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 مقدمة 

وهو يعيش في جماعة  والعيش الجماعي قمين  ةمنذ ان ظهر االنسان على وجه البسيط

صراعات ‘ دوما بأ ن يفرز صعوبات في التعامل بين البشر وصراعات فيما بينهم 

 .والمعنويةسلطة والجاه وعلى سبل التحكم في مصادر الخيرات المادية على النفوذ وال

، قواعد ال تلبث ان توضع وال للسلوكن الحاجة تظهر الى قواعد منظمة فإومن تم 

. وقد يمس التجاوز أحيانا الحقوقيلبث ان يتجاوزها البعض سواء متعديا او مهضوم 

 .وسالمتهامقومات ضرورية الستقرار الجماعة وامنها 

وظاهرة االنحراف عن جادة الضوابط االجتماعية التي قد يبلغ حد اإلجرام  

ن في تاريخه الطويل نسبيا، كما قديمة قدم اإلنسان ولم ينقطع حبل استمرارها لحد اآل

أن التصدي لها من ثوابت التاريخ البشري. فالجريمة اذن ابنة شرعية أوغير شرعية 

، وهو ما حدا بأحد اقطاب علم االجتماع ومنشئيه األوائل بداية هذا ومكانلكل زمان 

القرن وهو إميل دوركهايم  إلى التأكيد على أن الجريمة ظاهرة عادية بمعنى أنها 

 أي مجتمع إنساني ظاهرة ال يسلم منها

وموضوع هذه المحاضرات هو أحكام القانون الجنائي العام المغربي، له ارتباط  

رام، وهو وثيق بالجريمة كواقع اجتماعي بكل أبعاد هذا الواقع وارتباط بمكافحة اإلج

ما ينبغي أن يكون مبدئيا في إطار خطة سياسية محكمة تهدف إلى الحد من تجليات 

 ظاهرة االنحراف عن طريق الزجر والردع والوقاية. 

وقبل الخوض في أحكام القانون الجنائي العام، البد أوال من التعريف بمدلول  

القانون الجنائي ثم الحديث عن تطوره التاريخي بصفة عامة ثانيا، وموقف الشريعة 

المية من الجريمة والجزاء ثالثا، ومع محاولة التأصيل الفلسفي لهذه المادة رابعا، اإلس

على أن نختم بإلقاء نظرة موجزة على تطور التجريم والعقاب في التشريع المغربي 

 خامسا. 
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جرى الفقه على تعريف القانون الجنائي بأنه ذلك الفرع من القانون الذي تحدد  

 قواعده: 

 المبادئ العامة للتجريم والعقاب التي تطبق على أغلب الجرائم.  أوال: 

السلوك اإلنساني الذي يعتبر جريمة، والجزاء المحدد سلفا من طرف  ثانيا: 

 المشرع لردع إتيان هذا السلوك المحظور. 

اتباعها في البحث والتحقيق عندما ترتكب جريمة من اإلجراءات الواجب  ثا:ثال 

الجرائم، ومسطرة محاكمة مقترف هذه الجريمة، وكيفية تطبيق العقوبة التي حكم بها 

 عليه. 

واعتمادا على التعريف أعاله، نالحظ أن عبارة القانون الجنائي تشمل األحكام  

 اآلتية: 

 

  :يشتمل على النظرية العامة للقانون الجنائي واألحكام العامة  القسم العام

للجريمة والعقوبة، فيعرض ألنواع الجرائم ولألركان الواجب توفرها، وأسباب اإلباحة 

والتبرير، وعناصر المحاولة والمشاركة والمساهمة في الجريمة واألهلية الالزمة 

والتدابير الوقائية بأنواعها المختلفة وأسباب انقضائها للمساءلة الجنائية، وأحكام العقوبة 

واإلعفاء منها. وعموما تتضمن األحكام التي تشترك فيها كافة الجرائم دون أن تختص 

بها أي واحدة منها، وجدير بالذكر أن المشرع الجنائي المغربي خصص لهذا القسم 

 (. 162إلى  1العام الكتاب األول من المجموعة الجنائية )المواد من 

 

 :يتضمن القواعد الموضوعية المتعلقة بمختلف الجرائم متصورة  القسم الخاص

كل واحدة على حدة من حيث أركانها الخاصة وطرق زجرها. فهذا القانون يكتسي 

لمخالفات. وهذه الجرائم تمس إما قيما مظهر الئحة أو فهرسة للجنايات والجنح وا

اجتماعية تتعلق ببنية الدولة ومؤسساتها )المؤامرة والخيانة والتجسس مثال(، أو بمفهوم 

 أوال:  التعريف بالقانون الجنائي
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النظام العام )كالرشوة واستغالل النفوذ والتزوير(، وإما تخل بقيم فردية تتعلق 

رة )كجريمة بالشخصية اإلنسانية )جرائم ضد األشخاص كجرائم الدم مثال( أو باألس

اإلجهاض وإهمال األسرة(، أو بالذمة المالية )جرائم ضد األموال كالسرقة والنصب 

 وخيانة األمانة على سبيل المثال(. 

( في مجموعة القانون 612إلى  163هذه الجرائم ورد تعدادها في المواد )من  

 الجنائي ومنها ما ورد في نصوص خاصة ويعمل بها إلى جانب هذه األخيرة. 

 

  :هو مجموعة القواعد الشكلية التي توضح إجراءات المسطرة الجنائية

البحث عن الجريمة والتثبت من وقوعها، وذلك ببيان السلطات المكلفة بذلك )الشرطة 

الجرائم، وإجراءات  القضائية، النيابة العامة، قاضي التحقيق( ومسطرة التحقيق في هذه

المحاكمة الجنائية وطرق تنفيذ العقوبات المحكوم بها وطرق الطعن في األحكام وتنفيذ 

 العقوبة... إلخ. 

وقد عالج المشرع قواعد هذا القسم في قانون مستقل عن القسمين السابقين هو 

والذي عرف  1959فبراير  10قانون المسطرة الجنائية الذي صدر بظهير قانون في 

 .عدة تعديالت

 

  

يتجلى من خالل تاريخ القانون، والقانون الجنائي أن تطوره كان يواكب درجة حضارة 

عوب، إذ الجريمة قديمة جدا اتخذت صورا شتى، يهمنا فيها الرد الجزائي على ذلك الش

 ومراحله التاريخية. 

 

 

 

 ثانيا:  تطور القانون الجنائي
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 I-  :الطور البدائي 

كان العقاب في هذه المرحلة ثأرا أو قصاصا يوقع على المخطئ والمعتدي، ولم  

كن معروفا في ذلك الزمان أن تسليط سيف العقاب من حق الدولة كما هو الحال اليوم. ي

وإنما كان يعرض لالنتقام الفردي كل شخص خرج عن قواعد الجماعة، فكان حقا 

شخصيا وانتقاما وكان ذلك يؤدي إلى إثارة الحرب بين القبائل التي ينساق إليها أطراف 

بعد. ويؤخذ من ذلك أن رد الفعل االجتماعي ضد الجريمة النزاع وتتوارثها األجيال فيما 

كان يتسم بطابع عفوي وبدائي، وأن المسؤولية الجنائية لم تكن مقصورة على شخص 

الجاني بل تتجاوزه إلى أشخاص آخرين ال ذنب لهم فيما اقترفت يداه. وبعد توصل 

مؤسسة القصاص أو العشائر والقبائل إلى عدم صالحية االنتقام كرد فعل رادع نشأت 

شريعة المثل، ومدلولها تسليم الجاني إلى المعتدى عليه لتنفيذ عقوبة مماثلة لالعتداء 

دون تجاوز ذلك، األمر الذي يوحي بتقدم نسبي من طرف تلك المجتمعات وإن صاحبت 

 ذلك ظواهر غير منطقية يقتص فيها عند عدم تواجد الجاني من أفراد عائلته أو عشيرته. 

ثم بعد ذلك اتخذ طريقا سلميا عن طريق مؤسسة الدية أو نظام التصالح حيث  

كان الطرف المعتدى عليه أمام اختيار بين أن يطبق شريعة المثل أو نظام الدية، ومفاد 

هذا األخير قبول مبلغ من المال أو مقابل مادي آخر يحدده الطرفان بعد توسل الجاني 

 وجماعته للطرف المعتدى عليه. 

 

II- :طور االنتقام الديني 

معايشته أثناء سيادة التفكير الديني،  ال يغفل بصدد تطور النظام الجزائي ما تمت 

إذ ساد أن الجريمة فيها إساءة للقوى اإللهية، التي إلرضائها ينبغي تطهير جسد الجاني 

مما بداخله من أرواح شريرة، وهذا ما يصطلح عليه "بالتكفير" كمؤسسة ذات قسوة 

 13 ق.م( وقانون مانو الهندي )ق 17فظيعة ومفرطة سادت قانون حمو رابي )ق 

 ق.م( وقانون مصر القديمة. 
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وفي عهد اإلغريق تم التوصل إلى أن الجريمة ال تمس القوى اإللهية فقط بل  

تزعزع النظام االجتماعي مما ترتب عنه إضفاء طابع سياسي للعقوبة باإلضافة إلى 

طابعها الديني وهو أيضا مما جعل روما القديمة في عهد الرومان تعمل بمؤسسة 

، يتجلى في الحفاظ على النظام العام والسلم القصاص متوخية من ورائها هدفا سياسيا

 بين المواطنين. 

ولقد كان للمسيحية فيما بعد أثر فعال في التلطيف من قسوة العقوبة بعد إقرارها  

لنظام المساواة بين األفراد ال لكون المنشود من وراء العقوبة هو الردع والزجر فقط 

اد االنتقام بل توخي التقويم واإلصالح أيضا، وبعد انهيار اإلمبراطورية الرومانية س

الفردي الذي باإلضافة إلى ما يتصف به من خصوصية قد يكون عاما من توقيع 

اإلقطاعي، علما أن في العهد الكنسي مارس رجال الدين القضاء بإصدار عقوبات 

قاسية على المخل باألخالق معتدين في ذلك بالركن المعنوي للجريمة أي بالطابع 

 اإلرادي من عدمه. 

 

III- :مرحلة العدالة العامة 

على الجميع، الميالدي نشأت الدولة لتفرض سيادتها وسلطتها  16في القرن 

وتحتكر مؤسسة العقاب منطلقة باسم المصلحة العامة من أن العدالة مصدرها الحاكم، 

مما أدى إلى إضفاء طابع تنظيمي هام على العقوبة استتبع مع ظهور عقوبات جديدة 

بالغة القسوة تدعيما للنظام السياسي السائد تحت تبرير الحفاظ على النظام العام. ولقد 

هذا ذلك التأصيل الفلسفي للعلوم القانونية بصفة عامة والقانون الجنائي  زاد في تلطيف

كمونتيسكيو روسو وفويرباج وهيجل  18بصفة خاصة من طرف مفكري أواخر القرن 

وبيكاريا وغيرهم، إذ ندد هؤالء بالعقوبات الوحشية ونادوا بفكرة "النفعية" التي تفيد 

ل جزاء والحرص على إقامة التوازن ضرورة تحقيق مصلحة اجتماعية في إصدار ك

 بين االعتداء والردع. 
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ال يغفل بهذا الصدد دور الشريعة اإلسالمية في دار اإلسالم، حيث هدف  

، التكاليف الشرعية هو حماية مقاصد خمسة وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل

ويعد كل من يمس بها عاص يستحق العقاب والزجر وذلك حسب اختالف درجة 

 المساس بهذه المصالح من ضرورية وحاجية وتحسينية. 

وللشريعة اإلسالمية الفضل في ابتكار المسؤولية الشخصية قبل باقي التشريعات  

"وأن كل نفس بما كسبت  "ال تزر وازرة وزر أخرى"الوضعية بالتنصيص على أن 

(، وذلك 38-36)النجم "ليس لإلنسان إال ما سعى"  المدثر( وأن – 38)آية  رهينة"

عض التشريعات التي حملت أبناء الجاني وعشيرته عبء خالفا لما أشرنا إليه بالنسبة لب

 ما قام به الجاني عند عدم تواجده. 

 وتقسم الجرائم في الشرع اإلسالمي إلى ثالثة أنواع: حدود وقصاص وتعازير.  

   :ة محددة هي التي يتم فيها االعتداء على حقوق هللا الخالصجرائم الحدود

على سبيل الحصر في ست جرائم وهي: السرقة، والحرابة، والزنى، والقدف، والردة 

وشرب الخمر، ولكل من هذه الجرائم عقوبات مقدرة شرعا، تبدو متصفة بالقسوة إال 

أنها تحمي األركان الخمسة التي تشكل كيان المجتمع اإلسالمي، علما أنها تؤدي 

 منشودتين. وظيفتها النفعية والوقائية ال

   :لمس بحق من هي أقل خطورة من سابقتها يغلب عليها اجرائم القصاص

حقوق العباد، وعقوبتها القصاص في الجرائم العمدية قتال كانت أو جروحا، بناء على 

النفس والعين بالعين واألنف "وكتبنا عليهم أن النفس بقوله تعالى في سورة المائدة 

وتجب الدية فيما تم خطأ من  باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص"،

د، وكذا في كل من جرائم القصاص إذا عفا قتل أو جرح وفي جرائم القتل شبه العم

 المعتدى عليه. 

ثالثا:  الجريمة في الشريعة 
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  ة يوقعها الحاكم حسب اجتهاده وتقديره في فهي عقوبجرائم التعزير:  أما

معرض لم يرد فيه حكم صريح في الكتاب وال في السنة، ويمكن أن يلجأ إليه أيضا في 

جرائم الحدود إذا لم تكتمل بعض أركانها وظلت مع ذلك مشمولة بشبهة قوية أو في 

لمقصود جرائم القصاص، عندما يقرر من ثبت القصاص لفائدته العفو على الجاني. وا

بالحاكم الذي يحدد التعزير هو اإلمام الذي يتولى تدبير أمور المسلمين أو القاضي 

 المنصب من طرفه. ويشترط في كل هؤالء التقوى والورع والعلم بأحكام الشرع. 

والجرائم التي يجب فيها التعزير كثيرة ومتنوعة تتغير بتغير األزمان والبلدان،  

بات التعزيرية ما يمكنه به حفظ فيمكن والحالة هذه إلمام المسلمين أن يقرر من العقو

المجتمع المسلم في أهم المصالح الحيوية الدينية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، 

حتى ولو بلغ التعزير عقوبة الحد أو القتل، واألمثلة عليها كثيرة كتعزير من سقط عنه 

، وخيانة األمانة، الحد لوجود شبهة، أو لوجود مانع ما من تطبيق الحد كما في أكل الميتة

والنصب، وإحراق الممتلكات أو إتالف المزروعات والمحاصيل وأكل الربا، والسب، 

 واإلرشاء أو قتل األب لولده أو لمصلحة عامة... إلخ. 

  

IV- :التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي 

 

 المدرسة التقليدية:  -1 

انفجارا في  17لمشرفة على نهاية القرن ولد ضغط األنظمة السياسية الجائرة ا 

المجال الفكري بصفة عامة مما أدى إلى بزوغ تصور جديد في الفكر الجنائي خالل 

بفضل الفيلسوف والمحامي اإليطالي "شيزاري بيكاريا" حين إصدار كتيبه  18القرن 

انون ، والذي يعتبره الفقه نظرية كاملة ألسس الق1764في "الجرائم والعقوبات" سنة 

 الجنائي الحديثة. 

( Siècle de lumières)قرن األضواء  18وال يغفل ما كان لفالسفة القرن  

من أثر على الفقيه بيكاريا، مؤسس المدرسة أعاله وعلى أتباعه كالعالم اإليطالي 
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 Jeremy Benthamيمي بنتام" واالنجليزي "جر Filangerie"فيالنجري" 

وغيرهم، إذ كان لمبادئ جون  Anselme Feuerbackواأللماني "أنسلم فويرباخ" 

جاك روسو من خالل نظرية "العقد االجتماعي" أثر بالغ في تلك الدراسات الفقهية 

 الجنائية لمدى اهتمامها باإلنسان ككائن اجتماعي حي له اعتباره موضوعا وهدفا. 

ومن إيجابيات مدرسة بيكاريا في بيئة جور الحكام وعسف القضاة مبدأ الشرعية  

أدرجه رجال الثورة الفرنسية فيما بعد في وثيقة إعالن حقوق اإلنسان  الجنائية الذي

، ومفاده أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني واضح من 1789والمواطن سنة 

وضع الجماعة، كضمان رئيسي لحريات األفراد مادامت الجرائم تنطوي على حد لهاته 

 مفكري الثروة الفرنسية. األخيرة وفق مفهوم كل من روسو ومونتسكيو من بين 

وعملت المدرسة التقليدية بمبدأ اإلرادة الحرة أو المسؤولية األخالقية، إذ ترى  

بأن نظرا لتمتع الشخص بملكتي التمييز واالختيار فإنه يتحمل مسؤولية سلوكه الجرمي 

إال عند انعدامهما وعدم توفرهما، إال أن ما يعاب على المدرسة إقرارها بتمتع اإلنسان 

متساو لدى جميع األفراد، متوخية من ذلك دحض تعسف القضاة  بإرادة كاملة وعلى قدر

 في الجرائم الدينية والسياسية. 

وإن فضاعة العقوبة آنذاك هي التي جعلت بيكاريا ينصب على تعاليم "العقد  

االجتماعي" منددا بتلك القسوة تحت تبرير بأن يعد منافيا للعدالة كل عقاب عديم المنفعة 

أنها المساس بنظامها العام أو قيمها حيث ال تعاقب الجماعة إال األفعال التي من ش

االجتماعية دون تناول النوايا أو المعتقدات عمال بحرية الرأي والعقيدة التي اعتبرت 

 فيما بعد مبدأ دستوريا عاما. 

وينظر بيكاريا إلى أن مشروعية العقاب ال تتجلى إال في الزجر والردع  

لكل الالزمين لتحقيق المصلحة االجتماعية، دون اعتبار انطوائه على القسوة، أي 

جريمة ذات خطورة معينة عقاب مناسب، وكلما ازدادت خطورة وإضرارا بالمجتمع 

، علما أن بعض أنصار Peine proportionnelleازدادت معها العقوبة المناسبة 
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المدرسة التقليدية "كبنتام" يرفض فكرة التناسب هاته، مشيرا إلى أن العقوبة ال تكون 

 من فائدة. مجدية للجماعة إال بقسوة جامحة وفائقة لما سيعود على الشخص 

سة التقليدية على استدراك بعض الهفوات من بينها مبالغتها في لم تقو المدر 

اعتماد التجريد في التعامل مع الجاني غافلة شخصه والعوامل المحيطة به، وإلقرارها 

بأن وظيفة العقوبة وهدفها يتجليان في الزجر والردع لتحقيق المنفعة غافلة واجب 

رف بالمسؤولية المخففة ثم في تحقيق العدالة بدرجة أولى، ومن جهة أخرى لم تعت

األخير تقيم عن غير حق المساواة المطلقة في العقوبة بين كل الجناة الذين اقترفوا نفس 

 الجريمة. 

ورغم المآخذ أعاله تبقى تعاليم المدرسة التقليدية ثورة نوعية في مجال التجريم  

، 1791والعقاب إبان أنظمة الحكم المطلق، نهل منها القانون الجنائي الفرنسي عام 

شرعية الجنائية وشخصية العقوبة وكذا عدم اللجوء إلى العقوبات البدنية مبدأي ال

واالستئصالية ووضع حد أعلى للعقوبة ومنح القاضي سلطة تقديرية محدودة ثم 

 االعتراف بالظروف المخففة بشكل نسبي. 

 

 المدرسة التقليدية الحديثة: -2 

وفقهاء  Rossiتقريبا ويتزعمها العالم اإليطالي روسي  19تم إحداثها في القرن 

ية من آخرون من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا، وهي استمرارية وامتداد للمدرسة التقليد

حيث تبنيها لمبدأ حرية االختيار مع إضافات أخرى هامة في مجال السياسة العقابية 

 محورها المجرم ال الجريمة. 

وترى المدرسة أعاله أن حرية االختيار غير مطلقة وال متساوية لدى الجناة، 

إذ تختلف باختالف عوامل داخلية وأخرى خارجية ذات تأثير بالغ على السلوك، يتعين 

االعتبار بدل ربط ذلك بالنتيجة اإلجرامية بصفة آلية أو  معه على القضاء أخذها بعين

 بمبدأ النفعية بصفة مجردة. 
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وفقه المدرسة إذ يوفق من خالل ما سلف بين مقتضيات العدالة والمنفعة يتوصل 

و إلى ضرورة وجود حد أقصى للعقوبة يفرض عدم تجاوزه وفق مبدأ "ال أكثر مما ه

 Pas plus qu’il n’est pas juste plus qu’il n’estعادل وال أكثر مما هو نافع" "

nécessaire وترتب عن ذلك في األخير ظهور أنظمة جنائية تلطف من حدة العقوبات "

كاألعذار القانونية وظروف التخفيف والمسؤولية األدبية في إعفاء عديمي أو ناقصي 

 حهم. األهلية من العقاب وإصالح السجون لتهذيب المعتقلين وإصال

 

 المدرسة الوضعية اإليطالية: -3

 Garofaloوجارفالو  Lombrosoتزعم هذه المدرسة اإليطاليون لومبروزو 

بعد إجماعهم على صواب  19وآخرون منذ الربع األخير من القرن  Ferriوفيري 

االنتقادات الموجهة لالتجاه السالف، انطالقا من ضرورة االهتمام بالمجرم من منظور 

االستقراء( للوصول إلى مبدأ الحتمية  –التجربة  –مجهر علمي تجريبي )المالحظة 

Déterminisme  .حيث المجرم شخص مسير مجبر ال مخير 

ولقد توصل الفقيه والطبيب الشرعي لومبروزو بعد فحوص طبية آلالف من 

وية األحياء ومئات من الموتى إلى أن المجرم يتميز عن غير المجرم بمميزات عض

ونفسية وذهنية، للوراثة فيها دور غالب يكفي انصهارها بعوامل مكتسبة الحقة لتنشأ 

 الجريمة فيما بعد. 

ومن خالل المنهج التجريبي استنتج لومبروزو أن المجرمين على خمسة 

 أصناف: 

وهو ذاك الذي ازداد بتكوين  (C. néouinstinctif)أ. المجرم بالفطرة: 

جسدي ونفسي مختلف عن اإلنسان العادي بتقاطيع غير عادية وسلوك قاس منحط 

 األبد.  ال أمل في إصالحه والحد من خطورته إال باإلعدام أو تهميشه إلى –الضمير 
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ويشبه المجرم بالفطرة النعدام اإلدراك ( C. alienéون: )ب. المجرم المجن

والتمييز لديه ويتعين وضعه بإحدى المصحات العقلية قصد االستشفاء وإال فاإلعدام 

 أليق به. 

وهو شخص سليم في تكوينه العضوي ( C. d’habitudeج. المجرم بالعادة: )

إال أن ضعفه الخلقي وقوة تأثير عوامل اجتماعية معينة دفعاه إلى تعود اإلجرام بصفة 

 دائمة وهو كالمجرم بالفطرة خطورة. 

وهو الذي انتابه ضعف خلقي دفعه  (C. d’accidentد. المجرم بالصدفة: )

إلى ارتكاب الجرم تأثرا بعوامل خارجية، ويصاب بعد ذلك بالندم األمر الذي يفرض 

 ل محاولة تقويمه. عدم زجه مع باقي الجناة تفاديا لفش

وهو الذي يقترف جرما استجابة  (C. passionnelمجرم بالعاطفة: )هـ. ال

لضغط انفعاالت حسية وعصبية تفقده السيطرة على تصرفاته، علما أنه يكون ضحية 

م، ويتحمل مسؤولية انفعاله إال أنه ينبغي التحوط من ندم وتوبيخ ضمير بعد تنفيذ الجر

 اعتياده اإلجرام بعزله عن الجناة أو بتخفيف العقوبة توقيا الزدياد سخطه وحنقه. 

أما أنريكوفيري فهو إذ يواصل ما سار عليه لمبروزو توصل إلى أن دوافع 

الجريمة ثالثة: طبيعية )مناخ، موقع( واجتماعية )عادات، ظروف اقتصادية ومعيشية( 

يا )سن، جنس، تكوين(. وأن الجريمة نتاج لهذه العوامل وإن اختلفت من وأنتروبولوج

حيث قوة ودرجة تأثير كل منها عند اقتراف الجرم، علما أن فيري يعترف بقوة العوامل 

 االجتماعية وأهميتها البالغة. 

بل إلى  –الخطأ  –وإن مسؤولية الجاني ال ترجع إلى مبدأ المسؤولية الخلقية 

ويترتب على ذلك أن  –ضرورة دفاع المجتمع عن كينونته ضد األخطار التي تهدده 

عقابي والثاني  Préventifوقائي  العقوبة تتوخى نوعين من الدفاع أحدهما

répressif . 
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يطالي رفائيل جاروفالو الذي يغلب الجانب ومن رواد المدرسة أيضا القاضي اإل

الحسي والخلقي كعامل دافع لإلجرام، مشيرا إلى أن المجرم شخص لم يكتمل نضج 

قواه الحسية لما به من شذوذ نفسي أو خلقي، مميزا في الخير بين الجرائم الطبيعية 

ي يتم وهي كل ما يمس باإلنسانية ويتنافى والعدالة، والجرائم المصطنعة وهي الت

 إقرارها من طرف النظامين السياسي واالجتماعي المعمول بهما. 

ال يغفل دور هذه المدرسة من حيث إقحام األسلوب العلمي المعار من مدرسة 

أوكست كونط، والتركيز على شخص المجرم من حيث تكوينه العضوي والنفسي، 

باإلضافة إلى إذعانه لعوامل خارجية بيئية، تم التأكيد على أهمية التدابير الوقائية 

بالغة، األمر الذي ترتبت عنه مبادئ هامة كتخصيص العقاب ووقف تنفيذ العقوبات، ال

وإصالح كل من األحداث وتقويم المجرمين المعتادين وتمتيع القاضي بسلطة تقديرية 

 هامة تتأرجح بين حدين أدنى ةأقصى للعقوبة. 

 

 :Défense socialeمدرسة الدفاع االجتماعي  -4

ودوركايم  M. Ancelوأنسل  F. Gramaticaومن بين روادها كل من كراماتيكا 

E.Durkheimصالح إضفاء الطابع العلمي على مجال اإلجرام عوض ، هدفهم كحركة إ

االنطالق من نظريات فلسفية محضة، منطلقين من أن الجريمة هي ذلك التضاد 

االجتماعي الذي يوجب تقويم الفرد وتأهيله لمسايرة الحياة االجتماعية كتدبر فعال يقابل 

 العقوبة. 

وإذ تكشف الجريمة عن تضاد اجتماعي يتعين أن يكون الحكم إنسانيا، إذ ثمة 

ع اجتماعية مسببة تنتفي معها المسؤولية الجنائية لتصبح على كل من الجاني دواف

والمجتمع، مما يتطلب معه عند اإلصالح اتخاذ تدابير وقائية سابقة لحدوث الجريمة 

 وأخرى الحقة إصالحية لتقويم الجاني. 



 

 

14 

وتقيم المدرسة المسؤولية الجزائية على أساس مثلث: إذ هي فردية واجتماعية 

االجتماعي، وتدحض مبدأ الشرعية أو القانونية  ثم خلقية حسب مقتضيات التضامن

الوضعية لتحل محله شرعية الدفاع االجتماعي كبناء نظري صرف يفتقد كينونته 

 القانونية، وهذا ما انقص من قيمة المدرسة في األوساط الفقهية الجنائية. 

وبعد تفحص عميق يتضح دوران اتجاه المدرسة بصفة عامة بين مبدأي العدالة 

الحديثة( حيث من جهة أولى إن إقرار العقوبة النسبية والمنفعة )المدرسة التقليدية 

والعادلة بعد المناداة بالمسؤولية الخلقية ينطوي ضمنا على االعتراف بحرية اإلرادة 

 ومن جهة ثانية يوحي ترسيخ التقويم الجزائي والوقائي بانتهاج مبدأ النفعية. 

 

V- :التجريم والعقاب في التشريع المغربي 

منذ الفتح اإلسالمي والمغرب يطبق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء في الحدود 

 ص والديات والتعازير، كما استقر عليها فقهاء المذهب المالكي. والقصا

إال أنه بدخول المغرب في عهد الحماية بدأت رياح التغيير تهب على النظام 

الذي طبق بموجبه القانون  1913غشت  12الجنائي السائد آنذاك. وهكذا صدر ظهير 

( على المواطنين الفرنسيين القاطنين بالمغرب، كما تم 1810الفرنسي )مدونة نابليون 

وآخر بمدينة طنجة التي  1914يونيو  1سن قانون زجري بالمنطقة الشمالية بظهير 

. وقد ظل المغاربة خالل فترة الحماية وحتى 1925يناير  15كانت منطقة دولية بظهير 

مشارف انتهائها تقريبا خاضعون للتشريع اإلسالمي واألعراف التي كانت سائدة إلى 

 المخزنية والمحاكم العرفية.  جانبه والتي كانت تطبقها المحاكم

وقد عملت فرنسا بهدف بث روح التفرقة بين المغاربة على إذكاء جدوة 

األعراف على حساب الشريعة اإلسالمية، ولذلك على الخصوص عن طريق إحداث 

. وقد بقيت األمور على هذا المنوال إلى حدود 1930ماي  16المحاكم البربرية بظهير 

نون الجنائي الفرنسي، ليطبق ، حيث صدر قانون جنائي مستوحى من القا1953سنة 
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على المغاربة بمنطقة الحماية الفرنسية، والواقع أن المقصود به أساسا كان هو الضرب 

على يد المقاومين عن طريق جعل نشاطهم الوطني تحت طائلة عدد من النصوص 

 الزجرية وعلى رأسها تلك التي تتعلق بتكوين عصابات إجرامية. 

ألغت سابقتها  صدرت مجموعة جنائية مغربية جديدة 1962نونبر  26وفي 

، هذا القانون تأثر كثيرا بمقتضيات القانون الفرنسي 1963يونيه  17لتطبق ابتداء من 

الذي كان معموال به آنذاك، لكنه مع ذلك لم يكن نسخة مطابقة له، فقد جاء مختلفا عنه 

في بعض تفاصيله أخذا بعين االعتبار بعض خصوصيات الوسط المغربي )مثل 

 إلفطار جهارا في رمضان وجنحة الفساد(. اشتماله على جنحة ا

وقد جاءت مواقفه متأثرة بالمدرسة التقليدية الحديثة ]ربط المسؤولية الجنائية 

راعيا في (، سلطة تقديرية للقاضي بين حدين أقصى وأدنى م132باإلدراك والتمييز )م

([، 142( أعذار مخففة وظروف مخففة )م141ذلك خطورة المجرم وشخصيته )م

التدابير الوقائية  –مراعاة شخص المجرم  –وبالمدرسة الوضعية )تفريد العقوبة 

 كتدابير إضافية(. 

بعد هاته المقدمة التي حاولنا أن نتعرف من خاللها على مدلول القانون الجنائي 

وأن نتطرق إلى جانب من تاريخه المقارن وتاريخه المحلي وكذا إعطاء لمحة عن 

مية منه وكذا محاولة التأصيل الفلسفي لهذه المادة، فإننا سوف موقف الشريعة اإلسال

والثاني  بالجريمةنعرض لدراسة القانون الجنائي المغربي من خالل بابين يتعلق األول 

 . بالعقاب

 
 


