
1          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 
 جامعة المولى إسماعيل

 آلية العلوم القانونية 
 واالقتصادیة واالجتماعية

 مكناس
 شعبة القانون الخاص

 
 :بحث لنيل اإلجازة في الحقوق في موضوع

 

 إجرام المرأة ودور
 المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها

 
 

 

 
 : تحت إشراف األستاذ

 جواد أمهمول
 

 :من إنجاز الطلبة
جـبدیعة  .مصطفى بـ  .سميرة أ .

 

 2005-2004 :السنة الجامعية

  

  



2          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في 
  إعادة تأهيلها

 مقدمة 
 

 الظاهرة اإلجرامية عن املرأة : الباب األول
 

 أنواع جرائم النساء : الفصل األول
 اجلرائم اخلاصة : الفرع األول
 جرمية الفساد : املبحث األول
 ملادي الركن ا: املطلب األول
 الركن املعنوي : املطلب الثاين
 جرمية اخليانة الزوجية : املبحث الثاين
 الركن املادي : املطلب األول
 الركن املعنوي : املطلب الثاين
 جرمية اإلجهاض : املبحث الثالث
 نشاط مادي : املطلب األول
 انتفاء ضرورة احملافظة على صحة األم : املطلب الثاين 
 لقصد اجلنائي ا: املطلب الثالث
 جرمية قتل األم لوليدها: املبحث الرابع
 اجلرائم العامة : الفـرع الثاين
 جرائم االعتداء على األشخاص : املبحث األول
 جرمية القتل : املطلب األول
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 جرائم اإليذاء : املطلب الثاين
 جرائم االعتداء على األموال : املبحث الثاين
 جرمية السرقة : املطلب األول

 جرائم الشيك : طلب الثاينامل
  :اجلرائم املاسة باألخالق العامة: املبحث الثالث
 جرمية التحريض على الفساد : املطلب األول
 جرمية السكر العلين : املطلب الثاين
 تطور إجرام املرأة واختالفه عن إجرام الرجل : الفصل الثاين
 إجرام املرأة بني املاضي واحلاضر : الفرع األول

 إجرام املرأة عرب التاريخ : ث األولاملبح
 إجرام املرأة يف املغرب : املبحث الثاين
 إجرام املرأة بني املدينة والقرية : الفرع الثاين
 مظاهر اختالف إجرام املرأة بني املدينة والقرية : املبحث األول
 اختالف إجرام املرأة بني املدية والقرية من حيث الكم : املطلب األول

 اختالف إجرام املرأة بني املدينة والقرية من حيث النوع : الثايناملطلب 
 العوامل اليت تؤدي إىل ارتفاع نسبة اإلجرام يف احلضر: املبحث الثاين
 إجرام املرأة واختالفه عن إجرام الرجل : الفرع الثالث
 مظاهر االختالف بني إجرام املرأة وإجرام الرجل: املبحث األول
 ختالف يف الكمية اال: املطلب األول
 االختالف يف النوع : املطلب الثاين
 من حيث اجلسامة : املطلب الثالث
 أسباب اختالف إجرام املرأة عن إجرام الرجل : املبحث الثاين
 تدين املرأة ومسها اخللقي: املطلب األول
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 اختالف الوضع االجتماعي : املطلب الثاين
 االختالف يف التكوين : املطلب الثالث

 
 
 املؤسسات العقابية ودورها يف إعادة تأهيل املرأة السجينة: لباب الثاينا

  :املؤسسات العقابية وتنفيذ اجلزاء اجلنائي: الفصل األول
 اجلزاء اجلنائي : الفرع األول
 العقوبة : املبحث األول
 العقوبة تعريفها أهدافها مميزاهتا : املطلب األول
 أنواع العقوبات : املطلب الثاين

 العقوبات األصلية : فقرة األوىلال
 العقوبات اإلضافية : الفقرة الثانية
 التدابري الوقائية : املبحث الثاين
 متييز التدابري الوقائية عن العقوبة : املطلب األول
 أنواع التدابري الوقائية : املطلب الثاين
 التدابري الوقائية الشخصية : الفقرة األوىل
 الوقائية العينية  التدابري: الفقرة الثانية
 العقوبات البديلة : املبحث الثالث
 البدائل اجلنائية للعقوبات احلبسية قصرية املدة : املطلب األول
 البدائل املالية : الفقرة األوىل
 البدائل غري املالية : الفقر الثانية
 البدائل غري اجلنائية للعقوبات احلبسية قصرية املدة : املطلب الثاين
 البدائل القانونية غري اجلنائية : وىلالفقرة األ



5          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 البدائل اجملتمعية : الفقرة الثانية
 إشراف املؤسسات العقابية على تنفيذ اجلزاء اجلنائي : الفرع الثاين
 املؤسسات العقابية : املبحث األول
 مفهوم السجن : املطلب األول
 تطور نظام السجون : املطلب الثاين
 سات العقابية أنواع املؤس: املطلب الثاين
 اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي : املبحث الثاين
 اإلشراف اإلداري : املطلب األول
 اإلشراف القضائي : املطلب الثاين
 املؤسسات السجنية باملغرب ودورها يف اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي : الفرع الثالث
 تطور نظام السجون باملغرب : املبحث األول

 تنظيم السجون باملغرب إبان املرحلة السابقة لعهد احلماية : األولاملطلب 
 تنظيم السجون باملغرب إبان عهد احلماية : املطلب الثاين
 تنظيم السجون باملغرب إبان عهد االستقالل : املطلب الثالث
 الدور اإلصالحي واالجتماعي للمؤسسة السجنية باملغرب : املبحث الثاين
ور اإلصالحي واالجتماعي ملؤسسة السجون يف املغرب يف عهد احلماية الد: املطلب األول

  1930-1915انطالقا من ظهريي 
الدور اإلصالحي و االجتماعي للمؤسسة السجنية يف املغرب يف عهد : املطلب الثاين
 االستقالل 
 سجون النساء باملغرب ودورها يف إعادة تأهيل املرأة السجينة : الفصل الثاين
 دراسة ميدانية بالسجن احمللي ببين مالل : ولالفرع األ

 اخلطوات املنهجية للدراسة امليدانية : املبحث األول
 عرض نتائج الدراسة وحتليلها : املبحث الثاين
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 عرض نتائج الدراسة امليدانية : املطلب األول
 حتليل نتائج الدراسة : املطلب الثاين
 السجينات إىل اجلنوح حتليل العوامل اليت دفعت ب: الفقرة األوىل
 حتليل الربامج التأهيلية املطبقة داخل السجن احمللي ببين مالل: الفقرة الثانية
 السجن املدين مبكناس : الفرع الثاين
  :خالصة تركيبية لنتائج الدراسة: الفرع الثالث
  .الربامج اإلصالحية والتأهيلية املطلقة داخل املؤسسات العقابية: املبحث األول

 برامج التعليم والتهذيب : طلب األولامل
 برنامج التكوين املهين : املطلب الثاين
 برنامج الرعاية االجتماعية : املطلب الثالث
 تنفيذ اجلزاء اجلنائي خارج املؤسسات العقابية : املبحث الثاين

 
  خامتة

  

  

  

  

  

  

  



7          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 : مقدمة عامة
 

ظاهرة طبيعية ألهنا تالزم مع احلياة حيث ليست اجلرمية ظاهرة إنسانية عامة فحسب، وإمنا هي أساسا 
وألن اجلرمية يف أبسط مفهوم هلا عدوان فإن اهتمام اجملتمعات بأمرها وأمر مرتكبيها أمر ( ). وجدت 

 .قدمي يرجع إىل التاريخ الذي وجدت فيه هذه اجملتمعات
الظاهرة اإلجرامية ومل يتخذ هذا االهتمام بطبيعة احلال شكل الدراسة العلمية الرامية إىل تفسري 

واستقصاء أسباهبا ووسائل مكافحتها وإمنا اختذ شكل األفكار واإلشارات املتناثرة حول ظاهرة اجلرمية 
 .دون عوض يف دراسة الظاهرة نفسها الستجالء أسباهبا ووسائل مواجهتها

ه قدرة مقدسة جمهولة حيث كانت أوىل التفسريات هلذه الظاهرة تنظر إىل اجلرمية على أهنا خمالفة ألمر متلي
وحينما أخذ الفكر البشري استقالله وختلص  .( )جتعل من صاحبها عاصيا عليه واجب التكفري عن ذنبه

من التأثريات الدينية بدأ يصطبغ بصبغة اجتماعية انعكست على مفاهيم اجلرمية والعقوبة فاحنصرت دائرة 
كرة مسؤولية اجملرم عن أفعاله يف الظهور، وكان وبدأت ف( ). اجلرمية يف حدود األفعال الضارة باجملتمع

طبيعيا إزاء ذلك أن يتجه الفكر اإلنساين يف حبثه عن أسباب اجلرمية إىل اجملرم وإىل جمتمعه وهذا ما شكل 
بداية لربوز الدراسات االجتماعية للظاهرة اإلجرامية، حيث كانت أول دراسة جدية لظاهرة اجلرمية 

حتت عنوان حماولة حول  1833الفرنسي يف سنة  « Guerry » يت نشرهاكظاهرة اجتماعية تلك ال
اإلحصاء األديب لفرنسا تناول فيه أثر احلبس والسن واملهنة ودرجة التعليم والطقس وتقلبات الفصول 
على اجلرمية وأسباهبا ودوافعها فعدها قام كيتليه باستخدام اإلحصاءات الفرنسية يف دراسته اليت بدأت 

حيث أظهر تأثر ظاهرة اجلرمية ببعض العوامل الطبيعية كاجلنس والسن واحلالة االقتصادية،  1835عام 
وخلص من دراساته إىل أن الظواهر االجتماعية، وظاهرة اإلجرام منها، ختضع لنفس القواعد العامة اليت 

كم ظاهرة حتكم الظواهر الطبيعية األمر الذي ميكن معه وجود علم ينقب عن تلك القواعد اليت حت
يعىن بدراسة اجلرمية " علم اإلجرام"فكان أن برز إىل الوجود علم جديد أطلق عليه اسم ( ). اإلجرام 

كسلوك فردي وكظاهرة اجتماعية دراسة علمية تستهدف االنتقال من الوصف والتعليل إىل بسط 
عوامل بني العوامل البيئية، ومييز يف إطار هذه ال( ). العوامل الدافعة إىل ارتكاب الفعل املكون للجرمية

وهي جمموع الظروف اخلارجية اليت حتيط بالفرد وتؤثر يف تكوين شخصيته وتوجيه سل، والعوامل 
الفردي، وهي جمموع الظروف املتصلة بشخص اجملرم واليت يكون هلا تأثري على سلوكه اإلجرامي، 
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وجيمع علماء اإلجرام على وجود . نسكعامل الوراثة والتكوين والساللة والسن باإلضافة إىل عامل اجل
عالقة وثيقة بني ظاهرة اإلجرام وعامل اجلنس، حيث أكدت خمتلف اإلحصاءات اجلنائية وجود اختالف 

 .بني إجرام املرأة وإجرام الرجل كما ونوعا ووسيلة
م وإن كانت جل لدراسات اليت اهتمت مبعاجلة هذا املوضوع ترتكز يف الغالب على رصد ظاهرة إجرا

الرجل فإن ظاهرة إجرام املرأة ظلت من األمور اليت حييطها ما حييط باملرأة أحيانا من غموض أو ما تلقاه 
 .من الالمباالة واإلمهال وذلك بسبب نذرة البحوث والدراسات يف هذا اجملال

جبرائم  ويرى بعض املختصني يف علم االجتماع اجلنائي وعلم اإلجرام أن السبب يف قلة االهتمام العلمي
 ) النساء إمنا يعزى إىل أن عدد النساء الذي يقع حتت طائلة القانون أقل بكثري إذا ما قورن بعدد الرجال

). 
من هذا املنطلق جاءت فكرة اختيارنا ملوضوع هذا البحث واملتعلق بإجرام املرأة، يف حماولة منا لرصد 

 نتمكن من الوقوف عن قرب على خمتلف حركية إجرام النساء باعتمادنا على منوذج منطقة مكناس حىت
 .الظروف والعوامل املؤثرة يف ظاهرة اإلجرام النسوي باملنطقة وذلك باالعتماد على اإلحصائيات اجلنائية
وإميانا منا بأن معاجلة اجلرمية إثر وقوعها يؤدي إىل تفادي تكرارها مستقبال، وأن هذا ال يتأتى إال من 

داخل املؤسسات العقابية اليت عرفت تطورا يف أساليب إشرافها على تنفيذ خالل تنفيذ اجلزاء اجلنائي 
العقوبة من جمرد حتقيق الردع العام واخلاص إىل القيام بدور إصالح وتأهيل اجلاحنني هبدف إعادة 
إدماجهم داخل اجملتمع ارتأينا معاجلة دور املؤسسات السجنية باملغرب يف إعادة تأهيل السجينات 

 .ية إعادة إدماجهن يف اجملتمع وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية ببعض سجون اململكةوتسهيل عمل
هذه إذن أهم النقط اليت سنحاول القيام بدراستها يف إطار هذا البحث وذلك من خالل التطرق لدراسة 

 وذلك حسب. الظاهرة اإلجرامية عن املرأة ودور املؤسسات السجنية يف إعادة تأهيلها وإصالحها
 :املنهجية التالية

 
 الظاهرة اإلجرامية عن املرأة: الباب األول
 أنواع جرائم النساء: الفصل األول
 تطور إجرام املرأة واختالفه عن إجرام الرجل: الفصل الثاين
 املؤسسات العقابية ودورها يف إعادة تأهيل املرأة السجينة: الباب الثاين
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 .اجلزاء اجلنائياملؤسسات العقابية وتنفيذ : الفصل األول
  دراسة ميدانية ببعض سجون النساء باملغرب: الفصل الثاين
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 الباب األول
 الظاهرة اإلجرامية عند المرأة

  

إن دراسة أي ظاهرة إجرامية تقتضي الوقوف عند حركية اإلجرام وما يطرأ عليها من تغيري باختالف 
ذه الظاهرة وطبيعة اجلماعات اإلنسانية اليت تتفشى فيها، الزمان واملكان، وذلك ملعرفة أماكن متركز ه

وبالتايل العوامل اليت تساهم فيها والظروف اليت أدت إىل انتشارها يف فترة زمنية معينة واحنسارها يف 
ولتحقيق ذلك البد من اتباع أساليب البحث العلمي يف دراسة الظاهرة ( ). فترات زمنية أخرى 

وب البحث اإلحصائي أهم طرق البحث العلمية هذه، حيث يقوم على إحصاء ويعترب أسل. اإلجرامية
حممل األفعال اليت تشكل انتهاكات لنصوص القانون اجلنائي داخل بقعة جغرافية م وخالل فترة زمنية 

ويف إطار هذا األسلوب ميكن التمييز بني أسلوب اإلحصاء احملتل الذي يعتمد على دراسة ( ) معينة،
بعديها الكمي والنوعي يف أوقات خمتلفة ولكن يف بقعة جغرافية واحدة، وبني اإلحصاء الثابت اجلرمية يف 

الذي يقوم يف نطاقه الباحث بدراسة اجلرمية على الصعيد الكمي والنوعي يف فترة زمنية معينة، ويف عدة 
 .بقع جغرافية خمتلفة

وب اإلحصاء املتحرك، حيث قمنا بتتبع ويف دراستنا للظاهرة اإلجرامية عند املرأة اعتمدنا على أسل
وذلك باالعتماد على اإلحصائيات اجلنائية  2004حركية اإلجرام عندها يف منطقة مكناس خالل سنة 

الصادرة عن احملاكم وعن الشرطة، رغم أهنا تبقى قاصرة عن حتديد احلجم احلقيقي لإلجرام بالنظر إىل أن 
علم الشرطة، إضافة إىل األخطاء اليت قد تشوب املعطيات  هناك جرائم ترتكبها النساء وال تصل إىل

الرقمية هلذه اإلحصائيات، إال أهنا ستمكننا من حتديد الفرق احلاصل بني إجرام املرأة وإجرام الرجل من 
 .مث أنواع اجلرائم اليت ترتكبها املرأة يف هذه املنطقة، ومدى اختالف هذه اجلرائم بني املدينة والقرية

خصص الفصل األول لدراسة أنواع جرائم النساء على أن نتطرق يف الفصل الثاين لتطور إجرام وعليه سن
 .املرأة واختالفه عن إجرام الرجل

 
 
  

  



11          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 أنواع جرائم النساء: الفصل األول
  

 
ميكن التمييز يف إطار أنواع جرائم النساء بني اجلرائم اخلاصة وهي تلك اجلرائم اليت يشيع ارتكاهبا من 

 . و اجلرائم العامة وهي اجلرائم اليت يستوي يف ارتكاهبا بني الرجل و املرأة طرفهن،
 .وعلى هذا األساس سنقوم بدراسة اجلرائم اخلاصة يف فرع أول خمصصني فرعا ثانيا لدراسة اجلرائم العامة

 
 اجلــــــرائم اخلــــــاصة: الفرع األول

 
أنواعا معينة من اجلرائم يرتكبها الرجال بنسبة أقل كقتل  يكشف واقع الظاهرة اإلجرامية أن النساء يرتكنب

 ...املواليد، اإلجهاض، الفساد، السحر والشعودة، التسول 
وهي جرائم ترتبط بالطبيعة األنثوية للمرأة سواء من الناحية البيولوجية أو الفيزيولوجية، أو من ناحية 

 .وضعها االجتماعي
رائم يدخل يف إطار ما يسمى باإلجرام اخلفي، ذلك أهنا ال تصل إىل وجتدر اإلشارة إىل أن أغلب هذه اجل

 .علم الشرطة، وإن كانت موجودة على أرض الواقع، ومن مث ال تدرج ضمن اإلحصائيات اجلنائية
مل يتم تسجيل أية جرمية يف جمال السحر والشعوذة أو التسول  2004يف منطقة مكناس مثال خالل سنة 

( يصل منها إىل احملكمة إال جرميتني  6جرمية خيانة زوجية لدى الشرطة  33لت أو اإلجهاض، بينما سج
 .وذلك لكون املتابعة ال تتم إال استنادا على شكوى من الزوج) 

وعلى اعتبار أن جرمية الفساد تدخل يف نطاق اجلرائم اخلاصة، إضافة إىل أهنا سجلت أعلى نسبة بني 
 مبحث أول على أن نتطرق جلرمية اخليانة الزوجية يف مبحث ثاين وجرمية اجلرائم املرتكبة فإننا سنتناوهلا يف

 .اإلجهاض يف مبحث ثالث وأخريا جلرمية قتل األم لولدها يف مبحث رابع
 جرمية الفساد: املبحث األول

يعد الزواج العالقة القانونية الوحيدة املعترف هبا للتعايش اجلنسي، وهو اجتاه والشك يتفق مع الشريعة 
 .اإلسالمية اليت وقفت من الزىن موقفا صارما حرصا منها على صيانة مؤسسة األسرة ونظامها

فإنه  - من القانون اجلنائي 3الفصل –واملشرع املغريب وانطالقا من مبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص 
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ة كل عالق: "على أن 490ينص الفصل . 493والفصل  490خص جرمية الفساد بفصلني مها الفصل 
جنسية بني رجل وامراة ال تربط بينهما عالقة الزوجية تكون جرمية فساد ويعاقب عليها بالسجن من شهر 

ال تثبت  491و  490اجلرائم املعاقب عليها يف الفصلني " :على أن 493وينص الفصل " واحد إىل سنة
بناءا على اعتراف تضمنته إال بناء على حمضر رمسي حيرره أحد ضباط الشرطة القضائية يف حالة التلبس أو 

وانطالقا من ذلك نرى ضرورة احلديث عن " مكاتيب أو أوراق صادرة عن املتهم أو اعتراف قضائي
 :الركن املادي والركن املعنوي جلنحة الفساد وذلك يف مطلبني

 
 الركن املادي: املطلب األول

 
يكونا مرتبطني بعالقة زوجية، ويدخل يتحقق الركن املادي يف جرمية الفساد مبواقعة رجل المرأة دون أن 

يف ذلك أن ال يكون اجلماع قد حصل أثناء فترة العدة من طالق رجعي حيث يعترب الوقاع إذ ذاك مبثابة 
 .استرجاع الرجل للمرأة املطلقة إىل عصمته

و تفسريه وإذا كان مفهوم العالقة اجلنسية ينصرف إىل املواقعة الطبيعية بني الرجل واملرأة، إال أنه يبد
بشكل أوسع حبيث يشمل كذلك إتيان املرأة من اخللف، ألن القانون اجلنائي عندما عاقب على الشذوذ 

ق ج اقتصر فيه على احلالة اليت يكون فيها بني شخصني من جنس واحد، أي بني رجلني  489اجلنسي م 
 .( )أو بني امرأتني

نه إذا كان واحد منهما كذلك يتغري تكييف اجلرمية وال ينبغي أن يكون أحد الطرفني على األقل متزوجا أل
ق ج، كما ال ينبغي أن يكون أحد الطرفني قاصرا حيث  491فيصبح خيانة زوجية عوض فساد، املادة 

املادة –يكون الوصف اإلجرامي أشد وذلك بان يكون هذا الوصف هو املس بعرض سواء كان بعنف 
ذا الوصف هو االغتصاب أي مىت كانت املواقعة بدون أو يكون ه - 485املادة  - أو بدون عنف -484

موافقة املرأة و هذا األخري ال يدخل يف إإلطار احلديث عن اجلرائم اليت ترتكبها النساء بل ما تتعرض له 
 .هذه األخرية من جرائم

 
 :الركن املعنوي: املطلب الثاين

أي إدراك الفاعل حقيقة تصرفه بأن  باعتبار اجلرمية هي جرمية عمدية فإنه وجب توفر القصد اجلنائي
 .الطرف اآلخر ال تربطه به عالقة زواج
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فإذا حتقق القصد اجلنائي بعنصريه العلم واإلرادة يف احلدود السابقة قام الركن املعنوي يف اجلرمية ووجب 
نة، ما مل من القانون اجلنائي بعقوبة تتراوح بني شهر واحد وس 490مسائلة الفاعلني وعقاهبم طبقا للمادة 

يكيف فعلهما تكييفا يؤدي إىل تغليظ العقوبة عليهما، أما إذا انتفى القصد اجلنائي لغلط أو جهل يف واقعه 
وجود رابطة الزوجية بني الطرفني، فإن جرمية الفساد أو أية جرمية أخرى ال تقوم بالنسبة للذي انتفى 

 .القصد اجلنائي لديه
– يعاقب على حماولة اجلنحة إال مبقتضى نص خارج يف القانون وباعتبار جرمية الفساد جنحة فإنه ال

وحيث ال وجود لنص قانوين يعاقب على احملاولة يف جرمية الفساد فإنه ال يسائل  –ق ج  115الفصل 
 من حاول ارتكاب هذه اجلرمية، لكن كيف يتم إثبات هذه اجلرمية؟

  ϖ:إثبات جنحة الفساد 
ال تثبت إال بناء على حمضر  491و  490ئم املعاقب عليها يف الفصلني اجلرا" :من ق ج 93تنصل املادة 

رمسي حيرره أحد ضباط الشرطة القضائية يف حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق 
  "صادرة عن املتهم أو اعتراف قضائي

وفرض على القاضي  286ادة وعليه فاملشرع خرج عن مبدأ حرية اإلثبات اجلنائي املنصوص عليه يف امل
 :وسائل حمددة إلثبات جرمييت الفساد واخليانة الزوجية وهذه الوسائل هي

 :حمضر ضابط الشرطة القضائية الذي حيرره يف حالة التلبس-1
 493وانطالقا من ذلك ومن الفصل  56وقد حدد قانون املسطرة اجلنائية حاالت التلبس حصرا يف املادة 

ضابط الشرطة هو نفسه الذي عاين تنفيذ األفعال املادية للجرمية أو ضبط اجلاين إثر ق ج ينبغي أن يكون 
إجناز الفعل أو حامال إلمارات أو آثار تثبت ارتكابه للفعل، وهذا ال يتأتى يف حالة ضبط اجلاين مطاردا 

احلالة وحيث بصياح اجلمهور دون أن تكون عليه آثار وإمارات تؤكد ارتكابه جرمية الفساد، إذ يف هذه 
ال يوجد اعتراف من اجلاين املطارد بذلك فال سبيل إىل التأكد من األفعال املادية املنسوبة للمطارد إال عن 

 .طريق الشهود، األمر الذي يؤدي يف األخري إىل إثبات هذه اجلرمية بالشهود
ابط يكتفي بتسجيل واحملكمة هي اليت تستخلص حالة التلبس من الواقع الواردة يف احملضر أي أن الض

الوقائع كما شاهدها، وتبقى للمحكمة الصالحية يف استخالص مدى داللة هذه الوقائع على ارتكاب 
 .اجلرمية وبالتايل تقرير وجود حالة التلبس أو عدم وجودها

 :االعتراف املكتوب-2
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ه على أن يوجد ما يثبت وهو أن حيرر املتهم اعترافا بارتكابه اجلرمية سواء كتبه خبط يده أو أماله على غري
 .أنه هو من كتب بالفعل أو هو من أملى ذلك بالفعل كأن يذيل اعترافه بإمضائه

وخيضع اإلثبات املكتوب هو اآلخر يف قيمته اإلثباتية للسلطة التقديرية للمحكمة مثل ما تفعل يف االعتراف 
 .القضائي يف سائر اجلرائم

 :االعتراف القضائي-3
الصادر عن املتهم يف اجللسة العمومية ويعد االعتراف القضائي أرقى األدلة وأكثرها  ويقصد به االعتراف

 .اعتمادا من طرف احملكمة كلمتا كان صريعا منصبا على وقائع اجلرمية ذاهتا دون غموض أو إهبام
من ق م ج حيث حيكم القاضي  286ومع ذلك فللقاضي أن يعمل هبذا االعتراف أم ال طبقا للمادة 

باألسباب الواقعة والقانونية اليت ) القاضي(اقتناعه الصميم وجيب أن يتضمن املقرر ما يربر اقتناعه حسب 
 .ينبين عليها احلكم أو القرار أو األمر ولو يف حالة الرباءة

ويف األخري نشري إىل أنه ال ميكن إثبات جرمية الفساد واخليانة الزوجية إال مبا هو منصوص عليه يف املادة 
ميكن إثبات اجلرائم بأية وسيلة من وسائل اإلثبات ( ): "ق م ج  286من ق ج حيث تنص املادة  493

 ."ما عدا يف األحوال اليت تقضي القانوين فيها خبالف ذلك
 

 جرمية اخليانة الزوجية: املبحث الثاين
 

ري متزوجني بينما إذا لقد جرم املشرع املغريب الفساد حينما يكون طرفا العالقة اجلنسية الغري املشروعة غ
كان واحد منهم على األقل متزوجا فإن احلالة هنا ختتلف إذ تكيف هذه العالقة الغري املشرعة باخليانة 

يعاقب باحلبس من سنة إىل سنتني أحد الزوجني : "من ق ج على أنه  491الزوجية حيث نصت املادة 
هذه احلالة وإال بناء على شكوى من الزوجة أو  الذي يرتكب جرمية اخليانة الزوجية وال جتوز املتابعة يف

 .الزوج اجملين عليه
إال أنه يف حالة غياب الزوج خارج اململكة فإن زوجته اليت تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة ميكن للنيابة العامة 

 ."متابعتها
 .ومن خالل ذلك نعرض فيما يلي الركن املادي والركن املعنوي هلذه اجلرمية

  



15          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 :الركن املادي: املطلب األول
 

يتحقق الركن املادي يف جرمية اخليانة الزوجية كما هو احلال يف جرمية الفساد باملوافقة بني الطرفني إال أن 
االختالف هو أن اخليانة الزوجية ال تتحقق إال بارتباط اجلاين بعقد زواج حيث الزوج مرتكب اجلرمية يعد 

مشاركا، وينبغي هلذه اجلرمية كي تكيف باخليانة الزوجية أن  فاعال أصليا والطرف اآلخر غري املتزوج يعد
 .تكون الحقة على عقد الزواج الصحيح، ففي اخلطبة مثال ال تتحقق اجلرمية

وإذا كانت النصوص املنظمة جلرمية اخليانة الزوجية مل تتعرض للحل عندما يكون أحد الطرفني يف العالقة 
غري متزوج فإن الفقه قد اهتدى وكذا القضاء، إىل اعتبار صفة  اجلنسية غري املشروعة متزوجا ومشاركه

الزوجية تشكل طرفا مادية يف اجلرمية ألهنا تغري من وصفها من جنحة الفساد إىل جنحة اخليانة الزوجية 
ويشدد بالتايل عقاهبا ويف نفس الوقت تشكل ذات الصفة، طرفا شخصيا مشددا للعقوبة ترتبط بشخص 

ر هذه الصفة تنتهي أخريا إىل أن تصبح طرفا خمتلطا عينيا وشخصيا يف نفس الوقت، الفعل ولذلك تواف
والقضاء سائر على اعتبار الظروف املختلطة كالظروف العينية من حيث أثرها على املسامهني واملشاركني 

الظروف : "وبالتايل فالطرف غري املتزوج يعاقب بنفس عقوبة الزوج يف جرمية اخليانة الزوجية وذلك ألن
العينية املتعلقة باجلرمية واليت تغلظ العقوبة أو ختفضها، تنتج مفعوهلا بالنسبة جلميع املسامهني أو املشاركني 

 .( )"يف اجلرمية ولو كانوا جيهلوهنا
 

 الركن املعنوي: املطلب الثاين
 

ي، أو كان يف حالة ال يتحقق القصد اجلنائي إذا انتفى اإلدراك عن الفاعل كما إذا كان مصابا خبلل عقل
سكر غري اختياري، أو يف حالة ختدير أو تنومي، لكن إذا كان تناول املسكر أو املخدر اختياريا وبدون 

ضرورة فإن املسؤولية تبقى قائمة، وخيرج من هذا اإلطار إذا كان عنصر االختيار غري متوفر كما هو احلال 
كم يف حالة انتفاء رضى الرجل واستعمال املرأة ويبدو تطبيق نفس احل - ق ج 486املادة –يف االغتصاب 

وكما أشرنا سابقا فإن اجلهل بالرابطة الزوجية ال حيول دون معاقبة املشاركة يف . وسائل للضغط عليه
جرمية اخليانة الزوجية بنفس عقوبة الزوج، بينما جهل الزوج بوجود هذه الرابطة أو العقد حيول دون 

 .ميكن تكييف اجلرمية حينها بالفسادحتقيق القصد اجلنائي لديه و
منع على النيابة العامة حتريك الدعوى العمومية إذ مل  491والبد من اإلشارة إىل أن املشرع يف املادة 
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يتقدم زوج اجلاين بشكاية يطلب فيها املتابعة باستثناء احلالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 
ان الزوج متغيبا خارج املغرب وامرأته تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة، فإنه ميكن السالفة وهي حالة ما إذا ك

 .للنيابة العامة أن تتابعها دون أن يتوقف األمر على شكاية الزوج املتغيب
ومعىن ذلك أن للنيابة العامة سلطة تقديرية إلثارة " ميكن للنيابة العامة متابعتها"والنص استعمل عبارة 

 .إثارهتا، وذلك حسب تقديرها لظروف ممارسة املرأة للفساداملتابعة أو عدم 
وكما ميكن للزوج إثارة الشكوى ضد زوجته فإنه ميكن أن يتنازل عنها ويضع حدا للمتابعة اجلنائية 

تنازل أحد الزوجني عن شكايته يضع حدا ملتابعة الزوج أو الزوجة : " 492للزوجة إذ ينص الفصل 
ال يستفيد مشارك الزوجة وال "ويتابع الفصل يف فقرته األخرية ". انة الزوجيةاملشتكى هبا عن جرمية اخلي

وال حيول عدم إثارة الشكوى من طرف الزوج اجملين عليه دون  "مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل
 .متابعة الشريك كان متزوجا أم عازبا حسب منطقو املادة املذكورة

 جرمية اإلجهاض: املبحث الثالث
 جرمية اإلجهاض من اجلرائم املرتكبة ضد نظام األسرة واليت حرمها اإلسالم على اعتبار أن اجلنني به تعترب

وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقكم : (روح وقتل النفس ال يكون إال باحلق مصداق لقوله تعاىل
 .( ) )وإياهم

من  458إىل  449ا نصوص خاصة املواد من لقد تعرض املشرع اجلنائي املغريب جلرمية اإلجهاض وأفرد هل
فلم تكن مثة  1963يونيه  17القانون اجلنائي، أما قبل صدور القانون اجلنائي احلايل املطبق ابتداءا من 

نصوص جترم اإلجهاض صراحة إال أن نية املشرع على ما يبدو وكانت تسري يف هذا االجتاه وذلك بعد 
يعاقب على الدعاية والتحريض على التقليل من اإلجناب الذي  1939يوليوز  10إصداره ظهري 

 .والتناسل
و الذي قرر  453وقد كان السبب الوحيد الذي مسح معه القانون باإلجهاض هو الذي تضمنته املادة 

اإلعفاء من العقاب إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة األم من اخلطر مىت قام به طبيب أو جراح عالنية وبعد 
من ق  455و  453مرسوم بتغيري املادتني  1967طة اإلدارية مث صدر بتاريخ فاتح يوليوز إخطار السل

ال عقاب على : "كما يلي 453ومبوجبه أصبح نص املادة  1939 – 7 – 10ج وإلغاء ظهري 
اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة احلفاظ على صحة األم مىت قام به طبيب أو جراح بإذن من الزوج وال 

اإلذن إذا ارتأى أن حياة األم يف خطر غري أنه جيب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي  يطالب هبذا
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واحلقيقة أن هذا التعديل يتسم باملرونة اليت تؤدي يف الواقع إىل إباحة اإلجهاض يف ..." للعمالة أو اإلقليم
إما من جراء اغتصاب أغلب حاالت احلمل الغري املرغوب فيه ال سيما من طرف املرأة اليت محلت كرها 

أو نتيجة عالقة جنسية مع أحد احملارم، وذلك التقاء العار والفضيحة وحتت القهر النفعي ونبذ األسرة 
واجملتمع فتقدم إىل حماولة التخلص منه بأية طريقة كالشعوذة والدجل كما تتم االحتماء باألعشاب 

إىل أطباء عدميي الضمري الذين يتخذون من والوصفات اليت يصنعها العجائز والدجالون وهناك من يلجا 
اإلجهاض سببا للكسب الغري الشريف على حساب نساء حوامل ال ميلكن حىت التفكري يف عواقب ما 

 .يقدمن عليه
الواليات املتحدة (والتقديرات بالنسبة هلذا النوع من اجلرائم جتاوزت املائيت ألف جرمية سنويا يف و م أ 

 .( )وأ يف فرنساواملوقف أس) األمريكية
ولقيام جرمية . وبعد هذه اللمحة عن تطور اإلجهاض يف القانون املغريب جيدر بنا أن حندد عناصر اجلرمية

 :اإلجهاض يستلزم توافر العناصر التالية
 أوال نشاط مادي يأتيه اجلاين

 .انتفاء اخلطر على األم بغياب ضرورة احملافظة على صحتها: ثانيا
 ائيالقصد اجلن: ثالثا
 

 نشاط مادي: املطلب األول
 

يتمثل هذا العنصر يف كل فعل أو سلوك يأتيه اجلاين على احلامل ستهدف من خالله وضع حد حلياة 
اجلنني، هذا ومل يفرق املشرع بني سلوك وآخر ووسيلة وأخرى، فالوسائل ليست بذات أمهية يف نظر 

لقضاء، على حياة اجلنني حيث جاء يف املادة القانون كقاعدة، إذ يتوافر النشاط بكل فعل يؤدي إىل ا
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أهنا كذلك برضاها أو بدونه سواء كان ذلك : "449

بواسطة طعام أو شراب أو عقاقري أو حتايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس 
ا نتج عن ذلك موهتا فعقوبته السجن من عشر إىل درهم، وإذ 5000إىل  120سنوات وغرامة من 

مبا يفيد أن النص يطبق حىت يف احلاالت تستعمل اإلجهاض فيها وسائل وإن كانت تبدو " عشرين سنة
مشروعة يف ظاهرها فإهنا تسهل مع ذلك عملية اإلجهاض مثل األلبسة الضيقة جدا وممارسة رياضات ال 

أو ركوب اخليل ولكن يف هذه احلالة يتعني أن يثبت القصد  تصلح للحوامل كاجلري أو محل األثقال



18          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 .( )اجلنائي
من ق ج كل صور النشاط املكونة للركن املادي يف جرمية اإلجهاض  449ومل يعدد املشرع يف املادة 

وإمنا سرد بعض األمثلة هلذا النشاط كإعطاء احلامل طعاما أو شرابا أو أي عقار من العقاقري أو ممارسة 
ومعىن هذا أن كل وسيلة استعملت بقصد إسقاط اجلنني " أو أية وسيلة أخرى"ولذلك أردف قائال  العنف

كما أن املشرع مل يعتد يف . من رحم األم قبل الوقت احملدد للوضع يكون الركن املادي جلرمية اإلجهاض
نني بغرض إسقاطه املادة السابقة مبدة احلمل أو عمر اجلنني ومبعىن أن إتيان أي نشاط مادي يضر باجل

 .يعاقب عليه مهما كان عمر هذا اجلنني
ال أثـر له على قيام اجلرمية فيستوي أن توافق  449مث إن رضى املـرأة احلامل دائمـا يف إطار املادة 

على إجهاضها أو ترفض وجتهض رغما عنها أو عن طريق االحتيال عليها كإعطائها مواد أو عقاقري دون 
: من ق ج وهي 454اها وموافقتها تطبق عليها العقوبة املخففة الواردة يف املادة علمها، ويف حالة رض

 "درهم 500إىل  120احلبس من ستة أشهر إىل سنتني وغرامة من "... 
وهكذا فبمجرد إتيان الفعل املادي لإلجهاض تقوم به اجلرمية التامة إذا هي حتققت النتيجة أما إذا مل تتحقق 

حماولة مادامت هذه األخرية معاقبة مبقتضى نص وإن كان املشرع ركز على  فإننا سوف نكون بصدد
بإجهاض "ق ج اليت عاقب فيها كل من قام  449احملاولة يف صورة اجلرمية املستحيلة كما يظهر يف املادة 

 وهذا يعين فحىت ولو كانت املرأة غري حامل بالفعل تقوم اجلرمية مادام "امرأة حبلى أو يظن أهنا كذلك
 .( ) اجلاين استعمل وسيلة اإلجهاض وهو يعتقد خطأ أهنا حامل

كما قتوم اجلرمية إذا كانت استحالة حدوث النتيجة راجعة إىل الوسيلة املستعملة لإلجهاض حيث عاقبت 
حىت ولو كانت األدوية أو املواد أو األجهزة أو األشياء "... على املساعدة على اإلجهاض  455املادة 

و الذي محل املشرع على معاقبة الفاعل " سائل فعالة لإلجهاض غري قادرة عمليا على حتقيقهاملقترحة كو
حىت ولو كان اإلجهاض مستحيال ابتداء، كما يف حالة غياب احلمل أن جترميه لإلجهاض لغري ضرورة مل 

نة حقها يف تكن الغاية منه محاية اجلنني فقط ولكن أيضا من اجل محاية السالمة اجلسدية للمرأة وصيا
 .احلياة

 انتفاء ضرورة احملافظة على صحة األم: املطلب الثاين 
فإن املشرع ال يعاقب على اإلجهاض إذا  1967يوليوز  1من ق ج املعدلة مبرسوم  453بناء على املادة 

تطلبته إما ضرورة احلفاظ على صحة األم كأن كانت هذه األخرية مصابة باضطرابات هرمونية يصعب 
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اف الرتف بعد الوالدة أو كانت مصابة بسرطان يف عنق الرحم إىل غري ذلك من األسباب اليت معه إيق
تستوجب اإلجهاض حمافظة على صحة احلامل وإما باألحرى لضرورة إنقاذ حياهتا اليت يستدعي إسقاط 

. 453املادة اجلنني فورا وإال أدى األمر إىل وفاهتا ففي هاتني احلالتني يسمح باإلجهاض باالعتماد على 
وإذا كان املشرع قد رخص اإلجهاض ومنع املعاقبة عليه بسبب وجود خطر على األم احلامل فإن ذلك 
مشروط بان يقوم بالعملية طبيب أو جراح وبكيفية عالنية، أما إن قام بذلك غريمها كاملمرض أو القابلة 

الظروف الصحية إجهاض املرأة احلبلى فإهنما يعاقبان يف هذه احلالة على جرمية اإلجهاض حىت ولو اقتضت 
وذلك كله حرصا من املشرع على ضمان سالمة املرأة احلامل اليت تقتضي حالتها إجهاضها، ألن عملية 

 .( ) اإلجهاض حمفوفة باملخاطر يقتضي إجراؤها أطباء متخصصني
اجلراح إجراء عملية  أما إذا انتفت اخلطورة على صحة األم احلامل أو حياهتا فال يسمح للطبيب نفسه أو

  .اإلجهاض حتت طائلة العقاب على هذه اجلرمية

 القصد اجلنائي: املطلب الثالث
 

اإلجهاض جرمية عمدية قوامها القصد اجلنائي أما إذا حصل نتيجة خطأ فال عقاب عليه ويقوم القصد 
 .اجلنائي يف هذه اجلرمية على عنصري العلم واإلرادة

 أن املرأة حامل فإن كان جيهل ذلك وأدى اعتداؤه عليها إىل اإلجهاض فال العلم مؤداه أن يدرك اجلاين-
 .( ) يسأل عن هذا األخري وإن كان يسأل عن جرمية ضرب أو جرح أو إعطاء مادة ضارة

ق  449هذا ومل يتطلب املشرع العلم اليقيين بوجود احلمل وإمنا اكتفى بالعلم الظين حيث جاء يف املادة 
 ."...أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أهنا كذلكمن أجهض "... ج 

وهذا يعين أن الشخص إذا مل يكن واثقا ومتأكدا من احلمل وكان لديه جمرد احتمال مرجح فإن هذا 
 .القدر الراجح من العلم يكفي لتوافر عنصر العلم

يف الواقع إذ أنه حيمل وقد انتقد بعض الفقه موقف املشرع هذا باعتباره ينطوي على تشدد وغلو ال حمل له 
 .الفاعل مسؤولية ظنونه واالحتماالت اليت تدور يف خلده ويتخذ منها سندا ملسؤولياته

تعترب اإلرادة جوهر القصد اجلنائي يف جرمية اإلجهاض وتعين اجتاه إرادة اجلاين إىل إتيان النشاط  :اإلرادة
فاإلرادة هنا متتد لتشمل النشاط والنتيجة معا أما اإلجرامي وحتقيق النتيجة أي الفتك باجلنني والقضاء عليه 

إذا مل تنصرف إرادة الشخص إىل حتقيق هذه النتيجة فال يسأل عن جرمية اإلجهاض ولو حتققت النتيجة 
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 .فعال
كما أن الباعث ال تأثري له على اجلرمية ألنه ليس عنصرا من عناصرها فسواء كان اجلاين مدفوعا إىل جرميته 

م أو التشفي أو كان مدفوعا إليها بغرض مساعدهتا واإلشفاق عليها كما ال يهم أن يقع فعل بروح االنتقا
 .اإلجهاض على محل مشروع أو غري مشروع فالقانون حيمي النوعني معا من احلمل

وهكذا فإن اقصد اجلنائي يف جرمية اإلجهاض ال يتوافر إال بثبوت عنصري العلم واإلرادة إذ بذلك 
ة عناصرها ويعاقب فاعلها بأشد العقوبات إذا اقترنت بظرفني اثنني أساسيني كما يدخل تستكمل اجلرمي

 .الشديد يف نطاق أعمال املساعدة والتحريض على اإلجهاض
 موت اجملين عليها-أ

ق ج هي  449من املادة  2إذا ترتب عن اإلجهاض موت املرأة احلامل فإن العقوبة مبقتضى الفقرة 
وسواء مت اإلجهاض مبوافقة املرأة احلامل أو بدون موافقتها فالعقوبة " شرين سنةالسجن من عشر إىل ع"

 .املشددة السالفة الذكر تطبق يف كال احلالتني
جازت للمحكمة احلكم على الفاعل باحلرمان من أحد أو اكثر من احلقوق املشار  451كما أن املادة 
من ق ج واملساعدين  455رضني بنص املادة من ق ج كما يشمل ظرف التشديد احمل 40إليها يف افصل 
 .من القانون اجلنائي 451حسب املادة 

 اعتياد اجلاين على اإلجهاض- ب
االعتيـاد هو تكرار قيام اجلـاين بالعملية اجملرمة حىت صارت عـادة له كالطبيب اليت اشتهر بإجهاض 

ما شدد العقاب على هذا النصف الراغبات يف ذلك بدون ضرورة وبذلك كان املشرع موفقا أو حمقا حين
إذا ثبت أن مرتكب اجلرمية ميارس األفعال : "من ق ج اليت جاء فيها 450من اجملرمني املعتادين يف املادة 

املشار إليها يف املادة السابقة بصفة معتادة ترفع عقوبة احلبس إىل الضعف يف احلالة املشار إليها يف الفقرة 
بة هي السجن من عشرين إىل ثالثني سنة يف احلالة املشار إليها يف الفقرة وتكون العقو 449األوىل من ق 
  "...449الثانية من ق 

هذا ومل حيدد املشرع عدد املرات اليت يتحقق هبا االعتياد حيث يبقى األمر متروكا لتقدير القضاء الذي 
ة على حدة وظرف يتحقق من قيام عنصر االعتياد بالنسبة لكل متهم حسب ظروف ومالبسات كل قضي

التشديد ال يسري إال يف حق اجلاين من الغري أما إذا أجهضت األم نفسها عدة مرات فال يتوافر يف حقها 
تستهدف باألساس مواجهة أولئك الذين حيترفون اإلجهاض  450هذا الظرف املشدد ألن املادة 
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 .ويشجعون عليه
 املساعدة والتحريض على اإلجهاض- ج

 451العقاب على أعمال التحريض واملساعدة على اإلجهاض حيث نصت املادة  لقد تشدد املشرع يف
األطباء واجلراحون ومالحظو الصحة وأطباء األسنان والقابالت واملولدات : "من القانون اجلنائي على أن

والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب األسنان أو الصيدلية وعمال الصيدليات والعشابون واملضمدون 
األدوات اجلراحية واملمرضون واملدلكون واملعاجلون بالتسبب والقابالت العرفية الذين يرشدون إىل  وبائعو

وسائل حتدث اإلجهاض أو ينصحون باستعماهلا أو يباشروهنا يعاقبون بالعقوبات املقررة يف أحد الفصلني 
ان عن مزاولة وحيكم على مرتكب اجلرمية عالوة على ذلك باحلرم. على حسب األحوال 450و 449

 ."إما بصفة هنائية أو ملدة حمدودة. 87املهنة املقرر يف الفصل 
وهذا الفصل يعدد أصحاب الصفات الذين إذا مارسوا اإلجهاض شددت العقوبة عليهم وهو يعترب 

مرتكبا للفعل اجلرمي ليس فقط من يقوم باإلجهاض بل أيضا الذين يرشدون إىل استعمال وسائل حتدث 
وهذا ينطوي على . ينصحون هبا وال يعتربهم مشاركني فقط يف اجلرمية بل مسامهني فيهااإلجهاض أو 

ق ج وذلك ألن صور املساعدة أو  129خروج عن األحكام املتعلقة باملشاركة املقررة يف املادة 
 .من جهة 129التحريض فيهما أوسع نطاقا من تلك اليت أتى هبا الفصل 

باحلبس من شهر إىل سنتني وغرامة من  455فقد عاقبت عليه املادة وبالنسبة للتحريض على اإلجهاض 
درهم أو بإحدى العقوبتني وهذه العقوبة واجبة كيفما كانت طريقة اإلجهاض وبغض  2000إىل  120

النظر عن النتيجة اليت أدت إليها أي سواء وقع اإلجهاض فعال أم مل يقع، وحسب املادة السالفة الذكر 
ات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء كيفما كان نوعها أو عرضها تتحقق نفس العقوب

للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أهنا معدة لإلجهاض 
لى إثر حىت ولو كانت األدوية أو األشياء املقترحة غري قادرة عمليا على حتقيق اإلجهاض غري إذا حتقق ع

من القانون اجلنائي  449العمليات واألعمال املشار إليها سابقا فإن العقوبات املنصوص عليها يف الفصل 
 .تطبق على القائمني بالعمليات أو األعمال املذكورة
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  جرمية قتل األم لوليدها: املبحث الرابع

ه العادية وقد يقترن بظرف ختتلف ظروف ارتكاب القتل العمد من حالة إىل أخرى فقد يرتكب يف صورت
من ظروف التشديد أو بعذر من األعذار القانونية املخففة ويعترب جـرمية قتل األم لوليـدها اليت حنن 

 .( )بصدد دراستهـا من األعذار القانونية املخففة يف جرمية القتل العمد
قتل الطفل من أي كان ولو ابتداء من القرون الوسطى وعلى مستوى القوانني الوضعية ظهرت قوانني جترم 

كان من أحد والديه الذي يعاقب حتما باإلعدام إن هو اقترف هذه اجلرمية الشنعاء تأسيسا على أن هذا 
الطفل بريء وال ذنب له، إال أن بعض املفكرين وألسباب اجتماعية قاموا بانتقاد هذه الشدة يف معاقبة 

ونادوا بضرورة التخفيف من عقاب هذه اجلرمية وبالفعل  قاتل الطفل الوليد خصوصا إذا كان أبا أو أما له
تعكس هذه النظرة فجعلت من قتل الوليد جرمية قتل  20و  19فإن بعض التشريعات اجلنائية يف القرنني 

والقانون اجلنائي البلجيكي ) 302املادة (عمد خمفف ال سيما بالنسبة لألم كالقانون اجلنائي الفرنسي مثال 
 حني جند تشريعات أخرى كالتشريع املصري مل تقرر هذا العذر، حيث أخضعت كل يف) 369املادة (

 .( )االعتداءات اليت تقع على حياة الطفل للنصوص املتعلقة جبرمية القتل العادية
إال أن األم  ..." :ق ج بقوله 397واملشرع املغريب نص على هذه اجلرمية يف الفقرة الثانية من الفصل 

أصلية أو مشاركة يف قتل وليدها تعاقب بالسجن من مخس سنوات إىل عشر وال يطبق  سواء كانت فاعلة
 ."هذا النص على مشاركيها وال على املسامهني معها

وهكذا استنادا إىل افصل السالف الذكر جند أن املشرع املغريب خفف العقوبة على األم فقط يف حالة قتلها 
ومن مث وجب أن تقوم عالقة األمومة الطبيعية بني الطفل .. .لطفلها الوليد دون غريها كاألب أو اجلد

الوليد والقاتلة وهذه العالقة وحدها تكفي للتخفيف وال حاجة إىل اشتراط أن يكون الوليد نتيجة عالقة 
زوجية شرعية كما أن البواعث اليت دعت األم لقتل وليدها ال عرب يف تقرير هذا العذر يف القانون املغريب 

الباعث كامنا يف اتقاء العار والفضيحة أو الفقر، والعذر املمنوح لألم القاتلة ال يكون له حمل إال  فقد يكون
إذا كان الطفل وليدا، لكن املشرع املغريب مل يضع ضابطا يسمح بالتفرقة بني مرحلة الوليد وغريها من 

يث الوالدة دومنا حتديد دقيق مراحل حياة الطفل وقد تأثر يف ذلك باملشرع الفرنسي الذي أورد عبارة حد
 .للفترة اليت تبدأ فيها هذه املرحلة وتنتهي

منذ انفصاله على رحم األم  397وبالرجوع إىل الفقه جنده يعترب الطفل وليدا يسري على قاتله الفصل 
بكيفية تسمح بتوجيه االعتداء إليه مباشرة حىت ولو كان احلبل السري مل يقطع بعد يف حني أن بعض 



23          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

ريعات املقارنة قامت بتحديده يف أزمنة متباينة حيث اعترب بعضها أن هذه الفترة ال تتعدى فترة الوالدة التش
بالنسبة للقانون اجلزائي الكوييت وهناك من جيعلها يوما واحدا وعلى كل حال فالذي يستفاد من مواقف 

سنوات وهو حتديد وإن كان  هذه التشريعات املقارنة أهنا كلها مل جتعلها فترة طويلة جدا لشهور أو
لن تكون أطول من  397املشرع املغريب مل يقل به صراحة إال أن املؤكد أن هذه املدة يف ضوء املادة 

 .ذلك
ق ج هو عذر خاص باألم وبالتايل فهو عذر شخصي ال  397وعذر التخفيف املنصوص عليه يف املادة 

يف الفقرة  130كني معها يف قتل الوليد حسب املادة تستفيد منه إىل األم دون باقي املسامهني أو املشار
وال تؤثر الظروف الشخصية اليت ينتج عنها تشديد أو ختفيف أو إعفاء من العقوبة إال بالنسبة ملن "الثانية 

حىت ولو كان هذا املشارك هو األب أو األخ أو األخت فالنص صريح يف قصر هذا العذر على  "تتوفر فيه
 .األم دون سواها

 
 الـــجـــرائم العــــــامة: الفـــــرع الثــــــاين

يقصد باجلرائم العامة مجيع أنواع اجلرائم اليت خترج عن دائرة اجلرائم اخلاصة بالنساء، سواء منها اجلرائم 
املاسة بالنظام العام، أو األمن العام، أو جرائم التزييف والتزوير، أو جرائم االعتداء على األشخاص، أو 

 .األموال، أو اجلرائم املاسة بنظام األسرة واألخالق العامةعلى 
جرمية، بلغ عدد  634وبالرجوع إىل اإلحصائيات اجلنائية مبنطقة مكناس سنجد أنه قد مت تسجيل 

 :، وذلك كما هو مبني يف اجلدل التايل2004متهمة خالل سنة  1025املتهمات فيها 
 جرائم االعتداء على األشخاص جرائم أخرى جرائم اآلداب جرائم االعتداء على األموال

 26 167 82 359عدد اجلرائم 
 4.10% %26.34% 12.93% 56.63النسبة املئوية 

 26 286 96 617عدد املتهمات 
 مبنطقة مكناس 2004جدول خاص جبرائم النساء املرتكبة خالل سنة 

وجرائم ) مبحث أول(خاص يف وبناءا على هذه املعطيات سنركز على دراسة جرائم االعتداء على األش
 .)مبحث ثالث(و اجلرائم املاسة باألخالق العامة يف ) مبحث ثاين(االعتداء على املوال يف 
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 :جرائم االعتداء على األشخاص: املبحث األول
 

ويف احلفاظ . يعد احلق يف احلياة ويف السالمة البدينة من أمسى احلقوق الطبيعية اليت يتمتع هبا اإلنسان
 .ا حفاظ على حقه يف الوجود والبقاءعليهم

وعلى هذا األساس فإن القوانني اجلنائية على اختالف مشارهبا يف مجيع الدول وعلى مر العصور، حترص 
 .على محاية اإلنسان من االعتداءات اليت قد يتعرض هلا

كل أفعال واملشرع اجلنائي املغريب مل خيرج عن هذا النهج، حيث شدد يف عقاب جرمية القتل وجرم 
االعتداء اليت قد يتعرض هلا الشخص سواء يف جسده أو شرفه أو حريته الشخصية، وحىت األفعال اليت قد 

 .متس حبرمة مسكنه
وبالرغم من هذه احلماية القانونية اليت توفرها التشريعات اجلنائية لألفراد، فإن الواقع يعرف تزايدا يف هذا 

فإذا أخذنا مثال منوذج مدينة مكناس سنجد أن  .جال أو النساءالنوع من اجلرائم سواء يف أوساط الر
من جمموع اجلرائم املرتكبة من طرف النساء % 26.34جرائم االعتداء على األشخاص تشكل نسبة 

 :جرمية سيأيت تفصليها حسب اجلدول املوايل 167، حيث بلغ عددها 2004خالل سنة 
) سب، قذف(االعتداء على شرف األشخاص ) لعنفالضرب، اجلرح، ا(نوع اجلرمية القتل االيذاء 
 االعتداء على حرمة السكن

 7 35 117 8عدد امللفات املسجلة 
 18 50 209 9عدد املتهمات 

 جدول خاص بتوزيع جرائم االعتداء على األشخاص
الضرب واجلرح املؤدي إىل (من جمموع اجلرائم املرتكبة % 70,05هكذا شكلت جرائم االيذاء نسبة 

، الضرب %10,26، الضرب واجلرح باستعمال السالح بنسبة %0,85دون نية إحداثه بنسبة  املوت
 .(%42,74العنف بنسبة % 46,15واجلرح العمديني بنسبة 

% 4,79يف حني مل تتعدى جرائم القتل نسبة % 20,96وجرائم االعتداء على شرف األشخاص بنسبة 
 . %4,20وجرائم االعتداء على حرمة املسكن نسبة 

 .جلرائم اإليذاء) مطلبا ثانيا(على أن خنصص ) مطلب أول(وعليه سنتطرق جلرمية القتل يف 
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 جرمية القتل: املطلب األول
 

تعد جرمية القتل من أبشع اجلرائم اليت عرفتها البشرية منذ األزل، ونظرا خلطورهتا فقد أفردت هلا 
( بة اإلعدام بغض النظر عن ظروف ارتكاهبا التشريعات السماوية والوضعية القدمية على حد السواء عقو

، اما التشريعات احلديثة فقد ميزت بني القتل العمد والقتل اخلطأ وأفردت له عقوبات تتفاوت حسب )
 .ظروف ارتكاب اجلرمية

 :القتل العمد-1
والقتل العمد . يقصد بالقتل العمد قيام إنسان بإزهاق روح إنسان آخر قصدا وبدون مربر شرعي

 .ن، قتل بسيط يرتكب يف صورته العادية، وقتل مشدد يقترن بظروف التشديدنوعا
كل من : "من القانون اجلنائي الذي جاء فيه 392نص املشرع املغريب على القتل العادي يف الفصل 

 ."تسبب عمدا يف قتل غريه يعد قاتال ويعاقب بالسجن املؤبد
ر نشاط من اجلاين يستهدف به إزهاق روح إنسان، وعليه فإن جرمية القتل العمدي ال تتحقق إال بصدو

وأن يؤدي هذا النشاط إىل وفاة اجملين عليه، ويستوي أن حتدث الوفاة حال االعتداء أو أن تتراخى زمنا 
 .طاملا توافرت عالقة السببية بينها وبني فعل القتل

اء على إنسان حي وإزهاق روحه هذا إىل جانب توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين باجتاه إرادته إىل االعتد
 . ( ) مع علمه بأن حمل اجلرمية إنسان حي وأن من شأن فعله أن يرتب وفاة هذا اإلنسان

وإذا كان املشرع اجلنائي قد عاقب على القتل العمد البسيط بالسجن املؤبد، فإنه عاقب عليه يف نصوص 
 .ظروف التشديد املشار إليها يف تلك النصوصمتفرقة من اجملموعة اجلنائية باإلعدام مىت اقترن بظرف من 

وترجع أسباب التشديد إما إىل اقتران القتل جبناية أو ارتباطه جبناية أو جنحة، وإما إىل نفسية اجلاين 
 .وقصده كسبق اإلصرار، أو إىل كيفية تنفيذ اجلرمية كالترصد والتسميم

قتل األصول، قتل األطفال الذين يقل سنهم كما قد تعود إىل صفة اجملين عليه، ويدخل يف هذا اإلطار 
 .عن الثانية عشرة، بالضرب أو اجلرح أو العنف أو اإليذاء أو بتعمد حرماهنم من التغذية أو العناية

هذا وقد تعرض املشرع لبعض حاالت القتل العمد اليت ختفف فيها العقوبة كقتل األم لوليدها، والقتل 
العنف اجلسيم، والقتل املرتكب هنارا لدفع تسلق أو كسر سور أو املرتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو 

حائط أو مدخل مرتل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاهتما، وقتل الزوج لزوجته وشريكها عند مفاجأهتما 
 .متلبسني جبرمية اخليانة الزوجية
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س سنوات يف من القانون اجلنائي إىل احلبس من سنة إىل مخ 423وهكذا ختفض العقوبات طبقا للفصل 
اجلنايات املعاقب عليها باإلعدام أو السجن املؤيد، باستثناء جناية قتل األصول اليت ال يستفيد فيها اجلاين 

 .من أي عذر خمفض للعقوبة، وجرمية قتل األم لوليدها اليت تبقى فيها العقوبة جنائية
 
 :القتل اخلطأ-2

لك فإن العنصر املادي فيها يتكون من نشاط إرادي تعد جرمية القتل غري العمدي من جرائم النتيجة، لذ
يقوم به اجلاين دون أن يقصد منه قتل الضحية، ونتيجة إجرامية تتمثل يف موت اجملين عليه مع وجود 

 .عالقة سببية بني الفعل والنتيجة
واحلذر إخالل املتهم عند تصرفه بواجبات احليطة : "أما العنصر املعنوي فقوامه اخلطأ الذي يعرف بأنه

اليت يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يقضي تصرفه إىل حدوث النتيجة اإلجرامية وهي 
 .( )"وفاة اجملين عليه يف حني كان ذلك يف استطاعته

يتضح من هذا التعريف أن جوهر اخلطأ غري العمدي هو إخالل بالتزام عام يفرضه الشارع هو االلتزام 
 .( )حليطة واحلذر واحلرص على احلقوق واملصاحل اليت حيميها القانونمبراعاة مقتضيات ا

فأشار  432ذكر املشرع املغريب صور اخلطأ اليت تقوم هبا املسؤولية اجلنائية عن القتل اخلطأ يف الفصل 
وعاقب عليه . إىل عدم التبصر وعدم االحتياط وعدم االنتباه واإلمهال وعدم مراعاة النظم والقوانني

 .بس من ثالثة أشهر إىل مخس سنوات وغرامة من مائتني ومخسني إىل ألف درهمباحل
وإذا كانت هذه اجلرمية ال تتحقق فيها املسامهة واملشاركة مثلما ال تتحقق فيها ظروف التشديد اليت قد 

 من القانون 434تقترن بالقتل العمد، فإهنا مع ذلك ختضع لظريف تشديد مت التنصيص عليهما يف الفصل 
حيث تضاعف العقوبة إذا كان اجلاين قد ارتكب اجلنحة وهو يف حالة سكر أو كان قد ( ) اجلنائي 

حاول التخلص من املسؤولية اجلنائية أو املدنية اليت قد يتعرض هلا وذلك بفراره عقب وقوع احلادث أو 
 .بتغيري حالة مكان اجلرمية أو بأية وسيلة أخرى

 
 جرائم اإليذاء: املطلب الثاين

 
تشمل جرائم اإليذاء كل األنشطة اليت من شأهنا أن تصيب اإلنسان يف جسمه أو صحته بالضرر دون أن 

تطال حياته، كالضرب أو اجلرح أو إعطاء مواد ضارة بالصحة وغريها من الوسائل اليت يستهدف هبا 
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 .( )اجلاين االعتداء على جسم الضحية أو النيل من صحته
اختالف أنواعها يف الركن املادي ويف حمل االعتداء، يف حني شكل القصد  وتشترك جرائم اإليذاء على

اجلنائي معيار التفرقة بينها، حيث يتم التمييز يف هذا اإلطار بني جرائم اإليذاء العمدية وجرائم اإليذاء غري 
 .العمدية

يتحقق الركن املادي و. تقوم جرائم اإليذاء العمدية، كسائر اجلرائم، بتوافر الركنني املادي واملعنوي
بصدور نشاط من اجلاين يترتب عنه إصابة جسد إنسان حي باألذى مع قيام عالقة السببية بني الفعل 

منه بعض صور هذا النشاط املتمثلة يف الضرب  400والنتيجة، وقد أورد القانون اجلنائي يف الفصل 
يؤدي ذلك إىل متزيقها، وال  الذي يتحقق بكل مساس بأنسجة اجلسم عن طريق الضغط عليها دون أن

يشترط لقيام جرمية الضرب أن يترك أثرا باجلسم كاالمحرار باجللد أو التورم، كما ال يشترط أن حيدثه 
اجلرح الذي حيدث نتيجة إصابة أنسجة جسم اجملين ( ). اجلاين بأداة معينة أو أن يستخدم أعضاء جسده
عنف، وهو صورة من صور العدوان املادي على جسم ال. عليه بتمزقات سواء كانت ظاهرية أو داخلية

اإليذاء وهو ( ). الضحية عن طريق استعمال القوة دون الضرب أو اجلرح كتقييد الضحية أو قص شعره
 .لفظ عام يشمل مجيع الصور السابقة وغريها من وسائل وأفعال االعتداء اليت متس سالمة اجلسد

مىت اجتهت إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع علمه بأنه يوجه  أما القصد اجلنائي هلذه اجلرائم فيتحقق
 .نشاطه إىل إيذاء جسم إنسان حي

ويتم حتديد عقوبة جرائم اإليذاء العمدية حسب الضرر الالحق بالضحية، حيث تتغري العقوبة ومعها 
 .الوصف القانوين للجرمية تبعا لنتائج هذا الضرر

ء اخلفيف، الذي مل خيلف أثرا باجلسم ومل يلحق أملا بالضحية، يف هكذا يعاقب على العنف أو اإليذا
املنظم حملاكم اجلماعات واملقاطعات بغرامة يتراوح مبلغها بني  1974يوليوز  15من ظهري  30الفصل 

أما اإليذاء غري اخلفيف الذي ال خيلف عجزا أو مرضا أو خيلف عجزا ال ( ). مائة وعشرين ومائتني درهم
باحلبس من شهر واحد إىل سنة وغرامة من مائة  400ه عشرين يوما، فقد عاقبت عليه املادة تتجاوز مدت

وعشرين إىل مخسمائة درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، وإذا خلف اإليذاء عجزا تتجاوز مدته 
احلبس من سنة إىل ثالثة سنوات وغرامة من  -401حسب الفصل -عشرين يوما فإن العقوبة تصبح 

 .ة وعشرين إىل ألف درهممائ
أما إذا نتج عن اإليذاء عاهة دائمة فإن الوصف القانون للجرمية يتغري من جنحة إىل جناية لتكون العقوبة 
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بفقد عضو  402السجن من مخس إىل عشر سنوات، وقد مثل املشرع اجلنائي للعاهة الدائمة يف الفصل 
 .أو أية عاهة دائمة أخرىأو بتره أو احلرمان من منفعته أو العمى أو العور 

لكن إذا ما نتج عن اإليذاء موت الضحية دون توفر نية القتل لدى اجلاين فإن العقوبة ترتفع إىل السجن 
 .من عشر إىل عشرين سنة

وتشدد العقوبة يف جرائم اإليذاء العمدية كلما توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو محل السالح أو إذا ما 
 .ضد أحد أصوله ارتكب اجلاين اإليذاء

أما األعذار املخففة للعقاب، فتقوم كلما كان اجلرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو 
العنف اجلسيم أو لدفع تسلق أو كسر هنارا أو إذا ارتكب نتيجة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة جبرمية 

 .اخليانة الزوجية
ترك مع جرائم اإليذاء العمدية يف الركن املادي، فإهنا ختتلف أما جرائم اإليذاء غري العمدية فإن كانت تش

وقد تعرض املشرع اجلنائي هلذا النوع من . عنها يف الركن املعنوي، حبيث ينتفي فيها القصد اجلنائي
الذي نص على أن كل من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه  433اجلرائم يف الفصل 
ظم والقوانني يف جرح غري عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن األشغال أو عدم مراعاته الن

الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام يعاقب باحلبس من شهر إىل سنتني وغرامة من مائة وعشرين إىل 
 .مخسمائة درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط

ه وهو يف حالة سكر أو إذا حاول إذا ارتكب اجلاين جرميت 434وتضاعف هذه العقوبة مبقتضى املادة 
  .التخلص من املسؤولية اجلنائية أو املدنية اليت قد يتعرض هلا

 
 جرائم االعتداء على األموال: املبحث الثاين

 
أصبحت جرائم االعتداء على األموال من أخطر اجلرائم اليت هتدد استقرار اجملتمعات على املستوى 

 .االقتصادي
حسب طبيعة فعل االعتداء والغاية منه، إىل جرائم تتجه فيها نية اجلاين إىل وتنقسم جرائم األموال، 

وجرائم . االستيالء على مال الغري حمل اجلرمية، ويدخل يف نطاقها جرائم السرقة، النصب، خيانة األمانة
يستهدف من ورائها الفاعل إتالف املال قصد اإلضرار بصاحبه، من أمهها جرائم اإلحراق والتخريب 

 .اإلتالفو
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هذا إىل جانب نوع جديد من اجلرائم اليت ظهرت بفعل التطور الذي عرفته دائرة املعامالت املالية ويتعلق 
 .األمر جبرائم الشيك

واملالحظ من خالل اإلحصائيات أن املرأة أقل ارتكابا هلذا النوع من اجلرائم إذ مل تسجل خالل سنة 
وذلك كما هو مبني يف اجلدول %  12.93سبة جرمية وذلك بن 82مبدينة مكناس سوى  2004
 .أسفله

 نوع اجلرمية السرقة النصب خيانة األمانة الشيك إضرام النار
 5 24 1 8 44عدد امللفات املسجلة 

 5 30 1 10 50عدد املتهمات 
 جدول خاص بتوزيع جرائم االعتداء على األموال

السرقة املوصوفة بنسبة % 40,90سبة السرقة العادية بن% (53,66فقد شكلت جرمية السرقة نسبة 
، وتزوير %95,84عدم توفري مؤونة شيك بنسبة % (29,27وجرائم الشيك نسبة %) 59,10

أما خيانة األمانة فتكاد تكون منعدمة، هذا ومل % 9,76وجرمية النصب نسبة %) 4,16الشيك بنسبة 
 .%6,10تسجل جرمية إضرام النار سوى نسبة 

 .فإننا سنركز على دراسة جرمية السرقة وجرائم الشيك، وذلك يف مطلبني واعتبارا هلذه النتائج
 

 جرمية السرقة: املطلب األول
 

من اختلس عمدا ماال مملوكا للغري يعد سارقا ويعاقب باحلبس : "من القانون اجلنائي 505جاء يف املادة 
 ."من سنة إىل مخس سنوات وغرامة من مائتني إىل مخسمائة درهم

ذه املادة يتبني أن املشرع املغريب قد عرف السرقة متييزا هلا عن بعض جرائم األموال من خالل ه
كالنصب وخيانة األمانة، وحدد يف نفس الوقت عناصر قيامها، واليت تتجلى يف ركن مادي يقوم على 
 عنصرين أساسيني مها فعل االختالس، الذي عرفه جرسون بأنه عبارة عن االستيالء على حيازة الشيء

 .، وقوع فعل االختالس على مال مملوك للغري( )على غري علم وبدون رضا صاحبه أو حائزه السابق
وركن معنوي، فما دامت جرمية السرقة جرمية عمدية فإهنا ال تقوم إال بتوافر قصد جنائي لدى اجلاين، 

لوكا لغريه وبدون مبعىن أن يكون هذا األخري على علم حلظة اقترفه لفعل االختالس بأنه يأخذ ماال مم
 .( )رضاه
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وتعرض املشرع لعقوبة السرقة البسيطة واعتربها جنحة تأديبية فعاقب عليها باحلبس من سنة إىل مخس 
سنوات وغرامة من مائتني إىل مخسمائة درهم، إال أنه تشدد يف عقاهبا إذا كانت موصوفة بسبب اقتراهنا 

ن اجلنائي ليتغري بذلك وصفها اجلنائي من جنحة إىل بظرف من ظروف التشديد املنصوص عليها يف القانو
 .جناية

وخيتلف اجلزء اجلنائي يف السرقات املوصوفة حسب الظروف املشددة اليت اقترنت هبا، حيث تكون 
عقوبتها السجن املؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حامال لسالح سواء كان ظاهرا أو خفيا، أو إذا 

حدهم فقط، يف الناقلة ذات احملرك اليت استعملت لنقلهم إىل مكان اجلرمية أو احتفظوا به، أو احتفظ به أ
 .من القانون اجلنائي 507خصصت هلروهبم، وذلك طبقا للفصل 

أما السرقة اليت ترتكب يف الطرق العمومية أو يف نطاق السكك احلديدية أو املوانئ أو املطارات وغريها 
، فيعاقب عليها بالسجن من عشرين إىل ثالثني سنة مىت 508من األماكن الوارد ذكرها يف الفصل 

وتتمثل هذه الظروف  509اقترنت بظرف واحد على األقل من ظروف التشديد املشار إليها يف افصل 
يف استعمال العنف أو التهديد به أو التزي بغري حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، 

ا من طرف شخصني فأكثر، استعمال التسلق أو الكسر من اخلارج أو وقوع السرقة ليال أو ارتكاهب
، كسر األختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو مرتل ( )الداخل أو نفق حتت األرض أو مفاتيح مزورة

مسكون أو معد للسكىن أو أحد ملحقاته، استعمال ناقلة ذات حمرك لتسهيل السرقة أو اهلروب، 
 .عامل أو متعلم مهنة يف مسكن مستخدمه أو معلمه أو حمل عمله أو جتارته ارتكاب السرقة من طرف

هذا ويعاقب على السرقة املقترنة بظرفني على األقل من هذه الظروف بالسجن من عشر إىل عشرين 
سنة، وختفض هذه العقوبة إىل النصف إذا اقترنت السرقة بظرف واحد من الظروف املشار إليها يف 

 .قانون اجلنائيمن ال 510الفصل 
وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع املغريب كما نص على الظروف املشددة للعقاب حدد األعذار املعفية منه، 

أن السارق يعفى من العقاب إذا كان املال املسروق مملوكا لزوجه أو ألحد  534حيث جاء يف املادة 
قاربه أو أصهاره إىل الدرجة الرابعة فال فروعه، أما إذا كان املال مملوكا ألحد أصول السارق أو أحد أ

 ( من القانون اجلنائي 535جتوز متابعته إال استنادا على شكوى من اجملين عليه، وذلك حسب الفصل 
(. 
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 جرائم الشيك: املطلب الثاين
 

قوم أصبح الشيك يف الوقت املعاصر حيتل مكانة مهمة يف املعامالت التجارية واملدنية باعتباره أداة وفاء ت
 .مقام النقد

ونظرا هلذا الدور الفعال فقد أحاطه املشرع املغريب بنظام زجري عرف تطورات هامة واكبت التطور 
من  70االقتصادي واالجتماعي للمملكة، فكانت أوىل املقتضيات الزجرية للشيك تلك الواردة بالفصل 

تبس بدوره على ضوء اتفاقية واملق 1935املأخوذ من القانون الفرنسي لسنة  1939يناير  19ظهري 
املتعلقة بالقانون املوحد للشيك، بعد ذلك مت إلغاء هذه املقتضيات وتعويضها  1931جنيف لسنة 

إال أنه بسبب تفاقم اجلرائم املتعلقة بالشيك وحتت تأثري العوامل ( ) من القانون اجلنائي  534بالفصل 
ة ومواكبة التطورات الدولية أصبح من الضروري سن الدولية واحلاجة امللحة جللب االستثمارات اخلارجي

اليت  1996تشريع جديد يأخذ بعني االعتبار هذه العوامل كلها، فكان أن صدرت مدونة التجارة سنة 
 .( ) تضمنت مقتضيات جديدة لزجر هذه اجلرائم

اءت بأحكام من مدونة التجارة اليت ج 316من القانون اجلنائي باملادة  543هكذا مت تعويض املادة 
 .جديدة فيما خيص اجلرائم املتعلقة مبؤونة الشيك واجلرائم املرتبطة بتغيري حقيقة الشيك

تشمل اجلرائم املرتبطة مبؤونة الشيك، عدم توفري مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقدميه، تعرض الساحب 
احب أو موكله بصفة غري صحيحة لدى املسحوب عليه، قبول أو تظهري شيكات الضمان، إصدار الس

شيكات رغم األمر املوجه إليه من البنك أو خرقا للمنع القضائي الصادر ضده، تصريح املسحوب عليه 
مبؤونة تقل عن تلك املوجودة والقابلة للتصرف، عدم أداء املسحوب عليه لبعض الشيكات على سبيل 

 .أهنا األكثر شيوعاإال أننا سنخص بالذكر جنحة عدم توفري مؤونة شيك على اعتبار . الضمان
من املدونة التجارية لتحقيق جنحة إغفال عدم توفري املؤونة أو عدم كفايتها ضرورة  316تتطلب املادة 

وجود الشيك كورقة جتارية، والشيك الذي حيظى باحلماية اجلنائية هو ذلك الصك املسلم من قبل 
من مدونة التجارة، وحمرر وفق الشروط  240مؤسسة بنكية أو هيئة مماثلة، خمول هلا ذلك طبقا للمادة 

دومنا اعتداد بتوفر كل البيانات من عدمه، أما الشيك احملرر على ورق  -239طبقا للمادة - القانونية
 .عادي أو املسحوب على غري مؤسسة بنكية فيبقى سندا عاديا

ر شيكا بدون هذا إىل جانب انعدام الوصية أو عدم كفايته عند تقدمي الشيك لألداء، فكل من أصد
 .رصيد، أو دون كفايته ال يعد مرتكبا جلنحة إغفال املؤونة أو عدم كفايتها إال إذا تقدم املستفيد للوفاء
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ويعاقب على جرمية عدم توفري املؤونة باحلبس من سنة إىل مخس سنوات، وغرامة يتراوح مبلغها بني 
يمة الشيك أو من اخلصاص، وجيوز من ق% 25ألفني وعشرة آالف درهم دون أن تقل قيمتها عن نسبة 

للمحكمة أن ختفض العقوبة احلبسية أو تسقطها إذا قام الساحب بتوفري املؤونة أو بإكماهلا داخل أجل 
كما ميكن للمحكمة أن حتكم، كعقوبات إضافية، باملنع القضائي من . عشرين يوما، من تاريخ التقدمي

سنوات، باستثناء تلك اليت متكنه فقط من سحب إصدار الشيكات خالل مدة تتراوح بني سنة ومخس 
مبالغ مالية لدى املسحوب عليه أو الشيكات املعتمدة، أو أن تأمر بنشر ملخص احلكم القضائي باملنع يف 

 .اجلرائد اليت تعينها وطبقا للكيفية اليت حتددها وذلك على نفقة احملكوم عليه
 الشيك فتشمل تزييف أو تزوير الشيك، قبول تسلمه أما اجلرائم اليت يكون موضوعها تغيري احلقيقة يف

مزورا أو مزيفا أو تظهريه أو ضمانه ضمانا احتياطيا مع العلم بذلك، استعماله مزورا أو مزيفا أو حماولة 
 .ذلك

وتقوم البنية املادية هلذه اجلرائم على أربعة عناصر تتجلى يف قيام اجلاين بتغيري احلقيقة يف الشيك، و أن يتم 
ذا التغيري وفقا إلحدى الطرق املنصوص عليها قانونا؛ تزوير مادي أو معنوي؛ أن يوجد عنصر اإلضرار ه

 .( ) و أن يتوفر القصد اجلنائي اخلاص لدى اجلاين
وختضع هذه اجلرائم لنفس عقوبة جرمية عدم توفري مؤونة الشيك إىل جانب احلكم مبصادرة الشيكات 

وأيضا املواد واآلالت واألجهزة اليت استعملت أو اليت كانت معدة إلنتاج املزيفة أو املزورة وتبديدها، 
 .هذه الشيكات وذلك بأمر قضائي

 :اجلرائم املاسة باألخالق العامة: املبحث الثالث
تشمل اجلرائم املاسة باخلالق حسب التقسيم الذي أورده املشرع املغريب يف اجملموعة اجلنائية، جرائم 

 ...جرائم اإلخالل العلين باحلياء، هتك العرض، الفساد انتهاك اآلداب وتضم
وجرائم إفساد الشباب والبغاء وتشمل على وجه اخلصوص التحريض على الفساد واالجتار يف البغاء 

والدعارة، أما جرمية السكر العلين فلم يرد ذكرها ضمن هذا التقسيم وإمنا مت تنظيمها مبقتضى نص خاص 
 .خالق العامةرغم أهنا جرمية متس باأل

ويشكل هذا النوع من اجلرائم النسبة األكرب من بني اجلرائم املرتكبة من طرف النساء مبدينة مكناس، إذ 
شكلت منها جرمية التحريض %  56,63وذلك بنسبة  2004جرمية خالل سنة  359بلغ عددها 

وجرمية السكر % 33,15وجرمية الفساد % 35,09على الفساد، كما سيتم تبيينه يف اجلدول أسفله، 
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 .أما جرائم هتك العرض واإلخالل باحلياء فلم تسجل نسبة مهمة% 28,41العلين 
 نوع اجلرمية السكر العلين الفساد التحريض على الفساد هتك العرض اإلخالل العلين باحلياء

 7 5 126 119 102عدد امللفات املسجلة 
 10 8 283 190 126عدد املتهمات 

 رائم املاسة باألخالق العامةجدول خاص بتوزيع اجل
واعتمادا على هذه اإلحصائيات سنقوم بدراسة كل من جرمية التحريض على الفساد يف مطلب أول 

 .وجرمية السكر العلين يف مطلب ثاين
 

 جرمية التحريض على الفساد : املطلب األول
 

تربط بينهما عالقة إذا كان الفساد حسب تعريف املشرع املغريب هو مواقعة رجل المرأة دون أن 
زوجية، فإن التحريض عليه يقصد به كل فعل صادر عن اجلاين يستهدف من ورائه استدراج الغري أو 

 .مساعدته أو تشجيعه على ممارسة الفساد أو الدعارة
من القانون اجلنائي، كل من أعان أو  498هكذا يعد مرتكبا جلنحة التحريض على الفساد طبقا للفصل 

ارسة البغاء أو جلب أشخاص للبغاء بأية وسيلة كانت، أو استخدم أو استدرج أو رعى ساعد أو محى مم
شخصا، قاصرا كان أم بالغا، من اجل ممارسة الدعارة ولو برضائه أو عاش مع شخص يتعاطى عادة 

 .البغاء
ى حىت تكتمل عناصر قيام جرمية التحريض على الفساد اشترط املشرع ضرورة توفر القصد اجلنائي لد

اجلاين وذلك بان تتجه إرادته إىل ارتكاب أحد هذه األفعال مع علمه بان نشاطه يستهدف حتريض الغري 
 .على الفساد أو الدعارة

وثبوت ارتكاب اجلرمية يعاقب اجلاين باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وغرامة يتراوح قدرها بني مائتني 
احلبس من سنتني إىل مخس سنوات وغرامة من  ومخسني وعشرة آالف درهم، وترفع هذه العقوبة إىل

 499مخسمائة إىل عشرين ألف درهم مىت اقترنت اجلرمية بأحد الظروف املنصوص عليها يف الفصل 
واملتمثلة يف استعمال اإلكراه أو استغالل السلطة أو محل السالح، أو إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت يف 

ون اجلاين زوج الضحية أو أحد أصوهلا أو ممن هلم سلطة حق قاصر دون سن الثامنة عشر، أو أن يك
عليها أو من املكلفني باملسامهة يف حماربة البغاء أو محاية الصحة أو الشبيبة أو احملافظة على النظام العام، 
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 .أو أن يكون موظفا أو رئيسا دينيا
و املسريين للفنادق أو ، للحائزين واملكلفني أ502ورتب املشرع هذه العقوبة أيضا، مبقتضى الفصل 

البنسيونات أو النوادي أو أي حمل آخر يستعمله اجلمهور، أو مفتوح يف وجهه إذا اعتادوا أن يستقبلوا يف 
هذه األماكن أو ملحقاهتا أشخاصا ممن يتعاطون البغاء، حيث يعاقبون باحلبس من سنتني إىل مخس 

نية احلكم بسحب الترخيص من احملكوم سنوات وغرامة من مخسمائة إىل عشرين ألف درهم مع إمكا
 .عليه واألكثر من ذلك جواز احلكم بإغالق احملل إما بشكل مؤقت أو هنائي

ويعترب كذلك مرتكبا هلذه اجلرمية كل من حرض أو شجع أو سهل الدعارة أو الفساد للقاصرين من 
ية إن كانوا دون اخلامسة الذكور أو اإلناث بشكل اعتيادي إن كانوا دون الثامنة عشرة، أو بصفة عرض

 .عشر من عمرهم
ويعاقب هبذه الصفة باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وغرامة يتراوح مبلغها بني مائة وعشرين ومخسة 

وكل من قام علنا جبلب أشخاص ذكورا أو إناثا قصد حتريضهم على الدعارة بواسطة . آالف درهم
ى يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وغرامة من مائة إشارات أو أقوال أو كتابات أو بأية وسيلة أخر

 .وعشرين إىل مخسمائة درهم
إىل إمكانية احلكم العقوبة إضافية باملنع من حق أو أكثر  504هذا وقد أشار املشرع املغريب يف افصل 

 من القانون اجلنائي وباملنع من اإلقامة ملدة تتراوح بني مخس 40من احلقوق املشار إليها يف الفصل 
 .وعشر سنوات

كذلك كل من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء يف حمالت 
أو أمكنة تتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما يستعمله اجلمهور، ويعاقب باحلبس من شهر واحد إىل 

 .درهم 500إىل  120سنتني وغرامة من 
 

 ينجرمية السكر العل: املطلب الثاين
 

عرفت اخلمر يف القانون املغريب عدة تنظيمات منذ عهد احلماية إال أن كل القوانني اليت نظمتها مل تدخل 
 .ضمن نصوص املدونة اجلنائية وإمنا أتت على شكل مراسيم وقرارات خاصة

شتنرب  20ففي عهد احلماية صدرت عدة قوانني حترم اخلمر، منها الظهري الشريف الصادر بتاريخ 
 30املتعلق باملعاقبة على السكر العلين وعن اإلدمان على شرب املسكرات، والقانون الصادر يف  1914
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 .املتعلق باملعاقبة على السكر العلين 1929يوليوز 
وبعد حصول املغرب على االستقالل صدر قانون جديد ينظم اخلمر ألغى مجيع مقتضيات القوانني 

مبثابة قانون يتعلق  1967نونرب  14املؤرخ يف  724.66ي رقم السابقة، ويتعلق األمر باملرسوم امللك
 .باملعاقبة على السكر العلين

وقد حدد هذا املرسوم يف فصله األول عناصر قيام جنحة السكر العلين يف ضرورة توافر حالة السكر 
اك حبيث البني الذي يعترب درجة ثانية من درجات السكر يفقد فيها الشخص قدرته على التمييز واإلدر

 .يصبح عدمي التوازن وغري قادر على التحكم يف تصرفاته
والعالنية، فالقانون املغريب ال يعاقب على جمرد الشرب وال السكر إال إذا كان بينا وعالنيا، وتتحقق 

العالنية مىت وجد الشخص يف حالة السكر يف أماكن عمومية كاألزقة أو الطرق أو املقاهي أو يف أماكن 
هذا إىل جانب القصد اجلنائي الذي يتحقق باجتاه إرادة الشخص إىل شرب اخلمر عن . لعموميرتادها ا

طواعية مع علمه بأنه يشرب مسكرا، أما إذا كان جيهل بأن ما يشربه مشروب مسكرا أو إذا ما اكره 
 .على تناوله بأي وسيلة من وسائل اإلكراه فإن من شان ذلك أن يعفيه من العقاب

على هذه اجلرمية باحلبس ملدة تتراوح بني شهر واحد وستة أشهر وغرامة من مائة  ويعاقب املشرع
ومخسني إىل مخسمائة درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، وتضاعف هذه العقوبات إذا صاحب 

 .حالة السكر العلين أفعال تقلق راحة العموم ومتس بسالمة اجملتمع
ة السكر العلين ظرفا مشددا للعقوبة، حبيث تكون عقوبة احلبس هذا وتعترب حالة العود يف ارتكاب جرمي

إجبارية يف حالة العود األول، أما يف حالة العود الثاين فيصدر احلكم بأقصى عقوبيت احلبس والغرامة 
املذكورة يف الفصل األول، وميكن للمحكمة يف هذه احلالة أن متنع احملكوم عليه، كعقوبة إضافية، عن 

من القانون اجلنائي ملدة سنتني على  26عدد من احلقوق املنصوص عليها يف الفصل  مزاولة حق أو
 61األكثر كما ميكن إضافة إىل ذلك أن تطبق عليه أحد التدابري االحترازية املنصوص عليها يف الفصل 

اع القضائي من القانون اجلنائي واملتمثلة يف املنع من اإلقامة ملدة تتراوح بني سنتني وعشر سنوات، اإليد
داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية الذي يستمر إىل حني عالج الشخص املأمور بإيداعه، الوضع 

 .القضائي داخل مؤسسة للعالج ملدة ال تتجاوز سنتني، والوضع القضائي داخل مؤسسة فالحية
د أوجب على كل يف األخري جتدر اإلشارة إىل أن املشرع املغريب يف الفصل الرابع من هذا املرسوم ق

شخص أيا كان سواء ينتمي إىل السلطة العمومية أم ال، تقدمي كل شخص وجد يف حالة سكر بني يف 
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 .أماكن عمومية إىل أقرب مركز للشرطة حفاظا على األمن العام وسالمة اجملتمع
املنطقة متيل  إن ما ميكن مالحظته من خالل دراستنا ألنواع جرائم النساء مبنطقة مكناس أن املرأة يف هذه

إىل ارتكاب جرائم األخالق، خاصة جرمية الفساد والتحريض عليه، وجرائم االعتداء على األشخاص، 
خاصة جرائم الضرب واحلرج والسب والشتم، بنسبة تفوق بكثري جرائم االعتداء على األموال و هذا 

 .األنثويةيؤكد لنا النظرية اليت تربط بني نوع اجلرمية املرتكبة وطبيعة املرأة 
وإذا ما كانت هذه هي أنواع جرائم املرأة مبنطقة مكناس، فهل ختتلف من املدينة إىل القرية؟ وهل هي 

  نفس األنواع اليت يرتكبها الرجل أم أنه خيتص بأنواع أخرى؟
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  تطور إجرام المرأة واختالفه عن إجرام الرجل: الفصل الثاني

 
واملكان ) الفرع األول(سوي تقتضي منا رصد تطور هذه الظاهرة يف الزمان إن مقاربة ظاهرة اإلجرام الن

 .)الفرع الثالث(وذلك قبل أن نقوم بإجراء مقارنة بني إجرام املرأة وإجرام الرجل ) الفرع الثاين(
 إجرام املرأة بني املاضي واحلاضر: الفرع األول

ملواضيع املعقدة، وذلك لندرة املراجع اليت تناولتها إن احلديث عن إجرام املرأة منذ نشأة البشرية يبدو من ا
 .باستثناء ما جاء به القرآن والسنة عن األقوام السابقة وباستثناء بعض املدونات القدمية

نتحدث فيه عن بعض اجلرائم املرتكبة من طرف " مبحث أول"وسنتناول إجرام املرأة عرب التاريخ يف 
 .ثاين على إحرام املرأة يف املغرباملرأة يف القدمي، لنقتصر يف مبحث 

 
 إجرام املرأة عرب التاريخ: املبحث األول

 
إن احلديث عن بداية إجرام املرأة يقودنا إىل البحث عن بداية اإلجرام، ولعل أول وأقدم جرمية قتل 

نه ألخيه وقد حدثنا عنها اهللا سبحا(واتل عليهم وصلت إىل علمنا هي جرمية قتل أحد أبناء سيدنا آدم 
نبا ابين آلدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر،   :وتعاىل يف كتابه العزيز
، وبذلك يؤكد لنا ( ) قال ألقتلنك ) :مث يتم سبحانه وتعاىل يف نفس السورة (فطوعت له نفسه قتل
ذه األرض ارتكبها رجل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين جرمية ارتكبت يف ه)القرآن الكرمي بأن أول

وليس امرأة، ويستحيل معرفة أول جرمية ارتكبتها املرأة وذلك النعدام الدالئل على ذلك بينما ميكننا 
معرفة بعض اجلرائم اليت ارتكبتها املرأة من خالل بعض القوانني والشرائع القدمية واليت ترجع لقرون قبل 

 ."محو رايب"ومدونة " بت عشتار"وشريعة " أورمنو"امليالد، ومن بينها ما يسمى بشريعة 
ق م إحدى املواد اليت تعاقب الزوجة اليت أغرت مبفاتنها  2003-2111" أورمنو"حيث جاء يف مدونة 

فكانت تبيح الفساد مبفهومه الواسع، " لبت عشتار"رجال آخر والذي أدى إىل مضاجعتها، أما مدونة 
 .ة أقل مستوى من املرأة العفيفةوإن كان ينظر إىل الزانية غري املتزوجة نظر

فقد تضمنت ما كان يعرف بالبغاء املقدس حيث كانت البنت تقدم إىل املعبد " محو رايب"أما مدونة 
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–وعموما فاملمارسات اجلنسية يف كل تلك املدونات اليت مت ذكرها مل تكن تعترب الزنا ( ). تقربا لآلهلة 
إخالل بالنظام  -واخليانة الزوجية مبفهوم القانون املغريبباعتباره مفهوم يشمل كل من جرمية الفساد 

 .العام بل اعتداء على حقوق الزوجية مىت كانت املرأة متزوجة
ولقد حدثنا القرآن الكرمي على قصص األقوام السابقة، حيث جاء فيها قصصا عن بعض النساء اللوايت 

 .ارتكبت بعض اجلرائم ومنها امرأة لوط، وزوجة العزيز
ن امرأة لوط خانت زوجها وأصرت على عناده وقد كان جزاؤها وجزاء قومه ما قاله وملا جاءت إن أ

إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا   :سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز(رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا
 امرأته كانت من الغابرينحنن اعلم مبن فيها لننجينه وأهله إال ).( ) ظاملني، قال إن فيها لوطا قالوا 

فقد  - أما عن زوجة العزيز الذي كان وزيرا للملك على خزائن مصر يف عهد أحد ملوك املكسوس
كانت تتردد بإظهار حماسنها ومفاتنها على سيدنا يوسف فانتهزت فرصة وجوده يف بيتها يوما، 

صرارها وبعد أن أراد فأوصدت األبواب وقالت له أقبل علي فقد هيأت لك نفسي فرفض يوسف رغم إ
الفرار أمسكت به من اخللف فمزقت قميصه وأنكرت ما فعلته ودخل يوسف السجن حيث لفقت له 

 ) ( ) :هتمة حماولة اغتصاهبا، وقد جاء ذلك يف الكتاب العزيز واآلية طويلة نذكر منها قوله تعاىل
 )...وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه وغلقت األبواب وقالت هيت لك(

 .وقد جاءت الكتب السماوية األخرى أيضا حمرمة على املرأة بعض األفعال
أما يف العصر اجلاهلي من كثر ما كانت ترتكبه املرأة من جرائم كلها متعلقة بالزنا من شرب للخمر 

والرقص يف احلانات كان العرب خيشون أن تزداد عندهم البنت بل إهنم كانوا يقتلوهنا أو يدفنوهنا وهي 
وإذا : (ويف متقبل عمرها وذلك جتنبا للعار واخلزي الذي قد تأتى به وقد جاء يف ذلك قوله تعاىل حية

بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على 
 .( ) )هون أم يدسه يف التراب أال ساء ما حيكمون

 كثرية كانت مباحة، إذ أن الزنا وشرب اخلمر مثال مل يكن حمرما وبدخول اإلسالم حرم على املرأة أفعاال
ومع أن اإلسالم يف بداية نزول الرسالة مل حيرم ذلك حترميا مطلقا بل كان ذلك تدرجييا حيث كان يف 
البداية حيرم على املرء أن يسمح البنته أن تزين مع شخص يف بيت أبيها وكما أن اخلمر كذلك كان 

الصالة فقط، وكـذلك الشأن جملموعة من األفعال اليت جاء حترميها اليوم أكملت لكم  حيرم إتيانه يف
أصبح احلالل معروفا واحلرام معروفا  .( )   :تدرجييا لكـن وبرتول اآلية(دينكم وأمتمت عليكم نعميت
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ال  ورضيت لكم اإلسالم دينا إخالل للمرأة بتلك القواعد سببا يف معاقبتها وهي يف ذلك)وأصبح أي
 .ختتلف عن الرجل

وبعد مرور أربعة عشر قرنا من الزمن تغري األمر يف كثري من الدول، إذ ارتفعت نسبة إجرام املرأة بتناقص 
حدة القوانني الرادعة وبالتخفيف من حجم العقوبة وهو احلال يف الدول العربية و اإلسالمية وكذلك 

ادى هبا الفرنسيون مثل احلرية، هذه احلرية اليت انتشر الدول الغربية إذ بسبب جمموعة من املبادئ واليت ن
احلديث عنها يف وسائل اإلعالم الغربية، مث حدف بعض اجلرائم ونقلها من احملظور إىل ما هو اكثر من 

 .املندوب، حيث بدأت الشرعنة لدور الدعارة وتقنني ممارسة الفساد
واج نفس اجلنس أي أن املرأة ميكنها أن تتزوج ففي أملانيا مثال ذهب املشرع األملاين إىل السماح بز

بقرينتها وكذلك الرجل وهو ما شاع يف كثري من الدول كالواليات املتحدة األمريكية حيث أصبح 
 .الفساد حقا للمواطنني يف تلك الدولة

أصبح عند بعض الدول من القطاعات اليت تشجع على السياحة فمىت  ( )و اجلرائم مثل الفساد والبغاء
انت احلرية يف املمارسة اجلنسية كان األمر استقطابا واستدراجا للسياج وبالتايل إنعاش االقتصاد ك

 .الوطين
أما البغاء فقد أصبح ظاهرة عاملية أي أن هناك منظمات أصبحت متخصصة يف البغاء وأصبح احلديث 

انية واليت أصبح هلا فروع يف عن البغاء كجرمية منظمة ومثال ذلك مجعية الثالوث الصينية والياكوزا الياب
 .( )معظم الدول األوربية واألسيوية

إن التطور الذي عرفه إجرام املرأة تارخييا يؤكد على أن إجرام املرأة يتغري بتغري تعامل القانون قاعدة 
ة وعقوبة مع ذلك اإلجرام ومرد ذلك التعامل أيضا إىل التغريات االقتصادية واالجتماعية والدينية والفكري

 للمجتمعات لكن هل يشكل املغرب استثناءا عن القاعدة؟
 

 إجرام املرأة يف املغرب: املبحث الثاين
 

للحديث عن تاريخ إجرام املرأة املغربية وهل كانت يف السابق مرتكبة إجرام أم ال، نشري أن املرأة املغربية 
فع البعض إىل اعتبار أن إجرام منذ عهد قدمي يف املغرب مل يكن إجرامها معروفا ومشهورا، وهذا ما د

املرأة ال يف املاضي وال يف احلاضر كان يتسم بكونه إجراما متخفيا، وألن التاريخ مل يسجل يف الغالب 
عن املرأة إال ما هو ظاهر فاجلدير بنا أن نشري أن املغرب منذ تاريخ قدمي قد حكمته امرأة وذلك يف عام 
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غرب عرف بعض النسوة حبفظهم للقرآن وامتيازهن يف علوم ، وبعد دخول اإلسالم إىل امل( )هـ 828
الدين وبدخول املستعمر إىل البالد كان للمرأة دورها يف رد املستعمر فهي من كان يعد الرجل ومنهم 

 . ( )بعض النساء من منقطة زمور باخلميسات وبعض النسوة يف جبال الريف
ا مل تكن خترج إىل العمل خارج حدود بيتها، إال بأهن - االستعمار–وقد عرفت املرأة قبل ذلك الوقت 

بعد دخول املستعمر وذلك هبدف البحث عن وسائل العيش ونظرا لوجود ووفرة املزارع اليت كانت بأيد 
املستعمرين إال أن ذلك دفع باملرأة إىل االختالط بغريها من املغاربة الذكور وكذلك االختالط باألجانب 

ول يف احملظور وبدأت بإظهار ما كان متخفيا حيث خالهلا بدأت بعض دور وقد أدى هبا ذلك إىل الدخ
حفظ القرآن وبعض اخلرييات تستقبل األبناء الغري الشرعيني والذين كانوا يضعوهنم عند أبواب تلك 

 .املؤسسات
 وال شك أن املرأة كما سبق ذكره كانت ال تقدم على بعض أنواع اجلرائم مثل جرائم احلريق واالعتداء

على العرض والسرقة واجلرائم املضرة باملصلحة العامة واجلرائم السياسية بل إن إجرامها كان منحصرا يف 
 .جرائم مثل اإلجهاض وقتل املواليد و الفساد ونادرا اخليانة الزوجية وهي جرائم تتعلق اكثر بأنوثتها

اإلسالمية الزال ضئيال نسبته يف كل  ورغم أن نسبة إجرام املرأة ال يف املغرب وال يف بقية الدول العربية
إال أن ( ) جرمية مرتكبة  2745دولة من دول املغرب العريب مثال ترتكب املرأة جرمية واحدة مقابل 

هذه النتيجة رغم صحتها ليست حقيقة دائمة وإمنا شاهنا شان كل شيء يف احلياة قابلة للتغري إذا تغريت 
خرية يف معظم الدول تقريبا حيث اقترن وضع املرأة يف اجملتمع عناصرها، وهو ما لوحظ يف السنوات األ

بارتفاع ملحوظ يف نسبة ما ترتكبه من جرائم إىل إمجايل ما يقع من جرائم وكذا ارتفاع معدل جرائم 
 .النساء بصفة عامة وتغري أمناطها

ا األخري أيضا إال أنه فمع أن نسبة اإلجرام مقارنة مع الرجل مل تتغري وذلك بسبب ارتفاع نسبة إجرام هذ
 .إذا نظرنا إىل جرائم املرأة منفردة فإننا سنجده يف تصاعد مستمر وهو ما تعرب عنه اإلحصائيات

 :ونعرض فيما يلي إحصائيات عن بعض جرائم النساء يف مدينة مكناس
( )  2002-2001إحصائيات عن بعض اجلنايات واجلنح من حمكميت االستئناف واالبتدائية سنوات 

 .( ) 2004سنة و
 

2004  
 السنة 2001-2002
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 نوع اجلرمية 
 القتل 6 9

 السرقة 42 50
 السكر العلين 13 126

 الفساد والتحريض عليه 176التحريض عليه  283الفساد و 190
 اخليانة الزوجية 17 12

 
ه، إذ وانطالقا من ذلك يتضح االرتفاع اخلطري يف بعض اجلرائم كالسكر العلين والفساد والتحريض علي

وجرمة الفساد والتحريض على الفساد  2004و 2002أن السكر العلين ازداد بنسبة مثان مرات ما بني 
 .تضاعفت هي األخرى إىل مرة ونصف وذلك مبرور سنتني فقط

والشك أن هذا االرتفاع له أسباب ومسبباته، فقلة مصادر العيش وقلة العمل وهشاشة البيئة االجتماعية 
ية واألخالقية اليت تعيش فيها املرأة اجملرمة سيحول هبا ال حمالة إىل البحث عن وسائل واألسرية والدين

 .للعيش كالفساد الذي قد يدفعها إىل ارتكاب جرائم أخرى معه كالسرقة والسكر إىل غري ذلك
ا كما أن تكاثر حانات اخلمر وكذا هجرة القرويات للبحث عن عمل يف املدينة وسوء تربية الفتاة أدى هب
إىل ارتكاب اجلرمية وهي مل تبلغ بعد سن الرشد، ويالحظ االرتفاع وإن كان بسيطا يف عدد السجينات 

، دليل على أن املرأة املغربية ال 2003و 2002سنة وذلك ما بني سنيت  20اجلاحنات والبالغني أقل من 
وفيما يلي جدول عن عدد تعد استثناءا من نساء الدول العربية إذ أن نسبة إجرامها يف تزايد مستمر 

 .سنة 20السجينات البالغات أقل من 
سنة واحملكومات بصفة هنائية يف املغرب ما بني  20جدول عن املعتقالت البالغات من العمر أقل من 

 .( ) 31/12/2003و 31/12/2002
 عدد السجينات عدد السجينات

 السنة
 أنواع اجلرائم

31-12-2004 31-12-2002  
 لى األشخاصاالعتداء ع 6 5

 االعتداء على األموال 23 18



42          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 ضد نظام األسرة واألخالق العامة 22 27
 اإلخالل باألمن العام وبالنظام العام 4 4
 جرائم القوانني اخلاصة 4 9
 جرائم أخرى 8 7

 اجملموع 67 70
 

سنة مل يتزايد  20يبدو من خالل هذا اجلدول أن نسبة إجرام املرأة واحملكوم عليها هنائيا والبالغة أقل من 
إال بنسبة ضئيلة جدا بل إن بعض هذه اجلرائم قد اخنفض مثل االعتداء على األموال الذي اخنفض عدده 

 .18إىل  23من 
 .سجينة 27إىل  22بينما اجلرائم املرتكبة ضد نظام األسرة واألخالق العامة تزايد من 

 .سجينة 70إىل  67وعلى العموم فمجموع السجينات احملكومات هنائيا ارتفع من 
وال يفوتنا أن نشري إىل أن اإلجرام الظاهر والذي تتضمنه إحصائيات احملاكم وإحصائيات السجون 

وإحصائيات الشرطة والدرك يقل بكثري عن اإلجرام احلقيقي أو ما يسمى باإلجرام اخلفي إذ أن هذا 
لغ إىل علم الشرطة وهذا هو الذي األخري هو الذي ال تتضمنه تلك اإلحصائيات مبعىن أنه هو الذي ال يب

 .ال ميكن معرفة عدده أو ضبط نسبته
ويعود سبب تراكم القضايا يف احملاكم اجلنائية املغربية حاليا إىل حترك الشرطة وكذلك إىل ظهور نوع 

جديد من الشرطة، إذ بسبب تزايد الدوريات الليلية والنهارية مت اكتشاف جمموعة من اجلرائم ترتفع أو 
 .( )حسب تزايد نشاط وعمل الشرطة أو تناقصهتقل 

وبالتايل فارتفاع نسبة إجرام املرأة يف املغرب د ال يعين دائما أن هذه اجلرائم هي بالفعل من ارتفع أكثر 
  .مما هو ازدياد يف نشاط عمل الشرطة

 
 إجرام املرأة بني املدينة والقرية: الفرع الثاين

ى ظاهرة اإلجرام، ولكن هذا التأثري يف الغالب غري مباشر، ويرجع إىل يؤثر موقع املكان تأثريا كبريا عل
 .العالقة الوثيقة بني املوقع اجلغرايف وبني كثافة السكان ودرجة ثرائهم

فما مدى تأثري عامل املكان على طبيعة وكمية اجلرمية املرتكبة من طرف املرأة؟ وإن كان هلذا العامل 
 ما هي العوامل اليت تؤدي إىل اختالف نسب اإلجرام من كمان آلخر؟تأثري على الظاهرة اإلجرامية ف
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لإلجابة على هذه التساؤالت سنقوم بدراسة مظاهر اختالف إجرام املرأة بني املدينة والقرية يف مبحث 
أول على أن خنصص مبحثا ثانيا لدراسة خمتلف العوامل املؤثرة يف ارتفاع نسبة اإلجرام يف املناطق 

 .احلضرية
 
 مظاهر اختالف إجرام املرأة بني املدينة والقرية: ملبحث األولا

 
أن الظروف االجتماعية واالقتصادية ملنطقة جغرافية  -مؤسس النظرية اإليكولوجية- يرى كليفورد شو 

ذلك أن املناطق اليت تعرف ارتفاعا يف كثافتها  .( ) معينة متارس تأثريا كبريا وحامسا على معدالت اجلرمية
 .ية وتدهورا يف ظروفها االقتصادية و االجتماعية تكون نسبة اإلجرام فيها جد مرتفعةالسكان

إذ جيمع . واعتمادا على هذه النظرية برزت الفكرة اليت تركز على العالقة املباشرة بني املدينة و اإلجرام
وعلى أن بنية اجلرمية علماء اإلجرام على أن معدل اجلرمية يكون أكثر ارتفاعا يف املدينة عنه يف القرية، 

 .( )ختتلف من حيث اجلانب النوعي ما بني اجملال احلضري واجملال القروي
فما مدى االختالف احلاصل بني املدينة والقرية من حيث نسبة اإلجرام سواء على الصعيد الكمي 

 ؟)املطلب الثاين(أو على الصعيد النوعي ) املطلب األول(
 
 

 املرأة بني املدية والقرية من حيث الكماختالف إجرام : املطلب األول
 

تؤكد اإلحصاءات اليت أجريت يف أغلب دول العامل أن هناك اختالفا ملحوظا بني إجرام املدن وإجرام 
األرياف، حيث أثبتت أن نسبة اجلرمية يف املدن الصناعية الكربى تفوق نسبة اجلرائم املرتكبة يف املدن 

 .( )املتوسطة وتليها املدن الصغرى
تبني أن معدل اإلجرام يف املدن الصغرى اليت تقل  1993وحسب دراسة أجريت بفرنسا خالل سنة 

، أما املدن املتوسطة اليت تصل كثافتها السكانية  61.2نسمة مل يتجاوز  25000كثافتها السكانية عن 
دن الكربى يف حني وصل يف امل 85و 75نسمة فقد تراوح معدل اإلجرام فيها ما بني  250.000إىل 

 .( ) 117.2نسمة إىل  250.000اليت تفوق كثافتها السكانية 
فقد أثبتت . وإذا كان هذا حال اإلجرام عموما فإن اإلجرام النسوي ال خيرج بدوره عن هذه القاعدة
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كل الدراسات اليت أجريت هبذا الصدد أن إجرام اإلناث يف املدن يوفق بكثري إجرامهن يف القرى، ففي 
يف  32.6نسمة، مقابل  10.000لكل  54.7ثال بلغ معدل إجرام النساء يف املناطق احلضرية أملانيا م

من  %12، ويف هولندا بلغت نسبة جرائم اإلناث 1920و 1896املناطق الريفية، وذلك ما بني سنة 
 .( ) يف األرياف % 4العدد اإلمجايل للجرائم يف املدن يف حني مل تزد هذه النسبة عن 

بة للدراسة اليت أجريناها مبنطقة مكناس فقد أثبتت بدورها العالقة الوثيقة بني اجلرمية والبيئة اليت أما بالنس
أن نسبة اجلرائم املرتكبة يف ( ) يعيش فيها اجملرم، فقد تبني من خالل اإلحصائيات اليت حصلنا عليها

، وذلك ( )رة هلا يف املناطق اجملاو%  18.81مقابل  2004خالل سنة %  81.19املدنية بلغت 
 :حسب التفصيل الوارد باجلدول التايل

 بوفكران عني عرمة الدخيسة مكناس املنطقة
 عدد اجلرائم 1019 208 14 14

 النسبة املئوية 81.19% 16.57% 1.12% 1.12%
من خالل األرقام الواردة باجلدول أعاله يتضح أن إجرام املرأة مبنطقة مكناس مل خيرج عن املنحى الذي 

ر عليه علماء اإلجرام يف حتديد العالقة املباشرة بني اجلرمية ودرجة احلضرية وذلك أنه كلما اجتهنا حنو سا
 1019فإذا أخذنا مدينة مكناس سنجد أن عدد اجلرائم هبا قد بلغ . املدينة كلما ارتفعت نسبة اجلرمية

يف منطقة الدخيسة جرمية  208جرمية، سجلت منها  236جرمية يف حني مل تسجل بالضواحي إال 
والباقي موزع بالتساوي ما بني عني عرمة وبوفكران، وهذا ما يزيد تأكيدا للطرح السابق، إذ أن 

 .الدخيسة هي أقرب هذه الضواحي للمدينة بل إهنا متصلة هبا متاما
إليه  إذا كانت هذه اإلحصائيات تدل على ارتفاع اإلجرام بنسبة كبرية يف املدينة فإن ما ينبغي اإلشارة

أن هذه اإلحصائيات ليست ذات داللة قاطعة، إذ من احملتمل أن يكون هذا االرتفاع جمرد اختالف 
ظاهري سببه تقاعس األجهزة املختصة بالكشف عن اجلرمية وتعقب مرتكبيها أو بسبب عدم اإلبالغ عن 

لعالقات اليت ترتكز على اجلرائم املرتكبة خاصة يف البوادي والقرى اليت تعرف متاسكا وترابطا قويا يف ا
 .رابطة النسب والدم واجلوار بني سكاهنا

 اختالف إجرام املرأة بني املدينة والقرية من حيث النوع: املطلب الثاين
هناك اتفاق بني معظم الباحثني يف علم اإلجرام، إن مل نقل كلهم، على أن جرائم االعتداء على 

 .تنتشر جرائم االعتداء على املوال وجرائم اآلداب يف املدناألشخاص تسود يف املناطق القروية، يف حني 
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وقد عرب سيزار ملربوزو عن هذا املوقف بقوله أن لكل من البيئة احلضرية والبيئة الريفية منطا من اجلرائم ذا 
طابع خاص، فجرائم الريف يغلب عليها الطابع الرببري وتدفع إليها الرغبة يف االنتقام والطمع والشهوة 

 .( )هيمية، أما يف املدينة فإن اإلجرام يتميز باللني وهتذيب الشهوات ويقوم على احليلة واخلداعالب
وهلذا القول أساس كبري من الصحة، فقد أثبتت الدراسة اليت أجريت جبمهورية مصر العربية من طرف 

بة ضد األشخاص أعضاء قسم حبوث اجلرمية باملعهد القومي للبحوث اجلنائية، أن جرائم العنف املرتك
وجرائم االنتقام باإلحراق العمد أو إتالف املزروعات أو تسميم املواشي يزيد ارتكابا يف املناطق الريفية 

يف حني ترتفع جرائم السرقة والرشوة والتزوير واالختالس وجرائم الفساد وهتك العرض يف املناطق 
ألمريكية يف هذا اجملال فقد أكدت أن جرائم أما الدراسة اليت أجريت بالواليات املتحدة ا( ). احلضرية

االعتداء على األشخاص وجرائم االعتداء على األموال ترتفع يف املدن مقابل ارتفاع نسبة ارتكاب 
اجلرائم اجلنسية يف األرياف، وهذا ما مت تأكيديه من خالل الدراسة اليت أجريت بفرنسا، حيث تبني أن 

غرى، واملدن املتوسطة، وكذلك يف الريف بنسبة أعلى مما تقع عليه يف اجلرائم اجلنسية تقع يف املدن الص
 .( )املدن الكربى

، فقد تبني من خالل اإلحصائيات اخلاصة بسنة ( )أما بالنسبة لإلجرام النسوي مبنطقة مكناس وضواحيها
 99.04 أن مدينة مكناس تعرف ارتفاعا ملحوظا يف اجلرائم املاسة باخلالق اليت بلغت نسبتها 2004

مقابل %  84.95بالضواحي وكذا جرائم االعتداء على األموال اليت بلغت فيها %  0.96مقابل % 
مقابل %  63.12بالقرى اجملاورة، وجرائم االعتداء على األشخاص اليت سجلت نسبة % 15.05
 .بالضواحي% 36.88

مقابل  % 47.79ت نسبتها وباملقابل يالحظ ارتفاع نسبة اجلرائم املاسة باألسرة بالقرى، حيث بلغ
 :مبكناس، وذلك كما هو مبني يف اجلدول املوايل%  52.21

 مبيان خاص بنسبة اإلجرام النسوي مبنطقة مكناس وضواحيها
 الشعوذة جرائم األسرة جرائم األخالق جرائم األموال جرائم األشخاص أنواع اجلرائم

 اجلرائم املنطقة.ع% اجلرائم .ع% اجلرائم .ع% اجلرائم .ع% اجلرائم .ع %
 مكناس 231 22.67 209 20.51 520 51.03 59 5.79 - -
 الدخيسة 117 56.25 34 16.35 2 0.96 50 24.04 5 2.4

 عني عرمة 11 78.57 3 21.43 - - - - - -
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 ( )سبع عيون - 48 - 15 - - 15 -
 بوفكران 7 50 - 3 21.43 4 28.57 -

 اجملاورة هلا جدول خاص بتوزيع اجلرائم بني مكناس والقرى
 
 
 
 م 

 مبيات خاص بتوزيع جرائم النساء مبنطقة مكناس
 

إذا ما أردنا حتليل نوعية اإلجرام بكل منطقة على حدة اعتمادا على املعطيات الرقمية للجدول أعاله، 
اليت تعرف ارتفاعا ملحوظا % 51.03فإننا سنجد أن مدينة مكناس هتيمن هبا اجلرائم األخالقية بنسبة 

وخاصة % 22.67ة جرائم التحريض على الفساد، أما جرائم األشخاص فقد شكلت فيها نسبة يف نسب
شكلت منها جرائم عدم % 20.51جرائم اجلرح والضرب، يف حني مل تسجل جرائم األموال إال نسبة 

توفري مؤونة شيك النسبة األكرب، وهبذا تكون هذه املدينة قد سجلت اخنفاضا يف جرائم األموال مقابل 
ارتفاع جرائم األشخاص على عكس ما هو سائد يف معظم املدن وخاصة مدينة الدار البيضاء اليت تعرف 

  .ارتفاعا كبريا يف نسبة اجلرائم املرتكبة اجتاه األموال
% 56.25أما الدخيسة فتعرف ارتفاعا كبريا يف نسبة جرائم االعتداء على األشخاص وذلك بنسبة 

مع اخنفاض كبري يف نسبة جرائم األخالق اليت تكاد % 24.04األسرة بنسبة تليها اجلرائم املرتكبة ضد 
أما سبع يعون وبوفكران فال خيتلفان بدورمها عن الدخيسة حبيث ترتفع فيما نسبة . تكون فيها منعدمة

ارتكاب جرائم االعتداء على األشخاص واجلرائم املاسة بنظام األسرة، يف حني تنعدم جرائم األخالق 
يف الوقت الذي شكلت فيه أقل نسبة من بني اجلرائم املرتكبة ببوفكران، أما عني عرمة اليت . يونبسبع ع

سجلت أقل نسب اإلجرام باملنطقة فيكثر هبا ارتكاب جرائم األشخاص وجرائم األموال، يف حني تنعدم 
 .فيها جرائم األخالق واجلرائم املاسة باألسرة

نطقة فما هي أسباب اختالف األنواع السائدة من منطقة إىل إذا كانت هذه هي طبيعة اجلرائم بامل
أخرى؟ وهل هلذا عالقة بدرجة التحضر؟ أم أن السبب يف ذلك يرجع لتأثري العادات والتقاليد السائدة 

 باملنقطة؟
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 العوامل اليت تؤدي إىل ارتفاع نسبة اإلجرام يف احلضر: املبحث الثاين
 

أهل احلضر لكثرة ما يعانون من فنون املالذ وعوائد الترف واإلقبال : "يقول ابن خلدون يف مقدمته أن 
على الدنيا، والعكوف على شهواهتم منها قد تلونت أنفسهم بكثري من مذمومات اخللق والشر وبعدت 

وأهل البدو إن كانوا مقبلني على الدنيا ... عليهم طريق اخلري ومسالكه بقدر ما حصل هلم من ذلك
املقدار الضروري ال يف الترف وال يف شيء من أسباب الشهوات واللذات، ومذمومات  مثلهم إال أنه يف

 .( )"...اخللق بالنسبة إىل أهل احلضر أقل بكثري
وبذلك يكون أول من أشار إىل العالقة بني التحضر وارتفاع درجة االحنراف لدى األفراد، حيث اعترب 

ر الختالف ظروف العيش بني القرية واملدينة، ومبعىن آخر أن أهل احلضر أكثر احنرافا من أهل البدو بالنظ
يعترب ابن خلدون أن تقدم احلضارة يصاحبه تضاعف احلاجات والرغبات اإلنسانية، واجملهود املبذول يف 

 .سبيل اتباع هذه الرغبات من احملتمل يف كثري من احلاالت أن يؤدي إىل سلوك إجرامي أو مرذول
حثون خاصة منهم علماء االجتماع اجلنائي مجلة من العوامل ميكن اعتبارها وتبعا لذلك فقد رصد البا

أسبابا مفسرة لتباين سبب اإلجرام بني املدينة والقرية، منها أن اختالف اإلجرام يف املدن عنه يف الريف 
ني يعزى إىل كثرة السكان يف املدن وتنوعهم مما يؤثر بالضرورة يف العالقات االجتماعية اليت تربط ب

. األفراد واجلماعات، وهي عالقات تقوم على أساس املواجهة مع أفراد األسرة واملدرسة، وأهل احلي
وبعبارة أخرى يرجع علماء االجتماع اجلنائي ارتفاع نسبة اإلجرام يف املدن إىل تفشي عوامل التفكك 

الروابط الشخصية  االجتماعي يف املناطق احلضرية، فأغلب سكان املدن غري مستقرين، وتضعف بينهم
االجتماعية ، كما يضعف تأثري عوامل الضغط االجتماعي املنبثقة عن اجلماعات األولية اليت يتشكل منها 

هذا بينما يزداد يف الوقت ذاته تأثري الصراع احلضاري واختالف . جمتمع املدينة كاألسرة واجلريان
 .( )نالثقافات واملعتقدات وتضارب املثل والقيم بني سكان املد

كما أن تقدم احلضارة يصحبه زيادة يف عدد القوانني ليت حتكم السلوك اإلنساين وتنظم عالقات األفراد 
فيما بينهم، وهذه الزيادة يف عدد القوانني تقابلها زيادة الفرص ملخالفتها وتبعا الزيادة يف عدد اجلرائم 

 .( ) املرتكبة
اليت أجريت هبدف الكشف عن العالقة ما بني ظروف هذا وقد أكدت الدراسات اإليكولوجية احلديثة 

البيئة وطريقة سلوك األفراد يف املنقطة الواحدة، أن معدالت اإلجرام يف بعض مناطق املدينة اليت تتميز 
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بكثافة سكانية واضطراب اقتصادي وهبوط يف مستوى الدخل وتباين يف املستويات احلضارية، وانتشار 
ري وسوء املسكن وهي مناطق غالبا ما تكون حميطة باملراكز الصناعية ظواهر التشرد والتصدع األس

وعلى هذا األساس فإن معدالت اإلجرام ترتفع يف وسط املدينة مث تنخفض تدرجييا يف . واملراكز التجارية
 .( )األحياء السكانية بالضواحي

أن إجرام املرأة هبذه املنطقة وهذا ما أكدته الدراسة امليدانية اليت أجريناها مبنطقة مكناس، حيث ثبت 
 .يرتفع باملدينة وينخفض تدرجييا كلما اجتهنا حنو الضواحي

وإذا حبثنا يف األسباب اليت أدت إىل هذا االختالف سنجد بداية أن املنطقة تتميز بطابعها الفالحي فأغلب 
كانت املدينة تتميز جبرائم سكاهنا ميتهنون الفالحة وهذا له انعكاساته على أنواع اجلرائم املقترفة، فإذا 

االعتداء على األموال وجرائم االعتداء األشخاص وجرائم اآلداب فإن املناطق القروية احمليطة هبا تعرف 
تزايدا يف جرائم االعتداء على األشخاص اليت يكون الدافع إليها يف الغالب الرتاعات املتعلقة باألرض 

حيث تتطور هذه الرتاعات لتفضي يف معظم ...) قول الغرياملنازعات على احلدود، رعي املواشي يف ح(
 .(الضرب واجلرح، العنف، التهديد، القتل(احليان إىل جرائم 

كما أن االختالف احلاصل يف املستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي بني املدينة وضواحيها له التأثري 
حيث النوع، فإذا كانت ساكنة مكناس تتمتع الكبري يف اختالف اجلرائم بينها ال من حيث الكم وال من 

مبستوى تعليمي مرتفع نسبيا فإن املناطق القروية على خالف ذلك، تعرف ارتفاعا يف نسبة األمية واليت 
  .تتفشى بنسبة عالية بني النساء

ومن جهة أخـرى جند أن سكان القـرى ميتهنون الفالحة باإلضافة إىل احلـرف التقليدية اليت تؤمن 
الغذاء الكايف، وهذا يؤدي إىل حرمان األسر من تلبية احلاجيات األساسية ألبنائها، وبالتايل عدم  هلم

تسليحهم باخلربات اليت توفر هلم أسباب الكسب املناسب، لذلك جند عدوى البطالة انتقلت من املدن 
حنو املدينة حبثا  لتشمل حىت البوادي، وهذه الظروف الصعبة واإلكراهات تدفع بسكان البوادي للهجرة

عن العمل واالستقرار، معتقدين أن املدينة ستوفر هلم ظروف العيش أحسن مما هي عليه يف البادية، ولكن 
العكس هو الصحيح، فاهلجرة تزيد من تأزم املدن وفقرها حيث يتكدس هؤالء يف أحياء هامشية حمرومة 

ية املناسبة، مما جيعل األطفال عرضة من السكن الصحي، والشروط االجتماعية والتربوية واألخالق
لالحنراف، ففي البادية تكون درجة الضبط االجتماعي عالية نسبيا وتكون العائلة أكثر متسكا بالعقائد 
الدينية واملثل اخللقية، ولكن احلياة يف املدن جتعلهم يشعرون حبرية مفاجئة ويتعرض لضغوطات نفسية 
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 .القيم اليت تربوا عليهاوعاطفية ويصطدمون بقيم جديدة تعاير 
فهناك . هذا بالنسبة للمهاجرين من البادية إىل املدينة أما سكان املدينة فهي ليسوا على أحسن حال

ويسالن، وجه (البطالة اليت متخر كيان األسر، وكذلك انتشار املخدرات خاصة يف األحياء الشعبية 
تماعي، وانتشار الطبقية مما خيلق اضطرابات وانعدام التضامن والتكافل االج) عروس على سبيل املثال

اجتماعية وتفاوت طبقي، هذا باإلضافة إىل تدين مستوى العيش وكثرة أفراد األسرة، وأمام ضآلة درجة 
 .الضبط االجتماعي تتجه األسرة حنو التسيب نظرا الحنسار السلطة األبوية

دينة مكناس، فاجلهل واألمية والفقر ولعل كل هذه العوامل هي اليت أدت إىل تفشي جرائم الفساد مب
والشدة يف املعاملة اليت تعرفها األسر املغربية اليوم أدى إىل احنالهلا وتصدعها، أضف إىل ذلك التأثر 

بالغرب وعاداته وتقاليده اليت ال متت بصلة إىل ثقافتنا العربية و اإلسالمية فكل هذه الظروف والعوامل 
 .ق بنسبة كبرية يف أوساط النساء مبدينة مكناسسامهت يف ارتفاع جرائم األخال

 
 

 إجرام املرأة واختالفه عن إجرام الرجل: الفرع الثالث
قد يبدو أن حتديد نوع اجلرائم اليت ترتكبها املرأة ومقارنتها مبا يرتكبه الرجل عملية سهلة ال حتتاج إال 

يد نوع مرتكبيها أي كوهنم ذكورا أو إىل مراجعة البيانات اإلحصائية اخلاصة اليت ترتكب سنويا لتحد
إناثا وما ترجح فيه نسبة اإلناث على الذكور أو العكس، لكن األمر أصعب من ذلك بكثري وأشد تعقيدا 
على األقل من وجهة نظر علماء اجلرمية الذين ال يتقون يف اإلحصائيات اجلنائية وال يسلمون بصدقها ال 

جلهات اليت تصدرها وهي غالبا األجهزة املسؤولة عن األمن اليت بسبب ما قد يلحقها من تعديل على يد ا
أحدمها طمأنة الناس عن أحواهلم وثانيها الظهور أمام املسؤولني أي السلطة التشريعية  :تفعل ذلك لسببني

والسلطة التنفيذية مبظهر الذين قاموا بواجبهم على الوجه األكمل وأدوا دورهم بالشكل األمثل ولكن 
ال يرجع إىل رجال األمن وإمنا إىل طبيعة بعض اجلرائم اليت ترتكبها املرأة أو ما حييط هبا من  لسبب آخر

ظروف حتول دون علم رجال الشرطة هبا وال تدرج يف إحصاءاهتم اجلنائية وتبقى يف دائرة الظل، ورغم 
اليت اهتمت بدراسة هذا ال تنتفي عنها هتمة اجلرمية، باإلضافة إىل ن هناك عجزا مزمنا يف الدراسات 

ظاهرة اإلجرام ككل، حيث الحظنا إغفال شبه تام ملوقع املرأة من هذه الظاهرة والبعض من العلماء 
الذين اهتموا بدراسة ظاهرة إجرام املرأة أو أشاروا إليها ضمن دراستهم إلجرام الرجل، يالحظ أن سبب 

أة دون أن تكون مستعدة متام االستعداد هذه الظاهرة راجع إىل التحرر املباغث الذي تعرضت له املر
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لقبوله واالنسجام معه هذا التحرر الذي عرض املرأة إىل مشاكل وصراعات اجملتمع الذكوري، وقد أوقع 
  .هذا التحرر املرأة العربية عموما واملغربية خصوصا أيضا يف فخ اجلرمية

إذا كان هناك اختالف بينها وبني إجرام وكان من الطبيعي وحنن نتكلم على إجرام املرأة أن نتساءل عما 
 .الرجل، مث عن األسباب الكامنة وراء هذا االختالف

 :وهبذا ينقسم هذا الفرع إىل مبحثني كالتايل
 

 مظاهر االختالف بني إجرام املرأة وإجرام الرجل: املبحث األول
 

ونوعا وجسامة وقد شدت هذه من احلقائق العلمية الثابتة أن إجرام املرأة خيتلف عن إجرام الرجل كما 
احلقيقة الباحثني الظاهرة اإلجرامية بعد أن مت إثباهتا بلغة األرقام من خالل اإلحصائيات اجلنائية اليت 
رصدت هذه الظاهرة يف أزمنة متعاقبة ويف أماكن خمتلفة، وإذا كان الباحثون قد سلموا مجيعا هبذه 

 .سريها فلندرس أبعاد هذا االختالفاحلقيقة فإهنم مع ذلك ذهبوا مذاهب شىت يف تف
 

 االختالف يف الكمية : املطلب األول
 

تؤكد اإلحصائيات يف مجيع الدول مهما اختلفت درجة رقيها وتاريخ حضارهتا بأن عدد اجلرائم اليت 
ترتكبها املرأة يقل كثريا عن عدد اجلرائم اليت يرتكبها الرجل، ويقدر البعض استنادا إىل بعض 

اجلرائم اليت يرتكبها الرجال وعلى أية  1/10اجلنائية اجلرائم اليت ترتكبها النساء مبا يعادل  اإلحصائيات
حال، فالثابت أن نسبة إجرام املرأة أثقل بكثري من نسبة إجرام الرجل، منظورا إىل العدد اإلمجايل للجرائم 

رام الكلي بينما بلغت من اإلج% 4، 1970فقد بلغت نسبة إجرام املرأة يف مصر وفقا إلحصاء سنة 
ويف أملانيا أثبتت اإلحصائيات يف إحدى السنوات أن إجرام  %10 1969هذه النسبة يف فرنسا سنة 

ويف سويسرا % 8من اإلجرام الكلي وهذه النسبة كانت يف الواليات املتحدة % 14املرأة وصل إىل 
اجلنائي ومدى مشاركة األنثى  ويف املغرب فإن املالحظات حول سري اجللسات يف امليدان%...( ) 12

تؤكد قلة إجرام النساء ونسبتها الضئيلة بالنسبة إلجرام الرجال و هذا ما أثبتته اإلحصائيات اجلنائية بكثري 
( ) وفق اجلدول  2004من املدن املغربية ويف سنوات خمتلفة ومن أمثلة إجرام املرأة مبدينة مكناس سنة 

 : اآليت
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 م أنواع اجلرائمعدد املتهمني عدد اجلرائ
 نساء رجال 

الضرب واجلرح، العنف، التعذيب، (جرائم االعتداء على األشخاص  2046 %89.15 10.8%
 )حماول القتل العمد

السرقة املوصوفة، النصب، خيانة األمانة، (جرائم االعتداء على األموال  3135 89.13% 10.9%
 )خسائر مادية مبلك الغريإخفاء املسروق، جرائم التزوير، جرائم الشيك، إحلاق 

الفساد، التحريض على الفساد، إعداد منازل (جرائم املاسة باألخالق  1396 69.67% 30.3%
 )للدعارة، السكر العلين
انتهاك حرمة املسكن، اهلجوم على املؤسسات (جرائم االعتداء على ملك الغري  51 50% 50%

 (التعليمية
 (األسرة، التخلي عن األطفال الرضع، اخليانة الزوجيةإمهال (جرائم األسرة  106 %69.4 30.6%
 املخدرات 726 %94.5 5.4%

 .2004جدول يبني كمية إجرام كل من الرجل و املرأة، مدينة مكناس 
 

حقيقة واضحة وثابتة أن إجرام املرأة ميثل  -مدينة مكناس–وهكذا فإنه ميكن التسليم بصفة أولية وجزئية 
ل، فبالرغم أن عددهن يزداد يف اجلرائم املاسة باألخالق والسبب يف ذلك نسبة ضئيلة من إجرام الرج

راجع للفقر والتفكك األسري وضعف القيم الدينية واألخالقية ومع انتشار وسائل اإلغراء كالفنادق 
واملالهي الليلية فاملقابل جند أن مشاركة املرأة يف جرائم االعتداء على األشخاص وجرام األموال قليلة 

فيما يتعلق جبرائم القتل فقد قامت املرأة  2004ارنة مع الرجل فاإلحصاءات تشري إىل أنه يف سنة مق
جرمية قام هبا الرجل  977جرمية قتل، أما جرائم الضرب واجلرح فهناك  12جبرمية قتل واحدة مقابل 

 27وبالنسبة للمرأة  جرمية 369جرمية قامت هبا املرأة، أما السرقة املوصوفة بالنسبة للرجل  134مقابل 
 .جرمية فقط

جرمية  1157جرمية قامت هبا املرأة مقابل  42أما بالنسبة جلرمية السكر العلين فقد بلغت لنفس السنة 
 .( )قام هبا الرجل

ومن خالل هذه اإلحصائيات نالحظ بوضوح االختالف والفرق الكبري بني عدد اجلرائم اليت تقوم هبا 
اجلرائم اليت يقوم هبا الرجل فقد تصل إىل مخسة أضعاف أو اكثر بالنسبة لعدد املرأة باملقارنة مع عدد 
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 .جرائم املرأة
وقد حاول بعض العلماء إنكار هذا االختالف العددي بني إجرام الرجل و املرأة وذلك باعتباره جمرد 

ت أو يعادله إىل أن ممارسة املرأة للبغاء يستغرق هذا التفاو" لومربوز"اختالف ظاهري فحسب، فذهب 
أي أنه إذا أضيف ما متارسه املرأة من بغاء إىل جمموعة جرائم النساء القتربت أو تساوت املرأة يف 

 .( )إجرامها مع الرجل
وذهب آخرون إىل أن هذا النقص الظاهري الذي تثبته اإلحصائيات يف كمية إجرام النساء يرجع 

 :لسببني
تم يف اخلفاء بينما ال تتيح للرجل ظروفه أن خيفي ما يرتكب أن كثري من جرائم النساء ي: السبب األول*

من جرائم ومن أمثلة اجلرائم اليت ختفيها املرأة جرائم اإلجهاض وقتل األطفال حديثة الوالدة، وما ترتكبه 
 .اخلادمات من سرقات يف املنازل اليت يقمن باخلدمة فيها

الرجال يكون سببها املرأة فقد أثبتت الدراسات أن كثريا من اجلرائم اليت يرتكبها : السبب الثاين*
من جرائم القتل و % 20من اجلرائم اليت تقع ضد األخالق و % 40اإلحصائية أن املرأة تكون سببا يف 

 .( )من جرائم السرقة% 10
 :وميكن الرد على احلجج السابقة

حىت يف الدول اليت جتعل  فمن حيث جرائم البغاء يكفي لدحض هذه احلجة ما أثبتته اإلحصاءات من أنه
 .من البغاء جرمية، فإن ذلك مل حيل دون بقاء ظاهرة قلة نسبة إجرام املرأة بالنسبة إلجرام الرجل

ومن حيث اجلرائم اليت ترتكب يف اخلفاء جيوز املبالغة يف تقدير قيمتها إذ هي تعترب جزءا حمدودا من 
الرجل، فإنه ال يقضي على الفرق الكبري بني اجلرائم فقط، ولذلك فإنه حىت إذا أضيف إىل إجرام 

إجرامها وإجرام الرجل، وفيما يتعلق بكوهنا السبب يف بعض جرائم الرجل فهو قول يتعارض مع املنطق 
القانوين، فمادامت املرأة مل تقم بفعل يكفيه القانون بأنه جرمية، فال جيوز االعتداد به يف حتديد إجرام 

 .( )أ املسؤولية الشخصيةاملرأة ألنه يتعارض مع مبد
وهكذا فينبغي أن نسلم حبقيقة واضحة أثبتتها مجيع اإلحصاءات يف خمتلف الدول سواء املتقدمة منها أو 

 .املتأخرة وعرب مجيع العصور واألزمنة أن املرأة أقل إجراما من الرجل من حيث الكمية
 .هذا من حيث كمية إجرام املرأة فماذا عن نوع إجرامها
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 االختالف يف النوع: ب الثايناملطل
 

أثبتت اإلحصائيات اجلنائية يف كثري من الدول حقيقة ثانية فيما يتعلق بأثر اجلنس على ارتكاب اجلرمية 
وهي أن املرأة ختتلف عن الرجل من حيث إقدامها بنسبة أكرب على نوع معني من اجلرائم بينما ال يقدم 

 .( )اول توضيح ذلك حسب اجلدول اآليتالرجل على هذا النوع بنفس النسبة وسوف حن
 اجلناة نوع اجلرمية املرتكبة

 النساء الرجال 
 الضرب واجلرح 977 134

 العنف 530 52
 حماولة القتل العمد 12 1

 السرقة املوصوفة 369 27
 النصب 348 36
 خيانة األمانة 47 15
 جرائم التزوير 52 16

 الشيك 455 43
 التعذيب 216 24
 الفساد 80 93

 التحريض على الفساد 96 397
 إعداد منازل للدعارة 24 15

 السكر العلين 1157 42
 انتهاك حرمة املسكن 34 28

 اهلجوم على املؤسسات التعليمية 2 8
 إمهال األسرة 44 1

 التخلي عن األطفال الرضع - تتحمل املسؤولية 
 اخليانة الزوجية 33 33

 املخدرات 590 34
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 2004تكبة من قبل النساء والرجال مدينة مكناس جدول يبني أنواع اجلرائم املر
من هذه اإلحصاءات يظهر جليا عدم ميل املرأة كثريا إىل جرائم األموال وجرائم العنف كالضرب 

واجلرح، وعادة ما تأخذ دور املساهم التبعي ال دور املساهم األصلي يف هذه اجلرائم كما أثبتت 
جرمية  12ها املـرأة حيث نالحظ جرمية قتل واحدة مقابل اإلحصاءات ضآلة عدد اجلنايات اليت ترتكب

قام هبا الرجل وهي إذا قتلت فهي إما تقتل انتقاما من زوج خائن وظامل أو تقتل وليدها خوفا من العار 
والفضيحة إذا محلته محال غري شرعي فاملرأة غالبا ما تقع فريسة النفعاالهتا وعواطفها املندفعة ومزاجها 

 .قلب وهذه طبيعة معروفة يف املرأةالسريع املت
وباملقابل نسجل ميلها الرتكاهبا جرائم الفساد كما لوحظ أن إجرام املرأة يزيد بشكل عام يف اجلرائم 

اليت ال يرتكبها الرجل عادة، كجرمية اإلجهاض وقتل األطفال حديثي الوالدة، فنحن مل نسجل حاالت 
تخفية هلذه اجلرائم، حسب تصريح أدىل لنا به رئيس املصلحة يف مدينة مكناس وذلك راجع إىل الطبيعة امل

بلغت نسبة جرائم قتل  1971ففي فرنسا وفقا إلحصاء سنة . الوالئية للشرطة القضائية لوالية األمن
من اإلجرام الكلي جلرائم االعتداء على األشخاص اليت ارتكبتها النساء وبلغت نسبة % 25املواليد 

من اجلرائم الكلي هلذه النوع من %  67إىل  18رتكبتها النساء يف نفس العام جرائم اإلجهاض اليت ا
 .( ) اجلرائم

وباإلضافة إىل ما سبقت اإلشارة إليه يف بعض اإلحصاءات بأن إجرام املرأة يزيد يف فترة احليض واحلمل 
كب وهن يف من إجرام املرأة ترت%  41والرضاعة وسن اليأس من ذلك أن إحصاء إجنليزيا أثبتت أن 

من جرائم سرقة املتاجر قد ارتكبتها نسوة يف ظل هذه %  63فترة احليض كما أثبت إحصاء فرنسي أن 
 ( )الظروف

 
 من حيث اجلسامة: املطلب الثالث

وفيما خيص هذا اجلانب أثبتت اإلحصاءات بصورة واضحة اتسام إجرام الرجل بالعنف والقسوة والبطش 
ى ارتكاب جرائم القتل والسرقة باإلكراه ومحل السالح واالبتزاز واقتحام وهو أكثر جسارة من املرأة عل

املنازل والسطو على البنوك واملؤسسات، بينما متيل املرأة يف إجرامها إىل أسلوب املخاتلة والغدر 
واخلديعة وعدم الرتاهة، أما إذا أقدمت على ارتكاب اجلرائم اخلطرية فإهنا غالبا ما تلجأ أسلوب عدم 

واجهة املباشرة كاستعمال السم يف القتل كما يكون سالحها يف مثل هذه اجلرائم السكني الذي امل
فضال عن مسامهتها ) شؤون الطبخ(اعتادت على استعماله يف شؤون هي أبعد ما تكون عن عامل اجلرمية 
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 .كشريكة ال تظهر على مسرح اجلرمية واالكتفاء بالتحريض على ارتكاهبا
رائم اليت ترتكب ضد األموال فإهنن يرتكنب جرائم السرقة من احملالت، وجرائم النشل يف وفيما يتعلق باجل

 .( ) األماكن املزدمحة وإخفاء األشياء املتحصلة من السرقة
وهكذا فإن معظم السرقات املرتكبة من قبل النسوة هي سرقات غري مصحوبة بالعنف أو السالح وقد 

، ( )من خالل ما نشر فيها من إحصاءات يف فترات زمنية متفاوتةتأكد هذا االجتاه أيضا يف فرنسا 
 .وكذلك تتجه إىل ارتكاب جرائم النصب واالحتيال

وفيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب ضد األخالق واآلداب فإهنن يرتكنب جرائم الفساد واألعمال الوحشية 
ل االنفعاالت والدوافع اليت ترمي ضد الصبية الصغار وإفسادهن واملعاملة السيئة للخادمات، ورغم ك

ترى هل هناك أسباب مضادة . املرأة يف أحضان اجلرمية فقد الحظنا أن إجرامها يقل عن إجرام الرجل
هلذه االنفعاالت والتقلبات النفسية واملزاجية حتمي املرأة من سلوك طريق اجلرمية وبالتايل جعل إجرامها 

 أقل كمية من إجرام الرجل؟
 

 .حثه يف املبحث الثاين من هذا الفرعهذا ما سنب
 

 أسباب اختالف إجرام املرأة عن إجرام الرجل: املبحث الثاين
 

يقال إن الدافع قد يكون واحد لدى الرجل و املرأة وهو احلاجة إىل املال أو االنتقام لكن الفعل خيتلف 
فإن املرأة تلجأ إىل البغاء أي لدى أحدمها عن اآلخر، فبينما يلجأ الرجل إىل السرقة للحصول على املال 

االجتار يف جسدها للحصول على ما حتتاج إليه من مال والسبب يف هذا االختالف يرجعه البعض إما إىل 
) مطلب ثاين(ويرجعه البعض اآلخر إىل أوضاعها االجتماعية ) مطلب أول(تدنيها ومسوها اخللقي 

 .)مطلب ثالث(والبعض اآلخر إىل االختالف يف التكوين 
 

 تدين املرأة ومسها اخللقي: املطلب األول
يذهب أصحاب هذا الرأي إىل القول، أن املرأة أقل من الرجل ارتكابا للجرائم ألهنا أكثر منه استجابة 

لتعاليم الدين وألهنا تتميز عليه بسمو اخللق، فهي تتصف باإليثار والتضحية ومتتاز بالرقة والعطف واحلنان 
 .لرحل عن طريق اإلجراممما جيعلها أبعد من ا
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 ϖ:نقد هذا الرأي
هذا الرأي ال يستند على أساس علمي فليس هناك أي دليل على تفوق املرأة على الرجل من حيث 

التدين واخلالق، ويكفي لدحض هذا الرأي فيما يتعلق بالتدين ما تشري إليه اإلحصاءات اجلنائية من أن 
وهي جرمية ضد الدين يف املقام األول أما ما يتعلق باجلانب املرأة كثريا ما ترتكب جرمية شهادة الزور 

اخللقي فليس هناك دليل على تفوق املرأة من هذه الناحية ويكفي هلدم هذا الرأي نشري أن أغلب جرائم 
اإلجهاض وجرائم قتل املواليد ترتكبها أمهات اعتداء على أبنائهن وهذه احلقيقة من شأهنا أن هتدم 

 .عليه هذا الرأياألساس الذي قام 
 

 اختالف الوضع االجتماعي: املطلب الثاين
 

ذهب الرأي الثاين إىل أن وضع املرأة يف اجملتمع خيتلف عن وضع الرجل مما جيعل إجرامها أقل ويستند 
األوىل أن املرأة يف كل مراحل عمرها ال حتمل مسؤولية مباشرة فهي تتمتع غالبا : هذا الرأي إىل حجتني

سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا وهذا جيعلها بعيدة عن العوامل اخلارجية اليت قد تؤثر  حبماية الرجل
عليها فتدفعها إىل اإلجرام بينما الرجل على العكس من ذلك، هو الذي حيمل املسؤولية ويضطر حبكم 

دفع إىل ارتكاب هذا الدور امللقى على عاتقه أن يواجه اجملتمع فيتعرض للمؤثرات املختلفة اليت قد ت
اجلرمية، وفضال عن ذلك فإن القانون يطالب الرجل أحيانا بأكثر مما يطالب به املرأة وهذا جيعل نطاق 

 .مسؤوليته وبالتايل نطاق احتمال تقصريه أكثر اتساعا منه لدى املرأة
 ϖنقد هذا الرأي

فإذا كان هذا الرأي يرجح قلة هذا الرأي وإن كان يبدو للوهلة األوىل منطقيا إال أن الواقع ال يؤيده 
إجرام املرأة إىل وجودها يف محاية الرجل وإىل قلة املسؤوليات اليت يلقيها اجملتمع على عاتقها، فإن 

مقتضى منطق هذا الرأي أن إجرام النساء يزداد حجمه كلما قلت احلماية اليت حتيط باملرأة وكلما زادت 
بت عكس هذا إذ املرأة املتزوجة تتمتع بقدر من احلماية اكرب مما األعباء امللقاة عليها ولكن اإلحصاءات تث

تتمتع به غري املتزوجة ومع ذلك فاإلحصاءات اجلنائية تؤكد أن إجرام املتزوجات أكثر من إجرام 
 .( )العازبات

فنا كما أن ازدياد أعباء املرأة ومسؤولياهتا ليس من احملتم أن يؤدي هبا إىل طريق اجلرمية خصوصا إذا عر
أن هذه املرأة هي امرأة مسلحة بالعلم واملعرفة وعلى ذلك ال يصلح هذا الرأي كتفسري وحيد لقلة إجرام 
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 .النساء لذلك جيب البحث عن أسباب أخرى قد تكون وراء اختالف إجرام املرأة عن إجرام الرجل
 

 االختالف يف التكوين: املطلب الثالث
 

م املرأة مرجعه اختالفها عن الرجل من حيث التكوين العضوي ذهب رأي أخري إىل القول بأن قلة إجرا
 .والنفسي

فمن الناحية العضوية تكون املرأة أضعف بنيانا من الرجل وقد قام الباحثون مبقارنة جسم املرأة جبسم 
وقد قام بعض الباحثني . الرجل سواء من حيث الطول أو الوزن أو األعضاء واملختلفة الداخلية واخلارجية

لية حسابية دقيقة لتقدير نسبة قوة املرأة البدنية إىل قوة الرجل واستخلص من ذلك أن قوة املرأة بعم
تعادل نصف قوة الرجل ولذلك ال تقدم املرأة على اجلرائم اليت تتطلب قدرا من القوة البدنية فمثال ال 

املقابل إىل جرائم القذف تقدم املرأة يف أغلب األحوال على جرائم العنف كالضرب واجلرح وإمنا متيل ب
والسب والتحريض على الفساد والفسق ويف القدر الذي تلجأ فيه إىل ارتكاب جرمية القتل جندها تلجأ 

 .إىل السم كوسيلة لتحقيق مآرهبا أو إىل ختدير الضحية قبل قتلها
امل اليت تساعد على وأما من الناحية النفسية متر املرأة حباالت خاصة هبا تؤثر على نفسيتها وتعد من العو

ارتكاب اجلرمية من ذلك حال احليض واحلمل والوضع والرضاعة ففي هذه احلاالت كثريا ما تتعرض 
املرأة النفعاالت خمتلفة وتقلبات يف املزاج قد تدفع هبا إىل ارتكاب بعض اجلرائم وال سيما جرائم 

 .( )اإلجهاض وقتل املواليد
 

 ϖ:نقد هذا الرأي
أصاب قدرا من احلقيقة فإنه مل يلق قبوال لدى بعض الباحثني الذين تصدوا له بالنقد  إن هذا الرأي وإن

من عدة جوانب فمنهم من رفض التسليم بفكرة تفوق الرجل جسديا على املرأة بل إن هذا االجتاه ذهب 
ثريا وأن إىل حد القول بان من الثابت علميا أن املرأة أقوى من الرجل وحجتهم يف ذلك أن املرأة تعمر ك

نسبة الوفيات بني الذكور أكثر من اإلناث وأن إجهاض النساء يف الذكور أكثر منه يف اإلناث، كما أهنا 
 .تقاوم األوبئة واألمراض اكثر من الرجل

وقال آخرون بأنه إذا سلمنا بان قوة املرأة تعادل نصف قوة الرجل فإن هذا االختالف ال يكفي وحجه 
 إجرام كل منهما والذي يبلغ كحد أدىن مخس إجرام الرجل وليس نصفه لتفسري الفارق الكبري بني
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 .حبسب ما جيب أن يكون عليه تبعا لتفاوت القدرة البدنية بينهما
وذهب آخرون يف معرض نقدهم هلذا التفسري قائلني بأنه إذا كان السبب يف هذا االختالف يعود إىل 

جرائم العنف اليت تتطلب قوة ال تتوافر لدى املرأة يف  ضعف املرأة بدنيا لوجب أن يقتصر هذا األثر على
حني اإلحصاءات تدل على أن إجرام املرأة أقل من إجرام الرجل بصفة عامة مبا يف ذلك اجلرائم اليت ال 

باستثناء بعض اجلرائم اليت ترتبط ( ). تتطلب أي جهد عضلي كالنصب واالحتيال وإساءة االئتمان
والبغاء واليت نالحظ ارتفاعا نسبيا يف إجرامها يف هذا امليدان ولكن هذا بطبيعة املرأة كاإلجهاض 

االرتفاع نلمسه كثريا فقط يف واقعنا املغريب املعاش أو املشاهد، أما اإلحصاءات املغربية فتسجل ارتفاعا 
 .ضئيال باملقارنة مع الواقع يف جرائم اإلجهاض والبغاء

بني الذكر واألنثى ال يتضمن متيزا له عليها فالقوة البدينة اليت  كما أن االختالف يف التكوين البيولوجي
اعتربت مقياسا للرجولة ليست يف الواقع سوى قيمة اجتماعية تنقلها اآلباء إىل األبناء يف عملية التنشئة 

االجتماعية فيعلموهنم أن القوة البدينة هي أحد مقاييس الرجولة ال فيما بني الذكور بعضهم البعض 
 .بل فيما بينهم وبني اإلناث فحسب

 .ومن هنا جند أن هذا الرأي ال يستطيع تفسري الفارق الكبري بني إجرام املرأة وإجرام الرجل
والواقع أن قلة إجرام النساء كما ترجع إىل عوامل تكوينية ونفسية فإهنا ترجع أيضا إىل الوضع 

يتحملن املسؤولية وحدهن لظروف غري االجتماعي للمرأة فمما ال شك فيه أن نسبة النساء الالئي 
عادية، أقل بكثري من نسبة الرجال الذين يتحملن املسؤولية حبكم وضعهم االجتماعي الطبيعي، كذلك 

فإن نسبة النساء الالئي نزلن إىل ميدان العمل أقل من نسبة من يعملون من الرجال، ولذلك ميكن القول 
الث تشكل يف جمموعها األسباب اليت أدت إىل قلة إجرام املرأة إن تلك العوامل اليت ذكرهتا النظريات الث

بالنسبة إىل إجرام الرجل، وال ميكن األخذ بإحدامها دون األخرى فالبد من اجتماعها حىت نستطيع 
 .تفسري هذا التباين بني إجرام املرأة وإجرام الرجل

تيجة اليت أسفرت عنها الدراسات خيطئ من يركن إىل الن" :يقول( ) لكن الدكتور امحد علي اجملدوب 
العديدة اليت أجريت عن إجرام املرأة واليت تقول أهنا كانت وستظل أقل إجراما من الرجل يف كل 

العصور واجملتمعات ألن هذه النتيجة رغم صحتها ليست حقيقة دائمة وإمنا هي شاهنا شان كل شيء يف 
  "...احلياة قابلة للتغري إذا تغريت عناصرها
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 الثاني الباب
 المؤسسات العقابية ودورها في إعادة تأهيل 

عرضنا يف الباب األول للظاهرة اإلجرامية عند املرأة وحاولنا اإلحاطة بكل اجلوانب املتعلقة هبا، من 
أنواعها وتطورها يف الزمان واملكان، واختالفها عن إجرام الرجل، وذلك كله للمس األسباب والعوامل 

 .ا الباب سنعرض لكيفية مواجهتهااملؤثرة فيها، ويف هذ
القانونية ملكافحة اإلجرام وذلك بقصد القضاء  - ومواجهة الظاهرة اإلجرامية تعين اتباع األساليب العلمية
هذه األساليب هي اليت تكون موضوع علم . على هذه الظاهرة، أو على األقل باحلد منها ما أمكن

اجلزاء اجلنائي وكيفية تنفيذ اجلزاءات، سواء كانت  العقاب والذي تدور أحباثه حول ضوابط اختيار
ومع ذلك ال ميتد نطاق علم العقاب إىل دراسة كيفية تنفيذ كافة اجلزاءات . عقوبات أو تدابري احترازية

اجلنائية، وإمنا يقتصر يف اجلانب الغالب من أحباثه على العقوبات والتدابري السالبة للحرية واليت تعد اجملال 
الذي ميكن من خالله حتقيق األغراض احلديثة للعقاب، واملتمثلة يف إصالح احملكوم عليه وهتذيبه الطبيعي 

 .وتأهيله للعودة إىل احلياة االجتماعية
بيد أن التطور احلديث هلذا العلم والذي صاحب تطور فكرة العقاب ذاهتا، أفضى إىل اتساع ملموس يف 

مل موضوعات أساسية، مثل التدابري االحترازية وبدائل نطاقه حبيث امتدت الدراسات العقابية لتش
العقوبات السالبة للحرية، اليت من شاهنا حتقيق أغراض العقاب السالب للحرية، مع تفادي عيوب سلب 

 .( ) احلرية
ويف معرض دراستنا ملوضوع إجرام املرأة ، واعتمادا على سبق ذكره، سنحاول يف هذا الباب دراسة 

ح املرأة اجلاحنة وتأهيلها داخل املؤسسات العقابية حىت تتحقق عملية إدماجها باجملتمع سبل ووسائل إصال
وحىت نقف عن قرب على . مرة ثانية وذلك بعد القضاء على األسباب اليت دفعت هبا إىل عامل اجلرمية

ة ميدانية الدور الذي تلعبه املؤسسات السجنية يف عملية إعادة تأهيل السجينات ارتأينا أن جنري دراس
أما الفصل األول فسنخصصه لدراسة خمتلف . ببعض سجون اململكة واليت ستكون موضوع الفصل الثاين

 .املؤسسات العقابية وطرق تنفيذها للجزاء
 :املؤسسات العقابية وتنفيذ اجلزاء اجلنائي: الفصل األول

ة أفراده وضمان سلمهم يعترب السجن مؤسسة إصالحية يهدف من ورائها اجملتمع احملافظة على سالم
وطمأنينتهم، لكوهنا تستقبل األشخاص املنحرفني الذين يسيئون إىل اجملتمع وخيرقون القوانني السائدة فيه، 
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ليس لتنفيذ األحكام القضائية اليت حترمهم من حريتهم مدة من الزمن فقط بل للقيام بتربيتهم طبقا لنظام 
 .( )ا املشرع املغريب عمال مببدأ السجن هتذيب ال تعذيباملعاملة العقابية احلديثة، واليت أخذ هب

وعلى أساس هذا ميكن تصور الوظيفة االجتماعية التربوية للسجون بأهنا رئة تستقبل الدم الفاسدة لتعيده 
فلقد كانت طبيعة العقاب يف القرون . إىل شرايني اجملتمع دما نقيا قادرا على أن يشارك بالبناء والعمل

مبقدار احلاجة إىل عدم تكرار اجلرمية ومع تقدم احلياة تغري القانون وأصبح العقاب من  الوسطى توزن
أجل تقليل اجلرائم وإصالح السجني عن طرق توفري العلم والصحة والتدريب املهين الصاحل، ويف بداية 

قال مدير  وقد. القرن العشرين زاد االهتمام بالسجناء، وعمت أساليب التربية وعلم النفس االجتماعي
إننا نعامل أشخاصا سوف يستأنفون احلياة داخل اجملتمع بعد : "أحد السجون يف إجنلترا هبذا اخلصوص

 .( )"فترة من الزمن طالت أو قصرت، ومهمتنا أن نردهم صاحلني للعم
واملؤسسات العقابية باملغرب عرفت بدورها تطورا هاما واكب التطور احلاصل يف خمتلف جماالت احلياة 

اخل اململكة، فبعد أن كان اهلدف منها إنزال العقوبات القاسية على املنحرفني من أجل حتقيق الردع د
العام واخلاص، أصبح اهلدف منها يف الوقت الراهن إصالح اجلاحنني وهتذيبهم وتأهيلهم الستئناف احلياة 

فيذ اجلزاء اجلنائي من جديد داخل جمتمعهم من خالل تطبيق برامج إصالحية وتأهيلية يف عملية تن
 .داخلها

وعليه سنتوىل يف هذا الفصل دراسة أساليب تنفيذ اجلزاء اجلنائي داخل املؤسسات العقابية وذلك من 
خالل التطرق بداية للجزاء اجلنائي يف فرع أول، مث إلشراف املؤسسات العقابية على تنفيذ اجلزاء اجلنائي 

ملؤسسة السجنية املغربية يف اإلشراف على تنفيذ اجلزاء يف فرع ثاين، قبل أن نعمد إىل دراسة دور ا
 .اجلنائي داخلها يف مبحث ثالث

 
  اجلــــــــــزاء اجلنـــــــــائي: الــفـــــرع األول

 
عندما يرتكب الشخص فعال حمظورا من طرف القانون اجلنائي وتثبت بذلك مسؤوليته اجلنائية، فإنه 

إما يف العقوبة أو يف إحدى التدابري الوقائية املنصوص عليها يف  يتعرض للجزاء اجلنائي الذي يتمثل
 .جمموعة القانون اجلنائي

وبذلك فمفهوم اجلزاء خيتلف عن مفهوم العقوبة، إال أن اجلزاء هو أمشل من العقوبة حيث يشمل إضافة 
 .على العقوبة ما يسمى بالتدابري الوقائية
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يف القانون، فاجلزاء يف اللغة يكون إما خريا وثوابا أو يكون شرا  كما أن اجلزاء يف اللغة خيتلف عن اجلزاء
 .( )وعقابا، أما اجلزاء يف القانون فيتضمن الشق الثاين فقط

وإذا كانت العقوبة أو التدابري الوقائية هتدف إىل حتقيق نفس الغرض وهو مكافحة اجلرمية يف اجملتمع 
لتطبيق عند ثبوت املسؤولية اجلنائية للمتهم بسبب ارتكابه فإهنما خيتلفان يف كون العقوبة تكون الزمة ا

فعال يعد جرمية يف نظر القانون، أما التدابري الوقائية أو ما يصطلح على تسميتها بالتدابري االحترازية يف 
 .باقي الدول العربية، فتكون الزمة التطبيق عند توافر حالة اخلطورة اإلجرامية

لعقوبة والتدابري الوقائية وهذا الفرق سيظهر جبالء يف القواعد املنظمة وبذلك يظهر لنا الفرق بني ا
 .لكليهما، كما سيتجلى اختالفهما عن جمال آخر يسمى بالعقوبات البديلة

 فماذا نعين بكل جزاء من تلك اجلزاءات؟ وما هي أنواعها؟ وكيف حيقق اجلزاء غاياته؟
 :ة سنقسم هذا املوضوع إىل ثالث مباحثإن طبيعة املوضوع وألجل اإلجابة عن تلك األسئل

 العقوبات البديلة: التدابري الوقائية، مبحث ثالث: العقوبة، مبحث ثان: مبحث أول
 

 العقوبة : املبحث األول
 

نرى ضرورة تعريف العقوبة ومعرفة ) مطلب ثاين(قبل احلديث عن أنواع العقوبات يف القانون املغريب 
 .)مطلب أول(أهدافها 
 العقوبة تعريفها أهدافها مميزاهتا: ألولاملطلب ا

العقوبة هي اجلزاء الذي يوقعه اجملتمع على اجملرم مؤاخذة له عما اقترفه وهي وسيلة قدمية تطورت -
بتطور احلضارات وانتقلت من وحشيتها إىل عقوبة تراعي آدمية احملكوم عليه وهتدف إىل إعادة إدماجه 

 .يف اجملتمع
  :مميزات العقوبة-1
 .ميز العقوبة بكوهنا قانونية وشخصية وقضائية إىل جانب اتصافها باملساواةتت

ينص  10ألهنا حمددة يف القانون على سبيل احلصر، حيث أن الدستور املغريب يف الفصل ( ) فهي قانونية 
قالت  على أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وهو ما نص عليه أيضا القانون اجلنائي يف املادة األوىل حيث

حيدد التشريع اجلنائي أفعال اإلنسان اليت يعدها جرائم، بسبب ما حتدثه من اضطراب اجتماعي، "
 ."ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابري وقائية
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ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جرمية بصريح "من نفس القانون على أنه  3كما تنص املادة 
 ." يقررها القانونالقانون وال معاقبته بعقوبات مل

مع أن املشرع جعل للعقوبة حدين أدىن وأقصى وترك للقاضي سلطته التقديرية للحكم ما بني بأحد 
 .احلدين وذلك هبدف تفعيل سياسة تفريد العقاب

ألهنا تنال املذنب وحده، إذ تناله يف شخصه أو ماله أو اعتباره أو حقوقه املدنية  ( ) وهي شخصية
ال ميكن متابعة أفراد آخرين مل يرتكبوا اجلرمية ولو كانت هلم عالقة قرابة باملتهم أو والوطنية، وبذلك 

عالقة اجتماعية حمددة، وبذلك ال ميكن معاقبة شخص إال إذا توافرت الدالئل على كونه بالفعل هو 
كنة التطبيق، كما ينتج اجلاين كما أنه إذا تويف املتهم فإنه ال جمال لتنفيذ العقوبة، مع أن اجلزاءات املالية مم

عن شخصية العقوبة أن العفو الصادر ال يستفيد منه إال احملكوم الذي حدد لصاحله وأنه مبرور الصادر ال 
يستفيد منه إال احملكوم الذي حدد لصاحله وانه مبرور أمد التقادم ال تنفذ العقوبة على املتهم وبذلك ال 

 .م استطاع اإلفالت من السلطات القضائيةميكن أن يعاقب أحد أفراد أسرته كونه املته
وهي قضائية مبعىن أنه ال ميكن تنفيذ عقوبة معينة على متهم إال بتدخل السلطة القضائية عن طريق 
 .الدعوى العمومية وذلك حملاكمة اجلاين وحتديد العقوبة املالئمة للجرمية اليت ارتكبها يف حق اجملتمع

ميع سواء أمام القضاء اجلنائي دون متييز بينهم، مع أن القاضي ال وهي متتاز بصفة املساواة أي أن اجل
يكون ملزما يف بعض احلاالت بالقيام هبذه املساواة الدقيقة، فهو من جهة له السلطة التقديرية يف احلكم 

ما بني احلد األدىن واألقصى للعقوبة، ومن جهة ثانية هناك جمموعة من األحكام قد ال تتجلى فيها 
اة يف العمق كما لو مت احلكم على شخصني بنفس العقوبة لكن هذين الشخصني خيتلفان يف قدرة املساو

 .التحمل، كما أن الغرامة ختتلف فيما إذ حكم هبا على شخصني خيتلفان ويتفاوتان يف الثروة
يف القانون وتؤثر صفة احملكوم عليه أيضا يف العقوبة إما بالتشديد أو بالتخفيف، وعموما فقاعدة املساواة 

تتجلى صعوبة حتققها يف القضاء وبالتايل يف العقوبة وذلك الختالف احملكومني ال من حيث قوهتم البدينة 
  .وال من حيث درجة الثراء وال من حيث السن

 أهداف العقوبة -2
ميكن ختتلف األهداف اليت يتوخاها املشرع من العقوبة باختالف املصلحة املراد احلفاظ عليها ورعايتها و

 :حتديد هذه األهداف كالتايل
ويقصد به ما حتققه العقوبة يف نفس احملكوم عليه من أمل وضرر إذ يصيبه هذا الضرر إما : الردع اخلاص-
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 .يف حريته أو ماله أو حياته أحيانا
فالردع اخلاص وسيلة حتقق عالج اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف شخص اجلاين وتساعده على االندماج 

 .تمع من جديديف اجمل
وهو ما ختلفه العقوبة من رعب وخوف لدى أفراد اجملتمع وبالتايل اجتناب ارتكاب اجلرمية : الردع العام-

 .لتفادي تلك العقوبة وهو ما حيقق اهلدف من الردع العام وهو احلد من ظاهرة اإلجرام
لعقوبة باجلاين وإرغامه بدفع يتجلى يف االرتياح الذي يشعر به األفراد عند إحلاق ا: حتقيق العدالة-

 .تعويضات للمجين عليه مما يشعرهم باألمن واالطمئنان
 

 أنواع العقوبات: املطلب الثاين
 

تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها، والتقسيم املهم هو الذي يرجع إىل الناحية العملية وهو 
فمن حيث أمهيتها تنقسم العقوبات إىل  تقسيمها حسب خطورهتا وحسب العالقة املوجودة بينها،

وقد . عقوبات أصلية وعقوبات إضافية ومن حيث خطورهتا تنقسم إىل عقوبات جنائية وجنحية وضبطية
من القانون اجلنائي للحديث عن العقوبة حيث قال يف  60إىل  14خصص املشرع املغريب الفصول من 

أصلية عندما يسوغ احلكم هبا وحدها دون أن العقوبات إما أصلية أو إضافية فتكون : "14الفصل 
تضاف إىل عقوبة أخرى، وتكون إضافية عندما ال يسوغ احلكم هبا وحدها، أو عندما تكون ناجتة عن 

 ."احلكم بعقوبة أصلية
الفقرة (وعقوبات إضافية ) الفقرة األوىل(ومن ذلك نقسم احلديث عن العقوبات إىل عقوبات أصلية 

 .)الثانية
 العقوبات األصلية: وىلالفقرة األ

أو ) أوال(وهي إما عقوبات جنائية أصلية  18و 17و  16وقد نص عليها املشرع املغريب يف املواد 
 .)ثالثا)أو عقوبات ضبطية أصلية ) ثانيا(عقوبات جنحية أصلية 

 العقوبات اجلنائية األصلية: أوال 
جلنايات وقد نص عليها املشرع يف الفصل وهي العقوبات اليت يقررها املشرع املغريب الرتكاب إحدى ا

 :من القانون اجلنائي وهي مخسة أصناف 16
 اإلعدام-1
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 السجن املؤبد-2
 السجن املؤقت من مخس سنوات إىل ثالثني سنة-3
 اإلقامة اإلجبارية-4
 التجريد من احلقوق الوطنية-5

 ونفصلها كاآليت بنفس الترتيب
 اإلعدام-1

قوبات وأخطرها، وهتدف مجيع املنظمات العاملية أو اإلقليمية إىل احلد من تعد هذه العقوبة من أقدم الع
تطبيق هذه العقوبة كما أن هناك العديد من الدول اليت ختلت عنها بصفة هنائية وهناك من الدول من 

 .يقوم هبا ولكن نادرا ومنها املغرب حاليا
من اجملموعة  23إىل  19الفصول من وقد كرس املشرع املغريب لتنفيذ عقوبة اإلعدام أحكاما منها 

 :من قانون املسطرة اجلنائية وتتلخص هذه احلكام فيما يلي 652إىل  648اجلنائية والفصول من 
 .يتعني على النيابة العامة أن تنهي لعلم وزير العدل كل عقوبة باإلعدام مبجرد صدورها

 .ال ميكن تنفيذ أي حكم باإلعدام إال بعد رفض طلب العفو-
فيذ عقوبة اإلعدام رميا بالرصاص بأمر من وزير العدل وطلب من الوكيل العام للملك لدى حمكمة تن-

 .االستئناف
ويتم تنفيذ هذه العقوبة داخل السجن نفس الذي يوجد به احملكوم عليه أو يف أي مكان آخر يعينه وزير 

من القانون  19 املادة العدل، ويتم ذلك حبضور عدة مسؤولني جاء النص عليهم على سبيل احلصر يف
 .من قانون املسطرة اجلنائية 603اجلنائي كما مت النص عليهم يف املادة 

وهنا نتساءل هل يتحقق ( ) يكون تنفيذ احلكم باإلعدام غري علين إال إذا قرر وزير العدل خالف ذلك-
 .اهلدف من العقوبة واملتمثل يف الردع العام؟

 .( )ليه إىل عائلته فيما إذا طلبت ذلك على أن تلتزم بدفنه يف غري عالنيةوتسلم إثر التنفيذ جثة احملكوم ع
 ( )إذا ثبت أن املرأة احملكوم عليها باإلعدام حامال فإهنا ال تعدم إال بعد أن تضع محلها بأربعني يوما-
ممثل حيرر كاتب الضبط حمضر التنفيذ حاال ويوقعه كل من رئيس احملكمة اجلنائية أو مفوض من قبله و-

 .النيابة العامة وكاتب الضبط
ومبجرد ما يقع التنفيذ تعلق نسخة من هذا احملضر بباب السجن أجنز فيه التنفيذ وتبقى معلقة ساعة وإذا 
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 .( )وقع التنفيذ خارج السجن علق احملضر بباب بلدية مكان التنفيذ
ينشر عن طريق الصحافة أي من قانون املسطرة اجلنائية على انه ال ميكن أن  606وقد نصت املادة -

و  10.000بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ماعدا احملضر املذكور، وإال تعرض املخالف لغرامة تتراوح بني 
قبل التنفيذ  – درهم ومينع حتت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل 60.000

خرب أو أي رأي أبدته جلنة العفو، أو األمر الصادر عن  أي - أو قبل تبليغ ظهري العفو لعلم احملكوم عليه
 .جاللة امللك

 السجن-2
من القانون اجلنائي،  24وهو العقوبة الوحيدة السالبة للحرية واليت نص عليها املشرع املغريب يف الفصل 

وهو يكون إما مؤبدا أو حمددا، حيث يكون حمددا ما بني مخس سنوات وثالثني سنة، وتنفذ عقوبة 
السجن داخل سجن مركزي مع انفراد السجناء بالليل كلما مسحت طاقة السجن ذلك مع القيام بالشغل 

 .اإلجباري إال يف حالة ثبوت عجز بدين
وال ميكن للسجني أن يشتغل خارج السجن، إال إذا كان قد قضى عشر سنوات من العقوبة إذا كان 

 .ن حمكوما عليه بالسجن املؤقتحمكوم عليه باملؤبد أو قد قضى ربع العقوبة إذا كا
 اإلقامة اإلجبارية-3

اإلقامة اإلجبارية هي أن حتدد احملكمة مكانا : "حيث قال 25وقد نص عليها املشرع املغريب يف املادة 
لإلقامة أو دوائر حمدودة ال جيوز للمحكوم عليه االبتعاد عنها بدون رخصة طوال املدة اليت حيددها 

 .مخس سنوات مىت كانت عقوبة أصليةللحكم حبيث ال تقل عن 
ويبلغ احلكم باإلقامة اإلجبارية إىل اإلدارة العامة لألمن الوطين اليت جيب عليها أن تتوىل مراقبة اإلقامة 

املفروض على احملكوم عليه ويف حالة الضرورة جيوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة 
 ."للتنقل داخل القطر

هلدف من هذه العقوبة هو منع احملكوم عليه من التنقل بكل حرية داخل البالد خصوصا إذا وال شك أن ا
وعقوبة ( ) كان من أولئك الذين قد يشكل تنقلهم هتديدا ألمن الدولة وخصوصا اجملرمني السياسيني

قائي ويتجلى ذلك يف كون هذه األخرية تدبري و ( )اإلقامة اإلجبارية ختتلف عن اإلجبار عن اإلقامة
سنوات وهو يبتدئ من يوم انتهاء العقوبة األصلية  5شخصي ال ينتفي احلكم به وحده وهو ال يتجاوز 

سنوات وهي  5عكس اإلقامة اإلجبارية إذ أهنا عقوبة أصلية ميكن احلكم هبا لوحدها وهي تتجاوز 
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 .تبتدئ من يوم اكتساب احلكم اجلنائي قوة األمر املقضي به
 الطرف املانح لرخصة التنقل فوزير العدل هو الذي مينح تلك الرخصة يف اإلقامة ويالحظ الفرق أيضا يف

اإلجبارية أما يف اإلجبار على اإلقامة كتدبري وقائي فالرخصة متنع من طرف املدير العام لألمن الوطين، 
بار على سنوات أما خرق اإلج 5كما أن خرق اإلقامة اإلجبارية كعقوبة أصلية يعاقب عليه من سنة إىل 

 .أشهر إىل سنتني 6اإلقامة فيعاقب عليه املشرع من 
 التجريد من احلقوق الوطنية-4

وهي عقوبة تكون إما عقوبة جنائية أصلية أو عقوبة إضافية وهي كعقوبة أصلية يقررها القانون يف بعض 
م عليها هبذه ومثال اجلرائم احملكو. احلاالت قصد زجر نوع خاص من اجلرائم وخاصة اجلرائم السياسية

 .من القانون اجلنائي 238و 237و 236و 229و  225العقوبة اجلرائم املنصوص عليها يف املواد 
للقاضي أن يضيف إىل احلكم بالتجريد من احلقوق الوطنية عقوبة احلبس  27وقد أجاز املشرع يف املادة 

 .ملدة حيددها احلكم وهي ال تزيد عن مخس سنوات
م هبذه العقوبة وذلك إما لكون املتهم مغربيا سبق جتريده من هذه احلقوق وإما ويف حالة استحالة احلك

، والتجريد  10سنوات إىل  5لكونه أجنبيا وجب قانونا االستغناء عنها وتعويضها باحلكم بالسجن من 
 .وهي كاآليت 26من احلقوق الوطنية يشمل مخس حاالت نص عليها الفصل 

 .يع الوظائف العمومية وكل اخلدمات واألعمال العموميةعزل احملكوم عليه وطرده من مج-
حرمان احملكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر احلقوق الوطنية -

 .والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام
الرسوم أو عدم األهلية للقيام مبهمة عضو حملف أو خبري وعدم األهلية ألداء الشهادة يف أي رسم من -

 .الشهادة أمام القضاء إال على سبيل االختيار فقط
 .عدم أهلية احملكوم عليه ألن يكون وصيا أو مشرفا على غري أوالده-
احلرمان من حق محل السالح ومن اخلدمة يف اجليش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل يف -

 .مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب
 العقوبات اجلنحية األصلية: ثانيا

من القانون اجلنائي  17هي العقوبات اليت أقرها املشرع املغريب ملرتكيب اجلنح وقد نص عليها يف املادة 
 .درهم 1200احلبس، الغرامة اليت تتجاوز : وهي تتمثل يف
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 :احلبس-1
مدة احلبس بني شهر كحد وهو العقوبة السالبة للحرية اليت تطبق يف اجلنح التأديبية والضبطية وتتحدد 

 .أدىن ومخس سنوات كحد أقصى
 :وميكن هلذه املدد أن تقل عن شهر أو تزيد عن مخس سنوات يف بعض احلاالت

 ويكون ذلك يف حالتني: حالة جتاوز احلد األقصى-
إذ أن اجملرم الذي سبق احلكم عليه من اجل جناية أو جنحية مث ارتكب قبل مضي مخس : حالة العود
ن تنفيذ العقوبة أو تقادمها جناية أو جنحية يعاقب عليها باحلبس ميكن احلكم عليه بعقوبة متثل سنوات م

 .ضعف العقوبة املقررة
حالة الزجر عن بعض اجلرائم اخلاصة ومثاهلا زجر اإلدمان على املخدرات السامة واليت قد تصل العقوبة 

 .فيها إىل عشر سنوات حبسا
وهي بعض احلاالت اليت قررها املشرع املغريب للرتول بعقوبة احلبس عن : حالة االخنفاض عن احلد األدىن

من القانون اجلنائي حيث عاقب  325حدها األدىن الذي هو شهر، ومثاهلا ما نص عليه املشرع يف املادة 
أيام إىل شهر وغرامة  6على إزالة أو إخفاء أو متزيق إعالن وضع مبقتضى أمر قضائي صادر، وذلك من 

 .250إىل  200من 
 .وتنقذ العقوبة احلبسية يف املؤسسات احملدثة هلذا الغرض أو يف جناح خاص بأحد السجون املركزية

  :الغرامة-2
الغرامة هي إلزام احملكوم " :من القانون اجلنائي حيث قال 35لقد عرف املشرع املغريب الغرامة يف املادة 

 "ينا من النقود بالعملة املتداولة قانون باململكةعليه بان يؤدي لفائدة اخلزينة العامة مبلغا مع
درهم سواء كانت مقررة لوحدها  1200وتعترب الغرامة عقوبة جنحية عندما يفوق حدها األقصى 

لزجر اجلنحة أو كانت موجودة إىل جانب عقوبة حبسية إلزامية أو كان التنصيص على اخليار بينهما، 
عقوبة فإن موت احملكوم عليه هبا ال يعد عائقا حنو استيفائها من ورغم كوهنا ختضع ملبدأ شخصية مبدأ ال

 .تركته
ويؤدي مبلغ الغرامة للخزينة العامة وذلك بعد أن يصري احلكم هنائيان والغرامة هي آخر مبلغ جيب 

استيفاؤه بعد املصاريف القضائية ورد ما يلزم رده وأداء التعويضات عن الضرر، ويف حالة عدم قيام 
 .عليه بأداء مبلغ الغرامة فإنه يعرض نفسه لإلكراه البدين الذي يزج باحملكوم عليه يف السجن احملكوم



68          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلكراه البدين ال ميكن اللجوء إليه يف عدة حاالت نص عليها املشرع يف املواد 
 .من قانون املسطرة اجلنائية 637إىل  634
 العقوبات الضبطية األصلية: ثالثا
 :من القانون اجلنائي يف عقوبتني مها 18دها الفصل حد
 االعتقال ملدة تقل عن شهر-1
درهم، ويتم تنفيذ االعتقال مثله مثل عقوبة احلبس يف السجون  200درهم إىل  120والغرامة من -2

و املدنية أو ملحقاهتا، وتكون هذه املدة أيضا مصحوبة بالشغل اإللزامي سواء داخل املؤسسة العقابية أ
 .خارجها إال يف حالة ثبوت عجز بدين لدى احملكوم عليه

 العقوبات اإلضافية: الفقرة الثانية
العقوبات اإلضافية هي تلك العقوبات اليت ال ميكن للقاضي احلكم هبا وحدها فهي عقوبة ناجتة عن 

من " العقوبات"ل احلكم الصادر بعقوبة أصلية، وقد خصص هلا املشرع املغريب الباب الثاين من اجلزء األو
 ."يف العقوبات والتدابري الوقائية"الكتاب األول 

 :العقوبات اإلضافية هي: كاآليت 36وقد نص على أصنافها الفصل 
 احلجر القانوين-1
 التجريد من احلقوق الوطنية-2
 احلرمان املؤقت من ممارسة بعض احلقوق الوطنية أو املدنية أو العائلية-3
 .املؤقت من احلق يف املعاشات اليت تصرفها الدولةاحلرمان النهائي أو -4
املصادرة اجلزئية لألشياء اململوكة احملكوم عليه، بصرف النظر عن املصادرة املقررة كتدبري وقائي يف -5

 .89الفصل 
 حل الشخص املعنوي-6
 .نشر احلكم الصادر باإلدانة-7

 :لها أيضا كاآليتيف تلك األصناف وميكن تفصي 48إىل  37وقد فصلت املواد من 
 :احلجر القانوين-1

 من القانون اجلنائي  39-38-37وقد بينته الفصول 
وهو حرمان احملكوم عليه من مباشرة حقوقه املالية خالل فترة تنفيذ العقوبة اجلنائية األصلية، فهو هبذا 
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تلكاته أو القيام بإدارهتا الشكل يفقد احملكوم عليه أهلية األداء، مما جيعله حمروما من التصرف يف أمواله ومم
أو أن ينتصب كطرف مدع أمام احملاكم، لكن احلجر القانوين ال ميتد إىل احلقوق املرتبطة ارتباطا عضويا 

 .( )بشخصه كحقه يف الزواج أو الطالق
وللمحكوم عليه احملجور أن خيتار وكيال ينوب عنه يف مباشرة تلك احلقوق اليت حرم منها وذلك حتت 

 .وصي القضائي و الذي يعني وفق اإلجراءات املقررة يف شأن احملجورين القضائينيإشراف ال
كما ال يسلم للمحجور القانوين أي مبلغ من مدخوالته باستثناء ما يكون ضروريا ملعيشته ويف حدود ما 

 .تسمح به إدارة السجون وينتهي احلجر القانوين يف ثالث حاالت
 ية األصليةعند إمتام تنفيذ العقوبة اجلنائ-
 .يف حالة استفادة احملكوم عليه من العفو اخلاص أو إبدال العقوبة اجلنائية بعقوبة جنحية-
 .يف حالة صدور قرار املراجعة القاضي بإبطال احلكم الصادر باإلدانة ضد احملكوم عليه-
 :التجريد من احلقوق الوطنية-2

م به لوحده وإما عقوبة إضافية أي ال ميكن وهو كما سبق ذكره يكون إما عقوبة أصلية أي جيوز احلك
، 16احلكم به وحده بل ينبغي أن يكون مضافا إلحدى العقوبات األصلية املنصوص عليها يف الفصل 

 .وهو مع ذلك ينتج نفس اآلثار، إال أن املشرع املغريب هنا مل حيدد هلا مدة معينة
 :وتنقضي هذه العقوبة بإحدى األسباب التالية

 .العفو اخلاص الذي يلغي التجريد من احلقوق الوطنية حالة صدور-
 .حالة صدور قرار للمجلس األعلى يبطل احلكم اجلنائي الصادر ضد احملكوم عليه على إثر املراجعة-
حالة حصول احملكوم عليه على رد اعتباره القضائي أو القانوين الذي ميكنه من استرجاع حقوقه وكافة -

 .األهليات
 
 :ممارسة بعض احلقوق الوطنية أو املدنية أو العائلية احلرمان من-3

والتجريد من ممارسة احلقوق الوطنية كعقوبة جنائية أصلية أو كعقوبة إضافية تابعة لعقوبة جنائية فإنه ال 
 .من القانون اجلنائي 26يكون قابال للتجزئة فهو يشمل كل احلاالت املنصوص عليها يف الفصل 

ق الوطنية عندما حيكم به كعقوبة إضافية تابعة لعقوبة جنحية فإنه يصبح قابال ولكن التجريد من احلقو
 .( )للتجزئة وبالتايل يتفرع عنه احلرمان املؤقت من ممارسة بعض احلقوق الوطنية أو املدنية أو العائلية
 سنة وعشر على انه إذا حكمت احملكمة بعقوبة جنحية جيوز هلا أن حترم احملكوم عليه ملدة تتراوح ما بني
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سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من احلقوق الوطنية أو املدنية أو العائلية املنصوص عليها يف 
 .26الفصل 

 :احلرمان النهائي أو املؤقت من احلق يف املعاشات اليت تصرفها الدولة-4
نهائي من احلق يف من القانون اجلنائي أن املشرع املغريب ميز بني احلرمان ال 41يتبني من خالل الفصل 

املعاش الذي تصرفه الدولة واحلرمان املؤقت منه وذلك حسب نوع العقوبة احملكوم هبا، فمىت كان احلكم 
هنائيا باإلعدام أو السجن املؤبد يتم حرمان املتهم هنائيا من حقه يف املعاش الذي تصرفه الدولة، ويكون 

فيذه العقوبة اجلنائية األصلية وترجع له تلك احلرمان مؤقت يف غري ذلك حيث حيرم املتهم خالل تن
 .املعاشات مبجرد خروجه من السجن

 :املصادرة-5
من القانون اجلنائي بأهنا متليك الدولة جـزءا من أمالك احملكوم  42عرفها املشرع املغريب يف الفصل 

دة يف كل اجلرائم بل عليه أو بعض أمالك له معينة، إال أن اللجـوء إىل هذه العقوبة ال يتم بنفس القاع
 .هناك اختالف فيما إذا كانت اجلرمية جنائية أو جنحية

ففي اجلنايات جيوز للقاضي أن حيكم بأن يصادر لفائدة الدولة األدوات واألشياء اليت استعملت أو 
كانت تستعمل يف ارتكاب اجلرمية أو اليت حتصلت منها، وكذلك املنح وغريها من الفوائد اليت كوفئ هبا 

 .رتكب اجلرمية أو كانت معدة ملكافأتهم
أي متليك الدولة جزءا فقط أو بعض أمالك احملكوم عليه مع احلفاظ على ( ) وتكون املصادرة جزئية

 .( )حقوق الغري
أما يف حالة " جيوز"وتكون املصادرة يف اجلنايات من اختصاص السلطة التقديرية للقاضي بصريح عبارة 

تعد جنحا أو خمالفات فإنه ال جيوز للقاضي احلكم باملصادرة إال بوجود نص  احلكم باملؤاخذة عن أفعال
، واملصادرة كعقوبة إضافية ال متس إال ما هو مملوك للمحكوم عليه وعلى جزئه إذا ( )صريح بذلك

 .( )كانت الشيء حمل املصادرة مملوكا على الشياع
 :حل الشخص املعنوي-6

 .مجعية كيفما كان نوعها تتوفر على الشخصية املعنوية يقصد بالشخص املعنوي كل مقاولة أو
واملالحظ هو أن العقوبات اليت ختضع هلا األشخاص املعنوية ضيقة جدا حيث ال تتضمن سوى عقوبات 

 .مالية أو لعقوبات إضافية أو لتدابري وقائية وذلك لطبيعة تلك األشخاص املعنوية
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ف منها منع هذا الشخص من مواصلة نشاطه االجتماعي ويعترب حل الشخص املعنوي عقوبة إضافية اهلد
 .ولو حتت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسريين آخرين، ويترتب عنه تصفية أمالك الشخص املعنوي

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن للقاضي احلكم حبل الشخص املعنوي إال إذا نص على ذلك القانون 
  .أيضا صراحة وال ميكن تنفيذه إال حبكم صريح

 :نشر احلكم الصادر باإلدانة-7
إن احلكم مبثل هذه العقوبة ميكن أن ينال الشخص الطبيعي كما قد ينال الشخص املعنوي وهدفه إبالغ 

احلقيقة للجمهور ورفع املغالطة اليت رمبا قد وقع فيها نتيجة تصرف احملكوم عليه كاحلاالت الواردة يف 
 .ل الوظائف أو األلقاب أو األمساء أو استعماهلابشان انتحا 388إىل  380املواد من 

 .بشأن االعتداء على امللكية األدبية والفنية 577و  575واحلاالت املنصوص عليها يف املواد 
وقد حيكم بالنشر جملرد التشهري باجلاين وتشنيع تصرفه كاألحكام الصادرة يف موضوع الزيادة الغري 

 .( )القانونية يف األسعار
للمحكمة يف األحوال اليت حيددها : "حيث قال 48ملشرع املغريب على هذه العقوبة يف املادة وقد نص ا

القانون، أن تأمر بنشر احلكم الصادر عنها باإلدانة كال أو بعضا، يف صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو 
ما قدرته احملكمة  بتعليقه يف أماكن تبينها والكل على نفقة احملكوم عليه من غري أن تتعدى صوائر النشر

 "لذلك وال أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا
 .وبذلك ال ميكن للمحكمة أن تقرر هذه العقوبة إال إذا قررها القانون وال ميكن أن تتجاوز شهرا واحدا
وأخريا نتساءل هل تكفي العقوبة بشقيها أن حتيط جبميع اجلرائم وبالتايل احلد منها أم البد من وسيلة 

 .لزجرهاأخرى 
 

 التدابري الوقائية: املبحث الثاين
 

لقد قسم املشرع املغريب اجلزء اجلنائي إىل نوعني من اجلزاءات العقوبة والتدابري الوقائية حيث نص يف 
حيدد التشريع اجلنائي أفعال اإلنسان اليت يعدها جرائم " :الفصل األول من القانون اجلنائي على أنه

 "اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابري وقائيةبسبب ما حتدثه من اضطراب 
واهلدف من التدابري الوقائية كما هو واضح من امسها هو الوقاية واحلماية من اجلرائم فهي كفاح ضد 

 .خطر حمتمل قد يقع يف املستقبل من طرف اجملرم، وهي بذلك ختتلف عن العقوبة



72          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

إىل غاية الفصل  61يف ثالثة وأربعني فصال وذلك من الفصل وقد نص عليها املشرع املغريب وفصل فيها 
104. 

البد من التمييز بينها وبني العقوبة ملعرفة الفرق بينهما ) مطلب ثاين(وللحديث عنها وعن أنواعها 
 )مطلب أول(
 

 متييز التدابري الوقائية عن العقوبة : املطلب األول
 

بري الوقائية يف كون هذه األخرية هتدف إىل دفع اخلطورة ختتلف العقوبة عن التدا( ) كما أشرنا سابقا 
اإلجرامية والتحفظ على اجلاين وعالجه التقاء خطورته اإلجرامية على أمل منع ما قد يرتكبه من جرائم 

 .مستقبال، بينما العقوبة هدفها هو النيل من اجملرمني وإحلاق نوع من الضرر لردعهم
مع الفعل اإلجرامي بينما التدابري الوقائية ينبغي أن تتناسب مع ولذلك فالعقوبة ينبغي أن تتناسب 

 .( )اخلطورة اإلجرامية وليس الفعل اإلجرامي
حيث نطاق التدابري الوقائية جد واسع إذ ميكن أن تطبيقها على ( ) كما خيتلفان من حيث نطاقهما 

الذين ال ميكن مسائلتهم من الناحية  وعموما على ...القاصرين واجملانني واملختلني عقليا واملرض النفسيني
اجلنائية النعدام الركن املعنوي للجرمية لديهم عكس العقوبة حيث ال تطبق إال على من تتوافر لديهم 

 .األهلية اجلنائية
تتطلب جمهودا اكرب من القاضي قصد احلكم هبا حيث ( ) كما أن التدابري الوقائية حسب بعض الفقه

العوامل الدافعة لإلجرام هبدف احلد منها بتدبري مالئم، عكس العقوبة حيث أن ينبغي التعرف على مجيع 
 .القاضي اعتاد على احلكم هبا، وألن احلكم هبا قدمي جدا مقارنة مع التدابري الوقائية احلديثة العهد
ا التدابري وأخريا ال ميكن احلديث عن العقوبة إال بعد إدانة اجملرم حبكم قضائي هنائي عن فعل إجرامي بينم

الوقائية ميكن احلكم هبا حىت قبل مؤاخذة املعين باألمر وحىت ولو حكم بربائته ولذلك فهي أداة الجتناب 
 .اجلرمية حىت قبل وقوعها

 
 أنواع التدابري الوقائية: املطلب الثاين

ئية الشخصية يف خمتلف التدابري الوقا: "لقد عنون املشرع املغريب الباب األول يف التدابري الوقائية ب
 623وعن التدابري الوقائية العينية يف افصل  61وحتدث عن التدابري الوقائية الشخصية يف افصل " والعينية
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 :وفصل فيها يف الفصول الالحقة
تدابري وقائية شخصية وأخرى عينية، وبذلك : ومنه فاملشرع املغريب قسم التدابري الوقائية إىل قسمني

 :قرتنيسنفصل فيها حنن أيضا يف ف
 التدابري الوقائية الشخصية: الفقرة األوىل

 :يف تسع تدابري وهي( ) وقد حددها املشرع املغريب 
 اإلقصاء-1
 اإلجبار على اإلقامة مبكان معني-2
 املنع من اإلقامة-3
 .اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية-4
 الوضع القضائي داخل مؤسسة للعالج-5
 ائي يف مؤسسة فالحيةالوضع القض-6
 .عدم األهلية ملزاولة مجيع الوظائف أو اخلدمات العمومية-7
 .املنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم ال-8
 .سقوط احلق يف الوالية الشرعية على األبناء-9

 :وميكن دراسة هذه التدابري يف نفس الترتيب كاآليت
 ءاإلقصا: أوال

إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط املبنية يف : من القانون اجلنائي على أنه 63وقد عرفه الفصل 
 ."، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقومي االحنراف االجتماعي66و 65الفصلني 

 .( )واإلقصاء ال حتكم به إال احملاكم العادية، فال جيوز أن حتكم به احملاكم االستثنائية
 أما مدته فهي حمددة كحد أدىن يف مخس سنوات ويف حد أقصى عشر سنوات

 .للمحكمة أن حتكم أو ال تفعل) 2(كما قد يكون اختياريا ) 1(واإلقصاء قد يكون إلزاميا 
 :اإلقصاء اإللزامي-1

 من القانون اجلنائي فهو بذلك يكون إلزاميا يف 67و 65وقد نص عليه املشرع املغريب يف الفصلني 
 .حالتني

إذا صدر احلكم على اجلاين بالسجن مث عاد إىل ارتكاب جناية داخل ظرف عشر ( ): احلالة األوىل
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سنوات، استوجبت احلكم عليه بالسجن أيضا وال يدخل يف حساب العشر سنوات املدة اليت قضاها يف 
لعقوبة األوىل إىل تاريخ السجن تنفيذا للحكم األول، أي أن العشر سنوات تبتدئ من تاريخ انتهاء تنفيذ ا

ارتكاب اجلناية الثانية، فإذا عاقبته احملكمة على هذه اجلناية الثانية بالسجن فإنه يتعني عليها أن حتكم عليه 
سنة أو  60سنة أو يزيد عن  20باإلقصاء كتدبري وقائي إال أنه إذا كان اجلاين رجال يقل عمره عن 

 .لمحكمة أن ال حتكم باإلقصاء شرط تعليل قرارهاكان امرأة كيف ما كان سنها فإنه جيوز ل
وهي احلالة اليت جيب فيها على القاضي أيضا احلكم باإلقصاء وذلك إذا سبق و أن  :( )احلالة الثانية

حكم على اجلاين باإلقصاء مث ارتكب داخل عشر سنوات املوالية ليوم اإلفراج عنه جناية كيفما كان 
وهي السرقة، النصب، خيانة  66وص عليها يف الفقرة الثانية من الفصل نوعها أو جنحة من اجلنح املنص

األمانة، إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، اإلخالل العلين باحلياء، حتريض القاصرين على 
 .الفساد، استغالل البغاء، اإلجهاض، االجتار يف املخدرات
م على اجلاين باإلقصاء يف حده األقصى الذي وبعد ارتكاب إحدى هذه اجلرائم ينبغي للمحكمة أن حتك

 .هو عشرات سنوات وذلك كلما حكم عليه باحلبس ملدة تزيد عن سنة
 :اإلقصاء االختياري-2

وهو جيوز يف بعض احلاالت اليت جاءت على سبيل احلصر، حيث تأمر به احملكمة يف حق بعض الفئات 
لقانون اجلنائي الذي يقضي بإقصاء العائدين الذين من ا 66من اجملرمني، وذلك طبقا ملا نص عليه الفصل 

صدر عليهم يف ظرف عشر سنوات خالصة من مدة العقوبة اليت مت تنفيذها فعال، ألحكام املتعلقة جبرائم 
 :ضد األموال أو جبرائم خملة باآلداب واألخالق، وقد جاءت حاالت اإلقصاء االختياري يف ثالث صور

لسجن من اجل جناية كيفما كانت واثنان إما باحلبس من اجل أفعال صدور ثالثة أحكام أحدها با-
من القانون اجلنائي  66تعترب جنايات أو باحلبس ملدة تفوق ستة أشهر من أجل اجلرائم احملددة يف اافصل 

 .والسابق ذكرها
تزيد  صدور أربعة أحكام باحلبس من اجل أفعال تعترب جنايات أو أربعة أحكام كل منها باحلبس ملدة-

 .66من الفصل  1على ستة أشهر عن اجلنح املنصوص عليها يف الرقم 
صدور سبعة أحكام يكون اثنان منها على األقل من نوع األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني -

 .من القانون اجلنائي 66األخريتني من الفصل 
الواردة يف " ميكن"عدمه بدليل فللقاضي يف هذه احلاالت فقط سلطته التقديرية يف احلكم باإلقصاء من 
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 .من القانون اجلنائي 66الفصل 
 .ويف غري تلك احلاالت اإلقصاء االختياري واإلقصاء اإللزامي، ال جيوز للقاضي احلكم مبثل هذا التدبري

 اإلجبار على اإلقامة مبكان معني: ثانيا
محاية الدولة من مرتكيب اجلرائم اليت  اإلجبار على اإلقامة مبكان معني تدبري احتياطي أراد املشرع بتوقيعه

متس هبا، واللذين يتبني من الظروف أن النشاط االعتيادي هلم فيه خطر على النظام االجتماعي، حيث 
 .خيشى عودهتم إىل ارتكاب جرائم عليها من جديد

يه ضد من القانون اجلنائي إذ جيوز للمحكمة أن تلجأ إل 70وقد نص عليه املشرع املغريب يف الفصل 
احملكوم عليه إذا تبني هلا من األحداث أنه متابع بإحدى اجلـرائم املتعلقة باملس بسالمة الدولة وأن له 
نشاطا عاديا ميثل خطرا على النظام االجتماعي وتكون مدة اإلجبار على اإلقامة مبكان معني حمددة يف 

ائي فال تتم إال عند انتهاء احملكوم عليه اجل ال ميكن أن يتجاوز مخس سنوات، أما بداية هذا التدبري الوق
 .من تنفيذ العقوبة األصلية

وجتدر اإلشارة إىل أن احملكوم عليه باإلجبار على اإلقامة مبكان معني ال جيوز له االبتعاد عن هذا املكان 
لوطين الذي حتدده له احملكمة، أو اخلروج عن دائرته إال برخصة متنح له من طرف اإلدارة العامة لألمن ا

اليت تكون مسؤولة عن مراقبة هذا التدبري الوقائي، ويف حالة عدم احترام احملكوم عليه هذه الواجب 
 .يعرض نفسه لعقوبة احلبس من ستة أشهر إىل سنتني

 .( ) واإلجبار على اإلقامة كتدبري وقائي خيتلف بكل تلك األحكام عن اإلقامة اإلجبارية كعقوبة أصلية
 إلقامةاملنع من ا: ثالثا

من القانون اجلنائي منع احملكوم عليه من أن حيل بأماكن معينة، وملدة حمددة  71وهو كما عرفته املادة 
إذا اعتربت احملكمة نظرا لطبيعة الفعل املرتكب أو لشخصية فاعله، أو لظروف أخرى أن إقامة احملكوم 

 .أمن األشخاص عليه باألماكن املشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على
وللقاضي السلطة التقديرية يف احلكم باملنع من اإلقامة يف حال إصدار عقوبة من أجل فعل يعد القانون 

 .جناية
أما يف حالة إصدار عقوبة باحلبس من أجل جنحة فال جيوز احلكم باملنع من اإلقامة إال إذا كان مقررا يف 

ما بني سنتني إىل عشر  - اجلنح–( ) هذه احلالة ، ومدته يف( )النص الذي يعاقب على تلك اجلنحة 
 .سنوات



76          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 .أما يف اجلنايات فمدة املنع من اإلقامة ميكن احلكم هبا ملدة حمددة بني مخس سنوات وعشرين سنة
 .وال تبدأ مدة هذا املنع ومفعوله إال من يوم سراح احملكوم عليه وبعد تبليغه قرار املنع

يبقى احملكوم عليه خاضعا لرقابة اإلدارة العامة لألمن الوطين  -إلقامةمدة املنع من ا–وخالل هذه املدة 
اليت تستطيع منحه رخصا مؤقتة باإلقامة يف األماكن املمنوعة عليه، وإذا مل حيترم احملكوم عليه هذا التدبري 

ن من القانون اجلنائي وهي احلبس م 319الوقائي فإنه سيعرض نفسه للعقوبة اليت ينص عليها الفصل 
 .ستة أشهر إىل سنتني

 
 ( )اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية: رابعا

مضمون هذا التدبري هو أن يتم وضع شخص داخل مؤسسة خمتصة بعالج األمراض العقلية بناءا على 
 :حكم قضائي يف احلاالت التالية

إذا تبني حملكمة املوضوع  حيث 76وهو ما نص عليه الفصل : وجود خلل عقلي لدى الفاعل ϖحالة
بعد إجراء خربة طبية أن الشخص املتابع أمامها جبناية أو جنحة كان عدمي املسؤولية متاما وقت ارتكاب 

 :الفعل بسبب اختالل عقلي فإنه جيب عليها
 أن تثبت أن املتهم كان وقت الفعل، يف حالة خلل عقلي مينعه متاما من اإلدراك أو التمييز-
 عدام مسؤوليته مطلقا وحتكم بإعفائهأن تصرح بان-
 .أن تأمر يف حالة استمرار اخللل العقلي، بإيداعه يف مؤسسة لعالج األمراض العقلية-

 .ويبقى األمر باالعتقال ساريا على املتهم إىل أن يودع فعال يف تلك املؤسسة
ϖ قررت حمكمة  ، وهكذا إذا78وهو ما نص الفصل : حالة وجود ضعف القوة العقلية لدى الفاعل

املوضوع بعد اخلربة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه يف 
الدعوى إال أنه كان مصابا وقت األفعال املنسوبة إليه بضعف يف قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته 

 :فإنه جيب عليها
 .منسوبة إليهأن تثبت أن األفعال املتابع من اجلها املتهم -
 .أن تصرح بان مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف يف قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل-
 أن تصدر احلكم بالعقوبة-
أن تأمر إذا اقتضى األمر ذلك، بإدخال احملكوم عليه يف مؤسسة لعالج األمراض العقلية، قبل تنفيذ -

ن مدة العقوبة وينتهي إيداعه يف املؤسسة العقوبة السالبة للحرية، ومدة بقائه يف هذه املؤسسة ختصم م
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 .77وفق الشروط املقررة يف الفقرة األخرية من الفصل 
من القانون اجلنائي إذا قررت  79طبقا للفصل : اجلرمية ϖحالة حدوث اخللل العقلي بعد ارتكاب 

ولية أو ناقص احملكمة بعد إجراء اخلربة الطبية أن الشخص املتابع لديها جبناية أو جنحة كامل املسؤ
املسؤولية بالنسبة للوقائع املنسوبة إليه، ولكنه أصبح غري قادر على الدفاع عن نفسه يف الدعوى بسبب 

خلل يف قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل، فإنه جيب عليها أن تقرر بأن املتهم عاجز 
بوقف النظر يف الدعوى، وذلك لضرورة إدخاله يف عن إبداء دفاعه بسبب خلل يف قواه العقلية وأن تأمر 

مؤسسة لعالج األمراض العقلية ويبقى املتهم خاضعا للعالج إىل أن يصدر الطبيب قراره بشفاء املتهم من 
 .خلله العقلي

ويف هذه احلالة جيب إخبار النيابة العامة هبذا القرار عشرة أيام على األقل قبل تنفيذ أمر اخلروج من 
العالجية ويف حالة صدور حكم على املتهم بعقوبة سالبة للحرية فإن املدة اليت قضاها باملؤسسة املؤسسة 

 .ختصم من مدة تلك العقوبة
 الوضع القضائي يف مؤسسة للعالج: خامسا 

الوضع القضائي : "من القانون اجلنائي حيث قال 80عرف املشرع املغريب هذا التدبري الوقائي يف الفصل 
 - عالج هو أن جيعل حتت املراقبة مبؤسسة مالئمة، ومبقتضى حكم صادر عن قضاة احلكميف مؤسسة لل

شخص ارتكب أو ساهم أو شارك يف جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن 
 ."ترتب عن تعاطي الكحول أو املخدرات إذا ظهر أن إلجرامه صلة بذلك التسمم

ن املشرع استهدف وقاية اجملتمع من خطورة بعض اجملرمني املتعاطني ومن خالل هذه املادة نالحظ أ
للمواد الكحولية أو املخدرات مبختلف أنواعها، والذين غالبا ما يرتكبون جرائم تكون هلا عالقة بتعاطي 

هذه املواد اليت تفقدهم اإلدراك من جهة، ومن جهة أخرى فإن املشرع أراد هبذا التدبري إصالح هؤالء 
مني أنفسهم بعالجهم يف مؤسسة خمتصة بذلك حىت يقلعوا عن تناول املواد اليت اعتادوا تعاطيها حلد اجملر

 .أن أصيبوا بتسمم مزمن بسبب اإلدمان
ويلزم على احملكمة يف هذه احلالة أن تصرح أن افعل املتابع من أجله صادر عن املتهم، و أن تثبت صراحة 

زمن مترتب عن تعاطي الكحول أو املخدرات، بعد كل هذا أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم م
تقوم احملكمة بإصدار حكمها باإلضافة إىل األمر بوضع احملكوم عليه يف مؤسسة للعالج ملدة ال تزيد على 

 .( ) سنتني، وتستطيع احملكمة حتديد األسبقية يف التنفيذ اليت قد تعطي للتدبري الوقائي
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ة للعالج كلما توفرت األسباب الداعية إىل إلغائه، وذلك بناء على قرار ويلغى الوضع القضائي يف مؤسس
الطبيب املعاجل الذي جيب أن يبلغ إىل علم النيابة العامة داخل عشرة أيام على صدوره، وتستطيع النيابة 

 .( )العامة الطعن يف قرار الطبيب كلما رأت سببا داعيا لذلك
 ةالوضع القضائي يف مؤسسة فالحي: سادسا

بأنه إلزام احملكوم عليه من اجل جناية أو جنحة عقاهبا  83وهو تدبري وقائي عرفه املشرع يف الفصل 
احلبس بان يقيم يف مركز خمتص يكلف فيه بإجناز أشغال فالحية، وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط 

 84ع يف افصل بتعوده على البطالة أو تبني انه يتعيش عادة من أعمال غري مشروعة وقد حدد املشر
 :شروطا يتعني على احملكمة تطبيقهم للحكم هبذا التدابري الوقائية وهي

 .أن تصرح أن الفعل املتابع من اجله صادر عن املتهم-
أن تقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط مبا اعتاده احملكوم عليه من البطالة أو أن احملكوم عليه يتعيش عادة -

 .من أعمال غري مشروعة
 .م بالعقوبةأن حتك-
أن تأمر عالوة على ذلك بالوضع القضائي يف مؤسسة فالحية ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تتجاوز -

 .سنتني
ويبدأ تنفيذ اإلقامة يف املؤسسة الفالحية مبجرد انتهاء العقوبة وميكن وضع حد هلذا التدبري وإلغاؤه كلما 

رار اإللغاء من طرف احملكمة بناء على اقتراح ثبت حتسن سلوك احملكوم عليه وصالح حاله حيث يصدر ق
 .مدير املؤسسة الفالحية

 عدم األهلية ملزاولة مجيع الوظائف أو اخلدمات العمومية: سابعا
من القانون اجلنائي و الذي على ضوئه  86نظم املشرع اجلنائي املغريب أحكام هذا التدبري يف الفصل 

 :كمة وهو يكون إما إلزاميا أو اختياريايتبني أن هذا التدبري ال يصدر إال عن احمل
فيكون إلزاميا على احملكمة التصريح به على احملكوم عليه وبالتايل عدم أهليته ملزاولة مجيع الوظائف 

واخلدمات العمومية يف احلاالت اليت ينص القانون صراحة على ذلك ومن تلك احلاالت نذكر الفصل 
احلبس والغرامة وباحلرمان من تويل مجيع الوظائف العامة كل من القانون اجلنائي حيث يعاقب ب 232

موظف عمومي أو أحد أعوان احلكومة أو املستخدمني يف إدارة الربيد أو وكالئها يفتح أو خيتلس أو 
 .يبدد رسائل عهد هبا إىل مصلحة الربيد، أو يسهل فتحها أو اختالسها أو تبديدها
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م به من عدمه، وذلك باعتماد السلطة التقديرية للقاضي ويكون اختياريا حيث كون للمحكمة احلك
جيوز احلكم هبذا التدبري يف غري األحوال املشار : "الفقرة الثانية حيث تقول 86ويتضح ذلك يف املادة 

إليها، عندما تالحظ احملكمة وتصرح مبقتضى نص خاص باحلكم أن اجلرمية املرتكبة هلا عالقة مباشرة 
اخلدمة وأهنا تكشف عن وجود فساد يف خلق مرتكبها ال يتالءم ومزاولة الوظيفة أو مبزاولة الوظيفة أو 

 .اخلدمة على الوجه املرضي
وسواء كان هذا التدبري إلزاميا أو اختياريا فإن مدته ال ميكن أن تفوق عشر سنوات ما مل ينص القانون 

تهي فيه احملكوم عليه من تنفيذ على خالف ذلك ويبدأ سريان هذا التدبري انطالقا من اليوم الذي ين
 .العقوبة
 املنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن: ثامنا

من القانون اجلنائي يتعني احلكم باملنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن يف حق احملكوم  87طبقا للفصل 
مباشرة مبزاولة  من أجل جناية أو جنحة عندما يتبني للمحكمة أن اجلرمية املرتكبة هلا عالقة( ) عليهم 

املهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية خيشى معها أن يصبح احملكوم عليه، إن هو متادى على 
 .مزاولة ذلك خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخالقهم أو على مدخراهتم

وحيكم هبذا املنع ملدة ال ميكن أن تفوق عشر سنوات ما مل ينص القانون على خالف ذلك، وحتسب هذه 
املدة من اليوم الذي ينتهي فيه احملكوم عليه من تنفيذ العقوبة األصلية، وينص املشرع بصفة خاصة، على 

طريقة من طرق الطعن عادية  أن هذا التدبري ميكن إعطاء األمر بتنفيذه مؤقتا على الرغم من استعمال أية
 .كانت أو غري عادية

 سقوط احلق يف الوالية الشرعية على األبناء: تاسعا
من القانون اجلنائي حيث حيكم  88وهو آخر تدبري وقائي شخصي نص عليه املشرع املغريب يف الفصل 

نحة معاقب عليها بسقوط الوالية الشرعية على األوالد عندما تصدر احملكمة حكما من أجل جناية أو ج
قانونا باحلبس ارتكبها أحد األصول على شخص أحد أطفاله القاصرين إذا ثبت هلا أن السلوك العادي 

 .للمحكوم عليه يعرض أوالده القاصرين خلطر بدين أو خلقي
وهذا السقوط ميكن أن يشمل مجيع حقوق الوالية أو بعضها كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض 

ى واحد منهم فقط كما جيوز إعطاء األمر بتنفيذه مؤقتا على الرغم من استعمال أية طريقة األوالد أو عل
 .من طرق الطعن عادية أو غري عادية
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ومهما كانت قساوة هذا التدبري فإنه مربر ألن القانون عندما أقر سلطة لآلباء على أبنائهم، فإنه كان 
رى اعتمد على ما هو معروف عن األبوة من مدفوعا يف ذلك مبصلحة األبناء من جهة ومن جهة أخ

احلنان والشفقة واحملبة، والتفاين يف رعاية والدفاع عن فلذات األكباد، وتنشأهتم تنشئة أخالقية فاضلة، 
فلذلك فإن هو اخطأ االفتراض وكان األب على غري ما يكون عادة فال بأس من نزع الوالية عنه ومحاية 

 .( )أبنائه من خطره وشروره
 
 التدابري الوقائية العينية: لفقرة الثانيةا

 .( )أو تكون عينية -كما سبق ذكره–( ) لقد قسم املشرع املغريب التدابري الوقائية فهي تكون شخصيته
وتكون عينية عندما تنصب على مصادرة األشياء اليت هلا عالقة باجلرمية أو األشياء الضارة أو اخلطرية أو 

ا تنصب على إغالق احملل أو املؤسسة اليت استغلت يف ارتكاب اجلرمية احملظور امتالكها أو عندم
 :وسنتطرق هلذين النوعني كاآليت

 املصادرة: أوال
لقد مر معنا عند دراسة العقوبة أن املصادرة تكون عقوبة إضافية، ولقد اعتربها املشرع أيضا تدبريا 

 :ة أحكاموقائيا، إال أهنا ختتلف عن املصادرة كعقوبة إضافية يف عد
فاملصادرة كتدبري تقع على ذات الشيء الذي يعترب صنعه أو استعماله أو محله أو حيازته أو بيعه جرمية 

معاقب عليها، كاملقابل يف الرشوة، وحيازة املخدرات أو حيازة سالح بدون رخصة، أو املطبوعات 
اجملتمع من األضرار اليت ميكن  واألشرطة املخلة باألخالق، حيث يكون اهلدف من املصادرة هنا هو وقاية

أن تنجم عن تداول املضبوط ولذلك كان احلكم باملصادرة العينية، كتدبري وقائي، من طرف احملكمة 
فهي جوازية إذ للمحكمة أن  - ولو كانت عينية–وجوبيا دوما، يف حني أن املصادرة كعقوبة إضافية 

 .( )حتكم هبا أو ال حتكم
ة باعتبارها تدبري وقائي عن تلك املعتربة عقوبة إضافية حيث األوىل تصدر ولو كما ختتلف املصادرة العيني
كما لو كان اجملرم جمهوال أو كأن تكون املتابعة غري ممكنة كحالة الصيب أو  -مل حيكم ضد املتهم باإلدانة
املصادرة –ية عكس الثان( ) ولو كانت األشياء حمل املصادرة مملوكة للغري -املختل عقليا أو وفاة املتهم

حيث ال تكون إال بعد إدانة املتهم وقد ألزم املشرع احملكمة عند احلكم هبا مراعاة  -كعقوبة إضافية
 .( )حقوق الغري واحلفاظ عليها

 إغالق احملل أو املؤسسة اليت استعملت يف ارتكاب اجلرمية: ثانيا
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من القانون اجلنائي وهو ينصب  90وهو إجراء عيين كاملصادرة ، تعرض له املشرع املغريب يف الفصل 
على احملالت التجارية أو الصناعية اليت تستعمل الرتكاب اجلرائم إما بسبب إساءة املكلفني هبا استغالل 
 .اإلذن أو الرخصة احملصل عليها وإما بسبب عدم مراعاة النظم اإلدارية املنظمة ملمارسة التجارة والصناعة

يف األحوال اليت جييز فيها –تجاري أو الصناعي أو أية مؤسسة أخرى وينتج عن احلكم بإغالق احملل ال
 .منع احملكوم عليه من مزاولة نفس املهنة أو النشاط بذلك احملل -القانون ذلك

وهذا املنع ال ينحصر فقط على صاحب احملل بل ميتد كذلك إىل أفراد أسرته أو إىل غريه ممن يكون قد 
 .إليهباع له احملل أو كراه أو سلمه 

ويسري املنع كذلك يف حق الشخص املعنوي أو اهليئة اليت كان ينتمي إليها احملكوم عليه أو كان يعمل 
 .حلساهبا وقت ارتكاب اجلرمية

وإغالق احملل ميكن أن يكون هنائيا أو مؤقتا، إذ يكون مؤقتا بني عشرة أيام كحد أدىن وستة أشهر كحد 
 .أقصى ما مل ينص القانون على خالف ذلك

ويف ختام دراستنا للعقوبة والتدابري الوقائية نشري أنه تنفذ على احملكوم عليه العقوبات الصادرة ضده 
بتمامها وكذلك التدابري الوقائية إال إذا طرأ سبب من أسباب االنقضاء أو اإلعفاء أو اإليقاف وهذه 

موت احملكوم عليه، العفو  :من القانون اجلنائي وهي 49األسباب يف العقوبة هي ما نص عليه الفصل 
الشامل، إلغاء القانون اجلنائي احملكوم مبقتضاه، العفو، التقادم، إيقاف تنفيذ العقوبة، اإلفراج الشرطي، 

 .الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح
من  60إىل  49وقد أورد املشرع تلك األحكام يف الباب الثالث من اجلزء األول يف الفصول من 

  .ائيالقانون اجلن
أما خبصوص التدابري الوقائية فهي مثلها مثل العقوبة تنقضي إما بتنفيذها أو باألسباب الواردة يف الفصل 

إال أن املشرع عوض إيقاف تنفيذ العقوبة بسبب  49من القانون اجلنائي وهي نفسها يف الفصل  93
ئية أو اإلعفاء منها أو إيقافها يف آخر هو إعادة االعتبار وقد أورد املشرع أحكام انقضاء التدابري الوقا

  .( ) 104إىل  93الفصول من 
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 العقوبات البديلة: املبحث الثالث
 

عرفت العقوبات احلبسية معارضة دائمة من طرف الفالسفة واملفكرين منذ القدم، وال سيما منذ القرن 
وهبا من مساوئ، منها أن السابع عشر حيث تكاثرت التنديدات واالنتقادات املوجهة هلا نظرا ملا يش

العقوبة احلبسية هي نفسها عقوبة جسدية وتبنيها وتعميمها ال يشكل فياحلقيقة تطورا ملحوظا يف رد 
فعل اجملتمع على الفعل اجلرمي، وأهنا تشكل وصمة عار على جبني احملكوم عليه، بل أهنا ال متس اجلاين 

إىل جانب أهنا ليست مناسبة للقيام بالدور . وننيفحسب بل تتعداه بآثارها السلبية على عائالت املسج
 .( ) اإلصالحي والتأهيلي املنشود

وقد كان هلذه االنتقادات بعض األثر على السياسة اجلنائية لعدد كبري من الدول، حيث ظهر بعد احلرب 
ئل العاملية الثانية عدد من اإلصالحات اجلزئية اليت استهدفت اجملرمني األحداث وظهرت بعض بدا

العقوبات احلبسية كإيقاف التنفيذ والوضع حتت االختبار، كما أخذت بعض التشريعات اجلنائية بأنظمة 
 .ترمي إىل تقليل مدة احلبس

إال أنه سرعان ما تبني أن هذه اإلصالحات غري كافية للتقليص من مساوئ العقوبات احلبسية واحلد من 
ستيعابية للسجون، واملشاكل اإلجرامية واالجتماعية املترتبة األزمة السجنية املتمثلة يف جتاوز الطاقة اال
 .( )عنها خالل السبعينات وخاصة يف الغرب

كل هذا دفع مبختلف النظم اجلنائية إىل التفكري يف إجياد بدائل للعقوبات احلبسية القصرية املدة، فكان أن 
ئل اجلنائية، واليت سنتوىل دراستها يف ظهرت جمموعة من البدائل اليت ميكن التمييز يف إطارها بني البدا

 .(املطلب الثاين(، والبدائل غري اجلنائية اليت خصصنا هلا (املطلب األول(
 

 البدائل اجلنائية للعقوبات احلبسية قصرية املدة: املطلب األول
 

إن عملية إعادة تأهيل اجلانح من أجل اإلدماج حتتاج مساحة زمنية شاسعة، وهذا مطلب ال تكفله 
العقوبة احلبسية القصرية املدة، هلذا مت التفكري يف تعويضها ببدائل تدخل يف إطار القانون اجلنائي وهي إما 

 .)فقرة ثانية(أو بدائل غري مالية ) فقرة أوىل(بدائل مالية 
 البدائل املالية: الفقرة األوىل

األشخاص من اآلثار املترتبة يرى بعض الباحثني بان هذا الصنف من البدائل قد أكد فعاليته يف حتصني 
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عن ولوج السجن، وعليه فقد تبنتها العديد من التشريعات احلـديثة كعقوبة أصلية إىل جـانب اجلزاء 
احلبسي أو كبـديل له إذا كانت اخلطورة اإلجرامية للجاين غري بالغة من احلدة درجة تقتضي إيداعه 

 .السجن
مالية تقليدية تعترب من األصناف العقابية العريقة، وغرامات  بدائل أو غرامات: و البدائل املالية نوعان

 .مالية يومية
 الغرامات التقليدية-1

ينحدر أصل عقوبة الغرامة من نظام الدية الذي كان معموال به يف الشرائع الوضعية القدمية وكذلك يف 
 .الشرائع السماوية

لعقوبة وميزت يف إطارها بني الغرامة العادية أما التشريعات احلديثة فقد أخذت بدورها هبذا النوع من ا
 .والغرامة النسبية

والغرامة العادية هي تلك اليت يكون مقدارها حمددا ومعروفا يف حديه األقصى واألدىن بنص قانوين، أما 
الغرامة النسبية فهي اليت ال يكون مقدارها حمددا، وإمنا يبقى ذلك من اختصاص القضاء على أساس 

 حققها اجلاين من اجلرمية أو أراد حتقيقها، لذلك فإن هذا النوع من الغرامات حيتكم دائما الفائدة اليت
 .( ) لظروف ومالبسات كل قضية ، أي حسب ما تنتجه من أضرار وما حتققه من فوائد

ويرى معظم الباحثني أن للغرامة املالية دورا هاما يف ختليص نوع من املذنبني الذين وجدوا يف السجن 
ن أن تكون لديهم ميوالت إجرامية، كاجملرم بالصدفة، من اآلثار السلبية للسجن، كما أهنا جتنب اجملرم دو

الوصمة الناجتة عن دخوله السجن، هذا إىل جانب الدور الوقائي الفردي واجلماعي الذي تقـوم به من 
كما أن هذا النوع . ية املاليةخالل إبعاد اجلناة عن ارتكاب اجلرائم اليت يعلمون بأهنا ستكلفهم من الناح

من اجلزاءات قد يدر على خزينة الدولة عوائد مالية هامة، بدل أن يسترتف منها بسبب ما تتطلبه اإلقامة 
 .بالسجن من نفقات

غري أنه بالـرغم من مزايا هـذا اإلجراء فإن له عيـوبا تتلخص يف كون الغرامات ال تكرس مبدأ 
جلنائية، حبيث ال يستطيع أن ينجو من قضبان السجن إال الشخص القادر املساواة يف تطبيق السياسة ا

 .( )ماديا على دفع مبلغ الغرامة، أما املعسر فيتعرض للعقوبة احلبسية بالنظر لعدم قدرته على األداء
ة وقد دفعت هذه اجلوانب السلبية اليت تتسم هبا اجلزاءات املالية التقليدية إىل ابتكار صورة جزائية مالي
اكثر إجيابية من حيث مسطرة تقدير الغرامة وكيفية تنفيذها، مع األخذ بأحوال اجلاين االجتماعية 
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 .واالقتصادية وهذا ما يسمى بالغرامة اليومية
 :الغرامة اليومية-2

وهي نظام قانوين يقوم على أساس إعطاء القاضي إمكانية احلكم أوال على املتهم مبدة معينة من احلبس، 
وقد مت تبين هذا البديل املايل يف فنلندا سنة . لك يتم تقييم هذه املدة ماليا وحتويلها إىل غرامةمث بعد ذ
، حيث كانت الغرامة املالية حتسب بناءا على سقف الدخل اليومي، وتبعتها يف هذا االجتاه 1921

 .1939، والدامنارك سنة 1931السويد سنة 
ى اجملتمع واألفراد، منها ترسيخ مبدأ املساواة الفعلية بني وقد كان هلا النظام انعكاسات إجيابية عل

املواطنني كما أنه دفع بعض التشريعات إىل التخلي عن عقوبة احلبس القصرية املدة، خاصة املشرع 
الذي أعدم العقوبة احلبسية ألقل من شهر باستثناء اجلرائم العسكرية، كما أعطى  1975األملاين لسنة 

ر حكم غري نافذ بالغرامة إذا كان عدد األيام الذي يناسب درجة اخلطورة للقاضي احلق بإصدا
 .( )يوما 180االجتماعية للفعل اجلرمي ال يتعدى 

حيث عمل املشرع الفرنسي  1981فرباير  2أما نظام العقوبات يف فرنسا فلم يأخذ هبذا التوجه إال يف 
يوما وأال يتجاوز  360اوز عدد أيام الغرامة على ربط احلكم هبذا البديل بشروط معينة، منها أال يتج

هذا وقد أجاز املشرع الفرنسي إمكانية الدفع بالتقسيط، إىل جانب . فرنك فرنسي 200مبلغ كل يوم 
 .تقريره أن يكون الدفع واجب األداء عند االنتهاء األيام املساوية أليام الغرامة املقضي هبا

ا النوع من البدائل فإنه ال خيلو من سلبيات جتلت يف احلكم لكن بالرغم من اإلجيابيات اليت ميزت هذ
باحلبس ملدة تساوي نصف مدة أيام الغرامة بالنسبة لغري القادر على تسديد الغرامة عند حلول 

 .( )استخالصها، وهذا يهدد بالسقوط مرة أخرى يف شرك احلبس القصري املدة الذي ثبت عدم جدواه
شرع اجلنائي املعاصر بعدد من الدول بدائل جزائية غري حبسية وال مالية، ولتجاوز هذه العيوب، أنتج امل

 .ومكن القاضي اجلنائي من اعتمادها حسب ظروف ومالبسات كل نازلة
 البدائل غري املالية: الفقر الثانية

ة و البدائل ميكن التمييز، يف إطار هذا النوع من البدائل، بني البدائل الرامية إىل تغيري طريقة تنفيذ العقوب
 .اليت تستبعد احلبس كجزاء سالب للحرية

 :البدائل اليت ترمي إىل تغيري طريقة تنفيذ العقوبة احلبسية القصرية املدة-1
يتم إعمال هذا الصنف من البدائل إما عن طريق إشراف عام أو مراقبة مباشرة كاالختبار القضائي 
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 .يراقب حرية املعين باألمر كمؤسسة وقف التنفيذ واملراقبة االلكترونية، أو مبعزل تام عن أي تدخل
فإما أن يتم الوضع . يعترب االختبار القضائي من التدابري اليت تنفذ حتت املراقبة، وذلك تبعا لعدة أساليب

حتت االختبار قبل صدور احلكم باإلدا، حيث يقرر القاضي تعليق النطق باإلدانة عرب إيقاف سري الدعوى 
رر خالهلا إيداع اجلاين حتت رعاية نظام االختبار القضائي، حبيث يفرض عليه االلتزام لفترة حيددها ويق

فإذا  .بعدد من القـواعد حتت إشراف ورقابة هيئـة ذات ختصصات اجتماعية وتـربوية وإصالحية
أخل أمضى االختبار دون إخالل بالتزاماته يتم وضع حد للمتابعة وتسقط الدعوى العمومية متاما، أما إذا 

بتلك االلتزامات فإن احملكمة تقرر استمرار الدعوى وتقضي باإلدانة اجلزائية املناسبة، إال أن هذا 
 .األسلوب يؤاخذ عليه أنه ميس مببدأ الشرعية، حيث أنه يفرض التزامات على متهم مل تثبت إدانته بعد

تضي النطق بالعقوبة مع أما أسلوب الوضع حتت االختبار القضائي بعد صدور حكم باإلدانة فإنه يق
وهبذا خيضع اجلاين ملقتضيات وضوابط االختبار القضائي طيلة فترة إيقاف التنفيذ، وعند . إيقاف تنفيذها

 .خرق ضوابط االختبار تطبق عليه وبشكل تلقائي العقوبة اليت صدرت يف حقه
سنة يطلب خالهلا من املتهم أن أما النطق بالعقوبة فإنه ال يتم إال بعد مرور فترة زمنية حمددة ال تتعدى 

يراعي بعض الشروط وأن ميتمثل لبعض األوامر، وأال يقترف فعال أو امتناعا إجراميا آخر، فإن استجاب 
لذلك أصبح بعد انتهاء املدة احملددة بريئا من كل متابعة، أما إذا أخل بشرط ما فإن للمحكمة كامل 

 .( )الصالحية يف متابعته
، فيتم مبوجبه وضع املدان حتت املراقبة 1994روين، وهو نتاج التشريع السويدي لسنة أما التقييد االلكت

االلكترونية بواسطة حلقة أو سوار إلكتروين يتم تثبيته حول اجلزء األسفل من ساق احملكوم عليه، كما 
راقبة سنتمترا، يرسل إشارات إىل جهاز امل 50ينصب داخل مسكنه جهاز إرسال إلكتروين يبلغ ارتفاعه 

كلما جتاوز املدان الدائرة احملددة من طرف قاضي تنفيذ العقوبات وهو ما يضمن رقابة جمتمعية شاملة 
ويلجأ هلذا البديل ملا تكون العقوبة تساوي أو تقل عن سنة واحدة حبسا، أو . لتصرفات الشخص املدان

الستفادة من اإلفراج الشرطي، عندما تكون العقوبة املتبقية سنة واحدة على األكثر، أو كشرط قبلي ل
ويلتزم املدان الذي وضع حتت . ويف هذه احلالة ال ميكن أن يتجاوز الوضع حتت املراقبة سنة واحدة

املراقبة االلكترونية بعدم التغييب عن منـزله، أو عن املنطقة احملـددة له من طرف القاضي باستثناء 
 .( )ما األوقات اليت يشتغل فيها أو يتابع فيها تكوينا

أما نظام إيقاف التنفيذ فيعترب من أنظمة التقرير املعمول هبا يف السياسات اجلنائية التقليدية، ويقصد به 
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ويتوخى هذا النظام جتنيب املذنب . تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف حيدد خالل مدة حيددها القانون
يت تعوق السجني بعد خروجه من املؤسسة قضاء عقوبته داخل السجن واآلثار السلبية الناجتة عنه وال

العقابية عن االندماج يف احلياة واجملتمع، وتتخذ مؤسسة إيقاف تنفيذ العقوبة صورتان، صورة التينية 
  .وصورة جرمانية

فالصورة الالتينية ترى أنه إذا مضت الفترة احملكوم هبا دون أن يطرأ خالهلا ما يدعو إىل إلغاء إيقاف 
اعترب احلكم كأنه مل يكن، وهبذا يكون وضع احملكوم عليه موضع الذي حصل على اعتباره، تنفيذ العقوبة 

فريفع احلكم من صحيفة سوابقه، كما أنه ال يعترب عائدا إذا ارتكب جرميته بعد انتهاء املدة العقابية 
 .كذا املصريةو( ) املوقوفة التنفيذ وهذا االجتاه هو املعمول به يف التشريعات الفرنسية واملغربية 

أما الصورة اجلرمانية فتعترب أن العقوبة قد نفذت مىت انقضت فترة التجربة دون إلغاء اإليقاف، لكن 
حكم اإلدانة يبقى قائما بكل ما يترتب عن ذلك من آثار سلب االعتبار، واحتساب اجلرمية املعاقب 

 .( )خذ هبذا االجتاه التشريع األملاينويأ. عليها هبذه العقوبة من ضمن السوابق املعتد هبا كحالة العود
هذه إذن هي بعض صور البدائل اليت تستهدف تغيري طريقة تنفيذ العقوبة احلبسية، إال أنه وكما يبدو 
ليست كافية وحدها كبدائل إجيابية للعقوبات احلبسية القصرية املدة األمر الذي دفع إىل ابتداع بدائل 

 .أخرى ال عالقة هلا بسلب احلرية
 :البدائل اليت تستبعد احلبس كجزاء سالب للحرية-2

تعترب البدائل الغري احتجازية، كجزاء حتمل مضامني تربوية تتجاوز احلبس وختفف من أعباء اخلزينة وتتيح 
فرصا جديدة مبشاركة اجملتمع يف الكفاح ضد اجلرمية بشكل إجيايب، من أهم اإلبداعات اليت يتميز هبا علم 

ع منهجية التحليل والتدخل املتعددة األبعاد انطالقا من األنساق الدولية والوطنية العقاب كتخصص يتب
 .( )ملكافحة اجلرمية يف سياق التنمية

ومن أهم مميزات هذا النوع من البدائل أهنا متكن القاضي اجلنائي من توسع نطاق اختياراته، فقد حيكم 
كم بإلزام اجلانح ببعض الواجبات لفائدة املصلحة باحلرمان من بعض احلقوق السياسية أو املدنية أو احل

 .العامة
يعترب احلكم باحلرمان من ممارسة بعض األعمال املهنية أو بعض احلقوق املدنية أو السياسية أو احلرمان 

وقد ظهرت هذه  .من بعض الرخص أو الوثائق اإلدارية، نوعا جديدا من اجلزاء ملعاجلة نوع من اجلرائم
لبداية داخل السياسات اجلنائية الفردية كعقوبات تكميلية وإضافية إىل جانب العقوبات التدابري يف ا
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األصلية، إال أن السياسات اجلنائية املعاصرة قد جعلت منها عقوبات أصلية رئيسية يقررها القاضي تفاديا 
 .لسلب احلرية

سي فلم يأخذ هبا إال يف العقد وقد أخذت التشريعات األوربية هبذا التوجه منذ عقود، أما املشرع الفرن
الذي جاء فيه أنه بإمكان القاضي اجلنائي أن حيكم كبديل  1975يوليوز  11األخري مبوجب قانون 

للعقوبة احلبسية، إما مبصادرة األشياء املستعملة يف اجلرائم لفائدة الدولة عوض النطق بالعقوبة احلبسية أو 
سياقة ملدة مخس سنوات، أو باملنع من سياقة بعض السيارات، بإغالق احملالت التجارية أو حبجز رخص ال

 .( )وإما حبجز سيارة أو اكثر أو سحب رخصة السياقة
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه البدائل ال ترتبط بنوع اجلنحة املرتكبة أو اآلثار املترتبة عنها، بل ميكن 

إال أن هذا قد ساهم بشكل كبري . رتكبللقاضي احلكم هبا بغض النظر عن ارتباطها من عدمه بالفعل امل
 .يف ضعف مردودية هذه البدائل مما دفع إىل صياغة بدائل جزائية أخرى

ويعترب العمل لفائدة املصلحة العامة أجنع هذه البدائل، ويقصد به احلكم على اجلاين الذي جتاوز سنه 
وخاصية هذا . لفائدة اجملتمعسبعة عشر سنة، عندما يرتكب جنحة تستحق عقوبة حبسية، بالقيام بعمل 

البديل تكمن يف أن احلكم به يتوقف على قبول اجلاين والتزامه بقضاء أوقات فراغه يف عمله لفائدة 
 .املصلحة العامة باجملان وخالل مدة حيددها القاضي وتتراوح بني أربعني ومائتني وأربعني ساعة عمل

ية بالدرجة األوىل حبيث تساعد على إدماج اجلاين يف وميزة هذه العقوبة تتجلى يف كوهنا إصالحية هتذيب
 .( )اجملتمع والوقاية من القطيعة اليت تتولد عن العقوبة احلبسية

إذا كانت هذه البدائل اجلنائية قد برهنت على جناعتها وفعاليتها يف جتاوز سلبيات العقوبات احلبسية 
هلا القانون اجلنائي والبحث عن بدائل أخرى  قصرية املدة فإنه ميكن مع ذلك جتاوز اإلطار الذي رمسه

 .توفرها أنظمة خارج النظام اجلنائي
 

 البدائل غري اجلنائية للعقوبات احلبسية قصرية املدة: املطلب الثاين
 

إىل جانب البدائل املشار إليها سالفا، هناك آليات أخرى أوجدها البحث العلمي املتخصص يف اجملاالت 
دعوة إىل العودة إىل القانون اجلزائي اخلاص ورصد كل جرمية ينظمها والبث يف اجلزائية، ومفادها ال

آثارها وجدواها مما ميكن من انتزاع الصفة اجلرمية عن العديد من األفعال واالمتناعات، خاصة تلك 
 .( )املعاقب عليها بعقوبات حبسية قصرية املدة
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تمع سوف يتحمالن املساوئ الطفيفة النامجة عن وإزاحة الصفة اجلرمية عن فعل قد يعين أن الدولة واجمل
لكن إذا ظهر أن القيمة املعتدى عليها ال . هذا الفعل، و يف هذه احلالة ال حاجة القتراح بديل للعقوبات

تستحق احلماية اجلنائية ولكن مع ذلك ال ميكن قبول التطاول عليها، فإن للمشرع يف هذه احلالة أن يزيل 
الفعل وأن يعتمد إما قوانني أخرى كرد ضده أو أن يذهب أبعد من ذلك فيضع  الطابع اإلجرامي عن

 .( )على عاتق اجملتمع أمر االهتمام به
الفقرة (وعليه فإننا سنقوم بدراسة البدائل القانونية يف الفقرة األوىل على أن نعاجل البدائل اجملتمعية يف 

 .)الثانية
 جلنائيةالبدائل القانونية غري ا: الفقرة األوىل

يقصد هبذا النوع من البدائل تلك اليت توفرها القوانني غري اجلنائية كالقانون املدين و القانون اإلداري و 
فكل هذه القوانني حتتوي على عقوبات قد تكون أشد قسوة من تلك الواردة ... القانون التجاري
دين، عن الضرر الذي حلق الغيـر من فاحلكم بالتعويض مثال، يف إطار القـانون امل. بالقوانني اجلنائية

جراء الفعل الضار قد تكـون له مردودية ردعية عامة أفضل من تلك اليت تتوفر لدى القاعدة اجلنائية، 
كما أن رد الشيء احملصل عليه بدون سبب شرعي إىل صاحبه ميكن أن يكون له نفس الدور ال سيما 

ومن هذا املنطلق فإنه ال حاجة إىل العقوبات . ية النفسيةمن الناحية املادية أو املالية وكذلك من الناح
اجلنائية ما مل ينتج عن الفعل أو االمتناع ضرر باجملتمع، فاملهم بالنسبة للمتضرر من فعل أو امتناع ال خيلق 

اضطرابا اجتماعيا هو التعويض أورد احلق، وهبذا ميكن اللجوء إىل القاضي املدين كلما اقتضى األمر 
 .( )ذلك

أما فيما يتعلق بقضايا التجارة والتجار، ومبا أن الغرض من القواعد التجارية هو حتقيق السرعة يف 
املعامالت وتبسيط اإلجراءات، فإن اللجوء إىل التحكيم يف هذا اإلطار بات من األمور الطبيعية نظرا ملا 

 .له من فوائد
لتحكيم كرد اجتماعي غري جزري وكبديل هام ونظرا هلذه األمهية فقد اعتمدت غالبية التشريعات نظام ا

 .( )للعقوبات اجلنائية اليت تأكدت سلبياهتا على احلياة التجارية وعلى االقتصاد الوطين بشكل عام
أما فيما يعود للعقوبات اإلدارية فقد برهنت عن فعاليتها يف حماصرة العديد من اجلرائم، خاصة من خالل 

عبه مثال يف اجلرائم االقتصادية، كحماية املستهلك ومراقبة األسعار الدور الوقائي والزجري الذي تل
 .وحماربة الغش يف السلع
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وإذا كان هذا الصنف من اجلزاءات ممكن االستعمال كبديل للجزاءات اجلبسية القصرية املدة، فإن هذا 
مع احليلولة دون  االستعمال حيتاج إىل صيانة ومحاية من حيث التطبيق، حىت يتحقق اهلدف املتوخى منها

 .املساس حبريات وحقوق املواطنني
هذا وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزاءات التأديبية ذات الطابع املهين أو احلريف بالنظر لفعاليتها قد تغين يف 

 العدد من احلاالت عن اللجوء إىل القضاء اجلنائي 
 .( )عاتشريطة إحاطتها بكل الضمانات الكفيلة حبماية حقوق األفراد واجلما

ويبدو مما سبق ذكره أن هناك العديد من القوانني اليت ميكن أن حتل حمل القانون اجلنائي و أن تلعب نفس 
  .الدور الردعي الذي يفترض يف هذا القانون

 البدائل اجملتمعية: الفقرة الثانية
ية اليت غالبا ما تعطي هذه البدائل للمجتمع حق حل بعض مشاكله بنفسه دون اللجوء إىل النظم القانون

تكون غري مناسبة، وتضع بذلك على عاتق املواطنني يف إطار التضامن واإلخياء مسؤولية التفكري واملسامهة 
 .يف إجياد حلول للمشاكل اليت نتجت عنها اجلرمية وتلك اليت تولدت عنها

تياطات الالزمة لعدم وعليه فإن دور اجملتمع يف هذا اإلطار دور مزدوج فمن جهة ينبغي اختاذ مجيع االح
تكرار هذا الفعل، و هذا دور وقائي باألساس، إذ من املهم أن تضاف إىل الوسائل الوقائية الرمسية وسائل 

. يوفرها أفراد اجملتمع ملا هلم من احتكاك حبقائق أمورهم ومن معرفة دقيقة مبشاكلهم اخلاصة والعامة
يا فاعال وحمتويا لكل املمارسات اليت ميكن للدولة أن وتتميز أمهية هذا التوجه بكونه يفتح حقال جتريب

ومن مناذج هذا البعد . تستوحي منها حلوال وقائية وتستثمر ما تراه ناجعا لتطوير سياستها اجلنائية
الوقائي العمل الذي أقدمت عليه نيويورك لفائدة هواة السمر الليلي اليت أبدعت لفائدهتم أنشطة رياضية 

 .( )رائم الليل وقلصت من حالة العود إىل اجلرائم داخل هذه املدينةسامهت من اخنفاض ج
ومن جهة أخرى جيب أن ينصب اهتمام اجملتمع على إجياد اجلل املالئم للمشاكل اليت أدى إليها الفعل 

وهذا ما يعرف بالدور العالجي، وهو . اإلجرامي حىت ال يقع اللجوء إىل املؤسسات العقابية اجلنائية
ذي يلعبه اجملتمع بعد ارتكاب اجلرمية إذ هناك عدة بدائل ميكن العثور عليها يف جتارب الدول الدور ال

 .الغربية حاليا
ففي الواليات املتحدة وكندا عدة جتارب هتدف إىل توفري سبل التصاحل بني اجلاين والضحية، كمركز 

ة املؤسسات املستقلة ذات البعد القاضي بني اجلريان، ومراكز تسوية الرتاعات البسيطة، إىل جانب جترب
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التوفيقي واليت يعمل أطرها على إجياد فضاءات مناسبة للتفاهم والتصاحل بني اجملرم والضحية وفقا 
للشروط واملواصفات اليت حيددها الطرفان، ويف حالة عدم التوصل إىل الصلح يرفع أنذاك األمر إىل 

 .( )القضاء
إىل حماصرة العقوبات احلبسية القصرية املدة فإن تطبيقها يقتضي إذا كان هذا النوع من البدائل يهدف 

وجود نظام سياسي يفتح اجملال للمواطن يف صياغة التنمية، وتقتضي كذلك أن يكون املواطنون قد بلغت 
 .هبم ترتبيتهم الوطنية واألخالقية درجة التطوع حلل مشاكل الغري وجتنيبهم مساوئ احللول اجلنائية

ة إىل أن املغرب وإن مل يكن يأخذ بنظام العقوبات البديلة، فإن هناك عدة حماوالت وجتدر اإلشار
واقتراحات هتدف تغيري قانون املسطرة اجلنائية و القانون اجلنائي بغرض إدخال العقوبات البديلة ضمن 

ان هبذا النصوص اجلنائية املغربية، من ذلك املقترحات اليت تقدم هبا اجمللس االستشاري حلقوق اإلنس
واليت  2000الصدد، وكذا الندوة اليت نظمتها وزارة العدل مع سفارة اململكة املتحدة مبدينة إيفران سنة 

 .( )خصصت لدراسة العقوبات البديلة

 إشراف المؤسسات العقابية على تنفيذ الجزاء الجنائي: الفرع الثاني
 

ة أو تدابري احترازية وبينا تقسيماهتا املختلفة، عرضنا فيما سبق ألنواع اجلزاءات اجلنائية سواء كانت عقوب
وحىت يتم حتقيق أغراضها يتعني من جهة اختيار نوع اجلزاء املالئم لشخصية احملكوم عليه، ومن جهة 

وتعد اجلزاءات املاسة . أخرى ضرورة أن يتم تنفيذ هذا اجلزاء بكيفية تتجه فعال حنو حتقيق هذه األغراض
ت اجلنائية اليت يرجى منها الكثري وبصفة خاصة إصالح احملكوم عليه وتأهيله، كما باحلرية من أهم اجلزاءا

 .أهنا أكثر اجلزاءات اجلنائية شيوعا وأحوجها إىل معاملة عقابية سليمة
لذلك سنقوم بدراسة أنواع املؤسسات العقابية يف مبحث أول، على أن نتطرق لدورها يف اإلشراف على 

 .مبحث ثان تنفيذ اجلزاء اجلنائي يف
 املؤسسات العقابية: املبحث األول

نقصد باملؤسسات العقابية األماكن اخلاصة اليت ختصصها الدولة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية على 
 .احملكوم عليهم هبا

ويتوقف قدر املساس باحلرية على نوع املؤسسة العقابية اليت ينفذ فيها اجلزاء اجلنائي، وعلى هذا األساس 
رج تلك املؤسسات بني مؤسسات مغلقة متاما، وأخرى مفتوحة كليا، مرورا باملؤسسات شبه تتد

 .( )املفتوحة
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وتنوع املؤسسات العقابية على هذا النحو ليس وليد اليوم، وإمنا هو مثرة تطور طويل لنظام السجون، 
التطور التارخيي لنظام  وكفاح شاق من املهتمني بأمرها وأمر املودعني هبا، ولذلك يكون من املفيد عرض

وقبل كل ذلك البد من االنطالق من ) املطلب الثالث(قبل دراسة أنواعها ) املطلب الثاين(السجون 
األرضية اليت يرتكز عليها أي حبث وهي التعريفات اليت من شأهنا أن تعطينا الصورة الكاملة لوظيفة 

 .)املطلب األول(السجن والغاية املرجوة منه 
 مفهوم السجن: ولاملطلب األ

إذا ما حاولنا استقصاء التعاريف اليت وضعت ملؤسسة السجن فإننا لن جند هناك تعريفا دقيقا متفقا عليه، 
وإمنا جند تعاريف كثرية تطبعها مبادئ هذا االجتاه أو ذاك ونذكر على سبيل املثال جمموعة من التعاريف 

بناء مقفل : "الذي عرف السجن بأنه" مازيتاندري أر"نبدأها بتعريف املدرسة الوظيفية يف شخص 
وانطالقا من هذا  ."يوضع فيه األشخاص املتهمون يف انتظار حماكمتهم أو تنفيذ األحكام ضدهم

 )االعتقال املؤقت والتنفيذ النهائي للعقوبة السالبة للحرية: التعريف فإن السجن يقوم بوظيفتني مزدوجتني
). 

بناية خمصصة الستقبال وإيواء : فهي تعرف السحن على أنه" ربىالروس الك"أما بالنسبة ملوسوعة 
 .( ) "مؤسسة هتذيبية سامية" :وعرفه فوكو بأنه" املتهمني واألضناء واحملكومني بعقوبات قضائية

السجن مؤسسة زجرية ووقائية تقوم : "حيث يقول أن" بيفار"وجند للمؤسسة السجنية تعريفا آخر عند 
 .( ) "األخبار لضمان محاية هؤالء ووقايتهممبهمة عزل األشرار عن 

أما املدرسة القانونية فقد استندت يف تعريفها للسجن على معيار السبب، فاعتربته مكانا لتطبيق العقوبات 
ضد اجملرمني، ومبعىن آخر املكان املخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإعداد الشخص املنحرف 

 .العامة من ناحية أخرىللتكيف واالندماج يف احلياة 
واملالحظ أن هذه التعاريف تكاد تتفق كلها أو تتقارب حول تعريف موحد للسجن أال وهو أن السجن 

عبارة عن مؤسسة الستقبال املوقوفني أو احملاكمني لقضاء مدة العقوبة الصادرة يف حقهم جزاء على ما 
 .ارتكبوه من خمالفات وجنايات ضد اجملتمع

 تطور نظام السجون :املطلب الثاين
ارتبط تطور السجون بتطور أغراض العقوبة على مر العصور التارخيية املتعاقبة، ففي اجملتمعات القدمية 

حيث كان الغرض من العقوبة هو إشباع شهوة االنتقام لدى اجملين عليه وذويه، سادت العقوبات البدنية 
ألعضاء، وكانت السجون يف تلك الفترة جمرد اليت ال يستغرق تنفيذها وقتا طويال، كاإلعدام وبتر ا
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ومل هتتم . أماكن حيجز فيها املتهم أو احملكوم عليه إما انتظارا حملاكمته أو متهيدا لتنفيذ العقوبة عليه
اجملتمعات القدمية بأمر هذه السجون وال بظروف من يودع فيها، فكانت إما زنزانات مظلمة حتت سطح 

وكانت تتميز بقسوة احلياة داخلها وانعدام الرعاية ( ). خلروج منهااألرض أو حفرا عميقة يصعب ا
 .الصحية للرتالء أو االهتمام بتغذيتهم أو كسوهتم، إضافة إىل تكدسهم فيها دون متييز أو تصنيف

ومع ظهور الديانة املسيحية وانتشار تعاليمها أنشئت السجون الكنيسية وكان رجال الكنيسة ينظرون إىل 
ى أهنا إمث أو خطيئة، ويعتربون اجملرم شخصا عاديا كغريه من أفراد اجملتمع ولكنه شخص مذنب اجلرمية عل
وحتقق التوبة يف نظرهم يستلزم انعزال املذنب عن اجملتمع لكي يناجي اهللا يف عزلته، وتقدمي . عليه التوبة

دي للمجرمني واالهتمام يد العون واملساعدة إليه حىت تقبل توبته، ومن هنا نشأت فكرة السجن االنفرا
 .بتهذيبهم وإصالحهم وتأهيلهم

وهذا االنفراد كان يتحقق بالعزل ليال، والعمل اجلماعي هنارا مع التزام الصمت حىت ال يتفشى الفساد 
بني املذنبني، وإما يتحقق بالفصل التام دون السماح باالختالط إال بصفة استثنائية عند أداء الفرائض 

 .( )ت أو غري ذلك من املناسباتالدينية واالحتفاال
وكان من املنتظر أن تشهد السجون املدنية حركة إصالح كاملة تواكب فيها السجون الكنيسية ولكن 

املتتبع لتطور السجون املدنية يالحظ أن هذا التطور بدأ بطيئا، فحىت منتصف القرن السادس عشر، ظلت 
تلك احلالة بعد ذلك التاريخ بسبب تقرير عقوبة  السجون القدمية على حاهلا من السوء، بل تفاقمت
 .سلب احلرية بالنسبة لبعض اجلرائم غري اخلطرية

ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل النظرة إىل احملكوم عليهم على أهنم أشخاص غري عاديني أو مواطنني من 
 .جر واإليالمالدرجة الثانية، كما أن أغراض العقوبة ظلت لفترة طويلة مقتصرة على الردع والز

ونظرا للحالة اليت آلت إليها السجون املدنية باملقارنة مع السجون الكنيسية وبفضل تأثري تعاليم الديانة 
ويعترب سجن برايدويل أول هذه السجون، حيث أطلق عليه أسم . املسيحية كان ميالد السجون احلديثة

ملتشردين وإجبارهم على العمل، إذ كان دار اإلصالح، وكان الغرض من إنشائه هو تأديب املنحرفني وا
احملكوم عليهم خيضعون فيه للعمل والنظام يف ذات الوقت حىت ميكن استئصال عادة الكسل من نفوسهم 

 .وإخراجهم من حالة التشرد اليت يعيشون عليها
 وعلى إثر جناح جتربة هذا السجن تواىل انتشار هذه السجون يف مناطق عدة سواء داخل إجنلترا أو

 .إخراجها
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وجتدر اإلشارة إىل أن وظيفة السجون بقيت على حاهلا باعتبارها أماكن انتظار بالنسبة للمتهمني أو 
أما . احملكوم عليهم، وكذلك باعتبارها أماكن لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للجرائم غري اخلطرة

ذ عقوباهتا، وإمنا كانت توقع على اجملرمني بالنسبة للجرائم اخلطرية، فلم تكن تلك السجون خمصصة لتنفي
اخلطرين عقوبات بدنية مثل اإلعدام وبتر األعضاء، واجللد، وقد ألغيت بعض العقوبات البدنية فيما بعد، 

واستبدلت هبا عقوبات سالبة للحرية، إال أن تنفيذ تلك األخرية كان مصحوبا بقسوة وشدة وجتعل 
لبدنية امللغاة مثل التعذيب البدين، التجديف يف السفن القدمية، اإليداع درجة إيالمها قريبة من العقوبات ا

 .( )يف كان مظلم، كما استحدثت وسيلة أخرى وهي النفي خارج البالد
ومل تعرف السجون تطورا يف أنظمتها إال مع انتشار الدعوات الفكرية، اليت ظهرت يف القرن الثامن 

احلريات الفردية وتطبيق مبادئ الدميقراطية واليت انعكست  عشر، إىل احترام حقوق اإلنسان ومحاية
آثارها على السياسة العقابية، فقد عين علماء العقاب بتحديد أهداف العقوبات السالبة للحرية، ويف 

مقدمتها الردع اخلاص، عن طريق تأهيل احملكوم عليهم وإعدادهم ملواجهة اجملتمع دون أن يعودوا إىل 
أهم وسائل التأهيل هي فرض العمل داخل السجون، وهكذا أضيف العمل إىل ما ارتكاب اجلرمية، و

 .سبق للكنيسة إقراره من تعليم وهتذيب احملكوم عليهم
ويف ضوء هذه األفكار اجلديدة اجتهت الدراسات يف القرن التاسع عشر إىل إعداد السجون حىت تستطيع 

عديدة استهدفت استبعاد النظام اجلماعي  القيام بتحقيق أغراض العقوبة، وأنشئت سجون يف دول
 .( )وحتقيق املبادئ العقابية اجلديدة، ولكنها اختلفت يف النظام الذي تبنته لتحقيقها

ومتيز القرن العشرون بتطبيق أساليب املعاملة العقابية اليت هتدف إىل حتقيق أغراض العقوبة، ومن هذه 
ئفة باألسلوب الذي يتناسب معها حبيث يهدف إىل األساليب تصنيف احملكوم عليهم ومعاملة كل طا

استئصال النوازع اإلجرامية لدى أفرادها، وقد أنشئت يف سبيل ذلك السجون اخلاصة، وكان من أمهها 
 .تلك اخلاصة باألحداث واليت أنشئت جتنبا لآلثار اخلطرية اليت تترتب على خمالطتهم للمجرمني البالغني

 سات العقابية أنواع املؤس: املطلب الثاين
تعىن الدول املختلفة بإنشاء أنواع متعددة من املؤسسات العقابية بالنظر إىل تعدد طوائف اجملرمني، وهو 

 .ما يتطلب إيداع كل طائفة يف النوع الذي يناسبها من هذه املؤسسات
صل األحداث ويتم توزيع احملكوم عليهم على املؤسسات العقابية املختلفة وفقا الختالفهم يف السن فيف

عن البالغني، أو اجلنس حيث تفصل النساء عن الرجال، أو نوع اجلزاء فيفصل احملكوم عليهم بعقوبة عن 
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احملكوم عليهم بتدبري احترازي، أو مدة العقوبة فيفصل احملكوم عليهم مبدد قصرية عن احملكوم عليهم مبدد 
عن احملكوم عليهم باالعتقال، وهؤالء عن طويلة، أو شدة العقوبة فيفصل احملكوم عليهم بأشغال شاقة 

 .احملكوم عليهم باحلبس، وختتلف الدول فيما بينها من حيث املعايري اليت تعتمد عليها يف هذا التقسيم
واملؤسسات ) أوال)وسوف نتعرض فيما يلي ألهم أنواع املؤسسات العقابية بداية باملؤسسات املغلقة 

 .(ثالثا(شبه املفتوحة وأخريا املؤسسات ) ثانيا(املفتوحة 
 املؤسسات املغلقة: أوال

تقوم املؤسسات املغلقة على أساس أن اجملرم شخص ميثل خطورة على اجملتمع لذلك جيب عزله متاما عنه 
واحليلولة بينه وبني الوصول إليه قبل انتهاء مدة العقوبة املانعة احلرية ولذلك يراعى يف مباين املؤسسات 

ج املدن و أن حتاط بأسوار عالية يتعذر على السجون اجتيازها وتفرض حوهلا املغلقة أن تكون خار
احلراسة املشددة وتوقع العقوبة على من حياول اهلرب منها، ويودع يف هذه املؤسسات احملكوم عليهم 
ين بعقوبات مانعة للحرية طويلة املدة، كما يودع فيها اجملرمون اخلطريون كاملعتادين على اإلجرام والعائد

 .إليه
وقد كانت هذه املؤسسات هي النموذج الذي اختذته السجون يف صورهتا األوىل حينما كان احملكوم 
عليهم يودعون يف احلصون والقالع القدمية، وال يزال أغلب الدول حيرص على وجود هذا النوع من 

 .( )نيةاملؤسسات العقابية الذي خيصص ألخطر اجملرمني ومن هذه الدول اجلمهورية اللبنا
ومع ذلك فهذا النوع من املؤسسات العقابية يعيبه أن خضوع احملكوم عليه للحراسة املشددة والنظام 
الصارم يترتب عليه أن يفقد املسجون ثقته بنفسه وشعوره باملسؤولية، كما أن عزله التام عن اجملتمع 

تهي مدة عقوبته مما يتعذر معه يؤدي إىل اضطرابه نفسيا وعدم قدرته على التكيف مع اجملتمع حينما تن
حتقيق اهلدف األول من العقوبة وهو التأهيل ولذلك يذهب كثري من التشريعات إىل نقل احملكوم عليهم 

إىل مؤسسات مفتوحة أو شبه مفتوحة لتمضية فترة هبا يستطيعون خالهلا التدرب على حياة الفرد يف 
ع الكبري، كذلك يعيب هذا النوع من املؤسسات العقابية جمتمع صغري قبل مواجهة احلرية الكاملة يف اجملتم

كثرة تكاليفه نظرا لضرورة بناء األسوار العالية ووضع القضبان احلديدية على النوافذ وتعيني عدد كبري 
 .من احلراس املسلحني حلراسته

 املؤسسات العقابية املفتوحة: ثانيا
يب مادية كاألسوار واحلراس لعزل احملكوم عليهم عن تتميز املؤسسات املفتوحة بأهنا ال تعتمد على أسال
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اجملتمع وجتنب هرهبم وإمنا تعتمد على أساليب معنوية تتمثل يف إقامة العالقة بينهم وبني إدارة املؤسسة 
العقابية على أساس الثقة فيهم، مما يشعرهم باملسؤولية فيحول دون إخالهلم هبذه الثقة وعلى أساس 

حلرية باعتباره وسيلة إلصالحهم، وبذلك يتخذ شكل املؤسسات املفتوحة صورة إقناعهم جبدوى سلب ا
مستعمرة تتكون من عدة مبان صغرية هلا أبواب عادية ونوافذ ال توجد عليها القضبان احلديدية اليت متيز 

كسور  املؤسسات املغلقة وال حييط هبذه املباين أسوار عالية وإمنا يكتفي غالبا بوضع معامل توضح حدودها
 .خشيب صغري أو أسالك شائكة وقد ال يقوم عليها حراس وإن وجدوا كانوا غري مسلحني

وتقع هذه املؤسسات املفتوحة غالبا يف املناطق الريفية حيث يقوم الرتالء بأعمال الزراعة والصناعات 
تساعد على املتصلة هبا وال مينع ذلك من إنشاء بعض الصناعات واحلرف املستقلة عن الزراعة واليت 

تدريب كل من احملكوم عليهم على نوع العمل الذي مييل إليه ويطمح يف مباشرته بعد خروجه من 
 .( )املؤسسة

لقد اختلفت اآلراء يف حتديد الضابط الذي ميكن االعتماد عليه يف إيداع احملكوم عليه يف املؤسسة العقابية 
 .املفتوحة

كوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته بفترة كافية من املؤسسة فذهب رأي إىل تطبيق معيار زمين فينقل احمل
املغلقة حيث أمضى أغلب املدة املعلوم هبا إىل املؤسسة املفتوحة ليقضي يف ظل نظامها باقي مدته وتكون 
هذه الفترة مبثابة تدريب على مواجهة احلرية، وقد أخذ على هذا الرأي أنه يشوبه التحكم إذ يفرض على 

ه متضية فترة يف املؤسسة املغلقة قبل االنتقال إىل املؤسسة املفتوحة بينما قد يكون األصلح له احملكوم علي
إىل تأهيله أن يودع يف املؤسسة املفتوحة ابتداءا ال سيما إذا كان يوحي بثقة ال ضرورة معها إليداعه يف 

 .املؤسسات املغلقة
بة احملكوم هبا، فإذا كانت هذه املدة طويلة وذهب رأي آخر إىل األخذ مبعيار مادي قوامه مدة العقو

يودع احملكوم عليه هبا يف املؤسسة املغلقة، وإذا كانت املدة قصرية يودع يف املؤسسة املفتوحة ويؤخذ 
على هذا الرأي أنه يقوم على جمرد افتراض حيث يعترب طول املدة قرينة على عدم األهلية للثقة وهذه 

 .يكون عكسها هو الصحيحقرينة غري مطلقة إذ ميكن أن 
وذهب الرأي األخري إىل معيار شخصي قوامه الدراسة واملالحظة لشخصية احملكوم عليه فإذا تبني من 

ذلك جدارته بالثقة اليت توضع فيه كان ذلك داعيا إىل إحلاقه باملؤسسة املفتوحة أيا كانت مدة عقوبته، 
 .( )وهو األقرب إىل الصواب
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ت أثره الكبري يف حتقيق أغراض العقوبة فالقدر الكبري من احلرية الذي مينح وهلذا النوع من املؤسسا
للمحكوم عليه يوقظ فيه االعتداد النفسي والندم على اجلرمية اليت ارتكبها واحلرص على السلوك القومي 
حىت يثبت جدارته بالثقة اليت وضعت فيه، كذلك حتفظ هذه املؤسسات على نزالئها صحتهم النفسية 

عقلية إذ تقيهم التوتر الذي يعاين منه نزالء املؤسسات املغلقة كما تقوم على أسس إقناع احملكوم عليه وال
بوجوب التقيد باألنظمة واتباع الواجبات اليت تفرض عليه ألهنا تتقرر من أجل مصلحته وعلى سبيل 

 .( )تأمني مستقبل ناجح له
لى الدولة أثقل من تكاليف املؤسسة املغلقة فاملباين وأخريا فإن من مزايا هذه املؤسسات أن تكاليفها ع
 .بسيطة واحلواجز تكاد تكون منعدمة واحلراسة ضئيلة

وعلى الرغم من هذه املزايا فإن هلذه املؤسسات عيوهبا فمن ناحية أخذ عليها أهنا تضعف القيمة الرادعة 
كذلك أخذ عليها أهنا . حملكوم عليهللعقوبة ولكن هذا النقد مردود بان منع احلرية يف ذاته حيقق ردع ا

تساعد على اهلرب وميكن الرد على ذلك بان نزالء هذه املؤسسات ال يودعون فيها إال بعد فحص شامل 
جبوانب شخصيتهم وبعد أن يتأكد للقائمني هبذا الفحص أهنم أهل للثقة اليت توضع فيهم كذلك فإن 

ة املدة أو ممن يكونون قد أمضوا جزءا كبريا من أغلب نزالء هذه املؤسسات ممن تكون عقوبتهم قصري
عقوبتهم طويلة املدة يف مؤسسة مغلقة مث دخلوا املؤسسة املفتوحة ليمضوا ما تبقى من هذه املدة فيها 
كمرحلة انتقال إىل حيث احلرية الكاملة، ويؤكد ذلك ما أثبتته اإلحصاءات اجلنائية من ضآلة نسبة 

إحصاء أجري يف إحدى املؤسسات العقابية املفتوحة بوالية تكساس حماوالت اهلرب من أمثلة ذلك 
من % 0,3األمريكية وأثبتت أن نسبة حاالت اهلرب يف املؤسسة يف خالل أربع سنوات مل تزد على 

 .( ) جمموع الرتالء
 املؤسسات العقابية شبه املفتوحة: ثالثا

امل اخلارجي ويودع فيها احملكوم عليهم ممن تتوافر فيها بعض مظاهر السجن إال أهنا غري منفصلة عن الع
تستدعي حالتهم معاملة خاصة، أو ممن يثبت حتسن سلوكهم يف املؤسسات املغلقة فينقلون إليها متهيد إىل 

، وما مييز هذا النوع من املؤسسات بأنه يتوسط بني ( )اإلفراج عنهم أو نقلهم إىل مؤسسات مفتوحة
فتوحة فاحلراسة فيه متوسطة وأقل منها يف املؤسسات املغلقة ويودع يف نوعني من املؤسسات املغلقة وامل

هذه املؤسسات احملكوم عليهم الذين تدل دراسة شخصيتهم عن أن القيود الشديدة ال جتدي يف 
إصالحهم كما أهنم ال يوحون بالقدر من الثقة الذي ميكن من إيداعهم يف مؤسسة مفتوحة ويطبق النظام 
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اخل هذا النوع من املؤسسات فيودع احملكوم عليه أول مرة يف درجة تشتد فيها احلراسة التدرجيي غالبا د
نسبيا مث ينقل إذا أثبت حبسن سلوكه وجدارته بالتخفيف إىل درجة تقل فيها احلراسة حىت ينتهي به األمر 

 .إىل درجة أقرب ما تكون إىل املؤسسة املفتوحة
يف املناطق الزراعية أيضا حيث يعمل كثري من أفرادها بالزراعة وغالبا ما تنشأ املؤسسات شبه املفتوحة 

وبالصناعة امللحقة هبا ومع ذلك فإنه قد تقام بداخلها الورش املختلفة لتدريب الرتالء على أنسب 
  .األعمال اليت تتفق مع ميوهلم واليت يريدون مزاولتها عندما تنتهي مدة عقوبتهم

من االنتشار يف دول كثرية أمهها الواليات املتحدة األمريكية  لقد أتيح هلذه املؤسسات قدر كبري
وبدأت تنتشر هذه املؤسسات بصورة كبرية يف العصر ( ). وسويسرا وإيطاليا وإجنلترا ومصر والسويد

احلاضر وهي أكثر واقعية من النوع األول فهي هتيء بصفة عامة للمحكوم عليه فرصة إعطائه حريته 
 .ائتالفه مع البيئة اخلارجيةبشكل تدرجيي حىت يتم 

أما يف املغرب فتصنف املؤسسات السجنية احلالية إىل سجون مدنية وسجون فالحية مث السجون املركزية 
 1977يوليوز  4وقد بلغ جمموعها سبعة وثالثون مركزا لالعتقال وقد قسم القرار الوزاري الصادر يف 

 .( )تلك املؤسسات إىل ثالث درجات
وهي  10اليت يديرها مدير من الدرجة األوىل مرتب يف سلم األجور رقم : ة األوىلمؤسسات الدرج*

السجن املركزي بالقنيطرة، والسجون الفالحية بعلي مومن وبالوطيطة وبالرباط : املؤسسات التالية
والسجون املدنية بالدار البيضاء وعني الربجة ومراكش والصويرة وإنزكان ومكناس ووجدة وفاس 

 .فشاونوطنجة وش
وهي  9فيشرف عليها مدير من الدرجة الثانية مرتب بسلم األجور رقم  :مؤسسات الدرجة الثانية*

السجون املدنية بالقنيطرة واخلميسات واجلديدة وبين مالل وخريبكة وآسفي وقلعة : على النحو التايل
 .ووزان مث إيفران السراغنة والراشدية وبركان والناظور واحلسيمة وصفرو وتازة وتطوان والعرائش

وهي السجون املدنية  6يديرها مدير من نفس الدرجة مرتب األجور رقم : مؤسسات الدرجة الثالثة*
 .بكل من السويسي بالرباط وقرية با حممد وأصيلة والقصر الكبري

جنية والسجون املدنية هي السجون املغلقة اليت تستقبل املتهمني ريثما حياكمون واحملكوم عليهم بعقوبة س
ال تتجاوز السنتني، واملكرهني بدنيا واملستأنفني كما يأويها العابرون إىل مؤسسة أخرى واألجانب يف 

 .انتظار تسليمهم واألحداث املتوجهون إىل مراكز اإلصالح وهي سجون ذات أمن متوسط
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هي أما السجون الفالحية فهي املخصصة باحملكوم عليهم ملدة تتراوح بني سنتني ومخس سنوات و
مؤسسات نصف مفتوحة ميارس هبا نشاط فالحي وهي السجون الفالحية بالوطيطة وعلي مومن والفقيه 

 .بن صاحل وتاوريرت مؤخرا
يف حني يأوي السجون املركزية احملكوم عليهم بصفة هنائية بعقوبة تتجاوز اخلمس سنوات وهي 

 .بشفشاون والصويرةمؤسسات ذات أمن عايل كالسجن املركزي بالقنيطرة والسجن املدين 
 اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي : املبحث الثاين

اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي يف املؤسسات العقابية يكون يف جانب منه إداريا، وتبعية السجون 
للنظام اإلداري ينسجم مع النظريات اإلصالحية احلديثة اليت تنادي جبعلها أمكنة للرعاية واإلصالح 

، ويكون يف ( )أهيل وبإبعادها عن مظاهر القمع والتنكيل والقسوة اليت اتصفت هبا يف القرون املاضيةوالت
 .اجلانب اآلخر أحيانا إشرافا قضائيا

 :لذلك سوف نتعرض يف هذا املبحث لكل من اإلشراف اإلداري واإلشراف القضائي يف مطلبني
 

 اإلشراف اإلداري: املطلب األول
ول السجون دراسة تنظيمها اإلداري، ويعهد باإلشراف على إدارة املؤسسات يقتضي البحث يف أص

العقابية جملموعة من املوظفني على رأسهم مدير املؤسسة ومساعدوه، يليهم بعض املوظفني املتخصصني 
يف أنواع خمتلفة، وبعد ذلك يوجد القائمون على حراسة املؤسسة مث املفتشون الذين يراقبون سري العمل 

 .فيها
 مدير املؤسسة: أوال

مدير املؤسسة العقابية هو الذي يرأس مجيع العاملني فيها، ويشمل اختصاصاته مراقبة أداء مرؤوسيه 
ألعماهلم واإلشراف على تطبيق أساليب املعاملة العقابية املختلفة على احملكوم عليهم وحفظ النظام يف 

املوقوفني واحملكومني، وفضال عن ذلك فهو يشرف على املؤسسة العقابية وعليه أن ينظم اجملالت املتعلقة ب
واملدير هو الذي يقع . إدارة املؤسسة من الناحية االقتصادية أي فيما يتعلق مبا تشتريه املؤسسة وما تنتجه

على عاتقه إبالغ اجلهات املختصة عن املواليد والوفيات وعن اجلرائم اليت تقع داخل السجن، وتتطلب 
وفر يف املدير صفات معينة فيجب أن يكون على قدر كبري من التعليم واخللق واخلربة هذه املهام أن تت

بالتنفيذ العقايب وأن يكون متفرغا هلذا العمل وملا كانت أعباء املدير كثرية ومتشعبة فإن يف الغالب أن 
ة الصحية يعني له بعض املساعدين خيتص كل منهم بناحية من النواحي اليت تتطلب خربة خاصة كالناحي
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أو التربوية من أمثلة ذلك األطباء والصيادلة واملمرضون واألخصائيون االجتماعيون واملعلمون 
واملهندسون الذين يشرفون على العمل العقايب وإن كان ذلك قليل إذا مل نقل مستحيلة من الناحية 

 .العملية يف املؤسسات العقابية باملغرب
 احلراس: ثانيا

ني املعينني يف املؤسسة العقابية للقيام مبهمة حراس املؤسسة واحملافظة على النظام هم جمموعة من املوظف
فيها، ومنع أي حماولة للهرب الذي قد تقع من احملكوم عليهم وفضال عن ذلك يقوم بعض احلراس أحيانا 

 .( )املؤسسة يف ظل السياسة العقابية احلديثة مبهمة هتذيب احملكوم عليهم ومراقبة سري العمل العقايب يف
 املفتشون: ثالثا

خيتص املفتشون مبراقبة سري العمل داخل املؤسسة العقابية ومدى مطابقة تطبيق الوسائل العقابية للقانون، 
وذلك حرصا على حقوق احملكوم عليهم حىت ال يتعرضون العتداء موظفي السجن ال سيما وأن احملكوم 

بينهم وبني حرية تقدمي الشكاوي، كذلك يهدف عليهم يف ظروف عسرية، ألن سلب حريتهم حيول 
 .التفتيش إىل رعاية صحة احملكوم عليهم مبراقبة نظافة السجن ونظافة األغذية

 اإلشراف اإلداري يف املؤسسات العقابية النسائية: رابعا
يعهد أيضا باإلشراف اإلداري على املؤسسات العقابية اخلاصة بالنساء إىل مديرين وحراس ومفتشني 

من ... لكن يراعى أن يكون هؤالء من النساء ومع ذلك جيوز أن يكون بعض األطباء واملمرضونو
الرجال إذا مل يتيسر تعيينهم من النساء ويف هذه احلالة يشترط أال يدخل أحد هؤالء الرجال إىل املؤسسة 

 ملعاملة اجملرمني إال بصحبة سيدة من املعينات للعمل يف املؤسسة وقد حرصت جمموعة قواعد احلد األدىن
، كما جيب أن تقوم حبراسة السجينات ومراقبتهم احلارسات املعينات لذلك، ( )على النص على ذلك

 .لإلشراف على النساء" العريفة"وتوجد على رأس جلنة املراقبة امرأة تدعى 
 هذا فيما يتعلق باإلشراف اإلداري فماذا عن اإلشراف القضائي؟

 القضائياإلشراف : املطلب الثاين
عندما يصدر القضاء حكمه يف الدعوى اجلزائية بإدانة املدعى عليه فإنه حيدد العقوبة أو التدبري االحترازي 

الذي جيب أن ينفذ يف احملكوم عليه وتقوم اإلدارة العقابية مبباشرة تنفيذ هذا احلكم وهنا يثار التساؤل 
ولقد اختلفت ( ) على تنفيذ اجلزاء اجلنائيعما إذا كان من األفضل أن يكون للقضاء سلطة اإلشراف 

 .اآلراء يف هذا الشأن
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 اخلالف حول دور القضاء يف اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي : أوال
اختلف الرأي حول دور القضاء يف اإلشراف على تنفيذ العقوبة والتدبري االحترازي إىل اجتاهني اجتاه 

 .تقليدي واجتاه حديث
 ياالجتاه التقليد-أ

يذهب هذا الرأي إىل أن دور القضاء ينتهي عند إصداره حكما مربما يف الدعوى اجلزائية وال يتبع 
انقضاء الدعوى بصدور احلكم املربم فيها إىل اإلجراءات اليت تتخذ لتنفيذ احلكم، وهذه تتسم بطابع 

زي تلتزم باحلدود اليت رمسها إداري ال شان للقضاء به، ألن اإلدارة يف تنفيذها للعقوبة أو التدبري االحترا
احلكم من حيث نوع اجلزاء اجلنائي ومن حيث مدته والقول بتدخل القضاء يف مرحلة التنفيذ يعين إهدارا 

ملبدأ الفصل بني السلطات، وفضال عن ذلك فإن تدخل القضاء يف التنفيذ ال يرجى منه حتقيق فائدة 
 .ة يفتقد إليها القاضيعملية نظرا ألن اإلشراف على التنفيذ يتطلب ثقاف

على أن الرأي التقليدي يسلم بان للقضاء احلق يف زيارة املؤسسات العقابية للتأكد من أن السلطة 
من قانون أصول  425اإلدارية تنفذ العقوبة أو التدبري وفقا للقانون ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه املادة 

التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة يف الشهر ورؤساء يتفقد قاضي : "احملاكمات اجلزائية اللبناين من أن
احملاكم اجلزائية مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل األشخاص املوجودين يف حمل التوقيف 

 .( )"والسجون
ويقتصر حق القضاء يف ظل الرأي التقليدي على هذا النطاق فال ميتد إىل حتديد أسلوب معاملة املسجون 

 .أو تقرير اإلفراج عنه
أما املشرع املغريب فإن دور القضاء ينحصر فقط يف إصدار احلكم دون زيادة أو نقصان ومن هذا نستنتج 

 .أن املشرع املغريب يأخذ نسبيا االجتاه التقليدي
 االجتاه احلديث: ب

يذهب الرأي احلديث يف علم العقاب، إىل ضرورة امتداد سلطة القضاء إىل اإلشراف على تنفيذ اجلزاء 
وقد أدى إىل هذا االجتاه التطور الذي حلق اجلزاء اجلنائي يف . ئي حىت اإلفراج عن احملكوم عليهاجلنا

 .صورتيه، العقوبة والتدبري االحترازي كنتيجة العتبار التاهيل هو الغرض األساسي للجزاء اجلنائي
قبل انتهاء مدة  وجد نظام اإلفراج الشرطي ويعين إطالق سراح احملكوم عليه: ففيما يتعلق بالعقوبة

العقوبة احملكوم هبا وتغيري مدة العقوبة هبذه الصورة يعترب تعديل احلكم القضائي وهو أمر ال ميلكه غري 
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القضاء نفسه كذلك تتطلب مقتضيات التأهيل أحيانا تعديل النظام العقايب الذي خيضع له احملكوم عليه 
حقوق احملكوم عليه األمر الذي يتطلب أن بنقله من درجة إىل أخرى، والشك أن هذا التعديل ميس 

 .يعهد به إىل القضاء وحده
فقد اتسع نطاق األخذ هبا يف التشريعات اجلنائية احلديثة نظرا ملا هلا من  :وفيما يتعلق بالتدابري االحترازية

 سواء من دور هام يف مواجهة اخلطورة اإلجرامية وتتميز هذه التدابري بأهنا غري حمددة وإمنا جيب أن تتغري
حيث املدة أو النوع حىت تتالءم مع التغري الذي يطرأ على اخلطورة اإلجرامية، فإذا كان احلكم القضائي 

حيدد تدبريا معينا فإنه البد من تدخل القضاء بعد ذلك لتغيري نوع التدبري إذا اقتضى األمر ذلك، أو إلهناء 
 .عليه مدته إذا ثبت انقضاء اخلطورة اإلجرامية لدى احملكوم

ويستند الرأي احلديث إىل أن التعديل يف مدة العقوبة أو التدبري والنقل من مؤسسة ألخرى أو من درجة 
إىل درجة داخل املؤسسة الواحدة عمل قضائي ميس حقوق احملكوم عليه فالبد أن يعهد به إىل القضاء 

ى مبدأ الفصل بني السلطات وقد وال جيوز أن يترك شأنه إىل اإلدارة العقابية ويف ذلك اعتداء واضح عل
تأثر أغلب التشريعات احلديثة هبذا االجتاه فقرر منح القاضي سلطة اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي أما 

 .املشرع املغريب فال يأخذ هبذا االجتاه
 أساليب اإلشراف القضائي على التنفيذ: ثانيا

لتحقيق اإلشراف القضائي على تنفيذ اجلزاء  اختلفت األساليب اليت أخذت هبا التشريعات املختلفة
 :اجلنائي وميكن حصر هذه األساليب يف ثالثة

 أسلوب القاضي املتخصص: أوال
يتمثل هذا األسلوب يف أن خيصص قاض لإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي حبيث تقتصر على ذلك، 

وم هبا على احسن حنو، ولكن يؤخذ ويتميز هذا األسلوب بأن يتفرع القاضي للقيام هبذه املهمة حىت يق
عليه أن القاضي املتخصص يكون بعيدا عن دراسة الظروف اليت ارتكب فيها اجملرم جرميته مما ال يستطيع 

 .معه اختيار أفضل أساليب املعاملة العقابية املالئمة لظروفه
راءات اجلنائية وقد أخذت هبذا النظام تشريعات عديدة منها القانون الفرنسي فقد نص قانون اإلج

على هذا األسلوب وأمهها اإلشراف على تنفيذ العقوبات املانعة للحرية،  1958الفرنسي الصادر سنة 
 .( )وأخذ به أيضا القانون اإليطايل إضافة إىل املشرع املصري

 أسلوب قاضي احلكم: ثانيا
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على املدعى عليه مبهمة  يعين هذا األسلوب أن يعهد إىل القاضي الذي أصدر حكمه يف الدعوى املرفوعة
اإلشراف على تنفيذ هذا احلكم ويتميز هذا األسلوب بان القاضي الذي أتيحت له دراسة ظروف 

احملكوم عليه من خالل دراسته للقضية يسهل عليه حتديد أفضل أساليب التنفيذ اليت حتقق تأهيل احملكوم 
التنفيذ قد ال يسمح له وقته بأداء املهمة  عليه ولكن يعيبه أن قاضي احلكم الذي ال يتفرغ لإلشراف على

 .على أكمل وجه
 .ومن التشريعات اليت أحدث هبذا األسلوب التشريع التشيكوسلوفاكي وكذلك التشريع املصري

 أسلوب احملكمة القضائية املختلطة: ثالثا
ضائية على يقضي هذا األسلوب بان تقوم حمكمة مشكلة من أحد القضاة وبعض األخصائيني بالرقابة الق

تنفيذ اجلزاء اجلنائي وأهم ما مييز هذا األسلوب وجود عناصر ذات خربة إىل جانب القاضي الذي ال 
يتوفر لديه غري الثقافة القانونية، ولكن يعيبه أن عدم اقتصاره على العنصر القضائي يبعد به عن احلياد اليت 

هبذا  1964لبلجيكي الصادر سنة جيب توافرها لدى من ميارس مهمة قضائية وقد أخذ القانون ا
 .األسلوب

وهكذا يعترب نظام قضاء التنفيذ من أفضل األساليب اليت يتوصل هبا علم العقاب لتحقيق أغراض العقوبة 
على أحسن حنو ومن أهم مزايا هذا النظام أنه يكفل ضمان حقوق احملكوم عليهم استبعاد الحتمال أن 

ا فيما يتعلق بإهناء مدة التدبري أو تطبيق نظام اإلفراج الشرطي، ولكن تستبد هبم اإلدارة العقابية، ال سيم
يعيبه من ناحية، ما ميكن أن يؤدي إليه من تنازع بني قاضي التنفيذ ومدير املؤسسة العقابية ومن ناحية 
أخرى يؤخذ على هذا النظام أن القاضي ال يكون لديه من اخلربة باملسائل العقابية ما يكفل له حسن 

 .ارسته اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائيمم
ولألسف فاملشرع املغريب مل يأخذ هبذا األسلوب آملني منه أن يأخذ به على غرار التشريعات املقارنة ملا 

 .له من دور هام يف حتقيق العقوبة أغراضها
دورها يف تنفيذ هذا فيما يتعلق بإشراف املؤسسات العقابية على تنفيذ اجلزاء اجلنائي، أما فيما خيص 

اجلزاء العقايب فسوف نتطرق له يف معرض دراستنا للدور اإلصالحي و االجتماعية للمؤسسة السجنية 
  .باملغرب
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المؤسسات السجنية بالمغرب ودورها في اإلشراف على : الفرع الثالث
 تنفيذ الجزاء الجنائي

 
باملغرب مند مرحلة ما قبل عهد  إن دراسة هذا املوضوع تقتضي منا بداية رصد تطور نظام السجون

مث التطرق بعد ذلك إىل دراسة أساليب تنفيذ اجلزاء اجلنائي داخلها باعتبارها ) املبحث األول(احلماية 
 .)املبحث الثاين)مؤسسات إصالحية وتأهيلية 

 تطور نظام السجون باملغرب: املبحث األول
املرحلة السابقة لعهد احلماية تطور نظام السجون لقد واكب التطورات التارخيية اليت عرفها املغرب منذ 

باململكة، حيث عرب كل مرحلة من املراحل التارخيية اليت قطعها املغرب نظاما سجنيا خمتلفا حبسب 
 .الفلسفة العقابية السائدة يف كل مرحلة

رحلة وعلى هذا األساس سنقوم بدراسة تطور نظام السجون باملغرب منذ ظهورها إىل اآلن بدأ بامل
 .السابقة للحماية إىل عهد االستقالل

 تنظيم السجون باملغرب إبان املرحلة السابقة لعهد احلماية: املطلب األول
كان النظر يف اجلرائم وإقامة احلدود يف الدولة العباسية واألموية واألندلسية والعبيديني مبصر واملغرب "

من وظائف الشرعية يف تلك الدول، وتوسع راجع إىل صاحب الشرطة، وهي وظيفة أخرى دينية كانت 
ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت . النظر يف أحكام القضاء قليال، فتعجل الترمجة يف احلكم جماال

اجلرائم ويقيم احلدود الثابتة، وحيكم يف العود والقصاص ويقيم التعزير والتأديب يف حق من مل ينته عن 
 .( )اجلرائم

نص أن جهاز الشرطة كان هو املكلف بتنفيذ العقاب، وكباقي دول العامل نستشف من خالل هذا ال
 .اإلسالمي، فقد كان املغرب يطبق بدوره هذا النظام

وهكذا عرف املغرب نظام السجن قبل فرض احلماية عليه من قبل املستعمر، حيث كانت توجد قرب 
ني فيها وحبسهم مدة معلومة حماكم القضاء بعض األماكن املرممة خمصصة لوضع األشخاص املنحرف

ليقوموا بتنفيذ مدة احلبس اليت أصدرها القاضي يف حقهم، وكانت معاملة السجناء ال ختتلف عنها يف 
 .( )باقي مدن وأقاليم العامل اإلسالمي

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن السجون يف املغرب قبل احلماية قد عرفت نظاما خاصا هبا، وظل هذا 
ا إىل ما بعد إعالن احلماية بقليل، حيث كان هناك أمناء يعينون من قبل العامل أو القائد أو النظام قائم
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مبعىن آخر من طرف املسؤولني آنذاك للقيام مبهمة املراقبة املستمرة ألماكن االعتقال وتسيري األعمال فيها 
السجون اليت عرفت  واالعتناء بالرتالء وهذا دليل على وجود مصلحة خاصة لتفتيش السجون، وحالة

قبل احلماية، واليت تطورت إىل أن أصبحت مصلحة من بني مصاحل إدارة السجون العصرية، ويف تلك 
الفترة عرف املغرب نوعني من السجون أوهلما خاص بالرجال والثاين خاص بالنساء وذلك على أساس 

ن الفصل الذي يتم على أساس التفرقة بني اجلنسني جتنبا النتشار الفساد بني السجناء، وهذا نوع م
وألجل ذلك الغرض يعني على رأس جلنة املراقبة . التصنيف الذي تتواله جلنة متخصصة يف الوقت احلاضر

 .لإلشراف على النساء" العريفة"بالنسبة للنساء امرأة تدعى 
مية، وكان وعليه فإن نظام السجون يف املغرب قبل احلماية كان منظما على أساس مبادئ الشريعة اإلسال

الغرض منها هو ردع املنحرفني من جهة وتوجيههم وإصالحهم من جهة أخرى وكانت السجون يف 
 .تلك الفترة تابعة للسلطة التنفيذية يف شخص العامل، القائد، الباشا

 تنظيم السجون باملغرب إبان عهد احلماية: املطلب الثاين
ل األجنيب، وقد أدى هذا األخري إىل تقسيم املغرب لقد تعرض املغرب كباقي الدول العربية إىل االحتال

املنطقة الشمالية اليت كانت من بني املناطق اخلاضعة للنظام اإلسباين مث املنطقة اجلنوبية : إىل ثالث مناطق
اليت بدأت فرنسا تسريها ابتداء من فرض احلماية على املغرب مث أخريا هناك منطقة هامة واستراتيجية، 

 .ل أطماع العديد من الدول ملكانتها جغرافيا، وهي املنطقة الدولية بطنجةطاملا كانت حم
وعليه فقد ظل نظام السجون الذي عرفه املغرب قبل احلماية هو الساري املفعول إىل ما بعد فرض 
ديدة احلماية بقليل وهبذا اإلجراء األخري استغين عن األجهزة القومية املغربية اإلدارية باألجهزة اإلدارية اجل

للدول احلامية يف املناطق السابق ذكرها أعاله، وأصبحت منطقة طنجة ذات صبغة دولية كما هو معلوم 
وأحلقت إذن السجون اليت كانت موجودة  .1924مارس  24واتفاقية  1923دمسرب  8مبوجب اتفاقية 

واليت خول هلا  1913سبتمر  15حينئذ مبديرية األمن اليت تأسست مبوجب القرار الوزاري املؤرخ يف 
 .هذا القرار مهمته القيام باحملافظة على األمن وإحالة اجملرمني على العدالة

ومن خالل هذا نالحظ على أنه كان يوجد باملغرب يف تلك الفترة ثالث أنواع من السجون، تبعا 
 ينج من هذا ملناطق النفوذ األجنبية، وتبعا كذلك الختالف أحواهلا احلضارية والثقافية والشرعية، ومل

اإلجراء إال بعض األماكن املخصصة االعتقال تابعة للسلطة احمللية يف البوادي النائية والقرى اجلبلية 
 .البعيدة
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واجلدير باملالحظة أن السجون يف املغرب يف فترة احلماية أصبحت تابعة إلدارة املن العام، وقام املشرع 
 :سيةالفرنسي بتقسيم السجون إىل ثالثة أقسام رئي

 السجن املركزي،: أوال
 ثانيا السجن اجلنحي، 
  .ثالثا السجن االعتقايل

وهكذا . ( ) وكان السجناء يوزعون على هذه األقسام من السجون اعتبارا ملقاييس الدرجة اإلجرامية
غم فإنه ميكن القول أن وضعية السجون باملغرب أثناء فترة احلماية ظلت تابعة إلدارة األمن العام على الر

أما . بوزارة العدل بباريس 1911مارس  3من أن السلطات احلامية أحلقت السجون الفرنسية مبرسوم 
أكتوبر  31فيما يتعلق باملغرب يف عهد احلماية فقد أنشئت وزارة العدل املغربية بظهري مؤرخ يف 

 .1947يونيو  2واليت أقرها الظهري املؤرخ يف  1913
 .1930و  1915تنظيم السجون يف املغرب ومها ظهريي أصدر املشرع ظهريين يتعلقان ب

 1915مؤسسة السجون يف املغرب أثناء احلماية حسب ظهري -1
االنطالقة اليت مت مبوجبها تطوير تنظيم السجون يف عهد احلماية، وقد اشتمل  1915يشكل ظهري 

يف مرحلة  1915 أبريل 11الظهري املذكور على مثانية أبواب ومخسة وعشرون فصال، صدر بتاريخ 
 .كان الواقع الذي أرادت من خالله اإلدارة الفرنسية إنتاج ظروف أمنية حتقق مآرهبا وأهدافها

لقد استعمل هذا الظهري إذا ملعاقبة كل من طالب حبقه كوطين يف االستقالل فكانت غايته احلقيقية هي 
 .االنتقام من كل من سولت له نفسه املطالبة جبالء املستعمر

وجب الظهري املذكور مراعاة قواعد الصحية، والنظافة وتوفري وسائل األمن بداخلها، وجعلها كما أ
 .( )مؤسسات لتنفيذ األحكام القضائية

لكن بالرغم من ذلك فإن هذا الظهري كرس التمييز داخل السجون املغربية بني املسجونني املغاربة 
فصلة عن الزنازن اليت يوضع فيها املسجونون واملسجونني األجانب حيث كان يوفر األجانب زنازن من

 .املغاربة
 1930مؤسسة السجون يف املغرب أثناء احلماية تبعا لظهري -2

يونيو  26ظهري آخر بتاريخ  1915لقد أصدر املشرع بعد مرور مخسة عشر سنة على صدور ظهري 
جون املغربية املختصة حيتوى على مثانية أبواب وثالثة وستني فصال مشلت مقتضياته مجيع الس 1930
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باالعتقال اجلماعي، وتطبق على املعتقلني يف السجون احملكومني أو الغري احملكومني دون املوقوفني 
واحملتجزين بدون هتمة لدى الشرطة، وكذا احملتشدات واألماكن السرية اخلارجة عن نطاق القانون 

 .كنموذج معتقل تزمامارت السري الواقع بسفح جبل العياشي
ب اإلشارة أيضا إىل أن هذا الظهري ال يقل عنصرية على الظهري السابق حيث ينص على وجود أحياء وجت

خاصة باملغاربة وأخرى خاصة باألوربيني كما أنه خص األوربيني مبعاملة متميزة، أما بالنسبة لنظام 
اجلديد الذي أضيف  االنضباط داخل السجن فإنه يشبه نظام املرحلة السابقة، إال أن اإلجراء التنظيمي

يتعلق باحملكومني الذين يفرون من السجون ويتوفون أثناء وجودهم فيه حيث أن  1930بنص ظهري 
األشياء اليت تسلمتها اإلدارة تصبح ملكا هلا إذا مل يتقدم أحد باملطالبة هبا بعد انصرام اجل ثالث سنوات 

 .( )على وفاة املتهم أو فراره

 جون باملغرب إبان عهد االستقاللتنظيم الس: املطلب الثالث
بعد حصول املغرب على استقالله التام وانفصاله عن التبعية االستعمارية اجتهت يد اإلصالح إىل 

املؤسسات العقابية، وحظيت هذه األخرية بقسط وافر من العناية واالهتمام وإدخال عدة تنظيمات 
بتنظيم وتسيري املؤسسات العقابية وذلك تبعا  حديثة، متأثرا يف ذلك باالجتاهات احلديثة فيما يتعلق

 .ملعطيات ومتطلبات فترة االستقالل
إن اإلعالن عن استقالل املغرب أعطى ميالدا لتعيني وتنصيب عدة وزارات ومصاحل تابعة هلا، وكانت 

 1956أكتوبر  16وزارة العدل من بني هذه الوزارات اليت أنشئت مبقتضى الظهري الشريف املؤرخ يف 
وأصبحت إدارة السجون تابعة بعد ذلك لوزارة العدل بعدما كانت  1957نوفمرب  9املعدل بظهري و

تابعة إلدارة األمن العام يف عهد احلماية، واليت سامهت بعد ذلك يف إنشاء املؤسسات السجنية وتوسيعها 
له تبعا وإدخال طرق وبرامج جديدة يف معاملة السجناء وتربيتهم وإصالحهم وعالجهم، وذلك ك

للمعطيات احلضارية و االجتماعية للمملكة، وقد أصدرت احلكومة املغربية منذ عهد االستقالل عدة 
نصوص تشريعية لتنظيم املؤسسات السجنية، وعمد املشرع املغريب إىل استصدار جمموعة من النصوص 

، وهكذا أصدر يف فترة التنظيمية يف فترات متتالية حماوال استدراك ما عرفه من نقص يف ميدان السجون
االستقالل أربعة ظهائر ومشروع مرسوم، واختص كل من هذه الظهائر جبانب من اجلوانب املتعلقة 

 :بتسيري وتنظيم السجون ومن هذه الظهائر
الذي عني مبقتضاه مهام الوزارة املعنية وبني أقسامها املختلفة من  1956أكتوبر  16الظهري املؤرخ يف -
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 .رة السجونبينها مؤسسة إدا
الذي أعيد فيه  1957نوفمرب  9إال أن هذا الظهري مل يعمر طويال، إذ أصدر املشرع ظهريا آخر بتاريخ 

تنظيم وزارة العدل وإعطائها نفسا جديدا، فبفضل هذا الظهري أصبحت وزارة العدل تشمل عدة 
ى االهتمام الذي أكد فيه عل 1961غشت  21مديريات، كما أصدر املشرع ظهريا آخر بتاريخ 

 .باملؤسسة السجنية
حيث صدر  1974وبقي العمل هبذا الظهري يف جمال تنظيم وتسيري املؤسسات السجنية إىل حدود سنة 

، والذي يعترب من القوانني التنظيمية اليت أجنزها املشرع يف إطار 1974نونرب  13املرسوم املؤرخ يف 
 .التطور التشريعي والقانوين للمؤسسات السجنية

 25مت إصدار أهم نص تشريعي يف جمال تنظيم وتسيري املؤسسات السجنية وهو ظهري  1999 سنة ويف
الذي شكل نقلة نوعية يف جمال تنظيم املؤسسات السجنية  23.98بتنفيذ القانون رقم  1999غشت 

ني اليت باملغرب، حيث جاء بأفكار ومبادئ جديدة تتالءم وقواعد جمموعة احلد األدىن يف معاملة املسجون
، وسنعرض ملختلف 30/08/1955صادق عليها مؤمتر األمم املتحدة املنعقد يف جنيف بتاريخ 

 .املقتضيات اليت جاء هبا هذا الظهري يف معرض دراستنا لبعض سجون اململكة ميدانيا
 الدور اإلصالحي واالجتماعي للمؤسسة السجنية باملغرب: املبحث الثاين

يت تسعى إليها املؤسسات العقابية يف املغرب من وراء معاملة السجناء من بني األهداف والغايات ال
ورعايتهم داخل هذه املؤسسات هو إصالح وهتذيب وعالج وتأهيل املنحرفني أو األشخاص الذين يرى 

 .فيهم اجملتمع أهنم غري صاحلني وال يفيدونه بشيء
اللة على طرق ووسائل معاملة ولذلك فقد تعددت واختلفت التشريعات يف استعمال لفظ معني للد

تربية "األشخاص املنحرفني، ففيما يتعلق بالتشريع املغريب فقد اختار املشرع تعبريا خاصا حتت اسم 
اليت تشمل مجيع طرق ومظاهر اإلصالح والتربية، ومن هذا نالحظ أن املعاملة اليت يتلقاها " املعتقلني

لسجون، قد تطورت من أسلوب التعذيب واإليالم وبإحلاق املعتقلون أثناء تنفيذ اجلزاء اجلنائي داخل ا
األذى حبسم الشخص املنحرف دون مراعاة ظروفه، كما كان سائدا يف العصور القدمية وكما كان 

سائدا كذلك يف املغرب على عهد احلماية، إىل أساليب التهذيب واإلصالح اجلسمي الذي يتجلى يف 
 .ته املؤسسات العقابية يف املغرب بعد حصوله على االستقاللنظام العمل داخل السجون، وهذا ما عرف

وقد تطور مفهوم العقاب تطورا ملحوظا عرب العصور املختلفة، فقد أدى ظهور حركات اإلصالح 
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االجتماعي للسجون اليت تزعمها مصلحون يف أوربا وأمريكا إىل إلغاء أساليب التعذيب البدين الذي 
وإحالل فكرة اإلصالح والتهذيب حمل فكرة الردع والزجر، وهكذا فقد  كان سائدا يف العصور القدمية

انتهجت السياسة العقابية يف التشريع املغريب هنجا يعترب السجن مركزا لإلصالح يساهم يف خلق شخصية 
جديدة للسجني وتأهيله مهنيا وثقافيا وبناء شخصيته مبختلف أنواعها اجلسمية والنفسية والروحية، حيث 

ولذلك فقبل أن حتدد جماالت اإلصالح . السجن أن جيعل من بعض األشخاص أشخاصا صاحلني استطاع
باملؤسسة السجنية يف املغرب يف عهد االستقالل كان البد أن نلقي األضواء على الدور اإلصالحي يف 

 .عهد احلماية
ماية الدور اإلصالحي واالجتماعي ملؤسسة السجون يف املغرب يف عهد احل: املطلب األول

 1930-1915انطالقا من ظهريي 
إن اهلدف من العقوبة يف هذه الفترة التارخيية هو االنتقام من الشخص املنحرف الذي خانته الظروف 

االقتصادية واالجتماعية على اخلصوص، وزجرا وردعا لآلخرين وتنقية اجملتمع من كل شخص ترى فيه 
السجون التابعة هلا، ذلك أن السجناء ال ينالون أي  السلطات احلامية أنه مضر هلا، وذلك بإيداعه يف

قسط من العناية أو الرعاية أو التهذيب حىت يتسىن هلؤالء اجملرمني اندماجهم يف جمتمعهم بعد اإلفراج 
عنهم هنائيا، إال أن كل ما هنالك أن إدارة السجون يف تلك الفترة اهتمت بتوفري العمل داخل السجون 

ناء إلجراءات خاصة غالبا ما تتسم بالقساوة، وما ميكن استنتاجه يف هذه الفترة وتنظيمه وإخضاع السج
أن السلطات احلامية مل هتتم بإعادة تكوين شخصية الشخص املعتقل من الناحية التربوية والتعليمية 
جيب  والتكوينية وإمنا عملت على تأكيد النظرة التقليدية اليت كانت تنظر إىل اجملرم على أنه شخص خطري

 .مقاومته عن طريق عزله وإيداعه يف مكان خاص يعرف بالسجن
وتبعا لذلك سنتعرض لنوع املعاملة اليت يتلقاها السجناء يف عهد احلماية حسب مقتضيات كل من ظهري 

 .1930وظهري  1915
 1915حسب ظهري : أوال

ء وعليه فإن العمل يف إىل تنظيم العمل يف السجون وكيفية توزيعه على السجنا 1915لقد أشار ظهري 
هذه الفترة كان إلزاميا وفرضيا، تفرضه السلطات احلامية على السجناء دون االعتداد بشخصيتهم 

إال أن هذا اإلجراء الذي تتبعه هذه السلطات ال ينفي وجود العمل اجلماعي داخل أو خارج . وظروفهم
يف تلك الفترة ملراقبة الكالم أو احلديث  املؤسسات السجنية وذلك بوجود ممثل السلطات اليت بيدها األمر
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وكانت املنتجات اليت ينتجها السجناء داخل السجن . الدائر بني السجناء أي أن نظام الصمت هو السائد
 .يتم بيعها عن طريق السلطات احلامية إىل خمتلف اإلدارات العمومية

العمل داخل السجون وتوزيع السجناء واجلدير باملالحظة أن السلطات احلامية هي اليت يرجع هلا تسيري 
 .وتوجيههم إىل خمتلف قطاعات اإلنتاج اليت ترغب هذه السلطات احلصول عليها

 1930حسب ظهري : ثانيا
إن هذا الظهري مل خيالف يف شيء الظهري السابق سواء فيما تعلق بنوع املعاملة اليت يلقاها السجناء داخل 

، ففيما يتعلق هبذا األخري فإن مدير السجن هو الذي يقوم بتوزيع السجون أو كيفية تنظيم العمل داخلها
السجناء على األعمال إلجنازها وذلك حسب احتياجات املؤسسة مقابل اجر حيدده املسؤول عن هذه 

 .األخرية
ومرة أخرى فإن مقتضيات هذا الظهري أعطت صالحية املراقبة واإلشراف على العمل داخل السجون أو 

أنشأ مصاحل طبية  1630فإن الظهري الالحق أي  1915السجن، إال أنه خالفا لظهري  خارجها ملدير
داخل بعض املؤسسات العقابية وعني على رأس كل مصلحة طبيب مستقل عن باقي موظفي السجن، 

 .وهذا نوع آخر من التطور يف أساليب وطرق املعاملة والرعاية
الحي واالجتماعي ملؤسسة السجون يف املغرب يف واستنتاجا من كل ما سبق، نالحظ أن الدور اإلص

عهد احلماية كان قاصرا ومبتورا وهذا يظهر من خالل معاملة السلطات احلامية لسجناء، هدفها مل يكن 
كانت تشغل السجناء وتعتربهم ) السلطات احلامية)يوما هو إصالح وهتذيب احملكوم عليهم، ذلك أهنا 

الحظ على أن السجون يف تلك الفترة مل تعمل يوما على هتذيب أو كيد عاملة، وانطالقا من كل هذا ن
تكوين السجناء وإصالحهم حىت يستطيعوا أن يندجموا يف اجملتمع بعد اإلفراج عنهم اكثر ما كانت وسيلة 

من وسائل تنمية اإلنتاج الفالحي والصناعي عند املعمرين آنذاك، كما أن سلطات احلماية تنظر إىل 
ه شخص خطري جيب مقاومته وذلك بإيداعهم يف السجن وإيالمه وكان مفهوم االعتقال السجني على أن

 .يف تلك الفترة تعذيب ال هتذيب
الدور اإلصالحي و االجتماعي للمؤسسة السجنية يف املغرب يف عهد : املطلب الثاين
 االستقالل

اسيم خاصة بتنظيم وإعادة بعد حصول املغرب على االستقالل التام جلأ املشرع إىل إصدار قرارات ومر
النظر يف مرافق الدولة املختلفة ومؤسسة السجن مل تنج بدورها من اإلصالح والتنظيم حيث وجه 
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املشرع اهتماماته إىل تنظيمها لتأدية وظيفتها االجتماعية واإلصالحية، عن طريق تطوير أساليب املعاملة 
تستهدف تأهيل اجملرم وإعادة تربيته لالندماج داخلها، وذلك بإحداث برامج تربوية إصالحية هتذيبية 

 .ثانية يف اجملتمع
لذلك متت إعادة النظر يف كيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من جهة، ويف الدور األساسي ملؤسسة 

السجن من جهة أخرى يف ميدان إصالح اجلهاز العقايب، واالهتمام باجلانب التكويين والتربوي 
وعلى هذا األساس أصبح دور مؤسسة السجون ليس فقط تنفيذ العقوبة دفاعا عن  لألشخاص املنحرفني،

 .اجملتمع بل أصبح يتجه إىل اإلصالح والتأهيل كما يقال
 فما هي مظاهر اإلصالح اليت تشتمل عليها املؤسسة السجنية؟

 تشغيل املعتقلني: أوال
إجباري، فيما عدا ثبوت عجز بدين  لقد نص القانون اجلنائي ضرورة تشغيل املعتقلني، أي أن الشغل

، أما الذين الزالوا يف طور االهتام أو املكرهون بدنيا فال تسري عليهم املقتضيات ( )بالنسبة للمحكومني 
أن العقوبة عن : واألهداف اليت يرمي إليها املشرع من وراء هذا اإلجبار على العمل متنوعة منها. السالفة

قوبة بدنية مث إن هلا وجه آخر هو أن اعمل له طابع إنساين مث طابع إعادة طريق اإلجبار على العمل هي ع
 .التربية والتأهيل للعمل خارج السجن

لذا جيب أن يكون العمل إحدى القطع األساسية يف حتول وتأهيل املساجني وجيب أن ميكن العمل من 
اإلجرام مهنة ملن مل تتح هلم  تعلم أو ممارسة مهنة ومن تدبري موارد السجني وعائلته، ألنه قد يكون

 .الفرصة لتعلم مهنة مشروعة لذلك كان العمل إجباريا وكأسلوب نفساين ملعاجلة شخصية اجملرم
إن العمل اجلنائي كان يف أول األمر موجها حنو فئة الكساىل واملتشردين الذين يشكلون خطرا على 

ل حيث خيتلف مقداره أو نسبته من عقوبة اجملتمع مث بعد ذلك أصبح كعقوبة تكميلية لعقوبة االعتقا
ألخرى، غري أن هذا الطابع قد اختفى يف عصرنا احلاضر حيث أصبح املراد من العمل اجلنائي هو جعل 

احلياة مقبولة شيئا ما داخل السجن كما أن التشغيل يرمي على هدف إنساين هو حماولة إجياد توازن فيما 
 .ل عن طريق مأل الفراغ الذي يعاين منه بعضهمبني احلالة اجلسدية والعقلية للمعتق

ورغم اجلهود اليت تقوم هبا مديرية السجون يف جمال تشغيل اليد العاملة اجلنائية فإن العمل داخل السجون 
يبقى قليل الفائدة نظرا ألن األجرة تكون جد منخفضة كما أن ظروف العمل سيئة حيث املعامل 

 .يةوالتجهيزات القدمية والغري الكاف
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إن العمل ينمي يف املعتقل روح االنتباه واالمتثال وبالتايل على العمل وتعلم حرفة من احلرفة أو احلصول 
على تكوين ميكنه من اكتساب عيشه بطريقة شريفة، وقد تعرض مبدأ العمل اجلنائي لعدة انتقادات 

اليد العاملة اجلنائية أقل حيث لوحظ انه يزاحم العمل احلر نظرا ألن منتجاته تكون أرخص ألن مقابل 
إن هذا االنتقاد مبين ( ). قوة من اليد العاملة احلرة كما أن قيمة تلك املنتجات ترتفع سنة عن أخرى

 .على املبالغة ذلك أن إنتاج اليد العاملة اجلنائية هو يف الغالب موجه خلدمة الدولة واإلدارات العمومية
ىن ملعاملة اجملرمني فإنه من الالزم توفري العمل لكل حمكوم عليه واستنادا على ما جاء يف نصوص احلد األد

قادر على ذلك عن طريق تشغيله طوال املدة احملكوم هبا وإن األعمال اليت يباشرها املعتقلون متنوعة منها 
ل اليت تنجز داخل خاليا االعتقال وهي األعمال البسيطة اليدوية ومنها اليت يلزم القيام هبا وجود املعتق

داخل معمل كما هو الشان يف النجارة واحلدادة والطباعة وصناعة اخلزف واخلياطة وصناعة األحذية 
كما أن هناك من األعمال اليت تباشر خارج السجن كالعمل لصاحل اإلدارات العمومية أو كأشغال البناء 

 .والفالحة
إذ أحل املشرع على تنظيمه  وهكذا فقد نال العمل داخل السجون يف املغرب قسطا وافرا من التطور

وتوزيع السجناء على األعمال حسب ميوهلم حىت يتم تكوينهم تكوينا شامال وحىت يستطيع السجناء 
مواجهة الصعوبات اليت ميكن أن يتعرضوا هلا بعد اإلفراج عنهم هنائيا، وعليه فإن الغاية األساسية من 

 .كوم عليه وتقوميه وإصالحهالعمل يف السجون يف القانون املغريب هو تأهيل احمل
 التطبيب والتهذيب: ثانيا

املراد من ذلك حماولة عالج االحنرافات النفسية املكونة لنوازع اإلحرام وذلك بالتكوين واملساعدة عن 
طريق ترسيخ الوازع األخالقي يف نفوسهم و إىل تعزيز ملكة اإلرادة وإمناء مقدرهتا على مقاومة الشر 

نفسيته بالوعظ واإلرشاد الديين وذلك على أساس تغري سلوك الفرد، وورد يف جلنة وتزكية ( ) والسوء 
أن العقوبة اليت حترم من احلرية هتدف بصورة أساسية إىل تغيري احملكوم و إىل إعادة " 1945آموريف آبار 

راقبته وباإلضافة إىل التقومي داخل السجن جيب م ( ) وهو ما يسمى مببدأ التقومي" تصنيفه اجتماعيا
خارج السجن إلعادة التأهيل النهائي للسجني، وجيب مده بالدعم واملساعدة، ذلك أن السجني إذا أدى 

دينه حنو اجملتمع وأخلي سبيله فإن من حقه أن تيسر له سبل احلياة الكرمية والعمل الشريف لذلك جيب 
جرام لكن ما حيصل هو على اجملتمع أن يكون حرصا منه على ذلك درءا للعودة مرة أخرى إىل اإل

العكس حيث اجملتمع دائما ينظر إىل الشخص اخلارج من السجن نظرة احتقار والنفور منه، مما ينتج عنه 
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 .الرجوع إىل اإلجرام من جديد
على  1974أبريل  4ولقد تأثر املشرع املغريب بالنظريات احلديثة حيث نص املرسوم الوزاري املؤرخ يف 

داخل املؤسسات العقابية تسهر على مراقبة وعالج السجناء، وهكذا عمل ضرورة وجود مصاحل طبية 
على إجياد صيدليات داخل بعض السجون الكبرية واليت يستفيد منها مجيع السجناء وذلك تطبيقا ملبدأ 

 .املساواة بني السجناء
 التعليم: ثالثا

سنه وتلقنه سابقا ألن جيب تثقيف السجني وفق مناهج الدراسة املرسومة ملختلف املدارس وحسب 
التثقيف وحده ميكن أن يستخدم كأداة إصالحية ذلك أن تعليم املساجني فوائد كثرية ألن اجلهل يعترب 

، ولذلك فإن تعليم املسجون ينتزع لديه هذا العامل ( )عامال من العوامل الدافعة إىل السلوك اإلجرامي
مي إمكاناته الذهنية مما يعينه على حسن فهم وفضل عن ذلك فالتعليم يوسع مدارك احملكوم عليه وين

األمور وتقدير عواقبها، وميكنه لذلك من التكيف مع األشخاص واحمليطني به، وباإلضافة إىل ذلك فإن 
التعليم يفتح أمام املسجون أبوابا للعمل كانت ستظل مقفولة يف وجهه إذا ظل جاهال، وأخريا فإن تعليم 

 .ة وقت فراغه يف القراءة مما يزيد من معلوماته ويدفع عنه املللاحملكوم عليه يعينه على متضي
وعلى الرغم من األمهية البالغة لتعليم املساجني فقد شكل بعض الباحثني يف قيمته مستندين إىل القول بأن 

تعليم اجملرم يزيد من خطورته حيث يهيء له وسائل جديدة يستعني هبا يف ارتكاب أو إخفاء جرميته 
الرأي مردود عليه بأن التعليم يرفع املستوى الثقايف لشخصية املسجون وجيعله يستنكر السلوك  ولكن هذا

اإلجرامي فضال عن أنه جيعله أكثر قدرة على ضبط نفسه والتحكم يف غرائزه وقد سلم أغلب 
 .التشريعات بأمهية تعليم املسجون وإصالحه

 التكوين املهين: رابعا
سنة كما لديهم مستوى  30ع احملكومني يف املغرب أن سنهم ال يتجاوز من املميزات األساسية جملمو

حمدود من التكوين، ومن هذا املنطلق فإن التكوين املهين يعد من األدوار الرئيسية اليت ينبغي على مدرية 
إدارة السجون االهتمام هبا لتمكني املعتقل من تنمية مداركه قصد تسهيل مهمة إعادة إدماجه، ولكي 

ذلك بصورة فعالة فإن الواجب منح احملكوم عليه تسهيالت داخل السجن لكل من يتوفر على يتم 
استعداد وقادر على االستفادة من التكوين املهين وخاصة الشباب منهم وينبغي يف هذا اإلطار القيام 

غيل بتعاون وثيق بني كل من وزارة التعليم ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وكذا وزارة التش
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والتكوين املهين لتمكني املعامل مبا حتتاج إليه من مهنيني للقيام بالتكوين أو استكمال التكوين ألن نسبته 
 .كبرية من املعتقلني يتوفرون على تكوين بسيط

ويعيد هلم الثقة يف النفس اليت مل تكن ( ) إن التكوين املهين ينمي يف املعتقلني روح االستقرار االجتماعي
" من نصوص احلد األدىن ملعاملة اجملرمني 772انوا قد أضاعوها، وهذا ما نصت عليه القاعدة هلم أو ك

 "جيب تلقني املعتقلني تكوينا مهنيا يفيدهم مستقبال
لذلك على مدرية السجون متكني كل معتقل حصل على تكوين مهين حني اإلفراج عنه من احلصول 

ماجه يف اجملتمع من خالل احلصول على عمل، آخذة يف على شهادة تثبت مقدرته ومؤهالته إلعادة اند
االعتبار ما يطرحه السجل العديل من معوقات إلعادة إدماج املعتقلني وحتسيسه بأن له مجيع احلقوق اليت 

 .يتمتع هبا املواطنون اآلخرون
صة بعد وهكذا فإن املفهوم احلديث للدور اإلصالحي و االجتماعي للمؤسسات العقابية يف املغرب وخا

االستقالل لدليل على مدى األمهية والعناية اليت يوليها املشرع املغريب هلذه املؤسسات من أجل إصالح 
وعالج الشخص املنحرف ليصبح رجال مستقيما صاحلا، ومل يعد دور املؤسسات السجنية ينحصر فقط 

له من خلل بسبب األفعال  يف الدور املادي املتجسد يف تنفيذ العقوبة هبدف محاية اجملتمع مما يتعرض
املرتكبة من طرف أشخاص منحرفني بل أصبح دورها يتجه كما ذكرنا سالفا إىل إصالحهم وهتذيبهم 

  .وذلك باستعمال أفضل وأجنح الوسائل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



114          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

 سجون النساء باملغرب ودورها يف إعادة تأهيل املرأة السجينة: الفصل الثاين
  

 
ه احلديث للمؤسسات السجنية باملغرب حنو األخذ بنظام إصالح وتأهيل إذا كان ال أحد ينازع يف التوج

 23.98السجينات من أجل إعادة إدماجهن داخل اجملتمع بعد اإلفراج عنهن، بدليل مقتضيات قانون 
املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية، فإن األكيد أن عملية اإلصالح والتأهيل ال تتم يف نفس 

 .الوثرية داخل خمتلف املؤسسات السجنية باململكة الظروف وال بنفس
...) املركب السجين بسال، السجن املركزي بالدار البيضاء(فإذا كانت السجون النموذجية باململكة 

تتوفر على إمكانيات مادية مهمة متكنها من حتقيق النجاح يف جمال اإلصالح والتأهيل، فإن هناك سجونا 
ومبا أن هذا النوع األخري . ت وحتديات كثرية تعرقل عملية إعادة التأهيل هباأخرى باململكة تواجه صعوبا

من السجون هو الشكل الغالب باملغرب فإننا سنتناوله بالدراسة ميدانيا وذلك من أجل الوقوف على 
مدى تأديته للدور املطلوب منه يف جمال تأهيل السجينات لالندماج من جديد داخل اجملتمع بعد اإلفراج 

 .نهنع
لذلك سنتطرق إىل الدراسة امليدانية بالسجن احمللي ببين مالل يف الفرع األول، خمصصني الفرع الثاين 

للدراسة امليدانية بالسجن املدين مبكناس، على أن نقوم يف فرع ثالث بعرض خالصة تركيبية لنتائج 
 .الدراستني

 
 لدراسة ميدانية بالسجن احمللي ببين مال: الفـــــــرع األول

سنتوىل هذه الدراسة يف مبحثني خنصص األول للخطوات املنهجية اليت اتبعناها يف إعدادنا للدراسة 
 .امليدانية، واملبحث الثاين لعرض نتائج الدراسة وحتليلها

 اخلطوات املنهجية للدراسة امليدانية: املبحث األول
 جمتمع الدراسة: أوال

املؤسسات السجنية التابعة ملديرية إدارة السجون وإعادة  يعد السجن احمللي ببين مالل، من بني أقدم
اإلدماج يف وزارة العدل، تأسس خالل فترة احلماية ويتكون من ثالثة أحياء، حي خاص باملعتقلني من 
الرجال وحي خاص باألحداث، وحي خاص باملعتقالت من النساء، إىل جانب املصحة وقاعة احملامني 
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 .احملل املخصص إلدارة السجنوقاعة الزيارات إضافة إىل 
تستقبل هذه املؤسسات السجنية مجيع احملكوم عليهم القادمني من خمتلف منـاطق اإلقليم وكذا من 

واألكثـر من ذلك أن املؤسسات تستقبل مجيع املعتقلني سواء ) أزيالل، تادلة(املناطق اجملاورة له 
كوم عليهم بعقوبات قصرية املدة، أو املكرهني بدنيا املعتقلني احملكوم عليهم بعقوبات طويلة األمد أو احمل

املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات  23.98أو املعتقلني احتياطيا رغم أن املادة الثانية من القانون رقم 
السجنية، قد نصت بكل وضوح على أن السجون احمللية ختتص بإيواء املعتقلني االحتياطيني واحملكوم 

تضيف إىل هؤالء املدانني بعقوبات  8األمد واملكرهني بدنيا، وإن كانت املادة عليهم بعقوبات قصرية 
متوسطة املدة، فإن املادة التاسعة من هذا القانون تؤكد على أن املدانني احملكوم عليهم بعقوبات طويلة 

 .األمد ختتص بإيوائهم السجون املركزية
 
 أدوات الدراسة: ثانيا

باستخدام أدوات إلجراء البحث داخل املؤسسات السجنية السالفة من خالل أهداف الدراسة قمنا 
الذكر، وتعترب أدوات الدراسة أحدى الوسائل اليت ميكننا أن نوظفها من خالل عملية مجع املعطيات، 

عبارة عن اختبارات مكونة من عدد معني من  Pichotحبيث اخترنا تقنية االستمارة وهي كما عرفها
كتوب توجه إىل أفراد العينة هبدف مجع بيانات حتتاجها الباحث يف دراسة ظاهرة األسئلة مقدمة بشكل م

 .( ) ما
ومبا أن استمارة البحث موجهة إىل نزيالت السجن احمللي ببين مالل، واللوايت يعتقد أن يكون بينهن 

مقابلة مع كل  نزيالت ال جيدن القراءة والكتابة، مما جيعل من الصعب عليهن ملؤها، فإنه جيدر بنا إجراء
واحدة من أفراد العينة يف جلسة على انفراد لنقدم فيها األسئلة بشكل شفوي نقوم بتحويلها إىل اللهجة 

العامية حىت يتسىن هلن استيعاهبا واإلجابة عنها، وتلك اإلجابة نصوغها يف عبارات واضحة مث نسجلها يف 
 .اخلانة اخلاصة باإلجابات

 ϖ:السجن احمللي ببين مالل االستمارة املوجهة لرتيالت 
 بيانات أولية تتعلق بالرتيلة-1
 السن أو تاريخ امليالد-
 املستوى الدراسي-
 املهنة-
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 حمل اإلقامة-
 احلالة العائلية-
 عدد األطفال-
 املستوى الدراسي للزوج-
 مهنة الزوج-
 احلالة املادية لألسرة-

 :بيانات تتعلق باجلرمية والعقوبة احملكوم هبا-2
 اجلرمية املرتكبةنوع -
 ظروف وأسباب ارتكاب اجلرمية-
 مدة العقوبة احملكوم هبا-
 املدة اليت مت قضاؤها من العقوبة -

 :أسئلة مفتوحة
 :تتعلق مبعيار تصنيف الرتيالت داخل املؤسسات السجنية-1
 التصنيف على اعتبار معيار السن-
 التصنيف من حيث احلالة الصحية-
 العتقال احتياطيا إما إكراها بدنيا أم عقوبة قصرية املدة التصنيف حسبما إذا كان ا-
 تصنيف األمهات املرفقات بأطفال واحلوامل-

 :تتعلق مبرافق حي النساء باملؤسسة-2
 ما هو عدد الغرف داخل احلي؟-
 ما هو عدد األسر بكل غرفة-
 ما هو عدد الرتالت بكل غرفة-
 ماذا عن املكان املخصص للجولة اليومية-
 وجد مطبخ باحليهل ي-
 ما هو عدد املرحاض بالنسبة لعدد الغرف؟-
 ما هي أنواع باقي املرافق املوجودة باحلي؟-
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 :تتعلق بنظام التغذية داخل املؤسسة-3
 ما هي مكونات الوجبات اليت توفرها املؤسسة للرتيالت؟-
 هل يتم توفري وجبات خاصة باألطفال؟-
 مهات املرضعات؟هل يتم توفري وجبات خاصة باحلوامل واأل-
 هل يتم توفري وجبات خاصة باملرضى؟-
 هل يتم السماح بإمكانية التوصل مبؤن خارجية إضافة إىل الوجبات العادية؟-

 :تتعلق بنظام العمل داخل املؤسسة-4
 ما هو نوع األعمال اليت تقوم هبا الرتيالت داخل السجن؟-
 احلالة الصحية أو الدراسية؟هل يراعى يف تكليف السجينات بالعمل عامل السن أو -
 هل حتض املعتقالت االحتياطات من القيام بالعمل؟-

 :تتعلق بنظام التكوين داخل السجن-5
 هل توفر املؤسسة تكوينا مهنيا للرتيالت؟-
 ما هي األوراش اليت تستفيد منها الرتيالت؟-
 هل حتقق هذه األوراش غايات اإلصالح والتأهيل؟-
 ت من هذه األوراش؟هل تستفيد كل الرتيال-

 :تتعلق بنظام التعليم داخل املؤسسة-6
 هل تستفيد الرتيالت من دروس حمو األمية؟-
 ملن تعهد املؤسسة مبهمة تدريس الرتيالت؟-
 هل تتوفر الرتيالت اللوايت يتابعن دراستهن أثناء فترة االعتقال على حمل خمصص للدراسة؟-
 واملراجع اليت حيتجن إليها؟ كيف حتصل الرتيالت على املقررات والكتب-
 ما هي الصعوبات اليت تواجه الرتيالت وتعرقل عملية دراستهن داخل املؤسسة؟-
 كيف تتم عملية إجراء االمتحانات؟-

 :تتعلق بالعناية الروحية والنفسية والفكرية اليت توليها املؤسسة للرتيالت-7
 ما هي مدة اجلولة اليومية املخصصة للرتيالت؟-
 ل هذه اجلولة متنفسا للرتيالت؟هل تشك-
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 هل يوجد حبي النساء مكان ملمارسة التمارين الرياضية؟-
 هل تقوم املؤسسة بتنظيم مسابقات ثقافية؟-
 هل تقوم املؤسسة بتنظيم معارض تعرض فيها إبداعات الرتيالت؟-
 هل توفر مكتبة املؤسسة الكتب واملراجع اليت حتتاجها الرتيالت؟-
 الترفيهية اليت تتوفر عليها الرتيالت؟ما هي الوسائل -
 وماذا عن أماكن ممارسة الشعائر الدينية؟-
 هل توفر املؤسسة للرتيالت حصصا للوعظ واإلرشاد الديين؟-

 :تتعلق باخلدمات الصحية املقدمة للمعتقالت-8
 هل تتوفر مصحة املؤسسة على التجهيزات الالزمة إلسعاف الرتيالت؟-
 ى املصحة؟من يقوم باإلشراف عل-
 هل تعمل طبيبة املصحة بصفة دائمة أم منتظمة؟-
 هل يتم نقل احلاالت املرضية اخلطرية إىل مستشفى خارجي؟-
 هل تتوفر صيدلية داخل احلي؟-
 هل تتم الوالدة، بالنسبة للرتيالت احلوامل، داخل السجن أم مبستشفى خارجي؟-

 تتعلق بالعالقات القائمة بني السجينات-9
 ع العالقات اليت تربط بني السجينات؟ما هو نو-
 :تتعلق بعالقات الرتيالت مع العامل اخلارجي-
 هل تتمتع الرتيالت باحلق يف الزيارات؟-
 أين تتم الزيارة؟-
 كم هو الوقت احملدد للزيارة؟-
 كيف تتم ظروف الزيارة؟-
 ؟)اهلاتف، املراسالت(هل تتبع املؤسسة للرتيالت أشكاال أخرى للتواصل -
 ف تتم عملية اتصال الرتيالت باحملامي؟كي-
 عينة الدراسة : ثالثا-

 52سنة و 14سجينة مت انتقاؤهن بطريقة عشوائية، تتراوح أعمارهن بني  13تتكون عينة البحث منن 
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سنة، حني إجراء البحث، مما جعلهن يرتقني إىل التمثيل الكلي جملتمع الدراسة، ينحدر أغلبهن من مدينيت 
سنة وأغلب هذه السجينات مت  30أشهر و 5قيه بنصاحل، ويقضني مددا تتراوح بني بين مالل والف

 .ختفيض مدة عقوباهتن من خالل االستفادة من العفو امللكي
 :وهذه هي حاالت العينة

 :احلالة األوىل-
سنة، مستواها الدراسي ابتدائي، تعمل بالتجارة احلرة، وتعيش باملدينة، متزوجة  30تبلغ من العمر 

ليس هلا أطفال، زوجها ميارس بدوره التجارة احلرة، ومستواه الدراسي إعدادي، املستوى املادي و
 .لألسرة متيسر

سنة،  20متهمة جبرمية الضرب واجلرح املفضي إىل املوت دون نية إحداثه، وحكم عليها بالسجن ملدة 
مل . أشهر 4وات و سن 5سنوات وحصلت على عفو ملكي بلغت مدته اإلمجالية  10قضت منها مدة 

 .ترغب بالتحدث عن ظروف وأسباب ارتكاب اجلرمية
مع اإلدارة، وذلك مبساعدة احلارسات يف تنظيم أمور السجينات " كربانة"داخل السجن، تعمل كعريفة 

كانت تتقاضى عنها أجرة انقطعت يف السنوات األخرية ومل ترغب بذكر ) …الزيارات، توزيع الرسائل(
 .أسباب التوقف عن أداء األجرة هلامبلغ األجرة وال 

تعاين من الروتني وال تستفيد من برنامج حمو األمية وورش الصناعة اليدوية، تتوفر داخل الزنزانة على 
 .ال تعلم بوجود املكتبة .تلفاز وراديو إىل جانب اجملالت

م اخللوة الشرعية فال وعن نظا. تتواصل مع ذويها من خالل استعمال اهلاتف إىل جانب الزيارة األسبوعية
 .تستفيد منه ألنه غري معمول به داخل املؤسسة وألهنا مل تطالب به ولن تفعل

 :احلالة الثانية-
سنة، مستواها الدراسي ابتدائي، ربة بيت، تقطن بالقرية، متزوجة وليس هلا أطفال،  26تبلغ من العمر 

ي ابتدائي واملستوى املادي لألسرة زوجها يعمل باملدينة كعامل بإحدى الشركات، مستواه الدراس
 .متوسط

سنوات واستفادت  10سنة، قضت منها مدة  30متهمة جبرمية القتل العمد وحكم عليها بالسجن ملدة 
 .سنوات 7من العفو امللكي ملدة بلغت 

وعن أسباب اجلرمية فتقول بأهنا تزوجت عن سن السادسة عشر وانتقلت لإلقامة مع أسرة الزوج املكونة 
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األم وشقيقته، أما الزوج فكان دائم التغيب عن املرتل بسبب العمل، وأمام املعاملة القاسية اليت كانت  من
 .تلقاها من أم الزوج، قررت التخلص منها، فكان أن قامت بقتلها طعنا بالسكني

كانت تعاين من مرض فقدان الذاكرة عند دخوهلا السجن مما استوجب نقلها إىل املستشفى قصد 
داخل السجن ال متارس أي نشاط، وترفض االلتحاق بربنامج حمو األمية ، تستفيد من املكتبة . جالعال

 .تعاين من الروتني تتواصل مع ذويها عرب اهلاتف والزيارة األسبوعية) قصص، قرآن(املوجودة باملؤسسة 
  :احلالة الثالثة-

طة، قبل أن تدخل عامل الفساد، تقطن ، مستواها الدراسي ابتدائي، تعمل مبصنع للخيا1984من مواليد 
سنوات  3متهمة جبنحة السرقة وحكم عليها باحلبس ملدة . باملدينة، أرملة، تعاين من ظروف مادية سيئة

 .أشهر 5قضت منها مدة 
وعن أسباب اجلرمية قالت بأهنا كانت حتترف الفساد وكانت تقوم مع شريك هلا بسرقة األشخاص الذين 

 .كانت خترج معهم
، لكنها ال تستفيد (الطرز، اخلياطة(خل السجن، منخرطة بربنامج حمو األمية وورش الصناعة اليدوية دا

ال تعلم بوجود املكتبة وتتواصل مع أقارهبا من خالل . منه كثريا حبكم قصر املدة املخصصة هلذا الورش
 .اهلاتف والزيارة األسبوعية

 :احلالة الرابعة-
ها الدراسي ثانوي، تقطن باملدينة ، ربة بيت متزوجة وأم لطفلة تبلغ من سنة، مستوا 31تبلغ من العمر 

سنة، زوجها يعمل بتجارة املخدرات، وهو اآلن مسجون بتهمة االجتار باملخدرات، احلالة  11العمل 
 .املادية لألسرة متوسطة

 4ضت منها مدة سنوات ق 3متهمة جبنحة املشاركة يف االجتار يف املخدرات، وحكم عليها باحلبس ملدة 
 .أشهر

وعن أسباب اجلرمية تقول بأهنا بريئة فرغم علمها حبقيقة عمل زوجها إال أهنا مل تشارك أبدا يف جتارة 
 .املخدرات

داخل السجن، تستفيد من برنامج حمو األمية ومن ورش الطرز واخلياطة إال أن الوقت املخصص غري 
وال تستفيد منها ألن ال رغبة هلا يف القراءة، وتعاين من تعلم بوجود املكتبة ) ساعتان يف األسبوع(كايف 
 .الروتني
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وعن تواصلها مع العامل اخلارجي، فيكون من خالل الزيارة األسبوعية واستعمال اهلاتف هذا إىل جانب 
الزيارة الداخلية اليت تتيح هلا فرصة رؤية زوجها، وعن اخللوة الشرعية فتقول بأهنا مل تطالب هبا ولن 

 .تفعل
 :احلالة اخلامسة-

سنة، مستواها الدراسي إعدادي، ربة بيت، تعيش باملدينة متزوجة وأم لطفلتني،  22تبلغ من عمرها 
 .زوجها يشتغل كعامل بأحد املصانع، مستواه الدراسي إعدادي، واحلالة املادية لألسرة ضعيفة

 .أشهر 10ضت منها مدة متهمة جبرمية اخليانة الزوجية، وحكم عليها باحلبس ملدة سنة واحدة ق
وعن أسباب اجلرمية تقول بأهنا انفصلت عن زوجها ملدة ثالثة سنوات، دون حصول الطالق، حيث 

 .أقامت مع عائلتها وأمام الظروف املادية السيئة جلأت إىل الفساد
داخل السجن ال تقوم بأي عمل، تعاين من الروتني ال تستفيد من برنامج حمو األمية وال من ورش 

 .صناعة اليدوية، ال تعلم بوجود املكتبة، تتواصل مع ذويها من خالل الزيارة األسبوعية فقطال
 :احلالة السادسة-

سنة من عمرها، أمية، تعمل كخادمة باملنازل، إىل جانب احترافها للبغاء، تقطن باملدينة،  29تبلغ 
 .أرملة، وظروفها املادية جد سيئة
سنوات  8سنة قضت منها مدة  15العمد، وحكم عليها بالسجن ملدة متهمة جبرمية املشاركة يف القتل 

سنوات، وعن أسباب اجلرمية تقول إن  5أشهر، وحصلت على عفو ملكي بلغت مدته اإلمجالية  5و 
الظروف املادية السيئة دفعت هبا إىل الفساد الذي أدى إىل وقوع اجلرمية، حيث أن أحد األشخاص الذين 

 .مليدان طلب منها أن جتلب له إحدى الفتيات دون أن تعلم بأنه ينوي قتلهاتتعامل معهم يف هذا ا
داخل السجن ال تعمل لكن تستفيد من برنامج حمو األمية ومن ورش اخلياطة والصناعة اليدوية، ال 

 .يزورها أحد وال تتصل بأحد، انقطاع تام عن العامل اخلارجي
 :احلالة السابعة-

اها الدراسي ثانوي، تلميذة ، تعيش باملدينة عازبة واملستوى املادي سنة من عمرها، مستو 19تبلغ 
 .لألسرة ميسور

سنوات قضت منها مدة سنة وثالثة أشهر  4متهمة جبرمية القتل اخلطأ وحكم عليها باحلبس ملدة 
 .وحصلت على عفو ملكي مدته ستة أشهر
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نو أبدا أن تقتل شقيقها بسبب وعن ظروف ارتكاب اجلرمية قالت بأن ما وقع كان جمرد حادث ومل ت
 .الشجار الذي نشب بينهما والذي أدى إىل وفاة الشقيق على إثر إصابة عميقة يف القلب

ال تزال تتابع دراستها داخل السجن وهي اآلن بصدد التحضري الجتياز امتحانات الباكالوريا اليت رسبت 
نزيلة من خمتلف  18ي تعيش بغرفة تقيم فيها فيها السنة املاضية بسبب اجلو غري املالئم داخل السجن، فه

األعمار واملستويات الشيء الذي ال يفور هلا احمليط املالئم للدراسة، وعن املكتبة تقول إهنا مل تزرها أبدا 
 .وال تستفيد منها فكل ما حتتاجه من كتب حتصل عليه من عائلتها

 :احلالة الثامنة-
أطفال، وتعيش بعد  4مة باملنازل، تعيش باملدينة، مطلقة وهلا سنة، أمية، تعمل كخاد 31تبلغ من العمر 

 .طالقها مع رجل آخر يف إطار عالقة غري شرعية، واحلالة املادية لألسرة ضعيفة
 10متهمة جبرمية تعريض ابنتها للخطر وحكم عليها لذلك باحلبس ملدة سنة واحدة قضت منها مدة 

 .أشهر
 .ا بريئة من التهمة وبأن ابنتها اهتمتها ظلماوعن ظروف ارتكاب اجلرمية تقول بأهن

احتفظت بابنها األصغر معها داخل السجن ألهنا ال جتد من يعتين به خارجا، وأجنبت ابنها الرابع داخل 
السجن مؤخرا، تعاين من املعاملة السيئة للسجينات معها، ال تقوم بأي عمل وال تستفيد من برنامج حمو 

 .ة اليدوية بسبب انشغاهلا التام بطفليهااألمية وال من ورش الصناع
 :احلالة التاسعة-

، مستواها الدراسي ابتدائي ربة بيت، تعيش بالقرية، مطلقة وليس هلا أطفال، تعيش 1982من مواليد 
 .مع عائلتها وهي املسؤولة عن إعالتها لذلك اجتهت إىل الفساد

تبليغ عن جرمية، حكم عليها حبكم ابتدائي، متهمة جبرمية الفساد واالنضمام لعصابة إجرامية وعدم ال
 .أشهر ونصف 4باحلبس ملدة سنتني، قضت داخل السجن 

داخل السجن تساعد يف تنظيف احلي وبتقشري اخلضر، ال تشارك بربنامج حمو األمية وال بورش الصناعة 
 .التقليدية، وذلك ألهنا ال ترغب ال بالدراسة وال بتعلم أي شيء

 :احلالة العاشرة-
، أمية تعمل كعاملة تنظيف باملقاهي واملطاعم، تقطن بالقرية، عازبة تعيش مع 1982ن مواليد سنة م

 .إخوة صغار هي املسؤولة عن إعالتهم 6عائلتها املكونة من والدة مطلقة وعاجزة و
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متهمة جبرمية املشاركة يف االجتار يف املخدرات والفساد وحكم عليها باحلبس ملدة سنة واحدة قضت 
ها مدة شهر ونصف وهي نفس املدة اليت سبق وأن حكم عليها هبا بسبب جرمية التحريض على من

الفساد، وملا سألناها عن سبب عودهتا إىل الفساد بعد خروجها من السجن يف املرة األوىل قالت بأهنا مل 
 .تستطع مقاومة الظروف املادية السيئة لذلك اضطرت للعودة إىل احتراف الفساد

 :احلادية عشراحلالة -
 6سنة، ال جتيد الكتابة فقط، تعمل كخادمة باملنازل وتقطن باملدينة، أرملة وهلا  52تبلغ من عمرها 

 .أبناء، ثالثة منهم متزوجون
 4متهمة جبرمية إيصال مواد خمدرة ملسجون، وحكم عليها باحلبس ملدة سنتني قضت منها مدة سنة و 

 .أشهر
بأهنا مل تكن تعلم بداخل الطعام الذي كانت حتضره البنها املسجون وعن ظروف ارتكاب اجلرمية تقول 

 .مواد خمدرة، ذلك أن زوجته هي من يضع تلك املواد داخل الطعام، وهي كانت توصلها دون أن تعلم
وعن إقامتها بالسجن، تقول بأهنا تتضايق من إزعاج باقي السجينات هلا، وال حتظى برعاية طبية دائما 

حتضر دروس حمو األمية وال تقوم بأي عمل داخل السجن، تسلي نفسها مبساعدة  رغم مرضها، ال
 .األمهات يف رعاية أطفاهلن

 :احلالة الثانية عشر-
سيدة مسنة ال تتذكر سنها، أمية، ربة بيت، تعيش باملدينة، مطلقة هلا أبناء مازالوا يتابعون دراستهم 

 .دية جد ضعيفةوإخوهتا هم املسؤولون عن إعالتها، حالتها املا
متهمة جبرمية إهانة الضابطة القضائية وحكم عليها ابتدائيا باحلبس ملدة مخسة أشهر وال تتذكر املدة اليت 

 .قضتها داخل السجن
مصابة مبرض عقلي، الفقدان العرضي للذاكرة واهليسترييا، تزورها الطبيبة اخلاصة باملؤسسة مرة كل 

 .الدواء واإلشراف عليهاأسبوع وتتكلف ممرضة السجن بإعطائها 
 

 :احلالة الثالثة عشر
سنة، مستواها الدراسي ابتدائي تعمل مبصنع للخياطة مبدينة الدار البيضاء، عازبة،  14تبلغ من العمر 

 .وتعيش مع أسرهتا اليت تعرف ظروفا مادية متوسطة
ال االحتياطي، وقد قضت متهمة جبرمية السرقة واملشاركة يف تكوين عصابة إجرامية وهي اآلن قيد االعتق
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 .مدة شهر كامل بالسجن حلد اآلن
وعن ظروف ارتكاب اجلرمية تقول بأهنا جاءت إىل مدينة بين مالل لزيارة صديقها وقد قبض عليها وهي 

 .برفقته ومل ترتكب أيا من التهم املوجهة إليها
 عرض نتائج الدراسة وحتليلها: املبحث الثاين

تائج الدراسة يف مطلب أول على أن نقوم يف مطلب ثاين بتحليل هذه سنتوىل يف هذا املبحث عرض ن
 .النتائج

 عرض نتائج الدراسة امليدانية: املطلب األول
 النتائج اخلاصة بفئات العينة: أوال

 :سنقوم بعرض هذه النتائج يف شكل اجلداول التالية
 :يتعلق بتوزيع فئات العينة حسب السن: 1جدول رقم -

 التكرار النسبة املئويةالفئات العمرية 
 %15.39 2سنة  20أقل من 

 %46.15 6سنة  30إىل  20من 
 %23.07 3سنة  40إىل  30من 
 - - سنة 50إىل  40من 

 %15.39 2سنة  50ما فوق 
 %100 13اجملموع 

لدى اجلاحنات اللوايت تتراوح %  46.15يستفاد من هذا اجلدول أن وثرية اجلنوح ترتفع بنسبة 
 .سنة، أي خالل املراحل األوىل لفترة الشباب 30و  20 أعمارهن ما بني

 :توزيع الفئات حسب املستوى التعليمي: 2جدول رقم -
 املستوى التعليمي للرتيلة التكرار النسبة املئوية

 %38.46 5أمية 
 %38.46 5ابتدائي 
 %7.69 1إعدادي 
 %15.39 2ثانوي 
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 %100 13اجملموع 
 

أعاله أن املستوى التعليمي والثقايف له التأثري الواضح يف ظاهرة  يستفاد من خالل مالحظتنا للجدول
جنوح النساء، فقد شكلت نسبة األميات والنساء اللوايت انقطعت عن الدراسة يف املراحل األوىل للتعليم 

 .% 76.92نسبة 
 :توزيع فئات العينة حسب احلالة العائلية: 3جدول رقم -

 النسبة املئويةاحلالة العائلية للرتيلة التكرار 
 %23.07 3عازبة 

 %23.07 3متزوجة 
 %30.79 4مطلقة 
 %23.07 3أرملة 

 %100 13اجملموع 
يقدم اجلدول أعاله صورة تقريبية للحالة االجتماعية للرتيالت، ذلك أن النسبة األكرب من الرتيالت هن 

ما يربز التأثري السيء الذي وهذا . من فئة املطلقات يف حني تساوت نسبة العازبات واملتزوجات واألرامل
 .متارسه ظاهرة الطالق على أوضاع املرأة، وخاصة اعتبارها أحد أبرز العوامل الدافعة إىل االحنراف

 :توزيع فئات العينة حسب املهنة: 4جدول رقم -
 مهنة الرتيلة قبل دخول السجن التكرار النسبة املئوية

 %38.46 5ربة بيت 
 %7.68 1تلميذة 
 %30.79 4خادمة 

 %15.39 2عاملة مبصنع 
 %7.68 3تاجرة 

 %100 13اجملموع 
يوضح هذا اجلدول الوضعية السوسيو اقتصادية للرتيالت، حيث شكلت ربات البيوت أعلى نسبة ب 

وهذا يوضح الظروف االقتصادية السيئة اليت تعيش % 30.79تليها خادمات املنازل بنسبة % 38.46
 .هم عامل من عوامل اإلجرامفيها أغلب الرتيالت واليت تشكل أ
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 :توزيع فئات العينة حسب مكان اإلقامة: 5جدول رقم -
 مهنة الرتيلة قبل دخول السجن التكرار النسبة املئوية

 %76.93 10حضري 
 %23.07 3قروي 

 %100 13اجملموع 
شيء ال % 76.93يتبني من خالل استقرائنا لنتائج اجلدول أعاله أن نسبة اجلاحنات احلضريات متثل 

الذي يؤكد ما سبق وأن توصلنا إليها وحنن بصدد رصد الظاهرة اإلجرامية عند املرأة مبنطقة مكناس، 
 .ذلك أن النسبة األكثر ارتفاعا من اإلجرام تقع باملدن

 :يتعلق بتوزيع العينة حسب نوع اجلرمية 6جدول رقم -
 نوع اجلرائم التكرار النسبة املئوية

 %46.16 6ص جرائم االعتداء على األشخا
 %15.39 2اجلرائم املاسة باألموال 

 %7.69 1اجلرائم املاسة بنظام األسرة 
 %7.69 1اجلرائم املاسة باألخالق 

 %23.07 3جرائم املخدرات 
 %100 13اجملموع 

توضح معطيات اجلدول أعاله أن جرائم االعتداء على األشخاص شكلت النسبة الغالبة من بني اجلرائم 
 .% 46.16بنسبة املرتكبة وذلك 

 نتائج األسئلة املفتوحة: ثانيا
 يتعلق مبعيار تصنيف الرتيالت داخل املؤسسة السجنية : 1السؤال رقم

تؤكد البيانات اليت حصلنا عليها من خالل املقابالت اليت أجريت مع فئات العينة أن توزيع السجينات 
املتعلق بتنظيم  23.98من قانون  6ملادة داخل السجن ال يراعى فيه معيار التصنيف املنصوص عليه يف ا
باملكرهات بدنيا، وباحملكوم ) 13احلالة (وتسيري املؤسسات السجنية، حيث ختتلط املعتقالت احتياطيا 

 .(2و 1احلالة (وباملدانات بعقوبات طويلة األمد ) 12احلالة (عليهن بعقوبات قصرية املدة 
الت معيار التصنيف حسب السن، حيث نالحظ اختالط كما ال يؤخذ بعني االعتبار يف توزيع املعتق
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 11احلالة (باملعتقالت الراشدات وحىت املعتقالت املسنات  (7واحلالة  13احلالة (املعتقالت القاصرات 
من ذات القانون نصتا على ضرورة ختصيص حمالت خاصة  34رغم أن املادة اخلامسة واملادة ) 12و

سن الرشد، داخل حي النساء، واليت جيب أن تكون منفصلة متاما عن  باملعتقالت اللوايت مل يبلغن بعد
  .احملالت اخلاصة باملعتقالت الراشدات

أما عن النساء احلوامل واألمهات املرفقات بأطفال فتخصص هلن املؤسسة غرفا خاصة هبن رغم أهنا 
طفال داخل املؤسسة، ليست منفصلة متاما عن باقي الغرف، مع تسجيل غياب لدار احلضانة اخلاصة باأل

 .من نفس القانون نصت على ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على دار للحضانة 34رغم أن املادة 
 :يتعلق مبرافق حي النساء: 2السؤال رقم -

حسب املعطيات اليت حصلنا عليها يتكون حي النساء بالسجن احمللي لبين مالل من مخس غرف، اثنان 
 8ويتراوح عدد األسرة داخل هذه الغرف ما بني . ات املرفقات بأطفاهلنمنهما خمصصة للحوامل واألمه

نزيلة، ومبا أن عدد الرتيالت يفوق عدد  18و  10سرير ويبلغ عدد الرتيالت بكل غرفة ما بني  14و
األسرة املوجودة بكل غرفة فإن هذا يدل على وجود اكتظاظ باملؤسسة، إذ كان أقل حدة مقارنة 

 .)2و 1حسب أقوال احلالتني (خاصة سنوات التسعينات بالسنوات املاضية 
غرف تتشارك  3ويشتمل احلي كذلك على ثالث مراحض، حيث خيصص مرحاض لكل غرفة باستثناء 

مرحاضا واحدا من بينها الغرفتان املخصصتان لألمهات واحلوامل، رغم أن هذه الغرف هي األوىل بأن 
ذلك لتوفري الشروط الصحية والوقائية الالزمة هلذه يكون داخل كل واحدة منها مرحاض خاص هبا و

 .الفئة من الرتيالت
رشاشات، ويتم  9كما يتكون احلي إىل جانب ذلك من دوش لالستحمام صغري املساحة، يتوفر على 
ومن ساحة تكتظ . استعماله مرة يف األسبوع يف فصل الشتاء، ومرتني يف األسبوع يف فصل الصيف

اجلولة اليومية بالنظر لصغر مساحتها إضافة إىل أهنا تستغل لغسل املالبس  بالسجينات خالل أوقات
 .ونشرها مما يزيد من ضيق املساحة هبا

أما فيما خيص املطبخ، فال تتوفر املؤسسة إال على مطبخ واحد مشترك بني حي النساء وحي الرجال إال 
مكان خارج الغرف وذلك يف حدود ما أنه يسمح للسجينات باستعمال املواقد الكهربائية املوضوعة يف 

 .هو مسموح به حفظا للسالمة واألمن داخل املؤسسة
ويتوفر احلي إضافة إىل املرافق السابقة على زنزانة انفرادية للتأديب ومكتب للممرضة الدائمة باملؤسسة، 
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 .ومكتب للموظفات احلارسات
 :يتعلق بنظام التغذية داخل املؤسسة السجنية: 3السؤال رقم -

اعتمادا على البيانات املستقاة من أجوبة فئات العينة خبصوص نظام التغذية داخل السجن، يالحظ أن 
املؤسسة توفر لألطفال وجبات خمتلفة من حيث املكونات عن الوجبات اخلاصة بالرتيالت، حبيث 

حلوم، ألبان، خضر، فواكه، بيض، (ختصص لألطفال أطعمة كاملة من حيث القيمة الغذائية 
وهذا بعكس األطعمة املقدمة للرتيالت اليت تكون يف غالب األحيان عبارة عن قطاين، هذا ...) حلويات

وال يتم متييز الرتيالت املريضات أو احلوامل أو حىت األمهات املرضعات بتغذية خاصة مثل األطفال حبيث 
 .ية للمؤسسةتتناول هذه الفئات ما يتناوله باقي الرتيالت وهذا راجع لإلكراهات املاد

هذا وتشري البيانات إىل أن وجبات السجن ال تتناوهلا إال الرتيالت الالئي ال يتوصلن مبؤن خارجية إما 
أما باقي الرتيالت، ويشكلن ). 6احلالة (أو لعدم وجود أقارب هلن ) 13و 9احلالة )بسبب بعد العائلة 

سر أو اليت يقمن بشرائها من القسط املايل، القابل النسبة الغالبة، فيتناولن األطعمة اليت يتوصلن هبا من األ
 .119واملادة  118من خالل املادة  23.98للتصرف وذلك كما هو مرخص به يف القانون رقم 

 
 :يتعلق بنظام العمل داخل السجن: 4السؤال رقم -

حتاول أن من خالل اإلجابات اليت حصلنا عليها من فئات العينة خبصوص هذا السؤال اتضح أن املؤسسة 
حيث  23.98من قانون  41و  35توفر عمال للسجينات وفقا للشكل املنصوص عليه يف املادتني 

أو بتقشري اخلضر ) 9احلالة (تكلف اإلدارة بعض املعتقالت بصفة دورية إما بتنظيف أروقة حي النساء 
الت وتقدمي اخلدمات ، كما متنح املؤسسة مهمة مساعدة موظفات احلي يف تنظيم أمور الرتي)10احلالة (

 .(1احلالة ) "كابرانة"الضرورية لسري املؤسسة ألقدم سجينة باملؤسسة يطلق عليها اسم 
احلالة (ويراعى يف تكليف السجينات بالعمل عامل السن واحلالة الصحية، حيث تعفى الرتيالت املسنات 

األعمال، كما يتم إعفاء  من القيام بأي نوع من) 8احلالة (واألمهات املرفقات بأطفال ) 11و  12
من نفس القانون، وتعفى  38وذلك طبقا للمادة ) 7احلالة (املعتقالت اللوايت يتابعن دراستهن باملؤسسة 

إال إذا عربن عن رغبتهن يف العمل ففي هذه احلالة ) 10احلالة (كذلك املعتقالت االحتياطات من العمل 
 .يتوجب على املؤسسة توفري العمل هلن

ح املعطيات احملصلة من خالل املقابالت مع فئات العينة، أن أغلب الرتيالت الغنيات ال يقمن هذا وتوض
 .بالعمل املطلوب منهن بل يعهدن بذلك للرتيالت الفقريات مقابل منحهن بعض املؤن أو املالبس
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 :يتعلق بنظام التكوين املهين داخل السجن: 5السؤال رقم 
تنص  23.98من قانون  11مل بنظام التكوين املهين، رغم أن املادة تؤكد املبحوثات أن املؤسسة ال تع

على أن السجون ختتص بتلقني املدانني تبعا ملؤهالهتم تكوينا مهنيا قصد تأهيلهم لالندماج يف احلياة العامة 
 .بعد اإلفراج عنهم

ية اإلقليمية رغم ذلك تستفيد الرتيالت من ورش للصناعة اليدوية تشرف عليه مؤطرة تنتمي للمندوب
الطرز، التريكو، أعمال (لوزارة الشبيبة والرياضة، حيث تقوم بتلقني الرتيالت دروسا يف األعمال اليدوية 

إال أن هذا الورش تواجهه صعوبات كثرية منها صغر مساحة القاعة املخصصة إلجناز ...). الديكور
احدة لكل حصة، انعدام األعمال ضيق الوقت املخصص له، حصتان يف األسبوع مبعدل ساعة و

التجهيزات وضعف اإلمكانيات، هذا إىل جانب عدم استفادة كل الرتيالت من هذا الورش إما بسبب 
وإما بسبب عدم رغبتهن ) 8احلالة (أو يف االعتناء باألطفال ) 9احلالة (استغراق كل وقتهن يف العمل 

ق بالورش إال للمدانات احملكوم عليهن ، هذا وال متنح فرصة االلتحا(5احلالة (يف اكتساب أي مهارة 
 .هنائيا

 :يتعلق بنظام التعليم داخل السجن: 6السؤال رقم -
توضح البيانات احملصلة أن الرتيالت بالسجن احمللي ببين مالل تتوفر لديهن إمكانية االستفادة من دروس 

) 13احلالة (الت االحتياطيات حمو األمية، إن كن من املدانات احملكوم عليهن حبكم هنائي، ذلك أن املعتق
 .واملكرهات بدنيا ال يستفدن من دروس حمو األمية) 12احلالة (واحملكوم عليهن بعقوبات قصرية األمد 

ويضطلع مبهمة تدريس السجينات نفس املؤطرة اليت تشرف على ورش األعمال اليدوية وذلك خالل 
ي يؤدي إىل عرقلة وتصعيب عملية نفس احلصص املخصصة للورش وداخل نفس القاعة، الشيء الذ

 .التعليم
أما فيما خيص املعتقالت اللوايت يتابعن دراستهن من داخل السجن، فقد تبني لنا من خالل املقابلة مع 

، أن حي النساء تنعدم به أية قاعة خمصصة )7احلالة (الرتيلة الوحيدة اليت تتابع دراستها داخل املؤسسة 
املعتقالت إىل الدراسة بداخل الغرف املكتظة مبختلف أصناف السجينات  ملتابعة الدراسة، حبيث تضطر

مما ال يساعد على توفري اجلو املالئم للتحضري لالمتحانات، أما مكتبة السجن فال تليب احتياجات 
الرتيالت حبيث ال حتتوي إال على قصص وبعض الكتب الدينية خاصة القرآن الكرمي، وذلك على حد 

ما أن احلصول على هذه الكتب ال يتم مباشرة بل من خالل طلب ذلك من احلارسة علم الرتيالت، ك
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اليت تقوم بإحضارها من املكتبة، وتبقى اإلمكانية الوحيدة املتاحة للحصول على الكتب واملراجع 
الضرورية هي التوصل هبا من اخلارج، أي من طرف عائالت وأسر املعتقالت، وذلك حسب الترخيص 

 .23.98من قانون  122ه املادة الذي نصت علي
أن االمتحانات متر يف ظروف عادية كما يف ) 7احلالة (أما عن طريقة اجتياز االمتحانات، فتؤكد 

املؤسسات التعليمية، حبيث يتم اجتياز االختبارات داخل أحد مكاتب اإلدارة وحتت مراقبة أحد أطر 
دة وطنيا، أما عن أظرفة أسئلة االمتحانات واألجوبة عنها وزارة التربية والتعليم، وخالل املدة الزمنية احملد

 .فتفتح حبضور األشخاص املسؤولني وختتم أيضا حبضورهم
 العناية الروحية، النفسية والفكرية بالرتيالت: يتعلق بوسائل الترفيه داخل املؤسسة: 7السؤال رقم -

حلي، وذلك ملدة ثالث ساعات يف تؤكد الرتيالت أنه ختصص هلن جولة يومية بشكل مجاعي يف ساحة ا
إال أن هذه  23.98من قانون  116الصباح ولنفس املدة يف املساء طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 

اجلولة ال تشكل أي متنفس هلن حبكم ضيق مساحة الساحة إضافة إىل استعماهلا كمكان لتنظيف املالبس 
االكتظاظ احلاصل بالساحة واليت تنعدم هبا أي  الشيء الذي يشكل إزعاجا بالنسبة للسجينات بفعل
 .مناطق خضراء مما يؤثر سلبا على نفسية الرتيالت

إضافة إىل ذلك فإن املؤسسة ال توفر للرتيالت أي مكان ملمارسة التربية البدينة والرياضة، بعكس 
رسة نصتا على ضرورة ختصيص حصص ملما 117و  115املعتقلني من الرجال، رغم أن املادتني 

 .التمارين الرياضية
كما تؤكد الرتيالت أن املؤسسة ال جتري مسابقات ثقافية أو معارض إال نادرا حبيث كان آخر معرض 
 .أجري باملؤسسة يف شهر رمضان املنصرم عرضت به منتوجات الرتيالت يف إطار ورش األعمال اليديوية

 يقمن جبلبها أو التوصل هبا من اخلارج على وتبقى وسائل الترفيه اليت تتمتع هبا السجينات هي تلك اليت
 ...نفقتهن كالتلفاز الراديو، اجلرائد، اجملالت

أما عن ممارسة الشعائر الدينية فتؤكد الرتيالت أن املؤسسة ال يوجد هبا مسجد حبيث تقوم الرتيالت بأداء 
منها الرتيالت النعدام فريضة الصالة داخل الغرف املكتظة، أما عن دروس الوعظ واإلرشاد فال تستفيد 

 .األطر املؤهلة للقيام هبذه املهمة
 :، يتعلق باخلدمات الصحية املقدمة للمعتقالت8السؤال رقم -

تؤكد البيانات اليت حصلنا عليها أن املؤسسة تتوفر على مصحة واحدة جمهزة طبقا ملا هو منصوص عليه 
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واحدة تعمل هبا بصفة منتظمة، مرة واحدة  كما تتوفر على طبيبة 23.98من قانون ( )  125يف املادة 
( ) من ذات القانون، وعلى ممرضة دائمة حبي النساء 123يف األسبوع، بناءا على ما نصت عليه املادة 

مكلفة مبراقبة الرتيالت املريضات وتقدمي األدوية هلن، وبإسعاف احلاالت املرضية الطارئة، أما الصيدلية 
حلي، ويف حالة إصابة الرتيالت بأمراض ال ميكن معاجلتها مبصحة فقد خصص هلا مكتب املمرضة با

 .(2احلالة (املؤسسة فإنه يتم إيداعهن باملركز االستشفائي باملدينة وذلك حتت إشراف الطبيبة 
 :يتعلق بالعالقات القائمة بني السجينات داخل املؤسسة: 9السؤال رقم -

ل السجن يطبعها نوع من احملسوبية والطبقية، ذلك أن تؤكد كل الرتيالت أن العالقات فيما بينهن داخ
تنظيم (الرتيالت الغنيات يقمن باستغالل حاجة الرتيالت الفقريات فيكلفنهن بالقيام بأعمال لصاحلهن 

مقابل توفري بعض املؤن أو املالبس ، هذا إىل جانب حصوهلن ) الغرفة، ترتيب السرير، غسل املالبس
مما يؤدي إىل  )1احلالة (فة يقمن بتجهيزها بكل وسائل الراحة والترفيه على أكرب مساحة داخل الغر

 .حصول نوع من التمييز بني الرتيالت وبروز شكل من الفوارق الطبقية بينهن داخل املؤسسة
هذا باإلضافة إىل السلبيات واملشاكل اليت يثريها انعدام تصنيف السجينات داخل احلي، حيث يؤدي 

وايت ليس لديهن أطفال مع األمهات املرفقات بأطفال، وذلك بفعل االكتظاظ احلاصل إقامة الرتيالت الل
كما أن الرتيالت  (8احلالة (يف باقي الغرف، إىل نشوب عدة خالفات بينهن بسبب األطفال يف الغالب 

 .)12احلالة (املسنات يعانني بدورهن من إزعاج باقي السجينات هلن، خاصة الرتيالت صغريات السن 
 :يتعلق بعالقات املعتقالت مع اخلارج:  10السؤال رقم -

تؤكد البيانات املستقاة من خالل املقابالت مع فات العينة، أن الرتيالت يتمتعن باحلق يف استقبال 
اليت توجب احلرص على احلفاظ  23.98من قانون  74الزيارات طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 

به وحتسينها كلما تبني أن يف ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة على عالقة كل معتقل مع أقار
من نفس القانون اليت تنص على حق  75إدماج املعتقل داخل وسطه العائلي عند اإلفراج عنه، ويف املادة 

املعتقلني يف استقبال أفراد عائلتهم وأوليائهم، كما ميكن طبقا لنفس املادة، الترخيص ألي شخص آخر 
بزيارة معتقل، كلما كانت هذه الزيارة مفيدة إلصالحه شرط احلفاظ على األمن وحسن النظام داخل 

ويقوم بتنظيم الزيارة داخل املؤسسة السجنية املدير الذي حيدد وثرية الزيارات وعدد الزوار . املؤسسة
 .بالنسبة لبعض املعتقلني وذلك ألسباب أمنية

لبين مالل يف يوم األربعاء من كل أسبوع، داخل قاعة غري مشبكة تتيح وتتم الزيارة داخل السجن احمللي 
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وذلك حبضور املوظفات وحتت  76التواصل مع الزائر بشكل مباشر طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 
مراقبتهن، غري أن الوقت املخصص للزيارة غري كايف بالنسبة للرتيالت حيث تدوم الزيارة ملدة عشر 

 .دقائق فقط
 .ما ميكن للمعتقالت االتصال مبحاميهن يف أي وقت، ويتم ذلك داخل قاعة معدة هلذه الغايةك

للمعتقالت إمكانية التواصل مع عائالهتن من خالل  23.98باإلضافة إىل الزيارات أتاح قانون 
ملوجهة من املراسالت اليت ختضع للمراقبة، حبيث تقرأ مجيع املراسالت الواردة أو الصادرة باستثناء تلك ا

من هذا  93- 92معتقلة احتياطية حملاميها أو املبعوثة هلا من طرف هذا األخري وذلك طبقا للمواد 
 .القانون

وزيادة على ذلك، تؤكد الرتيالت أن املؤسسة تتيح هلن إمكانية التحدث مع أسرهن عرب اهلاتف وعلى 
 .نفقتهن وذلك ملرة واحدة كل أسبوع

 ج الدراسةحتليل نتائ: املطلب الثاين
إن دراسة وحتليل الربامج اإلصالحية والتأهيلية املطبقة داخل أية مؤسسة سجنية تقتضي بداية دراسة 

 .الظروف والعوامل اليت دفعت باجلاحنني إىل عامل اإلجرام
فدراسة هذه العوامل ستسهل حتما عملية حتديد الربامج التأهيلية الواجبة التطبيق داخل السجون حىت تتم 

 .التأهيل وإعادة اإلدماج بشكل فعال عملة
لذلك وقبل أن نقوم بتحليل الربامج التأهيلية املطبقة داخل السجن احمللي ببين مالل، سنتوىل بداية حتليل 

خمتلف العوامل اليت سامهت يف جنوح هؤالء السجينات على ضوء الدراسة اليت أجريناها على عينة 
 .البحث

 اليت دفعت بالسجينات إىل اجلنوح حتليل العوامل: الفقرة األوىل
من خالل استقرائنا لنتائج الدراسة اليت أجريناها على عينة البحث، يتضح أن معظم الرتيالت هبذه 

سنة، مستواهن الدراسي ال  30و  20املؤسسة السجنية ينتمني إىل الفئة العمرية اليت تتراوح ما بني 
جملال احلضري، وأغلبهن إما ربات بيوت أو خادمات يتجاوز املرحلة االبتدائية، مطلقات ويعشن با

 .باملنازل
وتوضح املعطيات أعاله الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف للسجينات، ذلك أن أغلبهن وكما سبق 
الذكر، ينتمني إىل الفئة الشابة، ومرحلة الشباب هذه تعد من أهم املراحل العمرية اليت مير منها اإلنسان، 
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بدايات النضج والبحث عن حتقيق الذات من خالل التوفق يف حتقيق مستقبل زاهر وذلك حبيث تشكل 
 .بالنجاح يف الدراسة أو يف احلصول على عمل قار أو حىت يف بناء أسرة من خالل الزواج

وهذا ما مل تستطع السجينات حتقيقه، حيث أنه و خالل هذه املرحلة العمرية، جيدن أنفسهن قد فشلن 
وأمام الظروف املادية و االقتصادية ...) بطالة، فشل يف الدراسة، طالق(العملية والزوجية، يف احلياة 

املزرية اليت تواجههن على اعتبار أن معظمهن يقمن بإعالة أسرهن يف غياب الزوج أو األب، ونتيجة 
لتنظيف، العمل خدمة باملنازل، أعمال ا(ضعف املوارد املالية اليت يوفرها نوع األعمال اليت ميارسنها 

واليت ال تتناسب ومتطلبات احلياة، يضطر معظمهن إىل االلتجاء إىل عامل الفساد وبالتايل عامل ) باملصانع
اجلرمية كحل بديل ملواجهة الظروف االقتصادية املتردية اليت يعشن يف ظلها، وبذلك يكون احنرافهن وليد 

 .الضغوطات اليت ميارسها على املرأة املطلقة خاصة عدة عوامل يساهم فيها اجملتمع بالنصيب األكرب بفعل
 حتليل الربامج التأهيلية املطبقة داخل السجن احمللي ببين مالل : الفقرة الثانية

يف الفقرة السابقة أوضحنا أن أهم عوامل إجرام النساء باملنطقة هي األمية والبطالة والفقر، لذلك يتعني 
ينات إليها أن جتري عليهن كافة االختبارات والفحوص الطبية على املؤسسة السجنية عند ولوج السج

والنفسية و االجتماعية حىت تتمكن من تكوين فكرة عامة على معامل شخصية كل نزيلة، وبناءا على 
نتائج هذه الفحوص يتم تصنيف الرتيالت وذلك بوضع كل نزيلة يف املكان املناسب حلالتها حىت ميكن 

 .ي املناسب عليها وصوال إىل إصالحها وتأهيلهاتطبيق الربنامج التأهيل
وال شك أن مثل هذا األمر يستلزم وجود جهاز بشري متخصص يتوىل القيام هبذه املهمات كالطبيب 

كما يستوجب توافر . واألخصائي النفسي واألخصائي االجتماعي، ومن لديهم خربات يف هذا اجملال
ملية الفحص والتصنيف على أكمل وجه، وهذا ما ال يتوفر أمكنة الستيعاب احلاالت املختلفة وتنفيذ ع

عليه السجن احمللي ببين مالل، فقد أثبتت الدراسة أن هذه املؤسسة تفتقر إىل األطر البشرية الالزمة ألداء 
رجال ، نساء، (هذه األدوار، حبيث ال يوجد باملؤسسة إال طبيبة واحدة تقوم بفحص كل نزالء املؤسسة 

ها يف مهامها، ممرض دائم حبي الرجال وممرضة دائمة حبي النساء، الشيء الذي يعيق ويساعد) أحداث
عملية الفحص إذ ال يتم فحص كل الرتالء اجلدد وإمنا من تبدو عليه حاالت املرض أو من كان مصابا 
 جبراح أو النساء احلوامل، وفيما عدى هذه احلاالت فال يتم الفحص الطيب إال عند وجود حالة مرضية

 .أثناء مدة االعتقال
أما عن الفحص النفسي واالجتماعي، فاملؤسسة ال تتوفر مطلقا على أخصائي نفسي، أما عن األخصائي 
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االجتماعي فنسجل وجود مشرف اجتماعي يتوىل رعاية احلاالت الشاذة من املعتقلني الرجال أما 
 .املعتقالت من النساء فال يستفدن من عملية املساعدة االجتماعية

أما عن التصنيف فنسجل أيضا غياب أي معيار لتصنيف الرتيالت داخل املؤسسة باستثناء حالة املعتقالت 
احلوامل واألمهات املرفقات بأطفال اللوايت يتم عزهلن عن باقي الرتيالت، وذلك راجع لعدم توفر 

وتصنيف املعتقالت  املساحة املناسبة لذلك حيث أن عدد الغرف املتوفر داخل حي النساء ال يكفي لعزل
 .بالنظر لالكتظاظ احلاصل

وتوضح نتائج الدراسة من جهة أخرى، أن املؤسسة ال توفر أدىن فرص العمل والتأهيل املهين 
للسجينات، فكل ما تستفيد منه الرتيالت هو ورش لألعمال اليدوية ال يستفدن منه الشيء الكثري بالنظر 

له، إضافة إال أن احلصة الواحدة يتم فيها تدريب الرتيالت  لقلة احلصص ولصغر مساحة القاعة املخصصة
على أعمال هذا الورش إىل جانب تلقينهن دروس حمو األمية وذلك حتت إشراف نفس املؤطرة الشيء 

 .الذي يعرقل عملية التكوين املهين وكذا عملية التعليم
فر هلن وسائل التعليم، فإىل جانب أما فيما خيص الرتيالت اللوايت يتابعن دراستهن فإن املؤسسة ال تو

غياب التعليم النظامي ومكتبة حتتوي على مراجع وكتب تليب حاجياهتن، هناك االزدحام والضوضاء يف 
 .الزنزانة، الشيء الذي ال يساعد على اإلطالق على توفري اجلو املالئم للدراسة

ببين مالل، جتعل عملية إصالحهن إن كل هذه الصعوبات والعراقيل اليت تواجه نزيالت السجن احمللي 
وتأهيلهن إلعادة االندماج باجملتمع بعد اإلفراج شبه مستحيلة، فأمام غياب اإلمكانيات املادية الالزمة 
وعدم مالئمة بناية املؤسسة ألداء الدور اإلصالحي املنوط هبا، تبقى جمرد مؤسسة عقابية تؤدي دور 

 .ي دور إصالحي أو تأهيلي يف هذا اجملالاحلراسة وسلب احلرية دون التطلع ألداء أ
 

 السجن املـــــــدين مبكناس: الفـــــرع الثــــــاين
املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية على أنه إذا كانت  23.98من قانون رقم  4نصت املادة 

كليا عن مؤسسة سجنية خمصصة ملعتقلني من اجلنسني فإن احملالت املخصصة للنساء تكون منفصلة 
احملالت املخصصة للرجال ويعهد حبراسة النساء إىل موظفات وال ميكن للذكور مبن فيهم العاملني 

باملؤسسة الدخول إىل جناح اإلناث و هذا ما هو معمول به حاليا يف السجن املدين مبكناس الذي يعترب 
حي سيدي "يدعى خالل االستعمار وتقع هذه املؤسسة يف حي  1928من أقدم السجون تأسس سنة 

 :حتتوي على سبعة أجنحة" سعيد
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 مخسة أجنحة للرجال-1
 جناح واحد خاص للنساء-2

وحيتوي اجلناح اخلاص بالنساء على مثانية غرف للنوم وثالثة زنزانات للتأديب ويتم توزيع السجينات يف 
 :اغرف املتواجدة باملؤسسة على الشكل التايل
 رفةالغرف عدد السجينات املتواجدة بكل غ

 17غرفة خاصة باحملكومات 
 30غرفة خاصة باملستأنفات 

 10املصحوبات بأطفال 
 26االحتياطيات 

 احلوامل عدد غري قار
 .2004دجنرب  31جدول يبني عدد السجينات املتواجدة بكل غرفة إىل حدود 

مجيع  كما تتوفر املؤسسة على ساحات للتفسح وبعض املصاحل االجتماعية كمصلحة خاصة يستفيد منها
السجينات دون متييز يرأسها طبيبان ينتميان إىل الوظيفة العمومية التابعة لوزارة الصحة و هذا مبدأ من 

املبادئ اليت قررهتا جل التشريعات وأكدهتا بعد ذلك املؤمترات الدولية وقرره واعتىن به املشرع املغريب أال 
 .ؤسسات العقابيةوهو الرعاية الصحية كأساس لرعاية وتقومي الرتيالت بامل

وقد حظي السحن املدين مبكناس بقسط وافر من هذا املبدأ العام، لذلك فإن هذان الطبيبان موجودان 
بصفة مستمرة األول طبيب عام والثانية طبيبة أسنان، كما يقوم بزيارة املؤسسة ثالثة أطباء يعملون معها 

 طبيب أمراض الرئة والثالث طبيب لألمراض مبقتضى عقد أبرمته معهم املؤسسة األول طبيب عام والثاين
العقلية، ويستفيد من هذه املصلحة مجيع السجينات يف النهار أما يف الليل وأيام السبت واألحد إذا 

استدعت الظروف عالج السجينة فإهنا تنقل إىل املستشفى بعد أن تتصل إدارة مؤسسة السجن مبصلحة 
د عالجها مث إرجاعها بعد ذلك إىل السجن، أما بالنسبة اإلسعاف لكي تؤخذ السجينة املريضة لقص

للسجينات احلوامل فإهنن يتلقني الرعاية الدائمة وينقلن إىل املستشفى للوالدة، كما تقام هلن حفلة مبناسبة 
 .ويف احلاالت اليت يكون املزداد ذكرا تقام له بعد ذلك حفلة ختان" بالعقيقة"الوالدة أو مبا يسمى 

الح السجينات وإخراجهن من راحة اجلهل وإعدادهن ملواجهة عراقيل احلياة يوم يغادرن ويف سبيل إص
املؤسسة تواجد هبذه األخرية مدرسة حملو األمية لكنه لألسف ال يوجد حاليا أطر تعليمية تتوىل مهمة 
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 .التدريس ومن يتوىل هذه املهمة أحد السجينات احملكوم عليها باملؤبد
وتتوفر املؤسسة على خزانة  2003ت احلصول على إجازة يف البيولوجية سنة وقد سبق ألحد السجينا

حتتوي رفوفها على بعض الكتب تقوم السجينات الراغبات يف املطالعة اقتناء كتاب لقراءته على أن تقوم 
 .باسترجاعه خالل أسبوع

حاليا فقد انقطعت عن كما كانت سابقا تأيت مرشدة كل أربعاء لتلقني السجينات الواجبات الدينية أما 
 .اجمليء

كما توجد باملؤسسة بعض املصاحل االجتماعية األخرى كاحلمام يستفيد منه مجيع الرتيالت مرة واحدة 
يف األسبوع حسب تصريح املوظفات أما فيما خيص السجينات فصرحوا أنه مرة واحدة يف أسبوعني 

 .من الصابونوكذلك يقمن بالتنظيف والتصبني حيث يعطى لكل سجينة كمية 
أما فيما يتعلق بشؤون الطبخ فالسجينات هن اللوايت يعددن بأنفسهن الطبخ ومن طرف اللوايت هلن خربة 

  :يف هذا اجملال ويقدم للسجينات الواجبات الغذائية يف فترات متتالية كالتايل
 :جدول يبني الوجبات الغذائية للسجينات بسجن مكناس

 الفترات الساعة مكونات الوجبات
 )خبزة واحدة تقسم على الفطور والغذاء والعشاء(الفطور الثامنة الشاي، خبزة، 

 البيض مرتان يف األسبوع-
 القطاين، واخلضر دوما- الغذاء الثانية عشر والنصف 

 اللحم مرة أو مرتني يف األسبوع-
 يوم اجلمعة الكسكس-

 )...أرز، شعرية(العجائن -العشاء السادسة مساء 
 

يتبني سوء الوجبات الغذائية اليت تقدم للسجينات واللوايت ال يترددن يف رفضها حسب  من خالل اجلدول
 .تصرحياهتن وتأكيد ذلك من طرف املوظفات

وللسجن املدين عدة مكاتب ومصاحل فنية مثل كتابة الضبط وقسمت إىل عدة مكاتب ويعترب مكتب 
 .التخفيف من سنوات اعتقال السجينةتنفيذ العقوبات القلب النابض ملؤسسة السجن ومن أهم مهامه 

وهناك أيضا مكتب خاص ملراقبة الرسائل وضبطها ذلك أن السجينة أثناء وجودها باملؤسسة ميكنها أن 
تتوصل بالكتب والطرود الربيدية بعدما يتم فحصها واالطالع عليها من طرف املكلف بالشؤون 
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ك يتم بإجراءات معقدة حيث ضرورة اإلدالء االجتماعية كما ميكن للسجينات االتصال بأسرهم لكن ذل
بفاتورة اهلاتف حتمل نفس االسم العائلي ألسرهتا، واالتصال يتم مرة واحدة يف األسبوع يوم الثالثاء 

مساءا، أما فيما يتعلق بالزيارات فإن القانون الداخلي للمؤسسة العقابية يسمح ألقارب الرتيالت 
عاء وجلب هلن األطعمة واألشربة واالتصال يتم يف مكان خاص بزيارهتن مرة يف األسبوع يوم األرب

خصص هلذا الغرض يف قاعة واسعة بوجود احلراس، حىت ال يستطيع أي واحد من الزوار من تقدمي أي 
شيء من األدوات احملرمة إدخاهلا إىل السجن كاحلشيش أو سكني أو أي سالح آخر وألجل ذلك فإن 

الت وأقارهبن ويف الواقع فإن املؤسسة تتوفر على موظفني مسلحني فهي شبه املوظفني يتولون مراقبة الرتي
عسكرية للحماية والدفاع عن نفسها يف حالة قيام فوضى من طرف بعض املتمردين أو يف حالة تعرض 

لذلك مسح هلا القانون حبمل السالح ) قليال ما يسمع حدوث هذا(املؤسسة لعدوان أو هجوم خارجي 
 .ن قبل دخوهلم املؤسسة تدريبا وتكوينا يف معهد التكوين املوجود بالرباطويتلقى املوظفو

كما توجد باملؤسسة كتابة للضبط تتوىل تسجيل ومسك دفاتر التسجيل يسجل فيها السجينات اللوايت 
مت إيداعهن يف املؤسسة عند دخوهلن ألول مرة ونوع العقوبة ونوع اجلرمية و هذه السجالت تسمى 

 .قال كما تتوىل هذه الكتابة تطبيق وتنفيذ أوامر احملاكمبسجالت االعت
ومن ناحية العمل داخل املؤسسة فأن السجينات ملزمات بالقيام بأي عمل كتنظيف الغرف وتنقيته 

القطاين واخلضر كما أن العمل داخل املؤسسة ال يشمل مجيع السجينات ذلك أن املستفيدات منه هن 
ستة أشهر إىل ما فوق وحاليا ال يتعدى جمموعهن أربعة إىل مخسة املتعلمات واحملكومات عليهن ب

سجينات والعمل املتوفر داخل املؤسسة هو صناعة الزرايب ويتقاضون أجرا رمزيا مقابل عملهن تصل إىل 
دراهم، إال أن السجينات ال يعملن بدون توقيف فإمنا هناك حتديد لساعات العمل داخل املؤسسة  6

العمل داخل املؤسسة بعد تناوهلن لوجبة الفطور وبعد تنظيف غرفهن وأماكنهن  حيث يبدأ الرتيالت
وميتد العمل حىت الساعة احلادية عشر والنصف وذلك الستعدادهن لتناول وجبة الغذاء ويستأنفن عملهن 

دات يف الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إىل غاية اخلامسة والنصف مساءا، أما السجينات الغري املستفي
من العمل فإهنن خيرجن للتفسح يف الساحة املوجودة يف املؤسسة و هذا تقصري من طرف املؤسسة ألنه 
من شروط الرعاية االجتماعية و اإلصالحية اليت تتبناها مديرية السجون يف املغرب هو توفري العمل أي 

اية االجتماعية هتدف إىل تشغيل السجينة حسب معطيات تكوينها اجلسماين والنفسي وميوهلا، وهذه الرع
مساعدة السجينة على التكيف مع ما تفرضه احلياة داخل هذه املؤسسات العقابية من قيود وكذلك 
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تساعدها على حل خمتلف املشاكل اليت تتعرض هلا بسبب وجودها يف السجن لكن لألسف فالسجن 
 .االجتماعية واإلصالحيةاملدين مبكناس الزال مل يتبىن سياسة اإلدماج ومن مث توفري الرعاية 

وعليه فإن مؤسسة السجن املدين مبكناس ختضع ملراقبة مستمرة من طرف اهليئات القضائية باملدينة حيث 
 .يقوم وكيل امللك بزيارة رمسية لالطالع على أحوال املؤسسة وسريها خالل كل شهر

اإلنسان يوم العاملي للمرأة كما يقوم بزيارة السجن بعض املنظمات واللجن وأخريا جاءت جلنة حلقوق 
 .وقامت بإعداد حفلة شاركت فيها مجيع السجينات

 :وقمنا داخل السجن باستجواب عينة من السجينات جاءت على الشكل التايل
 

 جدول يبني عينة من السجينات بسجن مكناس
 نوع اجلرمية العقوبة السن احلالة

 العائلية األوالد املستوى
 الدراسي املهنة

 يف القتل العمد املشاركة
 39السرقة املوصوفة بالليل وإخفاء جثة وتغيري معامل اجلرمية أمضت سنة وال زالت معتقلة احتياطية 

 االبتدائية بدون عمل 3متزوجة 
أمية  2متزوجة  40سنوات  6سنة أعفيت من  20تقدمي وسيلة استعملت يف ارتكاب جرمية قتل عمد 

 بدون عمل
 أمية بدون عمل 3أرملة  30رقة معتقلة احتياطية الفساد، السكر العلين، الس

إعدادي بدون  5متزوجة  53أشهر معتقلة احتياطية  9تكوين عصابة إجرامية والسرقة املوصوفة أمضت 
 عمل

 النصب واالحتيال
 حالة عود سنتني

 حامل أمية بدون عمل 8متزوجة  40مستأنفة 
عازبة  21عليه بأفعال تؤدي إىل موته مؤبد  اختطاف قاصر وحجزه هبدف الوصول إىل فدية واالعتداء

 إعدادي بدون عمل
 أمية التجارة 2متزوجة  30عدم التبليغ عن جرمية القتل معتقلة احتياطية 
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م الزوجة بتقطيع جسد الزوج جراء اغتصابه اقي(املشاركة يف القتل العمد مع أمها وخالتها وجدهتا 
 سنة 25البنت) لبنتها
 سنة 30األم 

 سنة 30اخلالة 
 عازبة 22سنوات  5اجلدة 

 أمية اخلياطة -) ملغتصبة(
 أمية صناعة الزرايب -مطلقة  26سنة  15القتل العمد مشاجرة مع املرأة الثانية لزوجها وقتلها بسكني 

 "باملوقف"أمية االشتغال  -مطلقة  21سنوات  4قتل وليدها 
 الفالحة

 االبتدائية التجارة 2مطلقة  49درهم  2000أشهر وغرامة تبلع  6إعداد حمل للدعارة 
هؤالء السجينات وإن جيمعهن قاسم مشترك وهو ارتكاب اجلرمية وبالتايل حتدي اجملتمع وقوانينه 

ومؤسساته فإن األسباب اليت تقف وراء ارتكاهبن اجلرمية ال ميكن إرجاعها إىل سبب معني أو عامل معني 
سنوضح األسباب اليت جعلت هؤالء السجينات  إذ الدوافع ختتلف من سجينة إىل أخرى ولذا فإننا

 :دخوهلن إىل السجن كالتايل
 التفكك األسري-أ

من األمور األسرية اليت تؤثر على املرأة يف طفولتها حبيث تترك أثرا على سلوكها اإلجرامي املستقبلية 
ياهبما معا أو التفكك األسري الذي تعاين منه أسرهتا مثل عدم وجود األبوين يف نطاق األسرة إما بغ

بغياب أحدمها وذلك بسبب الطالق أو الوفاة أو اهلجرة وحيدث هذا التفكك أيضا عندما يسود األسرة 
عالقات سيئة كالشجار الدائم وعدم االهتمام باألبناء وتوفري العناية والرعاية هلن مما يؤثر على سلوكهما 

ه بعض السجينات املدرجات يف اجلدول وتندفع نتيجة ذلك إىل سلوك طريق اجلرمية وهذا ما صرحت ب
 .أعاله أن آباءهم وأمهاهتن ال يعيشون مع بعض وذلك بسبب الوفاة ألحدمها أو كالمها أو طالقهما

إضافة إىل ذلك اهلروب من الوسط العائلي خاصة من القرية إىل املدينة والصحبة السيئة اليت تؤدي إىل 
قيا مما جيعلها تقع فريسة سهلة بيد من قد تستغلها يف االلتفاف حول املنحرفات أو الفاسدات أخال

  .ارتكاب اجلرائم خاصة جرائم الدعارة والسرقات والنصب
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 الفـقـر- ب
يعترب الفقر من أهم العوامل اليت يدفع املرأة إىل ارتكاب اجلرمية وبأي شكل من األشكال ويقصد بالفقر 

بالشكل املطلوب كما نقصد به الدخل املادي  هو عجز املرأة عن إشباع حاجاهتا الشخصية الرئيسية
املنخفض ألسرهتا وأكدت لنا هذه الدراسة أن املرتكبات للجرائم ينتمني إىل أسر فقرية ومن مت يتجهن 

إىل ممارسة السرقة وإعداد حمل الدعارة من اجل احلصول على املال لشراء حاجاهتا الشخصية أو ملساعدة 
مستوى معيشة أسرهتا خاصة إذا كان عائلها كاألب أو الزوج عاطال عن األسرة نتيجة لفقرها أو تدين 

العمل أو مطلقة وهلا أطفال ما يدفع هبا إىل ارتكاب هذه اجلرائم من اجل إشباع ضروريات أوالدها، 
إىل العوز  (وفقا إلجابتهن(ولقد اتضح لنا من مقابالت السجينات أن أسباب ارتكاهبن لتلك اجلرائم 

رز دليل على ذلك السجينة احملكوم عليها باملؤبد والذي تبلغ فقط واحد وعشرون سنة جلأت والفقر، وأب
 .إىل اختطاف قاصر وطلب فدية وذلك بسبب الفقر

 البطـالـة- ج
إن عدم حصول املرأة على عمل وخاصة إذا كانت تعيل أسرة أو ال يوجد من يعيلها ويرعاها قد يدفعها 

 .صب واالحتيال وخاصة جرمية السرقة واللجوء إىل الدعارةإىل ذلك إىل ارتكاب جرائم الن
حيث أن األميات يفوق ) اجلدول(كما الحظنا خالل الدراسة امليدانية تفشي نسبة األمية بني السجينات 

عدد املتعلمات داخل املؤسسة وذلك راجع إىل الفقر حيث حيول بني الفتاة وبني متابعة دراستها أو لعدم 
وبالتايل عدم إمكانية احلصول على عمل ميكن أن تكتسب منه ألن إمكانياهتا وخرباهتا تعلمها باملرة، 

ومواهبها قليلة فتكون أقل حظا يف احلياة االجتماعية وسهلة االحنراف والوقوع يف اجلرمية وسريعة التأثر 
يول املرأة باملؤثرات اخلارجية واالستجابة لتحريض معني ميارس عليها كما يالحظ من خالل اجلدول م

) الثاين)حنو ارتكاب جرمية القتل إما من زوج ظامل ومتعدي مثل املرأة اليت قامت بتقطيع جثة زوجها 
مبشاركة أختها وأمها وابنتها ورميه يف األزبال وذلك بسبب اغتصابه البتنتها من زوجها األول املتويف 

أو تقتل وليدها خوفا من العار ) جلدولا(وقد تناولت معظم وسائل اإلعالم هذه اجلرمية مبدينة مكناس 
والفضيحة إذا محلت به محال غري شرعي أو تقتل نتيجة الغرية أو على إثر مشاجرة حيث قامت إحدى 

 .السجينات بقتل الزوجة الثانية لزوجها مشادة ومشاجرة معها وطعنها بواسطة سكني
اجلرمية وكي ال يفوتنا يف هذا السياق  وهكذا فإن الضغط االجتماعي يذهب باملرأة وحيركها إىل ارتكاب

قمنا مبعرفة عالقة السجينات مع أسرهن فكانت األجوبة تتأرجح ما بني العالقة اجليدة من حيث الزيارة 
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الدائمة وجلب كل متطلباهتن وبني انقطاع العالقة وذلك بسبب الفقر ألسرهن وانعدام اإلمكانيات 
 .لعائلة السجيناتاملادية من احل زيارهتن أو بسبب البعد 

أما فيما يتعلق بنوع املعاملة اليت تتم بني املسؤولني والسجينات قمنا باستوضاح ذلك وأكدت لنا 
السجينات على حسن املعاملة من طرف املوظفني داخل املؤسسة أما بالنسبة لإليواء فلعل ما ميكن إثارته 

ت بشكل ملموس إىل درجة جتعل هو مسألة االكتظاظ حيث يف بعض الفترات يرتفع عدد السجينا
الزنزانات تفوق طاقتها االستعابية من تسعة سجينات إىل عشرون سجينة مما يستدعي اشتراك األِسرَّة وما 

 :ينتج عن ذلك الكثري من السلبيات نذكر منها
 انتشار األمراض بسرعة عن طريق العدوى-
 االكتظاظ يؤدي إىل اإلخالل بنظام االنضباط-

 .فات وتعارضها مما يؤدي إىل سوء التفاهم بني السجينات واملشاجرةاختالف الثقا
أما وسائل الترفيه فالسجينات امليسورات هن اللوايت جيلنب التلفاز من اجل استغالل أوقاهتن الفارغة 

 .والترفيه على أنفسهن يف غياب عمل يساعدهن على مواجهة ظروف السجن
 نتـائج الـدراسة

ملبذولة يف جعل العقوبة تؤدي دورها اإلصالحي والتربوي خالل السنوات األخرية بالرغم من اجملهودات ا
من طرف مديرية السجون عن طريق إحداث وجتهيز مراكز بيداغوجية من اجل تكوين السجناء يف 

خمتلف الشعب ومتكينهم من اكتساب مهارات وحرف معينة إال أن هذه األهداف تبقى قاصرة يف بعض 
ة ومل يتم تعميمها على باقي املؤسسات األخرى ومن بينها السجن مبدينة مكناس حمل املؤسسات السجني

 .الدراسة حيث استخلصنا جمموعة من النتائج
غشت  25أوهلا التعليم داخل هذا السجن مل يلق االهتمام الكايف حيث أنه بالرغم من توفر بالدنا من 

يينه لقواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة يتميز بتب 23.98على قانون جديد للسجون قانون  1999
السجناء وترسيخه حلقوق اإلنسان حيث أن من أهم املبادئ اليت جاء هبا هذا القانون هو تعميم التعليم 
على املؤسسات السجنية فإن املالحظ هو غياب هذا املبدأ داخل سجن مكناس وهذا ما ال يتماشى مع 

 .هذا املوضوع التطور اليت طالت بعض السجون يف
أما النتيجة الثانية هي مشكلة االكتظاظ وذلك لعدم التناسب بني الطاقة االستيعابية وعدد الوافدات على 

السجن خصوصا و أن الزيادة يف اجلرمية وعدد اجملرمني يعرف تطورا سريعا ومذهال، وذلك راجع إىل 
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لذي ميكن متابعتهن يف حالة سراح لتوفرهن متابعة الكثري من املتهمات يف حالة اعتقال احتياطي الوقت ا
 .على الضمانات ملثوهلن أمام احملاكم

والنتيجة الثالثة تكمن يف نقصان فرص العمل داخل السجن ذلك أن العمل املتوفر هو صناعة الزرايب وال 
ؤسسة يستفيد منه مجيع السجينات وهذا ما ال جيعل السجينات يتكيفن مع ما تفرضه احلياة داخل هذه امل

ألن العمل حيقق هلن استغالل أوقات فراغهن يف عمل مثمر من جهة ومن جهة أخرى يساعدهن عند 
مغادرهتن السجن وذلك مبا يوفره من األجور املدفوعة هلن لقاء األعمال اليت يقمن هبا كثمرة اقتصادية 

 .باإلضافة إىل ذلك فإن العمل يزرع يف نفوسهن الثقة والشعور باملسؤولية
أن السجينات يشتكني من سوء التغذية اليت تقدم هلن هذا جيعل السجينات يكتفني مبا يتم جلبه من كما 

 .طرف أسرهن
وهكذا من خالل النتائج اليت عرضناها يتضح لنا افتقار املؤسسة إىل وسائل إعادة اإلدماج اليت تعترب من 

يلي واإلصالحي اليت يتوخاه اجملتمع من أهم الدعائم األساسية يف صياغة وفعالية التدخل العالجي والتأه
 :كفل العديد من وسائل احلماية للرتالء نذكر منها 23.98املؤسسة السجنية ذلك أن قانون 

توفري الرعاية الصحية والطبية واألدوية الالزمة للرتالء يف املؤسسات ونقل ما حيتاج منهم إىل *
 .به طبيب املؤسسة املستشفيات املختلفة إذا لزم األمر وحسب ما يوحصي

توفري الغذاء الصحي واملناسب للرتالء ال سيما وجبات غذاء خاصة للمرضى حسب توصية طبيب *
 .)غيابه يف سجن مكناس(املؤسسة 

 .مراعاة قواعد تصنيف الرتالء ووضع كل واحد منهم يف املكان الذي يتالءم مع فئته أو صنفه*
 .وحماميهمتوفري وسائل االتصال بني الرتالء وذويهم *
 .منع تشغيل الرتالء يف أعمال مهنية أو حاطة بالكرامة اإلنسانية*
 توفري املعيشة اإلنسانية*
 ضمان حق الشكوى*

وباإلضافة إىل وسائل احلماية هاته هناك مبادئ وضمانات جاء هبا هذا القانون وهي املوجهة لتطبيق 
 .تياز والتعليم والعملالعقوبة واملعاملة ومنها تفريد املعاملة والعالج واالم

ومن خالل ما سبق يبقى على عاتق مديرية إدارة السجون تعميم الربامج اإلصالحية والتقوميية على مجيع 
املؤسسات السجنية باملغرب ذلك أن هذه اآلليات اليت ينبغي تفعيلها ليست من باب الصدقة أو اإلحسان 
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دميه ملثل هذه اخلدمات، يقوم حبماية نفسه من اجلرمية أو أهنا امتيازات متنح للرتالء بل إن اجملتمع بتق
 .واإلجرام ومحاية اجملرم الرتيل من نتائج أفعاله اإلجرامية

 
 :خالصة تركيبية لنتائج الدراسة: الفــــــرع الثـــــالث

بد إن قيام املؤسسات السجنية بدورها اإلصالحي والتأهيلي ليس باملهمة السهلة وال اليسرية، ذلك أنه ال
من توافر عناصر النجاح وأسبابه، ولعل أبرز العناصر الواجب توفرها تتمثل يف املوارد املالية الالزمة 

والبنايات احلديثة املناسبة لتطبيق الربامج اإلصالحية والتأهيلية، واليت تتطلب وجود أطر مؤهلة للقيام هبذه 
 .املهمة

ة بكل من السجن احمللي ببين مالل والسجن املدين مبكناس وإذا ما حاولنا إلقاء نظرة على العناصر املتوفر
فإننا نستنتج العديد من اخلالصات اليت ستوضح بشكل كبري ما جيب وما ال جيب إلجناح العملية 

 .اإلصالحية والتأهيلية
هكذا سنحاول عرض هذه اخلالصات من خالل دراسة الربامج اإلصالحية والتأهيلية املطبقة داخل 

لعقابية املغربية يف املبحث األول، على أن نعرض يف املبحث الثاين ألساليب تنفيذ اجلزاء املؤسسات ا
اجلنائي خارج املؤسسات العقابية باعتبارها متثل بدورها أحد أهم وسائل التأهيل من أجل إعادة اإلدماج 

 .داخل اجملتمع

 .ات العقابيةالربامج اإلصالحية والتأهيلية املطلقة داخل املؤسس: املبحث األول
من خالل دراستنا لعينات البحث الحظنا بأن معظم السجينات يتوفرن على مستوى ثقايف جد متدين، 

حبيث مل يتجاوز معظمهن املستوى االبتدائي، وال يتوفرن على موارد كافية للعيش، فأغلبهن يعملن 
 .كخادمات باملنازل

ساهم يف إجرام النساء، فإن املؤسسات وإذا كانت كل هذه الظروف تشكل العامل األساسي الذي 
السجنية يتوجب عليها أن تعمل على القضاء على هذه العوامل من خالل تطوير برامج التعليم والتهذيب 

 .والتكوين املهين، وكذلك بتطوير برامج الرعاية االجتماعية

 برامج التعليم والتهذيب: املطلب األول
املعاملة العقابية اليت تساهم يف حتقيق الغرض األول من اجلزاء  يعترب التعليم والتهذيب من أهم أساليب

اجلنائي وهو التأهيل واإلصالح، فقد سبق أن بينا أن اجلهل يعترب عامال من عوامل الدافعة إىل السلوك 
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اإلجرامي، ولذلك فإن تعليم السجينات ينتزع لديهن هذا العوامل، وفضال عن ذلك فالتعليم يوسع 
. عليهن وينمي إمكاناهتن الذهنية مما يعينهن على حسن فهم األمور وتقدير عواقبها مدارك احملكوم

 .وباإلضافة إىل ذلك فإن التعليم يفتح أمام السجينات أبوابا للعمل كانت موصدة دوهنن بسبب اجلهل
 .  لزاميةويعترب حمو األمية أدىن درجات التعليم وأغلب التشريعات جتعل هذه الدرجة من تعليم املساجني إ

 .ويف املغرب يعترب برنامج حمو األمية السبيل الوحيد لتعليم السجينات
إال أن تطبيق هذا الربنامج ال يتم بنفس الوثرية داخل املؤسسات السجنية املغربية وذلك إما بسبب غياب 

ن بين منوذج سج(أو بسبب انعدام اإلمكانيات املادية الالزمة ) منوذج سجن مكناس(األطر املتخصصة 
 .)مالل

وللتهذيب بدوره أمهية كربى يف إصالح الرتالء، إلعادة إدماجهم يف اجملتمع وتكييفهم معه، فقد يكون 
انعدام أو ضعف الوازع الديين عامال من العوامل املؤدية إىل االحنراف بالنسبة لبعض الرتالء، وبذلك 

 .لعوامل املؤدية للسلوك اإلجرامييكون للتهذيب الديين يف هذا اجملال الفضل يف استئصال أحد ا
ونقصد هنا بالتهذيب ذلك الذي يغرس املبادئ والقيم الدينية اليت حتث على اخلري وتنهى عن الشر 

ويتوىل مهمة التهذيب رجال الدين الذين تعينهم . وتذكر اهللا سبحانه وتعاىل، وبقدرته على عدله وعقابه
أن تتوفر فيهم الشروط العامة كشرط الكفاءة يف معاملة إدارة املؤسسة العقابية هلذا الغرض، وجيب 

ووسائل التهذيب الديين تتمثل يف إلقاء احملاضرات واملناقشات . الرتالء وجذهبم، والتأثري يف عقوهلم
 .( )اجلماعية واإلجابة على استفسارات الرتالء وإقامة الشعائر الدينية

جينات ال يستفدن من برامج الوعظ واإلرشاد الديين بل وما الحظناه من خالل الدراسة امليدانية أن الس
األكثر من ذلك ال يتوفرن على مكان ألداء الشعائر الدينية، فالصالة يتم أداؤها داخل الزنازن املكتظة، 

 .الشيء الذي ينعكس سلبا على عملية إصالح وتأهيل السجينات

 برنامج التكوين املهين: املطلب الثاين
عليهم بعقوبات سالبة للحرية ينمي لديهم الشعور باملسؤولية واالعتماد على النفس إن تشغيل احملكوم 

وهكذا يتجه العمل إىل تأهيل الرتالء . واستغالل ما لديهم من طاقات للوصول إىل األهداف املشروعة
 .( )من خالل تدريبهم على كسب مهنة أو حرفة أو إتقاهنا حبيث ستطيعون بعد اإلفراج عنهم مباشرهتا

وحيظى التكوين والتأهيل املهين بأمهية كبرية يف تنظيم العمل داخل السجون، ذلك أنه من بني األسباب 
اليت تؤدي إىل اجلرمية االفتقار إىل القدرة على مباشرة عمل يف صورة تدر موارد رزق كافية وتبعث يف 
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العمل اإلصالحي ينبغي أن  وقد أشار مؤمتر جنيف إىل أن حتديد برنامج. نفس العامل االعتداد بعمله
يوجه إىل التكوين املهين، وجيب أن تكون أساليب وقواعد هذا التكوين مطابقة ملا هو موجود ومقرر 
بصفة عامة يف الدولة حبيث حيصل احملكوم عليهم على إعداد معادل لألشخاص الذين تلقوا التدريب 

وقد أشارت جمموعة . ا للقواعد املعتادةخارج املؤسسة وحيصلون تبعا لذلك على شهادة أو دبلوم وفق
 .قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء بدورها إىل األمهية اليت ينبغي االعتراف هبا للتدريب والتكوين املهين
إال أن ما خلصنا إليه من خالل الدراسة امليدانية أن املؤسسات السجنية قيد البحث ال توفر أدىن فرص 

معايري اليت أشرنا هلا سلفا، فكل ما تفرضه املؤسسات على الرتيالت هو بعض العمل للسجينات، طبقا لل
أعمال التنظيف أو القيام مبساعدة موظفات السجن، كما أهنا ال تعتمد داخلها برامج التكوين املهين 

اليت ) صناعة الزرايب بسجن مكناس، أعمال يدوية بسجن بين مالل(ماعدا بعض أوراش الصناعة اليدوية 
 .تساهم بشكل فعال يف تكوين الرتيالتال 

 برنامج الرعاية االجتماعية: املطلب الثالث
إن الرعاية االجتماعية تساعد الرتالء على تقبل احلياة السجنية وتكيفهم معها، وتوجيه النصح هلم يف كل 

 .مشاكلهم بسبب احلياة اجلديدة، وكذلك تأهيلهم وإعدادهم للعودة إىل اجملتمع أفرادا صاحلني
ومن أساليب الرعاية االجتماعية املساعدة على حل مشاكل الرتالء، حبيث يكون بعضها سابقا على 

دخوهلم السجن والبعض اآلخر الحقا يرجع أغلبها إىل سلب احلرية وما يترتب عليها من آثار نفسية 
 .ضارة، وما يتبع ذلك من صعوبة التكيف مع احلياة اجلديدة

جزءا مهما من عملية التأهيل االجتماعي، إذ هتيء الرتيل جسديا وذهنيا لإلقبال وتعد األنشطة الترفيهية 
على الربامج التربوية والتدريبية وعلى تقبلها وهو يف وضع جسدي مريح، وقادر على ذلك، باإلضافة إىل 

هداف أن الترفيه يقوم بدور مهم يف عملية التأهيل االجتماعي للرتالء حيث يتم وفق برامج مدروسة األ
 .والوسائل

كما يعترب من أساليب الرعاية االجتماعية تنظيم اتصاالت الرتالء بالعامل اخلارجي وذلك متهيدا لعودهتم 
للمجتمع، ذلك أن إبعاد الرتالء عن أسرهم كثريا ما قد يؤثر على حياهتم النفسية مما يعيق تنفيذ الربامج 

ومي والعالج، لذلك استقرت اآلراء حديثا على توطيد اإلصالحية اليت هتدف باألساس إىل سري عملية التق
الصالت بني الرتالء وبني اجملتمع عن طريق فتح الزيارات العائلية املستمرة وعن طريق املراسالت 

 .( )واالتصاالت اهلاتفية، باعتبار ذلك يدخل يف أساليب املعاملة ويساهم يف حتقيق أغراض التنفيذ العقايب



146          B‐Achour    http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html 

 

الدراسة امليدانية بكل من سجن مكناس وسجن بين مالل أن هذه املؤسسات ال  ويف هذا الصدد، توضح
تأخذ بنظام الرعاية االجتماعية مبفهومه املطلق، حيث نسجل غياب مشرفات اجتماعيات يقمن مبساعدة 

السجينات، كما نسجل ندرة األنشطة الثقافية والترفيهية، ويبقى اجملال الوحيد لتحقيق الرعاية 
 .ة هو الزيارات العائلية واملراسالت اليت متكن الرتيالت من التواصل مع العامل اخلارجياالجتماعي

 تنفيذ اجلزاء اجلنائي خارج املؤسسات العقابية: املبحث الثاين
يكون التنفيذ اجلزئي للجزاء اجلنائي خارج املؤسسات العقابية مبثابة املرحلة األخرية يف نظام تدرجيي يلي 

لحرية ويسبق التمتع باحلرية الكاملة، حىت يتعود احملكوم عليه على احلياة االجتماعية السلب الكامل ل
 .العادية، فيسهل اندماجه يف اجملتمع بعد ذلك

ويتخذ هذا التنفيذ يف القانون املغريب صورة اإلفراج الشرطي، وهو إطالق سراح احملكوم عليه قبل األوان 
ى شرط أن يظل مستقيم السرية يف املستقبل، أما إذا ثبت نظرا حلسن سريته داخل السجن، ولكن عل

عليه سوء السلوك أو إذا أخل بالشروط اليت حددها القرار القاضي باإلفراج الشرطي، فإنه يعاد إىل 
 .( ) السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته

ذا كان سلوكه حسنا، ويربر األخذ هبذا النظام بأن اإلفراج عن احملكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة، إ
. يدفع احملكوم عليه إىل سلوك السبيل القومي أغلب فترة االعتقال سعيا وراء االستفادة من هذا النظام

وبأن فرض التزامات معينة على احملكوم عليه بعد اإلفراج عنه إفراجا شرطيا وكون استمرار هذا اإلفراج 
ه حيرص على احترام القانون حىت ال يتعرض إللغاء معلقا على وفائه هبذه االلتزامات، جيعل املفرج عن

ومن جهة ثالثة، جيد هذا النظام تربيره يف أن فترة اإلفراج . اإلفراج والعودة إىل السجن مرة أخرى
الشرطي تساهم يف حتقيق تكييف احملكوم عليه مع اجملتمع إذ تعترب فترة انتقال من سلب احلرية املطلق يف 

ىل نوع من احلرية املقيدة، فيمثل هذا نوعا من التدرج يف ممارسته حلريته حىت ال ظل املؤسسة العقابية إ
يدفعه انتقاله طفرة واحدة من القيود الشديدة إىل احلرية الكاملة، إىل إساءة استعماهلا والعودة إىل 

 .( ) ارتكاب اجلرمية
من قانون  632إىل  633املواد وأخذا هبذه االعتبارات نظم املشرع املغريب مؤسسة اإلفراج الشرطي يف 

وهكذا ميكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين . املسطرة اجلنائية
برهنوا مبا فيه الكفاية على حتسن سلوكهم، أن يستفيدوا من اإلفراج املقيد بشروط إذا كانوا من بني 

عليا يعادل على األقل نصف العقوبة احملكوم هبا، أو احملكوم عليهم من أجل جنحة والذين قضوا حبسا ف
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من بني احملكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأهنا جنائية، أو من أجل 
جنحة يتجاوز احلد األقصى للعقوبة املقررة هلا مخس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على 

م هبا وإذا تعلق األمر مبحكوم عليهم باإلقصاء فال ميكن أن يكون اعتقاهلم األقل ثلثي العقوبة احملكو
 .( ) الفعلي أقل من ثالث سنوات ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تدبري اإلقصاء ساري املفعول

ويتم منح االستفادة من اإلفراج املقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة املشار إليها يف 
ويبلغ هذا القرار إىل علم املنتفع به بواسطة مدير السجن الذي ( ) من قانون املسطرة اجلنائية  624ادة امل

 .حيرر حمضرا يف شأن التبليغ للمستفيد من اإلفراج
وال يصبح اإلفراج هنائيا إال بانتهاء مدة العقوبة، وميكن العدول عنه مادام مل يصبح هنائيا إذا ثبت سوء 

 .( )د منه أو عدم احترامه للشروط احملددة يف قرار اإلفراج املقيد بشروطسلوك املستفي
 :منوذج حلالة اإلفراج الشرطي من داخل السجن احمللي ببين مالل-

أثناء إجرائنا للدراسة امليدانية بالسجن احمللي ببين مالل صادفنا منوذجا لسجينة حصلت مؤخرا على 
على عنواهنا من مدير السجن قمنا بزيارهتا حيث تقيم، ومن  اإلفراج املقيد بشروط، وبعد أن حصلنا

 :خالل املقابلة اليت أجريناها معها توصلنا إىل املعطيات التالية
 :معطيات خاصة بظروفها الشخصية-

سنة، ربة بيت متزوجة وأم لثالثة أطفال تعيش بقرية أوالد بوخدو بضواحي مدينة  35تبلغ من العمر 
 .ها كان فالحا وكانت احلالة املادية ألسرهتا متوسطةالفقيه بن صاحل، زوج

سنوات  6سنة، قضت منها مدة  15وحكم عليها بالسجن ملدة ) قتل الزوج(توبعت جبرمية القتل العمد 
أشهر، واستفادت من اإلفراج 8سنوات و  4أشهر، وحصلت على عفو ملكي بلغت مدته اإلمجالية  4و

 .( ) ت مدته ثلثي مدة العقوبة احملكوم هبااملقيد بشروط بعد أن قضت حبسا فاق
 :معطيات خاصة بظروف قضائها ملدة العقوبة داخل السجن-

تنعدم فيها وسائل الراحة بالنظر ) سريرا 12سجينة مقابل  20(داخل السجن كانت تقيم بغرفة مكتظة 
لتصنيف، مل تكن لالكتظاظ احلاصل وبالنظر الختالط خمتلف أصناف املعتقالت بسبب انعدام معايري ا

كانت تستفيد من دروس حمو . تعمل وكانت تشعر بالروتني وامللل بسبب الفراغ الذي كانت تعيش فيه
األمية ومن ورش األعمال التقليدية، اليت مل تستفد منها الشيء الكثري، وكانت تتواصل مع ذويها وخاصة 

 .من أطفاهلا بعد خروجها من السجنأطفاهلا خالل الزيارات العائلية الشي الذي سهل عليها التقرب 
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 :معطيات خاصة بظروف قضائها ملدة اإلفراج الشرطي-
بعد اإلفراج أقامت مع خاهلا يف مرتله وبنفس القرية اليت كانت تعيش فيها سابقا، أما أطفاهلا فيعيشون 

 .بعيدا عنها مع جدهتم يف املدينة حيث يتابعون دراستهم وال تراهم إال يف العطل
ورغم . آلن حياة طبيعية بالقرية يف انتظار انتهاء أمد العقوبة اليت مل يتبقى منها إال ثالث سنواتتعيش ا

شعورها بأهنا مقيدة بالنظر لتحديد إقامتها، إىل جانب شعورها الدائم باخلوف من وقوع ما يتسبب يف 
ا هذا النوع من اإلفراج من عودهتا إىل السجن، إال أهنا تشعر بارتياح كبري بعد اإلفراج عنها، حيث مكنه

التقرب من أطفاهلا بشكل تدرجيي وذلك متهيدا لإلقامة معهم مستقبال بعد انتهاء املدة احملكوم هبا بعد 
اعتيادهم بدورهم على فكرة أن والدهتم مل تعد سجينة ورمبا أمكنهم ذلك من نسيان واقعة السجن 

 .بالنظر لصغر سنهم
ن مؤسسة اإلفراج الشرطي تلعب دورا طالئعيا يف جمال التأهيل إلعادة من خالل هذه احلالة يتضح لنا أ

اإلدماج، ذلك أهنا تشكل مرحلة متهيدية للحصول على احلرية الكاملة وبالتايل العودة إىل احلياة الطبيعية 
 .داخل اجملتمع والتكييف معها بشكل تدرجيي

ال، هو عدم أخذها بربنامج الرعاية الالحقة واليت إال أن ما ميكن مؤاخذة التجربة املغربية عليه يف هذا اجمل
تقوم على تعيني مشرف اجتماعي يعهد إليه مبهمة اإلشراف على عدد معني من احملكوم عليهم 

 .ومساعدهتم على التكييف مع اجملتمع الذي انفصلوا عنه طيلة مدة العقوبة
مرحلة ما بعد انقضاء احلكم واإلفراج، فهو  فاملشكلة اليت تواجه املفرج عنه دائما هي مواجهته للحياة يف

يكون بعيدا عن ظروفه املعيشية واليت ختتلف عن تلك اليت عاشها باملؤسسة السجنية، كما انه يكون 
مواجها بعدم الثقة والنفور من الواقع الذي يفرض عليه أن يوفر لنفسه وألسرته ظروف العيش يف أحسن 

صالح غرضني أساسيني للمعاملة العقابية والدفاع عن اجملتمع بات األحوال، ومنذ أن أصبح التأهيل واإل
من املقرر أن تكون هناك حلقة أخرى من حلقات املعاملة اإلنسانية للمفرج عنه وهي حلقة الرعاية اليت 

 .تالحقه بعد خروجه للحياة العامة
واجهة ظروف اجتماعية ولعل النساء هن أحوج املفرج عنهم إىل هذه الرعاية فهن خيرجن من السجن مل

واقتصادية جد صعبة، خاصة حينما ال يوجد من يعيلهن حالة كوهنن املسؤوالت الوحيدات عن 
  .األطفال
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 خاتمة
 

إن ما خلصنا إليه من خالل هذه الدراسة هو أن التجربة املغربية يف جمال السياسة العقابية ال تزال بعيدة 
تأهيل خاصة فيما يتعلق بفئة السجينات، فإذا كانت املرأة كل البعد عن أهداف اإلصالح والتربية و ال

تلعب دورا هاما وأساسيا يف اجملتمع وذلك من خالل تنشئة وتربية األجيال، فإن اهتمام السياسة العقابية 
املغربية جيب أن ينصب على تطوير برامج إصالح وتأهيل هذه الفئة للعودة إىل ممارسة دوارها الطبيعية 

ع، وهذا لن يتأتى إال من خالل حتديث املؤسسات السجنية وتطوير أساليب تنفيذ اجلزاء داخل اجملتم
فباستثناء السجون النموذجية، فإن جل املؤسسات العقابية املغربية تعاين من اإلكراهات املادية  .داخلها

 .ومن غياب األطر املتخصصة يف جمال التربية و التأهيل
ائج يف الدراسة امليدانية فإننا نعرض لبعض املقترحات اليت نرى أهنا وعلى ضوء ما توصلنا إليه من نت

 :ولذا ينبغي. ضرورية لتطوير أساليب املعاملة العقابية داخل السجون املغربية
حتديث بنيات املؤسسات السجنية على غرار السجون النموذجية حىت تتالءم مع الدور اإلصالحي و -

 .التأهيلي املنوط هبا
 .ظر يف تكوين األطر العاملة هباته املؤسسات من حيث الكفاءة واملؤهالت املهنيةإعادة الن-
 .العمل على تكوين أطر علمية متخصصة يف جماالت الرعاية النفسية واالجتماعية-
التأكيد على توسيع وتطوير األحباث العلمية املتعلقة باإلصالح و التأهيل فباستثناء األحباث املنجزة بكلية -

 .لتربية بالرباط فإننا نالحظ خصاصا كبريا يف هذا اجملالعلوم ا
 .األخذ مبعايري الفحص والتصنيف يف توزيع الرتالء داخل املؤسسات السجنية-
 .إحداث بدائل للعقوبات القصرية املدة بالنظر لآلثار السلبية اليت ختلفها هذه األخرية على احملكوم عليهم-
هين وتطوير برامج التعليم وذلك لتحسني ظروف عيش الرتالء من تقوية نظام التدريب والتكوين امل-

 .خالل توفري ظروف اكتساب حرف ومهن متكنهم من مواجهة الظروف االقتصادية خارج السجن
 .تقوية برامج الوعظ واإلرشاد الديين ملا هلا من تأثري مباشر وكبري على نفسية اجلاحنني-
اعدة املفرج عنهم على مواجهة الظروف اليت كانت سببا يف األخذ بالرعاية الالحقة لإلفراج ملس-

  .احنرافهم وبالتايل احلد من حاالت العود إىل اإلجرام
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