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التعريف باملجلة
ً
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رفاد للدراسات واألبحاث
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تعبر عن وجهة نظر كاتبها
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ً
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رابعا :امللخص:
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افتتاحية العدد
الحمد هلل رب العاملين وافضل الصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
بحمد هللا وتوفيقه تم صدور العدد الثاني من املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة ،وهي املجلة التي تمتاز
بموضوعيتها وحرفيتها وتميزها بابحاثها وقيام نخبة من االساتذة األكاديمين باإلشراف عليها وتوجييهها ضمن املسار القانوني الفقهي
الصحيح .وقد اشتمل العدد الجديد على عدد من البحوث القيمة باللغتين العربية واالنجليزية ،وقد جاءت البحوثه متنوعة في
مختلف مجاالت القانون؛ األمر الذي يضفي التنوع في املجاالت البحثية القانونية املختلفة والتي يحتاجها الباحثون واملتخصصون
في مجال العلوم القانونية ،وإننا بذلك نرجوا أن يحقق صدور هذا العدد الفائدة املرجوة منه ،وأن يسهم في زيادة املعرفة القانونية.
وال يسعنا في نهاية هذه االفتتاحية إال أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العدد بالصورة التي عليها؛ من مسؤولين
وأعضاء هيئة تحرير ومنسقين ومخرجين ،والشكر موصول كذلك ملن وهبونا ثمرة أفكارهم من الباحثين املتميزين ،واملحكمين
وغيرهم من الذين ساهموا معنا في صدور هذا العدد.
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امللخص:
تستعرض الدراسة التشريعات اإللكترونية التي وضعها املشرع األردني والتي تعمل على الحد من التنمر اإللكتروني ،حيث تناولت مفهوم التنمر
بشكل عام والتنمر اإللكتروني على وجه الخصوص ،ومدى كفاية التشريعات اإللكترونية للحد من التنمر اإللكتروني ،والتعرف على مصطلح التنمر
ً
ً
ً
اإللكتروني ،وبيان الصور التي تشكل تنمرا إلكترونيا والتي قد تشكل جرائم وفقا لقانون الجرائم اإللكترونية األردني ،وقد برزت مشكلة الدراسة من خالل
اإلجابة عن السؤال الرئيس الذي نصه" :ما مدى كفاية التشريعات القانونية األردنية للحد من التنمر اإللكتروني.
قسمت الدراسة إلى فصلين باإلضافة إلى املقدم ،تناول الفصل األول ماهية التنمر وصوره ،حيث استعرض مفهوم وصور التنمر التقليدي في املبحث
األول ،ومفهوم وصور التنمر اإللكتروني في املبحث الثاني ،أما الفصل الثاني فقد استعرض التكييف القانوني ألنواع واشكال التنمر اإللكتروني ،حيث
تناول املبحث األول تكييف صور التنمر اإللكتروني التي تستهدف املعلومات والبيانات اإللكترونية للضحية ،وتناول املبحث الثاني تكييف صور التنمر
اإللكتروني التي تستهدف املعلومات والبيانات اإللكترونية للضحية.
استخدمت هذه الدراسة املنهج العلمي االستقرائي التحليلي لنصوص قانون الجرائم اإللكتروني األردني رقم  27لسنة  2015وذلك لتكييف الصور
واألشكال التي تندرج تحت مسمى التنمر اإللكتروني والتي قد تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
تبين من خالل هذه الدراسة أن معظم صور وأشكال التنمر تندرج تحت نصوص يعاقب عليها قانون الجرائم اإللكترونية ،وأن قانون الجرائم
اإللكتروني يشكل ضمانة لضحايا التنمر في مجمل الصور التي تندرج تحت مصطلح التنمر مما يعني كفاية النصوص التجريمية وإن كان ال بد من تغليظ
العقوبات لبعض الصور لحماية القصر من التنمر الجنس ي.
الكلمات املفتاحية :التنمر اإللكتروني؛ التشريعات اإللكترونية؛ التشريع األردني.

املقدمة:
تعتبر مواقع التواصل االجتماعي فضاءات ومساحات ملمارسة حق الرأي والتعبير املكفولة في املواثيق الدولية والدساتير الوطنية ،وهي واقع فرضته
استخدامات اإلنترنت ،وعلى الرغم من كثرة اإليجابيات لهذا النوع من االستخدام إال أن من سلبياته استخدامه بطريقة ال تتفق مع القيم اإلنسانية
ً
واملتمثلة باإلساءة إلى اآلخرين ومحاولة إقصائهم من تلك املنصات ،وعدم احترام الرأي والرأي اآلخر فضال على ممارسات تتسم بإظهار القوة والضعف،
ولعل في تقديرنا أن هذا التخبط في االستخدام وظهور اإلساءات على منصات التواصل االجتماعي يرجع إلى أسباب عديدة منها فوضوية مستخدمي هذه
املواقع بسبب عدم التجانس الفكري أو االجتماعي أو األيدلوجي مما أدى إلى محاولة كل فرد أو جهة فرض رأيها وعدم قبولها للرأي اآلخر.
ً
والتنمر اإللكتروني قد يكون واحدا من املصطلحات التي بتنا نسمعها ونبحثها في واقعنا اليومي مع انتشار مواقع التواصل االجتماعي ،غير أن ظاهرة
التنمر ليست بالجديدة إال أن مكان التنمر والشخص املتنمر وضحية التنمر لحق بهم تغيرات ،فقد تطورت هذه الظاهرة من الشكل التقليدي والتي كانت
تحدث في الصف أو الساحة املدرسية إلى صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،وباتت أكثر خطورة في صورها الجديدة ،وتنامي ضررها لظهور عنصر
ً
العالنية والتشهير في كثير من صورها فمثال :نشر مادة مس يئة على موقع الفيس بوك يمكن مشاهدتها ومشاركتها وإبداء اإلعجاب بها من عدد كبير من
ً
أصدقاء الصفحة( ،)1وهو ما يشكل تنمرا بحق الشخص املتنمر عليه أو الضحية مما يوجب إيجاد صيغة قانونية لحفظ حقوق هؤالء األشخاص.
Rosa Mcphee , 2014 Sticks stones may break my bones , but cyberbullying is illegal – is cyberbullying a crime m and should be . p.4
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صخرالخصاونة

بشكل عام ال توجد إحصائيات دقيقة أو أرقام تفصيلية فيما يتعلق بالتنمر اإللكتروني في األردن لوقوع هذه الجريمة ضمن مجموعة الجرائم
اإللكترونية ،ولتلمس حجم وخطر املشكلة نشير أن نسبة ( )%37من مستخدمي اإلنترنت بين األعمار 12إلى  17سنة قد تعرضوا إلى تنمر إلكتروني( ،)2كما
تشير اإلحصاءات الحديثة إلى نمو مطرد في التنمر اإللكتروني ،حيث وجدت دراسة أجرتها مؤسسة بيو لألبحاث عام  2007أن ( )%32من املراهقين كانوا
ضحايا لنوع من أنواع التنمر اإللكتروني.
ً
وبعد ما يقرب من عقد من الزمان وجدت دراسة أجريت عام  2016من قبل مركز أبحاث التنمر اإللكتروني أن هذه األرقام لم تتغير تقريبا .وبحلول
عام  2019أفاد ما يقل عن  %43من املراهقين أنهم كانوا ضحايا للتنمر اإللكتروني ،وأن األطفال الصغار والنساء واألشخاص الذين لديهم توجهات وميول
ً
شيوعا ملضايقات اإلنترنت(.)3
جنسية غير تقليدية هم األهداف األكثر
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في قلة الدراسات السابقة وندرتها حول املوضوع التنمر اإللكتروني من الناحية القانونية ،إذ يرى الباحث وفي حدود علمه
أن هذه الدراسة من الدراسات األولى من نوعها على املستوى الوطني ،والتي تبحث في هذا املدلول من ناحية قانونية ،وبناء عليه فهي تشكل إضافة نوعية
ً
للمكتبة العربية واملحلية نظرا الفتقارها ملثل نوعية الدراسة الحالية.
كما تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف إلى مدى كفاية التشريعات القانونية األردنية للحد من التنمر اإللكتروني ،وبيان مدلول التنمر اإللكتروني
ً
كمصطلح قانوني بات استخدامه في الواقع العملي بعد أن كان مجاال للدراسة في العلوم التربوية واالجتماعية والنفسية.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى كفاية التشريعات القانونية األردنية للحد من هذه ظاهرة التنمر اإللكتروني ،وذلك من خالل:
 .1التعرف إلى مدلول التنمر اإللكتروني وبيان أشكاله وأنواعه.
ً
 .2البحث بالتكييف القانوني لصور وأنماط التنمر اإللكتروني وفقا لقانون الجرائم اإللكتروني.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
بات استخدام مصطلح التنمر اإللكتروني شائعا لدى الصحافة وعلى لسان العامة ويتم استخدامه بشكل الفت على مواقع التواصل االجتماعي،
ً
ً
نظرا لتنامي ظاهرة التنمر وأحيانا الخلط بينها وبين مدلوالت تتشابه معها ،وازدياد األسئلة حول هذ ا املصطلح من حيث ماهية التنمر وعقوبته؟ وللوهلة
ً
األولى قد يتبادر للذهن أنه ال عقاب للمتنمر حيث أن املشرع األردني لم يحدد جريمة بعينها تحت مسمى التنمر اإللكتروني وعمال بالقاعدة العامة أنه "ال
ً
جريمة وال عقوبة اال بنص"( ،)4ولكن بالنظر إلى صور وأشكال التنمر يمكن تكييف تلك الصور قانونيا ومن ثم وصف الفعل وبيان مدى أثر هذه النصوص
على الحد من هذه الظاهر.
ً
وتأسيسا على ما سبق ،فإن مشكلة الدراسة تبرز من خالل اإلجابة عن الس ؤال الرئيس الذي نصه" :ما مدى كفاية التشريعات القانونية األردنية
للحد من التنمر اإللكتروني؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس ،األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مفهوم التنمر بشكل عام والتنمر اإللكتروني على وجه الخصوص؟
 .2ما أنواع وأشكال التنمر اإللكتروني؟
 .3ما التكييف القانوني ألنواع وأشكال التنمر اإللكتروني؟
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج العلمي االستقرائي التحليلي لنصوص قانون الجرائم اإللكتروني األردني رقم  27لسنة  2015وذلك لتكييف الصور واألنماط
ً
التي قد تشكل صورا للتنمر اإللكتروني.

2 https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-cyber-

)bullying?fbclid=IwAR3lE9bJGsGd17OltMjYLj5GOfvJ3HgYBvKgPRZosTyzzWSXAyOpMoGiZE, Date of entry (22/06/2020
)3 Cyberbullying Statistics, Facts, and Trends in 2020, https://firstsiteguide.com/cyberbullying-stats/ , Date of entry (10/07/2020

 4املادة ( )3من قانون العقوبات األردني.
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الفصل التمهيدي:
الفئات األقل قوة(  ،)5أما

التنمر ظاهرة قديمة متجددة عابرة للمجتمعات والثقافات ،تمارس من قبل فئة أو شخص أكثر قوة على األشخاص أو
التنمر اإللكتروني فظهر بظهور مواقع التواصل االجتماعي واستخدام الوسائل اإللكترونية ،ولبيان املقصود بالتنمر سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

املبحث الول :مفهوم التنمرالتقليدي وصوره
َ
َ
ً ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
ً
ُّ
َ
ٌّ
ً
غضب
تنمر ،واملفعول متنمر له ،وتنمر الشخص أيِ :نمر؛ ِ
التنمرلغة تن ُّمر( :اسم) مصدر ن َّمر ،وأظهر تنمرا يعني تشبها بالن ِم ِر ،والفعل تنمر؛ فهو م ِ
َّ
َ
َ
تشبه ِّ
وساء خلقه ،وصار َّ
وتنمر لفالن أي تنكر له وأوعده ،وت َن َّمر أي َّ
كالن ِمر الغاضب ،وت َن َّمر أي َّ
بالنمر في لونه أو طبعهَّ ،
مدد في صوته عند الوعيد( .)6
والتنمر شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء ِّ
ً
جسديا في الغالب ،والتنمر هو من
موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف
مر الزمن والتي تنطوي على خلل في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة األكبر ،أو بالنسبة ملجموعة تهاجم مجموعة أخرى ِّ
املتكررة على ِّ
ِّ
أقل
األفعال
منها قوة ،ويعرف التنمر بأنه" :أفعال سلبية متعمدة من جانب املتنمر أو املتنمرون يقصد به إلحاق األذى بالضحية أو الضحايا وتتم بصورة متكررة
وطوال الوقت ،ويجد الضحية صعوبة في الدفاع عن نفسه ،ويتضمن التنمر وجود خلل في ميزان القوة بين املتنمر والضحية ،باإلضافة إلى تكرار الحدوث
ولفترة طويلة ومن املحتمل تكرارها في املستقبل"( .)7
ً
ً
كما يعرف التنمر التقليدي بأنه" :سلوك تسبقه نية مبيته وقصد متعمد إليقاع األذى والضرر بالضحية بهدف إخضاعه قسرا أو جبرا في إطار
عالقة غير متكافئة ينجم عنها أضرار جسمية ونفسية وجنسية بطريقة متعمدة في مواقف تقتض ي القوة والسيطرة على الضحية"( ،)8وهو كذلك" :العالقة
التي تتميز باستمرار العدوان مع تباين في السلطة أو التحرش ،والتي يمكن أن تظهر بصورة غير عادلة للمشاهدين ملوقف التنمر ويكون للتنمر آثار خطيرة
على الضحايا ،فهو مجموعات فرعية من العدوان ،مع وجود خلل في السلطة ومعدل التكرار"( )9
وعرف التنمر التقليدي بأنه" :سلوك متعمد ومتكرر ضد شخص ما ،يتضمن اإليذاء الجسمي أو اللفظي أو اإلذالل أو اتالف املمتلكات ،وهو ناتج
عدم التكافؤ في القوى"(  )10أو "تعرض الضحية لسلوك متعمد ومتكرر من آخر أو آخرين يتضمن اإليذاء الجسدي واللفظي أو اإلقصاء االجتماعي أو
التحرش الجنس ي"( .)11
ويالحظ من خالل ما سبق أن التنمر يقتض ي القيام بأعمال عدوانية بهدف إلحاق الضرر بالضحية ويظهر من تعريفات التربويين وعلماء النفس أن
التنمر حالة عمدية أو قصدية أي أن نية املتنمر تنصرف إلى إحداث الضرر وبشكل متكرر الحدوث.
ً
)
12
(
وتشير الدراسات التربوية إلى صور التنمر التقليدي املتمثلة في التنمر الجسدي واللفظي والنفس ي والعرقي والجنس ي  .وفيما يأتي عرضا لهذه
ً
الصور مع بيان ما يقابلها من أفعال قانونية معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات األردني:
ً
 .1التنمرالجسدي :وهو ما يعرف قانونا بجرائم اإليذاء والذي يأخذ صور الضرب والدفع والبصق والصفع ،أو قد يأخذ صور اإلضرار بأموال اآلخرين
كإتالف األموال الخاصة.
 .2التنمراللفظي :وهو ما يشمل النعوت ،والتلقيب ،واإلهانة ،والترهيب ،والتجريح ،والتهديد ،والتعيير ،والتعييب ،والذي تشكل به األفعال السابقة
ً
قانونا صور جرائم الذم والقدح والتحقير بقصد الحط من مكانة األشخاص وقدرهم أمام املجموعات التي ينتمي إليها.
ً
ً
اجتماعيا،
اجتماعيا ومنه اإلشاعات ،والكذب ،واإلحراج ،وتشجيع اآلخرين على نبذ الشخص
 .3التنمر النفس ي :هدفه اإلساءة إلى سمعة الشخص
ً
وهي تأخذ قانونا النتيجة الجرمية لجريمة الذم والتحقير والقدح.
ً
جنسيا للشخص اآلخر ،مثل تعابير مهينة ،وحركات جسدية ذات معنى جنس ي
 .4التنمر الجنس ي :أي قصد القول أو القيام بأعمال مؤذية أو مهينة
غير الئق ،واقتراحات جنسية ،وصور إباحية ،وهو ً
غالبا ما يبدأ في سن املراهقة ،وهي تأخذ صور مختلفة بالقانون مثل :فعل فاضح علني أو خدش
للحياء العام ،أو هتك العرض أو االغتصاب ،وقد تأخذ صور أخرى مثال نكاح السفاح أو غيرها.
 . 5ال ّ
ِّ
ِّ
تنمرالعرقي :وهو ِّ
التنمر على عرق أو دين أو لون أو جنس الشخص اآلخر ،وقد يصل هذا النوع من التنمر إلى اشتمال كل أنواع التنمر املذكورة
ً
واصال إلى ِّ
حد القتل ،وهي ما تشكل جرائم إثارة النعرات الطائفية واملذهبية والعنصرية.
أعاله
 5الديار ،مسعد .)2011( .فاعلية برنامج إرشادي لتقدير الذات في خفض سلوك التنمر لدى االطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية ،جامعة
القاهرة 65-1 )8(6
ِّ
 6معجم املعاني الجامع  -معجم عربي عربي" ،www.almaany.com ،اطلع عليه بتاريخ .2019/4/27
D. (1993). Bullying at school: what we know and what we can do. Wiley-Blackwell : oxford.

7 Olweus,

 8عاشور ،حسين رمضان.)2018( .البنية العاملية ملقياس التنمر االلكتروني كما تدركها الضحية لدى عينة من املراهقين ،املجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية.78-42 ،)2(7 ،
 9املرجع السابق ،ص . 49
 10أبو غزالة ،معاوية .)2009( .االستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي ،املجلة الردنية في العلوم التربوية113- 89 ،)2(5 ،
 11إسالم ،عبد الحفيظ محمد عمارة  .)2017(.التنمر التقليدي وااللكتروني بين طالب التعلم ما قبل الجامعي ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس.566 -520 ،)26(7 ،

)Beran,T &LI .Q. (2005). Cyber-Harassment: Study of a new method for an old behavior. Journal of Educational computing Research, 32 (3
265-277
12
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املبحث الثاني :مفهوم التنمراإللكتروني وصوره
يتميز التنمر اإللكتروني عن التقليدي باستخدام الوسيلة اإللكترونية في الحاق األذى النفس ي أو فرض السيطرة نتيجة انعدام التكافؤ بين الضحية
واملتنمر لذلك عرف بأنه" :إرسال أو نشر نصوص أو صور ضارة عبر شبكة اإلنترنت أو غيرها من الوسائل الرقمية ويتضمن املضايقة ونشر الشائعات
وتشويه السمعة أو التنكر والخداع أو االقصاء"(.)13
فالتنمر اإللكتروني سلوك عدواني يتم عبر اإلنترنت أو وسائل اإلعالم اإللكترونية أو الرقمية ،والذي يقوم به فرد أو جماعة من خالل االتصال
املتكرر الذي يتضمن رسائل عدائية أو عدوانية ،والتي تهدف إللحاق األذى باآلخرين ،وقد تكون هوية املتنمر مجهولة أو معروفة للضحية ،كما قد يحدث
ً
التنمر اإللكتروني في كل مكان وزمان ويعتبر أثره مستمرا ،فكلما ظهرت الصورة أو املحادثة يعتبر بمثابة حادثة مستقلة( ،)14وهذا ما يدفع للتأكيد على أن
الجرائم اإللكترونية ذات أثر مستمر وليست وقتية.
ويمكن أن يتم التنمر اإللكتروني عبر اإلنترنت أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية ومواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات الرسائل
ومواقع األلعاب وغرف الدردشة .ويبدو للباحث من خالل التعريف السابق أن مدلول التنمر اإللكتروني أوسع من املدلول التقليدي من حيث الضحية،
فإذا كان التنمر التقليدي محله الطالب فإن التنمر اإللكتروني قد يكون على أي مستخدم مهما كان عمره أو وضعه االجتماعي مع التأكيد على خطورة
التنمر الذي يقع على األطفال ،باإلضافة إلى األثر من حيث سعة االنتشار وظهور العالنية في تصرفات املتنمر املتسلط.
وطرق التنمر اإللكتروني متعددة ومتنوعه ،وفيما يأتي أهم أنواعها وأشكالها عبر االنترنت( :)15
ً
ً
 .1املضايقة :هو إرسال الرسائل املسيئة والوقحة أو تعليقات سيئة أو مهينة على املشاركات والصور وغرف الدردشة أو أن تكون
صريحا على
هجوما
مواقع األلعاب.
 .2تشوية السمعة :هذا عندما يقوم شخص ما بإرسال معلومات عن شخص آخر مزيفه أو ضاره أو غير صحيحه ومشاركة صور لشخص ما بغرض
السخرية ونشر الشائعات املزيفة والقيل والقال ويمكن أن يكون ذلك على أي موقع عبر اإلنترنت أو على التطبيقات .حتى أننا نسمع عن أشخاص
يغيرون صور اآلخرين وينشرون على اإلنترنت لغرض التنمر.
 .3اإلهانة :هو عندما يستخدم شخص ما عن قصد لغة متطرفة وعنيفة للغاية ويدخل في الحجج واملعارك عبر اإلنترنت للتسبب في ردود الفعل والتمتع
بحقيقة أنه يسبب شعور بالضيق لشخص ما.
 .4انتحال الهوية :عندما يخترق شخص ما حساب البريد اإللكترون ي أو حساب الشبكات االجتماعية ألحد األشخاص ويستخدم هوية الشخص عبر
اإلنترنت إلرسال مواد فاحشة أو محرجة إلى اآلخرين أو نشرها ،كذلك إنشاء ملفات تعريف مزيفة على مواقع الشبكات االجتماعية والتطبيقات
ويكون من الصعب ً
جدا إيقافها.
 .5الخداع :عندما يقوم شخص ما بمشاركة معلومات شخصية عن شخص آخر أو خداع شخص ما لكشف األسرار وإرسالها إلى اآلخرين ،وقد يكون
ذلك ً
أيضا مع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة.
 .6التكرارفي الهجوم :هو تكرار إرسال الرسائل التي تتضمن تهديدات األذى أو املضايقة أو رسائل التخويف أو االنخراط في أنشطة أخرى عبر اإلنترنت
ً
تجعل الشخص خائفا على سالمته.
ً
 .7االستبعاد :هذا عندما يقوم اآلخرون بترك شخص ما خارج مجموعة ما عمدا على تطبيقات اإلنترنت ومواقع األلعاب ،وهذا هو أيضا شكل من
ً
أشكال التنمر االجتماعي وشائع جدا.

الفصل الثاني :التكييف القانوني لنواع واشكال التنمر اإللكتروني
يتضح من خالل تعرفنا على مفهوم التنمر اإللكتروني وأنماطه وأشكاله بأنه يتم عبر الوسيلة اإللكترونية أي أنه يتم من خالل مجموعة البرامج
ً
ً
ً
ً
ً
واألدوات املعدة إلنشاء البيانات سواء أكانت البيانات أرقاما أو أحرفا أو رموزا أو أشكاال أو أصواتا أو رسومات من خالل الشبكة املعلوماتية والتي تربط
بين أكثر من نظام إلتاحة هذه البيانات أو املعلومات ويمكن أن تعرض على حيز إلتاحة املعلومات يطبق عليه املوقع اإللكتروني(.)16
ً
ويعد قانون الجرائم اإللكتروني األردني من القوانين الحديثة النسبية حيث صدر عام ( )2015وتضمن استحداثا لبعض الجرائم التي ترتكب من
خالل الشبكة املعلوماتية وشدد العقوبات على حاالت أخرى ،وتصور أن تقع جرائم أخرى بوسيلة إلكترونية فجاء نص املادة ( )15منه كنص احتياطي،

 13اسالم .)2017( .التنمر التقليدي وااللكتروني بين طالب التعلم ما قبل الجامعي،مرجع سابق ،ص .530
Rosa, 2014 Sticks stones may break my bones, but cyberbullying is illegal Ibd, p5.

 15عاشور(.)2018البنية العاملية ملقياس التنمر االلكتروني كما تدركها الضحية لدى عينة من املراهقين ،مرجع سابق ،ص.57
 16قانون الجرائم االلكتروني االردني لسنة  ، 2015املادة (.)2
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حيث نصت املادة" :كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني
أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في ذلك التشريع"(.)17
وسنتناول تقسيم األفعال والجرائم التي قد تشكل في مجملها جريمة التنمر اإللكتروني إلى طائفتين :الجرائم اإللكترونية التي تستهدف املعلومات
والبيانات اإللكترونية نفسها للضحية ،والجرائم اإللكترونية التي تقع باستخدام الوسائل اإللكترونية على الضحية .وذلك في مطلبين:
املبحث الول :تكييف صورالتنمراإللكتروني التي تستهدف املعلومات والبيانات اإللكترونية للضحية
وسع املشرع األردني من مدلول املعلومات والبيانات اإللكترونية وقد حظيت البيانات واملعلومات بحماية جزائية باملواد ( )3و( )4و( )5من قانون
ً
الجرائم اإللكترونية األردني ،وتفترض هذه الصور الواردة في املواد السابقة أن هناك دخوال غير مشروع لنظام املعلومات أو للشبكة بحيث يسعى الفاعل
ً
إلى البقاء في تلك املوقع أو يتجاوز إلى حذف أو إلغاء أو إضافة أو إفشاء أو حجب أو تعديل أو تغير أو نسخ للبيانات ،وتتضمن أيضا صور إدخال برامج
إللغاء أو حذف املعلومات أو الفيروسات أو التنصت أو غيرها.
وبالرجوع إلى أنماط التنمر اإللكتروني فتفترض هذه الحالة أن يلجأ املتنمر إلى الدخول إلى املوقع اإللكتروني دون تصريح أو إلى صفحات مواقع
ً
التواصل االجتماعي بهدف الحصول على املعلومات أو فرض السيطرة والهيمنة على الضحية ،وقد تتجاوز أحيانا إلى الحصول على املعلومات الشخصية،
ً
وابتزاز الضحية ،وهي صور في الواقع العملي موجودة ومتكررة الحدوث وغالبا ما يصدر تحذيرات من قبل الجهات املسؤولة عن األمن اإللكتروني تهيب
بعدم القيام بتلك األفعال أو إرشادت لحماية الرموز الخاصة بالدخول( .)18ومن هنا سنبين ثالث صور أشار إليها املشرع األردني قد يستعملها املتنمر
ً
تشكل جرما يعاقب عليه القانون وهي:
ً
 .1الدخول للشبكة املعلوماتية غيراملصرح به قصدا
وهنا تظهر أهمية الربط بين التنمر الذي يتطلب النية املسبقة وبين جريمة الدخول غير املصرح والتي تتطلب القصد أي إرادة ارتكاب الفعل على
نحو ما ِّ
عرفه القانون ،وإذا انصرفت نية الدخول غير املصرح للمتنمر إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير
أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة املعلوماتية تشدد العقوبات( .)19فالدخول
غير املصرح أو بما يسمى تهكير الحسابات وللغايات التي أوردها املشرع من قبل املتنمر كفيلة بأن تشكل أركان جريمة الدخول غير املصرح بركنيها املادي
واملعنوي( .)20
وتشدد العقوبات إذا جرى انتحال صفة صاحب املوقع أو شخصية مالك املوقع اإللكتروني بحيث تصبح العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشه
وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار أردني وال تزيد عن ألف دينار أردني(.)21
 .2إدخال أو نشربرنامج إلغاء أو حذف بهدف اإلضراربالضحية
توضح هذه الصورة قيام املتنمر بإدخال أو نشر أو استخدام برامج عن طريق الشبكة املعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات ،بهدف إلحاق
الضرر بالضحية ،أي مهاجمة أو تخريب املعلومات والشبكة املعلوماتية واملواقع اإللكترونية ،وال يشترط هنا الدخول إلى نظام الغير فقد يتحقق هذا
الجرم باستخدام برامج عن بعد مثل برامج الفيروسات( ،)22والقنبلة املعلوماتية( ، )23لهذه الغاية ،ويمثل هذا النوع من الجرائم أكثر خطورة على أمن
ً
ً
الضحية حيث يسبب أضرارا مادية بإتالف مواد أو أضرارا معنوية تتمثل في إلحاق ضرر نفس ي ناش ئ عن إتالف هذه املواد.
 17قانون الجرائم اإللكتروني االردني لسنة  ، 2015املادة (.)15
)Date of entry (12/07/2020

18 https://royanews.tv/news/186142,

 19نصت املادة  3من قانون الجرائم االلكتروني ،على:
ً
أ .يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ،بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل
عن ( )100مائة دينار وال تزيد على ( )200مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب.إذا كان الدخول املنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه املادة إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل
عمل الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة املعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ( )200مائتي دينار وال تزيد على ( )1000ألف دينار.
ً
ج .يعاقب كل من دخل قصدا إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه أو اتالفه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة
وبغرامة ال تقل عن ( )200مائتي دينار وال تزيد على ( )1000الف دينار.
 20إبراهيم ،خالد ممدوح  .)2009( .الجرائم املعلوماتية ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.242
21قانون الجرائم اإللكترونية لسنة  ،2015املادة (/3ج).
 22الفيروس هو عبارة عن برنامج يصممه الجاني ،يتمثل بمجموعة من التعليمات التي تتكاثر بشكل سريع ،يهدف إلى الوصول البرامج والنظام املعلوماتي للغير ،وتعمل على إتالفها أو تدميرها ،ومن األمثلة
عليها فايروس طروادة ،فايروس ميليسيا ،فايروس الحب ،أنظر :زين الدين ،بالل أمين .)2008( .جرائم نظم املعالجة اآللية للبيانات ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،ص .372
 23وهي عبارة عن برامج صغيرة أو أجزاء من برامج ،تظل ساكنة وبدون فعالية ،تنفذ في لحظة معينة أو لفترة زمنية منتظمة  ،وتعمل على إتالف املعلومات وتدميرها ،ومن األمثلة الواقعية على ذلك ،قيام
احد املوظفين بأحد الشركات الكبرى بوالية تكساس األمريكية بوضع قنبلة زمنية في شبكة املعلومات الخاصة بالشركة ،وبدافع االنتقام واالستغناء عن خدماته ،انفجرت هذه القنبلة بعد مض ي ستة
اشهر ،وأدت إلى محو أكثر من  168ألف سجل من عمولة املبيعات الخاصة بالشركة .انظر :الكبجي ،بهاء فهمي  .)2013(.مدى توافق أحكام جرائم أنظمة املعلومات في القانون األردني مع األحكام العامة
للجريمة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان.
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وقد جرم املشرع األردني بشكل عام بموجب املادة ( )4من قانون الجرائم اإللكترونية هذه الصورة من خالل نص املادة" :كل من أدخل أو نشر أو
ً
ً
استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة املعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات إللغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو
تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين اآلخرين من االطالع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام
معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو اتالفه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون
تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح (.)24
 .3التقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حورأو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات:
ً
تعتبر من أنماط وسلوكيات املتنمر اإللكتروني التنصت أو عرقلة الحوار أو تعديله أو شطبه ،وغالبا ما تتم هذه الصور في حالة الدخول غير املصرح
إلى غرف الدردشة وتحويل أو تحوير محتويات الرسائل بقصد اإلضرار بالضحية ،وقدد شدد املشرع األردني على هذه األفعال بشكل عام حيث نصت
ً
املادة ( )5من قانون الجرائم اإللكتروني على" :يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو
مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ( )200مائتي دينار
وال تزيد على ( )1000ألف دينار".
املبحث الثاني :تكييف صورالتنمراإللكتروني التي تستهدف املعلومات والبيانات اإللكترونية للضحية
يتناول هذا املبحث فقط الجرائم الواقعة على شخص الضحية دون الواقعة على أمواله مع التسليم بأنه قد تقع صور تهديد وابتزاز أو سرقة
حسابات أو احتيال إلكتروني -فقط الجرائم اإللكترونية الواقعة على الضحية(الشرف واالعتبار  .-)...لقد أتاحت الثورة اإللكترونية للمجرمين تسخير
الفضاء اإللكتروني لتحقيق أغلب صور االعتداء على األشخاص من جنح بسيطة إلى جنايات كبرى -أما كفاعل أصلي أو كفاعل معنوي -وبأبسط األساليب
والوسائل ،من خالل التالعب ببرمجة البيانات عن بعد وبكبسة زر واحدة(  ،)25ومن أبرز صور الجرائم اإللكترونية الواقعة على األشخاص والتي قد تشكل
ً
أفعاال تنطوي تحت أعمال التنمر اإللكتروني ،ما يأتي:
ً
أوال :جرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبرالوسائل اإللكترونية:
ً
يرتبط حق الشخص في حياته الخاصة بحقه في حريته ،وحقه في جسده ،وحقه في احترام كونه إنسانا ،وعدم االعتداء على خصوصيته وتدخل
اآلخرين فيه ،وفكرة الخصوصية تنطوي على الكثير من املفاهيم واملشاعر التي نحرص على حفظها وإخفائها مع أنها غير محددة املعنى بحد ذاتها ،ويتحدد
ً
نطاق الخصوصية بعوامل تحكمه إلى حد كبير معايير وقيم اجتماعية وهذه األمور جميعا عرضة للتغيرات .ومن هنا حظيت الحياة الخاصة لألفراد بحماية
دستورية وقانونية في مختلف تشريعات الدول املتقدمة(  ،)26وتتمثل الحياة الخاصة لألفراد بحق الفرد في صوره الشخصية( )27واسمه ولقبه ومراسالته
وعالقته باآلخرين ودخله املادي وحساباته في البنوك ،وال يمكن حصر نطاق الحياة الخاصة للفرد لذا نجد من يقرب بين الحياة الخاصة واألسرار التي
ً
ً
يسعى الفرد لبقائها سرا ( ،)28ومن هنا فإن بعض األفعال التي تصدر من املتنمر تشكل ضغطا أو إلحاق الضرر بالضحية تكون باستخدام املراقبة
واستعمال الصور والتعليق الساخر عليها وتمتد لتشمل تسجيل مكاملات صوتية أو فيديو بشكل غير مشروع للضحية.
ويمكن التعرف على موقف املشرع األردني من الحق بالصورة من خالل النصوص القانونية التي حمت الحق في الحياة الخاصة ،ونجد أن هذا الحق
ً
محمي دستوريا حيث نصت املادة السابعة من الدستور االردني على -1" :الحرية الشخصية مصونة - 2 .كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة
الحياة الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون"( .)29
ً
أما جزائيا فقد أسبغ املشرع األردني الحماية القانونية للحياة الخاصة من خالل نص املادة ( )348مكرر من قانون العقوبات ،التي نصت على:
"يعاقب بناء على شكوى املتضرر بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة لآلخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما
في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام املنظار ،وتضاعف العقوبة في حال التكرار"(.)30
ويالحظ هنا أن املشرع اعتبر التقاط الصور من صور خرق الحياة الخاصة .وإذا ما ارتكب الفعل بالوسائل اإللكترونية فإن املتنمر يعاقب بداللة
ً
املادة ( )15من قانون الجرائم واستنادا إلى نصوص قانون ال عقوبات ما لم تشكل أفعاله ما شملتها املادة ( )5من قانون الجرائم اإللكترونية كالتقاط أو
اعتراض أو تنصت أو إعاقة أو تحوير أو شطب محتويات ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات.
 24قانون الجرائم اإللكترونية رقم ( )27لسنة  ،2015املادة (. )4
 25الشوابكة ،محمد أمين .)2011( .جرائم الحاسوب واالنترنت ،ط ، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص.28
 26كفل الدستور األردني الحقوق والحريات الفردية في الفصل الثاني من الدستور والتي تشمل الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص اإلنسان أو تلك املتعلقة بالحقوق والحريات الفكرية ،وكذلك ما يتعلق
بالحقوق والحريات االقتصادية ،وجاءت املادة ( )18منه لتكفل حرمة املراسالت البريدية والبرقية إذ اعتبرت جميع هذه املراسالت سرية.
 27فهمي ،خالد مصطفى .)2003( .املسؤولية املدنية للصحفي :دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،ص.252
 28فهمي ( .)2003املسؤولية املدنية للصحفي :دراسة مقارنة مرجع سابق ،ص .225
 29الدستور االردني لسنة  1952واملنشور على الجريدة الرسمية.
 30قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة  ،1960املادة (.)348
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وال يخرج موقف املشرع األردني في القانون املدني عن املوقف العام له من اعتبار أن الحق بالصورة هو حق شخص ي لصيق باإلنسان ،حيث إنه لم
يشر صراحة على حق اإلنسان بصورته إال أن نص املادة ( )48منه نصت على أنه" :لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق املالزمة
لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"(.)31
ً
ثانيا :جرائم االبتزازوالتهديد اإللكتروني:
تأخذ بعض أفعال التنمر اإللكتروني صورة االبتزاز ،ويقصد باالبتزاز تهديد شخص بفضح أمر أو إفشائه أو اإلخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من
قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه ،أو حمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره.
ً
ولم يتضمن قانون الجرائم اإللكترونية األردني نصا لهذه الحالة على خالف الكثير من القوانين العربية التي ضمنت هذه الجريمة بقانون الجرائم
ً
اإللكترونية فمثال نصت املادة( )16من القانون اإلماراتي(  )32على الحماية صراحة ضد كل من استعمل الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية
املعلومات في ابتزاز أو تهديد أي شخص ،وكذلك مسلك املشرع العماني في املادة ( )18من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات(  .)33وقد نصت املادة
ً
( )415من قانون العقوبات األردني على جريمة االبتزاز"  .1كل من هدد شخصا بفضح أمر أو افشائه أو اإلخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا
ً
الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه ،عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار" .ونتمنى
ً
على املشرع األردني تجريم هذه األفعال عند تعديل أحكام قانون الجرائم اإللكترونية ،علما بأن هناك مساعي لتعديل القانون إال أنها بائت بالفشل وقد
ً
تضمنت املسودة نصا يعاقب على االبتزاز( .)34
ً
كما نصت الفقرة ( )2من املادة ( )415من قانون العقوبات األردني على" :كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره
ً
ً
عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين دينارا وال تزيد على مائتي دينار" .ويبدو أن موقف القضاء األردني ثابتا في تطبيق
ً
في أحكام قانون الجرائم اإللكترونية حيث أيدت محكمة التمييز بقرار لها أنه" :عمال باملادة  177أصول جزائية إدانة املتهم بجنحة توجيه رسالة تتضمن
ً
عمال باملواد ذاتها واملادة  177أصول
إهانة منافية لآلداب بحدود املادة  /72أ من قانون االتصاالت وبداللة املادة ( )415من قانون العقوبات والحكم عليه
جزائية .حيث أنه قام بتصوير الضحية وهو عار ويضع حذاء في فمه وتهديده بهذه الصورة وابتزازه وتهديده بفضح أمره واإلفشاء به بصورة تنال من قدره
وكذلك قيام املتهم بتوجيه رسائل إلكترونية إلى املجني عليه" (.)35
ويالحظ الباحث أن املشرع األردني لم يجرم جرائم االبتزاز والتهديد اإللكتروني بموجب قانون الجرائم اإللكتروني ،بل تركها لقانون العقوبات ،إال أنه
يتمنى على املشرع عند تعديل أحكام الجرائم اإللكترونية أن تشدد العقوبات بها إذا وقعت على الطفل حيث أن مصلحة الطفل الفضلى تقتض ي حمايته
من االبتزاز وحمايته من الخوف سيما أنها من القضايا الشائعة والتي يخش ى األطفال حتى من تبليغ ذويهم بالتهديد أو االبتزاز.
ً
ثالثا :الجرائم الجنسية واستغالل الضحية:
ال شك أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وسهولة ويسر الولوج إلى اإلنترنت وسوء االستخدام بات أحد العوامل املسببة الستغالل األطفال
ً
والتأثير عليهم من خالل التقاط الصور والتهديد باستخدامها أو نشرها ،ولعل أخطر أفعال التنمر عندما يتم استغالل االطفال في حاالت تتضمن استغالال
ً
ً
جنسيا ،ومن أبرز أشكال االستغالل :جرائم ن شر املواد اإلباحية ،وجريمة إفساد الطفل ،وغيرها من الجرائم التي تشكل إخالال باآلداب العامة(  ،)36وقد
عالج املشرع األردني هذا النوع من الجرائم اإللكترونية بالعقاب على أي فعل ينطوي على إرسال أو نشر عن طريق نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية
ً
ً
قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعماال إباحية وتتعلق باالستغالل الجنس ي والترويج للدعارة بأي وسيلة من الوسائل اإللكترونية ،وذلك
بموجب املادة ( )10 ،9من قانون الجرائم اإللكترونية(.)37
ً
وقد شهدت املحاكم األردنية جرائم بهذا الشكل ،فمثال اعتبرت املحكمة قيام املتهم بتهديد املجني عليها بنشر صورها عبر الفيسبوك فإن أفعاله هذه
ً
تشكل سائر أركان وعناصر جنحة االبتزاز بإرسال نشر أعمال إباحية عبر الشبكة املعلوماتية خالفا للمادة ( /9أ) من قانون الجرائم اإللكترونية(.)38
ً
رابعا :الذم والقدح والتحقير:
لعل أبرز أفعال املتنمر إلكترونيا تتمثل في الحط من مكانه الضحية والتقليل من شأنه بين أقرانه وذلك في سبيل فرض السيطرة عليها وإقصائه
ً
ً
أحيانا من ضمن املجموعة ،وتأخذ صور الذم والقدح أشكاال كتابية أو باستخدام الصور أو بإلحاق النعوت أو تنميط صورة معينة للضحية ،وقد
 31القانون املدني األردني رقم ( )43لسنة  ،1976املادة (.)43
بعون
 32قانون  5لسنة  2012قانون بشان مكافحة جرائم تقنية املعلومات الجريدة الرسمية العدد  540ملحق السنة الثانية واألر  -بتاريخ 2012-8-26
 33قانون مكافحة تقنية املعلومات رقم  2011/12واملنشور على الجريدة الرسمية عدد  929لسنة .2011
34مسودة تعديل قانون الجرائم االلكتروني لسنة .2018
 35قرار رقم  ،2019/509منشورات قرارك.
 36سقف الحيط ،عادل عزام .)2015( .جرائم الذم والقدح والتحقير املرتكبة عبر الوسائط االلكترونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص .168
 37قانون الجرائم االلكترونية رقم ( )27لسنة  ،2015املادة ( )9واملادة (.)10
 38الحكم رقم  1947لسنة  - 2018محكمة التمييز بصفتها الجزائية.
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استحدث املشرع األردني بموجب قانون الجرائم اإللكتروني لسنة ( )2015جريمة الذم والقدح اإللكتروني بموجب املادة ( )11من ذات القانون والتي شدد
عقوبتها بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وعلى خالف جرائم الذم والقدح العادية فإنه ال يشترط أن يسبق الشكوى ادعاء بالحق الشخص ي(،)39
ً
حيث نصت املادة(" :)11يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة املعلوماتية أو املوقع اإللكتروني
أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة دينار وال تزيد على
( )2000ألفي دينار".

النتائج والتوصيات:
بالنظر ألهمية موضوع الدراسة وحداثته توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات كان أبرزها:
•
•
•
•

•

ظاهرة التنمر ليست من الظواهر الجديدة فهي قديمة من قدم املجتمعات ،وتمارس هذه الظاهرة من قبل فئة أو شخص أكثر قوة على األشخاص
أو الفئات األقل قوة ،وقد تنامت هذه الظاهرة بظهور مواقع التواصل االجتماعي واستخدام الوسائل اإللكترونية.
يقتض ي التنمر القيام بأعمال عدوانية بهدف إلحاق الضرر بالضحية ويظهر من تعريفات التربويون وعلماء النفس أننا إزاء حالة عمدية أو قصدية
أي أن نية املتنمر تنصرف إلى إحداث الضرر وبشكل متكرر الحدوث.
التنمر اإللكتروني هو إرسال أو نشر نصوص أو صور ضارة عبر شبكة اإلنترنت أو غيرها من الوسائل الرقمية ويتضمن املضايقة ونشر الشائعات
وتشويه السمعة أو التنكر والخداع أو االقصاء.
في ظل عدم وجود نص تشريعي يبين ويعرف التنمر اإللكتروني ومن خالل دراسة هذا املدلول والنية به استنتجنا مجموعة من الجرائم التي يعالجها
ً
قانون الجرائم اإللكتروني والتي قد تشكل و/أو هي صورا من صور التنمر اإللكتروني وهي :
ً
 .1الجرائم اإللكترونية التي تستهدف املعلومات والبيانات اإللكترونية للضحية كالدخول للشبكة املعلوماتية غير املصرح به قصدا ،وإدخال أو
نشر برامج إلغاء أو حذف بهدف اإلضرار بالضحية والتقاط أو اعتراض أو التنصت أو إعاقة أو تحوير أو شطب محتويات على ما هو مرسل
عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات.
 .2الجرائم اإللكترونية التي تقع باستخدام الوسائل اإللكترونية على الضحية وأمثلتها جرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل
اإللكترونية وجرائم االبتزاز والتهديد اإللكتروني والجرائم الجنسية واستغالل الضحية والذم والقدح والتحقير.
إن قانون الجرائم اإللكتروني تكفي نصوصه للحد من هذه الظاهرة إلى حد ما ،وعليه فإن قانون الجرائم اإللكتروني يشكل ضمانة لضحايا التنمر
في مجمل الصور التي تندرج تحت مصطلح التنمر مما يعني كفاية النصوص التجريمية وأن كان ال بد من تغليظ العقوبات لبعض الصور لحماية
القصر من التنمر الجنس ي.

التوصيات:
ً
• حيث أن استخدام االنترنت بات يخرج مصطلحات كالتنمر اإللكتروني مثال فإنه يتعين على العاملين بالقانون السعي وراء توضيح هذه املصطلحات
ً
وربطها قانونيا بالواقع .
ً
• تشديد العقوبات بالجرائم التي ترتكب بحق ضحايا التنمر إذا كانوا أطفاال ،وخاصة جرائم الذم والقدح والتهديد واالبتزاز.
• نتمنى على املشرع األردني تجريم عقوبة التهديد واالبتزاز الواقع من خالل اإلنترنت.

 39الحكم رقم  648لسنة  - 2019محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ .04-03-2019
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Abstract: The study reviews the electronic legislation set by the Jordanian legislator that works to reduce cyberbullying, as it
dealt with the concept of bullying in general and cyberbullying in particular, and the adequacy of electronic legislation to reduce
cyberbullying, identifying the term cyberbullying, and showing the images that constitute cyberbullying that Crimes may
constitute according to the Jordanian cybercrime law. The problem of the study emerged by answering the main question that
reads: “How adequate is the Jordanian legal legislation to reduce cyberbullying?”
The study was divided into two topics, the first one dealt with the nature of bullying and its images, where it reviewed the concept
and images of traditional bullying in the first requirement, and the concept and images of electronic bullying in the second
requirement, and the second topic reviewed the legal conditioning of the types and forms of electronic bullying. Which targets
the victim’s electronic information and data? The second requirement deals with adapting electronic bullying images that target
the victim’s electronic information and data.
This study used the inductive scientific and analytical method for the provisions of the Jordanian Electronic Crime Law No. 27 of
2015 in order to adapt pictures and shapes that fall under the name of electronic bullying and that may constitute a crime
punishable by law.
It was found through this study that most forms and forms of bullying fall under texts punishable by the law of electronic crime,
and that the electronic crime law constitutes a guarantee for victims of bullying in the entirety of the images that fall under the
term bullying, which means the adequacy of criminal texts, and if the penalties for some images must be increased to protect
Minors of sexual bullying.
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امللخص:
تقوم فكرة إعادة التمويل املالي للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية على الفلسفة الجديدة التي أنتهجها املنظم السعودي في املحافظة
على املشروعات االستثمارية في اململكة والتشجيع عليها ،والعمل على إعادة التوازن بين الدائنين من جهة واملدينين من جهة أخرى ،وذلك بما يضمن
استمرار هذه املشروعات وقيامها بوظيفتها االقتصادية واالجتماعية ،وزيادة قوتها اإلنتاجية واالستمرار بها ،على نحو نضمن به تحقيق رغبات األفراد في
املجتمع .وقد جاءت هذه الفكرة وغيرها من األفكار األخرى التي تبناها املنظم السعودي ،في إطار تحقيق "رؤية اململكة  "2030املتضمنة تطوير وتحديث
األنظمة وتحسين البيئة االستثمارية في اململكة العربية السعودية.
ومما ال شك فيه ،أن األخذ بهذه الفكرة ،وإعطاء املشروعات املتعثرة فرصة للنهوض من كبوتها االقتصادية واستعادة مركزها املالي ،وبخاصة تلك
املشروعات الصغيرة التي قد تواجه العديد من الصعوبات املالية واالقتصادية بسبب ضعف رأس مالها ،له أثر إيجابي كبير على املرفق االقتصادي للدولة
من جهة ،وعلى القائمين على هذا املشروع والدائنين من جهة أخرى ،وذلك من خالل إعطائهم الفرصة الستعادة مراكزهم املالية.
وقد جاءت هذه الدراسة لبيان األحكام القانونية التي وضعها املنظم في نظام اإلفالس الجديد ،وقد خلصت إلى مجموعة من التوصيات كان من
أبرزها :نوص ي املنظم السعودي ترجمة حرصه على إمكانية حصول املشروعات على تمويل أثناء إجراءات اإلفالس بوجه عام ،وإجراء التسوية الوقائية
بشكل خاص ،من خالل تقديم ميزات للبنوك ومؤسسات التمويل في دعم وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة وخاصة املتعثرة منها من أجل تذليل
كافة الصعاب التي تواجه هذه املشاريع االقتصادية ،نوص ي املنظم السعودي تعديل املادة ( )185التي ال تشترط موافقة املحكمة على التمويل غير
املضمون أثناء التسوية الوقائية من اإلفالس ،بحيث تصبح تشترط موافقة املحكمة على التمويل املضمون وغير املضمون وذلك لضمان التأكد والتحقق
ً
من قدرة املدين على االستمرار في نشاطه مع هذا التمويل وحفاظا على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها.
الكلمات املفتاحية :تمويل مالي؛ مشاريع صغيرة؛ تنظيم مالي.

املقدمة:
تعد فكرة إعادة التمويل املالي للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية ،من األفكار الحديثة التي تناولها املنظم السعودي في نظام اإلفالس
الجديد واملنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1439/6/6هـ ،وقد جاءت هذه الفكرة وغيرها من األفكار األخرى التي تبناها املنظم السعودي ،في إطار تحقيق
"رؤية اململكة  "2030املتضمنة تطوير وتحديث األنظمة القضائية وتحسين البيئة االستثمارية في اململكة العربية السعودية.
ومما الشك فيه ،أن األخذ بهذه الفكرة ،وإعطاء املشروعات املتعثرة فرصة للنهوض من كبوتها االقتصادية واستعادة مركزها املالي ،وبخاصة تلك
املشروعات الصغيرة التي قد تواجه العديد من الصعوبات املالية واالقتصادية ،بسبب ضعف رأسمالها ،له أثر إيجابي كبير على املرفق االقتصادي للدولة
من جهة،وعلى القائمين على هذا املشروع والدائنين من جهة أخرى ،وذلك من خالل إعطائهم الفرصة الستعادة مراكزهم املالية.
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وتقوم هذه الفكرة على الفلسفة الجديدة التي أنتهجها املنظم السعودي في املحافظة على املشروعات االستثمارية في اململكة والتشجيع عليها ،والعمل
على إعادة التوازن بين الدائنين من جهة واملدينين من جهة أخرى ،وذلك بما يضمن استمرار هذه املشروعات وقيامهاب وظيفتها االقتصادية واالجتماعية،
وزيادة قوتها اإلنتاجية واالستمراربها ،على نحو نضمن به تحقيق رغبات األفراد في املجتمع.
إشكاليةالدراسة:
تكمن إشكالية الدراسة في بيان مدى كفاية األحكام القانونية التي جاء بها املنظم السعودي في نظام اإلفالس الجديد بشأن التمويل املالي في إعادة
التوازن املالي بين مصالح الدائنين واملدينين .وتكمن أيضا اإلشكالية في مدى كفاية الضمانات التي حددها املنظم للحصول على إعادة التأهيل املالي لهذه
املشروعات .وفيما إذا كان التمويل قاصرا فقط على املشروعات التجارية ،أم يشمل املشروعات األخرى؛ كاملشروعات املهنية والصناعية والزراعية وغيرها.
أسئلةالدراسة:
جاءت هذه الدراسة لتجيب على األسئلة التالية:
 .1ما املقصود بتمويل املشروعات املتعثرة وشروط الحصول عليه؟
 .2ما هي املشروعات الصغيرة التي يجوز لها طلب الحصول على التمويل املالي؟
 .3ما مدى كفاية الضمانات التي وضعها املنظم للحصول على التمويل املالي؟
ً
 .4هل يحقق التمويل املال يفعال فسلفة املنظم السعودي في إعادة التوازن بين مصالح الدائنين واملدينين.
أهميةالدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في الوقوف على أحكام إعادة التمويل املالي للمشروعات الصغيرة املتعثرة وهي على وشك الوقوع في خطر اإلفالس ،وبخاصة
أن املنظم السعودي لم يكن يجيز ذلك ً
سابقا ،وإنما كانت التسوية الواقية من اإلفالس تقتصر على إمكانية إيجاد تسوية مالية بين الدائنين واملدينين،
ً
دون السماح لهذه املشروعات بإعادة تمويل نفسها خوفا من عدم قدرتها على النهوض من كبوتها ،وتقديم الضمانات املناسبة للمدينين للوفاء بديونهم.
ً
ونظرا للتطور الحاصل في فلسفة املنظم حول إمكانية تمكين هذه املشروعات من إعادة تأهيل نفسها من خالل التمويل املالي لرأسمالها ،فنجد من
املناسب بحث أحكام هذاالتمويل والشروط الواجب توفرها للحصول عليه ،ومدى كفاية الضمانات التي أقرها املنظم لحمايةا لدائنين إلمكانية الحصول
على التمويل.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األمور التالية:
 .1توضيح فسلفة املنظم السعودي من إمكانية تمويل املشروعات املتعثرة ،وبيان النتائج القانونية واالجتماعية واالقتصادية املترتبة على ذلك ،ودور
ذلك في تشجيع االستثمار في اململكة العربية السعودية.
 .2بيان شروط حصول املشروعات املتعثرة أثناء التسوية الوقائية على التمويل.
 .3الوقوف على الضمانات التي حددها املنظم السعودي إلمكانية حصول هذه املشروعات على التمويل املالي ،لتعزيز الضمان العام لرأسمالها.
 .4دور التمويل في إعادة التوازن بين املدينين من جهة والدائن من جهةأخرى.
حدودالد راسة:
الحدود املوضوعية :نطاق البحث في دراسة األحكام الواردة في نظام اإلفالس الجديد بشأن تمويل املشروعات الصغيرة.
ً
ً
الحدود الزمانية :البحث سيكون قاصرا على معالجة األحكام املتعلقة بتمويل املشروعات وفقا لنظام اإلفالس لسنة  1439هـ واألنظمة االخرى ذات
العالقة.
الحدود املكانية :تقتصر الدراسة على بحث األحكام املتعلقة بتمويل املشروعات أثناء إجراءات التسوية الوقائية في النظام القانوني السعودي.

الدراسات السابقة:
بعد البحث عن الدراسات املتعلقة بتمويل املشروعات الصغيرة املتعثرة باإلفالس فيما حوته املكتبات التي تهيأت لي زيارتها ،وفيما حوته شبكة
اإلنترنت ،يمكنني ذكر أقرب الدراسات إلى املوضوع على النحو اآلتي:
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• دراسة عطاء( )2018بعنوان "إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس" والذي تناول فيهاالباحث كيفية املحافظة على املشروعات املتعثرة
وحمايتها من خطر اإلفالس بشكل عام وبنظرة شرعية ،واستخدم املنهج املقارن .وتمتاز دراستي عنها بأنها ستكون تحليلية ،ووفق نظام اإلفالس
السعودي.
• دراسة ملكاوي ( )2016بعنوان "أحكام إنقاذ املشروعات التجارية املتعثرة في القوانين اإلماراتية" حيث كانت دراسة الباحث في القوانين اإلماراتية،
وتختلف دراستي عنها في كونها في النظام السعودي.
• دراسة امللكاوي ( )2018بعنوان "تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في البنوك اإلسالمية" حيث القى الباحث الضوء على املشكالت التي
تواجه املشروعات بشكل عام واإلشارة إلى بعض الحلول التمويلية املناسبة ،وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بعدم التطرق للتمويل في
نظام اإلفالس السعودي.
خطة البحث:
ً
في ضوء ما تقدم ،وبهدف التعرف على تمويل املشروعات املتعثرة أثناء إجراءات التسوية الوقائية،فقد رأيت تقسيم هذه الدراسة وفقا للخطة اآلتية:
الفصل التمهيدي :مقدمة عامة عن إجراءات التسوية الوقائية
الفصل الول :مفهوم املشروعات املتعثرة.
املبحث األول :ماهية املشروعات املتعثرة.
املبحث الثاني :خصائص املشروعات املتعثرة.
املبحث الثالث :شروط خضوع املشروعات املتعثرة إلجراءات التسوية الوقائية.
املبحث الرابع :طرق إنقاذ املشروعات املتعثرة.
الفصل الثاني :أحكام تمويل املشروعات املتعثرة أثناء إجراءات التسوية الوقائية.
املبحث األول :أحكام التمويل املضمون للمشروعات املتعثرة.
املبحث الثاني :أحكام التمويل غير املضمون للمشروعات املتعثرة.
الفصل الثالث :اآلثارالقانونية املترتبة على تمويل املشروعات املتعثرة.
املبحث األول :أثر تمويل املشروعات على املدين.
املبحث الثاني :أثر تمويل املشروعات على الدائنين.
الخاتمة  :النتائج والتوصيات

مقدمة الدراسة:
تعد فكرة إعادة التمويل املالي للمشروعات في أثناء إجراءات التسوية الوقائية من األفكار الحديثة التي تناولها املنظم السعودي في نظام اإلفالس
الجديد املنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1439/6/6هـ ،وتعتبر أحد ركائز تحقيق (رؤية اململكة  )2030املتضمنة تطوير وتحديث األنظمة القضائية
وتحسين البيئة االستثمارية في اململكة العربية السعودية.ومما ال شك فيه ،أن األخذ بهذه الفكرة ،له أثر إيجابي كبير على املرفق االقتصادي للدولة من
جهة ،وعلى املستثمرين والدائنين من جهة أخرى.

الفصل التمهيدي :إجراءات التسوية الوقائية
تؤدي الظروف االقتصادية إلىخروج العديد من مزاولي األعمال واألنشطة االقتصادية الربحية ،نتيجة عجزهم عن أداء التزاماتهم وديونهم ،مما
يؤدي إلى إفالسهم .وإزاء ذلك فقد حرصت العديد من ِّ
التنظيمات القانونية على وضع قواعد وأحكام تقي من اإلفالس ،وتساعد أصحاب املشروعات على
إنقاذها ،واألخذ بأيديهم نحو اجتياز األزمات الطارئة التي تمر بها ،واملحافظة على سمعتهموضمان بقاء مشروعاتهم دون الوقوع في خطر اإلفالس.
ولذا فقد بادرت اململكة العربية السعودية باتخاذ مجموعة من التنظيمات التي من شأنها تالفي األضرار التي قد يثقل وقعها كاهل ِّ
التجار واألسواق
ِّ
االقتصادية جراء شهر اإلفالس وما يترتب عليه من آثار اقتصادية سلبية تضر باالقتصاد الوطني .حيث عمد املنظم إلى صياغة إجراءات التسوية الوقائية
ً
في نظام اإلفالس الصادرباملرسوم امللكي رقم (م )16/بتاريخ 1416/9/4هـ ،والئحته التنفيذية رقم( )12وبتاريخ 1425/7/14هـ ،كما أعاد مؤخرا تنظيم
موضوع اإلفالس وإجراءاته بشكل حديث يتناسب مع (رؤية اململكة 2030م) ،من خالل نظام اإلفالس الجديد( 1439هـ) ،وقد اشتمل الفصل الثالث من
هذا النظام على أحكام وقواعد جديدة ،تتعلق بإجراء التسوية الوقائية لإلفالس ،ألغي بموجبها نظام التسوية الوقائية والئحته التنفيذية(.)41
( )41انظر :عدنان صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،الحميض ي للطباعة ،الرياض ،الطبعة الثالثة1441 ،هـ ،ص (.)360،359
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ِّ
ِّ
وسيتناول الباحث فيما يلي مفهوم التسوية الوقائية من اإلفالس والشروط املوضوعية والشكلية الالزمة لها ،واآلثار املترتبة عليها ،واألحكام
ِّ
الخاصة بكيفية انقضائها.

املبحث الول :مفهوم التسوية الوقائية

ِّ
سيتناوله الباحثمن خاللثالث مطالب ،تعريف التسوية الوقائية من اإلفالسفي املطلب األول ،وسيقصر املطلب الثاني على بيان ما تتضمنه التسوية
ِّ
من خصائص ،أما املطلب الثالث فسيتناول فيه الشروط الواجب توافرها في املدين عند طلب التسوية الوقائية.
املطلب الول :تعريف التسوية الوقائية
سوف نتناول في هذا املبحث بيان معناها اللغوي واالصطالحي ،و التمييز بين التسوية الوقائية من اإلفالس وغيرها من األنظمة املشابهة لها من خالل
الفروع اآلتية:
الفرع الول :التعريف اللغوي واالصطالحي
َ
ً
((ف َد ْم َد َم َع َل ْيه ْم َرُّب ُهم ب َذنبهمْ
ِّ
التسوية في اللغة :مصدر ِّ
سوىَّ ،
سواه تسوية ،جعله سويا ،كما تدل على اإلستقامة واإلعتدال بين شيئين(.)42ومنه قوله تعالى:
ِ ِِ
ِ
َف َس َّو َ
أي ِّ
اها))()43؛ ِّ
سوى بينهم في العقوبة( .)44
وفي االصطالح القانوني :ي َّ
عرف إجراء التسوية الوقائية بأنه :اتفاق (صلح) بين املدين ودائنيه في محاولة منه لتفادي اإلفالس ،أو التصفية ( .)45
وقد عرفهاملنظم السعودي بـأنه :إجراء يهدف إلى تيسير توصل املدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه مع االحتفاظ بحق املدين في إدارة نشاطه(.)46
ِّ
ِّ
ِّ
املوضوعية والشكلية .كما راعى نظام اإلفالس السعودي الجديد صغار املدينين( ،)47حيث مكنهم من
ويشترط املنظم النعقاده توافر عدد من الشروط
تسوية أمورهم من خالل إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية ،واحتفاظهم بإدارة نشاطهم(.)48
الفرع الثاني :إجراء التسوية الوقائية والنظمة املشابهة لها
تتشابه أحكامه بغيرها من األنظمة األخرى  ،و تختلف عنها في عدة مواضع ،كما يلي:
ً
أوال :الصلح البسيط وإجراء التسوية الوقائية
الصلح البسيط هو :عقد يتم إبرامه بين املفلس من جهة ِّ
ِّ
املختصة بإشهار اإلفالس ،وبموجبه ذلك
والدائنين من جهة أخرى وبتصديق من املحكمة
حالة اإلفالس ،وبمقتضاه فإن املفلس يستعيد قدرته على إدارة أمواله ِّ
والتصرف فيها مقابل حصول ِّ
الدائنين على ديونهم أو جزء منها في آجال معينة،
ً
ِّ
طبقا ملا تم االتفاق عليه بينهم(  ،)49ويختلف الصلح البسيط عن إجراء التسوية الوقائية من اإلفالس من حيث كونه يأتي بعد صدور الحكم بإشهار اإلفالس
ً
وصيرورته نهائيا ،أما التسوية الواقية فإن إجراءها يقع قبل شهر اإلفالس بهدف تفادي وقوع املدين فيه( .)50والجدير بالذكر هنا ،أن املنظم السعودي قد
أغفل في نظامه الجديد مسألة إشهار اإلفالس كما أنه قد ألغ ى العمل بأحكام نظام التسوية الواقية من اإلفالس لعام 1416هـ واملواد من ( )137-103من
نظام املحكمة التجارية.
ً
ثانيا :الفرق بين إجراء التسوية الوقائية وإجراء التنظيم املالي وإجراء التصفية
ً ً
يتدرج املدين في نظام اإلفالس بمجموعة من اإلجراءات حسب حالته ،ويتخذ إجراء إعادة التنظيم املالي ملن بلغ مبلغا كبيرا من التعثر أو اإلفالس أو
ً
ً
االضطراب ،بينما تختص التصفية للمدين الذي يعاني فشال ذريعا ال يتوقع معه الوصول إلى إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي.
الفرق بين إجراء التسوية الوقائية وإجراء التنظيم املالي
)
51
(
يختص إجراء التسوية الوقائية بكونه :إجراء يهدف إلى تيسير توصل املدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه وإحتفاظ املدين بإدارة نشاطه ،
فيبقى على رأس تجارته من غير أي إشراف ،ويقدم مقترحاته للدائنين للموافقة عليها .أما إعادة التنظيم املالي فيهدف إلى تيسير توصل املدين إلى اتفاق
مع دائنيه على إعادة التنظيم املالي لنشاطه تحت إشراف أمين التفليسة ،ورقابة القضاء (.)52ويتميز عن إجراء التسوية الوقائية بأن للمدين وغير املدين
(  )42معجم مقاييس اللغة البن فارس ،ص( ،)257وانظر :القاموس املحيط للفيروز آبادي ،ص (.)43
(  )43سورة الشمس ،اآلية رقم (.)15
(  )44العالمة عبد الرحمن الناصر السعدي ،تيسير الكريم املنان في تفسير كالم الرحمن ،دار الرسالة ،ص (.)857
(  )45نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ( ،)50/3وبتاريخ 1439/5/28هـ.
(  )46املرجع السابق
ً
ً
(  )47املدين الصغير :هو املدين الذي تنطبق عليه املعايير التي تضعها لجنة اإلفالس  ،حيث يعد مدينا صغيرا :كل مدين ال يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء اإلفالس مبلغ مليوني ريال سعودي.
https://bankruptcy.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

(  )48املادة السابعة والعشرون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )49عدنان صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،السلمان للطباعة ،بريدة ،الطبعة الثانية1437 ،ه ،ص (.)390
(  )50املرجع السابق ،ص (.)390
(  )51املادة األولى من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم ( ،)50/3وبتاريخ 1439/5/28هـ.
(  )52املرجع السابق.
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الحق في التقدم بطلب افتتاح هذا اإلجراء ،ويترتب عليه تعليق املطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح اإلجراء ،أو تصديق املحكمة على املقترح ،أو إنهاء
اإلجراء قبل ذلك ،أما إجراء التسوية الوقائية فإن التقدم يكون من حق املدين فقط.
الفرق بين إجرائي التسوية الوقائية والتنظيم املالي وإجرائي التصفية والتصفية اإلدارية
يكون إجرائي التسوية وإعادة التنظيم املالي للمتعثر أو املفلس أو من يخش ى تعثره ،واملشاريع التي يمكن النهوض بها واستعادة حالتها السابقة ،أما
ً
إجرائي التصفية والتصفية اإلدارية فإنهما يكونان غالبا للمفلس فقط ،واملشروعات التي ال يمكن تقويمها أو استمرارها .ويتميز إجراء التصفية عنهما أن
ً
يد املدين ت ُّ
غل عن إدارة نشاطه ،ويحل األمين محله في إدارة النشاط والوفاء بواجباته النظامية خالل فترة اإلجراء وال يكون املدين مسؤوال في مواجهة
ً
الغير .كما يتميز إجراء التصفية عن التصفية اإلدارية من حيث كونه مناسبا ملن يتوقع أنينتج عن بيع أصول تفليسته ما يكفي للوفاء بمصروفات إجراء
التصفية ،وأنه بمقابل مالي.
املطلب الثاني :خصائص إجراء التسوية الوقائية
ً
ً
أنه حق طوعي للمدينً ،
سواءكان مفلسا أو متعثرا  ،وليس ألحد من الدائنين طلبه ،وال يتصور ذلك فمن خالله يمكن للمدين املبادرة لحماية نفسه
من خطر الدائنين .كما يكون للمدين املرجح معاناته من اضطرابات مالية يخش ى معها تعثره( ،)53ألنه هو األقدر من غيره على تجاوز ما حل به من سوء،
ً
كما أن املدين أيضا اليزال يتمتع بمركز مالي غير ميؤوس منه ،يمكن من خالل إدارته لنشاطه تجاوز ما أمامه من معيقات واستعادة مركزه املالي إلى ما كان
ً
ً
سابقا( .)54وفي هذا اإلجراء ال ت ُّ
غل يد املدين مطلقا ،وتصديق املحكمة على مقترح التسوية بعد قبول الدائنين له( ،)55فهي ذات صبغة قضائية.
عليه
املطلب الثالث :شروط إجراء التسوية الوقائية
تنقسم شروط إجراءات التسوية الوقائية إلى شروط موضوعية وأخرى شكلية:
ً
أوال  :الشروط املوضوعية
ً
ً
ً
َ
 .1أن يكون طالب التسوية تاجرا ،أو مهنيا ،أو مستثمرا.
ً
ً
 .2أن يكون مفلسا أو متعثرا أو ممن يخش ى تعثره واضطرابه.
 .3موافقة أغلبية الدائنين على إجراء التسوية الوقائية.
 .4أن يكون ممن لم يسبق له التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية خالل العام املنصرم.
)
56
(
 .5أن يكون حسن النية س يء الحظ .وقد وافق املنظم السعوديفي الشرط األول ،األنظمة في الدول املتقدمة كالقانون البريطاني والقانون األمريكي
ً
،ويتخلى بذلك عما كان عليه العمل سابقا من إقتصار إجراء التسوية الوقائية على التجار فقط دون غيرهم ممن يطبق في حقهم نظام اإلعسار
الذي ينظم أحكامه القانون املدني ،وينعقد االختصاص فيه للمحاكم (الشرعية) ،مهما كان مصدر الحق(.)57
كما اقتصر النظام السابق على طلب إجراء التسوية الوقائية على املتعثر فقط ،أما النظام الحالي فإنه شملت أحكامه من استغرقت ديونه جميع
أصوله ،ومن توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه()58بسبب نقص السيولة .)59ويعتبر اهتمام املنظم بتنظيم أحكام من يخش ى تعثره أحد
املحاسن التي تميز بها نظام اإلفالس الجديد ،وتذهب بعض التشريعات إلى ضرورة كون التعثرات التي يخش ى منها املدين خطرة ومؤكدة الحلول وليست في
ً
ً
حيز التوقع واالحتمال(  .)60كما يمكن الضطراب األعمال التي تهدف للربح أن يكون مبررا لطلب إجراء التسوية ،توخيا لالستمرار في مراحل االنحدار التي
ً
ً
قد تصل غالبا إلى التعثر و التوقف عن سداد الديون ،مما ينتج عنه صعوبة في نهوضها مجددا .وربما حمل االنتظار املدين للجوء إلى طرق ملتوية غير
مشروعة ِّ
ملد أجل حياة مشروعه الربحي(.)61

(  )53حيث تنص املادة الثالثة عشرة بالفقرة األولى منها من نظام اإلفالس السعودي بـحاالت افتتاح إجراء التسوية الوقائية " ...أ -إذا كان من املرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخش ى معها تعثره .ب -إذا
ً
ً
كان متعثرا .ج -إذا كان مفلسا."....
( )54عدنان صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص (.)362
َ
َ
(  )55وأول شركة سعودية تتقدم إلجراء التسوية الوقائية تحت ظل نظام اإلفالس السعودي الجديد هي مجموعة أحمد بن حمد القصيبي وإخوانه بعد تعثرها في سداد ديون تقدر قيمتها بـ  25مليار دوالر،
والجدير بالذكر أن نظام االفالس الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر اغسطس عام 2018م.
انظر :صحيفة مال االقتصادية ،وتاريخ النشر والتصفح 25و1440/3/26هـ.
https://www.maaal.com/archiv es/20181204/115660
https://www.maaal.com/archives/20181204/115725

( )56نشأت األخرس ،الصلح الواقي من اإلفالس1430 ،هـ2009 ،م ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،األردن ،ص (.)33-32
( )57عدنان صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،الطبعة الثالثة ،ص(.)307
(  )58املادة األولى من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )59عبداملجيد بن صالح املنصور ،التكييف الفقهي لنظام اإلفالس الجديد ،مرجع سابق ،ص (.)11
( )60خليل فكتور تادرس ،الطرق الودية والقضائية إلنقاذ املشروعات املتعثرة من اإلفالس ،ص (.)142
( )61مصطفى كمال طه ،أصول القانون التجاري األوراق التجارية واإلفالس ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة الثانية2012 ،م ،ص (.)592
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ً
ثانيا :الشروط الشكلية
وهي تلك اإلجراءات التي رسمها املنظم للوصول إلى التسوية ،قضائية ،تتسم بطابع السرعة واالقتصاد في النفقات وتغني املدين عن التماس طلب
ً
ً ً
الصلح من جميع الدائنين فردا فردا وتوفر الضمانات املطمئنة للمدين والدائنين معا( ،)62وتتمثل فيما يلي :التقدم بطلب افتتاح اإلجراء ،وافتتاح اإلجراء
ً
من املحكمة املختصة ،ودعوة الدائنين لالجتماع والتصويت خالل مدة ال تزيد على (أربعين) يوما من تاريخ افتتاح اإلجراء ،ولها عند الحاجة زيادتها بما ال
ً
ً
يتجاوز(أربعين) يوما ،كما تصديق املحكمة على إجراء التسوية الوقائية إذا قبله الدائنون ،وعلى املدين فورا تبليغ الدائنين بالتصديق ،وإيداع نسخة منه
ً
في سجل اإلفالس خالل (خمسة) أيام من تاريخ تصديق املحكمة ،وأخيرا فإنهيلتزم املدين عند اكتمال تنفيذه خطة التسوية تقديم طلب إنهاء اإلجراءات
وإبالغ الدائنين ذلك قبل تقديمه للمحكمة املختصة.

املبحث الثاني :افتتاح إجراء التسوية الوقائية من اإلفالس
املطلب الول :سلطة املحكمة في إجراء التسوية الوقائية:
عند توفر الشروط الشكلية واملوضوعية ،فإن للمحكمة التجارية سلطة تقديرية باملوافقة على طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو رفضه فقط
أو افتتاح إجراء مناسب آخر.
ّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على إجراء التسوية الوقائية:
ً
ً
ً
يعد إجراء التسوية الوقائية عقدا رضائيا ينتج آثارا تصب في مصلحةأطرافه تتمثل بما يلي:
الفرع الول :آثارالتسوية الوقائية بالنسبة إلى املدين:
ً
يلتزم املدين بتنفيذ شروط خطة التسوية ،وفقا ملا تم االتفاق عليه مع أغلبية الدائنين ،وتمكينه من إدارة أمواله والتصرف فيها( ،)63كما ال يحق
ً
للمدين طلب إجراء تسوية آخر إال بعد مض ي عام كامل بعد انتهاء تنفيذ اإلجراء ،كما يتمتعليق مطالبات الدائنين للمدين،ملدة ال تزيد على ( )90يوما من
ً
تاريخ افتتاح اإلجراء ،ويجوز للمحكمة املختصة تمديدهاآلجال ال تزيد عن ( )180يوما .ومن أجل إقامة التوازن وحفظ حقوق الدائنين ومصالحهم
وطمأنتهم على عدم قيام املدين بالتصرف بأمواله وأصوله على نحو يضر بهم ،خالل هذه املدة ،فإن املنظم أوجد ضمانتين هما :سريان أصول املدين التي
تم التصرف بها أثناء تعليق املطالبات ،وإمكانية تنفيذ الدائنين على أصول املدين أو ضامنيه .ويجب عليه تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقود ،ببذل
ً
العناية الواجبة لضمان الوفاء بما ينشأ منها بعد افتتاح اإلجراء تطبيقا لقاعدة استمرار العقود وعدم فسخها( .)64ومما يجدر التنبيه عليه أن املنظم خرج
ً
عن القواعد العامة في العقود القائمة على أساس سلطان اإلرادة ،تقديماملصلحة املدين والدائنين على مصلحة املتعاقد مع املدين.65بشرط أال يترتب على
يف املدين بااللتزامات الناشئة عنها بعد افتتاح اإلجراء ،أو كان إنهاء العقد أمر ضروري لحماية
اإلنهاء ضرر بالغ على املتعاقد(  ،)66في حالتين هما :إذا لم ِ
نشاط املدين .باستثناء بعض العقود ذات الطبيعة خاصة ،كعقود الضمانات ،وعقود املنافسات واملشتريات الحكومية ،وعقود التمويل.
ّ
الفرع الثاني :آثارالتسوية الوقائية بالنسبة للدائنين
ً
عند تصديق املحكمة التجارية على إجراء التسوية الوقائية فإن ذلك يقتض ي آثارا قانونية على الدائنين العاديين؛ فال يجوز لهم أو للمالك الذين
ِّ
ً ِّ
تسري عليهم آثار التسوية ،أن يطالبوا تعديل االلتزامات في ِّ
التسوية؛ بل يجب أن يتم الوفاء بااللتزامات وفقا للشروط التي جاءت في مقترح التسوية(.)67
ِّ
وبالرغم من ذلك إال أن هنالك دائنون مستثنون من الخضوع ألحكام مقترح التسوية ،كديون النفقة(  ،)68وأصحاب الديون املمتازة ،ومن نشأت ديونهم
ً
ِّ
بعد افتتاح إجراء التسوية ،69أو من تمويل املدين أثناء اإلجراء .وال يعد اإلبراء ساريا في حق من لم يوافق عليه ،بل يظل على ما بقي من دينه.

املبحث الثالث :انقضاء إجراء التسوية الوقائية

ً
ً
ِّ
اتفاقا بين املدين ِّ
والد ائنين ،إال أنه ال ينقض ي إال ً
بناء على قرار يصدر من املحكمة التجارية وفقا ألحد األسباب
بينما يعتبر إجراء التسوية الوقائية
التي حددها املنظم السعودي في املادة التاسعة والثالثون من نظام اإلفالس السعودي والتي تنحصر باكتمال تنفيذ شروط خطة اتفاق التسوية ،أوعدم
تحقق النصاب املطلوب في تصويت املالك أو الدائنين على املقترح أو تعذر تصويت املالك أو الدائنين عليه في املوعد املحدد( ،)70أورفض املحكمة التصديق

( )62سعيد يوسف البستاني ،أحكام اإلفالس والصلح الواقي في التشريعا ت العربية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة األولى2007 ،م ،ص (.)54
(  )63عدنان بن صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص (.)370
( )64خليل فيكتور تادرس ،الطرق الودية والقضائية إلنقاذ املشروعات املتعثرة من اإلفالس ،ص (.)211
(  )65عدنان بن صالح العمر الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص (.)374
( )66عدنان بن صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص (.)375
()67عدنان بن صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص (.)377
(  )68انظر :املادة السادسة والتسعون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي الجديد ،والصادر باملرسوم امللكي رقم(.)50/3
(  )69وتعد مصروفات استمرار نشاط املدين أحد الديون التي أجازت أولويتها املادة السادسة والتسعون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي.
(  )70انظر :الفقرة (ب) من املادة التاسعة والثالثون من نظام اإلفالس السعودي الجديد ،والصادر باملرسوم امللكي رقم(.)50/3
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على مقترح التسوية،كما تقض ي املحكمة بانقضاء إجراء التسويةإذا تخلفت أحد شروط افتتاحه أو تعذر تنفيذ خطته،أو فعل املدين مخالفات مؤثرة
ً
ً
مجرما في نظام اإلفالس ( .)71
خالل اإلجراء أو ارتكب فعال
ً
ويرى الباحث :عدم تناسب إجراء التسوية الوقائية مع املدين املفلس ،إذ يصعب مع هذا الوضع امليؤوس منه تركه حرا في إدارة مشروعه ملا يترتب
عليه أثر سلبي على مجموعة الدائنين .

الفصل الول :مفهوم املشروعات املتعثرة

ً
ً
تعتبر املشاريع الصغيرة واملتوسطة من أهم روافد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم الدولي ،باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة
ً
ً
االنتاجية  ،واملساهمة في محاربة مشكلتي البطالة والفقر .وقد أولتها الدول اهتماما متزايدا ،فعملت على تشجيع إقامتها وتطويرها ومعالجة تعثرها وتقويمها
ومساعدتها في شتى السبل واملجاالت وبحسب اإلمكانيات املتوفرة.

املبحث الول :ماهية املشروعات املتعثرة:
ويتكون من شقين؛ األول في تعريفها ،والثاني في بحث أسباب تعثرها.
ً
أوال :تعريف املشروعات الصغيرة
ً
ال يوجد تعريف فقهي متفق عليه عامليا ،حيث تتعددتعريفاتها وتتنوعت ،ويمكن تعريفها بأنها :تلك املشروعات التي يدخلها حجمها دائرة املشروعات
التي تحتاج للدعم والرعاية النابعة من عدم قدرتها الفنية أو املالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها وإمكانياتها الذاتية( .)72
كما استخدم جانب من الفقهاء عدة معايير لتحديد مفهوم املشروعات الصغيرة كمعيار عدد العاملين والذي يؤخذ عليه( :)73أنهال يعكس الحجم
الحقيقي للمشروع صعوبة املقارنة بين الصناعات الصغيرة للدول الختالف األساس الذي يتم بناء عليه تحديد عدد العمال ،ونوعيتهم من دولة ألخرى.
كما جرى استخدام معيار رأس املال( ،)74حيث تتميز الصناعات الصغيرة بانخفاض حجم رأس املال املستثمر فيها ،إال أنه االكتفاء باالسترشاد به إلختالف
ً
قيمة النقود بين الدول وفقا لظروفها السياسية واإلقتصادية ،ومن أجل ذلك فقد جمع البعض بين معياري رأس املال وعدد العمال وبالرغم من ذلك
فقد واجهت تلك الدول عقبات جعلتها تقصر التعريف على رأس املال وحده دون وضع حد أقص ى لعدد العمال .كما استخدمت معايير أخرى كمعيار
التقدم التكنلوجي( ،)75معيار قيمة املبيعات السنوية للمنشأة ،واملعيار القانوني.
ً
ثانيا :تعريف املشروعات املتعثرة
 .1تعريف التعثر
ً
َ
َ
التعثرلغة :عثرَ :ز َّل وك َّب  :أي اختل توازنه(  .)76واصطالحا" :مجرد حدث عرض ي مفاجئ نتيجة لظهور عائق غريب في طريق املسيرة"( .)77وبذلك فإنه يختلف
عن السقوط والتحطم واالنهيار ،فهو يرتبط بالتوازن أو االختالل الذي يصيب املشروع نتيجة تعرضه "لحادث ما" بشكل مفاجئ ،وتكون املهمة الواجبة
على القائمين على إدارة املشروع العمل هي إقالة املشروع من عثرته والعودة به إلى الطاقة التشغيلية املأمولة( .)78
 .2املصطلحات ذات الصلة بالتعثر
ً
أ .العسر املالي الفني :هو عدم قدرة املشروع على الوفاء بالتزاماته الجارية قصيرة األجل ،نتيجة لالنخفاض الجوهري في الرصيد النقدي املتاح
ً
للمشروع ( .)79وهو املرادف للتعثر املالي قانونيا.
ب .اليسراملالي الفعلي :هوقدرة املنشأة الفعلية على سداد جميع التزاماتها تجاه الغير ،عند قيامها بتصفية أصولها تصفية فعلية (.)80
ج .اليسراملالي الفني :هو قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة األجل من خالل أصولها السائلة(.)81

(  )71انظر :الفقرة (ز) من املادة التاسعة والثالثون من نظام اإلفالس السعودي الجديد ،والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )72محمد محمود املكاوي ،تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في البنوك اإلسالمية ،املرجع السابق ،ص (.)14
(  )73انظر :محمد محمود املكاوي ،تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في البنوك اإلسالمية ،ص (.)16-15
(  )74انظر :املرجع السابق ،ص (.)17-16
(  )75انظر :املرجع السابق ،ص (.)18
(  )76لسان العرب  :مادة عثر.
( )77مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ،دار اإلجادة ،الرياض ،الطبعة األولى1439 ،هـ 2018 -م ،ص (.)22
(  )78انظر :املرجع السابق ،ص (.)22
( )79مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ،مرجع سابق ،ص( ،)23و أسامة مصطفى علي ،الضمانات وأثرها على التمويل املتعثر في املصارف السودانية2016 ،م،
رسالة دكتوراه ،إشراف :الطيب موس ى علقم ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان ،ص( .)178
(  )80نبيل عبدالسالم شاكر ،الفشل املالي للمشروعات ،كتب عربية للنشر ،ص ( ،)14ومسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ،ص(.)23
(  )81نبيل عبدالسالم شاكر ،الفشل املالي للمشروعات ،كتب عربية للنشر االلكتروني ،ص ( ،)14ومسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ،ص(.)23
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د .العسراملالي الفعلي :هو عدم كفاية أصول املشروع في سداد التزاماته تجاهالدائنين واملالك بعد تصفيته( .)82
 .3تعريف املشروع املتعثر
ً
هو املشروع الذي يواجه ظروفا عارضة أثرت في نتائج أعماله ،ولكن لديه إمكانات منتجة يمكن بواسطتها إصالح مسيرته والنهوض من عثرته ،إذا
توافرت له السبل واملوارد املالية( .)83
 .4أهمية املشروعات الصغيرة املتعثرة
ً
سواء على الفرد ،أو املجتمع ،أو االقتصاد العاملي ،فمالك املشروع يحصل على دخل شخص ي يمكنه من التفرغ إلدارة املشروع
لها أهمية بالغة،
بشكل جيد ،مما يزيد في ثقته بنفسه ،وكسب عالقات جيدة مع عمالئه ،كما تحرر أفراد املجتمع من قيود عيب العمل وتدفع بهم نحو اإلبداع والتطور،
وتصنع منهم قادة مؤثرين .وتعمل علىتقليل حجم البطالة داخل املجتمع املحلي ،و الحد من الطلب على الوظائف الحكومية(  ،)84واملساهمة في زيادة الناتج
املحلي اإلجمالي ،و التنمية االقتصادية(  ،)85كما تسهم بقدرتها على التوغل داخل القرى من الحد من هجرة السكان إلى املدن الكبيرة ،وتتميز بمناسبتها
ملتطلبات السوق املحلية في الدول النامية (.)86
 .5أنواع املشروعات الصغيرة املتعثرة:
تنقسم املشروعات الصغيرة املتعثرة إلى عدة أنواع وهي على النحو اآلتي:
أ .املشاريع اإلنتاجية:وهي التي تقومبتحويل خامة إلى منتج نهائي( ،)87كصناعة األبواب والنوافذ.
ب .املشاريع الخدمية:وهي التي تقوم نيابة عن العميل بخدمة ( ،)88كالتعليم ،والخدمات الفندقية.
ج .املشاريع التجارية :وهي التي تقوم بشراء وبيع وتوزيع السلع املصنعة  ،وإعادة استثمار الربح( ،)89مثل :مشاريع تجارة الجملة والتجزئة ،والوكاالت
التجارية ،ونسبة السماسرة ،وغير ذلك.
د .املشاريع الزراعية:وتقوم على زراعة األرض وبيع ما ينتج منها  ،ويلحق بها مهنة الصيد( ). 90
ه .مشاريع السراملنتجة الصغيرة:يرى الباحث أن هذا النوع من املشاريعيدخل في عداد املشاريع الصغيرة لتحقق املعاير والشروط عليها.

املبحث الثاني :خصائص املشروعات املتعثرة
تميزت املشروعات املتعثرة عن غيرها من املشروعات بما يلي(:)91
 .1التسجيل وانخفاض التكلفة وقلة العاملين :فهي ال تتطلب رؤوس أموال كبيرة( ،)92النخفاض تكلفة اإلدارة وقلة املصروفات واأليدي العاملة ،مما
يسهل معه الدخول والخروج من األسوق على نحو جيد( ،)93كما يمكن أن تكون غير مسجلة ولكن ليس لها صفة قانونية.
 .2املعاناة من الصعوبات :كصعوبات التسويق والتوزيع (  ، )94كما تعاني من املخاطر العالية؛ وقد تعاني ضعف التخطيط ،نتيجةللضعف املعرفي
واإلداري ألصحابها.
 .3القدرة العالية على العدل والقضاء على الفقر والبطالة:فتساهم بتحقيق التنمية وتوزيع الدخل والثروة في املجتمع( ،)95وخدمة األسواق املحلية،
فرص استثمارية ملالك املدخرات القليلة والصغيرة( .)96
(  )82مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ،مرجع سابق ص(.)23
(  )83مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ،ص(.)24
كون
املوظف ينتظر نهاية الشهر ليقبض مرتبه ،أما غيره من العاملين في ميادين
(  )84ومما قيل في الوظائف أنها" آمان من الفقر ويأس من الغنى" ،وأما التجارة ففيها تسعة أعشار البركة؛ والسبب يعود في
التجارة وحقول الزراعة وما الى ذلك فهم يعلقون آمالهم وتوكلهم باهلل بأنه سوف يرزقهم من واسع فضله فتحل بركته وتوفيقه عليهم وهللا أعلم.
(  )85سامي محمد أبو كميل ،املساعدات الدولية وعالقتها في استمرارية املشروعات الصغيرة املتعثرة العاملة في قطاع غزة املمولة من ِقبل مؤسسات اإلقراض2014 ،م ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية
بغزة ،فلسطين ،ص(.)27
( )86املرجع سابق ،ص (.)87
(  )87إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر مؤسسات التمويل في إنجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص (.)43
(  )88إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر مؤسسات التمويل في إنجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص(.)43
(  )89إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر مؤسسات التمويل في إنجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص(.)43
(  )90بتصرف ،نسيم حسن أبو جامع ،حنين جالل الدماغ ،أهمية التمويل في تنمية املشاريع الصغيرة ،ص (.)10
(  )91انظر :إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص (.)43،44
(  )92انظر :سامي محمد أبو كميل ،املساعدات الدولية وعالقتها في استمرارية املشروعات الصغيرة املتعثرة العاملة في قطاع غزة املمولة من ِقبل مؤسسات اإلقراض ،ص( ،)24وانظر :إبراهيم حسن الزواهرة،
أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص(.)44
(  )93إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص (.)44
(  )94بتصرف ،مقال منشور بجريدة الرياض في يوم األحد بتاريخ 27شعبان 1436هـ 14-يونيو 2015م ،وبعددها رقم .17156
(  )95انظر:إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر أداء مؤسسات التمويل فينجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص (.)46
(  )96نائلة املنير املحمودي ،املشروعات الصغيرة :املعوقات والبدائل ،ص (.)484
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 .4طيب العالقات وغياب اإلجراءات الرسمية :لكونها إما فردية أو شركة تضامن ،يعود رأس مالها إلى مالك أو إلى عدد قليل ،كما أن العالقة بين املالك
والعاملين مباشرة.
 .5املرونة :ملركزية إدارتها في شخص املالك ،مما يسهل اتخاذ القرار أو العدول عنه ،و ييسر التكيف السريع في مواجهة الظروف االقتصادية واملتغيرة
(.)97

املبحث الثالث :شروط خضوع املشروعات املتعثرة إلجراءات التسوية الوقائية
سنتناول في هذا املبحث شروطها ثم معايير املوازنة بينها ،وشروط خضوعها إلجراء التسوية الوقائية:
ً
أوال :شروط إنهاض املشروعات املتعثرة
ً
 .1أن يكون التعثر تعثرا مؤقتا ،كأن يكون نتيجة لنقص في السيولة راجع إلى وجود خلل في الهياكل التمويلية أو اإلدارية يمكن إصالحه(.)98
 .2أن يكون سبب التعثر عوامل خارجة عن إرادة املشروع ،مع بقاء مقومات نجاح املشروع في األجل الطويل ،شريطة أن تستبعد املشاريع الغير قابلة
لالستمرار لكلفتها العالية (.)99
ً
ثانيا :املعايير املقترحة للموازنة بين املشروعات املتعثرة :هناك مجموعة من املعايير التي يمكن االستعانة بها ،عند تتعدد املشاريع املتعثرة التي ال يمكن
ً
إنهاضها معا:
 .1معياراملشروعات املقدمة للخدمات املتعددة :كالتي تساعد في أغراض التصدير ،أو إحالل املنتج املحلي ،أو الهادفة لتحقيق الخطة االقتصادية
للدولة ،أو املشروعات التي تثبت الدراسات االقتصادية والفنية واملالية أنه يمكن إنجاحها بعد إصالح أوجه الخلل بها ،واملشروعات التي يتميز مالكها
بالجدية وروح التعاون َوتقبل ما يطرح من حلول (.)100
 .2معيار املشروعات التي تقدم املنفعة الوطنية :وذلك من خالل أمرين:تقييم ما يقدمه املشروع من مساهمة في التخصيص الكفء للموارد في
االقتصاد الوطني (منافع الكفاءة) ،وتقييم ما يقدمه املشروع من مساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخل (منافع العدالة للمشروع).
ً
 .3معياراملشاركة االجتماعية للمشروعات :كالتي تقوم بالتكافل والتنمية للمجتمع وتحقيق سبل الراحة والرفاهية له؛ ألنها األكثر نفعا واألشد ضرورة
لالقتصاد الوطني (.)101
ً
ثالثا :شروط خضوع املشروعات املتعثرة إلجراء التسوية الوقائية:
يشترط لخضوعها مجموعة من الشروط املوضوعية والتي منها:
ً
 .1أن يهدف املشروع إلى تحقيق الربح وأن يكون مسجال في اململكة :ويخرج بذلك املشاريع التي ال تهدف إلى تحقيق الربح كاملشاريع اإلغاثية واإلنسانية
ونحوها .وهو ما أكدته املادة الرابعة من نظام اإلفالس السعودي الجديد .
ً
 .2حدوث اضطرابات مالية )102 (:ذهب املنظم إلى فتح باب إجراء التسوية الوقائية للمدين متى شعر باضطراب أعماله ،عوضا عن استمراره في
التعثر ،أو لجوئه إلى طرق ملتوية وغير مشروعة ِّ
ملد أجل حياته مشروعه الربحي( ،)103ومن باب الوقاية واالحتراز في مثل هذه الحالة ،لم يشترط
ً
ِّ ً
ِّ
املنظم أن يكون ِّ
التوقف عن سداد ِّ
الديون ،متى اضطربت أعماله
التاجر متوقفا تماما عن سداد ديونه ،بل أجاز التقديم على هذا الطلب قبل
ً
ِّ
اضطرابا يخش ى معه توقفه عن دفع ديونه(.)104
نيته إلى تعثر
صاحبه فيه :فس يء النية يعامل بنقيض قصده،فاليسمح له إجراء التسوية متى ما أدى سوء ِ
 .3سالمة وخلو املشروع من سوء نية ِ
املشروع.
 .4استفادة املشروع من إجراء التسوية الوقائية :يجب أن يكون إلجراء التسوية أثر في معالجة املشروع وإنهاضه ،وإال فإن األمر عبث وإضاعة للوقت
والجهد.

املبحث الرابع :طرق إنقاذ املشروعات املتعثرة
سنناقش املشاكل واملعوقات التي قد تواجه املشاريع املتعثرةوسبل إنجاح وتعزيزها وطرق إنقاذها:
(  )97انظر :املرجع السابق ،ص (.)46-44
(  )98مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ،ص (.)45
(  )99املرجع السابق.)45( ،
(  )100مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ،ص (.)47
(  )101مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ،ص (.)48-47
(  )102املادة الثالثة عشرة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )103انظر :مصطفى كمال طه ،أصول القانون التجاري األوراق التجارية واإلفالس ،ص (.)592
(  )104عدنان بن صالح العمر ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس ،ص (.)393
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ً
أوال :املعوقات التي تواجه املشروعات الصغيرة املتعثرة
تواجه املشروعات الصغيرة العديد من املشاكل التي قد تتسبب في تعثرها وتراجعها ،وتتمثل فيما يلي:
 .1التغييرات املتوالية في القرارات واألنظمة املتعلقة بالتجارة واالستثمار واألنشطة االقتصادية( ،)105مما يؤدي إلى تخلخل وعدم االستقرار وخلق بيئة
ذات مشاكل وظروف صعبة.
 .2ارتفاع األسعار وفرض الضرائب مما يزيد أعباء املشروعات بما ال يتناسب مع دخلها). 106(.
 .3معوقات االئتمان والتمويل ،كشروط االقتراض وضعف القدرة على السداد ،وطلب البنوك ضمانات عينية ذات قيمة كبيرة يصعب توفيرها ،وتراجع
البنوك عن تمويل هذه املشروعات (.)107
 .4حدوث اضطرابات تؤثر على النشاط االقتصادي( ،)108كالكوارث والحروب واملجاعات.
 .5ارتفاع سعر صرف العمالت األجنبية عند سدادها بنسبة تفوق السعر عند االقتراض ( .)109
 .6مخاطر العمل بالسوق ،وارتفاع تكاليف التخزين والتأمين ( .)110
 .7املشكالت التسويقية وسوء التسعير ( ،)111وكذلك ما يتعلق بالعرض والطلب .
ً
 .8الرسوم الجمركية اإلضافية بسبب التغير املتوالي لقيمة الصرف مما يحملتلك املشروعات رسوما إضافية لم تكن في حسبانها تؤدي إلى ارتفاع
التكاليف ومن ثم التعثر في السداد( .)112
 .9عدم كفاية رأس املال ،والحاجة إلى االقتراض لتمويل إقامة املشروع الصغير( .)113
ويجد الباحث بأن :التسرع واإلهمال وعدم التفرغ ،وضعف التعامل مع العمالء ،وضعف الخبرة ،وسوء جودة املنتج من األسباب الرئيسة املؤثرة في تعثر
املشروعات الصغيرة.
ً
ثانياُ :سبل إنجاح وتعزيزاملشروعات الصغيرة
يتأثر نجاحها بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ،ومن أهم هذه العوامل اآلتي:
 .1رفع الوعي بأهمية املشاريع الصغيرة ،و إيضاح دورها في التنمية االقتصادية.
 .2مساهمة املصارف التجارية واملؤسسات املالية في تمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتشجيع املصارف على تمويل تلك املشروعات
ورسم خطط تمويلية لها(.)114
يوجد سياسة واضحة تشجع على تنمية هذا القطاع وتقوم بتسهيل اإلجراءات اإلدارية لدى الدوائر ذات
 .3تأهيل منظمة التشريع والتنظيم؛ مما ِ
االختصاص.
 .4تسهيل الحصول على التمويالت املمنوحة من ِقبل مؤسسات تنمية وتمويل املشروعات الصغيرة ،ووضع جملة من املحفزات املناسبة ،مثل :منح
قروض ذات شروط ميسرة.
 .5االستفادة من خبرات الدول الحديثة في مجال التعامل مع املشروعات الصغيرة ( ). 115
 .6تفعيل مبادئ وقواعد الحوكمة عن طريق الرقابة التنظيمية الحاكمة ألداء املشروعات(.)116
 .7إيجاد سجالت منظمة وواضحة ومخططة ،مع مراعاة تجهيز املشروع كما هو مخطط له(.)117
(  )105كالقرارات التي تتعلق بقفل باب االستيراد مما يجعل السوق املحلي ينتعش في تداوله للسلع املحلية ،أو فتح باب االستيراد فيترتب على ذلك ركود للسلع املحلية وتوقف التدفقات النقدية لهذه املشاريع،
انظر :اسامة حسني محمد ،الجوانب القانونية للديون املتعثرة2002 ،م ،بحث قدم في املؤتمر العلمي الثالث للقانونيين املصريين (الجوانب القانونية للعمليات املصرفية) ،بحث محكم ومنشور  ،ص (.)6
(  )106بتصرف ،مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ،ص ( ،)25عادل إسماعيل جزارين ،التعثر ..األسباب والحلول من وجهة نظر رجال األعمال2002 ،م ،ورقة عمل منشورة ،اإلدارة
املالية ،مصر ،مجلد  31العدد  ،3ص (.)9-8
(  )107نائلة املنير املحمودين املشروعات الصغيرة  :املعوقات والبدائل ،ص (.)485
(  )108مسعود يونس عطوان عطا ،إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس ،ص(.)25
(  )109املرجع السابق ،ص(.)25
(  )110أنوار سالم أبو دلو ،العمل املصرفي ودوره في الوقاية من التعثر واإلفالس ،ص (.)47-46
(  )111حسين محمد سمحان ،أحمد عارف العساف ،تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة بين التمويل اإلسالمي والتقليدي1436 ،هـ2015-م ،الطبعة األولى ،دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
األردن ،ص (.)99
(  )112اسامة حسني محمد ،الجوانب القانونية للديون املتعثرة2002 ،م ،بحث مقدم في املؤتمر العلمي الثالث للقانونيين املصريين (الجوانب القانونية للعمليات املصرفية) ،بحث محكم ومنشور  ،ص (.)9
(  )113إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص (.)53-52
(  )114عبدالفتاح العبد الالت ،أفكار للنهوض باملشروعات الصغيرة2012 ،م ،مجلة الدراسات املالية واملصرفية ،املجلد  ،20العدد ، 3األردن ،ص (.)54-53
(  )115محمود نحمده علي إبراهيم ،دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد املصري في عام 2016 ،2015م ،مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،مصر ،املجلد  17العدد،3
ص (.)66
(  )116عبدالوهاب بن سعيد القحطاني ،الرقابة التنظيمية الحاكمة ألداء الشركات ،مقال منشور بجريدة الرياض في يوم االثنين 1426-4-22هـ ،العدد .13489
(  )117إبراهيم حسن الزواهرة ،أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية ،ص (.)61
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ً
ثالثا :الطرق التي تؤدي إلى إنقاذ املشروعات الصغيرة املتعثرة
يرى الباحث بأن هناك عدة طرق تعين على تجاوز العقبات التي تعترض املشروعات وهي:
 .1االستعانة بأنظمة اإلفالس ،كإجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم املالي ونحوهما.
 .2االستغناء عن العمالة ضعيفة اإلنتاج أو التي تفتقد مهارات عمل املشروع.
 .3ترشيد اإلنفاق بما يخدم مصلحة املشروع.
 .4االستعانة بالخبراء املختصين لطرح طرق املعالجة وتطبيقها على وجه السرعة.
 .5الحصول على التمويل املناسب للمشروع الصغير.
 .6ومن الوسائل الفعالة في عالج ظاهرة التعثر أو اإلفالس اللجوء إلى اإلندماج.

الفصل الثاني :أحكام تمويل املشروعات املتعثرة أثناء إجراءات التسوية الوقائية

ً
تبنى نظام اإلفالس الجديد فكرة التمويل ،ألهميتها في حياة املدين التجاريةِّ ،
وميز املنظم بين أن يكون التمويل مضمونا وبين أن يكون غير مضمون،
ً
فوضع أحكاما خاصة تتعلق بكل منهما.

املبحث الول :أحكام التمويل املضمون للمشروعات املتعثرة:
سنذكر في هذا املبحث :مفهومه ،وخصائصه ،وأهميته ،وأبرز املعوقات التي تحول دون الحصول على التمويل ،وصور الضمانات ودورها في حفظ
حقوق البنك عند تعثر العميل ،والقواعد العامة في تمويل املشاريع املتعثرة ،ومن ثم نختم بحاالت التمويل املضمون:
ً
أوال :مفهوم التمويل املضمون للمشروعات املتعثرة
 .1مفهوم تمويل املشروعات الصغيرة
هو تقديم القروض الالزمة لسير صاحب املشروع املتعثر من ِقبل املصارف أو مؤسسات التمويل ،من أجل تجاوز التعثر ،مع األخذ باالعتبار كون
التعثر ناتج عن افتقار لإلقراض.
 .2الضمان:
ً
ً
ً
يعرف قانونيا بـأنه :وجود أولوية للدائن على حق عيني أو نقدي لتسديد الدين ،ورهن الضمان لصالح الدائن يعطي له امتيازا خاصا على باقي الدائنين
في تصفية الحق موضوع الضمان.وتنقسم الضمانات إلى قسمين ،ضمانات شخصية وضمانات حقيقية أو عينية.
ً
ثانيا :خصائص عقد التمويل للمشروعات املتعثرة
 .1القواعد املنظمة له قواعد آمرة ال يجوزمخالفتها
ً
وتعتبر التصرفات املخالفة باطلة ال ترتب آثارا قانوينة؛ سواء تمثلت املخالفة في الحصول على التمويل دون موافقة املحكمة ،أو الحصول على
تمويل في غير الحاالت التي يسمح فيها النظام(.)118
 .2انقسام التمويل إلى مضمون وغير مضمون
حصر املنظم التمويل املضمون بحاالت محددة ،ويعلم بذلكأن ما سواها تعتبر ديون غير مضمونة .
 .3يرجع طلب التمويل املضمون إلى القضاء التجاري
بخالف التمويل غير املضمون فال يستدعي موافقة املحكمة ،و تشترط موافقتها عند إجراء التصفية.
 .4تمتع التمويل املضمون بالولوية
وهو ما نص عليه املنظم السعودي في املادة السابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس .
 .5عقد التمويل مزيج أو مركبمنعدة معامالت
فيتمخض عن :قرض وبيع وتأمين ورهن وحوالة حق ،وغير ذلك.والبد في هذه الحالة من تغليب العقد األصلي ،ألن األصل من هذه الرابطة هو تمويل
املشروع املتعثر (.)119
 .6عقد معاوضة:
بالنظر إليه كبيع في العالقة بين املقترض وبائع السلعة أو بين املقترض وبائع السلعة واملمول ،ويترتب على ذلك التزامات مهمة تتعلق بالفسخ والدفع
بعدم التنفيذ ونحو ذلك(.)120
(  )118عبد الرحمن السيد قرمان ،األوراق التجارية وإجراءات اإلفالس ،ص (.)457
العقاري
السعودي" 1435 ،هـ2014 -م ،الطبعة األولى ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ص (.)26-24
(  )119بتصرف ،أحمد السعيد الزقرد ،التمويل العقاري " دراسة تأصيلية مقارنة في أنظمة التمويل
(  )120أحمد السعيد الزقرد ،التمويل العقاري" دراسة تأصيلية مقارنة في أنظمة التمويل العقاري السعودي"  ،املرجع السابق ،ص(.)29
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 .7عقد التمويل ملزم لطرفيه
إذ يلتزم املمول بتقديم مبلغ التمويل ويلتزم املقترض ،بسداد القرض في أجله ،وال يجوز ألي منهما الفسخ مالم يخل أحدهما بالتزاماته.
ً
ثالثا :أهمية التمويل البنكي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ،وأبرز املعوقات التي تحيل دون الحصول عليه
 .1أهمية التمويل البنكي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
)
121
(
يعد املصدر األساس ي والرئيس ي حيث أثبتت دراسات( )OCDE؛ لعام 2007م أن تطبيق البنوك الستراتيجيات التمويلساعد في تخفيض الخطر
الذي قد تتعرض له تلك املشروعات(.)122
 .2أسباب إحجام البنوك عن تمويل املشاريع الصغيرة
• عدم شفافية املعلومات املقدمة :مما يتسبب في خلق نظرة سلبية تبادلية بين أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة وبين البنوك (.)123
• 2ضعف الضمانات :تلجأ البنوك إلى طلب ال ضمانات العالية  ،لتقليالملخاطرالتي قد تتعرض لها عند عدم وفاء املدين.
• ارتفاع أسعارالفائدة أو قيمة الربح :وفي مراعاة أحوال املتعثرين ودعمهم النتشال مشاريعهم املتعثره  ،نفع يعود على الجميع.
• رغبة املدين املتعثرالفورية في القرض :فقد تتسبب بعدم حصوله على التمويل،أو رفع قيمة الربح عليه.
• نقص الخبرة في التفاوض مع البنوك التجارية بشأن الحصول على القروض :حيث تعاني من ضعف الخبرة في مجال املفاوضاتاملتعلقة بالقروض
وإعداد ملفاتهااإلئتمانية( .)124
ً
ُ
• ارتفاع درجة املخاطرة في تمويل املشاريع الصغيرة وعلى وجه الخصوص املتعثرة منها :تتسم غالبية املشاريع الصغيرة بذلك نظرا لطبيعة تكوينها؛
ولضعف مركزها املالي والخبرات اإلدارية فيها.
ً
رابعا :صورالضمانات ودورها في حفظ حقوق البنك عند تعثرالعميل
ً ً
أخذت الضمانات حيزا كبيرا في دراسات املصارف اإلسالمية بسبب اعتمادها على البيوع املنقلبة إلى ديون في غالب تمويالتها( ،)125وفيما يلي سنتعرف
على صورها ،ودورها في التقليل من الديون املتعثرة.
 .1صورالضمانات في البنوك
ً
تستخدم البنوك في الوقت الحالي صورا متعددة من الضمانات ،ومن أهمها:
• الضمان الشخص ي؛ ومن ذلك جمع املعلومات عن العميل ودراسته،و طلب كفيل أو ضامن له.
الضمانات العينية كالرهن؛وله مكانة كبرى؛ لفاعليته وثبات قيمته ويسر إجراءاته،ومن صوره :الرهن العقاري؛والرهن الحيازي ،ورهن األوراق
التجارية  ،والحسابات الجارية ،ورهن الحقوق املعنوية واملدخرات ،وغير ها من صور الرهون املتعددة( .)126
 .2دورالضمانات في تقليل الديون املتعثرة
لها دور فعال في حفظ حقوق املمول والتقليل من خسائره في حال تعثر العمالء ،حيث أنه يستطيع استرداد حقه بتنفيذه على تلك الضمانات.
ً
خامسا :قواعد عامة في تمويل املشاريع املتعثرة
 .1يجب على املحكمة بعد افتتاح إجراءات اإلفالس املوافقة على أي تمويل مضمون؛ أما بالنسبة إلى التمويل غير املضمون فإنه ال يشترط فيه موافقة
املحكمة.
 .2يجب على املحكمة أن توافق على التمويل غير املضمون الذي يتم طلبه بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار املدينين.
 .3يحظر التمويل بعد افتتاح إجراء التصفية اإلدارية(.)127

(  )121هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية االقتصادية وإلى إنعاش التبادالت التجارية .تتكون املنظمة من مجموعة من البلدان املتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر ،وقد
أنشأت في  30من سبتمبر سنة  1961م بعد ان حلت محل منظمة التعاون االقتصادي األوروبي  ،OEECوتضم املنظمة عضوية  36دولة ومقرها في باريس.
انظر :ويكبيديا املوسوعة الحرة ،تاريخ التصفح 1440/3/17هـ.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D
9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA %D9%8
6%D9%85%D9%8A%D8%A9

(  )122العايب ياسين ،إشكالية تمويل املؤسسات االقتصادية "دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر"2010 ،م ،أطروحة دكتوراه ،جامعة منتوري قسنطية -كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير ،إشراف :عبد الحق بو عتروس ،ص (.)265
(  )123انظر :العايب ياسين ،إشكالية تمويل املؤسسات االقتصادية "دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر" ،ص (.)248-247
(  )124حسين سحمان ،تمويل املشروعات الصغيرة "مفاهيم أساسية" ،ص (.)8
(  )125انوار زين الدين سالم أبو دلو ،العمل املصرفي اإلسالمي ودوره في الوقاية من التعثر واإلفالس ،ص (.)66
( )126انوار زين الدين سالم أبو دلو ،العمل املصرفي اإلسالمي ودوره في الوقاية من التعثر واإلفالس ،ص (.)68-67
(  )127عبد الرحمن السيد قرمان ،األوراق التجارية وإجراءات اإلفالس ،ص (.)457-456
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ً
سادسا :أحكام التمويل املضمون في إجراء التسوية الوقائية
سنتحدث فيما يلي عن الصور الخاصة بالتمويل املضمون ومن ثم نتعرض ألحكامه:
 .1صورالتمويل املضمون للمشاريع املتعثرة
• أن يكون ذا أولوية على الديون غير املضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
ً
ً
• أن يكون مضمونا برهن أصل للمدين ليس محال لرهن آخر.
ً
• أن يكون مضمونا برهن وأصل للمدين يكون لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.
ً
• أن يكون مضمونا برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر.
• أي صورة أخرى من صور التمويل املضمون التي تحددها الالئحة(.)128
 .2طلب املو افقة على التمويل املضمون يكون من املحكمة
ً
ً
للمدين أن يطلب ذلك من املحكمة و أن يرفق تقريرا من خبير يؤيده في ذلك ،وتوافق املحكمة على طلبه إن كان ذلك الزما الستمرار نشاطه أو
املحافظة على أصول التفليسة خالل فترة اإلجراء(.)129
 .3تمتع التمويل املضمون بالولوية
وهو ما نصت عليه املادة السابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي الجديد.

املبحث الثاني :أحكام التمويل غيراملضمون للمشروعات املتعثرة
سنتحدث في هذا املبحث عن املقصود به ،واألثر القانوني املترتب عند مخالفة أحكامه ،وأحكامه في إجرائي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي،
والتمويل في إجراء التصفية:
ً
أوال :املقصود بالتمويل غير املضمون:
لم يعرفه املنظم السعودي ،ويمكن تعريفه بأنه( :الدين الذي ال يشترط له موافقة املحكمة إال عند إجراء التصفية ويخلو من الضمانات العينية
والشخصية ،وليس له أولوية على الديون).
ً
ثانيا :الثرالقانوني في مخالفة أحكام التمويل غير املضمون
ويترتب على مخالفة أحكام التمويل غير املضمون البطالن في حالتين هما:
 .1الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية بدون موافقة املحكمة(.)130
 .2الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية اإلدارية( .)131
ً
ثالثا :التمويل غير املضمون في إجرائي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم املالي
لعدم كون هذا الدين ذا أفضلية على غيرها من الديون ،فإنه ال تشترط موافقة املحكمة على طلبه.
ً
رابعا :التمويل في إجراء التصفية
ً
توافق عليه املحكمة متى كان ضروريا للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها(.)132
رأي شخص ي للباحث :يتفق الباحث مع ما ذهب إليه أ.د /بشار حكمت ملكاوي في أهمية نقل الدين املضمون بحيث يطلب بموجبه املدين الحصول على
تمويل إضافي مضمون ،من دائن يشترط أن تغطى ديون املدين السابقة بالضمان الجديد لتصبح جميع ديون الدائن مضمونة ،سواء أكانت سابقة على
إجراءات اإلفالس أم الحقة لها ،ونتمنى من املنظم السعودي أقرار ذلك َّ
لعموم نفعه.

الفصل الثالث :اآلثارالقانونية املترتبة على تمويل املشروعات املتعثرة
يرتب تمويل املشروعات املتعثرة آثار على جميع أطرافه ،وسنتاول بالدراسة ما يتعلق باملدين والدائنين:

املبحث الول :أثر تمويل املشروعات على املدين
بالنسبة للمدين فإنه ينتج عن التمويل عدة نتائج وآثار نوجزها فيما يلي:
(  )128املادة الرابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )129املادة الثالثة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )130املادة الثانية والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )131املادة الثانية والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )132املادة السادسة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
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ً
أوال :استمرارنشاط املدين
أي عودة املدين املتعثر إلى ممارسة عمله و نشاطه الربحي بعد استثماره للتمويل بشكل صحيح.
ً
ثانيا :املحافظة على أصول التفليسة
أي أصول املدين املوجودة في تاريخ افتتاح أي من إجراءات اإلفالس املنصوص عليها في النظام أو خالل سريان أي منها( ،)133وحمايتها من الهالك.
ً
ثالثا :زيادة موجوداته
بحيث تزداد ديونه بسبب تراكم الديون السابقة مع الديون الالحقة في التمويل وأولوية الديون الجديدة (التمويل) على السابقة عند الوفاء.
ً
رابعا :تقديم الضمانات املطلوبة ملنح التمويل
لكي يتمكن ممول القرض من حماية نفسه من مطالن املدين أوعدم السداد.
ً
خامسا :ضمان حماية حقوق املرتهن في الرهن القائم
فيضمن املدين الراهن تصرفاته القانونية إذا كانت تتعارض مع حق الدائن املرتهن أو تؤثر فيه،إعتدائه على ضمان الدين برهنه آلخر ،أو بيعه ونحو
ذلك ،أما التعرض من الغير فإن املدين ال يضمنه(.)134
ً
سادسا :االلتزام باستعمال القرض التمويلي بحسب ما أخذ له
وهو بإنهاض املشروع املتعثر ،وما عداه يعد من سوء النية موجب للعقوبة والحرمان من إجراءات اإلفالس.
ً
سابعا :رد دين التمويل في أجله
ويشمل ذلك رد مبلغ التمويل ،و كلفة اآلجل ،ومصاريف السداد واملصروفات اإلدارية( )135األخرى إضافة إلى سداد قيمة الربح ملانح التمويل(.)136
لم يحدد نظام اإلفالس حجم التمويل أو قيمته؛ بل ترك ذلكالتفاق املدين واملقرض وطبيعة النشاط الذي سيقوم به املدين املتعثر ،كما لم ينص على
ً
موعد سداد التمويل ،في حال تعين سداد مبلغ التمويل الجديد كامال عند انتهاء إجراء التسوية أو إعادة التنظيم املالي أم يستمر حتى بعد ذلك(.)137

املبحث الثاني :أثر تمويل املشروعات على الدائنين
يترتب على تمويل املشروعات املتعثرة آثارا في مواجهة الدائنين ،ومنها:
ً
أوال :أولوية الدين املضمون على ديون الدائنين
ً
فاملدين ملزم بوفاء دين التمويل أوال قبل غيره من الدائنين( .)138
ً
ثانيا :الحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها
ً
فهو ضروري في الحفاظ على قيمة أصول التفليسة ،أو زيادة حصيلة بيعها في إجراء التصفية ( )139
ً
ثالثا :التزامات املمول املقرض:
طلب الضمانات من املدين املتعثر ودفع مبلغ القرض التمويلي له ،وإخطار املتمول بضرورة تقديم البيانات الكافية مع االلتزام باملصارحة أو باإلفضاء عن
مضمون االتفاق التمويلي(  ،)140وعدم طلب رد التمويل قبل انقضاء األجل املتفق عليه بين املدين واملمول.

الخاتمة:
خلصنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها في اآلتي:
ً
أوال :النتائج
• جاءت الالئحة التنفيذية خالية من بيان صور التمويل املضمون على الرغم من أن املادة الرابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس بينت بعض
صوره وأحالت إلى الالئحة لبيان غيرها.
• يعد عقد التمويل ً
ملزما ألطرافه وتعد القواعد املتعلقة بتنظيمه بأنها آمرة ال يجوز مخالفتها ،كما يتمتع التمويل املضمون باألولوية.

( )133انظر املادة األولى من نظام اإلفالس السعودي الجديد ،والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
(  )134انظر :أحمد السعيد الزقرد ،الوجيز في نظام ملعامالت املدنية السعودي ،ص (.)161-160
(  )135وتختلف قيمة املصروفات اإلدارية من مصرف إلى آخر ، ،توضحها املصارف في عقودها ،انظر :آثار عقد التمويل بالتورق في املصارف السعودية لظافر بن محماس الدوسري ،ص (.)457
( )136أحمد السعيد الزقرد ،التمويل العقاري "دراسة تأصيلية مقارنة في أنظمة التمويل العقاري السعودي" ،ص (.)85
(  )137بتصرف ،بشار حكمت ملكاوي ،أحكام إنقاذ املشروعات التجارية املتعثرة في القوانين االماراتية ،ص (.)114
(  )138فائدة من د .عدنان بن صالح العمر كانت عن طريق تواصلي معه عبر الهاتف الجوال.
(  )139انظر :املادة السادسة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس السعودي ،والصادر باملرسوم امللكي رقم (.)50/3
( )140أحمد السعيد الزقرد ،التمويل العقاري " دراسة تأصيلية مقارنة في أنظمة التمويل العقاري السعودي ،ص (.)70
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ً
• جاء النظام السعودي لإلفالس خاليا من تعريف التمويل غير املضمون ويعرفه الباحث بأنه "الدين الذي ال يشترط له موافقة املحكمة إال في حال
إجراء التصفية ويخلو من الضمانات العينية والشخصية ،وليس له أولوية على الديون".
• هناك عدة آثار ومترتبات لتمويل املشروعات املتعثرة توصل لها الباحث ،فمن جانب املدين فإن التمويل يؤدي به إلى االستمرار في نشاطه ،وزيادة
موجوداته ،وتقديم الضمانات املطلوبة ،ورد التمويل في أجله،كما يلزمهباملحافظة على أصول التفليسة ،وحماية حقوق املرتهن في الرهن القائم،
ً
واستعمال القرض التمويلي بحسب ما أخذ له ،أما بالنسبة للدائنين ،فإن التمويل يؤثر سلبا علىيهم من جهة أولوية الدين املضمون على ديونهم،
إال أنه يؤدي إلى الحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة ثمنها عند البيع مما ينعكس عليهم بشكل ايجابي.
ً
ثانيا :التوصيات
• نوص ي املنظم السعودي بتقديم ميزات للبنوك ومؤسسات التمويل لدعم وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة وخاصة املتعثرة منها.
• نوص ي املنظم السعودي بتعديل املادة الرابعة والثمانون بعد املائة من نظام اإلفالس لتشتمل على جميع صور التمويل املضمون ،خاصة وأن الالئحة
ً
ً
التنفيذية التي أحال إليها لبيان هذه الصور قد جاءت خالية من بيانها؛ األمر الذي ترك فراغا تشريعيا في هذا الصدد.
• يوص ي الباحث بتعديل املادة ( )185لتتضمن اشتراط موافقة املحكمة على التمويل املضمون وغير املضمون وذلك لضمان التأكد والتحقق من
ً
قدرة املدين على االستمرار في نشاطه مع هذا التمويل وحفاظا على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها.

املراجع:

ً
أوال :النظمة
• النظمة واللوائح السعودية
 .1نظام اإلفالس السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )50/لسنة 1439هـ  ،وبتاريخ 1439/5/28هـ ،واملنشور بجريدة أم القرى في 1439/6/6هـ .
 .2الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم ( )622وبتاريخ 1439-12-24هـ.
 .3نظام التسوية الوقائية من اإلفالس السابق والصادر باملرسوم امللكي رقم (م )16/وتاريخ 1416/9/4هـ.
 .4الالئحة التنفيذية لنظام إجراء التسوية الوقائية السابق والصادرة بقرار وزاري رقم  12بتاريخ 1425 /7/14هـ.
 .5نظام الرهن العقاري ،والصادر باملرسوم امللكي رقم(م ،)75/وبتاريخ 1424/11/21هـ ،وبقرار مجلس الوزراء رقم  257وتاريخ1433/8 /12هـ،
وبتعميم من وزير العدل رقم /13ت 4688/وتاريخ 1433/9/10هـ.
 .6نظام الرهن التجاري ،والصادر باملرسوم امللكي رقم (م )86/وتاريخ 1439/8/8هـ.
 .7نظام االستثمار األجنبي والصادر باملرسوم امللكي رقم (م ،)1/وبتاريخ 1421/1/5هـ.
 .8نظام املحكمة التجارية الصادر باألمر امللكي رقم ( )32وتاريخ 1350/1/15ه.
• النظمة الجنبية:
 .1القانون االتحادي اإلماراتي الصادر باملرسوم االتحادي رقم ( )9لسنة 2016م.
 .2قانون التجارة الكويتي رقم ( )68لسنة 1980م.
 .3القانون املدني الكويتي والصادر باملرسوم رقم ( )67لعام 1980م.
 .4القانون املدني املصري الصادر بالقانون رقم ( )131لعام 1948م.
ً
ثانيا :الكتب
• كتب اللغة:
 .1أبي الحسن ،أحمد بن فارس بن زكريا .)1979( .معجم مقاييس اللغة .تحقيق عبدالسالم محمد هارون .الجزء األول .بدون طبعة .دار الفكر
للطباعة والنشر.
 .2الفيروز آبادي مجد الدين ،محمد بن يعقوب .)2005( .القاموس املحيط .تحقيق محمد نعيم العرقسوس ي .فصل امليم .الطبعة الثامنة .مؤسسة
الرسالة .بيروت .لبنان.
 .3ابن منظور .معجم لسان العرب .تحقيق عبدهللا الكبير .محمد احمد حسيب هللا .هاشم الشاذلي .الجزء الثاني .دار املعارف .القاهرة.
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• الكتب الفقهية:
 .1األخرس ،نشأت1430( .ه) .الصلح الواقي من اإلفالس .الطبعة األولى .دار الثقافة للنشر والتوزيع .األردن.
 .2البستاني ،سعيد يوسف .)2007( .أحكام اإلفالس والصلح الواقي في التشريعات العربية .الطبعة األولى .منشورات الحلبي الحقوقية .لبنان .بيروت.
 .3تادرس ،خليل فيكتور .)2005( .الطرق الودية والقضائية إلنقاذ املشروعات املتعثرة من اإلفالس .الطبعة األولى .دار النهضة العربية .مصر.
 .4جلول ،سيبيل .)2012( .نظام اإلفالس وخصائصه .الطبعة األولى .منشورات الحلبي الحقوقية .لبنان.
 .5الحربي ،سليمان سالم ماطر .)2014( .الصلح الواقي من اإلفالس .دراسة مقارنة .الطبعة األولى .مكتبة القانون واالقتصاد .الرياض.
 .6الزقرد ،أحمد السعيد .)2014( .التمويل العقاري "دراسة تأصيلية مقارنة في أنظمة التمويل العقاري السعودي" .الطبعة األولى .مكتبة الرشد.
الرياض.
 .7الزقرد ،أحمد السعيد .)2014( .الوجيز في نظام املعامالت املدنية السعودي .الطبعة األولى .مكتبة الرشد .الرياض.
 .8سمحان ،حسين محمد  ،العساف ،أحمد عارف .)2015( .تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة بين التمويل اإلسالمي والتقليدي.الطبعة األولى.
دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .عمان .األردن.
 .9شاكر ،نبيل عبدالسالم .الفشل املالي للمشروعات (التشخيص -التنبؤ -العالج -منهج التحليل) .كتب عربية للنشر االلكتروني .
 .10طه ،مصطفى كمال .)2012( .أصول القانون التجاري "األوراق التجارية واإلفالس" .الطبعة الثانية .منشورات الحلبي الحقوقية .بيروت.
 .11عطا ،مسعود يونس عطوان .)2018( .إنهاض املشروعات املتعثرة ووقايتها من اإلفالس .الطبعة األولى .دار اإلجادة .الرياض.
 .12العمر ،عدنان بن صالح .)2017( .الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس .الطبعة الثانية .السلمان للطباعة .بريدة .السعودية.
 .13العمر ،عدنان بن صالح .)2019( ،الوجيز في الشركات التجارية وأحكام اإلفالس .الطبعة الثالثة .الحميض ي للطباعة .الرياض .السعودية.
 .14قرمان ،عبد الرحمن السيد .)2019( .األوراق التجارية وإجراءات اإلفالس .الطبعة األولى .دار اإلجادة .الرياض.
 .15املكاوي ،محمد محمود .)2018( .تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في البنوك اإلسالمية .الطبعة األولى .دار الفكر والقانون .مصر.
 .16هاملتون ،بريان .)2009( .تمويل املشروع الصغير .الطبعة العربية األولى ،ترجمة هدى خربوشة .الدار الدولية لالستثمارات الثقافية .القاهرة -مصر.
ً
ثالثا :الرسائل العلمية:
 .1أبو دلو ،انوار زين الدين سالم" .)2014( .العمل املصرفي اإلسالمي ودوره في الوقاية من التعثر واإلفالس" .رسالة ماجستير .جامعة اليرموك .األردن.
 .2أبو كميل ،سامي محمد " .)2014( .املساعدات الدولية وعالقتها في استمرارية املشروعات الصغيرة املتعثرة العاملة في قطاع غزة املمولة من ِقبل
مؤسسات اإلقراض" .رسالة ماجستير .الجامعة اإلسالمية بغزة .فلسطين.
 .3العايب ،ياسين " .)2010( .إشكالية تمويل املؤسسات االقتصادية "دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر" .أطروحة دكتوراه.
جامعة منتوري قسنطية -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير .إشراف د .عبد الحق بو عتروس.
ً
رابعا :الدوريات والبحاث املنشورة:
 .1إبراهيم ،محمود نحمده علي" .)2015( .دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد املصري في عام 2016 ،2015م" .مجلة كلية االقتصاد
والعلوم السياسية :جامعة القاهرة )3(17 .القاهرة ،مصر.
 .2جزارين ،عادل إسماعيل" .)2002( .التعثر  ..األسباب والحلول من وجهة نظر رجال األعمال" .ورقة عمل منشورة .اإلدارة املالية.)3(31 .
 .3الدوسري ،ظافر بن محماس بن مسفر" .)2015( .آثار عقد التمويل بالتورق في املصارف السعودية" .مجلة مركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد
اإلسالمي.)57(19:
 .4الزواهرة ،إبراهيم حسن" .)2011( .أثر أداء مؤسسات التمويل في نجاح املشروعات الصغيرة في اململكة االردنية الهاشمية" .مجلة الثقافة والتنمية:
(.)48
 .5العبد الالت ،عبدالفتاح" .)2012( .أفكار للنهوض باملشروعات الصغيرة" .مجلة الدراسات املالية واملصرفية.)3(20 :
 .6القحطاني ،عبدالوهاب بن سعيد1426( .ه)" .الرقابة التنظيمية الحاكمة ألداء الشركات" .مقال منشور بجريدة الرياض  .العدد .13489
 .7قرمان ،عبدالرحمن السيد1431( .ه) " .التسوية الواقية من اإلفالس في أنظمة اململكة العربية السعودية" .كرس ي الشيخ فهد املقيل لدراسات
النظام التجاري بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .الرياض.
 .8املحمودي ،نائلة املنير" .)2014( .املشروعات الصغيرة :املعوقات والبدائل" .املجلة الليبية للدراسات.)7( :
 .9مقال منشور بجريدة الرياض في يوم األحد بتاريخ 27شعبان 1436هـ 14-يونيو 2015م ،وبعددها رقم .17156
 .10ملكاوي ،بشار حكمت" .)2016( .أحكام إنقاذ املشروعات التجارية املتعثرة في القوانين اإلماراتية" .مجلة الحقوق  -جامعة الكويت.)4(40 :
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 .11املنصور ،عبد املجيد بن صالح" .)2018( .التكييف الفقهي إلجراءات نظام اإلفالس الجديد" .مركز التمييز البحثي:جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية .الرياض.
ً
خامسا :الندوات واملؤتمرات:
 .1محمد ،اسامة حسني" .)2002( .الجوانب القانونية للديون املتعثرة" .بحث مقدم في املؤتمر العلمي الثالث للقانونيين املصريين (الجوانب القانونية
للعمليات املصرفية) .بحث محكم ومنشور.
ً
سادسا :املو اقع اإللكترونية:
 .1موقع لجنة اإلفالس الرسميhttps://bankruptcy.gov.sa/ar/Pages/default.aspx :
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Abstract: The idea of financial refunding of the projects during the preventive settlement procedures based on the
new philosophy which is adopted by the Saudi organizer to maintain the investment projects in the Kingdom and
encourage them. Rebalancing between creditors on one hand and debtors on the other. which seemed to ensure the
continuation of these projects and their economic and social function. and increase their productive power and
continuity. in order to ensure the fulfillment of the wishes of individuals in the community. This idea and other ideas
were adopted by the Saudi organizer came within the framework of achieving the Kingdom's Vision 0242. which
includes developing and modernizing the systems and improving the investment environment in the Kingdom of
Saudi Arabia.
Undoubtedly. adopting this idea. and giving the troubled enterprises an opportunity to rise from their economic
stumble and restore their financial position. especially those small projects that may face many financial and
economic difficulties due to their poor capital. had a significant positive impact on the economic facility of the state
on one hand. and the owners of this enterprises and creditors on the other hand. by giving them the opportunity to
restore their financial positions.
This study is intended to clarify the legal provisions which are set by the organizer in the new bankruptcy Law. and
reached some of recommendations; the most significant of them are the following: We recommend the Saudi
organizer to show his keenness on the projects possibility to get financing during bankruptcy procedures in general.
and conducting the preventive settlement in particular. by providing advantages to banks and financial institutions
in supporting and developing small and medium projects. especially troubled ones in order to overcome all the
difficulties which facing these economic projects, we recommend the Saudi organizer to amend Article No. 981.
which does not require the court's approval of unsecured financing during the preventive settlement of bankruptcy.
to be; it is required the Court's approval of secured and unsecured financing in order to ensure the verification and
making sure of the debtor's ability to continue its activity with this financing and to maintain the value of the assets
of the bankruptcy or increase the outcome of their sale.
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امللخص:

ً
يعيش العالم منذ فترة أحداثا أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عصيبة ،أدت إلى وفاة مئات األشخاص وإصابة اآلالف ،بحيث لم يستطع لحد الساعة
ً
أي كان إيقاف انتشار هذا الوباء ،الذي تسبب فيه فيروس كورونا الجديد  Covid 19،الذي أثار إرباكا في املشهد العاملي ،خاصة بعد انتشاره بشكل كبير
ً
ً
ً
في العديد من دول العالم منذ أن ظهر متفشيا في جمهورية الصين الدولة األكثر سكانا في العالم وتحديدا في مدينة وهان والذي أودى بحياة اآلالف ،مع
ً
تزايد املخاوف من انتشاره تزامنا مع معدالت اإلصابة والوفيات حول العالم ،فرضت معظم دول العالم إجراءاتها التحفظية واالحترازية ،وهنالك بعض
ً
ً
ً
الدول أعلنت حالة طوارئ فرضت من خالله عزال وإقفاال شامال في محاولة للتخفيف من حدة انتشاره والذي يعد عامل انتشاره واقعة غير مسبوقة.
وخاصة بعد ما أعلنت منظمة الصحة العاملية أن أعداد اإلصابات شكلت حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي في جميع أنحاء العالم ،وأصبحت
الدول بحاجة إلى اتخاذ تدابير الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبيرة في العقود الدولية ،وظهر ذلك يظهر بوضوح في تأثر األعمال والتشغيل ،بما في ذلك
إغالق أماكن العمل واملوانئ ،وتعطل قنوات اإلمداد والتوزيع ،مما اختلط األمر على البعض حول ما إذا كان من قبيل الظروف الطارئة أو من قبيل القوة
القاهرة.
الكلمات املفتاحية :عقود؛ عمل؛ كورونا؛ كوفيد19؛ وباء.

املقدمة:

ً
أوال :موضوع البحث
ِّ
ما أن أعلنت منظمة الصحة العاملية" تفش ي مرض "كوفيد "19-الناتج عن فيروس "كورونا" املستجد واعتبرته جائحة عاملية ،اتجهت غالبية
الحكومات نحو اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس من خالل اعالن حالة الطوارئ ،معللة ذلك بمخاوف بشأن املستويات املقلقة
ً
ً
لالنتشار ِّ
وشدته وذلك بفرض حظر تجوال في املدن جزئيا أو كليا ،ملنع تهديد الصحة العامة ،وتقديم الرعاية الطبية ملن يحتاجها ،مما تسبب في غلق
الطرق والحدود ووقف العمل ،وفيروس كورونا يقصد به " املرض التنفس ي الحاد ،يسببه فيروس كورونا املستجد  ، 2019هذا الفيروس ق ٌ
ريب ج ًدا من
فيروس سارس .اكتشف ألول مرة خالل تفش ي فيروس كورونا في ووهان تحدث ٌ
عدد من األعراض وتشمل الحمى ،والسعال ،وضيق النفس ،واعتبرته
ً
ً
ً
منظمة الصحة العاملية (كوفيد  )19جائحة ،كونه انتشاره عامليا شامال عددا غير قليل من الدول ،وهو ما نشهده اآلن .وعليه اختلفت وجهات النظر واآلراء
حول طبيعة الفيروس ومصدره وإخفاء املعلومات عنه ،وبذلك منذ بداية العام الجاري واإلنسانية جمعاء تخوض معركة وجود ضد فيروس كورونا –
كوفيد  19املستجد ،وقامت معظم دول العالم بفرض حظر أو تقييد السفر والحركة وحجر املواطنين وعزل املصابين في محاولة لوقف انتشار الفيروس
الجديد ،وفي  30يناير  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية أن أعداد اإلصابات شكلت حالة طوارئ صحية عامة وأدى كل ما تقدم إلى اضطرابات كبيرة
ً
في التجارة الدولية وفي أسواق املال العاملية خصوصا أن االنتعاش والتوسع االقتصادي خالل السنوات املاضية كان األطول في التاريخ ،وكان البد من
حدوث انكماش اقتصادي في أي لحظة إال أن وباء الكورونا كان سبب االنهيار في األسواق املالية واالقتصاد العاملي ،وأدى إلى مضاعفة اآلثار االقتصادية
ً
لهذا الوباء على مستوى العالم ،خصوصا بعد تعليق رحالت السفر الدولية حركة التجارة حيث يقع ما يزيد عن أربعة باليين إنسان تحت وطأة الحجر
الصحي ووقف لألنشطة في قطاع السياحة بمختلف فروعها ،وقطاعات بيع التجزئة مما أثر على عقود التوريد والتبادالت التجارية ،وعقود القروض
التسهيالت املالية ،سواء الخاصة باملؤسسات والشركات أو األفراد وعقود العمل.
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ً
ثانيا :أهمية البحث
ليس هناك شك في أن تفش ي كورونا أضر باالقتصاد واألسواق بغالبية الدول وال سيما العراق ،مما فرض على معظم الشركات واملشاريع
واالستثمارات التوقف عن العمل ،أو على األقل مواصلة العمل بالحد األدنى من قدراتها ،وخاصة أن الركود الحالي سيستمر ملدة غير معروفة ،مما يعني
أن تلك الشركات ستواجه صعوبات مالية كبرى يوما بعد يوم ،وال تقتصر هذه الصعوبات التي تواجهها الشركات في ظل تفش ي وباء كورونا على الصعوبات
املالية فحسب ،بل هناك ً
أيضا تبعات قانونية للركود الهائل الذي يخيم على الحياة االقتصادية ،وقد أصبحت العديد من القضايا مثل وضع العمال ،
َ
الشاغل األهم ألصحاب األعمال.
وعقود شراء الخدمات ،وسداد القروض املصرفية ،والعمليات القانونية الجارية-
ً
ثالثا :مشكلة البحث
ً
أصبحت الدول بحاجة إلى التدخل التشريعي لتنظيم املعامالت املدنية ومنها عقود العمل ،والسيما قطاع العمل الخاص الذي تأثر كثيرا جراء األزمة،
ً ِّ
ً
وهو أمر انعكس على العمالة ،وتأثر عقود العمل باألزمة ،وهو األمر الذي أحدث تفاعال محليا تمثل في تعديل حكومي على قانون العمل بالقطاع الخاص
ً
ً
ً
جدال واسعا محليا ،وفيما لم تتأثر املركز القانوني للموظفين في القطاع العام ،وظل املوظفون
يتيح لرب العمل خفض أجور العمال ،وهو أمر أثار
يتقاضون أجورهم بشكل اعتيادي ،تأثر عمال القطاع الخاص ،حيث برزت مسائل من قبيل خفض األجور أو التسريح من العمل ،مما اختلط األمر على
البعض حول ما إذا كان من قبيل الظروف الطارئة أو من قبيل القوة القاهرة ،كونه حدث وظرف طارئ غير متوقع ومن ثم سيؤثر أو يغير من أداء
االلتزامات التعاقدية ،كون النتيجة تختلف حسب طبيعة الحدث ،كما يثار تساؤالت منها هل يحق لرب العمل انهاء العقد ؟ وهل يحق له تخفيض االجر
أم ال؟ وهل يحق له منح العمال اجازة اجبارية بدون راتب أم ال؟ وماذا لم كان العامل مصاب بالفايروس وبقي مدة في الحجر هل يحق لرب العمل أنهاء
العقد؟ ماذا لو قام رب العمل بأغالق مكان العمل دون سبب كون املنطقة لم تتأثر بالفايروس ولم يصيب احد من العمال باملرض فهل يحق له االمتناع
عن دفع االجر أو تخفيضه بحجة أغالق مكان العمل؟ كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عليها من خالل هذا البحث.

املبحث الول :ماهية عقد العمل
لغرض اإلحاطة بهذا املوضوع سوف نقسم هذا املبحث إلى مطلبين ،سنخصص املطلب األول لبيان تعريفه ،في حين سنخصص املطلب الثاني
لتحديد شروط القوة القاهرة.
املطلب الول :تعريف عقد العمل
عرف جانب من الفقه القانوني عقد العمل بأنه " إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بإنجاز أعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح
آخر وتحت إشرافه مقابل عوض مالي" ،أو أنه " إتفاق يلتزم بموجبه أحد بالعمل لحساب شخص آخر وهو صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهه
مقابل أجر معين ومحدد سلفا" 141.
أما من ناحية التشريعات القانونية  ،فقد عرفت املادة ( )900من القانون املدني العراقي رقم  40لسنة  1951عقد العمل )) عقد يتعهد به أحد
ً
ً
طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الطرف اآلخر ويكون في أدائه تحت توجيهه وإدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف اآلخر .ويكون العامل أجيرا خاصا(( ،في
ً
ً
ً
حين عرف قانون العمل العراقي رقم ( )37لسنة  2015عقد العمل باملادة األولى الفقرة ( )9منه بأنه ((أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ،شفويا أو
ً
تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه" ،أما القانون املدني املصري فقد عرف
عقد العمل باملادة ( )674بأنه (( هو الذي يتعهد فيه أحد املتعاقدين بأن يعمل في خدمة املتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتم االتفاق
عليه بينهما)) ،أما قانون العمل االردني رقم  8لسنة  1996وتعديالته فقد عرف عقد العمل باملادة ( )1بأنه (( اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد
العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو إدارته مقابل اجر ويكون عقد العمل ملدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين او غير
معين)).
ً
ومما تقدم من التعريفات نجد أن عقد العمل هو إتفاق بين العامل وصاحب العمل ،يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه
ً
ً
ً
وإدارته ويلتزم فيه صاحب العمل بأداء األجر املتفق عليه للعامل ،وعقد العمل عقدا رضائيا وملزما للجانبين وينعقد بإلتقاء اإليجاب بالقبول دون اشتراط
شكلية معينة ،وكذلك يعد من عقود املعاوضة وعقود املدة وعناصر عقد العمل تتمثل ،بالعمل (كل جهد إنساني يبذل مقابل األجر) ،واألجر(يتقاضاه
العامل مقابل العمل) ،والتبعية القانونية والتي تتحقق بالتبعية االدارية ،واملعيار املتبع لتمييز عقد العمل عن كل من عقود املقاولة والشركة والوكالة،
هي وجود التبعية القانونية في عقد العمل بخالف العقود السابقة.
وفيما يتعلق باالنعقاد ،فإن عقد العمل يخضع ملا تخضع له العقود األخرى من األحكام من حيث وجوب توافر األركان والشروط التي يتطلبها
القانون ،كما يجب أن يتحقق التراض ي على املسائل الجوهرية في العقد بين الطرفين وهي العمل واألجر واملدة وما عداها من الشروط يجوز عدم اإلتفاق
 141علي عوض حسن  ،الوجيز في شرح قانون العمل  ،دار املطبوعات للنشر  ،االسكندرية ،1996 ،ص.27
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ً ً
ً
ً
عليها وفي هذه الحالة يطبق عليها حكم القانون ،أي يجب أن يكون العمل ممكنا ومشروعا ويعين تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة ،وأن يتفق الطرفان على
مقدار االجر مع مراعاة القواعد القانونية اآلمرة لألجور ،وطبيعة العمل محل العقد فهي التي تحدد ما إذا كان باإلمكان انعقاد العقد ملدة محددة أم ال؟ 142
ولذا أتجهت أغلب الدول إلى أعتبار فايروس كوفيد  19املستجد "كورونا" قوة القاهرة يمنع املتعاقد من الوفاء بالتزامه العقدي نتيجة الركود الذي
أصاب بعض القطاعات االستثمارية مما يجعل من املستحيل أو على األقل من الصعب تنفيذ بعض االلتزامات التي تعهد القيام بها بموجب العقد أو
ً
يؤخر تنفيذها نظرا لطبيعة الظروف واالجراءات الوقائية التي أعلنتها الجهات الرسمية املختصة ،كون األوبئة الصحية واقعة مادية ترتب آثار سلبية
واضحة يمكن رصد مالمحها على العالقات القانونية بوجه عام والعالقات التعاقدية على وجه الخصوص .ومن الدول التي أخذت بهذا الرأي في العراق
فبعد أن اعتبرت منظمة الصحة العاملية فيروس كورونا وباء عاملي( جائحة ) لسرعة انتشاره واتساع نطاقه والقلق الشديد ازاء هذا الوباء ،اتخذت
ً
الحكومة العراقية اجراءاتها القانونية وفقا للدستور العراقي لسنة  2005الذي أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ االجراءات املناسبة ازاء هذا
الوباء ،وقد اعتبر االمر الديواني رقم  55لسنة  2020هذا الوباء قوة قاهرة لجميع املشاريع والعقود ابتداء من  2020 / 2 /20ولغاية اعالن وزارة الصحة
ً
ً
انتهاء وباء كورونا ،وأخذت به دولة لبنان حيث أصدر قاض ي التحقيق في "الشمال" قرارا قضائيا إعتبر بموجبه أن فايروس كورونا يشكل قوة قاهرة من
جراء تعريض املواطنين ،بمن فيهم نزالء السجون ،إلى خطر اإلصابة بالعدوى املميتة ،وأن هذا األمر يختزن على املستوى الوطني ،حالة ضرورة تسمح
للقاض ي بما له من سلطة تقدير أن يتخذ تدابير وقائية ملالءمة األوضاع الخطرة املشكو منها ،وكذلك أيده مجلس القضاء االعلى التونس ي عند صدور
قراره في ( )2020 /3/ 15الذي أكد فيه أن الوضع الصحي االستثنائي الذي تمر به البالد نتيجة انتشار فيروس "كورونا" يدعو إلى اتخاذ بعض التدابير
وكان أولها "اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر به البالد هو من قبيل القوة القاهرة" ،وبالفعل اعتبرته محكمة استئناف كوملار الفرنسية بموجب قرارها
الصادر في  2020 /3 /12بالدعوى املرقمة ( ) 2020/80قوة قاهرة كون االوضاع التي تشهدها البالد بسببه استثنائية ،وال يمكن مقاومتها ،143وكذلك
أخذت به جمهورية مصر.
املطلب الثاني :شروط تحقق القوة القاهرة
في القانون املدني العراقي نجد أن نص املادة ( )211منه قد نصت على ما يأتي ( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي اليد له فيه
كآفة سماوية أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ املتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو أتفاق على غير ذلك )  ،وال شك أن
ً
وباء كورونا يشكل قوة قاهرة يتطلب استجابة استثنائية قد يتأثر البعض أو الكثير سلبا من هذه االستجابة وقد تطول الفترة مما يرهق كاهل الكثير من
السكان والعاملين في مجابهة الجائحة .لذا يشترط توافر شروط القوة القاهرة في عقد العمل املتفق على تنفيذه في جائحة كورونا لتطبيق القضاء مبدأ
التوازن العقدي:
ً
ً
أوال :أن يكون االلتزام مستحيال ،أي أنه جعل من االستحالة على املتعاقد تنفيذ االلتزام العقدي الذي ينسب إليه اإلخالل به ،كونه يجعل االلتزام العقدي
مستحيل التنفيذ أي نفي الرابطة السببية بين التزام املدين وبين سبب عدم التنفيذ ،ومن ثم امتناع مسائلته عن الضرر الذي حدث للدائن وانقضاء
الرابطة العقدية ،ولكن يشترط فيه أن تكون االستحالة مطلقة على املدين وال يكفي أن تكون استحالة نسبية أي التي يستطيع إن يتغلب فيها املدين إذا
ً
أجنبيا فال يكون للمدين دخل في وقوعها144 .
بذل جهد استثنائي ،وأن يكون مصدر االستحالة
ونجد ان هناك اشارة إلى العالقة السببية في القرارات التي يصدرها القضاء في العراق ومصر وفرنسا إذ يستشف منها وجوب توافر شرط السببية فقد
ً
قررت محكمة التمييز في أحدى قراراتها بما يأتي (ينتفي االلتزام إذا اثبت امللتزم إن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي ال دخل إلرادته فيه وال قبل
له بدفعه أو التحرر منه واملرجع في تقدير ذلك إلى محكمة املوضوع  ......وكانت محكمة املوضوع قد استخلصت من ذلك إن املميز بسبب هذا املرض لم
ً
يكن مقصرا .145
ً
ً
ً
ً
ثانيا :أن يكون الحدث مستقال وخارجا عن أرادة املدين ،ويقصد به أن يكون الحدث خارجا عن أرادة املدين فال يتسبب في حدوثه وال يسبقه أو يقترن به
ً
ً
خطأ املدين وال ينجم عن إهمال أو تقصيره ،واشتراط استقالل الحدث عن إرادة املدين يبدو منطقيا ويتماش ى أيضا مع مبدأ حسن النية.

 142حسين عبد اللطيف حمدان  ،قانون العمل  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت  ،2009 ،ص.32
ً
143اعتبرت فيه املحكمة عدم حض ــور أحد املتقاض ــين أمام املحكمة ،نظرا للظروف االس ــتثنائية التي ال يمكن تجاوزها ،والتي تحمل طابع القوة القاهرة ،بس ــبب وباء كوفيد املنتش ــر ،حيث إنه لم يتمكن من
ً
الحض ــور ،لكونه تحت الحجر  14يوما ،ملخالطة ش ــخص تأكد إص ــابته بفيروس كوفيد ،19-لتنتهي املحكمة إلى أن تلك الظروف االس ــتثنائية ،تش ــكل قوة قاهرة ،كونها خارجة عن الس ــيطرة ،وغير متوقعة،
وال يمكن مقاومتها ،ومن ثم ثبت للمحكمة عدم إمكانية ضـمان زوال خطر العدوى ،والحصـول على تصـريح موافقة لحضـوره إلى جلسـة املحكمة ،وأضـاف الحكم ثبوت أنه لم يتوافر ألحد املتقاضـين ،إجراء
ً
محادثة س ـ ـ ـ ــمعية بص ـ ـ ـ ــرية عن بعد ،وهو ما يؤكد على عدم إمكانية الحض ـ ـ ـ ــور أو التواص ـ ـ ـ ــل عن بعد لهذه الجلس ـ ـ ـ ــة املحددة س ـ ـ ـ ــلفا .ينظر  :جان بكته  ،وباء كورونا والقوة القاهرة تعليق على قرار محكمة
االستئناف  ، colmarمقال منشور بتاريخ  2020/5/16على املوقع التاليhttps://www.mahkama.net/?p=19549 :
 144د .محمود سعد الدين شريف  ،شرح القانون املدني العراقي  ،نظرية االلتزام  ،ج ،1مصادر ،مطبعة العاني  ،بغداد  ،1955 ،ص.315
 145القرار رقم  /431حقوقية  65/تاريخ القرار  ،1965 /7/25قضاء محكمة تمييز العراق املجلد الثالث ،مطبعة اإلرشاد  ،بغداد  ،1969ص.20
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فمن غير املنطقي ومن غير العدل أن يسمح للمدين باالستفادة من عدم تنفيذ العقد إذ كان عدم التنفيذ يعزى إلى خطأه كما إن شرط استقالل الحدث
عن إرادة املدين يفض ي إلى حماية الدائن من تدخل املدين س يء النية في أحداث الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويتخذ هذا الشرط ( شرط استقالل
الحدث عن إرادة املدين ) صياغات متباينة إذ يتنوع هذا التعبير عن هذا الشرط من قانون إلى آخر . 146
ً
فنجد مثال أن املشرع العراقي يستعمل مصطلح (ال يد للمدين فيه) إذ تنص املادة ( )168من القانون املدني العراقي على ما يأتي :إذ استحال على امللتزم
ً
بالعقد أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه )...أما
القانون املدني املصري فقد استعمل املصطلح نفسه إذ نصت املادة ( )215مدني مصري على (إذ استحال على امللتزم بالعقد أن ينفذ االلتزام عينا حكم
عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه  )...في حين نجد أن املشرع الفرنس ي يستعمل
ً
ً
عبارة (سبب أجنبي ال شان إلرادة املدين فيه) في املادة ( )1147مدني فرنس ي .ولذلك يعتبر فايروس كورونا من تطبيقات القوة القاهرة كونها سببا اجنبيا
خارج عن أرادة املدين وعندئذ ينبغي على املحاكم إن تفرق وتميز بين سبب عدم التنفيذ األجنبي عن املدين وبين ذلك الذي يعود إليه
ً
ثالثا :شرط عدم أمكانية دفع الحدث والتوقع :يشترط إلسباغ وصف القوة القاهرة على الحدث الذي ينجم عنه الضرر أن ال يكون بإمكانه (أي املدين )
ً
ً
دفع وقوعه وتالفيه والتغلب على نتائجه بعد وقوعه ولو ببذل تضحيات كبيرة ويعد هذا الشرط في الواقع شرطا بديهيا تقتضيه طبيعة الفكرة التي تقوم
عليها القوة القاهرة لذلك لم يدرج املشرع صراحة في تشريعات معظم الدول هذا الشرط ضمن مقومات القوة القاهرة فالقانون املدني العراقي لم يشر
بعبارة صريحة إلى شرط عدم القدرة على الدفع .147
ً
وحسب مفهوم هذا الشرط فإن فايروس كورونا يكون على درجة يصعب فيها بل يستحيل معها تخطي أثارها بسبب كونه حادثا ال يمكن مقاومته وال التغلب
ً
عليه مما يخرج بطبيعته عن طاقة املتعاقد وقدرته في دفعه وتالفي النتائج املترتبة عليه والذي من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة
مطلقة ، 148لكن ما هو املعيار الذي يمكن استخدامه في قياس درجة الجهد املبذول من قبل املدين لغرض دفع القوة القاهرة وتجنبها هل هو معيار
شخص ي؟ أم موضوعي؟
ً
يرى جانب من الفقه إن املعيار الذي يجب إن تقاس وفقا له درجة الجهد املبذول من املدين يجب أن يكون معيارا شخصيا إذ أن قدرة الشخص
ً
ً
على دفع الحدث يجب أن يكون وفقا لألحوال الواقعية التي تحيط بالشخص املسئول فعال وقت وقوع حدث القوة القاهرة فليس من العدل مطالبة املدين
ببذل جهد يفوق قدرته وطاقته أو يفوق إمكاناته ويالحظ أن هذا املعيار يحقق العدالة حيث يقاس مقدار الجهد الذي قام املدين ببذله لدفع القوة
ً
القاهرة وفقا لظروفه الشخصية وإمكاناته ووسائله الخاصة وبذلك يتم مراعاة العوامل التي تحيط باملدين وقت وقوع الحدث فقدرة تاجر فرد بسيط
ً
ً
على دفع حدث القوة القاهرة تقل كثيرا بالتأكيد عن قدرة شركة بل أن قدرة هذا التاجر الفرد في الظروف الطبيعية تتجاوز قدرته كثيرا في ظل الظروف
االستثنائية .ومن القرارات القضائية بخصوص هذا الشرط ،قرار ملحكمة التمييز العراقية اشارت فيه ( يشترط لوجود القوة القاهرة توافر عنصرين هما
املفاجأة والحتمية  ،149 )...أما في مصر فقد قضت محكمة النقض املصرية في قرار لها بما يأتي ( يشترط على ما جرى به قضاء هذه املحكمة العتبار
الحادثة قوة قاهرة عدم أمكان التوقع واستحالة دفعه ،150 )....وفي قرار آخر ملحكمة النقض املصرية قضت بما يلي ( يشترط العتبار الحادث قوة قاهرة
عدم أمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يتم استخالصهما من واقع الدعوى املعروضة على محكمة املوضوع التي تقوم بتحصيل قيمتها من
األوراق) .151
وبهذا يمكن القول أن األوبئة الصحية واقعة مادية صرفة ،تكون لها آثار سلبية واضحة يمكن رصد مالمحها على العالقات القانونية بوجه عام
والعالقات التعاقدية على وجه الخصوص ،حيث تتصدع هذه الروابط نتيجة ركود يصيب بعض القطاعات االستثمارية ،ما يجعل من املستحيل (أو على
األقل من الصعب) تنفيذ بعض االلتزامات أو ِّ
يؤخر تنفيذه

املبحث الثاني :أثر فايرورس كورونا على تنفيذ عقد العمل

ً
ً
ً
نظرا العتبار فايروس كورونا ظرف طارئ تجعل تنفيذ العقد مستحيل التنفيذ مؤقتا  ،لذا يكون لها اثر على وقف تنفيذه مؤقتا ،فضال عن تأثيرها
على التزامات العامل ورب العمل  ،ولذا سوف نقسم هذا املبحث على مطلبين.

 146د .شريف محمد غنام  ،اثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 2000 ،ص .38
ً
 147إن القض ــاء قد اعترف بهذا الش ــرط على الرغم من أن الفقه قد تردد في إقراره ولكن إمام تطور املس ــؤولية لم يجد الفقه والقض ــاء مناص ــا من االعتراف به وإقراره وأنظر في ذلك ) :د .عبد الحي حجازي ،
النظرية العامة لاللتزام (دراسة مقارنة) ج  ،1مصادر االلتزام  ،1982 ،مطبوعات جامعة الكويت ،ص.109
Nacoti ,Mirco ,et al" .At the epicenter of the Covid-19 pandemic and humanitarian crises in Italy : changing perspectives on preparation and mitigation ".NEJM 148
Catalyst Innovations in Care Delivery 1.2 (2020) https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0080

 149القرار رقم  / 239استئنافية/ 1970 /تاريخ القرار  ، 1971/4/29النشرة القضائية العدد الثاني ،السنة الثانية ،1972ص . 152صادر عن محكمة التمييز العراقية.
 150نقض مدني مصري جلسة  1978/1/3في الطعن  773لسنة 43ق.

 151نقض مدني مصري جلسة  1980/3/27الطعن رقم  979سنة 47ق مجموعة أحكام محكمة النقض السنة  31ص.930
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املطلب الول :فايروس كورونا سبب مؤقت لوقف عقد العمل
ً
عقد العمل – طبقا للمبادئ العامة – ينفسخ إذا امتنع أحد العاقدين بسبب القوة القاهرة عن تنفيذ التزاماته الناشئة عنه ،ويقع االنفساخ من
تلقاء نفسه قبل انتهاء مدة العقد إذا كان محدد املدة ،ودون مراعاة ملهلة إذا كان العقد غير محدد املدة ،سواء طرأت القوة القاهرة من جانب العامل
فمنعته من تنفيذ العمل كما لو أصيب بالفايروس وبقي مدة طويلة لم يشفى منه ،كون املرض هو االعتالل الصحي الذي يمنع العامل من مزاولة عمله
ً
وال يكون ناشئا عن العمل ،أو من جانب صاحب العمل فمنعته من تقديم األجر ،وال يعد قوة قاهرة إال أمر غير ممكن توقعه وال مقدور دفعه يؤدى إلى
استحالة تنفيذ االلتزام ال مجرد صعوبة تنفيذه أو زيادة كلفته .152
ً
ً
ً
ً
وقضاء فإنه يجب النفساخ عقد العمل أن يترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ التزام ناش ئ
ووفقا ملا هو مقرر قانونا ومستقر عليه فقها
عنه ،ذلك أن االستحالة املؤقتة التي تلحقه ال تؤدى إال إلى مجرد وقف العقد ،فال ينفسخ عقد العمل باالستحالة املؤقتة ،بل يقف تنفيذه حتى تزول هذه
االستحالة وذلك ما يسمى نظرية وقف العقد ،إذ تقوم الفكرة الرئيسية في نظرية الوقف على أن استحالة التنفيذ املؤقتة التي ترجع إلى قوة قاهرة ليس
لها أثر على تنفيذ العقد سوى أثر مرجئ ،على عكس االستحالة النهائية التي تؤدى إلى انقضائه.
فيترتب على االستحالة النهائية الراجعة إلى الق وة القاهرة انقضاء عقد العمل ،سواء كان محدد املدة أو غير محدد املدة ،بينما يترتب على االستحالة
املؤقتة الراجعة إلى القوة القاهرة عدم تنفيذه في فترة االستحالة ،ومن ناحية أخرى عودة تنفيذه حين زوال املانع منه.
ً
ً
ً
ونجد أن وقف تنفيذ العقد أصبح لها تنظيما قانونيا مستقال في قانون العمل وذلك كون وقف تنفيذ العقد يمكن األطراف من االحتفاظ بعالقة
العمل قائمة لتستأنف من جديد وذلك بمجرد زوال سبب الوقف ،وهو ما يحقق فوائد لكل من صاحب العمل والعامل فوقف التنفيذ يضمن للعامل
مصدر رزقه ومعيشته وذلك بعودته إلى عمله بعد انقضاء وقف التنفيذ دون تحمله مشقة البحث عن عمل جديد كما يضمن وقف التنفيذ لصاحب
العمل االحتفاظ بعماله حيث يعودون إلى مزاولة عملهم عند زوال وقف التنفيذ 153
ومما تقدم فإن فايروس كوفيد وانتشاره واالجراءات الصحية التي أتخذت لغرض الوقاية ومنها حظر التجوال كان لها االثر على تنفيذ العقد بوصفه
ً
ً
ً
ما التزم به العامل التزاما شخصيا لذلك فان العقد يبقى قائما برغم عدم قيام العامل بالعمل الن العقد يكون في حالة توقف ،وكذلك في حالة إصابة
ً
ً
ً
ً
العامل بالفايروس فأنه يبقى ملتزما التزاما شخصيا تجاه رب العمل ويبقى العقد قائما ولكن يتم وقف تنفيذ العقد لحن زوال املرض وشفائه.
املطلب الثاني :أثرفايروس كورونا على التزامات رب العمل
ً
ً
ً
ً
وقضاء أن األجر مقابل العمل ،فإذا لم يقم العامل بعمله املفروض عليه وفقا لعقد العمل ،فإنه يكون غير مستحق
من املستقر عليه قانونا وفقها
ً
لألجر ،لذا أجاز املشرع العراقي في قانون العمل لصاحب العمل تخفيض األجر في حاالت معينة وبشروط محددة ،فيمكنه القيام بتخفيض األجر بدال من
إغالق املنشأة أو تقليص حجمها أو تقليل نشاطها ،وبشرط موافقة الجهة اإلدارية ،وأال يقل األجر بعد التخفيض عن الحد األدنى لألجور ،واألهم موافقة
العامل على تخفيض األجر ،وفى حالة عدم موافقة العامل على قرار التخفيض يحق له إنهاء عقد العمل مع استحقاقه ملكافأة تعادل على حسب عدد
سنوات خدمة العامل .ما هو االساس القانوني ملا تفضل به الباحث في هذه الفقرة؟
والتساؤل الذي يثار هنا هو عما إذا كان انتشار فيروس كورونا في العراق أدى إلى توقف أنشطة القطاع الخاص ،وإذا كان انتشار الفيروس أدى إلى
ً
التوقف ،فهل هذا التوقف نهائيا استحال معه تنفيذ التزامات عقد العمل من جانب طرفيه استحالة نهائية أم مؤقتة بحيث استحال على طرفي عقد
العمل تنفيذ التزاماتهم بصورة مؤقتة؟ وهل التدابير التي اتخذتها الحكومة أدت إلى توقف تلك األنشطة من عدمه؟
ً
ً
لألجابة على هذا التساؤل أعاله نجد أن انتشار الفايروس منع العمال من مزوالة العمل بشكل مؤقت وليس نهائيا ،فمثال في العراق بداية انتشار
الفايروس اتخذت الحكومة قرار الحظر في بعض املدن دون األخرى مما ساعد على ابقاء بعض انشطة القطاع الخاص مستمرة بالعمل دون توقف ،أو
ً
حالة أعالن الحكومة الحظر الجزئي في مدن أخرى أيضا ساعد على تحديد ساعات العمل من قبل رب العمل وتعويضها في أوقات أخرى لغرض االستمرار
ً
بالعمل ،في حين هناك مدن عراقية استمرت ملدة شهرين بفترة الحظر التام مما أثر تماما على التزامات العمل ورب العمل كاملطاعم والفنادق والكوفي
ً
شوب مثال.
ً
وبهذا فإن األنشطة التي لم يؤد انتشار الفيروس إلى توقفها ،فإن عقد العمل يكون نافذا بين طرفيه ويستحيل على رب العمل التمسك بأحكام القوة
ً
القاهرة أو وقف العقد ويكون كل طرف من أطرافه ملزما بأداء التزاماته ،كما ال يحق لرب العمل انهاء العقد طاملا العامل مستمر بأداء العمل ،أما في حال
ً
إصابة العامل بالفايروس وتغيبه دون إجازة من رب العمل ،فال يحق لألخير انهاء عقد العمل وفقا للمادة ( )48من قانون العمل العراقي رقم ( )37لسنة
ً
 2015والتي نصت على أنه (( أوال  :ال ينتهي عقد العمل بسبب أحدى الحاالت االتية :و -التغيب املؤقت عن العمل بسبب املرض أو حادث موثق وفق أدلة
ثبوتية رسمي)) ،أما لو قام رب العمل بأغالق مكان العمل دون سبب كون املنطقة لم تتأثر بالفايروس ولم يصيب أحد من العمال باملرض ففي هذه الحال
 152وفاء حلمي أبو جميل  ،وقف عقد العمل  ،دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،دون سنة طبع  ،ص.34
 153محمود جمال الدين زكي  ،عقد العمل في القانون املصري  ،الهيئة العامة للكتاب  ،القاهرة  ، 1982 ،ص0 873
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ً
ال يحق لرب العمل االمتناع عن دفع االجر أو تخفيضه وهو ما اشارت اليه املادة ( )72بأنه (( ثانيا  :إذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع
ً
أجور العمال كاملة عن فترة التوقف وله تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع األجر ضمن الحدود املنصوص عليها في البند (أوال) من هذه املادة)).
ً
أما بالنسبة ملؤسسات القطاع الخاص التي تم وقف نشاطها مؤقتا بسبب انتشار وباء كورونا فإنه يحق لها منح العمل أجرة ال تزيد عن شهر وتكليفه
ً
بعمل أضافي وهو ما أشارت اليه املادة ( )72من القانون أعاله بأنه (( أوال  :إذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة فعلى
ً
صاحب العمل دفع أجور العمال عن فترة التوقف لغاية ( )30ثالثين يوما و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر مشابه أو بعمل اضافي غير مدفوع
ً
االجر كتعويض عن الوقت الضائع على أن ال يزيد العمل االضافي غير املدفوع على ( )2ساعتين في اليوم و ( )30ثالثين يوما في السنة )) ولكن لم يوضح
املشرع العراقي فيما إذا كان لرب العمل الحق بتخفيض األجر عن تقليل ساعات العمل أو اغالق مؤسسة العمل حتى يغلق باب االجتهادات امام اصحاب
املعامل واملحالت والشركات التجارية من جهة وحماية للعامل من جهة أخرى .

الخاتمة:
توصلنا من خالل البحث املقدم إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وتتمثل باالتي:
ً
أوال :النتائج
• أتضح لنا من خالل البحث اثر فايروس كورونا ليس فقط أزمة صحية ،بل أزمة إنسانية على جميع األصعدة نتج عنها تداعيات اقتصادية دون شك،
كون فايروس كورونا أزمة إنسانيةـ تنعكس على القطاع االقتصادي الحقيقي وخاصة بعد أن اتجهت العديد من الدول العربية والعاملية نحو اتخاذ
التدابير واإلجراءات االحترازية ،ملواجهة فيروس كورونا.
ً
• أن عقد العمل هو إتفاق بين العامل وصاحب العمل ،يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وإدارته ويلتزم فيه صاحب
ً
ً
ً
العمل بأداء األجر املتفق عليه للعامل ،وعقد العمل عقدا رضائيا وملزما للجانبين وينعقد بإلتقاء اإليجاب بالقبول دون اشتراط شكلية معينة.
ً
• أن وباء كورونا يشكل قوة قاهرة يتطلب استجابة استثنائية قد يتأثر البعض أو الكثير سلبا من هذه االستجابة وقد تطول الفترة مما يرهق كاهل
الكثير من السكان والعاملين في مجابهة الجائحة .لذا يشترط توافر شروط القوة القاهرة في عقد العمل املتفق على تنفيذه في جائحة كورونا لتطبيق
ً
ً
القضاء مبدأ التوازن العقدي وتتمثل باالستحالة وعدم التوقع  ،ويكون الحدث مستقال وخارجا عن أرادة املدين.
• وجدنا من خالل البحث إن فايروس كوفيد وانتشاره واالجراءات الصحية التي أتخذت لغرض الوقاية ومنها حظر التجوال كان لها األثر على تنفيذ
ً
ً
ً
العقد بوصفه ما التزم به العامل التزاما شخصيا لذلك فان العقد يبقى قائما برغم عدم قيام العامل بالعمل الن العقد يكون في حالة توقف ،وكذلك
ً
ً
ً
ً
في حالة إصابة العامل بالفايروس فأنه يبقى ملتزما التزاما شخصيا تجاه رب العمل ويبقى العقد قائما ولكن يتم وقف تنفيذ العقد لحن زوال املرض
وشفائه
ً
• اتضح لنا أن انتشار الفايروس منع العمال من مزوالة العمل بشكل مؤقت وليس نهائيا ،كما هو الحال في قرار الحظر في بعض املدن دون االخرى،
ً
أو حالة أعالن الحكومة الحظر الجزئي في مدن اخرى أيضا ساعد على تحديد ساعات العمل من قبل رب العمل وتعويضها في اوقات اخرى لغرض
ً
االستمرار بالعمل ،ولذلك فأن األنشطة التي لم يؤد انتشار الفيروس إلى توقفها ،يكون عقد العمل نافذا بين طرفيه ويستحيل على رب العمل
ً
التمسك بأحكام القوة القاهرة أو وقف العقد ويكون كل طرف من أطرافه ملزما بأداء التزاماته ،كما ال يحق لرب العمل انهاء العقد طاملا العامل
مستمر بأداء العمل .
ً
ثانيا :التوصيات
• من املستحسن قيام الحكومة باستخدام صالحيتها بإصدار قانون يحدد آلية دفع أجور في القطاع الخاص خالل فترة الطوارئ الحالية ،وعدم ترك
املسألة مفتوحة على مصراعيها لتفاسير مختلفة ونزاعات ستثقل الجهاز القضائي وتهدد السلم األهلي.
• يتعين على جميع أصحاب العمل اتخاذ التدابير الالزمة ملنع انتشار الفيروس في مكان العمل ،ويعد توفير مستلزمات الصحة والسالمة في العمل
ضمن الواجبات األساسية ألرباب العمل؛ أي توفير املستلزمات الضرورية مثل املطهرات واملالبس الواقية واألقنعة وغيرها ،وعليهم إجراء تقييم
للمخاطر وتوعية املوظفين التابعين لهم ،ومراقبة تنفيذ التدابير االحترازية في مكان العمل بشكل ِّ
فعال ،وتقييد رحالت العمل واالمتثال إلجراءات
الحجر الصحي عند االقتضاء.
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Abstract: The world has been experiencing for a while the least difficult events that can be said about them, which
have resulted in the death of hundreds of people and the injury of thousands, so that it has not been able to until an
hour, that is, to stop the spread of this epidemic, which was caused by the new Corona virus, Covid 19, which has
caused confusion in the global scene, Especially after its widespread spread in many countries of the world since it
appeared in the Republic of China, the most populous country in the world, specifically in the city of Wuhan, which
claimed the lives of thousands, with increasing fears of its spread coinciding with infection and death rates around
the world, most countries of the world imposed their precautionary measures. As a precaution, some countries have
declared a state of emergency through which they imposed comprehensive isolation and closure in an attempt to
reduce the severity of its spread, whose spread is an unprecedented event. Especially after the World Health
Organization announced that the number of injuries constituted a public health emergency of international concern
around the world, and countries needed to take emergency measures resulting in major disruptions in international
contracts, and this clearly showed in the impact of business and employment, including The closure of workplaces
and ports, and the disruption of supply and distribution channels, which made some people confused about whether
it was an emergency or a force majeure.
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امللخص:
جاء جائحة كورنا على العالم بأسره مما أوجب على اللسلطات العامة للدول فرض مجموعة من اإلجراءات والتدابير ملكافحة انتشار الوباء ،وحتى
تضمن فاعلية أكبر لإللتزام بكل هذه اإلجراءات املفروضة من احترام لحالة الطوارء الصحية وااللتزام بالحجر الصحي املنزلي وارتداء لكمامات
ً
واقية....فرضت عقوبات زجرية لكل لهذه التدابير ،وإن كان األمر تفاوت بين الدول في العقوبة لنفس اإلجراء ،مما خلق نقاشا حول تقييد الحقوق والحريات
األساسية في هذه الفترة لصالح تدابير وقاية احترازية أوجبها خطر الوباء.
ً
ً
ً
املغرب بدوره من أكثر الدول الذي كان سباقا التخاذ إجراءات احترازية ووقائية ملنع انتشار الوباء ،وفي هذا الصدد فقد عرف نقاشا مستفيضا حول
التدابير الزجرية والع قوبات التي فرضها السلطات العامة لبعض التدابير التي فرض الوباء اتخاذها بين تشديد وتقييد لحرية الفرد في التمتع ببعض
حقوقه الطبيعية وقساوة العقوبة ،وبين من مرحب باألمر على اعتبار أن الظرفية الحالية والتي تقتض ي التصدي للوباء بكل حزم وجدية فوق كل اعتبار.
الكلمات املفتاحية :التجريم والعقاب؛ األمن الصحي؛ النيابة العامة؛ فيروس كورونا املستجد؛ كوفيد19-؛ االعتقال؛ الحجر الصحي؛ األخبار الزائفة؛
الحقوق والحريات.

املقدمة:
في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا 154املستجد أو ما يعرف ب -كوفيد  ،-19والذي جاء على معظم بقاع العالم ،وغذت تأثيراته واضحة على كل
املجاالت فهو لم يقتصر على املجال الصحي فقط ،بل امتدت تداعياته إلى كل املجاالت ،بحيث نرى تأثيراته واضحة على العالقات الشغلية واالقتصادية
واالجتماعية ،والتعليمية ،وكذا القانونية -الحقوقية ،إذ شهد هذا املجال تشريعات وسن قوانين حتمتها الظروف الطارئة كقانون حالة الطوارئ هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى كان له تأثير واضح على مجال الحقوق والحريات إذ أن هذه الظروف حتمت تقييد بعض الحقوق والحريات ،من خالل فرض تجريم
ً
بعض األفعال التي تعتبر من الحقوق األساسية والطبيعية للفرد ،إال أنها في ظل حالة الطوارئ تحولت لجرائم وذلك حفاظا على األمن والسالمة العامة؛
كالحق في التنقل ،إقامة تجمعات...إلى غير ذلك.
ً
وتتبلور اإلشكالية الجوهرية فيما يلي :هل كان املشرع املغربي موفقا في إعمال املقاربة الزجرية مع تقيد الحقوق والحريات العامة في ظل حالة
الطوارئ الصحية؟.
وتتفرع عن اإلشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعية أبرزها:
 .1ما هو األساس القانوني إلعالن عن حالة الطوارئ الصحية بالتراب الوطني؟
 .2إلى أي مدى استطاعت الدولة ضمان سالمة الصحة العامة مع ماصحبها من تقييد للحريات األساسية للمواطنين؟.
 .3وماهي مختلف التدابير والقرارات املصاحبة لهذا االجراء من قبل السلطة العامة ذات البعد التنظيمي والزجري ؟
 .4وهل توفق املشرع في إعمال اآللية الجنائية من خالل تقييده للحقوق األساسية للفرد تغليبا للحفاظ على الصحة العامة؟.
ً
 154حسب منظمة الصحة العاملية فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة االنتشار يعرف أنها تسبب أمراضا ويسبب التهابا حادا في الجهاز التنفس ي ،وفيروس كورونا املستجد  :هو ساللة جديدة
من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر .وقد تم اكتشافه أول مرة في مدينة أوهان الصينية شهر دجنبر  ،2019وقد خلق آالف الوفيات واملرض ى في جل بقاع العالم.
 https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirusتاريخ الزيارة .PM 23:21 2020/05/03 :
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ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا اإلعتماد على التقسيم الثنائي وفق منهجية علمية أكاديمية ،خاصة إذا علمنا بأن السياسة الجنائية تقوم على
محورين أساسيين ،يتعلق األول بسياسة التجريم وهي الحماية التي يقررها املشرع للمصالح االجتماعية التي تسود املجتمع ،والتي تقدر الدولة بأنها
تستوجب إضفاء أقص ى مراتب الحماية القانونية عليها .وعليه سنتطرق في (املحور األول) إلى إشكالية السياسة اإلجرامية في ظل حالة الطوارئ الصحية
العامة ،بينما يتعلق الثاني بالسياسة العقابية التي تبين املبادئ األساسية التي يتوقف عليها تحديد العقوبات وتطبيقها وتنفيذها ،وهو ما تنتناوله في
(املحور الثاني) من خالل إبراز مظاهر السياسة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحية ،بشكل ال يمس بالحقوق والحريات الفردية من خالل التجريم
والعقاب ،إال بقدر الحاجة إلى الحفاظ على مصلحة عامة أو حقوق وحريات أساسية قد تكون عرضة لضرر حال ووشيك الوقوع كما هو األمر عليه في
ظل جائحة فيروس كورونا املستجد مما يحتم تدخل املشرع لحمايتها بواسطة التجريم والعقاب .

املحورالول :إشكالية السياسة اإلجرامية في ظل حالة الطوارئ العامة
على إثر الوضعية الراهنة التي تمر منها البالد ،عمدت السلطات العامة إلى فرض مجموعة من التدابير واإلجراءات،كانت محط نقاش مجتمعي ،من
قبيل فرض حالة الطوارئ الصحية 155املعلن عن تنفيذها بموجب قرار وزير الداخلية بتاريخ  20مارس  2020واملقررة بمقتض ى املرسوم ،292
2.20الصادر بتاريخ  24مارس  .2020وبالرجوع إلى أحكام املادة األولى  156من املرسوم املتعلق بسن أحكام خاصة 157بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
اإلعالن عنها ،نجده يؤطر حالة الطوارئ في الشق املكاني حيث تم التنصيص على أي جهة أو عمالة أو إقليم أو بسائر أرجاء التراب الوطني عند االقتضاء،
كما هو عليه الحال في ظل تفش ي جائحة فيروس كوفيد  19املستجد.
هذا وتبرز تجليات سياسة التجريم فيما يلي:
• عدم االمثتال لوامرالسلطات العامة

ً
فوفقا ملقتضيات املادة ( )4في فقرتها األولى من املرسوم القانون املتعلق بحالة الطوارئ ،158تم تجريم عدم التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن

السلطات العمومية خالل فترة الطوارئ الصحية ،ويدخل في نطاق االلتزام بقرارات السلطات العمومية مختلف األوامر التي تتخذ في نطاق املادة الثالثة 159

من نفس املرسوم ،أي تلك التي يكون الغرض منها التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل املتاحة
لحماية األشخاص وضمان سالمتهم.
فاملادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ الصحية تشكل اإلطار القانوني الذي يعاقب من خالله املشرع كل من أتى على عدم االلتزام بما سطره
القانون من تدابير وإجراءات لفرض الحجر الصحي املنزلي ،ومن جملة التدابير التي تم اتخاذها نذكر ما تضمنته املادة ( )2من املرسوم رقم 2.20.29
املتعلق بإعالن حالة الطوارئ بسائر التراب الوطني ،من تقييد األشخاص بعدم مغادرة محل سكناهم إال في حالة الضرورة القصوى ،كما هو الحال
بالنسبة للتنقل من محل السكن ملقر العمل ،أو قصد اقتناء املنتجات الضرورية للمعيشة أو اقتناء مواد طبية من الصيدليات أو التنقل ألسباب عائلية
ملحة ،إضافة إلى منع أي تجمع لألشخاص .الش يء الذي يجعل من أية مخالفة لهذه املقتضيات جريمة قائمة األركان طبقا للمادة الرابعة من قانون حالة
الطوارئ الصحية ،وقد جاءت هذه املقتضات محددة على سبيل الحصر ،160كما نصت على ذلك املادة الثانية السالف ذكرها.
 155عرفت منظمة الصحة العاملية حالة الطوارئ على أنها "حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول األخرى من خالل االنتشار الدولي للمرض ،وبما يتطلب استجابة دولية منسقة".
ويتضمن هذا التعريف التالي:
•
•

حدوث وضع صحي خطير أو مفاجئ أو غير عادي أو غير متوقع.
الحدث الصحي يحمل تداعيات على الصحة العامة خارج الحدود الوطنية للدولة املتأثرة.

• الحدث قد يتطلب إجراءات دولية فورية.
ويؤدي اإلعالن عن حالة طوارئ عاملية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار املرض عبر الحدود أو الحد منه ،مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.
ويشمل اإلعالن توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم ،والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب واالحتواء.
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/1/30/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7 -%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 -%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6

تاريخ الزيارة PM 23:10 2020/05/03 :
 156مرسوم قانون رقم  ،2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد  6867مكرر بتاريخ ( 24مارس .)2020ص .1782 :
 157ومن بين هذه األحكام الخاصة نذكر كذلك ما جاءت به مقتضيات املادة املادة السادسة مرسوم قانون رقم  2.20.292والتي نصت على " :وقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية ،ويستأنف ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ الصحية .غير أنه تستثنى من أحكام الفقر ة األولى أعاله آجال الطعن
باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعين في حالة اعتقال ،وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي".
 158مرسوم قانون رقم  ،2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد  6867مكرر بتاريخ ( 24مارس .)2020ص .1782 :
" 159كل التدابير املنصوص عليها في مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة مناشير وبالغات" .انظر املادة " من مرسوم قانون رقم .2.20.292
 160إذ نصت املادة  2من املرسوم رقم  2.20.293بإعالن حالة الطوارئ بسائر التراب الوطني على أنه ":في إطار حالة الطوارئ املعلنة طبقا للمادة األولى أعاله ،تتخذ السلطات العمومية املعينة التدابير
الالزمة من أجل:
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ً
هذا وقد خول القانون لرجال السلطة بموجب (املادة  3من املرسوم  )2.20.293من العمال والوالة وانطالقا من الصالحيات املخولة لهم قانونا،
ً
اتخاذ التدابير التي تقتضيها الوضعية الراهنة من أجل حفظ النظام العام والسالمة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية املعلنة عنها حاليا.
وباستقرائنا ملختلف األحكام املنصوص عليها في مرسومي سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ومرسوم إعالن حالة
الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ،يتبين لنا بأن املرسومين أتيا بمقتضيات زجرية حاوال من خاللها ضبط األوضاع العامة للبالد على مستوى
السياسة األمنية .وبمفهوم املخالفة يتضح عدم كفاية املقتضيات الواردة في مجموعة القانون الجنائية والتي جرمت عدم املواجهة واالعتراض على أعمال
السلطات العامة بجريمة العصيان  ،161وذلك نظرا لعدم قابليتها للتطبيق على الحاالت التي ال يلتزم فيها األفراد باالمتثال ألوامر السلطة العامة ،ويقومون
بخرق التدابير املفروض وفق حالة الطوارئ الصحية ،وذلك على اعتبار أن املقتضيات الواردة في جريمة العصيان وحتى يؤخذ بها الفاعل تتطلب قيامه
بأعمال عنف أو هجوم أو مقاومة السلطات العامة ،في حين أن تدابير الحجر الصحي ال يتم فيها مواجهة السلطات بما سبق ذكره وإنما يتم عدم التقيد
بالتدابير واالجرءات االحترازية من قبيل التنقل في غير الحاالت للضروريات ،أو يتم الخرق بالقيام بتجمعات وعدم االلتزام بمقضتيات التباعد االجتماعي
الصحي ،مما كان يستوجب سن تشريع وفق متطلبات وحاجة املرحلة الحساسة التي يمر منها املغرب في ظل تفش ي فيروس كورونا ،والذي يرمي من خاللها
إلى السيطرة ما أمكن على هذا الوباء.
ً
وعليه ،فإن هذا يعني عدم شمولية أحكام جريمة العصيان ملا يتعلق بحالة الطوارئ العامة ،وتفاديا لهذا الفراغ التشريعي ،فقد تدخلت الحكومة
ً
في اطار ما يسمح به الفصل( )81من الدستور 162وأعدت مرسوما قانون يتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية ،في إطار ما اقتضته الحاجة الراهنة للتدخل
لسن قوانين تتماش ى مع املرحلة الخاصة للبالد ،وذلك للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض هذا من جهة ،ومن جهة أخرى وبناء على املبدأ األصولي
في املادة الجنائية ،والقاض ي بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص– مبدأ الشرعية الجنائية  ،163فإن السلطات كان ملزمة بسن تشريع يواكب خصوصية
الظرفية الوبائية التي تشهدها بالدنا.
164
كما تضمنت الدورية التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى السادة املحامي العام األول واملحامي ن العامين لدى محكمة النقض ،والوكالء العامين
ً
للملك لدى محاكم اإلستئناف ومحاكم االستئناف التجارية ونوابهم ،ووكالء امللك لدى املحاكم اإلبتدائية ،واملحاكم التجارية ونوابهم ،أحكاما خاصة
بمخالفة حمل الكمامات خالل فترة الطوارئ ،إذاعتبرت الدورية عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية املتعلقة بوضع الكمامات الواقية  ،165يعتبر
جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو اإلكراه .مع الحث على تفعيل اإلجراءات الصارمة لحالة الطوارئ الصحية ،والقاضية بعدم تساهل
ً
املسؤولين القضائيين مع كل من ثبت مخالفته لها ،وذلك تماشيا مع أولويات السياسية الجنائية التي ال تقتصر فقط على التجريم والعقاب وإنما أيضا
بسن تدابير وإجراءات وقائية واحترازية لضبط الوضع وإبقاءه متحكما فيه.
•
•

عدم مغادرة األشخاص ملحل سكناهم مع اتخاذ االحتياطات الوقائية الالزمة ،طبقا لتوجيهات السلطات الصحية؛
منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه ،إال في حاالت الضرورة القصوى وهي جاءت كذلك محممد علة سبيل الحصر بمقتض ى نفس املادة  2؛

•

منع أ ي تجمهر أو اجتماع ملجموعة من األشخاص مهما كانت األسباب الداعية إلى ذلك ،مع مراعاة التدابير الوقائية املقررة من قبل السلطات الصحية؛

• إغالق املحالت التجارية وغيرها من املؤسسات التي تستقبل العموم خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلنة ،وال يمكن فتح هذه املحالت واملؤسسات من قبل أصحابها إال ألغراضهم الشخصية
فقط".
 161نظم املشرع الجنائي املغربي جريمة العصيان في الفرع الثاني من الباب الخامس من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ،وبالضبط من الفصل  300إلى الفصل  308وفي هذا
اإلطار نص الفصل  300من املج موعة على ما يلي" :كل هجوم أو مقاومة ،بواسطة العنف أو اإليذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ األوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو
القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو األوامر القضائية يعتبر عصيانا،والتهديد بالعنف يعتبر مماثال للعنف نفسه.
كما نصت الفقرة األولى من الفصل  308من القانون الجنائي على أنه" :كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائتي
درهم وال تتجاوز ربع مبلغ التعويضات".
 162الفصل  81من دستور " : 2011يمكن للحكومة أن تصدر ،خالل الفترة الفاصلة بين الدورات ،وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر في كال املجلسين ،مراسيم قوانين ،يجب عرضها بقصد املصادقة عليها
من طرف البرملان ،خالل دورته العادية املوالية".
 163يقصد بمبدأ الشرعية الجنائية " :ضرورة خضوع الفعل أو االمتناع لنص من نصوص التجريم" ،فلكي يكون أو يعتبر فعل ما أو امتناع ما جريمة فال بد من وجود نص جنائي يجرم هذا الفعل أو
االمتناع ،ويضفي عليه صبغة عدم املشروعية وهذا املبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ (شرعية الجرائم وعقوباتها) ،وأحيانا بمبدأ (الجريمة والعقوبة إال بنص) ،أو مبدأ (النصية) الذي يعني حصر مصادر
التجريم والعقاب في مصدر واحد وهو النص القانوني الجنائي .عبد الواحد العلمي :املبادئ العامة للقتنون الجنائي املغربي ،الجزء األول ،مطبعة النجاح الجديدة ،1990 ،ص.86 :
القانون
الوطني
وهو املبدأ الذي نستخلصه كذلك من الفقرة الثانية للمادة  11من اإلعالن التي تنص على أال يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن حينه يشكل جرما بمقتض ى
أو الدولي ،كما ال توقع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل اإلجرامي .رمضان غسمون  :الحق في محاكمة عادلة ،الطبعة األولى ،2010 ،دار األملعية للنشر
والتوزيع ،ص.111 -110 :
وعليه يعتبر هذا املبدأ أساس حماية الفرد وضمان حقوقه وحريته ،وذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعال ينص القانون عليه ،أو بمعنى آخر يقصد بها ضرورة
خضوع الفعل املرتكب أو االمتناع عن الفعل لنص قانوني جنائي صادر عن املشرع .نسرين الرحالي  :الضمانات املخولة لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية ،مجلة املتوسط للدراسات القانونية والقضائية،
العدد الثاني ،دجنبر  ،2016ص.133 :
 164دورية /16ر ن ع /د في موضوع مخالفة “حمل الكمامات” خالل فترة الحجر الصحي.
 165سبق لوزارات الداخلية ،والصحة ،واالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،والصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي أن أعلنت في بالغ مشترك ،صدر بتاريخ  6أبريل على إلزامية وضع “الكمامات
ً
الواقية” بالنسبة لجميع األشخاص املسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحاالت االستثنائية املقررة سلفا .وذلك ابتداء من يومه الثالثاء  7أبريل .2020
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وتطبق نفس املقتضيات العقابية الخاصة بعدم االمتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية على تدبير عدم وضع الكمامات الواقية والواردة باملادة
الرابعة  166من مرسوم القانون رقم  2.20.292من قبيل تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية ،سواء كان هذا التحريض بواسطة الخطب أو
الصياح أوغيره من الوسائل املشار إليها بمناسبة التدابير الزجرية عن مخالفة أحكام حالة الطوارئ ،علما بأن عدم وضع الكمامات الواقعية يعاقب عليها
بمقتض ى املادة الرابعة من املرسوم بمعزل عن جنحة خرق خرق تدابير الحجر الصحي.
• تجريم نشرالخبارالزائفة
ً
نظرا للوضعية الراهنة التي تعيشها بالدنا في ظل جاحة فيروس كورونا ،وفي إطار فرض السلطات العامة للحجر الصحي على املواطنين ورغم كل
الجهود املبذولة من قبل كل الفاعلين؛ جهات رسمية ،مجتمع مدني ،....إال أنه في املقابل نالحظ انتشار واستعمال واسع ملواقع التواصل االجتماعي مما
جعلها أداة رئيسية في ارتكاب عدد كبير من الجرائم أصبحت تهدد األمن العام  167والصحة العامة .األمر الذي فرض على السلطات العامة تجريم مجموعة
من األفعال التي ترتكب بواسطة وسائل التواصل االجتماعي .وهو ما حتم بلورة سياسة أمنية استباقية ملواجهة أي انفالت معلوماتي قد يساهم في تفاق م
أوضاع انتشار الوباء .وهو ما دفع بأجهزة العدالة الجنائية للتدخل للحد من الخروقات التي ترتكب بواسطة األجهزة الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي.
وعليه فإن نشر أو تداول أي خبر ذو طبيعة زائفة وغير صحيح وإن كان في إطار املزاح حول نفي تواجد الفيروس أو التشجيع والتحريض على خرق
التدابير التي تفرضها الدولة للحد من انتشار الجائحة تعد من بين األفعال املجرمة بمقتض ى الفقرة األخيرة من املادة الرابعة 168من املرسوم بقانون
رقم(.)2.20 ،292
وفي سياق تتبع النيابة العامة للوضعية الراهنة ،بادرت هذه األخيرة بمباشرة مجموعة من األبحاث والتحريات قامت بها بواسطة الشرطة القضائية
في إطار التحقق من مدى صحة مجموعة من األشرطة املنشورة إلكترونية والتي تضرب بعرض الحائط جهود الدولة ،إذ قامت باعتقال أصحابها ووضع
تحت تدبير الحراسة النظرية.
ذلك أن املبتغى من إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ملواجهة جائحة وباء فيروس كورونا املستجد ،هو فرض حجر صحي منزلي
كإجراء وتدبير وقائي واستباقي يتوخى منه الحفاظ على سالمة املواطنين ومنع نقل العدوى بين األفراد ،باستثناء بعض الحاالت  169وهي التي تمت اإلشارة
إليها في املادة ( )2من املرسوم ( )2.20.293إعالن حالة الطوارئ الصحية .مع إقترانها بالصيغة الزجرية في حال املخالفة بإصدار قانون الواجب التطبيق
وذلك دفعا لكل ارتباك على مستوى النصوص القانونية الواجبة التطبيق في هذه الظروف.
وعليه ،فالغاية املتوخاة من كل هذه اإلجراءات التي سبق ذكرها ،هو منع وتفادي انتقال عدوى فيروس كوفيد  19بين األفراد،لذلك ارتأى املشرع
إقران التدابير التي نص عليها املرسومين بعقوبات زجرية في محاولة لضمان الزام كل املواطنين بها ،حفاظا على سالمتهم والسالمة الصحية العامة،
والسيطرة ما أمكن على هذا الوباء وإبقاءه متحكما فيه .وهو ما سنعمل على تبيانه في النقطة املوالية .

املحورالثاني :مظاهرالسياسة العقابية في ظل حالة الطوارئ الصحية
يرتبط العقاب بالتجريم تمام االرتباط إذ ال جريمة بدون عقوبة ،ولذلك فإن العقوبة تأخذ وضعها القانوني من كونها املقابل للواقعة التي جرمها
القانون .و يتمثل مضمون العقوبة في أثر معين يلحق املحكوم عليه وهو إيالمه عن طريق االنتقاص من حقوقه أو مصالحه. 170

 166الحبس من شهر واحد إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين  300و  1300درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون
داخل
 167يمكن تعريف واألمن العام بأنها " :الجهود التي تبدلها الدولة لبث الشعور باألمن لدى املواطنين ،بالعمل على منع أو تقليل فرص ارتكاب الجريمة ،فهو عبارة عن باحة تشريعية يعمل
إطارها للحيلولة دون حدوث ما يمكن أن يثير عدم االطمئنان لدى الرأي العام".
 168الفقرة األخيرة من املادة الرابعةمن املرسوم بقانون رقم  " : 2,20 ،292يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية املتخذة تطبيقا لهذا املرسوم بقانون ،عن طريق العنف أو
التهديد أو التدليس أو اإلكراه ،وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات املذكورة في هذه الفقرة ،بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات املفوه بها في األماكن أو االجتماعات العمومية ،أو بواسطة
املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة املبيعة أو املوزعة أو املعروضة للبيع أو املعروضة في األماكن أو االجتماعات العمومية ،أو بواسطة امللصقات املعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف
وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو االلكترونية ،وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية".
وتكون العقوبة هي الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300و  1300درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون إخالل بالعقوبات الجنائية األشد.
 169منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه ،إال في حاالت الضرورة القصوى التالية:
•

التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل ،وال سيما في املرافق العمومية الحيوية واملقاوالت الخاصة واملهن الحرة في القطاعات واملؤسسات األساسية املحددة بقرارات للسلطات الحكومية املعنية،
مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات اإلدارية املعنية من أجل ذلك ؛
التنقل من أجل اقتناء املنتجات والسلع الضرورية للمعيشة ،بما في ذلك اقتناء األدوية من الصيدليات ؛

•

التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات واملصحات واملستشفيات ومختبرات التحليالت الطبية ومراكز الفحص باألشعة وغيرها من املؤسسات الصحية ،ألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج؛

•

• التنقل ألسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة األشخاص املوجودين في وضعية صعبة ،أو في حاجة إلى اإلغاثة.
 17أحمد فتحي سرور ،أصول السياسة الجنائية ،دار النهضة العربية  1972ص176 :
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وفي هذا السياق ،حددت املادة الرابعة  171من أحكام القانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية منه عقوبة مخالفة التدابير الالزمة التي تقتضيها هذه
الحالة ،التي تتخذها الحكومة بموجب مراسيم مقررات تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة مناشير وبالغات في الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح
بين  300إلى  1300درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد .وذلك في حال مخالفة األوامر والقرارات الصادرة عن
ً
السلطات العامة تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية ،كما عاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ هذه القرارات عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس
أو االكراه ،وكل من قام بتحريض الغير على ذلك.
وبناء على ما سبق عرضه في املحور السابق على املستوى النصوص املجرم لخرق حالة الطوارئ الصحية ،نالحظ بأن املشرع حدد نفس العقوبة
ً
لكل حاالت خرق املقتضيات القانونية الواردة في قانون حالة الطوارئ الصحية .كما نالحظ أيضا بأن املشرع املغربي عمد إلى املزاوجة بين العقوبات
ً
السالبة للحرية والعقوبات املالية .ومن هنا نتساءل هل كان املشرع موفقا في ظل الوضعية الراهنة للبالد في إطار تفش ي وباء كورونا إلى اعتماد العقوبات
السالبة للحرية؟ ألم يكن من األفضل اإلكتفاء بالعقوبات املالية فقط على غرار ما ذهبت إليه فرنسا ؟.
إذ نجد التشريع الفرنس ي اعتمد مبدأ التدرج في العقوبة سواء من حيث رفع قيمة الغرامة في حالة العود أو النص على العقوبة الحبسية كعقوبة
مشددة  .ذلك أن القانون الفرنس ي 172رقم ( ،)2020.290فقد تم تعديل مقتضيات املادة ( )1ثم ( )3136بإضافة فقرات نصت على عقوبات ملخالفة
ً
أحكام قانون الطوارئ الصحية .والتي جاءت تنص على املعاقبة بغرامة  135أورو عن مخالفة التدابير املحددة قانونا ،وفي حالة العود يحكم بغرامة تتراوح
ً
ما بين  1500و  3000أورو .وفي حال تكررت املخالفة ألكثر من ثالث مرات خالل  30يوما ،فتصبح العقوبة هي الحبس ملدة ستة أشهر وغرامة 3750
أورو .ويحكم بعقوبة تكميلية إذا ارتكبت املخالفة باستعمال عربة وذلك بسحب رخصة السياقة ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات .وفي حالة عدم االمتثال
لألوامر فتكون العقوبة هي الحبس ملدة ستة أشهر وغرامة قدرها  10.000أورو.
ولعل االختالف في العقوبة راجع لوضعية كل بلد وخصوصيات أفراده وتباين مستوى وعيهم ودرجات تقبلهم لاللتزام بالقوانين املفروضة من طرف
السلطات العامة للدولة والواجب اتباعها من طرف األفراد والتقيد بها .إذ الغاية التي توخاها املشرع من وراء إقرار عقوبات حبسية كإجراء يتوخى منه
الردع العام كإجراء زجري يمس الحريات الفردية ،هو ضمان التزام أكبر عدد من املواطنين باالجراءات حالة الطوارئ خاصة الشباب إذ بينت
االحصائيات 173بأنه يتم كل يوم وضع عدد من األشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية منذ بداية حالة الطوارئ لعدم التزامهم بقرارات السلطات العامة.

 171إذ تنص املادة  4على أنه " :يجب على كل شخص يوجد في منطقة من املناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية ،التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية املشار إليها في املادة
الثالثة أعاله.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى تالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300و 1300أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل مخالفة ألوامر السلطة املومإ إليها أعاله  ،دون اإلخالل بالعقوبة
الجنائية األشد.
الطوارئ
عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو اإلكراه ،وكل من قام بتحريض الغير على
كما يعاقب بنفس العقوبات كل من عرقل تنفيد قرارات السلطة العمومية املتخدة ،تطبيقا ملرسوم أحكام
مخالفة القرارات املذكورة في هذه الفقرة ،بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات املفوه بها في األماكن أو اإلجتماعات العمومية ،أو بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور أو األشرطة املبيعة أو
املوزعة أو املعروضة للبيع او املعروضة في األماكن واالجتماعات العمومية أو بواسطة امللصقات املعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية او اإللكترونية ،أو أي وسيلة
أخرى تستعمل لهذا الغرض.
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) Modifié par LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 - art.
2, Version consolidée au 27 mars 2020. Article L3136-1 : « Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues
aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende.
• Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de
10 000 € d'amende.
• La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende
forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours,
l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
• Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours,
les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt
général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du
même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque
l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule ».
Disponible sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=40281ED8AE72C7030454FED0B3E423BD.tplgfr37s_2?cidTexte=LEGITEXT0
00006072665&idArticle=LEGIARTI000041748517&dateTexte=20200503&categorieLien=id#LEGIARTI000041748517
Date
de
consultation : 02-05-2020, 00:00 AM.
172

 173فبتاريخ الخميس  2إبريل  ،2020وحسب بالغ لرئاسة النيابة العامة حول خرق حالة الطوارئ الصحية.وصل عدد الذي تم تحريك املتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه  35561شخصا ،من بينهم
ً
 1994شخصا ( 5.61في املائة) أحيلوا على املحكمة في حالة اعتقال بسبب ارتكابهم أفعال على درجة من الخطورة الى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية.
 https://anfaspress.com/news/voir/63574-2020-04-02-07-14-02تاريخ الزيارة .AM01:46 2020/05/02 :
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علما بأن قضاء املوضوع هو صاحب االختصاص في تقرير العقوبة التي يراها مناسبة تبعا للظروف االجتماعية للمتهم وسنه والسبب الذي دفعه إلى
خرق التدابير املتخذة ،ويصدر بناء على ذلك حكمه إما بعقوبة الحبس النافذة أو موقوف التنفيذ مقرونة بغرامة مالية ،أو يصدر إحدى هاتين العقوبتين
ً
فقط بالنسبة للقانون املغربي .وذلك في إطار ما يعرف بمبدأ تفريد العقاب في إطار حدي العقوبة التي حددها سلفا القانون املجرم للفعل.
ً
وإجماال تميزت السياسة العقابية التي انتهجها املشرع املغربي ،مظاهر أساسية ،األولى :االعتماد على املقاربة التقليدية في العقاب ،والثانية:
االستعانة بالتدابير الوقائية من أجل محاربة جرائم األمن العام ،وذلك من خالل اتخاذه لجملة من التدابير والتي وإن كانت في ظاهرها على أنها تقييد
للحريات الفردية إال أنها في غايتها تسعى للحفاظ على السالمة العامة ،وحتى يتم ضمان التزام كل املواطنين بادرت السلطات الحكومية إلى سن مرسوم
قانون لدخول البالد في حالة الطوارئ الصحية العامة مع ما صاحب هذا القانون من إجراءات وتدابير ذات طابع وقائي وتحسيس ي وكذا زجري ،دون أن
ننس ى ما سبقها من إجراءات صحية واجتماعية واقتصادية ،وذلك على اعتبار أن فعالية اإلجراءات الثانية يبقى في كثير من األحيان رهين بنفاذ األولى
ً
تحقيقا لكبر قدر من الفعالية ،وذلك للحيلولة ما أمكن دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض ببالدنا.

الخاتمة:
تعد التجرية املغربية من التجارب املنوه بها في كيفية تعاطيها مع جائحة فيروس كورونا ،فاململكة املغربية تعاملت مه هذا الوباء ومنذ بداية بحزم
وجدية .فالرهان يبقى في هذه املرحلة املفصلية التي تمر فيها بالدنا على مدى التزام الجميع وانخراط كل الفاعلين في التدابير املفروضة ،وذلك لتحقيق
ً
هدف أسمى وهو الحفاظ على الصحة العامة .فاملغرب وعلى خالف العديد من الدول املتقدمة اختار أوال :سالمة رأس ماله البشري -مواطنيه -على أي
مؤشر آخر اقتصادي أو سياس ي .إذ عمد إلى اتخاذ إجراءات استباقية على كافة املستويات من تعزيز للمعدات الصحية وتدخل بواسطة برامج الدعم
االجتماعية واالقتصادية ،وكذا إعمال اآللية القانونية –الزجرية من خالل مراسيم وقرارات وزارية ضبطا للشأن العام الوطني كما سبق وأن بينا فيما تم
عرضه ،غايته في ذلك الحفاظ على املصلحة العامة واملثمثلة في الصحة العامة في ظل الظرفية غير املستقرة التي تعرفها بالدنا جراء تفش ي وباء فيروس
كورونا في محاولة منه للسيطرة ما أمكن والحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض للخروج بأقل الخسائر ،فمزيدا من التعبئة واالنخراط املسؤول
وااللتزام الجاد من قبل كل املواطنين ،مع ضرورة االرتقاء بوعيهم في أخذ اإلجراءات في شموليتها –السالمة والصحة العامة -وليس فقط من زاوية تقييم
لحرياتهم .
ً
وعليه ،نخلص أخيرا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر أهمها:
• أن هذه املرحلة الفاصلة اقتضت من السلطات العامة مواكبتها بقوانين تتماش ى وراهنية الظروف الحرجة حفاظا على الصحة العامة ،ما يتطلب
التلحي بروح املسؤولية واملواطنة من قبل جميع الفاعين مواطنين ومسؤولين وسلطات حكومية.
• ضرورة تضافر جهود الكل واملساهمة للخروج بأقل الخسائرمن هذه األزمة الصحية.
• اإللتزام بالتدابير الوقائية والصحية وااللتزم بالقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية.
• ضرورة االلتزام بتدابير الحجر الصحي التدابير الوقائية والصحية بما فيها واالمتثال للقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية.
• ضرورة تشبع املكلفين بإنفاذ القانون بثقافة حقوق اإلنسان في هذه الظروف العصيبة.
• عدم التعسف في استعمال الصالحيات املخول للمكلفين بتطبيق القانون في تقييد الحقوق والحريات.

املراجع:

ً
أوال :الكتب:
 .1العلمي ،عبد الواحد .)1990(.املبادئ العامة للقتنون الجنائي املغربي .الجزء األول .مطبعة النجاح الجديدة.
 .2غسمون ،رمضان .)2010( .الحق في محاكمة عادلة .ط .1دار األملعية للنشر والتوزيع .ص.111 -110 :
ً
ثانيا :املقاالت:
 .1الرحالي ،نسرين" .)2016( .الضمانات املخولة لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية" .مجلة املتوسط للدراسات القانونية والقضائية.)2( :
ً
ثالثا :قوانين ودوريات:
 .1بالغ مشترك لوزارات الداخلية ،والصحة ،واالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،والصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي أن أعلنت في  ،صدر
بتاريخ  6أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع األشخاص املسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحاالت االستثنائية
ً
املقررة سلفا .وذلك ابتداء من يومه الثالثاء  7أبريل .2020
 .2دورية / 16ر ن ع /د في موضوع مخالفة “حمل الكمامات” خالل فترة الحجر الصحي.
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 .3مجموعة القانون الجنائي.
 .4مرسوم قانون رقم  ،2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد
 6867مكرر بتاريخ ( 23مارس.)2020
 .5مرسوم قانون رقم  ،2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد
 6867مكرر بتاريخ ( 24مارس.)2020
6. LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) Modifié par LOI n°2020-290 du 23
mars 2020 - art. 2, Version consolidée au 27 mars 2020.

ً
رابعا :املو اقع اإللكترونية:
 .1موقع القانون الفرنس ي https://www.legifrance.gouv.fr
 .2موقع أنفاس بريس https://anfaspress.com/news/voir/63574-2020-04-02-07-14-02
 .3منظمة الصحة العاملية https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
 .4موقع الجزيرة https://www.aljazeera.net
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Abstract: The Corona pandemic came to the whole world, which necessitated the public authorities of countries to
impose a set of measures to combat the spread of the epidemic, and in order to ensure greater effectiveness to
adhere to all of these imposed measures, including respect for the health emergency, adherence to home quarantine
and wearing protective masks .... Imposed punitive penalties for each of these measures, although there was a
difference between states in the punishment for the same measure, which created a discussion about restricting
fundamental rights and freedoms during this period in favor of precautionary prevention measures necessitated by
the danger of the epidemic.
Morocco in turn, is one of the countries that was the first to take precautionary and preventive measures to prevent
the spread of the epidemic, and in this regard it has known an extensive discussion about prohibitive measures and
penalties imposed by the public authorities for some of the measures that the epidemic imposed to take between
tightening and restricting the freedom of the individual to enjoy some of his natural rights and the severity of
punishment, And among those who welcome the matter, given that the current circumstance, which requires
addressing the epidemic with firmness and seriousness, above all else.
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Abstract: This research is dedicated to look in-depth at the consequences of police partiality and Polarization in
eroding police legitimacy. It argues that police deviances and human rights violation have a great influence on the
Palestinian’s readiness for statehood. The establishment of the Palestinian Civil Police (PCP) embraces many
characteristics that have a remarkable influence on its performance up to the present. Such features include its
military style, and the politicization of the police. These features have provoked a discussion on the way the PCP
attempts to strike a balance between meeting the Palestinian expectation of defending their country but also to
counter the so-called “terrorism” directed against Israeli occupation of the Palestinian territory. Such complexity of
police function has contributed to police brutality, corruption and politicisation, which in turn, has decreased police
legitimacy in the eyes of the public. As a result, the erosion of police legitimacy has become a great challenge for the
efforts of police reforms.
This study suggests that legitimating authority must rely on public trust and confidence instead of force and cruelty.
The PCP’s legitimacy may be more secured if progress in domestic Palestinian reconciliation takes place in the
future. Shifting up to a higher degree of fairness and effectiveness in policing, as well as, the integration of political
opponents into the police organization would help to restore police legitimacy.
Based on governmental documents and other reports published by civil society groups, this paper provides unique
insights into the context in which police legitimacy is conferred. This should be of great interest to decision makers,
researchers, and international donors.

Keywords: police; Civil; legitimacy; force; Palestine.

1. Introduction:
The magnitude of the Israeli attacks, high rate of crimes, and incidents of civil unrest in the Occupied
Palestinian territory have touched new heights. Posting major challenges to the Palestinian Civil Police (PCP).
Perhaps one of the greatest problems for the PCP is not only to deal with crime but also with unprecedented political
turmoil. This paper is dedicated to look in-depth at the impacts of police partiality and Polarization in eroding police
legitimacy. It argues that police misconducts and human rights violation have a devastating influence on the
Palestinian’s readiness for statehood, which in turn, has decreased police legitimacy in the eyes of its own people.
As a result, the erosion of police legitimacy has become a great challenge for police reforms.
Police legitimacy has a significant influence on reporting crimes, increasing public trust, and public
cooperation with law enforcement agencies. The more citizens voluntarily comply with laws and become selfregulating, the less likely civil disturbance and violence would take place in the community 174. The legitimacy of
police is, in reality, central to maintaining social control and political stability. The trust and support of public
provided to the police is mainly fostered when police interact positively and equally with the public 175.
Although there is a wide consensus on the importance of police legitimacy in its existence and performance,
there is no single, unified definition of police legitimacy. Different theories and perspectives give different
dimensions of this term. The term legitimacy has been used to reflect justice, legality, and morality176.
Weber as a sociologist scholar is a brilliant. He inspires the modern thoughts regarding the notion of legitimacy.
Weber supports the theory of legal legitimate dimension and rationalization. Legitimacy is to be viewed as a
174

Tyler, T. and Y, Heo (2002). Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts. New York, Russell Sage Foundation. Page
251.
175 Tyler, T. R. (2004). "Enhancing Police Legitimacy." Annals of the American Academy of Political and Social Science 593: 84-99.
176 Sofaer, A. (2003). The Best Defense?: Legitimacy & Preventive Force. California, Hoover Institution Press. Page 34.
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supplement to legality. Accordingly, there is no need to ponder the moral justification in the applicable laws as long
as they are abstract and formal, so far legitimacy is derived from legality 177.
However, Kocken (2008) refuses to connect the legality with the legitimacy as that laws by itself has a moral
power178. He argues that the principles as the rule of law, the impartiality of law, and the determinacy of law, are
often implied in laws. These principles are merely assumptions, they lack foundation. This leads to the conclusion
that legitimacy shaped by ethics and morality should not be expected to exist in any organization easily because this
organization abides with laws. In other words, when the institution lacks legitimacy, legality becomes no longer
valuable, To shed light on political perspective, Archibugi and Croce (2012) discuss the concept of legitimacy based
on political theory and international practice. They argue that legitimacy should link to the concept of “democratic
participation”179. Accordingly, the formality (legality) and the needs of people, both are implied in the concept of
“democratic participation”180.
Furthermore, Jackson, Bradford et al. (2012) draw a line between the legitimacy of police as an institution
(high-level legitimacy) and as an organization (low-level legitimacy)181. Accordingly, the legitimacy of police as an
institution is associated with the existence of the police; it shapes the relationship between individuals and the
social-political framework. However, the legitimacy of the police as an organization is more about practicing at the
individual level, where the dissensions revolve around the police policies, its tactics, and the powers given to its
officers. This standard therefore, may be useful for tracking the PCP legitimacy.

2. Research Questions:
This study will explore the working of police legitimacy in Palestine through testing the validity and legitimacy
of the PCP functions, and examining the consequences of losing police legitimacy in the eyes of the Palestinians. The
primary research questions addressed in this thesis are:
• To what extent does the PCP enjoy public trust and legitimacy in Palestine?
• What reasons that make citizens become dissatisfied and lose confidence in the PCP?

3. Originality and Significance of the Study
In general, academic literature provides a limited number of studies of policing in Palestine. This research is
important because it is the first study that defines the problem of police legitimacy and its various dimensions
within the PCP. This study contributes greatly to increase levels of consent in policing, as well as to the field of
political studies in general.
It supports the strategies for community policing by systematically investigating how police law reform can
play a great role in shaping police policy and operations, which in turn, can increase perceptions of police legitimacy.
The aim of this research is to serve as an appropriate resource for decision-makers by providing a detailed
analysis of police legitimacy and making recommendations for reorganizing the police structure and functions to
promote police legitimacy even among those who disagree with the Palestinian Authority on political matters.
Furthermore, the research findings can be comparatively useful for both police scholars and outside academics and
researchers in Palestine.

4. Structure of the Research
This study falls into two parts. The first part addresses the formation of the PCP, including its establishment
and the legal framework of the organisation. The second part is dedicated to look in-depth to the legitimacy of the
PCP, examining the consequences of losing the PCP legitimacy.
• The Formation of the PCP
a. The establishment of the PCP

177

PRABHAT, D. 2008. Examining Weber on Legal Legitimate Domination: A Case Study of the Opposition to the Patriot Act in the United States. In:
LIESBETH HUPPES-CLUYSENAER, R. K., OLIVER W. LEMBCKE (ed.) Legality, Legitimacy and Modernity: Reconsidering Max Weber’s Concept of
Domination, NSW, Australia: Reed Business Information PTY Ltd. Page 21.
178 Kocken, J. (2008). " Questioning Legitimacy or Why Social Scientists Find Legitimacy Where None Exists." Social Science Research Network (SSRN).
from http://ssrn.com/abstract=1409652 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1409652. Page 11, 12.
179 Archibugi, D, and Croce, M. 2012. Legality and Legitimacy of Exporting Democracy. Book: Legality and Legitimacy in Global Affairs. Oxford University
Press, USA. Page 432.
180 The Authors classify various points of view of scholars based on the relation between the concepts of legitimacy and legality. These views are grouped
as the following: (A) Legitimacy after Legality (Legitimacy derives from legality. Without enacting laws; there is no room for legitimacy. A high degree of
formality is requested before the appearance of legitimacy), (B) Legitimacy along with Legality (Both concepts are complementary. Legal framework
become legitimate when it includes basic values, needs, and interests of citizenry, meanwhile, citizenry will that provides legitimacy cannot override major
legal principles and rights of individuals), (c) Legitimacy before Legality (Legality is mere by-product for legitimacy. What is legitimate is decided by the
majority), (D) This conception is underlined by the authors, as illustrated above.
181 Bradford, B. and J. Jackson (2011). "When Trust is Lost: The British and their Police after the Tottenham Riots." books & ideas.net: 16. Page 37.
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Providing a complete picture of the Palestinian Civil Police (PCP), particularly of its establishment and
functions, is not an easy task, even for experienced research workers. The establishment of the PCP was complicated
because it was linked with the establishment of the Palestinian National Authority (PNA), which is unique but also
complicated. The PNA—also known as the Palestinian Authority, or PA—arose out of Palestinian resistance
movements. It has become responsible for public order and internal security and has renounced violence.
The Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (DOP) between the Palestine
Liberation Organization (PLO) and the Israeli Government in September 1993 (the Oslo I Accords) aimed to
peacefully bring to an end more than six decades of armed conflict between Palestinians and Arab countries from
one side and Israel from the other. This was supposed to have been achieved through ending the Israeli occupation
of Palestinian territory, which should have resulted in recognition of a Palestinian state living peacefully side by
side with its neighbour, the state of Israel.
The PLO began building the PNA in the summer of 1994. From that time onward, it started to fill the gap created
by redeployment of the occupying Israeli military by establishing both civil and military institutions. Forming the
Palestinian Security Forces (PSF) was the milestone in building the institutions of self-rule (Milton‐Edwards, 1997,
Lia, 2006). The PCP is part of the Palestinian Security Forces (PSF). However, its establishment has some distinct
features compared with other security branches.
The establishment of the PCP commenced with a presidential decree made by Yasser Arafat, as Executive
President of the PNA, in June 1994. The creation of the PCP started in Gaza Strip and Jericho in order to fill the gap
left by Israeli redeployment, which had been done in phases. It is worth noting that the overwhelming majority of
the senior commanders were selected from the veterans who had come back from exile. In spite of the limited
number of police officers who came from other factions, most selected commanders were belonged to Fatah faction.
The PCP retains many characteristics that have a major influence on its performance quality. Perhaps one of
the most dominant character of the police was the military style. Like all PSF, the PCP was created to be part of the
coercive security structure: all security forces are subject to the same military laws, training system, military ranks,
and organizational structures, and even use the same kinds of weapons.
Although, the PCP has made huge progress in evolving to a more advanced phase in terms of its structure, law
enforcement, and controlling remote areas, implementing the principles of the rule of law and human rights will
continue to be problematic and challenging for the organization.
b. The Legal Framework of the PCP
In the wake of the Oslo Accords, the PNA was keen to unify the Palestinian legal system by issuing dozens of
legislations affecting all aspects of Palestinian life. As a matter of principle, all laws that existed prior to the PNA
remain applicable as long as they are not in conflict with new Acts182.
Generally, different legal systems have contributed to the shaping of the Palestinian legal framework. Such
legal systems include: Ottoman rules, British mandate legislation, Jordanian laws, Egyptian laws, Israeli military
orders, and the PNA legislation.
Khalil (2007) argues that the lack of an appropriate legal framework for the PSF could hardly be addressed
fully by the Palestinian authorities, as the Oslo Agreement restrains the PLC from functioning freely 183. The creation
of the security sectors and the key responsibilities for their missions are explicitly defined in the Oslo II Accords,
and therefore little room is left for the PLC to exercise its role in this regard. 184 Further, although the Agreement
enumerates security branches that shall be established, there is no legal prohibition against the redesigning of the
structure of the PSF, as long as the maximum number of recruits or security sectors does not exceed the number
agreed upon in the Accords.
Formulating a suitable legal framework for the PCP has been at the centre of both attempts to reform security
and the state-building process. Thus, many efforts were made in order to address this issue 185. Yet the lack of a legal
framework for the PCP is still causing great impacts not merely on the PCP but also on the whole criminal justice
system. The mission of the police and its structure are still not adequately defined in law. Its structure has not been
improved by government, and therefore the current organizational structure could be described as unstable, vague,
and chaotic.

182

Presidential Decree No. 1 in 1994, related to the recognition of all laws that had existed in 1967 including military orders enshrined by Israeli
occupation, states that such legislation should remain until being repealed or replaced by the Palestinian authority.
183 KHALIL, A. 2007. The Legal Framework for Palestinian Security Sector Governance. In: FRIEDRICH, R. & LUETHOLD, A. (eds.) Entry-points to Palestinian
Security Sector Reform. Geneva and Ramallah: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. Page 107.
184 In regard to the key missions of the PSF, Annex 1 of the Israeli-Palestinian Interim Agreement stipulates “maintaining internal security and public
order; protecting the public and all other persons present in the area, as well as, protecting their property, and acting to provide a feeling of security, safety
and stability…preventing acts of harassment and retribution; combating terrorism and violence, and preventing incitement to violence; performing any
other normal police functions”.
185 DCAF 2008. The Security Sector Legislation of the Palestinian National Authority, Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
(DCAF). Page 23.
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In regard to the powers invested in “judicial” police officers,186 a normative framework is attempted in many
Acts, although many deficiencies exist. Such Acts include Police Act No. 23 of 2017, the Penal Procedure Law No. 3
of 2001, the Firearms and Ammunition Law No. 2 of 1998, the Public Meeting Law No. 12 of 1998, and the Correction
and Rehabilitation Centers (“Prisons”) Law No. 6 of 1998.
Regarding the Police Act, the law has been subject to criticism by many civil society actors for many reasons,
especially the accountability system within the PCP and how it should interact with different aspects of the criminal
justice system.187 Another reason for criticism is that the exercise of preventative force by the police is not clearly
defined or restricted in the law. It is left with the police officers to exercise their discretion in this matter. This could
open the door to the corrupt officers and to arbitrary rule.
It may be true that most challenges the police legal system face more or less have coloration with political
situation in Palestine. The failure to design an appropriate legal framework was, and still is, internal political
division. As the PLC has been suspended since 2006, and consequently, the Police Act was issued by a president
Mahmoud Abas, using his exceptional authority (presidential decree) to deal with such exceptional situation.
Accordingly, the Police Act does not enjoy the consent of all political parties.
• Facing the Question of PCP Legitimacy
As mentioned above, there is no exact definition of police legitimacy and many scholars provide many different
definitions of the term. Consequently, seeking for the availability of legitimacy is a daunting target to follow. There
are no agreed yardsticks among scholars to measure legitimacy.
For the research purposes, there could be two methods to question the legitimacy of the PCP. The first method
is to evaluate the legitimacy of the PCP as an institution. Such evaluation is reflected in two judgments: the PCP
missions, whether or not; the missions of the police are legitimate and vital for the society. The second judgment
revolves around examining the delegated authority that grants power to the PCP. These two methods should be
considered the public confidence as a substance to call for legitimacy. On the other hand, the second method is more
about examining the PCP legitimacy as an organization. This is to be done though the evaluation of the PCP
transparency and the extent of police corruption and deviance.
a. Examining the PCP Legitimacy
As mentioned above, the examination of police legitimacy is reflected in two judgments: reviewing the
legitimacy of police as an institution, and its legitimacy as an organization. From institutional perspective, the PCP
legitimacy has to be decided upon the question, whether or not; the missions of the police are legitimate and vital
for the society?
Many scholars have questioned the legitimacy of the PCP from different perspectives. While some of them
equate the mission of the PCP with that of the occupiers, others deny the PCP’s legitimacy based on the Hamas
argument by Hamas, after it took over the Gaza Strip in 2006, that the PNA in the West Bank lacks legitimacy, and
consequently that its police, the PCP, also lacked legitimacy.
Milton‐Edwards (1997), for instance, denies a link between the PNA’s performance and the authority as a
legitimate government, claiming that the security branches have resorted to coercion, exactly as the occupiers
did188.
It is difficult to reject such claim: The Palestinian Security Forces (including the PCP) have used excessive force
to subdue its opponents, and politics has an influence on the PCP’s performance189. One might ask, however,
whether such factors contribute to eroding police legitimacy.
Although the nature of its performance has a tremendous impact on any institution demanding acceptance
from the public, the legitimacy of an institution should not necessarily be denied because of the existence of
shortcomings in its performance. The public may have reason to tolerate them. Two key elements of legitimacy are:
(1) the nature of the organization’s mission; and (2) the delegation of authority and power to police in order to
exercise its duties.
On the one hand, the PCP mission is in accordance with the law. The Basic Law itself does not include a specific
description of the security sector; however, it does state that the tasks of the PSF and PCP are limited to defending,
serving, maintaining public order, and protecting the country and its citizens. Regulating further issues in detail is
still to be addressed in legislation.190 This suggests that the duties required of the PCP are legitimate, by virtue of
the fact that the citizens expect the PCP to fulfill its obligations toward them under the law.
186

The term “judicial officer” is used in the Penal Procedure Law No. 3 of 2001. It refers to those police officers who are responsible for investigating
crimes, gathering the evidence necessary for prosecutions at trial, and enforcing the law. In other words, judicial officers are entrusted to carry out police
investigative and law enforcement functions. Despite their title, they are not judges. In other systems, they would be called criminal investigators. Such
officers are subject to the prosecutors’ control in the exercise of the functions of their positions (see: Articles 20, 21, 22 of the Penal Procedure Law No. 3
of 2001).
187 Interview numbers (140227, 140302, and 140203) conducted with representatives of CSOs, 2014.
188 MILTON‐EDWARDS, B. 1997. Policing Palestinian society. Policing and Society, Volume 7, pp 19–44.
189 See also: Lia, B. (2006). A police force without a state : A history of the Palestinian security forces in the West Bank and Gaza. Reading, Ithaca. Page 143.
Luft, G. (1998). "The Palestinian Security Services: Between Police and Army." The Washington Institute. Retrieved 4/Augest/2013, 189, from
http://www.washingtoninstitute.org/.
190 Article 84 of the Amended Basic Law of 2003.
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On the other hand, Milton-Edwards’ argument is not without merit. One must not ignore the fact that the PCP’s
major missions as outlined in the Oslo Accords are not merely to enforce public order and internal security, but also
to counter the so-called “terrorism” directed against Israel and the Israeli occupation of Palestinian territory191.
Indeed, domestic critics of the PNA have mainly dwelled on the issue of “security cooperation” with Israel192. Islamic
opponents have resisted the notion of Palestinian self-rule and pledged to continue the armed struggle193. Thus,
many of them portray police officers as traitors194.
However, this research is designed neither to question the two parties which signed the Oslo Accords, nor to
evaluate the validity of such an agreement; rather, it is to focus on the PCP mission as outlined in the Oslo II Accords.
It is worth mentioning that the extent of Palestinian self-rule in accordance with the Agreement is mainly based on
police success in maintaining public order. Due to the fact that the PNA has failed to promote the demilitarization
of politics, the PCP was left with no choice but to interfere in politics through controlling opponents and disarming
them, which in some cases resulted in bloody clashes195. Turning to the examination of the delegated authority, the
PCP was established by the PLO, the sole representative of the Palestinian people, as mentioned above. This source
of popular authority is the foundation of the PCP’s legitimacy.
There is a stark contrast with the illegitimacy of the Israeli Police Force (IPF), which consists of Palestinian
officers who appointed by the occupying authority in 1987. Both dominated almost the same territory, but in
different periods. The IPF, however, was established by the authority of occupiers that have been rejected by the
Palestinians since 1948. Moreover, the IPF was exercising its powers through hundreds of military Israeli orders
which are totally illegal and illegitimate, not merely from the Palestinians’ point of view but also from the
perspective of international law196. This resulted in the overwhelming majority of the Palestinians boycotting the
IPF, followed by the shutting down of the IPF. The Palestinians deemed the IPF to be part of the occupation system,
regardless of the degree of professionalism that this organization had reached. This comparison indicates that the
fundamental political legitimacy of a police organization is more important than its operational effectiveness: the
public may tolerate some inefficiency197, but will not accept police imposed by an occupying government198.
The PCP gained huge popularity and sympathy during its establishment process, as this was derived from the
popularity of the PLO and its chairman, Yasser Arafat199. In the eyes of the vast majority of Palestinians, the return
of veterans and their leadership to the country appeared to be a victory, while the Israeli withdrawal was considered
as a defeat200. Although many opponents held an extreme attitude against the Oslo Accords, they expected the PCP
to be transparent and unbiased, calling police cadres their brothers201.
However, the severe political segmentation between the two biggest political parties; Fatah and Hamas has
produced volley accusations. Such accusations range from harming the country and conspiracy against each side, to
involving betrayal country intentionally202 In such tense circumstances, police have been left with contested
legitimacy, confusion, and inconsistent visions. Each side attempts to take advantage of police for its political
purposes, but neither provides police with the resources it needs203. Police legitimacy therefore, might be seen as
co-extensive with loyalty to a certain faction rather than anything else. In other words, police are legitimate in the
eyes of a certain faction as long as it is dominated by this faction, and vice versa.
One of the primary contributory factors in eroding police legitimacy is the politicizing of police. The police may
be viewed as hostile and being polarized by the majority of Palestinians204. Thus, many people might look at police
as diabolical, rejecting any cooperation with them. The public would continue to be unsatisfied regardless of the
quality of police service delivered to them.
However, it is worth mentioning that investigating the PCP mission became less critical once Hamas was in the
driver’s seat. After the Israeli airstrikes on the Gaza Strip in 2012, Hamas signed an agreement to cease aggression
against Israel, under the auspices of the US and Egyptian governments205. Many Palestinian activists may criticize
Hamas based on the same argument that has been directed against the PNA by Hamas. This argument claims that
the police force in the Gaza Strip is the other face of the PNA, and aims to curb army resistance in the occupied
Lia, B. (2006). A police force without a state: A history of the Palestinian security forces in the West Bank and Gaza. Reading, Ithaca. Page 3.
Brown, N. J. (2002). The Palestinian Reform Agenda, UNITED STATES INSTITUTE OFPEACE. No. 48: 53. Page 35.
193 Turner, M. (2006). "Building Democracy in Palestine: Liberal Peace Theory and the Election of Hamas." Democratization 13(5): 739-755. Page 101.
194 Kristoff, M. (2012). Policing in Palestine: Analyzing the EU Police Reform Mission in the West Bank. CIGI Security Sector Reform Issue Papers. M. Sedra. Waterloo, Canada,
Centre for International Governance Innovation (CIGI). Page 36.
195 Turner, M. (2006). "Building Democracy in Palestine: Liberal Peace Theory and the Election of Hamas." Democratization 13(5): 739-755. Page 98.
196 Reynolds, J. (2010). Legitimising the Illegitimate: The Israeli High Court of Justice and the Occupied Palestinian Territory. Geneva Al-Haq Organisation: 52 pages.
UNICEF (2013). Children in israeli Military detention: Observations and Recommendations. The Palestinian Territories UNICEF 22 Pages.
197 MILLER, J. 2002. Civilian Oversight of Policing: Lessons from the Literature. Global Meeting on Civilian Oversight of Police, Los Angeles: Vera Institute of Justice. Page 3.
198 Mulligan, S. (2004). "Questioning (the Question of) Legitimacy in IR: A Reply to Jens Steffek." European Journal of International Relations 10(3): 475-484. Page 482.
199 Lia, B. (2006). A police force without a state : A history of the Palestinian security forces in the West Bank and Gaza. Reading, Ithaca. Page 67.
200 Frisch, H. (2010). The Palestinian Military: Between Militias and Armies, Taylor & Francis. Page 90.
201 Weinberger, N. (1995). "The Palestinian National Security Debate." Journal of Palestine Studies 24(3): 16-30. Page 78.
202 See more: Hovdenak, A. (2009). "Hamas in transition: the failure of sanctions." Democratization 16(1): 59-80. Pge 66.
Brown, N. J. (2010). "The Hamas-Fatah Conflict: Shallow but Wide." Tufts Digital Library VOL.34:2. Page 56.
203 Milton-Edwards, B. (2008). "Order Without Law? An Anatomy of Hamas Security: The Executive Force (Tanfithya)." International Peacekeeping 15(5): 663-676. Page 664.
204 ICHR, T. I. C. F. H. R. (2011). The Status of Human Rights In Palestine The Seventeenth Annual Report. Page 19
ICHR, T. I. C. F. H. R. (2012). The Status of Human Rights In Palestine, Executive Summary, The Eighteenth Annual Report. Palestine. Page 23
191
192

205

Chick, K. (2012). "Tentative ceasefire agreed between Hamas and Israel." Retrieved 11/Augest/ 2013, 2013, from www.csmonitor.com/.../Tentativeceasefire-agreed-between-Hamas-and-I....

100

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(2) (2020), 96-103

The Palestinian civil police: between force and legitimacy

Al-Kiswani & Rabia

territory. Moreover, Hamas has committed the same mistakes as Fatah had during its rule, especially when it comes
to the issues of human rights and individual freedoms206.
No matter whether the PCP is the main cause, or merely one of predisposing factors, it has been considered as
part of the entire political system. In other words, the system is judged as a whole by the public. The police officer
is a ‘street corner politician”207. Thus, any individual accident involving the police may end up with an exaggerated
reaction of the community oppressed by the governing system.
After the discussion of the PCP legitimacy as an institution, this study moves on to the evaluation of the PCP
legitimacy as an organization through shedding light on police corruption and deviance.
It has been repeatedly asserted by a number of observers and monitoring organizations that corruption within
Palestinian institutions (public, private, and civil society organizations) is prevalent208. According to several opinion
polls and recent reports, Palestinian police were reported to be involved in “patronage, nepotism, and favoritism”,
“prejudice”, “police brutality”, and “waste of public funds”209.
Police corruption in Palestine can be seen as a double challenge. it encourages a culture of secrecy that creates
breeding ground for political violence and gross human rights abuses. It also prevents the PCP from enforcing laws
and maintaining public order. Police scandals have devastating effects on the erosion of public trust, which in turn,
undermined police capacity-building and reform.
b. The Consequences of Police Legitimacy
The third theoretical issue to be addressed concerns the impacts of the erosion of police legitimacy on political
platform. The loss of police legitimacy (including other security forces) would promote protest, and popular
mobilization against the political system.
The activists and political opponents may not differentiate the Palestinian police officers from the occupiers;
instead, they see them as the same group, and criticize the national spirit of the PNA's employees in general and the
police officers in particular. Subsequently, the armed resistance against occupation would probably escalate to a
civil war between those who are for and against the existence of the PNA.
Switching the negative attitudes of people towards the police will continue to be a daunting mission as long as
the police are tied with politics, regardless of the improvements of its performance. The continuance of Israeli
occupation and the violent invasion of the Palestinian villages and cities contribute to stimulating the Palestinians’
negative image towards police officers who cannot do much to protect their people from Israeli military subversion.
People may find the law enforcement at the local level irrelevant and not acceptable in coincidence with the
occupation. Therefore, people’s irritation, anger, and resentments might be directed intentionally or unintentionally
towards the Palestinian police, Furthermore, the deteriorating of police legitimacy would probably leave the police
attend to trifles and neglect the essentials. The police would be disrupted from doing its real duties as it concerns
about justifying its image to the public. The urgent priority would be given therefore, to the police reputation while
disclosing corruption would be of secondary importance in the organization. Police commanders may think that the
confession about existing corruption will be used exaggeratedly by some of political opponents, who are keen to
dismantle the organization and establish their own210.
Moreover, lack of police legitimacy may also encourage the outbreak of riots and the public rejection to comply
with law. Bradford and Jackson (2011) state that lack of police legitimacy erodes the notion of state’s monopoly of
force, inducing people to exercise the force by themselves or create alternatives organizations 211. This was the case
in Palestine during the First Intifada (1987-1993), where the occupying authorities including the police were
functioning with full loss of legitimacy as illustrated in Chapter Four. Accordingly, the Israeli police have been
replaced partly with the heads of the clans. The influence of the clans was shaped through establishing a “Conflict
Resolution Committees” (Lijan Islah), to deal with disputes that occurred at local level212.

206

Milton-Edwards, B. (2008). "Order Without Law? An Anatomy of Hamas Security: The Executive Force (Tanfithya)." International Peacekeeping 15(5):
663-676. Page 98.
207 Muir, W. 1979. Police: Street corner Politicians. University of Chicago Press. USA. Page 26.
208 RAMAHI, S. 2013. Corruption in the Palestinian Authority [Online]. Middle East Monitor (MEMO) Available: http://www.middleeastmonitor.com/
[Accessedk 14 December 2013].
AMAN 2013. Opinion Poll on Corruption in Palestine for the Year 2012. Ramallah, Palestine: The Coalition for Accountability and Integrity (AMAN). Page
76
209 ICHR, T. I. C. F. H. R. (2012). The Status of Human Rights In Palestine, Executive Summary, The Eighteenth Annual Report. Palestine. Page 34.
AMAN 2009. Corruption Report 2009. Ramallah, Palestine: The Coalition for Accountability and Integrity (AMAN). Page 22
AMAN 2010. Opinion poll on corruption in Palestine for the year 2009. Ramallah, Palestine: The Coalition for Accountability and Integrity (AMAN). Page
46
AMAN 2012a. Corruption Report 2011. Ramallah, Palestine: The Coalition for Accountability and Integrity (AMAN). Page 66
210 Interview No (140306) with a high-rank police officer, March, 2014.
211 Bradford, B. and J. Jackson (2011). "When Trust is Lost: The British and their Police after the Tottenham Riots." books & ideas.net: 16. Page 13.

LANDINFO 2008. Clan Conflicts in the Palestinian Territory. Landinfo. Oslo, Norway: The Country of Origin Information Centre (Landinfo).
Page 9.
212

101

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(2) (2020), 96-103

The Palestinian civil police: between force and legitimacy

Al-Kiswani & Rabia

5. Conclusion
The relation between police legitimacy on the one hand, and police effectiveness on the other hand, has been
examined in this research. However, defining police legitimacy is not an easy task. The legitimacy of the police can
be viewed from different perspectives. For the research purpose, the existence of PCP legitimacy is to be viewed
through examining whether or not, the PCP, as both institution and organisation, enjoys legitimacy in the eyes of
the vast majority of the Palestinians.
Research Results:
[1] This study has argued that the PCP enjoys legitimacy in the eyes of its own people, despite some recognized
deficiencies, particularly when it comes to its poor performance regarding human rights issues and the
integration of political opponents into the police organization.
[2] As an organization, police legitimacy has been oscillating between hope and frustration. Binding the
establishment of statehood with the success in building the PNA institutions raises the level of police
legitimacy in the eyes of many Palestinians.
[3] It is worth mentioning that police legitimacy still depends to a large extent on the success of Israeli–
Palestinian negotiations. In other words, if Palestinians lose faith in a peace process that should lead them to
viable independent statehood, the legitimacy of the police will probably disappear with the evanescence of
the Oslo Accords.
Recommendations:
[1] In order to secure the PCP’s legitimacy, progress in domestic Palestinian reconciliation must take place in the
future.
[2] It is highly recommended for the PCP to shift up to a higher degree of fairness, transparent, and effectiveness.
Moreover, the integration of political opponents into the PCP would help to restore police legitimacy.
[3] For policing to be professional, a careful balance must be maintained between reasonable control by the
executive over the police and substantial political manipulation and interference. If the police succeed in
breaking down the stereotype of being ideologically aligned with the ruling political party, then police
legitimacy would reach the level of “consent to policing”.
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