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  :مقدمة
اولت لذلك ح ، واالستقرار واألمن االجتماعي ، تعترب اجلرمية هاجسا يؤرق خمتلف اتمعات ملساسها باملصاحل العامة  

 ، ا اجلنائية بغية التصدي للظاهرة اإلجرامية من خالل حتديد اجلزاء املقرر لكل جرميةاخمتلف التشريعات تغيري وتطوير سياس
حيث يعترب اجلزاء اجلنائي ذلك األثر  ، ليعمل القضاء على تقديره بالنسبة لكل جمرم مراعيا ظروفه وشخصيته وأحواله املختلفة

فالقاعدة اجلنائية تتضمن عنصرين ومها التكليف وهو اخلطاب  ، على سلوك يعد جرمية يف القانون اجلنائيالذي يترتب قانونا 
والعنصر الثاين هو اجلزاء الذي يتضمن إنزال العقاب  ، كافة الناس يأمرهم بضرورة االبتعاد عن العمل اإلجرامي إىلاملوجه 

  .بكل من يتجرأ على خمالفة هذه األوامر

أن اجلزاء اجلنائي مر مبرحلتني األوىل هي مرحلة العدالة اخلاصة وهي قبل نشأة الدولة حيث ارتبط  إىلإلشارة والبد من ا
عشريته احلق يف معاقبة أو أهله أو اجلزاء باألشخاص املتضررين من اجلرمية فقد كانت األعراف والتقاليد وقتها تعطي للضحية 

لعامة اليت ظهرت بظهور الدولة وممارستها لسلطة التجرمي والعقاب استعماال حلق اجلماعة رحلة العدالة امث مت االنتقال مل. اجلاين
القضاء خمتص بإقرار العقاب  أصبجو ، ت السلطة التشريعية خمتصة بتحديد اجلرائم واجلزاءات املناسبة هلاأصبجف ،يف العقاب

  .1املناسب للنوازل اليت تعرض عليه

عن طريق جترمي  ، على غرار باقي التشريعات توىل محاية حقوق ومصاحل اتمع واألفراد وبالتايل فإن املشرع املغريب
الذي يعترب  ، فحدد هلا اجلزاء املالئم ، املساس ذه احلقوق واملصاحل إىلاليت تؤدي  -امتناعاأو إجيابية كانت - مجيع األفعال 

  .مبثابة رد فعل اتمع يف مواجهة اجلرمية وارم

عنصرا أساسيا يف  اإلنسان ككائن بشري يشكل إىلتنفيذ اجلزاءات اجلنائية لتطور تارخيي مواز لتطور الرؤية  وقد خضع
العناية بارم وحماولة فهم  إىلالبحث عن سبل حماربة اجلرمية بقدر ما دفع ذلك  إىلفبقدر ما اجته الفكر  ، تركيبة اتمع

  .2تترجم درجة اخلطورة اإلجراميةاالحنراف وهي كثرية ومتنوعة و إىلدوافعه 

وشق اجلزاء  ، فكما سبق وأشرنا فإن القاعدة اجلنائية مكونة من شقني شق التكليف احملدد ألركان اجلرمية وعناصرها
العقوبة اليت ظلت حلقبة طويلة من الزمن الصورة  إىلالذي حيدد نوع ومقدار هذا اجلزاء األمر الذي يستوجب علينا التطرق 

  .ة إن مل تكن الوحيدة للجزاء اجلنائياألساسي

العقايب إال أنه  يف الفكر وبالرغم من الدور الذي لعبته املدارس الفقهية يف تطوير مفهوم العقوبة وما راكم ذلك من تطور
  .ثبت عجز العقوبة عن القيام بالدور املنوط ا والذي يتجلى يف احلد من ظاهرة اإلجرام والقضاء عليها داخل اتمع

                                                             
  .12: ،  ص2005لطيفة املهدايت،  الشرعية يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية،  دون ذكر املطبعة،  طبعة  -  1
  .17: رجع نفسه،  صامل -  2
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 ، ارتكاب النشاط اإلجرامي إىلفالفقه التقليدي مل يكن يهتم باجلانب الشخصي للجاين وال بالعوامل اليت تدفع به 
 ، ارتكاب اجلرمية إىلضرورة األخذ بعني االعتبار شخصية اجلاين والظروف املؤدية  إىللذلك نادى الفكر اجلنائي احلديث 

لتفريد الذي جعل العقوبة تناسب مع مبادئ حقوق اإلنسان ومبدأ الشرعية الذي ولقد توج هذا الفكر احلديث بظهور مبدأ ا
وقد كان هلذين املبدأين دورا  ، من تعسف السلطة التشريعية والقضائية ، يعترب من الضمانات األساسية حلماية حقوق األفراد

  .كبريا يف تلطيف من قسوة العقوبة

ى تقلب الفكر اجلنائي يف االقتناع بقدرا وفعاليتها على مواجهة آفة إن التطور النظري ملفهوم العقوبة يعكس مد
فوترية االحنراف تعرف  ، ذلك أن هذه الظاهرة مل تعرف تراجعا يذكر باملوازاة مع التوجه حنو التلطيف من حدا ، اإلجرام

فاضلة بني أنظمة تعتمد أساسا على تصاعدا يتنامى يف اتمعات املتقدمة واملتخلفة على حد سواء مما قد يصعب معه امل
 ، الصرامة يف العقوبة وأنظمة أخرى تذهب حنو البحث عن بدائل للعقوبة السالبة للحرية واملهيمنة على كل التشريعات اجلنائية

اليت  وهذا ما يفسر التقلبات ، مث إا ختتلف باختالف قيمه وحضارته ، فاجلرمية نتاج اتمع تتطور بتطوره وتنمو بنمائه
لكن اخلاصية الثابتة واملشتركة عرب خمتلف األزمنة بني . ختضع هلا عملية التجرمي والعقاب باختالف العصور والدول والظروف

واملرتبطة يف جزئها  "األبدية"وهو ما يعرب عن رفض هذه الظاهرة  ، الشعوب والدول هي ضرورة اجلزاء ولو اختلفت حدته
  3.االجتماعية والثقافيةاألكرب بالعوامل االقتصادية و

غري أا  ، أن العقوبة ظلت لسنوات طويلة متثل السالح الوحيد يف يد اتمع ضد اجلرمية إىلالبد من اإلشارة و
مما استوجب  ، ثل يف مكافحة الظواهر اإلجرامية املختلفةتأخفقت يف العديد من الدول عن حتقيق اهلدف املنشود منها وامل

 ، يشاركها يف بعض األحيان ويكون له من الفاعلية ما حتقق أغراض اجلزاء اجلنائي املتنوعةأو ل حمل العقوبة التفكري يف بديل حي
  .19فظهرت فكرة التدابري الوقائية كصورة جديدة من صور اجلزاء اجلنائي يف منتصف القرن 

 ، بل ظهور املدرسة الوضعية اإليطاليةغري أن هذه التدابري الوقائية عرفت كإجراءات متفرقة ال جتمعها نظرية واحدة ق
مث صورة  ، وقد اختذت صورا خمتلفة كتدابري إدارية يصدر ا قرار إداري مثل حالة إيداع ارم انون يف حمل معد لذلك

 على غرار ما هو عليه احلال يف قانون العقوبات الفرنسي ، عقوبات تبعية وإضافية كاملصادرة واحلرمان من بعض احلقوق
  .وكان ينص على تلك األنواع من اجلزاءات 1838الذي صدر سنة 

                                                             
  .12،  ص قوبات السالبة للحريةلطيفة املهدايت،  كتاب الشرعية يف تنفيذ الع -3
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اجلمع بني نظام  إىلأدخلت التشريعات اجلنائية التدابري الوقائية يف نصوص قانونية وخلصت  19ومع اية القرن 
 ، استعمال املواد املخدرةاملتعلق باالجتار و 1953العقوبة والتدابري الوقائية منها الشرع الفرنسي يف قوانني كثرية كقانون سنة 

  .19624لقانون اجلنائي لسنة امن  104 إىل 61وأيضا املشرع املغريب بدوره حيث خصه بفصول عدة بدءا من الفصل 

ية نظام قد اقتبس من القوانني اجلنائية املعاصرة اليت تأثرت بفلسفة املدرسة الوضع 1962وإذا كان املشرع املغريب لسنة 
ختول إمكانية أو فيمكن القول بأنه أخذ ا باعتبارها تدابري زائدة عن العقوبة حيث جند الفصول اليت تقرر  ، التدابري الوقائية

جانب العقوبة األصلية وال جند يف النصوص اليت تسح فيها بتوقيع  إىلوإمنا يكون ذلك غالبا  ، احلكم بالتدابري ال تقرره لوحده
  . 5وقائي لوحده بدل العقوبة التقليدية إال القلة احملدودة جداالتدبري ال

أي أحد متكنت السياسة اجلنائية اليت جها املشرع املغريب من خالل  إىل: األمر الذي يدفعنا لطرح اإلشكالية التالية 
  .احلد من ظاهرة اإلجرام؟أو القضاء  إىلالعقوبات والتدابري الوقائية 

ما املقصود بالعقوبة كأبرز صورة للجزاء اجلنائي؟ : رية تتفرع عنها عدة تساؤالت فرعية من قبيلهذه اإلشكالية اجلوه
وكيف ظهرت وتطورت؟ وما هي أغراضها؟ وأين تتجلى أنواعها يف القانون اجلنائي املغريب؟ وما املقصود بالتدابري الوقائية؟ 

ينها وبني العقوبة؟ وما هي أنواع التدابري يف القانون اجلنائي وما هي أغراضها؟ وما عالقتها بالعقوبة؟ وهل ميكن اجلمع ب
  املغريب؟

  :مبحثني وفق الشكل التايل إىللإلجابة عن كل هذه اإلشكاالت سنقسم هذا العرض وفق تصميم ثنائي 

  المبادئ األساسية للعقوبة وأنواعها في القانون الجنائي المغربي: المبحث األول

  .األساسية للتدابير الوقائية وأنواعها في القانون الجنائي المغربيالمبادئ : المبحث الثاني

   

                                                             
منشور باجلريدة الرمسية عدد  ، عة القانون اجلنائيباملصادقة على جممو) 1962نونرب 26( 1382مجادى الثانية  28صادر بتاريخ  1.59.413ظهري شريف رقم  -4

  .1253: ص ، )1963يونيو  5( 1383حمرم  12بتاريخ  ، مكرر 2640
  .464: ،  ص2013لعام،  دون ذكر املطبعة،  الطبعة اخلامسة عبد الواحد العلمي،  شرح القانون اجلنائي املغريب القسم ا -  5
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  .المبادئ األساسية للعقوبة وأنواعها في القانون الجنائي المغربي: المبحث األول
واليت من خالهلا تعمل السلطة العامة على تنظيم رد فعل اتمع جتاه  ، تعترب العقوبة الصورة التقليدية للجزاء اجلنائي

حيث مت االنتقال من العدالة اخلاصة اليت تقوم على أخذ كل فرد حلقه بنفسه األمر الذي يترتب عنه غلبة  ، رم واجلرميةا
  .وتطورت لتصبح بالشكل الذي نراه اآلن من اختصاص القضاء باعتباره حامي احلقوق واحلريات ، القوي على الضعيف

ء اجلنائي التطرق ملفهوم العقوبة والتطور التارخيي الذي عرفته والذي ويقتضي منا دراسة العقوبة كأبرز صورة للجزا
ملعرفة ) املطلب الثاين(كما يتعني علينا التطرق ألنواع العقوبات يف القانون اجلنائي املغريب) املطلب األول(أدى لتغري أغراضها

  مدى قدرة هذه العقوبات على احلد من الظاهرة اإلجرامية؟

  .هية العقوبة وأغراضهاما:  المطلب األول

ظلت العقوبة الشكل الوحيد للجزاء اجلنائي وبعد ثبوت عجز العقاب عن احلد من ظاهرة  ، عرب تاريخ اإلنسانية
 -واليت تتحدد ، حتقيق أهداف سامية إىلترمي  ، هذا وتتميز العقوبة بعد خصائص. ظهرت مدارس جنائية عدة ، اإلجرام

ممثال يف -فالعقوبة هو اجلزاء الذي يوقعه اتمع . التعريف الذي ميكن إعطاءه للعقوبة انطالقا من -اخلصائص واألهداف
األمر الذي حيتم علينا التطرق للتطور التارخيي الذي .  على ارم مؤاخذة له عما ارتكبه من أفعال إجرامية -السلطة القضائية

  ).الفقرة الثانية(وكذا بيان خصائصها) الفقرة األوىل( عرفته أغراض العقوبة من خالل املدارس الفقهية اليت أطرا

  .التطور التاريخي ألغراض العقوبة من خالل المدارس الفقهية: الفقرة األولى
وأهم هذه االجتاهات جندها جمسدة يف املدرسة  ، هناك اجتاهات فكرية وعلمية برزت يف سياق تأطريها ملفهوم العقوبة

مث حركة الدفاع  ، واالحتاد الدويل للقانون اجلنائي ، واملدرسة الوضعية ، كية احلديثةالكالسيكية واملدرسة الكالسي
  .االجتماعي

  المدرسة الكالسيكية : أوال
وعلى رأسهم  ، بزعامة جمموعة من فقهاء القانون اجلنائي ، ظهرت هذه املدرسة يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر

  .6اين مث بينتام االجنليزيوفورباخ األمل ، بكاريا االيطايل

 ، وقد ابتدأ هؤالء يف صياغة أطروحتهم بشأن نظرييت اجلرمية والعقاب انطالقا من انتقادهم للقوانني اجلنائية املطبقة
  .وعدم مساواة اجلناة يف العقاب ، وخاصة من حيث ما ميزها من مغاالة يف العقاب ومتتع القاضي بسلطة تقديرية غري مقيدة

                                                             
  24ص  ، 2010الطبعة األوىل سنة  ، دار القلم الرباط" املعني يف شرح القانون اجلنائي العام املغريب فقها وقضاء" علوي جعفر  -6
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وقد . كافرا وإمنا إنسان خالف عن وعي وإرادة العقد االجتماعيأو مريضا أو بكاريا أن ارم ليس وحشا حيث يرى 
فريى بينتام أن  ، كان لكل من بينتام يف اجنلترا وفورباخ يف أملانيا رأي آخر حول األساس القانوين لسلطة الدولة يف العقاب

  . 7فالعقوبة حتدد مبا تقتضيه حتقيق املنفعة االجتماعية. ردع العامأساس العقوبة هو فكرة املنفعة أما هدفها هو ال

حبيث تؤثر على نفسية أفراد  اتمع الشئ الذي يصرفهم عن  8أما فورباخ فقد برر العقوبة بفكرة اإلرغام النفسي
ذلك اعتماد مبدأ شرعية لذلك نادى أنصار هذه املدرسة بضرورة إصالح القانون اجلنائي املطبق مقترحني من أجل . اجلرمية

 -طاملا كان متمتعا بكامل إدراكه ومتييزه - وإقرار مبدأ حرية اإلنسان يف اختيار تصرفاته بشكل مطلق ، اجلرائم والعقوبات
والتصنيف  ، مع تطبيق مبدأ نفعية العقوبة ، واعتماد معايري دقيقة خبصوص قياس خطورة الفعل اإلجرامي والعقوبة اليت تالؤمه

  .9ري النصوص اجلنائية وعدم منح القاضي سلطة أوسع يف حتديد العقابيف تفس

والظاهرة  ، وقد وجهت للمدرسة الكالسيكية بعض االنتقادات مكن حيث كيفية تعاطيها مع القانون اجلنائي
فقد لقيت هذه املبادئ  ، إال أنه بالرغم من ذلك ، باجلرمية مع إمهال شخصية ارم والسيما اهتمامها املبالغ فيه ، اإلجرامية

الذي  1791حيث جند القانون الفرنسي الصادر عقب الثورة الفرنسية لسنة  ، صدى واسعا يف التشريعات اجلنائية أنذاك
وبالتايل يكون غرض العقوبة حسب أنصار هذه املدرسة الدفاع عن اتمع وبصفة  ، 10كرس مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات

  .عامة الردع العام

  المدرسة الكالسيكية الحديثة: ياثان
 ، تزعمها كل من الفرنسي روسي واإليطايل كارارا. ظهرت هذه املدرسة يف النصف األول من القرن التاسع عشر

منتقدة فكرة وجود حرية مطلقة يف  ، مببدأ حرية االختيار األخذأعابت على املدرسة الكالسيكية كون أنصارها يبالغون يف 
تتأثر  ، لكن حريته تلك تظل نسبية ، سبة هلذه املدرسة الفرد بالفعل يتمتع حبرية اختيار تصرفاته والتحكم فيهافبالن ، االختيار

هكذا يعترف أنصار هذا املذهب بفكرة املسؤولية اجلنائية . كما تتأثر بأمور شخصية ، بالظروف واملالبسات املوضوعية
الذين اعترم ظروف معينة أنقصت لديهم حرية االختيار دون أن متحوها املخففة اليت تنطبق على تلك الطائفة من اجلناة 

  11.متاما

                                                             
  55-54ص ، 2010الطبعة األوىل سنة ،  لبنان- زاء اجلنائي،  منشورات احلليب احلقوقية بريوتاجل"، سامي عبد الكرمي حممود-  7
  55نفس املرجع ص -  8
  .40ص  ، 2009الطبعة الثالثة سنة " شرح القانون اجلنائي املغريب القسم العام" عبد الواحد العلمي-  9

  .26ص  ، مرجع سابق،  املعني يف القانون اجلنائي العام املغريب فقها وقضاء،  علوي جعفر-  10
  57ص  ، مرجع سابقاجلزاء اجلنائي،   ، دسامي عبد الكرمي حممو-  11
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مع األخذ  ، لذلك طالب أنصار هذه املدرسة باألخذ يف احلسبان الظروف الواقعية والشخصية لكل جرمية على حدة
  .أخرىواملنفعة االجتماعية من جهة  ، بعني االعتبار يف تقدير العقوبة متطلبات العدالة من جهة

ومن مظاهر تأثره ا اعتبار أن املسؤولية  ، هذا وقد كان ألفكار املدرسة الكالسيكية احلديثة أثرها على التشريع املغريب
وكون اخللل العقلي والضعف العقلي وصغر السن من األمور املؤثرة  ، اجلنائية مبنية على أساس مبدأ حرية االختيار واإلرادة

ووفق أراء  .مع األخذ بفكرة ظروف التشديد والتخفيف ، عتماده احلدين األقصى واألدىن للعقوباتوا ، على تلك املسؤولية
  .املدرسة الكالسيكية احلديثة فإن غرض العقوبة هو حتقيق العدالة والردع العام

  المدرسة الوضعية االيطالية: ثالثا
كان يشتغل طبيبا لألمراض العقلية باجليش  الذي ، أسست هذه املدرسة من قبل الطبيب اإليطايل سيزار لومربوزو

حيث أنكرت كل أثر حلرية االختيار على املسؤولية  ، العديد من املبادئ إىلتوصلت هذه املدرسة  .اإليطايل مبدينة تورينو
عوامل داخلية هذه احلتمية قد تفسرها . اجلربية يف تفسري النشاط اإلجرامي لإلنسان ارمأو اجلنائية واعتنقت فكرة احلتمية 

وإذا كان كل نشاط عن اإلنسان هو نتيجة حتمية .عوامل خارجية طبيعية وبيئية واجتماعيةأو  ، كوجود شذوذ بيولوجي
ليحل حملها مبدأ  ، فإنه جيب استبعاد املسؤولية اجلنائية األخالقية ألن أساسها حرية االختيار ، لعوامل داخلية وخارجية

حلقه عارض من أو  ، وهكذا فإن اإلنسان يعد مسؤوال سواء توافر لديه اإلدراك والتمييز. قانونيةالأو املسؤولية االجتماعية 
  .12أي سواء كان عاقال أم جمنونا مميز أم غري مميز ، عوارض األهلية للمسؤولية اجلنائية

صدى واسعا حيث تأثرت ا " احلتمية البيولوجية للجرمية"أو " ارم بالفطرة" كان لنظرية لومربوزو القائمة على فكرة 

ومن مظاهر تأثر املشرع اجلنائي املغريب بنظرية  ، 1962ومنها التشريع اجلنائي املغريب لسنة  ، جزئيا جمموعة من التشريعات
ف تنفيذ أخذه بنظام التدابري الوقائية واعتبار األمراض العقلية سببا مؤثرا على املسؤولية اجلنائية واعتماده لنظام وق ، لومربوزو

  .ترى هذه املدرسة أن الغرض من العقوبة هو الردع العام واخلاص وحتقيق العدالة .13العقوبة

  اإلتحاد الدولي للقانون الجنائي: رابعا
واهلولندي فان هاميل واألملاين فون  ، البلجيكي أدولف برانس: من طرف ثالثة أساتذة وهم 1889تأسس سنة 

اد يف عملهم من حماولة التوفيق واجلمع بني األفكار والنظريات اليت توصلت إليها املدارس انطلقوا مؤسسو هذا اإلحت .14ليست
وقد كان القصد من وراء ذلك التوصل ألحسن الطرق والوسائل اليت تساعد على حماربة اجلرمية وذلك بعيدا عن  .السابقة

                                                             
  61ص  ، مرجع سابق ،اجلزاء اجلنائي، سامي عبد الكرمي حممود-  12
  44ص  ، 1999الطبعة الثانية سنة  ،  دون ذكر املطبعة، دراسة يف الشخصية اإلجرامية" مبادئ علم اإلجرام"عبد السالم بنحدو -  13
  65ص مرجع سابق ، سامي عبد الكرمي حممود-  14
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لذلك جند مؤسسو هذا االحتاد الدويل للقانون  .15ترجيح لنظرية على أخرىأو ذلك أو االهتمام باالنتصار هلذا االجتاه 
  :قد حاولوا االستفادة من مجيع املدارس ، اجلنائي

واملدرسة الكالسيكية . اليت تنبين عليها املسؤولية اجلنائية ، حيث أخذوا عن املدرسة الكالسيكية فكرة حرية االختيار
فحني أخذوا . لكنهم ركزوا  على أمهية تفريد العقاب ،  الردعاحلديثة أخذوا بفكرة نسبية حرية االختيار وأمهية العقوبة يف

جمرمني بالفطرة وارمني بالصدفة وارمني  إىلعن املدرسة الوضعية االيطالية فكرة التدابري الوقائية وتصنيفهم للمجرمني 
  .املرضى

 ، لجاين كأساس لتوقيع اجلزاء اجلنائيوهكذا فإن األفكار الرئيسية لإلحتاد متثلت يف االعتداد باخلطورة اإلجرامية ل
وكذلك ازدواج اجلزاء اجلنائي يف صوريت العقوبة يف املقام األول مث بالتدابري الوقائية اليت جيب إحاطة تطبيقها بالضمانات 

قانون توقفت اجتماعات هذا االحتاد الدويل لل 1913غاية سنة  إىل .16الكافية والكفيلة حبماية احلقوق واحلريات الفردية

اليت تبنت أفكار ونظريات االحتاد الدويل للقانون " اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي " تأسست  1924ويف سنة . اجلنائي
  .اجلنائي

  حركة الدفاع االجتماعي : خامسا
 ، ية اجلنائيةوقد تبنت موقفا مغايرا يف تفسري اجلرمية والعقاب واملسؤول ، ظهرت هذه احلركة بعد احلرب العاملية الثانية

وذلك بإصالح  ، وهو موقف يقوم على فكرة الدفاع االجتماعي الذي يقصد ا وجوب محاية اتمع وارم معا من اجلرمية
وقد جتسدت فلسفة ونظرية حركة الدفاع  .سلوك مسلك االجرام إىلاتمع ومعاجلة كافة األسباب اليت دفعت بالشخص 

  :االجتماعي يف اجتاهني خمتلفني

 ، أسسه الفقيه االيطايل غراماتيكا والذي يوصف باملتطرف حيث انتقد القانون اجلنائي واملفاهيم اليت يقوم عليها: األول
أو " ال اجتماعي"ويرى بأن الشخص الذي يوصف بأنه جمرم هو فقط شخص  ، كما ال يعترف باجلرمية وال مبفهوم ارم

كما " قانون الدفاع االجتماعي" تيكا باستبعاد القانون اجلنائي واستبداله بـهلذا نادى غراما . 17"مناهض للمجتمع"شخص 
  18"املناهضة للمجتمع"وطالب استبداهلا بفكرة " املسؤولية اجلنائية"انتقد فكرة 

                                                             
  45مرجع سابق ص شرح القانون اجلنائي املغريب القسم العام،  ، عبد الواحد العلمي 15
  67-66ص  ، مرجع سابقاجلزاء اجلنائي،  ، سامي عبد الكرمي حممود. 16
  29ص  ، مرجع سابقاملعني يف شرح القانون اجلنائي العام،   ، علوي جعفر 17
  69ص  ، مرجع سابق ، سامي عبد الكرمي حممود 18



 دراسة في الجزاء الجنائي
 

 
9 

ويقوم على االعتراف بوجود  ، 19يوصف بأنه معتدل وميثله مارك انسل ويعرف باسم الدفاع االجتماعي اجلديد: الثاين
جتسده  ، لكنه حياول تفسري كل ذلك انطالقا من منظور اجتماعي ، وحبرية االختيار وباملسؤولية اجلنائية ، ن اجلنائيالقانو

  .سياسة جنائية قائمة على إصالح اتمع والفرد معا ومحايتهما من السلوك اإلجرامي عرب إعادة تأهيل األشخاص املنحرفني

نظام  ، االختبار القضائي ، إيقاف تنفيذ العقوبة :20يعات احلالية تأثري هذه احلركةومن بني التدابري اليت أدجمت يف التشر
لإلشراف على تنفيذ  ، تعيني قاضي ، اقتراح بدائل جنائية للعقوبات احلبسية قصرية املدة ، اإلعفاء من العقوبة ، نصف احلرية

محاية  إىلواعتربت هذا التأهيل هو السبيل . أهيل ارميتحقق غرض العقوبة هلذه املدرسة بت .محاية حقوق الدفاع ، العقوبة
  .21اتمع ومحاية ارم

  خصائص العقوبة: الفقرة الثانية
وتقوم على مبدأ املساواة وعلى مبدأ الشرعية  ، من أهم اخلصائص اليت تقوم عليها العقوبة أا متتاز بالطابع الشخصي

  .الصفة القضائية إىلباإلضافة 

  شخصية العقوبةمبدأ : أوال
وباستثناء . فال نيابة يف العقوبات ، ويعين أن العقوبة ال ميكن احلكم ا إال على شخص اجلاين وال تنفذ إال يف مواجهته 

  .فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد يف القانون اجلنائي ، املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري

  مبدأ المساواة في الخضوع للعقوبة : ثانيا
واليت جاء فيها  2011رس املشرع هذا املبدأ دستوريا بواسطة الفقرة األوىل من الفصل السادس من الدستور لسنة ك

 ، متساوون أمامه ، اعتباريني مبا فيهم السلطات العموميةأو أشخاصا ذاتيني  ، واجلميع. القانون هو أمسى تعبري عن إرادة األمة"
هو تطبيق نفس العقوبة على األشخاص املرتكبني لنفس السلوك  ، واة أمام العقوبةومبدأ املسا ".وملزمون باإلمتثال له

  .متقاربة من حيث املعطياتأو والذين يرتكبون ذلك السلوك يف ظل ظروف ومالبسات متشاة  ، اإلجرامي

  .مبدأ شرعية العقوبة: ثالثا
وال جيوز كذلك تنفيذ العقوبات إال وفقا  ، القانونويقصد به أنه ال جيوز احلكم إال بالعقوبات املنصوص عليها مبقتضى 

ال جيوز "  23على هذا املبدأ يف الفصل  2011حيث نص الدستور املغريب لسنة  .للتدابري وإلجراءات احملددة يف القانون
  ".ا القانونإدانته إال يف احلاالت وطبقا لإلجراءات اليت ينص عليهأو متابعته أو اعتقاله أو إلقاء القبض على أي شخص 

                                                             
  .30ص  ، رجع سابقم يف شرح القانون اجلنائي العام،  املعني، علوي جعفر 19
  .33-32نفس املرجع،  ص  20
  .233ص  ، 1988—سنة—طبعة ، دار النهضة العربية" علم االجرام وعلم العقاب"حممد جنيب حسين  -  21
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ال " كما أن هذا املبدأ مؤسس يف إطار التشريع املغريب بواسطة الفصل الثالث من القانون اجلنائي الذي ينص على أنه
  ".وال معاقبته بعقوبات مل يقررها القانون ، يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جرمية بصريح القانون

  الصفة القضائية: رابعا
وتدخل القضاء يعترب  ، ذو طبيعة قضائية حبيث ال ميكن العقاب على اجلرائم إال بواسطة القضاءيعترب القانون اجلنائي 

  .ضمانا للحريات الفردية واجلماعية
التنفيذ املباشر للعقوبة يف حق اجلاين ولو اعترف هذا األخري باجلرمية املرتكبة بل دائما  إىلفالدولة ال ميكن أن تلجأ 

 .  ليؤكد هلا حقها يف العقابالقضاء  إىلالدولة تلجأ 

  أنواع العقوبات في التشريع الجنائي المغربي: المطلب الثاني
فتكون أصلية عندما يصوغ احلكم ـا   ، إضافيةأو العقوبات إما أصلية :"من القانون اجلنائي بأن 16ورد يف الفصل 

عندما تكون ناجتـة عـن   أو ا وحدها  وتكون إضافية عندما ال يصوغ احلكم ، عقوبة أخرى إىلوحدها دون أن تضاف 
الفقرة (اإلضافية يف  مت التعرض للعقوبات )الفقرة األوىل(لذا سنحاول التطرق للعقوبات األصلية يف  ".بعقوبة أصلية احلكم
  ).الثانية

  :العقوبات األصلية في التشريع الجنائي المغربي: الفقرة األولى
أما  .لك بالنص عليها صراحة لدى ال ميكن معاقبة أي فرد بغري تلك العقوباتيقرر القانون املغريب أنواع العقوبات وذ

: ضبطية أو جنحية أو فهي جنائية : "خطورا فهي إماأو فيأخذ فيه بعني االعتبار مدى جسامتها  األصلية تصنيف العقوبات
والعقوبات اخلاصة  ، بطية عقوبات جنحيةفالعقوبات املقرر للجنايات تسمى عقوبات جنائية والعقوبات للجنح التأديبية والض

  .22باملخالفات تسمى ضبطية

  :العقوبات الجنائية األصلية: أوال
_ السجن املؤبد _ اإلعدام  :للجنايات وهي على الشكل التايل ةاملقررمن القانون اجلنائي وهي  16نص عليها الفصل 

  .د من احلقوق الوطنيةالتجري_ اإلقامة اإلجبارية _ سنة  30 إىل 5السجن املؤقت من 

                                                             
  .54ص،   ، 2013املطبعة الوراقة الوطنية،  الطبعة الثانية  ، الوجيز يف القانون اجلنائي املغريب القسم العام ، لطيفة الداودي-  22
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تعديل  إىلمعلوم أن كال من عقوبة اإلعدام والسجن املؤبد ال تتحمل التدرج ولذلك فهي التطبيق كما هي دون احلاجة 
شـهر  أو  ، سنة بالنسبة للجنايات 30سنوات و  5: أما العقوبات املؤقتة فهي تتراوح بني حدين ، التصرف فيهاأو منها 

  .23نحومخس سنوات بالنسبة للج

ويف  .وحيق للقاضي أن يستعمل سلطته التقديرية يف تفريد العقوبة وتشخيصها حسب ظروف اجلرمية وشخصية اجلاين
فإن القاضي يستطيع أن يتصرف يف احلدين  ، حالة ما إذا سكت املشرع عن ذكر احلدين للعقوبة اكتفاًء منه بتسميتها فقط

  .يشدد العقوبة فيحكم بثالثني سنة وهو حدها األقصىأو سنوات احلد األدىن وهو مخس  إىلوأن يرتل بالعقوبة 

  :العقوبة الجنحية األصلية: ثانيا
من القانون اجلنائي املغريب فإن العقوبات اجلنحية األصلية هي احلبس مث الغرامـة الـيت    17حسب مقتضيات الفصل 

  .ينوع من التركيزدائرة الضوء  إىلوهلذا سيدفع اتني العقوبتني . 24درهم 1.200تتجاوز 

وهي تنطبق على  ، اليت تعد عقوبة مؤقتة سالبة للحرية ، ومن العقوبات األصلية املقرر يف مواد اجلنح هي عقوبة احلبس
من  35جانب العقوبات احلبسية هناك عقوبة الغرامة وقد عرفها املشرع املغريب يف الفصل رقم  إىل .اجلنح الضبطية و التأديبية

وهو نظام خيتلط . نظام الدية إىلوكانت ترجع يف أصلها  ، والغرامة كعقوبة عرفتها جل التشريعات القدمية .يالقانون اجلنائ
. ت يف التشريعات احلديثة عقوبة خالصة خالية من معىن التعويضأصبجأن  إىلمت تطورت بعد ذلك  ، يف العقوبات بالتعويض

أما إذا  ، من القانون اجلنائي 17درهم حسب الفصل  1.200تعدى وهكذا تعد الغرامة عقوبة  من جنحية أصلية عندما ت
من نفس القانون ميكن أن الرتول  150غري أنه بإعمال الفصل  ، حينذاك ال تكون عقوبة جنحية ، كانت أقل من هذا املبلغ

من  112يق للفصل تطب ، درهم ومع ذلك فإن اجلرمية تظل جنحية ضبطية 1.200أقل من  إىلبالغرامة من اجلنح الضبطية 
  .القانون اجلنائي

  :العقوبات الضبطية األصلية: ثالثا
  :هي تالعقوبات الضبطية األصلية اليت تطبق يف املخالفا

 .اعتقال تقل عن شهر.1

 ).25.93من القانون اجلنائي بتعديل بالقانون  18الفصل (ألف و مائتني  إىلالغرامة من ثالثني درمها .2

  :25من القانون اجلنائي مبجموعة من املالحظات 18به الفصل  على ما جاء الفقه بعضوعلق 
                                                             

   56ص .مرجع سابق ، الوجيز يف القانون اجلنائي املغريب القسم العام ، لطيفة الداودي -  23
 1.81.283املغري مبوجب بعض مقتضيات القانون اجلنائي الصادر بتنفيذه ظهري شريف رقم  3.80مت تغيري هذه الفقرة مبوجب الفصل األول من القانون رقم  - 24

  .1982ماي  15مدرج باجلريدة الرمسية بتاريخ ). 1986ي ما 6- 1402رجب  11بتاريخ 
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وهو يف  "االعتقال"أن املشرع بالنسبة للمخالفات قد أوجد نوع من العقوبات السالبة للحرية أطلق عليه مصطلح .1
وبـة  فإن عق ، من القانون اجلنائي 29إذ طبقا للفصل ، خصوصا من حيث التنفيذ ، حقيقته ال خيتلف يف شيء عن احلبس

اخلارج فيما عدى يف حالة ثبوت عجـز  أو يف ملحقتها مع الشغل اإلجباري يف الداخل أو االعتقال تنفذ يف السجون املدنية 
 .وهي نفس الكيفية اليت تنفذ ا عقوبة احلبس تقريبا ، بدين

د وهي أدىن شهر فإن أقل مدة هي يوم واح إىلج ال تصل .من ق 18إذا كانت أقصى مدة لالعتقال طبقا للفصل .2
 .26مدة للعقوبة السالبة للحرية يف نصوص القانون اجلنائي املغريب

ومن أمهها  ، يتم استخالص الغرامة باعتبارها عقوبة أصلية ضبطية بنفس الشروط اليت تستخلص ا الغرامة اجلنحية.3
 .تنفيذ الغرامة عن طريق اإلكراه البدين

  :يع الجنائي المغربيالعقوبات اإلضافية في التشر: الفقرة الثانية
وتشمل  ، 27عندما تكون ناجتة عن احلكم بعقوبة أصليةأو  ، تكون العقوبة إضافية عندما ال يصوغ احلكم ا وحدها

كل من احلجز القانوين والتجريد من احلقوق الوطنية واحلرمان املؤقت من ممارسـت   36العقوبات اإلضافية حسب الفصل 
املؤقت من احلق يف املعاشات الـيت تصـرفها الدولـة    أو وكذا احلرمان النهائي . العائليةأو ة املدنيأو بعض احلقوق الوطنية 
بصرف النظر عن املصادرة املقرر يف تـدبري   ، أيضا املصادرة اجلزئية لألشياء اململوكة للمحكوم عليه ، واملؤسسات العمومية

  .ونشر احلكم الصادر باإلدانة ، وقائي وكذلك حل الشخص املعنوي

  :الحجر القانوني: أوال
ويعرف الفصل  ، حرمان احملكوم عليه بعقوبة جنائية من مباشرة حقوقه املدنية إىليؤدى نطق احملكمة باحلجز القانوين 

  .من القانون اجلنائي احلجر القانوين بأنه حرمان احملكوم عليهم من مباشرة حقوقه املالية طوال مدة تنفيذ العقوبة األصلية 38

وحتديد العقوبات  ، تفاد من التعريف املقدم للحجز القانوين أنه يتعلق باألشخاص احملكوم عليهم بعقوبات أصليةو املس
وحىت يعتد بالعقوبة اجلنائية األصلية لإلنتقاص من أهلية احملكوم عليه البد أن يكون القرار صادر عـن   ، 28اجلنائية لوحدها

أما قبل ذلـك فتكـون   . احملكوم عليه فاقد األهلية األداء أصبج كان كذلك إال وومىت ، احملكمة ائيا غري قابل للطعن فيه
احلرمان احملكوم عليه من مباشرة حقوقه املالية تعـين عـدم    إىلالتعريف يف واإلشارة  .التصرفات اليت متت من قبل صحيحة

                                                                                                                                                                                                          
  456ص  .مرجع سابق ، شرح القانون املغريب القسم العام ، عبد الواحد العلمي  25
  .جلنائية املغربيةا من اموعة 30اعتماد على الفصل وذلك ب  26
  .من القانون اجلنائي 18وهو ما نصت عليه الفقر الثانية من الفصل   27
  .من القانون اجلنائي 37ل الفص  28
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حقا أو يب عن املطالبة القضائية كالتزام عليه وال جي ، إدارا بأال يقاضى عنها كمدعي أمام القضاءأو إمكانية التصرف فيها 
  .له أكثر من هذا ميكن أن ميتد احلجر القانون حىت لألموال أبناءه

  .الحرمان المؤقت من بعضهاأو التجريد من الحقوق الوطنية : ثانيا
افية كالتجريـد مـن   جانب العقوبة األصلية عقوبات إض إىلوبالنظر لألفعال اإلجرامية اليت ارتكبها اجلاين فقد يصدر 

  .العائليةأو املدنية أو احلرمان مؤقتا من بعض احلقوق الوطنية أو احلقوق الوطنية 

إال أن هذا التجريد يتخـذ   ، وتعد عقوبة التجريد من احلقوق الوطنية عقوبة أصلية تقرر اجلرائم السياسية ملدة حمددة
كما تعد عقوبة احلرمان املؤقت من بعض  ، 29لسياسية وغري السياسيةحيكم ا يف اجلرائم اأو عقوبة إضافية للعقوبة األصلية 

و يكون احلكم ا اختياريا إذ تتراوح مدا ما بني سنة وعشر سنوات كما . العائلية عقوبة جزئيةأو املدنية أو احلقوق الوطنية 
عشرين سنة وفق ملـا جـاء يف    ىلإوقد ترتفع مدة احلرمان عن هذا احلد  ، من القانون اجلنائي 40نص على ذلك الفصل 

  .من القانون اجلنائي 197و 180الفصل 

  .المؤقت من الحق في المعاشاتأو الحرمان النهائي : ثالثا
غري أن هذا احلرمان ال ميكن أن  ، ولذلك ال تكون يف املخالفات واجلنح ، ال تتقرر هذه العقوبة إال مع العقوبة اجلنائية

مع مراعاة األحكام الواردة يف أنظمة املعاشات يف هـذا الشـأن    ، أكثرأو بالنفقة على طفل يطبق على األشخاص املكلفني 
كذلك ال جيوز احلكم ا يف اجلنايات اليت تصدر فيها احملكمة احلكم بالعقوبة اجلنائية فقط لتوفر األسباب التخفيف وهـي  

  .30ائية ومؤقتة

وذلك يف كل اجلنايـات   ، تنصيص عليها يف احلكم إىلانون دون احلاجة ق بقوة القيوتكون النهاية دائما إلزامية والتطب
ال أو لمحكمة أن حتكم ا جيوز ل أما املؤقت فهي اختيارية دائما أي .31بالسجن املؤبدأو اليت تقضى فيها احملكمة باإلعدام 

  .تفعل يف احلاالت اليت تصدر فيها احلكم بالعقوبات اجلنائية

  :المصادرة: رابعا
بعض مـن  أو ووضح بأا متليك الدولة جزًء من أمالك احملكوم عليه  ، من القانون اجلنائي املصادرة 42الفصل قرر 

مـن   42على أنه ميكن للمحكمة أن حتكم مبصادرة املنصوص عليها يف الفصل  1.44كما ينص الفصل  ، أمالك له معينة
  .هذا القانون إذ تعلق األمر باجلرمية اإلرهابية

                                                             
  .328،  ص 2016الطبعة الثانية  اجلزء األول القانون اجلنائي العام،  مطبعة مرجان،  يف شرح القانون اجلنائي املغريب ،  املختصريحممد العروص -  29
  ).اجلنائي(من القانون  41الفقرة األوىل من الفصل   30
  60: انون اجلنائي املغربني مرجع سابق،  صالقاهليكلة الوجيز يف  ، لطيفة الداودي  31



 دراسة في الجزاء الجنائي
 

 
14 

نسبة أو ويقصد باألوىل مصادرة جزء  ، املصادرة اجلزئية و املصادرة العينية: نوعني إىلملصادرة كعقوبة إضافية وتتفرع ا
  .ومن الناذر أن تشمل مجيع أموال احملكوم عليه ، النصف مثالأو معينة من أمالك احملكوم عليه كالثلث 

 199وهذه احلاالت منصوص عليها يف الفصل  ، القانونوال حيكم باملصادرة اجلزئية إال يف احلاالت اليت يسمح بذلك 
يف حني أن املصادرة العينية فهي تتعلق باألشياء اليت هلا دور يف ارتكاب اجلرمية وتشمل األشياء واألدوات . من القانون اجلنائي

من الفوائد اليت كوفئ ا  وكذلك املنح وغريها. اليت حتملت منهاأو اليت كان تستعمل يف ارتكاب اجلرمية أو اليت استعملت 
أما  ، وجيوز احلكم ا ولو مل ينص عليها القانون يف مجيع اجلرائم اليت تعد جنايات ، كانت معدة ملكافئتهأو مرتكب اجلرمية 

  .خمالفات فال جيوز احلكم ا إال يف األحوال اليت يوجد فيها نص قانوين صريحأو يف اجلرائم اليت تعد جنحا 

  :شخص المعنويحل ال: خامسا
حل الشخص املعنوي هو منعه مـن مواصـلة   : "من القانون املغريب جنده أنه ينص على أن 47الفصل  إىلبالرجوع 

ويترتب عنـه تصـفية أمـوال     ، متصرفني آخرينأو مسريين أو النشاط االجتماعي ولو حتت اسم آخر وبإشراف مديرين 
  ."صوص عليها يف القانون وبنص صريح باحلكم باإلدانةوال حيكم به إال يف األحوال الن ، الشخص املعنوي

اجلمعيات أو وتعترب عقوبة احلل من العقوبات املستحدثة خصيصا ملواجهة اإلجرام الذي قد تباشر لألشخاص املعنويني 
  .32غريها وهي عقوبات تناسب الشخص املعنويأو الشركات أو 

 ، 33نون ويشترط أن ينص احلكم عليها يف منطوقه بشـكل صـريح  وال تصدر العقوبة احلل يف األحوال اليت يقرها القا
 ، ولكي تتحقق عقوبة احلل غايتها مينع تكوين الشخص املعنوي من جديد ولو باسم شخص آخر وبإرادة أشخاص آخـرين 

  .تصفية األمالك الشخص املعنوي املنحل إذا وجدت 47ولضمان هذه النتيجة قرر الفصل 

  :نشر الحكم: سادسا
فقد يقصد ا دئة الضحية ورد االعتبار  ، ي والشخص املعنوي وغايتها متعددةه العقوبة على الشخص الطبيعتطبق هذ

كما يقصد ا إبالغ احلقيقة للجمهور ورفع املغالطات اليت رمبا وقع  ، حيكم به يف اجلرائم القذف والسب إليه كالنشر الذي
  .فيها نتيجة تصرف احملكوم عليه

 ، ادات الغري القانونية يف األسعارشر مبجرد التشهري باجلاين وتشنيع تصرفه كاألحكام الصادرة يف موضوع الزيوقد حيكم بالن
وتكون  ، بديلةأو إضافية أو أن العقوبات إما حصرية  إىل 14أن مشروع القانون اجلنائي نص يف املادة  إىلوجتدر اإلشارة 

                                                             
  .من القانون اجلنائي 127الفصل   32
  .من القانون اجلنائي 47الفصل   33
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لعقوبة السالبة للحرية وقد تضاف إليها عقوبة إضافية عندما ال ميكن احلكم ذه العقوبة بديلة عندما ميكن احلكم ا كبديل ل
  .األخرية لوحدها

املادة  فبحسب ، العقوبات البديلةقد استحدثت جمموعة من  34أن مسودة مشروع القانون اجلنائي إىلوجتدر اإلشارة 
  :فإن العقوبات البديلة هي هذه املسودة من 35.2

 .نفعة العامةالعمل من أجل امل  .1

 .الغرامة اليومية .2

 .تأهيليةأو عالجية أو فرض تدابري رقابية أو تقييد بعض احلقوق  .3

من مشروع القانون  35-4املادة  وأكدت .نص على احلاالت اليت ال تطبق فيها العقوبات البديلة 35-3يف حني أن املادة 
  :بالعقوبة البديلة جيب عليها اجلنائي فعندما تقرر احملكمة استبدال العقوبة السالبة للحرية

 .أن حتكم بالعقوبة احلبسية األصلية  .1

 .أن تقرر استبداهلا بعقوبة بديلة وحتديد االلتزامات الناجتة عنها .2

أن تشعر احملكوم عليه بأنه يف حالة عدم تنفيذه لاللتزامات املفروضة عليه فإن سيتم تنفيذ العقوبات األصلية احملكوم  .3
  .ومبوافقته بعد إشعاره حبقه يف الرفضا عليه يف اجللسة 

   

                                                             
،  على 2017دجنرب  6ه يوم األربعاء ،  مت اإلطالع عليwww.justice.gov.maمسودة مشروع القانون اجلنائي،  منشور باملوقع االلكتروين لوزارة العدل،   -34

  .21:17الساعة 
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  .المبادئ األساسية للتدابير الوقائية وأنواعها: المبحث الثاني
إال أا مل تعد هي الوسيلة  ، رغم االعتراف الكبري بأن العقوبة هي وسيلة اتمع التقليدية واألساسية ملكافحة اجلرمية

ت أصبجاحبه تطور يف حتديد األغراض املبتغاة من اجلزاء اجلنائي إذ حيث أدى تطور الفكر اجلنائي والذي ص ، الوحيدة
فكان البد من إجياد صورة أخرى للجزاء  ، خاصة الغرض النفعي هلا ، العقوبة قاصرة مبفردها عن حتقيق تلك األغراض
واليت دف  ، 35اء اجلنائيفظهرت التدابري الوقائية كصورة جديدة للجز ، اجلنائي تساهم مع العقوبة يف حتقيق تلك األغراض

  .36إصالحه وإعادة تكييفه مع اتمع إىلاإلنتقام منه وإمنا أو ال إليالم ارم 

ولعل السبب األبرز لظهور نظام التدابري الوقائية  هو وجود بعض احلاالت اليت تنتفي فيها املسؤولية اجلنائية لعدم توافر 
وذلك لدى بعض الفئات االجتماعية كاانني والصغار عدميي التمييز  ، والعلم الركن املعنوي للجرمية القائم على اإلرادة

حتديد املبادئ األساسية للتدابري  إىلاألمر الذي يدفعنا . والذين ال ميكن ترتيل العقوبات عليهم وإال كان من التعسف والظلم
  ).املطلب الثاين(ون اجلنائي املغريبقبل التطرق ألنواعها يف القان) املطلب األول(الوقائية واملقصود منها 

  ماهية التدابير الوقائية وأغراضها: المطلب األول
طورات اليت عرفها واليت سامهت يف وقوف على ظروف نشأته والتالبد ملعرفة املبادئ األساسية هلذا النظام القانوين من ال

األغراض اليت دف هلا هذه التدابري الوقائية ومتييزها عن  قبل التطرق لتحديد) الفقرة األوىل(حتديد مفهومه وبيان املقصود منه
  ).الفقرة الثانية(العقوبة

  .نشأة التدابير الوقائية والمقصود منها: الفقرة األولى

  .نشأة التدابير الوقائية: أوال
وهذه التدابري  ، عاصرتدابري األمن من أهم ما ابتدعه الفكر اجلنائي املأو  االحترازيةأو يعد نظام التدابري الوقائية 

وجعل اجلزاء متناسبا  ، مستوحاة من فلسفة  املدرسة الوضعية اليت تؤسس املسؤولية اجلنائية على املصلحة االجتماعية من جهة
  .37مع خطورة ارم من جهة أخرى

دفاع عن ذلك أن نشأة هذا النظام ترافق مع ظهور أزمة اجلزاء الذي كان يقتصر على العقاب كمؤسسة وحيدة لل
حيث تبني أنه مهما تشدد املشرع يف العقاب فإن عدد اجلرائم  ، اتمع ضد ارمني مبا حتققه من الردعني العام واخلاص

                                                             
  85: ص عبد الكرمي حممود،  اجلزاء اجلنائي،  مرجع سابق،  سامي -  35
  .135: ص 2002سليمان عبد املنعم،  مبادئ علم اجلزاء اجلنائي،  مطبعة جامعة القاهرة،  دون طبعة،  سنة  -  36
  .285: ص ، 2015القانون اجلنائي املغريب،  مطبعة وراقة سجلماسة،  الزيتون مكناس،   دون طبعة سنة ،  شرح القسم العام من نور الدين العمراين -  37
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التشكيك يف مقدرة العقوبة وحدها على  إىلوهذا ما نبه املهتمني باال اجلنائي  ، وخصوصا الفظيعة منها منها يف ازدياد
  .38وضمان اإلستقرار واألمن حتقيق الدفاع عن اتمع

حيث اختذت  ، فالتدابري الوقائية عرفت كإجراءات متفرقة ال جيمعها نظرية واحدة قبل ظهور املدرسة الوضعية اإليطالية
لكن الفضل احلقيقي يف  ، 39صور خمتلفة كتدابري إدارية مث صور عقوبات تبعية وإضافية كاملصادرة واحلرمان من بعض احلقوق

  .ع للمدرسة الوضعية وذلك بوضعها يف صورة نظرية عامة متضمنة لعناصرها وحمددة ألحكامهاظهورها يرج

احلتمية أي أن اإلنسان جمرب على أو حيث أنكرت هذه املدرسة على اإلنسان ارم حرية االختيار وتبنت مبدأ اجلربية 
التكوين البدين والعضوي والنفسي للجاين  إىلة ترجع وذلك نتيجة لنوعني من العوامل األوىل داخلي ، ارتكاب اجلرمية ال خمري
ومن مث فإنه ال حق يف تطبيق العقوبة عليه إليالمه بل جيب عالجه لتفادي اخلطورة  ، ظروف البيئة إىلوالثانية خارجية ترد 
رمية إال مظهرا يدل على فال يعترب ارتكاب اجلاين للج. وذلك عن طريق إخضاعه لعدة تدابري وقائية ، 40اإلجرامية الكامنة لديه

ارتكاب جرمية  إىلفال يعود ارم  ، وعلى اتمع أن يعي بضرورة نزع هذه اخلطورة ، اخلطورة اإلجرامية الكامنة فيه
  .41أخرى

الذي وضع مشروع قانون العقوبات  كارل ستوسللعامل  وكانت أوىل احملاوالت يف االعتراف بالتدابري الوقائية
جانب العقوبة صورتا  إىلت متثل أصبجأن  إىلوبعدها بدأت تغزو التشريعات اجلنائية املقارنة  ، 1893السويسري عام 

  .42اجلزاء اجلنائي

جانب العقوبة حيث ظهرت يف جمموعة القانون اجلنائي املغريب  إىلومل يتخلف املشرع املغريب يف األخذ ذه التدابري 
وحبصول املغرب على اإلستقالل . مغلفة حتت ستار اسم العقوبات اإلضافيةيف عهد احلماية مجلة من التدابري  1953لسنة 

ظهرت هذه التدابري بشكل جلي يف اجلزء الثاين من الكتاب األول من اموعة  1962وصدور جمموعة القانون اجلنائي سنة 
د على إدخال بعض التعديالت كما أدخل عليها مشروع القانون اجلنائي اجلدي ، 10443لغاية الفصل  61ابتداءا من الفصل 

  .اجلوهرية عليها واليت سنتطرق هلا فيما بعد

                                                             
  .466: ص ،  شرح القانون اجلنائي املغريب القسم العام،  مرجع سابق، العلميعبد الواحد  -  38
  .357: ص ن اجلنائي العام،  مرجع سابق، ،  املختصر يف شرح القانون اجلنائي املغريب اجلزء األول القانوالعروصيمصطفى  -  39
  231: ص حممد جنيب حسين،  دروس يف علم االجرام وعلم العقاب،  مرجع سابق، -  40
  .357: ص ي،  مرجع سابق، صمصطفى العرو -  41
  .86: صعبد الكرمي حممود،  اجلزاء اجلنائي،  مرجع سابق،  سامي  -  42
  .467: ص ،  مرجع سابقالعلميعبد الواحد  -  43
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  .المقصود بالتدابير الوقائية وخصائصها: ثانيا
الفردية القسرية اليت يرصدها اتمع للدفاع عن نفسه ضد اخلطورة اإلجرامية  اإلجراءاتيقصد بالتدابري الوقائية جمموع 

نظام "وعرفها األستاذ عبد الواحد العلمي بأا . 44جرمية تالية الرتكابيت قد تدفعه الكامنة يف شخص مرتكب اجلرمية وال
وا حبكم استعدادهم اإلجرامي مهيئني أكثر أصبجقانوين يرمي أساسا حلماية اتمع من اخلطر الكامن يف بعض األفراد الذين 

ويكون ذلك  ، ائدين واألحداث ومدمين املخدراتاالجتماعي كاانني والع االضطراب إىلالرتكاب ما من شأنه أن يؤدي 
  .45"بقصد إعانتهم على استرداد مكانتهم ودورهم يف اتمع إصالحهمذيبهم وأو إما بالتحفظ عليهم وإما بعالجهم 

  : ومن خالل ما سبق يتضح أن التدابري الوقائية تتميز باخلصائص التالية

وختضع لقاعدة شرعية اجلرائم  ، ئية كالعقوبات مصدرها دائما هو القانونفالتدابري الوقا: شرعية التدبري الوقائي. 1
من القانون اجلاين  الثامنوهو ما أكد عليه الفصل   ، وال ميكن احلكم به ما مل يرد بشأنه نص قانوين صريح ، والعقوبات

ومبقتضى مبدأ شرعية . ررة يف القانونالذي ينص على أنه ال جيوز احلكم بأي تدبري وقائي إال يف األحوال وطبق الشروط املق
مصدر آخر من  إىلأو القياس  إىلجلوء أو فإن القاضي يبقى مقيدا بالنص الذي يقرر التدبري دومنا جتاوز  ، التدبري الوقائي
  .46مصادر القانون

الفردية وتوقيا للرتوات حيث أنيط بالقضاء مهمة إنزال التدابري الوقائية بغية صيانة احلرية : قضائية التدبري الوقائي .2
يتبع فيه القاضي كل  ، 47واهلوى ومحوح اإلعتسافن فال سبيل إلنزال تدبري على أي شخص ما مل يصدر به حكم قضائي

  .إجراءات التحقيق يف الدعاوى

ص مواجهتها تنشأ حني يرتكب الشخ إىلفاخلطورة اإلجرامية اليت يتجه التدبري الوقائي : شخصية التدبري الوقائي. 3
أي أن التدبري ال يوقع إال على من  ، ويهدف إنزال التدبري الوقائي عليه مواجهة احتمال ارتكابه جرمية تالية ، بالفعل جرمية

إال أنه قد خيرج عن نطاق هذه اخلاصية ليمتد أثر  ، مشاركاأو مسامها أو ارتكب اجلرمية لوحده سواء كان فاعال أصليا 
  .48من القانون اجلنائي 89و 62كم باملصادرة العينية املنصوص عليها يف الفصل مثل احل ، التدبري لغري اجلاين

                                                             
  .86: ص عبد الكرمي حممود،  اجلزاء اجلنائي،  مرجع سابق،  سامي -  44
  .462/463: صمرجع سابق،     شرح القانون اجلنائي املغريب القسم العام ،العلميعبد الواحد  -  45
  .287: ص ،  شرح القسم العام من القانون اجلنائي املغريب،  مرجع سابق، نور الدين العمراين -  46
  .344: ص ،  2002،  سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة والتدابري االحترازية،  شركة اجلالل للطباعة،  بكار ن موسىحس حامت -  47
  .361: ص املختصر يف شرح القانون اجلنائي املغريب اجلزء األول القانون اجلنائي العام،  مرجع سابق ، العروصي مصطفى -  48
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فرغم كون بعضها  ، وذلك بالنظر لكوا سالحا يستعمله اتمع ملكافحة اإلجرام: اتصافها بطابع اإلكراه والقسر. 4
فهي تطبق يف  ، رضا الشخص املعين إال أن توقيعها ال يتوقف على ، اإليداع يف مؤسسات فالحيةأو تشكل تدابري عالجية 

  .49رفضه هلاأو مواجهته بصرف النظر عن قبوله 

فإذا  ، وذلك ألن التدابري الوقائية ترتبط باخلطورة اإلجرامية عند فرضها وجودا وعدما: خاصية انعدام حتديد املدة. 5
والقاضي بالتايل يقتصر دوره يف حتديد  ، زالت اخلطورة اإلجرامية زال معه التدبري الواقع على الشخص والعكس صحيح أيضا

  .50الذي يتوقف على نتائج التأهيل والعالج ، تاريخ بداية تطبيق التدبري املالئم دون تاريخ زواله

حيث تشمل  ، فمجال إعمال هذه التدابري هو أوسع بكثري مقارنة بنطاق تطبيق العقوبات: 51اتساع نطاق تطبيقها. 6
  .52سؤولني جنائيا كاملختلني عقلياعدة فئات وإن كانوا غري م

  .أغراض التدابير الوقائية وعالقتها بالعقوبة: الفقرة الثانية
الردع اخلاص كغرضني ملكافحة الظاهرة اإلجرامية فإن حتقيق الردع العام و إىلبق بيانه إذا كانت العقوبة تسعى كما س

إال أن هذا ال ينفي وجود عالقة بني العقوبة ) أوال(مغايرة التدابري الوقائية تسعى لنفس الغرض ولكن بفهم وتفسري ووسائل
  ).ثانيا(والتدابري الوقائية وإمكانية اجلمع بينهما

  .أغراض التدابير الوقائية: أوال
تنحصر أغراض التدابري الوقائية يف حتقيق ما يعرف بالردع اخلاص وذلك باختاذ االجراءات اليت حتول دون وقوع جرائم 

ومن مت فإن التدبري ال يتقرر إال ملواجهة تلك اخلطورة  ، ن جانب أولئك الذين توافرت لديهم خطورة إجراميةيف املستقبل م
مواطن شريف وقابل للتعايش مع جمتمعه على ذات األسس والقيم اإلجتماعية السائدة  إىلوحتويل ارم  ، والقضاء عليها

حتقيق الشعور بالعدالة والردع العام الغرضني  إىلغري أن العقوبة دف أيضا ويف هذا يشترك التدبري الوقائي مع العقوبة . 53فيه
  .الذين ال حمل هلما يف التدبري الوقائي

                                                             
  .137: ص علم اجلزاء اجلنائي،  مرجع سابق،  ،  مبادئعبد املنعمسليمان    -  49
  .362: صاملختصر يف شرح القانون اجلنائي املغريب اجلزء األول القانون اجلنائي العام،  مرجع سابق،  ، العروصيمصطفى  -  50
  .288: صشرح القسم العام من القانون اجلنائي املغريب،  مرجع سابق،    ، العمرايننور الدين  -  51
  .وما يليها 470: صمرجع سابق،   .شرح القانون اجلنائي املغريب،  القسم العام عبد الواحد العلمي: د من التفصل حول خصائص التدابري الوقائية انظرللمزي -  52
  .88: ص عبد الكرمي حممود،  اجلزاء اجلنائي،  مرجع سابق،   سامي -  53
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أو  ، فالغرض احلقيقي اليت تستهدفه التدابري الوقائية هو استئصال العوامل اإلجرامية عند اجلاين بالعالج والتهذيب
  . 54نع من توافرت لديه اخلطورة اإلجرامية من إحداث ضرر يف املستقبلاستئصال اجلاين نفسه إذا ثبتت استحالة م

إذ ال تسعى إليالم الشخص بنفس درجة اإليالم  ، حتقيق العدالة ألا ليست شرا يقابل شر اجلرمية إىلفالتدابري ال تسعى 
كما ال تستهدف حتقيق  ، ورةالذي يتناسب ودرجة اخلطأ الذي اقترفه بل ترتبط باخلطورة وجودا وعدما ودرجة هذه اخلط

الردع العام أي التخويف والتهديد كي ينصرف اآلخرون عن التفكري يف اجلرمية وذلك لكوا تةاجه حالة فردية توافرت لديها 
ولتحقيق هذه األغراض البد لتطبيق التدابري الوقائية من  .55مع إمكانية حتققه عرضا وبشكل غري مقصود ، اخلطورة اإلجرامية

  :توافر شرطني اثنني ومها

إذ يتعني أن يرتكب املتهم جرمية حىت يتصور أن يثور البحث يف إنزال التدبري : شرط اجلرمية السابقة: الشرط األول
وقائي على شخص مل يرتكب جرمية رد حيث أن السماح بإنزال التدبري ال ، وذلك محاية للحريات الفردية ، الوقائي به

  .56احتمال أن يرتكبها يف املستقبل هو عدوان خطري على احلريات الفردية

إذا كان أساس العقوبة هو ارتكاب الفاعل جلرمية من اجلرائم فإن أساس  :توافر اخلطورة اإلجرامية :الشرط الثاين
 .57لشخص الذي خيشى من ارتكابه لفعل قد يضر باتمع يف املستقبلالتدابري الوقائية هو اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف ا

وتعرف اخلطورة اإلجرامية بأا هي استعداد يتواجد لدى الشخص مبقتضاه يكون من احملتمل إقدامه على ارتكاب جرائم يف 
  .59هي احتمال ارتكاب ارم جرمية تاليةأو  ، 58املستقبل

ي أن املشرع املغريب مل يربز حالة اخلطورة بل ترك األمر يف حتديدها للسلطة والواضح من مقتضيات القانون اجلنائ
ظروف حياته  ، السوابق اجلنائية للجاين ، معتمدين على بعض الدالالت والعالمات مثل اجلرمية السابقة ، التقديرية للقضاة

  .60رموكل مايتعلق بشخص ا ، الفردية والعائلية واالجتماعية وكذا حالته النفسية

                                                             
كتوراه الدولة يف القانون اخلاص،  جامعة القاضي عياض،  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية لنيل دأمينة عتيوي،  شرعية تنفيذ اجلزاء اجلنائي،  أطروحة  - 54

  .111: ص،  2004/2005مراكش،  السنة اجلامعية 
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  .247: ص جع سابق، وعلم العقاب،  مر اإلجرامحممد جنيب حسين،  دروس يف علم  -  56
  .473: صشرح القانون اجلنائي املغريب القسم العام،  مرجع سابق،   ، عبد الواحد العلمي -  57
  .370: صاملختصر يف شرح القانون اجلنائي املغريب اجلزء األول القانون اجلنائي العام،  مرجع سابق،   ، مصطفى العروصي -  58
  .248: ص وعلم العقاب،  مرجع سابق، ،  اإلجرامحممد جنيب حسين،  دروس يف علم  -  59
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  .عالقة التدابير الوقائية بالعقوبة: ثانيا
بة والتدابري الوقائية سوى القول أن هناك جوانب اتفاق وجوانب نقاش حول طبيعة العالقة بني العقوال يسعنا يف غمار ال

إال أن النقاش  .تمعاختالف بني النظامني ولكل منهما أهدافه وجماالته اإلصالحية اليت ال غىن عنها يف مكافحة اإلجرام يف ا
حيث انقسم الفقه ذا اخلصوص  ، 61الذي أثري ذا اخلصوص هو حول إشكالية اجلمع بني العقوبة والتدبري الوقائي من عدمه

  :اجتاهني إىل

يقول بعدم إمكانية اجلمع بينهما وذلك بالنظر لالختالف القائم بينهما يف الطبيعة واألساس الفلسفي : اإلجتاه األول
فالعقوبة تعترب مبثابة تكفري عن جرمية وقعت بالفعل يف حني أن التدابري الوقائية هي إجراء يواجه جرما حيتما أن  ، راضواألغ

كما أنه إذا كانت العقوبة تستند على اإلرادة احلرة وتقوم على اخلطأ فإن التدابري تواجه اخلطورة  ، حيدث يف املستقبل
فإذا كانت العقوبة تسعى  ، كما خيتلفان على مستوى األغراض ، عدم توافرهاأو ؤولية اإلجرامية بغض النظر عن توافر املس

وبالتايل ال  ، 62لتحقيق الشعور بالعدالة والردع بنوعيه فالتدابري تسعى فقط لتحقيق الردع اخلاص الذي ال ينطوي على اإليالم
من املؤمتر  االجتاه الغالب يف الفقه واملدعوم وهذا هو .لعالجميكن اجلمع بينهما حىت ال خيضع احملكوم عليه لنوعني خمتلفني من ا

  .195363ومؤمتر روما سنة  1950الدويل للعقوبات الذي انعقد بالهاي سنة 

حيث  ، وذلك على أساس أن العقوبة جزاء للمجرم على ما اقترفه من إمث ، يقول بإمكانية اجلمع بينهما: االجتاه الثاين
أما التدابري الوقائية فإا مقررة حلماية اتمع من اخلطورة  ، م أنه أهال لتحمل املسؤولية اجلنائيةجيب أن توقع عليه ما دا

 إىلاملاضي أما التدابري الوقائية فتتجه  إىلإذ ال تعارض بني األمرين فالعقوبة تتجه  ، اإلجرامية الكامنة يف شخص اجلاين
  .64أهداف العقوبة وهلا أهداف اجتماعية ال تتعارض مع ، املستقبل

وقد اعتنقت بعض التشريعات اجلنائية هلذا االجتاه حيث يطلق عليها بالتشريع الثنائي  لكونه يسمح بالتعايش بني العقوبات 
  .65ومن ضمن هذه التشريعات اجلنائية هناك التشريع اللبناين وقانون العقوبات السوري والقانون اجلنائي املغريب ، والتدابري

                                                             
  :للمزيد من التفصيل يف هذا اخلصوص انظر -  61
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  أنواع التدابير الوقائية في التشريع الجنائي المغربي:ني المطلب الثا
وذلك دف محاية اتمع من احتمال ارتكاب اجلاين  ، إن أغلب التشريعات اجلنائية أخذت مببدأ ازدواج اجلزاء اجلنائي

احلكم  إىلل اللجوء مما جيع، خصوصا ان العقوبة مل تعد تقوم بدورها يف حتقيق الردع بنوعيه، جلرائم أخرى يف املستقبل
  .بالتدابري الوقائية ضرورة حتمية 

 إىل 61ولقد نص املشرع على التدابري الوقائية ضمن الباب األول من القانون اجلنائي املغريب وبالتحديد من الفصل 
معتمدا يف ذلك )فقرة ثانية (وتدابري وقائية عينية ) فقرة أوىل(تدابري وقائية شخصية إىلحيث يتبني انه قسمها ، 92الفصل 

  66.على تقسيم عملي وليس علمي 

  التدابير الوقائية الشخصية:الفقرة األولى
وميكن التمييز يف اطار هذا ، من القانون اجلنائي املغريب6167تناول املشرع املغريب التدابري الوقائية الشخصية يف الفصل 

  .قوق وأخرى عالجيةالنوع بني التدابري بني تدابري ماسة باحلرية وتدابري سالبة للح

  التدابير الوقائية الشخصية الماسة بالحرية:أوال  
، ويشمل اإلقصاء. يعد هذا النوع من التدابري من أخطر أنواع التدابري الشخصية الوقائية ألنه ميس حرية االفراد

  .والوضع يف مؤسسة فالحية، املنع من اإلقامة، اإلجبارعلى اإلقامة مبكان معني

إيداع العائدين اللذين تتوفر فيهم الشروط املبينة يف :"بأنه 63رف املشرع املغريب اإلقصاء يف الفصلع :ـ اإلقصاء1
  ".االجتماعي االحنرافداخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقومي ، 66و65الفصلني 

د تنفيذ العقوبة اإلقصاء هو تدبري خطري ألنه يسلب حرية احملكوم عليه وال ينفذ إال بع أنالنص  هذا ويستشف من
 إىلوهلذا  عمدت بعض التشريعات ، 68تطبيق عدة عقوبات سالبة للحرية على العائد إىلجيعل األمر ينقلب  السالبة للحرية مما

رغم انه تدبري يتخذ يف معتادي اإلجرام الذين يفترض  197069واملشرع الفرنسي سنة 1956إلغاءه كاملشرع املصري سنة 
ونظرا خلطورة هذا التدبري قيده املشرع  ، يف اتمع إدماجهموإعادة  إصالحهمتمع وذلك دف ا أفرادفيهم خطورة على 

  :إذا توفرت شروطه وهي  إاليسوغ للمحكمة احلكم ا  حيث ال، بشروط

                                                             
  478ص ن اجلنائي املغريب، القسم العام،  مرجع سابق، شرح القانو، عبد الواحد العلمي 66

من القانون اجلنائي  61املادة  67  
32اهلامش 479ص ،  مرجع سابق، ، عبد الواحد العلمي 68 
290، مرجع سابق، ص ن القانون اجلنائي املغريبشرح القسم العام م، نور الدين العمراين 69 
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  .من القانون اجلنائي 64طبقا للفصل  70االستثنائيةـ صدور احلكم عن احملاكم العادية دون 

س سنوات وأال تزيد على عشر سنوات حسب ما جاء يف مضمون الفقرتني األوىل والثانية من ـ أال تقل مدته عن مخ
  .وما يالحظ هوان املشرع حدد احلد األدىن واألقصى نظرا خلطورة هذا التدبري ، من القانون اجلنائي 64الفصل 

ويف نفس احلكم ، احملكوم عليه ـ صدور احلكم ذا التدبري من طرف احملكمة اليت قدرت العقوبة املستوجبة إلقصاء
من القانون  69يات الفصل هذا التدبري طبقا ملقتض القاضي بالعقوبة األصلية مع وجوب التنصيص على األحكام اليت تربر

  .اجلنائي، ويكون اإلقصاء إما إلزاميا أو اختياريا وذلك حسب احلاالت

له يف مسودة مشروع القانون اجلنائي مبصطلح الوضع أن مصطلح اإلقصاء مت إستبدا إىلوجتدر اإلشارة يف األخري 
من  63كما ان املادة ، وذالك ألن مصطلح الوضع له داللة وقائية اكثر من اإلقصاء، القضائي يف مؤسسة لتقومي اإلحنراف

يهم اللذين تقل دون احملكوم عل، مسودة املشروع استثنت من تطبيق هذا التدبري على احملكوم عليهم اللذين جتاوزا الستني فقط
والتقومي لن يتأتى فعال ، وحسنا فعل املشرع ألن هذا التدبري هدفه هو تقومي اإلحنراف االجتماعي، أعمارهم عن العشرين سنة

  .إال مع هذه الفئة اليانعة

إال حيكم به  ال احتياطيتدبريا  ، على اإلقامة مبكان معني يعد اإلجبار :ـ اإلجبار على اإلقامة في مكان معين 2
حيث خيشى ، االجتماعيللنشاط اإلجرامي فيه خطر على النظام  اعتيادهمواللذين يتبني أن ، يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة

  .لديهم إدمان سلوكي على إرتكاب اجلرائم أصبجألنه ، 71إرتكاب جرائم جديدة  إىلعودم 

جيوز للمحكمة ان تقضي به  حيث ال، قانون اجلنائيمن ال 70ولقد نظم املشرع املغريب أحكام هذا التدبري يف الفصل 
  :إال إذا توفر شرطان ومها حسب الفصل املذكور 

  خطورة على النظام االجتماعي ، ـ أن يشكل الفعل املرتكب من لدن اجلاين واملاس بأمن الدولة

يستدعى إجباره على  مما، ةأي ان يصدر هذا النشاط عن احملكوم عليه بصفة متكرر، اعتيادياـ وأن يكون هذا النشاط 
من القانون 70ولإلشارة فاملشرع يف الفصل ، 72ارتكاب نشاطه اإلجرامي إىلاإلقامة من أجل ردعه واحليلولة دون عودته 

                                                             
"ميكن احداث حماكم استثنائية ال"الذي نص يف فقرته الثانية من الدستور  127الفصل  إىلوهذا استنادا  إلغاؤهامت  االستثنائيةاحملاكم  70 

282س ص، م، شرح القانون اجلنائي املغريب، عبد الواحد العلمي 71 
339ص، 1985الطبعة األوىل.الرباط، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ن اجلنائي العامشرح القانو:أمحد اخلمليشي  72 
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 أصبحاملقصود هو النشاط االعتيادي أي أن النشاط  أنإال أن األستاذ اخلملشي يرى "نشاط عادي"اجلنائي استعمل عبارة 
  73.عادة عند الفاعل

جيوز له  دائرة حمصورة الأو تعني له مكانا لإلقامة  أن، كما أن للمحكمة اليت قضت عليه بالعقوبة من اجل تلك اجلرمية
على أال تتجاوز  ، من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة األصلية واليت تبتدأ، طوال املدة اليت حيددها احلكم، عنها بدون رخصة االبتعاد

  .من القانون اجلنائي70للفصل طبقا ملا نصت عليه الفقرة األوىل من الفصل  مدة احلكم مخس سنوات طبقا

ونظرا ، 74يعترب هذا التدبري من التدابري املاسة باحلرية الفردية اليت كفلها الدستور لألشخاص :ـ المنع من اإلقامة3
منع احملكوم عليه من أن حيل "ي بأنه من القانون اجلنائ 71خلطورته توىل املشرع بنفسه تعريف  هذا التدبري مبوجب الفصل 

أن إقامة ، لظروف أخرىأو لشخصية فاعله أو نظرا لطبيعة الفعل املرتكب ، إذا إعتربت احملكمة، وملدة حمددة، بأماكن معينة
  ."على أمن األشخاصأو احملكوم عليه باألماكن املشار إليها يكون خطرا على النظام العام 

  :للمحكمة فقد أخضع املشرع هذا التدبري لشروط وهي كاأليت وللحد من السلطة التقديرية

وال جيوز هلا احلكم به إال يف حالة صدور حكم بعقوبة من اجل ، ـ احلكم باملنع من اإلقامة أمر إختياري للمحكمة
ز احلكم به مع جوا ، أما بالنسبة للجنح فال جيوز هلا احلكم به إال بوجود نص خاص يقضي بذلك، إرتكاب فعل يعد جناية

  .من القانون اجلنائي 72كلما تعلق األمر بعقوبة حبسية من أجل جرمية إرهابية طبق للفصل 

  .على سالمة األفرادأو ـأن تكون إقامة احملكوم عليه يف أماكن معينة تشكل خطرا على النظام العام 

  .ألصلية اليت تكون قد أصدراجانب العقوبة ا إىلـ وجوب تصريح احملكمة باحلكم ذا التدبري مع التعليل 

وأال تتجاوز مخس وعشرين سنة يف حق احملكوم عليهم بعقوبة ، ـ جيب أال تقل مدة املنع من اإلقامة عن مخس سنوات
وهذه ، بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبسية فاحلد األدىن للعقوبة هو سنتني واحلد األقصى هو عشر سنوات إما، السجن

  .من القانون اجلنائي73وبعد تبليغه قرار املنع طبقا ملا جاء يف الفصل ، وم سراح احملكوم عليهاملدة تبتدأ من ي

، املكان الذي منعت اإلقامة فيه إىلبالدخول ، أن خمالفة احملكوم عليه احلكم القاضي باملنع من اإلقامة إىلوجتدر اإلشارة 
  .ىل سنةوهي احلبس من ستة أشهر إ، جلنائيمن القانون ا 319فإنه يتعرض للعقوبة الواردة يف الفصل 

                                                             
339ص ، س.م، شرح القانون اجلنائي العام:أمحد اخلمليشي  73 

292ص ، س.م، شرح القسم العام من القانون اجلنائي املغريب، نور الدين العمراين 74 
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لقد عرف املشرع املغريب الوضع القضائي يف مؤسسة فالحية يف نص  :ـ الوضع القضائي في مؤسسة فالحية 4
بأن يقيم ، جنحة معاقب عليها باحلبس قانوناأو إلزام احملكوم عليه من أجل جناية "من القانون اجلنائي املغريب بأنه83الفصل 

يتبني أنه يتعيش من ، أو وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة ، يكلف فيه بأشغال فالحية، خمتص يف مركز
  ."أعمال غري مشروعة

وهم من اعتادوا البطالة ، هو ان هذا التدبري يتعلق بفئة من اجلناة حددها املشرع من هذا الفصل استنتاجهوما ميكن 
على التعيش من ، أو 75وإمنا ألفوا ذلك فقط، تعقوهم العيش من عمل أيديهم حبيث ال عاهة كاملتسولني الذين يف إمكام

  .76البغاءأو ممارسة السرقة أو أعمال غري مشروعة كالتهريب 

من  80يف الفصل  الواردةتطبيقه لكن مع مراعاة الشروط  ارتأتللمحكمة أن حتكم به إذا  اختياريوهذا التدبري هو 
، اإلقرار صراحة بإرتباط ذا الفعل بإعتياد احملكوم عليه البطالةالتصريح بأن الفعل صدر عن املتهم، و: وهي القانون اجلنائي 

أال بالوضع القضائي يف مؤسسة فالحية، على ان حيكم بالعقوبة مع األمر التعيش عادة من إعمال غري مشروعة كما جيب أو 
  . هذه املدة مبجرد إنتهاء تنفيذ العقوبة احتسابويبتدأ  ، تجاوز سنتنيتقل مدة الوضع احملكوم ا عن ستة أشهر وأال ت

من القانون  322أن اية حماولة للهروب تعرض احملكوم عليه للعقوبة املنصوص عليها يف الفصل إىلوجتدر اإلشارة  
  .ضع باملؤسسةختصم مدا من فترة الو وال، سنة مشمولة بالتنفيذ الفوري إىلوهي احلبس من شهرين ، اجلنائي

  :التدابير الوقائية الشخصية الماسة بالحقوق:ثانيا 
محاية أفراد اتمع من التصرفات الضارة اليت قد تصدر عن بعض احملكوم عليهم وذلك  إىليهدف هذا النوع من التدابري 

املنع من  ، مات العموميةاخلدأو عدم األهلية ملزاولة الوظائف :وهذه التدابري هي  ، عن طريق حرمام من بعض احلقوق
  .وسقوط احلق يف الوالية الشرعية ، فنأو نشاط أو مزاولة مهنة 

 إىليعترب هذا التدبري الوقائية الذي يهدف باألساس  :الخدمات العموميةأو ـ عدم األهلية لمزاولة الوظائف 1
وقيده ، من القانون اجلنائي61 يف الفصل ولقد تعرض املشرع هلذا التدبري، محاية أفراد اتمع من تصرفات بعض املوظفني

به من طرف حمكمة املوضوع وتطبيقه  األخذكما ان املشرع جعل ، من نفس القانون86بالشروط الوارد ذكرها يف الفصل 
أن مدة هذا التدبري جيب أال تتجاوز عشر سنوات  إىلوجتدر اإلشارة  .يف حاالت أخرى واختيارياإلزاميا يف بعض احلاالت 

وعقوبة اإلخالل ذا التنفيذ هي .إختياريأو خبالف ذلك وبغض النظر اكان احلكم ذا التدبري إلزام  ن ينص القانومامل
  .درهم 1000 إىل 200سنتني وغرامة من إىلاحلبس من ستة أشهر 

                                                             
492ص ، س.م، شرح القانون اجلنائي املغريب، د العلميحعبد الوا 75 
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ألن ، حلقوقيعد هذا التدبري من التدابري الوقائية الشخصية املاسة با :فنأو نشاط أو ـ المنع من مزاولة مهنة 2
خاضعة لترخيص إداري أما  أكانتالفنون ـسواء أو األنشطة أو املنع املرتبط به يشمل منع احملكوم عليه من مزاولة املهن 

بد من ولتطبيق هذا التدبري ال .صحتهم أو يف مزاولتها من طرف خطر على حياة الناس  االستمرارـ إذا كان من شأن 77ال
  :ومها من القانون اجلنائي املغريب 87فص توفر شرطني طبقا ملقتضيات ال

  .دون املخالفات ، جنحةأو صدور حكم يقضي باإلدانة بسبب إرتكاب جناية  :الشرط األول 

الفن وأن يتبني ذلك للمحكمة من أو النشاط أو أن تكون للجرمية املرتكبة عالقة مباشرة مبزاولة املهنة  :الشرط الثاين
  .الفن خطر على افراد اتمعأو النشاط أو ل على ان استمرار احملكوم عليه يف مزاولة املهنة خالل القرائن القوية اليت تد

، مامل ينص القانون على خالف ذلك ، أن مدة هذا التدبري الميكن أن تتجداوز عشر سنوات إىلوتبقى اإلشارة  
كما أن كل .من القانون اجلنائي 87انية منال الفصل وحتتسب هذه املدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة طبقا للفقر الث

  .درهم 1000 إىل 200سنة وغرامة مالية من  إىلمن خالف قرار املنع وشرع يف مزاولة املهنة يعاقب باحلبس من ستة أشهر 

  :ـسقوط الحق في الوالية الشرعية على األبناء3

ض التصرفات اليت قد تصدر النائب الشرعي بسبب سوء من بع، إن الغاية من هذا التدبري هو محاية القاصر وأمواله
  .وهذا التدبري يسقط الوالية الشرعية ألحد األصول على أبنائه القصرين لعدم جدارته ، خطورته اإلجراميةأو أخالقه 

كما ان احملكمة ليست ملزمة ، من القانون اجلنائي 88ولقد تعرض املشرع اجلنائي ألحكام هذا التدبري يف الفصل 
عليها باحلبس يف حق الطفل جنحة معاقب أو إدانة أحد األصول من أجل جناية  : إذا توافرت الشروط التاليةبتطبيقه إال

  .78بدينأو أن يتبني للمحكمة أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أوالده القاصرين خلطر خلقي و القاصر،

كما قد يكون مقتصرا على  ، بعضهاأو الوالية الشرعية كما أن سقوط الوالية الشرعية ميكن أن يشمل مجيع حقوق 
األم أبنائهما أو ضرب األب  ، ومن أمثلة اجلرائم اليت ختول للمحكمة احلكم ذا التدبري 79.على واحد منهمأو بض األوالد 

  .وكذلك حماولة إغتصاب األب ألبنته وهو يف حالة سكر، وألتفه األسباب، دون شفقة

  الجيةالتدابير الع:ثالثا
  :ويشمل تدبريين اثنني .محايتهم عالج األشخاص احملكومني ا و إىلإن هذا النوع من التدابري يرمي 
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يعد الوضع داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية : ـ اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية1
وال ميكن للمحكمة ان ، جيعلهم غري مدركني ملا يفعلون تدبريا وقائيا يهدف حلماية اتع من تصرفات املصابني خبلل عقلي

  :حتكم ذا التدبري إال يف احلاالت التالية

  إنعدام املسؤولية لدى الفاعل :احلالة األول

وتتحقق هذه احلالة إذا كان املتهم وقت إرتكاب  الفعل اجلرمي مصابا خبلل يستحيل معه إدراك بأن ما أقدم عليه يعد 
خمتل عقلي وقت ، جنحةأو وإذا تبني للمحكمة بعد إجراء خربة طبية أن الشخص املتابع أمامها جبناية  .لقانونجرمية يف نظر ا

وجب عليها أن تصرح بإنعدام مسؤوليته مطلقا .80الشئ الذي جيعل املسؤولية اجلنائية التقوم يف حقه، إرتكاب الفعل اجلرمي
  مر.حالة خلل عقلي مينعه من اإلدراك والتميز وحتكم بإعفائه بعد تثبتها من كون الفاعل كان يف

  نقص املسؤولية اجلنائية للفاعل :احلالة الثانية 

وللمحكمة أن حتكم  ذا التدبري بعد ، ضعف القوى العقلية للمتهمأو كم هذه احلالة هو نقصان إن الظرف الذي حي
اجلرمية مصابا بضعف يف قواه العقلية رغم كونه قادرا على فإذا تبني هلا أن املتهم كان يف وقت ، اخلربة الطبية إىلاالستناد 

مسؤوليته الناقصة بسبب  إىلويتعني على حمكمة املوضوع إثبات مانسب للمتهم مع اإلشارة ، 81الدفاع عن نفسه يف الدعوى
وأن تأمرإن ، تخفيفوعليه ان تدينه بالعقوبة اليت املستحقة مع متتيعه بظروف ال، ضعف يف قواه العقلية وقت إرتكاب الفعل

مع خصم املدة اليت  ، إقتضى احلال إيداعه يف مؤسسة لعالج االمراض العقلية قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية احملكوم ا عليه
وإستمرار إيداعه يف هذه املؤسسة رهني بالتقرير الطيب الذي سيحدد مدة إنتهاء ، سيقضيها يف هذه املؤسسة من مدة العقوبة

  .من القانون اجلنائي77وذلك وفق الشروط املقررة يف الفصل ، عاإليدا

  حالة حدوث خلل عقلي للفاعل بع إرتكاب الفعل:احلالة الثالثة 

خربة طبية أن الفاعل كان متمتعا بالتمييزواإلدراك أثناء إرتكاب جنحة  إىليف هذه احلالة إذا قررت احملكمة إستنادا 
وإذا ، جيب ن خيرب أن تأمر احملكمة بإيداعه يف مؤسسة للعالج، ستطيع معه الدفاع عن نفسهمث  أصيب خبلل عقلي الي، أوجناية

ويف حال صدر حكم بعقوبة على املتهم بعد خروجه فإن حملكمة .قرر الطبيب إخراجه فعليه إخبار النيابة العامة بذلك
  .القانون اجلنائيمن  79املوضوع خصم املدة اليت قضاها املتهم يف مؤسسة العالج طبقا للفصل
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إن هذا التدبري الوقائي يطبق يف احلالة اليت يظهر فيها للمحكمة أن ارم يشكل : الحكم بالوضع في مؤسسة للعالج:2
، املخدرات تأثرييرتكبون جرائم حتت  والذين غالبا ما، خطرا على اتمع بسبب إدمانه على املخدرات مبختلف أنواعها

  .عليه يف مسودة مشروع القانون اجلنائي أصطلحكما ، هم يف مؤسسة للعالج من اإلدمانداعيالشيء الذي يستوجب إ

ثبوت إرتباط اجرام الفاعل بتسمم مزمن كم ذا التدبري إال بتوفر بعض الشروط، أوهلا جيوز للقاضي اجلنائي احل وال
املؤسسة  داخلاألمر بالوضع القضائي احلكم بالعقوبة أوال مث  ، إضافة لضرورةاملخدراتأو مترتب عن تعاطي الكحول 

  .تزيد عن السنتني ملدة ال العالجية

شفاء ارم املدمن وذلك أو وينتهي بإقالع ، ولإلشارة فالتدبري ينفذ قبل تنفيذ العقوبة مامل تقرر احملكمة خالف ذلك
  .االستئنافبقرار من الطبيب املعاجل يبلغه للنيابة العامة مبحكمة 

  التدابير الوقائية العينية: الفقرة الثانية 
ألن اهلدف من هذا ، هذا النوع من التدابري يهم باألساس األشياء املرتبطة باجلرمية و الينصب على شخص احملكوم عليه

إغالق املؤسسة املستغلة يف إرتكاب اجلرمية أو التدبري هو محاية اتمع من ارم وذلك إما حبجز أدوات تستعمل يف اجلرائم 
يالحظ هو ان هذه التدابري قابلة للتطبيق على الشخصني  وما .ك من أجل منع إستعمال تلك الوسائل من طرف اجلاينوذل

من القانون اجلنائي املتعلق  127وكذلك الفصل ، من القانون اجلنائي 62وهو مانص عليه الفصل ، 82الذايت واملعنوي
  بالشخص املعنوي

  :ن إثنني مهاويشمل هذا النوع من التدابري تدبريي

  المصادرة:اوال
فهي تعترب أحيانا عقوبة إضافية جيوز للقاضي احلكم ا وذلك عندما يتعلق األمر : تتخذ املصادرة شكلني خمتلفني 

أما املصادرة كتدبري وقائي ، اليت حتصلت منهاأو كانت ستستعمل يف ارتكاب اجلرمية أو األشياء اليت استعملت أو باألدوات 
أو استعماهلا أو األشياء اليت يكون صنعها أو فتتعلق باألدوات  ، من القانون اجلنائي 43و42مة مبقتضى الفصلني واملنظ عيين

بل ولو مل يصدر حكم باإلدانة ضد  ، األشياء على ملك الغريأو بيعها جرمية ولو كانت تلك األدوات أو حيازا أو محلها 
  .واملصادرة كتدبري وقائي هي مايهمنا يف هذا املقام ، اجلنائي من القانون89طبقا ملا جاء يف الفصل  املتهم
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يقتضي سحبها من بوطني، وإن كانا مملوكني للغري،  األداة املضأو ع قرر هذا التدبري الوقائي نظرا خلطورة الشيء واملشر
 إىلسالح غري املرخص به الأو وذلك وقاية للمجتمع من األضرار النامجة عن تداوهلا مثال كحيازة املخدرات ،  التداول

  .83غريذلك 

األدوات والذي أو جيب أن تأخذ بعني االعتبار ظروف املالك احلقيقي لتلك األشياء  ، و املصادرة كتدبري وقائي عيين
الذي  ومثال ذلك حالة بائع األسلحة الذي يتعرض للسرقة وحالة الصيديل ، تكون حيازته هلا حيازة مشروعة نظرا ملهنته

من القانون اجلنائي  106ففي مثل هذه األحوال جيب تطبيق مقتضيات الفصل . رقة بعض املواد السامة واألدويةيتعرض لس
  .أصحااأو األمتعة املنقولة املوضوعة حتت يد العدالة أو املبالغ أو املتعلقة برد وإعادة األشياء 

 ، حىت يف حالة عدم صدور حكم باإلدانة ضد املتهم أن املصادرة كتدبري وقائي عيين ميكن احلكم به إىلوجتدر اإلشارة  
  .وفاة املتهمأو املختل عقليا أو كأن تكون املتابعة غري ممكنة كحالة الصيب أو وذلك نظرا لعدة أسباب كأن يبقى ارم جمهوال 

  المؤسسة أو ثانيا إغالق المحل 
أو جيوز إن يأمر بإغالق حمل جتاري "جاء يف نصهمن القانون اجلنائي الذي 90تعرض املشرع هلذا التدبري يف الفصل 

رخصة احملصل عليها إما بعدم الأو استغالل اإلذن  بإساءةالرتكاب اجلرمية إما  استعملإذا كان قد ، مؤقتاأو صناعي ائيا 
عمل الرتكاب الصناعية اليت تستأو على احملالت التجارية  ، ينصب اإلغالق كتدبري وقائي عيين، "اإلداريةالنظم  مراعات

  .اجلرائم وعلى احملالت غري الصناعية والتجارية

 ، اجلرمية يف مجيع األحوال اليت يستعمل فيها احملل الرتكاببذلك جيوز األمر  :الصناعيأو إغالق احملل التجاري : أوال 
وقد يكون األمر  ، اإلداريةالنظم أو مبخالفة الضوابط أو  ، الرخصة احملصل عليهاأو سواء كان ذلك بإساءة استغالل اإلذن 

املنظم لالجتار يف املشروبات الكحولية  1967يوليوز  17من قرار  37باإلغالق إلزاميا مىت نص القانون على ذلك كاملادة 
 28و 27و 25و 23و 19اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  إىلاليت تقضي بأنه يعلن عن اإلغالق وجوبا يف حالة العود 

   .84من ذلك القرار

كعيادة طبيب فال جيوز األمر بإغالقها إال يف احلاالت اليت ينص عليها  إغالق احملالت غري الصناعية والتجارية: ثانيا
واملؤقت ال يقل عن عشرة ايام وال تتجاوز ستة أشهر ما  ، واإلغالق جبميع أشكاله قد يكون ائيا وقد يكون مؤقتا ، القانون

  . مل ينص القانون على خالف ذلك
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واملنع يشمل أفراد أسرته وغريهم  ، النشاط بذلك احمللأو ينتج عن الغلق منع احملكوم عليه من مزاولة نفس املهنة  :ثالثا
اهليئة اليت كان أو كما يسري املنع يف حق الشخص املعنوي  ، سلمه إليهأو أكراه أو ممن يكون احملكوم عليه قد باع له احملل 

  .)90الفصل (ا وقت ارتكاب اجلرمية كان يعمل حلساأو  ينتمي إليها احملكوم عليه

من القانون  9185واملشرع تطرق هلذه احلالة يف الفصل ، وجتدر اإلشارة يف األخري أن التدابري قد جتتمع يف حكم واحد
الج األمراض العقلية والذي أقر تنفيذ التدابري العالجية هي األوىل واليت الوضع القضائي للمحكوم عليه يف مؤسسة لع، اجلنائي

  .وهذا يعترب منطقيا الن اجلاين يكون يف أمس احلالة للعالج ال العقوبة، يف مؤسسة عالجيةأو 

، ومها املنع من االتصال بالضحية واخلضوع لعالج نفسي اثننيتدبريين  أضافتكما أن مسودة مشروع القانون اجلنائي 
يبدو أن التدبري األول الذي أضيف من شأنه أن حيمي الضحية من  ومما، فرواملنع من مغادرة التراب الوطين وسحب جواز الس

  .خطورة اجلاين كما أنه يشجع على التبليغ وتوجيه شكاية ضد اجلاين
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