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 مكافحة جرائم الكراهية والتمييز العنصري يف الفضاءات الرايضية املغربية 
 املتعلق مبكافحة العنف    09.09)قراءة متقاطعة على ضوء القانون رقم 

 يف املالعب الرايضية ابملغرب( 
 *  1صاحل قمران  

 طالب ابحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية  1
 - اململكة املغربية   - الرابط  -جامعة حممد اخلامس -واإلقتصادية واإلجتماعية أكدال  

qamransalah@gmail.com 

 
 

 12/2021/ 26اتريخ القبول:           12/2021/ 19:  االرسال اتريخ 
 لخص:  امل

املرتبطة   اإلجرامية  الظاهرة  وتطويق  حماربة  جمال  يف  مقدرة  تشريعية  جمهودات  املغريب  املشرع  بذل  لقد 
ابملمارسة الرايضية، فبعد تدخل املشرع حملاربة العنف يف املالعب الرايضية والتصدي للتعاطي غري املشروع  

اصرة حملالركب التشريعي العاملي  للمنشطات وتطويق جرائم الفساد يف الرايضة، أضحى من الالزم مسايرة  
جرائم أكثر خطورة، من قبيل جرائم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية يف الفضاءات الرايضية والسب  
والقذف والتلفظ بعبارات انبية ال متت لألخالق والروح الرايضية بصلة، وهي أفعال جرمية آمثة متثل الوجه  

حدى متظهرات اجلرمية املاسة ابلسالمة املعنوية للفاعلني يف  إرايضة وهي  القبيح واملنحرف عن مثل وقيم ال
املشهد الرايضي ملا هلا من أتثري سليب وضرر فادح على اإلعتبار الشخصي للفاعل الرايضي ومسعة اهليئات  

 املدبرة للرايضة. 
املتعلق    09.09قانون رقم  وتبعا لذلك فإن هذه املقالة العلمية تستند على القانون اجلنائي وضمنه  ال     

ابعتبار القانون هو مدخل السياسة اجلنائية وعنواهنا واملعرب    - مبكافحة العنف يف املالعب الرايضية ابملغرب
للجوانب التجرميية  ابلتحليل والدراسة من زاوية علمية متخصصة    وذلك عرب التطرق- عنها وعن تفاصيلها  

 

 mqamransalah@gmail.coمييل: ، اإلصاحل قمران املؤلف املرسل:  *
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ابملعنوايت والنفس البشرية احملماة واحملصنة  الضارة    ذه اجلرائم اخلطرية  ليات الردع والعقاب هلآوالعقابية وحتليل  
بغاية حتصني   كافة الصكوك الدولية حلقوق االنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة  ابملقتضيات الواردة يف  

 الرايضة ومتنيعها من اجلرمية بكافة أشكاهلا ال سيما جرائم التمييز العنصري والكراهية. 
    .مجال الرياضة –جرائم التمييز  العنصري و الكراهية   -مكافحة : مات المفتاحية بالعربيةالكل

 
 : تقدمي    

والتعـــارف بيـــن كـــــافة أعــراق وأجناس كوكب  أداة لتوحيد الشعوب وتقارهبا  وما زالت  كانت الريـــــاضة        
  وإشاعة مبادئ السلم والسالم ونبذ الكراهية والعنصرية  والروح الرايضية ونشر األرض، حاملة لقيم التسامح 

عاكسة ملنظومة قيم املواطنة والتضامن واإلنفتاح اليت    ، والعدوانية وكافة متظهرات العنف املقيت واملستهجن 
انسجاما مع رؤى وأحالم    اإلرهاصات األوىل لفلسفة الرايضة يف نبلها وطهر مبادئها املؤسسة   شكلت منصة 

، مكرسة أمهية التنافس الشريف ومرامي وأهداف ابعثي ومؤسسي احلركة الرايضية األوملبية العاملية وروادها
قتصادي وابلنظر ملا  ها اإلالذي يعترب أهم ركيزة من ركائز أخالقيات التنافس الرايضي، لكن مع ازدايد دور 

العلنية واخلفية أ من أموال و   تدبريها   يصرف يف  الضروس  فلكية واحلروب  تدار خلسة يف    رصدة مالية  اليت 
وأتمني حقوق النقل  رقى املسابقات العاملية أ  استضافةيف   دهاليز وكواليس الرايضة العاملية بغرض نيل السبق

الدول  التلفزي   الثمن  ةرايضي ال  اإلنتصارات  النتزاعوميل  املرضية وشعارات    مهما كلف  النرجسية  بدواعي 
والقطري وحلساابت سياسوية ضيقة الوطين  لإلنتماء  الرايضة ومدبري    ، جوفاء  نزوع مشاهري  عالوة على 

الشأن الرايضي الستعمال اإلجناز الرايضي وسيلة للثروة ولو على حساب قيم الرايضة ومثلها، مل يكن جماال  
للمجشعني الرايضيني عرب    - نح الرايضة أحياان بصورهتا هاته املخرتقة بكافة مظاهر اجلرمية  ألن مت -ممكنا  

القاصرين واألحداث واليافعني والشباب أمثلة رايضية لإلهتداء واإلحتذاء هبا منوذجا  العامل وغالبيتهم من 
علني يف املشهد الرايضي  للخلق الرايضي الرفيع بل أهنا على العكس من ذلك  متاما ظل ومازال بعض الفا

يشكلون قنوات وبواابت وفتيل لتأجيج اإلحتقاانت واملواجهات يف الفضاءات واملالعب الرايضية وتغذية  
أفعال وجرائم متس صراحة ابلسالمة املعنوية   التمييز والكراهية والسب والشتم والقذف وغريها من  أفعال 

أن التمظهرات اجلرمية األخرى املرتبطة ابملساس ابلسالمة    ملكوانت املشهد الرايضي عامليا ووطنيا، ال سيما 
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ورمي   والتخريب  والتعييب  واإليذاء  العنف  قبيل  من  العامة  املمتلكات  من  والنيل  لألشخاص  اجلسدية 
املقذوفات والشهب النارية واملفرقعات املؤذية قد فعلت فعلتها وأصبحت أفعال جرمية شبه مألوفة تصلنا  

وآاثرها الكارثية واملدمرة كل يوم على امتداد خريطة وجغرافية املمارسة الرايضية عرب العامل إن  نوازهلا وأخبارها  
 على مستوى اهلواية أو على مستوى اإلحرتاف الذي يهم رايضة املستوى العايل أو النخبة.  

ركة الريــــاضية الـــدولية  وإذا كان أقصى ما كان حيلم به البناة واملؤسسون األوائل للحركة األوملبية ومنظروا احل  
القيم واملثل    منظومةوتكريس    أن يشهــدوا فقــط حتقـــــق حلمهم بدوام واستمـــرارية النشاط الرايضي ودـيناميته

فإهنم بكل    ، خيطون جدادة املبادئ ومرتكزات الرايضة يف مهدها وصورهتا األوىل  الرايضية اليت اندوا هبا وهم  
ون أن تتبوأ الرايضة هذا اإلشعاع الالفت واإلقبال اجلماهريي املنقطع النظري خاصة من  أتكيد ما كانوا يتصور 

ألهنم بكل    ،حنراف واجلرمية الرايضة بعديد من صور اإل  وماكانت خميلتهم تتصور أن خترتق  الناحية اإلقتصادية 
، لكن الواقع الرايضي العاملي  صورهايف أرقى جتلياهتا وأنبل  والروح الرايضية  بساطة كانوا دعاة لقيم الرايضة  

الفضاء الرايضي أضحى اليوم املكان املناسب  والوطين ينبأ بصورة يقينية ال جمال للشك فيها أو اإلرتياب أن  
للكثري من اخلارجني عن القانون والقيم اجملتمعية، فخالل كل تظاهرة رايضية يستمع  اجلمهور وكل مكوانت  

فاظ انبية وعبارات التمييز العنصري والتحريض على الكراهية والسب والقذف املشهد الرايضي لكلمات وأل 
بوا اجلرائم يف الفضاء الرايضي  ــــومرتكومؤججوا الكراهية والتمييز العنصري  واإلهانة، فقد ابتكر مثريوا العنف  

 . معجما ال أخالقيا عنوانه لغة هجينة ضد القيم اجملتمعية واآلداب العامة
لتاريخ الرايضي بنوازل مؤملة وجارحة من نوازل وقضااي التمييز العنصري والكراهية يف املالعب  وقد حفل ا   

العاملية، ابعتبارها شكلت اجلانب املظلم من اتريخ الرايضة العاملية وأفصحت عن وجهها املريض، نقيضا  
ضية أو على مستوى أخالقيات  واضحا لدورها امللهم يف إبراز املواهب الرايضية سواء على مستوى الفرجة الراي

التشجيع الرايضي احلامل للمعاين اإلنسانية ولثقافة الشعوب احلية اجملبولة على تقدير اآلخر واحرتامه، وقد 
خلفت ابلفعل جروحا ال تنسى وال تندمل بسهولة ألهنا متس عمق وجوهر املشاعر اإلنسانية ، ومن أمثلة  

بكافة أشكاله  ومنهم العبني حمرتفني مغاربة نذكر منهم مثاال ال حصرا  مشاهري الرايضة الذين تعرضوا للتمييز  
(، الالعب اإليطايل ماريو ابلوتيلي )امللقب بسوبر ماريو عند عشاق  2014الالعب الربازيلي دانييل الفيس )

ييز  ( الذي أصبح فيما بعد سفريا ملكافحة كل أشكال التم 2013الكرة (، الالعب الغاين  برانس بواتينغ  )
( الغيين كيفني كونستانت  الالعب   ، القدم  الدويل لكرة  املتحدة واإلحتاد  (،  2013العنصري لدى األمم 
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إبيوي ) اميانويل  الغاين  لبشرته  2011الالعب  املياه  الذي رشقته اجلماهري برتكيا ابملقذوفات وقارورات   )
قليد أصوات القرود من مدرجات  ( الذي واجه ت2006السوداء، الالعب الكامريوين الشهري صمويل إيتو )

(، الالعب الكامريوين  بول جورج 2012مجاهري سرقسطة اإلسباين، الالعب اإليفواري ديديي زوكورا )
(، الالعب السينغايل اباب كويل ديوب، الالعب الفرنسي امكولو كانيت ذو األصول املالية،  2014نتيب )

يوان مانشسرت  العب  إيفرا  ابتريس  الفرنسي  روبريتو كارلوس  الالعب  الربازيلي  الالعب  اإلنكليزي،   يتد 
والالعب الفرنسي صامويل امتييت، هؤالء الالعبني من جنوم الكرة العاملية وأساطريها واجهوا وحتملوا العديد 
من وسائل التمييز املستعملة ضدهم ومنها  تقليد أصوات القرود ورمي املوز وصفارات اإلستهجان  على  

شرة السوداء وعبارات ذات احلمولة التمييزية من قبيل " الزجني اللعني"  و"الزجني القذر"   أساس العرق والب
 و"احلثالة السوداء" وغريها من تعابري الكراهية والتمييز ضد اآلخر. 

تاريخ الزيارة    https://www.youtube.com/watch?v=UMGF00Jt-v4  2020/ 02/06)ينظر :  

12/01 /2021  .) 

وإذا كان مصري هؤالء الرايضيني من عمالقة ومشاهري الرايضة العاملية ، فإن الالعبني احملرتفني املغاربة ال             
اللون   إيطاليا، هولندا واجنلرتا وتركيا مل يسلموا من تصرفات متييزية ضدهم بسبب  اسبانيا،  سيما بفرنسا، 

(  2011واألصل الوطين اإلفريقي والعريب حتديدا ، ومن بينهم الالعب املغريب كمال شافين )  واملعتقد الديين
حينما خاطبه حكم مساعد يف مباراة ابلدوري الفرنسي بعبارة عنصرية " ابتعد أيها العريب" ، الالعب عبد 

، وكذلك حكيم ( الذي هتفت ضده مجاهري فريق ميتز الفرنسي ب" الزجني القذر " 2008السالم وادو  )
زايش الذي تعرض هلجوم عنصري من الصحافة اهلولندية حينما اختار اللعب للمنتخب املغريب، وآخرون  
كالالعب يونس بلهندة، الالعب رومان سايس، نبيل درار، منري احلمداوي، مث احلادثة الشهرية لالعب  

إليطالية " بعدما مسع عبارة عنصرية  مهدي بنعطية الذي انسحب مباشرة من مقابلة تلفزية على قناة "راي ا
 " أيها املغريب احلقري". 

هذا وتعترب بعض الدول ابلفعل حاضنات لألفعال التمييزية والتحريض على الكراهية يف اجملال الرايضي             
القدم لكرة  الدويل  ابإلحتاد  حدا  مما  وغريها  وتركيا  وفرنسا  وإيطاليا  اسبانيا  من    (FIFA)خاصة  وغريها 
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للعنصرية   ال   " شعار  لرفع  الرايضية  الدولية  واللجن  العاملية  الرايضية   SAY NO TOاإلحتادات 
RACISM    .لنبذ أي مظهر من مظاهر العنصرية اليت اجتاحت املالعب الرايضية " 

إسوة  املغريب الذي ذهب    ملشرع اجلنائي ويف هذا االطار حتركت التشريعات الوطنية يف كل البلدان ومنها ا        
  لتجرمي أفعال التحريض على التمييز العنصري والكراهية   إىل إفراد نصوص جترميية زجرية   ابلتشريعات املقارنة

 ، كما سنتطرق له عند حتليلنا ملنطوق املواد اجملرمة يف حينه. 
التخصيص أن            الرايضي على وجه  القانونية والتشريع  اعترب االخصائيون واملهتمون ابملادة  لإلشارة فقد 

القانونية   اآللية  نوعية إبحداثه هذه   املغريب قد خطا خطوة تشريعية مهمة تشكل إضافة  املشرع اجلنائي 
، املتعلق مبكافحة  09/09سنه القـــانون رقم    الزجرية ملواجهة الظاهرة اإلجرامية يف اجملال الرايضي من خالل 

بتـنــــفيذه   الصــــادر  املالعب،  رقــــالظعنف  الشريف  مج  29خ  ــاريـــــبت1.11.38م  ــــهري  اآلخــــمن   رةــــادى 
ف ــنــرائم العــــرد جل، وأدجمه ضـــمــــن املـــجموعة اجلـــنـــائية املغـــربية احلـــاليــــة، حيــث أفـــ( 2011يونيو2)1432

أو  ــبـــاملاء  ــــــأثن أثـــية أو مبنـــرايضالــاهرات  ـــظــــتالـــارايت  أو  بـــنــــاسبتها  املـــــث هـــ اء  التظــــباريـــذه  اهرات  ــــات أو 
الثـــا كامـــرعـــف )الفرع  مـــال  عـــاين  حتت  امل  : نوانـــكرر(  العنف  التظـــامل  أثناء رتكب  ـــ"يف  أو  اهرات  ــــبارايت 
،  ن العام" ــــون "يف اجلناايت واجلنح ضد األمــــس املعنـــاب اخلامـــــن البـــــضم"، وذلك   ية أو مبناسبتها ـــرايضـــال

، مت نشـــــره ابجلريدة 19-308إىل الفصل    1-308مشتمال على تسعة عـــشرة فصال قانونيا من الفصل  
 09.09أضـــيف هذا الفـــرع مبقتـــضى املــادة األوىل من القانون  وقد  ،   2011يونيو    30ية بتاريخ  الــــرمس

، واملتضمن ملواد قانونية هتم  مكافحة عنف املالعب ومنها مواد قانونية  املتعلق بتتميم جمموعة القانون اجلـــنائي
ب والقذف وغريها من اجلرائم املاسة ابإلعتبار  تتعلق حصرا بتجرمي ومعاقبة جرائم الكراهية والتمييز والس

 الشخصي لكل مكوانت املشهد الرايضي. 
وحماولة منا لإلحاطة جبوانب هذا املوضوع، فإن هذه املقالة العلمية تقارب من    واستنادا إىل كل ماسلف           

حمور متخصصة  علمية  قانونية  بسالمة    زاوية  املاسة  املغربية  الرايضية  املالعب  يف  املرتكبة  األفعال  جترمي 
بحث األول(  )امل   التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية األشخاص املعنوية من خالل التطرق  لتجرمي  

يف الفضاء الرايضي    لآلداب واألخالق العامة القذف والسب والتفوه بعبارات منافيةوحتاول أتطري جرائم   
 )املبحث الثاين(.  
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 : التحريض على التمييز العنصري والكراهية املبحث األول : جترمي 
واليت حتولت حاليا مبقتضى القانون إىل أفعال جمرمة،  لكل هذه السلوكات الشاذة والالمدنية    استباقا            

فكر دعاة الفكر احلقوقي والقانوين يف كل هاته اجلرائم اليت تضرب يف الصميم معنوية اإلنسان وهتدر كرامته  
الكراهية   والتحريض على  العنصري  التمييز  أشكال  فإن حماربة كل  وبذلك  منها،  األمر    وحتط  تعلق  ولو 

املرجعي يف كل الصكوك الدولية حلقوق    اد مستندهحمتضنة لتظاهرات وأحداث رايضية، جتبفضاءات رايضية  
واملعيارية الدولية يف هذا اجملال واملرتبطة بـأجبدايت الشرعة الدولية يف ابب  اإلنسان وأن املمارسة اإلتفاقية  

تضمني نصه  ل هلته عن وعي وقناعة  واخنراط املغرب يف املنظومة احلقوقية الدولية أالقوانني الدولية اإلنسانية  
والصحافة جترمي النشر  وقوانني  اجلنائي  وقانونه  هلا    ا الدستوري  ورتب  األفعال  هلاته  القانوين  النص  بصريح 

، وذلك اعتبارا لكون منع التمييز خاصة التمييز العنصري  ونبذ الكراهية وحماصرة عقوابت مناسبة خلطورهتا
طة وعدم املساس ابإلعتبار الشخصي لإلنسان وعدم إهانته واحلط من  التلفظ بكلمات انبية عنصرية ساق 

أصلية، كونية عاملية  إنسانية    حقوقك   ، حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عاملياكرامته من صميم "
  ز واقتضاب إبجيا  وعليه، فإن اإلستئناس  (RAHMOUNI, 2011)  ."غري قابلة للتفويت أو التجزئة 

يعطينا فكرة حول القيمة املضافة لكل هاته  الدستورية واجلنائية    ابملواثيق الدولية احلقوقية والتشريعات الوطنية
أش مناهضة كل  غايتها  املرجعية،  التمـــالصكوك  الكراهيةييز  ـــكال  اليت والتحريض على  اليوم    ،  يف    نعاين 

مضامني هتافات اجلماهري وأانشيدهم  إال دليل على النزعة    وما،  استفحاال هلاشيوعا و مالعبنا الرايضية  
كان من األحرى أن تكون أرحاما ملخاض والدة التسامح الرايضي    التمييزية لألسف يف فضاءات رايضية  

وتعميما للفائدة ولكون أية دراسية قانونية حتليلية ال بد هلا أن تستند إىل         بدال عن الكراهية املقيتة،  
الدولية املرجعية مث حتليل ما تتضمنه النصوص  ، نورد فيما يلي قراءة  ة مرجعي  ص و نص موجزة يف الصكوك 

الوطنية بدءا من أحكام الدستور املغريب  ال سيما  ما يهمنا يف دراستنا املتعلقة بتجرمي أفعال التمييز العنصري  
 والتحريض على الكراهية على ضوء القانون اجلنائي املغريب. 
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مناهضة التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية يف الصكوك املرجعية الصادرة طلب األول:  امل
 عن األمم املتحدة : 

 : والتحريض على الكراهية النصوص الدولية املرجعية ملناهضة التمييز العنصري الفقرة األوىل: 
 خلطورة التمييز العنصري والتحريض على الكراهية  مبا ميثاله من هتديد مباشر للسلم اإلجتماعي   اعتبارا       

  ه ، فإن التفكري الكوين احلقوقي يعكس حقيقة ما بذلومن أتثري على معنوايت األشخاص واهليئات ومسعتهم
حىت يف الفطرة اإلنسانية     املسوغ ، ألنه من غري  املشرع الدويل من جمهودات ومساع مقدرة يف هذا املوضوع 

أو معتقدهم الديين وأن   عرقهم أو إثنيتهم أو لوهنم أو جنسهم  بناء على أصوهلم أو   يز البشرـــمة أن منــالسلي
قد وجدت  والكراهية  هاته التفرقة والتمييز    نفرق بينهم  ابلتحريض على الكراهية، خاصة أننا نالحظ اليوم أن 

من ذوي النفوس    ول البعض اليح  ،الرايضيةواملنافسات  مبناسبة التظاهرات  الرايضية  صارا داخل املالعب  هلا أن 
املريضة  النائمة  متييزية مرفوضة ومردودة على أصحاهبا مما يشكل خطرا    والضمائر  مترير هتافات ونداءات 

إاثرة ردود أفعال واحتقاانت ونشوء  لدورها املباشر أو غري املباشر يف  حقيقيا على متانة بنياننا اإلجتماعي  
أفعال العنف بكل أنواعها ومواجهات تتسم لألسف يف أغلبها  ابلدموية لكون فاعليها خرجوا عن النص  

 وعن أعراف وتقاليد املنافسة الرايضية الشريفة والتشجيع الرايضي السليم. 
سهاب والتفصيل يف ما تضمنته العديد ال مناص من القول أن مقام هذه الدراسة التحليلية ال يتسع لإل     

من الصكوك الدولية يف موضوع منع التمييز العنصري و نبذ التحريض على الكراهية بكافة أشكاله، حيث  
 من الصكوك الدولية األممية لذلك،  نذكر منها مثاال ال حصرا :    تطرقت العديد

؛ الفقرة الثانية(  - )املادة األوىل   ميثاق األمم املتحدة  -           
؛ (7 و 2– 1املواد: )  ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -       
 : ( 26 –  2 اتن:العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية: )املاد  -     

 ؛ (5و  4 -1املواد : اإلتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز: ) -      
و  1واإلعالن واملادتني )  التصدير العنصري:مجيع أشكال التمييز  ىاألمم املتحدة للقضاء علإعالن  -   

 ( ؛  2
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اعتمدت وعرضت  ( واليت 1 )املادة  تفاقيالدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرايضية اإل -               
كانون    10املؤرخ يف  40/64 رقم لألمم املتحدة قرار اجلمعية العامة  واإلنضمام مبوجبللتوقيع والتصديق 

 . 1985األول/ديسمرب 
وتكفي هنا اإلشارة إىل أن هذه املصادر احلقوقية الدولية قد تضمنت العديد من النصوص املانعة هلذه          

شريعاهتا  األفعال ابلرغم من طابعها غري امللزم حيث حتث هذه املرجعيات األممية الدول األطراف على مالءمة ت
الوطنية وتدعوها إلنتاج نصوص وطنية جترم هذه األفعال وتعاقب عليها وتضمينها يف تشريعاهتا علما أن  
أجهزة املعاهدات واإلتفاقيات الدولية قد أحاطت النشاط الرايضي الذي أضحى نشاطا إنسانيا كونيا وعامليا  

 ية  تتطرق حصرا  للمجال الرايضي .  ابحلماية عرب إصدارها رسائل أممية واتفاقيات وإعالانت دول
يف إطار ختليد اليوم الدويل  للقضاء على  سبق  لألمني  العام لألمم املتحدة    فقديف هذا السياق   و          

أن حذر من خطورة هاته اجلرائم مارس من كل سنة،    21التمييز العنصري الذي خيلده احملفل األممي كل  
ي ، سبق له  العنصر   على التمييز رسالة أممية مبناسبة اليوم الدويل للقضاء  يف الفضاءات الرايضية من خالل  

والواقع أن الرتكيز يف احتفال هذا العام على منع تسلل  ، بقوله : "2010مارس   16هها يوم الثالاثء يوجت
يستضيف فريقيا ستكون أول بلد أفريقي  ايف وقته متاما، ال سيما وأن جنوب  يتالعنصرية إىل الرايضة أمر ي 

والعمل على قطع الطريق على أي    ،مسابقة كأس العامل لكرة القدم اليت ينظمها االحتاد الدويل لكرة القدم 
تصرفات تنّم عن العنصرية أو كراهية الغري داخل املالعب أو خارجها خالل هذا احلدث اهلام هو مسؤوليتنا  

 مجيعا. 
نلّح يف          أن  يتوجب علينا  إنه  القول،  الرايضية سياسات  وقصارى  املنظمات  أن تعتمد مجيع   طلب 

 " نتصاف للضحااب. متشددة ملناهضة العنصرية وأطراً ملعاقبة مرتكيب احلوادث العنصرية واإل
:  )ينظر https://www.un.org/sg/ar(،ومن مثة فإن هذه الدعوة األممية20/10/2017اتريخ الزايرة   

على  16/03/2010 التحريض  ألفعال  التصدي  ضرورة   إىل  داخل    إشارة  الغري  أو كراهية  العنصرية 
الواقع ووفقا ملضامني هاته  ، حرصا على قيمة ومسعة  املالعب أو خارجها الرايضة اليت أضحت بضرورة 

األممية جماال لفئات جمتمعية عريضة على امتداد خريطة العامل من أجل التعبري عن مكنوانهتا ومواهبها    الرسالة 
الرايضية ومن غري املقبول أن تذهب سدى بفعل أهواء متييزية غري مسؤولة من طرف بعض اجلماهري اليت  

 ه احلضارة واملدنية ما بلغت.                                 جعلت من العنف وأفعال التمييز ونشر الكراهية أسلواب هلا يف زمن بلغت في 

https://www.un.org/sg/ar(ينظر
https://www.un.org/sg/ar(ينظر
https://www.un.org/sg/ar(ينظر
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إنه الدرس األممي البالغ يف داللته ورمزيته ومفاده أن أي سلوك متييزي مرفوض وينايف الفطرة السليمة         
رع الناس أو  والطبيعة اإلنسانية املبنية على احلرية واملساواة بني الناس، وأن هذا التمييز ال مربر له مهما  تذ

الدول أبي أساس كيفما كان، ولعل التاريخ اإلنساين حيتفظ أبن الدول اليت انصرت التمييز مل تعمر طويال  
وعزلت دوليا حىت رجعت عن غيها ونزعتها العنصرية التمييزية )جنوب إفريقيا منوذجا(، وتنفيذا لذلك فإن  

ــــاهضة العنف والتمييز والكراهية و منع إحلاق األذى  الدول ومنها املغرب بكافة أجهزهتا املختصة ملزمة مبنـ
ال سيما األذى املعنوي املاس ابإلعتبار والشرف الشخصي أبي إنسان ولعل احلماية القانونية تتجه إىل كل  

 املناحي والشؤون العامة املرتبطة حبياة اإلنسان ومنها الشأن الرايضي. 
وإذا كانت كل هاته النصوص احلقوقية الكونية قد أصلت وقعدت ملبدأ مناهضة التمييز والكراهية، فإن               

صداها قد وجد له مكاان يف وثيقتنا الدستورية املغربية والقانون املـــحدث للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان   
  ة التمييز والكراهية ؟ وقانوننا اجلنائي املغريب، تـــرى كيف تناولت هاته التشريعات مناهض

 : يف  املغرب    والتحريض على الكراهية النصوص املرجعية ملناهضة التمييز العنصريالفقرة الثانية :  
 : مناهضة التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية يف الوثيقة الدستورية املغربية -أ

ترقى بتصنيفها العاملي يف اجملال احلقوقي،  إذا كان املغرب حبق  بلد احلقوق واحلرايت ودولة تنشد أن         
فإنه من خالل تشريعاته حيارب ويناهض التمييز العنصري بكل أشكاله وصوره وجتلياته يف اجملال الرايضي  
واملشجعني  األنصار  أوساط  يف  التمييزية  النزعة  هاته  استفحال  من  خيشى  لكن  صارمة،  زجرية  بقوانني 

ملختصة تواكب بيقظة وحبزم وبدون هوادة وبتدخالت استباقية أي انزالق  الرايضيني، وعليه فإن األجهزة ا
 عن التشجيع الرايضي الصرف إىل سلوكات متييزية حمرضة على الكراهية مما يتناىف مع الروح الرايضية. 

نصت  جبدوى مناهضة التمييز والكراهية ، فقد    ي املغريب  الدستور يف هذا السياق وإمياان من املشرع          
س أو  ـــنــبب اجلـــمييز، بســـكال التــحظر ومكافحة كل أش " الفقرة الرابعة من تصدير الوثيقة الدستورية على

جتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي،  نتماء اإلتقد أو الثقافة أو اإلـــون أو املعـــالل
،  وهو نفس اإلجتاه (2011، املتعلق بتنفيذ الدستور ،  1.11.91لشريف رقم  )الظهري ا"،  مهما كان؛ 

الواردة بديباجة    األسباب من  14الفقرة  الذي كرسته      الذي أحدث مبقتضاه الشريف    الظهري  املوجبة 
"وحىت تظل بالدان منخرطة يف قيم عصرها ،وفية إللتزاماهتا الدولية  بقوهلا :    الوطين حلقوق اإلنسان  اجمللس
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ومواجهة كافة أشكال التطرف   يف جمال حقوق اإلنسان، مؤهلة لرفع حتدايت التحوالت والتغريات اجملتمعية، 
 .( 2011،  1.11.19رقم  )الظهري الشريف    والتعصب واإلنغالق واإلرهاب واإلقصاء والتمييز والكراهية "

جترمي  التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية يف املالعب الرايضية يف القانون اجلنائي  -ب
 : املغريب

 القاصرون واألحداث وقود اجلرائم الرايضية: - 1
اجلمهور أو اجملـــموعة    داخل  األفراد  من مميزات وخصائص اإلجرام الرايضي  أنه يعزى إىل تواجد بعـــض       

بل يلزم أن  فقط  فاجلمهور ال جيرم جملرد أن جيتمع    للســــلوك اإلجرامي، بيعياً  ــــداداً طـــأو استع  ـــالديهم ميـــل  ممن
الفعـــل اإلجـــرامي وفقا  إىل  اي أو مكتسبا ابلتلقني واحملاكاة والتقليد  نزوعا واستعدادا فطر يوجد بينه من لديه  

دافعة حمرضة على إتيان   مهيمنة فكرة   ى الفاعل دـــل توفر ـــأن ي  ملا اتفقت عليه كل نظرايت علوم اإلجرام أي 
األفعال اجملرمة واملخالفة يف  الفعل اجملرم اآلمث ال سيما القاصرون منهم إذ يشكلون فريسة سهلة إلتيان كل  

الفضاء الرايضي لعل من أسهلها بظنهم ومعتقدهم التلفظ والصياح بعبارات وهتافات عنصرية ومتييزية ال  
 ختلو من محوالت الكراهية واحلقد والضغينة لآلخر. 

، هذه الفئـــة  فاجلمهور الرايضي هبذا املعىن ابعتباره مشكال يف الغالب من األحداث والشباب واليافعني      
نــــوازع الـــرفض والتمنع والتمرد    العمـــرية بطبـــيعة تكــوينها الذهـــــين وحــــىت الفيسيولوجي غالبا ما تنحـــو حنو 

وضوابط ذاتية  يم  ـــقوفقا ليش  ـــعتواقة ألن حتيا وت   وحب الذات والنرجســـية وسطوة الفردانية وحب الظهور، 
أقراهنم مالذاً   وعمــرها،  تواكب سنهـــا  د اليـــادات وتقـــوع قيم اجتماعية    ، فيجدون يف  يتعايشون مع  حيث 

خمتلفة وأحياانً أكثر ميال للعنف والعدوانية واليت تربز بوضوح وجتلي حتت أتثري مؤثرات خارجية هي ضغوطات  
إال، فهو يف الغالب  اجلمهور ألن األصل يف هذا املتفرج أنه عادي وجرمه هو نتاج الصدفة واللحظة ليس  

حيث النزوع وامليل إلثبات  وضعف التجربة واخلربات احلياتية  إجرام األحداث نظرا لعامل السن وفرتة املراهقة  
ابلعنف املاسة ابلســــالمة  مما يفسر كثرة جرائم اإلعتداء  والكينونة والتميز،    وإاثرة انتباه اآلخرين ابلوجود الذات  

 وأساسا اجلرائم املاسة ابلسالمة املعنوية للفاعلني يف املشهد الرايضي.  اجلـــــسدية لألشــــخاص
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إليه                تشري  ما  املغربية  الرايضية  املالعب  جرائم  يف  بقوة  واألحداث  اليافعني  تورط  يربز  ما  ولعل 
اإلحصائيات سواء على املستوى الدويل أو الوطين، فاألحداث والقاصرون هم وقود جرائم املالعب الرايضية  

نات والعبارات النابية أثناء  والفاعل األساسي يف نشوب العديد من اإلحتقاانت واملواجهات العبثية واملالس
الرغبة اإلندفاعية الطفولية إلثبات الذات   التشجيع الرايضي واليت ال ختلو من كراهية ومتييز لآلخر حبكم 
أمام   سيما  ابلعظمة ال  املؤقت  والشعور  والفتوة  القوة  واستعراض  املزيفة  البطولة  ونشدان  املرضي  والظهور 

رايضية املنافسة، إذ أن األجهزة األمنية املغربية قد رصدت نسبة مهمة  األقران من مناصري ومشجعي الفرق ال
الرايضي   املوسم  اجلرائم خصوصا  وتوبعوا يف هذه  الذين ضبطوا  وفتحت    2013/2014من األحداث 

بشأهنم قضااي ومتابعات أمام القضاء املختص، ويعد هذا املوسم الرايضي هو األكرب عددا على مستوى  
وإىل اترخيه   2020مارس  23رائم الرايضية خالل اخلمس سنوات األخرية، اعتبارا أنه منذ املتابعات يف اجل

املغربية   املغربية املسؤولة بولوج اجلماهري الرايضية للمالعب  مل تسمح السلطات األمنية واجلهات الصحية 
املرتبطة جبائحة كوفيد   اإلحرتازية والوقائية  لإلجراءات  م 19تنفيذا  مازالت  الذي  من آخرها    - تحوراته  ، 

حتبس أنفاس العامل وتقيد حركية أنشطته اإلقتصادية واإلجتماعية ومنها النشاط الرايضي،    -متحور "أميكرون"
ولقد كان هلذا الوابء املتحور ابلغ األثر على دينامية املمارسة الرايضية سواء اهلاوية أو اإلحرتافية خمافة أن  

رية دور يف نقل العدوى رغم أن بعض بلدان العامل بدأت تسمح ابلولوج  يكون للجمهور ابلنظر ألعداده الكب
قبل   من  لذلك  املرسومة  اإلحرتازية  اإلجراءات  التقيد واحرتام  مع  الرايضية  واملالعب  للفضاءات  التدرجيي 

 اجلهات املختصة. 
ولتعليل فداحة الظاهرة والتورط امللحوظ لألحداث واليافعني يف أفعاهلا اجلرمية ارتباطا بتمظهرات اجلرمية        

الرايضية املرتكبة يف الفضاء الرايضي أو مبناسبة تنظيم التظاهرات الرايضية، فإن اجلداول البيانية اليت نقدمها  
الف  العلمية، تفيد أن  ضاء الرايضي أصبح بلغة األرقام مرتعا خصبا لكل اجلرائم بعده يف منت هذه املقالة 

املعنوية وابإلعتبار   واملاسة ابلسالمة  اجلـــسدية  األشخـــاص  بسالمة  املاسة  العمومي خاصة  لألمن  املهددة 
الشخصي لصناع الفرجة الرايضية من العبني ومدبري الشأن الرايضي واإلضرار ابملمتلكات العامة واخلاصة  
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ن مظاهر اإلحنراف اليت اخرتقت الفضاء الرايضي يقينا ال ضنا وال ختمينا،  كاستهالك املخدرات  وغريها م
عليهما،   والتحريض  والتمييز  الكراهية  وإشاعة  واللفظي  اجلسدي  واإلعتداء  واملسكرات  اهللوسة  وحبوب 

ملخالفة نصا  ولذلك فقد كان من حسنات املشرع املغريب ومن أقيمها صنعا أن خص لكل هذه األفعال ا
قانونيا جمرما هلا وأفرد لكل منها عقوبة تتناسب مع خطورهتا اإلجرامية يف سبيل احلد منها سواء ابلعقوبة  
اإليالمية للجاين عرب عقوابت سالبة للحرية أو من خالل عقوابت وغرامات مالية تنقص من ذمته املالية  

األشخاص الذاتيني وحىت األشخاص اإلعتبارية واملعنوية    وغريها من العقوابت اإلضافية والتدابري الوقائية جتاه
اليت يثبت تورطها يف التحريض على جرائم املالعب من قبيل اهليئات املدبرة للشـأن الرايضي، على أمل أن  
بعقوابت وتدابري بديلة تنسجم مع  املغريب   القانون اجلنائي  إدخاهلا مستقبال على  املراد  التعديالت  جتود 

 احلديثة يف جمايل التجرمي والعقاب وجمال السياسة اجلنائية بشكل عام.   املستجدات
 مقدمات إحصائية يف اجلرائم الرايضية:  - 2

 : 1جدول  
ابملالعب الرايضية طيلة   املغريب   قضااي العنف املسجلة من طرف مصاحل األمن الوطينتصنيف   

 :    2014-2013ضي  ثالثني دورة من البطولة الوطنية احملرتفة برسم املوسم الراي
 

 عدد القضااي 
number of 

cases 

 طبيعة القضااي    
nature of cases 

 Blows and wounds         الضرب واجلرح 13

 Blows and Injuries to employee الضرب واجلرح جتاه موظف   12
 Drunkennessحالة سكر   58

 damage    Materialخسائر مادية        36
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 Theft and complicityالسرقة واملشاركة يف السرقة         34

 Illegal carrying of stabbing weapons حيازة السالح األبيض 23

 Flagrant crime of theftتلبس جبنحة السرقة        4

 drug consumptionاستهالك املخدرات      65

 Scandal on the public highwayإاثرة الفوضى ابلطريق العام        29

 Possession of an artificial meteors andانرية ومفرقعات  حيازة شهب    29
firecrackers in sports 

 Illegal selling of ticketsالبيع الغري القانوين للتذاكر        6

82 Throwing stones  قذف األحجار 

1 Sale of psychotropic tablets بيع احلبوب املهلوسة     

 Selling fast food along the stadiumبيع األكالت السريعة مبحاذاة املالعب   0

294 Illegal access to the stands الولوج الغري القانوين للمدرجات       

686  TOTAL     اجملموع  

قسم األمن الرايضي برائسة املراقب  – ( 2014)  املغريب  العامة لألمن الوطين  املديرية  املصدر:*         
 . العام السيد حممد بوزفور
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 : 2جدول  
قضااي العنف املسجلة من طرف مصاحل األمن  توزيع أعداد املتابعني حسب نوعية املتابعة والسن  يف    

- 2013البطولة الوطنية احملرتفة برسم املوسم الرايضي  الوطين ابملالعب الرايضية طيلة ثالثني دورة من  
0142   : 

 

 
قسم األمن الرايضي برائسة املراقب العام  – ( 2014)  املغريب  املديرية العامة لألمن الوطين   املصدر:*         

 . السيد حممد بوزفور 
        

 عدد األشخاص 
Number of  persons 

 

 األشخاص املتورطني  
Involved persons 

 
  رشداء 

adults 
 

 أحداث 
minors 

 
  األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية  43 185

Persons placed in custody 
 املقدمني يف حالة سراح األشخاص   0 1

Persons presented in a state of liberty 
 األشخاص اخلاضعني لدراسة احلالة  251 728

Persons subject to the situation review 
 األحداث املقبوض عليهم بدون أوليائهم 5610 0

Minors intercepted without their parents 
914 5904 Subtotal       اجملموع اجلزئي    

      
    Grand total اجملموع العام    6818
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 : 1شكل 
توزيع حسب احلالة العمرية للمحالني على الدوائر األمنية يف قضااي عنف املالعب  برسم املوسم  

 : 2014- 2013الرايضي   

 
 (. 2021من إجناز الباحث صاحل قمران )   املصدر:*                 

 
 
 
 

13,…

86,6%

2014-2013الموسم الرياضي 

6818الدوائر األمنية المختصة عدد المحالين على 

اشخص
914: نوالبالغ

5904:األحداث

ن البالغو

األحداث
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 : حتليل  نتائج اإلحصائيات وتقدمي اإلستنتاجات العامة
تقدميها     مت  اليت  لإلحصائيات  ومتأنية  قراءة موضوعية  فإن  لذلك  إىل   استخالصا  تقود  الظاهرة  حول 

 اإلستنتاجات التالية:  
اإلحصائيات واملعطيات الرقمية املسجلة على مستوى الدوائر األمنية واجلهات القضائية املختصة على    -

املستوى الوطين ال تعكس حقيقة الظاهرة اإلجرامية املرتبطة ابلعنف الرايضي وجرائم التمييز والتحريض على  
فشتان بني اإلجرام  ت يف علوم اإلجرام،  الكراهية مما يعزز الرقم األسود املتعارف عليه يف أجبدايت الدراسا

الظاهر   األسود  الواقعي واإلجرام  األمنية والقضائية  للجرمية   والرقم  للدوائر  ما يصل حقيقة  فإن  ، وابلتايل 
ويضبط ويسجل يف سجــالت األجهـــــــزة املخــــتصة ال يعدو أن يكون  رقما هزيال وضئيال مقارنة مع حجم 

 ئم املرتكبة يف الفضاء الرايضي. الظاهرة وخطورة اجلرا
كل جرائم احلق العام تقرتف يف الفضاء الرايضي ومبحاذاته : العنف واإليذاء  والتعدي وحيازة واستعمال    -

األسلحة البيضاء ورمي املقذوفات احملرمة قانوان من شهب ومفرقعات انرية مؤذية واقتحام املالعب بصفة  
صة والعامة وتعييبها والسرقة والسكر وبيع املخدرات واحلبوب املهلوسة  غري مشروعة وختريب املمتلكات اخلا

والقذف والسب والتمييز العنصري والتحريض على الكراهية أي أن الفضاء الرايضي حتول إىل صورة مصغرة 
 للفضاء العام اخلارجي حيث ترتكب اجلرمية بكل أنواعها. 

حيازة واستهالك املخدرات والسكر وتناول احلبوب املهلوسة عوامل حمرضة ومؤثرة ودافعة الرتكاب الفعل    -
 اجلرمي  داخل الفضاءات الرايضية ومبحاذاهتا. 

اخلاصية املميزة للجرائم املرتكبة يف املالعب الرايضية طبقا ملا أفادت به مضامني اجلدوالن والشكل أعاله    -
إجرام   أنه  القاصرون األحداث، هو  فيه  يتورط  تثبته   شبايب  ما  العمر وهو  ريعان  والشباب يف  واليافعون 

 املشاهدة واملتابعة للشأن الرايضي  وكذلك اإلحصائيات املسجلة لدى الدوائر األمنية والقضائية املختصة، 
-2013وسم الرايضي  وإلبراز ذلك  سقنا آنفا على سبيل املثال ال احلصر اإلحصائيات الرمسية املتعلقة ابمل

الدوائر األمنية على املستوى الوطين ما جمموعه     ، فقد بلغ عدد األشخاص الذين ضبطوا من طرف   2014
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من األحداث ، مما يربز جبالء أن أغلب املتورطني يف جرائم   5904شخصا راشدا و  914منهم  6818
 املالعب الرايضية هم من القاصرين.  

األشـــخاص الذين يضبطــــــون وحيالون على الدوائر األمنية من قاصرين وابلغني اليــتم    العــدد اهلائــــل من   -   
يف غالب احلاالت حتريك املتابعة القضائية يف حقهم مما جيـــسد ويكرس الرقم األسود للجرائم الرايضية الذي  

ام الــــقضاء غـــالبا ما يـــفـــرج على هــــؤالء أو  سبـــــقت اإلشــــارة إليه، خاصة أنه على املستـــوى األمنــــي وحىت أم
النافذين    الرايضيني  املسيريين  أو  واألوليــاء  واأللتـــراس  املشجـــعني  روابـــط  أو  األنـــصــار  مجـــعيـــات  تتـــدخل 

لرايضية ومنها  إلطالق سراحهم  مما ال يتيح للعدالة أن تقول كلمتها يف حقهم وتستفحل الظاهرة االجرامية ا
أفعال الكراهية والتمييز والعنف وابلتـــايل ال تفعل وال تطبق القوانني اجلنائية كآلية زجرية رادعة وال جتد طريقها  

التنزيل و األجرأة  والتنفيذ، فمن املعلوم أن   القانوين اجلامد اجملرد من اجلزاء والردع يبقى جمرد  حنو  النص 
املشرع    إرادة  تواجد النصوص إمنا جناعتها وقدرهتا على ترمجة    يهست  لياحلكمة  وأن  نصيحة ليس إال،  

والتصدي ملظاهر اجلرمية ومنها الظاهرة اإلجرامية الرايضية ) جرائم التمييز  ماية املصاحل احملماة قانوان  حب  املتعلقة 
تشريع هو محل النص  وأن الغاية الفضلى من كل  والتحريض على الكراهية يف الفضاء الرايضي منوذجا (،  

 والتجسيم.      القانوين من التجريد إىل التجسيد
عدم وجود إحصائيات خاصة جبرائم التمييز والكراهية ال يعين عدم وجودها، فهي مرتبطة  حتما جبرائم    -

( أعاله  1الفوضى ورمي املقذوفات والشهب النارية وقذف األحجار  كما متت اإلشارة إليه يف اجلدول )
ال مألوفة وتسبق يف العادة جرائم العنف اجلسدي نسمعها طيلة مدة املباراة أو املنافسة الرايضية  وهي أفع

وال تبزغ إىل العلن إال إذا تعلق األمر حبالة شهرية أو بنجم عاملي كان ضحية التمييز والكراهية وسلطت عليه  
اإلخبارية عرب  القصاصات  وتناولته كل  أضواء كاشفة  واإلعالم  الوطين،    الصحافة  املستوى  على  أو  العامل 

فاألكيد أهنا يف حقيقة األمر متالزمة مع اجلرائم األخرى املقرتفة يف الفضاء الرايضي وجودا وعدما، فماذا  
ننتظر مثال من ايفع أو حىت راشد وجل امللعب الرايضي حتت أتثري املخدرات واحلبوب املهلوسة إال النيل من  
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الرايضية سبا   الفرجة  اهلتاف مقدمي  الغالب  اليت تغذي يف  وشتما وكراهية ومتييزا ؟ فهذه هي احملرضات 
 والتلفظ  والصياح بعبارات وكلمات احتقار وازدراء وكراهية وقدح العب أو حكم أو مدبر للشأن الرايضي.      

ة حتديدا ولعل خمرجات هذا التحليل اإلستنتاجي يقود الباحث يف الظاهرة اإلجرامية الرايضية املرتبط     
جبرائم املالعب الرايضية ومنها احلالة املغربية إىل قناعة مفادها أن الفرد املشجع الرايضي ال سيما القاصر هو  
األكثر عرضة للتورط يف اجلرائم املرتكبة يف املالعب حتت أتثري التحريض اجلماهريي وضغط احلشود ويف  

ر جتعل منه فريسة ملن يقودون اجلماهري يف اجتاه كل أشكال  اجلهة الذاتية املقابلة جند صغر السن وسهولة التأث 
العنف والتمييز والكراهية ووقودا متاحا وسهال لتغذية ما يسمى يف معجم األمناط احلديثة للجرمية ابجلرائم 

 الرايضية.  
 اجلنائية للتصدي جلرائم التحريض على الكراهية والتمييز العنصري:  ة املقاربة القانوني - ج 

من القانون اجلنائي على ما يلي: "دون اإلخالل ابملقتضيات اجلنائية األشد،   5 -308ينص الفصل      
أو إبحدى هاتني   10.000إىل    1.200يعاقب ابحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من   درهم، 

التمي على  فقط، كل من حرض  العنــــالعقوبتني  الكــــيز  أو على  مبـــارايـــصري  أثناء  تراهية  أو  ظـــاهرات  ــــت 
اهرات أو املبارايت يف أماكن عمومية أو مبناسبة هذا البث،  ـــــاء بث تلــك التــظــــاسبتها أو أثنـــاضية أو مبنــــري

ت أو أبية وسيلة  اثبواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو الفتات أو صور أو متاثيل أو منحو 
بب األصل الوطـــين أو األصل االجتماعي أو اللون أو اجلنس أو  أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بس

نتماء أو  نتماء النقايب أو بسبب اإلالوضعية العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو اإل
 عدم االنتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني. 

من هذا القانون    443و    442من ارتكب قذفا أو سبا، مبفهوم الفصلني  يعاقب بنفس العقوبة كل      
بواسطة إحدى الوسائل املشار إليها يف الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية لآلداب واألخالق العامة يف  

 حق شخص أو جمموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات." 
ي قد تصدى بصريح النص القانوين جلرائم التمييز  فإن املشرع اجلنائالفصل    هذاانطالقا من منطوق     

، ويالحظ أن املشرع اجلنائي املغريب مل يقدم تعريفا حمددا للتمييز لذا سنحاول مقاربة  والتحريض على الكراهية 
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هذا التعريف وفق ما استقر عليه القانون الدويل يف هذا الشأن، وعليه ميكن  حتديد مفهوم التمييز وفق ما  
 يلي : 

 حتديد مفهوم التمييز:   -1
تفاقية الدولية  اإلمن بني أهم املراجع والصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة جرائم التمييز العنصري جند         

نضمام مبوجب  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واإل  ، اليت مجيع أشكال التمييز العنصري  ى للقضاء عل
، وقد  1965كانون األول/ديسمرب    21( املؤرخ يف  20-)د  ()أ  2106قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

مادهتا األوىل على ما  يف  نصت  ، وقد  1969كانون الثاين/يناير    4  وسراين مفعوهلا بتاريخ    بدء نفاذ كان  
يف هذه االتفاقية، يقصد بتعبري "التمييز العنصري" أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفـــصيل يقوم    -1يلي :"  

ثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة  ـــاس العرق أو اللـــون أو النــسب أو األصل القومي أو اإلأس ىعل
قدم املساواة، يف امليدان    ىعـــرتاف حبقوق اإلنـــسان واحلـــرايت األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، علاإل

   .دان آخر من ميادين احلياة العامة" جتماعي أو الثقايف أو يف أي ميقتصادي أو اإلالسياسي أو اإل
تاريخ الزيارة   

20/11 /2021.) https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.asp
x :   )ينظر  

إحدى  وعليه       تشكل  اليت  الدولية  االتفاقية  هذه  من  املستقى  التعريف  مضمون هذا  على  واستنادا 
يقصد ابلتمييز كل السلوكات  مكوانت املعيارية الدولية يف جمال مكافحة التمييز بكافة أشكاله ومتظهراته،  

العنصرية كيفما كانت واليت تستند على الدين أو اجلنس أو  استعمال ألفاظ  القذف والسب أو الفتات  
القانون  من     5-  308ضمن منطوق الفصل  صراحة  عنصرية ، وهو نفس املفهوم  املقصود    ا ظاتتضمن ألف

ـين أو األصل االجتماعي  اجملرم لفعل التمييز والتحريض على الكراهية، بسبب األصل الوطــاملغريب    اجلنائي
نتماء النقايب  أو اللون أو اجلنس أو الوضعية العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو اإل

 نتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معني. نتماء أو عدم اإل أو بسبب اإل
أن     فقط  إىل    اجلنائي  املشرع    فالفرق  عمد  الكراهية    ه هات   ربط املغريب  على  واحملرضة  التمييزية    األفعال 

العمومية اليت ميكن أن حتتضن هاته    األماكن بثها ويف كل    الرايضية أو ابلتزامن مع تنظيمها أو   ابلتظـــاهرة
 الرايضية. الفعاليات 

 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر
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 األركان التكوينية جلرائم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية : -2
ألفاظ يستعملها اجلمهور الرايضي ال ختلو  اجلرمية من    دراستنا هلذه يف توطئة    سبق التذكري به   إن ما       

للعديد من املبارايت الرايضية  ميدانيا  التمييز والتحريض على الكراهية املستقاة مباشرة من تتبعنا    من عبارات 
ضد املسؤولني ابألندية    -ضد احلكام    -لرصد تصرفات اجلمهور وسلوكاهتم وتعبرياهتم ضد اجلمهور املنافس

وضد بعضهم البعض، مما يؤكد مبا ال يدع أي جمال  ضد الالعبني صناع الفرجة الرايضية     -ضد املدربني    -
كات اجلمهور الرايضي وبني فاعلي املشهد الرايضي،  ومن قبيل  للشك أن هذا الفعل اجلرمي متوطن يف سلو 

األلفاظ النابية التمييزية الشائعة يف املالعب الرايضية املغربية  وألفاظ التحقري نذكر مثاال الحصرا : ) الشلح 
ال سيما  العزي أو الفاخرة أو العنتيز أو الكحلوش )متييز على أساس اللون    - أي األمازيغي )متييز قبلي عرقي

احلكم الشفار أي املرتشي أو السارق    -احلكم "أمسخوط الوالدين" أي عاق الوالدين  -ذوي البشرة السمراء  
عبارات السب ...( وغريها من اهلتافات والكلمات    - اجلامعة الشفارة أي اإلدارة السارقة للمال العام  -

وقد تستعمل أيضا من العب جتاه العب    واألانشيد ال حصر هلا تستعمل ال سيما حلظة اهلزمية الرايضية 
آخر ال سيما جتاه الالعبني من ذوي البشرة السمراء حيث يتم اهلتاف ضدهم بتمييز عرقي إفريقي ويرمى  
هلم ابملوز وينتعتون ابلقرود وتقلد أصوات القرود يف مواجهتهم  كما شهدت بذلك حاالت عدة يف مالعب  

 يف معرض هذا التحليل.  العامل سبق لنا أن سقنا أمثلة عن ذلك
 فإن اجلرمية تقوم  بتحقق األركان التالية :    القانوين   ا الفصلهذوابلرجوع ملضامني     

 الركن املادي : -أ
اص  ـــألشخارقة بني  ـــفـــوالت  التـــمـــييز   الـــدالة على ور  ـــصالورة من  ـــة صـــوه أو أيـــيتحقق بفعل أو قول أو تفو     

- عية ـــمج  -ةـــ)هيئاعتباراي    أو شخصا معنواي  شخصا طبيعيا )ذاتيا(  كان مرتكبه سواء    حتريضا على الكراهية أو  
  املشرع على سبيل املثال ال احلصر   ساق، وقد  احلكام...(    هيئة -ي رايضي  اند  -ة أو احتاد رايضيـــجامع

الرايضية ارتباطا    املالعب    جناةوم به  ــ قيما    مع  تتطابق   أدوات وصور التمييز والتحريض على الكراهية وهي  
 جبرائم التمييز والكراهية وذلك وفق ما يلي : 

  بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو الفتات أو صور أو متاثيل أو منحواتت أو أبية
التواصل    واقع  ملصفحات    ابإلضافةوسيلة أخرى، علما أن مناصري الفرق يستعملون كل هاته األدوات  
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ئل مشفرة وغري  اليت مترر من خالهلا رسااالجتماعي وتقنيات الرتاسل الفوري )واتساب(  واهلواتف الذكية  
 . مشفرة حترض على الكراهية وتكرس التمييز 

  الفعل إىل متييز عنصري على أساسات ساقها املشرع على سبيل احلصر خاصة ما يتحقق  هذا  استناد
الرايضية   الفضاءات  : يف  إما  الوطين  وهي  اإلجتماعي؛    األصل  أو    األمة ؛    اللون ؛    األصل 

 .  الساللة أو الدين 
وهو نفس اإلجتاه  الذي سلكه املشرع الفرنسي الذي جرم وعاقب كل التعابري احلاملة ملعاين متييزية أو   

يف اجملــــــال الـــــرايضي واليت ميكن اقــــتــــرافها ضد أحـــــد فاعلي املشهــــــد الرايضي،   نـــزعات عنصــــرية وحتريضــــــية
 من قانون الرايضة الفرنسي. L332-7 و L332-6ني  طبقا ملنطـــــــوق الفــــصل

إبرادته أن فعله يتجه إىل   الكراهية يعلم الركن املعنوي: مرتكب فعل التمييز والتحريض على  -ب
        إجرامي آمث.فعل 

القصد          املعنوي أي أن  العنصر  فيها خاصية تالشي  تتحقق  أن هذه اجلرمية  التذكري هنا  البد من 
اجلنائي مفرتض بعلة أن اجلاين يعلم مسبقا إبرادته ويقينه التام أن فعله سيمس الضحية يف اعتباره الشخصي  

ق ركنها املعنوي وبذلك فقد أحسن  وسينال من معنوايته وسيحط من كرامته وابلتايل تنهض اجلرمية دون حتق
املشرع اجلنائي صنعا حني مل يشرتط العمدية يف هذه اجلرمية واكتفى مباديتها، وذلك اعتبارا أن الضرر يتحقق  
مبجرد إصدار أي هتاف أو عبارة انبية متييزية أو حتريضية على الكراهية يف أوساط اجلماهري الرايضية  وتكون  

 مباشرة ومسع هبا كل من حيضر املنافسة الرايضية والحاجة للبحث يف قصدها.   قد حققت آاثرها ونتائجها 
عل لكن  ـــناسب مع الفـــت إىل وضع عقوبة قد تتـــشرع اجتهـــأن إرادة امليف هـــذا السياق    ظ  ـــيالحو       

عدة أشخاص     أو  ااستعماله لعبارة: "دون اإلخالل ابملقتضيات اجلنائية األشد" جتعل الفاعل كان شخص
شخصا أو جمموعة    والتحريض على الكراهية    إذا ما حركت أفعال التمييز  مشددة  يف مواجهة نصوص قانونية  

عنيفة وخطرية  أفعال جرمية    الرتكابغلبت عليهم أفكار التمييز واحتقنوا بنار احلقد والكراهية    أشخاص
أو    حكم بشمروخ انري   رمي   العب أو   ب الرايضية أو ضر   املدرجات رميه من    إحراقه أو  أو الضحية  كقتل  

فكل هاته األعمال واألفعال    ، قتيال أو مصااب بعاهة دائمة   شهب انرية أو مفرقعات مؤذية قاتلة، فريديه  
"ألربت     الكامريوين الشاب  يف مشهدان الرايضي لألسف، ومن اشدها قتامة ما وقع لالعب  حمتملة الوقوع 

 2014سنة  قتل  حيث    ،الذي مل يتجاوز عقده الثاين إال بسنوات" العب شبيبة القيائل اجلزائري و   اببوسي
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ملعب    مبقذوفة املدرجات يف  ولون   "وزو   تيزي "من  الوطين  أصله  يكون  وقد  مباشرا  بشرته    ابجلزائر  سببا 
 . اإلصابة القاتلة  هبذه إلصابته 

(.20/12/2019تاريخ الزيارة  https://www.echoroukonline.com/ 24/08/2014)ينظر :    

 
 : القذف والسب يف املالعب ومبناسبة التظاهرات الرايضية املبحث الثاين : جرائم 

اجلرائم املاسة ابلسالمة املعنوية يف املالعب    إحدى متظهراتجرمية القذف والسب   املطلب األول:
 الرايضية: 

تعد جرائم القذف والسب املظهر الثاين من مظاهر اجلرائم املاسة ابلسالمة املعنوية لألشخاص واهليئات       
املالعب الرايضية ومبناسبة التظاهرات  اإلدارية املدبرة للشأن الرايضي، وهي من اجلرائم األكثر شيوعا داخل  

و الرايضية   والعقاب،  ابلتجرمي  املغريب  اجلنائي  املــــشرع  هلا  تصـــدى  اإلحالة  لــــذلك  تقنية  على    علىاعتمد 
من القانون اجلنائي الذي حييل    444  ابلفصل من القانون اجلنائي واللذان يرتبطان    443و    442   الفصلني
 44  الفصل  قانون الصحافة والنشر وحتديداالة خارجية  فيما خيص عقوبة القذف والسب على  ـــبدوره إح

 منه. 
ما  الذي نص على  من القانون اجلنائي  5 -308 الفصلما يستفاد من منطوق الفقرة الثانية من   ذلك    

 يلي: 
من هذا القانون بواسطة    443و    442"يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، مبفهوم الفصلني  

ــها يف الفـــإحدى الوسائل املشار إلي ق  ـــقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية لآلداب واألخالق العامة يف حـ
 شخص أو جمموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات." 

الفصول          مع  الفصل  هذا  مقتضيات  الرتبـــاط  عليها  ـــاحمل  القـــانونية  ونظرا  إىل  ال  اإلشارة  وجبت 
ذفا ادعاء  ــعلى ما يلي : "يعد ق  القانون اجلنائيمن    442  ص الفصل منطـــوقها تعميما للفائدة حيث ين 

خص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة متس شرف أو اعتبار الشخص أو اهليئة اليت  ـــبتها إىل شـــواقعة أو نس
على ما يلي : "يعد سبا كل تعبري شائن أو عبارة منطوقه    نص  ي ف  ه، من  443  الفصل أما  "،  نسبت إليها. 

  أو قدح ال تتضمن نسبة أي واقعة معينة." حتقري
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العلين على    444وقد أحال الفصل        القانون اجلنائي املغريب فيما يتعلق بعقوبة القذف والسب  من 
 يفاملقتضيات الواردة بقانون الصحافة الذي جيمع بني القذف والسب وال يفرق بينهما ، طبقا ملا جاء  

مجادى األوىل    3املؤرخ يف    1.58.378العلين يعاقب عليهما وفقا للظهري رقم  "القذف والسب    :   منطوقه  
وفقا للتتميمات والتغيريات اليت طرأت على    املعترب مبثابة قانون الصحافة"  1958نونرب    15موافق    1378

 . (2002،  77.00)القانون رقم  مواده واليت مهت حتديدا القسم الثالث من اببه الرابع. 
 التحديد القانوين  ملفهومي القذف والسب :  الفقرة األوىل: 

أو هيئة         إدعاء واقعة ونسبتها  إىل شـــخص  الفاعلني يف املشهد القذف هو  ومنها األشخاص 
حيث من الضروري أن تتوفر يف الواقعة صفة املساس  بشـرف أو  الرايضي واهليئات املدبرة للشأن الرايضي، 

القانون    442اليت نسبت إليها كما رأينا يف املادة    الرايضية    اهليئة مسعة وصورة  اعتبار الشخـــص أو   من 
إسناد واقعة ما إمنا يشمل كل التعابري الشائنة وغريها من ألفاظ التحقري    ىل اجلنائي أما السب  فال ينصرف إ

 من القانون اجلنائي.  443أو القدح انسجاما مع مضامني الفصل  
   واعتبارا لكون املشرع املغريب قد سوى بني القذف والسب يف التجرمي والعقاب طبقا  ملضمون     

وقد فعل خريا حبيث أقفل األبواب أمام احملاكمة  قه يف ذلك بعض الفقه "  مما واف "    44الفقرة الثالثة من املادة  
، ارأتينا االكتفاء    (6، صفحة  2012)محدوشي،    واالختصام والنزاع الذي قد ميطط املسطرة بدون طائل"  

 . بدراسة جرمية القذف
 التحديد الفقهي ملفهومي اإلدعاء واإلسناد يف جرمية القذف :  الفقرة الثانية: 

" اإلدعاء واإلسناد وفق ما  يلي:  يقصد بلفظ اإلدعاء:   فيتو  عرف الفقيهان " روجي مريل  وأندري         
فعليه    ،" نشر أو تعميم  واقعة تسند للغري ، بتحديد هذا الغري  أو ال ، ومن يعمم هذه الوقائع يعد مسؤوال

)محدوشي،  أن يتأكد من ادعائه قبل أن يقوم بنشره " أما اإلسناد " فهو أتكيد للوقائع اليت يتم معاينتها "  
، وتبعا هلذا التحديد الفقهي  فاإلدالء بوجهة نظر أو مبوقف أو رأي إستشاري ال يعد ( 7، صفحة  2012

 أبي حال من األحوال قذفا وال ينهض فعال جمرما. 
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 رمية القذف من زاوية  التشريع املغريب: املقاربة القانونية جل  : املطلب الثاين
الفصل       يلي :   44ينص  ما  الصحافة والنشر على  قانون  نسبتها إىل  من  إدعاء واقعة أو  " يعد قذفا 

 شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة متس شرف أو اعتبار الشخص أو اهليأة اليت نسبت إليها. 
ويعد سبا كل تعبري شائن أو مشني أو عبارة حتقري حاطة من الكرامة أو قدح ال يتضمن نسبة أية واقعة      

 معينة. 
السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حىت ولو  ويعاقب على نشر هذا القذف أو     

أفرغ ذلك يف صيغة الشك واالرتياب أو كان يشار يف النشر إىل شخص أو هيئة مل تعني بكيفية صرحية  
أوالتهديدات أو املكتوابت أو املطبوعات أو     ولكن ميكن إدراكه من خالل عبارات اخلطب، أو الصياح  

 إلعالانت اجملرمة." امللصقات أو ا
اجلرمية ترتكب ضد األشخاص واهليئات وليس اجلماد  هذه أن   يستفادانطالقا من منطوق هذا الفصل  و     

من األدوات واألشياء وابلتايل ضرورة حتقق شرط املساس الشخصي كعنصر أساسي لتكوين جنحة القذف 
ال يعين  وهذا  الشخصي  ابالعتبار والشرف    املساس  وال حتقق أهم أركاهنا أي   رميةهذه اجلبدونه ال تنهض 

  فكل شخص يعترب أنه معين ابلقذف له حق املطالبة بتعويض الضرر مثال يف املالعبابلضرورة    حتديد اهلوية  
مجهور الفريق  اإلدارة الرايضية أو  يوجه القذف للنادي أو اجلمعية الرايضية أو الالعبني أو احلكم أو    الرايضية  

،  أو اإلمياء  القذف ابلتصريح أو التعريض أو التلميحوصيغ وأساليب وأشكال  ذلك من كيفية    الزائر ويستفاد
وتكون  الدقة    وقضاة املوضوع    ضرورة أن تتحرى احملكمةولعل أهم استنتاج جيب الوقوف عليه هنا هو  

ن والتخمني قناعتهم ووجداهنم على ما يطرح أمامهم من حجج وأدلة حامسة من ابب اليقني بعيدا عن املضا 
"جرمية    ألنضمن قرارها منطوق األلفاظ  اعتبارا أن حكم وقرار احملكمة هو عنوان احلقيقة ومن مثة جيب أن يت

التجرمي   تتخذالقذف   القذف طبيعة  تطرأ حاالت تنزع عن  القذف ،    "أشكاال خمتلفة، وقد  )محدوشي، 
 .  ( 8، صفحة 2012

 الفقرة األوىل: قراءة يف أركان قيام جرمية القذف: 
 أ-  الركن املادي : 

  موضوع اإلسناد   -اإلسناد هي فعل عناصر (03لتحقق مادية جرمية القذف ال بد من توافر ثالثة )
إليه:      املسند و   
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 1-فعل اإلسناد:  
واسطة وسيلة من  ـــشخص أو هيئة ب  اعتبارضمن اعتداء على شرف أو  ـــنسبة واقعة تت  وأ  يقوم إبدعاءو       

 1881من قانون    29اإلسناد أبنه طبقا ملقتضيات الفصل    قضائي فرنسي  ، وقد عرف حكموسائل التعبري 
هو :" كل عبارة تتضمن إسناد واقعة حمددة ومعينة من شأهنا املساس بشرف واعتبار الشخص املعين تعد 

إذن  كلما تبث املس ابلشرف واالعتبار الشخصي  رمية تنهض  فاجل قذفا كيفما كان شكل هذه العبارة "،  
ألن العربة :"مبدلول الكلمات والعبارات املستعملة وهو املدلول الشائع بني الناس  للضحية شخصا أو هيئة  
 . (19، صفحة 2012)محدوشي، القذف ،   وليس النوااي اخلاصة...."

  -حكم للمحكمة اإلبتدائية ابلدار البيضاء   قضىعليه القضاء املغريب حيث    استقر اإلجتاه الذي  وهو       
:"وحيث استقر الفقه والعمل القضائي على اعتبار القذف هو إسناد أمور اجملين عليه تستوجب يف    أنفا 

)محدوشي، القذف   "   حالة ثبوهتا عقابه ابلعقوابت املقررة لذلك قانوان أو تستوجب احتقاره عند أهل وطنه 
 . ( 20، صفحة 2012، 

املتابعة             ملخرجات  واستقراءا  القضائية  واألسانيد  الفقهية  املفاهيمية  التفسريات  هذه  خالل  ومن 
شخاص وهيئات  امليدانية للتظاهرات الرايضية ومالحظة فعاليتها جند أن أمثلة كثرية من أفعال إسناد وقائع أل

من طرف مناصرين أو متفرجني تعد من صميم جرمية القذف وتعرض أصحاهبا للمساءلة القانونية من قبيل  
قذف شخص أو هيئة ابلفساد أو اإلرتشاء أمام اجلماهري مما يشكل ضررا فادحا بسمعة اهليئة الرايضية ال  

عتبار الشخصي والشرف الذايت اذا تعلق  سيما أهنا شركة رايضية رأس ماهلا مسعتها وصيتها وتؤثر على اال
 االمر بالعب أو حكم أو إداري أو غريه. 

 2-موضوع اإلسناد: 

الشرف            الطعن يف  أو  الضحية  احتقار  أو  الواقعة  اإلسناد غري ذي  واالعتبار  وهو  يكون  وابلتايل 
    موضوع إذا تعلق األمر 

بعبادة ما     بتقاليد مرتبطة  الواقعة أو  ، وابلتايل فإن  مبعتقدات دينية أو  أو  اإلحتقار  املقصود هو عقاب 
"وبصفة عامة يعد قذفا إسناد واقعة حيكم ،    ( 21، صفحة  2012)محدوشي،  واإلعتبار  الطعن يف الشرف  

 . (20، صفحة 2012)محدوشي،   ".العرف أبن فيها ازدراء وحط من الكرامة يف أعني الناس
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   :أو ضحية جرمية القذف  املسند إليه- 3
من  ويفهم ، شخصا ذاتيا أو اعتباراي سواء كان حمددا أو غري حمدد أو املقذوف   هو اجملين عليه أو الضحية   

 . التعبري الصادر ضده تعابري الشخص القاذف أنه املقصود من
 :  العالنية ركن  -ب

من أهم أركان جرمية القذف ركن العالنية أي حتقق التشهري ووصول تعابري القذف إىل عامة الناس       
ولقد عرف الفقيه "جريار كورين " العالنية  بكوهنا " اخلاصية اليت جتعل من شيء ما موجها ليكون معروفا  

در اإلتصال اليت ميكن اللجوء إليها "  عند العموم وموضوعا رهن إشارته عرب أي أداة من أدوات  ومصا
(CORNU, 2011)  ،  وسيلة    أبيةوالعامة    اجلمهورإذن فالعالنية هي كل ما يوجه ويوضع رهن إشارة

أو    لابلقو تتحقق     وابلتايل فإهنا  ال سيما وسائل التواصل اإلجتماعي يف أايمنا هاته،  من وسائل اإلتصال
، وقد عرفها الدكتور  الكتابة أو الفعل أو التلميح أو اإلمياء اليت على اجلاين إثبات عكسها أمام  القضاء  

به"  الناس  وإحاطة  إظهاره  أي  وتعميمه  ابلشيء  اجلهر  ، هي  للسرية  " هي خالفا   :   طارق سرور أبهنا 

 . (2013ر ، )محدوشي، حماضرات يف جرائم الصحافة والنش

 : القصد اجلنائيالركن املعنوي أي    -ج
"  لقد صح ما ذهب إليه جانب من الفقه ارتباطا ابلقصد اجلنائي يف جرمية القذف حينما اعترب أن       

املقصود ابلقصد اجلنائي هو القصد اجلنائي العام وهو ركن مفرتض يف جرائم القذف والسب واإلهانة وعلى  
رادفا للنفي أو اإلنكار او الزعم أن نية  ــوإثبات العكس ليس م، حلل من املسؤولية إثبات العكس  ت اجلاين لي
 والنية اليت تتجه هلا إرادة الفرد. به هو مضمون األلفاظ  يؤخذكانت تتجه إىل أمور معينة ألن ما    الضنني
يف عنصرين :أحدمها   يتمثل فالقصد اجلنائي    والقصد هبذا املعىن كما ذكر الدكتور عبد احلكيم فودة "      

اجتاه النية إىل إذاعة هذه الوقائع بنية التشهري ابجملين    اينـــة إىل شخص معني والثـــاد واقعـــاجتاه النية إىل إسن
 . (28، صفحة 2012)محدوشي، القذف ، به"  عليه واإلضرار 

هذه التأطريات املفاهيمية الفقهية ومن من خالل متابعة ما جيري يف امليادين الرايضية حيث  واستنادا على         
تنفلت األلسنة وحيتمي املشاغب اجلاين  ابجلماعة واحلشد اجلماهريي ، فكل األشخاص أو اهليئات يف اجملال  
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ال يف املالعب عصي  الرايضي قد  تكون ضحية السب والقذف الصادر عنه ، وقد أثبتت التجارب أن ما يق
عن الرقابة ابعتبار امللعب مكان مفتوح يتخذ يف غالب األحيان  مسرحا  لتصفية حساابت أو التفريغ عن  
نزعات حقد أو احتقان وأن من يصدرها يبيت نية اإلضرار ابلغري والتشهري به والنيل سلبا من مسعته وابعتباره  

 الشخصي، فال جمال للشك يف ذلك. 

 الفقرة الثانية :  أشكال القذف و تعبرياته : 
من قانون الصحافة والنشر املغريب، فقد أبرز املشرع كل    44من خالل الفقرة األخرية من الفصل        

ــتعني بكالتعــبريات اليت تشكل قـــذفا حـــيث تنـــص على ما يلي:"...   ن إدراكه من  ـــيفية صرحية ولكن ميكـ
عب اخلـــــــخالل  الصـــــطـــارات  أو  أو  ـــــب،  امللصقات  أو  املطبوعات  أو  املكتوابت  أو  التهديدات  أو  ياح 

وردت أبلفاظ عامة وهي    ، فالقذف هبذه الوسائل املتعددة املذكورة هنا مثاال الحصرااإلعالانت اجملرمة." 
التفوه    العنف، ومن صوره وتعبرياته  أنه ليس هناك تعريف ملاهية هذا  العنف اللفظي أيضا، رغم  نوع من 
والتلفظ ابلكالم املهني احلاط من الكرامة  واملاس بعمق اإلعتبار الشخصي والذي ال خيلو من كراهية ، ومنه  

تمييز والكراهية وتندرج ضمن مفهومي القذف والسب، اليت يبقى  األلفاظ العنصرية واحملرضة على العنف وال
أمر الفصل يف مدلوالهتا بطبيعة احلال ضمن دائرة السلطة التقديرية للمحكمة ومن اإلختصاص الصميم  

 لقاضي املوضوع. 
فات  وغين عن القول أن جرمية القذف والسب جتد تطبيقا هلا يف ما يصدر من اجلماهري الرايضية من هتا     

وتعابري وكلمات ال ختلو من إهانة لكل مكوانت املشهد الرايضي مبا يف ذلك ما يتبادله اجلمهور أحياان من  
كلمات انبية ال تستحضر ال القيم وال األخالق واألعراف الرايضية وختلف أضرارا نفسية يصعب حموها يف  

 نفس ومعنوايت من وجهت ضده. 
 خامتة: 

ال جيادل أحد من املهتمني ابملادة القانونية يف اجملال الرايضي أن اإلرادة التشريعية املغربية يف جمال      
التصدي للجرائم املرتكبة يف الفضاء الرايضي أضحت اليوم حقيقة واقعة حمسومة ابلنظر أن السنوات األخرية  

عمومه ملسايرة ركب التشريعات املقارنة اليت  شهدت حتركا تشريعا ولو بشكل متأخر هم التشريع الرايضي يف  
استبقت الظاهرة اإلجرامية يف اجملال الرايضي لعل يف طليعتها حماربة العنف يف املالعب الرايضية مبناسبة  
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الرايضي   الفساد  أشكال  احملظورة وحماصرة كل  املنشطات  وتعاطي  الرايضية  واملنافسات  التظاهرات  تنظيم 
رة البكر الطاهرة واملشرقة للرايضة املتطابقة مع قيمها ومثلها وفلسفة وجودها متاما  الذي انل حقيقة من الصو 

 كما كانت يف أحالم رواد احلركة األوملبية الرايضية العاملية.  
ولعمري أن التصدي جلرائم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية يعد عنواان تشريعا مهما وقفزة      

ومحاية حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا وأداة قانونية لتطويق اجلرائم  نوعية مضافة يف صيانة  
املاسة ابلسالمة املعنوية لألشخاص من الفاعلني الرايضيني واهليئات الرايضية املدبرة للشأن الرايضي، ذلك  

متخصصة إلماطة    هي الغاية الفضلى من هذه املقالة العلمية اليت حاولت تقدمي مسامهة من زاوية قانونية 
اللثام عن جرائم اخرتقت ابلفعل اجملال الرايضي الذي أضحى من خالل هذه املواكبة التشريعية اليت ذكرانها  

 آنفا جماال حمروسا وحمميا بصريح النص القانوين. 
التطرق ملظاهر املساس ابإلعتبار الشخصي يف الفضاء الرايضي من خالل جرائم ذات         ولعل أمهية 
ن تصدى هلما القانون ابلتجرمي وأفرد هلما العقاب املناسب حسب التدرج التناسيب للخطورة االجرامية  مظهري

سواء تعلق األمر ابلتمييز العنصري والتحريض على الكراهية أو جرائم السب والقذف، تكمن طبقا ملا متت  
تلفت يف عناصرها التكوينية  دراسته يف منت املقالة يف إظهار خصائص ومسات  هذه اجلرائم  اليت وإن اخ

ونوعية العقوابت اليت أفردت هلا، فإهنا تتجانس وتتوحد يف ضررها الفادح على النفس وعلى معنوايت من  
وجهت إليه العبارات التمييزية والقدحية والتحقريية ألهنا تتغيا يف األخري النيل من السمعة والشرف واإلعتبار  

ايضي شخصا كام أو هيئة ، وهي تكاد من انحية اخلطورة اإلجرامية  الشخصي لفاعل من فاعلي املشهد الر 
تتساوى أو تفوق اإلعتداء اجلسدي آاثرا ، ويف مجيع األحوال ميكن أن تنتج عنها ردود أفعال واحتقاانت  
ومواجهات عنيفة يصعب تدارك أضرارها وميكن أن يرقى  تكييفها القانوين إىل جرائم مشددة كاجلناايت  

يف بعض احلاالت ابلنظر للتعصب والعناد وعدم ضبط النفس إبتيان أفعال أكثر دموية الرتباطها    حني تقرتن 
ابلشرف الشخصي واإلعتباري ولو تعلق األمر مبنافسة رايضية فمن الصعب استباق ردة اجلماهري يف فضاء  

 رايضي. 
والشباب هم ابلفعل وقود جرائم   ويف اعتقادان طبقا ملا قمنا بتحليله أن القاصرين واألحداث واليافعني    

الرايضة ومنها العنف وجرائم التمييز والكراهية ابعتبار هذه الفئة العمرية هي األسهل أتثرا واألكثر اندفاعا  
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حبكم أتثريات اجلماهري واحلشود إلتيان هذه األفعال اجملرمة مما يزيد من حدة اخلطورة اإلجرامية هلذه اجلرائم 
 موضوع هذه املقالة. 

ذلكم غيض من فيض ما استطعنا تقدميه من خالل  هذه العصارة العلمية البحثية، وال ندعي يقينا أننا       
أحطنا بكامل عناصر وجوانب موضوعها، هي فقط مسامهة يف إجياد أساس نظري وإطار معريف لتحليل  

نتظر من املشرع  الرايضي  الظاهرة اإلجرامية ال سيما ما ارتبط منها مبجال حساس كاجملال الرايضي الذي ن 
املغريب بذل ما يف الوسع من جمهودات ومساع البتكار أحدث التقنيات التشريعية صياغة ومضموان، شكال  
من   الرايضية  الفضاءات  من  املغربية وغريها  الرايضية  املالعب  ومتنيع  الرايضية  املمارسة  لتحصني  وجوهرا، 

التمييز والكراهية لثقل ضررها على النفس البشرية، محاية حلق    مظاهر اجلرمية بكافة متظهراهتا السيما جرائم 
إنضاج   ابلتايل يف  تشوهبا شائبة، واإلسهام  فرجة رايضية ال  من  اإلستمتاع  للرايضة يف  والعاشق  االنسان 

 مرتكزات السياسة اجلنائية الوطنية يف هذا اجملال وإحاطتها بكافة ضماانت الفعالية والنجاعة. 
         

Conclusion: 

     No one who is interested in sports law will argue that the Moroccan 

legislative will in the field of combating crimes committed in the sports field 

has become today a definite reality given that recent years have witnessed a 

legislative move, albeit belatedly, they are sports legislation in general to keep 

pace with the pace of comparative legislation. Which anticipates the criminal 

phenomenon in the sports field, perhaps at the forefront of which is the fight 

against violence in sports stadiums on the occasion of organizing sports 

competitions, taking banned doping and curtailing all forms of sports 

corruption, which really captured the pristine, pure and bright image of sports 

that is identical with its values, ideals, and philosophy of existence, just as it 

was in the dreams of the pioneers of the international Olympic sports 

movement. 

    In my opinion, addressing crimes of racial discrimination and incitement 

to hatred is an important legislative title and an added qualitative leap in the 

maintenance and protection of human rights as they are universally 

recognized, and a legal tool to surround crimes against the moral integrity of 

persons from the sports actors and sports bodies managing the affairs of 
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sports, that is the best purpose of this scientific article that tried to provide a 

contribution from a specialized legal angle to unveil crimes that have already 

penetrated the sports field, which has become, through this legislative 

accompaniment that we mentioned above, a guarded and protected field with 

the express legal text. 

   The importance of addressing the manifestations of prejudice to personal 

consideration in the sports space through crimes of two aspects that the law 

addressed by criminalization and singled out the appropriate punishment for 

them according to the proportional gradation of the criminal seriousness, 

whether it is related to racial discrimination, incitement to hatred or slander 

crimes,  According to what was studied in the body of the scientific article, it 

lies in showing the characteristics and characteristics of these crimes, which, 

although they differ in their formative elements and the type of punishments 

assigned to them, They are homogeneous and unite in their grave harm to the 

soul and to the morale of those to whom the discriminatory, slanderous and 

humiliating expressions are directed, because they aim in the end, 

undermining the reputation, honor, and personal consideration of an actor in 

the sports scene, a whole person or a body, in terms of criminal severity, it is 

almost equal to or greater than physical assault, in all cases, it can result in 

violent reactions, tensions and confrontations, the damages of which are 

difficult to remedy, and their legal adaptation may amount to aggravated 

crimes such as felonies, When, in some cases, looking into intolerance, 

stubbornness and lack of self-restraint is coupled with more bloody actions 

because they are linked to personal and legal honor, even if it comes to a 

sports competition, it is difficult to anticipate the reaction of the masses in a 

sports space . 

     From my point of view, according to what we have analyzed, minors, 

juveniles, adolescents and youth are actually the fuel for sports crimes, 

including violence, discrimination and hate crimes, considering that this age 

group is the easiest affected and most motivated by the influence of the 

masses and crowds to do these criminal acts, which increases the severity of 

the criminal severity of the crimes that are the subject of this article. 
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      This is what we were able to present through this scientific research 

article, and we do not claim with certainty that we have covered all the 

elements and aspects of its subject, it is only a contribution to finding a 

theoretical basis and a cognitive framework for analyzing the criminal 

phenomenon, especially what is related to it in a sensitive field such as the 

field of sports, what we expect from the Moroccan sports legislator to make 

all possible efforts and endeavors to invent the latest legislative techniques, 

both in form and content, in form and substance, in order to immunize sports 

practice and immunize Moroccan sports stadiums and other sports spaces 

from the manifestations of crime in all its manifestations, especially 

discrimination and hate crimes because of their heavy harm to the human 

soul, and to protecting the right of a person and a sports lover to enjoy an 

impeccable sporting event, thus contributing to the maturation of the 

foundations of the national criminal policy in this field and enclosing it with 

all guarantees of effectiveness and efficiency. 

 

 قائمة املراجع ابللغة العربية:  
 الكتب :  - 1
(، القذف ، دراسة قانونية، منشورات عكاظ، الرابط، املغرب. 2012).ميلودي ،محدوشي 

 الدولية والواثئق الدستورية:    القوانني  والصكوك -2
ميثاق األمم املتحدة . 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان . 
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية . 
اإلتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز . 
العنصريمجيع أشكال التمييز  ىإعالن األمم املتحدة للقضاء عل . 
الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرايضية تفاقيةاإل . 
 املنشور ابجلريدة   (،2011يوليو  29) 1432من شعبان  27، املتعلق بتنفيذ الدستور الصادر يف 1.11.91الظهري الشريف رقم

 .3600( ص2011يوليو30)1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5462الرمسية عدد 
  (،واملنــــشـــور ابجلــــريــــــدة الرمسيـــة  2011يونيو2)1432من مجــــادى اآلخــــرة    29بتـــــاريــخ  1.11.38الظــــهري الشريف رقــــم
 . 3081(،الصفحة2011يونيو30) 1432رجـــب  27بتـــاريخ 5956عدد
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  1432من ربيع األول    18الوطين حلقوق اإلنسان الصادر يف    ، املتعلق إبحداث  اجمللس 1.11.19الظهري الشريف رقم 
 . 574( ص2011مارس3)1432ربيع األول 27بتاريخ  5922(،املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2011)فاتح مارس 

املتعلق بتتميم   77.00القانون رقم الصادر بتنفيذ  (2002أكتوبر  3) 1423رجب  25بتاريخ  1.02.207شريف رقم الظهري ال
 وتغيري قانون الصحافة. 

 .القانون اجلنائي املغريب 

.قانون الصحافة والنشر 
 حماضرات:  -3
(، حماضرات يف جرائم الصحافة والنشر ، ماسرت علوم اإلجرام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  2013 ، ميلودي.)محدوشي

 واالجتماعية عني الشق، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء، غري منشورة. 
 مواقع االنرتنيت :  -4

 *مقاالت ومراجع وأشرطة:  
( 2020شريط واثئقي": ) للعنصرية يف اتريخ كرة القدم | كلمات جارحة للعرب و لقطة طريفة من مواقف قل ال  10أشهر

   ،" دانيل ألفيس
اتريخ   https://www.youtube.com/watch?v=UMGF00Jt-v4  2020/ 02/06)ينظر : 

 (. 12/01/2021الزايرة 
( ،2014الشروق اجلزائرية أونالين" ، )تويف إثر سكتة قلبية مدير مستشفى تيزي وزو يؤكد: إيبوسي،"   

(.                                    20/12/2019اتريخ الزايرة  
https://www.echoroukonline.com/ 2014/ 24/08 )ينظر:    

 ي ، العنصر  على التمييزمبناسبة اليوم الدويل للقضاء ( 2010) األمني العام لألمم املتحدةرسالة 
.(20/10/2017اتريخ الزايرة  https://www.un.org/sg/ar 16/03/2010: )ينظر  

 (، 2021) الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز تفاقيةالنص الكامل لإل 
اتريخ الزايرة  

20/11/2021). https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
:2021 )ينظر  

 
 

 

javascript:aller_a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%092002-389%09%09%09%09')%09%09%09
https://www.echoroukonline.com/
https://www.un.org/sg/ar(ينظر
https://www.un.org/sg/ar(ينظر
https://www.un.org/sg/ar(ينظر
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx(ينظر


  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

170 

 

LISTE DES REFERENCES EN LANGUE FRANCAISE: 

1-CONFERENCES: 
Rahmouni, Toufik.(2011) ,Cours des Droits de l’Homme, Master Sciences 

Criminelles,Année universitaire :2011-2012.Faculte des sciences juridiques, 

économiques et sociales Ain chok, Université ,Hassan II, Casablanca, Maroc 

, non publiés. 

2-Dictionaires : 

 Cornu ,Gérard. (2011),vocabulaire juridique.Association Henri Capitant. 

éditions Point Delta.  

BIBLIOGRAPHY LIST : 

1- BOOKS: 
 Hamdouchi, Miloudi. (2012), Defamation, a legal study, Okaz 

Publications, Rabat, Morocco. 

2- INTERNATIONAL LAWS, INSTRUMENTS AND 

CONSTITUTIONAL DOCUMENTS: 

  The Charter of the United Nations. 

The Universal Declaration of Human Rights. 

International Covenant on Civil and Political Rights. 

The International Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination.  

 United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination. 

International Convention against Apartheid in Sports. 

  Dahir Al-Sharif No. 1.11.91, relating to the implementation of the 

Constitution issued on Sha’ban 27, 1432 (July 29, 2011), published in the 

Official Gazette No. 5462 bis on Sha’ban 28, 1432 (July 30, 2011), p. 3600. 

 Dahir Al-Sharif No. 1.11.38, dated 29 Jumada Al-Akhira 1432 (June 2, 

2011), published in the Official Gazette No. 5956, dated Rajab 27, 1432 (June 

30, 2011), page 3081. 

Dahir Al-Sharif No. 1.11.19 relating to the creation of the National Council 

for Human Rights issued on Rabi’ al-Awwal 18, 1432 (March 1st, 2011), 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

171 

 

published in the Official Gazette No. 5922 dated Rabi’ al-Awwal 27, 1432 

(March 3, 2011), p. 574. 

Dahir Al-Sharif No. 1.02.207 of Rajab 25 1423 (October 3, 2002) 

promulgated to implement Law No. 77.00 relating to the supplement and 

change of the Press Law. 

The Moroccan Criminal Code. 

Press and Publication Law. 

3-LECTURES: 

Hamdouchi, Miloudi. (2013), Lectures on Press and Publishing Crimes, 

Master of Criminology, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Ain 

Chok, Hassan II University, Casablanca, unpublished. 

Rahmouni, Toufik. (2011), Human Rights Course, master’s in criminal 

sciences, Academic year: 2011-2012. Faculty of Legal, Economic and Social 

Sciences Ain chok, University, Hassan II, Casablanca, Morocco, 

unpublished. 

4-DICTIONARIES: 

 Cornu, Gérard. (2011), legal vocabulary, Association Henri Capitant. 

Point Delta editions. 

5- WEBOGRAPHY: 
* ARTICLES, REFERENCES AND DOCUMENTARIES: 

●Documentary tape (2020): "The 10 most famous situations say no to racism 

in the history of football | hurtful words to the Arabs and a funny shot from 

Daniel Alves." 

(See: 06/02/ 2020 https://www.youtube.com/watch?v=UMGF00Jt-v4 Date 

of visit 12/01/2021). 

●Al-Shorouk Online, (2014), "The director of Tizi Ouzou Hospital confirms: 

IBOSSI died of a heart attack". 

 (see 08/24/2014 https://www.echoroukonline.com/ The date of the visit is 

20/12/2019).  

●Message of the Secretary-General of the United Nations (2010) on the 

occasion of the International Day for the Elimination of Racial 

Discrimination. 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

172 

 

(see: 03/16/2010 https://www.un.org/sg/ar Date of visit: 20/10/2017). 

  

●Full text of the International Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination (2021). 

 (see: https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx Date 

of visit: 20/11/2021).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/sg/ar


  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

173 

 

Combating hate crimes and racial discrimination in Moroccan sports 

spaces 

(Cross reading in light of Law No. 09.09 on combating violence in 

sports stadiums in Morocco) 

QAMRAN SALAH1 
1 PhD student at the Faculty of Legal Sciences 

and economic and social Agdal - Mohammed V University - Rabat 

-  The Kingdom of Morocco   - 

E-Mail adress, qamransalah@gmail.com 

 

Abstract:  

    The Moroccan legislator has made valuable and appreciable  legislative 

efforts in the field of combating and cordoning off the criminal phenomenon 

associated with sports practice. After the legislator’s intervention to combat 

violence in sports stadiums, confront the illegal use of doping and contain 

corruption crimes in sports, It has become necessary to keep pace with the 

global legislature in curtailing more serious crimes, such as crimes of racial 

discrimination, incitement to hatred in sporting spaces, insulting, slandering 

and uttering obscene terms that have nothing to do with morals and 

sportsmanship. They are criminal offenses that represent the ugly and deviant 

face from the ideals and values of sport, and they are one of the manifestations 

of the crime that affects the moral integrity of the actors in the sports scene 

because of its negative impact and severe damage to the personal 

consideration of the athlete and the reputation of the bodies managing the 

sport. 

    Accordingly, this scientific article is based on the Criminal Code, including 

Law No. 09.09, related to combating violence in sports stadiums in Morocco 

,given that the law is the entrance to the criminal policy, its title, expressed 

and its details , by addressing the analysis and study from a specialized 

scientific angle of criminal and punitive aspects and analysis of deterrence 

and punishment mechanisms These serious crimes that are harmful to morale 

and the human spirit are protected and immunized by the requirements 

contained in all international human rights instruments and relevant national 

legislation with the aim of immunizing sports and preventing it from crime in 

all its forms, especially crimes of racial discrimination and hate. 

 * Keywords: Combat  -  Racial discrimination and hate crimes- sports 


