
1 

 

: البدء في التنفيذ1

المذهب الموضوعي -أ

المذهب الشخصي -ب

موقف المشروع المغربي -ج

: انعدام العدل اإلداري 2

: الجريمة الموقوفة 1

: الجريمة الخائبة 2

: الجريمة المستحيلة3

 

 المحاضرة السابعة :

 غياب النتيجة اإلجرامية في الركن المادي "المحاولة"

أوال: عناصر الجريمة

ثانيا: صور المحاولة

ثالثا: عقاب المحاولة 

eBoik.com زوروا

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


 

 2 

 تمهيد:

ل تعتبر الجريمة تامة إذا توافرت فيها جميع عناصر الركن المادي. لكن ه

ة؟ إذا يتوقف الركن المادي دائما على نتيجة أم يمكن أن يكون ولو لم تتحقق النتيج

ك يع عناصر الركن المادي وكانت هناك نتيجة تربطها عالقة سببية بسلوتوفرت جم

اقصة نإجرامي كنا بصدد جريمة تامة، وإذا لم تتحقق النتيجة كنا في مواجهة جريمة 

 وهي التي يطلق عليها المحاولة. 

لجريمة ثم والواقع أن النشاط اإلجرامي يمر بمراحل مختلفة، فيبدأ بالتفكير في ا

يذ وأخيرا ينتهي تعداد لتنفيذها ثم البدء في هذا التنفيمر إلى العزم على ارتكابها ثم االس

 إلى نتيجة إذا كانت هناك نتيجة. 

ومن البديهي أنه في مرحلة التفكير والتصميم ال توجد الجريمة بعد، بحيث لم 

تتخذ مظهرا ماديا إجراميا، لهذا ال يعاقب القانون على مرحلة التصور الذهني هذه، 

جع عنها من طرف صاحبها. كما وذلك لصعوبة إثبات األفكار المجردة وإمكانية الترا

أن هذه األفكار مادامت كامنة في النفوس ليس من شأنها أن تحدث اضطرابا في 

المجتمع، ومن تم فإن التصدي لها إن صح أن يكون من مهمات األخالق فإنه مبدئيا 

خارج عن مجال القانون الجنائي. إال أنه في حاالت استثنائية نجد المشرع يعاقب أحيانا 

الجرائم في هذه المرحلة حتى ولو لم يخرج االتفاق إلى العالم الخارجي مثل بعض 

ا "التصميم على العمل متى كان متفقق.ج  175جريمة المؤامرة، وهي حسب الفصل 

، وجريمة تكوين عصابات إجرامية التي تعد 1عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر"

مكتملة بمجرد حصول اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد األشخاص أو األموال 

 ق.ج(.  293بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك )ف 

                                                 
 وهذه المؤامرة تكون موجهة بقصد:  - 1

 (. 172اعتداء على حياة الملك أو شخصه )الفصل  -

 (. 173االعتداء على ولي العهد أو شخصه )الفصل  -

االعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لورثة العرش وإما دفع الناس إلى  -

 (. 169حمل السالح ضد سلطة الملك )الفصل 
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والحقيقة أنه في هاته الحاالت أخذ المشرع بعين االعتبار أن التصميم على 

العمل اتخذ مظهرا خارجيا وذلك باالتفاق عليه بين شخصين أو عدة أشخاص عالوة 

على أن األمر يتعلق هنا بحاالت على جانب كبير من الحساسية ألن المؤامرة تهدف 

إلى قلب أو زعزعة نظام الحكم في البالد في حين يدخل تكوين العصابات في خانة 

 اإلجرام المنظم الذي ال تخفى خطورته. 

بعد هذه المرحلة يعمد الجاني إلى التهييء والتحضير الرتكاب الجريمة كشراء 

، أو شراء المادة الكيميائية الماسحة للمداد المكتوب به السالح الستعماله في القتل

المحرر من أجل التزوير المادي أو اصطناع مفتاح ألجل استعماله في السرقة، هذه 

المرحلة أيضا غير معاقب عليها ألن هذه المعدات تبقى خاضعة وقابلة للتأويل على 

ناة على العدول عن السير عدة وجوه، كما أن المشرع قدر أنه يستحسن بذلك تشجيع الج

 في طريق الجريمة إلى النهاية. 

أما مرحلة التنفيذ، فإن الجاني يستعمل فيها تلك الوسائل للبدء في تنفيذ مشروعه 

اإلجرامي، وهنا يتدخل القانون الجنائي حتى ولو لم يحقق الجاني النتيجة اإلجرامية 

ن ألن ما صدر منه دليل على خطورته، وهو ما يسمى بالمحاولة، ولإلحاطة بها يتعي

 علينا التطرق لعناصرها، صورها ثم أخيرا العقاب المخصص لها. 

 إال أننا قبل ذلك سنتعرض لألساس القانوني للمحاولة. 

فبالرجوع لمجموعة القانون الجنائي المغربي نجدها تعرضت ألحكام المحاولة 

في الباب الثاني من الجزء األول من الكتاب الثاني وخصصت لها أربعة فصول هي 

 التالية: 

مال : "كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأع114الفصل 

ال لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل األثر 

المتوخى منها إال لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب 

 عليها بهذه الصفة". 
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: "ال يعاقب على محاولة الجنحة إال بمقتضى نص خاص في 115الفصل 

 القانون". 

 : "محاولة المخالفة ال يعاقب عليها مطلقا". 116الفصل 

حاولة حتى في األحوال التي يكون الغرض فيها : "يعاقب على الم117الفصل 

 من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل". 

 

 

 

ن هما البدء في التنفيذ وانعدام ق.ج فإن للمحاولة عنصرا 114حسب نص المادة 

 العدول اإلرادي. 

 : البدء في التنفيذ1

 

كما سلف التفكير في الجريمة أو التصور الذهني لها غير كاف وحده لتحقق 

الجريمة، فالبد من القيام بأفعال تتخذ مظهرا ماديا. لكن هذه األفعال يمكن أن تكون 

تحضيرية تقتصر على تعبيد الطريق للتنفيذ الفعلي كصنع المفاتيح تمهيدا للسرقة أو 

لوك بقصد اختالسه. وال يصح االعتداد في هذا المقام تنفيذية كوضع اليد على المال المم

إال باألفعال التي لها صبغة تنفيذية. فكيف يتم التمييز بين العمل التحضيري الذي ال 

يعتبر بدءا في التنفيذ والعمل الذي يتجاوز مرحلة التحضير ويعتد به كبدء في التنفيذ؟. 

  وما هو موقف المشرع المغربي من هذه اإلشكالية؟.

يار التمييز بين البدء في التنفيذ واألعمال يختلف الفقه في تحديده لمع

 التحضيرية، حيث ظهر مذهبان: 

 

 

 أوال: عناصر  الجريمة
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  المذهب الموضوعي: -أ

المجرم في إتيان نشاط البدء في التنفيذ حسب هذا المعيار يقتضي أن يشرع 

يدخل في تعريف الركن المادي للجريمة أو على األقل ظرفا من ظروف التشديد فيها، 

أما األعمال التحضيرية فهي غير ذلك، وبناء عليه فإن البدء في تنفيذ القتل ال يكون في 

شراء الجاني سالحا من أجل استعماله في جريمة قتل ما، ألن عملية الشراء ال تدخل 

ن التعريف القانوني للقتل العمد مثال، لكن تصويب السالح نحو الضحية المنوي ضم

قتلها أو جرحها يمكن اعتبارها شروعا في القتل، و في السرقة يكون بدء التنفيذ بوضع 

اليد على المال المراد سرقته بقصد االستيالء عليه، كما أن دخول المنزل ال يعتبر 

عمل تحضيري غير معاقب عليه، ألن دخول المنزل محاولة لجريمة سرقة وإنما هو 

ليس من عناصر السرقة، لكن إذا دخل السارق إلى المنزل وكان حامال السالح أو في 

الليل أو برفقة شخص آخر اعتبر دخوله شروعا في التنفيذ ألن من ظروف التشديد في 

 ق.ج(.  509السرقة التسلح، التعدد، وظرف الليل )الفصل 

مادي الصادر من الجاني، والذي يتعين فأساس هذا المعيار هو خطورة الفعل ال

أن يكون داخال في التعريف القانوني للجريمة أو من ظروف التشديد فيهاـ ليعتبر بدءا 

 في التنفيذ بغض النظر عن قصد الجاني وتصميمه على ارتكاب الجريمة. 

وقد انتقد هذا المعيار على أساس أنه يضيق من نطاق البدء في التنفيذ أو 

قانونية لخطر كبير، بحيث أن تطبيق هذا المحاولة، مما يعرض المصالح والحقوق ال

المعيار سيترك أفعاال تنم عن نوايا إجرامية لدى أصحابها بدون عقاب، كدخول شخص 

أجنبي للمنزل بقصد السرقة، أو سيؤدي بنا إلى اعتبار الشخص الذي يدخل إلى منزل 

مثال، مادام  حامال للسالح بعد تسلقه لسوره مرتكبا لمحاولة السرقة وليس لمحاولة القتل

 أن التسلق ال يعتبر ظرف تشديد إال بالنسبة لجريمة السرقة. 
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 المذهب الشخصي:  -ب

يعتد هذا المذهب أساسا بالنية اإلجرامية، ومن تم فإنه يعتبر بدءا في التنفيذ كل 

مم العزم على المضي قدما في نشاطه عمل يظهر فيه بوضوح بأن المجرم كان قد ص

اإلجرامي، واقترب في تحقيقه بحيث ال يفصله عن ذلك سوى خطوات لو ترك المجرم 

وشأنه لخطاها. وعليه يعتبر بدءا في التنفيذ إذا ظهر بأن الفاعل في لحظة القبض عليه 

فتح كان مصمما على تنفيذ جريمة، كما هو الحال بالنسبة للسارق الذي يفاجأ وهو ي

صندوقا حديديا، ففي هذه الحالة، يعتبر فعله بدءا في تنفيذ جريمة السرقة، ولو أنه لم 

يتمكن بعد من أخذ ما كان يحتوي عليه. وعلى العكس من ذلك، يكون الفعل مجرد عمل 

تحضيري إذا كانت إرادة الفاعل مازالت في مرحلة التردد، بحيث أنها لم تتضح بعد، 

 حقيق الغاية التي كان يهدف إليها. وبقي فيها بعيدا عن ت

هذا المعيار رغم ما يحمل من إيجابيات تتجلى في صيانته لمصالح المجتمع ألنه 

يقول بالعقاب على الخطورة اإلجرامية الكامنة في الجاني، فإنه قد تعرض النتقادات 

منها صعوبة تطبيقه من الناحية العملية على اعتبار أن العزم والقصد والنية من األمور 

حيط بها غيره، مما يجعل القضاء خاصة في ظل عدم الكامنة في نفس الشخص وال ي

يستخلص هذا العزم من القرائن والمالبسات التي تحيط بالنشاط  –اعتراف المتهم 

 المرتكب مما قد يفتح باب التحكم على مصراعيه. 

 بي: موقف المشرع المغر -ج

مشرع المغربي من هذين المعيارين، يمكن القول بأنه اتبع فيما يخص موقف ال

من القانون الجنائي من المعيار المادي  114حال توفيقيا عندما اقتبس محتوى الفصل 

والمعيار الشخصي في آن واحد. فلقد اشترط البدء في التنفيذ باستعماله عبارة: "... 

لموضوعي، كما أنه تبنى المعيار بدت في الشروع في تنفيذها..." وهو تطبيق للمعيار ا

 الشخصي باستعماله عبارة "... أو بأعمال ال لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها...". 
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 : انعدام العدول اإلرادي 2

من القانون الجنائي، نجدها تنص على أن البدء في  114بالرجوع إلى المادة 

التنفيذ ال يعتبر محاولة إال إذا لم يوقف التنفيذ أو لم يحصل األثر المتوخى منها إال 

وهذا يعني أن البدء في التنفيذ ال تقوم به المحاولة  لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها.

لوحده. بل يلزم أن يكون التنفيذ قد توقف لسبب خارج عن إرادة مرتكب الجريمة، 

 كضبط السارق قبل أن يتمكن من الفرار. 

وبمفهوم المخالفة تستخلص قاعدة أساسية هي أن التراجع أو العدول اإلرادي 

ياب جريمة المحاولة النتفاء أو االختياري عن تنفيذ الجريمة يؤدي عند ثبوته إلى غ

 العنصر المعنوي فيها. 

ويكون العدول اختياريا كلما ما بدأ الجاني في ارتكاب الجريمة إال أنه يتراجع 

ويتوقف عن إتمامها باختياره المحض، دون تدخل أي سبب أو عامل أجنبي )إكراه 

مادي أو معنوي( يكون هو الذي فرض عليه التراجع أو العدول، مثال كإلقاء القبض 

حالة تغلب الضحية عليه أو تخلصها منه، أو حالة عجز الجاني عن على الجاني، 

 استعمال السالح الذي يحمله. 

وينتج عن العدول االختياري عدم اعتبار الفعل جريمة محاولة وبالتالي عدم 

مساءلة الجاني عن فعله بغض النظر عن الباعث الكامن وراء ذلك هل هو وخز 

اختصار ال يهم نبل أو الضمير أو ندم أو شفقة تجاه الضحية أو الخوف من العقاب. وب

دناءة الباعث الذي أدى إلى العدول الطوعي، ألن المقصود من وراء اعتباره باألساس 

هو حماية المجتمع من وقوع الجريمة، والرغبة في تشجيع الجاني على التراجع عن 

فعله اإلجرامي ولو في آخر لحظة. وفي حالة تعدد العوامل التي دفعت الجاني إلى 

فعلته بأن يكون جانب منها نابعا عن إرادته المحظة وجانب مفروض التراجع عن 

عليه، بأن المحكمة تملك صالحية تقدير مدى توفر الطواعية في العدول أو عدم توفرها 
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بحسب ظروف كل نازلة، وإن كنا نرى مع بعض الفقه على أنه من المنطقي تقرير 

أن الشك يظل يحوم حول أسباب اإلعفاء من العقوبة في حالة العدول المختلط مادام 

تصرف الفاعل الذي تراجع عن التنفيذ، وذلك تغليبا لمصلحة المتهم الذي يعدل عن 

 تنفيذ الجريمة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدم العقاب على المحاولة في حالة العدول اإلرادي ال 

تحول دون الحكم بالجزاء المدني على السلوك الذي أحدث ضررا للغير أو مساءلة 

ر المشروعة الصادرة بوصفها جريمة مستقلة يعاقب عليها الجاني عن األفعال غي

المشرع، فمن رمى بشخص في الماء قصد التخلص منه ثم أنقده من الغرق، فإنه وإن 

لم يعاقب على محاولة القتل فإنه يحاسب على جريمة اإليذاء أو االعتداء على سالمة 

 الجسم إذا حصلت. 

جابي على ويتعين اإلشارة من جهة أخرى أن العدول اإلرادي ال ينتج أثره اإلي

جريمة المحاولة إال إذا وقع قبل حصول إتمام الجريمة أو تحقق نتيجتها، أما إذا حصل 

العدول اإلرادي بعد ذلك فإنه سيعتبر نوعا من الندم وبالتالي سيؤدي إلى مساءلة 

الشخص، مثال كتقديم إسعافات لشخص المعتدى عليه بالضرب والجرح، بيد أن هذا ال 

هذه التوبة بعين االعتبار عند تقدير العقوبة بتمتيع الجاني بظروف يمنع القاضي من أخذ 

 التخفيف. 

 

 

 

دية للمحاولة، وهي الجريمة الموقوفة، نجد نوعين إلى جانب الصورة الما

آخرين هما الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة. وقد تعرض المشرع المغربي لكل 

من القانون الجنائي، وإلى  114من الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة في المادة 

 . 117الجريمة المستحيلة في المادة 

 ثانيا: صور المحاولة
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 وعليه، فالمحاولة تتخذ ثالث صور كما يلي: 

 

 : الجريمة الموقوفة 1

يقصد بالجريمة الموقوفة تلك الجريمة التي يبدأ الجاني في تنفيذها فعال، إال أنه 

ه يتوقف عن إتمام ذلك التنفيذ نتيجة لتدخل سبب خارج عن إرادته، كإلقاء القبض علي

من طرف رجال األمن أو مقاومة المجني عليه، أو ضبط المرتشي وهو يتسلم الرشوة. 

"بأن من القانون الجنائي التي جاء فيها:  114وقد نصت على هذه الصورة المادة 

المحاولة تتحقق بالشروع في تنفيذ الجريمة أو القيام بأعمال ال لبس فيها تهدف 

. مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها... إال لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها"

فأهم ما يميز هذه الصورة هي توقيف الجاني قبل االنتهاء من العمل المادي الذي بدأ 

 في تنفيذه والذي يكون الزما لتحقيق النتيجة اإلجرامية. 

 

 : الجريمة الخائبة 2

تتميز الجريمة الخائبة بأن مرتكبها يأتي أفعاال من شأنها في المعتاد أن تؤدي 

ان ممكنا، وذلك إلى تحقيق النتيجة الجرمية. لكن النتيجة ال تحدث رغم أن وقوعها ك

نظرا لتدخل ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. ومثال ذلك أن يدخل الجاني إلى بيت 

لسرقة المال، الذي هو موجود به فعال، ولكن يعجز عن اكتشاف المكان الذي حفظ به، 

أو كأن يدس يده في جيب الضحية بقصد اختالس نقودها، لكنه يرجع بخفي حنين ألن 

ي جيب آخر، أو كأن يطلق الرصاص في اتجاه ضحيته ولكنه النقود كانت موجودة ف

 الرماية.  نيخطؤها لكونه ال يحس

وتعتبر الجريمة الخائبة صورة من صور المحاولة في القانون المغربي إذ 

اولة الجريمة التي لم يحصل األثر "محق ج على أنه تعتبر:  114نصت المادة 

 . المتوخى منها إال لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها"
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 : الجريمة المستحيلة 3

في الجريمة المستحيلة يأتي الجاني مجموع النشاط الذي ترتكب به الجريمة 

المنشودة منها ال تتحقق الستحالة تحققها أصال. ومن تم فإن  التامة عادة لكن النتيجة

الجريمة تظل ناقصة، وذلك لظروف واقعية لم يكن الفاعل على بينة منها. وقد اعتبرها 

"يعاقب على ق ج الذي أوضح بأنه:  117المشرع المغربي محاولة بصريح الفصل 

المحاولة حتى في األحوال التي يكون فيها الغرض من الجريمة غير ممكن بسبب 

 . ظروف واقعية يجهلها الفاعل"

 وعموما تتحقق االستحالة بأحد السببين: 

، عندما تكون غير ممكنة التحقق قانونا سبب قانونيفاالستحالة قد تكون ذات  -

النتفاء أحد العناصر الالزمة لتجريم الفعل أو االمتناع، مثل الحالة التي يستولي فيها 

شخص عل منقول، فيتبين بأن هذا المنقول مملوك له من قبل دون أن يعلم. ففي هذه 

سرقة النتفاء أحد عناصرها وهو أن يكون المال الحالة ال يمكن اعتبار فعله جريمة 

 المسروق في ملكية الغير. 

راجع أساسا إلى محل الجريمة أو  سبب ماديوقد تكون االستحالة ذات  -

الوسيلة المستعملة الرتكابها. ومثال الحالة األولى إطالق الرصاص على الضحية لقتلها 

فيكشف الجاني أن الضحية كانت ميتة قبل إطالق النار عليها، أو أن يفتح السارق 

سرق ما حفظ بها من مال فيجدها فارغة. ومن أمثلة الحالة الثانية، خزانة حديدية لي

الترصد لشخص من أجل قتله بمسدس فارغ أو غير صالح لالستعمال، أو محاولة 

الشخص تسميم الضحية بواسطة مادة سامة توضع في شرابها، فيتبين بعد ذلك أن هذه 

 المادة لم تكن سامة. 

هذا وإذا كان العقاب على المحاولة في صورة الجريمة المستحيلة قد أثارت 

كثير من النقاش في الفقه المقارن بين قائل بالعقاب عنها لتوفر عامل الخطورة 
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اإلجرامية والقصد الجنائي، وبين قائل باإلمساك عن ذلك لعدم حدوث ضرر أو 

واضحا بنصه صراحة على اضطراب اجتماعي، فإن المشرع المغربي اتخذ موقفا 

عقاب المحاولة في صورة الجريمة المستحيلة استحالة مادية فقط دون الجريمة 

"حتى في األحوال التي ق ج بإيراده لعبارة  117المستحيلة استحالة قانونية في المادة 

 . يكون فيها الغرض من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل"

 

 

ميع صورها، جريمة خطر، وليس جريمة ضرر ألنها تعتبر المحاولة في ج

تمثل مجرد خطر على حق من حقوق المجتمع. لذلك فإن المشرع انطلق من خطورة 

الشخص اإلجرامية وجعلها أساسا للعقاب، إذ عاقب على المحاولة في الجنايات دائما 

ص خاص واعتبرها كالجريمة التامة، أما في الجنح فال يعاقب عليها إال إذا وجد ن

ق ج المتعلقة بعرقلة حرية  292يقضي بذلك، ومن األمثلة على تلك النصوص الفصل 

 449والفصل  ا...()من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهمالمزاد وقد جاء فيه 

وال يعاقب على المخالفات  )من أجهض أو حاول إجهاض...(،المتعلق باإلجهاض 

 مطلقا. 

وعلى الرغم من هذا التدرج في أحكام المحاولة من حيث العقاب الذي لطف 

ب كل صور المحاولة، فإن القاضي عند تفريده للعقاب من تشديد المشرع حيث عاق

يمكن أن يقدر العقوبة المالئمة ويختار بكل حرية بين حديها األدنى واألقصى، بل يمكن 

 . أن ينزل عن حدها األدنى إذا كانت ظروف قضائية مخففة تسمح بذلك

 

 ثالثا: عقاب المحاولة


