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الجريمة إما أن يتم تنفيذها من طرف فاعل واحد فيسمى فاعال أصليا لها، وإما  

 أن يتم هذا التنفيذ من طرف عدة فاعلين، وفي هذه الحالة فإننا سنتواجد من الناحية

القانونية في مواجهة إما المساهمة أو المشاركة. فاألولى يقوم فيها كل واحد من الجناة 

بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة، ومن تم يعتبر كل واحد منهم فاعال أصليا. أما 

الحالة الثانية، فقد يقوم أحد المساهمين أو بعضهم بالتنفيذ المادي للجريمة في حين 

ين على المساعدة للقيام بأعمال ثانوية ال تدخل في عناصر الجريمة، يقتصر دور اآلخر

 كما هو الحال بالنسبة للتحريض أو المساعدة بتقديم أدوات أو أسلحة. 

 وسنتعرض فيما يلي ألحكام كل من الحالتين كل من الحالتين في مطلبين:  

 

  

 

في الجريمة كل من ارتكب شخصيا  "أنه يعتبر مساهماق.ج على  128ينص الفصل 

. فانطالقا من نص هذه المادة يمكننا القول بأن عمال من أعمال التنفيذ في المادي لها"

ألعمال التنفيذية للجريمة بحيث أنه ساهم في تحقيق المساهم كل من قام بعمل من ا

 النشاط المادي مع غيره. 

الذي لم يتكلم  128وعليه فتعدد الفاعلين هي الصورة الذي تعرض لها الفصل  

ر سوى عن العنصر المادي للمساهمة، لكن لكي تقوم المساهمة يجب أن يتوفر العنص

المعنوي بجانب العنصر المادي حتى تكون هناك مشاركة فعلية بين الجناة. وال يشترط 

لقيام القصد الجنائي أن يكون هناك اتفاق بين الفاعلين قبل تنفيذ الجريمة ولكن يكفي أن 

يوجد التداخل أثناء التنفيذ حتى ولو كان صدفة أو بطريقة ضمنية، كما إذا حضر 

صد سرقته، فبمجرد معرفة كل واحد منهما قصد اآلخر شخصان صدفة إلى منزل ق

 تنشأ بينهما رابطة معنوية باتجاه قصدهما معا إلى هدف واحد هو القيام بالسرقة. 

 المساهمة والمشاركة

 أوال: المساهمة
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 ويتعين اإلشارة إلى أن المساهمة تتحقق في صور مختلفة يمكن تحديدها كاآلتي:  

، 128إذا ساهم الجاني مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة حسب نص المادة  -1 

لتي تدخل في تكوين الجريمة مهما تعدد الجناة ويدخل في هذه الحالة أيضا كل األفعال ا

 الذي يساهمون مباشرة في تنفيذ الجريمة مهما اختلفت أدوارهم. 

إذا أورد المشرع نصوصا تحدد بعض األعمال التي تعتبر مساهمة في  -2 

والذي  304الجريمة، وإن لم تكن تدخل في التنفيذ المادي للجريمة كما فعل في الفصل 

"يعتبر مرتكب العصيان من حرض عليه بخطب ألقيت في أمكنة أو جاء فيه بأنه: 

، وكذلك اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو كتابات"

"أما في فقرتيهما األخيرتين اللتين جاء فيها:  406و 405ما ينص عليه الفصالن 

الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع 

 . الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها"

يعتد بالمساهمة كلما ثبت وجود االتفاق والتصميم بين الفاعلين على تنفيذ  -3 

األعمال الركن المادي للجريمة. وتتحقق المساهمة في هذه الحالة حتى ولو لم تدخل 

المرتكبة من طرف المساهم ضمن الركن المادي للجريمة، مثال هذه الحالة إمساك 

شخص آلخر لشل حركته، وتمكين شخص ثالث من طعنه بسكين. فالفعل الصادر من 

الفاعل األول المتمثل في شل حركة المجني عليه ال يدخل في تركيب الركن المادي 

ئيسيا في تنفيذ الجريمة، مما يجعل من مرتكبه لجريمة القتل، ومع ذلك يعتبر فعال ر

مساهما فيه. ومثالها أيضا قيام أحد الفاعلين بعملية السطو على إحدى البنوك واآلخر 

 بعملية حراسة الطريق العمومية أو تضليل الحارس. 

تتحقق المساهمة عن ثبوت االتفاق والتصميم ولو لم يعرف من قام من بين  -4 

لين على شخص وإصابته بالعديد من المساهمين بالفعل المادي، ومثال هجوم الفاع

الجروح دون التمكن من معرفة درجة مساهمة كل من الفاعلين ونوع الفعل الذي 

 ارتكبه. 
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إذا كان الفاعل هو الشخص الذي تجتمع في الفعل الذي قام به كل العناصر  

المادية للجريمة، فإن المشارك هو الشخص الذي ال تجتمع في فعله هذه العناصر، وإنما 

تحقق الفعل المادي عن قصد بواسطة أحد األفعال التي حددها يكون قد أعان على 

 ق.ج.  129المشرع في الفصل 

"يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم وقد جاء في هذا الفصل على أنه:  

 اشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد األفعال التالية: يساهم مب

أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد  -1

 أو إساءة استغالل سلطة أو والية أو تحايل أو تدليس إجرامي. 

قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع  -2

 علمه بأنها ستستعمل لذلك. 

ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في األعمال التحضرية أو  -3

 األعمال المسهلة الرتكابها مع علمه بذلك. 

تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان لالجتماع لواحد أو أكثر من  -4

األشرار: الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو األمن 

 العام أو ضد األشخاص أو األموال مع علمه بسلوكهم. 

 أما المشاركة في المخالفات فال عقاب عليها مطلقا". 

عمال تنفيذ فالمشاركة ال تتحقق على عكس المساهمة، بقيام المشارك بعمل من أ

الجريمة، بل تقوم على أساس مساعدته للفاعل األصلي بالقيام بأعمال تحضيرية أو 

 يعمد إلى تشجيعه على ارتكاب الجريمة. 

 

 

 ثانيا: المشاركة
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 : صور المشاركة 1

لقانون الجنائي على سبيل من ا 129حدد المشرع صور المشاركة في المادة  

الحصر، مما يفيد أنه يمتنع المتابعة عن أي نشاط ال يدخل ضمن الصور المحددة في 

هذه المادة، كذلك ال يشترط لمساءلة المشارك أن تتوافر جميع هذه الصور، إذ يكفي 

 تحقق إحداها. 

 وهذه الصور تتحدد فيما يلي:  

 ض: : األمر أو التحريأ

الجريمة كل شخص يعطي أمرا لغيره بارتكاب الجريمة أو يعتبر مشاركا في  

يحرضه على ارتكابها، ومثال ذلك الرئيس الذي يأمر المرؤوس بالقيام بعمل يعد 

جريمة، لكن هنا يتعين توفر اإلدراك لدى المأمور المنفذ، بمعنى توفر القصد الجنائي 

النية أو كان األمر الموجه إليه والنية اإلجرامية لديه، أما إذا كان فاقد التمييز أو حسن 

مرفقا بإكراه أو تهديد سلبه حرية االختيار، فإنه ال يكون مسؤوال جنائيا، ويعتبر اآلمر 

 ق.ج.  131حينذاك فاعال معنويا يخضع لعقوبة الجريمة المرتكبة طبقا للمادة 

وتجدر اإلشارة إلى أن إعطاء األمر بارتكاب الجريمة أو التحريض عليها يجب  

وهي إعطاء  129نصوص عليها في الفقرة األولى من الفصل أن يتم بإحدى الوسائل الم

 هبة أو وعد، القيام بالتهديد، استغالل سلطة أو والية أو تحايل أو تدليس إجرامي. 

وفي إطار التحريض يتعين عليه أن يكون من النوع الذي يؤثر في إرادة الفاعل  

ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة، أي أن يتضمن العناصر الكافية للضغط على إرادته، أما 

رد النصيحة أو استحسان فكرة القيام بالجريمة، مادامت ال تثير الفاعل وال تؤثر مج

 على إرادته فإنها ال تعتبر تحريضا. 

ويشترط في التحريض أن يتم بصفة مباشرة بمعنى أن ينصب على فعل غير  

مشروع محدد بذاته كأن يقوم أحد خاطبا في الناس ناهيا عن المنكر والفساد وملحا على 
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ي تحض عليها الشريعة اإلسالمية، وبعد انتهاء الخطبة التمسك باألخالق الفاضلة الت

وتفرق المجتمعين يقوم أحدهم باالعتداء على امرأة غير محتشمة في مظهرها بالضرب 

أو الجرح، ففي هذه الحالة ال يعتبر الخطيب مشاركا في جريمة اإليذاء العمد مع الفاعل 

رى آخر على تسميم أحد األصلي ألن تحريضه كان غير مباشر، لكن لو أن أحدا أغ

خصومه السياسيين مقابل إعطائه مبلغا من المال فقام المحرض ونفذ الجريمة بالفعل، 

 فإن المحرض يعتبر مشاركا ألن تحريضه كان مباشرا. 

 يلة ارتكاب الجريمة:: تسليم وسب

ق ج على تقديم األسلحة أو األدوات أو أية وسيلة الرتكاب  129ينص الفصل  

الجريمة كسالح أو مفاتيح مزورة أو سيارة الختطاف طفل مثال...، ويشترط لتحقق 

المشاركة في هذه الصورة شرطين: أوال، استعمال الفاعل األصلي للوسيلة المقدمة له 

بأن تلك األدوات ستستعمل الرتكاب من طرف المشارك، ثانيا، علم هذا األخير 

 الجريمة، بحيث يتحقق لديه القصد الجنائي. 

:  المساعدة أو اإلعانة على األعمال التحضيرية أو المسهلة ج

 الرتكاب الجريمة:

يقصد بالمساعدة تقديم العون للفاعل، وذلك بإعانته في األعمال التحضيرية  

 أو األعمال المسهلة الرتكاب الجريمة. 

ولم يحدد المشرع األفعال المستعملة، فقد تكون مادية كاستدراج الضحية إلى  

قل الفاعل على متن سيارة إلى مكان الجريمة، وقد تكون معنوية مكان االعتداء أو ن

 كما لو أعطى الشريك للفاعل معلومات وإرشادات عن المكان المنوي سرقته. 

وقد اشترط المشرع لتحقق صفة المشاركة في هذه الصورة، أن يكون  

المشارك عالما بالهدف المتوخى من عملية المساعدة أو اإلعانة إلنجاز األعمال 

 ة الرتكاب الجريمة. التحضيرية أو المستعمل
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وتتحقق المشاركة في هذه الصورة سواء تمت في مرحلة سابقة على ارتكاب  

مثل إعطاء الفاعل  –األعمال التحضيرية  –الجريمة، أي في مرحلة اإلعداد لها 

د األشياء التي يريد معلومات عن طريقة ارتكاب الجريمة أو إرشاده إلى مكان وجو

سرقتها، أو أن يدله الشريك على طريقة وضع السم في الطعام، وقد تأتي المساعدة في 

ومثالها  –األعمال المسهلة  –مرحلة معاصرة الرتكاب الجريمة أو متممة لتنفيذها 

ترك باب المنزل مفتوحا أمام اللصوص لسرقته، تعهد الجمركي بعدم القيام بعملية 

ولة وبدون تفتيش. المراقبة في وقت معين بالذات لتمكين مهرب من عبور الحدود بسه

أما المساعدة الالحقة كإخفاء الجاني والتستر عليه فال تتحقق بها المشاركة الجنائية، 

 وذلك النعدام العالقة السببية بين التصرف الصادر الحقا والنتيجة اإلجرامية المحققة.

 التعود على تقديم مسكن أو ملجأ لالجتماع لفائدة المجرم:   :د 

هذه الحالة ال تندرج في المشاركة الجنائية بمعناها الصحيح نظرا لما يمكن  

أن تمثله من فعل إجرامي مستقل، إال أن المشرع المغربي ألحقها بحاالت المشاركة. 

وقد اشترط لقيام عنصر االشتراك في الجريمة، وفقا لهذه الحالة، وجود عنصر 

قديم المسكن أو الملجأ إلى األشرار أكثر من مرة، وال يهم االعتياد، أي تكرر العمل بت

 كونه قدم هذا المسكن أو الملجأ لمجرم واحد أو لعدد أكثر من الجناة. 

 

 : أساس العقاب في المشاركة 2

 اختلف الفقه في هذا الصدد، وظهرت بذلك نظريتان أساسيتان  هما:  

  : نظرية استعارة التجريم:أ 

أن المشارك يستعير إجرامه من نشاط الفاعل األصلي للجريمة، التي مؤداها  

ومعنى ذلك أن النشاط الذي يقوم به الشريك ال يعتبر بحد ذاته جريمة، بل يصبح مجرما 

 ومعاقبا عليه حينما يرتكب الفاعل األصلي الجريمة. 
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وتجدر اإلشارة إلى أن فكرة استعارة التجريم تعرف حالتين: فاالستعارة قد  

ارك لنفس العقوبة التي يخضع لها الفاعل األصلي، تكون مطلقة عندما يخضع المش

وبالتالي فهو يعتبر بمثابة المساهم. وهذه النظرية سار عليها المشرع الفرنسي في 

. أما الحالة الثانية فهي تتجلى 1993من القانون الجنائي الصادر سنة  121-6الفصل 

ة جنائية مخففة في كون االستعارة تكون نسبية وذلك عندما يخضع المشارك لعقوب

بالمقارنة مع العقوبة المقررة للفاعل األصلي. وهذه الحالة نجدها في العديد من 

 التشريعات الجنائية منها مثال القانون الجنائي االسباني، السويسري، البلجيكي. 

 ويترتب عن نظرية اإلجرام المستعار نتائج هامة:  

ال يمكن متابعة الشريك إال إذا كانت الجريمة التي ساعد على تحقيقها قد  -1

ارتكبت بالفعل، وكان قابلة للعقوبة عليها قانونا، أما إذا لم تنفذ، أو عدل 

لفاعل اختياريا عن تنفيذها، أو سقطت بالتقادم أو العفو الشامل مثال، ا

 فإن ال يمكن مساءلة المشارك. 

أن الظروف العينية المتعلقة بالجريمة المرتكبة والتي تؤدي إلى تشديد  -2

العقوبة أو تخفيضها تسري على الفاعل األصلي وعلى المشارك بنفس 

بر الطريقة حتى لو كان هذا األخير يجهلها، مادام تجريم نشاطه يعت

مستعارا من نشاط الفاعل األصلي، أما بالنسبة للظروف الشخصية التي 

ينتج عنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو اإلعفاء منها، فال تسري إال على 

 من تتوفر فيه. 

 ية استقالل التجريم:: نظرب

وهي التي تقوم على استقالل تجريم نشاط الشريك عن الفعل الجرمي الذي  

ارتكبه الفاعل األصلي، بمعنى أن المشارك يسأل عن فعله كجريمة مستقلة وليس كجزء 

من جريمة الفاعل األصلي، ومسؤوليته تنبني على أساس ما يتسم به نشاطه من خطورة 
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غيره، وينتج عن ذلك نتائج مخالفة للنظرية  بكيفية مستقلة عن الجريمة المرتكبة من قبل

 األولى: 

فالشريك يعاقب بمجرد قيامه بإحدى التصرفات التي تدخل ضمن  -1

األعمال التي يعتبرها المشرع مشاركة حتى لو تراجع الفاعل األصلي 

 عن تنفيذ الجريمة أو امتنع عن إثباتها بفعل التقادم أو العفو. 

الظروف العينية التي ينتج عنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو اإلعفاء  -2

ي على المشارك إال إذا كان عالما بها عند قيامه بأعمال منها ال تسر

المشاركة. ومن القوانين التي سارت على هذه النظرية نذكر على 

سبيل المثال ال الحصر، القانون النرويجي والقانون الدانمركي، 

 . 46القانون الجزائري في فصله 

 موقف المشرع المغربي: ج:

لقانون الفرنسي، أي نظرية استعارة المشارك أخذ بالنظرية السائدة في ا 

ذلك على الخصوص من خالل الفصل  ويظهر -مبدئيا   –لتجريمه من الفاعل األصلي 

ق.ج الذي مدد فيها المشرع أثر الظروف العينية أو المادية للجريمة فجعلها تسري  130

ق ج التي  132على المساهمين والمشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها، ومن الفصل 

يرتكبها وعن الجنايات أو الجنح التي  قرر فيها مسؤولية الشخص عن الجرائم التي

 يكون مشاركا في ارتكابها. 

 ى المشاركة: شروط العقاب عل3

 تصار هذه الشروط فيما يلي: يمكن اخ 

يعتزم الفاعل األصلي القيام به ليتحقق لديه القصد الجنائي المشارك بما  علم-1 

المطلوب قانونا، فهذا القصد يتحقق عندما تتوافر لدى الشريك إرادة إتيان أحد األفعال 
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مع العلم بالجريمة محل المشاركة، وبأن من شأن  129المنصوص عليها في المادة 

 سلوكه دفع الفاعل األصلي إلى ارتكابها. 

حا لشخص آخر بقصد استعماله في الصيد ومن هذا المنطلق فإن من يعير سال 

ال يعتبر مشاركا إذا استعمله المستعير دون علم المعير الرتكاب قتل ما، ومن يعير 

سيارة لصديق ليسافر بها ال يعتبر شريكا إن استعملت في عملية سطو على محل 

 تجاري. 

فعل أصلي منصوص على تجريمه في القانون، وهذا الشرط ما هو  وجود-2 

قانون المغربي وينتج عن هذا إال نتيجة لنظرية استعارة التجريم الذي يأخذ بها ال

 مجموعة من اآلثار هي كالتالي: 

عدم معاقبة المشارك إذا ما عدل الفاعل األصلي عن ارتكاب جريمة بطريقة  - 

اختيارية، ويطبق نفس الحكم في حالة عدم ارتكاب الجريمة أصال، أما إذا كان العدول 

ي عن ارتكاب الجريمة غير اختياري فإن المشاركة في جريمة المحاولة تتحقق، وبالتال

وهذا الحكم يطبق كذلك في الجريمة الخائبة أو في الجريمة ب معاقبة المشارك، يج

 المستحيلة. 

عدم إمكانية معاقبة المشارك في حالة سقوط الجريمة المرتكبة من طرف  - 

الفاعل األصلي بسب التقادم أو العفو الشامل أو صدور قانون ينفي الصفة الجرمية عن 

 الفعل المرتكب. 

في حالة تحقق الفعل األصلي الذي يعاقب عليه القانون الجنائي، فإن الشريك  - 

مسؤوال، وال ينجو من العقاب حتى ولو تمتع الفاعل األصلي بعذر معف من  يصبح

العقاب، ألن إعفاء هذا األخير يكون ناتجا عن ظروف شخصية له. والقاعدة أن 

الظروف الشخصية التي تغير من العقوبة أو تقضي عليها بالمرة ال تؤثر إال بالنسبة 

 لمن تتوافر فيه. 
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وجود عالقة سببية بين سلوك الشريك )صدور أحد األفعال  ضرورة-3 

ق.ج( وبين تنفيذ الجريمة من طرف الفاعل  129ها في الفصل المنصوص علي

األصلي. فإذا انتفت تلك الرابطة السببية فإن نشاط المشارك ال يعاقب عليه، فمن يقدم 

سالحا أو أداة الستعمالها في تنفيذ الجريمة، لكن الجاني قام بارتكابها بدون استعمال 

جراء نشاطه النعدام العالقة السببية بين فعله هذه األداة أو السالح، ال يمكن متابعته من 

 وتنفيذ الجريمة. 

اإلشارة أخيرا إلى أن الجريمة األصلية المعاقب عليها، يجب أن تكون  تجدر-4 

إما جناية أو جنحة، أما إذا كانت مخالفة فال مشاركة فيها وال عقاب عليها مطلقا )الفقرة 

 ق.ج(.  129األخيرة من الفصل 

 

 لمشاركةالعقاب على ا-4

 في المشاركة لمجموعة من القواعد كالتالي:  يخضع العقاب

تبني المشرع المغربي لنظرية استعارة المشارك لعملية التجريم من فعل  -1

الفاعل األصلي، وهذا يعني ضرورة خضوعه لنفس العقوبة المقررة قانونيا للفاعل 

 األصلي كلما تعلق األمر بارتكاب جناية أو جنحة. 

 أما في مجال المخالفات فال عقاب على المشاركة. 

ثر بالظروف العينية، ليس هناك فارق بين الشريك والفاعل فيما يتعلق بالتأ -2

فهذه الظروف تنتج مفعولها عليهما معا سواء كانت مشددة أو مخففة علم بها الشريك 

 ق.ج(.  130أو كان يجهلها )الفقرة األخيرة من الفصل 

والظروف العينية هي التي تتعلق بالوقائع المادية للجريمة ال بشخص الجاني، 

ق.ج(، فالشريك في هذه  507مثل طرف حمل السالح في جريمة السرقة )الفصل 

ريمة يخضع لعقوبة أشد من العقوبة المقررة للسرقة البسيطة وهي السجن المؤبد الج
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حتى لو لم يكن يعلم أن الفاعل األصلي يحمل سالحا، وأيضا مثل ظروف الليل 

واستعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت األرض أو استعمال 

السرقة حيث تشدد عقوبة المشارك مفاتيح مزورة أو استعمال ناقلة ذات محرك في 

 مثل الفاعل األصلي. 

ق.ج(.  393وأيضا مثل الترصد الذي يشدد العقوبة في جريمة القتل العمد )ف 

من ق.ج الذي يخفف  506كذلك الشأن بالنسبة للظروف العينية المخففة كنص الفصل 

 العقوبة في جريمة السرقة المنصبة على أشياء زهيدة القيمة. 

فاعل ق.ج على أن الظروف الشخصية المتعلقة بال 130ينص الفصل  -3

 األصلي ال أثر على المشارك إال إذا توفرت فيه كذلك. 

 وتتفرع الظروف الشخصية إلى نوعين: 

 :تؤثر على العقوبة دون أن تمس الوصف القانوني للجريمة،  النوع األول

ق.ج(، صغر السن  160و 159كالعود الذي يكون ظرفا شخصيا مشددا للعقوبة )ف 

ق.ج( أو صفة الزوج التي  139التي تنتج عنها تخفيض العقوبة في جميع الجرائم )ف 

تخفض العقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد 

 418الزوج اآلخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية )ف 

القريب أو الصهر إلى غاية الدرجة الرابعة في جريمة إخفاء مجرم ق.ج(، وأيضا صفة 

 أو تهريبه، والتي تنتج عنها إعفاء الجاني من العقاب. 

 :من الظروف الشخصية فيتعلق بالوصف القانوني للجريمة،  النوع الثاني

فر صفة معينة لدى المجرم تؤدي إلى تغيير في نوع الجريمة، ومثال ذلك حيث تو

جريمة السرقة البسيطة التي تعتبر في األصل جنحة، ولكنها تتحول إلى جناية إذا كان 

مرتكبها يعتبر شخصا يعمل بصورة معتادة في المكان الذي ارتكبت فيه جريمة السرقة 

 ق.ج(.  509)ف 
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دما يكون راغبا في ارتكاب الجريمة بسبب يعتبر الشخص فاعال معنويا، عن

وجود قصد إجرامي لديه، ولكن بدل أن يقوم بتنفيذها بنفسه فإنه يدفع شخصا آخر إلى 

ارتكابها دون أن تكون له نية القيام بها، وهذا الشخص األخير يسمى بالفاعل المادي 

يدفع فيها شخص مادام قد نفذ الركن المادي للجريمة، كما هو األمر في الحالة التي 

صبيا لحرق منزل فيضرم الطفل النار في ذلك المنزل بناء على ذلك، أو في الحالة 

التي يستخدم فيها شخص مجنونا لقتل عدوه، ففي هذه الحالة يعتبر من دفع بالطفل أو 

 المجنون الرتكاب الفعل المادي للجريمة فاعال معنويا. 

على أن األخذ بفكرة الفاعل المعنوي وعقوبتها تقتضيها مبادئ العدالة والقانون، 

جرامية، وهو من فمن مبادئ العدالة أن يعاقب الفاعل المعنوي الذي تتوفر فيه النية اإل

أخطر المجرمين ألنه يسخر أشخاصا غير مسؤولين كآلة من آالت الجرم فهو بهذا 

جبان ال يقوى على تنفيذ اإلجرام ويحقق مشاريعه اإلجرامية بعيدا عن األنظار 

باإلضافة إلى أن منافع الجريمة تعود إليه وحده. ثم أن القانون الجنائي ال تهمه الوسيلة 

سطتها الجاني جريمته، حيث يستوي لديه مثال في جريمة القتل، جميع التي يرتكب بوا

الوسائل كاستخدام اليد أو أداة أو مسدس أو سكين، فما بالك بالشخص الذي يستخدم 

 إنسانا ينعدم لديه القصد الجنائي الرتكاب جريمة. 

وإذا كانت بعض التشريعات لم تنص على نظرية الفاعل المعنوي، فإن المشرع 

"من حمل ق.ج والذي جاء فيه:  131في نص الفصل قد أشار إليها بصفة واضحة 

شخصا غير معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة فإنه يعاقب 

 ا هذا الشخص". بعقوبة الجريمة التي ارتكبه

أنه إذا كان المشرع المغربي قد عاقب الفاعل المعنوي بالعقوبة  والمالحظ

المقررة للجريمة باستقالل عن النص الذي عاقب فيه على المشاركة، فإنما كان ذلك 

 ثالثا: الفاعل المعنوي
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بمثابة تصد منه للحاالت التي ال يمكن أن تتحقق فيها المشاركة النعدام المجرم األصلي 

ذلك أن النشاط اإلجرامي الذي قام به الفاعل الذي يستعير منه الفاعل المعنوي اإلجرام، 

المعنوي ال يمكن إدخاله في نطاق أعمال التحريض على ارتكاب الفعل الجرمي، ألن 

هذه األعمال يفترض فيها التأثير على سلوك الشخص الذي يندفع إلى إتيان العمل 

ير المنعدم اإلجرامي عن قصد. وهذه الحالة ال يمكن تحققها لدى الفاعل المادي كالصغ

 التمييز أو المجنون أو الفرد حسن النية. 

وفي األخير البد من اإلشارة إلى أن المشرع المغربي قد توسع في فكرة الفاعل 

المعنوي بدليل أنه استعمل عبارة "غير معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصية"، 

مما يعني أنها تشتمل باإلضافة للفاعل المادي غير المسؤول النعدام التمييز واإلدراك، 

ص غير معاقب النعدام القصد الجنائي لديه، كمن يكره ماديا على ارتكاب كل شخ

الجريمة أو كما إذا ارتكب الفاعل المادي الجريمة عن حسن نية، مثل حالة الممرضة 

التي تعطي للمريض كمية من الدواء تنفيذا لتعليمات الطبيب، دون أن تعلم بأن من شأن 

كان فيه الطبيب يهدف من وراء ذلك القضاء  هذا الدواء أن يؤدي إلى قتله، في وقت

على حياة المريض، ويدخل ضمن هذه الحاالت أيضا األعمال التي يقوم بها المرؤوس 

تنفيذا ألوامر رؤسائهم في الوقت الذي تكون فيه هذه األعمال أو األوامر جرائم بمعنى 

 القانون الجنائي وينفذونها بحسن نية. 

 

 


