
 الحسبة و ا لضبط  : بین التشریع اإلسالمي والقانون الوضعي
  

  
  

  
 بقلم السید أمحد بن محیدة (*)

  
من مجاال یشكل والذي كمفهوم الضبط اإلسالمي، بالقانون العام معناها في الحسبة، تتضمن               
مفهوم مع متطابق غیر الحسبة مضمون وأصبح التطور، بفعل تغیر المفهوم هذا لكن               مجاالتها.

 الضبط وخاصة في العصر الراهن.
  

" كلمة الدول)، بعض حسب النوظمة أو التنظیم أو (التقنین الضبط لمصطلح كمقابل              واخترنا
وانطلق والفرنسیة. األنجلیزیة اللغتین في تقریبا المعنى نفس تتخذ والتي "Régulation           
باقي إلى منه وانتقلت الغرب دول اجتاحت التي الخوصصة موجة مع وتوسع بها               االستعمال

 الدول، خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة بمقتضى اتفاقیة مراكش سنة 1994.
  

القرن ثالثینیات إلى كمفهوم الضبط استعمال یرجع المتوفرة، التاریخیة المعطیات            وحسب
فإن المستهلك، وحمایة المنافسة (تأطیر) تنظیم على اآلن یركز المفهوم هذا كان وإن               العشرین،
األمریكیة السوق وخاصة احتكاریة سوق حراسة في ینحصر كان األسواق، تحریر قبل              الضبط

."ATT"[1]  التي كان یسیطر علیها فاعل وحید وهو شركة 
  

وهي ،"ATT" جانب إلى الجدد الفاعلین من عدد دخول للهاتف، األمریكیة السوق              وعرفت
لم بحیث المستهلك، على تداعیاتها انعكست ما سرعان فوضى، حدوث إلى أدت التي               الوضعیة
– البیني (الربط الشبكات بین الربط استعمال الوقت، ذلك في التقنیة الناحیة من ممكنا                یكن



في اشتراكات على یتوفر أن الشركات، إلحدى زبون على لزاما كان مما ،(Interconnexion             
 الشبكات األخرى، إن هو أراد االتصال بمشتركیها.

  
األشكال، من بشكل لها یضمن ألنه عنه، ودافعت االختالل هذا "ATT"من شركة استفادت               وقد
عكس المناطق، كل صعید على شبكتها توسع من مستفیدة المتحدة، الوالیات في السوق               احتكار
إمكانیة شبكتها، في للمشتركین تضمن لكي فقط، المناطق بعض في المتواجدة األخرى              الشركات
" شركة غدت الطریقة، وبهذه الجغرافي. تواجدهم عن النظر بغض المشتركین كل مع              التواصل
على الحفاظ بكیفیة یتعلق كبیر هاجس األمریكیة، الدولة لدى خلق مما السوق، في الوحیدة "ATT               

  مصلحة المستهلكین وضبط أثمان الشركة المحتكرة.
  

بها أنیط خاصة، كهیئة "FCC" لالتصاالت الفیدرالیة اللجنة إحداث تم األهداف، هذه لبلوغ               وسعیا
المستهلكین. یؤدیها التي األسعار في المغاالة عدم على والسهر ""Régulation الضبط             وظیفة
موجودة. غیر المنافسة دامت ما وحید فاعل تتبع في المرحلة، هذه في الضبط عملیة هدف                 وتحدد
انتهى أن إلى بها، تتمتع كانت التي االحتكار وضعیة بسبب للطعون هدفا "ATT" ظلت                وقد
بتفكیك قضى والذي ،GREEN غریین القاضي ید على العلیا، المحكمة من قرار بصدور               األمر

  شركة  "ATT" إلى عدة شركات جهویة.
  

سنة المنطلقة العالمیة، التجارة حول المفاوضات فیها تجرى كانت فترة في التفكیك هذا               وتم
باتفاقیة توجت والتي ،"GATT" ب اختصارا المعروف العالمي، التجارة نظام إلصالح 1976            
لقطاع الخوصصة عملیات من موجة ذلك بعد تلتها الذكر، سبق كما 1994 سنة               مراكش
سنة من ابتداء التحریر مبدأ األوروبي االتحاد خاللها من تبنى الدول، من العدید في                االتصاالت
سوق وفتح االحتكار أنهى الذي ،96-24 القانون بإصدار التغییرات هذه المغرب وواكب ،1998             

 االتصاالت أمام المنافسة ومبادرة القطاع الخاص.
  

فتح قرار وراء من الدول من العدید تحقیقها إلى یطمح كان التي األهداف أهم بین من                  ولعل
منافسة لممارسة المناسبة البیئة توفیر في شك، دون من یكمن الخاصة، المبادرة أمام               السوق
توجیه من كذلك وتمكن الوطني التراب مجموع على الخدمات توفیر تضمن الفاعلین، بین               نزیهة
إنتاج مجال في واالبتكار التجدید عن الدائم البحث طریق عن التخفیض من مزید إلى                التكالیف
التقدم تحقیق شأنها من فاعلیة، أكثر تكنولوجیات ابتكار في والتنافس الخدمات             وتسویق
یقترن التجاریة األسواق في الفاعلین تعدد أن غیر المستهلكین. على بالنفع یعود بما               التكنولوجي
entente" " بالمنافسة المضر التجاري التواطؤ منها لالنحراف، مظاهر عدة بروز             بإمكانیة
مهیمن فاعل ونشوء ""CARTEL االحتكاري الطابع ذات االقتصادیة          illiciteوالتمركزات

 یستغل هیمنته على حساب المنافسین اآلخرین، إلى غیر ذلك.
  



على تعمل للضبط هیئات بإحداث الدول قامت االنحراف، مظاهر من ولغیره سبق لما               وتفادیا
الوالیات في الضبط مجال وانتقل السوق، في الشریفة المنافسة لممارسة المناسبة الظروف              إیجاد
هذا وشكل معا، فاعلین عدة ضبط إلى  "ATT" هو وحید فاعل ضبط من األمریكیة،                aالمتحدة

."FCC"  اإلجراء تحوال جوهریا في وظیفة 
  

وتعقد اإلسالمي المجتمع لتطور موازیة تطورات اإلسالم في الحسبة عرفت أخرى، جهة              من
موضوع تناولوا من كل أن بحیث الكریم، القرآن في للحسبة القانوني األصل ویوجد               عالقاته.
یعتبر والذي المنكر'، عن والنهي بالمعروف 'األمر مبدأ یجسده أصلها أن على متفقون               الحسبة

 أحد الدعامات األساسیة التي یتمیز بها الدین اإلسالمي.
  

سورة من 157 اآلیة في ورد كما الكریم، القرآن في علیه والحث المبدأ هذا ذكر                 وتعدد
عن وینهى بالمعروف یأمر وسلم، علیه اهللا صلى محمد النبي أن صراحة تفید التي                األعراف،
ِفي ِعنَدُهْم َمْكُتوًبا َیِجُدوَنُه الَِّذي اْألُمِّيَّ النَِّبيَّ ُسوَل الرَّ َیتَِّبُعوَن (الَِّذیَن  : اآلیة هذه تقول حیث                 المنكر،
َعَلْیِهُم ُم َوُیَحرِّ یَِّباِت الطَّ َلُهُم َوُیِحلُّ اْلُمنَكِر َعِن َوَیْنَهاُهْم ِباْلَمْعُروِف َیْأُمُرُهم َواْإلِنِجیِل             التَّْوَراِة

  اْلَخَباِئَث) .
  

حاول والتي اآلیات، من العدید خالل من الكریم القرآن في المباشر مصدرها الحسبة               وتجد
تحت كتابه في الهادي، محمد بن صادق الرحمان أبي المؤلف أشار إذ بها، اإلحاطة                البعض
على الكریم القرآن في الحسبة ورود هجریة، 1433 الریاض الحسبة' آیات مع 'وقفات               عنوان

 مستوى ثمانیة عشرة آیة.
  

األمر هو ذلك، إلى اإلشارة سبقت كما محورها أن وغیرها، اآلیات هذه في المتأمل                 ویالحظ
جاء كما الناجحة األمة بقیام إال یتأتى أن یمكن ال الذي األمر وهو المنكر، عن والنهي                  بالمعروف
أمة خیر (كنتم : صراحة عمران آل سورة من 110 اآلیة تنص بحیث الكریم، القرآن                 في
األمم من خیر أمة عن الحدیث یمكن وال المنكر) . عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس                أخرجت
واالقتصادیة. واالجتماعیة الدینیة عالقاتها في بالتوازن تتمتع األمة هذه كانت إذا إال              األخرى،
مرات، عدة ورد ما ومنها والمالیة، التجاریة المعامالت تتناول آیات الكریم القرآن في ورد                وقد
بالقرآن جاء كما شعیب الرسول فنهاهم المیزان، یخسرون كانوا الذین شعیب، الرسول قوم               كمدین
بعد األرض في تفسدوا وال أشیاءهم الناس تبخسوا وال والمیزان الكیل (فأوفوا              الكریم:
حیث وضوح، بكل ذلك المطففین سورة تشرح كما األعراف، سورة من 185 اآلیة               إصالحها...)
َوِإَذا َیْسَتْوُفون النَّاِس َعَلى اْكَتاُلوا ِإَذا الَِّذیَن ِلْلُمَطفِِّفیَن (َوْیٌل  : منها 3 و 2 و 1 اآلیات في                    ورد

 َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُیْخِسُروَن) .
  

الربا موضوع تتناول التي واآلیات استعمالها. وحرم الربا عن اإلسالم نهى المالي، المیدان               وفي
سورة من 29 اآلیة على سنقتصر التحریم، هذا على ولالستدالل وكثیرة. عدیدة الكریم القرآن                في



عن تجارة تكون أن إال بالباطل بینكم أموالكم تأكلوا ال آمنوا الذین (یأیها : فیها ورد حیث                   النساء،
تم إن المضرة الممارسات من وغیرهما والتدلیس الغش وجود عن یدل ما وهو منكم) ،                تراض
في حتى وذلك المتعاملین، بین الرضا إلى تفضي ال الممارسات هذه لكون بالباطل، المال                أكل

 القانون الوضعي.
  

فإنها اإلسالمیة، الدولة تطور مع علیه صارت الذي بالمعنى مذكورة غیر الحسبة كلمة كانت                وإذا
مورست قد العامة، واآلداب النزیهة الممارسات حمایة وكذا المستهلك حمایة إلى یرمي              كنشاط
المدینة سوق في الطعام باعة ألحد نهیه ولعل وسلم. علیه اهللا صلى محمد النبي عهد                 على
المبتل یضع أن وأمره األعلى، في والجاف األسفل في منه مبتل هو ما وضع عن                 المنورة،

 ظاهرا لعین المشتري، لخیر دلیل على مراعاة اإلسالم لهذه األخالقیات في جمیع التعامالت.
  

كما الشفافیة بمفهوم والسالم، الصالة علیه الرسول التزام على یدل فإنما شيء، على هذا دل                  وإن
كلف وسلم، علیه اهللا صلى محمد النبي أن الذكر وجب السیاق، هذا وفي الیوم. علیه متعارف                  هو

 عمر وغیره من األشخاص بممارسة الحسبة ولم تنقطع منذ ذلك الحین.
  

غیرها، دون المهمة بهذه القیام له عهد شخصا المامون الخلیفة عین العباسیة، الدولة عهد                وعلى
ما وضع المدینة سوق في الطعام باعة أحد أن له یتبین لكي العمل، في وصرامته الفقهیة                  لمعرفته
مما المشتري، لعین ظاهرا المبتل یضع أن فأمره األعلى، في والجاف األسفل في منه مبتل                 هو

 یشكل التزاما بما یسمى الیوم بالشفافیة حتى في فترة ما بعد موت الرسول (ص).
  

والعلماء، الفقهاء موضوعها في وألف المغرب، ومنها األصقاع جمیع في الحسبة مورست وقد               
العالمة نذكر مؤلفاته، في تناولها من أبرز ومن المئات. عددها یفوق المؤلفات من               العدید
األندلس فقهاء من العدید أن كما الغزالي، اإلمام وكذا 'المقدمة' مؤلفه في خلدون ابن                والمكتشف
أسماه مؤلفا وأصدر الحسبة، مارس الذي السقطي اإلمام منهم نذكر الحسبة، موضوع              تناولوا
والحرفیین التجار بعض طرف من للغش تمارس كانت التي الحیل فیه جمع الحسبة'،               'آداب

 كالجزارین وغیرهم.
  

ذلك إلى یشیر كما محتسب، على تتوفر المغرب مدن جمیع كانت الحمایة، قبل المغرب،                 وفي
 المؤلف التالي :

([LA HISBA AU MAROC : hier et aujourd’hui, Michel Zirari Devil[2) 
  

  
الحسبة استعمال تراجع مجتمعي، هو وما اقتصادي هو ما منها األسباب، من العدید               وبفعل
الشریف الظهیر بتنفیذه الصادر 02-82 القانون جاء أن إلى المذكورة، الفترة خالل              والمحتسب



7 بتاریخ 3636 عدد الرسمیة بالجریدة (1982 یونیو 21) 1402 شعبان  28 بتاریخ 1-82-70              
األول الفصلین في المحتسب اختصاصات بعض حصریة، بكیفیة حددت وقد .1982             یولیوز

 والسادس، كما تم إسناده اختصاصات أخرى بموجب الفصالن السابع والثامن.
  

التطور أن ویبدو قبل. من األمر علیه كان كما واسعا یعد لم المحتسب تدخل مجال أن                  ویالحظ
في البالغ األثر له كان االقتصادیة، والتعقیدات التكنولوجي والتقدم التجاریة المنتجات عرفته              الذي

 تراجع استعمال الحسبة كمفهوم وكمعاملة.
  

وأمناء المحتسب باختصاصات والمتعلق 1982 سنة الصادر 02-82 القانون مجيء            وقبل
السلطة، رجال لفائدة المحاسب اختصاصات من بعضا اقتطعت أخرى نصوص ظهرت             الحرف،
هي والمحتسب، الحسبة تدخل مجال من قلص الذي التشریع لكن ما. حد إلى تدخله مجال                 فضاق
سنة الصادر القانون مع البدایة فكانت المحلیة، الجماعة رئیس الختصاصات المحددة             األحكام
الصادر 113-14 رقم التنظیمي القانون أحكام وتبعته المحلیة، بالجماعات والخاص 1976           
بالجریدة (2015 یولیوز 7) 1436 رمضان 20 بتاریخ 1-15-85 رقم الشریف الظهیر              بتنفیذه

 الرسمیة  عدد 6440 بتاریخ 18 فبرایر 2016.
  

اختصاصات یمارس الجماعي المجلس رئیس أن على القانون، هذا من 100 الفصل نص               وقد
أو أمرا أو ترخیصا تتضمن فردیة، شرطیة وتدابیر تنظیمیة قرارات بواسطة اإلداریة،              الشرطة
إلیه أضافت كما المرور، وسالمة العمومیة والسكینة والنظافة الصحیة الوقایة میادین في              منعا
استثنت القانون، نفس من 110 المادة لكن التعمیر. مجال في أخرى اختصاصات ،101               المادة
في یبقى المحتسب لكن عنه، ینوب من أو المدینة أو اإلقلیم عامل لفائدة هامة اختصاصات                 عدة

 كل األحوال بعیدا عن هذه المجاالت.
  

بتنفیذه الصادر والمنافسة، األسعار بحریة المتعلق 99-06 القانون أحكام تغیرت جهتها،             من
الذي ،2000 یونیو 5 لــ الموافق 1421 األول ربیع 2 بتاریخ 1-00-225 رقم الشریف                الظهیر
والمنافسة، األسعار بحریة المتعلق 12/104 القانون بمقتضى منه عدیدة فصول            ألغیت

 الصـــادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم
المذكور اإللغاء جاء وقد ،2014 یونیو 30 ل الموافق 1435 رمضان 2 بتاریخ 116-14-1                

 على الخصوص في المادة 110.
  

القانونیة األحكام بفعل اختصاصاتها فإن قائمة، ظلت قد المحتسب مؤسسة كانت فإن              وهكذا،
و/أو التقلیدیة الصناعة ومنتجات خدمات وأثمان جودة مراقبة في محصورة ظلت             المتالحقة،
مجال إلى أقرب غدت أنها فتبدوا والنظافة، والمشروبات الغذائیة المواد أما الفالحیة،              المنتجات

 تدخل رئیس المجلس الجماعي.
  



وظهرت المحتسب، تدخل ومجال دور تقلیص التشریعیة، التطورات هذه نتائج من كان              وقد
جانب إلى یمارسها عامة، صالحیات ذي كجهاز المنافسة مجلس أهمها جدیدة وهیئات              مؤسسات
الذي القطاع وهو المعلومات، وتكنولوجیا االتصاالت لقطاع بالنسبة الشأن هو كما خاصة،              هیئات
السالف 96-24 القانون بمقتضى المحدثة المواصالت، لتقنین الوطنیة الوكالة ضبطه على             تشرف

 الذكر.
  

على حاصل القانون . مارس مدرس , أمحد محیدة بن السید (*)          

يف املشرتك اإلنساني "الرتاث موضوع حول القانون يف DES           شهادة

كلیة يف 1989 عام األطروحة نوقشت الفضائیة".         االتصاالت

احلسن جبامعة واالجتماعیة واالقتصادیة القانونیة       العلوم

 الثاني

  
 

 

American Telephone & Telegraph : 
[1]

 

 [2] : متاح على األنترنیت.
 


