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جرى الفقھ ع�� �عر�ف القانون ا��نا�ي بأنھ ذلك الفرع من القانون 

  .الذي تحدد قواعده

 املبادئ العامة للتجر�م والعقاب ع�� �ل ا��رائم. 

  اء ا��دد سلفا من السلوك ��سا�ي الذي �عت�� جر�مة وا��ز

 .طرف املشرع لردع إتيان �ذا السلوك ا��ظور 

  جراءات الواجب إتباع�ا �� البحث والتحقيق عندما ارتكبت�

 .ف �ذه ا��ر�مة� جر�مة ومسطرة محاكمة مق�

وانطالقا من ذلك فعبارة القانون ا��نا�ي تتصرف إ�� �قسام الثالثة 

لذي ��تم فيھ املشرع بإيراد املبادئ و�و ا: القسم العامل�ذا القانون، و�� 

العامة ال�� تحكم ا��ر�مة واملسؤولية ا��نائية وا��زاء، حيث يتعرض 

لألر�ان الالزمة لقيام ا��ر�مة وأسباب �باحة والت��ير وعناصر ا��اولة 

واملشاركة واملسا�مة �� ا��ر�مة، و��لية الالزمة للمسألة ا��نائية وأح�ام 

وعموما �ل �ح�ام ال�� �ش��ك ف��ا �افة .... انقضا��ا العفو�ة وأسباب

  .ا��رائم دون أن تختص ��ا أي واحدة م��ا
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وفيھ يتو�� املشرع حصر �افة �فعال السلو�ات  :القسم ا��اص

�يجابية وال��وك السلو�ات السلبية، وال�� �عت���ا جرائم يختل بإتباع�ا 

ر�ان ال�� تخص �ل جر�مة ع�� النظام �جتما�� و��ون ذلك بتحديده لأل 

كما يتو�� �ذا القانون .حدة ونوع العقو�ة أو التدب�� الوقا�ي املناسب لزجر�ا

تحديد الظروف ا��تلفة ال�� من شأ��ا أن �شدد أو تخفف من خطورة 

  .الفعل أو ال��ك

املشرع املغر�ي استعمل مصط�� القانون ا��نا�ي انطالقا من ا��ناية، 

لذلك . ألنواع ا��رائم �خرى و�� ا��نح وا��الفات و�و بذلك �غي�ب

�ستعمل �عض ال�شر�عات مصط�� قانون العقو�ات ل�ونھ يتعلق بالعقاب 

عن ا��رائم، و�و بدوره �عرض للنقد ألن �ذا القانون يضم �ح�ام العامة 

للعقو�ة، كما أن �ذا القانون يتعرض أيضا ملرحلة قبل ا��ر�مة والوقاية من 

و�ناك اتجاه آخر يطلق عليھ القانون . ة والتداب�� الوقائية و�ح��از�ةالعقو�

ا��زا�ي، لكن �ذا املصط�� �عرض للنقد ألن ا��زاء ال �شمل فقط ا��ال 

ا��نا�ي بل ا��انب املد�ي كجزاء �خالل باالل��ام، وجزاء عدم تنفيذ العقد، 

  .وا��انب �داري �ا��زاء التأدي�� إ�� غ�� ذلك

ن ا��وض �� وجا�ة �ذه �نتقادات فإن �ل �سمية �عت�� صا��ة ودو 

  .لإلطالق وإلعطا��ا ل�ذا الفرع من القانون ع�� اعتبار أ��ا �ل�ا تحقق املراد
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أح�ام القسم العام �ش�ل : ب�ن القسم ا��اص والقسم العام الفرق 

، أما القسم ا��اص ف�ش�ل ا��انب التطبيقي )النظري (ا��انب التأصي�� 

  : فالقسم ا��اص عبارة عن تطبيق ملبادئ عامة مثل). لعم��ا(

  ال جر�مة وال عقو�ة إال بنص  -

وال يجوز معاقبة ��ص ع�� فعل ال �عت�� جر�مة �� نظر  -

  .القانون 

أما أح�ام القانون ا��نا�ي القسم العام فيتو�� تنظيم �ليات 

لتغي�� وعموميات القانون ا��نا�ي لذلك ف�� ثابتة وقليال ما ي��ق�ا ا

والتبديل، �� ح�ن أن القسم ا��اص �و تنظيم ��ز�ئات القانون ا��نا�ي 

ال�� ترتبط باملصا�� �ساسية للمجتمع و�� متغ��ة بطبيع��ا بتغي�� أنماط 

  .... الع�ش كتجر�م �ر�اب وتجر�م تحو�ل الطائرات و جرائم املعلوميات

من شأ��ا أن  يتو�� �ذا القسم أيضا تحديد الظروف ا��تلفة ال��

�شدد أو تخفف من خطورة الفعل أو ال��ك، وما ي��تب ع�� ذلك من أثر ع�� 

  .مقدار العقو�ة حيث يرفع�ا أو يخفض�ا �س�ب �ذه الظروف

مع  –ومن ثم فالقسم ا��اص عبارة عن قائمة ا��رائم ا��تلفة  

�ا ما ورد وم�) 612إ��  163املواد من (م��ا ما ورد �� القانون ا��ا�� –أوصاف�ا 
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�� نصوص خاصة سابقة لصدور �ذه املدونة، و�عمل ��ا إ�� جانب �ذه 

  .�خ��ة

   :املسطرة ا��نائية

��  –و�عرف أيضا بالقسم الشك�� أو �جرا�ي من القانون ا��نا�ي 

مقابل القسم املوضو�� الذي �شمل قواعد القسم�ن العام وا��اص من 

م املشرع ب�نظيم القضاء ا��نا�ي، و�� �ذا القسم ��ت –القانون ا��نا�ي 

وتحديد �جراءات ال�� ت�بع �� تحر�ك الدعوى العمومية، و�� البحث 

والتحقيق �� ا��ر�مة، ومحاكمة ا��رم، وطرق الطعن �� �ح�ام، وتنفيذ 

، وقد عا�� املشرع قواعد �ذا القسم �� قانون مستقل عن ... العقو�ة

رة ا��نائية الذي صدر بظ��� قانون �� القسم�ن السابق�ن �و قانون املسط

، ثم التعديالت املدخلة عليھ ا�� غاية صدور قانون 1959ف��اير  10

 .والتعديالت الالحقة املدخلة عليھ 2002اكتو�ر  03بتار�خ 22.01

  : السياسة ا��نائية

إن ا��ديث عن السياسة ا��نائية �أسلوب مجتم�� ل��د من الظا�رة 

�عض �حيان ل��ديث عن سياسات جنائية با��مع ال �جرامية يتفرع �� 

  .باملفرد
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فكما �سن الدول وا���ومات سياسة اقتصادية، وسياسة اجتماعية 

وسياسة ثقافية وسياسة مالية وسياسة أمنية وسياسة خارجية، و�لم جرا 

من ال��امج املرتبطة بحياة أمة من �مم املنتمية للمنظومة العاملية املعاصرة، 

يمكن ا��ديث عن سياسة جنائية خاصة با��د من حوادث الس��،  فإنھ

وسياسة جنائية خاصة با��د من ظا�رة ال��رة، وسياسة جنائية خاصة 

بتقو�م �قتصاد الوط�� ومحار�ة الفساد املا��، وسياسة جنائية خاصة 

ب�نمية قطاع اقتصادي أو اجتما�� مع�ن �القطاع السيا�� أو القطاع 

لقطاع املؤسسا�ي، أو سياسة جنائية خاصة بمحار�ة ا��درات الضر��� أو ا

أو خاصة باإلر�اب أو خاصة با��ر�مة املنظمة، أو سياسة جنائية خاصة 

  .باألمن الداخ��

مجموعة الوسائل ال�� تحدد�ا الدولة "وقد عرف�ا �عض الفق�اء بأ��ا 

ن طر�ق كرد فعل ضد ا��رائم املرتكبة، أو رد فعل الدولة ضد ا��ر�مة ع

  ".قانون العقو�ات

و�عاب ع�� �ذا التعر�ف أنھ يقصر دور السياسة ا��نائية �� تحديد 

ا��زاء الذي يرتبھ ا��تمع بواسطة مؤسساتھ ال�شر�عية ع�� ا��ر�مة، أي 

  .فقط فكرة العقاب، و�و ما يق��� فكرة الوقاية من ا��ر�مة ومنع وقوع�ا
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ل الزجر�ة ال�� �ستعمل�ا الوسائ"وقد ظلت العبارة لوقت طو�ل تفيد 

و�ذا املع�� وإن �ان أشمل من �ول، إال أنھ يقصر ". الدولة ��ار�ة �جرام

�عر�ف السياسة ا��نائية ع�� الوسائل الزجر�ة ال�� �ستعمل ل��د من 

و�� �� الغالب غ�� �افية �س�ب ضرورة تدخل وسائل أخرى . ظا�رة ا��ر�مة

  .يق تلك الغايةمن ب�ن �ليات �جتماعية لتحق

ولكن املع�� الشا�ع اليوم للتعر�ف بالسياسة ا��نائية �ع�� الطرق 

وقد ورد �ذا . املستعملة من طرف ا��تمع إليجاد أجو�ة لظا�رة ا��ر�مة

إ��ا مجموعة املبادئ والتداب�� : "املع�� للفقيھ الفر���� مارك أ�سيل، بقولھ

��ر�مة ��دف الوقاية م��ا و�جراءات ال�� يواجھ ��ا ا��تمع ظا�رة ا

و�اعتماد �ذا التعر�ف يمكن القول أن ". وم�افح��ا ومعاملة ا��رم�ن

  .السياسة ا��نائية �� السياسة املضادة ل��ر�مة

ا��تمع ب�امل مقوماتھ . والواقع أن السياسة ا��نائية شأن مجتم��

  .مسؤول ع��ا

، و�مية قد فالفقر قد يولد ا��ر�مة، و�قصاء قد ي�تج ا��ر�مة

تخصب ا��ر�مة، والتطرف الفكري قد �غذي ا��ر�مة، و�عتداء ع�� الب�ئة 

فقد يدفع الفقر إ�� . �عد �� خاتمة املطاف جر�مة �� حق ا��رث وال�سل

اح��اف السرق أو ال��ب أو �تجار �� ا��درات، و�مية قد تدفع �س�ب 
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ف�ار قد ي��جم ألفعال ا���ل إ�� خرق النظام �جتما��، والتطرف �� � 

وأحيانا قد يتم استغالل الفق�� أو �مي من طرف الغ�� . إجرامية خط��ة

  .الرت�اب أفعال إجرامية

فل�س �ل فق�� سارق وال ... ولكن �ذه �سباب ل�ست م��را ل��ر�مة

  . �ل أمي مجرم وال �ل متطرف ي��جم آراءه إ�� أفعال مخلة بالنظام �جتما��

دف �ل سياسة جنائية �و ا��د من الظوا�ر �جرامية وإذا �لن �

ا��تلفة، فإنھ ال يمكن وضع سياسة جنائية قارة ودائمة ألن ا��ر�مة تتطور 

باستمرار واملنحرفون �� تحايل مستمر ع�� النظام القانو�ي، والتكنولوجيا 

 تلد �ل يوم أنظمة جديدة كث��ا ما تتعب عقول �شر�ة من النوا�غ �� تطو�ر�ا

لإلس�ام �� صا�� ��سان وت�س�� ظروف ع�شتھ، ولكن ا��رم يجعل م��ا 

فكم من وسائل بر�ئة خلقت لتحس�ن ظروف ع�ش . سالحا فتا�ا لل�شر�ة

  .��سان حول�ا
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  من يضع السياسة ا��نائية؟

ت�اد �راء تتفق ع�� وضع السياسة ا��نائية من م�ام ا���ومة ال�� 

�ة ا��ر�مة مباشرة عن طر�ق التقدم بمشار�ع تقرر ا��طط الكفيلة بمحار 

قوان�ن زجر�ة أو وضع خطط وتداب�� تنفيذية للوقاية من ا��ر�مة أو مالحقة 

أو �ش�ل غ�� مباشر عن طر�ق التدخل �� ا��االت . مرتب��ا وشل حرك��م

�قتصادية أو �جتماعية لوضع تداب�� من شأ��ا القضاء ع�� �عض أسباب 

ف�� ظروف الشغل أو القيام بالتوعية أو القضاء من الفقر أو �جرام مثل تو 

  .�قصاء وال��م�ش ح�ن ت�ون �ذه العناصر �� الس�ب �� ارت�اب ا��ر�مة

ولكننا �عتقد أن وضع السياسة ا��نائية أمر معقد و�اب مشرع ي��ھ 

أك�� من متدخل، فإذا �انت ا���ومة تحتل دورا محور�ا �� وضع السياسة 

فإن ال��ملان يمكن أن ي�ون فاعال مؤثرا �� العملية عن طر�ق تقديم  ا��نائية

مق��حات قوان�ن أو إقرار املشار�ع ال�� تقدم�ا ا���ومة، وكذلك عن طر�ق 

استعمالھ للصالحيات املتعددة ال�� يخول�ا لھ الدستور كطرح �سئلة 

ة أو النقص �� الشفو�ة والكتابية ال�� تث�� �ن�باه إ�� ارتفاع ظا�رة ا��ر�م

مواج���ا، أو �شكيل ��ن تق��� ا��قائق، أو �� حدود أ�عد من ذلك عن 

طر�ق ��ب الثقة من ا���ومية أل��ا لم �ستطع أن توفر �من و�مان 

  .للمواطن�ن
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و�لعب وز�ر العدل دورا م�ما داخل �ش�لھ ا���ومة �� مسألة وضع 

املسطرة ا��نائية ال ت�يط من قانون  51فرغم أن املادة . السياسة ا��نائية

بوز�ر العدل سوى �شراف ع�� تنفيذ السياسة ا��نائية وإبالغ�ا للوكالء 

العام�ن لتطبيق�ا، فإن وز�ر العدل �عت�� فاعال مؤثرا �� وضع السياسة 

ا��نائية عن طر�ق التعليمات ال�� �عط��ا للنيابة العامة، �أن يأمر�ا مثال 

حتياطي، أو �ج��اد �� تحر�ك الدعوى بالتقليص من ��م �عتقال � 

العمومية �� حق مرتك�� �عض ا��رائم املعينة �األمر بالشدة �� قمع ظا�رة 

و�ذا توجھ فاعل �� السياسة ا��نائية ألنھ ... النصب أو مخالفات البناء أو

�ش�ل اختيارا اس��اتيجيا �� م�افحة ظا�رة ا��ر�مة، وإن �ان ذلك يتم 

نونية موجودة، فإن اختيارات الوز�ر �� ال�� تزرع بمقت��� نصوص قا

و�ذا ل�س تنفيذا للسياسة ا��نائية من . الروح �� النصوص �� �ذه ا��االت

�عم إن الوز�ر يصبح مجرد . قبل الوز�ر ألنھ �و الذي يتخذ �ذا �ختيار

منفذ إذا �ان القرار قد اتخذ ع�� صعيد ا���ومة ال�� ترى أن محار�ة 

�رمية املرتبطة با��ال السيا�� شرط ضروري ��ماية القطاع الظوا�ر ا�

  .وال��وض بھ مثال
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  أزمة السياسة ا��نائية بصفة عامة �� مواج�ة ظا�رة ا��ر�مة

لقد أصبح مش�ل ظا�رة ا��ر�مة ع�� رأس ا�شغاالت الرأي العام، 

فاإلحساس با�عدام �من وتفاقم الظا�رة و�روز أنواع جديدة من �جرام 

عل نظام العدالة ا��نائية محط انتقاد وعدم ثقة من طرف الرأي العام ج

�ونھ ال �ستجيب لتطلعا��م بمع�� أن سياسة العقاب غ�� مفيدة ولم تؤد إ�� 

  .تقليص ا��رائم 

  :وتتمثل �ذه �زمة ��

تصاعد ظا�رة ا��ر�مة مع ما يالحظ من قصور �� محار���ا والوقاية  -

  .م��ا

� العدالة ا��نائية �س�ب عدم السرعة والفعالية انتقاد نظام س� -

ن�يجة ت��م عدد القضايا املعروضة ع�� ا��اكم، و�و ما أضر بنجاع��ا 

  .وفعالي��ا

تصاعد وث��ة �عتقال انطالقا من نظرة �عتقد بأنھ وسيلة ناجعة  -

ل��د من ا��ر�مة، وأن عزل ال���ن سيدفع بھ إ�� �قالع عن سلوكھ 

قد �ان من نتائج �فراط �� �عتقال اكتظاظ م�ول داخل �جرامي، و 

املؤسسات ال��نية ال�� لم �عد بإم�ا��ا مواكبة أ�داف�ا ال��بو�ة 

  .و�صالحية



 

11 

 

أن العقو�ات البديلة لم تؤد دور�ا �� إصالح ا��ا�ي فالعمل من أجل  -

ع حاليا املنفعة العامة ال قيمة لھ أمام فرار ا��رم�ن من العمل و�ذا ما دف

�عض املدارس الفق�ية و�أنظمة جنائية إ�� �غي�� مفا�يم�ا لقرار السياسة 

ا��نائية مرتكزة ع�� أن �حساس با�عدام �من لدى املواطن�ن يقت��� 

إعادة الوظيفة العقابية للعقو�ة و�تع�ن اعتبار ال��ن ضرورة ول�س أداة 

  .لتخر�ب ال��صية

��ماية ا��تمع عوض الدفاع عن  التأكيد ع�� اعتبار ال��ن وسيلة -

  .املنحرف �� مواج�ة الدولة

غياب الشروط الكفيلة بحماية ��ايا ا��ر�مة وتقديم املساعدات  -

  .املمكنة ل�م منذ وقوع ا��ر�مة إ�� ��اية ا��اكمة

عدم تفعيل املؤسسات ا��صصة إليواء ذوي العا�ات العقلية أو  -

  .�حداث

ثم جرائم  �ول ائم ���اص �� الفصل ا�� جر  ا��اضراتوسنقسم 

  .�موال �� الفصل الثا�ي
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 ولاا                                                                      

  ا اص
  

حماية ا��ق �� ا��ياة، و�� السالمة ا��سدية لآلدمي�ن من �عتداءات 

ال�دف �ول للقوان�ن ا��نائية ع�� اختالف مشار��ا ال�� قد تقع عل��ا، ت�ون 

  .�� جميع البلدان وع�� مر العصور 

و�ذه ا��ماية ت�تدئ منذ ت�ون ال�ائن ال�شري جن�نا �� أحشاء أمھ، 

حيث يمتنع �عتداء عليھ بإج�اضھ بدون عذر مس�ند ع�� ضرورة، و�ذا 

لطب�ب ومن �� ، أو من طرف الغ�� �ا)ج.ق 454ف (سواء من طرف ا��امل 

  .1)ج.ق 449ف (حكمھ 

املادة (القتل بنوعيھ، العمد (وتبلغ �ذه ا��ماية مدا�ا أثناء ا��ياة 

، وع�� سالمتھ ا��سدية )ج.ق 432ف (ج وما �عد�ا، وغ�� العمد .ق 392

ف (، وا��طأ )ج وما �عد�ا.ق 400الفصول (�يذاء بنوعيھ العمد (وال��ية 

  )).ج.ق 433

                                      
ج مجرد التحر�ض ع�� �ج�اض ح�� ولو لم يتحقق �ذا �خ�� .ق 455وز�ادة �� ا��يطة فقد عاقب املشرع �� املادة  -1

  .ركةأصال، و�ذا ما �ش�ل كما �و معلوم خروجا ع�� القواعد العامة �� املشا
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ية إ�� ما �عد وفاتھ، حيث �عتداء ع�� جثث املو�ى و�ستمر �ذه ا��ما

أو ارت�اب أي عمل وح���  –أي بالعبث ��ا –ي�ون فعال مجرما، �التمثيل ��ا 

بل إن املقابر ال�� ) ج.ق 270ف (عل��ا، أو استخراج�ا خفية من أجدا��ا 

تحتوي مجرد رفات �ذه ا��ثث ل�ا حرمة ال يجوز املساس ��ا فيمتنع ��ديم�ا 

  ).ج.ق 268ف (تلو���ا  أو
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   ا: ا اول 

�عت�� القتل العمد من أخطر جرائم �عتداء ع�� ���اص ألنھ 

�س��دف إز�اق روح ��سان و�� �� مقدمة القيم ال�� �س�� مختلف 

ال�شر�عات ��ماي��ا وصيان��ا ع�� مر العصور، وتظ�ر �ذه ا��ماية �� قساوة 

. جازي ��ا مرتكب الفعل عمدا وال�� قد تصل ا�� حد �عدامالعقو�ة ال�� ي

و�و نفس املوقف الذي . و�� الشر�عة �سالمية �عاقب القاتل عمدا بالقتل

ت�ناه املشرع املغر�ي فجعل العقو�ة �� �عدام إذا اق��ن الفعل بظروف 

  .معينة

  : و�ناك عناصر �امة مرتبطة بجر�مة القتل و��

 ا��ياة.  

 شروعالقتل امل. 

 نتحار� 

 املوت الرحيم 

  :ا��ق �� ا��ياة 

لإل�سان ا��ق �� أن �ع�ش حياة كر�مة و آمنة ودون تقييد أو خوف، 

ونص �عالن العال�� ��قوق ��سان ع�� �ذا ا��ق �أولو�ة من أولو�اتھ 

  ". ل�ل فرد ا��ق �� ا��ياة وا��ر�ة وسالمة ��صھ"
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انية وق�سا �� محرا��ا ضمنتھ وقد ش�ل �ذا ا��ق نورا �� مش�اة ��س

التعاليم السماو�ة وكرستھ املذا�ب الفلسفية و�جتماعية وأض�� حقا 

�ونيا، و�عت�� لذلك تجر�م ومعاقبة �ل أش�ال �عتداء ع�� ا��ياة امرا 

مسايرا ملبادئ حقوق ��سان و�و ما اتجھ اليھ القانون ا��نا�ي باعتباره 

فن�يجة جر�مة القتل و�� إز�اق . و�عراض يتو�� حماية �رواح و�جساد

ثم ظ�رت أنماط . روح ا���� عليھ الذي يتحقق بأفعال أوصاف متعددة

  :أخرى قام املشرع �� مشروع القانون ا��نا�ي بتجر�م�ا مثال

�سر�ب العدوى بواسطة ف��وسات قاتلة �اإليدز أو ف��وس ال��اب  -

 الكبد 

ضد ��سانية قام مشروع ق ا��نا�ي  جرائم �بادة ا��ماعية وجرائم -

 بتجر�م�ا

  : �ج�اضجر�مة 

من حق ��سان ع�� ا���ومات أن توفر لھ �من والطمأن�نة وال يجوز 

و�عت�� . ألحد أن �عتدي عليھ أو يمس بحياتھ أو يتصرف �� حياتھ دون إرادتھ

يف ا��ق �� ا��ياة مثار جدل كب�� �� العصور القديمة �ان ��سان الضع

وتقر جميع الدول بحماية حق ا��ياة . �ستخدم كعبد ال حق لھ �� ا��ياة

منذ وجود ��سان جن�نا �� بطن أمھ وتمتد إ�� والدتھ ثم �شمل با�� مراحل 
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و�ستمر حق ��سان �� ا��ياة وا��افظة عل��ا مند خروجھ من بطن . حياتھ

حتضاره، فال أمھ حيا و�� طفولتھ وح�� ك��ه وشيخوختھ وح�� ��ظات ا

يمكن إ��اء حياتھ �نا بل يقر القانون با��فاظ ع�� حق ا��ياة ح�� �� 

  .ال��ظات �خ��ة ل�ذه ا��ياة

و�عت�� إسقاط ا��ن�ن قبل والدتھ وأوانھ الطبي�� وإ��اء حياة إ�سان لم 

تكتمل خلقتھ �س�ب وجوده �� بطن أمھ بمثابة اعتداء خط�� ع�� حياة 

لتخلق وذلك ما �س�� باإلج�اض، جرم املشرع املغر�ي إ�سان ال زال �� طور ا

�ج�اض وعاقب ع�� مرتك��ا كما عاقب ع�� املساعدة والتحر�ض عل��ا �� 

إذن فا��ق �� ا��ياة ي�تدئ مند �ون ��سان . من ق ج 458إ��  449املواد 

جن�نا �� بطن أمھ ولو لم يتم التعرف ب�ونھ حيا أو ميتا، فال يمكن إسقاطھ 

  . إج�اضھ إال باملفاضلة ب�ن بقاء أمھ قيد ا��ياة أو حدوث وفا��اأو 

كما نص ع�� فعل اج�اض غ�� معاقب عليھ وحالة سمح ف��ا القانون 

بإجراء �ج�اض تتمثل �� فعل �ج�اض لضرورة ا��افظة ع�� ��ة �م 

والذي تضمن املرونة �� تطبيق  جر�مة �ج�اض وذلك دون حاجة  453ف 

ار للسلطة وأن يقوم بھ الطب�ب سواء بموافقة الزوج أو دون إ�� إشع

و�التا�� فإن �ذه املرونة قد تجعل الطب�ب يتعذر بضرورة . موافقتھ

  .ا��افظة ع�� ��ة �مل من أجل القيام بفعل �ج�اض ا��رم أصال
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  : عناصر جر�مة �ج�اض 

رضا�ا أو من أج�ض  أو حاول إج�اض امرأة حب�� أو يظن أ��ا كذلك ب"

بدونھ سواء �ان تلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاق�� أو تحايل أو عنف، 

أو أية وسيلة أخرى �عاقب با���س من سنة إ�� خمس سنوات وغرامة من 

  ".سنة 20إ��  10إذا نتج عن ذلك مو��ا فعقو�ة �شدد من  500إ��  200

�رم يتع�ن إذن أن يتوفر ال�شاط املادي الذي يدخل ضمن الفعل ا�

  .ثم أن ي�ون �ناك قصد جنا�ي. ول�س ضمن حالة �ست�ناء و�باحة

  ال�شاط  املادي -1

أن يأ�ي ا��ا�ي �شاطا ماديا بأية وسيلة ذكر املشرع �عض الوسائل ��  

النص ولكن ع�� س�يل املثال ولم يقصد املشرع ا��صر ألنھ ذكر عبارة 

ط ا��ن�ن قبل ، ف�ل وسيلة استعملت بقصد إسقا"و�أية وسيلة أخرى "

وفاتھ وقبل الوضع ت�ون �ل�ا ال�شاط املادي ل��ر�مة،و�التا�� فجميع 

  .الوسائل ال�� تؤدي إ�� ن�يجة �ج�اض �عت�� �شاطا ماديا ��  �ذه ا��ر�مة

ولم يضع املشرع تحديدا معينا ملدة ا��مل أو عمر ا��ن�ن وإنما م�ما  

ن�ن واقعا ولم يحن أجل �ان عمر ا��ن�ن الشرط الوحيد �و وجود �ذا ا��

  .الوالدة �عد
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ال�شاط �جرامي ال ��م إن أن �ان صادرا من الغ�� ع�� املرأة ا��امل 

بل جرم املشرع ح�� إج�اض املرأة لنفس�ا أو أن ي�ون �ج�اض برضاء املرأة 

ا��امل، لكنھ خفف من العقو�ة فاعت��ه كظرف من ظروف التحفيف 

  500إ��  200أش�ر إ�� س�ت�ن وغرامة  ���6س من و�التا�� �عاقب املرأة �نا با

بطبيعة ا��ال لن تبلغ املرأة ع�� نفس�ا بأ��ا أج�ضت بل يبلغ ذلك . 454ف

  .إ�� السلطات

  : )إباحة الفعل(انتفاء ا��ر�مة 

ل�س �ل فعل إج�اض مجرم بل ال �عاقب ع�� �ج�اض إذا تطلبتھ 

. يجعل حيا��ا �� خطر ضرورة ا��افظة ع�� ��ة �م �أن تصاب ب��يف

و�سباب ا��ط��ة ع�� حياة و��ة �م كث��ة �ستوجب �ج�اض إلنقاذ 

ال �ش��ط سوى حالة ضرورة ا��افظة ع�� ��ة �م أما إذا لم تكن . حيا��ا

�ناك ضرورة وتم �ج�اض ف�ش�ل ذلك جر�مة، واملشرع �ناك منع العقاب 

  .ع�� فعل جرمھ بنص صر�ح 

  : القصد ا��نا�ي 

ومفاده أن �علم الفاعل بأنھ يأ�ي �شاط ماديا أو امتناعا مخالفا  

للقانون ا��نا�ي و�حقق ن�يجة �ج�اض بل و�كفي أن �عتقد الفاعل ب�ون 

و�مر غ�� " يظن أن املراة حب��''ع�� عنھ املشرع  . فعلھ سيحقق �ذه الن�يجة
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ن و ذلك ل�س فقط و�كفي �عتقاد بأن املرأة حامل ولو ع�� س�يل الظ. ذلك

و�التا�� يتخلف .حماية ا��ن�ن بل ح�� حماية السالمة ا��سدية للمرأة

القصد ا��نا�ي �� �عض ا��االت كمن �عطي للمرأة عقار ي�س�ب �� القضاء 

  .ع�� ا��ن�ن و�و يج�ل مطلقا حمل املرأة

لكن انتفاء عنصر العلم بوجود حمل ينفي املسؤولية فال يمكن 

ذي ال �علم بوجود حمل فنتج عن فعلھ اج�اض كمن مساءلة الفاعل ال

أعطى ل��امل أعشابا ملعا��ة مرض مع�ن لك��ا تؤدي إ�� القضاء ع�� ا��ن�ن 

فال �سأل عن جر�مة . و�و يج�ل أن املرأة حب�� فالقصد ا��نا�ي ي�تفي

ا��رح ا��طأ طاملا  -القتل ا��طأ(�ج�اض لكن �سأل ع�� جر�مة أخرى 

 .)��طأتوفر ��مال وا

  :ا��اولة

من ب�ن ا��رائم ال�� �عاقب ع�� ا��اولة وذلك بنص صر�ح �� الفصل   

فن�ون بصدد ا��اولة حينما يأ�ي الفاعل بال�شاط املادي لكن الن�يجة  449

بل أن املشرع عاقب ع�� ا��ر�مة املستحيلة أيضا . ال تتحقق و�� �ج�اض

وح�� ��  ��449 الفصل " � إج�اض امرأة يظن أ��ا حب�''حينما نص ع�� 

�شياء املق��حة �وسائل فعالة لإلج�اض غ�� قادرة ع�� '' 455الفصل 

فا��ر�مة والفعل وح�� الوسائل املنفذ ��ا ا��ر�مة ال تحقق . ''تحقيقھ 
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. ن�يجة �ج�اض ألنھ ال وجود ��مل وألن �شياء املق��حة ال تحققھ حتما

�ا ورغم ذلك عاقب عل��ا املشرع لذلك فا��ر�مة مستحيل وقوع ن�يج�

  صراحة

ال عقاب ع�� �ج�اض إذا استوجبتھ ضرورة ا��افظة :453الفصل 

ع�� ��ة �م من قام بھ عالنية طب�ب أو جراح بإذن من الزوج ال يطالب 

��ذا �ذن إذ ارتأى الطب�ب أن حياة �م �� خطر غ�� أنھ يجب أن �شعر 

  .و �قليمبذلك الطب�ب الرن�ن العمالة  أ

بال�سبة ��ر�مة �ج�اض �� املشروع وردة عبارة �� انتظار املشاورات 

  .حول املوضوع

  

  : القتل املشروع 

إذا �ان �عتداء ع�� ا��ياة بالقتل �عت�� جر�مة، فإنھ يثور ال�ساؤل 

حول ما إذا القانون يجرم أي اعتداء ع�� �ذا ا��ق بصفة مطلقة أم �ناك 

  .املبدأ العام؟است�ناءات ع�� �ذا 

  ف�ل �عت�� جميع أ�شطة وأنواع القتل ضمن القتل العمد؟

  القتل الناتج ع�� الدفاع  الشر��؟ -

 القتل الذي تقوم ��ا السلطات                   -
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  ...القتل ا��طأ غ�� العمدي -

فقد يقع القتل لدفع اعتداء وصد عدوان باستعمال القوة الالزمة 

ذاء حقا يحميھ القانون و�ذا ما يطلق عليھ �� لدفع خطر حال، ��دد باإلي

ال�شر�ع ا��نا�ي حق الدفاع الشر�� و�و حق أباحتھ جميع ال�شر�عات م�� 

  .توفرت شروطھ

إذ أن املشرع ال يلزم من ي��دده خطر بتحملھ ثم ي�تظر تدخل 

السلطات لدفعھ وتوقيع العقاب ع�� املعتدي، بل ي�يح لھ أن يتو�� دفعھ 

ل�دف من الدفاع الشر�� تخو�ل املعتدى عليھ سلطة توقيع بنفسھ فل�س ا

العقاب ع�� املعتدي أو �نتقام منھ بل �دفھ مجرد الوقاية من ا��طر ومنع 

وأيضا ع�� أساس املفاضلة ب�ن حق . ارت�اب ا��ر�مة، ومنع التمادي ف��ا

املعتدى عليھ وحق املعتدي الذي نزل بقيمتھ من الناحية �جتماعية عند 

  .يامھ بفعل �عتداء ولو �ان لھ حق سابق عند املعتدى عليھق

وع�� �ذا �ساس إذا حدثت الوفاة ن�يجة استعمال حق الدفاع 

  .الشر�� فال تقوم جر�مة القتل إذا توفرت شروطھ بطبيعة ا��ال

ا��الة �خرى للقتل املشروع �� قيام السلطات العامة بإ��اء حياة 

في�ون القتل بمثابة جزاء قانو�ي، . عقا�ي املتبعال��ص �� إطار النظام ال

فاحت�ار أ��اب السلطة ��ق العقاب أفرز ابت�ار العديد من أوجھ القتل 
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وصوره باسم تحقيق العدالة �� نظر�م، لكن املف�وم ا��ديث للدولة 

و�نظمة العقابية جعل التفك�� �� تحو�ل �ذه �نظمة إ�� تحقيق تقو�م 

  .ن القانون عوض إ��اق �ذى ��موإصالح ا��ارج�ن ع

 : �نتحار 

�و تصرف الفرد �� حقھ �� ا��ياة بإ��اء �ذا ا��ق بنفسھ، و�عت�� من 

ا��رائم ا��ط��ة �� القوان�ن القديمة، و�نظر إليھ ع�� أنھ كفر وضعف من 

طرف املنتحر، و�و من ثم اعتداء ع�� الدين، و�انت �ذه القوان�ن �عاقب 

  .أموالھاملنتحر بمصادرة 

وال�شر�عات ا��ديثة ال �عاقب ع�� �نتحار، لكن محاولة �نتحار 

ظ�ر خالف بخصوص�ا ب�ن العقاب عل��ا وعدم العقاب وعلة ذلك أ��ا جر�مة 

واملشرع املغر�ي عاقب ع�� املساعدة �� ...مثل ا��اولة �� جر�مة القتل

��ضرة أو من ساعد عن علم ��صا �� �عمال ا: " ج.ق�407نتحار ف 

مع علمھ أ��ا س�ستعمل ل�ذا .... املس�لة النتحاره أو زوده بالسالح أو السم 

  "سنوات 5الغرض �عاقب �� حالة وقوع �نتحار با���س من سنة ا�� 

فاملشرع املغر�ي ركز ع�� عنصر العلم �� القصد ا��نا�ي ��ر�مة 

أنھ �ساعد  أن �علم"املساعدة ع�� �نتحار باستعمالھ للمصط�� مرت�ن 
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أن �علم أن الوسائل املستعملة س�ستعمل "ثم "  ��صا ن�تھ �نتحار

  "حتما ل�ذا الغرض

وا��ر�مة تتطلب عنصرا معنو�ا مشددا و�و العلم �� جميع مراحل  

ا��ر�مة منذ بداي��ا و�تيان باألدوات ال�� س�ستعمل �� ا��ر�مة ثم إ�� 

ن ذلك بوقوع فعل �نتحار ووفاة إعطاء �ذه �دوات للمنتحر وضرورة اق��ا

  .ال��ص بفعلھ أما إذا لم يقع انتحار ووفاة فإنھ ال جر�مة ع�� املساعدة

  2016مشروع القانون ا��نا�ي صيغة 

��صا �� �عمال ا��ضرة النتحاره أو زوده ) عمدا(�عاقب من ساعد 

�نتحار بما يلزم للقيام باالنتحار مع علمھ بالغاية من استعمالھ سواء وقع 

  .5000إ��  2000سنوات و�غرامة  3أو لم يتم با���س من سنة إ��

  2015املشروع صيغة يناير 

من  20.000ا��  2000سنوات وغرامة  3سنة ا��  �1عاقب با���س من 

ساعد عن علم ��صا �� �عمال ا��ضرة أو املس�لة النتحاره أو زوده 

ار مع علمھ أ��ا س�ستعمل ل�دا بالسالح أو السم أو �دوات الالزمة لالنتح

  .الغرض وذلك �� حالة وقوع �نتحار
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مع اختالف العلم املشدد ركز املشروع ع�� عنصر العلم �� ا��ر�مة أو 

�� الصيغت�ن بالعقاب ع�� املساعدة ع�� �نتحار ح�� ولو لم يقع �نتحار و 

  . 2016الوفاة �� مشروع القانون ا��نا�ي صيغة 

ضعف العقو�ة إذا �ان مرتكب ا��ر�مة زوجا أو أحد مع ظرف �شديد 

   �18صول أو إذا �ان ال��ية قاصرا دون 

  

 : املوت الرحيم 

يث�� �ذا النوع من املوت جدال واسعا �� �وساط الطبية والفق�ية 

والقانونية، ف�و ذلك املوت الطو�� الذي يمنحھ �طباء للمر��� امليؤوس 

  .اب الرأفة وانقاذ�م من آالم�م الشديدةمن عالج�م، فيتم قتل�م من ب

و�عض الفقھ �عت��ه جر�مة ف�ناك عملية قتل عمدي وأدوات ل��ر�مة 

و�ناك تفك�� وإصرار �سبق ع�� ارت�اب فعل القتل فجميع عناصر وأر�ان 

جر�مة القتل متوفرة، لذلك يجب معاقبة مرتكب �ذه ا��ر�مة من أطباء 

ا���� عليھ، ألنھ ي�ون ناقصا وألن �ذا  ومساعد��م، فال يجب التذرع برضاء

املر�ض ي�ون �� حالة اضطراب نف��� حاد ن�يجة آالمھ ومرضھ وكما أن 

. الطب�ب لن يجد صعو�ة �� إقناع املر�ض باملوافقة املسبقة ع�� قتلھ

باإلضافة إ�� ذلك ال يمكن أن ت�ون حالة املر�ض مستحيلة العالج فال وجود 
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ف�ناك دائما أمل �� العالج و�� .بكيفية أكيدة ��الة مرضيھ ميؤوس م��ا

  .ولو �ان �سيطا �نقاذ

أما �تجاه �خر ف��ى أنھ من حق الطب�ب أن يمنح املر�ض امليؤوس  

من عالجھ حق التخفيف من آالمھ عن طر�ق إ��اء حياتھ شر�طة موافقة �ذا 

ى الطب�ب غ�� و�التا�� فإن نية القتل لد. املر�ض وأيضا موافقة أ�لھ واقار�ھ

موجودة و�و ال يقدم ع�� قتل املر�ض كيفما �انت حالتھ، بال م��ر وال يفعل 

ذلك إال �� ا��االت املستحيل عالج�ا فقط، كما أن املوت �و العدو الرئ���� 

  .للطب�ب الذي يبحث عن ا��ياة ب�افة الوسائل املتاحة

�ع�� املوت  والقتل الرحيم �س�� أيضا باألوتاناز�ا و�� �لمة يونانية

و�� التعب�� العل�� �ع�� �س�يل املوت لل��ص . امل�سر أو املوت الرحيم

  .املر�ض امليؤوس من شفاءه بناءا ع�� طلب  منھ

  :والقتل الرحيم قد يتم بكيفية مباشرة أو غ�� مباشرة

ففي ا��الة �و�� ي�ون إما اختيار�ا أو إراديا من املر�ض الوا�� بحالھ  

ن املر�ض غ�� الوا�� فيختار الطب�ب منحھ املوت، أو �� حالة او ال إراديا م

  .القاصر الغ�� مم�� الذي ال ير�� شفاؤه ايضا
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وقد ي�ون بطر�قة غ�� مباشرة عن طر�ق إعطاء جرعات كب��ة من  

مسكنات �الم فتؤدي إ�� الوفاة بطر�قة غ�� مباشرة أو إيقاف لعالج للموت 

  .بطر�قة غ�� مباشرة

بالقتل الرحيم إل��اء حياة  2002ل�ولندي �سمح رسميا منذ فالقانون ا

من يود من املر��� املصاب�ن بأمراض خط��ة وميؤوس من شفا��م ف�ش��ط 

ملف ط�� يث�ت املرض امليؤوس منھ �� جميع �عمار من طرف الطب�ب 

املعا�� ومن طرف طب�ب ثان ثم أن يتقدم املر�ض بطلب خطي إل��اء حياتھ 

  .س أن املص��ة �� إ��اء ا��ياة أك�� من املص��ة �� البقاء حياوذلك ع�� اسا

  

  أرن  ا: ا اول

" �ل من �س�ب عمدا �� قتل غ��ه �عد قاتال:" 392ينص الفصل 

  : �ستفاد مما تقدم أن للقتل العمد ركن�ن

وع�� عنھ املشرع بال�س�ب �� قتل ال��ص لغ��ه و�ذا  :الركن املادي

  .تطلب توافره �� جميع أنواع القتلالركن ي

مفاده أن ي�ون اتيان الفعل أو الركن املادي جاء عن : الركن املعنوي 

قصد ونية اجرامية و�و الركن �سا��� الذي يم�� القتل العمد عن القتل 

  "عمدا " ع�� عنھ املشرع ب . ا��طأ أو غ��ه
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  : الركن املادي 

عنھ از�اق روح ا���� تتطلب جر�مة القتل �شاطا اجراميا يحصل 

  : عليھ لذلك فم�ونات الركن املادي ثالثة و��

 .�شاط إجرامي صادر من ا��ا�ي .1

 .وقوع ن�يجة و�� إز�اق روح ا���� عليھ .2

 .توافر العالقة السب�ية ب�ن ال�شاط �جرامي والن�يجة .3

  : �شاط اجرامي صادر من ا��ا�ي.1

نت س�ئة وخب�ثة فالنية ال �عاقب املشرع ع�� النوايا املضمرة م�ما �ا

�جرامية ال�ش�ل لوحد�ا جر�مة �عاقب عل��ا وذلك ال�عدام خطور��ا ع�� 

ا��ياة العامة كما أن عدم العقاب يجعل ال��ص ي��اجع عن القيام بالفعل 

�جرامي وتنفيذه ألن �� العقاب ع�� النوايا و�ف�ار ما يدفع ال��ص ا�� 

  .ل��ا مادام العقاب سيطالھ حتماإتمام تنفيذ ا��ر�مة ال�� عزم ع

إذن فالعزم ع�� إز�اق روح إ�سان ال يقع تحت طائلة العقاب وعقو�ة 

�� صورة ) العالم ا��ار��(القتل العمد بصفة خاصة إال إذا ترجم إ�� الواقع 

�شاط إجرامي مادي يؤدي إ�� إز�اق روح ا���� عليھ فتقوم من ثم عناصر 

ما إن قام الفاعل بال�شاط املادي ولكن لم يتم أ.وأر�ان جر�مة القتل العمد
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فن�ون أمام جر�مة  إز�اق روح ا���� عليھ ولم ت�تج عن الفعل قتل ال��ص

  .ق ج 114محاولة القتل إذا تحققت �امل عناصر�ا طبقا للقانون الفصل 

لكن ما�� طبيعة ال�شاط الذي يتحقق بھ الركن املادي ��ر�مة 

  القتل العمد؟ 

شرع طبيعة ال�شاط �جرامي، ومن ثم فإن �ل �شاط لم يحدد امل

صادر من ا��ا�ي عن قصد �دفھ از�اق روح ا���� عليھ يمكن اعتباره 

م�ونا للركن املادي �غض النظر عن الوسائل املستعملة إن �انت قاتلة 

بطبيع��ا أم ال، فاستعمال سالح أبيض أو طلق ناري من مسدس أو آلة 

أفعال م�ونة للركن املادي، كذلك لو استعملت  �ل�ا...إلطالق غاز خانق

القتل عادة لكنھ بواسطة الفعل أو ال�شاط �جرامي أدت  ال تؤدي إ�� وسيلة

ا�� وفاة ال��ية فإنھ �ش�ل كذلك الركن املادي ��ر�مة القتل مثال ذلك 

وفاة ��ص إثر ضر�ة �سيطة �عصا أو وفاتھ إثر لكمة، فاملعيار �نا معيار 

�ر�� العتبار �شاط اجرامي مشكال للركن املادي ��ر�مة  موضو�� و�و

  .القتل العمد

فالفعل ال يوصف بأنھ اعتداء ع�� ا��ياة وال يصبغ بالصبغة غ�� 

املشروعة إال إذا قامت صلة موضوعية مجردة ب�نھ و��ن وفاة ا���� عليھ، 

�اب إال أن �ذه الصلة املوضوعية ال تل�� الظروف ال�� وقعت وعاصرت ارت
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الفعل، فإلقاء ص�� من أع�� سور غ�� مرتفع قد يحدث الوفاة لكنھ قد ال 

  .يؤدي إ�� الوفاة رجل بالغ

وع�� �ذا �ساس �عت�� �ل وسيلة �ستعمل�ا ا��ا�ي صا��ة لت�و�ن 

الركن املادي ��ر�مة القتل العمد سواء أ�انت وسائل قاتلة �السالح الناري 

أو غ�� قاتلة بطبيع��ا �الضرب بالعصا ...�يآلة حادة، ا��نق، الصعق الك�ر�ا

  .أو باليد أو شرب �عشاب

إضافة إ�� ذلك فال�س�ب بالقتل ل�س مقصودا بھ أن يقوم بذلك 

ا��ا�ي ��صيا ب�نفيذ ال�شاط املادي املف��� للقتل يمكن أن ينفذ بواسطة 

ا���� عليھ نفسھ، �إقناع ��ص �شرب أعشاب سامة ع�� أ��ا أدو�ة 

 ..و طلب ملس ج�از ك�ر�ا�ي فيصعقھ ف��ديھ قتيالسليمة أ

  القتل املعنوي 

�� جميع صور القتل املش�لة لعناصر الركن املادي �� عبارة عن 

أ�شطة إيجابية ومادية محل�ا جسم ال��ية، لكن ماذا عن ��شطة ال�� 

يأت��ا ا��ا�ي وال ��دف إ�� مس السالمة ا��سدية البدنية، إنما �س��دف 

كمن يفا�� ��صا مر�ضا  .ع�� معنو�ات ال��ية ونفسي��ا وأعصا��االتأث�� 

  .بالقلب بخ�� حز�ن جدا بقصد قتلھ، فمات ع�� إثر تلك الصدمة
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والفقھ انقسم إ�� رأي�ن �ول يقول �عدم اعتبار �ذا ال�شاط ولو أنھ 

إيجا�ي م�ونا من م�ونات الركن املادي �� جر�مة القتل ب��ة صعو�ة إثبات 

ت قد �شأ عن �ذا الفعل املعنوي الذي ال أثر لھ ع�� جسم ال��ية أن املو 

وأن جميع ��شطة املادة امل�ونة للركن املادي يتع�ن أن ي�ون ل�ا أثر مباشر 

  .ع�� جسم ��سان واملؤدي إ�� موتھ وإز�اق روحھ

الرأي الثا�ي �فعال املعنو�ة تؤدي أيضا إ�� القتل إذا �ان ا��ا�ي قد 

عل إز�اق روح ا���� عليھ ، فاملشرع لم ينص ع�� وسائل محددة �عمد بالف

لفعل القتل فلو �انت �ذه الوسائل معنو�ة وغ�� مادية لك��ا قصد ا��ا�ي 

من إتيا��ا إز�اق روح ال��ية، فإن ذلك �ش�ل الركن املادي ��ر�مة القتل، 

ذلك يتم أما بال�سبة إلثبات �ون �فعال املعنو�ة �� من أدت إ�� القتل، ف

 ...بجميع الوسائل القانونية لإلثبات �القرائن أو �ع��اف أو ا����ة الطبية

  : القتل باالمتناع 

إذا �انت جر�مة القتل تتحقق �� صور��ا العادية �سلوك إيجا�ي من 

. ا��ا�ي و�ش�ل الركن املادي ��ر�مة القتل العمد، أي ب�شاط خار�� ملموس

إ��  ك السل�� أي �متناع عن فعل مع�ن يؤديإال أن ا��دل أث�� حول السلو 

وفاة ال��ية، �ال��ص الذي ي��م عن إتيان فعل إيجا�ي و�ان �� 
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وفاة ا���� عليھ ف�ل  �متناعاستطاعتھ القيام بھ دون مشقة ونتج عن �ذا 

  �عت�� ذلك بمثابة الركن املادي ��ر�مة القتل العمد؟

ان �� خطر ا��ر�ق ليح��ق فرجل املطا�� الذي يمتنع عن إنقاذ إ�س

  و�موت �ل �ش�ل �ذا �متناع جر�مة قتل عمد؟

القاعدة العامة أن �متناع يص�� ألن ي�ون ركنا ماديا �� جر�مة القتل 

العمد، ألن املشرع سوى �� وسائل �عتداء ع�� ا��ياة ب�ن الفعل �يجا�ي 

الة الوفاة ا�� والفعل السل�� أو �متناع، لكن �ل �ل امتناع يؤدي �� ح

  مسائلة املمتنع؟ 

ذ�ب اتجاه إ�� أن �متناع ال �ش�ل �شاطا يتحقق معھ الركن املادي �� 

القتل العمد وال �عاقب ع�� ذلك إال إذا �ان القانون يضع ال��اما �عدم 

ن ي�ون �ذا �ل��ام أ�متناع ع�� عاتق ال��ص املمتنع وامل�س�ب بالقتل �

  . ج املتعلق ب��ك طفل و�عر�ضھ ل��طر.ق 463مصدره القانون �الفصل 

  :463الفصل 

إذا نتج عن التعر�ض ل��طر أو ال��ك موت الطفل أو العاجز و�انت  

ع�� حسب  397و  392لدى ا��ا�ي نية قتلھ �عاقب بالعقو�ات املقررة �� ق 

  �حوال
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أو �ان مصدره العقد �املمرضة ال�� تمتنع عن تقديم الدواء للمر�ض 

  .قت املناسب بقصد تركھ يموت�� الو 

أما إذا لم يكن ع�� عاتق املمتنع أي ال��ام �عدم �متناع فإنھ ال �سأل  

من القانون  430عن جر�مة القتل العمد لكن قد يطبق �� حقھ الفصل 

ا��نا�ي املتعلق باالمتناع عن التدخل ملنع وقوع جناية أو جنحة، و�� الفصل 

علق �عدم تقديم مساعدة ل��ص �� وضع من القانون ا��نا�ي املت 431

  . خطر

  : 430الفصل

من �ان �� استطالعھ دن أن �عرض نفسھ أو غ��ه ل��طر أن يحول 

بتدخلھ املباشر دون وقوع فعل �عد جناية أم دون وقوع جنحة تمس السالمة 

 5أش�ر  3البدنية لأل��اص لكنھ أمسك عمدا عن ذلك �عاقب بال��ن 

  .در�م 1000إ��  200سنوات غرامة 

  :431الفصل

من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة ل��ص �� خطر رغم أنھ �ان 

�ستطيع أن يقدم تلك املساعدة إما بتدخلھ وإما بطلب �غاثة دون �عر�ض 

  .سنوات 5أش�ر إ��  3نفسھ أو غ��ه ألذى �عاقب با���س من 
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لكن اتجا�ا آخر �عارض عدم معاقبة ال��ص ع�� امتناعھ عن القيام 

فعل أدى جر�مة إ�� قتل ��ص معت��ا أنھ طاملا �ان �ناك فعل امتناع ب

وأدى إ�� وفاة وجب معاقبة ا��ا�ي الذي ي�س�ب ب�شاطھ السل�� �� إز�اق 

  .روح ا���� عليھ عمدا

من القانون 430والعقو�ة �نا �� عقو�ة القتل العمد ول�س الفصل 

قان إال �� حالة ا�عدام من القانون ا��نا�ي الذين ال يطب 431ا��نا�ي أو 

القصد ا��نا�ي ونية القتل لدى ا��ا�ي أو عدم توفر العالقة السلبية ب�ن 

  .�متناع والوفاة

ومثال ذلك الزوج الذي يجد أنبوب غاز املطبخ مفتوحا فيخرج دون 

العمل ع�� إغالقھ، و�قوم بوقف �سرب الغاز من أجل خنق زوجتھ بالغاز 

وال . لزوج قاتال و�عاقب بجر�مة القتل العمدفحسب �ذا �تجاه �عت�� ا

تخفف عقو�تھ إال إذا انقطعت الرابطة السب�ية ب�ن امتناعھ عن �نقاذ 

 .والوفاة

  تحقيق الن�يجة : الركن الثا�ي

. القتل العمد جر�مة من جرائم الن�يجة، واز�اق الروح �� �ذه الن�يجة

�صا حيا، كما �عرفنا وا���� عليھ الذي از�قت روحھ ي�ب�� أن ي�ون �

  .سابقا ع�� وقت بداية ا��ياة ووقت إ��اء�ا
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وت�تدئ ا��ياة منذ بداية مغادرة ا��ن�ن لرحم أمھ ح�� ولو لم تكن 

والع��ة �� . عملية الوالدة قد ان��ت فت�ون �نا جر�مة قتل ول�س اج�اض

تطبيق أح�ام القتل العمد أن ي�ون ��سان حيا فقط وال ��م أن ي�ون 

ولود حال والدتھ مشو�ا أو فاقدا لبعض أعضائھ، أو فاقدا للشعور امل

كذلك �ستوي أن ي�ون ��سان حيا أو مر�ضا مرضا شديدا ال تر�� . والو��

لكن التدخل بالفعل �جرامي �و الذي أدى إ�� . حياتھ إال ألوقات محدودة

  .مدوفاتھ ول�س املرض فيعت�� �� �ذه ا��الة مرتكبا ��ر�مة القتل الع

  ): الوفاة(العالقة السب�ية ب�ن �شاط ا��ا�ي والن�يجة : الركن الثالث

ال �سأل ال��ص عن فعل و�شاط م�ما �ان مؤذيا و�ؤدي إ�� وفاة أحد 

���اص إال إذا �ان �ذا ال�شاط �و الذي أدى إ�� وفاتھ فعال، والعالقة 

الف �ح�ام السب�ية تث�� الكث�� من �ش�االت العملية مما ي�تج عنھ اخت

  .القضائية بخصوص �فعال والوقا�ع �جرامية

فيلزم ز�ادة ع�� الركن املادي ��ر�مة القتل العمد أي صدور ال�شاط 

�جرامي من ا��ا�ي والن�يجة و�� الوفاة يلزم قيام رابطة سب�ية بي��ما و�� 

�ية و�� جر�مة القتل العمد قد ال ت�ون العالقة السب.ارتباط املس�ب بالس�ب

وا��ة كما لو اش��ك عدة جناة �� إطالق النار ع�� ا���� عليھ و�و ما أدى 



 

35 

 

بالفقھ إ�� دراسة �ذه �ش�الية ومحاولة إعطاء املعاي�� لشرح العالقة 

  ).الس�ب املباشر ـ الس�ب املنتج(السب�ية 

ع�� أن قا��� املوضوع �و وحده الذي �عود إليھ أمر استخالص توافر 

ة ب�ن الفعل والن�يجة من عدمھ ع�� ضوء مال�سات القضية العالقة السب�ي

ع�� أن محكمة .وظروف�ا مع ضرورة �عليل كيفية توافر �ذه العالقة السب�ية

النقض مستقرة ع�� أن إغفال بيان العالقة السب�ية وعدم إقامة الدليل 

  .ع�� توافر�ا �عت�� ا��كم قاصرا وناقص التعليل

عالقة السب�ية �عت�� دفعا جو�ر�ا بل وأن الدفع �عدم توافر ال

  .وا��كمة ملزمة بمناقشة وتضم�ن ا��كم الدليل عليھ أو ع�� اس�بعاده

وا��كمة يمكن ل�ا أن تث�ت العالقة السب�ية والوقا�ع امل�ونة ل�ا بأية 

كذلك يجب أن ت�ون الوقا�ع ال�� تث�ت العالقة ...وسيلة �ا����ة أو القرائن

أما إذا �انت غ�� . �ع حقيقية ومنتجة ومؤثرة ومقبولةالسب�ية أو تنف��ا وقا

ومن . �افية أو ناقصة فإن إم�انية نقض ا��كم وإبطالھ ت�ون متاحة للدفاع

�مثلة الشا�عة ع�� العالقة السب�ية ضرب ��ص �عصا تم نقلھ ا�� 

املس�شفى �� سيارة �سعاف لكن سيارة �سعاف تتعرض ��ادثة س�� 

ھ وتأ�ي سيارة أخرى لتد�سھ لكنھ ال يموت إال بفعل ف�سقط ا���� علي

  .ضر�ة ��ر من ��ص حاول سرقتھ
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  ): القصد ا��نا�ي(الركن املعنوي 

القصد ا��نا�ي لدى ا��ا�ي معناه أن تتجھ إرادة ا��ا�ي إ�� إتيان 

وا�� الن�يجة �جرامية من ذلك ) ايجابا أو سلبا(ال�شاط الصادر منھ 

ح ا���� عليھ، فا��ر�مة ل�ست ظا�رة مادية خالصة ال�شاط و�� إز�اق رو 

تقوم ع�� الفعل بل يجب أن ي�ون ل�ا كيان نف���، واملبدأ �سا��� أن 

ماديات ا��ر�مة ال ت���� مسؤولية �املة كذلك فإن توقيع العقو�ة ال ي�ون 

إال باملقدار الذي اتج�ت �رادة إليھ، فالعقو�ة التوقع إال ع�� من �ستحق�ا 

فإذا قصد ا��ا�ي إز�اق روح ��ص ع�� قيد ا��ياة . در الذي �ستحقھبالق

عمدا فإنھ �سال عن جر�مة القتل العمد، لكن إذا اتج�ت إرادتھ إ�� مجرد 

املساس بجسم ��سان دون نية قتلھ فحدثت وفاة ف�سأل عن جر�مة ضرب 

  .وجرح مف��� للموت

ل والعقاب عل��ا وإ�� جانب قصد ا��ا�ي يلزم علم ا��ا�ي بجر�مة القت

 ".علم وإرادة "فالقصد ا��نا�ي �و 

  : إرادة الفعل والن�يجة

يجب أن ت�ون ل��ا�ي إرادة حرة وأن تتجھ �ذه �رادة عن اختيار نحو 

تصرف ��دف تحقيق وفاة ا���� عليھ، ومن لم تكن لھ إرادة واختيار �� 

ا�ي والعنصر القيام بالفعل و�ان فاقدا لعنصر �ختيار، فإن القصد ا��ن
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املعنوي �عت�� غ�� موجود وتنعدم املسؤولية ا��نائية كمن يتعرض لدفع من 

  .وايضا حالة ا��نون . طرف ��ص آخر ف�سقط ع�� طفل و�موت

كذلك يجب أن تتجھ إرادة ا��ا�ي ا�� تحقيق وفاة ا���� عليھ فإن 

انتفت �ذه �رادة انتفى أيضا القصد ا��نا�ي، �ال��ص الذي �شا�د 

ديقھ يصارع مجرما فحاول التدخل بأن اطلق النار ع�� ا��رم فأصاب ص

صديقھ ومات، فال��ص �نا لم يرد تحقيق �ذه الن�يجة إنما أراد قتل 

 .ا��رم املعتدي فأصاب صديقھ

  : القصد املباشر �� القتل

القصد املباشر �و الصورة ال�سيطة للقصد ا��نا�ي والركن املعنوي 

حيث أن الن�يجة واحدة من الفعل و�و الوفاة، و�تحقق �� �� جر�مة القتل ب

  :صورت�ن 

أن ي�ون ال�دف من الفعل �و تحقيق وفاة ا���� عليھ مباشرة  :�و�� 

  .كمن يطلق النار ع�� ��ص �� رأسھ ف��ديھ قتيال قاصدا بذلك وفاتھ

�� اس��داف ا��ا�ي من وراء فعلھ تحقيق ن�يجة أخرى غ�� : الثانية 

لكن الوسائل املستعملة تؤدي حتما إ�� الوفاة، �أن ير�د مالك  الوفاة

السفينة ا��صول ع�� التأم�ن فيضع قنبلة �� السفينة من أجل أن �غرق أو 

يحدث ثقبا ��ا فيموت جميع من �� السفينة، فطاملا أن الن�يجة �� وفاة 



 

38 

 

ا���� عليھ ولو �ان ا��ا�ي �س��دف ن�يجة أخرى، في�ون أمام القصد 

  ��نا�ي �� القتل العمد، لكن ماذا عن القصد �حتما�� �� القتل العمد؟ ا

  القصد �حتما�� �� جر�مة القتل العــمد؟ 

يث�� �ذا النوع من القصد إش�اليات �� استخالصھ واست�تاجھ من 

وقا�ع ا��ر�مة و�تحقق القصد �حتما�� �� أن ا��ا�ي توقع الوفاة �أثر لفعلھ 

كالعب الس��ك . رغم من إم�انية العمل ع�� تجنب الوفاةوقبل بتحقيقھ بال

الذي يقوم دائما برمي زميلھ بخنجر فال يص�بھ ولكنھ �� إحدى املرات ي�ون 

مر�ضا ومرتب�ا في��ز عن إح�ام الرماية و�توقع أن يص�ب زميلھ و�الرغم 

ففي �ذه ا��الة . من ذلك قام برميھ فأصابھ إصابة  مباشرة أدت إ�� وفاتھ

و��ون مرادفا لھ وتقوم بھ جر�مة . ادل القصد �حتما�� القصد املباشر�ع

فالعلم قد توافر بتوقع الوفاة �أثر ممكن للفعل، و�رادة كذلك . القتل

بالقبول بالن�يجة والتوجھ إل��ا بالرغم من إم�انية عدم الرمي والكف عن 

 .إثبات م�ارتھ �� الرماية

أنھ لم يبال بما قد يحدث ومثالھ أن  إذا توقع ا��ا�ي حدوث املوت إال

فيموت ا����   يضرب ���ص آخر ع�� رأسھ بآلة حادة أو فأس أو عصا

عليھ �� ا���ن ن�يجة ذلك فا��ا�ي �� �ذه الصورة أراد الضرب فقط لكن 

�ذا الضرب أف��� إ�� موت، و�ذا املوت أمر ال شك أن ي�ون ا��ا�ي قد 
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وسائل ا��ط��ة لكنھ لم يبال إذ �ساوى توقعھ ملا استعمل �� الضرب تلك ال

  .لديھ حدوث الن�يجة من عدم�ا

و�� �ذه الصورة اختلف الفقھ، فم��م من يرى أن ا��ا�ي �سأل كقاتل 

عمدا ما دام أنھ �ان قد توقع الن�يجة ومع ذلك لم يبال بالعواقب في�ون من 

  .ناحية خطورة جر�متھ مساو�ا ملن �س��دف مباشرة حدوث الوفاة

ح�ن يرى جانب من الفقھ أن القصد �حتما�� �� �ذه ا��الة ال �� 

يمكن مساواتھ بالقصد الذي ي�ب�� أن يتوافر �� القتل العمد وإنما �سأل 

ا��ا�ي عن جر�مة ضرب وجرح مف��� إ�� املوت دون نية إحداثھ �� الفصل 

إذا �ان الضرب أو ا��رح أو غ���ا من وسائل �يذاء أو العنف قد " 403

رتكب عمدا ولكن دون نية القتل ومع ذلك ترتب عليھ املوت العقو�ة ال��ن ا

ف�ذا القتل حسب �ذا ..." سنة �� املشروع 15ا��  10ومن  20إ��  10من 

الفقھ �و الذي �س�� فيھ القصد ا��نا�ي بالقصد �حتما�� وم��ه املشرع 

  .ھبجر�مة مختلفة و�� الضرب وا��رح املؤدي للموت دون نية إحداث

ف�نا نتواجد أمام حالة ي�ون ف��ا احتمال توقع الن�يجة ال�� �� إز�اق 

روح ال��ية من طرف الفاعل واردا فالفاعل ارتكب فعال بوسيلة تؤدي إ�� 

الوفاة لكنھ لم يبال بتحقق �ذه الن�يجة إنما غرضھ الضرب ��ذه الوسيلة 

  .سواء وقعت الوفاة أم ال
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  : تل العمدالقصد ا��نا�ي ا��اص بجر�مة الق

ال يكفي مجرد ارت�اب ال��ص لفعل يحدث الوفاة لكن ي�ب�� أن 

و�رى �عض الفقھ أنھ يجب أن �ش��ط �� جر�مة . تتوافر لديھ نية القتل

القتل العمد توافر القصد العام لدى ا��ا�ي والذي ي�ثمل �� توج��ھ إلرادتھ 

ھ وأيضا توافر بالقيام باعتداء ع�� إ�سان �� مع العلم بحقيقة ما يقوم ب

  .القصد ا��اص وذلك باس��دافھ إز�اق روح ا���� عليھ

ب�نما يرى البعض �خر أن القصد ا��نا�ي �� جر�مة القتل �و نفسھ 

  :املتطلب �� سائر ا��رائم و�و

  .العلم بطبيعة ال�شاط الذي يقوم بھ ا��ا�ي: أوال 

از�اق روح  �و إرادة اتيان �ذا ال�شاط من أجل تحقيق ن�يجة: وثانيا 

  .وتحقيق �ذه الن�يجة بالذات. ا���� عليھ

  :والقصد ا��نا�ي ال ي�تفي ع�� �ذا �ساس �� �عض �وضاع 

إذا لم يكن ا��ا�ي �س��دف ��صا محددا أو معينا من القتل  -

مثل الذي يلقي بقنبلة �� تجمع سيا��� لقتل ��ص مع�ن فال يموت �ذا 

 .ال��ص لكن يقتل آخرون



 

41 

 

�ا�ي �� قتل ��ص ل�س �و املس��دف فالقصد كذلك غلط ا� -

ا��نا�ي �نا متوفر ألن ا��ا�ي �ان �س��دف قتل ��ص مع�ن وغلطھ �و 

 .الذي أدى إ�� وفاة ��ص آخر

وجر�مة القتل العمد ع��  ��392 حوادث الس�� يطبق ف -

ال��ص الذي يتوجھ �سيارتھ نحو سيارة ��ص آخر �� الطر�ق السيار ولو 

ل صاحب السيارة �خر ألن السيارة �� الطر�ق السر�ع ال�� �انت ن�تھ عدم قت

 .ت�ون سرع��ا كب��ة �عت�� بمثابة وسيلة قتل

�� فقر��ا  392حدد املشرع عقو�ة جر�مة القتل العمدي �� الفصل 

�و�� بال��ن املؤ�د إال أن املشرع قرر عقو�ات مختلفة ��ر�مة القتل وفقا 

  .ة أو قد تخفف م��الظروف معينة قد �شدد من العقو�

 : الظروف املشددة .1

واملالحظ . تنقسم الظروف املشددة إ�� ظروف ��صية وظروف مادية

أن �ذه الظروف �� وجو�ية وترفع العقو�ة إ�� �عدام ول�س للقا��� أن 

�ستعمل سلطتھ التقدير�ة بال��ول ع�� �ذه العقو�ة إذا توافرت الظروف 

  .املشددة
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  : �� جر�مة القتلظروف مشددة مادية : أوال

تتعلق �ذه الظروف با��انب املادي ل��ر�مة و�� كث��ة قد تتصل 

وس�تطرق . �ال��صد أو بالوسيلة املستعملة للقتل �استعمال السم: بالفعل

  : إ�� �عض �ذه الظروف كما ي��

  :ال��صد-1

ال��بص ف��ة طو�لة أو قص��ة �� م�ان واحد أو "بأنھ  395عرفتھ م 

، وال يقوم "��ص قصد قتلھ أو ارت�اب العنف ضدهأمكنة مختلفة �

  :ال��صد إال بتوافر عنصر�ن �ما

و�و انقضاء ف��ة من الزمن وا��ا�ي ي�تظر الفرصة :العنصر الزما�ي

واملشرع لم يحدد وقت �ذا العنصر . السانحة لإلج�از ع�� ا���� عليھ وقتلھ

ة السلطة إنما قد ي�ون طو�ال وقد ي�ون لف��ة قص��ة ولكن للمحكم

  . التقدير�ة لتقدير ما إذا �ان �ذا الوقت �افيا أم ال

يتحقق بال��بص بم�ان مع�ن أو عدة أمكنة، وامل�ان :امل�ا�ي العنصر

�نا ورد مطلقا سواء �ان واحدا أو بالتنقل من م�ان آلخر وسواء �ان ظا�را 

�الطر�ق أو السوق أو غ�� ظا�ر كحائط أو سور أو بناية، وطرق ال��صد 

ع�� أن ��كمة ...... قابل لإلثبات ب�افة الوسائل الش�ادة �ع��اف القرائن

النقض سلطة الرقابة ع�� كيفية �ذا �ثبات ألن ال��صد من مسائل 
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القانون ال�� تراق��ا محكمة النقض كما أن أثره يمتد إ�� �افة املسا�م�ن 

  .ص��واملشارك�ن علموه أم ج�لوه و�عاقبون بنفس عقو�ة الفاعل � 

   :القتل العمد املق��ن بجناية -2

عقو�ة القتل العمد �� ال��ن املؤ�د لكن إذا اق��ن القتل بجناية 

�عاقب القاتل باإلعدام، و�ق��ان معناه املصاحبة الزمنية سواء قبل انجاز 

واملشرع را�� خطورة القتل ليعاقب . القاتل لواقعة القتل أو اثناءه أو �عده

إذا قام صاحبھ جناية أخرى، ولم �عاقب ع�� �ل فعل  �عقو�ة �عدام

  .�عقو�ة فينفذ ا��ا�ي العقو�ة �شد فقط

ولم يحدد املشرع طول ومدة الف��ة الزمنية للمصاحبة و�ق��ان  

  .وفضل منح سلطة تقدير�ا للمحكمة ل�ل حالة وجر�مة ع�� حدة

عمديا أو  وا��ناية املطلوب اق��ا��ا غ�� محددة وكيفما �انت ايذاءا

  .إحراق عمدي أو سرقة مشددة وغ���ا
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  : ظروف مشددة ��صية: ثانيا

الظروف املشددة ال��صية متعلقة ���صية ا��ا�ي ومثال�ا سبق 

  .�صرار والقتل املتعلق باألصول 

  :سبق �صرار-1

�و العزم املصمم عليھ قبل وقوع ا��ر�مة ع�� �عتداء ع�� ��ص 

د أو يصادف ح�� ولو �ان العزم معلقا ع�� مع�ن أو ع�� أي ��ص قد يوج

  . ج.ق 394ظرف أو شرط، �� الفصل 

و�ظ�ر �نا الفرق ب�ن القتل العمد ال�سيط والقتل العمد املق��ن �سبق 

�صرار املعاقب عليھ باإلعدام ذلك أن القتل العمد يأ�ي ا��ا�ي ا��ر�مة 

 يقوم ا��ا�ي فورا وح�ن قرر القتل �� ح�ن أن القتل مع سبق �صرار ال

قد يطول أو .بالفعل إال �عد أن �عزم عليھ و�تخذ قراره �عد تفك�� عميق

يقصر وتقليب �مر ع�� جميع احتماالتھ ح�� يتحقق القتل العمد بكيفية 

  .و�قوم بجر�متھ بصورة �املة. يقينة ومؤكدة

  :ف�ناك عنصران �� سبق �صرار

افية للتفك�� السابق ع�� يتمثل �� املدة الزمنية ال�العنصر الزم�� 

تنفيذ ا��ر�مة وال�� يف��ض خالل�ا عدم خضوع ا��ا�ي ألي تأث�� عاطفي أو 
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اضطراب سابق ع�� ارت�ا��ا حيث ي�يح لھ �ذا العنصر الزم�� السيطرة ع�� 

  .إراداتھ من أجل عدم ال��اجع وإتمام تنفيذ جر�متھ

ال�شديد �و و�و أ�م من العنصر الزم�� ألن س�ب  العنصر النف���  

�ذا العنصر والذي يحمل ا��ا�ي ع�� التفك�� ال�ادئ وتدبر أمر ا��ر�مة �� 

�دوء ورو�ة و�و عنصر مرتبط بالعنصر الزم�� الذي يتطلبھ التفك�� �� 

  .تنفيذ ا��ر�مة

  :مالحظات

ال �ش��ط أن ي�ون العزم والتصميم ع�� قتل  394من خالل الفصل 

سبق �صرار ولو �ان العزم مت��ا إ�� ��ص مع�ن بذاتھ وإنما قد يتحقق 

ارت�اب القتل عمدا دون تحديد لل��ية �أن �عزم ال��ص ع�� قتل أحد 

 .عضوا فقط/ حزب مع�ن أيا �ان رئ�سا  –أعضاء جمعية 

كذلك ولو �ان العزم معلقا ع�� شرط كمن �عزم ع�� قتل مديره  

 .لعنصر املشدد�شرط إذا أحالھ ع�� ا��لس التأدي�� فيتوافر بالتا�� ا

يمكن إثبات سبق �صرار ب�افة وسائل �ثبات فمسألة �قتناع بقيام 

�ذا الظرف أو انتفاؤه مسألة موضوعية يرجع لقضاء املوضوع وحده البت 

 .فيھ واستخالصھ لكن مراقبة سالمة �ذا �ستخالص ترجع لقضاء النقض
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توافر  سبق �صرار ظرف ذا�ي ����� ولذلك ال �سري إال ع�� من

  .130 الفصلفيھ من ا��ناة واملسا�م�ن واملشارك�ن عمال ب

  :القتل املتعلق باألصول -2

إذا �انت جر�مة القتل العمد جر�مة خط��ة فإن جر�مة قتل أحد  

�صول تزداد فضاعة وخطورة وتدل ع�� تمكن العقوق وا���ود من نفسية 

  .مق��ف�ا لذلك عاقب عل��ا املشرع باإلعدام

   من �و �ذا �صل؟: ل املطروح �نا وال�ساؤ 

ت�بھ املشرع الفر���� لألمر وقرر بأنھ �عاقب �ل من قتل عمدا أباه أو 

أمھ الشرعي�ن أو بالتب�� أو الطبيعي�ن أو أحد أصولھ الشرعي�ن أي ا��د 

  .وا��دة من �بو�ن الشرعي�ن فقط

�نادا ولكن اس 396أما املشرع املغر�ي فلم يحدد املقصود باألصل �� ف

إ�� مدونة �سرة فإنھ ي�ون �صل إما �ب أو �م أو أصول�ما أي أبو��ما 

ا��د وا��دة وأن علو مع اعتبار �ون البنوة شرعية من ج�ة �ب دون 

اش��اط�ا من ج�ة �م ال�� يمكن أن ت�ون أما شرعية أو أما طبيعية فت�ون 

شرع سوى ب�ن �مومة والعلة �� ذلك أن امل. البنوة من عالقة غ�� شرعية

الطبيعية و�مومة الشرعية خالفا لألبوة ألن �مومة ثابتة دوما والدليل عل��ا 

غ�� قابل لل�شكيك أو التكذيب وذلك عكس القانون الفر���� الذي �سوي �� 
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املشرع املغر�ي . جر�مة القتل ب�ن �ب و�م الشرعي�ن أو الطبيعي�ن أو التب��

�سالمية ال�� ألغت نظام التب�� وع�� ذلك فإن قاتل  عمل بأح�ام الشر�عة

  .396أبيھ الطبي�� غ�� الشر�� ال �شدد عليھ العقو�ة عمال بالفصل 

  : ع�� أنھ �ناك مالحظت�ن

يجب أن ي�ون ا��ا�ي عاملا بأن من قتلھ �عت�� أباه أو أمھ أما إذا  .1

جم ��صا لم �علم ذلك لظروف وأسباب معينة أو للظالم ا��الك، �أن ��ا

 .ف�نا ال يقع ظرف ال�شديد. �� الظالم بقصد قتلھ ثم ي�ب�ن بأنھ أباه

أن القتل العمد لألصول �� من ظروف ال�شديد ال��صية  .2

لكن �ذه العقو�ة ال �سري ع��  396لعالقة ا��ا�ي بالقتيل و�عاقب بالفصل 

�شدد املسا�م�ن واملشارك�ن أل��م غ�� مرتبط�ن مع القتيل ��ذه الرابطة فال 

 .عل��م العقو�ة

  :الظروف ا��ففة.2

. تطرأ ع�� العقو�ة أعذار قانونية مخففة ومن تم ��بط بالعقو�ة

والتخفيف بناءا ع�� �ذه �عذار وجو�ي ول�س للمحكمة السلطة التقدير�ة 

وأ�م �ذه . �� التخفيف أو عدمھ م�� تحققت املقاصد وشروط �ذه �عذار

  : الظروف

  ).397ف( ـ  قتل �م لوليد�ا -
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 .416القتل املرتكب ن�يجة استفزاز بالضرب أو ا��رح ع�� ��ص ف -

القتل املرتكب ��ارا بقصد دفع �سلق أو كسر حائط أو سور أو مدخل  -

 ).417ف(ب�ت أو م��ل مس�ون 

القتل الذي يرتكبھ أحد الزوج�ن ضد الزوج �خر وشر�كھ عند  -

 ).418ف(مفاجئ��ما متل�س�ن با��يانة الزوجية 

تطرق إ�� القتل العمد ن�يجة استفزاز ثم قتل الذي يرتكبھ أحد وس�

  .�زواج من الزوج �خر أو شر�كھ

  : القتل العمد ن�يجة استفزاز: أوال

يتوفر عذر مخفف للعقو�ة إذا : "416قرر املشرع �ذا العذر �� الفصل 

�ان القتل أو ا��رح أو الضرب قد ارتكب ن�يجة استفزاز نا��� عن اعتداء 

والعقو�ة تصبح من سنة ا�� ...." لضرب أو العنف ا��سيم ع�� ��ص مابا

  : خمس سنوات سنالحظ من خالل �ذا النص ما ي��

�عتداء الذي يتحقق معھ �ستفزاز �و الضرب أو العنف ا��سيم .1

سواء با��رح أو بالكسور و�دخل ضمنھ تقييد أيدي وأرجل ال��ص أو 

  .نفا سب ال��ص أو إ�انتھ��نھ �� م�ان م��ور وال �عت�� ع

وذلك �ع�� ضرورة وجود اعتداء يقوم بھ ��ص و�جب أن ي�ون 

�عتداء بالضرب أو العنف ا��سيم بأية وسيلة �انت اليد والرجل ، العصا، 
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والعنف والضرب يجب أن ي�ون جسيما، ومعيار ا��سامة لم ...السوط

  .�ذه ا��سامة يتطرق إليھ املشرع مما ي��ك معھ �مر للمحكمة لتقدير

عدم مشروعية الضرب أو العنف الذي يأتيھ املعتدي بمع�� أن .2

العنف املشروع كرجل �من الذي يصفد مجرما ح�� ال يفر، ثم يقوم 

بمحاولة للفرار ف��د ا��رم اعتداء رجل �من بضر�ھ في�س�ب �� وفاتھ ال 

  .�عت�� من �ستفزاز

�ا�ي لل��ص الذي استفزه �عد أن يأ�ي الفعل املتمثل �� القتل ا�.3

ان��اء �عتداء أما إذا �ان �ذا القتل أثناء �عتداء فإننا ن�ون أمام حالة 

دفاع شر��، ع�� أنھ إذا مرت ف��ة طو�لة من الزمن ب�ن ارت�اب الضرب أو 

العنف وقتل �ذا ال��ص املرتكب ل�ذين الفعل�ن فإن القاتل ال يتوفر ع�� 

يع �حوال فإن ا��كمة وحد�ا أمر تقدير مالئمة عذر �ستفزاز، و�� جم

الوقت الفاصل ب�ن �عمال املش�لة لالستفزاز و��ن ارت�اب املستفز للقتل 

  .من عدمھ 416للقول باستفادة �ذا �خ�� عن عذر الفصل 
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القتل الذي يرتكبھ أحد �زواج ضد الزوج �خر أو شر�كھ �� : ثانيا

  : لزوجيةحالة مفاجئ��ما با��يانة ا

، و�� حالة ثبوت �ذا العذر فإن 418قرر املشرع املغر�ي ذلك �� ف

العقو�ة تصبح ا���س من سنة إ�� خمس سنوات ولقيام �ذا العذر البد من 

  : شروط و��

  : أن يكون القاتل زوجا.1

قرر املشرع �ذا العذر ألحد �زواج عندما يقتل الزوج �خر أو مشاركھ 

ت�ون عالقة الزوجية قائمة أما إذا انفصمت �ذه أو �ما معا، و�جب أن 

العالقة بالطالق فال يطبق �ذا العذر إال إذا �ان الطالق رجعيا وغ�� بائن 

ب�نونة ك��ى والعذر �ستفيد منھ الزوج فقط فإذا قام بالقتل أحد حضور 

  .ا��ر�مة �األب أو �خ فال �ستفيد

  : ةمفاجأة الزوج للزوج �خر با��يانة الزوجي.2

�� �ذه ا��الة يضبط الزوج الزوج �خر وشر�كھ و�ما  يق��فان الزنا 

أو ع�� أثر اق��اف�ما ل�ا فيتولد عنھ حالة استفزاز عنيفة ال �ستطيع كبح�ا 

فال �ستطيع التحكم بأفعالھ بإتيانھ لفعل القتل، و�جب أن ي�ون �ناك حالة 

  .من ق م ج 56للتل�س بمف�وم الفصل 
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عنصر املفاجأة للزوج القاتل لكن عذر القتل ال و�جب أن يتوافر 

�ستفيد منھ الزوج إذا قام لديھ ظرف سبق �صرار وال��صد �الزوج الذي 

�ساوره الشك �� إخالص زوجتھ فاختفى �� امل��ل ليتق��� ا��قيقة إ�� أن 

و�ذه الظروف . حضر عشيق الزوج ا��ائن وخرج إليھ وقام بقتلھ

  .ا�ع�ستخلص�ا ا��كمة من الوق

ارت�اب جر�مة القتل �� حق الزوج ا��ائن أو شر�كھ أو�ما معا .3

  : أثناء املفاجأة

و�ذا الشرط بدي�� ألن الزوج القاتل فاقدا للسيطرة ع�� نفسھ 

و�رتكب ا��ر�مة ن�يجة لالستفزاز الذي تولد لديھ، و�ناءا عليھ إذا مر وقت 

داد ��ر�مة قتل ا��ائن ع�� املفاجأة واس��د الزوج �امل �دوءه ثم بدأ لإلع

ألنھ �ان عليھ اتباع الطرق  418فإنھ ال يتوفر ع�� عذر التخفيف القانو�ي ف

. القانونية وتقديم ش�وى للنيابة العامة بقصد متا�عتھ وأن ال ي�تقم بنفسھ

كذلك ارت�اب جر�مة القتل �� حق الزوج ا��ائن أو شر�كھ أو�ما معا فإن 

  .�مر �ستوي 
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ما ا : ا ا   

تتطلب جر�مة القتل ا��طأ توافر ركن�ن ركن مادي وركن معنوي 

 .ون�تقل �عد ذلك للعقو�ة

  : ا ادي: ا اول

يتفق القتل ا��طأ مع القتل العمد �� �ذا ا��انب أو الركن املادي 

فالركن املادي يت�ون من ثالث عناصر كما سبق أن اشرنا �� جر�مة القتل 

  : العمد

الفعل أو ال�شاط �جرامي، و�و فعل يقوم بھ ا��ا�ي بطر�قة  -

 .ايجابية أو سلبية و�ؤدي إ�� حدوث الن�يجة �جرامية

 .الن�يجة �جرامية و�� موت ا���� عليھ -

توافر العالقة السب�ية ب�ن الفعل وال�شاط �جرامي الذي قام بھ  -

عليھ و�نطبق ع�� ا��ا�ي و��ن الن�يجة و�و از�اق روج ا���� 

العنصر�ن �ول والثا�ي أي الفعل والن�يجة ما ينطبق ع�� جر�مة 

 .القتل العمد مع �عض الفوارق نتحدث ع��ا بإيجاز

  : ال�شاط الصادر من ا��ا�ي. 1

ال�شاط الذي يأتيھ ا��ا�ي �و �ل �شاط إرادي يؤدي إ�� قتل ال��ية 

غ�� �رادي ال يمكن  وعليھ فإن ال�شاط. ولكن دون قصد ل�ذه الن�يجة
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كموت ساك�� ب�ت ن�يجة ا��يار امل��ل �س�ب . املساءلة عليھ بالقتل ا��طأ

  .عدم إصالح املالك لھ، ن�يجة مرضھ الشديد

لذلك فال�شاط يجب أن ي�ون إراديا بإرادة ا��ا�ي سواء أ�ان ايجابيا  

أو من أو سلبيا مثالھ كمن يحفر ب�� دون وضع سور  ف�سقط ع�� أحد املارة 

يقوم ��دم م��لھ ف�سقط �عض أنقاضھ ع�� أحد املارة فيموت ف�سأل 

  .بالقتل ا��طأ إذا توافرت با�� �ر�ان

  : الن�يجة.2

ل�ي ت�ون أمام القتل ا��طأ يجب أن تقع وفاة ا���� عليھ واز�اق 

  .روحھ وإال ن�ون أمام جرائم أخرى 

  .جسيمو�جب أن تقع الوفاة م�ما �ان ا��طأ جسيما أو غ�� 

  : العالقة السب�ية ب�ن ال�شاط والن�يجة.3    

إن جر�مة القتل ا��طأ ال تقوم إال إذا �ان وقوع الن�يجة و�� موت 

اتصاال يقينا اتصال الس�ب .ا���� عليھ متصال بحصول ال�شاط و�و ا��طأ

  في�ون ا��طأ �و الس�ب �� حدوث املوت. باملس�ب
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ائق الدارجة النار�ة الذي �س�� وا��طأ قد ي�ون وا��ا ال ل�س فيھ كس

مسرعا �� �تجاه املعاكس فيصدم احد املارة فيقتلھ ف�سأل �نا بالقتل 

  .ا��طأ

وقد يث�� �عض �ش�ال بأن ت�ون العالقة السب�ية غ�� وا��ة كما �و 

الشأن ��طأ السائق الذي ترك أبواب السيارة مفتوحة ف�سرق�ا أحد 

فال �سال مالك العر�ة و�سأل .قتل ا��طأ���اص وأثناء قيادتھ ارتكب ال

  .السارق وذلك لعدم مسا�مة فعل املالك مسا�مة جدية �� قتل ال��ص

وكما �و الشأن بال�سبة لك��ة أسباب الوفاة ولكن أحد �سباب أو 

��شطة �و الذي أدى للوفاة مباشرة، ف�ناك أخطاء متعددة لكن أحد�ا 

�� حادثة الس�� ال�� تنقل ف��ا ال��ية كما �و الشأن . �و الذي أدى للوفاة

ا�� املس�شفى لكن �عد أن قام ا��راح بتخدير املصاب و�بدأ �� العملية تو�� 

املصاب فإننا ن�ون أمام س�ب مباشر للوفاة و�و تدخل الطب�ب وس�ب آخر 

غ�� مباشر و�و حادثة فقد ت�ون �خطاء الطبية س�با مباشرا أما خطأ 

  .باشر للوفاةسائق السيارة فل�س م

ودائما �� مجال حوادث السيارات ال�� �عت�� ا��ال ��م للقتل ا��طأ 

أو الغ�� عمدي �السائق الذي ينطلق بمجرد �غي�� إشارة املرور إ�� �خضر 

  .فينطلق فيقتل احد املارة
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وسائق السيارة الذي زاغ بصره من النور الفائق لسيارة �� اتجاه 

دراجة بجانب الطر�ق فيقتلھ، �ل �ذه ا��رائم معاكس فلم يالحظ سائق ال

كذلك الصيدال�ي الذي ي��ك مساعديھ . �� جر�مة القتل ا��طأ غ�� العمدي

يقومون بتحض�� منتجات كيميائية فينفجر ا��لوط فيموت �ؤالء 

املساعدين فيعد الصيدال�ي مرتكبا ��ر�مة القتل ا��طأ ��طائھ �� مراقبة 

  .�كيباملساعدين عند عملية ال�

ما ي: اا ا :  

إذا �ان الركن املعنوي �� القتل العمد �عتمد ع�� العلم و�رادة أي 

العلم بأن الفعل يؤدي الوفاة و�رادة بإتيان �ذا الفعل الذي يؤدي للقتل، 

فإن الركن املعنوي �� جر�مة القتل ا��طأ يقوم ع�� أساس آخر حيث  

  .وتنعدم ن�تھ وقصده �� تحقيق الوفاة. الروح تنعدم بدا�ة نية از�اق

باإلضافة إ�� أن الركن املعنوي يقوم ع�� ا��طأ الذي يتخذ عدة 

مظا�ر مثل ��مال أو عدم �حتياط والرعونة أو مخالفة القوان�ن أو 

  .املراسيم واللوائح التنظيمية

لذلك نقول بأن �ناك ركن�ن ركن مادي يتمثل �� الفعل وال�شاط 

  .جرامي الذي مارسھ ا��ا�ي ثم ا��طأ و�و الركن املعنوي � 
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  فما �و �ذا ا��طأ؟ 

ا��طأ �و �ل فعل أو امتناع إرادي ترتب عنھ نتائج لم يقصد�ا الفاعل 

  .�ان �� وسعھ، تجنب �ذا الفعل أو �متناع

و�عرف أيضا بأنھ �شاط إرادي ـ إيجا�ي أو سل�� ـ ال يتفق مع الواجب 

�التا�� ف�و نزول عن الالزم من اليقظة و�ن�باه يقع من با��ذر وا��يطة و 

  .ال��ص �� تصرفھ

و�ستمد �ل��ام با��يطة وا��ذر من مصدر�ن �ول �و ا����ة 

والتجر�ة والثا�ي �و �ل��امات القانونية، فاإل�سان يدرك بالتجر�ة وجود 

جموعة قدر أد�ى من ا��ذر يجب مراعاتھ �� السلوك العادي، كذلك توجد م

من �ل��امات ال�� يفرض�ا القانون ومخالف��ا ترتب خطأ ثابتا أي بمجرد 

  .مخالفة �ذه �ل��امات القانونية يف��ض وجود خطأ

وا��طأ من الناحية ا��نائية ي�ون إما خطأ �سيطا يتمثل �� سلوك 

خطر تتم مباشرتھ من ال��ص و�ؤدي إ�� ضرر لكن �ذا ال��ص ال ي�ون 

  .��طأ �� �ذا السلوكمتصورا جانب ا

�أن ت��ك سيدة ماء جافيل ع�� املائدة غ�� متصورة أن طفل�ا قد 

ي�تلع�ا و�و ما يحدث فعال، ف�ذا ا��طأ �سيط ألن الفاعلة لم تتصور 
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العواقب امل��تبة ع�� تصرف�ا، و�و خطأ أل��ا �ان بوسع�ا و�وسع املرأة 

  .ھمتوسطة �ن�باه أن تتوقع ا��ادث و�عمل ع�� تفادي

  

وقد ي�ون ا��طأ ا��نا�ي خطأ كب��ا وجسيما و�س�� خطأ الوا�� وفيھ 

يتصور الفاعل إم�انية حدوث النتائج الضارة امل��تبة ع�� �شاطھ ولكنھ 

يم��� �� سلوكھ أمال �� أال تقع �ذه النتائج أو مدخال �� اعتباره ومعتقدا 

رتھ مسرعا �� ام�انية دفع�ا وتفاد��ا، ومثال ذلك السائق الذي يم��� �سيا

طر�ق مزدحمة باملارة �علم أنھ من املمكن أن يد�س أحد املارة ورغم ذلك 

�غامر باإلسراع ولكنھ ال ير�د أن يقع الفعل الضار و�عتقد أنھ بإم�انھ تفادي 

  .وقوع ذلك ولكنھ يقع ا��ادث ف�سأل عن القتل ا��طأ

  : صور ا��طأ 

 .نةو�� ��مال وعدم التحرز أو �حتياط والرعو 

اغفال ا��ا�ي اتخاذ �حتياط، �ا��ارس الذي ي���� : ف��اد باإل�مال -

 .علق تحو�لة القطار في�س�ب بال�ارثة، و�و سلوك سل��

أما عدم �ح��از فيع�� اقدام ��ص ع�� أمر �ان يجب عليھ عدم  -

فعلھ و���ام عنھ، كصاحب املركب الذي يضع �� زورقھ عددا 

 .ق ��ممن الر�اب يفوق حمولتھ فيغر 
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و�راد بالرعونة الط�ش و�ستخفاف باألمر، و�ع�� سوء التقدير،  -

أيضا، �الطب�ب الذي يجري عملية جراحية دون مراعاة أصول با�� 

العمليات من تخدير و�عقيم �� محاولة منھ انقاذ حياة ��ص 

 .ف�ستخف باألمر و�س�س�لھ ثم يموت ال��ص

ا ا :ا ا  :  

سنوات وغرامة  5أش�ر إ��  3عقو�ة القتل ا��طأ �� ا���س من  ت�ون 

  : در�م، ا��االت التالية 1000إ��  250

من ارتكب �عدم تبصره أو عدم احتياطھ أو عدم ان�با�ھ أو إ�مالھ  -

أو عدم مراعاتھ للنظام والقوان�ن ما نجم عنھ موت ا�سان دون أن 

 ).432ف(ي�ون الفاعل قد قصد ذلك 

إحداث حر�ق �� أمالك عقار�ة أو منقولة للغ�� و�ان من �س�ب ��  -

ذلك ن�يجة عدم تبصره أو عدم احتياطھ أو إ�مالھ ونجم عن ذلك 

 ).435ف.(موت ��ص أو أك��

لكن القتل ا��طأ قد ترتفع عقو�تھ بوجود ظرف�ن مشددين وردا ��  -

 : و�ما 434ف 

 .ارت�اب القتل من جان و�و �� حالة سكر*
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�عد ارت�اب القتل ا��طأ التملص من املسؤولية إذا حاول ا��ا�ي *

أو �غي�� م�ان ا��ر�مة أو بأية . ا��نائية أو املدنية بفراره عقب ا��ادث

 .وسيلة أخرى 

سنوات والغرامة  10أش�ر إ��  6فتصبح العقو�ة مضاعفة ا���س من 

  .در�م 2000ا��  500من 

  .اتسنو  10ووصف ا��ر�مة ال يتغ�� بل �� جنحة رغم العقو�ة 

  

   



 

60 

 

ا ي: اح اب واا  

تناول املشرع املغر�ي جرائم �يذاء وا��رح العمد والضرب �� الفصول 

وقد تناول عدة صور ل��رح والضرب، إال أن جميع �ذه  411إ��  400من 

الصور تتم�� بوجود ركن مادي وركن معنوي أو القصد ا��نا�ي مع �عض 

ولذلك س�تطرق إ�� الركن املادي ثم الركن . قو�ة�ختالف ف��ما واختالف الع

  .��ر�مة الضرب وا��رح العمدي. املعنوي ثم العقو�ة

  : ا ادي: ا اول

س�تطرق إ�� �عر�ف ا��رح ثم �عر�ف الضرب نظرا لالختالف املوجود 

  .بي��ما ثم نتطرق إ�� العنف و�يذاء

ا��سم أو تمز�ق أ���ة يراد با��رح أحداث قطع �� : ا��رح:أوال

و�دخل ضمن ا��رح الس�� والكسر والرضوض وا��روق فال فرق ب�ن وجود 

  .ا��رح �� الباطن أي �� داخل ا��سم أو ا��رح الظا�ر ا��ار��

كذلك ال ��م وسيلة احداثھ فقد يحدث ا��رح ن�يجة استعمال سالح 

أو ا��نجر، ناري أو سالح أبيض �السك�ن أو الفأس أو آلة واخزة �اإلبرة 

أوأداة جامدة �العصا وا���ر بل �ستوي أن ي�ون ا��رح باستعمال حيوان 

  .�ال�لب
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فال�شاط �جرامي �� ا��رح يجب أن يمس جسم ��سان عن طر�ق 

  .�ذه �عمال والوسائل

  : الضرب:ثانيا

�و �ل اعتداء مادي يقع ع�� جسم ��سان �س�ب لھ عند وقوعھ ولو 

وال أ�مية للوسيلة ال�� وقع ��ا . يؤدي إ�� قطع أ���ةمؤقتا جرحا لكنھ ال 

كذلك ال يتطلب القانون درجة ��سامة ... الضرب العصا آلة، الرجل، اليد

الضرب بحيث يمكن أن ي�ون جسيما و�مكن أن ي�ون الضرب خفيفا لكن 

ذلك يؤثر ع�� العقو�ة فيجعل�ا تختلف ب�ن جناية أو جنحة أو مخالفة 

  .وسائلھبحسب قوة الضرب و 

  : العنف: ثالثا

ينطبق العنف ع�� �ل حالة يقع ف��ا املساس بال��ية عن طر�ق القوة 

دون ا��رح والضرب ومثال ذلك تقييد ال��ية بحبل، منعھ من الس�� �� 

واعت�� القضاء رمي ��ص من " اتجاه مع�ن وقطع الطر�ق عليھ بدون حق

ھ إ�� املاء بمثابة عنف، كذلك التخو�ف باملسدس �عت�� القارب الذي يمتطي

بمثابة عنف، و�رى �عض الفقھ أنھ �ان باإلم�ان ذكر �يذاء فقط ألنھ 

أشمل وعدم ذكر العنف، لكن العنف �شمل العديد من ا��االت وكذلك 

�يذاء واستعمال املشرع املغر�ي ل�ذه املصط��ات �ل�ا من أجل التأكيد ع�� 
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د�ا كعنصر مادي �ش�ل جر�مة الضرب وا��رح واختالف�ا عن ضرورة وجو 

لذلك ذكر�ما املشرع �ل��ما لتدخل جميع �ذه �مثلة وا��االت . أنواع أخرى 

  .�� التجر�م

  : �يذاء: را�عا 

�و لفظ عام يدل ع�� �ل ما يؤذي ��سان �� جسمھ أو ��تة بحيث 

فت �عض القوان�ن ينضوي تحت لوا��ا الضرب وا��رح والعنف لذلك اكت

  .��ذا اللفظ فقط

ومن أمثلة �يذاء اعطاء مواد ضارة بال��ة أيا �انت ل��ص من 

���اص فتؤذيھ �� ��تھ شر�طة أن ال ت�ون معطاة من الطب�ب بقصد 

سنة أو  12العالج، كذلك ا��رمان من التغذية والعناية باألطفال أقل عن 

  .ر إ�� غ�� ذلكترك �طفال أو العاجز�ن و �عر�ض�م ل��ط

واملالحظ أن املشرع املغر�ي لم يقتصر ع�� أي من �ذه املصط��ات 

ا��رح أو الضرب أو أي وسيلة أخرى من العنف "فقط أنما استعمل�ا �ل�ا أي 

  ...".و�يذاء

وتمام جر�مة ا��رح أو الضرب أو غ���ا ي�ون بحصول الن�يجة ال�� 

سد و��ة ��سان، أما إذا �ان �عاقب عل��ا القانون و�� املس �سالمة ا��

ا��ا�ي قد بدأ �� القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إ�� �ذه الن�يجة لكن �ذه 
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فت�ون .الن�يجة لم تتحقق فإن ا��ا�ي ي�ون �� مرحلة ا��اولة أو الشروع

  .عقو�تھ مختلفة

وأ�مية �ذه التفرقة تنعدم �� الضرب وا��رح الذي �ش�ل جناية و�و 

املوت أو إ�� عا�ة مستديمة ألن ا��اولة  �� ا��نايات  الضرب املف��� ا��

�عاقب عل��ا بنفس عقو�ة ا��ناية التامة، لكن أ�مية التفرقة تتج�� �� جنح 

ا��رح والضرب ألن القاعدة أنھ ال عقاب ع�� ا��اولة �� ا��نح إال إذا نص 

املشرع صراحة ع�� خالف ذلك، لذلك فال عقاب ع�� ا��اولة �� جنح 

ضرب وا��رح بل يجب أن ت�ون ا��ر�مة تامة وتمس �سالمة ا��سد ل�ي ال

  .�عاقب عل��ا

ما ي: اا ا  

ل�ي تقوم جر�مة الضرب وا��رح البد من توافر القصد ا��نا�ي و�� 

و�ع�� ذلك أن تتوافر . �رادة ال�ادفة ا�� تحقيق الن�يجة من الضرب وا��رح

داء بالضرب أو ا��رح أو �يذاء و��ون مدر�ا حرا أو لدى ا��ا�ي إرادة �عت

مختارا عند اق��افھ ل��ر�مة و�جب أن ي�ون أيضا عاملا بأن الفعل الذي يأتيھ 

  .ي��تب عليھ املساس �سالمة جسم

أما إذا انتفى العلم فإننا ال ن�ون بصدد ا��رح أو الضرب العمدي كمن 

ن الفاعل ال ي�ون مرتكبا للضرب يقذف �لبا فال يص�بھ إنما يص�ب إ�سانا فإ
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أو ا��رح العمدي وإن جازت مساءلتھ عن الضرب غ�� العمدي الذي جو�ره 

  .ا��طأ

كذلك ال��ص الذي يقوم ب�نظيف بندقية و�و ال �علم أ��ا محشوة 

بالرصاص فتنطلق رصاصة منھ فتص�ب ��صا آخر فيجوز مساءلة 

  .ال��ص عن الضرب أو ا��رح غ�� العمدي ال العمدي

ا ت: ااع اأم :  

�شتمل جر�مة الضرب أو ا��رح ع�� درجات وصور عديدة �� القانون 

  : ا��نا�ي املغر�ي

الضرب وا��رح ا��فيف و�و مخالفة وعقو�تھ �� �عتقال من يوم  -

 .يوما 15إ�� 

الضرب أو ا��رح الذي ي�تج عنھ ��ز أو مرض يقل عن عشر�ن  -

العقو�ة �� ا���س من ش�ر إ�� سنة يوما و�دون ظرف مشدد و 

 .در�م أو إحدى �ات�ن العقو�ت�ن 500إ��  200وغرامة 

يوما مق��نا بظرف �شديد  20الضرب الذي ي�تج عنھ ��ز ألقل من  -

إ��  200أش�ر إ�� س�ت�ن وغرامة  �6عت�� جنحة عقو���ا ا���س من 

 .در�م 1000
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دون ظرف الضرب الذي ي�تج عنھ ��ز ألك�� من عشر�ن يوما و� -

سنوات والغرامة  3مشدد �عت�� جنحة عقو���ا ا���س من سنة إ�� 

 .إ�� ألف در�م 800من 

يوما ومق��ن بظروف  20الضرب الذي ي�تج عنھ ��ز ألك�� من  -

مشدد �عت�� جنحة عقو���ا ا���س من س�ت�ن إ�� خمس سنوات 

 .در�م 2000إ��  250وغرامة 

قتل ودون ظروف الضرب وا��رح املف��� للموت دون قصد ال -

سنة مع ظروف ال�شديد،  20إ��  10ال�شديد جناية ال��ن من 

 .كسبق �صرار واستعمال السالح و�صول املؤ�د
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 اا ا :را ا  

  

 وة اا :       نم ظ  را ا 

ب ارا  

افحة �ر�اب املؤرخ �� لم يضع املشرع املغر�ي �� قانون م�

  . �عر�فا محددا ل��ر�مة �ر�ابية وذلك إسوة باملشرع الفر���� 28/05/2003

وخالفا للمشرع املصري، الذي تصدى لتعر�ف �ر�اب، إذ نصت املادة 

يقصد باإلر�اب �� تطبيق “ ع�� أنھ 1992لسنة 97املضافة بالقانون رقم 86

أو العنف أو ال��ديد أو ال��و�ع ي��أ أح�ام �ذا القانون �ل استخدام للقوة 

إليھ ا��ا�ي لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جما�� ��دف �خالل بالنظام 

العام أو �عر�ض سالمة ا��تمع وأمنھ ل��طر، إذا �ان من شأن ذلك إيذاء 

���اص أو إلقاء الرعب بي��م أو �عر�ض حيا��م أو حر�ا��م أو أم��م 

بالب�ئة أو باالتصاالت أو املواصالت أو �موال أو ل��طر أو إ��اق الضرر 

باملبا�ي أو باألمالك العامة أو ا��اصة أو احتالل�ا أو �س�يالء عل��ا أو منع 

ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معا�د العلم ألعمال�ا أو  أوعرقلة

  . ”�عطيل تطبيق الدستور أو القوان�ن أو اللوائح
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ع املصري ع�� حسم ا��الف حول تحديد مدلول وقد حرص املشر 

�ر�اب،  ووضع �عر�فا ي�سم باإلطالة، من أجل أن يحصر �ل الصور 

املمكنة لإلر�اب ح�� ال يخرج من دائرة التجر�م وا��زاء أيا م��ا ، وأيضا 

للت�س�� ع�� القضاء من خالل تحديد املف�وم بدقة �غية تال�� �ختالف ب�ن 

  .ة ا��تلفةال�يئات القضائي

أما املشرع املغر�ي فقد حدد مالمح ا��ر�مة �ر�ابية وطبيع��ا  

�عت�� ا��رائم �تية “ 218وعناصر�ا الت�و��ية املادية واملعنو�ة �� الفصل 

أفعاال إر�ابية، إذا �انت ل�ا عالقة عمدا بمشروع فردي أو جما�� ��دف إ�� 

  .أو ال���يب أو العنفاملس ا��ط�� بالنظام العام بواسطة التخو�ف 

�عتداء عمدا ع�� حياة ���اص أو ع�� سالم��م أو ع�� حر�ا��م  -1

  .أو اختطاف�م أو احتجاز�م

تز�يف أو تزو�ر النقود أو سندات القرض العام، أو تز�يف أح�ام  -2

الدولة والدمغات والطوا�ع والعالمات أو ال��و�ر أو ال��ييف 

 .من �ذا القانون  362و 361و 360املنصوص عليھ �� الفصول 

 .التخر�ب أو التعي�ب أو �تالف -3

تحو�ل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو  -4

إتالف م�شآت املالحة ا��و�ة أو البحر�ة أو ال��ية أو �عي�ب أو 

 .تخر�ب أو إتالف وسائل �تصال
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 .السرقة وان��اع �موال -5

نقل أو ترو�ج أو استعمال �س��ة أو املتفجرات  صنع أو حيازة أو -6

 .أو الذخ��ة خالفا ألح�ام القانون 

 .ا��رائم املتعلقة بنظم املعا��ة �لية للمعطيات -7

تزو�ر أو تز�يف الشي�ات أو أي وسيلة أداء أخرى املشار إل��ا ع��  -8

 .من مدونة التجارة 331و 316التوا�� �� املادت�ن

و اتفاق ألجل إعداد أو ارت�اب فعل من أفعال ت�و�ن عصابة أ -9

 .�ر�اب

 .إخفاء �شياء املتحصل عل��ا من جر�مة إر�ابية مع علمھ بذلك - 10

�عت�� أيضا فعال إر�ابيا، باملف�وم الوارد �� : 218-3كما نص الفصل 

أعاله، إدخال أو وضع مادة �عرض ��ة  218الفقرة �و�� من الفصل 

ن أو ا��ال البي�� ل��طر، �� ال�واء أو �� �رض أو �� املاء، ��سان أو ا��يوا

  .بما �� ذلك املياه �قليمية

�عاقب عن �فعال املنصوص عل��ا �� الفقرة �و�� أعاله بال��ن من 

  .سنة20إ��10

ت�ون العقو�ة �� ال��ن املؤ�د إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو ب��ه 

  .أو عور أو أي عا�ة أخرى لل��ص أو أك�� أو ا��رمان من منفعتھ أو ع��
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  . ت�ون العقو�ة �� �عدام إذا ترتب عن الفعل موت ��ص أو أك��

الذي دخل ح�� التنفيذ  84_14وأضاف املشرع املغر�ي القانون رقم 

يروم , و الذي أضاف فصال جديدا إ�� مجموعة القانون ا��نا�ي 2014سنة 

ة مع معسكرات التدر�ب ببؤر التوتر إدراج مجموعة من �فعال ذات الصل

�ر�ابية بوصف�ا جنايات معاقب عل��ا بال��ن ح�� خمسة عشر سنة مع 

تخصيص ال��ص املعنوي �عقو�ات تتالئم و طبيعتھ القانونية و عليھ 

�عت�� أيضا جرما �لتحاق أو محاولة �لتحاق فرديا أو جماعيا �� إطار 

يمات أو عصابات أو جماعات إر�ابية منظم أو غ�� منظم بكيانات أو تنظ

داخل أرا��� اململكة املغر�ية أو خارج�ا كما تم تتميم مقتضيات الفصل 

من مجموعة القانون ا��نا�ي بإضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي  218_1

فعل من أفعال الدعاية أو �شادة أو ال��و�ج لفائدة الكيانات أو التنظيمات 

عات �ر�ابية تم أيضا تخفيض العقو�ة املقررة لفعل أو العصابات أو ا��ما

التحر�ض ع�� ارت�اب ا��ر�مة �ر�ابية املنصوص عل��ا �� الفصل من 

مجموعة القانون ا��نا�ي إ�� ال��ن املؤقت من خمس إ�� خمسة عشر 

بدال من العقو�ة املقررة  500.000و  50.000سنة و غرامة ت��اوح ب�ن 

صلية و ال�� قد تصل إ�� �عدام أو ال��ن املؤ�د أو ل��ر�مة �ر�ابية � 

 .ثالث�ن سنة حسب �حوال
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 مة اا :ع اا  م   

لم �سلم وج�ة نظر املشرع املغر�ي من النقد �� تحديده و�عداده 

ل��رائم �ر�ابية وذلك باعتبار الصعو�ات ال�� �ع��ض تحديد املقصود  

�ابية و العناصر امل�ونة ل�ا من عنصر مادي ومعنوي �و��ا با��ر�مة �ر 

و�ناك صعو�ة تحديد املقصود باملس .جر�مة مركبة من عدة أفعال مادية

بالنظام العام، فضال عن أنھ حدد طبيعة �ذه ا��ر�مة �� �و��ا ال ترتكب إال 

و�� وسيلة �شو��ا ) التخو�ف أو ال���يب أو العنف(بوسائل معينة 

إذ أن �ذه العبارات املستعملة سواء �� النص املغر�ي أو املصري ال الغموض، 

�عدو أن ت�ون سوى ترديدا ملعا�ي م�شا��ة، ف�� ذات دالالت ومفا�يم 

واحدة وقد تم اقتباس�ا من ال�شر�ع الفر���� و�� ت�سع ل�شمل صورا من 

ام �عمال ال�� ال �ستخدم ف��ا العنف أو القوة أو ال��ديد بالعنف، �إقد

مجموعة إر�ابية ع�� �سميم مورد املياه بإحدى القرى، فرغم أن �ذه 

الصورة ال �شتمل ع�� قوة أو عنف أو ��ديد بھ، وال عصابة مس��ة فالناس 

  .�شر�ون و�موتون 

ومن ج�ة أخرى فالتخو�ف أو ال���يب ل�س إال أثرا سي�ولوجيا  - 

ل، ومن ثم سي�ون يصاحب �ر�اب و�تعلق بال��ية أك�� من �علقھ بالفاع

كما أن استعمال . علينا العودة مجددا للبحث عن �عر�ف للمقصود باإلر�اب

التخو�ف أو ال���يب أو العنف ل�س حكرا ع�� �ر�ابي�ن، فا��رمون 
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�خرون أي غ�� �ر�ابي�ن قد �ستعملون ذات �ساليب �� أفعال�م ا��رمية، 

 .مما �ع�� تطبيق قانون �ر�اب عل��م

اإلضافة إ�� ما تقدم اش��ط املشرع املغر�ي أن ��دف الفعل �ر�ا�ي ب-

إ�� املس ا��ط�� بالنظام العام، و�ذا �ع�� أن يصل الفعل إ�� درجة من 

ا��طورة وا��سامة باملس بالنظام العام، وأبقى أمر تقدير جسامة �ذه 

�ل ا��طورة للقضاء �� إطار سلطتھ التقدير�ة وحسب املال�سات ا��اصة ب

نازلة، �ذا خالفا لل�شر�ع املصري الذي لم يتطلب لتجر�م الفعل واعتباره 

إر�ابيا أن يحدث إخالال ومساسا جسيما بالنظام العام وعليھ فأي قدر من 

 . �خالل يكفي العتبار الفعل مجرما

�خالل أو املس أو إحداث اضطراب بالنظام (وعموما فإن عبارة  -  

ل ال�شر�عات الثالث �� عبارات عامة ومطاطة وذات املستعملة من قب) العام

دالالت ومفا�يم واسعة، وإن �انت �ذه العبارة تتضمن خلطا ب�ن مف�ومي 

الغاية من التجر�م وشروط التجر�م ال�� �عتمد�ا املشرع ا��نا�ي ف�ل 

  .ا��رائم سواء أ�انت عادية أو إر�ابية أو سياسية �ش�ل خرقا للنظام العام
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ة ابار دةا    

�عاقب " من القانون ا��نا�ي ع�� أنھ  1بند  2فقرة  218نص الفصل 

 10000با���س من س�ت�ن ا�� ست سنوات و �غرامة ت��اوح ما ب�ن 

در�م �ل من أشاد بأفعال ت�ون جر�مة ار�ابية بواسطة ا��طب  200000و

 أو�جتماعات العمومية  أوأو الصياح أو ال��ديدات املفوه ��ا �� �ماكن 

 أواملعروضة للبيع  أواملوزعة  أوبواسطة املكتو�ات و املطبوعات املبيعة 

بواسطة امللصقات  أو�جتماعات العمومية  أواملعروضة �� �ماكن 

  ". السمعية والبصر�ة �عالماملعروضة ع�� العموم بواسطة مختلف وسائل 

   :نھأع��  218فقرة الثانية من املادة كما ورد �� البند الثا�ي من نفس ال

ال��و�ج  أو�شادة  أو�عاقب بنفس العقو�ة �ل من قام بالدعاية " 

عصابة إر�ابية بإحدى الوسائل  أوتنظيم  أوكيان  وألفائدة ��ص 

القانون ا��نا�ي  إ��وأضيف ". املنصوص عل��ا �� الفقرة �و�� من �ذه املادة

القا��� بتغي�� وتتميم �عض أح�ام  86- 14لقانون بموجب املادة الثانية من ا

مجموعة القانون ا��نا�ي وقانون املسطرة ا��نائية املتعلقة بم�افحة 

بتار�خ فاتح شعبان  1-15-53: �ر�اب، الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم

شعبان  13: بتار�خ 6365: ا��ر�دة الرسمية عدد) 2015ماي  20( 1436

  .5490الصفحة ) 2015 فاتح يونيو(  1436
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يقصد باإلشادة با��ر�مة �ر�ابية �ل أفعال ت��ير وتمجيد وترو�ج 

و قد أث��ت اش�الية التكييف . لفعل إر�ا�ي معاقب عليھ �� القانون ا��نا�ي

القانو�ي ��ر�مة �شادة بالفعل �ر�ا�ي وتكييف�ا باعتبار�ا جنحة تأدي�ية 

ر�ن ا��راسة النظر�ة؛ أم أ��ا مجرد موجبة ل���س ومن ثم صالحية الوضع 

جنحة ضبطية معاقب عل��ا بالغرامة فقط؟ مع ما ي��تب ع�� التكييف 

القانو�ي للمتا�عة ال�� يمكن أن �سطر�ا النيابة العامة �� مواج�ة مرتكب 

  .فعل �شادة من أثار ع�� حر�تھ

ة املتعلق بال��اف 88-13: باالضافة ا�� �عارض �ذا النص مع القانون 

ذي  6الصادر ��  1- 16-122: وال�شر، صدر بمقت��� الظ��� الشر�ف رقم

 11: بتار�خ 6491: ا��ر�دة الرسمية عدد) 2016أغسطس  10( 1437القعدة 

،قد جرم أيضا بتار�خ الحق فعل )2016أغسطس  15( 1437ذو القعدة 

ن منھ �� الغرامة م �72شادة با��رائم �ر�ابية وجعل عقو���ا �� الفصل 

مما . در�م، ولم يجعل ل�ا أية عقو�ة ح�سية 500000در�م إ�� 100000

يطرح السؤال حول أي القانون�ن واجب التطبيق �� حالة �شادة با��ر�مة 

 �ر�ابية؟

ففي حالة �عارض القوان�ن �� امليدان ا��نا�ي فانھ يطبق القانون 

�و قانون ال��افة �ص�� للم��م، والقانون �ص�� للم��م �� حالتنا �اتھ 

در�م إ��  100000وال�شر باعتبار أن العقو�ة ال�� يقرر�ا �� الغرامة من 
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در�م دون العقو�ة ا���سية، �� ح�ن أن القانون ا��نا�ي ينص ع��  500000

  .العقو�ة ا���سية

و �ناك قاعدة الالحق يقيد السابق فعند صدور مقتضيات قانونية 

 ى سابقة ل�ا من حيث الزمن، فانتتعارض مع مقتضيات قانونية أخر 

املقتضيات الالحقة �عت�� نا��ة للمقتضيات السابقة، مما يجعل 

مقتضيات قانون ال��افة وال�شر بخصوص �شادة با��ر�مة �ر�ابية �� 

 .الواجبة التطبيق ع�� النازلة ل����ا ملقتضيات القانون ا��نا�ي

م، ما دام أن �عر�ف أن النص ا��اص يطبق باألولو�ة ع�� النص العا

�شادة باالر�اب يدخل ضمن �عر�ف قانون ال��افة، فالنص ا��اص جاء 

( أساسا ليطبق أوال دون غ��ه مس�بعدا النص العام، وان القواعد العامة

تطبق إذا �انت الواقعة ال تدخل ضمن النص ا��اص الذي ) النص العام

 .جاء ليخصص النص العام
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ا ا: ا   ر  

وقد قاد�ا . �عت�� جر�مة �تجار بال�شر جر�مة قديمة قدم ال�شر�ة

املتاجرون بالرقيق و�انت القارة �فر�قية عرضة ل�ذه ا��ر�مة وأ��ت 

و�عيد إ�� �ذ�ان تلك التجارة القديمة من . جر�مة دولية ال فردية أو محلية

اقيات الدولية ع�� حظر لذلك عملت الدول عن طر�ق �تف. العبودية والرق 

�افة صور �س��قاق ال�� ظ�رت �� العصور السابقة �التمي�� والفصل 

  .العنصري و�س��قاق ا������

  .ومن ب�ن �تفاقيات ال�� �عاقب �تجار بال�شر

اتفاقية �مم املتحدة مل�افحة ا��ر�مة املنظمة ع�� الوطنية بال��مو  -1

ف��اير  12رب و�شرت �� ا��ر�دة الرسمية صادق عل��ا املغ 2000دجن��  12

2004.  

ال��وتو�ول �ضا�� ملنع وقمع �تجار �� ���اص واملعاقبة عل��ا  -2

  .2000خاصة ال�ساء و�طفال واملكمل لالتفاقية السابقة بال��مو 

املتعلق  27.14مالئمة القوان�ن الوطنية عن طر�ق إضافة قانون 

ج ر  2016غشت  25صادر ��  127.16.1 بم�افحة �تجار بال�شر ظ ش

  . 6644ص  2016ش�ن��19بتار�خ  6501عدد 
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  �عر�ف جر�مة �تجار بال�شر

تجنيد ��ص أو استدراجھ : يقصد باالتجار بال�شر �� القانون املغر�ي

أو نقلھ أو تنقيلھ أو إيوائھ أو استقبالھ أو الوساطة �� ذلك بواسطة ال��ديد 

و باستعمال مختلف أش�ال القسر أو �ختطاف أو بالقوة أو باستعمال�ا أ

�حتيال أو ا��داع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو استغالل حالة 

الضعف أو ا��اجة أو ال�شاشة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو 

مزايا ل��صول ع�� موافقة ��ص لھ سيطرة ع�� ��ص آخر لغرض 

  .�ستغالل

�عد مرتكبا  2010لسنة  68تجار بال�شر �� ال�شر�ع املصري �عرف �

��ر�مة �تجار بال�شر �ل من يتعامل بأية صورة �� ��ص طبي�� بما �� 

ذلك البيع أو العرض لليبع أو الشراء أو الوعد ��ما أو �ستخدام أو النقل أو 

و ع�� السليم أو �يواء أو �ستقبال أو ال�سلم سواء �� داخل البالد أ

حدود�ا الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو ال��ديد ��ما أو 

باستعمال ش�ل من أش�ال القسر أو بواسطة �ختطاف أو �حتيال أو 

ا��داع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو ا��اجة أو الوعد 

فقة ��ص ع�� بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل ا��صول ع�� موا

إذا �ان التعامل بقصد  - �ل ذلك–�تجار ���ص آخر لھ سيطرة عليھ 

�ستغالل أيا �انت صوره بما �� ذلك �ستغالل �� أعمال الدعارة، وسائر 
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أش�ال �ستغالل ا������ واستغالل �طفال �� ذلك و�� املواد �باحية أو 

سات الشب��ة بالرق أو ال��رة أو ا��دمة قسرا أو �س��قاق أو املمار 

  .�ستعباد أو ال�سول أو اس�ئصال �عضاء و����ة ال�شر�ة أو جزء م��ا

وقد وضعت �تفاقية وال��وتو�ول املكمل ملنع وقمع ومعاقبة �تجار 

تجنيد "باأل��اص خاصة ال�ساء و�طفال تحديدا ل�ذه ا��ر�مة باعتبار�ا 

��م أو استقبال�م بواسطة ال��ديد ���اص أو نقل�م أو تنقيل�م أو إيوا

بالقوة أو استعمال�ا أو غ�� ذلك من أش�ال القسر أو �ختطاف أو �حتيال 

أو ا��داع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة استعطاف أو 

بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة ��ص لھ سيطرة ع�� 

  .��ص آخر لفرض �ستغالل

استغالل دعارة الغ�� أو وسائر أش�ال �ستغالل : و�شمل �ستغالل

ا������ أو ال��رة أو ا��دمة قسرا أو �س��قاق أو املمارسات الشب��ة 

  .بالرق أو �ستعباد أو نزع �عضاء

  :خصائص جر�مة �تجار بال�شر -

من خالل ما سبق فإن جر�مة �تجار بال�شر تتم�� �عدة خصائص 

  :اأ�م�
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إذا �انت اتفاقية �مم املتحدة مل�افحة ا��ر�مة : أ��ا جر�مة منظمة - أ

املنظمة ع�� الوطنية لم �عط ل�لمة املنظمة �عر�فا، فإ��ا باملقابل عرفت 

جماعة ذات �ي�ل تنظي�� مؤلفة من ثالثة "ا��ماعة �جرامية املنظمة بأ��ا 

رة متظافرة ��دف أ��اص أو أك��، موجودة لف��ة من الزمن و�عمل بصو 

ارت�اب واحدة أو أك�� من ا��رائم ا��ط��ة أو �فعال ا��رمة وفقا ل�ذه 

�تفاقية من أجل ا��صول �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر ع�� منفعة مالية أو 

  ".منفعة مادية أخرى 

كما تجد �شارة إ�� �عر�ف ا��معية العامة للشرطة الدولية 

ال�شاط املستمر ا��الف للقانون والذي "�و��ا ل��ر�مة املنظمة ب" �ن��بول "

يقوم بھ كيان منظم و�س�� إ�� تحقيق �دفھ �جرامي ولو يتجاوز حدوده 

  ".الوطنية

أي أن رك��ا املادي يت�ون من أك�� من فعل أو يت�ون  :جر�مة مركبة -ب

من أفعال ذات طبيعة مختلفة يص�� �ل م��ا لي�ون بذاتھ جر�مة 

  ).��ن باالغتصاب�االختطاف املق(

و�� جر�مة �تجار بال�شر ي�ون ال��ديد أو �ختطاف أو �حتيال 

وسيلة الرت�اب أفعال أخرى �� النقل أو التجنيد أو �يواء أو �ستقبال 

  .فن�ون أمام جر�مة واحدة مركبة �� جر�مة �تجار بال�شر
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م دفعة أي أن عناصر ا��ر�مة �ستغرق زمنا وال تت :جر�مة مستمرة -ج

واحدة قتل ال��ية أو إيوا��ا أو استقبال�ا أو تجنيد�ا لالستغالل �� الدعارة 

أو العمل القسري أو غ��ه تحتاج وقتا ليتم، و�التا�� فعنصر الزمن أمر 

  .جو�ري �� جر�مة �تجار بال�شر

ذلك أن موضوع جر�مة �تجار : ا��رائم الواقعة ع�� ���اص

يقع عليھ �عتداء بنقلھ من قبل ا��ا�ي أو تجنيده بال�شر �و ��سان الذي 

  .أو إيوائھ أو استغاللھ �ليا أو ع�� جزء منھ أو عضو من أعضائھ

  :الركن املادي

السلوك أو ال�شاط املادي الذي قام بھ الفاعل، فيك�سب �ذا السلوك 

وصفا قانونيا أعطاه لھ القانون و�تم�� �عدم مشروعيتھ و�عارضھ مع النظام 

والسلوك �جرامي �� جر�مة �تجار بال�شر �شمل قسم�ن صور "ام الع

  .السلوك ثم وسائل يتخذ�ا الفاعل لتنفيذ �ذا السلوك

  :صور السلوك

تتعدد �ذه الصور ل�شمل �افة املراحل ال�� تمر ��ا جر�مة �تجار �� 

ال�شر بداية من ا���� عليھ �� مصيدة التنظيم �جرامي ثم استدراجھ 

نيد والتصرف فيھ بالنقل و�ستالم ان��اء باستقاللھ ع�� نحو مخل والتج

ومطاردة ا��ر�مة من �عمال التحض��ية ثم البدء �� . مخالف للقانون 
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وا��ر�مة ع�� �ذا النحو تتطلب �عدد املسا�م�ن . التنفيذ ثم ا��ر�مة التامة

ل كما انھ ال �ش��ط فقط أن ترتكب داخ. لك��ا قد تتم من ��ص واحد

  .حدود بلد فقط

  صور السلوك �جرامي �� جر�مة �تجار بال�شر

التعامل مع ال��ية : البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد ��ما -

بقيام العصابة �جرامية باتخاذ إجراءا��ا �� بيع ال��ية لآلخر�ن أو عرض�ا 

ن أصبح سلعة �أن ��سا. للبيع أو شراء ال��ية أو الوعد بالبيع أو الشراء

  .يتعامل مع�ا سواء �ان التعامل مباشرة أو الوساطة �لك��ونية

و�تم بواسطة جعل ال��ية ي�بع �ف�ار والتعليمات : التجنيد-

  .الصادرة من ا��ماعة �جرامية سواء �ان ذلك طوعا أو إكرا�ا

جميع �عمال أو ا��دمات ال�� تفرض قسرا ع�� أي ��ص : ال��رة-

د وال�� ال ي�ون �ذا ال��ص قد تطوع ألدا��ا بمحض إرادتھ وال تحت ال��دي

يدخل فيھ �عمال املفروضة لداء خدمة عسكر�ة إلزامية أو ن�يجة إدانة 

  .قضائية أو أي عمل تفرض �� حالة الطوارئ 

�ع�� تطو�ع ال��ية وإخضاعھ ل��ا�ي، وتحقيق : �ستخدام-

ت �ستغالل ا��تلفة وقد السيطرة عليھ الستخدامھ كسلعة تخضع لعمليا
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�ع�� السلوك من التعامل العمل لدى العصابة �جرامية أو �ستخدام �� 

  .�عامالت أخرى 

نقل ال��ية من محل إقام��ا إ�� أماكن أخرى قد ت�ون تحت : النقل-

سيطرة العصابة �جرامية أو ل�ا نفوذ ف��ا أو أماكن عمل تخضع للعصابة 

بالد أو خارج�ا أو تحر�ك ال��ايا من م�ان إ�� آخر �جرامية سواء داخل ال

سواء بطر�قة مشروعة أو بطر�قة غ�� مشروعة ال تتوافق مع قانون ال��رة 

  .و�قامة بالبالد والتنقل وا��ضوع آلليات الدخول وا��روج ب�ن البلدان

�سليم ال��ية من ب�ن أطراف العصابة �جرامية من ج�ة : ال�سليم-

  .دل ال�سليم وإخضاع ��سان للتداول إ�� أخرى وتبا

و�ع�� تدب�� م�ان أو مالذ آمن إلقامة ا���� عل��م سواء داخل : �يواء-

ذات الدولة أو �� دولة املقصد ال�� تم نقل ا���� عل��م مع توف�� أساسيات 

. ا��ياة ك��يأ الستغالل�م �� أعمال ال��رة أو �ستعباد أو �عمال ا���سية

بالتحفظ ع�� ال��ايا �� م�ان ما ���ن التصرف ف��م ب�سليم�م و�و يتم 

  .ل��انب �خر أو ح�� إيواء ا��ناة قبل و�عد ارت�اب ا��ر�مة

و�ع�� وصول ال��ية إ�� الطرف �خر و�تم التحفظ : �ستقبال-

  .عل��ا ���ن �سليم�ا ملش����ا

  .��او�ع�� �سلم ال��ية من طرف ا��ا�ي بقصد التصرف ف: ال�سلم-
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  :وسائل السلوك �جرامي

  حدد املشرع �ذه الوسائل

 استعمال القوة أو ال��ديد ��ا.  

 استعمال ش�ل من أش�ال القسر أو العنف أو ال��ديد بھ.  

 ختطاف أو �حتيال أو ا��داع�.  

 استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو ا��اجة.  

 ابل ا��صول ع�� الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مق

  .موافقة ��ص ع�� �تجار ���ص آخر لھ سيطرة عليھ

املشرع يواجھ املتاجر�ن بالسلطة الوظيفية لتحقيق مآرب خاصة 

خاصة املتاجر�ن �سلطة . وارت�اب جر�مة مش�نة ��دف تحقيق أر�اح مالية

ة الوالية و�شراف ع�� الطفل وانحرفوا عن �مانة و�دل القيام بأعباء �مان

: وحماية الطفل إذ ��م �ستغلون سلط��م �� ارت�اب ا��ر�مة امل�نية مثالھ

�بو�ن اللذين يقبالن استغالل بن��ما ج�سيا من ��ص بالغ تحت ستار 

مثالھ معاقبة محاكم ا��نايات املصر�ة من قام .الزواج مقابل مبلغ ما��

  .بالغ ماليةب��و�ج الفتيات املصر�ات القاصرات لرجال أعمال عرب مقابل م
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  :الركن املعنوي 

  .يلزم أن ي�ون ل��ر�مة ركنا معنو�ا و�و القصد ا��نا�ي

فإن رك��ا . فإذا �ان الركن املادي �و الوجھ ا��ار�� للسلوك امل�ون ل�ا

املعنوي �و الوجھ الباط�� النف��� ل�ذا السلوك و�و العالقة النفسية ال�� 

رع ع�� نوع�ن من القصد تر�ط ا��ا�ي بماديات ا��ر�مة، وقد نص املش

  :ا��نا�ي

  :القصد ا��نا�ي العام

يتحدد باتجاه إرادة ا��ا�ي نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم ب�افة 

عناصر�ا فيھ مجرد اتجاه �رادة نحو سلوك مجرم دون س�� إ�� تحقيق 

غاية محددة أو باعث مع�ن يكفي لتحفظ القصد ا��نا�ي العام وس�� 

علم : فالقصد ا��نا�ي علم وإرادة. توافر عنصر العلم بالقصد ال�سيط مع

) �تجار بال�شر ول�س ا��يوان أو غ��ه(أن محل ا��ر�مة �نا �و ��سان 

وأن السلوك يندرج ضمن صور السلوك ا��رم، ثم �رادة و�� العنصر 

النف��� و�� �شاط نف��� يتجھ بھ نحو تحقيق ن�يجة غ�� مشروعة ف�� 

  .سلوك �جراميا��رك التخاذ ال
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  :القصد ا��نا�ي ا��اص

�عت�� إرادة تحقيق الن�يجة عنصرا الزما لقيام جر�مة �تجار بال�شر 

و�لزم توافر قصد جنا�ي، فا��ا�ي رغب �� تحقيق ن�يجة معينة أكد عل��ا 

املشرع و�� ال�� يرغب �� تحقيق�ا دون غ���ا كقصد �ستغالل أيا �انت 

ل ا������ أو استغالل �طفال �� املواد �باحية صوره بما �� ذلك �ستغال

  .أو ال��رة أو ا��دمة قسرا

ال �ش��ط استعمال أي وسيلة من الوسائل املنصوص عل��ا �� الفقرة  -

  .�و�� لقيام جر�مة �تجار بال�شر �� حق �طفال
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ما ا                                                    

اا ال   

أخطر ا��رائم ع�� سالمة ا��تمعات أ��ت جرائم �موال من   

ومنظومة �عا�ش�ا واستقرار�ا ألن حماية �موال �ش�ل إ�� جانب حماية 

���اص قط�� و�د�� سائر القوان�ن ا��نائية و�سطر السياسة ا��نائية 

�� سائر الدول ا���� ال�ام من أ�داف�ا ��ار�ة الظوا�ر �جرامية ال�� تؤدي 

  .د والقيم الدي�ية و�خالقيةإ�� �ضرار باالقتصا

�ل ذلك استلزم حماية املال عن طر�ق معاقبة الطامع�ن ا�� �س�يالء 

عليھ بدون مسوغ مشروع كما �و الشأن �� السرقة والنصب وخيانة �مانة 

  .وغسل �موال وإصدار شيك بدون رصيد

وتتفق جر�مة النصب مع جر�مة السرقة �� أن �ل��ما يتوصل الفاعل 

� �س�يالء ع�� أموال ال��ية لكن ا��الف يكمن �� أن ا��ا�ي �� السرقة إ�

يقوم باالس�يالء ع�� �موال غصبا و�دون رضاء ا���� عليھ �� ح�ن أن 

النصاب �ستو�� ع�� املال برضاء ا���� عليھ الذي �سلمھ إليھ طوعا ولكن 

  .الن�يجة ا��يل وا��دع ال�� استعمل�ا النصاب

من ا��رائم ال�� �عرض ل�ا املشرع ا��نا�ي املغر�ي وسوف و�� مجموعة 

  : نتطرق إ�� �عض �ذه ا��رائم من خالل ما ي��
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  ا: ا اول

�� جر�مة النصب يتوصل الفاعل إ�� �س�يالء ع�� أموال ال��ية 

برضاه و��امل ارادتھ وذلك باستعمال ا��يلة وا��داع واملكر، وقد نص ع�� 

�عد مرتكبا ��ر�مة النصب، :" من القانون ا��نا�ي 540ف  �ذه ا��ر�مة

و�عاقب با���س من سنة إ�� خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إ�� 

خمسة آالف در�م، من استعمل �حتيال ليوقع ��صا �� الغلط 

بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقا�ع ��يحة أو استغالل ماكر ��طأ وقع فيھ 

تمس مصا��ھ أو مصا�� الغ�� املالية  غ���و يدفعھ بذلك إ�� أعمال

وس�تطرق ا�� أر�ان " بقصد ا��صول ع�� منفعة مالية لھ أو ل��ص آخر

  .جر�مة النصب و�و الركن املادي والركن املعنوي ثم العقو�ة

  : ا ادي: ا اول

فإن عناصر الركن املادي �ما �شاط اجرامي  540اس�نادا إ�� الفصل 

حتيال والفعل الذي يتحدد بوسائل متعددة حسب مدلول �عتمد ع�� � 

الفصل وأيضا ن�يجة إجرامية تتمثل �� �ضرار املالية بال��ية وجلب 

و�و ما س�تطرق إليھ . منفعة ل��ا�ي وأخ�� عالقة سب�ية ب�ن الفعل والن�يجة

  : كما ي��
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وة اا : اا ل(اا(  

عمال ا��ا�ي لالحتيال ليوقع ��صا �� تتحقق جر�مة النصب باست

غلط يضر بھ و�جلب ل��ا�ي منفعة مالية لھ أو ل��ص آخر، وعليھ فالركن 

املادي وال�شاط �جرامي للنصب �و �حتيال، واملشرع املغر�ي حدد وسائل 

  : �حتيال ��

 .التأكيدات ال�اذبة -

 .اخفاء وقا�ع ��يحة -

 .�ستغالل املاكر ��طأ وقع فيھ ال��ص -

و�ذه الوسائل الثالث �� ��ساع بحيث �شمل سائر طرق �حتيال 

سواء املنصوص عل��ا أو غ�� املنصوص عل��ا وتمكن القضاء من تكييف �ل 

صور �حتيال تكييفا يدخل�ا تحت طائلة �ذه الوسائل و�التا�� العقاب ع�� 

  .من يأت��ا

ص الذي كما �و الشأن لبيع أرض ل��ص ثم يك�شف �خ�� أن ال��

  : باعھ ل�س �و مالك�ا وس�تطرق ل�ذا ال�شاط بحسب �ل فعل كما ي��
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  : تأكيدات خادعة.1

املناورات �حتيالية أو �ل أعمال ا��داع وا��يلة و��يئة : املقصود ��ا

ا��طط والتف�ن واملراوغة ال�� ي��أ إل��ا النصاب إليقاع ال��ية �� فخھ 

  .ل ال��يةاقصد ا��صول ع�� م

ا �ساس فإن التأكيدات ا��ادعة تتحقق بالكذب أيضا لكنھ وع�� �ذ

ال �عد حيلة يتحقق مع�ا النصب إال إذا دعمھ ا��ا�ي بوقا�ع خارجية ت�ت�� 

إ�� تصديق مزاعم ا��ا�ي ف�سلم لھ ما أراد، وإذا ما تمعنا �� القانون الفر���� 

فقد وضع قاعدة ضرورة اصطحاب الكذب بمظا�ر خارجية لتعت�� نصبا 

جنائيا لكنھ اس�ث�� من ذلك �دعاءات ال�� تؤدي بذا��ا إ�� خداع ال��ية 

بحيث �س�ند إ�� ثقة مقررة عرفا وقانونا �� ���ء يحميھ القانون �االسم أو 

  ).ج.من ق 384و  380جر�مة انتحال صفة (الصفة 

و�عت�� �� حكم عداد الوقا�ع ا��ارجية أن �ستع�ن ا��ا�ي بطرف آخر 

�� ولو �ان �ذا الغ�� الذي استعان بھ امل��م حسن النية ال لتأكيد كذبھ ح

�علم ش�ئا عن املوضوع ولم �شارك فيھ، شرط أن ي�ون تدخلھ بناءا ع�� 

طلب من ا��ا�ي وأن ت�ون أقوالھ وأفعالھ صادرة عنھ حقيقة وتأييدا ملزاعم 

. با��ا�ي، أما إذا �ان �ذا الغ�� ���ء النية فيعت�� مسا�ما �� جر�مة النص

فيعت�� مسا�ما ومشار�ا �� جر�مة النصب استعانة النصاب بمستخدمي 
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البنك الذين �علمون بوجود وثائق كحسابات و�مية وفاتورات مز�فة 

  .ل�س�يل ا��صول ع�� �ئتمان

وتأكيد �ذا الكذب . ��وء ا��ا�ي إ�� الكذب ف��التأكيد ا��ادع 

كذب ا��رد ال �ش�ل بوسائل متعددة ��دف تحقيق املنفعة املالية، فال

عنصرا ��ر�مة النصب ألنھ وجب �حتياط منھ وقد يث�� املسؤولية املدنية 

والتدل�س املد�ي، فقط أما الكذب �� جر�مة النصب يجب أن تدعمھ وقا�ع 

خارجية و�� ال�� تجعل �ذا الكذب يتحول إ�� تأكيدات لك��ا �� نفس الوقت 

  .سلم ل��ا�ي أموالھخادعة فينط�� �ذا الكذب ع�� ال��ية ف�

و�دخل �� �ذه الوسيلة انتحال ال��ص لصفة ما لالس�يالء ع�� 

أموال الغ�� �أن ي�تحل ال��ص صفة عسكري و�رتدي ز�ھ الرس�� و�توسط 

من ذلك أيضا قيام . لل��ية من أجل التوظيف مقابل أموال أو منافع

خداع بخصوص  ا��ا�ي ببعض �فعال والوقا�ع ال�� تؤدي إ�� ايقاع الغ�� ��

وضعية ما كدخولھ مع إدارة الضرائب ما للتفاوض بخصوص التخفيض من 

مع .الضر�بة و�ذكر لھ أسماء معارفھ �� �دارة واملساطر ال�� تؤدي إ�� ذلك

  .�سلم أموال مقابل ذلك

والتأكيدات يجب أن ت�ون خادعة و�اذبة غ�� حقيقية وعبارة عن وقا�ع 

ات والوقا�ع حقيقية ولم يكذب ف��ا الفاعل فال مز�فة، لكن إذا �انت التأكيد
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وجود ��ر�مة النصب كمن ي�ون غرضھ ا��صول ع�� املال من خالل قيام 

أ��اص �غرض حماي��م ع�� ال��ية الحتمال م�اجمة اللصوص مل��ل�ا 

املوجود �� منطقة �عيدة بفعل حوادث السرقة ال�� وقعت �� �ذه ا���ة، 

كذب ف��ا �ؤالء ���اص فال تتوفر الطرق ف�ذه الوقا�ع حقيقية ولم ي

�حتيالية لعلم ال��ية بوجود حوادث السرقة فاملال املتحصل عليھ ولو 

  .�ان �سوء نية فإنھ ال �عت�� ن�يجة ا��دع بل ن�يجة وقا�ع حقيقية

أما إذا �انت الواقعة ل�ست لد��ا أ�مية قصوى عند ال��ص ا��تال 

فال �ش�ل ذلك . دفع ال��ية إ�� �سليم املال عليھ أو ل�ست ل�ا دور فعال ��

نصبا ألن الناس درجوا بحكم العادة ع�� كتمان �عض الوقا�ع دفعا ل��رج 

وح�� ال ي�ون ذلك مدعاة إ�� تخفيض قيمة ال���ء و�بقاء عليھ �� ثمنھ، 

�ال��ص الذي ي�يع م��ال مثقال بر�ن لإلبقاء ع�� ثمنھ وال يتم تخفيضھ 

  .الر�نو�ثمنھ يتم رفع 

لكن ال يوجد معيار حاسم بواسطتھ نتمكن من التعرف عما إذا �ان 

�ذا الكتمان أو الكذب بلغ درجة من ��مية تدخلھ ضمن الطرق �حتيالية 

للنصب، فاألمر م��وك للسلطة التقدير�ة للقا��� لتحديد درجة الكذب أو 

أخذه �ع�ن الكتمان ومدى تأث��ه وجسامتھ ل�ش�ل العنصر املادي للنصب مع 

  .�عتبار وجوب حماية ��ايا الكتمان ومعاقبة سي�� النية من ا��تال�ن
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ف�لما تأكد الكذب بأي مظا�ر خار�� من شأنھ أن يؤدي ا�� انخداع 

  .ال��ية إال وتحقق الركن املادي

  :اخفاء وقا�ع ��يحة .2

جر�مة النصب �� القانون ا��نا�ي القديم �انت منقولة من القانون 

ر���� و�انت ال �عت�� إخفاء الوقا�ع ال��يحة من الوسائل �حتيالية بل الف

يجب أن ي�ون النصب مشكال من أفعال إيجابية، والنص ا��ا�� مقت�س من 

ال�شر�عات ا��ديثة خاصة القانون السوسري، فاإلخفاء موقف سل�� 

يتخذه ا��ا�ي عن طر�ق كتمان وإخفاء واقعة ��يحة، لكن ل�س �ل كتمان 

صف بأنھ احتيال جنا�ي إنما يلزم أن ي�ون الكتمان منصبا ع�� واقعة ل�ا يو 

أ�مية قصوى عند ا���� عليھ و�ذه الوسيلة �ش�ل ا��ال الواسع للنصب 

  ...أل��ا تضم �ل ما يمكن ل��ا�ي أن يخفيھ عن ال��ية وثائق صفة حدث 

تدخلھ  وال يوجد معيار مم�� ل�ا إذا �ان الكتمان بلغ درجة من ��مية

و�مر م��وك للمحكمة إلعمال . ضمن الطرق �حتيالية �� النصب أوال

  .املرونة ال�� تمت ��ا صياغة النص

يتخذ ا��ا�ي موقفا سلبيا فيكتم وقا�ع ��يحة أو قانونية ع��  

وإذا �ان الكتمان ال �ش�ل �� جميع �حوال . ال��ية فيقع �� ا��داع

ن ينصب الكتمان ع�� واقعة ل�ا أ�مية احتياال بل ل�ي ي�ون كذلك يجب أ
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قصوى لدى ال��ية، �أن �ش��ي ��ص بقعة أرضية لبناء فيال فيك�شف 

  .ال��ية أ��ا �� الواقع منطقة خضراء �عد �غي�� تصميم ال��يئة

أو ال��ص الذي يتوجھ لشراء أرض فالحية فيجد مك����ا فيخفي 

  .نافع ماليةعليھ أنھ مك��ي فقط ل�ذه �رض فيتحصل منھ ع�� م

و�� جميع �حوال فإن القضاء يظل مختصا �� اطار السلطة التقدير�ة 

بتحديد ما إذا �ان الكذب مؤثرا وجسيما ل�ش�ل العنصر املادي ��ر�مة 

  .النصب و�و �حتيال

 .استغالل ماكر لغلط وقع فيھ الغ�� .3

يف��ض �ذا العنصر وقوع ال��ية �� غلط عن طر�ق تو�م واقعة ع�� 

حقيق��ا سواء أ�ان �ذا الغلط تلقائيا أو بفعل ا��ا�ي، و�ف��ض �� غ�� 

بحيث يتح�ن . جر�مة النصب استغالل �ذا ا��ا�ي للغط استغالل ماكرا

الفرصة والوقت املناسب لوقوع ال��ية �� غلط ف�ستغل ذلك من أجل 

فال ي��ك ال��ية ع�� غلطھ إنما �ستغل .ا��صول ع�� املنافع املالية منھ

  .ي ذلك لإليقاع بھ وسلبھ أموالھا��ا�

فال��ية يقع �� غلط من تلقاء نفسھ أو بفعل ��ص آخر أي      

تو�مھ للواقع ع�� غ�� حقيقتھ �مر الذي جعل الفاعل �ستغل بمكر �ذا 

الغلط و�دفع ال��ية إ�� �سليمھ املال ونحو ذلك أن �عتقد ال��ية غلطا 
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��ت م�متھ ف�سلمھ املبالغ املالية أن الفاعل الزال ممثال للشركة، الذي ان

للصفقة، لكن �ل �ع�� ذلك أنھ يجب أن ي�ون ع�� درجة معينة من �تقان 

بحيث يتطلب �ستغالل للغلط ع�� الرجل العادي املتوسط الذ�اء أي أن 

�ذه ا��يلة مؤثرة �� خداع ال��ية ل�س �س�ب إتقا��ا بل ألن ال��ية 

لغباء و�التا�� ال �عذر بذلك ألنھ يتع�ن أن يتمتع بقسط وافر من السذاجة وا

يتخذ ��سان قدرا من ا��ذر وا��يطة الواجبة دون إفراط �� الثقة أو 

إال أن السائد فق�ا وقضاء �و أن تقدر أفعال �حتيال من . س�ولة �نقياد

ال من وج�ة . وج�ة �س�ية تقت��� النظر إ�� مقدار تأث���ا ع�� ا���� عليھ

ن ال�سطاء والسذج أجدر با��ماية القانونية من املاكر�ن مجردة بل إ

  .و�ذكياء وأحق برعاية القانون 

  :فاستغالل خطأ ماكر وقع فيھ الغ�� �ش��ط فيھ شرط�ن

وقوع ال��ية �� غلط يجعلھ يتو�م واقعة ع�� خالف حقيق��ا،  -1

 سواء أ�ان �ذا الغلط تلقائيا أو �ان مدبرا بفعل ��ص آخر غ�� ا��ا�ي،

  .فيؤدي ذلك إ�� أن يت�ون لدى ا���� عليھ استعدادا للتخ�� ع�� املال

استغالل ا��ا�ي ل�ذا الغلط بكيفية ماكرة، و�ف�م من ذلك ضرورة  -2

استغالل ا��ا�ي لفرصة وقوع ال��ية �� غلط بد�اء وخبث فال ي��ك 

  .ال��ية ع�� فصل�ا بل يتجاوز ذلك
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ن جر�مة النصب وجر�مة محاولة و�ثور ال�ساؤل حول معيار التمي�� ب�

لنصب والس�يل إ�� معاقبة ا��ا�ي عن عملية �حتيال بل وا��اولة ايضا، 

لذلك ي�ب�� �عض الفقھ املعيار الذي يرى أنھ إذا التجأ ا��ا�ي إ�� ا��يل 

وا��داع وقام ب�ل ما �� استطاعتھ من أجل خداع ال��ية ون��ت أساليبھ 

ع�� أننا أمام جر�مة النصب �املة وتامة أما إذا واستو�� ع�� �موال ف�ذا �

فشل �� التحصيل ع�� �موال ولم �ستطع ذلك بالرغم مما أنجزه من حيل 

  .546ف�ان فعلھ بمثابة محاولة ��ر�مة النصب واملعاقب عل��ا ف

مة اا : اا ا   

دفع "��  540الن�يجة �جرامية ال�� يجب أن تقع بحسب نص ف 

ومع�� " ال��ص إ�� القيام بأعمال تمس مصا��ھ أو مصا�� الغ�� املالية

ذلك أن املشرع املغر�ي وسع من الن�يجة �جرامية إ�� جميع �عمال ال�� 

تمس مصا��ھ أو مصا�� الغ�� املالية �غض النظر عما إذا �ان ا��ا�ي �سلم 

  .املال أو لم يتحصل عليھ

الن�يجة �جرامية فاملشرع املصري يالحظ اختالف ال�شر�عات �� 

والفر���� �ش��طان ��ر�مة النصب أن تؤدي ا��يل ال�� استعمل�ا ا��ا�ي إ�� 

�سليم ال��ية ملا يراد منھ �سليمھ أما إذا لم تؤدي إ�� �س�يالء ع�� املال أو 

املنقول فت�ون مش�لة ��اولة النصب أما �� القانون املغر�ي فلقيام ا��ر�مة 
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أن ت�ون ا��يل ال�� ي��أ إل��ا ا��ا�ي �� ال�� دفعت ال��ية إ�� القيام يتع�ن 

بأفعال تمس بمصا��ھ أو مصا�� غ��ه املالية �غض النظر عن �سلم أو عدم 

  . �سلم املال من ا��ا�ي

والن�يجة نقطة ا��الف ب�ن املشرع املغر�ي و�ا�� ال�شر�عات فالقانون 

�سلم ا��ا�ي ألموال إنما تتحقق املغر�ي لم ير�ط قيام النصب بواقعة 

ا��ر�مة بإتيان ال��ية لتصرف يمس مصا��ھ أو مصا�� غ��ه ن�يجة 

�شاط ا��تال، و�ذا املوقف فيھ صرامة أك�� و�حقق ا��ماية ملصا�� 

�فراد املالية، ألنھ ال يوقف العقاب ع�� ضرورة حصول ا��ا�ي ع�� منافع 

��� ومثالھ من يو�م حارس ملعب بأنھ مالية، كما فعل املشرع املغر�ي والفر�

��في ف�سمح لھ بالدخول مجانا ب�نما �و غ�� ذلك فا��تال لم ي�سلم أي 

  .���ء لكنھ تحصل ع�� منفعة مالية �عدم أداء التذكرة

و�صفة عامة فإن املساس باملصا�� املالية لل��ية دون تحديد 

عنھ باعتباره نصبا  لطبيعة �ذه املصا�� �� القانون املغر�ي �سمح باملعاقبة

وتحديد املشرع للمص��ة بأن ت�ون مالية يخرج . �لما �انت ا��يل س�با فيھ

من إطار النصب �ل أساليب �حتيال ال�� �س��دف من ورا��ا ا��تال أموال 

  ...).املذكرات أو الصور (ال��ية �األشياء ال�� ل�ست ل�ا قيمة مالية 
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ر�ي �لما حصل ضرر با���� تتحقق جر�مة النصب �� القانون املغ 

عليھ بمصا��ھ املالية أو مصا�� غ��ه، ن�يجة �حتيال لذلك فنطاق ا��ر�مة 

�� القانون املغر�ي أوسع من نطاق�ا �� القانون املصري الذي يقصر النصب 

ع�� ا��يل ال�� تؤدي إ�� �سليم املنقوالت فقط، أما املنافع ال�� تحدث ع��ا 

ضم��ا ا��يل ال�� تخول ا��ا�ي حقا من ا��قوق املشرع املغر�ي فيدخل 

  .العي�ية الواردة ع�� عقار أيضا

ة اا : ا ا  

يلزم توافر عالقة سب�ية ب�ن الطرق �حتيالية ال�� استعمل�ا ا��ا�ي 

والن�يجة ا��اصلة و�� ا��صول ع�� املنافع املالية وعالقة السب�ية يلزم أن 

املوضوع وتقدير وجود�ا أو انتقا��ا �ست�تج من خالل الوقا�ع ي�ن��ا قا��� 

  :  الثابتة والظروف ا��يطة با��ر�مة، لذلك يلزم مراعاة أمر�ن

أن ي�ون املساس باملصا�� املالية لل��ية قد جاء �عد استعمال .1

ا��يل من ا��ا�ي وأ�ى الحقا ل�ذه ا��يل، اما إذا �ان �سليم املال من 

عن طواعية واختيار ثم �عد ي��أ إ�� خداع ال��ية بالفرار  ال��ية ل��ا�ي

باملال وال�روب فإن ذلك ال �عت�� جر�مة نصب �التاجر الذي �سلم حذاء 

ل��ص من أجل قياسھ فيل�سھ ثم يفر بھ، �عد أن خدع التاجر فإن ذلك ال 

  . �عت�� جر�مة نصب إنما جر�مة السرقة
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املسألة ال�� أثارت �عض يجب مراعاة وقوع الضرر لل��ية و�� .2

  ا��الف 

  �ل �ش��ط الضرر لوقوع جر�مة النصب؟

الرأي الرا�� �� الفقھ املصري أن الضرر ل�س شرطا �� جر�مة النصب 

ال يفيد أك�� من أن يحصل ا��ا�ي ع�� مال ال��ية  336ألن املشرع �� املادة 

لل��ية  ولو �ان حصولھ عليھ بمقابل ولو لم يحدث نقض �� الذمة املالية

ب�نما تميل محكمة النقض املصر�ة �� غ�� ما قرار ل�ا إ�� عكس ذلك 

. واش��اط ترتب ضرر بال��ية أو ع�� �قل أن ي�ون الضرر محتمل الوقوع

أما محكمة النقض الفر�سية فال �ساير �ذا �تجاه و�عت�� ا��ر�مة خاصة 

وما ف�� . تيال�غض النظر عن تحقق الضرر منذ أن رفع ال�سليم ن�يجة �ح

أن تم �غي�� موقف �ج��اد القضا�ي الفر���� حيث اعت��ت محكمة النقض 

�� قرار ل�ا أن �سليم �دارة لسند �فاءة ن�يجة وسائل احتيالية ال �ش�ل 

  .نصبا ألنھ لم يرتب ضررا

�� ح�ن يرى ذ أحمد ا��مل���� أن املشرع املغر�ي عندما اش��ط لقيام 

�ا�ي باملساس بمصا�� ا���� عليھ أو مصا�� غ��ه جر�مة النصب قيام ا�

املالية ن�يجة الوسائل �حتيالية فلم ينص ع�� ضرورة تحقق الضرر 

باإلضافة إ�� ذلك فإن املشرع املغر�ي �عاقب �عض �فعال رغم عدم ترتي��ا 
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ألضرار عندما يظ�ر خطورة الفاعل �جرامية لذلك ف�و �عاقب فقط ع�� 

�مة النصب بنص صر�ح بالرغم من عدم تحقق الن�يجة ا��اولة �� جر 

  . وتحقق �س�يالء ع�� �موال

ما ي: اا ا   

يتحقق الركن املعنوي �� جر�مة النصب بتوافر القصد ا��نا�ي أي  

  .بتوافر العلم و�رادة

أن �علم ا��ا�ي أنھ �ستعمل وسائل احتيالية من شأ��ا �غليط ال��ية 

ودفعھ إ�� املساس بمصا��ھ املالية ألن عدم العلم بأن �ذه الوسائل قد 

تؤدي إ�� �غليط ال��ية ال �ش�ل جر�مة نصب مثل بيع ��ص لبقعة 

أرضية معتقدا أ��ا صا��ة للبناء بناءا ع�� تصاميم مصادقة من املسلطة 

ر الحق ا��لية لكن تلك البقعة ال تص�� للبناء ا��اص ن�يجة نزع ملكي��ا بقرا

  .دون أن �علم بھ املالك

العنصر الثا�ي و�و �رادة أي اتجاه نية الفاعل املستعمل ل��يل إ�� 

تحقيق مص��ة مالية لھ أو لغ��ه، لذلك فإن اتجاه ارادة الفاعل إ�� تحقيق 

مص��ة غ�� مالية ال �عت�� مشكال ��ر�مة النصب كدفع تاجر ملنافسھ 

�� إعالن افالسھ ل�ي يتخلص من بدخول صفقة خاسرة �غرض الوصول إ

  .منافستھ ال �عت�� م�ونا ��ر�مة النصب
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ا ا :ب ا  

محددة �� سنة إ��  540ت�ون عقو�ة جر�مة النصب تبعا للفصل 

  .در�م. 5000إ��  500خمس سنوات وغرامة 

سنوات إذا �ان مرتكب  10لكن العقو�ة تصبح الضعف س�ت�ن إ�� 

ان با��م�ور إلصدار أس�م أو سندات أو أذونات أو ا��ر�مة ��ص استع

حصص أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة �شركة أو مؤسسة تجار�ة أو 

  .صناعية

ألن �� ذلك إ��ام ل��م�ور �غ�� ا��قيقة وما �� ذلك من �عدد لل��ايا 

فتصبح معھ ا��ر�مة جر�مة واسعة وجر�مة للرأي العام، مثال كبيع شقق 

دة أ��اص متعددين، لذلك فإن �ذه ا��ر�مة �عت�� حماية �� عمارة لفائ

  .ظرف �شديد �� جر�مة النصب

و�ناك ظروف للتخفيف بل وح�� �عفاء من العقو�ة و�و ما نص 

الذي أحال ع�� أسباب �عفاء �� جر�مة السرقة و�� حالة  541عليھ ف 

حيث ال تجوز جر�مة النصب ب�ن �زواج و��ن �قارب أو �صول أو �ص�ار ب

املتا�عة إال �عد ش�اية من املضرور، كما أن ��ب الش�اية يؤدي إ�� إ��اء 

  .و�و ما نص عليھ الفصل املذ�ور . املتا�عة
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ما ا :ما م   

تف��ض خيانة �مانة أن ت�ون بحوزة ا��ا�ي أموال منقولة مملوكة 

يل �مانة، لكنھ يتعمد حرمان للغ��، وقد �سلم �ذا ا��ا�ي املال ع�� س�

صاحبھ منھ بفعل يدل ع�� أنھ اعت�� املال مملو�ا لھ فيتصرف منھ تصرف 

املالك، ففي جر�مة خيانة �مانة ت�ون حيازة املال ناقصة فتتغ�� �ذه 

  .ا��يازة إ�� حيازة تامة بفعل ا��ا�ي ع�� �ذا املال واس�يالئھ عليھ

  .ةع�� �ذه ا��ر�م 547وقد نص الفصل 

من اختلس أو بدد �سوء نية إضرارا باملالك أو واضع اليد أو ا��ائز، "

أمتعة أو نقودا أو بضا�ع أو سندات أو وصوالت أو أوراقا من أي نوع تتضمن 

أو ت���� ال��اما أو إبراءا �انت سلمت إليھ ع�� أن يرد�ا أو سلمت إليھ 

  ."الستعمال�ا أو استخدام�ا لغرض مع�ن �عد خائنا لألمانة

من خالل �ذا النص يتج�� أن جر�مة خيانة �مانة ذات عناصر 

مختلفة عن با�� جرائم �موال �النصب والسرقة، لذلك س�تطرق إ�� 

  .عناصره أو ار�ان جر�مة خيانة �مانة ثم العقاب �ل�ا �� مطلب�ن
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  أرن  م ام: ا اول

ائر ا��رائم من ركن مادي و�و تت�ون جر�مة خيانة �مانة كما �� س

ركن يختلف عن سائر ا��رائم �خرى ألنھ يتضمن مجموعة من العناصر 

  .ا��تلفة ثم تت�ون ا��ر�مة من عنصر معنوي أو ركن معنوي 

وة ادي: اا ا  

يمكن اجمال العناصر ال�� يحتوي عل��ا الركن املادي �� جر�مة خيانة 

  : التالية �مانة �� العناصر

  .�سلم ا��ا�ي ملنقول ع�� س�يل �مانة.1

  .فعل �ختالس أو التبديد ل�ذا املنقول .2

  .تحقق الضرر .3

  .�سلم ا��ا�ي ملنقول ع�� س�يل �مانة: العنصر �ول 

يظ�ر �ذا العنصر من خالل اشارة املشرع إليھ بأن املنقول أو �موال 

إليھ الستعمال�ا أو استخدام�ا  �انت سلمت إليھ ع�� أن يرد�ا أو سلمت"

  ".لغرض مع�ن

ومع�� ذلك أن املشرع سوى ب�ن حالة �مانة العادية و�� �سليم ال���ء 

ل��ص ع�� أن يرده �عد ذلك، أو �مانة باالستعمال، وذلك بأن �سلم 

ال��ص ش�ئا الستعمالھ ثم يرده �عد �ذا �ستعمال ك�سليم سلم ل��ص 
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ليمھ آلة الستعمال�ا �� غرض مع�ن ففي حالة عدم الستعمالھ ثم يرده أو �س

وأيضا من يقوم ب�سليم . رد �ذه �لة ـ السلم �عت�� امل�سلم خائنا لألمانة

  .��ص مبلغا من املال لتوز�عھ ع�� الفقراء ف�ستحوذ عليھ 

وا��ر�مة يجب أن تقع ع�� منقول من املنقوالت واملشرع وضع أمثلة 

السندات والبضا�ع والنقود والوصالت و�وراق ل�ذه املنقوالت �األمتعة و 

لكن املنقوالت تضم أشياء وعناصر أخرى مثل املنقوالت بطبيع��ا والعقارات 

إذا نزعت عن أصل�ا الثابتة .بالتخصيص بل وح�� أجزاء العقار باالتصال

ومن ثم فإن . فيھ �األبواب والنوافذ و���ار ال�� اقتلعت من �ذه العقارات

فجر�مة خيانة �مانة �شمل جميع . ضع أمثلة للمنقوالت فحسباملشرع و 

املنقوالت لك��ا بالتا�� ال �شمل العقار الذي خصصت لھ جر�مة أخرى 

  )ان��اع عقار من حيازة الغ�� 570اختالس وتبديد عقار ف (

و�جب لتوافر العنصر املادي ل��ر�مة أن ي�ون مختلس املنقول أو 

ل برضاء صاحبھ أو مالكھ أو حائزه وأن ي�ون مبدده قد �سلم �ذا املنقو 

ومن الفقھ من يرى أن �ذه ا��ر�مة .�سلما ناقال ل��يازة، حيازة مؤقتة فقط

�ش��ط ف��ا وجود عقد �الود�عة أو �يجار أو الو�الة أو الر�ن و�دون �ذه 

العقود الوجود ��ر�مة لكن املشرع املغر�ي ر�ط قيام �ذه ا��ر�مة ب�سليم 

� املستلم دون أن �ش��ط وجود عقد ودون أن �ش��ط البحث �� منقول إ�

  .الرابطة القانونية والعقدية ب�ن الطرف�ن
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  الفعل املادي و�و �ختالس أو التبديد: العنصر الثا�ي

باإلضافة إ�� �سليم املنقول يجب أن يقوم ا��ا�ي بفعل مادي �ش�ل 

ن ما �و �ختالس؟ عنصر ا��ر�مة �سا��� و�و التبديد أو �ختالس، لك

  .وما �و التبديد؟

 :�ختالس .1

�و �ل فعل يدل ع�� أن املستلم للمنقول قد اعت�� �ذا املال الذي 

أوتمن عليھ مل�ا لھ و�تصرف فيھ تصرف املالك و�تم بناءا عليھ �غي�� ا��يازة 

  .ع�� املنقول من حيازة ناقصة إ�� حيازة تامة �املة

يقم ا��ا�ي باخراج املنقول من حيازتھ  و�عت�� �ختالس قائما ولو لم 

والتصرف فيھ �امال، كما إذ قام بالتصرف �� جزء منھ ولو �ان صغ��ا، أو إذا 

  .قام ا��ا�ي باالمتناع عن رد ال���ء

  " التبديد.2

و�و �ل فعل يخرج بھ ا��ا�ي املنقول من حيازتھ بالرغم من �ونھ قد 

الكھ أو اعدامھ أو تصرف فيھ اؤتمن عليھ و�سلمھ سابقا كما لو قام باس��

  ...بالبيع أو ال�بة أو قام بتض�يعھ

وع�� �ذا �ساس فإن وقت اق��اف ا��ر�مة يتحدد بتار�خ �ختالس 

وتار�خ التبديد فجر�مة خيانة �مانة من ا��رائم الفور�ة لذلك فتقادم�ا 
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املوا�� يخضع للقواعد العامة للتقادم �� املادة ا��نائية أي ي�تدأ من اليوم 

لالختالس أو التبديد، و�� ذلك إ��اف بحقوق ال��ية الذي قد ال �علم 

  .بواقعة �ختالس إال �عد مرور ف��ة طو�لة تنق��� مع�ا مدة التقادم

  تحقق الضرر والعالقة السب�ية: العنصر الثالث

ع�� أن �ل من اختلس أو بدد �سوء  547املشرع املغرب �� فصل  ينص

  ...".أو واضع اليد نية إضرار باملالك

إذن فجر�مة خيانة �مانة تقوم إذا تحقق ضرر مادي أو معنوي 

  ...أو اختالس منقول . �إحراق سيارة أو إحراق مذكرات أو صور قديمة

فالضرر شرط أسا��� لقيام جر�مة خيانة �مانة لكن ماذا عن الضرر 

تالس يدل ا��تمل؟ الواقع يفرض بدا�ة أن �ل من ارتكب فعل تبديد أو اخ

ع�� حصول الضرر فعال و�قينا كما أن املشرع نص �� با�� فقرات الفصل 

تختلف بحسب  و�و ما يفيد بأن العقو�ة" الضرر الناجم قليل القيمة"ع�� 

إذن فالضرر ا��تمل وقوعھ �عاقب عليھ لوقوع تبديد ال���ء . الضرر وقيمتھ

  .واختالسھ

نة و�جب اثباتھ إ�� فالضرر عنصر أسا��� ومستقل �� خيانة �ما

  .جانب إثبات �ختالس أو التبديد
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لكن ماذا إذا لم يقع ضرر من �ذا التبديد أو �ختالس ومثالھ من 

يقبض مبلغا من املال من ��ص فيتصرف فيھ ثم ي�ب�ن ع�� أنھ دائن ل�ذا 

املودع بما �عادل املال الذي قبضھ ففي �ذه ا��الة ال يوجد ضرر ألن املودع 

ا للمبدد ��ذا املبلغ لذلك �� القانون املغر�ي ال �عاقب ع�� التبديد �ان مدين

  .ألنھ يجب أن يقع ضرر باملودع

أقرن املشرع واقعة �ضرار باملالك بفعل �ختالس والتبديد  ��547 ف 

لذلك يطرح ال�ساؤل حول ما إذا ث�ت الركن املادي باالختالس . و��ون ن�يجتھ

  .�� عن إثبات الضرر بكيفية مستقلةوالتبديد فإن ذلك يكفي و�غ

فإذا لم ي��تب عن �ختالس ضرر �ل ال تقوم ا��ر�مة؟ بمع�� آخر �ل 

الضرر ا��قق فعال وا��اصل فعليا للمج�� عليھ أم " إضرار"املقصود من 

من خالل . املقصود منھ أيضا الضرر املمكن حصولھ أي الضرر ا��تمل

اختالس �م�ن أو تبديده للمنقول ال  مختلف �ج��ادات القضائية نجد أن

يقع إضرارا باملالك إال إذا ��ق �ذا املالك ضرر فع�� وحقيقي أما الضرر 

  :ا��تمل، فال يكفي لتحقيق ا��ر�مة وذلك ألمر�ن

الضرر ا��تمل متصور �� �افة حاالت �ختالس لذلك فإنھ �� ) 1

خر ترتب عليھ ضرر عقاب مختلس�ن أحد�ما ترتب عنھ ضرر فع�� ب�نما � 
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محتمل �عقو�ة خيانة �مانة فيھ كب�� من ا��يف ومجافاة العدالة 

  .و�نصاف

ق ج حينما خفف العقو�ة عندما  547تدخل املشرع �� الفصل ) 2

الضرر الناجم عن ا��ر�مة "ي�ون الضرر الناجم عن ا��ر�مة قليل القيمة 

ا��ر�مة ذا��ا بتحقق ضرر و�ذا يدل ع�� أن املشرع أناط قيام " قليل القيمة

  .فع�� ألن �ذا �خ�� �و الذي يمكن تقييمھ دون الضرر �حتما��

  : اة ام ا اي

جر�مة خيانة �مانة من ا��رائم العمدية ال�� يجب أن يتوافر ف��ا 

  .القصد ا��نا�ي والذي ي�ثمل �� العنصر�ن �ساس�ن العلم و�رادة

أن ي�ون املبدد أو ا��تلس عاملا بأن �شياء أو املنقوالت  �ع��فالعلم .1

ال�� بحوزتھ يحوز�ا حيازة ناقصة ال حيازة تامة، �املة، وأنھ يلزم موافقة 

وال يجوز ل�ذا ال��ص أن يتصرف ��ا دون . املالك �ص�� ل�ي يتصرف ف��ا

و املنقوالت رضاء املالك لكن إذا �ان املبدد أو ا��تلس �عتقد بأن �شياء أ

�عود إليھ و�� مملوكة لھ عن اعتقاد خاطئ أو تو�م ذلك �أن �عتقد بأن �ذه 

�شياء أو املنقوالت من ب�ن ال��كة ال�� آلت إليھ ن�يجة امل��اث ب�نما �� غ�� 

  .ذلك، فإن العلم �نا ي�تفي و�التا�� ال تتوفر عناصر جر�مة خيانة �مانة
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دد أو ا��تلس اتجا�ا حرا وعن ب�نة و أما �رادة فتع��، اتجاه املب

اختيار ا�� تنفيذ الفعل �جرامي و�و التبديد أو �ختالس ملنقول �عود 

للغ��، لذلك فإكراه ال��ص ع�� تمز�ق وثيقة تحت ��ديد إطالق الرصاص 

عليھ إن لم يفعل أو ا��وف من �الك بضاعة ال تتحمل ا��رارة فيقوم �م�ن 

لثمن لصاحب البضاعة �ل ذلك �ع�� أن عنصر �رادة ب�يع�ا ع�� أن يرد ا

  .والقصد ا��نا�ي غ�� قائم و�التا�� ت�تفي عناصر جر�مة خيانة �مانة

وع�� �ذا �ساس إذا لم يتوفر القصد ا��نا�ي سواء بالعلم و�رادة 

لالتجاه إ�� ارت�اب التبديد أو �ختالس أو أحد �ذين العنصر�ن فقط فإننا 

باإلضافة إ�� ذلك فإن القصد ا��نا�ي . مام جر�مة خيانة �مانةال ن�ون أ

عبارة عن عناصر نفسية وإرادية وذ�نية لذلك يتع�ن ع�� ا��كمة 

استخالص�ا من خالل أقوال ا��ا�ي والوقا�ع ال�� استعرض�ا �و أو الش�ود 

  .و�لزم ع�� ا��كمة ت�يان الركن املادي وكذلك الركن املعو�ي لتقوم ا��ر�مة

محكمة (ع�� أن توجھ �عض ا��اكم اس�نادا إ�� قرار ا��لس �ع��  

باعتبار القصد ا��نا�ي مف��ضا �ع��يھ عدم الدقة فالقصد ا��نا�ي ) النقض

يلزم اثباتھ انطالقا من أقوال ا��ا�ي ومن الوقا�ع وجميع وسائل �ثبات 

يؤدي حتما إ��  ا��نا�ي ونظام القرائن �سمح بالقول أن إثبات الركن املادي

إثبات الركن املعنوي املق��ن معھ  مما يجعل ا��اكم تقول باف��اض سوء 

  .النية أو القصد ا��نا�ي أو سوء النية قائم
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ا ة اا :  

ع�� عقاب خيانة �مانة �� صور��ا  ج.ق 547نص املشرع املغر�ي �� ف 

 2000إ��  200سنوات وغرامة  3أش�ر إ��  6العادية والعقو�ة �� ا���س من 

للمحكمة ا��كم با��رمان من واحد أو أك��  555واجاز املشرع �� ف . در�م

، و�� ا��قوق املدنية أو الوطنية أو 40من ا��قوق املشار إل��ا �� ف 

�نتخابات، دف�� ا��الة املدنية التصو�ت ـ ال���� �� ( العائلية،

  ...)�نتخابات

محاولة ألن جر�مة خيانة �مانة �� جنحة وال  ولم �عاقب املشرع ع��

يمكن العقاب ع�� محاولة إال بنص خاص، كذلك أن البدء �� تنفيذ ا��ر�مة 

�عت�� بمثابة ا��ر�مة نفس�ا ألن حيازة املنقول حيازة �امال �عت�� بدأ �� تبديد 

بالرغمن من معرفة ا��ا�ي بأن املنقول قد وضع تحت .أو اختالس املنقول 

  .ھ مؤقتا فقطتصرف

  : �شديد العقو�ة

ففي الفصل �ول   550و  549نص املشرع ع�� �شديد العقو�ة �� ف 

  :در�م 5000إ��  200سنوات وغرامة  5تصبح العقو�ة من سنة إ�� "

إذا ارتكب خيانة �مانة عدل أو حارس قضا�ي أو قيم أو مشرف  -

 .قضا�ي أثناء قيامھ بوظيفتھ
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أو ا��ارس أو املستخدم �� وقف  إذا ارتكب ا��ر�مة الناظر -

 .إضرارا بھ) �وقاف �سالمي(

 .إذا ارتك��ا أج�� أو مو�ل أضرار بمستخدمھ -

 100إ��  200سنوات وغرامة من  �6عاقب من سنة إ��  550و�� الفصل 

ألف در�م من يتحصل من ا��م�ور ع�� مبالغ أو قيم ع�� س�يل الود�عة أو 

  .صية أو نيابة عن الشر�اتالو�الة أو الر�ن بصف��م ال��

  : �عفاء من العقاب

إذا �ان ا��ا�ي زوجا أو أصال ملالك : 536إ��  534و�� مقررة �� ف 

  .املنقول ا��تلس �عفى من العقو�ة مع التعو�ض

إذا �ان املنقول ا��تلس مملو�ا ألحد أصول ا��ا�ي أو اقار�ھ أو اص�اره 

 بناءا ع�� ش�وى من ا���� عليھ إ�� الدرجة الرا�عة ال يجوز متا�عتھ إال

  .و��ب الش�وى يضع حدا للمتا�عة
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ا ا :ا  :  

من اختلس عمدا ماال مملو�ا للغ�� �عد سارقا، " 505جاء �� الفصل 

و�عاقب با���س من سنة إ�� خمس سنوات وغرامة من مائت�ن إ�� خمسمائة 

  ".در�م

ا ل�ا عن ا��رائم �خرى ال�� ��م واملشرع أورد �عر�فا للسرقة تمي�� 

�موال �النصب وخيانة �مانة وكذلك من أجل أن يحدد أ�م عناصر�ا 

و�اإلضافة إ�� أن �ناك أنواعا من جر�مة السرقة و�التا�� فإن العقو�ة 

تختلف وتتعدد لذلك س�تطرق إ�� أر�ان جر�مة السرقة ثم العقاب عل��ا 

  .لتخفيف أو �عفاءوفقا لظروف ال�شديد أو ألسباب ا

  : أرن  : ا اول

يتج�� عناصر جر�مة السرقة و�� الفعل .ف 505من خالل الفصل 

املادي الذي يقوم بھ ا��ا�ي و�و �ختالس و�و الركن املادي ثم أن يقع 

�ختالس ع�� مال مملوك للغ�� ثم الركن املعنوي و�و قصد اختالس املال 

  .ونية السرقة
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  ا ادي: ة اوا

الركن املادي �� جر�مة السرقة �و فعل �ختالس لكن �ذا املصط�� 

يث�� الكث�� من �ش�اليات وذلك ل�ون �ختالس أش�� إليھ من طرف العديد 

  .و�و موجود �� كث�� من ا��رائم �خرى . من النصوص القانونية

ختالس �ل فعل يؤدي إ�� لذلك فالفقھ الفر���� القديم �ان �عت�� � 

اس�يالء ��ص ع�� مال يملكھ الغ�� سواء أ�ان �ذا ال��ص يحوز �ذا 

املال أو ال يحوزه ولذلك فإن مف�وم �ذا املصط�� �عت�� واسعا �شمل حاالت 

تخص جرائم أخرى �النصب وخيانة �مانة لكن تطور الفقھ ا��نا�ي جعل 

رائم ولكن ان��اع املال وإخراج فعل �ختالس عنصرا ماديا رئ�سا �� عدة ج

حيازتھ من يد صاحبھ يختلف بال�سبة ل�ل جر�مة ع�� حدة فإذا تم بدون 

رضاء صاحب حيازة املال، فإننا ن�ون أمام فعل اختالس مش�ل للركن املادي 

�� جر�مة السرقة، اما إذا حاز ا��ا�ي املال برضاء صاحب ا��يازة  ثم جعلھ 

ن�ون أمام جر�مة خيانة �مانة، وإذا استعملت  مل�ا لھ فيتصرف فيھ فإننا

  .ا��يل أصبحنا أمام جر�مة النصب

  : إذن  فاالختالس �� جر�مة السرقة يتحقق �عنصر�ن

  .سلب املال وإخراجھ من حيازة صاحبھ.1

  .السلب ي�ون بدون رضاء ا���� عليھ.2
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 يتحقق حينما يخرج ا��ا�ي املال من حيازة صاحبھ مع فالعنصر �ول 

جعلھ �� حيازة حيازتھ، ألنھ لو تم اخراج املال من حيازة صاحبھ دون أن 

يضع ا��ا�ي يده عليھ و�ستو�� عليھ ال �ش�ل فعل سرقة �ان يكسر أو يحرق 

ال��ص سيارة مملوكة للغ�� ف�نا جعل�ا غ�� صا��ة ولكنھ لم �سرق�ا 

يكسر�ا،  و�ختلس�ا بل يجب أن يضع�ا �� حيازتھ �و بأن يقود�ا ثم �عد ذلك

و�ع�� ذلك ايضا أن ا��يازة ت�ون �� �ول �� يد ��ص ال��ية لك��ا تصبح 

�عد ذلك �� يد ا��ا�ي فيتصرف �� املال كيف �شاء وع�� الطرف �ول أن 

يد�� بما يث�ت حيازتھ أو تملكھ للمال فإذا أث�ت ال��ص أن ا���� بحيازتھ 

ن السارق أو ا��ا�ي بمقت��� عقد شراء أو بمقت��� صور فإن ذلك �ع�� أ

  .قد اختلس�ا

فيتج�� �� الرضاء وإن لم �شر إليھ املشرع �� ف  الثا�ي العنصرأما 

فيجب أن يتم . فإنھ متصور لتمي�� جر�مة السرقة عن ا��رائم �خرى  505

�سليم املال بدون رضاء ال��ص لكن كيف ي�ون �ذا ال�سليم، ظ�رت 

  .ظر�ة ال�سليم �راديلتفس�� ذلك نظر�ة ال�سليم �ضطراري ون

و�ع�� ذلك أن ا��ا�ي ال ت�ون لھ حيازة املال ال : ال�سليم �ضطراري .1

ماديا وال عرضيا ومع ذلك يخرجھ من حيازة صاحبھ مما �ش�ل فعل اختالس 

��ر�مة السرقة، فاملال ي�ون تحت حيازة مادية وقانونية ل��ص ثم يأ�ي 

  .ا��ا�ي لينقل �ذه ا��يازة إليھ
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ت�ون لل��ص حيازة مؤقتة مادية ناقصة، لكن : ليم �راديال�س.2

�ذا ال��ص �ستو�� ع�� املال و�جعل ا��يازة �املة، فيتحقق فعل 

�ختالس لكن الفقھ �نا يقول أنھ إذا �ان ال�سليم اراديا فإنھ يمنع قيام 

السرقة ألنھ لم يقم ا��ا�ي بفعل نقل ا��يازة إنما آلت إليھ عن طواعية و�و 

  ).النصب(قد يختلط بھ الفعل مع ا��رائم �خرى ما 

املشرع املغر�ي لم ينص ع�� �ذه ا��الة لكنھ نص ع�� حالة ال�سليم 

بمع�� أنھ إذا �سلم ا��ا�ي �موال  527الناتج عن غلط أو خطأ تلقا�ي ف 

ن�يجة غلط ال��ية وخطأه التلقا�ي فإن ذلك �ش�ل جر�مة سرقة ولم يقم 

  .ن�تھ وارجاع �ذه �موال �عد ذلك بإبداء حسن

  محل �ختالس

�ش��ط �� ال���ء محل السرقة أن ي�ون ماال منقوال ثم أن ي�ون مملو�ا 

  .لغ�� ا��ا�ي

ومع�� أن ي�ون ال���ء ماال أي مما يمكن تملكھ وت�ون لھ قيمة مالية، 

ثم أن ي�ون منقوال أي أن ال ي�ون عقارا ل�ون العقارات خصص ل�ا نصوصا 

واملنقول �� ا��ال ا��نا�ي أوسع منھ �� ا��ال املد�ي ..) �اع عقاران�(خاصة، 

و�شمل �ل ما يمكن نقلھ من م�ان آلخر ولو بتلف ومع�� ذلك أن آالت 

املصا�ع وأدوات الزراعة و�ل املنقوالت ا��صصة ��دمة عقار �اآلت جلب 
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ضمن  املياه وكذلك أجزاء العقار باالتصال �بواب والشبابيك �ل�ا �عت��

املنقوالت، كذلك �عت�� املنقول املادي فقط محال للسرقة أما املنقول 

املعنوي �األفالم الس�يمائية والروايات فتخضع لقوان�ن حماية امللكية 

  .الفكر�ة و�دبية

مة اي :اا ا   

السرقة جر�مة عمدية �ش��ط لتحقق�ا عنصر العمد أو القصد 

  .ب أن يتوفر العلم و�رادةاي أنھ يج: ا��نا�ي

يقصد بھ علم ا��ا�ي أنھ يأخذ ماال مملو�ا لغ��ه وإذا �ان : العلم.1

ا��ا�ي ال �علم بأن ال���ء مملوك للغ�� واعتقد عن حسن نية أنھ مال مباح 

  .أو م��وك أو أنھ مملوك لھ ��صيا فإن القصد ا��نا�ي ال يتوفر

ة وا���ل بالقانون فاألول و�جب التمي�� ب�ن ا���ل بالوقا�ع املادي

�عتقد ال��ص أن املعطف الذي أخذه �عود إليھ ب�نما �عود ل��ص آخر 

وأخطأ �� أخذه أو أنھ ع�� ع�� أشياء تاف�ة فظن أن ال أحد س�بحث ع��ا 

  .فا���ل �نا ي�ون �� وقا�ع مادية. ب�نما �� �عود ألحد ���اص

مال صديقھ عنوة أما ا���ل بالقانون فمثالھ ��وء ��ص إ�� أخذ 

ألنھ خسر ذلك املال �غش وخداع صديقھ �� القمار، فذلك ال �عفيھ من 
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فا���ل �نا .املسؤولية ألنھ أخذ املال �غ�� رضاء صديقھ و�طر�قة غ�� شرعية

  .نا���ء من �ون ا��ا�ي تحايل ع�� القانون واتخذه وسيلة لرد املال

�ا�ي إ�� أخذ املال و�و ومفاد �رادة �نا �و اتجاه إرادة ا� :�رادة.2

�علم �عدم رضاء صاحبھ أو حائزه، لذلك يذ�ب �عض الفقھ إ�� القول بأن 

القصد العام و�و إرادة الفعل وأخذ املال فقط ال يكفي بل يلزم أن ي�ون 

  .�ناك قصد خاص و�و علمھ �عدم رضاء صاحبھ مع ن�تھ �� تملك ال���ء

مشروعة �أخذ املال من و�ستوي أن ت�ون النية من وراء أخذ املال  

أجل شراء أشياء أو إنجاز مشروع أو تقديمھ كصدقة و��ن أخذ املال للقيام 

  .�عمل غ�� مشروع �املرا�نات والقمار وا��درات

لذلك �ناك من يقول أن أخذ املال �غرض املزاح ال يؤدي إ�� اعتبار 

تتوافر  ذلك الفعل سرقة ألنھ لم تتوافر لدى ا��ا�ي نية تملك املال، لكن

عناصر جر�مة السرقة إذا قام ال��ص بأخذ املال مع �عليق رده ع�� شرط، 

كدفع مبلغ من املال أو التنازل عن ���ء مستحق، ألن ال��ص �انت لديھ 

نية س�ئة وغ�� مشروعة من أخذ املال، وع�� ا��ا�ي إثبات أن قصده لم يكن 

  .س�ئا
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مة اا :ب ا  

أنواع وصور للسرقة ورصد ل�ل م��ا عقو�ة خاصة أورد املشرع عدة 

ف�ناك السرقات ال�سيطة ال�� تدخل �� مجال ا��نح الضبطية ثم �ناك 

سرقات مخففة العقاب و�ناك جنح سرقات مشددة العقاب تدخل �� مجال 

  .ا��نح التأدي�ية ثم �ناك جناية السرقة املوصوفة

  جنح السرقة ال�سيطة: أوال 

ل�� توافر رك��ا املادي واملعنوي دون أن ي�ون ل�ا و�� جنحة السرقة ا

ش�ر  �1شديد، وإذا �انت سرقة لألشياء الز�يدة القيمة �عاقب با���س من 

فإن مقياس �شياء ) 506الفصل (در�م  250إ��  200إ�� س�ت�ن وغرامة من 

الز�يدة وغ�� الز�يدة لم يضعھ املشرع املغر�ي عكس املشرع املصري الذي 

  .ة �ذه �شياء الز�يدة مما ي��ك ا��ال للسلطة التقدير�ة للقضاءحدد قيم

و�ناك أيضا سرقة للمحاصيل واملنتجات ال�� تقع منفصلة عن �رض 

  .220ا��  120يوم إ�� س�ت�ن و غرامة  15فالعقو�ة 

  : جنح السرقة املشددة: ثانيا

�ا �� سرقات مق��نة بأحد ظروف ال�شديد أو عدة ظروف مشددة إال أ�

  : بالرغم من ذلك تظل جنحا و��
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السرقة من ا��قول خيوال أو دواب ل��مل أو الر�وب �عاقب با���س -

  ).517الفصل .(در�م 5000إ��  1220سنوات وغرامة من  5من سنة إ�� 

سرقة �خشاب من أماكن قطع�ا و���ار من محاجر�ا و�سماك -

  .من أحواض خاصة �عاقب بنفس العقو�ة السابقة

  جنايات السرقة: لثاثا

جنايات السرقة �� سرقة مشددة العقاب واق��نت بظرف أو أك�� -1

من ظروف ال�شديد وتختلف عن السرقات املشددة �خرى �� �ون املشرع 

  :خصص ل�ا عقو�ات جنائية

جناية السرقة باستعمال السالح و�عدد السارقون و�ان أحد�م حامال  

قو�ة �� املؤ�د، وتطبق نفس العقو�ة فإن الع 303للسالح بمف�وم الفصل 

إذا احتفظ أحد السارق�ن بالسالح �� الناقلة ذات محرك ال�� استعملت �� 

  .507السرقة الفصل 

جناية السرقة ال�� ترتكب مع اق��ا��ا بظرف�ن ع�� �قل من الظروف 

  : �تية

  استعمال العنف أو ال��ديد - -

  .ارت�ا��ا ليال- -

  .بواسطة ��ص�ن أو أك�� -
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استعمال ال�سلق أو الكسر أو نفق تحت �رض أو مفاتيح - -

  .مزورة، أو كسر �ختام

  .استعمال ناقلة ذات محرك- -

  .السارق خادما أو مستخدما- -

  .السارق عامال أو متعلما مل�نة- -

  .509سنة �� ف  20إ��  10فالعقو�ة �� ال��ن  -

فقد نص ع�� السرقة املق��نة بظرف واحد  510أما الفصل -2

  .سنة 15سنوات إ��  5لعقو�ة �� ال��ن من فا
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اا   

مكتبة  - ا��زء الثا�ي - القانون ا��نا�ي ا��اص-احمد ا��مل���� -

 1989 – 2ط  –املعارف ا��ديدة الر�اط 

 -ا��زء الثا�ي-الوسيط �� قانون العقو�ات - احمد فت�� سرور -

 1981القا�رة 

القانون ا��نا�ي املغر�ي القسم  شرح -عبد الواحد الواحد العل�� -

 2009-2ط  –الدارالبيضاء -مكتبة النجاح ا��ديدة  -ا��اص

شركة بابل  -القانون ا��نا�ي ا��اص -مبارك السعيد بن القائد -

 2000 -1ط–الر�اط  -للطباعة وال�شر

- ا��زء �ول  -قانون العقو�ات نظر�ة القسم ا��اص -ثروت جالل -

 ب��وت –الدار ا��امعية 

القا�رة  - دار ال��ضة العر�ية - الشروع �� ا��ر�مة -شناوي سم��ال -

1971 

دار  - محاضرات �� القانون ا��نا�ي ا��اص -عبد ا��فيظ بلقا��� -

 2001- �مان الر�اط
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مطبعة الكرامة  -شرح القانون ا��نا�ي ا��اص -نور الدين العمرا�ي -

 2005-الر�اط

 -ال �عمالجر�مة النصب وتطبيقا��ا �� مج - فاطمة ال��ا�� -

ماي – 8العدد  -مقال �� ا��لة املغر�ية لقانون �عمال و املقاوالت

2005  
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