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 مقدمة
 

مختلف  تراهن على االحتياطي العقاري فييعد المغرب من البلدان التي 

مخططاتها كمخزون إلنجاح العديد من المشاريع التنموية والحفاظ على التماسك 

ية االجتماعي بين األفراد داخل المجتمع، وذلك بجعل العقار محركا أساسيا ولبنة رئيس

 .لتنمية االقتصاد المحلي والوطني

وإذا كانت هذه التطلعات ترتكز على الملكية العقارية باعتبارها المادة األولية 

وأساس أي مشروع تنموي اقتصادي أو اجتماعي، فإن توزيع هذه الملكيات في الوقت 

الراهن بالمغرب يثير مجموعة من الصعوبات، خصوصا في ظل تعدد األنظمة 

 .وتشتت المقتضيات المنظمة لها العقارية

فالنظام العقاري الحالي بالمغرب ال يضم فقط االزدواجية القائمة بين عقار 

محفظ وآخر غير ذلك، وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر تعقيدا فيشمل تنظيمات 

أخرى من قبيل أراضي الجماعات الساللية
1

، أراضي األحباس، أمالك الدولة العامة 

لملك الغابوي، فضال عن التداخل الحاصل على مستوى القواعد والقوانين والخاصة، ا

لكل نظام عقاري على حدة
2
. 

                                                 
1
تسمى أيضا األراضي التي تملكها الجماعات الساللية بأراضي الجموع، األراضي الجماعية، األراضي  - 

وهي تسميات كلها تنطبق على األرض المعنية حسب ما تبين لنا من . إلثنية، أراضي الجماعات األصليةالعشائرية،األراضي ا

خالل اإلطالع على مختلف الظهائر والمراسيم التي جاءت بخصوص هذه األراضي، زيادة على الدراسات واألبحاث التي 

 .تناولت الموضوع كذلك
2
تخضع في تنظيمها لألعراف المحلية لكل جماعة من جهة، والتشريعات  فمثال نجد أن أراضي  الجماعات الساللية - 

 . والتنظيمات التي تم سنها من طرف المشرع وسلطة الوصاية من جهة أخرى
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وبعيدا عن هذا االختالف الذي ال يتسع المقام لتناوله سوف نقصر الدراسة على 

في الوقت  األنظمة العقاريةأهم من معالجة نظام أراضي الجماعات الساللية باعتباره 

من  لنطاق هذا النظام في العديد الحضريظل شمول المدار  الحالي، خصوصا في

، ورغبة في محاولة الكشف عن مختلف المشاكل والصعوبات التي المدن المغربية

، يشهدها المغرب في اآلونة األخيرةتطبعه وتعرقل دوره في المخططات التنموية التي 

حيث  ن من عدة أنواعهذه األراضي ال تتكون من طبيعة مادية واحدة وإنما تتكو ألن

  :نجد

التي يكون لكل رب عائلة الحق في استغالل : األراضي الصالحة للزراعة -

جزء منها بالفالحة حسب قسمة دورية أو دائمة تخضع في شكلها و شروطها لألعراف 

 .والعادات المحلية

تشكل الجزء األكبر من مجموع المساحات التي تشغلها : أراضي الرعي -

 .ماعيةاألراضي الج

وهي المساحات التي يقطن بها سكان : مناطق السكن والمرافق التابعة لها -

الجماعات
3
. 

 ....تشمل األراضي البيضاء والمقالع: مناطق أخرى -

وإذا كان جل الفقه
4

يرى أن األراضي الساللية مؤسسة لم يعرف لها مصدر  

اعتراف هاذين مؤكد ال في الحقوق اإلسالمية وال في القوانين الوضعية رغم 

التشريعين بها، فإنهم ال يختلفان في أن لهذه األراضي أصال موغال  في القدم وإن 

حيث منهم من ربطها ببداية تشكل ، اختلفت مرجعياتهم في تحديد أصلها التاريخي

وكيفما كان . دت قبل اإلسالماكتفى باإلشارة فقط إلى كونها وجالجماعة ومنهم من 

                                                 
  -

3
مصطفى الحيمر،األراضي الجماعية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم المسلك العالي بالمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية 

  .4، ص 2291 -2298سية بالرباط، السنة الدرا
4
، 8002، مطبعة أمبريال الرباط، الطبعة األولى 2أحمد أرحموش، القوانين العرفية األمازيغية  إيزرفان  إيمازيغن، ج  - 

 .وما بعدها  22ص 

خامس، الصغير الوكيلي،األراضي الجماعية بالمغرب خلفيتها التاريخية ومشكالتها الحالية، مجلة القسطاس، العدد ال -    

 وما بعدها 242، ص 8002يونيو 

-Paul  decroux , droit foncier marocain , édition la porte , imprimé les peresses des éditions 

marocains et internationales , Tanger 1977, p 463   



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 3 

 

األصل التاريخي لهذا النظام العقاري الذي يبقى له مصدر الحال وبغض النظر عن 

يعود إلى زمن بعيد، فإن األراضي الساللية ظلت تستغل حسب األعراف المحلية لكل 

قبيلة، محافظة بذلك على ارتباط األفراد فيما بينهم واستمرار الجماعة متماسكة وكانت 

ينها معروفة بشكل دقيق، تسير من قبل شيوخ الجماعات، ولم تكن مظاهر الحدود ب

وتسودها العادات المحلية واألعراف المتباينة باختالف القبائل، وأن كل نزاع بينهما 

كان يحل بتحكيم أحد األشراف أو برفعه إلى السلطان
5
. 

على أن السلطة اإلدارية لم تكن لها اختصاصات قوية في هذا الشأن إال في 

فعلية كالسهول وما شابهها، أما في المناطق المناطق الخاضعة لنفوذها ومراقبتها ال

الوعرة والجبلية كاألطلس والريف فيغلب على الظن أن نفوذها لم يكن بنفس الحدة 

نظرا لضعف مواردها و ثرواتها الطبيعية من ناحية، ولمناعتها وصعوبة المواصالت 

بها من ناحية أخرى
6
. 

بعد فرض الحماية ودخول لكن االستمرار بهذا الوضع لم يكن ليبقى على حاله 

، حيث عمت الفوضى وسارع العديد من ذوي الحقوق إلى 9191 المستعمر سنة

استغالل الوضعية السائدة آنذاك واإلقدام على إقامة رسوم الملكية لألراضي الجماعية 

المخولة لهم في إطار القسمة التقليدية أو تلك التي ال يوجد من ينازع فيها وكان كل 

سب ما يتوفر عليه من جرأة  ونفوذ وإقدام وجاهمنهم يعمل ح
7
. 

وللحد من تفاقم هذه التجاوزات قامت سلطات الحماية باتخاذ مجموعة من 

اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذا النظام وضبطه، وإن كانت توحي في مظهرها  

وضاع ا لألبأنها تهدف إلى الحفاظ على هذا الموروث الجماعي، إال أنها كانت تمهيد

 .الء على هذه األراضي و تمليكها لمستوطنيهايإلستل

 9191وتمثلت هذه اإلجراءات في إصدار أول منشور بتاريخ فاتح نونبر 

الموجه من الوزير األعظم إلى الباشاوات والقواد يقضي بمنع تفويت األراضي 

                                                 
5
في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دمحم  دمحم الوكاري، العقار والتنمية الحضرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا - 

 .12، ص 2222-2224الخامس، الرباط، السنة الجامعية 
6
 .22م س، ص ،( 1هامش رقم ) مصطفى الحيمر، - 

7
 .29، ص المرجع نفسه - 
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تغل بها، كما أكد الجماعية لألفراد و اإلبقاء على العادات والتقاليد القديمة التي كانت تس

9191مارس 6ذلك بمنشور آخر صادر في 
8

، وفي نفس االتجاه تم ردف هذه 

" بإحداث طريقة خاصة للبحث سميت ب 9191يوليوز  7اإلجراءات بمقتضى ظهير

حيث تم إلزام القضاة قبل إقدامهم على تحرير أي عقد للملكية توجيه البطاقة " البطاقة

وضوع العقد، وال يمكن تحرير هذا العقد إال بعد أن يثبت إلى القائد ليقوم بالتحري في م

من البحث بأن العقار موضوع إقامة رسم الملكية ال يدخل ضمن األراضي الجماعية 

وال الدولة أو األحباس
9
. 

وعلى نفس األهداف وبحسب التطورات التي ظل يعرفها المغرب توالت بعد 

9191أبريل  17ذلك مجموعة من القوانين، توجت بصدور ظهير 
10

الذي يعد بمثابة  

ميثاق لألراضي الجماعية، والذي بدوره عرف مجموعة من التعديالت كان من 

فبراير  6أبرزها التعديل الذي تم بعد االستقالل بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 

9161
11

، حيث تم بموجبه وضع هذه األراضي تحت سلطة الوصاية اإلدارية لوزير 

المتعلق  9161يوليوز  12بمساعدة مجلس الوصاية، ثم بعده ظهير الداخلية يمارسها 

باألراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري
12

، والذي بموجبه تم إلغاء نظام األراضي 

الجماعية في المناطق المسقية التي تم إدخالها في إطاره ألجل تشجيع االستثمارات 

على الشياع لصالح ذوي الحقوق  الفالحية، وقد أصبحت بموجبه تلك األراضي مملوكة

 .على هذه األراضي

أبريل  17المشرع على ظهير  لهافبالرغم من اإلصالحات التي أدخوعليه 

والدوريات التي تم  ربعد االستقالل من خالل العديد من الظهائر، وكذا المناشي 9191

                                                 
8
ضي ات بتفويت األراموجه للعمال والقواد في شأن عدم السماح للجماع 2224مارس  6منشور وزاري صادر بتاريخ  - 

 .  24، ص (2224مارس  21) 2118ربيع الثاني عام  20، صادر بتاريخ  42ج ر عدد  الجماعية،
9
 .  829، ص (2224يوليوز  29) 2118ام شعبان ع 81، في 61، ج ر عدد 2224يوليوز  9ظهير صادر بتاريخ  - 

10
ى الجماعات وضبط شؤون األمالك المتعلق بتنظيم الوصاية اإلدارية عل 2222أبريل  89ظهير شريف صادر بتاريخ  - 

 .192، ص 2222أبريل  82بتاريخ  140ر عدد .الجماعية وتفويتها، ج
11

  89، بتاريخ 8686منشور ب ج ر عدد ( 2261فبراير  6) 2128رمضان  28صادر بتاريخ  2. 68. 292ظهير رقم  - 

 .  162، ص (2261فبراير  88)2128رمضان 
12

المتعلق  باألراضي الجماعية ( 2262يوليوز  82)2122جمادى األولى  20اريخ صادر بت 2. 62.  10ظهير رقم  - 

، (2262يوليوز  82)  2122ألولى جمادى ا 21مكرر بتاريخ  8260الواقعة في دوائر الري، منشور في ج ر عدد 

 .8260ص
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ستغالل إصدارها بهذا الخصوص، وما كان لذلك من نتائج إيجابية نسبيا على تحسين ا

الء عليها بطرق غير ياإلست األراضي الجماعية واسترجاع العديد منها  التي قد تم

 .مشروعة

ولكي يتسنى لنا دراسة هذا النظام من خالل مقاربة بين الواقع واآلفاق نجمع 

فيها بين طرح مختلف العوائق التي تعرقل حسن استغالل األراضي الجماعية ومدى 

ظيمها في حل النزاعات المرتبطة بها، وبين إيجاد مخرج قدرة الجهات المؤهلة لتن

نظم بديلة تضمن حسن تدبير  طرحللوضعية الصعبة التي تعرفها عن طريق 

واستغالل هذه األراضي، وجعلها تساير المشروع التنموي الذي يحاول المغرب أن 

حكامة ال: يضع أهم لبناته األساسية في السنوات األخيرة تحت شعارات متعددة منها

الجيدة لالقتصاد، مخطط المغرب األخضر، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنه في 

: سبيل معالجة هذه اإلشكاالت سأحاول اإلجابة عنها وفق إشكالية محورية تتمثل في

إلى أي حد ينسجم النظام القانوني لألراضي الساللية مع الطموح الذي يحدوا المغرب 

ته البشرية وجلب أكبر لالستثمارات الوطنية واألجنبية وما للنهوض بوضعية مكونا

 . يتطلبه ذلك من تعبئة ليصبح في خدمة التنمية

منهجية التصميم  دولإلحاطة بهذه اإلشكالية وما يتفرع عنها سوف أقوم باعتما

الثنائي
13

في خطة البحث من خالل تناول الموضوع  وفق فصلين رئيسيين نعرض  

 :لهما كالتالي

 .أراضي الجماعات الساللية واستغاللها تدبير: ل األول الفص

 واآلفاق تحصينأراضي الجماعات الساللية بين ال: الفصل الثاني 

 

                                                 
13

دراسة مناهج العلوم القانونية، لإلطالع حول أهمية التصميم الثنائي ومحتوياته أنظر أستاذنا إدريس الفاخوري، مدخل ل - 

 . و ما بعدها 92، ص 8009مطبعة دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الثانية 
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 :الفصل األول

تدبير أراضي الجماعات الساللية 

لهااستغالو
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 :الفصل األول

 لهااستغالتدبير أراضي الجماعات الساللية و

 

 

 مع ظروف األمن واالقتصاد المغلق يتالءمية األراضي الجماعوضع إذا كان 

التي السياسية واالقتصادية واالجتماعية سابقا، فإنه لم يعد مالئما أمام تغير الظروف 

وازداد التهافت حول شهدها المغرب عند بداية القرن العشرين، حيث عمت الفوضى 

ي تبة لألراضي العيان القبائل بالنسعلى األراضي الجماعية، إما من قبل أ ءاالستيال

معون في تنتفع بها الجماعة بشكل جماعي أو من قبل ذوي الحقوق الذين أصبحوا يط

الذي تنبه له  شيءبصفة نهائية، ال جة التوزيع الدورينتي راضي التي آلت إليهمألا تملك

الذي يقضي بوجوب  9196نونبر  19وعمل من خالله على إصدار ظهير  لمستعمرا

اللية نواب عنها لإلشراف على هذا النوع من الملكياتالجماعات الستعيين 
14
. 

في إطار  ممثليهات الساللية وسير عمل وألجل ضمان مراقبة تصرفات الجماعا

الهادفة إلى تفكيك التضامن  ستعمرمات القانوني سليم يضمن حماية الممتلكات وطموح

 سلطة الوصايةردف هذه الحماية بإخضاع هذه األراضي لب األخيرقام هذا ، ليالقب

نظرا لحساسيتها  وذلك،(وزارة الداخلية حاليا) األهليةفي مديرية الشؤون  الممثلة

 .الشديدة التي تتميز بها من الناحية السياسية واالجتماعية

ولم يتم االكتفاء بفرض الوصاية ألجل تكريس حماية األراضي الجماعية 

تم إقرار مبدأ عدم قابلية هذه وحصر منفعتها في الجماعة التي لها الحق فيها، بل 

                                                 
14

 88بتاريخ  220في شأن تعيين نواب عن الجماعات الساللية، ج ر عدد  2226نونبر  82ظهير شريف صادر بتاريخ  - 

 .229، ص (2226دجنبر  22) 2112صفر عام 
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أو االكتساب بالتقادم أو الحجزللتفويت األراضي 
15

لكي ال يمكن ألي عمل من ، 

األعمال أن ينال من األرض الجماعية شيئا ولو حصل فإنه يعتبر باطال
16
. 

سماح اول ليس على إطالقه، وإنما تم الإال أن عدم قابلية األراضي الجماعية للتد

ذوي الحقوق الذين ينتمون إليها على هذه األراضي  توزيع استغاللبية للجماعات السالل

بحيث يتم  ،كل واحد ينفرد باستغالل قطعة أرضية معينة لمدة محددة أو غير محددة

تفويتها للدولة  مكني بشكل دائم، كما أن عدم التفويت ليس مطلقا، وإنمااستغاللها 

 .لجماعات السالليةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو ا

على  تعمالن مصالح الوصاية ونواب الجماعاتزيادة على هذا فقد أصبحت 

عرض هذا الرصيد المهم على الكراء لفائدة األشخاص الذاتيين والمعنويين وفق شروط 

تهدف إلى تشجيع االستثمار وخلق فرص الشغل في إطار عالقة تعاقدية، تم تنظيم 

ماعيةط بكراء األراضي الجتعلق فقمقتضياتها في دليل م
17
. 

لمشرفة على الدور الذي تقوم به الهيئات ان الوقوف ع لنا ولكي يتسنى

مساهمة طرق استغالل هذه األراضي بالدفع بعجلة التنمية  دىاألراضي الساللية، وم

 للتطرق في البداية نعمل سوفاالقتصادية واالجتماعية على الصعيد الجهوي والوطني،

  في مرحلة ثانية ، على أن نعرج(المبحث األول)ألراضي الساللية لهيئات تدبير ا

 (.المبحث الثاني)طرق استغاللها  لمعالجة

                                                 
15

 4ثبوت الصفة الجماعية لألرض يجعل حيازتها غير مكسبة لملكيتها طبقا للفصل " جلس األعلى أنجاء في قرار للم - 

، أشار إليه 8002يناير  26بتاريخ  2922/2/2/8000، في الملف المدني عدد 226،قرار عدد "89/04/2222من ظهير 

ة الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى ، مطبع8008-2222عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس األعلى في التحفيظ من سنة 

 .202، ص 8001

وحيث أن الشهادة اإلدارية  "هو نفسه ما ذهبت إليه المحكمة االبتدائية بالرشيدية في إحدى أحكامها الذي  جاء فيه و    

هي القطعة المدلى بها من طرف المتعرضين والمسلمة من طرف السلطة المحلية تثبت أن جزءا من المطلوب تحفيظه، و

متر مربع تدخل ضمن األمالك الجماعية ،والتي تعتبر طبقا ألحكام المادة الرابعة من  24201األرضية البالغة مساحتها 

غير قابلة للتفويت والتقادم والحجز، مما يكون معه طلب تحفيظها استنادا إلى الحيازة الطويلة األمد  2222.04.89ظهير

 (.غير منشور)، 22/8008/2، ملف رقم 29، رقم 8009ارس م22حكم صادر بتاريخ " غير مؤسس
16

إدريس السماحي، القانون المدني الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة امبريزار مكناس، الطبعة األولى  - 

 .20، ص8001
17

 .8009وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، دليل كراء األراضي الجماعية، دجنبر  - 
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 :المبحث األول

 هيئات تدبير أراضي الجماعات الساللية
 

منح المشرع مهمة تدبير األراضي الجماعية والسهر على شؤون الجماعات 

مجموعة من األفراد الذين ينتمون إليها، الساللية من خالل استغاللها لهذه األراضي ل

يتم تعيينهم من الجماعة نفسها، أطلق عليهم اسم جماعة النواب أو جمعية المندوبين 

وهو نفسه ما سار عليه . 9191أبريل  17حسب ما جاء في الفصل  الثاني من ظهير 

تونس  مشرعوا باقي الدول المغاربية بخصوص تدبير األراضي المملوكة للقبائل، ففي

من طرف ( ألراضي الساللية ليس إاللكمرادف )يير األراضي االشتراكية مثال يتم تس

مجلس يسمى مجلس التصرف
18
. 

ونظرا لما تلعبه من دور مهم في التمثيل وتدبير شؤون الجماعات الساللية من 

ها تحت توزيع لالنتفاع وفض للمنازعات بين ذوي الحقوق عمل المشرع على وضع

لوصاية لمراقبة أعمالها والنظر في صحة قراراتها والطعون المقدمة ا إشراف مؤسسة

 .ضدها

وعليه يتبين أن الهيئات المنظمة ألراضي الجماعات الساللية تتمثل في 

، ومؤسسة (المطلب الثاني) ، وجماعة النواب(المطلب األول) الجماعات الساللية

 .(المطلب الثالث) الوصاية

                                                 
 

18
 .29/02/8002 تاريخ الولوج إليه  http://lexpest.journal.com، أنظر الموقع االلكتروني  -

http://lexpest.journal.com/
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 السالليةالجماعات : المطلب األول
 

إذا كانت األهلية بمفهومها العام تعني صالحية الشخص الكتساب الحقوق 

، وهي بهذا المعنى ليست سوى الشخصية (أهلية الوجوب)والتحمل بااللتزامات 

، وإذا كانت األهلية والدته وتالزمه إلى حين وفاتهمنذ ة التي تثبت لكل إنسان القانوني

واه العقلية من غير يكون الشخص متمتعا بكامل قتتحدد بأن  األسرة مدونةبمقتضى 

ومن غير تمييز بين الذكر واألنثى سفه وال جنون
19

إال أنها تختلف عن أهلية االنتفاع . 

في األراضي الجماعية واكتساب صفة ذي حق في االستغالل الذي يبقى مستمدا أساسا 

ظمة لهاته من األعراف الجماعية ومن تكريس المشرع لها في المقتضيات المن

األراضي، إال أنه إذا كان المشرع قد خول للجماعات الساللية ككل عدة صالحيات 

ة، فإنه لم لتدبير ممتلكاتها وإعطائها سلطة للمحافظة على حقوقها تحت وصاية الدول

ذوي الحقوق باعتبارهم األفراد المكونين للجماعة الساللية  حديديعطي أي اهتمام لت

العديد من الفئاتصاء ككل، مما نتج عنه إق
20
رغم توفرهم على األهلية التي تم اإلشارة  

 .إليها أعاله

الفقرة )وتبعا لهذا سنعرض لتعريف الجماعات الساللية ووضعها الحقوقي 

، ثم لمعايير تحديد صفة ذوي الحقوق، وتنديد النساء المحرومات من االستفادة (األولى

الفقرة )عنونة بتحديد صفة ذوي الحقوق من حقهن في االنتفاع في إطار الفقرة الم

 (.الثانية

                                                 
19

من ذي الحجة  28صادر في  2.04.88من مدونة األسرة، ظهير شريف رقم  822إلى  806أنظر أحكام األهلية المواد  - 

، (8004فبراير  2) 2484ذي الحجة  24، بتاريخ 2224ر عدد .، ج90.01يذ القانون رقم بتنف( 8004فبراير  1) 2484

 .422ص 
20

 . نخص بالذكر اإلناث والذكور غير المتزوجين - 
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 التعريف بالجماعات الساللية ووضعها الحقوقي: لىالفقرة األو
 

بأنها  9191أبريل  17لقد عرف المشرع األراضي الجماعية في ديباجة ظهير 

تلك األراضي التي تتصرف فيها الجماعة وساللتها تصرف المالك في ملكه بدون " 

 21.ةخراج أو ضريب

عرف األستاذ دمحم خيري كما
22
تلك األراضي "أراضي الجماعات الساللية بأنها  

التي ترجع ملكيتها إلى جماعات ساللية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط 

بينهم روابط عائلية أو عرفية واجتماعية ودينية بحيث حقوق األفراد غير متميزة عن 

 ."حقوق الجماعة

ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن هذا النوع من األراضي يبقى مملوكا  في حين        

أصال للجماعات التي توجد بها، ولكن الذي يتصرف ويحوزها ويستغل خيراتها هم 

بعين المكان إقامة دائمة بتلك الجماعة التي تمتلك تلك  نأعضاء الجماعات المقيمي

األرض
23
. 

هي تلك  الساللية يتضح أن الجماعات عالهأخالل مالحظة التعاريف  وعليه فمن      

العشائر المجموعات المشكلة إما في شكل قبائل أو دواوير أو فصائل أو غيرها من 

 .األصلية تكون فيها حقوق الفرد غير متميزة عن حقوق الجماعات

هل تتعلق بالقبائل  موعات،هذه المجمختلف دابر حول طبيعة  وقطعا لكل إال أنه

...بطنعمارة أو الالعشائر األصلية أو  أو الفصائل أو
24

صل األول عمل المشرع في الف 

ذات حصرها في تلك القبائل وفصائل القبائل كالفخعلى  9191أبريل  17من ظهير 

في   التي تنتفع باألمالك الجماعية وفقا لألعراف المألوفة وغيرها من العشائر األصلية

 .ضوعها لوصاية وزارة الداخليةاالستغالل والتصرف دون ادعاء التملك، مع خ
                                                 

21
المتعلق بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط شؤون األمالك الجماعية  2222أبريل  89ديباجة ظهير  - 

 .وتفويتها
22

 .22، ص 8002حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة دمحم خيري، - 
23

 .88، ص 2226عبد العلي العبودي، الحيازة فقها وقضاء، الناشر المركز الثقافي العربي، الطبعة األولى  - 
24

الجماعية مميزاتها الحقوقية وطبيعتها المادية، لالطالع حول مفاهيم هذه المجموعات أنظر إبراهيم فكري، األمالك  - 

مساهمة في ندوة األنظمة العقارية بالمغرب، التي نظمت من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية 

 .22،  ص 8008أبريل  6و  2الحقوق بمراكش يومي 
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في إطار متفق  رةحصومأن جل التعاريف وإن تعددت تبقى وتبعا لهذا، يالحظ 

كون هذه الجماعات تبقى مشكلة من مجموعة من السكان يضطلع فيها  هوعليه، 

قد غيبت طابع المحلية السائدة، وإن كانت األفراد باالنتفاع واالستغالل وفق األعراف 

 .ولة في كثير منهاالوصاية للد

لكي كل جماعة أصلية تربط بينها أمالك أو مصالح مشتركة يجب ه يبقى لأنإال 

من أفرادها تختارهم ضمن  أن تقوم بتعيين أشخاص يتسنى لها ممارسة حقوقها

الكيفيات الصحيحة المعتادة، ويكون مجموع األشخاص الذين يقع اختيارهم على هذا 

ماعة النواب، وتعين هذه الجمعية ضمن نفس الشروط الشكل جمعية المندوبين أو ج

 تهم التي األخرى العقود في أو ،عضوا أو عضوين منها لتمثيل الجماعة لدى المحاكم

الجماعية الحياة
25
 ال التي واألكرية الفالحي االشتراك عقود إبرام في الحق لها كما .

الوصاية سلطة موافقة شريطة سنوات ثالث مدتها تتجاوز
26

 مكتوب، شكل في كوذل ،

منها المستفيدين بين المجزأة القطع تبادل جواز إلى إضافة
27
. 

 منحه بمجرد للشخص تثبت التي حقوقال من بالرغم فإنه الحال، انك وكيفما

 ممارسة أن إال إياها منحها من وبالرغم الساللية الجماعات فإن المعنوية، الشخصية

 تم نالذي للنواب المبدئية الموافقة إلى إما ةضعاخ تبقى تخصها التي األمور من العديد

 .الحقا سنرى كما الداخلية وزارة في الممثلة الدولة وصاية إذن إلى أو طرفها من تعيينهم

 الحقوق يذو صفة تحديد :الثانية الفقرة

 منها السيما الجماعية، لألراضي المنظمة التشريعية النصوص استقراء خالل من

 نجد ،9161 فبراير 6 بظهير وتتميمه تعديله تم كما 9191 يلأبر 17 في المؤرخ الظهير

 للجماعات تاركا  تهصف تعيين معايير وتحديد الحق ذي تعريف عن سكت المشرع أن

                                                 
25

بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط المتعلق  89/4/2222الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير  - 

 .تدبير شؤون األمالك الجماعية وتفويتها
26

المتعلق بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون  89/04/2222الفصل السادس من ظهير  - 

 .األمالك الجماعية وتفويتها
27

بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون المتعلق  89/04/2222الفصل الرابع من ظهير  - 

 .األمالك الجماعية وتفويتها
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 كل داخل المتداولة والعادات األعراف على اعتمادا ذلك، في الكاملة الصالحيات الساللية

 أدى الصفة، هذه لمنح المعتمدة رالمعايي في بين اختالف عنه نتج الذي الشيء جماعة،

 متزوجين غير أو صغارا ذكورا الساللية الجماعات أبناء من عدد إقصاء إلى أحيانا

 .مختلفة أفعال ردود عنه نتج ،وإناثا

 ثم ،(أوال) حق ذي صفة وفقدان اكتساب معايير طرح على نعمل سوف هذا لكل

 من اتضرر األكثر الطرف نلكونه السالليات النساء لتحركات بعرض ذلك بعد نقوم

 (.ثانيا) الوضعية

 حق ذي صفة وفقدان اكتساب معايير :أوال

 ألسباب التطرق قبل ،(أ) حق ذي صفة اكتساب لمعايير البداية في نتطرق سوف

 (.ب) فقدانها

 حق ذي صفة اكتساب معايير -أ

 في الصالحية وترك حق ذي صفة معايير تحديد لىع المشرع سكوت نع نتج لقد

 في واضح تباين ةحد على ساللية جماعة كل تتبعها يالت والعادات األعراف إلى كذل

كالتالي نوردها الحقوق ذوي تحديد في الجماعية األراضي مع التعامل
28

: 

 ،بصفرو شكاك عين كجماعة لألرض النهائي التقسيم حيث الجبلية المناطق ففي -

 السكنى في النصيب نصف من دنيستف والنساء والدهم عن يرثون الذكور األوالد فإن

 .الرجال نصيب من العارية األرض وتبقى األرض، وخيرات

 الجماعية األراضي من االستفادة زالت ال والشرقية الجنوبية المناطق في -

 من ابتداء ألسر المعيالت النساء استفادة وأحيانا ألسرة، وتكوينه الذكور بزواج مرهونة

 .ديةيالراش بإقليم أسول اعةجم في الشأن هو كما سنة 14 سن

                                                 
28

الخميس ، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، منتدى بدائل المغرب، النساء المغربيات وأراضي الجموع - 

 .82/02/8002 تاريخ الولوج إليه http://www.ejoussour.net، منشور على الموقع االلكتروني 08/09/8002

http://www.ejoussour.net/
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 الحدادة مهدية قصبة كنيةالسا بجماعة احسن بني الشراردة الغرب جهة في -

 من االستفادة من النساء تقصى سليمان سيدي بإقليم والقصبة القنيطرة بإقليم أوجيه أوالد

 .الجموع أراضي في حقهن

 أيضا، لذكورل الصفة لمنح تعتمد أخرى حاالت هناك الحاالت هذه إلى إضافة

 على سنة 96 أو 91 سن بالغا الذكر يكون أن يشترط الجماعات بعض في أنه نجد حيث

 أن شريطة لألرامل كذلك تمنح أخرى جماعات وفي جماعة، كل أحوال حسب األقل

االنتفاع في الحق له كان الذي المتوفى األب من األقل على ذكر ولد لها يكون
29
. 

 عادات على تعتمد زالت ال الساللية ماعاتالج بعض فإن ذاته السياق وفي

لتحديدها الوطنية واألعياد المسجد مصاريف في المساهمةك  يةتقليد  جد وأعراف
30
. 

 قبل من إلجماعا تم الحقوق ذوي صفة لتحديد موحدة معايير إيجاد وألجل

 لحو 9112 دجنبر 6و 2 يومي  بالرباط المنعقدة الوطنية اظرةالمن إطار  في المناظرين

 وضع قبل به هتدىي مرجع بمثابة تكون لعلها ،عدة توصيات على  الجماعية األراضي

 نوردها الصفة هذه الكتساب توفرها الواجب المعايير عامة بصفة يحدد تشريعي نص

 :كاآلتي

 .للجماعة الساللي االنتماء -

 .الزواج -

 .هاتراب خارج مؤقتا يعيشون الذين األشخاص قبول إمكانية مع بالجماعة إلقامةا -

 للجماعة الساللي االنتماء شرطي أن أرى اعتقادي حسب فإنه هذا، على ترتيبا

 الجماعة تراب خارج مؤقتا يعيشون الذين األشخاص قبول إمكانية مع بالجماعة واإلقامة

 أفرادها، قبل من الجماعية األراضي من االستفادة يسيبق جهة من ألنه ،صائب توجه يعد

                                                 
29

منشور على الموقع ( الرباط 8002أكتوبر  2)فاطمة عقيل، مساهمة في ندوة لمساندة نساء أراضي الجموع  - 

 .02/02/8002 تاريخ الولوج إليه http://clips.abusora.com االلكتروني 
30

دجنبر  6و 2أشغال وتوصيات اللجنة األولى، المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، المنعقدة بالرباط يومي  - 

 .22، ص 2222

http://clips.abusora.com/
http://clips.abusora.com/
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  الجماعة خارج العمل ظروفهم قتضيت الذين األفراد حرمان  يتم نل أخرى جهة ومن

 باألراضي االنتفاع من االستفادة في واإلناث الذكور بين التمييز عدم أن كما مؤقتا،

 .فحسب التوصيات مستوى على األقل على ولو النقطة هذه في مهما تحوال يعد الجماعية

 الوضع يزيد لن أنه اعتبار على حذفه يجب أنه بخصوصه فأرى زواجال شرط أما

 غاية سيصبح والعفاف االستقرار الزواج من الهدف يكون أن فعوض تفاقما، إال

 ذوي عدد مضاعفة سيتم وبالتالي جماعية، أرض قطعة من االستفادة على للحصول

 .الجماعية األراضي تقسيم في والزيادة الحقوق

 حق ذي صفة سقوط معايير -ب

 كذلك الصفة هذه فقدان فإن حق ذي صفة تحديد معايير يف االختالف غرار على

 والوسط الشمال بين المملكة تراب في المتواجدة الساللية الجماعات بين اختالفا يعرف

 .المنطقة نفس في كذلك المتواجدة الجماعات وبين والجنوب،

 ينتمي كان فرد أي على حق ذي صفة لسقوط المعتمدة المعايير توحيد وألجل

 عدة طرح تم النفوذ، واستغالل للمحسوبية  ذلك لخضوع وتفاديا الساللية، ةللجماع

 تكون لعلها الجماعية، األراضي حول الوطنية المناظرة إطار في الحق لسقوط معايير

 نوردها الساللية الجماعات قبل من اإلطار هذا في بها يهتدى مقاييس األخرى هي

 :كالتالي

 .الجماعة ممتلكات إتالف -

 .لألجانب االستغالل حق ويتتف -

 .النية بسوء جماعي عقار تحفيظ على التعرض -

 مجلس أمام فيه الطعن يمكنو النيابية الجماعة بقرار الصفة هذه فقدان يتم -

 .الوصاية
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 بأي القيام عدم على حرصا أكثر حق ذي كل يكون سوف المعايير هذه بوضع إذن

 .االستغالل في حقه يفقده فعل

 .االستغالل حق من إقصائهن على السالليات النساء تنديد رمظاه :ثانيا

 للعدالة مخالفة وتقاليد أعراف نتيجة عدة لقرون المرأة طال الذي للحيف نظرا

االجتماعية
31

اإلسالمية الشريعة ومبادئ 
32

 وبين بينها ساوى الذي المغربي والدستور 

الحقوق في الرجل
33

 المنزل ألرباب الحق يعطى حيث الرجالي، الجنس بتفضيل وذلك ،

 الفتيان أو المتزوجون "الرجال" طبعا المنزل بأرباب ويعنى ،لسالليةا الجماعة يف فقط

 كن وإن حيث بالكامل، إقصاءهن تم قدف النساء أما سابقا، أشرنا كما معينة سن بلغوا الذين

 تقرر فقد األب، وفاة بعد أراضيهم من النساء هؤالء "طرد" بذلك تم لبيوتهن التيعمال

 جزاح كسر المغرب من عدة مناطق إلى ينتمين اللواتي السالليات النساء من العديد

الصفيح أحياء إلى المغادرة على وأجبرن اطالهم الذي والجور الظلم نتيجة ،الصمت
34

، 

 إقامة أجل من العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات إلى اأراضيهم تفويت تم بعدما

 العقار المدن من عديدلل الحضري المدار شمل أن بعد اقتصادية مشاريع أو سكنية دور

للسالالت الجماعي
 35

. 

                                                 
31

تتمثل العدالة االجتماعية في جميع القواعد المثالية التي تمليها الطبيعة على سائر المخلوقات، بحيث أن كل حكم  - 

، (ذكر المطبعة ندو)، راجع دمحم تقي هللا الشيخ ماء العينين، المصطلحات القانونية، يخالفها يكون جائرا

  2م، ص  8002/ه2482طبعة
32

وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما ق ل  . للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون ﴿ نساءيقول تعالى في سورة ال- 
 .9اآلية  ﴾منه أو كثر نصيبا مفروضا

وذلك  . خالدين فيها  تلك حدود هللا ومن يطع هللا ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها األنهار ﴿يقول هللا تعالى في سورة النساء -
 .24و 21اآليتين  ﴾حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين  يعص هللا ورسوله ويتعدومن  . هو الفوز العظيم

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا    ﴿يايقول هللا تعالى في سورة النساء  -
 2اآلية و نساء﴾ 

33
ومثله كذلك جاء في الفصل " جميع المغاربة سواء أمام القانون"جاء في الفصل الخامس من الدستور المغربي أن  - 

، (20/20/2226)، 4480،ج ر عدد 2226، دستور"السياسية الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق"الثامن أن 

 .8822ص

من هنا يمكن استنتاج أنه ال مانع في الدستور من أن تنتصب المرأة صفة نائبة جماعية في حين أنه لألسف مازالت تحرم  -

 .وهو نفسه ما يستنتج شرعا في عدم حرمان المرأة من اإلرث حتى من االستفادة من حق االنتفاع
34

نساء قبيلة الحداد يتعرضن للتمييز في مجال أراضي الجموع، منشور على الموقع االلكتروني : المغرب - 

 http://www.arabfamilylawsreform.org 82/02/8002 تاريخ الولوج إليه. 
35

 .رت، ميدلت، سيدي سليمان، جرسيفنذكر على سبيل المثال مدن القنيطرة، تاوري - 

http://www.arabfamilylawsreform.org/
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 اتخاذ على عملن قديم، عرفي قانون جراء من اطالهم الذي الظلم بهذا وتنديدا

 عن احتجاجا الرسمية والغير الرسمية الجهات من للعديد صوتهن إليصال عديدة أشكال

 .الجموع يضاأر من االنتفاع في حقهن من الحرمان

 السالليات النساء عن ممثلة باعتبارها المغرب لنساء المغربية الجمعية فقامت

 وكذا الداخلية، لوزارة التابعة القروية الشؤون بمديرية بدءا المسؤولة الجهات بمراسلة

 جتماعيةاال ميةالتن ووزارة اإلنسان، لحقوق االستشاري والمجلس البرلمانية، الغرف

 وزارة باستثناء الدعم ونية بإيجاب المراسالت هذه قوبلت وقد ،تضامنوال واألسرة

الداخلية
36
. 

 لنساء الديمقراطية الجمعية طرف من صحفية وندوات لقاءات عدة ،هذا تال

 أراضي نساء مساندة أجل من بالرباط 1004 أكتوبر 4 يوم عقدت التي كتلك المغرب،

الجموع
37

 :طريق عن اإلعالم وسائل بواسطة عامال الرأي بتحسيس القيام إلى إضافة ،

 .المكتوبة الصحافة في صحفية بيانات إصدار -

النساء مع ميدانية ربورتاجات وتصوير تحضير في المساهمة -
38
. 

 لنساء الديمقراطية الجمعية من بدعم السالليات النساء التجأت هذا من أكثر

 ووزير األول الوزير ءلةلمسا اإلداري القضاء إلى المغرب بدائل ومنتدى المغرب

 تحرم التي الوصاية مجلس قرارات مشروعية حول القروية الشؤون ومدير الداخلية

االستفادة من النساء
39
. 

 التمييز ونبذ الجموع بأراضي االنتفاع في المرأة بحق اإلقرار يجب هذال وتبعا

 تفرض الجماعية االعراف كانت إذا هألن حق، ذي صفة اكتساب في الرجل وبين بينها

                                                 
36

 -http://www.e.jousour.netم س ،. 
37

النساء السالليات ما يزلن صامدات ويطالبن بحقهن بأراضي الجموع، منشور على الموقع االلكتروني  - 

 http://www.tanmia.ma 02/02/8002 تاريخ الولوج إليه. 
38

والذي خصص للحركة االحتجاجية  8002أبريل 10الذي بثته القناة الثانية يوم  .grand ongleبالذكر برنامج نقصد - 

  . مساء h  88، على الساعةونضال السالليات

 . مساء 12.45hعلى الساعة  04/20/8002نشرة إخبارية ثم بثها على القناة الثانية أيضا يوم     -

 
39

 -http://www.e-jousour.net. م س، . 

http://www.tanmia.ma/
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 لهذه القبلية الوحدة على للمحافظة الجماعية األرض استغالل من  المرأة حرمان

 بمقتضاه البقعة إليهم ستؤول الذين األشخاص عاتق على التزاما تلقي فإنها الجماعات

 رعاية في فيصبحن يتزوجن أن إلى معين رزق مصدر لهم ليس اللواتي النساء إعالة

 الواقع في دائما يصدق ال فإنه النظرية الناحية من دقيص كان وإن قول وهو أزواجهن،

 يصدق ال قد أنه إال  أخته تجاه العناية واجب عليه يكون -مثال – األخ إن حيث العملي،

ابنه مع وفاته عند
40

 جهة، من الوضعية هذه في امرأة أي ينتظر مصير فأي وبالتالي ، 

 في تقدم بإحراز يفخر المغرب نأ خصوصا السليم المنطق مع يتنافى اإلقصاء هذا وأن

 .أخرى جهة من شرائحه لكافة واالقتصادية االجتماعية الحقوق مجال

 من المرأة تحرم ال الساللية الجماعات بعض أن إلى األخير في اإلشارة وتجدر

 اإلسالمية الشريعة قواعد تطبق حيث اإلرث بخصوص الجماعية األراضي في االستفادة

االستحقاق في
41
 والخاضعة الري دوائر داخل الواقعة الجماعية األراضي نأ كما .

 على ،معنية يرغ 9161 يوليوز 12 بتاريخ الصادر 10/61/9 رقم الشريف للظهير

 .الحقا سنرى كما اإلرث في واإلناث الذكور بين ميزت لم األخير هذا مقتضيات أن اعتبار

 جماعة النواب: المطلب الثاني

 17/01/9191 ظهير من الثاني الفصل من نيةالثا الفقرة في ورد ما حسب

 لتسيير األخيرة هذه طرف من اختيارهم يتم الجماعة أفراد من أشخاص هم فالنواب

ألراضيها استغاللها وتدبير الجماعة شؤون
42
. 

 قد الوصاية سلطة فإن االختصاصات بعض حدد قد 9191 ظهير كان وإذا هذا،

 بكيفية المتعلقة بطاضوال بتوحيد وذلك حاصال، كان الذي التشريعي الفراغ تفادت

                                                 
أشار . 911 ، ص2222دمحم زهير مشارقة، الحياة االجتماعية عند البدو في الوطن العربي، دار طالس، دمشق، طبعة  - 40

عصام بوعشرة، القسمة االستغاللية ألراضي الجموع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،  إليه

-8001الخامس، الرباط، وحدة التكوين والبحث القانون المدني المعمق، السنة الجامعية كلية الحقوق أكدال، جامعة دمحم 

 .242ص  ،8004
41

 نذكر على سبيل المثال األراضي الجماعية الواقعة في النطاق الترابي للجماعة القروية بالسيفة بمدينة أرفود -
42

جلس النيابي،الهيئات ة النواب، جمعية المندوبين، المجماع :يطلق على نواب الجماعات الساللية تسميات عدة من بينها -

 .ممثلي الجماعات، اللجنة النيابية مزراك،  النيابية،
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 مجاالت تحديد وكذا ،الساللية جماعةال شؤون لتدبير المؤهل الشخص انتقاء وشروط

الجماعية األراضي بنائب متعلق دليل إصدار طريق عن تدخله
43
. 

 الشخص انتقاء وشروط بكيفية المتعلقة الضوابط تحديد على نعمل سوف وعليه

 تسيير في هانواب ختصاصاتوإل ،(األولى الفقرة) الساللية اعةمالج شأن لتدبير المؤهل

 (.الثالثة الفقرة) النائب عزل أسباب عرض وأخيرا ،(الثانية الفقرة) أراضيها

 النواب اختيار وطرق شروط :لىاألو الفقرة

 كان يتال التعيين لطرق وتفاديا الجماعات، بنواب تناط التي المهام ألهمية نظرا

 طويلة لمدة واليتهم واستمرار النواب اختيار على الكبير لتأثيرا النفوذ ألصحاب فيها

 دليل إطار في الوصاية سلطة عملت وفاتهم، حين إلى األحيان بعض في تصل كانت

 .النواب اختيار وطرق شروط لتحديد محددة ضوابط بوضع الجماعية األراضي

 طرق عرض قبل ،(أوال) النواب اختيار لشروط سنتطرق المنطلق هذا ومن

 (.ثانيا) اختيارهم

 .الساللية الجماعات نواب اختيار شروط:أوال

 :التالية الشروط توفر يجب نائب صفة لحمل

 .الساللية للجماعة منتسبا يكون أن -

 .الساللية بالجماعات الحقوق ذوي بالئحة مسجال يكون أن -

 .الساللية بالجماعة مستمرة بصفة مقيما يكون أن -

 .والفكرية البدنية بالقدرة له مشهودا يكون أن -

 .واالستقامة والنزاهة وبالشرف الحميدة باألخالق له مشهودا يكون أن -

 .العربية واللغة والكتابة القراءة ويحسن أميا يكون ال أن -

 .وتقاليدها وأعرافها الساللية الجماعات بممتلكات ملما يكون أن -
                                                 

43
 .8002وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، دليل نائب األراضي الجماعية، مارس  - 
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 .سنة 70 زيتجاو وال سنة 10 عن سنه يقل ال أن -

 .عمدية جرائم أجل من عليه محكوم وغير العدلية السوابق منعدم يكون أن -

 بخصوص الساللية الجماعة أعضاء مع قضائية منازعات له تكون ال أن -

 .وتدبيرها الجماعية الممتلكات

  عندما موفقة تكان الوصاية سلطة أن  الشروط هذه بخصوص يالحظ ما أن غير

 شأن من ألن األخرى، الشروط جانب إلى للنائب الثقافي ستوىالم توفر شرط تجدرأ

 وأن خاصة وثيقة، تسليم أو التوقيع عند تثار التي المشاكل من العديد تجاوز هذا

 عليها تقام التي المشاريع لحجم نظرا التنمية لتحقيق وسيلة أصبحت الجماعية األراضي

 شرط إدراج يتم لم أنه كما ،...الثقافي أو الصناعي أو الفالحي المستوى على سواء

 حول الوطنية لمناظرةا من الثانية اللجنة توصيات ضمن إليه اإلشارة تم الذي الزواج

 من الزواج مسألة أن اعتبار على له، قيمة ال شرط يعتبر ألنه الجماعية، األراضي

 نائب لعضوية الترشيح من شخص عيمن أن يمكن ال حيث للشخص لشخصيةا الحقوق

 .متزوج غير أنه لمجرد جماعي

 سنة، 10 نع النائب سن يقل أال شرط إدراج هو الشروط هذه على يؤاخذ ما لكن

 للشباب، المجال لفتح وذلك سنة، عشر ثمانية إلى تخفيضه يجب اعتقادي في أنه بحيث

 .سنة 10 عن سنهم يقل الذين منها ينالمثقف فئة خصوصا

 النواب اختيار طريقة :ثانيا

 الجماعة أعيان طرف من النائب تعيين يتم أن هي المعتادة ريقةالط كانت إذا

 ذوي على حكرا ظلت لكونها نجاعتها، عدم نع أبانت قد الطريقة هذه فإن ضي،بالترا

جد عن أبا تورث ظلت المناطق بعض في فإنه ذلك من أكثر النفوذ،
44
. 

                                                 
44

 .29م س، ص أشغال وتوصيات اللجنة الثانية، المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية،  - 
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 عملت نائب، مةبمه القيام على األفراد تهافت يطرحها التي للمشاكل وتفاديا لهذا،

 الطريقتين إحدى نهج خالل من النائب الختيار ةمحدد ضوابط وضع ىعل الوصاية سلطة

 :التاليتين

 :التعيين -أ

 لمقتضيات طبقا بالالئحة المسجلين الحقوق ذوي طرف من النائب تعيين يتم

1007 ماي 91 بتاريخ 29 رقم الدورية
45

 داخل بها المعمول األعراف وفق وذلك ،

 ىاثن عن طرفهم من تعيينه يتوجب ينالذ الحقوق ذوي يقل ال أن على الساللية، الجماعة

 المحلية السلطة استشارة بعد التوافق طريق عن فرزهم يتم األعيان من فردا (91) عشر

 العدلي باللفيف مراجعها تضمين الواجب اإلدارية الشهادة التزكية حالة في تسلم التي

 .الغرض لهذا المعد

 النواب، اختيار عملية في مركزية كوصاية الداخلية وزارة تدخل يتم ال أنه على

 حيث المختار، للنائب المعارضين الجماعة أفراد أحد من مباشرة شكاية لها أرسلت إذا إال

الموضوع في بحث إجراء العمالة من حينئذ تطلب
46
. 

                                                 
45

الرباط، موجهة من وزير الداخلية إلى السادة والة عمال عماالت وأقاليم  8009ماي  24بتاريخ  22الدورية رقم   - 

 .وعماالت مقاطعات المملكة، حول مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات الساللية
46

 .266، ص ، م سعصام بوعشرة - 
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 :االنتخاب -ب

 في المسجلين الحقوق ذوي من المكونة الناخبة الهيئة طرف من النائب انتخاب يتم

 وذلك ،1007 ماي 91 بتاريخ الصادرة 29 رقم للدورية طبقا وضعها تم التي الالئحة

واحدة دورة وفي المباشر السري باالقتراع
47
. 

 الترتيبات من مجموعة باتخاذ المحلية السلطة تقوم االنتخاب عملية وإلنجاح

 إجرائها، ومكان زمان بتحديد لكوذ ،الظروف أحسن في العملية هاته إلجراء الضرورية

 ،هاانطالق قبل يوما ثالثون ،الممكنة العمومية األماكن بكل واإللصاق اإلشهار مع

 األقل على يوما (92) عشر خمسة الممكنة الطرق بمختلف بذلك الناخبة الهيئة وإشعار

 .االنتخاب عملية إجراء تاريخ قبل

 عملية لمتابعة عنه ممثل ارباختي مرشح كل يقوم االنتخاب شفافية ولضمان

 إعداد إلى إضافة النتيجة، إعالن عند وحضوره األصوات فرز في والمشاركة االقتراع

 فيه يبين المرشحين ممثلي طرف من وتوقيعه االنتخاب إجراء عملية حول محضر

 .المحصلة والنتائج األصوات وفرز االقتراع عملية ظروف

 وفي سنا، أكبرهم ترجيح يتم المرشحين بين األصوات تعادل حالة في أنه على

 .الفائزين المرشحين بين القرعة تجرى السن تطابق حالة

 يتضمن المحلية السلطة طرف من به خاص ملف إعداد يتم النائب اختيار وعند

الوثائق من مجموعة
48

 من المعنية بالعمالة القروية الشؤون قسم على إحالته يتم أن على ،

                                                 
47

هو عملية يدلي فيها األعضاء بأصواتهم للمرشح الذي يفضلونه بحرية عن طريق التصويت  االقتراع السري المباشر - 

 .السري
48

 :تتمثل الوثائق في - 

 .محضر معلل متضمن للظروف واألجواء التي مرت فيها عملية اختيار أو انتخاب النائب -

 .ابالشهادة اإلدارية من السلطة المحلية التي تزكي ذلك االختيار أو االنتخ -

 .بطاقة معلومات حول النائب -

 .نسخة من السجل العدلي -

 .نصورتان فوتوغرافيتا -

 .نسخة مطابقة ألصل بطاقة التعريف الوطنية -
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 بياناتها تحديد يتم للنائب بطاقة إعداد ثم بالتعيين، عاملية هادةش إعداد على العمل أجل

 .به خاص خاتم على الحصول أجل من للنائب الترخيص مع عاملي، قرار بمقتضى

 نائب من أكثر من تتكون نيابية هيئة على الساللية الجماعة توفر حالة في أنه على

(...نواب 1-7-2-1) فرديا عددها يكون أن يستحسن واحد،
49
. 

 التمثيل يتم لكي وذلك النواب، تعدد يحبذ فإنه بالقرارات واالنفراد الحياد ولضمان

 عنه ينتج لم وإن واحد نائب تعيين فكرة ألن المعنية، المجموعات شرائح لكل الكافي

 من االقتراح تم لذا النية، حسن رغم التحيز أشكال من شكل إلى سيؤدي فإنه شطط،

 توصياتها، ضمن الجماعية األراضي حول الوطنية المناظرة خالل الثانية اللجنة طرف

 .نسمة 9000 إلى  120 ل واحد نائب يكون بأن

 االنتخاب، طريقة يحبذ من وبين التعيين طريقة يحبذ من بين مقارنة خالل ومن

 لمجموع بالنسبة الفرضيتين بين االختيار حول إلحصاء معطيات يبين جدول إلى نشير

9112 سنة حدود إلى المستشارة يمواألقال العماالت
50
. 

 والتعيين االنتخاب فرضية التعيين فرضية االنتخاب فرضية المستشارة واألقاليم العماالت عدد

42 22 89 8 

 

 %11.24 نسبة جدن بينما التعيين، عملية تفضل %26.21 نسبة أن يالحظ وعليه

 %.1.96 في تتمثل بتهمفنس الفرضيتين بين أجمعوا الذين أما االنتخاب، فكرة تحبذ

 الجماعية األراضي نائب دليل في الوصاية سلطة به جاءت ما رغم انه إال

 الوصاية سلطة بموافقة مقيدة تبقى االنتخاب فرضية أن إال أعاله، الطريقتين بخصوص

 السلطة أن إال الحقوق ذوي طرف من انتخابه رغم انه بمعنى المنتخب، النائب لتزكية

 .ال أم تزكيته في القرار صاحبة هي تبقى المحلية

                                                 
49

 .9دليل نائب األراضي الجماعية، م س، ص  - 
50

 .22أشغال وتوصيات اللجنة الثانية، المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، م س، ص  - 
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 مرة للتجديد قابلة سنوات (6) ست في تحديدها تم فقد النائب والية مدة عن أما

 انتخاب أو اختيار يمكن فإنه  هواليت مدة خالل عزله أو النائب وفاة حالة وفي واحدة،

 بللنائ األصلية الوالية من تبقى ما ستكمالال وذلك الطريقة، نفس حسب آخر ائبن

فقط المتوفى
51
. 

 الساللية الجماعات نواب اختصاصات :الثانية الفقرة

 عدم نتيجة الساللية الجماعات نواب اختصاصات يطبع كان الذي للغموض نظرا

 ذلك تدارك تم فإنه وتتميمه، تعديله تم كما 17/1/9191 ظهير في لذلك الدقيق التحديد

 تمثلت حيث ،1004 غشت في لمؤرخا الجماعية األراضي نائب دليل إطار في بتحديدها

 :في االختصاصات

 وتعليمات األعراف حسب الجماعة أعضاء بين مؤقتة بصفة االنتفاع توزيع -

 أن اعتبر حيث"فيه جاء له قرار في األعلى المجلس إليه ذهب ما وهذا الوصاية، مجلس

 نندوبيالم جمعية اختصاص من يبقى الجماعة أعضاء بين مؤقتة بصفة االنتفاع توزيع

"الوصاية وتعليمات األعراف حسب
52
. 

 من طلب على بناء تقسيم موضوع الجماعية األراضي تكون أن يمكن أنه كما

 االنتفاع، في دائم حق العشيرة من عائلة رب لكل بموجبه ىعطي ة،الجماع نواب طرف

الوصاية مجلس موافقة بعد وذلك
53
. 

 الجماعة لفائدة إال حجزه أو يتهتفو يمكن وال للتقادم قابل غير الحق هذا أن على

 فيها واالشتراك كرائها أن غير منها، المستفيدين بين ةالمجزأ القطع تبادل ويجوز نفسها،

 .النواب جماعة إذن على يتوقف منها المستفيدين بين فالحيتان سنتان أقصاها لمدة
                                                 

51
 .9نائب األراضي الجماعية، م س، ص دليل  - 

52
، منشور 2104، عدد 8008-4-2-2228، الملف المدني رقم 8001-04-04قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  - 

 41، ص 62، عدد 8001بمجلة قضاء المجلس األعلى، السنة 
53

و تبقى هذه األراضي تحت سلطة الوصاية  رغم تقسيم حق االنتفاع الدائم فان المستفيد لم يتمتع بحق الملكية المطلقة - 

، وال يمكن للمستفيد القيام بأي عمل من األعمال التي تخالف ما جاء به المشرع في 2222أبريل  89طبقا لمقتضيات ظهير 

هذا األخير من قيود على التصرف فيه، و ال يمكن له إحداث رسم عقاري بهذا التقسيم أو تصميم خاص به، بل يتم تقييد حق 

راجع أحمد الداودي، ارتباط نظام التحفيظ  باألنظمة العقارية، مساهمة . االنتفاع الدائم بالدفاتر العقارية إذا كان العقار محفظا

في أعمال الندوة الوطنية التي نظمت من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق  بمراكش يومي 

 .821وان سياسة التحفيظ العقاري في المغرب، ص ، تحت عن 8002أبريل  22و22
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 اريخبت المؤرخة 29 رقم الدورية لمقتضيات طبقا الحقوق لذوي اللوائح إعداد -

 من الغاية تحدد نيابي قرار الستصدار اجتماع عقد طريق عن وذلك ،1007 ماي 91

وضعها
54
صالحيتها ومدة 

55
الصفة لمنح المعتمدة والمعايير 

56
. 

 أو بالقبول إما بشأنها، القرارات واتخاذ إليه المقدمة الطعون طلبات دراسة -

 .تعليلها مع ات،الطلب إيداع تاريخ من يوما (10) ثالثين أجل داخل الرفض

 على ذلك بعد عرضها ثم السلطة رجل طرف من المتضرر لشكاية النائب تلقى  -

 .تلقيها تاريخ من واحد أسبوع داخل  النيابية الجماعة أنظار

 عند ربالحضو االلتزام مع الجماعية، العقارات كراء على المبدئية الموافقة -

 الكراء عملية محضر على والتوقيع ،العمومية السمسرة أو األظرفة فتح عند الكراء

 تستلزم المشروع طبيعة كانت إذا حالة في إال ،اإليجار تجديد على بالموافقة واإلدالء

 االستغالالت مراقبة في المشاركة إلى إضافة ذلك، يشترط فال للعقدة التلقائي التجديد

 (.مقالع تجاري، استعمال ذات فالحية،) الكراء موضوع

 وثيقة شكل في لجماعة التابعة العقارات تفويت على المبدئية وافقةبالم اإلدالء -

 حضور مع المحلية، السلطة طرف من عليها ومؤشر توقيعها على ومصادق مكتوبة

 دعت كلما الحقوق ذوي لوائح وإعداد التفويت، سمسرة بإجراءات المتعلقة االجتماعات

 .شراكة إطار في بتفويت األمر يتعلق عندما خاصة ذلك إلى الضرورة

 ذوي حاجيات تلبي تنموية مشاريع إنجاز على المبدئية بالموافقة اإلدالء -

 طلبب أو اإلقليمية أو ةالمحلي السلطات من باقتراح المشاريع هذه تكون أن على الحقوق،

 .يمثلها من أو المعنية الساكنة من

 .الغير من المقدمة فيظالتح مطالب على التعرض -

 .الغير ذمة في العالقة المبالغ قبض  -

                                                 
54

 .الخ... توزيع مدخرات، االستفادة من أنصبة جماعية، االستفادة من بقع في إطار شراكة : الغاية تتمثل مثال في - 
55

 .مدة صالحية هذه اللوائح مؤقتة أم نهائية - 
56

 (.الخ ... ، السن، االستغالل، الزواج، الجنس االنتماء، اإلقامة: مثال)المعايير المعتمدة لمنح صفة ذي حق  - 
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 التقريبية، ومساحتها حدودها لمعرفة تحديدها المراد للعقارات الميدانية المعاينة -

 الطبوغرافية الفرقة طرف من للعقار أولي تخطيطي برسم القيام أشغال حضور مع

 .العقار حدود لتبيان  للوصاية التابعة

 .القضاء على النزاع عرض ةحال في العقار ملكية إلثبات الملكية رسوم إعداد -

 غةبالص تنفي التي الشواهد طلبات اسةدر في المحلية السلطة مع المشاركة -

1006 نونبر 90 في المؤرخة 911 الدورية حسب الجماعية
57
. 

الوصاية مجلس ومقررات مقرراتها تنفيذ -
58

 إن العمومية بالقوة تستعين أن ولها ،

 .ذلك األمر تطلب

 النظر أوكل اختصاصات إلى تتفرع النيابية الجماعات اختصاصات فإن وعموما

 الموسمية القسمة وإجراء الوصاية مجلس مقررات تنفيذ على كالسهر مباشرة إليها فيها

 .مسبقا الوصاية سلطة إذن قبلها من ممارستها تتطلب واختصاصات ،...لألراضي

 قضائية بسلطات تتمتع النيابية الجماعات فإن االختصاصات هذه مع وموازاة

ابتدائية عرفية محكمة منها تجعل
59

 ذوي بين القائمة النزاعات في بالنظر تختص ،

 هيئة أمام للطعن قابلة قرارات تصدر كما الجماعة، بممتلكات االنتفاع حول الحقوق

 .أخرى قضائية جهة أي وليس الوصاية مجلس تسمى استئنافية

 والقرارات األحكام اللخ من تأكيده إلى أيضا القضاء ذهب الذي األمر وهو

بالرباط اإلدارية االستئناف محكمة به قضت ما ذلك منو عنه، الصادرة
60

 لها قرار في 

 مجلس أمام يقدم تشكيلتها وفي النيابية ةالجماع قرار في الطعن نأ" فيه جاء حيث

 النيابية جماعاتال عن تصدر التي القرارات في رتنظ استئنافية جهة باعتباره لوصايةا

                                                 
57

وزير الداخلية إلى السادة والة وعمال طرف من موجهة ، 8006نونبر  20م ش ق، مؤرخة بتاريخ  281الدورية رقم  - 

عماالت وأقاليم وعماالت مقاطعات المملكة، حول إعداد مسطرة الشواهد اإلدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على 

 .راتالعقا
58

، 8009لة البحوث، العدد السابع سمير آيت رجدال، خصوصيات المنازعات العقارية، أراضي الجموع نموذجا، مج - 

 .24ص
59

 .24، ص 8009، أكتوبر1دمحم مومن، معيقات االستثمار في أراضي الجموع، مجلة المحاكمة، العدد  - 
60

غير )، 12/02/8009مؤرخ في  16، عدد 81/06/2رقم  قرار صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، ملف - 

 (.منشور
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 إليه ذهبت ما وكذلك "17/1/9191 بتاريخ الصادر الظهير من 1 للفصل طبقا كوذل

بمكناس اإلدارية المحكمة
61

 المادة تنص وحيث" لها حكم في األخرى هي قضت حيث 

 بتقسيم الخاصة المندوبين جمعية مقررات أن على 17/1/9191 ظهير من الرابعة

 ...". صايةالو مجلس أمام إال فيها الطعن يمكن ال  االنتفاع

 لنواب تعويضات أي تخصيص يتم لم أنه سبق ما على يؤاخذ ما وعموما

 المصالح إلى التنقل مصاريف أن العلم معبها، يقومون التي المهام مختلف عن الجماعات

 قد األراضي هذه) مثال التحديد عند للمعاينة ماعيةالج األرض مكان عين وإلى المركزية

 بعض في كاهلهم تثقل مهمة مبالغ تكلفهم قد (سكناهم مكان عن نسبيا بعيدة تكون

 .الظروف أحسن في بمهامهم القيام النواب على يصعب الذي الشيءاألحيان،

 للنواب تكوينية بدورات للقيام محددة جداول طرح يتم لم كذلك أنه إلى إضافة

 .بهم  المنوطة  بمهامهم لإللمام تأهيلهم لزيادة

 مهامهم من النواب وعزل هاءانت حاالت :الثالثة الفقرة

 :يلي فيما إجمالها يمكن عدة أسبابب الساللية الجماعات نواب مهام تنتهي

 .النائب وفاة -

 .منصبه من استقالته -

 بعد ذلك وحين تجديدها، دون سنوات (6) ستة بمرور صالحيته مدة انتهاء -

 .التجديد مدة انتهاء

 عزل يمكن ال أنه على الجماعية، ياألراض نائب دليل في جاء فقد عزله عن أما

التالية األحوال في إال النائب
62

: 

 .الوصاية مجلس قرارات تنفيذ رفض  -

                                                 
61

 82/02/8002غ، مؤرخ في 22/8002/1، عدد غ4/8002/1ارية بمكناس،  ملف رقم حكم صادر عن المحكمة اإلد - 

 (.غير منشور)
62

 .2-2دليل نائب األراضي الجماعية، م س، ص  - 
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 .قانوني مبرر دون الجماعية غةبالص تنفي التي الشواهد تسليم  -

 دفع ما ذلك من و ،وكراءات تفويتات من قانونية غير عقارية بمعامالت القيام -

 دائرة عامر، بني قيادة الدشيرة بجماعة الساللية اعةالجم سكان من األشخاص ببعض

 تفويت على احتجاجا نواب، 1 نع الثقة بسحب المطالبة إلى سراغنةال قلعة وعمالة

 وتغييب السمسرة على تقتصر أعمالهم أن في ترى القبيلة بأن ويقولون لمقاول، أراضيهم

العامة المصلحة
63
. 

 .المزاولة أثناء النتخابا أو التعيين أهلية شروط أحد نتفاءا -

 .الساللية الجماعة حقوق عن الدفاع في مبررات أدنى دون سلبية مواقف اعتماد -

 ثالث ليةالسال الجماعة تهم أمور بدراسة المتعلقة االجتماعات عن النائب تغيب -

 .مشروع سبب دون متقطعة أو متتالية مرات

 التحفيظ مطالب ضد وجهةالم التعرضات عن الغير لفائدة بتنازالت القيام -

 .اإلدارية التحديدات أو الجماعية

 أغراض في عقاراتها استغالل أو الجماعة منقوالت باستعمال ثاراالستئ -

 .عليها الترامي أو شخصية

 الشكايات وتقديم الجماعية العقارات على الواقع بالترامي الفوري التبليغ عدم -

 .العامة للنيابة أجلها من

 أمالك على للمحافظة الضرورية التحفظية اإلجراءات اتخاذ في التهاون -

 .الحقوق ذوي أو الغير تجاه ا الساللية الجماعة

 .عمدية جرائم أجل من نهائية جنائية قضائية أحكام صدور  -

 اتخاذ وعدم الساللية الجماعة لفائدة الصادرة القضائية باألحكام التبليغ عدم -

 .لقانونيا األجل داخل بشأنها المتعين
                                                 

 
63

 تاريخ الولوج إليه  ،http://www.aboullal2008,maktoobblog.comمنشور على الموقع االلكتروني  -

80/09/8002. 

http://www.aboullal2008,maktoobblog.com/
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 إتباع يتم وإنما مباشرة، العزل يعني ال الشروط هذه من شرط توفر أن إال

 توبيخ أو إنذار بتوجيه والقيام باألمر، للمعني استفسار بتوجيه تبدأ مسطرية إجراءات

 .سيرته وتصحيح تصرفاته على للعدول المخالفة تبرير عدم عند

 السلطة طرف من حقه في لالعز مسطرة سلك في يشرع امتثاله عدم حالة وفي

 تعيينه، أو بانتخابه قامت التي الهيئة طرف من بالعزل قرار استصدار يتم ثم المحلية،

 حول األخيرة هذه طرف من تقرير إعداد ذلك بعد ليتم المحلية، السلطة من بطلب وذلك

 .النائب لعزل المؤدية والفعلية الحقيقية األسباب

 المعنية بالعمالة القروية الشؤون قسم على لتقريرا إحالة يتم اإلجراءات هذه بعد

 نظرلل الصالحية له تبقى الذي عامل،ال طرف من فيه البت أجل من الوثائق بكافة مرفوقا

 النائب إلى ويبلغ النهائي، بالعزل عاملي قرار استصدار أجل من التقرير مضمون في

 وحده المؤهل اإلداري، اءالقض أمام فيه الطعن رغب إن له يتسنى لكي باألمر المعني

الطعن ذلك في للنظر
64
. 

 تخابان أو اختيار إجراءات يوقف ال القضاء إلى اللجوء أن إلى اإلشارة وتجدر

سابقا ذكرها سبق التي المسطرة نفس وفق جديد نائب
65
. 

 القيام عملية يوقف ال المحكمة إلى اللجوء دام ما أنه هو التساؤل يثير ما أن إال

 الحالة عن فماذا ، الدعوى ضده رفعت الذي النائب محل جديد نائب تياراخ أو بانتخاب

 الذي النائب عزل يتم فهل ،حكمها في لمعزولا النائب لصالح فيها المحكمة تقضي التي

 المتبقية؟ المدة طيلة جانبه إلى نائب بمهام قائما بقىي أنه أم بالمقابل مكانه تعيينه تم

 لكون المحددة، المدة انتهاء حين إلى معا ليهماع اإلبقاء يستحسن اعتقادي حسب

 سيتم الكيفية بهذه بحيث إليها، ينتمون التي الساللية الجماعة صالح في إال يكون لن ذلك

 وتقاسم المساعدة وتقديم جهة، من المحكمة وبرأته اتهامه تم الذي للنائب االعتبار رد

 .أخرى جهة من تعددهما حالة في يناآلخر والنواب به تعويضه تم الذي النائب مع المهام

                                                 
64

 .20-2دليل نائب األراضي الجماعية، م س، ص  - 
65

 .20، ص المرجع نفسه - 
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 مؤسسة الوصاية: المطلب الثالث

 التي الوصاية ةسمؤس أيضا توجد النواب جماعة أو المندوبين جمعية جانب إلى

 ممتلكات على المحافظة على والعمل واإلشراف المراقبة همةم المشرع إليها أسند

 .الساللية الجماعات

 إلى ثم ،(األولى الفقرة) اتكوينه لىإ نتطرق سوف المؤسسة بهذه ولإللمام

 (.الثانية الفقرة) اختصاصاتها

 الوصاية مؤسسة تكوين :لىاألو الفقرة

 على بالوصاية يعهد" أنه على 9191 أبريل 17 ظهير من الثالث الفصل ينص

 على يجب الذي الوصاية مجلس يستشير أن دائما له ويسوغ الداخلية وزير إلى الجماعات

 ينعقد المجلس وهذا الظهير، بهذا نةوالمبي لتدخله المستوجبة األحوال يف جمعه الوزير

 الشؤون ومدير نائبه أو والغابات الفالحة وزير من يتركب نائبه أو الوزير رئاسة تحت

 ".الداخلية وزير يعينهما اثنين وعضوين نائبيهما أو الداخلية بوزارة واإلدارية السياسية

 يؤهل" أنه على المذكور الظهير من الرابعة فقرته في الخامس الفصل وينص

 ".عليها وصي هو التي الجماعة باسم وحده ليعمل الحاجة عند الداخلية وزير

 لوصايةا مؤسسة أن يتبين 9191 أبريل 17 ظهير من أعاله الفصلين بمالحظة و

 لوصايةا مجلسو الجماعة باسم يعمل أن رعالمش له خول الذي الداخلية وزير من تتكون

 .أعاله الظهير من الرابع الفصل في إليه اإلشارة سبق كما

 :من يتشكل أنه نجد الوصاية مجلس لتشكيلة وباستقرائنا

 .رئيسا،نائبه أو الجماعية األراضي على الوصي باعتباره الداخلية وزير -

 .(حاليا البحري والصيد الفالحة وزير) الغابات و الفالحة وزير -

 الداخلية للشؤون العام المدير) نائبه أو الداخلية ارةبوز السياسية الشؤون مدير -

 (.حاليا
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 .نائبه أو الداخلية بوزارة اإلدارية الشؤون مدير -

 .الداخلية وزير يعينهما اثنين عضوين -

 إطار في الثالثة اللجنة أمام نقاش محل كانت التركيبة هذه أن نجد ذاته السياق وفي

 بينها من عديدة بتوصيات خرجت التي الجماعية األراضي حول الوطنية ةالمناظر

 من أو العدل وزير حضور باقتراح وذلك الوصاية، مجلس تشكيلة تعديل إلى الدعوة

 وزير جانب إلى الجماعات نواب بين من اختيارهم يتم األقل على نواب وثالث عنه ينوب

داخليةال بوزارة القروية الشؤون ومدير الفالحة ووزير نائبه أو الداخلية
66
. 

الفقه من جانب ذهب هذا على زيادة
67

 جانب إلى التشكيلة تضمين ضرورة إلى 

 الوصاية مجلس أن أساس على االستئنافية المحاكم إحدى من مستشارا أيضا أعضائها

 .استئنافية كدرجة النيابية القرارات ضد المرفوعة الطعون في ينظر

 الجماعية األراضي حول وطنيةال المناظرة إطار في الثالثة اللجنة أشارت كما

 إليه يعهد إقليم، كل صعيد على وصاية مجلس إحداث ضرورة إلى توصياتها ضمن كذلك

 ومنح الحقوق ذوي بين باالستغالل المتعلقة النزاعات في النهائي البت الخصوص على

 بتال المركزي الوصاية لمجلس يبقى فيما الجماعة يمثل لمن المحاكم أمام بالترافع اإلذن

به المنوطة االختصاصات في القرارات واتخاذ
68
. 

 المغربي المجتمع يعيشها يالت التحوالت ظل في أنه أرى نظري، وجهة من أنه إال

 هذه ألن الوصاية بمنطق الجموع أراضي مع التعامل عدم يقتضي المنطق أصبح حاليا

 قاصرين اعتبارهمب المواطنين مع تعامل الذي االستعمار مخلفات من إال  تليس األخيرة

 آخر في ألنها أصال المجالس هذه الستمرار ىمعن الف  وبالتالي ،مصالحهم يعرفون وال

 ،العقارية السوق في تداوله حصرو العقاري الوعاء هذا جمود في إال تساهم لن المطاف

 .عام بشكل الوطني واالقتصاد لالستثمار كبيرة خسارة يشكل ما وهو

                                                 
66

 .22-29، ص أشغال وتوصيات اللجنة الثالثة، المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، م س - 
67

 .44، ص 2222عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة األولى  - 
68

 .22توصيات وأشغال اللجنة الثالثة، المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، م س، ص  - 
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الجهوية المجالس كيلةتش على باالطالع أنه كما
69

 الثالثة اللجنة هاإلي أشارت التي 

 تركيبتها ضمن مضت أنها ظيالح الجماعية األراضي حول الوطنية المناظرة إطار في

 قد الفالحية فالغر أعضاء أن نعلم ونحن عنه، ينوب من أو الفالحية الغرفة رئيس

 العضو هذا منح ومنطق سجمين ال الذي الشيء وطنية، سياسية أحزاب إلى ينتمون يكونوا

 منطق ألن ،الوصاية مجلس على المعروضة لطعونا في بالنظر المشاركة في الحق

 .محايدا القاضي يكون أن يقتضي العدالة

 هل :بينها من عديدة تساؤالت يطرح يميإقل وصاية مجلس خلق أن إلى إضافة

  وهلالمركزي؟ ةالوصاي مجلس أمام للطعن بلةقا هي أم نهائية األخير هذا قرارات تعتبر

 اختصاصاته أن أم الحالي، الوصاية مجلس إلى الموكولة االختصاصات جميع له تمنح

 الحقوق؟ ذوي بين الجارية النزاعات في تنحصر

 إيجاد إعاقة في يزيد سوف إقليمي وصاية مجلس إحداث إقرار أن القول يمكن لذا

 .إال ليس الساللية باألراضي للنهوض الحلول

 وزير من استدعاء لىع بناء ينعقد الوصاية مجلس أن إلى األخير في نشير نأ بقي

 األوراق مختلف في البحث ويجريعليه، المعروضة الملفات في النظر ألجل الداخلية

 الصادرة القرارات مختلف عن أعضائه جميع توقيع مع حدة، على قضية كل في والتحقق

قراراته ويحرر ة،الداخلي وزير هيعين كاتب جتماعها في المجلس ويساعد عنه،
70
. 

                                                 
69

 :تتكون التشكيلة التي تم اقتراحها من - 

 .ل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه رئيساوالي أو عام -

 .المدير اإلقليمي للفالحة أو عند االقتضاء مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي أو من ينوب عنهما -

 .رئيس المحكمة االبتدائية أو قاضي ينوب عنه -

 .رئيس الغرفة الفالحية أو من ينوب عنه -

 .ةرئيس قسم الشؤون القروية بالعمال -

 .ثالث نواب على األقل يتم اختيارهم من بين نواب الجماعات األصلية باإلقليم -
70

بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون األمالك   المتعلق 2222أبريل  89من ظهير  28الفصل  - 

 .الجماعية و تفويتها
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 الوصاية مؤسسة اختصاصات :الثانية الفقرة

 فيما الوصاية لمؤسسة المشرع طرف من المسندة االختصاصات تلخيص يمكن

 :يلي

االنتفاع برسم الجماعية األراضي بتقسيم اإلذن -
71
. 

الغير وبين ممثلها أو الجماعات بين تجرى معاملة كل على المصادقة  -
72
. 

  هالحاصم على المحافظة قصد العقارية اوىالدع تأييد أو بإقامة للجماعات اإلذن -

 .الجماعية

التحفيظ مطالب بتقديم للجماعات اإلذن -
73
. 

 عائالت رؤساء على بعضا أو كال الجماعية األموال توزيع على الموافقة -

صراحة ذلك الجماعة طلبت إذا الجماعة
74
. 

 األموال استعمال الجماعة ولفائدة أجلها من يمكن التي الغاية في التقرير -

 الفصل بها جاء الذي المعامالت من ذلك وغير الجماعية، األراضي بيع من المتحصلة

 .9191 أبريل 17 ظهير من األخيرة فقرته في الخامس

 بين عليها المتنازع الهالك عن المخلفة األرضية القطعة إليه المسلمة الفرد تعيين -

 الجماعية باألراضي المتعلق 9161 يوليوز 12 ظهير من الثامن الفصل بحس الورثة

 .السقوية الدوائر داخل المتواجدة

                                                 
71

لمتعلق بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير ، ا2222أبريل  89الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير  - 

 .شؤون األمالك الجماعية و تفويتها
72

، المتعلق بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون األمالك 2222أبريل  89الفصل الخامس من ظهير  - 

 .الجماعية وتفويتها
73

، المتعلق بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير 89/04/2222الفقرة األولى من الفصل الخامس من ظهير  - 

 .شؤون األمالك الجماعية و تفويتها
74

، المتعلق بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط 89/04/2222الفقرة الثالثة من الفصل الرابع عشر من ظهير  - 

 .تدبير شؤون األمالك الجماعية و تفويتها
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 ينشر الداخلية وزير من بقرار ياعالش على المالكين الئحة على المصادقة -

 الجماعية باألراضي المتعلق 9161 ظهير من الخامس الفصل حسب الرسمية بالجريدة

 .السقوية وائرالد داخل المتواجدة

 . المندوبين جمعية مقررات ضد المقدمة الطعون في البت -

 العدل وزارتي بين المشتركة 4/61 رقم الدورية أن إلى اإلشارة وتجدر

والداخلية
75
 بالنظر مختصا الوصاية مجلس يكون التي القضايا توضح بمقتضيات  جاءت 

 .الحقا ذلك نبينس كما فيها  االختصاص له يعود ال التي والقضايا فيها

                                                 
75

في شأن توضيح جهة ( 2268مارس  28) 2122شوال عام  6مؤرخ في  2/68 منشور وزاري مشترك رقم - 

 .االختصاص بالنظر في نزاع األمالك الجماعية للقبائل المقصودة من هذا المنشور
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 :المبحث الثاني

 طرق استغالل أراضي الجماعات الساللية
 تقدر يالت مساحتها بشساعة المتميزة الجماعية، لألراضي الحالية المعطيات من انطالقا

عبر مختلف عماالت وأقاليم المملكة ةوالممتد تقريبا هكتار مليون 91 بـ
76

،والذي يضم 

تار صالحة للزراعة، التي تمثل تقريبا ثلث المساحة ماليين هك 1إلى  1حوالي ما بين 

الصالحة للزراعة بالمغرب، ويتم التصرف في مجموعها من طرف ما يفوق عن 

رب عائلة 1.600.000جماعة الذي يبلغ أرباب عائالتها ما يقرب    1.600
77

 تظهر ،

 .يةالعقار المنظومة داخل األراضي لهذه واالجتماعية االقتصادية األهمية جليا

 هذه بها تستغل زالت وما كانت التي التقليدية الطرق استعمال في االستمرار وأمام

 متطورة وسائل استعمال على المستغلين يساعد ال الذي الدوري التوزيع نتيجة األراضي

 هذا أثر متطورة، تجهيزات إدخال تقتضي ، ةحد على زمنية فترة كل ومتطلبات بتستجي

 أصبح منهم واحد أي ونلك المستغلين، نفسية وعلى األراضي ذهه مردودية على بالنتيجة

 .التكاليف بأقل منها لالستفادة فقط المدة لتلك استغاللها في إال يفكر ال

 األراضي هذه تؤهل بديلة حلول بطرح المشرع قام المعطيات هذه على وبناء

 نسبيا ولو سيالنف االستقرار وضمان ،والوطني محليال االقتصاد تنمية في للمساهمة

 ومتطلبات تستجيب عصرية طرقب واستغاللها تنميتها على لتشجيعهم للمستغلين

 الري دوائر داخل الواقعة الجماعية األراضي في األقل على -تنافسيةالو جودةال  -العصر

 .9161 يوليوز 12 في المؤرخ 10/01/9 رقم الشريف الظهير بمقتضى

 على قيود بوضع قام األراضي هذه أهميةب شرعالم من ووعيا ذاته، السياق يوف

 أبريل 17 ظهير من الرابع الفصل بمقتضى التفويت منع طريق عن األراضي هذه تداول

 ذلك إمكانية استثناء مع صبغتها، الجماعية األراضي يفقد قد إجراء أي منع حيث 9191

                                                 
76

 .، لإلطالع على مساحة األراضي الجماعية التي يتوفر عليها كل إقليم من المغرب(2)أنظر الملحق رقم  - 
77

خالل الكلمة االفتتاحية في إطار المناظرة الوطنية ( وزير الداخلية سابقا) لسيد إدريس البصري إحصائيات أدلى بها ا - 

 21 -20، ص 2222دجنبر  6و 2حول األراضي الجماعية التي انعقدت  بالرباط يومي 
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 األصلية الجماعات أو العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة طرف من

 األراضي على ستيالءلال كوسيلة ذكور،مال الظهير نفس من 99 الفصل حسب نفسها

 عليه سار ما نفسه وهو جهة، من شرعيا طابعا وإعطائها العامة المصلحة باسم الجماعية

 بقابلية قضى الذي 9119 دجنبر 91 ظهير إصدار بمقتضى الكراء عملية بخصوص

 .أخرى جهة من األمد الطويل للكراء الجماعية األراضي

 األمد، الطويل الكراء بإلغاء قام قد االستقالل على الحصول بعد المشرع أن ورغم

 الفصل في يةالوصا موافقة شرط سنوات ثالث مدة يتجاوز أن يمكن ال أجل على والنص

 في تبقى المدة هذه أن إال ،9161 فبراير 6 بظهير تعديله تم كما 9191 ظهير من السادس

 .للتنمية معيقا سببا هاذات حد

 إطار في المغربي المشرع به جاء ما بالفعل هل نتساءل هذا، كل على وتأسيسا

 من الري ائردو في الواقعة الجماعية باألراضي المتعلق 9161 يوليوز 12 ظهير

 وبالتالي األراضي، لهذه العقالني واالستغالل االستقرار لتحقيق اعناج حال يعد مقتضيات

 كمرحلة إطاره في الري دوائر خارج الواقعة األراضي إدخال ألجل به ضاءاالقت يمكن

 هذه إلدماج كافية لوحدها تبقى التفويت عملية على الواردة االستثناءات وهل ثانية؟

 في ستساهم والتشارك بالكراء المتعلقة المقتضيات وهل التنمية؟ مسلسل في األراضي

 .المنتفعة سالليةال الجماعات عيش وىومست لخي مدا وتحسين األنجع االستغالل

 بخصوص الجماعية ضياألرا تعيشها التي الراهنة بالوضعية ةطاإلحا فإن وعليه

 الجماعية األراضي تقسيم دراسة تقتضي اإلشكاليات هذه وتحليل االستغالل طرق

 التفويت ثم ،(الثالث المطلب) والشراكة ،(الثاني المطلب) وكراؤها ،(األول المطلب)

 (.رابعال المطلب) لها مقيدال
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 تقسيم األراضي الجماعية :المطلب األول

بشأن تنظيم  المتعلق 9191أبريل  17إذا كان المشرع قد أشار في ظهير 

في فصله شؤون األمالك الجماعية و تفويتها الوصاية على الجماعات وضبط تدبير 

ؤقتة بين أعضاء الجماعة الرابع، أنه تؤهل جمعية المندوبين لتوزيع االنتفاع بصفة م

م حق االنتفاع بين لم يشر إلى طريقة تقسي فإنهحسب األعراف وتعليمات الوصاية، 

وترك األمر لألعراف والعادات المتبعة في كل قبيلة أعضاء الجماعة
78
. 

 واختالفها الجماعات بين األراضي تقسيم بواسطتها يتم ظل التي الطرق ولتجاوز

ألخرى جماعة من
79

للفقراء األغنياء لواستغال ،
80

 الحق من واألجانب المرأة ءوإقصا ،

 القسمة إجراء في االستمرار عن الناجمة والصعوبات المشاكل على زيادة ،االستفادة في

 نونبر 91 بتاريخ الوصاية ةسلط قامت جماعة، بكل الخاصة والعادات األعراف حسب

 األراضي تقسيم رمعايي تحديد بمقتضاه تم ،1177 عدد تحت ضابط وضعب 9127

 أي وإلى بها؟ جاء التي المقتضيات همأ هي ما عن معه نتساءل الذي الشيء الجماعية،

 (.األولى الفقرة) التقسيم في التقليدية الطرق تجاوز  تم حد

 الواقعة الجماعية األراضي تقسيم يخص أعاله إليه اإلشارة تم ما كان إذا أنه على

 دوائر داخل الواقعة الجماعية األراضي تقسيم خص المشرع فإن الري، دوائر خارج

 (.الثانية الفقرة) 9161 يوليوز 12 لظهير طبقا خاصة بمقتضيات الري

                                                 
78

بعد أن كان أن يصير القاسم الشيء المقسوم المشاع المملوك إلثنين فأكثر معينا، أي يصيره معينا " القسمة هي - 

ولو باختصاص تصرف فيه، أي ولو كان بالتعيين باختصاص : مشاعا، ثم بالغ على قسمة المنافع دون الرقاب بقوله

راجع دمحم بن أحمد ميارة الفاسي، شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام، الجزء " التصرف فقط مع بقاء األصل مشاعا 

 .22، ص(دون ذكر الطبعة)الثاني، دار الفكر 
79

أنظر مصطفى . الطريقة السائدة هي طريقة الحبل التي تقضي بتقسيم األرض من جهة الطول إلى عدد من األقسام - 

حسب وسائل االنتاج  واالستغالل المتوفرة لدى  رعة في استحقاق قطعة معينة أووطريقة التقسيم بالق.92الحيمر، م س، ص

 أنظر في هذا اإلطار. حياناكل شخص  أ

- Le hieutenant colonel, huot, les terres collectives du Maroc et la colonisation européenne, 

édition  paris1923, p 22.    
80

 .61، ص 46العدد (دون ذكر الطبعة)، أراضي الجموع في المنظومة القانونية، مجلة المحامي،يعبد اللطيف الود ناس - 
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 الري دوائر خارج الواقعة الجماعية األراضي تقسيم :لىاألو الفقرة

 تخص مهمة قواعدب جاء أنه يالحظ 1177 رقم الضابط مقتضيات استقراءب

 لهم يحق الذين األشخاصب تتعلق وأخرى ،(أوال) عيةالجما األراضي تقسيم طريقة

 (.ثالثا) احوله مالحظات عدة وجود على زيادة ،(ثانيا) امنه االستفادة

 .الري دوائر خارج الواقعة الجماعية األراضي تقسيم طريقة :أوال

 بتقسيم المتعلق 1177 رقم الضابط بها جاء التي المقتضيات أهمية تكمن

 حيث صدوره، قبل سائدا كان لما مخالفة بمقتضيات جاء كونه في الجماعية، األراضي

 لما اعتبار أو تمييز بدون العائالت رؤساء بين التوزيع في المساواة مبدأ إقرار على نص

 تكون أن يفرض التربة نوع كان إذا إال الل،غلالست وإمكانيات أدوات من عليه نيتوفرو

 في يمكن فإنه ،خصوبة منها قلاأل من احةمس أصغر الجيد التراب في الواقعة الحظوظ

 في نصيب مختلفين، لنوعين األرض من نصيبان عائلة رئيس لكل يعطى أن الحالة هذه

 وذلك فا،ضعي المردود فيها يكون أرض في آخر ونصيب جيدة، ةوديمرد ذات أرض

 لهن اتياللو القبيلة أفراد أرامل أو األقل على أشهر ستة منذ نيالمتزوج للرجال بالنسبة

األقل على ذكر واحد ولد
81
. 

 أنصبتهم استغالل في باالستمرار لألفراد بالسماح يقضي هام بمقتضى جاء كما

 على الفالحين تشجيع في يساهم قد الذي الشيء التقسيم، بعد األقل على سنوات عشر لمدة

 والسلطة الجماعات ممثلي على العبء سيخفف كما وعصرنتها، أراضيهم استغالل

 سنوات ثالث أو سنتين أو سنة كل تثار التي والنزاعات المشاكل عن الناتج ليةالمح

 يخلق ظل سنواتال هذه خالل يتم كان الذي التقسيم ألن االنتفاع، قسمة إجراء بمناسبة

الجماعة داخل مستقرة غير وضعية
82
 الثامن فصله في أشار الضابط كون على زيادة .

 على الجماعة أفراد أحد يدخلها أن يمكن التي (ساغرأ ،اتبناء) التحسينات أن إلى

 وإن جديد، تقسيم وجود عند نصيبه إلى إضافتها يمكن قبل، من يستغلها كان التي األرض

                                                 
81

 .2229نونبر  21لمؤرخ في ا 8299الفصل األول من الضابط رقم  - 
82

محاولة لدراسة بنيتها السياسية واالجتماعية ودورها في التنمية، مطبعة النجاح : أراضي الجموع عبد الكريم بالزاع، - 

 .22،  ص 2222الجديدة الدار البيضاء، الطبعة االولى 
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 خبير يحددها أن بعد التحسينات، تلك قيمة قبله لمن يؤدي الجديد الحائز فإن ذلك تعذر

الجماعة طرف من معين
83
. 

 عن الناتجة األراضي  عن التنازل أو الرهن أو كراءال عدم عملية من واستثناء

 ايستطيعو ال الذين واألرامل لشيوخا أن منه، التاسع لالفص في أشار الضابط فإن القسمة،

 المحلية السلطة من بإذن يمكنهم حظوظهم أوالدهم بواسطة أو بأنفسهم يستغلوا أن

 نفس  ذنإ على ذلكك يتوقف العقد يدتجد أن على واحدة، سنة تتجاوز ال لمدة إكراؤها

 .السلطة

 ذلك عدا ما أما للفالحة، صالحة توزيعها المراد األرض تكون أن يشترط كذلك

اإلطالق على تقسيمها يجوز فال للرعي مخصصة تكون التي هاغيرو
84

 التقسيم أن اكم ،

 لمواجهة منه أقل أو (9/2) المساحة بخمس االحتفاظ يتم بل ،كلها األرض يشمل ال

 بالنفع يعود مما ذلك غير أو تعاونية مؤسسة أو قروي مركز إلنشاء عةالجما حاجيات

الجماعة على
85
. 

 17 ظهير من الرابع الفصل حسب الجماعة نواب طرف من التقسيم مهمة وتباشر

 ءانتهاال عند لذلك محضر ويحرر ،9161 فبراير 6 بظهير تعديله تم كما 9191 أبريل

 إلى اللجوء إمكانية على زيادة الجماعة، ونواب ةالمحلي السلطة نائب يوقعه التقسيم من

 يرجع التقسيم هذا بخصوص تنشأ صعوبة وكل الحدود، لتعيين الجماعة نفقة على مهندس

الوصاية مجلس إلى نهائية بصفة النظر فيها
86
. 

 التقسيم من االستفادة حق لهم يعود نيذال األشخاص :ثانيا

 تم الذين الحقوق ذوي إلى إضافة سيمالتق في قبولهم يتم الذي األشخاص بين من

 :نجد أعاله إليهم اإلشارة

                                                 
83

 .2229نونبر  21المؤرخ في  8299الفصل الثامن من الضابط رقم  - 
84

 .98الحيمر، م س، ص مصطفى  - 
85

 .2229نونبر  21المؤرخ بتاريخ  8299الفصل الثاني من الضابط رقم  - 
86

 .2229نونبر  21المؤرخ بتاريخ  8299الفصل العاشر من الضابط رقم  - 
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 الموالية الفالحية السنة من ابتداء وذلك القبيلة، إلى رجعوا الذين الجماعة أفراد -

 .رجوعهم لتاريخ

 أفراد بها تمتعي التي الفوائد بنفس الجماعة من بتساهل تمتعوا الذين األجانب -

 .سنوات (90) عشرة تفوق مدة خالل وذلك المشتركة، التكاليف في وساهموا الجماعة

 وكذلك كفالتهم، تحت أقرباء بالقبيلة تركوا الذين نوالعسكري أو نوالموظف -

 .الطلبة

 حقه ينقلف معين، نصيب في التمتع حق له كانو الحقوق ذوي من فرد توفي إذا أما

 مشاعا لزوما الحق هذا بقىوي بعد، نصيبا ينالوا لم الذين زوجاته أو وزوجته أوالده إلى

 ال الجماعية األراضي" أن األعلى للمجلس قرار في جاء كما البتية القسمة يقبل وال بينهم،

"البتية القسمة تقبل
87
. 

 عن يعلن بيده كان الذي النصيب فإن زوجة أو أوالد لديه يكن لم إذا أنه على

 مدةلل استغالله في فقط مريست أن على ،له نصيب ال الجماعة من آخر لفرد ويمنح فراغه

 .الضابط من األول الفصل من الثالثة الفقرة في المقررة سنوات لعشرل المتبقية

 عن الغائبون الجماعة أفراد من كل التقسيم في المشاركة حق من ويقصى هذا،

 فإنهم المكان بعين عائالتهم تاركين مؤقتا يتغيبون الذين أما سنة، من أكثر منذ القبيلة

 من جزء في التملك قصد جماعتهم نازعوا الذين الجماعة أفراد وكذا بحقوقهم، نيحتفظو

 لكسب وسيلة لهم تكن لم إن اللهم أخرى بطريقة فيه وتملكوا الجماعية األرض

معيشتهم
88
. 

                                                 
87

، أشار إليه عبد 422/8/2/26، في الملف العقاري عدد 812، عدد 82/08/8002قرار للمجلس األعلى، صادر بتاريخ  - 

، الجزء الثاني، المطبعة الجديدة الدار البيضاء، 8004إلى  2222زيز توفيق، قضاء المجلس األعلى في القسمة من سنة الع

 .21، ص 8004-2482الطبعة األولى 
88

 .2229نونبر  21المؤرخ بتاريخ  8299الفصل الرابع من الضابط رقم  - 
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 الري دوائر خارج الواقعة األراضي تقسيم حول مالحظات :ثالثا

 من مستجدات من جماعيةال األراضي بتقسيم المتعلق بطلضاا به جاء ما رغم

 فإن طويال، عمرت التي النزاعات وفض الفقراء، عن الحيف رفع في تساهم أن شأنها

 :في تمثلت ومشاكل صعوبات من يخلوا لم العملي المستوى على هتطبيق

 لألراضي الدورية مةبالقس تقوم ال أصبحت الساللية الجماعات بعض أن -

 القسمة نتيجة إليه آلت التي األرضية قطعةال على حق ذي كل استقر حيثب ،الجماعية

 .األخيرة

 ال لكونهم بالقسمة تقر التي الجماعات بعض دأفرا على يسيطر الجمود أن -

االنتفاع حق سوى فيها لهم ليس أرض إصالح يريدون
89
. 

 خاصة اإلسالمية، الشريعة في المنظمة اإلرث لمبادئ التقسيم قواعد مخالفة -

 .المرأة حرمان

 ابطضال صدارأ و 9191 أبريل 17 ظهير وضع عندما المغربي المشرع أن -

 عدد وكان شاسعة الساللية الجماعات طرف من المستغلة المساحات كانت ،1177 رقم

 تصبح قد األخيرة هذه أن اعتباره في يضع ولم المساحة تلك مع بالمقارنة قليال أفرادها

المتزايد غرافيوالديم النمو الستيعاب تكفي وال قليلة
90

 جاللة إليه تنبه الذي الشيء وهو ،

هللا رحمه الثاني الحسن الملك
91

 التصاعد هذا وضع ولقد" التحدي كتاب في بقوله 

  على المرء يدرك ال قد مشاكل المستقبل، في وسيضع اليوم ويضع القوي الديموغرافي

 الكريم لعيشا ضمان قضية المشاكل هذه طليعة وفي ،وخطورتها ألهميتها البعيد المدى

 الفالحة من يعيشون السكان من %72 ألن الفالحون مقدمتهم وفي الشعبية، رللجماهي

 ".الريفية المناطق يسكنون المغاربة من %61و

                                                 
89

 .82لعقاري، م س، ص دمحم خيري، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ ا - 
90

 .62عصام بوعشرة، م س، ص  - 
91

 .220، ص 2221الملك الراحل الحسن الثاني، التحدي، المطبعة الملكية، الطبعة الثانية  - 
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 يحق كيل ابطضال من األول الفصل في عليه منصوصال الزواج شرط أن -

 سينتج التاليوب مبكرة، سن في للزواج الحافز هو يكون قد القسمة في المشاركة للرجل

 األخيرة النقطة في إليه اإلشارة تم فيما الوقوع سيتم وبالنتيجة بالمقابل، النسل تزايد

 .أعاله

 األرض أن يتقبلون وال الجموع أراضي طبيعة يجهلون الحقوق ذوي بعض أن -

 بطابعها يعترف من ومنهم ككل، الساللية للجماعة بل شخصي بشكل لهم مملوكة ليست

خاص كملك معها يتعامل الوقت نفس في لكنه الجماعي
92
. 

 أن حين في آرات، بضعة للفرد األنصبة مساحة فيها تتعدى ال جماعات هناك -

 جماعة) أكثر أو هكتار 10 إلى الفردية األنصبة بعض فيها تصل أخرى جماعات هناك

 عشرات منذ القسمة إعادة عدم عن ناتج وذلك ،(مثال بالغرب والخوالفة إيعيش أوالد

السنين
93
. 

 الري دوائر داخل الواقعة الجماعية األراضي تقسيم :الثانية الفقرة

 وحثهم ،الجماعة أعضاء لدى االستقرار خلقو الفالحة وتنمية تحسين أجل من

 مضاعفة ولتفادي إليهم، بها المعهود عالقط استغالل في ةعصري تجهيزات استعمال على

 قام معقول،ال ستثمارالا أعمال مع مساحتها تتالءم ال التي الصغير االستغالل مؤسسات

 الجماعية باألراضي متعلق 9161 يوليوز 12 بتاريخ شريف ظهير بإصدار المشرع

الري دوائر في الواقعة
94
. 

 الري دوائر داخل الواقعة الجماعية العقارات أصبحت الظهير هذا وبمقتضى

 األراضي يلبتحو وذلك الصفة، هذه على المتوفرين الحقوق ذوي بين مشاعة

 له المسلمة الفرد أن لكون خاصة، أمالك إلى المناطق هذه في الموجودة الجماعية

                                                 
92

 .62عصام بوعشرة، م س، ص  - 
93

 .94مصطفى الحيمر، م س، ص  - 
94

متعلق بتقسيم األراضي الجماعية الواقعة في ال 2262يوليوز  82الصادر بتاريخ  2.62.10ديباجة الظهير الشريف رقم  - 

 .دوائر الري
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 في لشركائه تعويضه بمجرد لها مالك يصبح الشياع على المالك أحد وفاة بعد القطعة

اإلرث
95
. 

 بالتطرق البداية في نقوم سوف القسمة، بشأن الظهير هذا مقتضيات ولدراسة

 مرحلة في نقوم مث ،(أوال) الري دوائر داخل الواقعة الجماعية ياألراض تقسيم لتنظيم

 (.ثانيا) التقسيم هذا حول المالحظات بعض إلقاءب ثانية

 الري دوائر داخل الواقعة لجماعيةا األراضي تقسيم تنظيم :أوال

 داخل الواقعة الجماعية باألراضي المتعلق الظهير بمقتضى المشرع أدخل لقد

 القانوني النظام على جذريا تغييرا 9161 يوليوز 12 بتاريخ رالصاد الري دوائر

 وبتجزئتها منها القطع لبعض المشتاعين تمليكب قضى بأن وذلك الجماعية، لألراضي

 .للفرد أكثر أو هكتارات 2 بمساحة ذلك أمكن إذا

 الواقعة الجماعية األراضي في تطبيقه مجال حصر هو به جاء ما أهم ويبقى

 أو كال بشأنها جرت التي الجماعية األراضي باستثناء الري، دوائر اخلد بعضا أو كال

 ظهير من الرابع للفصل طبقا االنتفاع في مستمر حق تخويل عنها يترتب قسمة بعضا

 من قسمة بعضا أو كال بشأنها أجريت التي الجماعية واألراضي ،9191 أبريل 17

 الداخلية لوزير مشترك بقرار االئحته توضع والتي الفالحي، االستثمار مصالح طرف

الفالحة ووزير المالية ووزير
96

 الحقوق ذوي لوائح إلعداد مسطرة وضع وكذا ،

عليها والمصادقة
97
 المالكين عدد تكاثر لتجنب اإلرث لنقل خاصة طريقة على نص كما .

 على ورثته، ألحد الشياع على المالك الهالك حصة نقل يتم هااضتقبم حيث الشياع على

 عند طرفهم من باختياره إما وذلك حقوقهم، قيمة اآلخرين للورثة األخير هذا دييؤ أن

 .ذلك خالف عند الوصاية مجلس طرف من أو االتفاق

                                                 
95

 .68، ص 2226دمحم الكشبور، القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة  - 
96

 .المتعلق بتقسيم األراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري 2262يوليوز  82الفصل األول من ظهير  - 
97

يدرج في الالئحة المذكورة أعضاء الجماعات الذين فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة  على أنه ال - 

المتعلق بتقسيم األراضي الجماعية الواقعة داخل  2262يوليوز  82أرضية من ملك الدولة حسب الفصل الثالث من ظهير 

 .دوائر الري
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 الذي الوريث أداء دون تحول قد التي والمشاكل بالصعوبات المشرع من ووعيا

 أنه المذكور الظهير من الثامن الفصل في نصبال قام ،الورثة باقي حقوق الحصة إليه آلت

 ألداء مساعدته قصد الفالحي القرض مؤسسة طرف من قرض منح االقتضاء عند يمكن

 .اإلرث في لشركائه الواجبة التعويضات

 يمكن مادام المقتضى هذا على للنص معنى ال انه الحالة هذه في القول يمكن لذا

 مكانيةاإل هذه منح ضرورة بدون قروض على الحصول األرض إليه آلت الذي للشخص

 .المبدأ حيث من

 مالك كل حصة عن الدولة لفائدة التخلي كذلك المشرع أوجب هذا، إلى إضافة

 إطار في ملكية على جارية قطعة من استفاد الظهير، هذا نشر بعد له سلمت الشياع على

9166 يوليوز 1 بتاريخ الصادر الزراعي باإلصالح المتعلق الملكي المرسوم
98

 على ،

 عنها التخلي األخيرة لهذه يمكن الدولة لصالح عنها متخلىال عةالمشا الحصص أن

الوصاية مجلس يختارهم الشياع على مالكين إلى بعوض
99
 تبقى عنها المتخلى والقطعة .

 أسبقيتها عن نازلالت يمكنها أنه غير األداء، انضم قصد الرهن وجه على للدولة تابعة

 آلت التي القطع واستثمار تجهيز قصد قروض إبرام من لهم المتخلى لتمكين الرهن على

 .إليهم

 كلية تجزئة إجراء إمكانية إلى المذكور الظهير من 91و91 الفصالن تطرق كما

 طرف من وذلك والفالحة، الداخلية لوزيري مشترك بقرار جماعي لعقار جزئية أو

 ةأرضي قطعة حق ذي كل منح على تساعد بكيفية الفالحي لالستثمار التقنية المصالح

 القسمة تمت لم الذي اآلخر الجزء يبقى أن لىع الشياع، على حصته مساحتها تعادل

 .األرضية القطع إليهم المسلمة غير ألفرادل  الحقوق لذوي الشياع على لكام بخصوصه

 القطع إليهم المسلمة األفراد على حتم قد المشرع أن كذلك، اإلشارة وتجدر

 المؤسسة التعاونيات إحدى في االنخراط هيرالظ نفس من 97 الفصل بمقتضى األرضية

                                                 
98

 .متعلق بتقسيم األراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الريال 2262يوليوز  82الفصل التاسع من ظهير  - 
99

 .المتعلق بتقسيم األراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري 2262يوليوز  82الفصل العاشر من ظهير  - 
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 صاحبها تعرض االستغالل بموجبها يباشر أن ينبغي التي للقواعد مخالفة أي وأن بينهم،

 من االستفادة من كالحرمان الظهير، هذا في عليها المنصوص الشروط وفق للعقوبات

 .مثال إليه آلت الذي األرضية القطعة

 الري دوائر داخل الواقعة لجماعيةا راضياأل تقسيم حول مالحظات :ثانيا

 حدة من التخفيف في بآخر أو بشكل ساهم الظهير هذا كون من الرغم على

 الذي العقاري االستقرار من نوع وتحقيق الجماعية، األراضي تعرفها التي المشاكل

االستغالل في عصرية تجهيزات استعمال على الفالحين شجع
100

 تجريد على زيادة ،

 حاالت في إال إسقاطه أو تصرف أي إسناد من الوصاية ومجلس اعةالجم نواب

محددة
101

  التطبيق في الصعوبات من العديد اآلخر هو يعرف زال ال الظهير هذا أن إال ،

 :منها نذكر

 الفالحية لألراضي المالكة القبائل فرادأ من  المستفيدين لوائح حصر ةعملي أن -

 بالرسوم قييدهاوت الرسمية، بالجريدة اللوائح تلك ونشر السقي، دوائر داخل الواقعة

عديدة مشاكل وتعرف متعثرة زالت ال المعنية العقارية
102

 قام الذي الميداني البحث ألن ،

 من 299 حوالي وجود عن أسفر للغرب الفالحي لالستثمار الجهوي المكتب به

 تمت التي عاتالتوزي بفعل  لكوذ المنشورة، اللوائح ضمن أسماؤهم ترد لم المستفيدين

 يستغلون ال أسماؤهم المنشورة الحقوق ذوي من 1112 حوالي أن كما اللوائح، نشر بعد

                                                 
100

مثال نجد أن منطقة تادارت الواقعة بدائرة جرسيف قد عملت على إدخال تحسينات جديدة في االستغالل عن طريق  - 

 .ستعمال وسائل الري باألدرع المحورية وتم القيام بأعمال تشجير واسعة للزيتونا
101

 :مثال - 

 (.2262يوليوز  82الفصل الثالث من ظهير )تحديد اللوائح  لذوي الحقوق  -    

 (.2262يوليوز  82الفصل الرابع )البث في الطعون الموجهة ضد الئحة ذوي الحقوق  -    

 (.2262يوليوز  82الفصل الثامن من ظهير )لذي تؤول إليه الحصة تعيين الوارث ا -    
102

االقتصادي، -دمحم ابن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين اإلشهار العقاري والتخطيط االجتماعي - 

 .819، ص 8008منشورات عكاظ الرباط ماي 
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حصصهم
103

 200 أصل من 111 لـ إال الحقوق ذوي لوائح إعداد يتم لم أنه إلى إضافة ،

هكتار 111.000 أصل من هكتار 11.000 وتجزئة ،جماعي عقار
104
. 

 من بإيعاز جهوية وأخرى زيةمرك لجنة تشكيل تم الوضعية هذه ولتصحيح

 إنجازها المراد المشاريع بعض تمويل ربطت التي المقرضة، الدولية المالية المؤسسات

 إيجابية نتائج من حققته ما ورغم أنه إال الوضعية، تسوية بضرورة األراضي هذه على

 بمشاكل قوبلت فإنها المعيشة، مستوى ورفع المنازعات نسبة بانخفاض يتعلق فيما

 عملها وتيرة تسريع دون حالت ألخرى منطقة من حدتها تختلف ومالية وتقنية نونيةقا

برامجها وتنفيذ
105
. 

 التحفيظ ةفتكل وارتفاع الجماعية األراضي ىعل الديموغرافي الضغط زيادة -

المساطر وبطء
106
. 

 وقضى اإلرث في والمرأة الرجل بين يميز لم وإن المذكور، الظهير أن كما -

 الحصة إليه ولتؤ الذي الشخص تعيين مسألة أن إال اإلسالمية، الشريعة قواعد بتطبيق

 أن على زيادة الفالحين، من الورثة كل كان إذا خصوصا الصعوبات بعض تعرف

 .منطقته داخل وقيمته لوجوده معنى األرض امتالك في يرى منهم البعض

 لفصلوا 9161 يوليوز 12 ظهير من الثامن الفصل بين الحاصل التعارض -

 داخل الواقعة الفالحية األراضي تقسيم من بالحد المتعلق 11/11 رقم القانون من الرابع

الفالحية باألراضي اإلستثمار ودوائر الري دوائر
107

 الواقعة األراضي قسمة منع الذي ،

                                                 
103

ماعية واالستثمار، مساهمة في ندوة العقار واالستثمار، أشغال أشار إلى هذه اإلحصائيات دمحم السهل، األراضي الج - 

اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات 

 .22، ص 8001يونيو  22القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش، 
104

يها، أحمد المريني، وضعية الهياكل واألنظمة العقارية الفالحية بالمغرب، مساهمة في ندوة األنظمة إحصائيات أشار إل - 

العقارية بالمغرب، التي نظمت من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، 

 .819، ص8008أبريل  6و2مراكش يومي 
105

 .28-22ص السهل دمحم، م س،  - 
106

عبد الوهاب رافع، النظام القانوني ألراضي الجموع واإلشكاالت التي يطرحها على صعيد استغاللها والتقاضي بشأنها، - 

 .12، ص 46عدد  دون ذكر الطبعة، مجلة المحامي،

 228أحمد المريني، م س ، ص -
107

المتعلق بالحد من تقسيم األراضي  24/14بتنفيذ القانون رقم  22/2/2222بتاريخ  2-22-228ظهير شريف رقم  - 

 22)2426ربيع األخر 21،  4481الفالحية الواقعة داخل دوائر الري واالستثمار باألراضي الفالحية المسقية،ج ر عدد 

 .2442ص  ،(2222أغسطس 
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 12 بتاريخ الصادر الشريف الظهير لمقتضيات وفقا محددة هي كما الري دوائر داخل

 يمكن التي والعقوبات عالمن لهذا المخالفة التصرفات قبةلمرا رقاط وحدد 9161 يوليوز

 .بالمخالفين إنزالها

 تحرير وجه في تقف التي القانونية المعيقات زالةإل الحل معه يبقى الذي الشيء

 رقم القانون إلغاء على العمل هو العقارية، السوق في تداوله وتيسير الجماعي العقار

11/11
108
. 

 وضعية تأزم من يزيد سوف الراهنة الوضعية هذه على البقاء فإن القول ومجمل

 بناءة مقتضياتب اإلتيان المغربي المشرع على جبوي يلذا الشيء الجماعية، األراضي

 من عام بشكل الوطني القتصادا وخدمة جهة، من العمل على الحقوق ذوي تحفيز ألجل

 لقاءات عدة وعقد جديدةال بحاثاألو دراساتال من العديدب بالقيام وذلك ،أخرى جهة

 .للصعوبات أكثر تدليل بهدف  المعنية الساللية الجماعات عم يةحوار

 كراء األراضي الجماعية: المطلب الثاني

 لآلخر طرفيه أحد يمنح" بمقتضاه عقد الكراء أن ع ل ق من 617 الفصل في جاء

 بدفعها اآلخر الطرف يلتزم محددة أجرة مقابل في معينة مدة خالل عقار، أو منقول منفعة

 ". له

 عليها فرضت  قد األخرى العقارية األنظمة باقي مثل  مثلها الجماعية واألراضي

 دولعق اتتنظيم إيجاد المغربي المجتمع شهدها التي واالجتماعية االقتصادية التحوالت

 داخل تلعبه أن يجب الذي البارز والدور نسجمت األراضي هذه على المنصبة ءالكرا

 .االقتصادية ظومةالمن

                                                                                                                                               
يزيد مجموع  أعاله التي 2أن يبرم في شأن األراضي المشار إليها في المادة  -يمنع "جاء في المادة الرابعة منه أنه 

مساحتها على االستغالل الدنيا أي عقد تصرف أوقسمة أو حق انتفاع أو أي عقد إيجار يترتب عليه إحداث قطع تقل 

 مساحتها عن مساحة االستغالل الدنيا

أو أعاله التي يساوي مجموع مساحتها مساحة االستغالل الدنيا  2المشار إليها في المادة  أن يبرم في شأن األراضي -    

 ...." إيجار يترتب عليه تخفيض المساحة المذكورة قد تصرف أو حق انتفاع أو أي عقد يقل عنها أي ع

 
108

 .20دمحم مومن، م س، ص  - 



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 48 

 

 بمقتضى سمح المشرع فإن الكراء، عقد يتخذها أن يمكن التي الصور تعدد وبحكم

 اإلدارة موافقة وبعد ،ساللية جماعة لكل 9191 أبريل 17 ظهير من السادس الفصل

 أو الفالحية للشركات عقود بالمراضاة تبرم أن بها تنتفع التي األراضي على الوصية

 .كتابة إبرامها واجب مع سنوات، ثالث مدتها تتجاوز ال التي للكراء عقود

 أعاله، إليه المشار الفصل في المشرع به جاء الذي المقتضى على يالحظ ما ولعل

 الذي الشيء المبدأ، حيث من سنوات ثالث تتجاوز أن يمكن ال التي الكراء مدة قصر هو

(الربح تحقيق) مليةالع هذه  من المنشودة الغاية لتحقيق كافية غير المدة هذه معه تبقى
109

، 

 التي اإلنتاجية مع مقارنة باهضة تكون ما غالبا الجماعية األراضي إصالح تكاليف ألن

 رغبة على مرهونا يبقى ديدجالت أن زيادة الثالث، السنوات لخال عليها الحصول يمكن

 .الوصية الجهة

 إطار في ردفها يتم لم فإنه ،سنوات ثالث في الكراء مدة تحديد  من فبالرغم وعليه

 الواجب والطرق الشروط تحدد مدققة بمسطرة له المتممة الظهائر أو 9191 ظهير

 غاللهااست نوعية حسب تصنف ،الجماعية ألراضيا كراء عملية يخص فيما إتباعها

 األراضي هذه فوق المكتري إنجازات مراقبة تتبع وكذا ،...(مقالع تجاري، فالحي،)

 أكتوبر 7 بتاريخ الصادرة 911 رقم الوزارية الدورية باستثناء ،األكرية تحصيل وكيفية

 استغالل أجل من بالتراضي الكراء ملف لتكوين تقديمها الواجب للوثائق المحددة 1001

جماعي عقار
110
. 

 لإلحاطة عمل إطار وضع على الوصاية سلطة عملت الفراغ هذا سد أجل ومن

 طياته في حمل الجماعية األراضي كراءب متعلق دليل إصدار طريق عن الكراء بعملية

 دولعق بنماذج إرفاقه على زيادة ،(األولى الفقرة) المهمة المقتضيات من مجموعة

  بالكراء المتعلق نموذجال معالجة نتولى سوف األراضي هذه على المنصبة الكراء

 (.الثانية الفقرة) بالتراضي
                                                 

109
دمحم بونبات، الحماية القانونية لمكتري األراضي الفالحية دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، السنة  - 

 .289، ص 2229-2222
110

 .8يل كراء األراضي الجماعية، م س، ص دل - 
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 الجماعية األراضي كراء طرق :لىاألو الفقرة

 اإلدارية والطرق الشروط تحديد علىطاراإل هذا في الوصاية سلطة لتعم لقد

 أو ذاتيين أشخاص لفائدة الساللية الجماعات ملك أراضي كراء لعملية والتقنية

  مداخيل وتحسين نجعاأل االستغالل عن الدائم البحث إطار في وذلك معنويين،

 .عنيةالم الجماعات

 ظهير من السادس الفصل به ءجا ما خالف وعلى الكراء، طرق فبخصوص

 المراضاة جانب إلى أضاف الدليل فإن فقط، بالمراضاة الكراء عن تحدث الذي 9191

 حاالت تحديد مع عروض، طلب أو العمومية السمسرة بواسطة الكراء يكون أن

 موضوع الجماعية األرض على الثالث الحاالت من حالة أي تطبيق إلى اللجوء

 .الكراء

 ثالث مدة تجاوز بعدم دالتقي بشرط االحتفاظ تم وإن المدة بخصوص أنه كما

 بيعةط حسب التجديد، بواسطة تمديدها إمكانية إلى اإلشارة تتم أنه الإ سنوات،

فالحية بأراضي األمر تعلق إذا ما و وأهميته المشروع
111

 استعمال ذات أراضي أو ،

تجاري
112

مقالع أو 
113

 الوصاية مصالح ىإل اإليجار تجديد طلب تقديم يتم أن على ،

                                                 
111

 :األراضي الفالحية - 

 .ثالث سنوات تجدد لفترة كرائية واحدة مماثلة بالنسبة للزراعات الموسمية -     

 (.سنوات تجدد لثالث فترات مماثلة( 1)على الشكل التالي ثالث )سنة ( 28)اثنى عشر  -     

من المساحة  اإلجمالية % 20والمشاتل، إذا فاقت المساحة المخصصة لها نسبة بالنسبة للمزروعات داخل البيوت المغطاة 

 .موضوع الكراء

بالنسبة للمشاريع المتعلقة بتربية ( ثالث سنوات تجدد لثالث فترات مماثلة: على الشكل التالي)سنة ( 28)اثنى عشر  -     

 .المواشي

سنوات تجدد لثالث فترات مماثلة تجدد لفترة كرائية واحدة مماثلة ( 1)ثالث : على الشكل التالي)سنة ( 28)إثنى عشر  -     

وأشجار الزيتون، إذا فاقت المساحة المخصصة لها نسبة ( حوامض ورديات)بالنسبة لألراضي المغروسة بأشجار الفواكه 

 .من المساحة اإلجمالية موضوع الكراء% 20

بالنسبة ألشجار النخيل ( سنوات تجدد لسبع فترات مماثلة( 1)ثالث  :على الشكل التالي)سنة ( 84)أربعة وعشرون  -      

من المساحة اإلجمالية موضوع الكراء، راجع دليل كراء األراضي الجماعية، % 20إذا فاقت المساحة المخصصة لها نسبة 

 .22-24م س، ص 
112

 األراضي ذات استعمال تجاري - 

 :ستغالالت كالتاليتحدد المدة الكرائية بالنسبة لهذا النوع من اال

سنوات تجدد لفترة كرائية ( 1)سنة حسب أهمية المشروع، وذلك على شكل ثالث ( 22)وثمانية عشر ( 2)ما بين تسع  -   

 .مماثلة

 .22راجع دليل كراء األراضي الجماعية، م س، ص. سنوات على األكثر بالنسبة لالحتالالت المؤقتة( 1)ثالث  -    
113

 .المقالع- 
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 التجديد قبول يبقى الذي المكتري، طرف من أشهر (06) بستة العقد انتهاء قبل لدراسته

 وتسوية االستثماري برنامجه وتنفيذ اإليجار، عقد بنود لجميع باحترامه رهين طلبه الذي

بملكه العاقل الشخص عناية بالعقار واالعتناء المالية وضعيته
114
. 

 الكراء طرق حسب تختلف تحديدها فطرق الكرائية السومةب يتعلق فيما أنه على

 طرف من المقترح الثمن يطبق العمومية والسمسرة العروض لطلبات فبالنسبة المتبعة،

 بالتراضي للكراء بالنسبة أما ،الوصاية لمصالح النهائية بالموافقة حضي الذي المشارك

 طرف من المقترح ثمنال من القاانط الوصاية طرف من ددالمح النهائي الثمن تطبيق يتمف

اإلقليمية اللجنة
115
 .الكراء ملفات بدراسة المكلفة 

 الكراء، عملية من المستحقات أداء في التأخر عن الناتجة الصعوبات ولمواجهة

 لمديرية عةبالتا التحصيل صلحةم طرف من األداء بطلب المكتري عارإش يتم فإنه

 ثالثة العمالة مصالح إشراف تحت المحلية السلطة طريق وعن مباشرة القروية الشؤون

 .اإليجار عقد في عليه المنصوص األداء تاريخ قبل أشهر

 أداء على لحثه جديد من إشعاره يتم فإنه كتريالم استجابة عدم حالة في أنه على

 ةدالمحد لآلجال المكتري احترام يتم لم فإذا أشهر، ثالثة يتعدى ال آخر أجل في بذمته ما

 .القضاء طريق عن الديون استخالص سيتم فإنه

                                                                                                                                               
 .سنوات بالنسبة للمقالع التي ال تتطلب برنامجا استثماريا( 1)ث ثال -    

 .سنوات بالنسبة لألراضي المستغلة في البحث عن المعادن( 1)ثالث  -     

سنوات تجدد لفترتين كرائيتين مماثلتين بالنسبة للمقالع التي تتطلب برنامجا ( 1)سنوات على شكل ثالث ( 2)تسع -     

 .النسبة للمقالع المرتبطة ببناء وحدات تقليدية إلنتاج األجوراستثماريا، وكذا ب

بالنسبة للمقالع المرتبطة ببناء وحدات ( ثالث سنوات تجدد لخمس فترات مماثلة: على الشكل التالي)سنة ( 22)ثمانية  -     

 .عصرية إلنتاج األجور والزليج والتي تتطلب استثمارا مهما

تجدد لفترتين كرائيتين مماثلتين ( ثالث سنوات تجدد لخمس فترات مماثلة: لشكل التاليعلى ا)سنة ( 22)ثمانية عشر  -

 .26-22راجع دليل كراء األراضي الجماعية، م س، ص. بالنسبة للمقالع المرتبطة ببناء وحدات إنتاج اإلسمنت
114

 .26دليل كراء األراضي الجماعية، م س، ص  - 
115

ممثل الشؤون القروية  -السلطة المحلية المعنية -ة اإلقليمية رئيسا أو من يمثلهالسلط: تتكون اللجنة اإلقليمية من - 

 .ممثلوا المصالح اإلقليمية الخارجية المعنية حسب طبيعة المشروع -بالعمالة

ذين يمكن االستفادة اجتماعات اللجنة جميع األشخاص الويسوغ للسيد العامل أن يستدعي للمشاركة بصفة استشارية في   

عية، م س، راجع دليل كراء األراضي الجما. أرائهم و خبراتهم، كما يحق لممثل الوصاية حضور أشغال هذه اللجنةمن 

 .2ص
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 خاضعة تبقى الكراء موضوع االستغالالت أن  الدليل في جاء اإلطار نفس وفي

 لمصلحة المهمة هذه وتوكل تحقيقها، المرتقب اإلنجازات مختلف وتتبع التقنية للمراقبة

 .ةالمعني المحلية والسلطات بالعمالة القروية الشؤون لمديرية التابعة االستغالالت

 بالتراضي فالحي إيجار عقد نموذج دراسة :الثانية الفقرة

 يجاراإل عقد بخصوص الوصاية سلطة طرف من المعد وذجالنم على باالطالع

 باقي مع مقارنة شيوعا أكثر باعتباره الجماعية األراضي لىع الوارد بالتراضي الفالحي

 الممتلكات حماية  إلى تهدف التي البنود من مجموعة يتضمن أنه نجد ،األخرى الطرق

 من العقد فصول جميع محتويات احترام عبء المكتري على يقع أنه قبيل من الجماعية،

 عن الغير لفائدة التخلي له يجوز ال أنه كما بمحتوياته، وااللتزام شروطه تنفيذ خالل

 بحسب له أعد الذي الغرض غير في العقار استعمال أو ،بعضا أو كال المكتراة األرض

 لها تبقى يتال الوصاية سلطة من لكبذ مكتوب إذن على مقدما الحصول عدب إال عتهطبي

 الكرائية الوجيبة دفع في التماطل أو بذلك اإلخالل عند الكراء فسخ في الصالحية كامل

 .المحدد التاريخ في

 سيتم الذين سواء العمال حقوق ضمان عبء يالمكتر على يقع هذا، إلى إضافة

 تواجدهم حالة في القارين العمال أو العقد لهذا الكرائية الفترة خالل طرفه من تشغيلهم

 المكتري بين ينشأ قد نزاع أي عن مسؤولة غير الوصاية سلطة اعتبار على بالعقار،

 بقوة فسخه أو العقد، سريان مدة انتهاء حين العقار بإفراغ التزامه مع والمستخدمين،

 .العقار ال المكتري يتبعون العمال أن اعتبار على العقار استغالل عن تخليه أو القانون

 التأمين شركات إحدى لدى باالشتراك التعهد واجب المكتري على يبقى أنه كما

 على زيادة ومستخدميه، وتجهيزاته بنشاطه القيام عن الناتجة المدنية تهمسؤولي إلقرار

 العقد إبرام عند األداء الواجبة طبيعتها كانت كيفما والرسوم الضرائب جميع أيضا تحمله

 إلى باإلضافة اإليجار، موضوع بالعقار والمتعلقة مستقبال ستفرض التي تلك أو
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 القانونية بالتصريحات سنويا اإلدالء مع بالعقد، الخاصة والتمبر التسجيل مصاريف

 .والرسوم بالضرائب المتعلقة

 العقار على تريالمك يدخله إصالح أو تحسين أو تغيير كل أن إلى اإلشارة وتجدر

 مطلقا له حق وال للجماعة مكسبا يعتبر ،ذلك إلى وما والتجهيزات واألغراس كالبناءات

العقد مدة تمام عنه تعويض بأي المطالبة في
116

 أجل من استرجاعه األمر تطلب إذا اللهم،

 يكون قد عما هبتعويض تتعهد الوصاية مصالح فإن اإليجار، مدة انتهاء قبل عامة مصلحة

 بقبول ويتعهدان انتدابها على الطرفان يتفق تقنية لجنة إلى تقديمها يوكل خسائر، من لحقه

 .عملها نتائج

 يوليوز 12 ظهير بمقتضيات وعمال ،يوالسق المدار داخل العقار تواجد حالة وفي

الفالحية االستثمارات بميثاق المتعلق 9161
117

 المكتب اتجاه ازملم يبقى المكتري فإن 

 طرف من له المسلمة الري مياه استهالك واجبات بأداء الفالحي مارلالستث الجهوي

 عقد مدة طيلة الري مياه باستعمال المتعلقة السنوية القارة والوجيبة المذكور، المكتب

 نظام بتطبيق كذلك والتزامه ،المذكور المكتب طرف من المحدد حسب وذلك اإليجار،

 .ينقررالم المائي التناوب ونظام الزراعي التناوب

 ستغاللا عن المكتري تخلي أو القانون ةبقو وفسخه العقد انتهاء عند أنه على

 أداء عدم عن مسؤولين غير جديد مكتري وكل المالكة الجماعة تبقى الجماعي العقار

 لالستثمار الجهوي المكتب اتجاه  تخلى ذيال المكتري بذمة تترتب أن نيمك التي الديون

 .الدائنين من غيره أو المعني الفالحي

 األراضي على الواقعة األخرى اإليجار عقود باقي أن القول يمكن وختاما

 أو العمومية السمسرة طريق عن الفالحية اإليجار بعقود المتعلقة تلك سواء الجماعية

 المؤقتة االحتالالت أو التجارية االستغالالت أو بالمقالع المتعلقة تلك أو العروض طلب

                                                 
116

 .22مصطفى الحيمر، م س، ص  - 
117

 االستثمارات بميثاق المتعلق (2262 يوليوز 82) 2122جمادى االولى 20بتاريخ  2-62-82ظهير شريف رقم  - 

   .8009 ص ،(2262 يوليوز 82 ) 2122 االولى جمادى 21 -ررمك 8260 عدد ر ج ،الفالحية
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 كراء بخصوص أعاله إليه اإلشارة تم لما مشابهة وتحمالت روطش بنودها ضمن تحمل

 جماعية أرض كل طبيعة بخصوصية يتعلق ما باستثناء بالتراضي الفالحية األراضي

 .الكراء عقد موضوع

 أراضي الجموعفي الشراكة : المطلب الثاني

 في إطار استثمار موارد الجماعات الساللية في إنجاز مشاريع تنموية من شأنها

الرفع من  مؤشرات التنمية لذوي الحقوق، تقوم مديرية الشؤون القروية سواء في إطار 

أو فاعلين تنمويين شراكات مع قطاعات خارجية  عقد برنامجها الخاص، أو في إطار

من شأنها الرجوع مشاريع في مجال البنيات التحتية  عدة  وتتبع إنجازآخرين بإعداد 

ن ظروف عيش الساكنة وتنمية موارد ودخل ذوي تحسي منها توخىي بأرباح مهمة

الحقوق
118
. 

إال أنه إذا كان حق اقتناء األراضي الجماعية محصور فقط في شخص الدولة 

 9191أبريل  17من ظهير  99والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية طبقا للفصل 

تي تفوت مقابلها النجاز المشاريع ذات نفع عام، فإن الواقع العملي أثبت أن  األثمنة ال

الجماعات الساللية غالبا ما تظهر تحفظها راضي تبقى زهيدة ، إضافة إلى أن هذه األ

فيما يخص تفويت أراضيها بدون أن  تستفيد من رصيدها العقاري عن طريق االستفادة 

 .المحققة منهااألرباح على األقل من زئات تنجز لفائدتها أو من تج

رر طبقا للتعليمات الواردة في الدورية الوزارية رقم المشاكل فقد تق دليلت وألجل

9111يوليوز  16بتاريخ   901
119

ي وبين الجماعات ننهج سياسة تشاركية بين المقت 

جماعي بهدف إنجاز مشروع سكني أو  عقار ما تعلق األمر بمشروع اقتناءلالمالكة ك

 .أخرىعملية  استثمارية   أي

                                                 
118

 .26دليل نائب األراضي الجماعية، م س، ص  - 
119

وزير الداخلية إلى السادة عمال موجهة من  ،(2224يوليوز  86) 2422صفر  22بتاريخ الصادرة ، 201دورية رقم ال - 

من طرف الجماعات الساللية، راجع دليل األراضي  وعماالت وأقاليم المملكة في موضوع تنمية اإلنعاش العقاري

 .24الجماعيــــــــة، م س، ص 
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لمسطرة المعمول بها في الشراكة مع سوف نقوم بالتطرق ل ا المنطلقهذمن 

بمالمسة مظاهر نجاعة هذه الشراكة قبل القيام  ،(الفقرة األولى)الجماعات الساللية 

 (.الفقرة الثانية)

 المسطرة المعمول بها في الشراكة مع الجماعات الساللية: لىالفقرة األو

عة المالكة تعد الشراكة شبيهة بمبادلة عقارية يمنح المقتني بمقتضاها للجما

نظير أرضية فالحية أو مقابل قطعة  همن طرفزه حصة من المشروع المراد إنجا

وذلك وفق الكيفيات التي جاءت بها الدورية رقم   ،هما معا أو تهالقطعة المفوتة لفائد

 : تيكاآلنوردها   901

.بيع عادي على أساس تحديد ثمن مكون من عنصر ثابت وعنصر متغير -
120
 

دلة العقار الجماعي مقابل تسليم قطع أرضية مجهزة أو وحدات لقيام بمباا -

 .سكنية

العقار الجماعي مقابل تسليم قطع أرضية مجهزة أو وحدات بيع جزء من  -

 .سكنية

.بيع بتحويل لفائدة ذوي الحقوق المقتنين للقطع السكنية أو الدور السكنية -
121
 

 .مبادلة العقار المراد تجزئته مقابل أرض فالحية -

خلق شراكة على أساس أن  تساهم الجماعة بتفويتها للعقار المراد تجزئته أو  -

بنائه لفائدة الشركة التي يتم إنشاؤها بينها وبين صاحب المشروع شريطة احترام 

 :الشروط التالية

 .تطابق المساهمة المتساوية للطرفين وقيمة العقار المراد تهيئته -

                                                 
120

يتحدد العنصر الثابت بناء على قيمة العقار موضوع عملية البيع، أما العنصر المتغير فيعادل نصف الناتج اإليجابي  - 

خضاعها لمراقبة اإلدارة الوصية على الستغالل العمل والذي يفتح ضمن دفاتر المحاسبة الخاصة بالمقتني والتي يجب إ

 .222راجع دليل األراضي الجماعية، م س، ص . الجماعة المالكة أو من يمثلها
121

يقوم المقتنون بتمكين ذوي الحقوق من قطع مجهزة أو وحدات سكنية، حيث يتم أداء ثمنها بعد تحويل جزء من ثمن  - 

راجع دليل األراضي . ن الذي تم تحويله مطابقا لثمن القطعة المجهزةبيع العقار الجماعي المراد تجزئته أو بناؤه، ويكو

 .222الجماعية،  م س، ص 



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 55 

 

جوء إلى اقتراض بنكي على حساب التمويل التكميلي للمشروع بالل -

 .جاري من طرف صاحب مشروع التهيئة

 .قيام صاحب المشروع نفسه بالسهر على إنجاز األشغال -

إليها أعاله، تظل الجماعة على غ التي تمت اإلشارة على أنه إضافة إلى الصي

استعداد لمناقشة صيغ أخرى للتعامل يتم اقتراحها من طرف الشريك شريطة صيانة 

 .ساللية المعنيةوق الجماعة الحق

ويمكن تلخيص مضمون المسطرة المعمول بها في عملية الشراكة في كون أنه 

شراكة مع إحدى الجماعات بمجرد  ما يرغب أحد  المنعشين العقارين الدخول في عقد 

، يجب عليه أن  يقوم بإيداع ملف تفويت العقار الجماعي موضوع الشراكة الساللية

أو اإلقليم المعني مكونا من مجموعة من الوثائق  التي تبين طبيعة العقار  بمقر العمالة

ونوع المشروع المراد إنجازه وكيفية التعويض عنه
122
. 

وبعد وضع جميع الوثائق يقوم مجلس الوصاية بدراستها بشكل دقيق ويتخذ 

مع بها وع روح القوانين وتجاقرار الموافقة عليها في حالة ما إذا كانت متطابقة م

أما إذا كانت عكس ذلك فإنه ال يوافق عليها ،مصالح الجماعة المعنية
123
وإلضفاء  .

المزيد من الحماية لحقوق الجماعات الساللية، فإنه يبقى على المنعش العقاري أن  

يلتزم بتمكين الجماعة من قطع أرضية مجهزة وخالية من كل تحمل عقاري طبقا لما 

ة الشراكةاتفق عليه األطراف في إطار عملي
124
ي ينال يمكن تسجيل أي حق ع كما .

لفائدة دائني طالب االقتناء إال إذا توصلت الجماعة بكافة التعويضات المترتبة  لها طبقا 

                                                 
122

 .طلب التفويت يبرز مساحة المراد اقتناؤها ونوع المشروع المزمع إنجازه - 

 .تصميم القطعة األرضية وكذلك تصميم يوضح موقعها -     

 .المراجع العقارية -     

 .تفاقات المنصوص عليها في تصميم التهيئة والتي تمس الملك الجماعي موضوع طلب االقتناءاإلشارة إلى اال -     

 .كيفية التعويض المقترح من طرف المنعش العقاري -     

 .برنامج االستثمار المقترح والمدة الزمنية النجاز المشروع -     
123

 .284س، ص  أشغال وتوصيات المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، م - 
124

، دليل األراضي الجماعية، م س، 2224يوليوز  86الصادرة بتاريخ  201الفصل الرابع من مقتضيات الدورية رقم  - 

 .220ص
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لبروتوكول االتفاق الذي سيبرم بين الطرفين المعنيين أو في حالة ما إذا لم تتوصل 

الجماعة بالضمانات الكافية لوفاء المقتني بالتزاماته
125
. 

أو طلبات االقتناء المقدمة من طرف الدولة  اإلشارة إلى أن رذا وتجده

إنجاز مشاريع ذات المصلحة العامة كبناء الطرق  الجماعات المحلية الهادفة إلى

.والمدارس والمستشفيات والسدود فإنها ال تخضع للشروط المشار إليها أعاله
126
 

للشروط المنصوص  مقتنيومن خالل ما سبق نخلص إلى انه إذا ما تم احترام ال

مالت وقامت الجماعات الساللية بتقديم التسهيالت الضرورية ال شك حعليها بدفتر الت

 .أن  الشراكة ستعود بالنفع على الطرفين معا  واالقتصاد الوطني بشكل عام

 مظاهر نجاعة عقود الشراكة: الفقرة الثانية

شكل قطب فاعل في من أجل استغالل أفضل لألراضي الجماعية وتجنيدها لت

، عملت الجماعات الساللية المالكة على الدخول  في إطار تشارك مشاريع تنمويةإنجاز 

 .مع المنعشين العموميين والخواص

شراكة بينها وبين  السياق قامت وزارة الداخلية بإبرام اتفاقية وفي هذا

" أبي السباعأوالد "أراضي فالحية تابعة للجماعات الساللية  ستغاللالالمستثمرين 

راكة بعد بإقليم شيشاوة، بحيث تم ترحيل السكان المنتفعين باألرض موضوع الش

عن  اي كانت أرضهم محل االتفاقية إلى منازل أخرى عوضتإحصائهم من الدواوير ال

تلك التي كانت تؤول إليهم
127

ة الجهوية للتجهيز والبناء وهو نفسه ما تم بين المؤسس. 

ن معا بتوفير رصيد ، حيث كانت ثمرته أن استفاد الطرفاة سيدي الطيبيعماجوبين 

عقاري والحصول على بقع أرضية استفاد منها السالليون
128
. 

ولتظهر بذلك مساهمة أراضي الجموع في تحريك عجلة النمو االقتصادي في 

 دةجاوتقامت الجماعات الساللية الم قدحلول لمأزق السكن فالالمجال العقاري وإيجاد 

                                                 
125

 .220، م س، ص 201الفصل السادس  من نفس الدورية رقم   - 
126

 .226، م س، ص 201ديباجة الدورية رقم  - 
127

 .98ع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، ص أشار إلى هذه االتفاقية عبد الوهاب راف - 
128

 .21أشار إلى هذه االتفاقية عالل  أبا حنيني، م س، ص  - 
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زازات بإنجاز برامج تستهدف بناء دور سكنية للموظفين العاملين بمقر اإلقليم وربإقليم  

المذكور
129
. 

دية  وبمساهمة يأما على المستوى الصناعي فقد قامت الجماعات الساللية بالراش

والتي تزود  ،تعبئة التمور ومعالجتهالمكتب التنمية الفالحية لتافياللت بإنشاء شركة 

وتساهم الجماعات الساللية  ،طن من مادة التمور 9000ي األسواق الفالحية بحوال

لمساحات شاسعة لصالح المكتب الشريف  ضا بتسهيل إجراء عمليات التفويتأي

للفوسفاط من أجل استخراج هذه المادة
130
. 

بالراشيدية وورزازات  زيادة على هذا تقوم الجماعات األصلية المتواجدة

خصوصية بإنتاج واستخراج المواد األولية بتعاون مع بعض الشركات العمومية و ال

 دزويبمكناس الذي للبناء وتزويد الشركات الصناعية بهذه المواد كالمعمل المتواجد 

 10.000منها حوالي طن سنويا، ومعمل تطوان يصله  200.000ا يقدر ب ممنها ب

طن سنويا
131
. 

خص بالذكر ن ،نها ال تخلوا من مشاكلإفرغم األهمية الكبيرة للشراكة ف وعليه

صعوبات ناتجة تعترضها  تبقى عمليات التفويتيث أن عملية تحصيل المداخيل، بح

الجماعات المحلية التي تعاني من قلة  الحاصل في أداء الدولة أو عن التأخير

مواردها
132
مبادلة النه من األفضل للجماعات الساللية إجراء عمليات ألذا أرى  .

 .ألنها تعتبر وسيلة أضمن الستفاء الحقوق عقارية عوض التفويت بمقابل نقديال

ومن خالل ما سبق ورغم المشاكل التي تم ذكرها أعاله، يمكن االنتهاء في 

جها اإليجابية تغلب على ألن نتائ، ةاألخير إلى نتيجة  أساسية تكمن في نجاعة الشراك

 .سلبياتها

                                                 
129

( دون ذكر الطبعة)سعيدة أبلق، الوضعية القانونية ألراضي الجموع ومدى مساهمتها في التنمية، مجلة المحامي،  - 

 .22، ص46العدد 
130

 .22ن القروية، وزارة الداخلية أشارت إليها سعيدة أبلق، م س، ص إحصائيات رسمية لمديرية الشؤو - 
131

 .282أنظر عبد الكريم بالزاع، م س، ص  - 
132

 .282أعمال وتوصيات اللجنة السابعة خالل المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، م س، ص  - 
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 التفويت المقيد لألراضي الجماعية: رابعالمطلب ال

 على 9191 أبريل 17 ظهير من الرابع الفصل في نص عندما عمرالمست أن الشك

 إلى يهدف كان بالتقادم، االكتساب أو الحجز أو للتفويت الجماعية األراضي قابلية عدم

 طموحاته لخدمة وتهييئها المالكة الجماعة في عليها المحصل المنفعة وحصر تهاياحم

 مطلق بشكل المبدأ بهذا التمسك مسألة أن عدب فيما أثبت العملي الواقع أن إال االستعمارية،

 إليه التنبيه تم الذي الشيء واالجتماعية، االقتصادية التنمية عوائق من عائقا منها سيجعل

 الوصاية سلطة تحت الجماعية األراضي بتفويت السماح المبدأ من استثناء وتم ،بعد فيما

الدولة من كل إلى
133

المحلية والجماعات
134

ميةالعمو والمؤسسات
135

 الساللية والجماعات

 .األخرى

 المستعمر دخول من ابتداء تغييرات من أعقبها وما القانونية المؤسسة هذه ولفهم

 ذلك بعد سنتطرق ثم ،(األولى الفقرة)  التفويت قبول أطوار دراسةب نقوم سوف اآلن إلى

 من بهايشو وما الجماعية األراضي تفويت جواز عدم إمكانية على الواردة لالستثناءات

 (.الثانية الفقرة) عراقيل

  التفويت قبول أطوار :لىواأل الفقرة

 قام الحماية دخول لقب الجماعية األراضي تعرفها كانت التي الفوضى لتفادي

 فيها نص 9191 نونبر فاتح بتاريخ دورية شكل في قانوني مقتضى أول بسن المستعمر

                                                 
133

دولة و الفرق بين الدولة البسيطة والدولة بغض النظر عن النقاش الفقهي حول وجود أو نفي الشخصية المعنوية لل - 

المركبة، فإن الدولة بالنسبة للمغرب في شكلها البسيط هي الشخص المعنوي العام الترابي الوحيد، التي تتميز بتركيز 

راجع بنيونس المرزوقي، المصطلحات القانونية، مطبعة . السلطات في مختلف األجهزة الممثلة للدولة على الصعيد الوطني

 .881، ص 2222، طبعة ،وجدة انتر نشر
134

 االتالجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعم"على أن  2226من الدستور المغربي لسنة  200ينص الفصل  - 

لإلطالع على مختلف هذه ". و ال يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إال بقانون  واألقاليم والجماعات الحضرية والقروية

دون ذكر )ي جاء بها الفصل المذكور أنظر أحمد السنيهجي، الوجيز في القانون اإلداري المغربي والمقارن،المفاهيم الت

 .882 -884و بنيونس المرزوقي، م س، ص ، 28 إلى 48، ص 2222، طبعة (بعةالمط
135

ستقالل اإلداري و عبارة عن هيئة يتم اإلعتراف لها بالشخصية المعنوية و اإل" يمكن تعريف المؤسسة العامة بأنها - 

 ،، راجع إدريس البصري، مشيل روسي"المالي، ويعهد إليها بمهمة تدبير نشاط مرفقي معين تحت رقابة سلطة الوصاية 

 . 220، ص 2222وآخرون، القانون اإلداري المغربي، المطبعة الملكية، الطبعة األولى 

اقتصادية، مؤسسات علمية، مؤسسات مهنية، مؤسسات  مؤسسات: تجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة العمومية تصنف إلى  -

 ...اجتماعية
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 7 في وأصدر حالها، على جماعية بكيفية القبائل تغلهاست التي األراضي إبقاء على

 .الجماعية ألراضيبا المتعلقة التملك عقود تحرير يمنع ظهيرا 9191 يوليوز

 الجماعة في منفعتها وحصر الجماعية األراضي حماية تكريس في كذلك ورغبة

 ظهير بسن المستعمر قام الحقة مرحلة في عليها لالستحواذ وتمهيدا فيها، الحق لها التي

 قابلة غير الجماعية راضياأل أن على الرابع فصله في نص الذي 9191 أبريل 17

 قد آخر عقد بكل أو ببيعها الغير إلى ملكيتها نقل جواز عدم المبدأ هذا ومعنى ،للتفويت

مثال كالرهن الغير إلى ملكيتها نقل إلى النتيجة في يؤدي
136
. 

 هذا قام حين ياألراض على االستحواذ في المستعمر طموحات معالم بروز تم وقد

9129 ظهير بإصدار 9191 أبريل 17 ظهير بردف األخير
137

 تفويت إمكانية قرأ الذي ،

 والدولة األفراد لفائدة وضواحيها الحضرية المراكز في الواقعة الجماعية األراضي

 مساحات على االستعمارية اإلدارة ءاستيال تسهيل بهدف وذلك القروية، والجماعات

 بطريقة استصالحها على العمل بدعوى الجماعية األراضي تفويت طريق عن شاسعة

العصر يفرضها التي التطورات تساير وجعلها عقالنية
138
. 

 في الحضرية المدارات في تدريجيا آنذاك الملكيات بعض إدخال تم فقد وبالفعل

وغيرها خريبكة، مكناس، القنيطرة، كسال، المغربية المدن من العديد
139
. 

 في االستقالل على الحصول غداة المغربية الدولة تفكر أن الطبيعي من كان لكن

 اإلدارة وضعتها قوانين بموجب عليها االستحواذ تم التي الجماعية األراضي استرجاع

 الذين المغاربة األراضي مالكي كبار من العديد ولصالح المعمرين لصالح االستعمارية

                                                 
136

 .240، ص  2220دمحم مهدي الجم،التحفيظ العقاري في المغرب،نشر وتوزيع مكتبة الطالب،الطبعة الثانية  - 

 .6دمحم مومن، م س، ص  -     

ب عائلة من العشيرة حق دائم في االنتفاع ال تجدر اإلشارة إلى أن التوزيع الذي تقوم به الجماعة، الذي يعطي لكل ر -     

 .يدخل في هذا اإلطار
137

في شأن سن ضابط لتدبير شؤون األمالك ( 2222مارس  22) 2190جمادى الثانية  22ظهير شريف صادر بتاريخ  - 

 624، ص (2222أبريل  6) ، 8006ج ر عدد المشتركة بين الجماعات وتفويتها،
138

عقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى الهادي مقداد، السياسة ال - 

 .21، ص 2482-8000
139

البكوري دمحم، الدولة وسياسة توزيع األراضي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة علم  - 

 .68، ص8004-8001اط، السنة الجامعية دال، جامعة دمحم الخامس، الربالسياسة والقانون الدستوري، كلية الحقوق أك
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 التغاضي مقابل الزراعية ملكياتهم لتوسيع الظهير هذا لهم أتاحها التي الفرصة استغلوا

األراضي استالب مأمورية وتسهيل أعماله عن
140
. 

 وبمراجعة الدائم االنتفاع تفويتات بفسخ المتعلق 9121 ظهير إصدار تم أن فكان

طويل ألمد المبرمة األكرية عقود
141

 التفويتات بفسخ المتعلق 9160 يونيو 10 وظهير ،

الجماعية األراضي بشأن المجراة
142

 17.610 استرداد من األول الظهير مكن حيث ،

 على انصب والثاني فرنسيين، مزارعين طرف من المستغلة األراضي من هكتار

 الدائمة والتصرفات االمتيازات إلغاء على زيادة ،هكتار 1200 يقارب ما استرداد

األراضي بهذه المرتبطة
143
. 

 بعض استرجاع بخصوص تسجيلها تم التي اإليجابية النتائج من فبالرغم وعموما

 عريضة تساؤالت يطرح مما استرجاعها، يتم لم  منها أخرى مجموعة أن إال األراضي

 9121 ظهير تطبيق أثار فقد أخرى جهة ومن جهة، من األراضي من الباقي مصير عن

 تخاذا في باالختصاص الوصاية مجلس فرادنإ حول اصةخ واعتراضات شكايات

 واحد، آن في وحكما طرفا خصالش يكون أن يعقل ال ألنه ،المجال هذا في نهائية قرارات

وفي نفس الوقت هو طرف في  الذي أذن بالتفويت هو  الوصاية مجلس أن بحيث

داه إلى مطالبة عبل تفقط مر لم ينحصر في هذه الحدود النزاع، إضافة إلى أن  األ

ستغالل الدائم السفارة الفرنسية على الخصوص بتعويض المستفيدين سابقا من حقوق اال

تعويضا تاما ومناسبا، وكأن األمر يتعلق بنزع ملكية مكتسبين بطرق مشروعة، 

لون حسب رأيها أراضي غبة إلى قضية الفرنسيين الذين يستوأشارت بهذه المناس

                                                 
140

أنس بن حليمة، تصميم تهيئة مدينة القنيطرة وإكراهات تنظيم المجال الحضري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  - 

لية الحقوق أكدال، جامعة دمحم المعمقة، شعبة القانون العام، وحدة التكوين والبحث والتكوين العقار والتعمير واإلسكان، ك

 .22، ص 8009-8006الخامس، الرباط، السنة الجامعية 
141

المتعلق بفسخ العقود الممنوحة ( 2222ماي 2) 2192ذي القعدة  2صادر بتاريخ  2.22.291ظهير شريف رقم  - 

 1، بتاريخ 8419طويل، ج ر  بموجبها حقوق االنتفاع الدائم بالعقارات الجماعية وبمراجعة عقود أكريتها المبرمة ألمد

 . 8024، ص (2222يوليوز  20) 2192محرم 
142

المتعلق بفسخ التفويتات المجراة ( 2260يونيو  10) 2120محرم  2صادر بتاريخ  2.60.092ظهير شريف رقم   - 

 8488، ص (2260غشت  28) 2120صفر 22، بتاريخ   8424بشأن األراضي الجماعية، ج ر عدد 
143

 .19ة، م س، ص أنس بن حليم - 
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في  تيعاني منها هؤالء في انتظار الب جماعية عن حسن نية وإلى الظروف المادية التي

عويض عنهامصير أمالكهم والتوصل بت
144
 . 

 9160و 9121ومن جهة ثالثة فإن التدابير التي جاء بها كل من ظهيري 

السالفي الذكر قد خرقت مبادئ التحفيظ  العقاري والقوة الثبوتية المطلقة للبيوعات التي 

تم تسجيلها في السجالت العقارية بموجب تشريعات كانت نافذة المفعول بتاريخ تحفيظ 

أو تسجيل تلك الحقوق
145
. 

9170أكتوبر  1لذلك عمل المشرع على تدارك ذلك بظهير 
146

في  اعتبر، الذي 

في تاريخ نشره  ال تشمل العقارات التي كانت 9160أحكام ظهير فصله األول أن 

خاص ذاتيين مغاربة بناء على تحفيظ أو تقييد في السجالت جارية على ملك أش

لى األمالك المحررة بشأنها رسوم العقارية، كما أنه ال تطبق حسب الفصل الثاني منه ع

 .9160غشت  91اقتناء لم تقيد بعد في السجالت العقارية ويكون لها تاريخ ثابت قبل 

 االستثناءات الواردة على إمكانية جواز تفويت األراضي الجماعية: الفقرة الثانية

سوف نتناول في هذه الفقرة القواعد المنظمة لالستثناءات الواردة على مبدأ 

ثم اإلدالء بعد ذلك ببعض النماذج لعقود ، (أوال)ز تفويت األراضي الجماعية اجو

نختم هذه الفقرة بطرح ، على أن (ثانيا)ة بمدينة مكناس تفويت لهذه األراضي الواقع

 (.ثالثا) ةمليالع ههذ بعض المالحظات حول

 بدأ جواز تفويت األراضي الجماعيةقواعد تنظيم م :أوال

فبراير  6مقتضى ظهير المعدل ب 9191أبريل  17ير من ظه 99نص الفصل 

اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو  أن "على 9161

المؤسسات العمومية أو الجماعات األصلية يمكن إنجازها خالفا لمقتضيات الفصل 

                                                 
144

 .18مصطفى الحيمر، م س، ص  - 
145

 .242دمحم مهدي الجم، م س، ص  - 
146

بشأن تفويت األراضي الجماعية ( 2290أكتوبر1) 2120، صادر بتاريخ فاتح شعبان 2-90-222ظهير شريف رقم  - 

 .8424، ص (2290أكتوبر  9)  2120شعبان  2، بتاريخ 1081لفائدة بعض المغاربة، ج ر عدد 
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صاية الرابع من نفس الظهير، إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة  ومجلس الو

 ".ما بواسطة نزع الملكية في حالة العكسفقين على مبدأ وشروط التفويت، وإمت

ا إما إلى وفي إطار هذه اإلمكانية أصبح من حق الجماعات الساللية تفويت حقه

وقد  ، اعات المحلية والمؤسسات العموميةالدولة والجم جماعة ساللية أخرى أو إلى

الصادرة  دوريةال ة دوريات، نذكر من بينهاعدأردفت سلطة الوصاية هذا المقتضى ب

بخصوص مشاريع تفويت األراضي الجماعية 9111أبريل  11بتاريخ 
147

، بحيث جاء 

إال بعد  فيها أنه على الجماعات األصلية أال توافق على طلبات االقتناء المقدمة إليها

يقوم المقتني  الطرفين، وأال التفويت تحقق المنفعة لكال ةدراستها والتحقق من أن عملي

على ثمن البيع وإجراءات نقل ملكية  االتفاقهذه العقارات إال بعد  اللستغاشروع في بال

رة في الصاد 101العقارات بعد صدور قرار مجلس الوصاية، إضافة إلى الدورية رقم 

أراضي جماعية من طرف اإلدارات  قتناءافي شأن طلبات  9111غشت  99

ات المحليةوالمؤسسات العمومية والجماع
148

، بخصوص منع إنجاز أي مشروع 

ة محلية إحداثه فوق أرض جماعية ما ارة أو مؤسسة عمومية أو جماعتنموي تنوي إد

لم تتوصل بالموافقة المبدئية على التفويت لفائدتها من طرف المصالح المركزية المكلفة 

يونيو  91الصادرة بتاريخ  1171بالوصاية على الجماعات األصلية، والدورية رقم 

حول العمليات العقارية المراد إنجازها فوق وعاء عقاري تابع للجماعات  1001

الساللية
149

جاء في إطارها بأنه يجب تحديد ثمن االقتناء بكيفية تجعله يساير  حيث، 

األثمنة الحقيقية المعمول بها في السوق العقاري وتفادي التأخير الكبير الذي تعرفه 

 .مع تاريخ وضع طلب االقتناء محاضر التقييم مقارنة 

                                                 
147

، الموجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة والة وعمال 2228أبريل  81بتاريخ  الصادرة ،141الدورية رقم  - 

 .262عماالت وأقاليم المملكة، بشأن مشاريع تفويت األراضي الجماعية، راجع  دليل األراضي الجماعية، م س ، ص 
148

ة من طرف وزير الداخلية إلى السادة والة وعمال ، الموجه2221غشت  22الصادرة بتاريخ  404الدورية رقم  - 

وعماالت وأقاليم المملكة والمدير العام للجماعات المحلية، بشأن طلبات اقتناء أراضي جماعية من طرف اإلدارات 

 .292والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، راجع دليل األراضي الجماعية، م س ،ص 
149

،  الموجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة والة الجهات 8004يونيو  21تاريخ الصادرة ب 4494الدورية رقم  - 

وعمال عماالت وأقاليم مقاطعات المملكة، حول العمليات العقارية المراد إنجازها فوق وعاء عقاري تابع للجماعات 

 .الساللية



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 63 

 

ي الجماعية، وذلك ألراضا اقتناءإلى طريقة  99أشار الفصل  ،وإلى جانب هذا

... حيث يتفق األطراف معا على شروط التفويت والثمن إلى غير ذلك إما بالمراضاة 

وإما عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض يحدد وفق العناصر 

المتعلق بنزع الملكية ألجل  49/7رقم ن من القانو 10ي المادة المنصوص عليها ف

المنفعة العامة واالحتالل المؤقت
150

مع إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية لتقييم  ،

التقديرات الواردة في تقارير الخبرة حفاظا على المصلحة العامة وضمانا لحقوق 

ألحكام الصادرة عن كل األطراف، وهو ما تم رصده من خالل اإلطالع على بعض ا

من محكمتي الرباط ووجدة  اإلداريتين
151
. 

الجماعة النيابة إلعطاء  ويتم التفويت عن طريق السلطة المحلية التي تستدعي

ضاء ما عن طريق تحرير محضر رسمي يتضمن توقيعات األعإعلى التفويت  اموافقته

فقتهم على التفويت، ثم أو عن طريق رسم عدلي يشهد فيه النواب بموا والمصادقة عليها

ية بوزارة الداخلية لكي يتخذ روقة إلى عرضه على مديرية الشؤون التعمد السلط

 .كبذل همجلس الوصاية قرار

وأن هذا القرار القاضي بالسماح بالتفويت والمحدد لشروط عقد التفويت يحرر 

حضر من طرف المديرية المذكورة، وذلك بعد اإلطالع على محضر لجنة التقويم وم

وكذا الشروط  عن النواب، ويجب أن يتضمن اإلذن بالبيع الثمنالموافقة الصادر 

وجدت، كإعادة إسكان األسر المتواجدة قبل ن إمضمنة لصالح المنتفعين باألراضي ال

مل التعويضات المادية لتلك العائالت بتحعملية االقتناء بالعقار موضوع التفويتات أو 

في األرض موضوع التفويت امة من طرفهمعن التجهيزات التي كانت مق
152
 . 

                                                 
150

ص ( 2221يونيو  22) 1622، ج ر عدد (2228ماي  6) 2-22-824الصادر بتنفيذه الظهير رقم  9-22القانون رقم  - 

ال يمكن نزع الملكية إال في " ... ينص على انه  2226من الدستور المغربي لسنة  22، وتجدر اإلشارة أن  الفصل 220

 ..."ل وحسب اإلجراءات المنصوص عليها في القانونااألحو
151

غير ) 26/2/8006، ش ن صادر بتاريخ 468/08، ملف رقم  22رقم  حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط، - 

 .(منشور

غير )ش ن  288/8002، الملف رقم  802،  رقم 8002يوليوز  86حكم صادر عن المحكمة اإلدارية وجدة صادر بتاريخ  -

 (.منشور
152

 .124، م س ، ص اضي الحبسية والجماعية والمخزنية، التصرفات المتعلقة باألرعبد الوهاب رافع - 
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 جماعيةألراضي  نماذج لعقود تفويت: انياث

لعقود تفويت ألراضي جماعية تم إبرامها مل في هذا اإلطار على ذكر نماذج  عن

داخل دائرة عمالة مكناس
153
. 

 المؤسسات التعليمية اتملف -2

 .لمهايةاملف اقتناء أرض جماعية لبناء إعدادية  -

 .قتناء قطعة أرضية جماعية لبناء مدرسة المنزه الشرفةملف ا -

 .ملف اقتناء أرض جماعية لبناء مدرسة أوالد رحو بالدخيسة -

  إلقامة مشروع سكنيملف تفويت  -8

للجماعة الساللية  ةالعائد 1174/9/02ي الرسم العقاري رقم ذرضية األقطعة ال

لكائن بالجماعة الحضرية ويسالن ا ،س 11ر آ 200 ـه 92 امساحته ةالدخيسة، والبالغ

 .لفائدة شركة العمران مكناس عن طريق وساطة الوكالة الحضرية بمكناس

 اتصاالت المغرب اتملف -1

 9911)ت المغرب  بجماعة المهاية ملف تفويت قطعة أرضية لفائدة اتصاال -

 (متر مربع

ن ملف تفويت قطعة أرضية جماعية لفائدة اتصاالت المغرب بجماعة عي -

 .(تر مربعم 100)كرمة 

 حظات حول تفويت األراضي الجماعيةمال: ثالثا

فبالرغم من كون هذه التفويتات التي تم على إثرها إنجاز مشاريع تنموية كبيرة 

ساهمت بشكل أو بآخر في حل أزمة السكن وتنشيط الحركة االقتصادية للبالد بشكل 

 :ها عام، إال أنها ال تخلوا من مؤاخذات نذكر من بين

                                                 
153

على هذه المعلومات التي تشمل التفويتات المشار إليها لدى قسم الشؤون القروية بوالية جهة مكناس تم الحصول  - 

 .تافياللت، عمالة مكناس
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توجد عليه األراضي الجماعية ال يمكن  أن  يشكل فاعال حقيقيا  ذيضع الفالو -

في التنمية، نظرا لصعوبة التوفيق بين مطالب الجماعات األصلية والمؤسسات أو 

الجماعات التي قامت باقتناء أرض جماعية، بحيث في بعض األحيان يتم رفض ذوي 

أو تخصيص قطعة تمسون إعادة النظر فيه زالته فيلله نظرا الحقوق تسلم التعويض

 .فالحية كبديل لهم عن العقار موضوع التفويت

ثم فيما بعد  وضوع التفويت يخص إنشاء شيء معينفي بعض األحيان يكون م -

كما هو الحال بالنسبة لألراضي الجماعية لسيدي  ،التخصيص تم لشيء آخريتبين أن 

عملية  الحضرية باإلشارة في طلبها أنة سليمان مول الكيفان، حيث قامت الجماع

االقتناء  تخص إنشاء مركب رياضي يعود بالنفع على أفراد الجماعة الساللية بينما تم 

تعويضه بسوق أسبوعي
154
. 

لهم الحصول على التعويض مقابل  صعوبة تحديد ذوي الحقوق الذين يحق -

 .الجماعي همعقارتفويت 

 نزعهاالجماعية خوفا من  اء أنصبتهزين بعض الجماعات الساللية تقوم بتجأ -

عويضهم تعويضا هزيال، كما بقصد إنجاز مشاريع عمرانية وت الدولةمنهم من طرف 

وقع لذويهم من عمليات سابقة سبق أن
155

أحياء  إلى تشييد  نتيجةالشيء الذي يؤدي بال، 

فوقها وتجزئات عشوائية
156
. 

 يؤثر على ذوي الحقوق مفاجئ تغيير إلى وقوع بالنتيجة ن التفويت يؤديأ -

خاصة من عمل ومسكن  وفقدانهم المتيازاتهم القروية، همسلبا على أسلوب عيش

مالئم
157

، فإذا به ة كبيرة  يقع فيها منزله وحظيرتهبحيث يكون الفرد حائزا لمساح ،

                                                 
154

 .قسم الشؤون القروية، عمالة مكناس، والية جهة مكناس تافياللت  - 
155

لتنمية العمرانية، مساهمة في ندوة موالي عبد السالم شكري، صالبة األنظمة العقارية  الخاصة  وتأثيرها على مسار ا - 

 .882األنظمة العقارية في المغرب، م س ،ص 
156

، إشكالية التنمية العقارية بإقليم تاوريرت، مساهمة في ندوة العقار واالستثمار، أشغال الندوة الوطنية دمحم بخنيف - 

ليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه  ودبلوم الدراسات الع

 .86، ص 8006ماي  80-22الحقوق، جامعة دمحم األول وجدة يومي 
157

 .882موالي عبد السالم شكري، م س، ص  - 
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يصبح ممتلكا لشقة صغيرة ال تكفي لحاجياته كمسكن في إطار التفويت لبناء مساكن، 

 .حجم الضرر أكبر من حجم  النفع الذي سيرجع عليهوبالتالي سيكون 

خصوصا ، الناتجة عن التأخير الحاصل في أداء ثمن الصفقات المشاكل -

التفويتات التي تتم لفائدة بعض مصالح الدولة أو الجماعات المحلية التي تعاني من قلة 

مواردها المالية
158
. 

لت تحتلها الملكية اي الزة التقبائل بتفويت حقوقها نظرا للمكانال رضاعدم  -

الجماعية في المجتمع المغربي
159
. 

ر لفائدة األجانب عن ئاهأن بعض األراضي يتم تفويتها بشكل منافي للظ -

الجماعة
160
. 

وح لها بخصوص إمكانية االقتناء الممن ستثناءالاتوسيع مصالح الوصاية في  -

الح الراغبة في أقحمت مبدأ الشراكة بينها وبين المصحيث راضي الجماعية، لأل

االستثمار في األراضي الجماعية وخاصة المؤسسات التابعة للدولة والمتخصصة في 

ىميدان السكن
161
. 

أن بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وخاصة القروية قد قامت  -

ث إحداب قامتو راضي الجماعية دون أي اتفاق،باالستحواذ على مجموعة من األ

حقوق الجماعة السالليةل اعتبارعينة دون أي أسواق أو بناءات م
162
. 

                                                 
158

، وطنية حول األراضي الجماعية، م ستم اإلشارة إلى هذا المشكل ضمن أشكال عمل اللجنة السابعة، خالل المناظرة  ال - 

 .282ص 
159

لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بوحدة البحث  الحضري ومشكل العقار بالمغرب، رسالةمنصف كنيريو، السكن  - 

، 8002-8004والتكوين في العقار والتعمير واإلسكان، كلية الحقوق أكدال، جامعة دمحم الخامس، الرباط، السنة الجامعية 

 .28ص 
160

الد رحو إقليم تازة، كلمة ألقاها ضمن أشغال المناظرة الوطنية حول األراضي العيد كرومي، نائب جماعة هوارة أو - 

 .94الجماعــــــــية، م س، ص 

عبد اللطيف الودناسي، إثبات ملكية العقار في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية  -

 .28، ص 8002-8000جامعية مراكش، ، السنة ال ،الحقوق، جامعة القاضي عياض
161

 .92دمحم السهل، م س، ص  - 
162

 .99عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، ص - 
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 بأفراد إما تكون مرتبطة قد وبات والمشاكل التيالصع مختلف تجاوزلكي يتم و

 المشرع يجب علىبالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية  إماوالجماعات الساللية 

تكون التصرفات التي كل على مختلف  القيام بوضع ضوابط وعقوبات زجرية صارمة

منافية للقواعد المنظمة لألراضي الجماعية من جهة، والعمل على تشجيع أعضاء 

رى في الحفاظ على أمالكها تي الجماعات الساللية على تجاوز األفكار المتشددة الت

 .اإلطار الذي يحافظ على هويتها من جهة ثانية 

جراءات اإل جميع احترامه إذا ما تم أن وفي الختام البد من اإلشارة إلى

وقامت الجماعات الساللية بتقديم المساعدات الضرورية  عملية التفويتطرية لالمس

 تهمإنجاز مشاريع لفائد عود بالنفع على ذوي الحقوق عن طريقست الشك أن هذه العملية

وبناء  ،ديثةالتجزئات السكنية وإدخال مجموعة من التجهيزات الحور الدوإقامة ك

جاز الطرق المعبدة والكهرباء، إضافة إلى المشاركة إنو ،المدارس والمستوصفات

 ةقتصاديالا ةيتنمالالجادة في عملية تحديث هذا القطاع الحيوي وإدماجه في إطار 

 .اوطنيجهويا و ة التي تعرفها بالدناجتماعيالوا

بالتفويت إلى الدولة  بالسماح يقضياالستثناء الذي جل الخروج عن وأل كما أنه

البد من إشراك لعمومية والجماعات األصلية فقط، ة والمؤسسات اوالجماعات المحلي

بمشاريع  أجل القيام من  عن طريق السماح بتفويتها لهم أيضا الخواص في هذه العملية 

خصوصا إذا كانت  ،ذات منافع عامة، كإنجاز تجزئات سكنية لحل أزمة السكن

ألن  ،تشار دور الصفيحو جعلها مكان النبالمدارات الحضرية للمدن عوض جمودها أ

حلية غالبا ما تتغاضى عن المناطق التي تكون بعيدة  نسبيا عن الدولة والجماعات الم

 .مثال ةلسياحاو االقتصادتعتبر وجهة  لتوجيه  المراكز الحضرية أو أنها ال

وعليه فبعد التطرق لمختلف هيئات تدبير األراضي الجماعية، وكذا طرق 

ثم ما هي  ؟لتي وفرها القانون لهذه األراضيهية الحماية ااستغاللها، نتساءل عن ما

 ؟بها رتبطةوبات المآفاقها المستقبلية إلمكانية دمجها في التنمية وتجاوز الصع
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 :الفصل الثاني

بين  ات السالليةأراضي الجماع

 واآلفاق تحصينال
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 :الفصل الثاني

 واآلفاق تحصينبين ال ات السالليةأراضي الجماع
 

وطبيعة التعامالت والحساسيات التي تثيرها  لجماعيةن طبيعة األراضي اإ

 حيث  ،األغيار ن األشخاص سواء من ذوي الحقوق أوتجعلها مكمن طمع للكثير م

تزداد حدته كلما ارتفع الطلب على العقار وارتفعت قيمته مما ينتج عنه العديد من 

وضعا قارا وبث روح الجماعي  عطاء العقارإو اكل والنزاعات، وللحد من ذلكالمش

تكون عرضة ن حقوقها ال يمكن أن أدى الجماعات الساللية المنتفعة بالطمأنينة ل

التمكن من معرفة الوضعية الحقيقية لهذه األراضي،  على للضياع أو الترامي، زيادة

طبقا لمقتضيات آليات لحمايتها إما عن طريق التحديد اإلداري قام المشرع بوضع 

(9111فبراير  94) 9111رجب  91الشريف  المؤرخ في الظهير 
163

نهج بوإما  ،

رمضان  1رخ في ؤص عليه ظهير التحفيظ العقاري الموفق ما ينمسطرة التحفيظ 

 .(9191غشت  91)  9119

وموازاة مع الحماية القانونية لألراضي الجماعية أعطى المشرع للجماعات 

عة موازاة مع نشاطها اإلداري الذي ة ومؤسسة الوصاية سلطات قضائية واسيالنياب

أشرنا إليه سابقا في المبحث األول من الفصل األول في فض المنازعات إلى جانب 

جهة  وال التي يرجع فيها االختصاص أليالمحاكم العادية واإلدارية كل حسب األح

 .منهما 

وضع اآلليات وتحديد االختصاصات ال يعد كافيا لحماية األراضي إال أن 

 التي يطرح العديد من المشاكلم الذي ينظم هذه األخيرة ال زال اعية، لكون النظاالجم

 .تهم طرق االستغالل والظروف االجتماعية للمستفيدين منها وغيرها

                                                 
163

 226المتعلق بتحديد األراضي الجماعية، منشور بالجريدة الرسمية، عدد ( 2284فبراير  22)  2148رجب  28ظهير  - 

 .248، ص 2284مارس  82بتاريخ 
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قسمة الدورية لألراضي فاألوضاع الناتجة عن عدم استقرار الملكية بسبب ال

ت االجتماعية صاء بعض الفئاوإق ستغاللهااالوسائل التقليدية في  واستعمالالجماعية 

ة جعلت هذا الرصيد العقاري غير مواكب لمتطلبات التنمي من االستفادة منها،

 .االقتصادية واالجتماعية للبالد

سبل لتصحيح وضعية هذه األراضي عن اللذا أصبح من الضروري إيجاد 

 طريق تشخيص المشاكل والعمل على تجاوزها واالنخراط في أشكال تنموية هادفة

 .كالتعاونيات والشركات

 :طرح العديد من التساؤالت من قبيلكل هذه المعطيات تفرض علينا 

 94لمشرع في إطار ظهير هل فعال عملية التحديد اإلداري التي نظمها ا -

ها والواقع المعاش المنظم لمتوخاة منها، أم أن  الظهير حققت األهداف ال 9111فبراير 

 يحول دون ذلك؟

من المجالس النيابية ومؤسسة الوصاية والمحاكم  لاختصاص كا هي حدود م -

 عادية واإلدارية في فض النزاعات؟ال

ن ات النيابية تصدر عنهم فعال أم أهل القرارات التي تصدر عن الجماع -

 السلطة المحلية في شخص قائد المنطقة تتحكم في ذلك؟

فعالة في  سيلةهل فكرة عرض النزاع على مجلس الوصاية للنظر فيه يعد و -

 إدماج هذا الرصيد العقاري في التنمية؟اإلسراع بحل المشاكل و

هل فعال تبقى فكرة التمليك هي الحل األنسب لتجاوز المشاكل والصعوبات   -

إصالح النظام لعقاري في مسلسل التنمية، أم أن التي تحد من إدماج هذا الرصيد ا

لى الصبغة الجماعية يبقى حال يغني عن القانوني المنظم لهذه األراضي مع اإلبقاء ع

 فكرة التمليك؟
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 ةوديمردتبقى من الطرق الفعالة لتحسين  داخل التعاونيات نخراطاال ةفكرهل  -

 ؟في ظل األوضاع الراهنة جماعيةالاألراضي 

ية التطرق لحماية الملك األمر يتطلبه التساؤالت وما يتفرع عنها لإلحاطة  بهذ

 (.المبحث الثاني)آلفاق المستقبلية لها ، ثم ل(لالمبحث األو)الجماعية 
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 :المبحث األول

 حماية الملكية الجماعية
 

الملكية العقارية أصبحت مطلبا مهما بالنظر إلى ما باتت تمثله ن مما الشك فيه أ

 األولى مكمنا إلعطاء االنطالقة و قتصاديالالستقرار اللي من ضمان في العصر الحا

 .للمشاريع التنموية

خاصة لهذه األهمية  بصفة لما كان للعقار بصفة عامة واألراضي الجماعيةو

الكبيرة، أصبح من مصلحة الدولة في شخص  ممثليها مديرية الشؤون القروية، تتبع 

مجموعة من المساطر القانونية لتحصين ملكية األراضي الجماعية، وضبط حدودها 

خواص لحمايتها من الترامي وتمييزها عن األراضي الجماعية األخرى وأراضي ال

وذلك عبر سلوك مسطرة التحديد اإلداري  ،رغتصاب وتطهيرها من حقوق األغياواال

 .أو مسطرة التحفيظ العقاري

المتعلق بتنظيم األراضي  9191أبريل 17في ظهير  المستعمركما أنه إذا كان 

التي قد تثار  في النزاعات ته عناء بيان الجهات المختصة بالبالجماعية لم يكلف نفس

أصحاب الحقوق في هذه األراضي إلى التخلي عنها يدفع بشأن أراضي الجموع حتى 

عمدت وزارتي فقد وتسهيل توطين رعاياه، بسبب الصعوبات المرتبطة بحل نزاعاتها، 

 91بتاريخ  4/61 تحت عدد كالداخلية والعدل بعد االستقالل إلى إصدار منشور مشتر

 لمحاولةفي نزاعات األراضي الجماعية  تت المختصة للبلتحديد الجها 9161 مارس

 .تجاوز إشكالية تنازع االختصاص بين السلطة اإلدارية والسلطة القضائية

هذا الموروث الجماعي واختصاص كل من  لمعرفة حدود الحفاظ علىو

 التطرق للتحديد اإلداري تولىنالمنازعات، س ضلطتين المشار إليهما أعاله في فالس

 لطرق تسوية النزاعات القائمة بشأنها، ثم (المطلب األول)ضي الجماعية ألرال
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طرح األحوال التي يكون البث في المنازعات  إلى دنعمعلى أن ،(المطلب الثاني)

 (.المطلب الثالث)موكوال للقضاء 

 ألراضي الجماعيةل التحديد اإلداري: المطلب األول

، وتجنب كل منازعة مع ةماعيألجل تطهير الوضعية القانونية لألراضي الج

األول سلوك  :الجيران، وتحديد  معالم حدودها بصفة دقيقة، يتم سلوك نظامين فرعيين

إذا كانت مساحة األرض  9111فبراير  18داري طبقا لظهير مسطرة التحديد اإل

أو تعلق األمر بعقارات يمكن ضمها لبعضها  هكتار 200الجماعية تساوي أو تفوق 

والثاني يتمثل في سلوك . هكتار 200ذات مساحة هامة تفوق أو تساوي البعض فتصبح 

إذا كانت مساحة  9119رمضان  1طبقا لمقتضيات ظهير مسطرة التحفيظ العقاري 

 .هكتار 200األرض الجماعية تقل مبدئيا عن 

الجماعية ال يختلف عن نظام التحفيظ  ونظرا لكون نظام تحفيظ األراضي

 التحديدعند معالجة نظام  هاصوصيات التي سوف نتولى ذكرعض الخالعادي إال في ب

مسطرة التحفيظ إدارية ويمكن أن   هبحيث تبتدئ في ،اإلداري كلما سمح المقام بذلك

فإننا سوف نقصر الدراسة على نظام التحديد اإلداري وذلك لما يثيره  ،تنتهي قضائية

 .ما له من مميزات تميزه عن النظام األول ومن إشكاالت 

اإللمام بمضمون التحديد اإلداري فإننا سنعمد إلى تبيان المسطرة  أجلومن 

 (.فقرة ثانية) هبطة بألهم اإلشكاالت المرتبعد ذلك  ، ثم نتطرق (فقرة أولى) المتبعة فيه

 مسطرة التحديد اإلداري: لىالفقرة األو

ي تهدف واحد التعمليات القانونية والفنية في أن يقصد بالتحديد مجموعة من ال

 ،من حيث وضع اليد والحقوق التي يشملهاالوضعية القانونية لحالة العقار إلى ضبط 

 هدي مع تحديد موقعوتحديد العقار من حيث المساحة والشكل الهندسي األفقي أو العمو
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 هومشتمال تعلى السطح المخصص لتلك المنطقة الواقع بها، وبيان مكوناته  هومركز

الكاملة
164
. 

طلب توجهه اإلدارة الوصية على ب تبتدئ التحديد اإلداري مسطرةفيه وعل

بعد  ،بالوالية عليها امكلف باعتباره في شخص وزير الداخلية األراضي الساللية ممثلة

لى األمانة العامة للحكومة بقصد في شأن ما ذكر إ ةالجماعات الساللية المعني استشارة

مع سبقه حتما ببحث  ،يده إداريامرسوم يأذن بتحديد العقار المطلوب تحد ستصدارا

إداري في الموضوع
165

تقرير مفصل من السلطة المحلية يشمل مجموعة من بيرفق  ،

المعلومات التي تتعلق باألراضي ومستغليها المعنيين
166
. 

الطلب الذي تتقدم  أنعلى  94/01/9111صل الثالث من ظهير هذا وينص الف

تبطة بالعقار من حيث اسم القبيلة أو لخص جميع المعطيات المرجب أن يبه اإلدارة ي

وغيرها كاألودية والوهاد وحدوده الطبيعية هوموقع نتفع بهفصيلة التي تال
167

، ثم القطع 

المملوكة للخواص المجاورة له، وكذا الحقوق المترتبة عليه كحق المرور إلى أرض 

 .جماعية أخرى مثال

دور قرار وزاري يحدد ص من ومن أجل القيام بعملية التحديد هذه فإنه ال بد

أعمال التحديد في شكل مرسوم يكون موقع من طرف الوزير األول  فتتاحاتاريخ 

وبالعطف من وزير الداخلية
168
. 

من صدور المرسوم إلى تاريخ المصادقة على  عتبارااوتجدر اإلشارة إلى أنه 

في نطاق  أرض داخلة للملكية أو لحق االنتفاع على أي هذه العملية يعتبر كل عقد ناقل

عملية التحديد باطال حتى بين األطراف أنفسهم إذا لم يسبق العقد شهادة بعدم التعرض 

                                                 
164
 .82ص ، 6عدد  ،2229د الزريقي، تحديد العقار، منشور على مجلة  صلة وصل، سنة ة محموجمع - 
165

الحسين الخالدي، التحديد اإلداري، بحث في إطار الدورة التدريبية المنظمة لفائدة المحافظين المساعدين خالل الفترة  - 

  1، ص 2229يوليوز  4يونيو إلى  2و  2229أبريل  24إلى  2الممتدة بين 
166

يونس رياض، العقار غير المحفظ  بين النظام القانوني والواقع العملي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،  - 

،  8008-8002وحدة التكوين والبحث في القانون المدني كلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 

 .82ص 
167

اضي الجماعية الواقعة بدائرة الجماعة القروية بالسيفة التابعة لمدينة أرفود وهو ما تمت مالحظته بخصوص األر - 

 بخصوص األمالك الجماعية المسماة بالخطارات 
168
 .1الحسين الخالدي، م س ، ص  - 
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دارة ذات العالقةعلى إجرائه تمنحها اإل
169

باستثناء ما أشار إليه المشرع بمقتضى  ،

، وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة االستئناف 9191أبريل  17من ظهير  99الفصل 

أن  الملكية الخاضعة إلجراءات مسطرة التحديد "  عتبرتا حيث بالرباط في قرار لها

ال يمكن أن  تكون محال للبيع أثناء جريان المسطرة من طرف مدعي حقوق عليها دون 

" شهادة من طرف إدارة األمالك المخزنية
170
. 

لى األرض القرار يتعلق بملك الدولة الخاص إال أنه يمكن إسقاطه ع إن كانو

9196يناير  1كل من الظهيرين المؤرخين في أن الجماعية، على أساس 
171

 94و 

يشكالن المرجع القانوني المطبق حاليا بشأن تحديد أمالك الدولة الخاصة  9111فبراير 

واألمالك الجماعية،زيادة على كونهما يحتويان على مقتضيات قانونية متطابقة، ماعدا 

 .ةخصوصيات التي تطبع كل ملك على حدبعض ال

المتمثل في منع أي تصرف قانوني على العقار أثناء هذا اإلجراء  عليه يبقىو

إلى حين استكمال المسطرة ومعرفة ما  يهرة التحديد هدفه هو المحافظة علجريان مسط

 .في حالة إثبات ذلك بالحجج والمستندات الملكية ثابتة للجماعة الساللية إذا كانت

حديد المتعلق بت 9111فبراير  94الفصل الرابع من ظهير  وبالرجوع إلى

أوجب إعالن تاريخ التحديد قبل شهر من  المشرع األراضي الجماعية، يتبين أن

 .التاريخ الفعلي للقيام به، وذلك عن طريق اإلعالنات باللغتين العربية والفرنسية

 وكذا مطلب اإلدارة  القرار الوزاري كل من يتم نشره الغرض نفسلكما أنه 

من  أيضا اعتهماإدوإشهارهما  ، معالسابق للتحديد مام مدة الشهربالجريدة الرسمية في ت

المذكور في األسواق عن طريق المناداة، زيادة  ل مدة الشهرطرف السلطة المحلية خال

 :ا في األماكن التاليةمتعليقه

                                                 
169
 .228دمحم مهدي الجم، م س ، ص  - 
170

المجلة المغربية لإلدارة المحلية ، منشور ب 2210يونيو  10صادر بتاريخ  208قرار لمحكمة االستئناف بالرباط عدد  - 

 .92، ص 2222، أبريل 29والتنمية، عدد 
171

والمتعلق بالتنظيم الخاص لتحديد أمالك الدولة  2114صفر  86الموافق  2226يناير  20ظهير شريف صادر بتاريخ - 

 10، ص242الخاصة ، منشور ب ج ر عدد
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 .المحاكم التي يوجد في دائرتها العقار موضوع التحديد -

 .قار بدائرتهاإدارة المحافظة العقارية الموجود الع -

 .إدارة الغابات والمياه بالرباط -

 .ر الدوائر والملحقات المجاورةمق -

 .مقر المراقبة على األمالك المخزنية الموجود في دائرتها العقار -

 .مركز السلطة المحلية المجاورة -

وقد أوكل المشرع القيام بعملية التحديد إلى لجنة مكونة من نائب عن الوصي 

ومن نائب أو نواب الجماعات الساللية صاحبة األرض اتعلى الجماع
172

وقائد 

ذلك ن اقتضى األمر إدارة المكلفة باألمالك المخزنية المنطقة ومهندس وممثل اإل

وعدلين
173
. 

اإلعالن المنشور  وتقوم اللجنة في الساعة واليوم والمكان المبينين في ،هذا

إلى كل  ستماعواالحدود حوله بقصد وضع عالمات ال والطواف بمعاينة العقار

المتدخلين، على أنه وأثناء العملية يمكن لكل من له الصفة بالتعرض على الحدود أو 

 على أن يتمإحدى الحقوق على العقار موضوع التحديد تقديم تعرض بعين المكان، 

بدائرتها  لعقارية المتواجدتحرير محضر بذلك وإيداعه لدى السلطة المحلية والمحافظة ا

 .ر مصحوبا بخريطة األرضالعقا

ويعلن عن هذا اإليداع في الجريدة الرسمية، بحيث يكون للعموم حق اإلطالع 

 أمامي تقديم تعرضهم في نفس المكان عليه، أما المعارضون فزيادة عما لهم من الحق ف

يعطى لهم أجل مدته ستة أشهر ابتداء من نشر ما ذكر من إيداع المكلفة بالتحديد اللجنة 

ير في الجريدة الرسمية لكي يقدموا إلى ممثل السلطة المحلية بواسطة تصريح التقر

 اعليها في ذلك، وإذ ونوالحجج التي يستند مفيه موضوع تعرضه ونكتابي يضمن
                                                 

172
   يمر،أشار إلى هذه المعلومة، مصطفى الحعات المجاورة، جرت العادة بقبول ستة ممثلين عن كل جماعة وعن الجما- 

 .40م س، ص 
173
 .المتعلق بتحديد األراضي الجماعية 2284فبراير  22الفصل الثاني من ظهير  - 
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ه تقوم يتلقب مكلفةفإن السلطة المحلية ال اشفاهيه التصريح المشار إليه أعالوأن تم جرى 

الذي  التحديد تقرير فيريحات المذكورة التصإلى ضاف يبتحرير تقرير خاص به و

 قامت به اللجنة سابقا
174
. 

داري حسب الفصل السادس اإلتحديد المتعرض على الني غالتعرض ال يأن  إال

من ضرورة إيداع مطلب تحفيظ كتأكيد لتعرضه داخل  9111فبراير  94من ظهير 

ات لدى المصلحة أجل إضافي مدته ثالث أشهر تلي الستة أشهر األولى لتقديم التعرض

انقضاء  حقه في التعرض بعد طالمعنية في حالة عدم تقديمها أمام لجنة التحديد، وإال سق

دته المحكمة االبتدائية بميدلتكهذه األجل، ومن ذلك من أ
175

جاء  حيثفي حكم لها  

ليها إشكليات المشار إن طالب التحفيظ لم يقدم تعرضه وفقا لإلجراءات والوحيث  "فيه

أو أمام السلطات المحلية داخل أجل  9111 فبراير 94الخامس من ظهير في الفصل

ستة أشهر، كما أنه لم يتم احترام اآلجال المنصوص عليه لتقديم مطلب للتحفيظ طبقا 

للفصل السادس من نفس الظهير المذكور، الشيء الذي يكون معه حقه في التعرض 

 ". على أعمال التحديد ساقطا

" الطالب"إيداعه لمطلب التحفيظ يصبح حامال لصفةالمتعرض عند كما أن 

ق الذي يطالب به، وعليه اإلدالء تالعقار على عا يةكوهي صفة تضع عبء إثبات مل

تالي الرضه غير مستند، وبععتبر تألمستندات التي تثبت إدعائه وإال بكافة الحجج وا

ديد اإلداريحالت رضه علىعتعين الحكم بعدم صحة ت
176
. 

قدمه  الذي تحفيظالعلى مطلب  ضرعتم يقدت عن المتعرض وال يغني ،هذا

بل يجب عليه هو األخر تقديم  خالل المهمة القانونية  على نفس هذا األخير آخرون

                                                 
174
 .المتعلق بتحديد الراضي الجماعية 2284فبراير  84الفقرة األخيرة من الفصل الخامس من ظهير  - 
175

غير ) 82حكم عدد  202/8002/2، ملف رقم 08/06/8002دائية بميدلت بتاريخ حكم صادر عن المحكمة االبت - 

 (.منشور
176

غير ) 1248، قرار عدد 1690/01/6، ملف عدد 22/20/8006قرار صادر عن المحكمة االستئناف بمكناس بتاريخ   -

 (.منشور

 (.غير منشور) 8/29، قرار عدد 40/02/6، ملف رقم  9/2/8002قرار صادر عن محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ  -    

 (.غير منشور) 19، حكم عدد 82/8002/2، ملف رقم 09/09/8002حكم صادر عن محكمة االبتدائية بميدلت بتاريخ  -    

 (.غير منشور) 22حكم عدد  82/8002/2ملف رقم  09/09/8002حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بميدلت، بتاريخ  -    
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وإال  على التحديد اإلداريالمقامة  اتلتعرضا لباقي  دعماالتعرض خالل نفس المدة 

أي أن  التعرض التبعي غير مقبول في هذه الحالةسقط  حقه، 
177
. 

ب للتحفيظ لجماعة الساللية بالمقابل على مطن أي تعرض قدم من طرف الكما أ

ال يحق لها  اإلذن بذلكباإلدالء فقط تحديد أو القدمه الغير، وتم االستناد على مشروع 

حجة كافية لصحة التعرض،  علهوج مواجهة الغير طالب التحفيظ االستدالل به في

موضوع رفض من طرف القضاءيكون محال س البحيث أنه إذا ما تم 
178
أكثر من ذلك .

استنادا لمقتضيات " بأنهفي حكم لها اعتبرت فيه  بالراشيدية االبتدائيةذهبت المحكمة 

رض جماعية إال بعد صدور قرار بتحديدها انه ال تعتبر األ 94/01/9111ظهير 

مما تكون معه حجة المتعرض غير كافية إلثبات الصفة الجماعية لمحل  إداريا،

"النزاع
179

بعد بكثير مما هو الشيء الذي تكون  معه المحكمة في هذا الحكم ذهبت أ ،

التحديد بصدور قرار  ةتبطمر لألرضالصفة الجماعية  أنلما اعتبرت  متصور

جماعية و لكنها غير محددة و  األرضمر مخالف للصواب فقد تكون أوهو  ،اإلداري

العديد منها حال  هو
180
. 

تكون  ه بالنتيجةاك تعرضات داخل األجل المحدد، فإنوعليه فإذا لم تكن هن

األول  لمحضر إلى الوزيرعملية التحديد قد تمت بطريقة قانونية، ويتم توجيه ا

 .على التحديد ةللمصادق

على أنه إذا كان من شأن قرار التحفيظ في إطار مسطرة التحفيظ العادية 

كسند للملكية، فإن المصادقة  صاحبه رسما عقارياليمنح أن الصادر من طرف المحافظ 

بالصبغة النهائية المطلقة طبقا  العقار الجماعي ال تكفي إلصباغ اإلداري لى التحديدع

                                                 
177

 .244، م س، ص دمحم مهدي الجم -
178

 (.غير منشور)  102/02/6، ملف رقم 1182، عدد  2/22/8006قرار صادر عن محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ  -

 (.غير منشور) 06/6/ 926، ملف رقم  2222،عدد  28/04/8009قرار صادر عن محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ   -    

 ( غير منشور)  288/06/6، ملف رقم 8810، عدد  28/06/8009ناس بتاريخ قرار صادر عن محكمة االستئناف بمك  -    

 (غير منشور)   1142/02/6ملف رقم  1228، عدد  02/20/8002قرار صادر عن محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ  -    
179

  (غير منشور) 04/04/02صادر بتاريخ  92/08/2ملف عدد  81حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالراشيدية رقم  - 
180

حوالي مليوني هكتار، أما تلك التي شملها  8006دجنبر  8تمثل العقارات التي شملها التحديد اإلداري إلى حدود تاريخ  - 

على  منشورة  أشار إلى هذه اإلحصائيات دمحم بخنيف،. هكتار 260.000التحفيظ وأسست بشأنها رسوم عقارية حوالي 

 .02/20/8002تاريخ الولوج إليه  http // boukhnif. Maktoobblog.com  الموقع االلكتروني
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تقديم  على إثره يجببحيث ، 9111فبراير  94لمقتضيات الفصل العاشر من ظهير 

مراجعة التحديد ووضع الخريطة من بموجبه  يتم  بذلك إلى المحافظة العقاريةطلب 

قبل تسجيل األرض  ،دون اللجوء إلى اإلشهار من جديد المصلحة الطبوغرافيةقبل 

 .بالصبغة النهائية ذم العقاري حينئبالمحافظة العقارية وإضفاء الرس الجماعية

إال أن هذا التحويل من التحديد إلى التحفيظ يترتب بموجبه على الجماعات 

في الواقع، حيث أن  ء الذي ال ينجزالساللية المعنية أداء واجبات رسوم التحفيظ، الشي

جل الجماعات تحتفظ بالتحديدات اإلدارية المصادق عليها دون اللجوء إلى طلب 

إلى رسوم عقارية، لكون التحديد اإلداري المصادق عليه تحويلها من طرف الوصي 

الرسم العقاري من الناحية القانونية يوازي
181
. 

 التحديد اإلدارياإلشكاالت المرتبطة ب: الفقرة الثانية 

بالرغم من األهمية البالغة لعملية التحديد في تثبيت حق الملكية وتطهير العقار 

الجماعي من جميع النزاعات التي قد تشوبه، فإن هذه المسطرة بدورها تبقى مشوبة 

تحديد وتكوين لجنة ( أوال)بعدة نواقص وإشكاالت لعل أهمها يرتبط باإلشهار 

 (.ثالثا)م التعرض الوارد على تحديد هذه األراضي ث( ياثان)األراضي الجماعية 

 إشهار عملية التحديد :أوال

على أنه يتم نشر مطلب  9111فبراير  94ينص الفصل الرابع من ظهير 

الجماعة الساللية بشأن التحديد، وكذا المرسوم الذي يأذن بهذه العملية بالجريدة الرسمية 

زيادة على نشر المرسوم وملخص مطلب  ،تحديدعلى األقل شهر قبل افتتاح عملية ال

 .الجماعة في أماكن معينة

م إحاطة العمو فيفعالية اإلشهار  ومن هذا المنطلق يثار التساؤل المتعلق بمدى

 .اإلداري التحديد عمليةب

                                                 
181

 .828أحمد الداودي، م س، ص  - 
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تجرى غالبيتها في القرى، وتكون  اإلداري كما هو معروف فإن عمليات التحديد

اسعة، وال تتوفر حتى على الطرق من أجل الوصول إليها في الغالب شاملة لمساحات ش

بسهولة، كما أن  األغلبية من القاطنين بها ال يعلمون بوجود الجريدة الرسمية وحتى إذا 

علموا بها فإنهم ال يتبعون نشراتها إما لجهل القراءة أو لعدم الوعي واالهتمام
182
. 

 النتائجإليها أعاله ال يحقق  باألماكن المذكورة السابق اإلشارة التعليق كما أن

العشوائي في اللوائح ليق المبعثر وعلعدة أسباب لعل أهمها البعد والت، وذلك ةالمرجو

 .المعدة لذلك

تقنية التبريح في األسواق والدواوير  أنبفإنه يمكن القول  وأمام هذا الوضع

والقصور
183

لعامية التبريح باللغة ا ما تمها تفي بالغرض خصوصا إذا ال شك أن ،

بيوم ومكان التحديد تام على علم  هايجعل سكانسالسائدة في تلك المنطقة، الشيء الذي 

 .تمام العلم 

زيادة على هذا أشار جانب من الفقه 
184

إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لهذه  

 ،العملية لكون مدة شهر تبقى مدة قصيرة نظرا لشساعة األراضي موضوع التحديد

للجوء إلى االستدعاء الكتابي مقابل وصل لكل شخص له عالقة إضافة إلى ضرورة ا

شار إليهم خاصة المالك المجاورين وأصحاب الحقوق العينية الم ،بالعقار المراد تحديده

من ظهير  91ما ذهب إليه المشرع بمقتضى الفصل  مع تماشيافي مطلب التحديد 

التحفيظ العقاري
185
 . 

                                                 
182

المعزوز البكاي، عبد العلي دقوقي، محاضرات في نظام التحفيظ العقاري والضمانات العينية الشخصية، مطبعة  - 

 .42، ص 8006سجلماسة مكناس، طبعة 
183

ية  كتافياللت و ورزازات، بحيث يطلق على  كل تجمع سكاني يعيش أفراده  داخل يشيع هذا االسم في المناطق الجنوب - 

 .أسوار تضم مدخال واحدا و بروجا في كل زواياه
184

 .1دمحم مومن، م س، ص  - 
185

ويستدعي المحافظ شخصيا لهذه العملية على الشكل المقرر " ... من ظهير التحفيظ على أن  22ينص الفصل  - 

 .الصادر بشأن المسطرة المدنية  ظهيرلالستدعاءات في ال

 .طالب التحفيظ -  

 .المالك غير الطالب للتحفيظ -  

 .أصحاب األمالك المجاورة المبينين بطلب التحفيظ -  

 ....."المتعرضين الذين يعلنون عن أنفسهم بكيفية منتظمة -  
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 الجماعيةوين لجنة تحديد األراضي تك: ثانيا

أن  لجنة إلى  9111فبراير  94المشرع  في الفصل الثاني من ظهيرأشار 

التحديد  تتكون من ممثل وزارة الداخلية، نائب أو نواب الجماعات الساللية صاحبة 

األرض، قائد المنطقة، مهندس، وإذا اقتضى األمر ممثل اإلدارة المكلفة باألمالك 

 .المخزنية وعدلين

ة، وص تكوين اللجنة أعاله أنها ممثلة بجهات إدارية محضوعليه يالحظ بخص

أطرافا من ذوي التجربة والخبرة  تضم ضمن تشكيلتها بينما كان من المفروض أن

 .الميدانية باألمالك العقارية والقضاة

الشيء الذي دفع األستاذ دمحم مومن
186

إلى المناداة بإعادة النظر في تركيبة هذه  

على ضبط  والقدرةم الدراية الكاملة بالقانون العقاري اللجنة وإضافة أعضاء له

ضمان الحياد، وذلك باالستئناس باللجنة المحلية  و الجماعية الوضعية العقارية لألرض

من المرسوم  1و 9أو المختلطة لضم األراضي المنصوص على تكوينها في الفصلين 

التي  األراضي الصادر بتطبيق ظهير ضم 12/07/9167المؤرخ في  1-61-110رقم 

 :من  تتكون 

رئيس الدائرة اإلدارية التابعة لها الجماعات القروية المعنية أو ممثله بصفته  -

 .، مؤازرا بالقياد المعنيينارئيس

اإلقليمية للفالحة ثمار الفالحي المعني أو المصالح ممثل المكتب الجهوي لالست -

 .بصفته مقررا

 .تابعة لها الجماعة المعنية قاضي معين من طرف رئيس المحكمة ال -

 .المحافظ على األمالك العقارية أو ممثله -

 .ممثل المصلحة الطبوغرافية -

                                                 
186
 .4دمحم مومن، م س، ص  - 
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 .رؤساء الجماعات القروية المعنية أو من يمثلهم -

 .(النقلو وزارة التجهيز)ممثل وزارة األشغال العمومية  -

 .فالح أو فالحين معينين من طرف المجالس الجماعية المعنية -

حسب الفصل الرابع باإلضافة إلى هؤالء األعضاء فإن لجنة ضم األراضي و

 .مفتوحة في وجه ممثلي إدارات أخرى إذا ما دعت الضرورة ذلك من نفس المرسوم

 التعرض على تحديد األراضي الجماعية: ثالثا

في فقرته  9111 فبراير 94الفصل الخامس من ظهير  مراجعةمن خالل 

خص ينازع في حدود العقار أو يدعي حقا عينيا على األراضي كل شاألخيرة يتضح أن 

ن يقدم تعرضه إلى اللجنة المكلفة بعملية التحديد أثناء قيامها أ الخاضعة لعملية التحديد

كما يمكنه التقدم بطلب  ،بعملها وبعين المكان قصد تسجيل تعرضه في محضر التحديد

تبتدئ من تاريخ نشر اإلعالن عن  التعرض لدى السلطة المحلية داخل أجل ستة أشهر

 .إيداع محضر التحديد

باسمه وأن يصحبه بمطلب  ال يقبل هذا التعرض إال إذا أودعه المتعرضكما أنه 

  ستةأشهر الموالية لـ ثالثةلك على نفقته لدى المحافظة العقارية داخل أجل ذتحفيظ، و

في مركز الطرف المكلف تعرض مأشهر المسموح بها لتقديم التعرض الكتابي ويعتبر ال

 .باإلثبات

وعلى ضوء هذه المعطيات يمكن إثارة العديد من المالحظات والنواقص التي 

 :تشوب التعرض على عملية التحديد نذكر منها

إن أجل التعرضات تبقى محددة ومسقطة للحق إذا ما تقاعس المتعرض في  -

المساحة موضوع  التحديد لذا فمن األجدر تعديل هذه المدة ألن حجم  ،تقديم تعرضه

يقتضي تمديد هذه المدة
187

ما ب ضرورة االهتداء كذلك يستلزم األمر إضافة إلى هذا، 

                                                 
187
 .22خالدي الحسين، م س، ص  - 
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مسطرة  بخصوصظهير التحفيظ العقاري من  11ذهب إليه المشرع في إطار الفصل 

التحفيظ العقاري، حيث أردف األجل العادي بفرص استثنائية  لتقديم التعرض
188
.  

مطلب تأكيدي الذي يتقدم لدى المحافظة العقارية إليداع  إذا كان المتعرض -

نه قام بالتعرض أمام لجنة التحديد واإلدالء بشهادة تسلمها له ألتعرضه ملزم بإثبات 

فإن الواقع العملي أثبت كون السلطات عادة ما تمانع في  ،السلطات المحلية عن ذلك

وقد  ،عرضين بأهمية اآلجالتسليم مثل هذه الشهادات لسبب أو ألخر أو لجهل المت

تسلمها لهم بعد مرور اآلجال الشيء الذي يفوت عليهم فرصة تقديم مطالب تأكيدية في 

المستقبل
189

تعرضه أمام اللجنة أو بأكثر من ذلك فإذا كان المتعرض ملزم بالتصريح  ،

لصواب على أساس أنه ال يعقل لجانب م اأمر يبقى ة المحلية حسب األحوال فإنهالسلط

 .تكون الجهات الملزم بالتصريح لديها خصما وحكما في نفس الوقت  أن

عليه إثبات ما للتحفيظ أن كل متعرض  إذا كان في إطار المسطرة العادية -

ادعاه بكافة الحجج والمستندات، فإنه على خالف ذلك بالنسبة لمتعرض على تحديد 

ات ته فإنه يكون ملزم باإلثبإداري فزيادة على كونه ملزم بتقديم مطلب للتحفيظ على نفق

ويدحض ما ذهب إليه المشرع في الفصل  ستغراباالأيضا، وهو األمر الذي يثير 

السادس من  ظ  ت ع القاضي باختيارية التحفيظ
190
. 

أشار األستاذ دمحم مومن شاكلومن أجل تجاوز هذه الم
191
إلى بعض الحلول التي  

حث إمكانية  إيداع مطلب للتحفيظ نذكر منها ضرورة  ب ،تحد من هذا الوضعيمكن أن 

لقضاء بدون رسوم إذا كان طالب التحفيظ هو الحائز ألن الملف سيحال الحقا على ا

إضافة إلى مشاطرته الرأي إلى جانب بعض الباحثين. للنظر في استحقاق الملكية
192
 

                                                 
188

أعاله يمكن أن يقبل التعرض بصفة  89بعد انصرام األجل المحدد في الفصل " من ظ ت ع على أنه  82صل ينص الف - 

استثنائية من طرف المحافظ ما دام لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية، وكذا بعد توجيهه إذ اتخذ وكيل 

 ....."قرارا بذلك( وكيل الملك)الدولة 
189
 .2ن، م س، صخالدي الحسي - 
190

التحفيظ أمر اختياري غير أنه إذا قدم مطلب بالتحفيظ فإنه ال يمكن مطلقا أن " من ظ ت ع على 6ينص الفصل  - 

 ."سحبه
191

 .6دمحم مومن، م س، ص   -
192
 .98المعزوز البكاي، عبد العالي دقوقي، م س، ص  - 

 .6دمحم مومن، م س، ص  -     
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لصالح من  فتراضاد الفقه اإلسالمي التي تذهب إلى قواع حترامابخصوص ضرورة 

 ءصار مدعيا، وبالتالي يقع عليه عبن من قام ينازع الحائز أو ،ه الحيازةتكون بيد

 .اإلثبات

والتي تشوب مقتضيات  ذه الحلول التي تم اإلشارة إليهاوحتى لو تم األخذ به

، فإن الواقع العملي أثبت أنه غالبا  ما يعوق إجراءات التحديد 9111فبراير  94ظهير 

المكان وتاريخها المحدد، كمعارضة بعض األفراد أسباب تحول من إجرائها  في عين 

تلك األراضي  وقهم أو اكتشاف أنعلى عملية التحديد ظنا منهم بأنه سوف يتم ضياع حق

ال تعود إليهم التي قد تكون آلت إليهم بطريقة غير قانونية
193

تفحص بزيادة على أنه ، 

رية بتاوريرت إلى لعقاالئحة القائمة المضمنة للملفات المعروضة على المحافظة ا

بالتحديد اإلداري  ةالعديد من الملفات المتعلق م مالحظة أنت 19/09/1001حدود تاريخ

في إطار المطالب التي قدمت في شأنها مطالب للتحفيظ أمام الجماعية  يضالألر

الطلب ال زالت لم تصفى وضعيتها رغم طول المدة التي تلت  المحافظة المذكورة

بذلك
194
. 

 عن داري لألراضي الجماعية نتساءلنا عند عملية التحديد اإلإذن بعد توقف

 ؟ضيض النزاعات المتعلقة بهذه األراطرق فماهي 

 األراضي الجماعيةنزاعات تسوية طرق : المطلب الثاني

 يستتبعباعتبار أراضي الجماعات الساللية ملتقى حقوق عدة أشخاص وما قد 

ات، األمر الذي استوجب نشوء نزاعذلك من تعارض قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى 

تسمى  والتي إليها النظر في بعض تلك النزاعات أو هيئات خاصة يوكل تإيجاد جها

 (.الفقرة األولى)المجالس النيابية ب

ناط المشرع مجلس الوصاية كهيئة عليا أأوجد  وإلى جانب هذه المجالس النيابية

ية أكبر ألراضي الجماعات توفير حما ألجلفي بعض النزاعات  بها مهمة النظر
                                                 

193
 .22، ص 46، العدد(دون ذكر الطبعة)، ية كأداة للتنمية، مقال منشور بمجلة المحاميعالل أبا حنيني، األرضي الجماع - 
194
 (.8)انظر الملحق رقم - 
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الساللية، فما هو نطاق مجلس الوصاية أو بعبارة أدق ما هي األحوال التي يعتبر فيها 

اختصاص مجلس الوصاية؟ وهل تبقى محل نظر من طرف جهات قضائية  منالنزاع 

 .(الفقرة الثانية )معينة 

 المجالس النيابية في فض النزاعات تدخل:  لىالفقرة األو

أعضائها من قبل  يارختاجمعية يتم  الذكر النيابية كما أسلفنا اتالجماع إذا كانت

ن سلطاتها، فإن المشرع أسند الساللية كممثلين لها ومن ثم تنقل لهم جزءا م اتالجماع

تثار من طرف أعضاء الجماعة في بعض النزاعات التي يمكن أن  تالب ختصاصالهم 

 .بين أفراد الجماعة نفسها بشأن توزيع االستغالل أو االنتفاع

ابية الني اتالقرارات من طرف الهيئ استصداروحتى يتسنى لنا معرفة كيفية 

عمل على التطرق إلى مسطرة تهيييء الملفات المتعلقة نس ،والشكليات المتبعة في ذلك

 (.ثانيا)ثم مرحلة إصدار القرار وتنفيذه  ،(أوال) هابالقضايا المعروضة على أنظار

 روضة على أنظار الهيئات النيابيةييئ الملفات المعمسطرة ته: أوال

لشكليات الواجب توفرها في للذي كان حاصال في ظل غياب تحديد للنقص ا اسد

ع عدم وض فيو الجهة المكلفة بالتبليغ تحديديابية وكيفية تبليغها لألطراف والقرارات الن

فإن سلطة  ،9191أبريل  17ظهير  إطار هذه القرارات في ستئنافالأجل محدد 

وعملت على إصدار دورية حول إعداد وتهييئ  نقائصال هالوصاية قد تنبهت إلى هذ

مارس  4بتاريخ  المعروضة على أنظار الهيئات النيابية الملفات المتعلقة بالقضايا

1007
195

 النزاع الضمانات ألطراف مزيد من وتوفير بقصد إيجاد الحلول الواقعية 

 .أن ذلك في ش قرارات صريحة ستصداروا

                                                 
195

، موجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة والة وعمال و عماالت 8009مارس  02، صادرة بتاريخ 81الدورية رقم  - 

 .بالقضايا المعروضة على أنظار الهيئات النيابية أو مجلس الوصاية و أقاليم المملكة حول إعداد وتهييئ الملفات المتعلقة
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 على كلزاع بين ذوي الحقوق أو مع الغير أصبح كلما كان هناك ن وبمقتضاه

شكايته أن يقدم متضرر
196

يتم وتسجيلها، على أن  (القيادة)لدى السلطة المحلية  

عرضها مباشرة على أنظار نواب الجماعة الساللية داخل أسبوع، ويتعين على هؤالء 

وفي حالة تسوية  ،ذلك اقتضت الضرورة نإان ملوا على الخروج إلى عين المكأن  يع

جميع أطراف  ةمرحلة من المراحل وموافق يأنزاع  من طرف نواب الجماعة في ال

ألطراف المتنازعة قبل اتحرير محضر موقع من  تمع على إبرام صلح بينهم فإنه يازالن

 .وتوجيه نسخة منه لمصالح الوصاية قصد اإلخبار  ،والنواب

أن تحدد تاريخا النعقاد تعذر عليها ذلك يمكن للجماعة النيابية  وفي حالة ما إذا

أجل ال يتعدى في النزاع بحضور جميع األطراف المعنية وذلك داخل  تجلسة الب

 .ها بالشكايةصتو تاريخ شهرين ابتداء من

صرح فيه بكل وضوح ويجب على الجماعة النيابية أن  تتخذ قرار في النازلة ت

ذهتخاابدواعي وأسباب 
197
. 

وعليه يتعين بالمقابل على السلطة المحلية تبليغ قرار المجلس النيابي إلى 

أيام، ويبقى من حق  90األطراف المعنية بواسطة شهادة تبليغ، وذلك في مدة ال تتجاوز 

األطراف التي يهمها القرار السالف ذكره، تقديم مقالها االستئنافي لدى السلطة المحلية 

يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالقرار  60أجل ال يتعدى  مقابل وصل إيداع داخل

ر الالزمة لتوجيه عضو النيابي، ويكون الطعن مجانا وال يتحمل المستأنف إال الصوائ

إلى عين المكان في حالة صدور قرار من هذا األخير الوصاية مجلس أو أعضاء 

 .لس ذلكارتأى المج ايم إذيإضافة إلى صوائر التق ،بحث تكميليبإجراء 

                                                 
196

، جميع الوثائق التي تثبت (ترامي، رفض  قسمة)تتضمن هذه الشكاية المعلومات المتعلقة باألطراف، موضوع النزاع  - 

 . الحق المدعى به إن وجدت 
197
 .نموذج لقرار الجماعات النيابية( 1)انظر الملحق رقم  
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وفي هذه الحالة يتعين على السلطة المحلية توجيه الملف كامال إلى مصالح 

القرار موضع الطعن الوصاية يتضمن مجموعة من الوثائق التي تهم
198

إضافة إلى  ،

بشأنه تحرير محضر يتضمن بحثا دقيقا  تمالسلطة المحلية الذي يجب أن  يأصل تقرير 

يها حول ما ورد في دفوعات األطراف المتنازعة مع اإلدالء برأ ،وشامال عن النزاع

نواب الجماعة دون االكتفاء بالموافقة عليه من عدمه مع قبل وحول النزاع المتخذ من 

 .اقتراح الحلول المناسبة لفض النزاع

( القائد)هذا وتكمن أهمية هذه النقطة األخيرة في حصر تدخل السلطة المحلية 

حلول حول القرار المناسب إليجاد الحلول عوض حصر فقط في إبداء الرأي واقتراح ال

مهمة النواب في تنوير السبل للقائد الذي كان هو المصدر الحقيقي للقرار قبل صدور 

هذه الدورية
199
. 

 النيابية عاتامجال طرفمن  اتفي النزاع تمسطرة البعلى على أن ما يؤاخذ 

 األمرإال أن ،أشهر ثالثةو نة وال تستغرق إال شهرين أأنها مر وإن كان يظهر عليها

لكون المسطرة النيابية قد تدوم مدة طويلة من الزمن قد  ،على خالف ذلك في الواقع

وهذا يرجع إما إلى تخلف أطراف  ،سنوات في بعض األحيان الثالثتتجاوز السنتين أو 

 ،حليةالنزاع عن حضور الجلسات على الرغم من استدعائهم من طرف السلطة الم

 نفسها بخصوص اللجنة النيابيةيرجع إلى وإما  ،يجعلها تؤجل عقد الجلسة يالشيء الذ

حتاج إلى وقت ت اما تبين لها أنه اإذ النزاع إلى حين التأكد من حقيقتهفي  تتأجيل الب

طويل للنظر فيه
200
. 

                                                 
198
 :ل الوثائقتشم - 

 .أصل قرار الجماعة النيابية -     

 .نسخة من شهادة تبليغ القرار النيابي -     

 .أصل المقال اإلستئنافي مع نسخة من الشكاية -     

 . نسخة من وصل إيداع المقال اإلستئنافي -     
199
 .40عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع  بين التنظيم والوصاية، م س، ص  - 

 .88يونس رياض، م س، ص  -     
200
 .298عصام بوعشرة، م س،  - 
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 بي وتنفيذهايإصدار القرار الن :ثانيا

إنها ال تخرج عن بخصوص المرحلة التي تلي إصدار القرار النيابي وتنفيذه ف

 :فرضيتين

وال يبديان أي  الصادر يقبل األطراف بالقرار النيابي أن :األولىالفرضية  -

دة السلطة المحلية التي يمكن بمساعالتنفيذ من طرف اللجنة النيابية معارضة بحيث يتم 

تستعين بالقوة العمومية عند االقتضاء طبعاأن 
201

م إرسال القرار إلى يتعلى أن  ،

لوصاية من طرف السلطة المحلية قصد المصادقة عليه، والذي غالبا ما يتم مجلس ا

 ،سنوات ثالثقد يصل إلى سنة أو سنتين أو حتى حيث  التأخير في المصادقة عليه

دور القرار يدفع السلطة المحلية إلى اتخاذ القرار بتنفيذه مؤقتا إلى حين صالشيء الذي 

لة مجلس الوصاية سوف يصادق عليه ال محا نأها المسبق بلمبالمصادقة على أساس ع

ألعراف السائدة بالقبيلة وعدم تقديم أي طعن للصدوره بشكل قانوني ومراعاته 

بخصوصه
202
. 

ة القانونية للطرف الذي تم التنفيذ وضعيهي الذا يجعلنا نتساءل عن ماهكل 

 لفقرة بين التنفيذ وصدور القرار؟لصالحه خالل ا

فض الطرف الذي صدر القرار ضده تنفيذه ويختار ير أن :الثانيةالفرضية  -

 سبقت اإلشارةالطعن فيه أمام مجلس الوصاية وليس أمام أي جهة قضائية أخرى كما 

 .ذلك إلى

                                                 
201

المتعلق بتنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط  2222أبريل  89الفقرة الخامسة من الفصل الرابع من ظهير  - 

 .شؤون األمالك الجماعية و تفويتها
202
 .294عصام بوعشرة، م س، ص  - 
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 النزاعات الداخلة في اختصاص مجلس الوصاية: الفقرة الثانية

لس النيابية إحدى اتعتبر إشكالية النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المج

 .هام التي ينعقد االختصاص لمجلس الوصاية  للنظر فيهاالم

تدخل  حاالتلنتطرق سوف  القضائية وحتى يتسنى لنا اإللمام باختصاصاته

على أن  ،(ثانيا)حدود فعالية هذا التدخل ، ثم ل(أوال) اتفض النزاع في مجلس الوصاية

 (.ثالثا)ر قراره في مرحلة ثالثة لمعالجة اإلجراءات الالزم اتخاذها بعد صدو تعرضن

 اتفض النزاعفي تدخل مجلس الوصاية  حاالت: أوال

بالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل رقم 

في شأن توضيح جهة االختصاص بالنظر في نزاع األمالك الجماعية نجد أن   4/61

 :من بين النزاعات التي يمكن لمجلس الوصاية النظر فيها

جماعة حول عقار تمت تصفيته قانونيا بوضع النزاعات القائمة بين أعضاء ال -

أو بالمصادقة على تحديد إداري في اسم الجماعة، مثال كالنزاعات التي  له رسم عقاري

 .تقوم بين أعضاء الجماعة بخصوص استغالل األراضي الجماعية

تصبح له هويته و د العقار تحديدا إداريا أو يحفظيتحدتم د ما يلهذا فإنه بمجر

أو أرباب العائالت  على مه انتفاعايتقس نإحول االنتفاع به الخاصة، فإن كل نزاع 

هي المختصة فالوصايةكراء 
203
. 

ي قضى بنقض وما أكد هذا االختصاص القرار الصادر عن المجلس األعلى الذ

ل هذه مث غالل بين أفراد الجماعة، وأكد أنت في مسألة االستتإبطال األحكام التي ب

تصرح بعدم جلس الوصاية وأن على المحاكم أن النزاعات هي من اختصاص م

حق البت في النزاعختصاص وتحيل األطراف على من له اال
204
. 

                                                 
203
 .266الصغير الوكيلي، م س، ص  - 
204

، عدد منشور بمجلة القضاء 2266ماي  80، بتاريخ 222رار صادر عن المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، عدد  ق - 

، أشار إليه المصطفى أوالد المعلم علي، النزاعات المتعلقة باألراضي الجماعية االختصاص 22-26-22والقانون، األعداد 

 .92، ص 22القضائي واإلداري، منشور بمجلة المحاماة عدد 
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المنازعات التي موضوعها ادعاء حق التصرف من الغير في عقار لم تنازع  -

ترف بأنه عضو لى قبيلة ال تعإ نتساباال  الغير في صبغته الجماعية أوال الجماعة وال

 .منها

وبمفهوم المخالفة لما هو مقرر أعاله فإنه إذا ما تعلق األمر بنزاع بين الجماعة 

والغير الذي يدعي حق التصرف في عقار ينازع في صفته الجماعية فإن االختصاص 

وهذا  ،يرجع في هذه الحالة للمحاكم العادية التي يقع في دائرتها العقار موضوع النزاع

ه من خالل بعض القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف بمكناسما تم رصد
205

 .

وحيث لم يدل  المستأنف بما يفيد إضفاء الصبغة الجماعية " حيث جاء في قرار لها أنه 

على العقار موضوع النزاع الذي ال يتأتى إال من خالل مقرر التحديد اإلداري 

ن استئنافه إذكر رغم إنذاره ف ل المستأنف بماوالمرسوم المصادق عليه، وحيث لم يد

 "يبقى غير مرتكز على أساس 

مجلس الوصاية  أن أعاله وعليه تجدر اإلشارة بخصوص الحالتين المشار إليهما

بشكل نهائي، ويكون من حيث األصل غير معلل وغير قابل للطعن حسب يصدر قراره 

9191أبريل  17من ظهير  91الفصل 
206
. 

 .س الوصايةحدود فعالية تدخل مجل: ثانيا

لوصاية من حيث مراقبة لن األهمية التي تقتضي وجود مجلس على الرغم م

 امراعاتهمدى  ية لهذه الجماعات وعن المجالس النياب ةعدالة ونزاهة القرارات الصادر

قص تحول هناك بعض النواة على األراضي الجماعية، إال أن م والقوانين المطبقللنظ

من وصاية  نتقالواالالطعون المعروضة على أنظاره  في تدون تحقيق السرعة في الب

                                                 
205
 (.غير منشور) 491، عدد  228/06/6، ملف عدد 22/08/8009قرار صادر عن محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ - 

 : ومثله ثم رصده كذلك في بعض القرارات الصادرة عن هذه المحكمة تصب في نفس المعنى نذكر منها

غير ) 1616، قرار عدد 06/6/ 226، ملف عدد 10/22/8006قرار صادر عن محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ  -

 (.منشور

 (.غير منشور)، (دون ذكر عدد الملف والقرار ) ، 22/9/8009قرار صادر عن محكمة االستئناف بمكناس بتاريخ  -
206

سوف نعمل على معالجة مسألة تعليل األحكام وعدم القابلية باإللغاء عند التطرق للرقابة القضائية على مقررات  - 

 .مجلس الوصاية
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 ،األراضي الجماعية مقصدها وغايتهاإدارية محضة إلى وصاية تجعل من تنمية 

 .إضافة إلى وجود عيوب تشوب المسطرة المتبعة في إصدار القرارات

مجلس الوصاية ليشمل جميع الجماعات الساللية  ختصاصانطاق  اتساعولعل 

طالع على إلئه أحيانا إلى عين المكان بقصد اأعضا نتقالالكة وضرورة المتواجدة بالمم

موضوع النزاع يعد في حد ذاته سببا لتراكم الملفات وإطالة مسطرة  الجماعية األرض

 .اتالفصل في النزاع

لنزاعين أشار إليهما الباحث عصام بوعشرة في  عرضنهذه المعطيات ل ادتفنيو

من ذوي الحقوق بالجماعة الساللية مجاط، والثاني قام األول قام بين شخصين : رسالته

وهما من الجماعات  بين شخصين من ذوي الحقوق بالجماعة الساللية الدخيسة،

بدائرة مدينة مكناس ةعقالساللية الوا
207
. 

       تاريخ إجراء 

 المسطرة

الجماعات 

 الساللية

قرار اللجنة 

 النيابية

تقديم 

 االستئناف

جلسة مجلس 

 الوصاية

إجراء بحث 

 تكميلي

إعادة الملف 

إلى اللجنة 

 النيابية

القرار النيابي 

 الجديد

قرار مجلس 

الوصاية 

 النهائي

 المدة

الجماعة 

 الساللية لمجاط

نونبر  89

2222 

مارس  89

2228 

مارس  28

2226 

مارس  2 

2222 

 سنوات 20 آنذاك لم يتم اإلعالن عنهما بعد

الجماعة 

الساللية 

 للدخيسة

أكتوبر  4

2224 

غشت  81  

2226 

يناير  24

2229 

أكتوبر  2

2229 

يونيو  88

8000 

 2سنوات و  2

 أشهر

 

نه ال معنى الستمرار هذه المجالس أصال إذا أولهذا فإنني أرى  حسب ما أعتقد 

ألن المدة التي  كانت في آخر المطاف تساهم في جمود هذا الوعاء وحصر تداوله

قبل مجلس الوصاية تعتبر في حد ذاتها عائقا  تستغرقها المصادقة على القرارات من

 .من عوائق التنمية

أنه في بعض األحيان يتم صدور النظر  تفزيادة على ما تم اإلشارة إليه نلو

القرارات عن أشخاص من غير أعضاء مجلس الوصاية المنصوص عليهم في الفصل 

                                                 
207
 .220عصام بوعشرة، م س، ص  - 
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اء دون موقعا عليه من طرف بعض األعض و، أ9191أبريل  17الثالث من ظهير 

البعض اآلخر
208

صادر عن المحكمة اإلدارية الحكم اليزكي هذا القول ما ورد في  اوم ،

9112يوليوز  10بأكادير بتاريخ 
209
أن  حضور جميع أعضاء  حيثو"الذي جاء فيه و 

 وهريةمجلس الوصاية وتوقيعهم على مقررات هذا المجلس تعتبر من الشكليات الج

 ".رارالتي يترتب على تخلفها بطالن الق

لسلطة، حيث أنه في بعض األحيان نفس الشيء يقال بخصوص االنحراف في ا

ومن ذلك الحكم  ،ن أصدر قرارا بخصوصهأفي نزاع سبق و مجلس الوصايةيبت 

الصادر عن المحكمة اإلدارية بمراكش
210

 "والذي جاء فيه  9116دجنبر  12بتاريخ  

مجلس الوصاية مصدر طالع على أوراق الملف أن إلبت للمحكمة من خالل اثوحيث 

أصدر في نفس النزاع وبين نفس األطراف قرارا قرار المطعون فيه سبق له أن ال

جهة استئناف، قضى فيه بالتثبت بصفته  10/11تحت عدد  11/99/9111بتاريخ 

الصادر لفائدة الطاعن وبذلك  96/90/9110بتاريخ  91/41قرار المجلس النيابي عدد ب

مجلس الوصاية عاد من جديد وفتح النزاع أن انتهى النزاع القائم بينه وبين الغير، إال 

در فيه، ليص تبئناف الذي سبق أن لى نفس االستمن تلقاء نفسه مستندا في ذلك ع

مشوبا بعيب  تهذا القرار يعتبر بخرقه لمبدأ سبقية البالقرار المطعون فيه، وحيث أن 

 ".لغاءمخالفة القانون المبرر لإل

وتقسيم أراضي  ستغاللاقانوني ينظم  ص، ونظرا لغياب نهذا وفضال عن

الجيش
211

 من 96ن كل من المجالس النيابية وكذا مجلس الوصاية رغم كون الفصل إف ،

سلطة الوصاية وقبلها المجلس النيابي ال دور ينص على أن  9191أبريل  17ظهير 

                                                 
وذلك لمعرفة الجهة التي  ،ن  اقتضى األمر ذلكمصدرة القرار ، والتوقيع بالعطف إالمقصود هو توقيع السلطة اإلدارية  - 208

انظر احمد أجعون، محاضرات في القضاء اإلداري، مطبعة سجلماسة مكناس طبعة . اتخذت القرار ومدى اختصاصها بذلك

 .206، ص8006-8009

، أشار إليه عبد الوهاب رافع، 61/62تحت عدد  2222يوليوز  80حكم صادر عن محكمة اإلدارية بأكادير  بتاريخ  - 209

 .222أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، ص 
210

، أشار إليه عبد الوهاب رافع. 29/26تحت عدد  2226دجنبر  82حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بمراكش بتاريخ  - 

 .291أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، 
211
 .81، ص عبد العلي العبودي،م س - 

جواد الهروس، الحيازة واالستحقاق في الفقه المالكي والقانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،  -     

 .294، ص 8008-8002شريعة بفاس، السنة الجامعية قسم الدراسات العليا، وحدة المعامالت، جامعة القرويين كلية ال
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في النزاعات  تأي منهما للب ختصاصاعلى أراضي الجيش وال يمكن تصور  لهما

 .عةاالمتعلقة بها إال عند المس بمصالح الجم

جميع النزاعات وكيفما كان نوعها يقع البث فيها من  ظلت فإنه بالرغم من ذلك

حكام إلى مجلس التي تقع على األ ستئنافاتالارفع طرف القائد وبمحضر النواب وت

الوصاية
212

 تضاربلفك حالة لى قرار له في هذا المسار المجلس األعحتى أصدر  

مجلس الوصاية غير مختص بإصدار أن  "ه جاء فيالذي  األحكام بين محاكم الموضوع

من  96بشأنها حسب ما يشير إليه الفصل  ختصاصهاوكل  استغاللهاقرار فيما يخص 

لهذا فإن تصديه  ،الدفاع عن مصالح الجماعة المتعلقة بها هو 9191أبريل 17 هيرظ

وهو نزاع غير متعلق أصال بأرض جماعية وال  ،زاع المثار بين الطرفينفي الن تللب

وبالتالي يستوجب إلغاء  ،ختصاصهاح الجماعة يعتبر خروجا عن دائرة بمصال

"المقرر
213
. 

ون تد ال زالوا يبفإن القوا وقفاألعلى لهذا الم إال أنه وبالرغم من تبني المجلس

العديد من وما يفند هذا أن  ،كانت طبيعتها في النزاعات المتعلقة بأراضي الجيش كيفما

النزاعات الزالت تعرض على المحاكم اإلدارية بشأن الطعن في قرار مجلس الوصاية 

، ومن ذلك حكم المحكمة اإلدارية لهبها  االختصاص ينعقدالنظر في نازلة ال لكونه قام ب

تي يمتلكون فيها وداية الألاش جيأن  أبناء قبيلة  " جاء في منطوقهبالرباط الذي 

القاضي بتفويت العقار الذي  1001ت ف  1/2بصدور قرار عن مجلس الوصاية رقم 

أبريل  17على ظهير  عتمداوأن هذا القرار  ،إليداع والتدبيريعتمرونه لفائدة صندوق ا

يب بعيكون القرار المطعون فيه مشوبا الذي ال ينطبق على نازلة الحال، لذلك  9191

تعين بالتالي الحكم بإلغائه لعدم شرعيتهوي ختصاصاالعدم 
214
. 

                                                 
212

، 46، العدد (دون ذكر الطبعة)عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة ألراضي الجموع، مجلة المحامي،  - 

 .226ص 
213

 منشور بمجلة المحاماة، 21/22ملف إداري  216تحت عدد  2292ماي  4قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  - 

 .262، ص26العدد 
214

غير )  02-2-100، ملف رقم 2264،  حكم رقم 89/28/8002حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط، بتاريخ  - 

 .(منشور
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رضون النزاع عن المحاكم عاألطراف عندما يفي هذا إلى أن  ويرجع السبب

 ستحقاقباب أحدهم العادية فإن أغلب دعاويهم يكون مصيرها عدم القبول، ألن عند طل

هذه األراضي ال  سند التملك والحال أن هن المحكمة تطلب مناألرض أو بقسمتها فإ

ن السلطة عندما يلتجئ إليها أو االنتفاعها إال سوى من حق منيستفيد الشخص 

حول هذه األراضي وال  ن هناك نزاعابأللمطالبة بشهادة التصرف تواجهه المتقاضي 

مجلس النيابي ومجلس الوصاية هذه الشهادة، فيضطر إلى مراجعة الله  تسلم يمكنها أن 

نهما غير مختصينكورغم 
215
. 

اني مشاكل التي تعرفها هذه األراضي وحل مسألة االكتظاظ السكولتجاوز ال

جيات الناس إلى راضي داخلها تمكن من سد حااألنعدام االذي تعرفه المدن المغربية و

بعض مدن المغرب محاطة بهذه األراضي، فإن األمر أصبح السكن، خصوصا أن 

كل البعد عن ظهير ة ته األراضي التي هي بعيدايفرض على الدولة نزع الوصاية عن ه

وتمليكها للقبائل المسلمة إليها أصال من أجل  كما سلف الذكر، 9191أبريل  17

 المساعدة على تنمية المدن المحيطة بها سواء في ميدان السكن أو االستثمار

 اإلجراءات الالزم اتخاذها بعد صدور قرار مجلس الوصاية: ثالثا

تنفذ ضد  عتها ال يمكن إطالقا أنارية بطبيالقرارات اإلدعلى اعتبار أن 

األشخاص الصادرة ضدهم إال بعد تبليغها إليهم قانونيا سواء على الطريق اإلداري 

مباشرة عن طريق تسليم نسخة من القرار إلى المعني باألمر مقابل الحصول على 

شفويا أو وصل لهذا اإلرسال  أو بواسطة البريد
216
. 

ألصحابها وال تسلم نسخا  قرارات ال تبلغعدد كبير من اليالحظ أن  ما إال أن

يفاجأوا من طرف السلطة المحلية بتنفيذها ضدهم، فيعمد البعض إلى أن  ىمنها إل

الطعن فيها باإللغاء أمام المحاكم اإلدارية فيواجهون بعدم اإلدالء بنسخة من القرار 
                                                 

215
عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات الساللية، مساهمة في ندوة األنظمة العقارية في المغرب، م س،  - 

 .92ص 

 .288لقطيب، م س، ص عبد القادر ا -     
216
 .202أحمد أجعون، م س،  - 

 .811أحمد السنيهجي، م س، ص  -     
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جاء فيه  الذي صادر عن المحكمة اإلدارية بمكناسالكم الحالمطعون فيه، ومن ذلك 

حيث يهدف طلب الطرف الطاعن إلى الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية، وحيث إنه "

يكون  موجبه محاكم إدارية، فإنه يجب أنالمحدث ب 19/10من قانون 19طبقا للمادة 

اإلداري المطلوب  ز السلطة مصحوبا بنسخة من القرارطلب اإللغاء بسبب تجاو

القرار موضوع الطعن حتى تتمكن المحكمة من  ب يالطاعن لم يدلوحيث أن  إلغاؤه،

"بسط رقابتها عليه، مما يترتب معه والحالة هذه التصريح بعدم قبول الطلب
217
. 

والظهائر المعدلة له  9191أبريل  17وألجل سد النقص الحاصل في ظهير 

األطراف  رات الصادرة عن مجلس الوصاية إلىبخصوص تسليم وتبليغ القرا

  11إلدالء به لدى المحاكم اإلدارية جاء في نفس الدورية رقم المتنازعة بقصد ا

ء الملفات المتعلقة بالقضايا المعروضة على أنظار الهيئات النيابية ىالمتعلقة بتهيي

ومجلس الوصاية السالف ذكرها، على أن  السلطة المحلية تتولى تسليم نسخة من قرار 

داخل زعة وإلى الجماعة النيابية مجلس الوصاية مصادق عليها إلى األطراف المتنا

 .ها به وإثبات ذلك بواسطة محضر التبليغصليوما من تو 10أجل ال يتعدى 

 11أما بخصوص تنفيذ قرار مجلس الوصاية فقد جاء في نفس الدورية رقم 

على أنه بعد تسليم السلطة المحلية قرار مجلس الوصاية لألطراف المعنية يجب أن  

ا، وذلك بالخروج إلى عين المكان يوم 10أجل ال يتعدى  تعمل على تنفيذه داخل

حضور نواب الجماعة وجميع األطراف المتنازعة وتحرير محضر يوقعون عليه وفق ب

النموذج  المعد لذلك
218

 .وتوجيه نسخة منه إلى مصالح الوصاية ،

                                                 
217

غ، حكم رقم  214/8004/1، ملف رقم 02/06/8002حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ  - 

 (.غير منشور) غ،62/8002/1

 :فس هذه المحكمة نذكر منها تجدر اإلشارة إلى أن  هناك أحكام أخرى أيضا تصب في نفس االتجاه لن

غ 44/8002/1غ، حكم عدد  1 242/8004، ملف عدد 82/04/8002حكم صدر عن المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ   -

 (. غير منشور)

غ  1 22/8002غ، حكم عدد  1 82/8002،  ملف رقم 6/20/8002حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ   -

 (.غير منشور )

غ  21/8002/1غ،  حكم عدد 1 12/8002،  ملف رقم 80/20/8002كم صادر عن المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخح  -

 ( غير منشور)
218

 (.4)أنظر الملحق رقم  - 
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، فإن رغب أحد األطراف تقديمه أجل الطعن في قرار مجلس الوصايةأما عن 

لمحاكم اإلداريةالمحدث لقانون المن  11على ما نص عليه الفصل قياسا فإنه 
219

 يبقى 

األجل المحدد يصبح  لغ للمحكوم عليه ولم يطعن فيه فيقرار مجلس الوصاية الذي يب

وواجب التنفيذ وغير قابل للمطالبة به مرة ثانية، ومن ذلك ما جاء في  ابمقتضاه نهائي

وحيث بذلك يكون الطاعن قد علم بفحوى " اطقرار لمحكمة االستئناف اإلدارية بالرب

 9116القرار اإلداري المطعون فيه ومضمونه بكيفية مؤكدة منذ تنفيذه  بشهر أبريل 

جاءت خارج األجل  12/6/1001مما تكون معه الدعوى المقدمة للمرة الثانية بتاريخ 

صريح بعدم ويتعين الت 19.10من القانون رقم  11القانوني المنصوص عليه في المادة 

قبولها وال تأثير للحكم المستأنف عندما  قضى في منطوقه برفضها ما دامت حيثياته 

"انصبت على عدم قبول الدعوى مما يتعين تأييده بهذه العلة
220
. 

 دور القضاء في فض نزاعات أراضي الجموع: المطلب الثالث

وتفعيله ية الملكية الجماعية اء ومدى مساهمته في حماللتعرف على دور القض

القانونية بهذا الخصوص، سوف نعمل على طرح القواعد المسطرية لفض  صوللنص

، قبل التطرق لنطاق (الفقرة األولى)نزاعات أراضي الجموع وأثرها على دور القضاء 

 (الفقرة الثانية)في فض النزاعات  هذا األخير

ا على دور القواعد المسطرية لفض نزاعات أراضي الجموع وأثره: لىالفقرة األو

 القضاء

إلى جانب النظام القانوني الخاص الذي أخضعت له أراضي الجموع من خالل 

يبدو ومن خالل تصفح المنشور الوزاري المشترك  ،والظهائر التالية له 9191ظهير 

أنه وبعدما كانت هذه األراضي بدون إطار قانوني منظم ومحدد  9161الصادر بتاريخ 

                                                 
219

يجب أن  تقدم طلبات إلغاء القرارات " من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية وتركيبها على انه 81تنص المادة  - 

اإلدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه  الصادرة عن السلطات

 " إلى المعني باألمر

ر عدد  .ج( 2221-02-20) 2-22-882الصادر بتنفيذه الظهير رقم  42.20القانون المحدث للمحاكم اإلدارية، رقم   -      

 .8262، ص 2221-22-01، بتاريخ 4889
220
 (غير منشور ) 2/ 09/ 188، ملف رقم 2، عدد 02/8002/ 09قرار صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط  في - 
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ت التي تثور بشأنها، صدر هذا األخير يعالج هذه النزاعات للجهة المختصة في النزاعا

نزاعات هذه جلس الوصاية الدور المهم في فض عندما منح م العامة القواعدبعيدا عن 

حدد أهم النزاعات  جعل اختصاص القضاء استثنائيا إذ أو بعبارة أخرى عندما األمالك،

مجلس الوصاية، وهو ما يعني التي يمكن أن تثار بشأن هذه األمالك ووضعها في يد 

استمرار سياسة معينة تريد أن تعالج أوضاع هذه األراضي بعيدا عن يد القضاء الذي 

يطمح كل صاحب حق أن ينصفه بل وجعل قرارات مجلس الوصاية غير معللة وغير 

 .قابلة ألي طعن

ومع أننا نشكك في مدى قانونية هذا المنشور أصال باعتباره أسس لقواعد 

يةقانون
221

ممول بها أمام القضاء وبالخصوص ق م مخالفة للقواعد اإلجرائية المع 
222
 

ال يمكن ألي جهاز كيفما كان أن و ،الذي يعتبر المحكمة االبتدائية صاحبة الوالية العامة

يمنعها من البت في النزاعات التي تثار أمامها ما دامت تدخل ضمن اختصاصها، 

اختصاص يتدخل المجلس األعلى على فكيف لمنشور وزاري أن يؤسس لقواعد 

أساسها فيمنع المحاكم
223

من البت في االختصاصات الواردة ضمنه، ضدا على  

 .فكيف إذن يمكن لمنشور وزاري أن ينسخ أو على األقل يعرقل تطبيق القانون. القانون

                                                 
221

والمعلوم أن المناشير والدوريات كصالحية منحت الوزراء يحكم مهامهم ال يمكن أن تؤسس لقواعد قانونية، فهي  - 

ة للقوانين الجاري بها العمل فكيف بوضع قواعد مخالفة، مخالفيمكن أن تضع قواعد مالئمة  تفسر القانون وتؤوله، وال

بشأن الدورية  89/06/8006بتاريخ  224وهذا ما ذهبت إليه المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر تحت رقم 

راقبة مخالفات قواعد الموقعة من قبل وزير العدل وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل بشأن م 20/8006/ 22المؤرخة في 

وأن ... السالمة الطرقية، معتبرة أن الدورية المذكورة تعدت مجال التأويل والتفسير التشريعي وأحدثت قواعد قانونية

يجب أن يكون وفقا لضوابط المشروعية، ... مصدرها تجاوز حدود سلطاته وأن التصدي لظاهرة تفشي حوادث السير، 

. 228، ص 8002السنة  -9القانونية للمنشور، المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد  أورده يوسف اليحياوي، الطبيعة

 .لذلك نعتقد أن المنشور السابق يفتقر إلى المشروعية إذ أن مصدره تجاوز سلطاته وخرق القانون

غالل وتحيل األطراف إلى وقد اعتبر أن على المحاكم أن تصرح بعدم االختصاص في النزاعات التي تثور بشأن توزيع االست 

 .من له الحق للنظر في ذلك
222

بالمصادقة على نص قانون ( 2294شتنبر 82)رمضان 22بتاريخ  2.94.449ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 

 .8948، ص (2294شتنبر 10) 2124رمضان  21مكرر، بتاريخ  1810المسطرة المدنية، ج ر عدد 
223

 29-26-22منشور بمجلة القضاء والقانون،األعداد  80/01/2266بتاريخ  222دد قرار صادر عن الغرفة اإلدارية ع - 

 .82السنة السابعة أورده، سمير آيت رجدال، م س، ص 

، اعتبر فيه المجلس األعلى أن 228أشار إليه عبد الكريم بالزاع،م س،ص  09/02/2262صادر بتاريخ  812قرار عدد  -

نزاع بين أفراد الجماعة من اختصاص مجلس الوصاية وعلى المحكمة أن تلغي أداء وجيبة كراء بالد جماعية موضوع 

 .حكمها وتحيل القضية على من له حق النظر فيها
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والمؤسف أن عدد من قرارات المجلس األعلى بنيت على هذا المنشور كأساس 

البت في عدد من النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع، بل أكثر من  لمنع المحاكم من

ذلك إن المجلس األعلى ال يكتفي بنقض قرارات المحاكم ودعوتها للتصريح بعدم 

اختصاصها وإنما يتجاوز ذلك ويعتبر أن على المحاكم في حالة إذا ما عرض عليها 

تحيل الملف على من له  نزاع من هذا النوع إضافة إلى تصريحها بعدم االختصاص أن

أخرى أن تحيله على مجلس الوصاية حق البت فيه، أو بعبارة
224
. 

وهو ما رفضه بعض الفقه
225

، معتبرين أن إلزام المحاكم بالتصريح بعدم 

ألعلى، يتناقض مع االختصاص وإحالة الملف إلى الجهة المختصة في نظر المجلس ا

من جهة ال يلزم المحكمة  م م بالخصوص، حيث أن هذا الفصلمن ق  96الفصل 

بالنطق بعدم اختصاصها وأن من له مصلحة أن يثير هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع في 

الجوهر بل إن الفقرة األخيرة من الفصل المذكور تمنع محكمة االستئناف بمفهوم 

ثم فكيف يمكن إلزام المحكمة  إثارة عدم االختصاص تلقائيا، ومنالمخالفة من 

دم االختصاص خصوصا وأنها صاحبة الوالية العامة، وأن االختصاص بالتصريح بع

 .النوعي للمحاكم العادية ليس من النظام العام

ومن جهة ثانية فقرارات المجلس األعلى بشأن ضرورة إحالة القضية على 

مجلس الوصاية، تفتقر إلى الدقة ذلك أن اإلحالة طبقا للقوانين اإلجرائية ال تكون إال بين 

ة وأخرى، ويكون الغرض منها بالخصوص تفادي تحميل المتقاضي مصاريف محكم

فكيف يمكن القبول بضرورة إحالة القضية على لجنة إدارية أصبغ  ،قضائية جديدة

 مام هذا المجلس ال يقتضي أصال أيعليها طابع قضائي مع العلم أن رفع النزاعات أ

مصاريف قضائية طبقا للفصل الثاني عشر
226
 .؟9191أبريل  17من ظهير  

                                                 
224
 .للمجلس األعلى  222و 812انظر القرارين السابقين  - 
225
 .48، ص 46، عدد (دون ذكر الطبعة)دمحم الحمداني، المنازعات القضائية حول أراضي الجموع، مجلة المحامي،  - 

 .88سمير آيت رجدال، م س، ص  -     
226

ال يتحمل المعنيون باألمر إال الصوائر "على أنه  2222أبريل  89من ظهير  28تنص الفقرة األخيرة من الفصل  - 

الالزمة لتوجيه عضو أو أعضاء المجلس إلى عين المكان وكذا صوائر التقويم إذا ارتأى مجلس الوصاية لزوم اتخاذ هذا 

 ...".جراءاإل
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فمسطرة الطعن أمام مجلس الوصاية مجانية وتعفى المقاالت والمذكرات التي 

يرفعها األطراف المتنازعة من أي تسجيل أو تنبر
227
. 

ونرى إلى جانب هذا االتجاه الفقهي أن االتجاه القضائي الحالي للمجلس األعلى 

نظام قانوني بأكمله بسبب  نهيارباالنظر ذلك أنه ال يمكن السماح  البد أن يعاد فيه

 .منشور غير قانوني أصال

وإال فهل يمكن أن نلزم مجلس الوصاية نفسه باإلحالة على المحكمة في حالة 

عدم اختصاصه، خصوصا وأن قراراته غير قابلة ألي طعن ولو كانت غير معللة، 

فكيف نخاف تدخل القضاء وبته في نزاعات أراضي الجموع وال نخاف بت جهاز 

 ي ونحن نطمح لبناء دولة الحق والقانون؟إدار

وكيفما كان الحال نرى أن هذا التوجه القضائي ليس إال وليد قوانين وضعت في 

عهد االستعمار أو قوانين وضعت بعد االستقالل مباشرة متأثرة بالحساسية األمنية التي 

 جعلت المستعمر لم يخرج أصال قانون يحدد الجهات المختصة بفض نزاعات هذه

 .األراضي مساهمة منه في تفكيك التماسك القبلي الذي تعد األرض أحد دعائمه

إضافة إلى ذلك فإن من مظاهر تقزيم دور القضاء في فض نزاعات أراضي 

، حيث ألزم 9191الجموع ومحاولة عزله، ما نص عليه الفصل الخامس من ظهير 

رادت حماية الجماعات بضرورة الحصول على اإلذن من سلطة الوصاية متى أ

مصالحها، وهو ما يعني أن على القضاء أال يبت في الدعوى المرفوعة من الجماعة إال 

إذا تضمن الملف إذنا مسبقا من قبل سلطة الوصاية وأنه في حالة العكس عليها أن 

هذا السياق اعتبر المجلس األعلىتصرح بعدم قبول الدعوى، وفي 
228

أن الفصل  

يمنع الجماعات من إقامة دعوى في الميدان  9161فبراير  6الخامس من ظهير 

العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إال بإذن من الوصي، وهو ما يعني 

                                                 
227

، السنة 18عبد الوهاب رافع، نظام األراضي الجماعية بالمغرب، المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن، العدد  - 

 .42، ص 2222
228
 .820أورده عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية،م س، ص  8/6/2298بتاريخ  222قرار عدد  - 
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منع عدد من الدعاوى من الوصول إلى القضاء، ذلك أن السلطة اإلدارية تتمتع بسلطة 

ن أداء مهمته منع القضاء م خالفةاإلذن من عدمه، وبمفهوم الم تقديرية واسعة في منح

 .بما هي إحقاق الحق وإنصاف الناس

وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن أهم القوانين والمناشير المنظمة لكيفية فض 

نحو تقزيم دور القضاء، لكن ومع ذلك فإنه يتمتع  اتنحوالجموع نزاعات أراضي 

باختصاصات وإن كانت محدودة، بل إنه كثيرا ما يتجرأ ويقتحم مجال اختصاص 

الوصاية وينظر في قراراته ومدى مشروعيتها، فما هو نطاق اختصاص مجلس 

 القضاء في نزاعات أراضي الجموع؟

 نطاق اختصاص القضاء في فض نزاعات أراضي الجموع: الفقرة الثانية

ف يختلف نطاق اختصاص القضاء في حل نزاعات األمالك الجماعية باختال

أم  (أوال)ختصاص القضاء العاديإذا كانت من ا طبيعة المنازعة نفسها، أي ما

 .(ثانيا)اإلداري

 اختصاص القضاء العادي: أوال

قبل أن نعرض الختصاص القضاء ( أ)سوف نتطرق الختصاص القضاء المدني

 .(ب)الجنائي
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 اختصاص القضاء المدني -أ

 :يختص القضاء المدني بالبت فيما يلي

رضية من أمالكه حيث يدعي أحد األفراد أن قطعة أ :دعاوى االستحقاق -9

وتحت تصرفه، وتدعي الجماعة العكس
229

أو استرداد فيشكل ذلك دعوى استحقاق  ،

الحيازة
230

، على أن يكون مدعي هذا الحق أجنبيا عن الجماعة
231

، وأن تكون العقارات 

أي لم يتم تحفيظها أو تحديدها إداريا، فال يمكن  ،المتنازع حولها لم تتم تصفيتها بعد

وى االستحقاق في العقارات الجماعية التي تمت تصفيتها قانونيا إطالقا أن تسمع دعا

عن طريق التحديد اإلداري أو التحفيظ العقاري
232

، لذلك فغالبا ما تثار مثل هذه 

النزاعات أثناء مسطرة التحفيظ أو التحديد اإلداري لألمالك الجماعية، سواء كان 

األشخاص أو العكس، ففي  مطلب التحفيظ مقدما من طرف الجماعة فيتعرض عليه أحد

الحالة األولى تعتبر الجماعة بمثابة مدعى عليه، ومن ثم فال يجب عليها اإلدالء بحجة 

ى يدعم المعترض تعرضه بحجة قوية حت
233

ر الثانية فإن الجماعة تعتب ، أما في الحالة

مدعية يجب أن تثبت أن األرض جماعية بكافة وسائل اإلثبات، و على قضاة الموضوع 

ازع في شأنها تنمنها الطابع الجماعي لألرض الم يبينوا العناصر التي استنتجواأن 
234
. 

 

 

                                                 
229
، ص 8002في، الحقوق العرفية العينية اإلسالمية، دار القلم للنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الثانية دمحم بن صالح الصو - 

104. 
230

ة حيازته هي الدعوى التي يقيمها الحائز لعقار أو حق عقاري إذا انتزعت منه الحيازة بعمل من أعمال العنف الستعاد -

 .  888، ص8006ن القضائي الخاص، مطبعة الجسور وجدة، طبعة عبد العزيز حضري، القانو راجع أستاذنا. على العقار
231

ال تختص السلطة اإلدارية بفض "الذي ينص على أنه  2292نونبر  28بتاريخ  442طبقا لقرار المجلس األعلى عدد  - 

الال في النزاع فيما يخص األراضي الجماعية إال إذا كان النزاع قائما بين شخصين في جماعة واحدة في التصرف استغ

النزاع حول األراضي الجماعية إذا ما كان مدار النزاع وجود شركة في ظر الاألراضي الجماعية، وتكون المحكمة مختصة ب

 .20أشار إليه المصطفى أوالد المعلم علي، م س، ص " بين الطرفين في استغالل األراضي الجماعية
232
 .22ية، م س، ص عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصا - 
233

يوليوز  88وأيد بقرار محكمة االستئناف مؤرخ في  2224ماي 20حكم صادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ  - 

 .28، أشار إليه عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، ص 2248
234

الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم عن المجلس األعلى أورده عبد  2/2/62صادر بتاريخ  882قرار عدد  - 

 .806والوصاية، م س، ص 
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، 970إلى  966المنصوص عليها في ق م م في الفصول  :دعاوى الحيازة -1

منع غيره سواء كان األمر يتعلق بدعوى منع التعرض، وهي تحمي الحائز الشرعي وت

من االعتداء والتعرض له
235

عمال الجديدة، وهي الدعوى التي ، وكذا دعوى وقف األ

يتم رفعها لوقف أعمال لو تمت لشكلت تعرضا للحائز، ويختص بها قاضي 

كذلك يمكن رفع دعوى  ،ق م م 966المستعجالت، متى توفرت شروطها طبقا للفصل 

استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف واإلكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف 

 .دية هادئة وعلنيةواإلكراه حيازة ما

 .حالة نشوب نزاع بين دوارين حول الحيازة لعقار مشاع -1

المنازعات حول حق االنتفاع بالزينة الذي خول لألشخاص المنتمين   -1

للجماعة
236
. 

 .لكن ما هي  حدود اختصاص القضاء الجنائي في نزاعات أراضي الجموع؟

 .اختصاص القضاء الجنائي -ب

دني للقضاء العادي، نجد بعض االختصاصات إضافة إلى االختصاص الم

الجنائية، خصوصا جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير
237

وجريمة تفويت أمالك ، 

 .عقارية غير قابلة للتفويت

 .(دعوى الترامي)من حيازة الغير جريمة انتزاع عقار  -9

من القانون الجنائي 270تنص الفقرة األولى من الفصل 
238

يعاقب "على أنه  

إلى خمسمائة درهم من وعشرون تين أشهر وغرامة من مائ ستةهر إلى بس من شبالح

                                                 
235

، ص 2222شعيب علباقي، طرد محتل بغير سبب قانوني بالطريقة االستعجالية، مجلة الميادين، العدد السابع، السنة  - 

 .وما بعدها 92
236
 .49دمحم الحمداني، م س، ص  - 
237

إليه بطريقة غير مشروعة وفرض سيطرة مادية عليه تحرم الحائز من  الدخول إلى العقار والولوج: يقصد باالنتزاع - 

أنظر يوسف بن طامة، الحيازة . التصرف بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز و بغير استئذان أو بغير وجه قانوني

القانون الخاص، وحدة التكوين و  الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في

 . 29، ص 8004/8002البحث قانون العقود و العقار، جامعة دمحم األول، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 
238

، منشور بالجريدة الرسمية عدد (2268نونبر  86)2128جمادى الثانية  82بتاريخ  2-22-421الظهير الشريف رقم  - 

 .92-01كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون . 821، ص ( 2261يونيو 2)  2121 محرم 28مكرر بتاريخ  8640
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..."انتزع عقار غيره خلسة أو باستعمال التدليس
239

الفقه بعض ويعتبر ،
240

أن هذا  

حمائيا مهما لكافة العقارات وتدخل ضمنها بطبيعة الحال  االمقتضي يعتبر تدبير

انتزاع عقار من حيازة الغير أراضي الجموع، ومن ثم فمتى توفرت عناصر جريمة 

اعتبر  بعدما طبقا لهذا الفصل أمكن معاقبة الجاني بعد متابعته، غير أن المجلس األعلى

 9191وان مقتضيات ظهير  270في قرار له انه ال مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 

بهذا الشأن على األراضي الجماعيةهي التي تطبق 
241

، عاد في قرار الحق له وذهب 

المنتفع من األرض الجماعية الصادر لصالحه قرار نيابي بإفراغ غيره، يحق له  إلى أن

من القانون الجنائي ويطالب بمعاقبة من صدر  270أن يحمي حيازته بمقتضى الفصل 

له في حقه القرار النيابي المذكور ولم يمتثل
242
. 

 ألنه ما ذهب إليه المجلس األعلى في القرار األخير يعد صائبا  نأرى أ عليهو

نه مقتضى حمائي أخصوصا  ،القانون الجنائي من التطبيق بهذا الشأن ال معنى إلقصاء

بما يتضمن من  9191ن إعمال مقتضيات ظهير إعام يدخل ضمنه كافة العقارات، ثم 

 .كثرة التعقيدات قد ال يساعد على حماية الملكية الجماعية

 دعاوى تفويت أمالك عقارية غير قابلة لذلك -1

ة إلى ما سبق يختص القضاء الجنائي في دعاوى تفويت أمالك عقارية إضاف

 رلى كما أشار إلى ذلك األستاذ سميغير قابلة للتفويت، والغريب هو أن المجلس األع

                                                 
239 

الخلسة هي عمل خفي يباشره نازع الحيازة، كأن يعمد إلى العقار ويستغل غيبة صاحبه ويستولي عليه ويعيد حرثه  -

 .مثال

ن يعمد إلى مالك األرض و يدعي له أمرا ما التدليس هو عمل يلجأ إليه الفاعل ليستولي عن طريقه على الحيازة، كأ -     

 .ليخليه منها ولو مؤقتا ثم يحتلها بعده وينتزع منه حيازتها بتلك الحيلة

راجع بخصوص التعريفين دمحم القدوري، حيازة العقار وحيازة المنافع في ضوء الفقه المالكي والتشريع و القضاء   

 .269م، ص  8002/ ه 2486بعة األولى المغربي، نشر و توزيع دار األمان الرباط، الط
240
 .وما بعدها 82سمير آيت رجدال، م س، ص  - 

 .وما بعدها 26عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س،  -     
241

، 22-29، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 04/04/8002بتاريخ  2041/06قرار المجلس األعلى عدد  - 

 .8004، اإلصدار الرقمي دجنبر 826، ص8002يوليوز 
242

، منشور بمجلة قضاء 2826/00، ملف مدني رقم 120/6، عدد 22/08/8001قرار صادر عن المجلس األعلى بتاريخ  - 

 .182، ص 8001، السنة 62المجلس األعلى، عدد 
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من القانون  211رجدال ذهب في اتجاه مخالف لما سبق حيث سمح بتطبيق الفصل آيت 

الجنائي
243
. 

من القانون  606الفها طبقا للفصل كذلك يمكن رفع دعوى تحويل الحدود وإت

الجنائي
244
. 

هكذا إذن توقفنا عند االختصاص العادي في نزاعات أراضي الجموع، فهل 

في ظل طموح دولة الحق  يستطيع القضاء اإلداري أن ينتزع بعض االختصاصات

 والقانون؟

 قضائية على مقررات مجلس  الوصايةالرقابة ال: ثانيا

الظهير الشريف بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية  لقد نص المشرع المغربي في

في الفقرة الثالثة من  شؤون األمالك الجماعية وتفويتها على الجماعات وضبط وتدبير

ويجري بحث األوراق والتحقق في كل قضية من غير إشهار، "على أنه 91الفصل 

 وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس وتكون هذه

 "...المقررات غير مدعمة بأسباب وغير قابلة ألي طعن

ر الطعن صأن المشرع قد حالنظر  القانونية، نلفي  وباستقرائنا لهذه المقتضيات

في مقررات مجلس الوصاية، لكن وبما أن هذا النص قد جاء عاما وليس هنالك ما 

أوضح هل يمكن يقيده، وبالتالي نتساءل عن مدى التسليم بذلك على إطالقه وبعبارة 

 .الطعن في هذه المقررات باعتبارها مقررات إدارية أم ال ؟

ول الطعن في مختلفان بخصوص مدى قبنجد أن هنالك اتجاهان  هذا اإلطارفي 

الثاني يجيز ، األول ينفي إمكانية الطعن في هذه المقررات وقرارات مجلس الوصاية

                                                 
243

من يرتكب بسوء نية أحد  240ل يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة األولى من الفص" أنه  248ينص الفصل  - 

 : األفعال اآلتية

 ...."أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت -2          
244

من ردم كال أو جزءا من خندق أو أتلف كال أو جزءا من سياج، مهما تكن "من القانون الجنائي  606ينص الفصل  - 

أو نقل أو أزال نصبا  أو أي عالمة أخرى مغروسة أو متعارفا  المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا،

 .درهم 200إلى 880عليها إلثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من 

عامة أو درهم من حول عمدا و بدون حق مياها  2000إلى  880ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين و غرامة من     

  ."خاصة
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ئاته، أي المجلس األعلى، القضاء المغربي المتجلي في أعلى هي، بحيث أن ذلك

وبالتحديد الغرفة اإلدارية، قد ذهب إلى انه ال يمكن الطعن في قرارات مجلس الوصاية 

إذ أن المتتبع لقرارات  9191أبريل  17من ظهير  91من الفصل  الثالثةلعمومية الفقرة 

 -ا إلدارية ظل وفيالمجلس األعلى بهذا الشأن يالحظ أن هذا األخير في شخص الغرفة ا

 ضيوالتي تق 9191أبريل  17من ظهير  91لمقتضيات الفصل  -الفقه جانب من يقول

وخير دليل  ،قابلة ألي طريق من طرق الطعنبكون مقررات مجلس الوصاية غير 

، القاضي بإلغاء الحكم 91/02/9117القرار الصادر بتاريخ  -يقول الفقه-على ما نقول

علة خرقه ألحكام ب  10/07/9112تاريخ ادير بڭالصادر عن المحكمة اإلدارية بأ

من الظهير المذكور 91الفصل 
245

ولكن إذا كان المجلس األعلى قد نحى هذا التوجه  

وسندنا فيما ، لس الوصاية، فإنه قد جانب الصوابفي منعه الطعن في قرارات مج

يبث :" نهأنص على حيث  م م  من ق 121في الفصل  مشرعما سار عليه ال أشرنا به

 :س األعلى ما لم يصدر نص صريح بخالف ذلك فيالمجل

9.... 

ن السلطات اإلدارية للشطط عية إلى إلغاء المقررات  الصادرة الطعون الرام-1

 "....في استعمال السلطة

وإذا كانت قرارات مجلس الوصاية قرارات إدارية، فالطعن من أجل الشطط في 

 .ف ذلكذا ما لم يصدر نص صريح بخالاستعمال السلطة ممكن إ

للرقابة القضائية التي من شأنها  قرارات مجلس الوصاية يجب أن تخضع وعليه

أن تكفل احترام المبدأ الذي يقتضي أن تكون جميع قرارات اإلدارة مطابقة للقواعد 

القانونية األعلى منها، غير أن هذا المبدأ ال يمكن تطبيقه إال إذا كان محميا ببعض 

سيلة لحمل اإلدارة على احترامه، ويمثل الطعن من أجل الضمانات، أو كانت هناك و

                                                 
245
 . 11سمير آيت رجدال، م س، ص  - 
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التي تساعد القاضي على مراقبة عمل اإلدارة، وهذه هي  لشطط في استعمال السلطةا

الطريقة القضائية التي تهدف إلى إلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة
246
. 

ي فبمكناس  وهذا ما سار عليه قضاء الموضوع، إذ قضت المحكمة اإلدارية

 09/01وحيث تنص مقتضيات قانون " أنه  90/99/1002حكمها الصادر بتاريخ 

المتعلق بتعليل القرارات اإلدارية
247

على ضرورة تقيد اإلدارة بتسبيب جميع قراراتها  

السلبية وهو األمر الذي لم يتبعه مجلس الوصاية و أصدر قراره دون االستناد إلى أي 

يكون تعليله و مر مشوب بتجاوز السلطة النعداتعليل خاص به مما حاصله أن القرا

الطلب الرامي إلى إلغائه مؤسس ويتعين قبوله وذلك بإلغاء قرار مجلس الوصاية 

"الطعين
248

" حيث ذهبت إلى أنه  96/06/1002، ومثله كذلك ما صدر عنها بتاريخ 

حيث باستقراء القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يتضمن التعليل كشرط شكلي في 

ذلك باإلفصاح كتابة في صلب ، و09/01لقرار طبقا للمادة األولى من القانون رقم ا

حيث يكون القرار المذكور، و اتخاذعنة إلى القرار عن األسباب القانونية والواقعية الدا

قرار الطعين تبعا لذلك مشوب بتجاوز السلطة ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن 

"ذلك من آثار قانونية
249
. 

الفقه الطعن باإللغاء ضد مقررات مجلس الوصاية، واعتبر  جانب من  وقد أيد

أن القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية هي قرارات إدارية
250

يجب أن  يوبالتال، 

من الظهير قد نص  91تخضع هذه المقررات للرقابة القضائية، بالرغم من أن الفصل 

                                                 
246
 .202إدريس البصري، مشيل روسي،وآخرون، م س، ص  - 
247

بشأن تعليل القرارات اإلدارية،  02/01بتنفيذ القانون رقم  81/09/8009، صادر في 2-08-8008الظهير الشريف رقم  -

 .8828، ص 8008/ 02/ 28بتاريخ  2082ج ر عدد 
248

غير )غ، 26/8002/1غ، عدد 48/8002/1، ملف رقم 20/22/8002عن المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ حكم صادر  -

  .(منشور
249 -

غير )غ، 90/8002/1غ، عدد 22/8002/1، ملف رقم 26/06/8002حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بمكناس بتاريخ  

  .(منشور

لئن كان الفصل :"انه  10/02/8008جدة في حكمها الصادر بتاريخ بووهو نفسه أيضا ما قضت به المحكمة اإلدارية   -     

من الظهير على إطالقه لكون مقررات مجلس الوصاية غير مدعمة بأسباب وغير قابلة ألي طعن دون تحديد لطبيعة هذا  28

ابلية مقررات مجلس ق لىالطعن والجهة المناط بها النظر فيه، فإن العمل القضائي بالمحاكم اإلدارية قد تواتر واستقر ع

الوصاية للطعن بإلغاء لتجاوز السلطة اعتبارا لكون هذه المقررات قرارات إدارية مستوفية لجميع مقومات القرار اإلداري 

باعتباره صادر عن سلطة إدارية تملك حق إصداره ونهائي غير قابل لتعقيب سلطة إدارية أعلى ومؤثر في المراكز القانونية 

 11، أورده سمير آيت رجدال، م س، ص 161/06، ملف رقم 82/8008 ،حكم عدد"لألطراف
250
 .202عبد الوهاب رافع،أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، ص  - 
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إدارية تعرض على القضاء  تقرارا على أنها ال تقبل أي طعن، فإنها مع ذلك تبقى

اإلداري، حسبما أثبتته االجتهادات القضائية
251
. 

وعليه ال يسعنا إال أن نؤيد ما ذهب إليه قضاء الموضوع والفقه المؤيد له، 

خالف ما ذهب إليه المجلس األعلى الممثل في الغرفة اإلدارية، حتى ال تكون هذه 

ومن جهة ثانية احترام مبدأ  ،ة من جهةالمقررات متسمة بالتعسف باستعمال السلط

هذه  استغاللعاية وهو ر ،هذا المجلس ثحداإتم لما من أجله  مراعاةالمشروعية 

المؤسس على التناسب بين مصالح الجماعة والمصلحة  ستغاللااألراضي أحسن 

 .العامة

                                                 
251
 .201عبد الوهاب رافع،أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م س، ص  - 
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 :المبحث الثاني

 المستقبلية لألراضي الجماعية اآلفاق
 

هذه  ستغاللاطرق الدولة تولي أهمية لتنظيم وية إذا كانت الوزارة الوص

مراسيم، فإن التطور الذي أصبح يعرفه  راضي إما في شكل ظهائر شريفة أواأل

المغرب أصبح يحتم التفكير في إيجاد الحلول للمشاكل المترتبة عن استغالل األراضي 

صيد هذا الرستراتيجية بديلة تعمل على إدماج الجماعية بشكل عشوائي ووضع إ

 العقاري الهام بكل مكوناته البشرية والعقارية واالجتماعية  والثقافية في مسلسل التنمية

المندمجة والمستديمة
252

، حتى تتمكن هذه األراضي وأيضا الجماعات الساللية من أن  

والزيادة في اإلنتاج  ةدوديبالمرالخاص فيما يتعلق تلعب دورا هاما بجانب أرض الملك 

العصرية، والمساهمة في التخطيط الحضاري  اتليب الحديثة والتقنيستعمال األساوا

 .المحكم

ومن أجل الوصول إلى األهداف المنشودة من هذه األراضي وإزالة العوائق 

م التفكير ترية التداول في السوق العقارية، ية وحنتمائقوة االالتي تحول دون إعطائها ال

 10بما جاء في مقتضيات الظهير رقم  هتداءإ نالحقيقييفي تمليك هذه األراضي لذويها 

المتعلق باألراضي الجماعية الواقعة في  9161يوليوز  12الصادر بتاريخ  961/

 .دوائر الري

إال أن طرح فكرة التمليك دفعة واحدة ال شك أن تطبيقها على أرض الواقع أثبت 

مر وضع األوضاع مما استلزم األ ضعدم نجاعتها، وذلك نظرا لصعوبة تغيير بع

الجدري التغيير استراتيجيات جديدة والتطلع إلى أكثر منه باتجاه
253

وذلك بحث ، 

 .الجماعات األصلية على الدخول في إطار تعاونيات بين ذوي الحقوق المستغلين لها

                                                 
252

ية، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة األولى فبراير واقع الحال  ومطلب التنم: جمال خلوق، التدبير الترابي بالمغرب  - 

 .86، ص 8002
253
، العقار بين االزدواجية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية الحضرية مساهمة في ندوة األنظمة العقارية في يدمحم الو كار - 

 .829المغرب، م س، ص 
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 لالتجاه الذي ينادي بفكرة التمليك هذا، سوف نعمل على التطرق وعلى هدي

ثم بعد ذلك  ،(لثانيالمطلب ا)مع اإلصالح  بعدها، ثم االتجاه الذي يست(المطلب األول)

المطلب ) للنظام التعاوني كوسيلة بديلة للتنمية في ظل األوضاع الراهنة نتطرق

 (.الثالث

 فكرة تمليك األراضي الجماعية لذوي الحقوق: لاألو مطلبال

مس لعالم هذا إزالة الصبغة الجماعية، وما ينتج عن ذلك من طلقد ظل مطلب 

الفعاليات السياسية واالقتصادية والحقوقية  لبا للعديد منمط الجماعي الموروث

بالمغرب
254

 من جهة التي ترى في ذلك وسيلة لحل أزمة السكن التي يعرفها المغرب ،

من  رغمبال( الفقرة الثانية) من جهة أخرى وتطوير القطاع الفالحي( الفقرة األولى)

 (.الفقرة الثالثة) وح المنشودالطم تحول دون تحقيقالزالت الصعوبات التي 

 في ميدان السكن :لىاألوالفقرة 

تبني سياسة سكنية على المدى البعيد والمتوسط يقتضي تهيييء األرضية ن إ

والوعاء العقاري الالزم إلقامة المشاريع السكنية
255

، وألجل تجاوز مشاكل أراضي 

 انتشارد من لحاثمار العقاري في قطاع اإلسكان، والجموع التي تعترض االست

التي أصبحت  تلك العمران العشوائي في ضواحي المدن بشكل مهول، خصوصا في

القنيطرة ، تاوريرت )فيها األراضي الجماعية مشمولة بنطاق المدار الحضاري 

،  فإنه يجب التفكير في تمليك تلك األراضي لذوي الحقوق إذا كان هؤالء (مثال

مراقبتهم  طوال مدة إنجاز مع تثمارية، قادرين على إنجاز مشاريع سكنية أو اس

األشغال، زيادة على إلزامهم بتحفيظ األمالك التي ستؤول إليهم، ألن المصلحة 

                                                 
254

 :من بين األشخاص الذين نادوا بفكرة التمليك نذكر على سبيل المثال - 

خال سعيد، نائب برلماني في الحركة الوطنية الشعبية سابقا، كلمة قدمها خالل المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية،  -

 .48م س، ص

لحسن الحسناوي، نائب برلماني الحركة الديمقراطية واالجتماعية سابقا، كلمة قدمها خالل المناظرة الوطنية حول  -

 .22األراضي الجماعية، م س، ص 

 .69فاطمة دعنون، كاتبة عامة لالتحاد النسوي، كلمة قدمتها خالل المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، م س، ص  -
255

عبد القادر بوحامد، االستثمار العقاري في قطاع اإلسكان بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في - 

والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة دمحم األول، وجدة، السنة الجامعية القانون الخاص،  وحدة التكوين 

 .96، ص 8004-8002
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وي عوض تجميد هذا الرصيد العقاري مالعامة أصبحت تقتضي التفكير بمنطق تن

وجعله مكانا النتشار البناء العشوائي وتفشي البطالة وتردي األوضاع البيئية بشكل 

 .معا

ر أما بالنسبة لذوي الحقوق الذين ال يتوفرون على اإلمكانيات المادية الستثما

يمكنهم االشتراك مع مؤسسات عمومية أو مع  فإنه ،األراضي التي ستؤول إليهم

على إنجاز مشاريع سكنية أو صناعية أو تجارية تفي  قادرين منعشين عقاريين

 .بالغرض المشار إليه أعاله

ذا الخيار هو أن  خزينة الدولة والجماعات المحلية لم تعد وما يفند تبني ه

زات العمومية الالزمة اقتناء العقارات الضرورية إلنجاز التجهيعلى قادرة ولو 

غة الحضرية على التجمعات العمرانية، ومن ذلك ما وقع لمدينة الدار بإلضفاء الص

تصميم تهيئة 11البيضاء حيث وبعد صدور 
256

تشمل مجموع   9141ومنذ سنة  - 

من المساحات  97تتمكن السلطات العمومية من اقتناء سوى حوالي  لم -جماعاتها

المخصصة للتجهيزات المذكورة
257

المالية المخصصة لقطاع  االعتماداتكما أن  ،

اإلسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تتميز بمحدوديتها وال تلبي الحاجيات التي 

يع سكنية التي تضعها الوزارة المنتدبة المكلفة باإلسكان قامة  وإيجاد مشارإلتتطلبها 

والتعمير
258

مليون  11أن يبلغ عدد الساكنة بالمغرب أكثر من  قبت، زيادة أنه من المر

، وسيترتب على هذا 1012 مليون نسمة سنة 10، وأكثر من 1090نسمة بحلول سنة 

                                                 
256

يعد تصميم التهيئة وثيقة أساسية للتعمير يتم بها إقامة وضبط القواعد الالزم احترامها في مجال تنظيم شغل األراضي  - 

لها طابع خصوصي يستلزم إخضاعه لمحتوى هذه الوثيقة التي يتم بها منح  داخل التجمعات العمرانية الحضرية أو تلك التي

وتأكيد البعد اإللزامي لتوجيهات وإرشادات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ، انظر في هذا ( التطبيقي)الطابع العملي 

 اإلطار والتصاميم األخرى 

، وما 19،ص  2221مركزية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولىعبد الرحمان البكريوي، التعمير بين المركزية والال  -  

 .بعدها

 298، ص  8006-8002مصطفى معمر،أحمد أجعون، إعداد التراب الوطني والتعمير ، مطبعة سجلماسة مكناس ، طبعة  -

  .وما بعدها
257

 .812موالي عبد السالم شكري، م س، ص  - 
258

 .22عبد القادر بوحامد، م س، ص  - 
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حتى تستجيب  النمو حاجيات ضخمة من أجل توفير األراضي الكافية وتعبئتها

في ميدان السكنللحاجيات 
259
. 

 الفالحي الميدان في :الثانية الفقرة

بمجرد إلقاء نظرة بسيطة حول أراضي فالحية تابعة لجماعات ساللية وأخرى 

أراضي الجموع تفتقد للتجهيزات  ، سوف يتبين من خالل المقارنة أنتابعة للخواص

خصوصا تلك  ،االستغالل العصري واإلمكانيات الضرورية التي تتماشى مع متطلبات

أما تلك التي تقع بدوائر الري والخاضعة لمقتضيات  ،المتواجدة في المناطق البورية

فقد أصبحت تعرف استعمال  9161يوليوز  12الصادر بتاريخ  9.61.10الظهير رقم 

 إلىإلى ذلك، والسبب في ذلك راجع تجهيزات حديثة في االستغالل كما سبق اإلشارة 

وبالتالي فإنها تعتبر مرحلة  ،ل تلك األراضي إلى ملكية مشاعة بين ذوي الحقوقتحوي

 .تمهيدية لتملكها لذوي الحقوق نظرا لنظام التوارث الذي تم سنه لها

وهو نفس ما أشار إليه الملك الحسن الثاني رحمه هللا في كتابه التحدي
260

، حيث 

مونة بموجب أحكام دستورنا فإن وما دامت الملكيات الفردية والجماعية مض"قال فيه 

من العسير على الدولة أن  تعمرها وحتى  أن  تحفر فيها بئرا  أو تزرع فيها شجرة من 

غير رضا الجماعة وهذا ما يجعل من المستحيل ماديا في أحيان كثيرة تعديل مردوداتها 

 لتتفق مع مردودات األراضي المجاورة أو تقاربها واستثمار هذه األراضي يخلق

مشاكل معقدة والبد من إيجاد إصالح لذلك، ولذلك اخترنا إلحاقها بالمجموعة التي 

 ".يشملها اإلصالح

                                                 
259

ش، ــعبد العزيز بلقزيز، العقار والتنمية المستدامة، مساهمة في ندوة العقار واالستثمار المنعقدة بكلية الحقوق بمراك - 

 . 212م س، ص
260

 .222الملك الراحل الحسن الثاني، التحدي، م س، ص  - 
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المطروح هنا هو إذا كان أمر األراضي المسقية أصبح ال يطرح   السؤالإال أن  

مبدئيا مشاكل في االستثمار فهل يمكن تطبيق القانون الذي يتعلق باستثمار األراضي 

عامالفالحية بشكل 
261

 على األراضي الجماعية ذات الطابع البوري؟

يث تطبيقه ح نطاق لمادة األولى من هذا الظهيرالمشرع حدد في اال شك أن 

المقصود بدوائر االستثمار الفالحي غير المسقية تلك التي نص في الفقرة الثانية منه أن 

ستثمارات من ظهير اال 12و  6تقع خارج دوائر الري كما هي محددة وفق الفصلين 

 .الفالحية

منه فإن األراضي تستثمر بمبادرة من المالك  91إلى  6وانطالقا من المواد 

 .وبتدخل من الدولة

وهكذا فاألعمال التي تتحمل الدولة القيام بها هي جميع أعمال التجهيز 

أعمال ضم األراضي  على نفس الظهير وتشمل طبقا للمادة السابعة من ،جيالخار

أعمال االستصالح، أعمال التهيئة والتجهيز ألجل الري، أعمال  ،بعضها إلى بعض

 ....صرف المياه، وحماية األراضي من المياه السائلة خارج الدائرة وفيض مياه األنهار

عمال التي يتحملها المالك فهي أعمال التجهيز الداخلي وتشمل طبقا للمادة األأما 

ألولية والري وصرف التسوية اية األراضي والحرث العميق وقنالسابعة منه، ت

تقوم بها على أساس الرجوع على المالك بجميع ما أنه يمكن للدولة أن  على ،...المياه

تم إنفاقه
262
. 

، فإن األراضي البورية الخاضعة لقانون االستثمار المشار إليه زيادة على هذا

ين أو تستغل من طرف المالك مباشرة أو بمساعدة آخر أعاله، فإنه لزوما يجب أن

                                                 
261

المتعلق بدوائر  11.24م بتنفيذ القانون رق( 2222فبراير  88) 2422رمضان  88صادر بتاريخ  2.22.20ظهير رقم  - 

 .2991، ص ( 2222يونيو  82)2426محرم  88بتاريخ  8/41االستثمار في األراضي الفالحية غير المسقية ، ج ر عدد 
262

 . من القانون المتعلق بدوائر االستثمار في األراضي الفالحية غير المسقية 28الفقرة األخيرة  من المادة  - 
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700وقف لعقود كراء مبرمة طبقا لما هو وارد في الفصول 
263

711إلى  
264

       من 

في األراضي الفالحية  االستثمارالظهير المتعلق بدوائر من  97طبقا للمادة ع  ل ق

من  19وإال فإن المالك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة  غير المسقية،

الظهيرنفس 
265
. 

بمثابة إطار عام يمكن تطبيقه على  9112فبراير  11ظهير وما يؤكد اعتبار 

كل األراضي الفالحية ذات الطابع البوري كيفما كانت طبيعة الملكية هو ما أشار به 

السيد إدريس البصري في المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية حيث جاء في 

ار القانوني لتجهيز قد حدد اإلط (9161ظهير )إذا كان الظهير الشريف  : "كلمة له

وتنمية األراضي الفالحية المتواجدة بالدوائر السقوية، فإن الظهير الشريف الصادر في 

حدد شروط وكيفيات استثمار األراضي الفالحية غير المسقية،  9112فبراير  11

 .اعتبارا للضرورة الملحة لتنمية كل الطاقات اإلنتاجية في القطاع الفالحي ببالدنا

أيا   ةع روح الظهائر الشريفة التي ترمي إلى تنمية األراضي الفالحيوتماشيا م

تحقيق االكتفاء الذاتي الوطني، فإن ة الوصول إلى كانت مؤهالتها الزراعية بغي

الجماعات األصلية بادرت إلى وضع مساحات كبيرة من أراضيها البورية رهن إشارة 

 ."المنشطين قصد استغاللها بواسطة المحاور

إن كان حسب كلمة السيد إدريس البصريهذا، و
266

 9112يمكن تمديد ظهير  

أحد الباحثين  ى األراضي الجماعية البورية، فإنليطبق عل
267
هناك صعوبات يرى أن   

تحدث عن الملكية  9112المشرع في ظهير هذا التمديد، نذكر من بينها أن  تعترض

                                                 
263

ابقة، مع استثناء األحكام يخضع كراء األراضي الفالحية للقواعد العامة الس"نه من ق ل ع  ا 900ينص الفص  - 

 ."اآلتية
264

يجب أن  يحدد  عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها االستغالل، "من ق ل ع  أنه  988نص الفصل  - 

التي من نوع األراضي المكتراة على نحو ما هو  فإنه سكت العقد، اعتبر المكتري مأخوذا في زرع كل ما يزرع في األراضي

 ". 904مذكور في الفصل 
265

إذا ظل اإلعذار بدون " من القانون المتعلق بدوائر االستثمار في األراضي الفالحية غير المسقية أنه    82تنص المادة  - 

درهم عن كل هكتار على  200غها أعاله فرضت اإلدارة غرامة إدارية مبل 80جدوى بعد األجل المنصوص عليه في المادة 

وتفرض نفس الغرامة المقررة في الفقرة السابقة على المخالفين كل سنة لمكترين إذا كانت األرض محل كراء المالك أو ا

 ....".أعاله 29الواردة في المادة إلى أن يتم حرث األراضي المعنية أو استغاللها وفقا لألحكام 
266

 .28خالل افتتاح المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية، م س، ص  إدريس البصري، كلمة ألقاها - 
267

 .820-802عصام بوعشرة، م س، ص   - 
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اعية ألراضي الجماعات  الخاصة وعن الملكية الشائعة ولم يتحدث عن الملكية الجم

هذه األراضي تخضع للوصاية كما أن  .في التطبيق الساللية، مما يطرح إشكاال

حين أن  األراضي المستثمرة تخضع في نطاقه إلشراف ي اإلدارية لوزارة الداخلية، ف

يستلزم بالضرورة تدخل  9112زيادة على أن  تطبيق ظهير  ،مصالح وزارة الفالحة

ل هذه األراضي وهو ما يعتبر صعبا في ظل النظام الجماعي الذي الدولة في استغال

تخضع له والقائم على أساس القواعد التي أسفرت عليها الممارسة العرفية بالجماعة 

 .الساللية

الطبيعة الخاصة لهذه األراضي الجماعية إذا ما لذا فإنه يمكن االستنتاج إلى أن 

تم إصدار نص قانوني خاص بها يجب أن نخراط في مسار التنمية، يأريد منها اال

كها لذوي الحقوق بحصص متساوية يفيه كافة الخصوصيات  التي تطبعها أو تمل ىتراع

تقل حصة كل واحد منهم عن قطعة أرضية تبلغ مساحتها  أال على ،حسب نسب عددهم

الحد األدنى للتحفيز عن استثمارها
268

في ظل األراضي لكي يمكن االنخراط  ،

 .مهم بتقديم مطالب لتحفيظها الز، مع إ9112فبراير  11التي تخضع لظهير المستثمرة 

 التمليك فكرة تطبيق تعوق التي تاإلشكاال :الثالثة الفقرة

مثل للعديد أوالبورية تعتبر حال  يها السقويةنوعفكرة التمليك بعلى الرغم من أن 

وبات كثيرة من المشاكل خاصة على المستوى النظري، لكنه ولألسف تعترضها صع

 :بينها  من على مستوى الواقع المعاش نذكر

 .صعوبة وضع الئحة ذوي الحقوق -

 .عة من حيث تكوين وتنوع الملك الجماعي لكل جماعةسالشا االختالفات -

تفاوت حجم الحصص المستغلة من طرف كل ذي حق داخل الجماعة وتفرقها  -

 .مع الفقراءبحيث أن أصحاب النفوذ تكون لهم حصص أكبر مقارنة 

                                                 
268

هكتار بالمناطق البورية، انظر  80إلى  2هكتارا ت بالمناطق المسقية وما بين  2فالحد األدنى المسموح به قانونا هو  - 

العقار، مساهمة  في ندوة العقار واالستثمار التي نظمت بكلية  في هذا اإلطار، مصطفى دهرور، تمويل تفويت واقتناء

 .202الحقوق بمراكش، م س، ص 



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 115 

 

التباين الحاصل بين المناطق من ناحية الضغط الديموغرافي على الملك  -

الجماعي، فمثال الضغط الديموغرافي الذي يقع على المدن الساحلية التي تقع بين خط 

ليس هو ذاك الذي يقع على المدن الجنوبية كمدن الرشيدية  جديدةالقنيطرة ال

 .وورزازات

 .الجماعية األراضيتكلفة تحفيظ  رتفاعا -

من التمليك في بعض المناطق  بخصوص األراضي البورية  إقصاء المرأة -

ال يعتبر أمرا عادال  9161يوليوز  12والسقوية التي لم يتم إخضاعها لمقتضيات ظهير 

نساء ؤمن بتنمية اقتصادية دون إشراك جميع المكونات البشرية نألنه ال يمكن أن 

 .ورجاال

يتضح مدى التأثير السلبي لتمليك األراضي الجماعية  لمشاكلهذه اوعلى ضوء 

 .ودورها في االستقرار وتحقيق التنمية بشكل عام

 

 أراضي الجموع بين الحفاظ عليها وتعديل نظامها :المطلب الثاني

جل تجاوز الصعوبات المرتبطة باستغالل األراضي الجماعية ودمجها في أمن 

التمليك التي تعترضها العديد من المشاكل كما أشرنا   مسلسل التنمية، وكبديل عن فكرة

أعاله، فقد برز اتجاه أخر
269

ينال النصوص القانونية اإلصالح يجب أن  يرى أن 

 .والتفكير في تنمية هذه األراضي مع اإلبقاء على الصبغة الجماعية لها 

                                                 
269

من بين األشخاص الذين أشاروا بفكرة الحفاظ على الصبغة الجماعية شريطة تعديل النظم التي تنظمها نذكر من   - 

 :بينهم

إقليم الراشيدية، كلمة تقدم بها خالل المناظرة الوطنية حول دمحم بن الطيب الحجوي، نائب الجماعة الساللية سجلماسة  -     

 .29األراضي الجماعية، م س، ص 

دمحم الجوهري، نائب برلماني في حزب الحركة الشعبية آنذاك، كلمة ألقاها خالل المناظرة الوطنية حول األراضي  -     

 .90الجماعيــــــــة، م س، ص 

 .94هوارة أوالد رحو  إقليم تازة، م س، ص العيد كرومي ، نائب جماعة  -     
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هي المبررات التي استند عليها هذا االتجاه  من هذا المنطق نتساءل عن ما

هي اإلصالحات التي  وما( الفقرة األولى) ؟للدعوة إلى الحفاظ على الصبغة الجماعية

 (.الفقرة الثانية) ؟تقدم بها إلصالح النظام القانوني لها

 الجموع ألراضي الجماعية الصبغة على الحفاظ مبررات :لىاألو الفقرة

لهذه  يستند الطرح القائل الذي يدعوا إلى اإلبقاء على الصبغة الجماعية

األراضي مع ضرورة تعديل النصوص  المنظمة لها إلى كون عملية التمليك قد تؤدي 

إلى المساس بالعادات والتقاليد واألعراف السائدة فيما بين السكان مالكي هذه 

ويخل باالستقرار  ،ي سيضعف الرابطة األصلية من جهةالذالشيء  ،األراضي

اضي من جهة أخرىاالجتماعي الذي يوفره هذا الصنف من األر
270
. 

تنفيذ اقتراح التمليك يحتاج إلى إستراتيجية بعيدة المدى ويتطلب تكاليف  كما أن

األهداف المنشودةمحسوبة النتائج فال تضمن تحقيق  مالية وربما اجتماعية غير
271
. 

أنه بمجرد ما يتم تأكد كل ذي حق أنه أصبح ممتلكا ومن مساوئ تطبيقها أيضا 

بيعها والتصرف  قد يدفعه إلى ك الجماعي التي كان يستغلها فقط لقطعة أرضية من المل

هجر السكن داخل الجماعة  وأبين ذلك زوال المانع الذي كان يحول بينه وفيها نظرا ل

الشيء الذي ستكون له آثار وخيمة إذ سيشجع ويرفع من  ى المدن،إل االتي ينتمي إليه

لهذه  لية والكل يعلم النتائج السلبيةوثيرة الهجرة القروية بين أفراد الجماعة األص

الصفيح والبناءات العشوائية وتنامي البطالة لقلة  الظاهرة، حيث سوف تكثر دور

وكلها من اآلثار السلبية التي قد ال ... الفرص المتعلقة بالعمل وازدياد ظاهرة اإلجرام 

 .تؤثر على ذوي الحقوق فحسب بل على المجتمع ككل

                                                 
270

 .10، م س، ص (اللجنة الثامنة)أشغال وتوصيات المناظرة  الوطنية حول األراضي الجماعية  - 

 :يذهب كذلك في هذا اإلطار  بعض الباحثين نذكر على سبيل المثال     

 .89جمال خلوق، م س، ص  -   

 .826ية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية الحضرية، م س، ص دمحم الوكاري، العقار بين االزدواج -   
271

 .22دمحم السهل، م س، ص  - 
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 الجموع ألراضي القانوني النظام إصالح ئلبدا :الثانية الفقرة

كل  يقترح االتجاه الذي ينادي بضرورة اإلبقاء على الصبغة الجماعية إصالح

:الجماعي وذلك باتخاذ الخطوات التالية مكونات الملك
272
 

إصالح النصوص القانونية والتنظيمية ووضع مدونة لألراضي الجماعية  -

 .التي تعرفها بالدنا القتصاديةحتى تتالءم مع التطورات ا

ألراضي وتصفية المعطيات واإلحصائيات المتعلقة بهذه ا مختلف ينتحي -

ديد لوائح ذوي الحقوق بواسطة التحفيظ والتحديد اإلداري، مع تح وضعيتها القانونية

 .في االنتفاع مراعاة حقوق المرأة و بشكل نهائي

 ة من قروض منتجةغة قانونية تمكن ذوي الحقوق من االستفاديإيجاد ص  -

إشراك جميع الفعاليات المعنية باألراضي الجماعية، خاصة الجماعات  -

 .األصلية في خلق الظروف المالئمة إلنجاح اإلصالح المرتقب

خذ بعين االعتبار المفارقات في الجهات فيما يتعلق باتخاذ التوصيات ؤأن ت -

 .والقرارات

العمل على فسخ العقود الجائرة إلى جانب هذه الحلول أرى انه من الضروري 

التي تم عقدها قديما من قبل أفراد الجماعات الساللية التي تقضي بعدم حفر اآلبار 

واستعمال طرق عصرية في السقي في المناطق التي تعتمد السقي بالطرق التقليدية 

ي دعة أن حفر أي بئر سيؤيرذكنظام الخطارات المعمول به فيه في منطقة تافياللت، ب

 الجائرة تم لى التأثير على مياه األراضي األخرى، على أساس أنه بسبب هذه العقود إ

إال القليل،  منها األخرى حتى لم يبقى ىاإلجهاز على أراضي جماعية كثيرة واحدة تلو

إلى جانب  ،الشيء الذي بمقتضاه تم القضاء على العديد من األشجار  المثمرة كالنخيل

توج الذي كان يحقق ألفرادها االكتفاء الذاتي نسبيا، وبالتالي فقدان االستفادة من المن

 .أو البحث عن العمل  ستقرارلالالتوفر على فرص الشغل وعدم الهجرة إلى المدن 

                                                 
272

 .212أشغال وتوصيات  المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية،  م س، ص  - 
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اله جوانب إيجابية لكال االختيارين المشار إليهما أع وفي الختام يالحظ أن

معطيات واإلحصائيات يين الحنجاح أي منهما رهين بالعمل على تن إوأخرى سلبية و

األراضي الجماعية عن طريق وتصفية الوضعية القانونية لكل   المتعلقة بكل جماعة

التحديد اإلداري والتحفيظ، زيادة على وضع لوائح ذوي الحقوق بشكل نهائي وإشراك 

 .جميع الفعاليات ذكورا وإناثا

والتعديل الثاني المتعلق باإلصالح  تجاهاال أنأرى  حسب اعتقاديإال أنه 

كحل  قرب إلى القابلية على مستوى الواقع العملياألللقوانين وتجاوز األعراف هو 

بسنة هللا سبحانه وتعالى في  اقتضاءوذلك ، األول االتجاهمرحلي للوصول إلى فكرة 

 12األحكام، وكذا إلى ما ذهب إليه المشرع في إطار ظهير بعض يع التدرج في تشر

 –في األراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري  ستثمارباالالمتعلق  9161ز ويولي

 مع إرفاق ذلك –إليها سابقا حلول لمختلف المشاكل التي أشرنا على أساس إيجاد ال

مشهود لهم ، ولة بمختلف أعرافهالكل منطقة تكون لهم الدراية الكامبتعيين لجن محلية 

تحسيسية مع ذوي الحقوق قاءات بالرزانة  والحكمة في حل المشاكل من أجل عقد عدة ل

 ميتهودمردوتأثيره على  االستغاللمن  النحوهذا على  االستمرارلتوعيتهم بخطورة 

 االنتفاع، وبالنسبة ألصحاب تمدهالناتجة عن تقسيم الدوري بالنسبة للجماعات التي تع

ح ، إضافة إلى حصر لوائالك الذكورالدائم نتيجة تقسيمه عدة مرات من طرف ورثة اله

مختلف شرائحها جماعات الساللية بعدم التميز بين ذوي الحقوق وإقناع أفراد ال

عن طريق تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية في اإلرث، يمكن حينئذ التفكير  االجتماعية

 .األول االتجاهفي فكرة التمليك التي نادى بها 

 النظام التعاوني: الثالث المطلب

وني الدولي المنعقد في شهر للحلف التعا(  19) عرف المؤتمر الواحد والثالثون

 مجموعة مستقلة " بانجلترا التعاونية في إطارها العام على أنها بمانشستر 9112شتنبر

بطواعية فيما بينهم لتلبية طموحاتهم وحاجياتهم االقتصادية  جتمعوااشخاص األ من



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 119 

 

لكية الجماعية وتمارس واالجتماعية والثقافية المشتركة بواسطة مقاولة تعتمد على الم

"سلطاتها بصفة ديمقراطية
273
. 

التعاونية الفالحية بشكل خاص على أنها  G. BELONCLEوعرف 

مجموعة من الفالحين المجتمعين بشكل إرادي من أجل بلوغ استغالل مشترك "

لألراضي الفالحية المملوكة لهم أو المستغلة من طرفهم وذلك عن طريق إنشاء مقاولة 

ا ديمقراطيا، يساهم هؤالء بأنصبة متساوية في رأسمالها ويتضامنون في مسيرة تسيير

الفالحية بينهم بشكل  تحمل األخطار المهددة لها، كما يعملون على توزيع المنتوجات

"عادل
274
. 

 مؤسسة التعاونية تقوم علىن المشار إليهما أعاله يالحظ أن من خالل التعريفي

الممارسة  الديمقراطيةاختيارية، السلطة ضوية أن الع: مجموعة من المبادئ تتمثل في

 .من طرف األعضاء، االستقالل الذاتي والتحرر، المشاركة االقتصادية لألعضاء

وعليه إذا كان القطاع التعاوني قد حقق نتائج مهمة في مجاالت مختلفة فإنه يثار 

لجماعية التي راضي االتساؤل هنا حول آفاقه المستقبلية بين ذوي الحقوق المستغلين لأل

 .ينتفعون بها

ل قب (الفقرة األولى)سوف نعالج في البداية النظام التعاوني بالمغرب وأشكاله لذا 

 (ثانيةالفقرة ال)ننتقل إلى المشاكل التي تعيق تطوره  أن

 النظام التعاوني بالمغرب وأشكاله: لىالفقرة األو

وفي سلوكه منذ العصور القديمة استند المغرب في تنظيمه االقتصادي 

االجتماعي على العمل التعاوني، وذلك استجابة للضروريات التي كان يفرضها الواقع 

 ،وتنفيذا للتعاليم اإلسالمية التي تجعل من التعاون منهجا وطريقا للعيش وأسلوب للتفكير

                                                 
273

 .12، ص8002-8004أورده ابن إدريس الجياللي ، االقتصاد االجتماعي ، مطبعة سجلماسة بمكناس ، طبعة  - 
274

 - G BELLONCLE, anthropologie appliquée et développement associatif, édition 

l,homatton, paris  1993.   

  212أورده عبد الكريم بالزاع، م س،
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اونية تقليدية وهي تع "أكوك"صيغ التعاونيات التقليدية  التي عرفها المغرب نجد ومن 

 ،ن المياه فيهزجل بناء سد لخأنيون يتعاونون من الفالحين المع وم على أنللسقي تق

ن كانت قليلة أو كل حسب إا بالتساوي وتتوزع بعد ذلك على حقول المساهمين إم

كانت كافيةن إحاجياته 
275

اإلنتاج  فقد عرف المغرب نظاما تعاونيا آخر  لأما في مجا، 

يمارس في البوادي المغربية خاصة في ال يزال  رزة وهو شكل آخييسمى نظام التو

منطقة تافياللت، بحيث يقوم أفراد القصر أو الدوار أو الجماعة بتقديم خدمة جماعية 

الثمار أو بناء  جني ميدان الحرث أو الحصاد  أولمن يحتاجها أو لمن يطلبها سواء في 

 .ند الحاجة منزل أو أي نشاط آخر على أن  يتولى هو اآلخر بدوره تقديم المساعدة ع

عبيرات وتجليات كما تجدر اإلشارة إلى أن  هناك طرق أخرى للتعاون اتخذت ت

"لوزيعة "،"النوبة"، "اكدال "،"راديڭأ"عديدة منها 
276
. 

 9191بهذا الوضع استمر العمل التعاوني إلى غاية دخول الحماية الفرنسية سنة 

ها حركة التعاونية مع ذلك مناللتعاوني بمفهومه العصري، غير أن التي اعتمدت العمل ا

 .م مع طموحات المستعمرمنها ما تم دحضه لينسجوهذا  ناإلى يوم مازال معموال به

نيات إلى حدود فكان في بداية أول األمر غير مسموح للمغاربة بتأسيس تعاو

هذا المنحى الذي يهدف إلى السماح للمغاربة بإنشاء تعاونيات لم إال أن  ،9117سنة 

ق أهداف يمنه تحسين وضعية الفالحين بقدر ما كان الهدف منه تحقيكن الهدف 

، نذكر منها على الخصوص الرفع من إنتاج المواد الغذائية لمواجهة اقتصادية وسياسية

 آنذاك ظروف الحرب العالمية الثانية الوشيكة
277
. 

مع  ابعد هذه  المرحلة وضعت نصوص جديدة لتنظيم الحركة التعاونية، غير أنه

صدور تشريعات لمواكبة ظلت في جمود نسبي ولم  تتطور إال إبان االستقالل وذلك 

                                                 
275

 .2ابن إدريس الجياللي، م س، ص  - 
276

 .222-220انظر في هذا اإلطار عبد الكريم بالزاع، م س،  - 

 .6إلى 4 ابن إدريس الجياللي، م س، ص -      
277

 .42ابن إدريس الجياللي، م س، ص  -  

 . 2242إلى  2212تجدر اإلشارة إلى أن  الحرب العالمية الثانية امتدت بين  -       
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هذا التطور
278

11-41، خاصة القانون رقم 
279

الذي جاء بعدة مبادئ تتميز عن  

سابقاتها بكثير من الخصائص تجلت في األخذ بعين االعتبار التصورات التي طبعت 

 :تمثلت في ساسية في عملية التنميةالعمل التعاوني والتي جعلت البعد التشاركي ركيزة أ

 :تدعيم المهمة االقتصادية للتعاونيات عبر مجموعة من اإلجراءات أهمها  *

 .ربط مساهمة الفرد في تكوين رأسمال التعاونية  بقدر االستفادة منها -

 .إقرار إعفاءات ضريبية هامة لفائدة التعاونية -

 :ريقتدعيم الوظيفة االجتماعية للتعاونية عن ط *

إحداث صندوق لتكوين األعضاء يمول عن طريق االقتطاع من فوائد  -

 .التعاونيات 

إسناد مهمة التكوين والتربية وتحقيق مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين إلى  -

 .مكتب تنمية التعاون

تحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية للمتعاونين وتشجيع الروح التعاونية  -

 .األعضاءلدى هؤالء 

وضع إطار قانوني موحد وشامل لكل أصناف التعاونيات من حيث المبادئ * 

العامة، باستثناء تعاونيات اإلصالح الزراعي التي احتفظت باإلطار القانوني القديم 

نظرا لخصوصيات هذه العملية
280
. 

وموازاة مع هذا أقدم المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بالحوز بتعاون مع 

على إحداث وحدات إنتاجية في  قليمية وممثلي الجماعات السالليةاإل السلطات

                                                 
278

 .وما بعدها  41لالطالع على تطور الحركة التعاونية انظر ابن إدريس الجياللي، م س، ص  - 
279

المحدد  84-21بتنفيذ القانون رقم ( 2224أكتوبر  2)2402م محر 2الصادر في  2-21 -886الظهير الشريف رقم  - 

-21-266للنظام األساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، كما تم تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

، ص (2221شتنبر  22) 2424األول  89 – 4880،ج ر عدد (2221شتنبر 20) 2424ربيع األول  88الصادر في  2

 6) 2424ربيع اآلخر   -4881، ج ر عدد (2221شتنبر  88)الصادر في  8-22-424كما تم تتميمه بالمرسوم رقم .  2686

 .2281، ص (2221أكتوبر 
280

ذي  88بتاريخ  2.98.892تعاونيات اإلصالح الزراعي هي مؤسسة أحدثت بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  - 

 .1869، ص (2291شتنبر  86) 2121شعبان  89، بتاريخ  92/1، ج ر عدد (2298دجنبر  82) 2128القعدة 
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خل تعاونيات اإلصالح األراضي الجماعية المسقية من فئة خمس هكتارات، تجمعت دا

قع بدائرة  الحوز تستفيدين في أراضي جماعية مختلفة عدد مهم من الم تالزراعي ضم

(تساوت العليا)
281
. 

اإليجابي للنظام التعاوني وما كان له من فائدة  وإلعطاء فكرة واقعية عن الدور

شير ن للجماعات الساللية بالمغرب نفي الرفع من اإلنتاج الفالحي لذوي الحقوق التابعي

حيى المتواجدة بدائرة تعاونية السعادة التابعة للعقار الجماعي أوالد ية ربتجإلى 

 4.62 و صة للزراعةمخص 101.12منها  هكتار 192تبلغ مساحتها التي تارودانت، 

منخرط  79ية هكتار مخصصة للرعي المشترك بين ذوي الحقوق وتضم هذه التعاون

فالحية كبناء محطة مت هذه التعاونية بتجهيزات هيدروقا ، حيثوكلهم من ذوي الحقوق

كما قامت بشراء  ،لجمع المياه وأخرى للصرف وضخ المياه وثالث قنوات للرش

والحصاد والتسميد وتملك هذه وآالت الزرع  لجراراتانيكية فالحية كامعدات ميك

ويبلغ اإلنتاج الفالحي برسم الموسم الفالحي  ،من األبقار ارأس 114التعاونية 

في  16، القمح الطري طار في الهكتارقن 12القمح الصلب  :ما يلي 9119/9111

لهذه  اإلنتاج الحليبي قنطار في الهكتار، زيادة على أن 970البطاطس  ،الهكتار

لتر 971479التعاونية يصل إلى 
282
. 

وصفوة القول يتضح أن  استغالل األراضي الجماعية في إطار التعاونيات من 

قبل ذوي الحقوق حقق نتائج إيجابية بخصوص تطوير أساليب الري والرفع من قيمة 

اإلنتاج، الشيء الذي سينعكس إيجابا على وضعية ذوي الحقوق واالقتصاد الوطني 

م، ألن الظرفية الراهنة تقتضي ضرورة توفر جودة عالية في المنتوج في ظل بشكل عا

 .التنافسية العالمية الحادة في األسواق

                                                 
281

عبد اللطيف الفحلي، العقار بمنطقة الحوز وإشكاليات االستثمار، مساهمة  في ندوة العقار واالستثمار المنعقدة بكلية  - 

 .22-22الحقوق بمراكش، م س، ص 
282

 .224-221س، ص  أشار إلى هذه التجربة،عبد الكريم بالزاع، م  - 
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هناك العديد من  يجابية التي أشرنا إليها إال أنأنه رغم النتائج اإل غير

الصعوبات التي مازالت تعيق التعاونيات للوصول إلى أبعاد تنموية وإسهامات قوية 

 .لمغربباالحقيقية ضمن المنظومة العقارية ي الجماعية توازي قيمتها لألراض

 الصعوبات المرتبطة بتطبيق نظام التعاونيات: الفقرة الثانية

من بين الصعوبات التي تعيق تطبيق نظام التعاونيات في ظل األوضاع الراهنة 

 :ألراضي الجموع نجد

يقضي في فصله  (9191أبريل  17) فكون الظهير المنظم لهاته األراضي -

الرابع على عدم قابلية األراضي الجماعية للتفويت والحجز يقف عائقا أمام إمكانية 

الوطني للقرض  الحصول على القروض من مؤسسات االئتمان وعلى رأسها الصندوق

ح على أساسها هذه القروض إمكانية الضمانات التي ستمن الفالحي، حيث تثار

اء وال يملكون ضمانات أخرى لتقديمها رقوق من الفقن غالبية ذوي الحأخصوصا و

 .لذلك 

، حيث الزال هذا ي للمتعاونينجل تجسيد التعاون الفعلأانعدام المساهمة من  -

كما أنه ال يخلوا من شوائب تتجلى في  ،الكافي والمساعدات يفتقر للتأطيرالمجال 

تسيير  لىمشرفين عار اليق مختلفة في اختطخالت بعض األجهزة اإلدارية وبمناتد

بعض التعاونيات الفالحية
283
. 

العرف الذي يقضي بمنع المرأة من االنتفاع في األراضي الجماعية يعتبر أن   -

 .أكبر عائق للنهوض بالقطاع التعاوني

في وجه كل تجديد أو تطوير في يقف أن الفالح في أغلب الجماعات الساللية  -

كما  ،صعوبة للظروف المستجدة في هذا الميدانالميدان الفالحي، فهو ال يستجيب إال ب

                                                 
283

بريك عبودي، عوامل مزمنة، عوامل طبيعية تعيق تطور النشاط الفالحي واالقتصادي  بالمنطقة، منشور على الموقع    - 

http://www.benguern.net   02/02/8002تاريخ الولوج إلى الموقع. 

http://www.benguern.net/
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ل نه تغلب عليه النزعة الفردية إذ يفضل االعتماد على وسائله الفردية الخاصة الستغالأ

فالحية اتحقوقه بدل االنخراط في تعاوني
284
. 

ورغم كل شيء يبقى نظام التعاونية شكل جيد لتنمية أراضي الجموع خصوصا 

األراضي، فقط يجب توجيهه التوجيه الحسن وتكوين في ظل األوضاع الراهنة لهذه 

ق كل المطروحة، زيادة على إيجاد طرأطره حتى يصبحوا قادرين على مواجهة المشا

 تطلبمعينة للحصول على قروض باسم التعاونية وتنظيم المراقبة الداخلية التي ت

لى قبل الوصول إوجوب تعيين مراقبين من بين أعضائها تكون مهمتهم الوقاية 

 .التي قد تعرقل السير العادي للتعاونيات صعوباتالمعالجة لبعض ال

 

                                                 
284

 210عبد الكريم بالزاع، م س، ص  - 
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 :خاتمة
من خالل محاولة دراسة أراضي الجماعات الساللية، أن النظام  لي لقد تبين

أو غيره من الظهائر المعدلة و المتممة له،  9191أبريل  17الذي يحكمها سواء ظهير 

ارات أخرى مع وزارة الداخلية، أو تلك الصادرة بشراكة وز روكذا مختلف المناشي

التي صدرت عن هذه األخيرة لوحدها باعتبارها الجهة الوصية على هذه األراضي، 

وقدرتها على استيعاب المتغيرات التي يعرفها المجتمع  افإن الواقع أثبت عدم  نجاعته

 . المغربي

كفل العمل على إيجاد حلول بديلة من شأنها أن ت لذا وجب على المشرع

االستغالل األنجع لألراضي الساللية عن طريق التفكير في التدرج من االنتقال من 

انتفاع  القبائل باألرض حسب جماعي الساللي في مشكله الحالي ونظام الملك ال

األعراف والتقاليد وتكريس بعضها أيضا في مختلف الظهائر والمناشير التي تم 

 .ري الخاصإصدارها بخصوصه إلى نظام الملك العقا

إال أنه وإن كان هذا الرهان يبقى صعب المنال في الوقت الحالي نظرا لحساسية 

نظام األراضي الجماعية من الناحية السياسية واالجتماعية التي يثيرها لدى ذوي 

الحقوق، فإنه كحل مرحلي وأمام الحاجة الملحة إلدماج هذا الرصيد العقاري في التنمية 

ضيات بناءة تمكن ذوي الحقوق من تحسين استغالل األراضي يجب اإلتيان بعدة مقت

التي تؤول إليهم بما يعود عليهم بالنفع وينسجم مع الطموح التنموي الذي يحدوا 

 .المغرب ككل

ونظرا لتداخل المشاكل وتشعبها بخصوص هذا النظام العقاري سأعمل بدوري 

ظري حلوال قد تساهم بطرح بعض االقتراحات المتواضعة التي أعتبرها من وجهة ن

 :نوعا ما في تحسين تدبير واستثمار األراضي الجماعية

حصر لوائح ذوي الحقوق بالنسبة للجماعات التي تعتمد القسمة الدورية،  -

والقيام بتقسيمها على أساس قسمة دائمة كمرحلة  ةوالعمل على التخلي عن هذه األخير



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 126 

 

بمستوى الحياة لدى الفالحين و أولى، ألن هذا الوضع لم يعد يتالءم  والنهوض 

 .مساهمتها في التنمية االقتصادية الحديثة

مقتضياتها على قراءة واقعية لمختلف   العمل على صياغة مدونة شاملة ترتكز -

تصورات وتوجهات ومقترحات المجموعات والكيانات البشرية بالقبائل والعشائر 

يمكن أن تكون فاعلة بدون الرجوع الساللية، ألن أي مقتضيات قانونية يمكن سنها ال 

كما أنه يجب االبتعاد عن تأسيس (. الجماعات المستغلة لهذه األراضي )إلى القاعدة 

بعض المقتضيات المهمة التي قد تكون مرافقة لها بمناشير كما هو شأن الوضع الحالي 

ليس لها إال  ألن هذه األخيرة ال يكون لها طابع اإللزام بالنسبة للقضاة، على اعتبار أنه

مفعول تنظيمي داخلي، األمر الذي يجعل القضاة غير ملزمين بتطبيقها خصوصا في 

 .ظل المبدأ القاضي بفصل السلط

يجب رفع الوصاية على األراضي الجماعية مع االحتفاظ بمؤسسة جماعة  -

النواب أو جمعية المندوبين وإعطائها صالحيات واسعة إضافة إلى اختصاصاتها 

تسمح لها بالدفاع عن حقوقها  دون انتظار إذن مجلس الوصاية الذي يجب  اإلدارية

إلغائه، ومنحها دور تحكيمي أكثر فاعلية تسمح لها بالنظر في النزاعات القائمة بين 

أعضاء جماعة حول عقار تمت تصفيته قانونيا بوضع رسم عقاري أو بالمصادقة على 

قائمة بين جماعة والغير الذي يدعي حق تحديد إداري في اسم الجماعة، والنزاعات ال

التصرف في عقار لم ينازع الطرفان في صفته الجماعية كلما ارتأى األطراف عرض 

نزاعهم على جماعة النواب، وذلك بإتباع إجراءات بسيطة مع احترام مختلف القواعد 

ا التي أسلفنا ذكره 1007مارس  04الصادرة بتاريخ  11التي جاءت بها الدورية رقم 

بخصوص أجل البث في النزاع والتبليغات والقيام بمجموعة من اإلجراءات من سماع 

للشهود وأداء اليمين، وأن يتم التحكيم باللغة العامية التي تسود كل منطقة إن اقتضى 

غرفة ) مع السماح بإمكانية الطعن في مختلف قراراتها أمام هيئة قضائية.األمر ذلك

نطاق كل محكمة ابتدائية يشمل نطاقها  داخلض تعين لهذا الغر( تخصص لذلك

الجماعات الساللية المعنية، وذلك وفق إجراءات بسيطة عن تلك المتبعة في المساطر 
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العادية تفاديا لتعقيداتها وطول إجراءاتها، حيث تقضي بحكمها إنتهائيا وال يقبل أي 

 .شكل من أشكال الطعون األخرى، ويكون قابال للتنفيذ بمجرد صدوره

أما في مختلف النزاعات األخرى التي ال تدخل في نطاق الحالتين أعاله وما إذا 

ارتأى األطراف عدم عرض نزاعهم بخصوص هاتين األخيرتين على جماعة النواب، 

فإنه يجب أن ينعقد االختصاص للمحكمة االبتدائية، ويتم إتباع اإلجراءات المنصوص 

  .                عليها في إطار ق م م

متابعة التسوية القانونية لألراضي الجماعية التي الزالت وضعيتها القانونية لم  -

 .          تحدد بشكل دقيق بعد عن طريق التحديد اإلداري أو التحفيظ

االهتمام باألراضي الرعوية والغابوية عن طريق التشجير ووضع ضوابط   - 

                            .          محددة للرعي تراعي خصوصيات المحافظة على البيئة
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 الئحة المراجع المعتمدة

 المراجع باللغة العربية*

 المراجع العامة

ابن إدريس الجياللي، االقتصاد االجتماعي، مطبعة سجلماسة مكناس، طبعة  -

1001-1002. 

لماسة مكناس، حمد أجعون، محاضرات في القضاء اإلداري، مطبعة سجأ -

 .1007-1006طبعة 

، مطبعة 9أحمد أرحموش، القوانين العرفية األمازيغية  إيزرفان  إيمازيغن،ج  -

 .1009أمبريال الرباط ، الطبعة األولى 

دون ذكر ) أحمد السنيهجي، الوجيز في القانون اإلداري المغربي والمقارن، -

 .9114، طبعة (المطبعة

وآخرون، القانون اإلداري المغربي،  إدريس البصري، مشيل روسي، -

 . 9144المطبعة الملكية، الطبعة األولى 

إدريس السماحي، القانون المدني الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري،  -

 .1001مطبعة امبريزار مكناس، الطبعة األولى 

إدريس الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة دار النشر  -

 .1007جسور وجدة، الطبعة الثانية ال

الحسين الخالدي، التحديد اإلداري، بحث في إطار الدورة التدريبية المنظمة  -

 1و  9117أبريل  91إلى  1لفائدة المحافظين المساعدين خالل الفترة الممتدة بين 

   9117يوليوز  1يونيو إلى 

التحفيظ العقاري البكاي، عبد العلي دقوقي، محاضرات في نظام المعزوز  -

 .1006والضمانات العينية الشخصية، مطبعة سجلماسة مكناس، طبعة 
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 .9141الملك الراحل الحسن الثاني، التحدي، المطبعة الملكية، الطبعة الثانية  -

الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح  -

 .م1000 -هـ 9119لى الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األو

بنيونس المرزوقي، المصطلحات القانونية، مطبعة وجدة انتر نشر، طبعة  -

9114. 

واقع الحال  ومطلب التنمية، مكتبة : جمال خلوق، التدبير الترابي بالمغرب  -

 .1001الرشاد سطات، الطبعة األولى فبراير 

ل وجدة، طبعة هالدنيا مباركة، المدخل لدراسة القانون الوضعي، مطبعة ال -

1006- 1007. 

عبد الرحمان البكريوي، التعمير بين المركزية والالمركزية، مطبعة النجاح  -

 .9111الجديدة، الطبعة األولى

، 1001-9119عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس األعلى في التحفيظ من سنة  -

 . 1001مطبعة الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى ال

إلى  9114زيز توفيق، قضاء المجلس األعلى في القسمة من سنة عبد الع -

 .1001-9112، الجزء الثاني، المطبعة الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى 1001

عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، مطبعة الجسور وجدة، طبعة  -

1006  . 

المركز الثقافي العربي، الناشر ، عبد العلي العبودي، الحيازة فقها وقانونا -

 . 9116الطبعة االولى

دمحم ابن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين اإلشهار  -

 .1001االقتصادي، منشورات عكاظ الرباط ماي -العقاري والتخطيط االجتماعي
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دمحم القدوري، حيازة العقار وحيازة المنافع في ضوء الفقه المالكي والتشريع و  -

 .م1002/ ه 9116القضاء المغربي، نشر و توزيع دار األمان الرباط، الطبعة األولى 

دمحم الكشبور، القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة،  - 

 .  9116طبعة 

دمحم بن صالح الصوفي، الحقوق العرفية العينية اإلسالمية، دار القلم للنشر  -

 .1002طبعة الثانية والتوزيع الرباط، ال

دمحم بونبات، الحماية القانونية لمكتري األراضي الفالحية دراسة مقارنة،  -

 .9114-9117المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، السنة 

، (ذكر المطبعة ندو)دمحم تقي هللا الشيخ ماء العينين، المصطلحات القانونية،  -

 .م 1009/ه9119طبعة

ية العقارية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة المعارف دمحم خيري، حماية الملك -

 .1009الجديدة الرباط، طبعة

 نشر وتوزيع مكتبة الطالب، التحفيظ العقاري في المغرب، دمحم مهدي الجم، -

 .9140الطبعة الثانية 

أحمد أجعون، إعداد التراب الوطني والتعمير، مطبعة  -مصطفى معمر -

 .1006-1002سجلماسة مكناس، طبعة 

منشور قسم الشؤون القروية، عمالة مكناس، والية جهة مكناس تافياللت  -

1001. 
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 المراجع الخاصة 

محاولة لدراسة بنيتها السياسية : عبد الكريم بالزاع،أراضي الجموع -

واالجتماعية ودورها في التنمية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة االولى 

9114. 

رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المطبعة والوراقة عبد الوهاب  -

 .9111الوطنية، الطبعة األولى 

وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، أشغال وتوصيات المناظرة الوطنية  -

 .9112دجنبر  6و 2حول األراضي الجماعية التي انعقدت بالرباط يومي 

 .9112قروية، دليل األراضي الجماعية وزارة الداخلية، مديرية الشؤون ال -

وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، دليل كراء األراضي الجماعية،  -

 . 1007دجنبر 

وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، دليل نائب األراضي الجماعية،  -

 .1004مارس 

 األطروحات والرسائل

اضي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات البكوري دمحم، الدولة وسياسة توزيع األر -

العليا المعمقة في القانون العام، وحدة علم السياسة والقانون الدستوري، كلية الحقوق 

 .1001-1001الرباط، السنة الجامعية  ،جامعة دمحم الخامس ،أكدال

أنس بن حليمة، تصميم تهيئة مدينة القنيطرة وإكراهات تنظيم المجال  -

دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون العام، وحدة الحضري، رسالة لنيل 

جامعة دمحم  ،التكوين والبحث والتكوين العقار والتعمير واإلسكان، كلية الحقوق أكدال

 .1007-1006الرباط، السنة الجامعية  ،الخامس
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جواد الهروس، الحيازة واالستحقاق في الفقه المالكي والقانون المغربي،  -

كلية  ل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قسم الدراسات العليا، وحدة المعامالت،رسالة لني

 .1001-1009جامعة القرويين بفاس، السنة الجامعية  ،الشريعة

، االستثمار العقاري في قطاع اإلسكان بالمغرب، رسالة دعبد القادر بوحام -

حدة التكوين والبحث في لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في القانون الخاص، و

-1001جامعة دمحم األول، وجدة، السنة الجامعية  ،قانون العقود والعقار، كلية الحقوق

1002 . 

، إثبات ملكية العقار في القانون المغربي، أطروحة يعبد اللطيف الود ناس -

جامعة القاضي عياض،  ،كلية الحقوق لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،

 .1009-1000لسنة الجامعية مراكش، ا

، العقار والتنمية الحضرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يدمحم الو كار -

-9141جامعة دمحم الخامس، الرباط، السنة الجامعية  ،في القانون الخاص، كلية الحقوق

9142.               

المسلك  مصطفى الحيمر، األراضي الجماعية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم -

 .9171 -9171العالي بالمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية بالرباط، السنة الدراسية 

كنيريو، السكن الحضري ومشكل العقار بالمغرب، بحث لنيل دبلوم  منصف -

كلية  الدراسات العليا المعمقة بوجدة البحث والتكوين في العقار والتعمير واإلسكان،

 .1002-1001خامس، الرباط، السنة الجامعية جامعة دمحم ال ،الحقوق أكدال

يوسف بن طامة، الحيازة الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي، رسالة  -

و البحث قانون  لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين

 . 1001/1002امعية وجدة، السنة الج جامعة دمحم األول، ،كلية الحقوق ،ـود والعقارالعق
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يونس رياض، العقار غير المحفظ  بين النظام القانوني والواقع العملي، رسالة  -

لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية 

 .1001-1009مراكش ، السنة الجامعية ، جامعة القاضي عياض، الحقوق

  المقاالت والندوات

راهيم فكري، األمالك الجماعية مميزاتها الحقوقية وطبيعتها المادية، إب -

مساهمة في ندوة األنظمة العقارية بالمغرب،نظمت من طرف مركز الدراسات 

  .             1001أبريل  6و  2القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

نظمة العقارية، مساهمة في أعمال أحمد الداودي، ارتباط نظام التحفيظ  باأل -

الندوة الوطنية التي نظمت الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق  بمراكش 

 .، تحت عنوان سياسة التحفيظ العقاري في المغرب 1004أبريل  91و94يومي 

أحمد المريني، وضعية الهياكل واألنظمة العقارية الفالحية بالمغرب، مساهمة  -

ي ندوة األنظمة العقارية بالمغرب، نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ف

  .1001أبريل  6و2كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش يومي 

،األراضي الجماعية بالمغرب خلفيتها التاريخية ومشكالتها يالصغير الوكيل -

  .1002الحالية، مجلة القسطاس، العدد الخامس، يونيو 

طبعة  الوصل، جمعة محمود الزريقي، تحديد العقار، منشور على مجلة  صلة -

 .6العدد،9147

سعيدة أبلق، الوضعية القانونية ألراضي الجموع ومدى مساهمتها في التنمية،  -

 . 16العدد  ،(دون ذكر المطبعة)مجلة المحامي، 

لجموع سمير آيت رجدال، خصوصيات المنازعات العقارية، أراضي ا -

 . 1007نموذجا، مجلة البحوث، العدد السابع 
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شعيب علباقي، طرد محتل بغير سبب قانوني بالطريقة االستعجالية، مجلة  -

 .9119الميادين، العدد السابع، السنة 

مساهمة في ندوة العقار  عبد العزيز بلقزيز، العقار والتنمية المستدامة، -

المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب واالستثمار، ضمن أشغال اليوم الدراسي 

الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية المدنية 

 .1001يونيو  91والعقارية بكلية الحقوق مراكش، 

عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة ألراضي الجموع، مجلة  -

 .16دد الع  ،(دون ذكر المطبعة)المحامي،

مساهمة في  عبد اللطيف الفحلي، العقار بمنطقة الحوز وإشكاليات االستثمار، -

ندوة العقار واالستثمار، ضمن أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم 

الحوز والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات 

 .1001يونيو  91الحقوق مراكش، القانونية المدنية والعقارية بكلية 

عبد الوهاب رافع، النظام القانوني ألراضي الجموع واإلشكاالت التي  -

  ،(دون ذكر المطبعة)يطرحها على صعيد استغاللها والتقاضي بشأنها، مجلة المحامي،

 .16عدد 

عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات الساللية، مساهمة في  -

التي نظمت من طرف مركز الدراسات القانونية  ة العقارية في المغربندوة األنظم

 .                                    1001أبريل  6و  2المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

عبد الوهاب رافع، نظام األراضي الجماعية بالمغرب، المجلة المغربية  -

 .11، العدد 9111ة لالقتصاد والقانون المقارن، السن

عالل أبا حنيني، األرضي الجماعية كأداة للتنمية، مقال منشور بمجلة  -

 .16العدد ،(دون ذكر المطبعة)المحامي، 
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دمحم الحمداني، المنازعات القضائية حول أراضي الجموع، مجلة  -

 .16عدد  ،(دون ذكر المطبعة)المحامي،

، مساهمة في ندوة العقار دمحم السهل، األراضي الجماعية واالستثمار -

واالستثمار، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب 

الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية المدنية 

 .1001يونيو  91والعقارية بكلية الحقوق مراكش، 

د األنظمة ومتطلبات التنمية ، العقار بين االزدواجية وتعديدمحم الوكار -

،نظمت من طرف مركز الحضرية مساهمة في ندوة األنظمة العقارية في المغرب

 .1001أبريل  6و 2الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

دمحم بخنيف، إشكالية التنمية العقارية بإقليم تاوريرت، مساهمة في ندوة العقار  -

ثمار ضمن أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث واالست

لنيل الدكتوراه  ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق، 

 .1006ماي  10-91جامعة دمحم األول وجدة يومي 

، 1العدد دمحم مومن، معيقات االستثمار في أراضي الجموع، مجلة المحاكمة،  -

 .1007أكتوبر

مساهمة في ندوة العقار  مصطفى دهرور، تمويل تفويت واقتناء العقار، -

واالستثمار، ضمن أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب 

الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية المدنية 

 .1001يونيو  91ق مراكش، والعقارية بكلية الحقو

موالي عبد السالم شكري، صالبة األنظمة العقارية  الخاصة  وتأثيرها على  -

التي نظمت من  مسار التنمية العمرانية، مساهمة في ندوة األنظمة العقارية في المغرب

 6و  2طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

 .                                    1001أبريل 



 أراضي الجماعات الساللية بين الواقع واآلفاق

 

 137 

 

يوسف اليحياوي، الطبيعة القانونية للمنشور، المجلة المغربية للمنازعات  -

 .4/1004القانونية العدد السابع، 

 المراجع باللغة الفرنسية  *

-Le hieutenant colonel, huot, les terres collectives du Maroc 

et la colonisation européenne, édition  paris1923. 

 - Paul decroux, droit foncier marocain, édition la porte, 

imprimé les peresses des éditions marocains et internationales, 

Tanger 1977. 

 المواقع االلكترونية
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-   http://www.tanmia.ma  02/04/1001تاريخ الولوج إليه. 

-  http// boukhnif. Maktoobblog.com  01/90/1001تاريخ الولوج إليه. 
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14/04/1001. 
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-  08,maktoobblog.com//www.aboullal20http،  تاريخ الولوج إليه

10/07/1001. 
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