرات والطـاقــات ارتبط بشـــــــــــــكـل عـام بســـــــــــــيـ

 االجتماعية في محاولة تحقيق التنمية. 

 وما يمكن الخلوص إليه من خالل هذا املقال:

أثر اختيار النظام االقتصــادي الرأســمالي بشــكل غير إيجابي على واقع ترتيب املســألة االجتماعية ضــمن  -

القرار العمومي وملدة طويلة وأفرز في ذلك واقعا اجتماعيا موســـوم باملؤشـــرات الســـلبية  أولويات أجندة

 على مستوى نسب الفقر، البطالة، الهجرة والتفاوت االجتماعي وبالنظر.

حــدث تحول على مســـــــــــــتوى ترتيــب املســــــــــــــألــة االجتمــاعيــة نحو مزيــد من االهتمــام واســـــــــــــتوطنــت التيمــة  -

ارات متعددة نعتقد أن منها وباألســـــــــــــاس الوعي بالكلفة الســـــــــــــياســـــــــــــية االجتماعية خطاب الفاعلين العتب

 الستمرار واقع الوضعية االجتماعية في املنطقة السالبة من حيث املؤشرات.  

يتوفر قطاع االقتصـــــــــــــاد االجتماعي والتضـــــــــــــامني في البيئة املغربية على أرضـــــــــــــية متوافقة مع منظومته  -

ملســـــــــــــتوى التاريخي أو على املســـــــــــــتوى االجتماعي والديني املرجعية والتنظيمية ويمكن رصـــــــــــــد ذلك على ا

 والدستوري.

عرف هيئات االقتصـــــــاد االجتماعي والتضـــــــامني باملغرب بداياتها األولى خالل مرحلة الحماية واســـــــتمرت  -

صــــــــيرورة بنيتها القانونية وديناميتها امليدانية بشــــــــكل ينســــــــجم مع واقع املســــــــألة االجتماعية في التذبذب 

 ار وغياب الرؤية الواضحة لألولويات. وعدم االستقر 

خطاب الفاعلين العموميين الرســـــميين يعتبر أن االقتصـــــاد االجتماعي والتضـــــامني يمكن االعتماد عليه  -

في النهوض بالواقع االجتماعي وتحســــين مؤشــــراته وصــــاغت في هذا االتجاه مجموعة متنوعة من البرامج 

 ات متعددة.   واملشاريع العمومية سلكت فيها مداخل ومقارب
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عرفـت منظومـة القـانونيـة للتعـاونيـات والجمعيـات تطورا منـذ االســـــــــــــتقالل يوازي التحوالت الكبرى التي  -

عرفتها االختيارات االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية للمغرب عكس التعاضـــــــــــــديات التي تميز تأطيرها القانوني 

 بالثبات.

لتدافع والتوترات املمكنة، للتنفيس وتقوية توسيع مجال املراقبة االجتماعية، واستثمار التناقضات وا -

التنافس في خدمة النظام، بتزويد املخيال الجماعي بالحضـــــــــور االجتماعي للملك فتصـــــــــاغ بدالك ثنائية 

النجــاح والتقصـــــــــــــير في عقليــة املواطن، الفعــاليــة في اإلنجــاز حينمــا يتــدخــل امللــك بينمــا يلتصـــــــــــــق حكم 

ات املرتبطة بها وإحداث عملية تمويه وتوجيه ســــــــــــخط التقصــــــــــــير وعدم الكفاءة بالحكومة واملؤســــــــــــســــــــــــ

 ونقمة ضحايا هذه السياسات.

توظيف شـــــــرعية املجتمع املدني كمقابل ألزمة املجتمع الســـــــياســـــــ ي، والنفاذ والتأثير إلى فئات اجتماعية  -

يصـــــــــــــعب على اآلليات العمومية النفاذ لها والتأثير فيها، وبالتالي اســـــــــــــتدراجها، عبر تقمص أدوار تحمل 

املســـــؤولية وامتالك املبادرة كشـــــريك يموقع املجتمع املدني كوســـــيلة لالنتظام االجتماعي، تحاول الدولة 

عبره أن تحقق انتظام الســــــــياســــــــة والتراضــــــــ ي من خالل اعتباره شــــــــريك اســــــــتراتيجي في هندســــــــة التدافع 

يــــة االجتمــــاعي، بمرجعيــــة جــــديــــدة تفســـــــــــــح املجــــال لبــــاراديغمــــات جــــديــــدة في صـــــــــــــنــــاعــــة القرار العموم

 االجتماعية.

الدينامية التي خلقتها املبادرات االجتماعية تحولت إلى آلية للتعبئة واالستقطاب إستراتيجيته ساعدت  -

النظــام في تنويع موارد املشـــــــــــــروعيــة عبر توليــد حقــل جــديــد يتجــاوز الخطــاطــة التقليــديــة )مشـــــــــــــروعيــة 

ت ووسائل الفعل امليداني التنموي اإلنجاز، فعالية والقرب( واستيراد نظام قيم جديد عبر توظيف آليا

وتــدعيمهــا بموارد عصـــــــــــــريــة، جهــاز مفــاهيمي جــديــد وتوظيف الصـــــــــــــورة وبــالتــالي هيكلــة امللكيــة لقواهــا 

االجتمــاعيــة عبر آليــة ذكيــة للضـــــــــــــبط ومراقبــة بشـــــــــــــكــل يجعــل امللكيــة تــدعم ســـــــــــــموهــا وتوطــد القبول 

 االجتماعي.
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 درعه هزاع الهادي عبد

 الخامس محمد بجامعة العام القانون في الدكتوراة بسلك النهائية السنة في طالب

 (الرباط السويسي، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية)

 

 مسؤولية القطاع الصحي القطري عن حسن الرعاية الصحية

The responsibility of the Qatari health 

sector for good health care 

 :مقدمة

تشكل الرعاية الصحية في البلدان املتقدمة جزءا متكامال من نظام الدولة ككل، وذلك الرتباطها  

بالصحة العامة وبمقدمي الخدمات الصحية، فالغاية املنظمة تتمحور إلى حد كبير حول تعزيز الرعاية 

 الصحية، وتجنب املعالجة غير الضرورية. 

يع توفير الصحة للجميع، وإلى وجود نظم صحية تضع وتحتاج الرعاية الصحية إلى قيم حتى تستط 

الناس في صلب الرعاية الصحية، االمر الذي يتطلب سياسات وقيادات قوية، مهمتها اإلشراف على تقديم 

خدمات الرعاية الصحية املتمركزة حول الشخص، والتي من املفروض أن يتم تقديمها بصفة شاملة 

  .ركيز على الصحة والوقاية من األمراض وأنماط الحياة الصحيةومتكاملة ومنسقة، باإلضافة إلى الت

 من املعايير واملفاهيم التي تمس هذا الجانب، لكنها 
ً
وقد طورت األدبيات العلمية والحقوقية والصحية كثيرا

 تظل أدبيات أو معايير منفصلة عن الشريعة اإلسالمية، والتي بينت أن سالمة اإلنسان وصحته 
ً
أحيانا

 فظة عليها من األهداف السامية التي جاءت، بها.واملحا

ويشكل التطور الكبير في املجال العلمي والتكنولوجي وما رافقه من اختراعات واكتشافات أثر كبير على صحة 

حسن استغاللها، وتم وضع القوانين والضوابط الالزمة التي تحكم مسئولية 
ُ
البشرية، خاصة إذا ما أ

 كنة. توظيفها لتحسين صحة السا
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لقد أقرت دول العالم في تشريعاتها واملواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية العديد من و 

الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان، ولعل من أبرز هذه الحقوق هي الرعاية الصحية، مما يبرز عناية 

اض واألوبئة، فالصحة أغلى ما يملكه الدول بالصحة العامة، وتوفير وسائل الوقاية والعالج من األمر 

ي هاالنسان من ثروات في الحياة، وبقدر الرعاية واملحافظة واملتابعة، تتحقق الرفاهية والتمتع بالحياة التي 

 أعظم نعمة من هللا عز وجل.

 بمفهوم الدولة التدخلية، عبر مجموعة من مؤسساتها،
ً
 إن الدولة تسعى إلى إشباع حاجات املواطنين عمال

 ومن ضمنها املؤسسات واملرافق الصحية العامة.

، فإن 503وكما قال بعض الفقهاء في تعريفهم للقانون اإلداري أن الدولة هي جسم وخالياه هي املرافق العامة

مسؤولية ضمان الدولة للحق في الصحة يقع تنفيذه على مرافقها الصحية، تمارسه وفق القوانين املنظمة، 

 ضمان صحة الساكنة وتعزيزها. وتتحمل بموجبه مسؤولية

 وملعالجة هذا املوضوع نقترح التالي:

 املحور األول: ضمان حسن الرعاية الصحية بين مسؤولية املؤسسات الصحية ومسؤولية الطبيب.

 املحور الثاني: مسؤولية دولة قطر عن توفير الرعاية الصحية.

 

ضمان حسن الرعاية الصحية بين مسؤولية املؤسسات املحور األول: 

 الصحية ومسؤولية الطبيب 

إذا كان من الثابت أن العالقة بين الطبيب واملريض في مجال املمارسة الحرة ملهنة الطب هي عالقة تعاقدية 

ة في نطاق القانون الخاص، فإن األمر ليس كذلك في مجال املمارسة الطبية من خالل املؤسسات الصحي

إذ من الواضح أن املريض ال يرتبط بأية عالقة تعاقدية سواء مع املؤسسات الصحية العامة أو مع  العامة،

 الدكتور املعالج بها.

                                                           

 . 14، ص 2003نشورات الحلبي الحقوقية، محي الدين القيس ي، مبادئ القانون اإلداري العام، م  503
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 مسؤولية املؤسسات الصحية العامة في ضمان الرعاية الصحية .أ

 وهذه العالقة تنشأ من خالل الخدمات الطبية التي تقدمها املؤسسات الصحية العامة باعتبار 
ً
ها مرفقا

، تلتزم بإشباع الحاجات العامة للجمهور، فالقائمين على تسيير هذه املرافق العامة، يعتبرون بمثابة 
ً
عاما

أعضاء فيها، أي أن كافة أعمالهم تكون منسوبة للمرفق ذاته، فيتحمل املرفق مسؤولية أعمالهم تجاه 

  .504جمهور املستفيدين

 لها، ولو كانت هذه التبعية تبعية إدارية، فإنها كافية ألن فالطبيب العامل في املستشفيات العامة 
ً
يعتبر تابعا

، عندما تقرر 1908تتحمل املؤسسة الطبية العامة مسؤولية أخطاء العاملين فيها. ففي فرنسا ومنذ العام 

إلدارة اختصاص املحاكم اإلدارية في نظر املنازعات املتعلقة باملسؤولية الطبية الناتجة عن أعمال موظفي ا

كانت العالقة بين املريض واملرفق العام الطبي، بالنسبة واملساعدين الطبيين في املستشفيات العامة، 

ألخطاء املوظفين املساعدين الطبيين في املستشفيات العامة، تخضع ألحكام القانون اإلداري وللقواعد 

عمال األطباء في املستشفيات العامة هي في حين أن املسؤولية املترتبة عن أ ، 505العامة للمسؤولية اإلدارية

فاألطباء العاملون في املستشفيات العامة الفرنسية ال يخضعون للنظام العام ملوظفي  على خالف ذلك.

فنتيجة للوضع الخاص فيما يتعلق بأعمال العناية والعالج بما في ذلك العناية  .506 الدولة واإلدارات املحلية

 في نظر الدعاوي الناتجة عن نشاط األطباء ، كان افي املستشفيات العامة
ً
لقضاء العدلي يعلن نفسه مختصا

 : في املؤسسات االستشفائية العامة، وقد كان لهذا االتجاه مبرران

 للهيكل اإلداري للدولة :املبرر األول 
ً
 .االستقالل الفني الذي يتمتع به الطبيب، وإن كان منضما

 بمبادئ قانونية ثابته بأنهم الحماة الطبيعيون للشخص شعور القضاة العدليين: املبرر الثاني
ً
، عمال

 وبالتالي تطبيق أحكام وقواعد القانون الخاص. اإلنساني،

كما كان القضاء اإلداري الفرنس ي في الوقت نفسه يعتبر أن دعاوي املسؤولية الناجمة عن عمل األطباء في 

ى اعتبار أن الطبيب يساهم بصورة مباشرة في تنفيذ املستشفيات العامة يعود له أمر النظر فيها، وذلك عل

املرفق العام الطبي وبالتالي تطبيق قواعد وأحكام القانون اإلداري، لذلك كان البد ملحكمة حل الخالفات 

                                                           

. )املؤتمر 97، ص 2000محمد مصطفى الجمال، املجموعة املتخصصة في املسؤولية القانونية للمهنيين، املسؤولية الطبية، الحلبي، سنة   504

 العلمي السنوي لكلية الحقوق في جامعة بيروت العربية(.

 .202للمرجع نفسه، ص   505

 ( من قانون الصحة العامة الفرنس ي.L 714 – 27املادة ) 506
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 مع أحكام سابقة ملجلس الدولة الفرنس ي أن مسؤولية 
ً
الفرنسية من أن تتدخل، حيث قررت، وانسجاما

املرض ى املستفيدين الناتجة عن األطباء العاملين فيها تخضع ألحكام القانون املستشفيات العامة تجاه 

 مع حكم مجلس الدولة الفرنس ي عام  ،اإلداري 
ً
حيث اعتبر أن عالقة املريض باملرفق العام  1936تماشيا

 MME. كما صدر قرار بدعوى الطبي هي عالقة نظامية محددة بموجب النصوص التنظيمية والقانونية

BIANCALE  يؤكد على أن عالقة املريض باملرفق الطبي العام هي عالقة نظامية وليست عالقة  1991عام

 عن فرنسا، حيث كان القضاء العدلي تعاقدية على اإلطالق. أما 
ً
 تماما

ً
في مصر فلقد كان الوضع مختلفا

فق الصحية العامة املصري يطبق قواعد املسؤولية التقصيرية وليست املسؤولية العقدية في مساءلة املرا

 تجاه املتعاملين معها )املرض ى(.

صدر قانون مجلس الدولة املصري الذي ينص على اختصاص املجلس في دعاوي التعويض  1972في العام 

أصبحت عالقة املريض باملرافق الصحية العامة عالقة . وبالتالي 507ألعمال املادية لإلدارة الناتجة عن ا

ن اإلداري املختلفة عن قواعد القانون الخاص، مما يفتح املجال أمام تطور نظامية تحكمها قواعد القانو 

 بإحدى  هذه العالقة في سبيل تحسين ظروف وموقع املريض تجاه املؤسسات الصحية
ً
العامة عمال

 خصائص القانون اإلداري وهي مرونته. 

يمكن بناء على ذلك،  أن عالقة املريض بطبيب املستشفى العام ليست تعاقدية، فالوبعد أن بينا  

مساءلة طبيب املستشفى العام، عن الضرر الذي يصيب املريض بسبب خطأ الطبيب املساعد إال على 

 أساس املسؤولية التقصيرية لألسباب التالية:

 ألنه ال يمكن القول في هذه الحالة إن املريض قد اختار الطبيب لعالجه حتى ينعقد عقد بينهما. -

ل بوجود عقد اشتراط ملصلحة املريض بين إدارة املستشفى العام وبين أطبائها، ألن عالقة كما ال يمكن القو  -

الطبيب املوظف بالجهة اإلدارية التي يتبعها هي عالقة تنظيمية وليست تعاقدية، وبذلك ال يكون هنا محل 

 .508لبحث مسئولية طبيب املستشفى العام في دائرة املسئولية العقدية

                                                           

 .153، ص 2006مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد األول، مارس   507

السيد عبد الوهاب عرفة، الوسيط في املسؤولية الجنائية واملدنية للطبيب والصيدلي، دار املطبوعات الجامعية، مصر، بدون سنة نشر،  508

  .41ص
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الطبي في املستشفيات العامة يتطلب تداخل عدد من العالقات الطبية كعالقة الطبيب  إن انجاز العمل -

باملرفق الطبي، وعالقة الطبيب بأعضاء الفريق الطبي الذي يشترك في إتمام العمل الطبي معه، وعالقة 

 .509املريض باملرفق الطبي والطبيب املعالج

مشروع، أدي إلى إصابة أحد األفراد بالضرر مع وجود  وتقوم مسئولية اإلدارة إذا وقع خطأ أو تصرف غير -

 .510عالقة السببية بين هذا الخطأ الذي وقع والضرر الذي أصاب املضرور

 للقوانين واللوائح التي تنطبق ليس على  -
ً
واملستشفيات العامة هي مصالح عمومية يجري العمل فيها طبقا

 الذين ي
ً
 في مركز قانوني تحدده القائمين بأمرها فقط بل على املرض ى أيضا

ً
عالجون فيها، فهؤالء جميعا

 قوانين املصلحة.

 أن تعتبر  -
ً
والبعض يرى أن اعتبار عالقة املريض باملستشفى العام عالقة قانونية فإن ذلك يقتض ي حقا

 إلى أن مسئولية اإلدارة هنا مستمدة من القانون العام ال الخاص.
ً
 مسئولية الدولة تقصيرية استنادا

 أن مسئولية الدولة عن األخطاء الطبية هي مسئولية مباشرة طاملا أن خطأهم قد حصل في الدائرةا كم  -

 للدولة فتختفي 
ً
التي يقومون فيها بالعمل باسم الدولة، إذ في حدود هذه الدائرة يعتبر نشاط الطبيب نشاطا

 وحده الطبيب
ً
هنا داخل إطار املستشفى  شخصية الطبيب وتبرز شخصية الدولة إال أن املوظف كان قديما

العام كمرفق عام هو املسئول عما يسببه من أضرار لألفراد حيث أن فكرة الدولة كانت تختفي خلف 

شخصية املوظفين الحقيقية، فاملوظف أو الطبيب هو العنصر البارز فإذا ما أصيب أحد األفراد بضرر 

جع ال على املصلحة ذاتها، أو الدولة بل يرجع بسبب سير مصلحة من املصالح العامة كان للمجني عليه أن ير 

 ولكن سرعان ما تحددت فكرة الدولة، وأصبحت مسئوليتها مباشرة ـ
ً
 على املوظف شخصيا

ويتفق هذا الحل مع قضاء املحاكم اإلدارية في فرنسا، فإنها لم تر التفرقة في مسئولية املستشفى  

،
ً
 أم غير فنيا

ً
عتبرت ، إذا اوال يبن ما إذا كانت رابطة التبعية متوافرة أم ال بين ما إذا كان خطأ الطبيب فنيا

 مسئولية املستشفى في هذه الحالة مسئولية مباشرة.

الدعوى من قبل الشخص املعنوي العام القائم بإدارة  وقد قرر مجلس الدولة الفرنس ي بأن  

لخطأ، ذلك ألن السلطة اإلدارية وبنوع املصلحة واملرفوعة أمام املحاكم اإلدارية ال يشترط للحكم فيها ثبوت ا

                                                           
 . 33، ص 2008لبنان، سنة  –أحمد عيس ى، مسؤولية املستشفيات الحكومية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت  509 

 . 253، ص 1995حمدي على عمر، املسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة    510 
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خاص وفي املستشفيات يجب أن تكون متعهدة للجمهور بضمان حسن سير املصلحة وتطبيق هذه املبادئ 

يؤدي إلى قبول مسئولية املؤسسة العامة ال بصفة ثانوية بل بصفة أصلية كمديرة للمصلحة، وحتى في 

خص ي منسوب لألطباء، كخطأ في التشخيص فإن هذا األحوال التي تحصل فيها الحادثة نتيجة لخطأ ش

 الخطأ ال يمكن فصله عن املصلحة التي هيأت السبيل الرتكابه، وعرضت املجني عليه لنتائجه الضارة.

 أما عن  
ً
القاعدة العامة فهي أن املسئولية التي تقع على عاتق اإلدارة فتقوم على أساس الخطأ طبقا

والفرنس ي، وأن الخطأ هذا هو الخطأ البسيط، أما عندما يتعلق األمر باملرافق لقضاء مجلس الدولة املصري 

الطبية فإن مجلس الدولة الفرنس ي يتطلب الخطأ الجسيم إلمكان مساءلة اإلدارة بالتعويض عن األضرار 

ان سبب املترتبة على األعمال الطبية، بينما الخطأ البسيط فال يكفي لقيام املسئولية وتحريكها، إال إذا ك 

 .511الخطأ سوء تنظيم أو إدارة العمل باملرفق

جريت في بداية دراسة عن مسؤولية مؤسسات الرعاية الطبية  -
ُ
: في إحدى الدراسات األمريكية التي أ

حالة مرتبطة  30,000، والتي شملت 1991التسعينات، ونشرت في دورية )نيوانجالند( الطبية في عام 

% تضرروا من إعاقات صحية منهم 70% منهم قد توفوا، وما نسبته 14ن بأن باألخطاء الطبية والحوادث تبي

 لتفاقم املشكلة أسست الدول 27% إعاقات دائمة، وحوالي 2.6
ً
% تضرروا بسبب اإلهمال الطبي. ونظرا

األوروبية وأمريكا وكندا مؤسسات ملتابعة األنظمة والشروط املتبعة لتقليل األخطاء الطبية، وقد أعطيت 

يات كبيرة إلرساء تلك الضوابط في القطاعين العام والخاص. فتم تأسيس هيئة التنسيق الوطنية صالح

لتوثيق األخطاء الطبية، وتشكلت املؤسسة الوطنية ألمان املريض في أمريكا، ومنظمة الوقاية من األخطاء 

 .الطبية، ووكالة الرعاية الصحية لألبحاث والجودة

ب والكادر الطبي واالهتمام بالتعليم الطبي املستمر، وارتبط عمل وتم العمل على تطوير التدري 

األطباء واملمارس الصحي بشروط توظيفية صارمة ويتم التجديد للممارسة بشكل سنوي بناًء على التقييم 

ومستوى الكفاءة واألداء الوظيفي، وهذا ما أدى إلى تنافسية عالية على مستوى األطباء، فالبقاء لألفضل 

 مراجعة واألكف
ً
أ، وال يوجد لدى الدول الغربية التوظيف اآللي الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته. وتتم أيضا

الجامعات التي تخرج الكوادر الطبية وبعضها قد يكون غير معترف به دوليا، وخريجو تلك الجامعات ال 

                                                           
 .254ق، ص حمدي على عمر، املرجع الساب  511 
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م للعمل في مجاالت يحصلون على عمل اال بشروط صارمة تتطلب أداء امتحانات معقدة، وتحول البعض منه

 .غير طبية

 مسؤولية الطبيب ضمان حسن رعاية املريض .ب

، وبناًء عليه  
ً
 يسيرا

ً
ذهب القضاء املصري إلى القول بأن الخطأ املنسوب للطبيب لم يكن إال خطا

 ،
ً
رفض دعوى املسئولية املرفوعة على الطبيب ألنه يلزم مساءلة الطبيب عن الخطأ الفني أن يكون جسيما

مسئولية األطباء عن أخطائهم الفنية في تشخيص املرض ى والعالج ال تنعقد إال في حالة الخطأ الجسيم، وأن 

َن في البداية التفرقة بين خطأ الطبيب العادي وبين خطأه الفني ، وقد قضت إال أن القضاء املصري قد َبيَّ

ية، وتنحصر مهمته في الكشف عما املحاكم بأنه ال يجوز للقاض ي التدخل في تقدير النظريات والطرق العلم

إذا كان قد وقع من الطبيب إهمال محقق بوضوح أو عدم اتخاذ االحتياطات التي يمليها الحذر العادي، أو 

 
ً
جهل بالقواعد التي يجمع األطباء على تأكيدها كما تقر املحاكم للطبيب باالستقالل في ممارسته مهنته طبقا

والعالج، إال في حالة الغش،  ل عن أخطائه الفنية، كالخطأ في التشخيصفهو ال يسأملا يمليه عليه ضميره 

 بأصول العلم الفني والطبيوالخطأ الجسيم
ً
 مطبقا

ً
 .512، كما لو ثبت أنه أظهر جهال

إن للدولة لجان ومؤسسات تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للمستشفيات ومراجعة التشريعات  

املرض ى واالستماع لشكاوى املرض ى، وتملك تلك املؤسسات ومستوى الجودة والعمل ومراجعة ملفات 

صالحيات لوقف عمل املستشفيات املخالفة، أو أي من الكوادر الصحية العاملة في حالة أي تجاوز وظيفي 

 .أو منهي

تقليل األخطاء الطبية يتطلب مراجعة شاملة للمؤسسات الصحية من ِقبل لجان ذات خبرة إن  

 مناقشة التأمين الصحي، ومراجعة قبول مستويات حيات قانونيةوكفاءة عالية وتعطى صال 
ً
، ويتم أيضا

التوظيف، وإيجاد حلول لفئة األطباء الذين لم يتم اجتيازهم لالمتحانات التخصصية وإبعادهم عن 

املمارسة في األماكن والدوائر والتخصصات ذات األخطار الطبية العالية، وإعطائهم فرص زمنية محددة 

مستواهم األكاديمي والعلمي. ويجب مراجعة التشريعات وااللتزام الوظيفي والحفاظ على األداء لتحسين 

سس الكفاءة والعطاء وتحمل املسؤولية والتطوير الذاتي 
ُ
العالي، وتجديد رخص املمارسة الطبية على أ

ت والنجاح الوظيفي. والعمل على خصخصة جزء من الخدمات املساندة من القطاع الصحي تميز 
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بالبيروقراطية وشابها األداء املتواضع. واإلشراف على القطاع الصحي الخاص بشكل دقيق ليتماش ى مع 

مستويات الجودة والسالمة، واالهتمام بسالمة األجهزة الطبية ومراجعة تلك األجهزة بشكل دوري ومنتظم 

. ولكن تبقى األخطاء الطبية وصارم من ِقبل دوائر الهندسة والصيانة وعدم االنتظار لوقوع الخلل والتلف

ل نسبة ضئيلة باملقارنة بما حققه الطب من نجاحات على املستوى املحلي والعاملي، ولكنها نسبة  ِ
ّ
كجزء يشك

  .513مؤملة تنتظر إعادة النظر والبدء في دراستها على املستوى املحلي

 :على مستوى حقوق املريض فهو يتمتع بالحقوق اآلتية

، دون أي تمييز وفي بيئة آمنة خالية من م وتقدير من جميع أفراد طاقم املستشفىُيعامل باحتراأن  -1

 العوائق التي ال مبرر لها.

 للحصول على تشخيص سليم وعالج ملرضه أو إصابته.يتلقى الرعاية الالزمة أن  -2

 أن  - 3
ً
 وبدون تأخير ال مبرر له. يتلقى الرعاية الطبية العاجلة عند الضرورة مجانا

 عن رعايتهأن  -4
ً
 .يتم تبليغه باسم ووظيفة الطبيب الذي سيكون مسؤوال

، على أن يقوم العاملون بالتصريح بهذه املعلومات يتم تبليغه بتفاصيل وضعه الصحي بصورة كاملةأن  -5

 أو ملن ينوب عنه.
ً
 له شخصيا

 .يشارك في القرارات املتعلقة بالرعاية الصحية املقدمة لهأن  -6

 

لكي يتمكن من املوافقة على أي إجراء أو عالج  حصل على جميع املعلومات التي يحتاج إلى معرفتهايأن  -7

 يتّم اقتراحه عليه.

أثناء إقامته في املستشفى وأن يتّم الحفاظ على سرية جميع األمور يتم الحفاظ على خصوصيته  أن -8

 املتعلقة بالرعاية الصحية املقدمة له.

                                                           

 م.1991 ، سنةمصر، الطبعة االولي، اإلسكندرية –منشأة املعـارف  -عبد الحميد الشواربي: مسؤولية األطباء والصيادلة واملستشفيـات  513
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 يحول دون فهمه للإن وجد يكون له مترجم،أن  -9
ً
 مستمرا

ً
عالجات ، إذا كان حاجز اللغة يشكل عائقا

م له قدًّ
ُ
 والرعاية التي ت

 

 أن  -10
ً
وأن يكون له الحق في قبول أو رفض املشاركة في  يتم إخباره في حال كان العالج املقدم له تجريبيا

 البحث التجريبي.

  يرفض العالجأن  -11
ً
( وأن يتم إخباره بالعواقب الطبية لرفضه، )إال إذا كان املريض معتال

ً
 أو طفال

ً
 عقليا

 وفي هذه الحال سيتوجب عليه التوقيع على نموذج إقرار برفض العالج.

يرفض القيام بفحصه أو معاينته من قبل شخص غير مسؤول مسؤولية مباشرة عن تقديم الرعاية أن  -12

 .له

 من طبيب آخرأن  -13
ً
 ثانيا

ً
 .يطلب رأيا

، أو ال أمل في شفائه نأ -14
ً
، أو مسنا

ً
. ولكن يرافقه أحد أفراد أسرته أو ولي أمره طوال الوقت إذا كان طفال

لن يسمح للمرافق بمصاحبته داخل وحدة العناية الطبية املركزة، أو غرفة العناية القلبية، أو وحدة 

 األمراض املعدية، أو غرفة العمليات.

 .ة بجميع التكاليفأن يستلم فاتورة مفصلة وموضح -15

 وأن يحصل على تقاريره الطبية عند الطلب، مقابل رسم مناسب أن -16
ً
لع على سجالته الطبية مجانا

ّ
 .يط

 .يتسلم رسالة مكتوبة للخروج من املستشفى تتضمن تفاصيل رعايته الطبية املستمرةأن  -17

 عن أسباب ضرورة تحويله إلى مؤسسة أخأن  -18
ً
 كامال

ً
 .رى للرعاية الصحيةيتلقى توضيحا

 .يتم إخطاره بقواعد وقوانين املستشفى التي قد يكون لها أثر عليهأن  -19

م له دون خوف من التعرض لالنتقام وأن أن  -20 قدًّ
ُ
يتقدم بالشكوى بخصوص الخدمات والرعاية التي ت

 .تستجيب املستشفى لشكواه

 :عليهبالنسبة ملسؤوليات املريض الذي يتلقى العالج فيترتب 
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 .ُيظهر مراعاته للمحيطين به وأن يعامل املرض ى والعاملين باحترام وأدبأن  -1

 .يحترم خصوصية املرض ى اآلخرينأن  -2

وأي حساسية يعاني منها تجاه أي  يقدم معلومات كاملة وصحيحة عن شكواه الحالية، وتاريخه الطبيأن  -3

 عقاقير طبية وجميع األمور األخرى املتعلقة بصحته.

 .يسأل عن أي ش يء يجده غير واضح بالنسبة لهأن  -4

 .يقوم باإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على صحته أو أي شعور بعدم التحسنأن  -5

 .يتبع الخطة العالجية التي يصفها له طبيبهأن  -6

 .يقبل تحمل املسؤولية عن رفضه العالج أو عدم اتباعه لخطة العالجأن  -7

  يلتزم باملواعيد أوأن  -8
ً
 .يقوم بإلغائها مسبقا

 أكبر من حالته ولهذا السبب ستكون لهم األولويةأن  -9
ً
 .يتفهم أن حاالت بعض املرض ى قد تستدعي اهتماما

 .يمتثل لقواعد السالمة بما فيها قاعدة عدم التدخين -10

 .يحرص على السداد الفوري للتكاليف املالية الخاصة بالرعاية الصحية التي يتلقاهاأن  -11

 الصحيةاملحور الثاني: مسئولية دولة قطر عن توفير الرعاية 

اإلطار القانوني لعقلنة الدولة وتحديث األداء السياس ي، وضمان الرعاية  2004يشكل دستور قطر لسنة 

من الدستور على مسؤولية املؤسسات الحكومية عن  23، تنص املادة االجتماعية. وارتباطا بالبعد األخير

 ة العامة وتوفير وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة.العناية بالصح

تقوم دولة قطر بإنشاء العديد من املرافق واملؤسسات  وعمال بهذا الفصل من القانون األسمى للدولة، 

ومن أبرزها مؤسسة حمد الطبية، والتي  الصحية التي تسعى إلى تلبية الحاجات الصحية لكافة القاطنين بها،

 تعد املزود الرئيس ي لخدمات الرعاية الصحية غير الربحية في قطر.
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، وهي تدير اآلن ثماني مستشفيات 1979قد تأسست مؤسسة حمد الطبية بموجب مرسوم أميري عام لو  

الوطني لعالج  عامة ومتخصصة وهي: مستشفى حمد العام، مستشفى الرميلة، مستشفى النساء، املركز

وأبحاث السرطان، مستشفى الخور، مستشفى الوكرة، مستشفى القلب، املستشفى الكوبي، كما تعد 

مؤسسة حمد الطبية املنظمة األولى والوحيدة خارج الواليات املتحدة التي تحصل على اعتماد اللجنة 

 األولية. الدولية املشتركة لجميع مستشفياتها في آن واحد، ومؤسسة الرعاية الصحية

بهدف تطوير مستوى الرعاية  2011إضافة لذلك، تم إطالق النظام الصحي األكاديمي في قطر في عام 

الصحية محلًيا من خالل الريادة في البحوث واالكتشافات الطبية، وتوفير خدمات رعاية صحية عالية 

صحية، ويعد النظام الصحي الجودة، وخدمات تثقيفية وتعليمية ذات مستويات عاملية لكوادر الرعاية ال

األكاديمي أول شراكة من نوعها في املنطقة، وأول نظام صحي أكاديمي في العالم يمتد نطاقه على مستوى 

، ومن بين الشركاء الحاليين في النظام الصحي األكاديمي: مؤسسة حمد الطبية، وكلية طب " الدولة بأكمله

قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، وكلية  -لجاري وايل كورنيل" في قطر، وجامعة قطر، وجامعة كا

 قطر، ومركز السدرة للطب والبحوث.  -شمال األطلنطي 

توج القطاع الصحي القطري بالحصول على املستوى املاس ي من  وعلى مستوى جودة الرعاية الصحية، فقد

حية على مستوى عاٍل من ، والذي يؤكد على أن الخدمات الص2017االعتماد الكندي الدولي في يونيو 

 . الجودة والسالمة وفقا للمعايير العاملية

قياس أما على مستوى الدور القطري الفاعل في العديد من مجاالت النظم الصحية الحديثة، خاصة في ظل 

درجة نجاح النظم الصحية املرهون بحسن األداء والجودة في خدمات الرعاية الصحية، فقد قامت قطر 

 :الجبارة نبينها في اآلتي ببعض الخطوات

: مسيرة الرعاية الصحية مع األشقاء:
ً
 أوال

لقد أسهم الدعم املتواصل ملجلس وزراء الصحة في إنشاء مراكز الرعاية الصحية على امتداد دول  

التعاون الخليجي وتوفير مستلزماتها، كما صدر العديد من القرارات التطويرية التي اتخذتها املؤتمرات 

بة للمجلس في دعم عمل هذه املراكز ومساعدتها على أداء املهام املنوطة بها وتحقيق األهداف املرجوة املتعاق

املراهقين...(  -املعاقين  -املسنين  -األمهات  -منها وإيالء الفئات األكثر عرضة للخطر في املجتمع )األطفال 

 أهمية متزايدة.
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واملؤازرة من معالي وزراء الصحة بدول املجلس للرعاية ولعل استمرار النهج املتمثل باستمرار الدعم  

 من ِقبلهم على رأس قائمة األولويات لوزارات الصحة في دولهم للخطط التنموية 
ً
الصحية ووضعها دائما

الطويلة والقصيرة األمد سوف يجعل منها القاعدة القوية املتينة بل ستكون املرتكز األساس ي النطالقة 

ستقبلية نحو بلوغ وتحقيق األهداف التنموية لأللفية الجديدة في ظل املتغيرات العاملية البرامج الصحية امل

 ولجعلها االستثمار األمثل لتحقيق أفضل عائد للصحة والتنمية على املدى الطويل.

: األنشطة واإلنجازات للرعاية الصحية:
ً
 ثانيا

 الصحية أهمها:تم إنجاز العديد من األنشطة واإلنجازات على مستوى الرعاية 

عقد اجتماعات اللجنة الخليجية املختصة بصفة مستمرة حتى أسهم في تطوير العمل ببرامج الرعاية • 

 الصحية ومواكبة املستجدات.

متابعة التطبيق التجريبي ملؤشرات الجودة النوعية على املستوى املركزي والوسطي والطرفي وتجميع • 

 ماع اللجنة الخليجية املختصة.مرئيات الدول حيالها ومناقشتها باجت

متابعة خطوات تحري وتجميع البيانات حول عوامل املخاطر لألمراض املزمنة )في إطار شبكة إيمان( حيث • 

 تم في عدد من دول املجلس إعداد استبيانات جمع املعلومات املذكورة وإجراء املسح.

لعقد دورة تدريبية على آليات التقويم املتعمق التنسيق مع منظمة الصحة العاملية وكلية الصحة العامة • 

للرعاية الصحية األولية بمشاركة مسئولي الرعاية الصحية والجودة النوعية من جميع دول املجلس حيث 

 قامت وزارة الصحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة مشكورة باستضافة هذه الدورة الهامة بدبي.

 الصحية األولية. عقد تسع مؤتمرات خليجية للرعاية• 

: أهم التطورات اإليجابية في املرحلة السابقة:
ً
 ثالثا

 مشروع االرتباط بشبكة إيمان.“ورشة العمل الخليجية  -1

 تجربة دول الخليج في التقويم املتعمق للرعاية الصحية. -2

 التطبيق االختباري ملؤشرات الجودة بالرعاية الصحية. -3
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طوير البرنامج الخليجي للرعاية الصحية األولية. ليتواكب مع األهداف اعتماد الخطة التنفيذية لت -4

م ويكون التقييم ورفع تقارير املتابعة ملا تم 2010اإلنمائية األلفية العاملية، وأن يتم التنفيذ ابتداًء من يناير 

على صيغة  إنجازه بشكل سنوي وقبل اجتماع اللجنة الخليجية للرعاية الصحية السنوي، كما تم االتفاق

موحدة لنموذج الخطة التنفيذية على مستوى الدول، وتم إقرار اإلطار العام لها بعد وضع املالحظات 

 النهائية عليها.

اعتماد النموذج االسترشادي: الذي يمثل الحد األدنى من الخدمات املطلوب تقديمها في مراكز الرعاية -5

طّور بعد إدخال مالحظات وإضافات أعضاء اللجنة الصحية بدول املجلس املقدم من سلطنة عمان وامل

 الخليجية عليه.

عقد حلقة العمل الخليجية حول مؤشرات الجودة بمراكز الرعاية الصحية في دولة اإلمارات العربية  -6

املتحدة بمشاركة مرشحين من كل دولة عن اللجنة الخليجية لسالمة املرض ى واللجنة الخليجية للرعاية 

 الصحية.

عدية )املزمنة( مع لجنة اال -7
ُ
تفاق على ضرورة التناغم في عمل أعضاء اللجنة الخليجية لألمراض غير امل

الرعاية الصحية. وذلك لتدعيم األنشطة التخصصية لرعاية مرض ى األمراض املزمنة والفئات ذات األخطار 

 ضمن منظومة الرعاية الصحية.

والعالجية والتعزيزية والتأهيلية ضمن برامج طب األسرة. االتفاق على أهمية تضمين الخدمات الوقائية  -8

وكذلك بعض برامج طب املجتمع ذات العالقة بطب األسرة، باالستفادة من التجارب العاملية في هذا املجال، 

وحث جميع كليات الطب في دول املجلس بتضمين مناهجها دورة سريرية في طب األسرة، وحثهم على التعريف 

 على مرافق وبرامج الرعاية الصحية. املبكر للطلبة

اضافة برنامجين الستراتيجية الرعاية الصحية االولية " تحسين خدمات رعاية الحاالت الطارئة " "  -9

سنان في الرعاية الصحية.
ُ
 الخدمات الوقائية لصحة الفم واال

: املتطلبات التطويرية في املرحلة الحالية:
ً
 رابعا

 بالتجارب العاملية استكمال إعداد الخطط اال  -1
ً
ستراتيجية والتنفيذية ذات املراحل الزمنية استرشادا

 ملتطلبات وإمكانيات دول املجلس ووفقا لآلليات املعتمدة لدعم 
ً
 “.طب األسرة واملجتمع نظم“الناجحة وطبقا
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ما يتوافق استكمال تطوير البرنامج الخليجي للرعاية الصحية على ضوء املستجدات العاملية الحديثة، وب -2

 مع توجهات منظمة الصحة العاملية ضمن إطار 
ً
مع القضايا الصحية الخليجية ذات األولوية وتماشيا

( مع التركيز على دمج البرامج 2015-2006برنامجها للعمل الصحي العاملي الحادي عشر خالل الفترة من )

عدي -مثل: تعزيز الصحة العمومية. 
ُ
تحسين  -الرعاية الصحية النفسية.  -ة. التصدي لألمراض املزمنة غير امل

 الرعاية املستمرة. -جودة الخدمات الصحية. 

العمل على تطوير النموذج الخليجي املوحد والذي يمثل الحد األدنى من الخدمات املطلوب تقديمها في  -3

 مراكز الرعاية الصحية بدول املجلس.

ي طب األسرة كاستراتيجية ذات أولوية قصوى خالل العمل على تأهيل األعداد الكافية من املتخصصين ف -4

السنوات العشر القادمة وفق برنامج زمني محدد والحث على تطوير برامج للتأهيل التخصص ي املتوسط 

 من خالل برامج الدبلوم أو املاجستير.

 رة واملجتمع.تطوير وتنفيذ برامج للتعليم الطبي والتطوير املنهي املستمر تغطي مناحي أولويات طب األس -5

العمل على تخصيص حوافز خاصة للكوادر الصحية املختلفة للعمل في مجال الرعاية الصحية وطب  -6

األسرة كتقليل املدة الالزمة للترقية وإيجاد البدالت املناسبة والعمل على توحيد الرواتب مقارنة مع 

 نادرة.التخصصات األخرى ومعاملة تخصص طب األسرة على أنه من التخصصات ال

العمل على تضمين الخدمات الوقائية والعالجية والتعزيزية والتأهيلية ضمن برامج طب األسرة واملجتمع،  -7

 باالستفادة من التجارب العاملية في هذا املجال.

العمل على تعديل مناهج دراسة الطب والتركيز على الجوانب الوقائية وتعزيز مبادئ الرعاية الصحية،  -8

ب األسرة واملجتمع، وإعطاء املزيد من االهتمام بالنواحي السلوكية واالجتماعية التي تؤثر على وأساسيات ط

 حياة اإلنسان واملجتمع من خالل ربط العلوم الطبية باملشاكل الصحية في املجتمع.

من العمل على زيادة وتعزيز الدعم وتعضيد املساندة الالزمة للرعاية الصحية وطب األسرة واملجتمع  -9

قادة دول املجلس من خالل التأكيد على صناع القرار على الدور الذي الزالت تؤديه الرعاية الصحية األولية 

م  1978للفرد واملجتمع كهدف استراتيجي وطني منذ إعالن املآتا باالتحاد السوفيتي السابق في سبتمبر عام 

لى زيادة املوارد املالية املخصصة للرعاية هـ(. باعتبارها املدخل األساس ي للنظام الصحي والعمل ع1398)

الصحية بالدول األعضاء والعمل على تنمية املوارد البشرية والتركيز على التأهيل القيادي للعاملين 
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الصحيين في الرعاية الصحية واالستثمار في القوى العاملة الوطنية في هذا املجال ومن ثم التنسيق مع 

 عاية الصحية األولية بدول املجلس فيما يخص أنشطتها الصحية.القطاعات األخرى املعنية بالر 

  خاتمة:

تنشأ مسؤولية القطاع الصحي ابتداء من السياسة الصحية للدولة، وثانيا من خالل العالقة بين املرض ى 

ومقدمي الخدمة الطبية من خالل تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها املؤسسات الصحية العامة 

 يلتزم بإشباع الحاجات العامة للجمهور، فالقائمين على تسيير هذه املرافق العامة، باعتبارها مرف
ً
 عاما

ً
قا

يعتبرون بمثابة أعضاء فيها أي أن كافة أعمالهم تكون منسوبة للمرفق ذاته، فيتحمل املرفق مسؤولية 

  أعمالهم تجاه جمهور املستفيدين.

هي مسئولية مباشرة طاملا أن خطأهم قد حصل في أما بخصوص مسئولية الدولة عن األخطاء الطبية، ف

الدائرة التي يقومون فيها بالعمل باسم الدولة، لذلك يتم العمل على تطوير التدريب والكادر الطبي 

واالهتمام بالتعليم الطبي املستمر، باإلضافة إلى االلتزام بشروط توظيفية صارمة، وتجديد املمارسة بشكل 

ومستوى الكفاءة واألداء الوظيفي، األمر الذي سيؤدي إلى تنافسية عالية على سنوي بناًء على التقييم 

 مستوى األطباء، فالبقاء لألفضل واألكفأ.

بالنسبة لدولة قطر، وفي إطار تنفيذ التزاماتها املتعلقة بتقديم الرعاية الصحية للقاطنين بها على أحسن 

من أبرزها مؤسسة الرعاية الصحية األولية، وجه، فقد قامت بإنشاء العديد من املرافق الصحية، و 

باعتبارها أحد الركائز األساسية في تقديم الخدمات الصحية والعالجية والوقائية للمجتمع، والتي حصلت 

، األمر الذي يؤكد على أن خدمات مؤسسة 2017على املستوى املاس ي من االعتماد الكندي الدولي في يونيو 

اٍل من الجودة والسالمة وفقا للمعايير العاملية. وكذلك مؤسسة حمد الرعاية الصحية على مستوى ع

الطبية املزود الرئيس ي لخدمات الرعاية الصحية غير الربحية في قطر، والتي تعد املنظمة األولى والوحيدة 

 خارج الواليات املتحدة التي تحصل على اعتماد اللجنة الدولية املشتركة لجميع مستشفياتها في آن واحد.
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