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ملدمت
جاصي اإلال٨يت الٗ٣اعيت صوعا ٗٞاال في جدغي ٪عجلت الخىميت ،والض ٘ٞب٣اَغة الا٢خهاص الىَني ،و حٗخبر
صٖامت ؤؾاؾيت لدصجي٘ الاؾدشماع واهُال ١اإلاكاعي٘ الخىمىيت٦ ،ما حؿاهم في الخىميت الا٢خهاصيت الكاملت
و جد٣ي ٤الؿلم والاؾخ٣غاع الاظخماٖيحن.
والق ٪ؤن ايُالٕ اإلال٨يت الٗ٣اعيت هذظ اإلاممت ،يخىٖ ٠٢ى وظىص بَاع ٢اهىو يىٞغ لمظ اإلال٨يت
ؤعييت نلبت جم ً٨ظمي٘ ألاٞغاص مً الخٗامل ٞحذا ب٩ل ز٣ت واَمئىان .1
ألظل طل ،٪وهذض ٝمىاظمت خب الخمل ٪باٖخباع َبيٗت ُٞغيت في ؤلاوؿانٖ ،2ملذ مٗٓم الضو٫
ٖى وي٘ ٢ىاهحن وؾً بظغاءاث مؿُغيت جًمً اهخ٣ا ٫الٗ٣اع بك٩ل َبيعي بٗيضا ًٖ ٧ل ما مً قإهه
ؤن يًغ بد٣ى ١ألاٞغاص ؤو يازغ ٖى الىٓام الٗام.
ويٗخبر اإلاٛغب مً الضو ٫التي ؤولذ ؤهميت ٢هىي للمل٨يت الٗ٣اعيت ،ويٓمغ طل ٪ظليا خيىما ظٗل
اإلاكغٕ اإلاٛغب مً خ ٤اإلال٨يت خ٣ا صؾخىعيا بهغيذ الىو ،3وؾىه إلاجمىٖت مً ال٣ىاهحن الغاميت
باألؾاؽ بل خمايت هظا الخ ٤مً ٧ل مداولت لالٖخضاء ؤو اإلاؿاؽ به ،لٗل ؤبغػها ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي
اإلاٗض ٫و اإلاخمم بال٣اهىن  ،414.07الظي هو ٞيه اإلاكغٕ ٖى مؿُغة زانت هي مؿُغة الخدٟئ ،التي
حٗض وبد ٤مً ؤهم اإلاؿاَغ ال٣اهىهيت وبخضي الغ٧اثؼ ألاؾاؾيت لخشبيذ اإلال٨يت الٗ٣اعيت.
وبٛيت جىٞحر خمايت ؤ٦بر للمل٨يت الٗ٣اعيت٣ٞ ،ض ؤوظض ال٣ٟه ؤلاؾالم وال٣اهىن الىيعي مجمىٖت مً
آلالياث والؿبل ال٣اهىهيت مً ؤظل جد٣ي ٤طل ،٪ومً بحن هظ الؿبل هجض صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗ٣اعيت

 -1بصعيـ الٟازىعي ،هٓام الخدٟئ الٗ٣اعي و ٤ٞمؿخجضاث ال٣اهىن  ، 14.07ميكىعاث مجلت الخ٣ى" ١ؾلؿلت اإلاٗاع ٝال٣اهىهيت
والً٣اثيت" ،ؤلانضاع الشالض ٖكغَ ،بٗت  ،2013مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ ،م .3
 -2بصعيـ الٟازىعي ،الخ٣ى ١الٗيييت و ٤ٞال٣اهىن ع٢م ،39.08ميكىعاث مجلت الخ٣ى" ١ؾلؿلت اإلاٗاع ٝال٣اهىهيت والً٣اثيت" ،ؤلانضاع
الشاو ٖكغَ ،بٗت  ،2013مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ ،م .9
 -3يىو الٟهل 35مً الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1 .11 .91الهاصع في  27قٗبان  1432اإلاىا 29 ٫ ٤ٞيىليىػ  ،2011بدىٟيظ هو الضؾخىع
اإلايكىع بالجغيضة الغؾميت بخاعيش  28قٗبان  30( 1432يىليىػ ٖ ،)2011ضص  5964م٨غعٖ ،ى ؤهه  " :يًمً ال٣اهىن خ ٤اإلال٨يت .و يمً٨
الخض مً هُا٢ما و مماعؾتذا بمىظب ال٣اهىن ،بطا ا٢خًذ طل ٪مخُلباث الخىميت الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت للبالص .و ال يم ً٨هؼٕ اإلال٨يت بال في
الخاالث و و ٤ٞؤلاظغاءاث التي يىو ٖلحذا ال٣اهىن".
 - 4ال٣اهىن  14.07الهاصع بدىٟيظ الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1.11.177اإلااعر في  25طي الدجت  1432اإلاىا 22 ٫ ٤ٞهىهبر  ،2011وكغ بالجغيضة
الغؾميت بخاعيش  24هىهبر ٖ ،2011ضص  ،5998م .5575
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الٗاصيت ،التي حٗخبر هي ألازغي مً ؤهم الضٖاوي الٗ٣اعيت ٖى ؤلاَال ،١ل٩ىنذا جخٗل ٤بخ٣غيغ مل٨يت ٖ٣اع ؤو
خٖ ٤يني بةؾىاصها بل هظا الُغ ٝؤو طا.5٥
وحٗغ ٝمؿُغة الخدٟئ بإنذا ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت والً٣اثيت بن ا٢خط ى
الخا ،٫التي جغوم جد٣ي ٤خ ٤اإلال٨يت ،وما يغص ٖليه مً جدمالث وخ٣ىٖ ١يييت ؤزغي ،و ٤ٞق٩لياث
وآظا ٫مدضصة جيخهي بةزًاٖه إلَاع ٢اهىو ظضيض ؤو بب٣اثه في ويٗه ألانىي.6
ؤما صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗ٣اعيت الٗاصيت٣ٞ ،ض جم حٗغيٟما بإنذا جل ٪الضٖىي التي يغٗٞما مضعي مل٨يت
ٖ٣اع في مىاظمت الخاثؼ يغم مً زاللما بل الخ٨م باؾخد٣ا٢ه الٗ٣اع بةؾىاص مل٨يخه بليه.7
في هظا ؤلاَاع ،بطا ٧اهذ مٗٓم صٖاوي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ي٩ىن مىيىٖما ٖ٣اع ٚحر مدٖ ،ٟٔى
اٖخباع ؤن الٗ٣اع اإلاد ٟٔججٗله زانيتي الخُمحر والجذاثيت التي جُب٘ الغؾم الٗ٣اعي في مىأي ًٖ ؤي
صٖىي ؤنليت جغم بل اؾخد٣ا٢ه (باؾخصىاء بطا حٗل ٤ألامغ بإعاض ي ألاو٢ا ١الٗامت ؤو اإلال ٪الٗام للضولت)،8
بال ؤهه ٢ض يدضر ؤن ي٩ىن الٗ٣اع في َىع الخدٟئ ،وباإلاىاػاة م٘ طل ٪جشاع صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ظاعيت
ؤمام الً٣اء الٗاصي ؤو يهضع خ٨م نذاج ٞحذا ،وتذم هٟـ الٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓه ،و هظا ما ياصي بل
اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت.
٣ٞض يٗمض ؤخض ؤَغا ٝالجزإ في صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت جسو ٖ٣اعا ما ،بل بيضإ مُلب جدٟئ
لضي اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بٛيت ٞخذ مؿُغة للخدٟئ تذم هٟـ الٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٖليه ،بالغٚم مً
ؤن الضٖىي اإلاظ٧ىعة الػالذ عاثجت ؤمام الً٣اء الٗاصي بما لٗضم نضوع خ٨م ٞحذا ؤو نضوع و٢يام
اإلاد٩ىم ٖليه بالًُٗ ٞيه ،و في خالت نضوع خ٨م ً٢اج نذاج ًٖ الً٣اء الٗاصي في صٖىي الاؾخد٣ا،١
وٖى اٖخباع ؤن الخ٨م هىا يٗخبر ؾىضا للملٞ ،9٪ةطا ٧ان بةم٩ان َالب الخدٟئ ؤن يضٖم مُلبه بمشل

 - 5مدمض باصن ،صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗ٣اعيت ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع،
٧ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت  ،2010-2009م .3
 -6يىؾ ٠مستري ،خمايت الخ٣ى ١الىاعصة ٖى الٗ٣اع في َىع الخدٟئ ،الُبٗت ألاول  ،2016 ،مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ ،م .18
 -7خليمت بيذ اإلاذجىب بً خٟى ،هٓغيت الاؾخد٣ا ١في ال٣اهىن اإلاٛغب  ،صعاؾت م٣اعهت مضٖمت بأعاء ال٣ٟه واظتذاصاث الً٣اء ،صظىبر ،2010
مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ ،م .25
 -8زالض ؾٗيض ،ؤلازباث في اإلاىاػٖاث اإلاضهيت ،يىايغ  ،2014صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الغباٍ ،م .54-53
 - 9يىؾ ٠مستري ،م.ؽ ،م .466
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هظا الخ٨مٞ ،ةهه في م٣ابل طل ،٪يُٗى هٟـ الخ ٤للمخٗغى بإن يايض حٗغيه هى آلازغ بالخ٨م ال٣اض ي
باؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ.
ظضيغ بالظ٦غ ،بل ؤن اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت،
ٖغٞما اإلاٛغب مىظ ٞترة الخمايت بل يىمىا هظا ،10و٢ض ؤزاعث و الػالذ جشحر ه٣اقا خاصا بحن ال٣ٟه والً٣اء
زانت ٖى مؿخىي ؾلُت اإلاداٞـٔ ٖى ألامـال ٥الٗ ٣ــاعيت في مغا٢ـبت الخ٨م الجذاج ال٣اي ـ باؾخــد٣ا١
َالب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى للٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓه والهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ،و٦ظا ٖى مؿخىي
الازخهام الً٣اج بحن اإلاد٨مت الٗاصيت ومد٨مت الخدٟئ.
ويغظ٘ الؿبب في طل ٪بالضعظت ألاول  ،لٗضم وظىص بَاع ٢اهىو يىٓم هظ الاػصواظيت ،خيض ؤن
اإلاكغٕ اإلاٛغب ٖ ،ى الغٚم مً ؤهه ؤصزل مجمىٖت مً الخٗضيالث ٖى ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ،بال ؤهه لم
يىدبه لمظا اإلاىيىٕ.
مً هظا اإلاىُل ،٤يم ً٨ال٣ى ٫ؤن مىيىٕ صعاؾدىا ي٨دس ي ؤهميت بالٛت ،بن ٖى اإلاؿخىي الىٓغي ؤو
ٖى اإلاؿخىي الٗمىيٞ ،مً الىاخيت الىٓغيت ج٨مً ؤهميخه في ٢ـلت ال٨خاباث ال٣ٟميت التي جهل بل خض
الىظعة ،بياٞت لٛياب الىهىم ال٣اهىهيت اإلاىٓمت له ؾىاء في بَاع ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ؤو في بَاع
ال٣ىاٖض الٗامت وهسو بالظ٦غ هىا ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت.
ؤما مً الىاخيت الٗمليتٞ ،خخجى ؤهميت مىيىٕ اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ
وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،في ؤهه يغجبِ بإهم الخ٣ى ١وؤ٢ضؾما ٖى ؤلاَال ١ويخٗل ٤ألامغ بد ٤اإلال٨يت
الٗ٣اعيت ،هظا مً ظمت ،ومً ظمت ؤزغي ٞةن مىيىٕ صعاؾدىا هظا ،يخضزل ٞيه ظماػيً  :ظماػ بصاعي
مخمشل في ظماػ اإلادآٞت الٗ٣اعيت واإلاسر الٗ٣اعي والخغاثُيت ،وظماػ ً٢اج ؾىاء حٗل ٤ألامغ بً٣اء
الخدٟئ ؤو الً٣اء الٗاصي ،وهظا مً قإهه ؤن يسل ٤هىٖا مً الازخال ٝبحن ؤلاصاعة والً٣اء.
اهُال٢ا مً هظ ألاهميت يشحر البدض ؤلاق٩اليت الجىهغيت الخاليت:
بطا ٧اهذ هىا ٥صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت عاثجت ؤمام الً٣اء الٗاصي بكإن ٖ٣اع مٗحن ،وفي هٟـ
الى٢ذ هىا ٥مؿُغة جدٟئ ظاعيت ؤمام اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت تذم هٟـ الٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٖليه،
 -10مدمض زحري ،مؿخجضاث ً٢ايا الخدٟئ الٗ٣اعي في الدكغي٘ اإلاٛغب َ ،بٗت  ،2013مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ ،م .259
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ونضع ؤو ؾيهضع خ٨م نذاج في الضٖىي اإلاكاع بلحذا ٟٞ ،مشل هظ الخاالث  :ما حجيت الخ٨م الً٣اج
الجذاج ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ لٟاثضة ؤخض ألاَغاٖ ٝى مُلب الخدٟئ
وٖى الخٗغى ،وما هي آلازاع اإلاترجبت ًٖ طل٪؟
هظ ؤلاق٩اليت جشحر ظملت مً الدؿائالث الٟغٖيت ،ؤهمما:
 ماهي ؤهم ؤوظه الدكابه و الازخال ٝبحن مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت وصٖىي الاؾخد٣ا١
الٗاصيت؟
 ما مى٧ ٠٢ل مً ال٣ٟه و الً٣اء في هظا اإلاىيىٕ؟
 ما هي آلازاع اإلاترجبت ًٖ هظ الاػصواظيت زانت ٖى مؿخىي الازخهام الً٣اج ؟
 زم ماهي آٞا ١اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت وصٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت؟
بن ؤلاظابت ًٖ هظ الدؿائالث و مٗالجت ؤلاق٩اليت الجىهغيت للمىيىٕ ،ج٣خط ي مىا بضايت الخٗغى
لدجيت الخ٨م الً٣اج الجذاج ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ٖى مُلب الخدٟئ
والخٗغى ،زم حؿليِ الًىء بٗض طلٖ ٪ى آزاع وآٞا ١اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ
وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،مٗخمضيً في طلٖ ٪ى اإلاىهج الخدليىي ،وفي ؤخيان ؤزغي اإلاىهج الى٣ضي.

لظل ،٪اعجإيىا ج٣ؿيم هظا البدض بل ٞهلحن ظاءث جٟانيلمما ٦ما يىي :
الفصل ألاول :حجيت الحكم الجهائي لدعىي الاضتحلاق العادًت الصادر خارج مططزة التحفيظ
الفصل الثاوي :آجار وآفاق اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق
العادًت.
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الفصل ألاول :حجيت الحكم الجهائي لدعىي الاضتحلاق العادًت الصادر خارج مططزة التحفيظ
حٗخبر بق٩اليت حجيت ألاخ٩ام الً٣اثيت الجذاثيت الهاصعة زاعط مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت ،مً بحن
ؤهم ؤلاق٩االث التي جُغخما اإلاىاػٖاث الٗ٣اعيت ،زانت بطا حٗل ٤ألامغ بد٨م ً٢اج نذاج ٢اض ي
باؾخد٣ا ١ؤخض ألاَغا ٝللٗ٣اع ؤو الخ ٤الٗيني اإلاخىاػٕ ٖليه ،والجاعيت بكإهه مؿُغة جدٟئ.
ٞةطا ٧ان اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت يخمخ٘ بؿلُاث ونالخياث واؾٗت في مجا ٫جُبي ٤ههىم
ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىظب ال٣اهىن ع٢م  ،14.07زهىنا ٞيما يخٗل ٤بمغا٢بت الدجج
واإلاؿدىضاث اإلاضل هذا مً ٢بل َالب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى ،هذض ٝجد٣ي ٤الٗضالت وجىٞحر الش٣ت في هٟىؽ
ألاَغا ،ٝبال ؤن ألامغ يسخلٖ ٠ىضما يخم ؤلاصالء بد٨م ً٢اج نذاج ناصع زاعط مؿُغة الخدٟئ في بَاع
صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ،خيض جشحر هظ الخالت الٗضيض مً ؤلاق٩االث.
٣ٞض يضلي ناخب الخ ٤بد٨م ً٢اج نذاج ناصع زاعط مؿُغة الخدٟئ يشبذ اؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع ؤو
الخ ٤اإلاغاص جدٟيٓهٞ ،مل اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت في هظ الخالت ،له نالخيت مغا٢بت هظا الخ٨م
ؾىاء مً خيض الك٩ل؟ ؤومً خيض الجىهغ؟ ؤم ؤهه ملؼم  ِ٣ٞبمغا٢بت الدجج واإلاؿدىضاث ألازغي
اإلا٣ضمت بليه مً ٢بل َالب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى ،صون الخ٨م الجذاج ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع في
بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت؟ اختراما ل٣اٖضة حجيت الص يء اإلا٣ط ي به؟ 11وهل اإلادا ٔٞيخىظب ٖليه
٦ظل ٪بمجغص ؤلاصالء بمشل هظا الخ٨م اإلاايض للخٗغى بإن يغَ ٌٞلب الخدٟئ ،ويٗخبر هظا ألازحر ٚحر
قغعي؟

12

٢بل ؤلاظابت ًٖ هظ الدؿائالث ،ؾىداو ٫مً زال ٫هظا الٟهل في البضايت ،بظغاء م٣اعهت بؿيُت
بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتَ ًٖ ،غي ٤بيان ؤهم ؤوظه الدكابه وؤوظه الازخالٝ
بيجذما (املبحث ألاول)ٖ ،ى ؤن هخُغ ١بٗض طل ٪لدجيت الخ٨م الجذاج ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع زاعط
مؿُغة الخدٟئ ٖى ٧ل مً مُلب الخدٟئ والخٗغى (املبحث الثاوي).

 - 11بىظمٗت ػٞى ،ؤزغ هٓام الخدٟئ ٖى جضاو ٫اإلال٨يت الٗ٣اعيت ،الُبٗت ألاول  ،مُبٗت صاع ال٣لم ،الغباٍ ،م .116
 - 12بىظمٗت ػٞى ،م ؽ ،م .117
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املبحث ألاول :ملارهت بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق العادًت
البض مً ؤلاقاعة في بضايت هظا اإلابدض ،بل ؤهه لً ه٣اعن بحن صٖىي الاؾخد٣ا ١ومؿُغة الخدٟئ
ؤلاصاعيت ل٩ىن اإلااؾؿخحن هىا بٗيضجحن ٧ل البٗض ًٖ بًٗمما البٌٗ ،و بالخالي ٞةن اإلا٣اعهت التي
ؾىٗخمضها في هظا اإلابدض ؾخ٣خهغ ٖ ِ٣ٞى ببغاػ ؤهم ؤوظه الدكابه و ؤهم ؤوظه الازخال ٝبحن صٖىي
الاؾخد٣ا ١و مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت ،ؤي ٖىضما يخم بخالت مل ٠الخدٟئ بل مد٨مت الخدٟئ مً
ؤظل البذ في صخت ؤو ٖضم صخت الخٗغى،
وه٨ظاٞ ،ةطا ٧اهذ مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت جخ٣اَ٘ م٘ صٖىي الاؾخد٣ا ١ؾىاء مً خيض
الُبيٗت ؤو مً خيض الىُاٞ ،١ةهه في اإلا٣ابل ،هجض ؤن هىا ٥مجمىٖت مً الازخالٞاث بحن ٧لخا
اإلااؾؿخحن ،مىيىٖيت و مؿُغيت.
و ٖليه ؾىدىاو ،٫ؤهم ؤوظه الدكابه بحن مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت
(املطلب ألاول) ،زم وؿلِ الًىء بٗض طلٖ ٪ى ؤوظه الازخال ٝبيجذما (املطلب الثاوي).
املطلب ألاول :أوحه التشابه بين مططزة التحفيظ اللضائيت ودعىي الاضتحلاق العادًت
بن ؤهم ما يم ً٨حسجيله بسهىم ؤوظه الدكابه بحن مؿُغة الخدٟئ زال ٫مغخلتذا الً٣اثيت
وصٖىي الاؾخد٣ا ،١هى ؤن ٦الهما بمشابت صٖاوي ٖيييت ٖ٣اعيت ويذضٞان بل خمايت خ ٤اإلال٨يت الٗ٣اعيت،
صون ؤن هيس ى ؤنذما يدكاهذان ٦ظل ٪مً خيض الىُا ١الصخص ي و الىُا ١اإلاىيىعي.
وهظا ما ي٣خط ي مىا بضايت الخضيض ًٖ ،ؤوظه الدكابه بحن اإلااؾؿخحن مً خيض َبيٗتذما (الفلزة
ألاولى) ،زم الخ٩لم ًٖ ؤوظه الدكابه بيجذما مً خيض الىُا(١الفلزة الثاهيت).
الفلزة ألاولى :التشابه مً حيث الطبيعت
٦ما ؤقغها بل طلٞ ،٪مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت هما بمشابت صٖاوي
ٖيييت ٖ٣اعيت (ؤوال)٦ ،ما ؤنذما يذضٞان باألؾاؽ بل خمايت خ ٤اإلال٨يت الٗ٣اعيت (زاهيا).
أوال :دعاوي عيييت علاريت
حٗغ ٝالضٖاوي الٗيييت الٗ٣اعيت ٖمىما بإنذا جل ٪الضٖاوي التي ج٣ام مً َغ ٝمال٣ٖ ٪اع ؤو ناخب
خٖ ٤يني ٖ٣اعي ،يُلب مً زاللما ج٣غيغ خ٣ه في مىاظمت مً يىاػٖه ٞيه ،ؤو يٗخضي ٖليه.13
ٖ -13ىي بً ٖبض الٗؼيؼ بً ٖىي الٗمحريني ،الضٖىي وؾبب الضٖىي في ال٣ٟه ؤلاؾالم و٣ٞه ال٣اهىن اإلاضو  ،صاع الخؿىحن ،صمك ،٤م .42
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وبطا ٧اهذ مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت ،مً الىاخيت اإلابضثيت هي مؿُغة بصاعيت جيخهي ب٣غاع اإلادأٞ
ٖى ألامال ٥الٗ٣اعيت بخدٟئ الٗ٣اع باؾم َالب الخدٟئ ؤو ع ٌٞهظا الخدٟئ ،بال ؤهه ٢ض جخسلل
هظ اإلاؿُغة حٗغياث ،ليدا ٫اإلالٖ ٠ى الً٣اء للبذ ٞيه ،14خيض يديل اإلادا ٔٞفي هظ الخالت اإلال٠
ٖى اإلاد٨مت الابخضاثيت ٢هض البذ في مضي صخت ؤو ٖضم صخت الخٗغى ؤو الخٗغياث اإلا٣ضمت يض
مُلب الخدٟئٞ ،15ماصامذ هظ اإلاغخلت مً مؿُغة الخدٟئ جاصي بل ج٣غيغ خَ ٤غ ٝفي مىاظمت مً
يىاػٖه ٞيه ؤو يٗخضي ٖليه ،واؾدىاصا ٦ظل ٪بل اإلااصة  12مً مضوهت الخ٣ى ١الٗيييت التي ظاء ٞحذا ٧":ل
صٖىي جغم بل اؾخد٣ا ١ؤو خمايت خٖ ٤يني واٖ ٘٢ى ٖ٣اع حٗخبر صٖىي ٖيييت ٖ٣اعيت".16
ٞمظا ياصي بىا بل ال٣ى ٫بإن مؿُغة الخدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيت ؤو ما يٗغ ٝبضٖىي الخدٟئ هي
صٖىي ٖيييت ٖ٣اعيت ،هظا مً ظمت.
مً ظمت ؤزغي ،واؾدىاصا صاثما بل اإلااصة  12ؤٖال  ،وٖى اٖخباع ؤن صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت هي جل٪
الضٖىي التي ي٣يمما مضعي مل٨يت ٖ٣اع في مىاظمت الخاثؼ يغم مً زاللما بل الخ٨م باؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع ؤو
خٖ ٤يني ٖليه بةؾىاص مل٨يخه بليه ،17ؤو بٗباعة ؤزغي هي جل ٪الضٖىي التي حٗغ ٝخمايت ؤنل خ ٤اإلال٨يت
و بهىعة ؤٖم ؤنل الخ ٤الٗ٣اعيٞ ،18خبٗا لظلٞ ٪ضٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت قإنذا في طل ٪قإن مؿُغة
الخدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيت هي صٖىي ٖيييت ٖ٣اعيت ،وهظ الىُ٣ت حٗخبر مً ؤهم ؤوظه الدكابه بحن
هاجحن اإلااؾؿخحن.
جاهيا :حماًت حم امللكيت العلاريت
يٗخبر خ ٤اإلال٨يت وزانت اإلال٨يت الٗ٣اعيت مً ؤهم الخ٣ى ١التي يؿع ؤلاوؿان لخمايتذا والضٞإ
ٖجذا ،و٢ض ابخ٨غث ٖضة وؾاثل لخ ٟٔهظا الخ ،19٤مجذا ماهى مؿخمض مً ال٣اهىن الىيعي ٦ما هى الكإن

 - 14اصعيـ الٟازىعي،مغظ٘ ؾاب ، ٤م .63
 - 15بصعيـ الٟازىعي ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .68
 -16اإلااصة  12مً ال٣اهىن ع٢م  39.08يخٗل ٤بمضوهت الخ٣ى ١الٗيييت ،الهاصع ألامغ بدىٟيظ الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1.11.178بخاعيش  22هىهبر
 ،2011وكغ بالجغيضة الغؾميت جدذ ٖضص  5998بخاعيش  24هىهبر  ،2011م .5587
 - 17زالض ؾٗيض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .53
 -18مدمض بغاصة ٚؼيى ٫وآزغون ،الضليل الٗمىي للٗ٣اع ٚحر اإلاد ،ٟٔميكىعاث ظمٗيت اإلاٗلىمت ال٣اهىهيت والً٣اثيت ،ؾلؿلت الضعاؾاث
وألابدار ،الٗضص  ،2الُبٗت الشاهيت ،2007 ،مُبٗت ًٞالت ،اإلادمضيت ،م .9
 - 19بصعيـ الٟازىعي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .11
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باليؿبت لىٓام الخدٟئ الٗ٣اعي ،ومجذا ما هى مً ابخ٩اع ال٣ٟه اإلاال ، ٩وهسو بالظ٦غ هىا صٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت التي حٗض مً ؤهم الضٖاوي الٗ٣اعيت ٖى ؤلاَال.١
ٞمؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت ؤو صٖىي الخدٟئ هي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث الً٣اثيت التي
جغوم باألؾاؽ جد٣ي ٤ؤو خمايت خ ٤اإلال٨يت الٗ٣اعيت ،وما يغص ٖى هظا الخ ٤مً جدمالث وخ٣ىٖ ١يييت
ؤزغيٞ ،هي بطن مغخلت ما٢خت جغوم جىٓيم قاون الٗ٣اع في َىع الخدٟئ والخ٣ى ١اإلاترجبت ٖليه.20
وما ٢لىا ًٖ مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت ،ه٣ىله ٦ظل ًٖ ٪صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،مظ ألازحرة
ال جُل ٤بال ٖى الضٖاوي الٗيييت التي يُالب ٞحذا باإلال ،٪ؤو بمٗنى آزغ ٞهي ال جُل ٤بال ٖى الضٖاوي
الٗيييت التي يُالب ٞحذا بد ٤اإلال٨يت ؤو بد ـ ـ ـ ـٖ ٤يني مخٟغٕ ٖىه ٞ ،21ـ ـ ـ ـ ـهي بطن حٗخبر آليت ؤو وؾيلت للضٞإ
ًٖ خ ٤اإلال٨يت وخمايخه ،خيض يؿخُي٘ مً زاللما مضعي الاؾخد ـ ـ ـ٣ا ١جىظحذما يض اإلاٗخضي ٖى خ٣ه
وَلب اؾترصاص مل٨ه ؤو الخهىٖ ٫ى الخٗىيٌ ٖىض الا٢خًاء ،و٧ل طل ٪قغيُت ج٣ضيم الضليل اإلاشبذ
إلال٨ه.22
يدبحن ؤن مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت حكتر ٥م٘ صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت في مؿإلت ظض هامت ،وهي
جد٣ي ٤خمايت ؤ٦بر ألخض ؤهم الخ٣ىٖ ١ى ؤلاَال ١ؤال وهى خ ٤اإلال٨يت الٗ٣اعيت ،وبالخالي جىٞحر الش٣ت
والاَمئىان في هٟىؽ ألاٞغاص ،ومً زمت جد٣ي ٤الؿلم والاؾخ٣غاع الاظخماٖيحن.
الفلزة الثاهيت :التشابه مً حيث الىطاق
بطا ٧اهذ مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت جدكابه م٘ صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت مً خيض الُبيٗتٞ ،ةهه
باإلياٞت بل طل ،٪حكتر ٥اإلااؾؿخحن في هُ٣ت هامت ٖى مؿخىي الىُا ،١ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالىُا١
الصخص ي ،وهخ٩لم هىا ًٖ الهٟت واإلاهلخت وألاهليت ،ؤو الىُا ١اإلاىيىعي ،خيض يم ً٨ؤن جغصان ٖى
٧امل الٗ٣اع ؤو ظؼء مىه ؤو ٖى خٖ ٤يني بياٞت بل ؤنذما ال يغصان بال ٖى الٗ٣اعاث ٚحر اإلادٟٓت.
ٞلىخُغ ١بطن ،ألوظه الدكابه بحن مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت مً خيض
الىُا ١الصخص ي (ؤوال)٢ ،بل ؤن هخٗغى ألهم ؤوظه الدكابه بيجذما مً خيض الىُا ١اإلاىيىعي (زاهيا).
 - 20يىؾ ٠مستري ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .18
 - 21ظىاص المغوؽ ،الخياػة والاؾخد٣ا ١في ال٣ٟه اإلاال ٩والدكغي٘ اإلاٛغب  ،الُبٗت الشاهيت  ،2010مُبٗت ال٨غامت ،الغباٍ ،م .29
 - 22خليمت بيذ اإلاذجىب بً خٟى ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .15
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أوال :التشابه مً حيث الىطاق الشخص ي
اهُال٢ا مً اإلا٣خًياث ال٣اهىهيت اإلاىهىم ٖلحذا في الٟهل  26مً ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي اإلاٗض٫
واإلاخمم بال٣اهىن  ، 14.07يخطر ؤن اإلاكغٕ اإلاٛغب  ،في خالت جسللذ مؿُغة الخدٟئ حٗغياث ،ؤلؼم ؤن
ج٩ىن للمخٗغى الهٟت واإلاهلخت وألاهليت ،ماصام الخٗغى يك٩ل صٖىي ج٣ام في وظه َالب الخدٟئ،23
ٖلما ؤهه بطا ٢ضمذ الخٗغياث باؾم ٢انغ ؤو مذجىع ؤو ٚاثب ؤو م٣ٟىص ،مً َغ ٝألاونياء ؤو اإلامشلحن
الكغٖيحن ؤو و٦يل اإلال ٪ؤو ال٣اض ي اإلا٩ل ٠بكاون ال٣انغيً ؤو ال٣يم ٖى ؤمىا ٫الٛاثبحن واإلا٣ٟىصيً،
ٞةهه هىا ؤيًا البض مً ؤن يشبذ ٧ل هاالء هيابتذم ال٣اهىهيت ؤو و٧التذم ،وطل ٪ختى يٗخبر الخٗغى م٣ضم مً
َغ ٝطي مهلخت ونٟت وؤهليت.
ؤما ٞيما يخٗل ٤بضٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،و٦ما هى الكإن باليؿبت لجمي٘ الضٖاويٞ ،ةهه ختى ج٩ىن
صخيدت وم٣بىلت ؤمام الً٣اء ،وجغجب آزاعها وخ٨مماٞ ،24ةهه البض ؤن ج٣ىم ٖى الهٟت واإلاهلخت
وألاهليت ،وهظا ما ؤ٦ض الٟهل ألاو ٫مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت الظي ظاء ٞيه  " :ال يصر الخ٣اض ي بال
ممً له الهٟت وألاهليت واإلاهلخت إلزباث خ٣ى٢ه.
يشحر ال٣اض ي جل٣اثيا اوٗضام الهٟت ؤو ألاهليت ؤو اإلاهلخت ؤو ؤلاطن بالخ٣اض ي بن ٧ان يغوعيا ويىظع
الُغ ٝبخصخيذ اإلاؿُغة صازل ؤظل يدضص .
بطا جم جصخيذ اإلاؿُغة اٖخبرث الضٖىي ٦إنذا ؤ٢يمذ بهٟت صخيدت ،وبال نغح ال٣اض ي بٗضم ٢بى٫
الضٖىي".25
وهى ما ؤ٦ض ٦ظل ٪الً٣اء اإلاٛغب في ٦شحر مً ألاخ٩ام وال٣غاعاث هظ٦غ مجذا ٢غاع مكمىع للمجلـ
ألاٖى  -مد٨مت الى ٌ٣خاليا -ظاء ٞيه "بن ال٣ٟغة الشاهيت مً الٟهل ألاو ٫مً .١م.م جىو ٖى ؤن
ال٣اض ي يشحر جل٣اثيا اوٗضام الهٟت وألاهليت واإلاهلخت ؤو ؤلاطن بالخ٣اض ي بن ٧ان يغوعيا ،ويىظع الُغٝ
بخصخيذ اإلاؿُغة صازل ؤظل يدضص  ،وؤن اإلاكغٕ ٢ض اٖخبر ؤن ؤلاظغاء اإلاؿُغي اإلاخٗل ٤بخىظيه بهظاع
مدضص ألاظل للُغ ٝوٖضم اؾخجابت هظا ألازحر لمظا ؤلاهظاع قغَا ؤؾاؾيا ٢بل الخهغيذ بٗضم ال٣بى،٫
 - 23مدمض زحري ،م.ؽ ،م .210
ٖ - 24ىي بً ٖبض الٗؼيؼ بً ٖىي الٗمحريني ،م.ؽ ،م .48
 - 25الٟهل ألاو ٫مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت ،الهاصع ألامغ بدىٟيظ الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1.74.447بخاعيش  11عمًان  1394اإلاىا28 ٫ ٤ٞ
قدىبر  ،1974نضع بالجغيضة الغؾميت ٖضص  3230م٨غع بخاعيش  ،1974/9/30م .2741
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وبهما ال يم ً٨بالخالي ؤن يٛني ًٖ هظا ؤلاظغاء اإلاظ٧ىع مجغص جبلي ٜالُغ ٝبمظ٦غة الخهم التي يخمؿ٪
ٞحذا باوٗضام الهٟت".26
مً زال ٫ما ؾب ٤ط٦غ  ،يخطر بإن مً ؤوظه الدكابه التي جلخٞ ٣حذا مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت
وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،مؿإلت الهٟت وألاهليت واإلاهلخت باليؿبت لؤلَغا ٝاإلاٗىيت في ٦ال
اإلااؾؿخحن.
جاهيا :التشابه مً حيث الىطاق املىضىعي
بن ؤهم ما يم ً٨حسجيله بسهىم ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن صٖىي الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا١
الٗاصيت مً خيض الىُا ١اإلاىيىعي ،هى ؤن ٦ال اإلااؾؿخحن ال يم ً٨ؤن يىهبا بال ٖى الٗ٣اعاث ٚحر
اإلادٟٓت  -ؤو ما يٗغ ٝبالٗ٣اعاث الٗاصيت  ،27-باٖخباع ؤن الٗ٣اعاث اإلادٟٓت ججٗلما زانيتي الخُمحر
والجذاثيت التي جُب٘ الغؾم الٗ٣اعي ،في مىأي ًٖ ؤي صٖىي جغم بل اؾخد٣ا٢ما ،28ول٩ىن مؿُغة
الخدٟئ ال يلجإ بلحذا بال هذض ٝظٗل ٖ٣اع يسً٘ لىٓام الخدٟئ الٗ٣اعي ،اؾدىاصا بل الٟهل ألاو ٫مً
ّ.ث ٕ.الظي ظاء ٞيه  " :يغم الخدٟئ بل ظٗل الٗ٣اع اإلاد ٟٔزايٗا للىٓام اإلا٣غع في هظا ال٣اهىن
مً ٚحر ؤن ي٩ىن في ؤلام٩ان بزغاظه مىه ٞيما بٗض وي٣هض مىه  :جدٟئ الٗ٣اع بٗض بظغاء مؿُغة للخُمحر
يترجب ٖجذا جإؾيـ عؾم ٖ٣اعي وبُالن ماٖضا مً الغؾىم."...
بياٞت بل طل ،٪مً ؤوظه الدكابه ؤيًا بحن اإلااؾؿخحن مً خيض الىُا ١اإلاىيىعي ،هى ؤن ٦ال مً
مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،بطا ٧اهخا جغصان ٖى الٗ٣اعاث ٚحر اإلادٟٓت ٦ما
ؤقغهاٞ ،مما جغصان ؤيًا ٖى الخ٣ى ١الٗيييت اإلاخٟغٖت ًٖ خ ٤اإلال٨يتٞ ،األول  ،و٦ما هى مٗلىم ،يمً٨
ؤن جىهب ٖى الٗ٣اع ؤو ظؼء مىه ـ ؤعيا ٧ان ؤو بىاء ـ  ،29واؾخصىاءا مً هظ ال٣اٖضة الٗامت٣ٞ ،ض مىذ
اإلاكغٕ اإلاٛغب

اإلاخمخ٘ بدٖ ٤يني واعص ٖى خ ٤اإلال٨يت – ٦هاخب خ ٤اهخٟإ ؤو خ ٤ؾُديت ؤو خ٤

٢ -26غاع ٖضص  528ناصع ًٖ اإلاجلـ ألاٖى بخاعيش  ،1980/2/26مل ٠مضو ٖضص  ،2790ميكىع بمجلت اإلادا٦م اإلاٛغبيت،ـ ٖضص  ،46هىهبر،
صظىبر  ،1986م .69
ؤهٓغ ٦ظل٢ ٪غاع اإلاجلـ ألاٖى في اإلال ٠ؤلاصاعي  ،99/15/216ع٢م  620الهاصع بخاعيش  ،1999/5/20ميكىع بمجلت ؤلاقٗإٖ ،ضص  ،23يىهيى
 ،2001ؤوعص ٖبض ال٨غيم الُالب في مالٟه الكغح الٗمىي ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيتَ ،بٗت  ،2012اإلاُبٗت والىعا٢ت الىَىيت ،مغا٦ل ،م
.163
 - 27مدمض باصن ،صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗ٣اعيت ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع،
٧ليت الٗلىم ال٣اهىهيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت ،ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت  ،2010-2009م .93
 -28زالض ؾٗيض ،م.ؽ ،م .53
 - 29مدمض الخياو ٣ٖ ،ض البي٘ و ٢اهىن الخدٟئ الٗ٣اعي باإلاٛغب ،الُبٗت ألاول  ،يىايغ  ،1994مُبٗت وعا٢ت ال٨خابٞ ،اؽ ،م .108
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٦غاء َىيل ألامض ؤو خ ٤الؼيىت ؤو خ ٤المىاء ؤو الخٗليت ؤو خ ٤الخبـ ؤو خ ٤اعجٟا٣ٖ ١اعي -ؤن يُالب هى
آلازغ بد٣ه.30
وما ٢لىا ًٖ مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت ،ه٣ىله ٦ظل ًٖ ،٪صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،مظ
ألازحرة ،و٦ما بيىا طل ٪ؾاب٣ا ،هي صٖىي ٖيييت ٖ٣اعيت يغٗٞما مضعي مل٨يت ٖ٣اع في مىاظمت الخاثؼ ،يغم
مً زاللما بل الخ٨م باؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع ؤو خٖ ٤يني ٖليه بةؾىاص مل٨يخه بليهٞ ،هي ال جُل ٤بظل ٪بال ٖى
الضٖاوي الٗيييت الٗ٣اعيت التي يُالب ٞحذا بمل٨يت ٖ٣اع ؤو خٖ ٤يني مخٟغٕ ًٖ خ ٤اإلال٨يت.
هظا ٧ل ما يخٗل ٤بإوظه الدكابه بحن مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،ما هي
ؤهم ؤوظه الازخال ٝبيجذما؟
املطلب الثاوي :أوحه الاختالف بين مططزة التحفيظ اللضائيت ودعىي الاضتحلاق العادًت
ال بض مً ؤلاقاعة بضايت بل ؤهه ،هىا ٥ازخالٞاث ٖضيضة بحن صٖىي الخدٟئ و صٖىي الاؾخــد٣ا١
الٗاصيت ،31بديض ؤن ٧ل ماؾـؿت مً هاجحن اإلااؾؿخحن جخمــحز
بسهىنياث مٗيىت ،بال ؤهىا ؾىداو ٫مً زال ٫هظا اإلاُلب جىاو ٫ؤهم ؤوظه الازخال ٝبيجذما ،بن
ٖى اإلاؿخىي اإلاؿُغي مً خيض َغي٣ت اٞخخاخمما ؤو مً خيض َغ ١الًُٗ اإلاخٗل٣ت ب٩ل مجذما ،ؤو ٖى
اإلاؿخىي اإلاىيىعي وزانت ٖىضما ج٩ىن مؿُغة الخدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيت وم٣اعهتذا خييئظ بضٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت مً هظ الىاخيت.
 - 30يىؾ ٠مستري ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .47
 - 31مً ؤوظه الازخال ٝبحن صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت و صٖىي الخدٟئ التي ال ييبغي ٖضم ط٦غها ،ؤن اإلااؾؿت ألاول جغ ٘ٞفي ؤي و٢ذ يغي
مً يضعي مل٨يت الص يء عٗٞما ٞيه ،بط ليـ لما ؤظل مدضص جؼو ٫باهً٣اثه٨ٖ ،ـ طل ٪ال حؿم٘ صٖىي الخدٟئ بطا لم يباصع اإلاخٗغى بل
الخهغيذ بمُالبه زال ٫ألاظل اإلادضص ٢اهىها ،و مً ظمت ؤزغي ،يىاظه اإلاضعي في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت الخاثؼ و ٧ل شخو في الضٖىي
لٟاثضجه ؤو لٟاثضة اإلاضع ٖليه ،و خيض يدؿ٘ هُا ١الضٖىي ليكمل ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً اإلاخضزلحن الظيً لمم نلت بمىيىٕ الضٖىي ،بيض ؤن
اإلاخٗغى في مؿُغة الخدٟئ في اإلاغخلت =الً٣اثيت ال يىاظه بال َالب الخدٟئ وخض و ال يؿمذ ألي َغ ٝبالخضزل في صٖىي الخدٟئ
إلاىاظمت اإلاخٗغى في مغ٦ؼ هجىم ظضيض.
ـ يىؾ ٠مستري ،م ؽ ،م  466و م.468
مً الازخالٞاث ؤيًا بحن اإلااؾؿخحن اإلاظ٧ىعجحن ،ؤن ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي لم يخم الخىهيو ٞيه ٖى وظىب جىهيب مدام في ً٢ايا
الخدٟئ بسال ٝصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت التي جسً٘ وظىبا لمظا اإلابضؤ ٖلما ؤن هظا اإلاىيىٕ ؤزاع ظضالا واؾٗا بحن ال٣ٟه و الً٣اء زانت
بٗض نضوع ٢اهىن اإلاداماة الظي لم يؿخثن ً٢ايا الخدٟئ و هو ٖى بلؼاميت جىهيب مدام في مشل هظ الً٣ايا.
ـ يغاظ٘ في هظا الكإن ؾمغة مدضوب ،الاػصواظيت ؤلاظغاثيت ؤمام ً٢اء الخدٟئ الٗ٣اعي ،ؤَغوخت لىيل ص٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة
الخ٩ىيً والبدض في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع٧ .ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت ،2013 -2012م مً  55بل .63
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ٞلىخٗغى بضايت ألوظه الازخال ٝاإلاؿُغيت بحن ٧ل مً مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت و صٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت(الفلزة ألاولى) ،وهخُغ ١بٗض طل ٪ألهم ؤوظه الازخال ٝاإلاىيىٖيت بيجذما (الفلزة
الثاهيت)
الفلزة ألاولى :أوحه الاختالف املططزيت
ؾيخدضر في هظ ال٣ٟغة ًٖ ؤوظه الازخال ٝاإلاخٗل٣ت باٞخخاح مؿُغة الخدٟئ الً٣اثيت وصٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت (أوال) ،زم ًٖ ؤوظه الازخال ٝالخانت بُغ ١الًُٗ في ٧ل مً اإلااؾؿخحن (جاهيا).
أوال :افتتاح دعىي الاضتحلاق العادًت ومططزة التحفيظ اللضائيت
بن صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت جسً٘ للمباصت الٗامت التي جد٨م هٓغيت الضٖىي ،خيض جخسللما
بظغاءاث ً٢اثيت ٖامت هٓمما ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت اإلاٛغب في ٧ل مغاخلما ،وٖى اإلاد٨مت ؤن حؿمغ ٖى
خؿً جُبي٣ماٞ ،مضعي الاؾخد٣ا ١يخٗحن ٖليه ؤن يٟخخذ صٖىا ٦ما هى الكإن باليؿبت ل٩اٞت الضٖاوي في
الً٣ايا الٗاصيتَ ًٖ ،غي ٤ج٣ضيم م٣ا ٫اٞخخاحي لضي اإلاد٨مت الابخضاثيت اإلاسخهت بٗض الخى٢ي٘ ٖليه مً
َغٞه ؤو مً َغ ٝو٦يله ماصامذ اإلاؿُغة في هظ الضٖىي ٦خابيت 32وهـ ـ ـ ـ ـظا ما ؤ٦ضجه اإلا٣خًياث اإلا٣غعة
في الٟهل  31مً ٢اهىن اإلاؿُ ـ ـ ـ ـغة اإلاضهيت الظي هو ٖى ؤهه" :جغ ٘ٞالضٖىي بل اإلاد٨م ـ ـت الابخضاثيت
بم٣ا ٫م٨خىب مىٖ ٘٢ليه مً َغ ٝاإلاضعي ؤو و٦يله ؤو بخهغيذ يضلي به اإلاضعي شخهيا ويدغع به ؤخض
ؤٖىان ٦خابت الًبِ اإلادلٟحن مدًغا يى ٘٢مً َغ ٝاإلاضعي ؤو يكاع في اإلادًغ بل ؤهه ال يم ً٨له
الخى٢ي٘".33
وبطا ٧ان هظا هى خا ٫صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،ةن ألامغ بسال ٝطل ٪باليؿبت إلاؿُغة الخدٟئ
الً٣اثيت ،التي جخمحز بسهىنياث اهُال٢ا مً ج٣ضيم الخٗغى ،بط ؤن ٞخذ مل ٠الخدٟئ ال يخُلب م٣ا٫
اٞخخاحي ،ماصام ؤن الخٗغى يخم جىظحذه و الاصالء به بهٟت مباقغة بما للمداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت
وبما للممىض ؽ اإلاؿاح الُبىٚغافي اإلاىخضب ؤزىاء بظغاء ٖمليت الخدضيض َب٣ا ألخ٩ام الٟهل  25مً

 - 32مدمض باصن ،صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗ٣اعيت ٖى يىء ال٣ٟه اإلاال ٩والدكغي٘ اإلاٛغب والٗمل الً٣اج  ،الُبٗت ألاول  ،2013 ،صاع ال٣لم،
الغباٍ ،م .155
 - 33الٟهل  31مً .١م.م (ٚحر وجمم بم٣خط ى الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1.93.206بخاعيش .)1993/09/10
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ّ.ث ،34ٕ.ويخىل اإلادا ٔٞالٗ٣اعي في خالت ٢بىله لمظا الخٗغى تذييئ مل ٠صٖىي الخٗغى مً خيض
مىيىٕ وؤَغا ٝالضٖىي ،ويبٗشه بٗض طل ٪بل اإلاد٨مت الابخضاثيت اإلاسخهت.35
لىسلو بل ؤن صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت يخم ٞحذا جدضيض مىيىٕ الضٖىي وؤَغاٞما في اإلا٣ا٫
الاٞخخاحي ،ل ً٨هظ الٗىانغ في هؼاٖاث الخدٟئ جدضص مؿب٣ا ؤمام ظماػ بصاعي هى ظماػ اإلادآٞت
الٗ٣اعيت في شخو اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت الظي يديل اإلال ٠بل اإلاد٨مت الابخضاثيت ال٩اثً بضاثغتذا
الترابيت الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،36و٢ض ظاء في ٢غاع ناصع ًٖ اإلاجلـ ألاٖى  -مد٨مت الىٌ٣
خاليا -ظاء ٞيه " :بن مد٨مت الخدٟئ جبذ في الً٣ايا اإلاٗغويت ٖلحذا ٦ما ؤخالما ٖلحذا اإلاداٖ ٔٞى
ألامال ٥الٗ٣اعيت  ،وجغظٗما بليه بٗض ؤن يهبذ الخ٨م نذاثيا لخىٟيظ ما ً٢ذ به"....

37

جاهيا :طزق الطعً في دعىي التحفيظ و دعىي الاضتحلاق العادًت
ي٣هض بُغ ١الًُٗ جل ٪الىؾاثل الً٣اثيت الازخياعيت التي يىٓمما ال٣اهىن إلاهلخت اإلاد٩ىم ٖليه
لالٖتراى ٖى الخ٨م الهاصع يض  ،هذض ٝبلٛاثه ؤو حٗضيله ،وحك٩ل هظ الىؾاثل يماهت هامت
للمخ٣ايحن ،خيض جديذ لمم ٞغنت َغح الجزإ مً ظضيض ٖى الً٣اء.38
وبطا ٧اهذ وؾاثل الًُٗ في ألاخ٩ام ٢ض ويٗما اإلاكغٕ لخد٣ي ٤مهلخت اإلاخًغعيً مً هظ ألاخ٩ام،
ٞةن اإلاكغٕ ٢ض عاع ٦ظل ٪اإلاهلخت الٗامت ،وطل ٪لًمان جد٣ي ٤اؾخ٣غاع الخ٣ى ١وألاويإ ،وه٨ظا
ٞةهه لم يؿمذ بالًُٗ في ألاخ٩ام مُل٣ا وبهما في خاالث مٗيىت ،وبُغ ١زانت ،ويمً بظغاءاث وآظا٫
مدضصة مؿب٣ا ،خيض ؤهه بطا لم جغإ هظ ألامىعٞ ،ةن اإلاكغٕ ييخهغ للمهلخت الٗامت ،وال يىٓغ بل
اإلاهلخت الخانت للمخًغعيً مً الخ٨م.39

 - 34الٟهل  25مً ّ.ثٚ( ٕ.حر بم٣خط ى الٓمحر الكغي ٠بخاعيش  ،1938/4/5والٓمحر الكغي ٠بخاعيش  ،1954/8/25ووسخ وٖىى بم٣خط ى
ال٣اهىن ع٢م  14.07اإلاظ٧ىع آهٟا زم جمم بمىظب ال٣اهىن ع٢م  57.12الهاصع بدىٟيظ الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1.13.116بخاعيش .)2013/12/30
 - 35مدمض زحري ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .264
 -36اصعيـ الٟازىعي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .83
٢ -37غاع ع٢م  3590في اإلال ٠ع٢م  ،91/2929ناصع بخاعيش  ،1995/7/4ؤقاع بليه ٖبض الٗؼيؼ جىٞي ٤الدكغي٘ الٗ٣اعي والًماهاثَ ،بٗت
 ،2012مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء ،م .172
 - 38ؤؾخاطها ٖبض الخميض ؤزغي ،٠مدايغاث في ال٣اهىن الً٣اج الخام ،صعاؾت في يىء الً٣اء اإلاضو والخجاعي ،لخيهئ ؤلاظاػة في ال٣اهىن
الخام ومباعياث الخإهيل اإلانهي٧ ،ليت الخ٣ىٞ ،١اؽَ ،بٗت  ،2002-2001م .300
 - 39ؤخمض ؤبى الىٞا ،هٓغيت ألاخ٩ام في ٢اهىن اإلاغاٗٞاث ،الُبٗت الشالشت ،1977 ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعيت ،م .778
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والُٗىن ٖمىما٦ ،ما هٓمما ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت اإلاٛغب  ،بما ؤن ج٩ىن ٖاصيت وه٣هض هىا الخٗغى
والاؾخئىا ،ٝوبما ؤن ج٩ىن ٚحر ٖاصيت ؤو اؾـخصىاثيت ويخٗل ٤ألامغ بخٗغى الٛحر الخاعط ًٖ الخهىمت،
وبٖاصة الىٓغ ،وَلب الى.40ٌ٣
مً هظا اإلاىُل ،٤وبالغظىٕ بل ؤوظه الازخال ٝبحن صٖىي الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت مً
خيض َغ ١الًُٗ ،يدبحن ؤن ؤهم ٞغ ١بحن اإلااؾؿخحن مً هظ الؼاويت ،ؤن ألاخ٩ام الهاصعة في ماصة
الخدٟئ الٗ٣اعي بسال ٝجل ٪الهاصعة في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،ال ج٣بل الًُٗ بال باالؾخئىاٝ
والى ،ٌ٣وهظا ما ؤ٦ض اإلاكغٕ اإلاٛغب مً زال ٫الٟهل  109مً ّ.ث ٕ.اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن
 .4114.07م٘ الٗلم ؤن هظا الٟهل يٗض مً اإلاؿخجضاث التي ظاء هذا ال٣اهىن  ،14.07خيض ظاء لخإ٦يض
اإلاماعؾت الٗمليت التي محزث جُبي ٤الٓمحر ؤٖال ٢بل حٗضيله.
ٞماصام الخ٨م الابخضاج يهضع خًىعياٞ ،ةن الاؾخئىا ٝهى الُغي ٤الىخيض للًُٗ ٞيه٦ ،ما ؤن
ال٣غاع الاؾخئىافي في اإلاىيىٕ ال ي٣بل الخٗغى وال ي٣بل ٦ظل ٪حٗغى الٛحر زاعط الخهىمت ل٩ىهه نضع
خًىعيا ،وؤن ؤَىاع مغاخل الجزإ مغث بٗضص مً ؤلاقماعاث ،ليب٣ى الى ٌ٣هى الؿبيل الىخيض للًُٗ
ٞيه.42
وفي هٟـ ؤلاَاعٞ ،مظا الخٗضيل وي٘ خضا للى٣اف ال٣ٟهي والازخال ٝالً٣اج

43

بسهىم مضي

ظىاػ الًُٗ بةٖاصة الىٓغ في ألاخ٩ام الهاصعة في مىيىٕ الخٗغياث.44
 - 40ؤؾخاطجىا ٞاَمت لخغو ،ٝالضوع اإلا٣يض للً٣اء بكإن الخٗغياث ٖى َلب الخدٟئ الٗ٣اعي ،ؤَغوخت لىيل ص٦خىعا الضولت في ال٣اهىن
الخام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض هللاٞ ،اؽ ،الؿىت الجامٗيت  ،2010-2009م .155
 -41يىو الٟهل  109مً ّ.ثٖ ٕ.ى ؤهه  " :ال ج٣بل ألاخ٩ام الهاصعة في ماصة الخدٟئ الٗ٣اعي الًُٗ بال باالؾخيىا ٝوالى."ٌ٣
 - 42ؤخمض ؤظٗىن ،اإلا٣خًياث الجضيضة اإلاخٗل٣ت بالخٗغى ٖى مؿُغة الخدٟئ ،ميكىعاث مجلت الخ٣ى ،١ؾلؿلت ألاهٓمت واإلاىاػٖاث
الٗ٣اعيت ،ؤلانضاع الؿاصؽ جدذ ٖىىان "مؿخجضاث هٓام الخدٟئ الٗ٣اعي في يىء ال٣اهىن  2012 ،"14.07مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة،
الغباٍ ،م .55
 -43ؾب ٤للمجلـ ألاٖى ؤن ٢ط ى بإن "ؾ٩ىث اإلاكغٕ ًٖ بٖاصة الىٓغ يٟيض اؾدبٗاص وال يجىػ الغظىٕ بل ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت بكإن
ًَٗ لم جدىاوله مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت لل٣ى ٫بًُٗ لم حٗغٞه ولم جدل ٖى ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت بكإهه".
ـ ٢غاع ع٢م  887بخاعيش  5ؤبغيل  1989في اإلال ٠اإلاضو ع٢م  ،85/2182ميكىع في ً٢اء اإلاجلـ ألاٖى في الخدٟئ الٗ٣اعي زال ٫ؤعبٗحن ؾىت
لٗبض الٗؼيؼ جىٞي ،٤الُبٗت ألاول  ،1999مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء،م .187
ل ً٨اإلاجلـ ألاٖى جغاظ٘ ًٖ هظا الخىظه في بخضي ٢غاعاجه التي ؤ٦ضث ؤن َلب بٖاصة الىٓغ ؤمام اإلاجلـ ألاٖى ي٣بل ؾىاء حٗل ٤ألامغ
بمُالب الخدٟئ ؤو بٛحرها٢ .غاع ناصع ًٖ ٚغٞخحن مجخمٗخحن بخاعيش  1994/10/4في اإلالٖ ٠ضص  ،89/9362ميكىع بً٣اء اإلاجلـ ألاٖى في
الخدٟئ الٗ٣اعي لٗبض الٗؼيؼ جىٞي ،٤هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖال  ،م .273
 - 44ؤخمض ؤظٗىن ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .56
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باإلياٞت بل ما ؾب ،٤مً ؤوظه الازخال ٝاإلاممت بحن اإلااؾؿخحن اإلاظ٧ىعجحن هي ؤهه ،بطا ٧ان الًُٗ
بالى ٌ٣ال يترجب ٖىه مً خيض اإلابضؤ جى٢ي ٠الخىٟيظ في الً٣ايا الٗاصيت ٦ما هى الكإن باليؿبت لضٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،ةهه بسال ٝطلً٣ٞ ،٪ايا الخدٟئ الٗ٣اعي يٗخبر ٞحذا الًُٗ بالى ٌ٣مىٟ٢ا
للخىٟيظ ،45جُبي٣ا إلا٣خًياث الٟهل  361مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت الظي ظاء ٞيه" :ال يى ٠٢الًُٗ
ؤمام مد٨مت الى ٌ٣الخىٟيظ بال في ألاخىا ٫آلاجيت:
 -1في ألاخىا ٫الصخهيت؛
 -2في الؼوع الٟغعي؛
 -3الخدٟئ الٗ٣اعي".46
الفلزة الثاهيت :أوحه الاختالف املىضىعيت
بن صٖىي الخدٟئ جسخل ًٖ ٠صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت في ٦شحر مً الىىاحي اإلاىيىٖيت ،ؤهمما
ٞيما يخٗل ٤بٗبئ ؤلازباث وال٣اهىن الىاظب الخُبي( ٤أوال) ،زم ٦ظلٞ ٪يما يسو ؾلُت اإلاد٨مت وجىٟيظ
ألاخ٩ام الً٣اثيت في ٧ل مجذما (جاهيا).
أوال :عبئ إلاجباث واللاهىن الىاحب التطبيم
ؾيخدضر هىا ًٖ ٖبئ ؤلازباث في مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت( ،)1زم هخُغٞ ١يما
بٗض لالزخال ٝاإلاخٗل ٤بال٣اهىن الىاظب الخُبي ٤باليؿبت ل٨ال اإلااؾؿخحن (.)2
 -1عبئ إلاجباث :
يخدمل الصخو اإلال٣ى ٖى ٖاج٣ه ؤلازباث ٖبئا ز٣يال ،خيض يهبذ مغ٦ؼ ال٣اهىو في ويٗيت نٗبت،
ٞال٣ٟه ؤلاؾالم يغج٨ؼ ٖى ٢اٖضة ؤؾاؾيت مٟاصها ؤن مً يضعي زال ٝالٓاهغ ٖليه بزباجه.47
في هظا ؤلاَاع ،بطا ٧اهذ مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت مىيىٕ حٗغى ،و٢ام اإلاداٖ ٔٞى ألامال٥
الٗ٣اعيت بةخالت مل ٠الجزإ ٖى اإلاد٨مت الابخضاثيت ،هجض ؤن الً٣اء اإلاٛغب اؾخيخج مً الٟهلحن 32
و 37مً ّ.ث ٕ.بإن اإلاخٗغى هى الظي ي٩ىن مضٖيا ولى ٧ان خاثؼا للٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٞيه وبالخالي يٖ ٘٣ليه
 - 45مدمض زحري ،م.ؽ ،م .269
 -46الٟهل  361مى.٤م.م (ٚحر بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م  04.82الهاصع بدىٟيظ الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1.87.16بخاعيش .)1999/09/10
ٖ - 47شمان ؤجغا ،٥خمايت اإلال٨يت الٗ٣اعيت في مضوهت الخ٣ى ١الٗيييت ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن الٗ٣اع والخٗمحر٧ ،ليت الخ٣ى،١
ظامٗت مىالي بؾماٖيل ،م٨ىاؽ ،الؿىت الجامٗيت  ،2015-2014م .75
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ٖبئ ؤلازباث ،ؤما َالب الخدٟئ ٞيٗخبر في ويٗيت اإلاضع ٖليه وهى مٗ ٟمبضثيا مً ٧ل بزباث ،48وهظا
ما ٦غؾه الً٣اء اإلاٛغب في الٗضيض مً ألاخ٩ام وال٣غاعاثٞ ،جاء في ٢غاع إلاد٨مت الاؾخئىا ٝبالٗيىن :
"وخيض ؤن اإلاخٗغيحن في هاػلت الخا ٫يٗخبران مضٖيحن ويٖ ٘٣لحذما بزباث حٗغيمما ؤوال ٢بل مىا٢كت حجج
َالب الخدٟئ ،49"...و ؾاعث مد٨مت الى ٌ٣في هٟـ الاججا خيىما ً٢ذ في بخضي ٢غاعاتذا ؤهه " :لئن
٧ان ناخب اإلاُلب الالخ ٤في الخاعيش يٗخبر مخٗغيا ٖى مُلب الخدٟئ الؿاب ٤في الخاعيش ،ويٗخبر بالخالي
مضٖيا يٖ ٘٣ليه ٖبئ ؤلازباث ،و٣ٞا إلاًمىن الٟهلحن  37و  45مً ّ.ث.50"...ٕ.
وبطا ٧ان هظا هى خاٖ ٫بء ؤلازباث في مؿُغة الخدٟئٞ ،ةن ألامغ يسخل ٠في صٖىي الاؾخد٣ا١
الٗاصيت بطا ما عٗٞذ مً ٚحر الخاثؼ ،بط ؤن الخياػة حٗخبر ٢غيىت ٖى الخمل ٪لهالر الخاثؼ ،وبالخالي ال ي٘٣
ٖى هظا ألازحر ٖبئ ؤلازباث متى ٢ا ٫خىػي وملٞ ، ٩مى ال يؿإ ًٖ ٫وظه مضزله ختى يشبذ عا ٘ٞالضٖىي
(ٚحر الخاثؼ) صٖىا ببيىتٞ ،مً يضعي ٖ٨ـ الخياػة هى الظي يخٗحن ٖليه بطن ؤلازباث ،ألن الخياػة ٢غيىت
ٖى اإلال٨يت ،وٖى مً يضعي زال ٝهظ ال٣غيىت ؤن يشبذ طل ،٪وال٣غيىت هىا بؿيُت ،وليؿذ مُل٣ت ،ؤي
ؤنذا ٢ابلت إلزباث الٗ٨ـ ،51ولظلً٢ ٪ذ مد٨مت الى ٌ٣بإهه..." :الخاثؼ للص يء هى مال٨ه ختى يشبذ
الٗ٨ـ ،وؤن اإلاضع ٖليه ٚحر ملؼم باإلزباث بال بٗض حًٗيض اإلاضعي إلاؼاٖمه بضليل مىخج ومازغ"...

52

 -0اللاهىن الىاحب التطبيم:
ٖىض م٣اعهت صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت بمؿُغة الخدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيت ،مً خيض ال٣ىاٖض
ال٣اهىهيت التي يخٗحن ٖى الً٣اء جُبي٣ما ل ٌٟالجزاٖاثٞ ،مىا البض مً الخميحز بحن ٢اهىن اإلاىيىٕ
و٢اهىن الك٩ل الظي يخٗحن جُبي٣مما باليؿبت ل٩ل ماؾؿت ٖى خضة.

 - 48مدمض باصن ،م.ؽ ،م .130
٢ - 49غاع مد٨مت الاؾخئىا ٝبالٗيىن الهاصع بخاعيش ٖ ،2012/1/18ضص  ،2مل ٠ع٢م ٚ ،2011/5/10حر ميكىع.
اهٓغ ٦ظل٢ ٪غاع مد٨مت الاؾخئىا ٝبالٗيىن الهاصع بخاعيش  ،2014/3/5مل ٠ع٢م ٚ ،2013/1403/11حر ميكىع.
٢50غاع بخاعيش ٖ،2013/2/5ضص  ،64ملٖ ٠ضص  ،12/8/1/502ميكىع بمجلت ملٟاث ٖ٣اعيتٖ ،ضص ،3ؾىت  ،2013مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ ،م
 110وما يلحذا.
 - 51مدمض بً نالر الهىفي ،الخ٣ى ١الٗغٞيت الٗيييت ؤلاؾالميت ،صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣ٟه اإلاال ٩وال٣اهىن اإلاٛغب  ،الُبٗت الشاهيت،2005 ،
مُبٗت صاع ال٣لم ،الغباٍ ،م .234
٢ 52غاع ٖضص  2879بخاعيش  2يىهيى  ،1999في اإلال ٠اإلاضو ع٢م  ،99/1/1/8مجلت ؤلاقٗإ ،الٗضص  ،26صظىبر  ،2002م 193
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ٞةطا ٧اهذ ٧ل مً صٖىي الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١جُبٖ ٤لحذما مً خيض ٢اهىن اإلاىيىٕ
ال٣ىاٖض اإلا٣غعة في مضوهت الخ٣ى ١الٗيييت و٢ىاٖض ال٣ٟه ؤلاؾالم  ،53خيض جخ٣ٟان في هظ الىاخيت ،وهى
ما ؤ٦ض الاظتذاص الً٣اج اإلاٛغب  ،خيض ظاء في ٢غاع إلاد٨مت الى ٌ٣بإهه:
"خ٣ا ؤهه خؿب الٟهل  62مً ّ.ثٞ ،ٕ.ةن الٗ٣اع ال ي٨ؿب نٟت ٖ٣اع مد ٟٔبال مً جاعيش
جدٟيٓه في الغؾم الٗ٣اعي ،و لمظا ٞةن الٗ٣اع اإلاىظىص في َىع الخدٟئ لم ي٢ ً٨ض ا٦دؿب هظ الهٟت
زانت بطا ٧ان ؤظل الخٗغياث ٖليه الػا ٫ؾاعيا .مما يجٗل ؤن ٧ل هؼإ....ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالخياػة ؤو
الاؾخد٣ا ١يسً٘ ل٣ىاٖض الكغيٗت ؤلاؾالميت.54"....
ٞةن ٧ان هظا هى الخا ٫باليؿبت ل٣اهىن اإلاىيىٕٞ ،األمغ يسخل ٠باليؿبت ل٣اهىن الك٩ل الىاظب
الخُبيٞ ،٤ضٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت جسً٘ ل٣ىاٖض ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت بهٟت ٖامت ،ؾىاء مً خيض
ؤلاظغاءاث ،ؤو مً خيض ؾلُت وازخهام اإلاد٨مت ،ؤو مً خيض َغ ١الًُٗ التي جىُب ٤بكإنذا ٦ما بيىا
ؾاب٣ا ،ؤما مؿُغة الخدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيتٞ ،خسً٘ للم٣خًياث اإلاىهىم ٖلحذا في ّ.ثٕ.
باٖخباع ٢اهىن مؿُغي زام جسخل٢ ٠ىاٖض ًٖ جل ٪اإلاىهىم ٖلحذا في .١م.م ،بضءا مً ج٣ضيم م٣ا٫
الضٖىي بل خحن البذ ٞحذا 55بال في خالت ؤلاخالت ٖليه بهغيذ الىو.
ووكحر في هظا الهضص ل٣غاع ناصع ًٖ مد٨مت الى ٌ٣ظاء ٞيه " :ل ً٨خيض ؤن ٢اهىن اإلاؿُغة
اإلاضهيت ال يُب ٤في ً٢ايا الخدٟئ الٗ٣اعي بال في م٣خًياجه التي يديل ٖلحذا الخدٟئ الٗ٣اعي .56"...
جاهيا :ضلطت املحكمت وجىفيذ ألاحكام اللضائيت
بل ظاهب الازخال ٝال٣اثم بحن صٖىي الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت مً خيض ٖبئ ؤلازباث
وال٣اهىن الىاظب الخُبي ،٤هجض ؤن هىا ٥وظه ازخال ٝآزغ بحن اإلااؾؿخحن مً الىاخيت اإلاىيىٖيت
يخجى في ؾلُت اإلاد٨مت( )1و٦ظل ٪في مؿإلت جىٟيظ ألاخ٩ام الً٣اثيت (.)2
 -53مدمض باصن ،م.ؽ ،م .193
٢ - 54غاع ٖضص  1458الهاصع بخاعيش  12يىهيى  ،1985مل ٠مضو ع٢م ٚ ،87461حر ميكىع.
ـ اهٓغ ٦ظل٢ ٪غاع مد٨مت الىٖ ٌ٣ضص  453الهاصع بخاعيش ٞ 28برايغ  ،1990مل ٠ع٢م  ،87/2049ميكىع في ً٢اء اإلاجلـ ألاٖى في
الخدٟئ زال ٫ؤعبٗحن ؾىت لٗبض الٗؼيؼ جىٞي ،٤الُبٗت ألاول  ،1999مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء ،م .197
 - 55ع٢يت واخماو  ،زهىنياث ً٢يا الخدٟئ الٗ٣اعي باإلاٛغب ،عؾالت لىيل صبلىم الضعاؾاث الٗليا اإلاٗم٣ت ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في
ال٣اهىن اإلاضو ٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ال٣اض ي ٖياى ،مغا٦ل ،الؿىت الجامٗيت  ،2001-2000الهٟدت  60وما بٗضها.
٢ - 56غاع ٖضص  ،132الهاصع بخاعيش  17ؤبغيل  ،1981مل ٠مضو ع٢م ،63907ؤوعص مدمض باصن ،م.ؽ ،م .133
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 - 1ضلطت املحكمت :
زالٞا إلاا هى ٖليه ألامغ باليؿبت لضٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت التي جخمخ٘ ٞحذا مد٨مت اإلاىيىٕ بؿلُاث
ونالخياث واؾٗت مً ظمي٘ الجىاهب ،هجض ؤن مد٨مت الخدٟئ جب٣ى ؾلُاتذا مدضصة وم٣يضة بالبذ في
الخٗغياث  ،ِ٣ٞو ال جبذ
في ؤخ٣يت َالب الخدٟئ ،خيض ؤهه بٗض بنضاع الخ٨م جديل الً٣يت ٖى اإلاداٖ ٔٞى ألامال٥
الٗ٣اعيت ل ٩يىٓغ ٞحذا بطا ٧ان مً اإلاىاؾب اجساط ٢غاع الخدٟئ ؤو عًٞه بدؿب ألاخىا.57٫
وهظا ما يؿدك ٠نغاخت مً م٣خًياث ال٣ٟغة الشاهيت مً الٟهل  37مً ّ.ث ٕ.التي ظاء ٞحذا:
"جبذ اإلاد٨مت في وظىص الخ ٤اإلاضع به مً ٢بل اإلاخٗغيحن وَبيٗخه ومكخمالجه وهُا٢ه ،وجديل ألاَغاٝ
للٗمل ب٣غاعها ،بٗض ا٦دؿاب الخ٨م ٢ىة الص يء اإلا٣ط ي بهٖ ،ى اإلادا ٔٞالظي له وخض الىٓغ في ٢بى ٫ؤو
ع ٌٞمُلب الخدٟئ"...

58

وهظا ما ؾاع ٖليه الاظتذاص الً٣اج اإلاٛغب في الٗضيض مً ال٣غاعاث ،ظاء في بخضاها...." :بم٣خط ى
الٟهلحن  37و  45مً ٢اهىن الخدٟئ الٗ٣اعيٞ ،ةن اإلاد٨مت بهما جبذ في وظىص الخ ٤اإلاضع به مً ٢بل
اإلاخٗغيحن وهىٖه ومدخىا ومضا  ،بٗض بخالت مل ٠اإلاُلب ٖلحذا مً َغ ٝاإلادا ٔٞللبذ في
الخٗغياث"...

59

ٖى الٗمىم٨ٗٞ ،ـ مد٨مت اإلاىيىٕ اإلاخمخٗت بؿلُاث واؾٗت في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،ةهه
ٖىضما ه٩ىن بػاء مؿُغة جدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيت ،ج٩ىن مد٨مت الخدٟئ م٣يضة بشالزت ٢يىص
ؤؾاؾيت:

 - 57مدمض باصن ،م.ؽ ،م .128
 - 58الٟهل  37مىٔ.ث( ٕ.وسخ وٖىى بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م  14.07اإلاظ٧ىع ؤهٟا)
٢ -59غاع مد٨مت الى -ٌ٣اإلاجلـ ألاٖى ؾاب٣ا -بخاعيش ٖ ،2007/5/9ضص  ،1628مل ٠مضو ٖضص  ،06/4240ميكىع بمجلت اإلاىبر ال٣اهىو ،
ٖضص  ،1م  ،246ؤوعص مدمض ب٣ٟحر في مالٟهْ :محر الخدٟئ الٗ٣اعي الجضيض والٗمل الً٣اج اإلاٛغب َ ،بٗت  ،2014مُبٗت الىجاح
الجضيضة ،الضاع البيًاء ،م .84
ـ اهٓغ ٦ظل٢ ،٪غاع اإلاجلـ ألاٖى بخاعيش ٖ ،2006/6/28ضص  ،2179ملٖ ٠ضص  ،05/3511ميكىع ب٨خاب ً٢ايا اإلاىاػٖاث الٗ٣اعيت إلصعيـ
الٟازىعيَ ،بٗت  ،2014مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ ،م 9
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أولها :ؤن مد٨مت الخدٟئ جب٣ى م٣يضة بىُا ١الضٖىي ،بديض ال يم٨جذا ؤن جٟدو الخٗغياث بال
ٖى الخالت التي ٢ضمذ ٞحذا ؤمام اإلادآٞت الٗ٣اعيت ،و٦ما ؤقحر في اإلال ٠اإلادا ٫مً َغ ٝاإلاداٖ ٔٞى
٦خابت الًبِ باإلاد٨مت الابخضاثيت.60
جاهحها :ؤن مد٨مت الخدٟئ ج٣خهغ نالخيتذا للبذ  ِ٣ٞووظىبا في خضوص الخٗغياثَ ،ب٣ا ألخ٩ام
الٟهل  37مً ّ.ث ٕ.اإلاكــاع بليه ؤٖال  ،بديض ال نالخيت للمد٨مت للخ٣غيغ بكإن مُلب الخدٟئ.61
جالثها :ؤن مد٨مت الخدٟئ ليؿذ لما نالخيت الٟهل بحن اإلاخٗغيحن ،خيض ظاء في ٢غاع إلاد٨مت
الى ٌ٣ؤهه..." :ل ً٨خيض ؤهه بم٣خط ى الٟهل  37مً ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ٞةن مد٨مت الخدٟئ ...ال
جسخو في الجزإ الظي يشحر اإلاخٗغيىن ٞيما بيجذم".62
وفي ٢غاع آزغ ً٢ذ مد٨مت الى -ٌ٣اإلاجلـ ألاٖى ؾاب -٤ؤهه " :مد٨مت الخدٟئ ،وبم٣خط ى
الٟهل  37مً ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ،ال جىٓغ في الجزاٖاث ال٣اثمت بحن اإلاخٗغيحن ،ول ً٨في الجزاٖاث
ال٣اثمت بحن َالب الخدٟئ مً ظمت ،واإلاخٗغى مً ظمت ؤزغي ،وؤن اإلاد٨مت التي ً٢ذ بٗضم ٢بى٫
اؾخئىا ٝاإلاخٗغى يض مخٗغيحن آزغيً ج٩ىن ٢ض َب٣ذ ال٣اهىن".63
 -0جىفيذ ألاحكام اللضائيت :
حٗخبر الخمايت الخىٟيظيت ؤو الخىٟيظ الً٣اج لؤلخ٩ام بخضي نىع الخمايت الً٣اثيت ،64بط ال يٟ٨
لغص الاٖخضاء ٖى الخ ،٤نضوع خ٨م ًٖ الً٣اء  ،بل البض مً ال٣يام بمجمىٖت مً ؤلاظغاءاث وألاٖما٫
لغص هظا الخ ٤لهاخبه ٗٞال ،ومً زمت بٖاصة الخىا ٤ٞبحن الىا ٘٢وال٣اهىن ،65طل ٪ؤهه بطا ٧اهذ الٛايت
 - 60عيىان ٢غيص ي ،ال٣ىاٖض اإلاىيىٖيت وؤلاظغاثيت لضٖىي الخٗغى الٗ٣اعيت ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن الٗ٣ىص الٗ٣اع٧ ،ليت
الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت  ،2013-2012م .26
 - 61اصعيـ الٟازىعي ،م.ؽ ،م .87
٢ - 62غاع ٖضص  54445بخاعيش  ،2009/12/2مل ٠مضو ٖضص  ،2007/1/1/351ميكىع بؿلؿلت الاظتذاص الً٣اج  ،الٗضص  ،2ماي ،2011
اإلاُبٗت والىعا٢ت الىَىيت ،مغا٦ل ،م .123
٢ - 63غاع ٖضص  ،348ناصع بخاعيش  ،1995/2/21ؤقاع بليه ٖبض الٗؼيؼ جىٞي ،٤الدكغي٘ الٗ٣اعي والًماهاث ،م.ؽ،
م .156
 - 64خؿً ػعصاو  ،نٗىبت الخىٟيظ الى٢خيت في ال٣اهىن اإلاٛغب واإلا٣اعن ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض
في ال٣اهىن اإلاضو ٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت الخؿً الشاو  ،الضاع البيًاء ،الؿىت الجامٗيت  ،2006-2005م .2
 - 65ؤخمض هىضي ،الهٟت في الخىٟيظ  -صعاؾت في ٢اهىن اإلاغاٗٞاث اإلاضيىت والخجاعيت َ ،-بٗت  ،2000صاع الجامٗت الجضيضة لليكغ،
الاؾ٨ىضعيت ،م .10
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مً بنضاع ألاخ٩ام هي الٟهل في الجزاٖاث َب٣ا لل٣اهىنٞ ،يخٗحن جٟٗيل مًمىن هظ ألاخ٩ام وجغظمتذا
بل وا ٘٢ملمىؽ ًٖ َغي ٤جىٟيظها جد٣ي٣ا للٗض ٫والٗضالت ،ولخىٞحر الش٣ت للمخ٣ايحن ،وبالخالي ػعٕ
الُمإهيىت في ؤهٟؿمم.66
مً هظا اإلاىُل ،٤بطا ٧ان ألانل في جىٟيظ ألاخ٩ام الً٣اثيت الهاصعة في الً٣ايا الٗاصيت بهٟت
ٖامت ،وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت بهٟت زانت ،يخم بىاؾُت ٦خابت يبِ اإلاد٨مت مهضعة الخ٨م،
وطل ٪بىاء ٖى َ لب مً اإلاؿخٟيض مً الخ٨م ؤو مً يىىب ٖىه ،جُبي٣ا للم٣خًياث اإلاىهىم ٖلحذا في
الٟهل  429مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت الظي ظاء ٞيه " :جىٟظ ألاخ٩ام الهاصعة مً مدا٦م اإلامل٨ت في
مجمىٕ التراب الىَني بىاء ٖى َلب مً اإلاؿخٟيض ؤو مً يىىب ٖىه.
يخم الخىٟيظ بىاؾُت ٦خابت يبِ اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م ؤو بطا ا٢خط ى الخا ٫و٣ٞا إلا٣خًياث
الٟهل  439مً هظا ال٣اهىن.
ي٩ل٢ ٠اى بمخابٗت بظغاءاث الخىٟيظ يٗحن مً َغ ٝعثيـ اإلاد٨مت الابخضاثيت با٢تراح مً الجمٗيت
الٗامتٞ 67"....ةهه باليؿبت لخىٟيظ ألاخ٩ام الهاصعة في هؼاٖاث مؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت ،يخم مً َغٝ
ظماػ بصاعي هى ظماػ اإلادآٞت الٗ٣اعيت في شخو اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بٗض بخالت مُلب
الخدٟئ والخٗغياث اإلا٣امت يض ٖليه مً َغ٦ ٝخابت يبِ اإلاد٨مت الابخضاثيت ال٩اثً بضاثغة هٟىطها
الٗ٣اع مىيىٕ الجزإ ،وهى ما يك٩ل هؼٖا لؿلُت الً٣اء في جىٟيظ ألاخ٩ام ،وجإ٦يضا للهٟت ؤلاصاعيت
إلاؿُغة الخدٟئ الٗ٣اعيت ،التي جبخضت بصاعيت وجيخهي بصاعيت.68
ظضيغ بالظ٦غ ،بل ؤهه مً ال٣ىاٖض الٗامت في الدكغي٘ اإلاٛغب  ،ؤن ألاخ٩ام ٚحر الخاثؼة ٖى ٢ىة ألامغ
اإلا٣ط ي به ليؿذ لما ال٣ىة الخىٟيظيت ؾىاء حٗل ٤ألامغ بإخ٩ام ناصعة في هؼإ هاش ئ ًٖ مؿُغة الخدٟئ
ؤو في ٚحر ٦ما هى الكإن باليؿبت لضٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،ؤو بمٗنى آزغٞ ،ماصام الخ٨م ٢ابال للًُٗ
ٞيه ؤو ًَٗ ٞيه ٗٞالٞ ،ةن ٢ىجه الخىٟيظيت جب٣ى مُٗلت ختى يدىػ ٢ىة ألامغ اإلا٣ط ي به.69

 - 66ليى اإلاغيني ،ماؾؿت ٢اض ي الخىٟيظ ،وكغة مد٨مت الاؾخئىا ٝبالغباٍ ،ماي  ،2004صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الغباٍ ،م
.107
 - 67الٟهل  429مى.٤م.م (ٚحر بم٣خط ى ال٣اهىن ع٢م  72.03الهاصع بدىٟيظ الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1.04.23بخاعيش )2004/2/3
 - 68ؾمغة مدضوب ،الاػصواظيت ؤلاظغاثيت ؤمام ً٢اء الخدٟئ الٗ٣اعي ،ؤَغوخت لىيل ص٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض
في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت  ،2013 -2012م .265
 69مدمض زحري ،م.ؽ ،م .358
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هظا ٧ل ما يخٗل ٤بإوظه الدكابه والازخال ٝبحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،ماطا
بطن ًٖ حجيت ألاخ٩ام الً٣اثيت الجذاثيت الهاصعة زاعط مؿُغة الخدٟئ ًٖ الً٣اء الٗاصي في بَاع
صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت؟
املبحث الثاوي :حجيت الحكم اللضائي الجهائي اللاض ي باالضتحلاق الصادر خارج مططزة
التحفيظ على مطلب التحفيظ وعلى التعزض
يٗخبر اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت حجغ الؼاويت في هٓام الخدٟئ الٗ٣اعي اإلاٛغب  ،ؾىاء مً خيض
جٟٗيل ٢ىاٖض هظا الىٓام ،ومخابٗت بظغاءاجه ؤو مً خيض الٗمل ٖى جد٣ي ٤ؤهضاٞه وجغؾيش ؾمخه
ؤلاصاعيتٞ ،مـ ـ ـ ـى يخمخ٘ –اإلادا ٔٞالٗ٣اعي -بازخهاناث واؾٗت ويمـ ـ ـ ـ ـ ـاعؽ ؾلُاث ٦شحرة لضعظت ؤن
البٌٗ اٖخبر بمشابت ٢اض ي بصاعي يؿخمض مً ال٣اهىن ؾلُاث جبضو واؾٗت ونٟما البٌٗ آلازغ
باالؾخصىاثيت.70
في هظا ؤلاَاع ،يٗض الخإ٦ض مً اإلاؿدىضاث والىزاث ٤و٦ظا الدجج اإلا٣ضمت مً ٢بل َالب الخدٟئ،
والخد ٤٣مً البياهاث اإلاضعظت في َلب الخٗغى ،مً بحن ؤهم الازخهاناث ألانليت والخهغيت اإلاى٧ىلت
للمداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيتَ ،ب٣ا للم٣خًياث ال٣اهىهيت اإلاىهىم ٖلحذا في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي
اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن 14ـٞ ،07مظا الازخهام يضزل في بَاع ؤلاظغاءاث اإلاؿُغيت ؤلاصاعيت للخدٟئ
الٗ٣اعي التي يكغٖ ٝلحذا اإلادا ٔٞالٗ٣اعي.71
ٚحر ؤهه ؤزىاء بيضإ مُلب الخدٟئ ،ؤو ج٣ضيم الخٗغى٢ ،ض ال يضٖم َالب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى
َلبه بغؾىم ؤو بٗ٣ىص عؾميت ٧اهذ ؤو ٖغٞيت ....بلخ ،جشبذ مل٨يخه للٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،وبهما
٢ض يضلي ناخب الخ ٤بد٨م ً٢اج نذاج ٢اض ي باؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓه وناصع ًٖ الً٣اء
الٗاصي في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،وهىا يُغح بق٩ا ٫ممم يخمدىع باألؾاؽ خى ٫حجيت هظا
الخ٨م الً٣اج الجذاج ٖى مؿخىي مُلب الخدٟئ و٦ظا ٖى مؿخىي الخٗغى.

ٞ - 70اَمت لخغو ،ٝم.ؽ ،م .273
 - 71اإلاهُٟى ال٨يلت ،زهىنياث اإلاؿُغة في ً٢ايا الخدٟئ الٗ٣اعي ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً
والبدض في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت  ،2010-2009م .62
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وهظا ما ؾىداو ٫الخٗغى له مً زال ٫هظا اإلابدض ،خيض ؾىدىاو ٫في باصت ألامغ حجيت الخ٨م
الجذاج ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١والهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ٖى مُلب الخدٟئ (املطلب ألاول)ٖ ،ى
ؤن هخُغٞ ١يما بٗض لدجيت هظا الخ٨م ٖى مؿخىي الخٗغياث (املطلب الثاوي).
املطلب ألاول :حجيت الحكم الجهائي اللاض ي باالضتحلاق على مطلب التحفيظ
ؤزىاء بيضإ مُلب الخدٟئ٢ ،ض يضٖم َالب الخدٟئ َلبه بد٨م ً٢اج نذاج ٢اض ي باؾخد٣ا٢ه
للٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،وناصع زاعط هظ اإلاؿُغة ًٖ الً٣اء الٗاصي ،وهظا ألامغ يشحر بق٩اال
ظىهغيا يخمشل في حجيت هظا الخ٨م ٖى مُلب الخدٟئ ،خيض ؤن الدؿائ ٫الظي يُغح هٟؿه بكضة
هىا ،هى :هل اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت في هظ الخالت ،يمل ٪نالخيت مغا٢بت هظا الخ٨م ؾىاء مً
خيض الك٩ل ؤو مً خيض الجىهغ ،ؤم ؤهه ال يمل ٪هظ الهالخيت اختراما ل٣اٖضة حجيت الص يء اإلا٣ط ي
به؟
هظا الدؿائ ٫ؾىداو ٫ؤلاظابت ٖىه ،مً زال ٫الخُغ ١إلاضي بم٩اهيت مغا٢بت اإلاداٖ ٔٞى ألامال٥
الٗ٣اعيت للخ٨م الجذاج ال٣اض ي باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ للٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓه والهاصع زاعط مؿُغة
الخدٟئ مً خيض الك٩ل (الفلزة ألاولى) ،زم الخضيض بٗض طل ًٖ ٪مضي بم٩اهيت مغا٢بت هظا الخ٨م مً
خيض اإلاًمىن مً َغ ٝاإلادا ٔٞالٗ٣اعي (الفلزة الثاهيت).
الفلزة ألاولى :مدي إمكاهيت مزاكبت املحافظ للحكم اللاض ي باالضتحلاق مً حيث الشكل
ؤمام ؾ٩ىث اإلاكغٕ اإلاٛغب ؾىاء في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ؤو ال٣ىاهحن اإلاغجبُت به ،ؤو في ال٣ىاٖض
الٗامت ًٖ مؿإلت مغا٢بت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت لؤلخ٩ام الً٣اثيت الجذاثيت بهٟت ٖامت ،والخ٨م
الً٣اج الجذاج الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ال٣اض ي باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ للٗ٣اع اإلاُلىب
جدٟيٓه بهٟت زانت ،طهب ؤخض ال٣ٟماء بل ال٣ى ٫بةُٖاء اإلادا ٔٞنالخيت مغا٢بت هظ ألاخ٩ام مً
خيض الك٩لٖ ،ى ؤن ج٣خهغ هظ اإلاغا٢بت ٖى الخإ٦ض والخد ٤٣مً مضي اهُبا ١اإلاغاظ٘ الٗ٣اعيت
اإلاظ٧ىعة في الخ٨م ٖى الٗ٣اع الظي ٢ضم في قإهه مُلب الخدٟئ ،واإلا٣اعهت بحن بياهاث َالب الخدٟئ
اإلاظ٧ىعة في هظا الخ٨م م٘ جل ٪اإلاظ٧ىعة في اإلاُلب ،زم الخد٦ ٤٣ظل ٪مً ٧ىن وسخت الخ٨م اإلاكمىص
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بمُاب٣تذا لؤلنل مً َغ٧ ٝاجب الًبِ ،وخاملت لخى٢يٗه وزاجم اإلاد٨مت ،بياٞت بل يغوعة الخإ٦ض مً
٧ىن الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا٢ ١ض ا٦دؿب ٢ىة الص يء اإلا٣ط ي به.72
ٚحر ؤن ؤهم بق٩ا ٫يىاظه اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ؤزىاء مغا٢بخه للخ٨م الً٣اج الجذاج
ال٣اض ي باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ للٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ مً خيض الك٩ل ،يخجى في ٦يٟيت
مٗغٞت ؤن هظا الخ٨م ؤنبذ نذاثيا وخاثؼا ل٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به و٦يٟيت الخد ٤٣مً طل٪؟
بظابت ًٖ هظا ؤلاق٩ا ،٫يظهب ال٣ٟه بل ال٣ى ٫بإن اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت يخإ٦ض مً نذاثيت
الخ٨م ومً ا٦دؿابه لدجيت الص يء اإلا٣ط ي به بما ًٖ َغيٞ ٤ىاث ؤظل الًُٗ ؤو ٖضم مماعؾخه نذاثيا،
ؤو ًَٗ ٞيه ٗٞال وجم جإييض مً َغ ٝاإلاد٨مت اإلاسخهت ،73ل ً٨وماصام ؤهه يهٗب ٖى اإلادا ٔٞالٗ٣اعي
مٗغٞت طل ،٪ألن ؾغيان ؤظل الًُٗ في الخ٨م يبضؤ مً جاعيش جبليٛه لؤلَغا ٝوليـ مً جاعيش نضوع ،
وبما بهضوع ال٣غاع الاؾخئىافي و٢غاع مد٨مت الى ،ٌ٣في الخالت التي يسخاع ٞحذا اإلاضعي اؾدىٟاط ظمي٘ َغ١
الًُٗ ٟٞ ،مشل هظ الخاالثٞ ،ةهه البض مً اؾخهضاع قماصة مً ٦خابت يبِ اإلاد٨مت جٟيض ٖضم
الًُٗ في الخ٨م ،وهظا يضٗٞىا بل الدؿائ ٫خى ٫مضي ٟ٦ايت هظ الكماصة ،ؤم يلؼم الخإقحر اإلاؼصوط مً
اإلاد٨مت مهضعة الخ٨م ،ومً اإلاد٨مت اإلاسخهت بخل ٣الًُٗ؟

74

يؿخٟاص مً صوعيت اإلادا ٔٞالٗام الهاصعة بخاعيش ٞ 10برايغ  ،1975بإن اإلاداٖ ٔٞى ألامال٥
الٗ٣اعيت يخٗحن ٖليه ؤن يُلب قماصجحن :قماصة مً َغ ٝاإلاد٨مت اإلاهضعة للخ٨م يكمض ٞحذا ٧اجب
الًبِ بإن الخ٨م ٢ض بل ٜلجمي٘ ألاَغا ،ٝولم يٞ ٘٣يه ؤي ًَٗ ،وقماصة زاهيت ناصعة ًٖ اإلاد٨مت
اإلاسخهت بخل ٣الًُٗ جشبذ هي ألازغي بإن الخ٨م لم يٞ ٘٣يه ؤي ًَٗ.75

 - 72اصعيـ الٟازىعي ،م٣ا ٫بٗىىان :مؿاوليت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،ميكىع في مجلت الخ٣ى ،١ؾلؿلت "ألاهٓمت واإلاىاػٖاث
الٗ٣اعيت" ؤلانضاع الشامً جدذ ٖىىان :اإلاؿخجضاث الدكغيٗيت في اإلااصة الٗ٣اعيت" ،الجؼء الشاو  ،2014مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ ،م
.17
 - 73مدمض زحري ،بظغاءاث وآزاع حسجيل الخ٣ى ١الٗيييت اإلاترجبت ٖى الٗ٣اعاث اإلادٟٓت ،ؤَغوخت لىيل قماصة الض٦خىعا الضولت في ال٣اهىن
الخام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض الخامـ ،ؾىت  ،1984م 119و .120
 - 74ؾمغة مدضوب ،الاػصواظيت ؤلاظغاثيت ؤمام ً٢اء الخدٟئ ،م.ؽ ،م .282
 - 75صوعيت ٖضص  267بخاعيش ٞ 10برايغ  ،1975ؤقاع بلحذا ٖبض الخٟئ ؤبى الهبر ،مؿاوليت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت والغهىن باإلاٛغب،
عؾالت لىيل صبلىم الؿل ٪الٗالي للمضعؾت الىَىيت لئلصاعة الٗمىميت ،الغباٍ ،الؿىت الجامٗيت  ،1993-1992م .109
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ل ً٨إلاا جبحن ٞيما بٗض ٖضم ظضوي هظا الىهج الظي ؾل٨خه بصاعة الى٧الت الىَىيت للمدآٞت الٗ٣اعيت
واإلاسر الٗ٣اعي والخغاثُيت ،خيض ٧ان هظا ألامغ ال يسضم مؿإلت حؿغي٘ مؿُغة الخدٟئ ،76هظا مً
ظمت ،ومً ظمت زاهيت وبٗض نضوع ميكىع وػيغ الٗض ٫الؿابٖ ٤ضص  798بخاعيش  29قدىبر  1977الظي
ظاء ٞيه " :لئن ٧ان ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت الجضيض٢ ...ض هو في الٟهل ٖ 141ى ؤن الاؾخئىا ٝي٣ضم
ؤمام ٦خابت يبِ اإلاد٨مت الابخضاثيت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاُٗىن ٞيه ،وفي الٟهل ٖ 356ى ؤن م٣ا٫
الى ٌ٣يىصٕ ب٨خابت يبِ اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م اإلاُٗىن ٞيهٞ ،ةهه زى ٫بظل ٪نالخيت حؿليم
قماصاث ٖضم الاؾخئىا ٝوالى ٌ٣بل اإلادا٦م التي نضعث ٖجذا وخضها جالٞيا لؤلزُاء التي ٢ض جغج٨ب في
هظا الىُا ،١بال ؤهه ييبغي ؤن ي ٘٣جإ٦ض ٦خابت الًبِ مً جبلي ٜألاخ٩ام لؤلَغا ٝاإلاٗىيت باألمغ واههغام
آلاظا ٫ال٣اهىهيت اإلادضصة الؾخٗماَ ٫غ ١الًُٗ ٢بل حؿليم ؤيت قماصة بٗضم الخٗغى ؤو الاؾخئىا ٝؤو
الى ،ٌ٣هٓغا للىخاثج المامت التي جترجب ٖى هظا الدؿليم وال ؾيما باليؿبت للمدآٞت الٗ٣اعيت".77
ٞمظ ألامىع ظٗلذ بصاعة اإلادآٞت الٗ٣اعيت جتراظ٘ ًٖ مىٟ٢ما الؿاب ،٤وؤنبدذ بالخالي جُلب مً
اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ؤن يخإ٦ض  ِ٣ٞمً ٧ىن الخ٨م مغ ٤ٞبكماصة مً َغ ٝاإلاد٨مت اإلاهضعة
له ،يكمض ٞحذا ٧اجب الًبِ بإن الخ٨م ٢ض بل ٜلجمي٘ ألاَغا ٝولم ي ٘٣الًُٗ ٞيه.
وهظا ما ههذ ٖليه بٗض طل ،٪صوعيت اإلادا ٔٞالٗام الهاصعة ؾىت  ،1984التي ظاء ٞحذا " :يكغٞني
ؤن ؤههي بل ٖلم٨م بإن جإقحر ٦خابت يبِ اإلاد٨مت اإلاهضعة لؤلخ٩ام ٖى قماصة الخٗغى والاؾخئىاٝ
ؤنبذ ٧ا ٝوال مجا ٫الؾخلؼام الخإقحر اإلاؼصوط مً ٦خابت يبِ ٧ل مً اإلاد٨مت الابخضاثيت ومد٨ــمت
الاؾخئىا ٝؤو الى.78"ٌ٣
ٖمىما ،بطا ٧ان مً نالخيت اإلادا ٔٞالٗ٣اعي الخد ٤٣مً نذاثيت الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع
زاعط مؿُغة الخدٟئ في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت لٟاثضة َالب الخدٟئٞ ،مل هظا ياصي بىا بل
ال٣ى ٫بإن اإلادا ٔٞله الخ٦ ٤ظل ٪في مغا٢بت قىاهض الخبليٜ؟
 - 76عقيض الٟغخي ،صوع اإلادا ٔٞالٗ٣اعي في مغا٢بت اإلادغعاث وج٣ييض ألاخ٩ام في السجالث الٗ٣اعيت ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في الضعاؾت
اإلايخىصولىظيت ل٣اهىن الالتزام الخٗا٢ضي والٗ٣اع ،قٗبت ال٣اهىن الخام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض هللاٞ ،اؽ ،الؿىت
الجامٗيت  ،2008-2007م .41
 - 77ميكىع ٖضص  ،798ؤقاع بليه عقيض الٟغخي ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .42
 - 78صوعيت ٖضص  290بخاعيش  29ماعؽ  ،1984لئلَالٕ ٖى الضوعيت يىٓغ:
Recueil des principales circulaires en vigueur 1917-2010, conservateur général, agence nationale de direction de la
conservation fonciére du cadastre et de la cartographie, septembre 2011,op.cit,p 275.
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ٖى مؿخىي اإلاماعؾت الٗمليت ،هجض ؤن اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،ال ي٨خ ٟبمغا٢بت قىاهض
الخبلي ٜو مغا٢بت ٢اهىهيتذا واؾديٟائذا للكغوٍ اإلاخُلبت ٢اهىها ،بل يغا٢ب ٦ظل ٪قىاهض الدؿليم التي ج٩ىن
مغ٣ٞت بكىاهض الخبلي ،ٜو يغا٢ب ٞىاث ؤظل الًُٗ.
و٢ض اهخ٣ض ؤخض ال٣ٟه مماعؾت بٌٗ اإلادآٞحن الٗ٣اعيحن ع٢ابتذم ٖى صخت الخبليٛاث وصخت
قىاهض ٖضم الًُٗ ،مٗخبرا هظ الغ٢ابت بمشابت جضزل في ؤٖما ٫وازخهاناث ٦خابت يبِ اإلادا٦م التي
جخدمل لىخضها خؿبه اإلاؿاوليت ًٖ الكىاهض الهاصعة ٖجذاٞ ،اإلصالء بكماصة ٖضم الًُٗ لضي اإلادأٞ
حٗ ٟهظا ألازحر ًٖ اإلاُالبت بكىاهض الخبلي ،ٜألهه يٟترى ؤن عثيـ ٦خابت الًبِ لم ي٣ضم ٖى مىذ
قماصة بٗضم الًُٗ ،بال بٗض الخإ٦ض مً صخت الخبليٛاث وؾالمت بظغاءاتذا.79
ٚحر ؤهه عٚم وظاهت هظا الغؤي ٞةن الخ٨م الهاصع ًٖ اإلاد٨مت ؤلاصاعيت بم٨ىاؽ ،طهب ٖ٨ـ هظا
الاججا  ،واٖخبر اإلادا ٔٞالٗ٣اعي مؿاوال ًٖ مغا٢بت قىاهض الخبلي ،ٜبط ظاء في الخ٨م ؤهه......." :وبظل٪
وٗ٢ذ اإلادآٞت الٗ٣اعيت في زُــإ ججى في اٖخباعها للكمــاصة اإلاضل هذا بٗضم الًُٗ ،عٚم ؤن ؤظـل الًُٗ
لم ييخه بٗض ،ولم ج٣م اإلادآٞت بالخدغياث الالػمت في ٢غاءة الكماصة اإلاظ٧ىعة.80"...
و في هٓغها ٞ ،ةهه مً ؤظل جىٞحر خمايت ؤ٦بر لؤلَغا ٝو مهلختذمٞ ،مظا ي٣خط ي مغا٢بت اإلادأٞ
الٗ٣اعي لكماصة الًُٗ  ِ٣ٞـ صون قىاهض الخبلي ٜـ ؾىاء مً الجمت التي وٗ٢تذا ؤو مً خيض الخاعيش ؤو
ؤظل الًُٗ.
الفلزة الثاهيت :مدي إمكاهيت مزاكبت الحكم الجهائي اللاض ي باالضتحلاق مً طزف املحافظ مً
حيث املضمىن
البض مً ؤلاقاعة بضايت بل ؤن اإلا٣هىص بمغا٢بت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت للخ٨م الً٣اج الجذاج
ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ لٟاثضة َالب الخدٟئ مً خيض اإلاًمىن ،هى ؤن
يخإ٦ض اإلادا ٔٞمً ٧ىن اإلاد٨مت مد٣ت في خ٨مما وؤنذا َب٣ذ ال٣اهىن جُبي٣ا صخيدا ،وؤن يخإ٦ض ٦ظل٪
مً صخت ألاؾباب التي اؾدىض بلحذا مىُى ١الخ٨م.81
 - 79مدمض زحري ،مؿخجضاث ً٢ايا الخدٟئ الٗ٣اعي في الدكغي٘ اإلاٛغب  ،م.ؽ ،م .360
 - 80خ٨م ناصع بخاعيش ٞ 6برايغ  ،2003مل ٠ع٢م  ،ٙ3/2002/70ع٢م ٚ ،ٙ3/2003/24حر ميكىع.
 - 81عقيض الٟغخي ،م.ؽ ،م .43
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هظا ،و٢ض زاع ه٣اف خاص بحن ال٣ٟه خى ٫مى ٘٢مُلب الخدٟئ اإلاضٖم بد٨م ً٢اج نذاج ناصع
زاعط مؿُغة الخدٟئ ،زهىنا ٞيما يخٗل ٤بمضي نالخيت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بمغا٢بت هظا
الخ٨م مً خيض اإلاًمىن ومؿاوليخه في هظا الهضص.
ٞمىا ٥اججا ؤو ٫يظهب بل ال٣ى ،٫بإن ج٣ضيم مُلب الخدٟئ بىاء ٖى خ٨م ً٢اج نذاج يشبذ
اؾخد٣ا ١ناخب الخ ٤للٗ٣اع اإلاُلىب جدٟيٓه ،والهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ مً َغ ٝالً٣اء
الٗاصي ،ال يٗضو ؤن ي٩ىن بال مجغص وزي٣ت عؾميت ٦باقي الىزاث ٤التي جضٖم مىَ ٠٢الب الخدٟئ ومغ٦ؼ ،
خيض ي٣ى ٫هظا الٟغي ٤مً الباخشحن بإن الخ٨م الً٣اج الجذاج ٖمىما يسً٘ إلاغا٢بت اإلاداٖ ٔٞى
ألامال ٥الٗ٣اعيت ومؿاوليخه ،ماصام ؤن اجساط ٢غاع الخدٟئ يسً٘ لؿلُخه الخ٣ضيغيت ،82مؿدىضيً في
طلٖ ٪ى الٟهل  14مً ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ٦ما جم حٛيحر و جخميمه ،الظي يىو ٖى ؤهه" :ي٣ضم
َالب الخدٟئ م٘ مُلبه ؤنى ٫ؤو وسخ عؾميت للغؾىم والٗ٣ىص والىزاث ٤التي مً قإنذا ؤن حٗغ ٝبد٤
اإلال٨يت وبالخ٣ى ١الٗيييت اإلاترجبت ٖى اإلال."٪
ٞدؿب هظا الاججا ٞ ،ةن مهُلر الىزاث ٤الىاعص في الٟهل  14ؤٖال  ،هى مٟمىم واؾ٘ ،خيض يكمل
ختى ألاخ٩ام الً٣اثيت الجذاثيت الهاصعة زاعط مؿُغة الخدٟئ لهالر َالب الخدٟئ ،بما ٞحذا ألاخ٩ام
الهاصعة في بَاع صٖاوي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،وبالخالي يٗخبر هظ ألاخ٩ام جسً٘ ٛ٦حرها مً الىزاث٤
الغؾميت لغ٢ابت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت مً خيض اإلاًمىن قإنذا في طل ٪قإن ظمي٘ الىزاث٤
واإلاؿدىضاث والدجج ألازغي اإلاايضة لُلب الخدٟئ ،وهظا يٗني ؤنذا جخم جدذ مؿاوليت اإلادا ،ٔٞوطل٪
ٖى ٚغاع مؿاوليخه اإلاىهىم ٖلحذا في الٟهل  72مً ّ.ث.83ٕ.
وفي هظا ؤلاَاع ،يضٖم هظا الٟغي ٤عؤيه ،بةخضي اإلاظ٦غاث الهاصعة ًٖ اإلادا ٔٞالٗام في هظا الكإن،
التي يدض مً زاللما اإلادآٞحن الٗ٣اعيحن ٖى يغوعة بظغاء ع٢ابت ص٢ي٣ت ٖى ٧ل الىزاث ٤واإلاؿدىضاث
جُبي٣ا ل٣ىاٖض الغ٢ابت الىاعصة في ٢اهىن الخدٟئ الٗ٣اعي ،ويظ٦غهم مً زاللما ؤن الٟهل  14يلؼم

 - 82خضو مٗؿى ،خمايت الخ٣ى ١الىاعصة ٖى مُلب الخدٟئ ًٖ َغي ٤مؿُغح اليكغ وؤلايضإ َب٣ا للٟهلحن  83و 84مً ّ.ث ،ٕ.عؾالت
لىيل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن الٗ٣اع والخٗمحر٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مىالي اؾماٖيل ،م٨ىاؽ ،الؿىت الجامٗيت  ،2015-2014م .81
 - 83اصعيـ الٟازىعي ،هٓام الخدٟئ الٗ٣اعي و ٤ٞمؿخجضاث ال٣اهىن  ،14.07م.ؽ ،م.33
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َالب الخدٟئ بةيضإ ٧اٞت الٗ٣ىص والؿىضاث والدجج اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى ١الٗيييت الىاٗ٢ت ٖى الٗ٣اع
اإلاُلىب جدٟيٓه.84
ل ،ً٨وبسال ٝهظا الاججا  ،هجض ؤن هىاٞ ٥غي ٤زاو مً ال٣ٟه يغي بإن جد ٤٣اإلاداٖ ٔٞى ألامال٥
الٗ٣اعيت مً اإلادغعاث والدجج والىزاث ٤اإلاضل هذا جإييضا إلاُلب الخدٟئ مً خيض اإلاًمىن ،ال يكمل
ألاخ٩ام الً٣اثيت الجذاثيت بما ٞحذا الخ٨م الجذاج ال٣اض ي باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ للٗ٣اع اإلاُلىب
جدٟيٓه ،بٖماال إلابضؤ ٞهل الؿلِ ،85الظي يٗض مبضؤ صؾخىعيا اٖخى٣ه اإلاٛغب ٦ما هى خا ٫ظمي٘ الضو٫
الضيم٣غاَيت ،86واٖخباعا ٦ظل ٪ل٩ىن هظ اإلاغا٢بت مً خيض اإلاًمىن هي مسالٟت للىٓام الٗام ،ألن ٢يام
اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت هذا و مىا٢كت مًمىن الخ٨م وخيصياجه ،يٗني ؤهه ؤنبذ صعظت بياٞيت مً
صعظاث الخ٣اض ي والتي حٗخبر مً الىٓام الٗام.87
ويٗؼػ هظا الاججا مىٟ٢ه بال٣ى ،٫بإن ألاخ٩ام الً٣اثيت الجذاثيت ٖمىما هي ناصعة ًٖ ظماػ ً٢اج
يٟترى ٞيه ؤلاإلاام ب٩اٞت ال٣ىاهحن بما في طل ٪ال٣اهىن الٗ٣اعي والىهىم الخىٓيميت اإلاغجبُت به ،وبطا
٧ان يمان خ٣ى ١ألاَغا ٝي٣خط ي ؤن ج٩ىن هىا ٥ظمت مى٧ى ٫لما مغا٢بت مضي جُبي ٤ال٣ىاهحن مً ٢بل
اإلادا٦مٞ ،مظ الجمت جخمشل في ً٢اء اإلاجلـ ألاٖى  -مد٨مت الى ٌ٣خاليا -ؤما ؤن يمىذ للمداٖ ٔٞى
ألامال ٥الٗ٣اعيت نالخيت مغا٢بت ألاخ٩ام الً٣اثيت الجذاثيت مً خيض اإلاًمىن ،وهى مىْ ٠بصاعيٞ ،مظا
ؾياصي بل الخ٣ليل مً ٢يمت وؤهميت هظ ألاخ٩ام ،88مما ؾيازغ ال مدالت ٖى مبضؤ اؾخ٣الليت الً٣اء
ويمـ ب٣اٖضة حجيت الص يء اإلا٣ط ي به.89
ٞدؿب هظا الخىظه بطنٞ ،ةن زهىنيت الخ٨م الً٣اج الجذاج باالؾخد٣ا ١الهاصع زاعط مؿُغة
الخدٟئ واإلاايض به مُلب الخدٟئ ،ج٣خط ي ؤن يخم الخٗامل مٗه مً ٢بل اإلاداٖ ٔٞى ألامال٥
 - 84مظ٦غة ناصعة ًٖ اإلادا ٔٞالٗام ع٢م  5656بخاعيش  12ماي  ،2010ؤقاع بلحذا ٖبض اللُي ٠الكاوي ،زهىنيت اإلاىاػٖاث الً٣اثيت في
يىء ٢اهىن  14.07اإلاخٗل ٤بىٓام الخدٟئ الٗ٣اعي ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن اإلاىاػٖاث٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مىالي اؾماٖيل،
م٨ىاؽ ،الؿىت الجامٗيت  ،2013-2012م .17
ٞ - 85اَمت لخغو ،ٝم.ؽ ،م .416
 - 86ؤخمض الٗياصي ،اإلاىاػٖاث الً٣اثيت في ماصة الخدٟئ الٗ٣اعي ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في اإلاىاػٖاث الٗمىميت٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت
ؾيضي مدمض بً ٖبض هللاٞ ،اؽ ،الؿىت الجامٗيت  ،2008-2007م .63
ٞ 87اَمت لخغو ،ٝم.ؽ ،هٟـ الهٟدت .
 - 88عقيض الٟغخي ،م.ؽ ،م .44
ٞ - 89اَمت لخغو ،ٝم.ؽ ،م.416 ،
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الٗ٣اعيت بالك٩ل الظي يجب ؤن يخٗامل مٗهٖ ،ى اٖخباع ؤن اإلادا ٔٞهى ؾلُت بصاعيت زايٗت للؿلُت
الً٣اثيت ،وليؿذ له ال هٟت وال الازخهام للخؿم في صخت الخ٨م اإلاضل به جإييضا إلاُلب الخدٟئ،
وهظا ما طهب بليه الً٣اء اإلاٛغب الظي ؤ٦ض في بخضي ٢غاعاجه ٖى ؤن صوع اإلادا ٔٞالٗ٣اعي في مجا٫
الخد ٤٣مً ال٣غاعاث الً٣اثيت مً خيض الجىهغ ،هى صوع ؾلبي ،ؤي ال نالخيت له في جض٢ي ٤صخت
ألاؾباب اإلاىظبت للخ٨م ،وال بما ٢ض يكىهذا مً ؤؾباب البُالن.90
وهظا ما ؤ٦ض اإلادا ٔٞالٗام بضوع مً زال ٫الضوعيت ٖضص  286الهاصعة ؾىت  ،1983خحن مى٘
اإلادآٞحن الٗ٣اعيحن مً مغا٢بت ألاخ٩ام الً٣اثيت مً خيض اإلاًمىن والا٢خهاع ٖ ِ٣ٞى الىٓغ في
ق٩ليت الخ٨م ،خيض ظاء في هظ الضوعيت ما يىي...." :مً بحن ألاؾئلت التي َغخذ زال ٫الاظخمإ الؿىىي
لغئؾاء اإلاهالر يىم  11و  12يىايغ  ،1983ؾاا ٫خى ٫ما بطا ٧ان مً خ ٤اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت
الخض٢ي ٤في صخت ألاخ٩ام الً٣اثيت مً خيض اإلاًمىن ،وؤهه بٗض اؾدكاعة ال٩اجب الٗام للخ٩ىمت خى٫
طل ،٪ؤظاب بٗض اؾدكاعجه لىػيغ الٗض ٫في عؾالت ع٢م  156بخاعيش  19يىايغ  ،1983بإهه هٓغا لٟهل
الؿلُت ؤلاصاعيت ًٖ الؿلُت الً٣اثيتٞ ،ال يم ً٨بإي وظه ٧ان للمدا ٔٞؤن يخد ٤٣مً صخت ألاخ٩ام
ظىهغا ،91"...وهظا ما جم جإ٦يض بٗض طل ٪في الضوعيت ٖضص  327الهاصعة ؾىت  1996والتي ههذ في
مًاميجذا ٖى ؤهه ليـ للمدا ٔٞالٗ٣اعي ؤن يخضزل في مًمىن الخ٨م الً٣اج ًٖ َغي ٤مىا٢كخه ؤو
الخٗليٖ ٤ليه.92
ٖى الٗمىمٞ ،ةن الخىظه الظي يغي بإن اإلادا ٔٞالٗ٣اعي ال يمل ٪نالخيت مغا٢بت ألاخ٩ام الً٣اثيت
الجذاثيت (بما ٞحذا الخ٨م الجذاج الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ًٖ الً٣اء الٗاصي لهالر َالب
الخدٟئ) مً خيض اإلاًمىن ،هى الجضيغ بالخإييض في هٓغهاٞ ،ةطا ٧ان ٢بى ٫هظ ألاخ٩ام الً٣اثيت مً
َغ ٝاإلادا ٔٞيٗخض به ،بال ؤهه ال يم ً٨ؤن يخم الخٗامل م٘ هظ ألاخ٩ام ٦إنذا مؿدىضاث عؾميت ٖاصيت،
اختراما بضايت ل٣اٖضة حجيت الص يء اإلا٣ط ي به ،ول٩ىن اإلاد٨مت زاهيا ،ال جىٓغ وجد٨م في صٖاوي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت (ؤو الضٖاوي الٗ٣اعيت بك٩ل ٖام) ،بال بطا ٧اهذ مبييت ٖى وزاث ٤عؾميت وحجج صامٛت
٢ - 90غاع مد٨مت الاؾخئىا ٝبالغباٍ ،ناصع بخاعيش  23يىهيى  ،1956ؤوعص عقيض الٟغخي ،م.ؽ ،م .44
- 91لئلَالٕ ٖى الضوعيت ،ؤهٓغ:
2010, même référence, p269.ـRecueil des principales circulaires en vigueur 1917
 - 92صوعيت ؤقاعث بلحذا ٚؼالن قبالوي ،بق٩االث الخٗغى ٖى الخدٟئ الٗ٣اعي ،صعاؾت ٖى يىء الٗمل ؤلاصاعي والً٣اج  ،عؾالت لىيل
صبلىم اإلااؾتر في الضعاؾت اإلايخىصولىظيت لاللتزام الخٗا٢ضي والٗ٣اع٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض هللاٞ ،اؽ ،الؿىت الجامٗيت
 ،2011-2010م .89
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جشبذ مل٨يت َالب الخدٟئ للٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،وبالخالي ه٣ى ٫ؤهه ال وظىص إلاؿاوليت
اإلادا ٔٞفي هظ الخالت.
املطلب الثاوي :حجيت الحكم اللضائي الجهائي اللاض ي باالضتحلاق على التعزضاث
بن الكغوٕ في بظغاءاث الخدٟئ ؾىاء بىاء ٖى مُلب الخدٟئ وال٣يام بخدضيض مً َغٝ
اإلادا ،ٔٞيٟخذ بم٩اهيت الخٗغى باليؿبت ل٩ل مً يىاػٕ في خ ٤مل٨يت الٗ٣اع الظي ؾيجغي جدٟيٓه ؤو في
مضي هظا الخ ،٤ؤوفي خضوص الٗ٣اع ،و٦ظا ل٩ل مً يضعي خ٣ا ٖيييا ٖى الٗ٣اع اإلاؼم٘ جدٟيٓهٞ ،اإلاكغٕ في
بَاع ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت اإلاىهىم ٖلحذا في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي مىذ ل٩ل شخو جمـ مؿُغة
الخدٟئ بد٣ى٢ه ؤن يخضزل ٞحذا ًٖ َغي ٤الخٗغى بطا ًْ ؤن بظغاء اإلاؿُغة اإلاظ٧ىعة يًغ بد٣ى٢ه،
وطل ٪لضخٌ ٢غيىت مل٨يت َالب الخدٟئ.93
هظا ،ولم يخُغ ١اإلاكغٕ الٛغب نغاخت لخٗغي ٠الخٗغى ،وا٦خٟى بمىذ ٧ل مً يضعي خ٣ا ٖى ٖ٣اع
بم٩اهيت الخضزل في مؿُغة جدٟيٓه ًٖ َغي ٤هظ الخ٣ىيت ،94ولظل٣ٞ ٪ض جم حٗغيٟه مً ٢بل ال٣ٟه بإهه،
"مىاػٖت في مؿُغة جدٟئ جباقغ مً َغ ٝالٛحر ؾىاء في وظىص خ ٤اإلال٨يت ؤو في مضي هظا الخ ،٤ؤو في
خضوص الٗ٣اع ،ؤو في وظىص خٖ ٤يني ٢ابل للخ٣ييض في الغؾم الٗ٣اعي اإلاغاص جإؾيؿه".95
ول ٩يخد ٤٣الٛغى مً الخٗغىٞ ،ةهه يخٗحن ٖى اإلاخٗغى جضٖيم َلبه ب٩اٞت الؿىضاث والىزاث٤
والدجج التي جشبذ مل٨يخه للٗ٣اع ؤو الخ ٤مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،ومً بحن هظ الدجج ألاخ٩ام
الً٣اثيت الجذاثيت الهاصعة زاعط مؿُغة الخدٟئ وال٣اييت باؾخد٣ا٢ه للمل ٪اإلاخىاػٕ ٖليهٞ ،ةطا ٧ان
َالب الخدٟئ بةم٩اهه جضٖيم مُلبه بمشل هظ ألاخ٩امٞ ،ةهه في اإلا٣ابل يُٗى هٟـ هظا الخ٤
للمخٗغى ختى ال يىاظه باألزغ الخُمحري للغؾم الٗ٣اعي.

 93مدمض زحري ،م.ؽ ،م  205و .207
 -94آيذ ؤخمض الٛاػي ،الخٗغياث في اإلاؿُغة الٗاصيت واإلاؿاَغ الخانت للخدٟئ الٗ٣اعي ،هضوة وَىيت خى ٫ألامً الٗ٣اعي ،ميكىعاث مغ٦ؼ
اليكغ والخىزي ٤الً٣اج بمد٨مت الىٖ ،ٌ٣ضص  ،2015 ،26مُبٗت ألامىيت الغباٍ ،م .397
95
Paul decroux, droit foncier Marocain, éditions la porte, 2008, Imprimerie ElMaârif Al Jadida, Rabat. P81
٦ما جم حٗغي ٠الخٗغى بإهه "وؾيلت ٢اهىهيت إلاىاػٖت َالب الخدٟئ في الٗ٣اع الظي َلب جدٟيٓه صعءا آلزاع مبضؤ الخُمحر الظي يغج٨ؼ ٖليه
هٓام الخدٟئ الٗ٣اعي في اهخٓاع اؾخد٣ا ١الخ ٤اإلاُالب به مً َغ ٝاإلاخٗغى ؤو ج٨غيـ ؤخ٣يت َالب الخدٟئ ٖى الٗ٣اع اإلاغاص
جدٟيٓه" ،ؤهٓغ ؤيذ ؤخمض الٛاػي ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .398
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ٚحر ؤهه ،في هظ الخالت ألازحرة ،ؤي باليؿبت للخٗغى اإلاايض بدم ً٢اج نذاج باالؾخد٣ا ١ناصع
لهالر اإلاخٗغىٞ ،ةنذا جُغح بق٩اال هاما يخمدىع خى ٫حجيت هظا الخ٨م ٖى مؿخىي الخٗغى ،ؤو بمٗنى
آزغ ،هل اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بمجغص ؤن يضلي اإلاخٗغى بد٨م نذاج يشبذ اؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع
اإلاغاص جدٟيٓه ،ملؼم بإن يغَ ٌٞلب الخدٟئ اإلاىصٕ مً ٢بل َالب الخدٟئ ،ل٩ىن اإلاخٗغى هىا ٢ض
خؿم الجزإ نذاثيا؟ ؤم يخٗحن ٖى اإلادا ٔٞاجبإ بظغاء آزغ؟
بظابت ًٖ هظ الدؿائالث ،وؤمام وظىص ٞغا ٙحكغيعي في هظ اإلاؿإلت ،هجض ؤن هىا ٥آعاء مسخلٟت في
هظا الكإن ،خيض ؤن هىا ٥اججا ؤو ٫ي٣ى ٫بإن اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ملؼم بغ ٌٞمُلب
الخدٟئ (الفلزة ألاولى) ،في خحن هىا ٥اججا زاو يغي يغوعة بخالت مل ٠الخدٟئ في هظ الخالت ٖى
اإلاد٨مت اإلاسخهت للبذ ٞيه (الفلزة الثاهيت).
الفلزة ألاولى :الاججاه اللائل بزفض مطلب التحفيظ
مً اإلاا٦ض ؤن اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت مىده اإلاكغٕ اإلاٛغب ؾلُاث واؾٗت بكإن مُلب
الخدٟئ اؾدىاصا الزخهاناجه في بَاع الٟهل  30مً ّ.ث ٕ.الظي ظاء ٞيه" :زال ٫الشالزت ؤقمغ
اإلاىاليت الههغام ؤظل الخٗغى ي٣ىم اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بخدٟئ الٗ٣اع بٗض الخد ٤٣مً بهجاػ
ظمي٘ ؤلاظغاءاث اإلا٣غعة في هظا ال٣اهىن ،ومً قغٖيت الُلب وٟ٦ايت الدجج اإلاضل هذا"...

96

مً هظا اإلاىُل ،٤يغي بٌٗ الباخشحن ؤههٖ ،ىضما يخم ج٣ضيم حٗغى مايض بد٨م ً٢اج نذاج ناصع
زاعط مؿُغة الخدٟئ يشبذ اؾخد٣ا ١اإلاخٗغى للٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓهٞ ،ةهه في هظ الخالت ي٩ىن
اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ملؼما بغ ٌٞمُلب الخدٟئ بن لم جىظض حٗغياث ؤزغي ،97اؾدىاصا
لالزخهاناث اإلاى٧ىلت له في بَاع الٟهل  30ؤٖال هظا مً ظمت ،ومً ظمت ؤزغي ،ألن ألاخ٩ام الً٣اثيت
الجذاثيت ٖمىما بما في طل ٪الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١لٟاثضة اإلاخٗغى ج٩ىن ٖىىاها للخ٣ي٣ت بٗض
ا٦دؿاهذا ل٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به.98
يؿخٟاص بطن مً هظا الخىظه ؤههٖ ،ىض بصالء اإلاخٗغى جضٖيما لخٗغيه بد٨م ً٢اج نذاج ناصع
زاعط مؿُغة الخدٟئ ًٖ الً٣اء الٗاصي يشبذ اؾخد٣ا٢ه للمل ٪اإلاغاص جدٟيٓهٞ ،مظا يٗني بإن َلب
 -96الٟهل  30مىٔ.ث( ٕ.وسخ وٖىى بم٣خط ى ال٣اهىن  14.07اإلاظ٧ىع آهٟا)
 - 97بىظمٗت ػٞى ،م ؽ ،م .117
 - 98ؾمغة مدضوب ،م.ؽ ،م .285
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الخد ٟئ اإلا٣ضم مً ٢بل َالب الخدٟئ هى َلب ٚحر قغعي وٚحر صخيذ ،وبالخالي يخٗحن ٖى اإلادأٞ
ٖى ألامال ٥الٗ٣اعيت عًٞه ،وبنضاع عؾم ٖ٣اعي إلاهلخت اإلاخٗغى بىاءا ٖى ؤلاظغءاث الخ٨ميليت التي
يجب ٖى اإلادا ٔٞؤن يجغيذا بٗض طل ،٪ل٩ىن الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع لٟاثضة اإلاخٗغى
ي٨دؿب حجيت الص يء اإلا٣ط ي به في مىاظمت َالب الخدٟئ.99
والجضيغ بالظ٦غ في هظا الهضص ،بل ؤن الً٣اء اإلاٛغب ؾل ٪هٟـ هظا الخىظه خيىما ؤ٦ض في الٗضيض
مً ؤخ٩امه و٢غاعاجهٖ ،ى ؤن الخ٨م الً٣اج الجذاج بهٟت ٖامت الخاثؼ ل٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به ي٩ىن
ٖىىاها للخ٣ي٣ت وال يم ً٨بالخالي صخًه بإي صليل آزغ ،خيض ظاء ٖى ؾبيل اإلاشا ٫في بخضي ال٣غاعاث
الهاصعة ًٖ مد٨مت الى...." :ٌ٣ألاخ٩ام هي ٖىىان للخ٣ي٣ت....ومً جم جسى ٫حجيت هظا الخ٨م اٖخماص
هٟـ الضليل ،100"...وفي ٢غاع آزغ ً٢ذ طاث اإلاد٨مت ؤهه..." :لؤلخ٩ام حجيتذا و٢ىلما ٞهل ٞيما ً٢ذ
به ...وؤن اإلاكغٕ هٓم وؾاثل للًُٗ ٞحذا ،وليـ مً بيجذا الض ٘ٞبمسالٟت خيصياتذا لل٣اهىن ،وٖى مً يدخج
هذا يض ؤن يشبذ َٗىه ٞحذا بالُغ ١ال٣اهىهيت ،وؤن لؤلخ٩ام حجيتذا ؾىاء ٧اهذ نذاثيت ؤم ال.101 "...
الفلزة الثاهيت :الاججاه اللائل بإحالت امللف على املحكمت
زالٞا لالججا ألاو ٫الظي يغي يغوعة ع ٌٞمُلب الخدٟئ ،واٖخباع هظا ألازحر ٚحر قغعي وٚحر
صخيذ ،في خالت بصالء اإلاخٗغى لخ٨م ً٢اج نذاج ناصع زاعط مؿُغة الخدٟئ يشبذ اؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع
اإلاؼم٘ جدٟيٓه ،هجض ؤن هىا ٥اججا زاو مً ال٣ٟماء والباخشحن يغي بإن الغؤي ألاو ٫ي٩ىن  ِ٣ٞفي خالت
لم ج ً٨هىا ٥حٗغياث ؤزغي ،ؤما بن وظضث هظ ألازحرةٞ ،اإلادا ٔٞالٗ٣اعي ٖىضما ي٩ىن ؤمام هظ
الىيٗيت ،ال يمل ٪نالخيت البذ في مُلب الخدٟئ ،و بالخالي ع ٌٞهظا ألازحر ،وبهما يخىظب ٖليه ؤن
يٗمل ٖى ججمحز مل ٠هؼإ الخدٟئ ،وبخالخه ٖى اإلاد٨مت اإلاسخهت للبذ ٞيه.102
طل ٪ؤن اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت خؿب هظا الاججا  ،هى مجغص مىْ ٠بصاعي ،وال يٗخبر ؾلُت
ً٢اثيت ختى يبذ في مُلب الخدٟئ َب٣ا إلاا ٢ط ى به الخ٨م الجذاج ال٣اض ي باؾخد٣ا ١اإلاخٗغى للٗ٣اع
اإلاُلىب جدٟيٓه والهاصع ًٖ الً٣اء الٗاصي في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،وجبٗا لظل ،٪ال يمل٪

ٖ - 99مغ ؤػو٧اع ،الضليل الٗمىي للٗ٣اع في َىع الخدٟئ ،الُبٗت ألاول  ،2011مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء ،م .70
٢ - 100غاع ناصع بخاعيش ٖ ،2010/8/31ضص  ،3546مل ٠مضو ٖضص ٚ ،3886/1/1/2009حر ميكىع.
٢ -101غاع ٖضص  6366ماعر في  1995/12/20الهاصع في اإلالٟحن اإلاضهيحن ٖضص  93/2190و ٚ ،93/3449حر ميكىع.
 - 102بىظمٗت ػٞى ،م.ؽ ،م .117
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نالخيت ٞدو الدجج اإلا٣ضمت مً ٢بل ألاَغا ٝبهٟت ٖامت ،واإلاىاػهت بيجذا ،103ألن صوع ٖىض حؿلم هظ
الدجج بما ٞحذا الخ٨م الجذاج باالؾخد٣ا ١الهاصع إلاهلخت اإلاخٗغى ،ليـ ال٣هض مىه بدثذا واجساط ٢غاع
بكإنذا ٢هض جهٟيت الجزإ ،بل ي٣خهغ صوع ٖى حؿلم هظ الدجج ٢هض بٗثذا م٘ مل ٠الخدٟئ بل
اإلاد٨مت صون ببضاء ؤي عؤي في صختذا ؤو ٖضم صختذا.104
ٖى ؤن الً٣اء اإلاٛغب بضوع مى٘ اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت مً بظغاء ؤي بدض بكإن
الخٗغياث وظٗل مىه وؾيُا  ِ٣ٞبحن اإلاخٗغى واإلاد٨مت ،105وهظا ما يؿخٟاص مً بٌٗ ٢غاعاث مد٨مت
الى ٌ٣التي ظاء في بخضاها ؤهه" :اإلادا ٔٞالٗ٣اعي ال يم ً٨ؤن ي٣خهغ ٖى الخ٨م اإلاٗؼػ لُلب الخٗغى
لل٣ى ٫بغ ٌٞمُلب الخدٟئ ،وبهما يجب ؤن يديل اإلالٖ ٠ى اإلاد٨مت التي لما وخضها نالخيت الٟهل
في ٧ىن الخٗغى صخيذ ؤم ٚحر صخيذ" ،106وهى ما ؤ٦ضجه بٗض طل ٪في ٢غاع ناصع ؾىت  2009خيىما
ً٢ذ بإهه" :ليـ للمداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت مىا٢كت ألاخ٩ام الهاصعة بحن ألاَغا ...ٝوبما بطا ٧اهذ
جل ٪ألاخ٩ام لما مٟٗى ٫الص يء اإلا٣ط ي به ...بط ؤن طل ٪مً خ ٤اإلاد٨مت وخضها.107"....
وفي هٓغهاٞ ،ةن الخىظه ال٣ٟهي والً٣اج الظي يظهب بل ال٣ى ٫ب٣يام اإلادا ٔٞالٗ٣اعي بةخالت
مل ٠الخدٟئ ٖى اإلاد٨مت اإلاسخهتٖ ،ىض بصالء اإلاخٗغى بد٨م ً٢اج نذاج ناصع زاعط مؿُغة
الخدٟئ لهالخه يشبذ اؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،هجض بإهه هى الخىظه الؿليم
والصخيذ ،بالىٓغ لخهىنيت مؿُغة الخدٟئ و َبيٗتذا ،التي جٟغى ٖى اإلادا ٔٞفي خالت وظىص
حٗغياث وفي خالت ٖضم ع ٌٞهظ ألازحرة مً ٢بله ؤو هجاخه في اإلاهالخت بحن ألاَغا ٝبصاعيا ،بإن يديل
مل ٠الجزإ ٖى مد٨مت الخدٟئ للبذ في صخت الخٗغياث مً ٖضم صختذا.
لىسلو بل ال٣ى ٫في آزغ هظا الٟهل ،بل ؤهه بطا ٧اهذ مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا١
الٗاصيت يلخ٣يان في الٗضيض مً ألامىع ،ؤهمما ،خمايت خ ٤اإلال٨يت الٗ٣اعيت ،في اإلا٣ابل هجضهما يسخلٟان ًٖ
بًٗمما البٌٗ في هىاحي ٖضة ؾىاء ٖى اإلاؿخىي اإلاؿُغي ؤو ٖى اإلاؿخىي اإلاىيىعي ،بال ؤن ؤلاق٩ا٫
يب٣ى مُغوخا في خالت ؤلاصالء بإخ٩ام ً٢اثيت نذاثيت ناصعة زاعط مؿُغة الخدٟئ في بَاع صٖاوي
 - 103اإلاهُٟى ال٨يلت ،م.ؽ ،م .165
 - 104مدمض زحري ،م.ؽ ،م .219
ٞ - 105اَمت لخغو ،ٝم.ؽ ،م.304 ،
٢ - 106غاع مد٨مت الىٖ ٌ٣ضص  978الهاصع بخاعيش  ،2004/3/31مل ٠مضو ٖضص ٚ ،781/1/1/2003حر ميكىع.
٢ - 107غاع ٖضص  ،85بخاعيش  ،2009/1/7ملٖ ٠ضص  ،07/445ؤقاع بليه مدمض ب٣ٟحر ،م.ؽ ،م .39
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الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،زانت باليؿبت لدجيتذا ٖى مُلب الخدٟئ وٖى الخٗغى في ْل ؾ٩ىث اإلاكغٕ
اإلاٛغب ًٖ جىٓيم هظ اإلاؿإلت ،خيض يالخٔ بإن نالخيت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بكإن مماعؾت
الغ٢ابت ؤو اجساط ال٣غاعاث في خالت ؤلاصالء هذظ ألاخ٩ام ،يلٟما ازخال ٝو جًاعب ٖى مؿخىي آلاعاء ال٣ٟميت
وهٟـ الص يء ٖى مؿخىي الاظتذاصاث الً٣اثيتٖ ،لما ؤن اإلادا ٔٞالٗ٣اعي بمىاؾبت بيضإ هظ ألاخ٩ام
مً ٢بل َالب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى ٖى خض ؾىاء ي٩ىن ؤمام مٗاصلت نٗبت ،ججٗله بحن اإلاُغ٢ت
والؿىضان ،مُغ٢ت خخميت اخترام وجُبي ٤اإلا٣خًياث ال٣اهىهيت اإلاىهىم ٖلحذا في ْمحر الخدٟئ
الٗ٣اعي ،وؾىضان مؿاوليخه التي حٗضو وبد ٤مً ؤزُغ اإلاؿاولياث ٖى ؤلاَال.١
الفصل الثاوي :آجار وآفاق اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق
العادًت
جدخل صٖاوي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت الخحز ألا٦بر في الً٣ايا الٗ٣اعيت التي حٗغى ٖى اإلادا٦م بمسخل٠
صعظاتذا ،وهظا ؤمغ َبيعي ،بالىٓغ ل٩ىن هظ الضٖىي جغجبِ بإهم الخ٣ى ١الٗيييت وؤ٢ضمما ٖى ؤلاَال،١
ويخٗل ٤ألامغ بد ٤اإلال٨يت الٗ٣اعيت.108
ٚحر ؤن ؤلاق٩ا ،٫يُغح في الخالت التي ج٣ام ٞحذا صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت وفي هٟـ الى٢ذ ي٣ىم ؤخض
ؤَغا ٝالجزإ بةيضإ مُلب جدٟئ بكإن هٟـ الٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٖليه لضي اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ؤو
الٗ٨ـ ،وج٩ىن صٖىي الاؾخد٣ا ١هاجه الػالذ عاثجت ؤمام الً٣اء الٗاصي ،ؤو نضع خ٨م بكإنذا ؾىاء
لٟاثضة اإلاخٗغى ؤو لهالر َالب الخدٟئ ،بديض جترجب ًٖ هظ الاػصواظيت آزاع ظض هامت زانت ٖى
مؿخىي الازخهام الً٣اج .
وبطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ،٪ةهه يشاع بق٩ا ٫آزغ مغجبِ بك٩ل وزي ٤باإلق٩ا ٫ألاو ،٫ويخٗل ٤ألامغ بأٞا١
هظ الاػصواظيت ،ؤو بٗباعة ؤزغي ،مٗغٞت مضي بم٩اهيت ؤلاب٣اء ٖى هظ الىيٗيت ،ؤم البض مً جضزل
حكغيعي مً ؤظل جىٓيمما زانت في ْل الخال ٝال٣اثم بحن ال٣ٟه والً٣اء بكإنذا.

 - 108عقيض خمضاوي ،جىاػٕ الازخهام الىىعي في اإلااصة الٗ٣اعيت ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في
٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة الؿىت الجامٗيت  ،2014-2013م.129
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بن هظ ؤلاق٩االث ،ؾىداو ٫مٗالجتذا في هظا الٟهل ،مً زال ٫الخٗغى في البضايت لآلزاع اإلاترجبت ًٖ
اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت (املبحث ألاول)ٖ ،ى ؤن
هخُغٞ ١يما بٗض آلٞا ١هظ الاػصواظيت (املبحث الثاوي).
املبحث ألاول :آجار اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق العادًت
جترجب ًٖ اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ظملت مً
آلازاع المامت زانت ٖى مؿخىي الازخهام الً٣اج  ،طل ٪ؤن هظ الىيٗيت مً قإنذا ؤن جسل ٤جىاػٖا
في الازخهام بحن ٧ل مً مد٨مت الخدٟئ واإلاد٨مت الٗاصيت ،بياٞت بل ؤزغ آزغ يخمشل في حجيت الخ٨م
الهاصع ًٖ الً٣اء الٗاصي في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ٖى ً٢اء الخدٟئ.
والبض مً الخىبيه هىا ،بل ؤن الازخهام الىىعي واإلا٩او في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،يىٗ٣ض ٦ما هى
الكإن باليؿبت لجزاٖاث الخدٟئ الٗ٣اعي للمد٨مت الابخضاثيت التي يىظض الٗ٣اع بضاثغة هٟىطها جُبي٣ا
إلا٣خًياث الٟهلحن  18و  28مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت ،والٟهل  32مً ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي،109
وبالخالي ال يجب ؤن يدبا صع بل الظهً ،بإهه ٖىضما يخم اؾخٗما ٫مهُلر "مد٨مت الخدٟئ"  ،ؤن طل٪
يٗني وظىص مد٨مت ٚحر اإلاد٨مت الابخضاثيت اإلاسخهت٩ٞ ،ل ما في ألامغ هى ؤن الٛايت مً اؾخٗما٧ ٫لمت
مد٨مت الخدٟئ ،هى جميحز ازخهام اإلاد٨مت الابخضاثيت ٖىضما جىٓغ في هؼاٖاث الخدٟئ الٗ٣اعيًٖ ،
هٓغها في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،وبهٟت ٖامت في الً٣ايا ألازغي الضازلت في هُا ١ازخهاناتذا،
وطل ٪ل٩ىن ازخهاناث مد٨مت الخدٟئ في هظا ؤلاَاع ،جسً٘ ل٣يىص وبظغاءاث زانت ٞغيتذا
زهىنيت مؿُغة الخدٟئ.110
ٖمىما ،ؾىداو ٫مً زال ٫هظا اإلابدض الخٗغى آلزاع اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة
الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ٖى مؿخىي ازخهام الً٣اء الٗاصي (املطلب ألاول) ،زم آلازاع
اإلاترجبت ًٖ هظ الىيٗيت ٖى مؿخىي ازخهام ً٢اء الخدٟئ (املطلب الثاوي).
 - 109يىو الٟهل  18مى.٤م.م ٖى ؤهه ":جسخو اإلادا٦م الابخضاثيت ،م٘ مغاٖاة الازخهاناث الخانت اإلاسىلت بل ؤ٢ؿام ً٢اء ال٣غب،
بالىٓغ في ظمي٘ الً٣ايا اإلاضهيت  ،"...ويىو الٟهل  28مً هٟـ ال٣اهىن ٖى ؤهه":ج٣ام الضٖاوي زالٞا إلا٣خًياث الٟهل الؿاب ٤ؤمام
اإلادا٦م الخاليت -:في الضٖاوي الٗ٣اعيت ؾىاء حٗل ٤ألامغ بضٖىي الاؾخد٣ا ١ؤو الخياػة ؤمام مد٨مت مى ٘٢الٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٞيه."...
ـ ٦ما ظاء في الٟهل  32مىٔ.ث ٕ.ؤهه ":زال ٫الشالزت ؤقمغ اإلاىاليت الههغام ألاظل اإلاىهىم ٖليه في الٟهل  23يىظه اإلاداٖ ٔٞى ألامال٥
الٗ٣اعيت مُلب الخدٟئ والىزاث ٤اإلاخٗل٣ت به بل اإلاد٨مت الابخضاثيت التي ي ٘٣الٗ٣اع بضاثغتذا".
 - 110اإلاهُٟى ال٨يلت ،م.ؽ ،م .148
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املطلب ألاول :آجار الاسدواحيت على مطتىي اختصاص اللضاء العادي
بطا ٧ان هؼإ الخدٟئ الٗ٣اعي يىُل ٤ؤمام ظماػ بصاعي هى ظماػ اإلادآٞت الٗ٣اعيت ،الظي يخىل بٗض
اإلال ٠بل اإلاد٨مت اإلاسخهت ،بال ؤن ظظوع هظا الجزإ ٢ض ج٩ىن ؾاب٣ت ٖى بيضإ مُلب الخدٟئ ؤمام
اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت٦ ،111ما لى ٧اهذ هىا ٥صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ظاعيت ؤمام الً٣اء الٗاصي
مىيىٖما هٟـ الٗ٣اع اإلاٟخىخت بكإهه مؿُغة الخدٟئ ،خيض في هظ الخالت يُغح الدؿائ ٫خى ٫مضي
بم٩اهيت بي٣ا ٝالً٣اء الٗاصي البذ و الىٓغ في الضٖىي الاؾخد٣ا٢يت الٗاصيت الجاعيت ؤمامه ،ؤم ؤهه ال
يىظض هو ٢اهىو يمى٘ مً ؤن ج٩ىن هىا ٥صٖىجحن مىاػيخحن؟
في الخ٣ي٣ت ،وؤمام وظىص ٞغا ٙحكغيعي في هظ اإلاؿإلت ،هجض ؤن هىا ٥جًاعب في آلاعاء بسهىنما،
بديض ؤن هىا ٥جىظه يايض بي٣ا ٝالً٣اء الٗاصي البذ في صٖىي الاؾخد٣ا ١الجاعيت ؤمامه بطا ٧اهذ
جخٗل ٤بىٟـ الٗ٣اع الظي ججغي بكإهه مؿُغة الخدٟئ (الفلزة ألاولى) ،في خحن هجض ؤن هىا ٥جىظه
زاو يغي يغوعة ٢يام مد٨مت الخدٟئ بًم مل ٠صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ومل ٠الخدٟئ وجٟهل
ٞحذما بد٨م واخض (الفلزة الثاهيت).
الفلزة ألاولى :إًلاف البت في دعىي الاضتحلاق العادًت مً طزف اللضاء العادي
بطا ٧اهذ صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت في بَاع اإلاؿُغة الٗاصيت ماػالذ عاثجت ؤمام الً٣اء الٗاصي بما
لٗضم نضوع خ٨م ٞحذا ؤو نضوع و٢يام اإلاد٩ىم ٖليه بالًُٗ ٞيهٞ ،ةن ال٣اٖضة في هظ الخالت خؿب
بٌٗ ال٣ٟه هي ؤن الضٖىي جخى ٠٢وال يم ً٨مىانلتذا مجضصا ،بال بطا ٧اهذ هديجت مؿُغة الخدٟئ هي
ٖضم جىٓيم الغؾم الٗ٣اعي لؿبب ٢اهىو مشل نضوع خ٨م ُ٢عي مً مد٨مت الخدٟئ بصخت الخٗغى
و٢يام اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بةلٛاء مُلب الخدٟئ ٖىض بعظإ مل ٠الخدٟئ بليه.112
ٞخٟاصيا الػصواظيت الً٣اء ،ومً زمت نضوع ؤخ٩ام مخىاً٢ت ٞ ،113ةن ٧ل شخو يضعي خ٣ا ٖيييا
ٖى ٖ٣اع في َىع الخدٟئ ،يخٗحن ٖليه ؤن يُالب بد٣ه في بَاع ماؾؿت الخٗغياث  ،114ِ٣ٞو بالخالي
ي٣ى ٫هظا الخىظه ال٣ٟهي ،بإهه يخىظب ٖى الً٣اء الٗاصي ؤن يى ٠٢البذ في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت

 - 111ؾمغة مدضوب ،م.ؽ ،م .24
 - 112مدمض ممضي الجم ،الخدٟئ الٗ٣اعي في اإلاٛغب  ،الُبٗت الشالشت ،1986 ،مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء ،م .72
 - 113زالض ؾٗيض ،م.ؽ ،م .61
 - 114يىؾ ٠مستري ،م.ؽ ،م .58
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الجاعيت ؤمامه ،بل خحن ؤن جبذ مد٨مت الخدٟئ في الخٗغياث ًٖ َغي ٤الخ٨م بصخت هظ ألازحرة مً
ٖضم صختذا.
ل ً٨الدؿائ ٫الظي يُغح هٟؿه بدضة ،هى متى يى ٠٢الً٣اء الٗاصي البذ في صٖىي الاؾخد٣ا١
الٗاصيت التي ي٩ىن مدلما الٗ٣اع اإلاٟخىخت بكإهه مؿُغة الخدٟئ ،ليبضؤ ازخهام مد٨مت الخدٟئ،
هل مً جاعيش بيضإ مُلب الخدٟئ لضي اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،ؤم مً جاعيش بخالت مل ٠الجزإ
ٖى ً٢اء الخدٟئ مً ٢بل اإلادا ٔٞالٗ٣اعي ،ؤو بٗباعة ؤزغي متى ييخهي ازخهام اإلاد٨مت الٗاصيت في
مشل هظ الخاالث؟
بالغظىٕ بل ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ٦ما جم حٛيحر وحٗضيله ،يالخٔ ؤن اإلاكغٕ لم يىدبه لمظ اإلاؿإلت،
خيض هو ٖ ِ٣ٞى ؤن اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ٖىضما يخل٣ى الخٗغياث بهٟت ٢اهىهيت وال يىجر
في بنذاء الجزإ بحن َالب الخدٟئ واإلاخٗغى بصاعيا ،يديل اإلال ٠والىزاث ٤اإلاخٗل٣ت به بل ٦خابت يبِ
اإلاد٨مت الابخضاثيت التي يىظض الٗ٣اع بضاثغتذا ،صون ؤن يىو ٖى ؤزغ بزًإ الٗ٣اع لمظ اإلاؿُغة الخانت
ٖى ازخهام اإلاد٨مت الابخضاثيت للىٓغ في الضٖاوي اإلاىهبت ٖليه زانت صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت في
بَاع اإلاؿُغة الٗاصيت.
ه٨ظا ،وؤمام ٚياب هو ٢اهىو نغيذ ،ؤزاعث مؿإلت بضايت ازخهام ً٢اء الخدٟئ وو٢ذ نذايت
ازخهام الً٣اء الٗاصي في خا ٫وظىص مؿُغة جدٟئ تذم هٟـ الٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٖليه ،ظضال ٣ٞميا
٦بحرا.115
٣ٞض طهب ظاهب مً ال٣ٟه بل ؤن بضايت ازخهام مد٨مت الخدٟئ ،يخ٣غع بمجغص وي٘ مُلب
الخدٟئ ؤمام اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،116وصٖم عؤيه بمى ٠٢لؤلؾخاط " ،"Bergeوهى ؤخض صاعس ي
مكغوٕ ٢اهىن الخدٟئ الٗ٣اعي ٢بل ؤن يخم ويٗه خحز الخىٟيظ ،والظي ؤ٦ض في هظا الكإن ،بإهه مً
آلازاع التي ييبغي ؤن جترجب ٖى وي٘ مُلب الخدٟئ لضي اإلادآٞت الٗ٣اعيت ،جل ٪اإلاخٗل٣ت بةي٣ا ٝالبذ

 - 115اإلاهُٟى ال٨يلت ،م.ؽ ،م .152
116
-Jacques Caillé, la compétence et les pouvoirs du tribunal en matière d’immatriculation, RMD, Paris 1956, p 261.
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مً ٢بل الً٣اء الٗاصي للضٖاوي اإلاىهبت ٖى الٗ٣اع مىيىٕ َلب الخدٟئ ،بمٗنى ؤن بيضإ هظا ألازحر
يجب ؤن يترجب ٖليه قل ازخهام اإلادا٦م الٗاصيت الظي يهبذ الٚيا زال ٫مؿُغة الخدٟئ.117
وفي م٣ابل طل ٪طهب البٌٗ آلازغ مً ال٣ٟه بل ال٣ى ،٫بإن مجغص وي٘ مُلب الخدٟئ ال يىهي
ازخهام اإلاد٨مت الٗاصيت في الجزاٖاث ال٣اثمت بكإن الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ٦ما هى خا٫
الجزاٖاث الىاقئت ًٖ صٖاوي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،وؤن الظي يىهي ٗٞال هظا الازخهام هى بخالت مل٠
هؼإ الخدٟئ مً َغ ٝاإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ٖى ٦خابت يبِ مد٨مت الخدٟئ التي يىظض
الٗ٣اع بضاثغة هٟىطها ٖىض بيضإ الخٗغى يض اإلاُلب اإلاظ٧ىع.118
في هظا ؤلاَاع ،بطا ٧ان مى ٠٢ال٣ٟه يدؿم بالخًاعب ،بل والخٗاعىٞ ،ةن الً٣اء اإلاٛغب  ،وٖ٨ـ ما
٧ان ٖليه ألامغ في الؿاب ،119٤يالخٔ ٖليه ؤهه ؤنبذ يؿحر في الؿىىاث ألازحرة في الاججا الظي يغي بإن
بٗض مل ٠هؼإ الخدٟئ مً َغ ٝاإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بل مد٨مت الخدٟئ ،هى وخض الظي
يسغط الٗ٣اع مً ازخهام الً٣اء الٗاصي ،و ليـ مجغص بيضإ مُلب الخدٟئ. 120
وهظا ما يؿدك ٠نغاخت مً مجمىٖت مً ال٣غاعاث الً٣اثيت الهاصعة ًٖ مد٨مت الى– ٌ٣
اإلاجلـ ألاٖى ؾاب٣ا ٦ ،-ما هى الكإن باليؿبت ل٣غاع ظاء ٞيه ...":خ٣ا ،خيض ؤن الضٖىي الجاعيت ؤزحرث في
 15ماعؽ  1978خؿب م٣الما الابخضاج ،وؤن اإلاُلىب لم يثر بيضإ مُلب الخدٟئ وحٗغى الُاٖىحن
ٖليه بال في اإلاغخلت الاؾخئىاٞيت ؤزىاء ظغيان هظ الضٖىي ،وؤن مؿُغة الخدٟئ لم جخجاوػ مغخلتذا
ؤلاصاعيت ولم يشبذ مً زال ٫بظغاءاث الً٣يت بخالت ملٟما ٖى ً٢اء الخدٟئ ،وؤن مجغص بيضإ مُلب
الخدٟئ والخٗغى ٖليه ال يدى ٫صون هٓغ الضٖىي الخاليت والبذ ٞحذا مً َغ ٝاإلاد٨مت ،بط ال يىظض ؤي
هو يمى٘ الً٣اء الٗاصي مً جمام الضٖىي اإلاٗغويت ٖليه بىاء ٖى بيضإ اإلاُلب ووظىص الخٗغى ٖليه،

117

-Berge Stephanie, La justice Française au Maroc, 1917, p 167.
 -118مدمض اإلاىخهغ الضاوصي ،م٣اعهت بحن ازخهاناث اإلاداٖ ٔٞى اإلال٨يت الٗ٣اعيت و٢اض ي الخدٟئ الٗ٣اعي ٖى يىء الىهىم ال٣اهىهيت
والاظتذاصاث الً٣اثيت ،هضوة زماهىن ؾىت مً الخدٟئ الٗ٣اعي ،خهيلت وآٞا ،1993 ١وكغ مضيغيت اإلادآٞت الٗ٣اعيت واإلاسر الٗ٣اعي
والخغاثُيت ،م .63
٧ - 119ان الً٣اء اإلاٛغب ـ زانت في ٞترة الخمايت و وختى في الؿىىاث ألاول بٗض الاؾخ٣ال ٫ـ ي٣ط ي بإن بيضإ مُلب الخدٟئ وخض ٧اٝ
إلاىذ الازخهام إلاد٨مت الخدٟئ
120
-Paul Decroux, même référence, p 70.
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و٢بل ٖغى ملٟه ٖى ً٢اء الخدٟئ ،مما ي٩ىن مٗه نيي٘ اإلاد٨مت بةلٛاء الضٖىي ٖى خالتذا الٖخباعها
م٨غعة م٘ اإلاُلب والخٗغى ٖليه ال ؤؾاؽ له مً ال٣اهىن يؿخىظب ه٢ ٌ٣غاعها اإلاُٗىن ٞيه".121
ٞدؿب هظا ال٣غاعٞ ،ةهه بطا ٧اهذ مؿُغة الخدٟئ لم جخجاوػ بٗض مغخلتذا ؤلاصاعيتٞ ،ةن طل ٪ال
يدى ٫صون الىٓغ في الجزإ اإلاشاع خى ٫هٟـ الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ مً َغ ٝالً٣اء الٗاصي،
وبالخالي ٞةهه بمٟمىم اإلاسالٟت بطا ؤنبدذ مؿُغة الخدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيت ،ؤو بمٗنى ؤصر ٢ام
اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بةخالت مل ٠الخدٟئ ٖى مد٨مت الخدٟئٞ ،ةهه ج٩ىن الىديجت جبٗا
لظل ،٪هي هؼٕ الازخهام ًٖ الً٣اء الٗاصي للبذ في صٖىي الاؾخد٣ا ١ل٩ىن الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة
الخدٟئ.
وهظا ما جم الخإ٦يض ٖليه بٗض طل  ٪خيىما ً٢ذ مد٨مت الى ٌ٣بإهه ...":ل ً٨مً ظمت خيض ؤن
الٗمل الً٣اج اؾخ٣غ ٖى ؤن اإلاد٨مت الٗاصيت جب٣ى مسخهت في الجزإ الظي ججغي بكإهه مؿُغة
الخدٟئ بل ؤن جيخهي اإلاغخلت ؤلاصاعيت بةخالت اإلالٖ ٠ى مد٨مت الخدٟئ ،خيض جهبذ هظ ألازحرة
مسخهت للبذ في الخٗغياث اإلاٗغويت ٖلحذا .122"...
وفي ٢غاع آزغ ظاء ٞيه ٖى ؤهه:
" ...خيض صر ما ٖاب الُاًٖ ٖى ال٣غاع ،طل ٪ؤن الخ ٤الٗيني الٗ٣اعي الخاي٘ للخدٟئ ...بٗض
بوكاثه يسً٘ الجزإ ٞيه بٗض جدٟيٓه بل ال٣ىاٖض ؤلاظغاثيت الخانت اإلاىهىم ٖلحذا في ْمحر الخدٟئ
الٗ٣اعي ...والؾيما الٟهى 24 ٫وما يليه ،...
وؤن الً٣اء مؿخ٣غ ٖى ؤن اإلاىاػٖت في ٖ٣اع في َىع الخدٟئ التي ججغي ًٖ َغي ٤الخٗغى ٖى
الخدٟئ بطا ٧اهذ مٗغويت ٖى ؤهٓاع اإلاد٨مت يترجب ٖجذا و٢ى ٝهٓغ اإلاد٨مت الٗاصيت في الضٖىي
اإلا٣ضمت بكإن هٟـ الٗ٣اع بل خحن اهتذاء ؤٖما ٫الخدٟئ ؾلبا ؤو بيجابا ،واإلاد٨مت مهضعة ال٣غاع
اإلاُٗىن ٞيه ببتذا في الضٖىي ،والخا ٫ؤن الُالب ؤزاع ؤمامما بك٩ل صخيذ ومشبذ ؤن اإلاضع ٞيه مىيىٕ
مُلب جدٟئ م٣ضم مً ٦ال الُغٞحن مما جغجب ٖجذما حٗاعى مخباص ٫نضع ٞيه خ٨م اإلاد٨مت الابخضاثيت
٢ - 121غاع ناصع بخاعيش  ،1985/3/12جدذ ٖضص  ،341مل٣ٖ ٠اعي ٖضص  ، 94534ميكىع بمجلت ً٢اء اإلاجلـ ألاٖى  ،الٗضص  ،39هىهبر
 ،1986م  115وما يلحذا.
٢ -122غاع ٖضص  464ماعر في  ،2004 /9 /29الهاصع في اإلال ٠الكغعي ٖضص  ،2004 /1 /2 / 154ميكىع ب٨خاب ً٢ايا اإلاىاػٖاث الٗ٣اعيت
بصعيـ الٟازىعي ،م.ؽ ،م .7
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واإلاؿخإه ٠مً ٢بل اإلاُلىبحن ،وصون ؤن ججيب ًٖ الض ٘ٞعٚم ؤهه ص ٘ٞمازغ ،وجبذ اإلاد٨مت بمالما مً
نٟت الىٓغ في الضٖىي في بَاع الخٗغى ٖى الخدٟئ ،مما يدى ٫صون الخ٨م في هؼإ بكإن هٟـ الٗ٣اع
بال بٗض اهتذاء ؤٖما ٫الخدٟئ بٗض ٞهل اإلاد٨مت في الخٗغى ،مما ٖللذ ٢غاعها حٗليال ها٢ها يجز ٫مجزلت
اوٗضامه ،وٖغيخه للى.123"ٌ٣
وهدً بضوعها ،هميل بل هظا الخىظه الظي ؾاع ٖليه بٌٗ ال٣ٟه و٦ظا الاظتذاص الً٣اج اإلاٛغب ،
والظي يظهب بل ال٣ى ٫بإن بٗض مل ٠هؼإ الخدٟئ بل مد٨مت الخدٟئ هى وخض الظي يجزٕ
ازخهام الً٣اء الٗاصي للىٓغ في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت التي ي٩ىن مدلما الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة
ا لخدٟئ ،وطل ٪بالىٓغ لخهىنيت هظ ألازحرة ،الؾيما مؿُغة الخٗغى التي وي٘ لما اإلاكغٕ ٢ىاٖض
زانت هذا ،هظا مً هاخيت ،و مً هاخيت زاهيت ٞةن ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت اإلاىهىم ٖلحذا في ّ.ث ٕ.هي مً
الىٓام الٗام و ال يجب بالخالي مسالٟتذا ،ومً هاخيت زالشت ال يم ً٨ال٣ى ٫بإن ازخهام اإلادا٦م الٗاصيت
يخى ٠٢بمجغص بيضإ مُلب الخدٟئ ٖى ؤؾاؽ ؤن هظا ألازحر يم ً٨ؤن ي٩ىن مهحر ؤلالٛاء  ،124ومً
زمت ال يم ً٨و ٠٢صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ظاعيت ؤمام الً٣اء الٗاصي بىاء ٖى مُلب الػا ٫مأله ٚحر
مٗغو ،ٝألن طلٞ ٪يه يغع لخ٣ى ١ألاَغا،ٝ
٦ما ال يم ً٨ال٣ى٦ ٫ظل ٪ؤن بلٛاء مُلب الخدٟئ ؾيجٗل الازخهام يىٗ٣ض مً ظضيض لهالر
اإلاد٨مت الٗاصيت ،ل٩ىن هظا ألامغ ؾيُغح بق٩اال يخمشل خؿب ؤخض الباخشحن في الى٢ذ الظي ؾيبضؤ ٞيه
هظا الازخهام مً ظضيض ،خيض ؾخُغح مؿإلت ؾب٣يت البذ ؤم ؾيبضؤ مً اإلاغخلت التي جىٞ ٠٢حذا
الىٓغ في صٖىي الاؾخد ٣ا ١الٗاصيت في بَاع اإلاؿُغة الٗاصيت ،وهظا ما ؾياصي بىا بل َغح بق٩ا ٫آزغ
يخجى في آظا ٫الًُٗٞ ،ةطا اٞتريىا ؤن الضٖىي جىٟ٢ذ بهضوع ٢غاع اؾخئىافي ،واوٗ٣ض الازخهام مً
ظضيض بل الً٣اء الٗاصي ٞةن ؤظل الًُٗ بالى ٌ٣ؾي٩ىن ٢ض اهخهى.125

٢ -123غاع مد٨مت الى ٌ٣بخاعيش  3ماي ٖ ،2011ضص  ، 2022مل ٠مضو ع٢م  ،2010 /3 /1 / 4332مجلت ملٟاث ٖ٣اعيت ،الٗضص  ،1ؾىت
 ،2012مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ ،م  113وما بٗضها.
ٖ -124بض ؤلاله اإلاغابِ ،بلٛاء مُلب الخدٟئ لٗضم مخابٗت اإلاؿُغة ،عؾالت لىيل صبلىم الضعاؾاث الٗليا اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخام ،وخضة
الخ٩ىيً والبدض في ال٣اهىن اإلاضو اإلاٗم٧ ،٤ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض الخامـ ،الغباٍ ،الؿىت الجامٗيت  ،2006-2005م  17ومابٗضها.
 -125ؾمغة مدضوب ،م.ؽ،م .27
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الفلزة الثاهيت :ضم محكمت التحفيظ مللفي دعىي الاضتحلاق العادًت ودعىي التحفيظ
زالٞا للخىظه ألاو ،٫الظي يظهب بل ال٣ى ٫بإهه في خالت وظىص صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت عاثجت ؤمام
الً٣اء الٗاصي ،يخٗحن في هظ الخالت ٖى هظا ألازحر ؤن يى ٠٢البذ في هظ الضٖىي بل خحن ؤن جبذ
مد٨مت الخدٟئ في صخت الخٗغياث مً ٖضم صختذا ،هجض ؤن هىا ٥جىظه زاو مً ال٣ٟه يغي بإهه
خيىما ي٣ىم اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بةخالت مل ٠الجزإ ٖى ً٢اء الخدٟئٞ ،ةهه يخىظب ٖى
مد٨مت الخدٟئ ،ؤن حٗمل ٖى يم اإلال ٠اإلاخٗل ٤بالخٗغى بل اإلال ٠اإلاٟخىح لضٖىي الاؾخد٣ا١
الٗاصيت ،وجبذ في هظيً اإلالٟحن بد٨م واخض.
ٞدؿب هظا الخىظه ،يخٗحن ٖى مد٨مت الخدٟئ ؤن ج٣ىم بًم مل ٟالضٖىجحن ،ؤي مل ٠صٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت الجاعيت ؤمام الً٣اء الٗاصي زاعط مؿُغة الخدٟئ  ،ومل ٠الجزإ اإلاٗغوى ؤمام
مد٨مت الخدٟئ بحن َالب الخدٟئ واإلاخٗغى ،ماصام ؤنذما صٖىجان مغجبُخان ببًٗمما البٌٗ لىخضة
ألاَغا ٝو الؿبب و اإلاىيىٕ ،وؤن حٗمل بٗض طل ٪مد٨مت الخدٟئ ٖى البذ في اإلالٟحن بد٨م واخض ،و
يؿدىض هظا الخىظه في عؤيه ٖى ٧ىن هظ اإلاؿإلت ؤي ٖمليت يم مل ٟالضٖىجحن مً َغ ٝمد٨مت
الخدٟئ ؾخاصي بل جٟاصي نضوع خ٨محن مخىاً٢حن ،خ٨م ناصع في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت،
وخ٨م آزغ ناصع في بَاع صٖىي الخدٟئ ،وبالخالي ؾيؿاٖض هظا ألامغ ٖى ججىب الخىاظض ؤمام ويٗياث
قاطة ٢ض يهٗب مٗالجتذا. 126
في هظا الهضص ،وبؿبب ال٣ىاٖض ؤلاظغاثيت اإلااَغة للضٖىجحن ،والزخال ٝاإلاغا٦ؼ ال٣اهىهيت ألَغاٝ
الجزإ ،طهب ً٢اء مد٨مت الى ٌ٣في هظا الخىظه ،خيض ؾمذ إلاد٨مت الخدٟئ الىٓغ في الضٖىجحن بٗض
يممما مً َغٞما  ،127خيض ظاء في ٢غاع إلاد٨مت الى ٌ٣ما يىي :
" ...وبٗض يم اإلالٟحن ٖضص  98 /43و ً٢ 94 /150ذ اإلاد٨مت الابخضاثيت في خ٨مما ٖضص  2630بخاعيش
 2001 -11-26بٗضم صخت الخٗغى ،وفي صٖىي الاؾخد٣ا ١وم٣ا ٫بصزا ٫الٛحر في الضٖىي واإلا٣ا٫
ؤلايافي بةلؼام اإلاضع ٖلحذم  ...بالخسىي ًٖ اإلاضع ٞيه اؾخد٣ا٢ا لٟاثضة اإلاضٖيت  ،...وؤيضجه مد٨مت
الاؾخئىا ،... ٝوطل ٪بم٣خط ى ٢غاعها اإلاُٗىن ٞيه بالى ٌ٣مً َغٞه ؤٖال في الىؾيلت الىخيضة بى٣هان
 - 126زالض ؾٗيض ،م.ؽ ،م .60
ٖ -127مغ ؤػو٧اع ،الخدٟئ الٗ٣اعي في يىء الدكغي٘ الٗ٣اعي وً٢اء مد٨مت الى ،ٌ٣الُبٗت ألاول  ،2014 ،مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع
البيًاء ،م .128
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وٞؿاص الخٗليل اإلاجز ٫مجزلت اوٗضامه ،طل ٪ؤهه مً الشابذ مً اإلا٣ا ٫الاؾخئىافي للُاًٖ ؤهه ؤزاع وبك٩ل
صخيذ ؤن الخ٨م اإلاؿخإه ٠نضع في ً٢يخحن بخضاهما ً٢يت ٖاصيت وألازغي جخٗل ٤بمُلب الخدٟئ
والخا ٫ؤن اإلاؿُغة التي جسً٘ لما الً٣ايا الٗاصيت مٛايغة للمؿُغة التي جسً٘ لما ً٢ايا الخدٟئ مً
ٖضة ؤوظه مجذا ؤلاظغاءاث اإلاؿُغيت ،وَغ ١الًُٗ وآظالما  ....وؤن ال٣غاع اإلاُٗىن لم يجب ًٖ الض٘ٞ
اإلاظ٧ىع ال جهغيدا وال جلميدا مما يجٗله ماؾا بد٣ى ١الضٞإ ....ل ً٨عصا ٖى الىؾيلتٞ ،ليـ هىا ٥ما
يمى٘ اإلاد٨مت مً البذ في صٖىي الاؾخد٣ا ١والضٖىي الىاججت ًٖ الخدٟئ في خ٨م واخض ماصامخا
مغجبُخحن ،وؤهه ال مجا ٫في الىاػلت لالؾخضال ٫بالخياػة اإلا٨ؿبت بط ال يؿخٟاص مً وزاث ٤اإلال ٠ؤن الُاًٖ
ؤصل بما يٟيض خياػجه وال خياػة ؾلٟه ،مما يب٣ى مٗه ال٣غاع مٗلال حٗليال ٧اٞيا والىؾيلت بالخالي ٚحر ظضيغة
باالٖخباع".128
ٚحر ؤن الدؿائ ٫اإلامَ ً٨غخه هىا ،هى ٦ي ٠ؾدخم ً٨مد٨مت الخدٟئ مً مٗغٞت ؤن هىا ٥صٖىي
اؾخد٣ا ١ظاعيت ؤمام الً٣اء الٗاصي تذم هٟـ الٗ٣اع اإلاٟخىخت بكإهه مؿُغة الخدٟئ ،ختى حٗمل ٖى
يم مل ٟالضٖىجحن وجٟهل بالخالي ٞحذما بد٨م واخض؟
في اٖخ٣اصها في مشل هظ الىيٗيت ،يخٗحن ٖى ؤخض ؤَغا ٝالجزإ ؾىاء ٧ان َالب الخدٟئ ؤو
اإلاخٗغى ،ؤن يخ٣ضم بملخمـ يم مل ٠صٖىي الخدٟئ ومل ٠صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت بل مد٨مت
الخدٟئ ،ؤو ٖى ألا٢ل ؤن ج٣ىم هظ ألازحرة ،خؿب ما طهب بل طل ٪بٌٗ ال٣ٟه  ،129باؾدكاعة
اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيتٖ ،ما بطا ٧ان الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،هى مدل مىاػٖت ؾاب٣ت
بحن َالب الخدٟئ واإلاخٗغى ؤمام الً٣اء الٗاصي بكإن اؾخد٣ا٢هٖ ،ى ؤن ي٣ضم اإلادا ٔٞم٘ وزاث٤
اإلال ٠قماصة جشبذ وظىص الجزإ ؤو ٖضم وظىص .
بطا زبذ هظاٞ ،ةن بق٩ا ٫آزغ يُغح في خالت يم مل ٠صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت والضٖىي الىاججت
ًٖ الخدٟئ ،يخٗل ٤بُبيٗت الخ٨م الظي ؾخهضع مد٨مت الخدٟئ في اإلالٟحن اإلاًمىمحن  ،بمٗنى هل
هظا الخ٨م ؾيٗخبر ناصعا في ماصة الخدٟئ ويسً٘ بالخالي إلاا جسً٘ له ألاخ٩ام الهاصعة في هظا ؤلاَاع
مً خيض ؤلاظغاءاث اإلاؿُغيت واإلاىيىٖيت زانت ٞيما يخٗل ٤بُغ ١الًُٗ وآظالما ،ؤم ؤهه ؾيٗخبر خ٨ما
٢ -128غاع  2497ماعر في  2يىليىػ  ،2008مل ٠مضو ٖضص ٚ ،2006 /1/1/ 2940حر ميكىع.
 - 129مدمض ابً الخاط الؿلمي ،ؾياؾت الخدٟئ الٗ٣اعي في اإلاٛغب بحن ؤلاقماع الٗ٣اعي والخسُيِ الاظخماعي – الا٢خهاصيَ ،بٗت ،2011
جم الُب٘ بميكىعاث ٖ٩اّ ،الغباٍ ،م .66
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ناصعا في ً٢يت ٖاصيت تذم صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيتٞ ،يسً٘ مً زمت لل٣ىاٖض التي جسً٘ لما ألاخ٩ام
الهاصع في الً٣ايا الٗاصيت واإلاىهىم ٖلحذا في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت واإلاسخلٟت٦ ،ما بيىا طل ٪ؾاب٣ا في
ال٣ىاٖض الىاعصة في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ٦ما جم حٗضيله وجخميمه.130
ٗٞى ؾبيل اإلاشا ٫ال الخهغ ،هجض ؤن ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي هو ٞيه اإلاكغٕ مً زال ٫الٟهل 45
مىه ٖى ؤهه ...." :وي٣ضم ممشل الىيابت الٗامت اؾخيخاظاجه وجبذ مد٨مت الاؾخئىا ٝفي الً٣يت بما في الخحن
ؤو بٗض اإلاضاولت ؾىاء خًغ ألاَغا ٝؤو جسلٟىا صون ؤن ي٣بل ؤي حٗغى يض ال٣غاع الهاصع" ،وطل ٪زالٞا
إلاا هى ٖليه ألامغ في ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت الظي ظاء في الٟهل  130مىه ٖى ؤهه " :يجىػ الخٗغى ٖى
ألاخ٩ام الٛيابيت الهاصعة ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثيت بطا لم ج٢ ً٨ابلت لالؾخئىا ٝوطل ٪في ؤظل ٖكغة ؤيام
مً جاعيش الخبليَ ٜب٣ا إلا٣خًياث الٟهل  54يجب جىبيه الُغ ٝفي وزي٣ت الخبلي ٜبل ؤهه باهً٣اء ألاظل
اإلاظ٧ىع يؿ ِ٣خ٣ه في الخٗغى".
ظىابا ٖى هظا ؤلاق٩ا ،٫وبالغظىٕ بل الىا ٘٢الٗمىي ،يالخٔ ؤن هىاٖ ٥ضة ً٢ايا يخم ٞحذا يم
اإلالٟحن – مل ٠الخدٟئ اإلاداٖ ٫ى اإلاد٨مت مً ٢بل اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت وملٖ ٠اصي يخم
ج٣ضيمه بىاؾُت م٣ا ٫اٞخخاحي يغم بل اؾخد٣ا ١الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ – ويهضع ٞحذما خ٨م
واخض ،صون ؤن يخم الخٗغى بل َبيٗت هظا الخ٨م ،وما بطا ٧ان يٗخبر خ٨ما ناصعا في ماصة الخدٟئ ؤو
خ٨ما ناصعا في ً٢يت ٖاصيت تذم صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،وهظا ما ؤ٦ض نغاخت ؤخض الباخشحن في
اإلايضان الٗ٣اعي .131
ٖى الٗمىمٞ ،ةن هظا الخىظه الظي يظهب بل ال٣ى ،٫بًم مل ٟالضٖىيحن والٟهل ٞحذما بد٨م
واخض مً ٢بل مد٨مت الخدٟئ هجض هى الخىظه ،الؿليم والهاثب ٖى هظا اإلاؿخىي ،ألن مً قإن هظ
الٗمليت ؤن جاصي بل ٖضم بَالت الجزاٖاث الىاقئت ًٖ الً٣ايا الٗ٣اعيت بهٟت ٖامت ،زم بنذا حؿاٖض ٖى
جٟاصي الخىاظض ؤمام خ٨محن مخىاً٢حن ؤخضهما ناصع ًٖ الً٣اء الٗاصي وآلازغ ناصع ًٖ ً٢اء
الخدٟئ ،وهظا ٧له ،يسضم مهلخت ؤَغا ٝالجزإ وال يًغ بد٣ى٢مم مُل٣ا.

 - 130مدمض باصن ،م.ؽ ،م .146
 - 131مدمض باصن ،م.ؽ ،م .146
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املطلب الثاوي :آجار اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق العادًت
على اختصاص كضاء التحفيظ
٢ض ييخج ًٖ مماعؾت صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ؤمام الً٣اء الٗاصي ومؿُغة الخدٟئ ظاعيت بكإن
هٟـ الٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٖليه ،نضوع خ٨م ً٢اج ًٖ اإلاد٨مت الٗاصيت ي٣ط ي باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ ؤو
اإلاخٗغى ٖى خض ؾىاء للٗ٣اع اإلاؼم٘ جدٟيٓه ،وطل٢ ٪بل ؤن ي٣ىم اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت بةخالت
اإلالٖ ٠ى مد٨مت الخدٟئ.
ٞمظ الىيٗيت جشحر بق٩اال ظىهغيا يخمدىع خى ٫مى ٘٢الخ٨م الً٣اج ال٣اض ي باؾخد٣ا ١ؤخض
الُغٞحن للٗ٣اع اإلاخىاػٕ ٖليه ٖىض بخالت مل ٠الجزإ ٖى ً٢اء الخدٟئ ،خيض ؤن الدؿائ ٫الظي يُغح
في هظا الهضص هى  :هل مد٨مت الخدٟئ ج٩ىن ملؼمت باألزظ بالخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١في هظ الخالت
ؤم ال ج٩ىن ملؼمت به ،وبالخالي ال حٗخمض في خ٨مما ؤزىاء هٓغها في اإلال٠؟
ؾىداو ٫ؤلاظابت ًٖ هظا الدؿائ ،٫مً زال ٫الخُغ ١ؤوال إلاى ٠٢ال٣ٟه مً مضي بلؼاميت ألازظ
بالخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١مً َغً٢ ٝاء الخدٟئ (الفلزة ألاولى) ،زم الخٗغى بٗض طل ٪إلاى٠٢
الً٣اء بسهىم هظ اإلاؿإلت (الفلزة الثاهيت).
الفلزة ألاولى  :مىكف الفله مً مدي إلشاميت ألاخذ بالحكم اللاض ي باالضتحلاق مً طزف
كضاء التحفيظ
ل٣ض زاع ه٣اف خاص بحن ال٣ٟه خى ٫مى ٘٢الخ٨م الً٣اج الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ،وال٣اض ي
باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى للٗ٣اع اإلاؼم٘ جدٟيٓه ٖىض بخالت مل ٠الجزإ ٖى مد٨مت
الخدٟئ ،زانت ؤمام ؾ٩ىث اإلاكغٕ اإلاٛغب ًٖ جىٓيم هظ اإلاؿإلت ب٣ىاٖض زانت ؾىاء في ْمحر
الخدٟئ الٗ٣اعي ؤو في بَاع ال٣ىاٖض الٗامت ،خيض يالخٔ ؤن ال٣ٟه في هظا الكإن ازخلٟذ آعائ ،
واه٣ؿم بل اججاهحن ازىحن :
اججا ؤو ٫ي٣ى ،٫بإن ً٢اء الخدٟئ ٚحر ملؼم بخاجا باالٖترا ٝوألازظ بالخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا١
الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ًٖ الً٣اء الٗاصي في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،خيض يخٗامل م٘
هظا الخ٨م٦ ،ما يخٗامل – ً٢اء الخدٟئ – م٘ ؤي وزي٣ت عؾميت ج٣ضم ؤمامه ويسًٗما للمغا٢بت
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واإلاىا٢كت ،لي٣ى٧ ٫لمخه في قإن صخت ؤو ٖضم صخت الخٗغى ،مً زال ٫بنضاع خ٨م ً٢اج ظضيض٢ ،ض
يسخل ًٖ ٠الخ٨م الهاصع ًٖ الً٣اء الٗاصي .132
و٢ض بغع هظا الاججا مىٟ٢ه ،ب٩ىن ً٢اء الخدٟئ هى ً٢اء زام ،و هى اإلاسخو بالبذ في مل٠
الجزإ الىاش ئ ًٖ مؿُغة الخدٟئ ،بٗض بخالخه ٖليه مً َغ ٝاإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،وبالخالي
٣ٞاض ي الخدٟئ هىا وخض مً يمل ٪نالخيت ج٣ضيغ الغؾىم والىزاث ٤اإلاشبخت للمل ٪اإلاغاص جدٟيٓه ،بما
في طل ٪الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ باٖخباع وزي٣ت ٦باقي الىزاث٦ ،٤ما بغع
مىٟ٢ه ٦ظل ٪ب٩ىن ال٣ىاٖض التي جد٨م مد٨مت الخدٟئ في بَاع بتذا في ملٟاث الخدٟئ ،واإلاىهىم
ٖلحذا في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ،جسخل ٠جماما ًٖ ال٣ىاٖض التي جد٨م الً٣اء الٗاصي ،ومً هظا
ألاؾاؽٞ ،ةهه ال يم ً٨بلؼام مد٨مت الخدٟئ بد٨م ً٢اج ناصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ،ختى ولى
نضع في بَاع صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت.133
في م٣ابل طل ،٪هجض ؤن هىا ٥اججا زاو مً ال٣ٟه ،يغي ٖ٨ـ ما ؾب ،٤ويظهب بل ال٣ى ٫بإن
٢اض ي الخدٟئ ملؼم باألزظ والاٖترا ٝبالخ٨م الً٣اج الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ،وال٣اض ي
باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى للٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓه اهُال٢ا مً ٢اٖضة حجيت ألاخ٩ام الً٣اثيت.
ٞاألؾخاط مدمض مىخهغ الضاوصي ،طهب في هظا الاججا  ،و٢ا ٫بإن مد٨مت الخدٟئ ملؼمت باألزظ
ب٣ىة الص يء ؤو ألامغ اإلا٣ط ي به ،اإلاؿخ٣ى مً الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١لٟاثضة َالب الخدٟئ ؤو
اإلاخٗغى ،134وهى ما ؤ٦ض بٌٗ الباخشحن ٦ظل ،135٪ول٧ ً٨ل طل ٪م٘ يغوعة اخترام يىابِ وقغوٍ
مٗيىت جخجى ؤؾاؾا في وخضة ألاَغا ٝووخضة اإلاىيىٕ ،زم ؤزحرا وخضة الؿبب  ،136جُبي٣ا إلاا يىو ٖليه
الٟهل  451مً ٢اهىن الالتزاماث والٗ٣ىص اإلاٛغب الظي ظاء ٞيه ٢ " :ىة الص يء اإلا٣ط ي ال جشبذ بال
إلاىُى ١الخ٨م ،وال ج٣ىم بال باليؿبت بل ما ظاء ٞيه ؤو ما يٗخبر هديجت خخميت ومباقغة له ،ويلؼم :

132

-Lerris Pierre, Chraa, et immatriculation RLJM, Penant 1925- 1926, p 14.
-Lerris Pierre, Même référence, p 15.

133

 - 134مدمض اإلاىخهغ الضاوصي ،م.ؽ ،م .63
135
-Ahmed Rimichi, l’organisation du contentieux de l’immatriculation immobilière, mémoire pour l’obtention du diplôme
d’études supérieures, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, faculté Mohamed V, rabat, année 1985, p 117 et
118.
 -136اإلاهُٟى ال٨يلت ،م.ؽ ،م .165
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-1

ؤن ي٩ىن الص يء اإلاُلىب هى هٟـ ما ؾبَ ٤لبه؛

-2

ؤن جاؾـ الضٖىي ٖى هٟـ الؿبب؛

-3

ؤن ج٩ىن الضٖىي ٢اثمت بحن هٟـ الخهىم ومغٞىٖت مجذم وٖلحذم بىٟـ الهٟت.

ويٗخبر في خ٨م الخهىم الظيً ٧اهىا ؤَغاٞا في الضٖىي وعزتذم وزلٟائهم خيض يباقغون خ٣ى ١مً
اهخ٣لذ بلحذم مجذم باؾخصىاء خالت الخضليـ والخىاَا".
ٞباليؿبت لمظا الاججا ٞ ،الخ٨م الً٣اج الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا١
الٗاصيت ،والظي ي٣ط ي باالؾخد٣ا ١لٟاثضة اإلاخٗغى ؤو لهالر َالب الخدٟئ ج٩ىن له حجيخه ؤمام
م د٨مت الخدٟئ ،متى اجدض ؤَغاٞما ومىيىٖما وؾببذا م٘ الجزإ الىاش ئ ًٖ مؿُغة الخدٟئ ،ولى لم
ي ً٨نذاثيا ،ما لم يشبذ ؤخض الُغٞحن ؤهه ًَٗ ٞيه بإخض َغ ١الًُٗ اإلاىهىم ٖلحذا في ٢اهىن اإلاؿُغة
اإلاضهيت .137
ؤما بطا جبحن إلاد٨مت الخدٟئ بإن الخ٨م اإلاظ٧ىع ال جخىٞغ ٞيه الًىابِ اإلاكاع بلحذا ؤٖال وهي وخضة
اإلاىيىٕ ووخضة الؿبب ووخضة ألاَغا ،ٝبٗض الخإ٦ض مً طل ٪مً َغٞما٦ ،ما لى جبذ لما بإن الخ٨م
الهاصع ًٖ الً٣اء الٗاصي مىيىٖه ٖ٣اع آزغ ٚحر الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،ؤو ؤهه ال يخًمً
هٟـ َالب الخدٟئ وهٟـ اإلاخٗغى ،ؤو ؤن الؿبب اإلاؿدىض ٖليه ال يخٗل ٤بضٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت،
 ٟٞمشل هظ الخاالث ال يم ً٨إلاد٨مت الخدٟئ ؤن حٗخمض ٖى طل ٪الخ٨م في ً٢ائذا ،ألهه ي٩ىن ٚحر
ملؼما لما مً ؤظل ألازظ به ،وهظا يٗني بإن ٖى ً٢اء الخدٟئ ؤن يغا٢ب مضي جىاٞغ هظ الكغوٍ
والًىابِ التي جا٦ض مبضؤ ٢ىة الص يء اإلا٣ط ي بهٞ ،ةن جبذ ٖضم جىاٞغ جل ٪الكغوٍ ٞةهه ال يٗخمض طل٪
الخ٨م.
الفلزة الثاهيت :مىكف اللضاء مً مدي إلشاميت ألاخذ بالحكم اللاض ي باالضتحلاق مً طزف
كضاء التحفيظ
باؾخ٣غاثىا إلاجمىٖت مً ألاخ٩ام وال٣غاعاث الً٣اثيت الهاصعة ًٖ اإلادا٦م اإلاٛغبيت بمسخل ٠صعظاتذا،
يالخٔ ؤن الً٣اء اإلاٛغب جبنى الخىظه ال٣ٟهي الظي يىُل ٤مً ٢اٖضة حجيت ألاخ٩ام الً٣اثيت  ،بديض
ؤن هىا ٥الٗضيض مً هظ ألاخ٩ام وال٣غاعاث التي جظهب بل ال٣ى ٫بإن الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع
 - 137اإلاهُٟى ٦يلت ،هٟـ اإلاغظ٘ ،هٟـ الهٟدت.
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زاعط مؿُغة الخدٟئ لٟاثضة َالب الخدٟئ ؤو لهالر اإلاخٗغى في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،
والظي يذم هٟـ الٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓه ،ي٩ىن ملؼما إلاد٨مت الخدٟئ ،وبالخالي ي٣يضها بٖماال ل٣اٖضة
الدجيت.
٢ ٟٞغاع ناصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىا ٝبؿُاث ،ؤ٦ضث اإلاد٨مت ٖى ؤهه ":وخيض ؤن الخ٨م اإلادخج به
له حجيخه باؾخد٣ا ١الٗ٣اع اإلاخٗغى ٖليه ب ُ٘٣الىٓغ ًٖ ؤيت مؿُغة ؤزغي ،وليـ في الٟهل  37مً
ْمحر ٚ 12كذ  1913اإلاخٗل ٤بالخدٟئ وال في ٚحر مً الٟهى ٫ألازغي ما يكترٍ إلم٩ان الاخخجاط هذظ
الدجت ؤن ي٣ضم اإلاؿخد ٤للٗ٣اع َلبا بخدٟيٓه ،ومً ظمت ؤزغي ٞةن هظا الخ٨م يٗني الخ٨م باؾخد٣ا١
اإلاضعي للخ ٤اإلاضع به ويم ً٨اإلاؿخٟيض مً هظا الخ٨م الاخخجاط به يض اإلاد٩ىم ٖلحذم ،ومً في خ٨ممم،
وفي مىاظمت ألاٚياع ٦ظل ٪الظيً ال يخىٞغون ٖى حجت ٢اَٗت جضٖم جىاظضهم بٗحن الجزإ ،وفي ؤيت
مؿُغة ً٢اثيت ،ويم ً٨له اإلاُالبت بالخم٨حن و٣ٞا ل٣اٖضة حجيت ألاخ٩ام التي ٞهلذ ٞيه التي ٖبر ٖجذا
نغاخت اإلا ُ٘٣ألازحر مً الٟهل  ،37وؤن ألاخ٩ام وبن ٧اهذ لما الدجيت اإلاُل٣ت في مىاظمت ؤَغاٞما ٞةن
ج٣ييم الىزاث ٤اإلاؿخض ٫هذا مً َغ ٝالً٣اة جب٣ى لما مهضا٢يت وحجيت في مىاظمت ألاٚياع بل خحن بزباث
ٖ٨ـ ما ظاء ٞحذا .138"....
ٖلما ؤن هظا الخىظه الظي ؾاعث ٖليه مد٨مت الاؾخئىا ٝبؿُاث ،ؾب ٤إلاد٨مت الى ٌ٣ؤن جبيخه
خحن ً٢ذ في بخضي ٢غاعاتذا بإهه  ...":ل ً٨عصا ٖى الىؾيلخحن مٗا لخضازلمماٞ ،ةهه زالٞا إلاا جضٖيه
الُاٖىتٞ ،ةن الخ٨م الابخضاج وال٣غاع الاؾخئىافي اإلاؿخض ٫هذما مً اإلاخٗغيحن واإلاكاع بلحذما ؤٖال ناصعان
في صٖىي اؾخد٣ا٢يت وليـ في صٖىي خياػيت ،ولظلٞ ٪ةن ال٣غاع اإلاُٗىن ٞيه خحن ٖلل ً٢اء بإن
اإلاؿخإهٖ ٠لحذم اؾخد٣ىا بمىظب الخ٨م اإلاضل به مؿاخت مدضصة في زماهيت زضاصيم ،وؤن اإلاؿخإهٟت
اقترث مؿاخت مٗيىت في ه٨خاع وهه ،.... ٠وؤن الخبحر ٖبض ال٨بحر البساعي جىنل بل ؤن اإلاؿخإهٟت جدىػ
 28412مترا مغبٗا ؤي ما يٟى ١اإلاؿاخت التي اقترتذا ب٨شحر ،وؤهه بخإييض ال٣غاع اإلاُٗىن ٞيه للخ٨م
الابخضاج  ،...وخيض ؤهه هديجت إلاا ط٦غ ٧له ،ي٩ىن ال٣غاع اإلاُٗىن ٞيه ٢ض اٖخمض في ً٢اثه ٖى خ٨م ٢ط ى
باؾخد٣ا ١اإلاخٗغيحن للجؼء اإلاخٗغى ٖليهٞ ،....جاء بظل ٪مٗلال بما ي ٟ٨وٚحر زاع ١أليت ٢اٖضة
مؿُغيت والىؾيلخان مٗا بالخالي ٚحر ظضيغجحن باالٖخباع".139
٢ - 138غاع نضع بخاعيش  ،2012/8/7ع٢م  ،1201/2011 / 649ؤقاع بليه ٖمغ ؤػو٧اع ،م.ؽ ،م .112
٢ - 139غاع مد٨مت الىٖ ٌ٣ضص  ،20الهاصع بخاعيش  ،2004 /1/7مل ٠مضو ٖضص ٚ ،2003 .1 .1 . 2651حر ميكىع.
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والجضيغ بالظ٦غ في هظا ؤلاَاع ،بل ؤن الً٣اء اإلاٛغب اقترٍ بضوع ٦ما هى الكإن باليؿبت لل٣ٟه،
يغوعة ؤن يىهب الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع زاعط مؿُغة الخدٟئ ٖى هٟـ الٗ٣اع اإلاغاص
جدٟيٓه ؤو ما ي ٗبر ٖىه حكغيٗا بىخضة اإلاىيىٕ ،و٦ظل ٪ؤن يخًمً هٟـ ألاَغا ٝوهٟـ الؿبب ختى
ي٩ىن هظا الخ٨م ملؼما إلاد٨مت الخدٟئ وم٣يضا لما

140

 ،وهظا ما يؿدك ٠نغاخت مً ٢غاع مد٨مت

الاؾخئىا ٝبالغباٍ خيىما ٖللذ ٢غاعها بؿب٣يت البذ نذاثيا في مىيىٕ الجزإ بحن هٟـ ألاَغا ٝوهٟـ
ألاؾباب ،مما يا٦ض اؾخد٣ا ١اإلاُٗىن يضهم ؤصخاب اإلاُلب ٖضص  29 / 1975للٗ٣اع مىيىٕ الجزإ،
ويمى٘ مىا٢كت ؤي ؾبب بٗض طل ٪ؤيا ٧ان مهضع .141
وهى ما جم الخإ٦يض ٖليه بٗض طل ٪مً ٢بل مد٨مت الى ،ٌ٣بٗض ؤن ً٢ذ في ٢غاع لما ناصع بخاعيش
 2007 /140 /31بإهه ...":ال مجا ٫لالؾخضال ٫ب٣غاع ؾاب ٤يخٗل ٤بخٗغى ملي٨ت اإلاظ٧ىعة ٖى ٖ٣اع آزغ
الزخال ٝاإلاىيىٕ بحن الجزإ الؿاب ٤والجزإ الخالي" .142وفي ٢غاع آزغ ظاء ٞيه ":ل ً٨عصا ٖى الؿبب ؤٖال ،
ٞةن اإلاخٗغى في ماصة الخدٟئ هى اإلاُالب ببيىت ما يضعي اؾخد٣ا٢ه ججا َالب الخدٟئ ،وؤن
الُاٖىحن بهما يؿدىضون في حٗغيمم ٖى الخ٨م ٖضص  74/409ومدًغ جىٟيظ  ،وؤهه يخجى مً مؿدىضاث
اإلال ٠ؤن اإلاُلىب في الى ٌ٣ليـ َغٞا في الخ٨م اإلاظ٧ىع هى وال ؾلٟه وال الباج٘ لمظا ألازحر  ،...ولظل٪
ٞةن ال٣غاع اإلاُٗىن ٞيه خحن ٖلل ً٢اء بإن اإلاؿخإهٟحن بىنٟمم مخٗغيحن ٖى مُلب الخدٟئ لم
يشبخىا خ٣مم ٞيه بم٣بى ٫مىخج في ؤلازباث ،طل ٪ؤن الخ٨م ٖضص  74 /409ليـ بذجت ٖى اإلاؿخإه٠
ٖليه ...والباج٘ لمظا ألازحر ،خيض ؤن هاالء ظميٗمم ليؿىا َغٞا في الخ٨م اإلاظ٧ىع ،وجهغٞاتذم ؾاب٣ت ٖى
جاعيش نضوع  ،وبالخالي ٞال ييخج قيئا بد٣مم ،وؤن م٣خط ى الٟهل  451مً ٢اهىن الٗ٣ىص والالتزاماث
٦ما ظاء في ٢غاع آزغ إلاد٨مت الى ٌ٣ما يىي ":ل ً٨عصا ٖى الىؾيلخحن مٗا لخضازلمما ٞةن ال٣غاع اإلاُٗىن ٞيه لم يإزظ ب٣ىة الص يء اإلا٣ط ي
لل٣غاع الهاصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىا ٝبالغباٍ ...اإلاٗخمض ٖى الىزاث ٤والدجج اإلاضل هذا مً َغ ٝالُاٖىحن ،وبهما ؤزظ ب٣ىة الص يء اإلا٣ط ي به
بكإن ما ٢ط ى به ال٣غاع اإلاظ٧ىع مً عَ ٌٞلب الُاٖىحن بكإن هٟـ الٗ٣اعاث اإلاُلىب جدٟيٓما ،ولظل ٪وما للمد٨مت مً ؾلُت في ج٣ييم
ألاصلت واؾخيخاط ً٢ائذا مجذاٞ ،ةنذا خحن ٖللذ ٢غاعها بإن ال٣غاع الهاصع ًٖ مد٨مت الاؾخئىا ٝبالغباٍ ها٢ل اإلال٨يت اإلاؿتر ٖلحذا مً
اإلاخٗغيحن اإلاظ٧ىعيً واؾدبٗضها لٗضم مُاب٣تذا ألعى الىا ٘٢بٗض بظغاء زبرة مً لضن عئو ٝالٗغب لمظ الٛايت واهخهى بل عَ ٌٞلبذم في
اؾخد٣ا ١واظب ٞحذا ...وؤن ألاخ٩ام هي ٖىىان الخ٣ي٣ت ومً جم جسى ٫حجيت هظا الخ٨م اٖخماص هٟـ الضليل زال ٝما اهخهى الخ٨م
الهاصع== ؾاب٣ا ،وجغي اإلاد٨مت الخاليت الؿحر ٖى قا٧لخه واؾدبٗاص هظ اإلال٨يتٞ ،ةهه هديجت إلاا ط٦غ ٧له ي٩ىن ال٣غاع = =مٗلال ومغج٨ؼا ٖى
ؤؾاؽ وٚحر زاع ١للٟهل اإلاضع زغ٢ه والىؾيلخان مٗا بالخالي ٚحر ظضيغجحن باالٖخباع وباقي الخٗليالث اإلاىخ٣ضة ٚحر ظضيغة باالٖخباع".
٢غاع ٖضص  3546ناصع بخاعيش  ،2010/8/31مل ٠مضو ٖضص ٚ ،2009 -1 -1 – 3886حر ميكىع .
ٖ -140مغ ؤػو٧اع ،م.ؽ ،م  121و .122
٢ -141غاع مد٨مت الاؾخئىا ٝبالغباٍ ،ناصع بخاعيش  ،2002 /11 /13ع٢م  ، 159ملٖ ٠ضص ٚ ،12/1 /129حر ميكىع.
٢142غاع مد٨مت الىٖ ٌ٣ضص  3572اإلااعر في  ،2007 /10 /31مل ٠مضو ٖضص 4481ـ1 -1ـ ٚ ،2006حر ميكىع.
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بسهىم هٟاط ألاخ٩ام ٖى الخل ٠ؤن ج٩ىن مسانمت الؿل ٠ؾب٣ذ الىاٗ٢ت ؤو الخهغ ٝالىاش ئ ٞحذا
نٟت الخل ٠وليـ الٗ٨ـٞ ، ...ةهه هديجت إلاا ط٦غ ٧له ي٩ىن ال٣غاع مغج٨ؼا ٖى ؤؾاؽ ٢اهىو ومٗلال حٗليال
٧اٞيا والؿبب بالخالي ٚحر ظضيغ باالٖخباع "ٞ ،143مظا ال٣غاع بطن ؤ٦ض ٖى ٢اٖضة هامت جخمشل في ؤهه ال يد٤
الاخخجاط بد٨م في مىاظمت َالب للخدٟئ لم يَ ً٨غٞا ٞيه ؤو الٗ٨ـ ،ألهه بطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪
ٞمد٨مت الخدٟئ ال ج٩ىن ملؼمت باألزظ هذظا الخ٨م.
البض مً ؤلاقاعة هىا بل ؤن الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع لهالر َالب الخدٟئ ؤو الخٗغى،
والظي يذم هٟـ الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،يؿغي في مىاظمت الخل ٠الٗام و٦ظا الخل ٠الخام،
وال يؿغي  ِ٣ٞفي مىاظمت ؤَغا ٝالخ٨م ،وهظا ما ؤ٦ضجه مد٨مت الى ٌ٣في ٢غاع لما ظاء ٞيه  ":ل ً٨عصا
ٖى الؿبب ؤٖال بٟغٖيهٞ ،ةهه وعص في حٗليل ٢غاع الى ٌ٣وؤلاخالت ألازحرة ؤن ٢غاع اإلاجلـ ألاٖى ألاو٫
ٖضص  934الهاصع بخاعيش  ،1994/3/9اٖخبر عؾم الاؾخمغاع اإلاظ٧ىع ؤؾـ ٖليه الخ٨م ال٣اض ي باؾخد٣ا١
َالب الخدٟئ ألعى الجزإ وهى ما ؤ٦ضجه اإلاٗايىت والخبرة اإلاىجؼجحن في الىاػلت ،وبالخالي ٞال مجا٫
لالخخجاط مً ظضيض بإن الخ٨م اإلاظ٧ىع ال يخٗل ٤بالجؼء اإلاخٗغى ٖليه ،وؤهه بم٣خط ى الٟهل  451مً
٢اهىن الالتزاماث والٗ٣ىص يٗخبر في خ٨م الخهىم الظيً ٧اهىا ؤَغاٞا في الضٖىي وعزتذم وزلٟائهم خيض
يباقغون خ٣ى ١مً اهخ٣لذ بلحذم مجذم ،ولظلٞ ٪ةن ال٣غاع اإلاُٗىن ٞيه خحن ؤوعص في حٗليله بإن اإلاخٗغى
زليٟت بً الكغقي ؤؾـ حٗغيه ٖى عؾم قغاء مضل به في اإلال ٠يخطر مىه ؤن الباج٘ له مد٩ىم ٖليه
بالخسىي ٖى اإلاضع ٞيه لُالب الخدٟئ ،وؤن عؾم الكغاء الخٖ ٤ى جاعيش الخ٨م اإلاظ٧ىع وبالخالي ٞمى
زل ٠زام للباج٘ له ،وحؿغي حجيت ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة في مىاظمخه ؤيًاٞ ،ةهه هديجت إلاا ط٦غ ٧له ي٩ىن
ال٣غاع مٗلال ومغج٨ؼا ٖى ؤؾاؽ ٢اهىو والؿبب ٚحر ظضيغ باالٖخباع"ٞ ، 144مظا ال٣غاع اعجإيىا ؤن هىعص ٧
هبحن بإن ً٢اء الخدٟئ ي٩ىن م٣يضا وملؼما باألزظ باألخ٩ام الً٣اثيت الهاصعة زاعط مؿُغة الخدٟئ
بهٟت ٖامت ختى في مىاظمت الخل ٠الٗام ،والخام بٖماال إلابضؤ الدجيت ٦ما ؾل ٠الظ٦غ.
ٖمىما ،هدً بضوعها هميل بل هظا الخىظه ألازحر الظي ؾاع ٖليه بٌٗ ال٣ٟه والً٣اء ل٩ىهه ؾيؿاهم
في جٟاصي بَالت ٖمغ الجزاٖاث الٗ٣اعيت ،ول٩ىهه ٦ظل ٪ال يٟغ ٙألاخ٩ام الهاصعة ًٖ الً٣اء الٗاصي مً
مدخىاها الؾيما ألاخ٩ام الهاصعة في بَاع صٖاوي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت.
٢ -143غاع مد٨مت الىٖ ٌ٣ضص  2778بخاعيش  ،2006 /9 /27مل ٠مضو ٖضص ٚ ،2005 -1 -1 – 2156حر ميكىع.
٢ -144غاع ٖضص  4270ناصع بخاعيش  ،2010 /10 /12مل ٠مضو ٖضص 2008 -1 -1 – 3409ن ٚحر ميكىع.
اهٓغ ٦ظل٢ ٪غاع مد٨مت الى ٌ٣الهاصع بخاعيش ٖ ،2010 /10 /05ضص ،4112مل ٠مضو ٖضص 3507ـٚ ،2008-1-1حر ميكىع.
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املبحث الثاوي :آفاق اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق
العادًت
بن الدؿائ ٫الظي يُغح هٟؿه خيىما هخدضر ًٖ آٞا ١اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة
الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت هى  :هل باإلم٩ان ؤلاب٣اء ٖى هظ الاػصواظيت في اإلاٛغب ،بالغٚم مً
ؤلاق٩االث اإلاغجبُت هذا ،ؤم البض مً جضزل اإلاكغٕ لخىٓيمما وخؿم الخال ٝالضاثغ بكإنذا بىهىم
حكغيٗيت ٧اهذ ؤم جىٓيميت؟
ؾىداو ٫ؤلاظابت ًٖ هظا الدؿائ ،٫مً زال ٫بُٖاء إلادت في باصت ألامغ ًٖ بيجابياث وؾلبياث
اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت (املطلب ألاول) ،و ؾىدىاو٫
بٗض طل ٪آٞا ١هظ الىيٗيت ٖى يىء الخىظه ال٣ٟهي و الاظتذاص الً٣اج اإلاٛغب (املطلب الثاوي).
املطلب ألاول :إًجابياث وضلبياث اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي
الاضتحلاق العادًت
في خ٣ي٣ت ألامغ ،يم ً٨ال٣ى ٫بإن الؿلبياث الىاججت ًٖ اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة
الخدٟئ ،وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت هي ٦شحرة ومخٗضصة وال يم ً٨خهغها ،بسال ٝبيجابياتذا التي جب٣ى
مدضصة ومدهىعة.
ٖمىما ،و٦ما يخطر مً ٖىىان هظا اإلاُلب ،ؾيخٗغى إليجابياث هظ الاػصواظيت (الفلزة ألاولى)،
وبٗض طل ٪ؾىدىاو ٫الؿلبياث الىاججت ٖجذا (الفلزة الثاهيت).
الفلزة ألاولى  :إًجابياث اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق
العادًت
بن جضزل اإلادا٦م الٗاصيت في هؼإ بكإن ٖ٣اع ججغي بكإهه مؿُغة جدٟئ ،ؾىاء ٧ان هظا ألامغ ٢بل
ٞخذ اإلاؿُغة ؤمام ظماػ اإلادآٞت الٗ٣اعيت ؤو بٗضها ،ي٨غؽ مبضؤ ظض هام يخجى

في بعظإ الخ٣ى١

ألصخاهذا ،اهُال٢ا مً الخ ٤في الخ٣اض ي وعص اإلآالم اؾدىاصا لل٣ىاٖض الٗامت .145
ٞد ٤اللجىء بل الً٣اء بهٟت ٖامت مً ؤظل ب٢امت صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت زاعط مؿُغة
الخدٟئ ،هى نىعة مً نىع الخغياث الٗامت التي َاإلاا ؾٗذ بالصها بل خمايتذا وجد٣ي٣ما ،بط ل٩ل
 -145يىؾ ٠مستري ،م.ؽ ،م .365

51

العدد 02

ضلطلت ألابحاث الجامعيت وألاكادًميت
اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق العادًت

شخو الخغيت في اللجىء بل الً٣اء للضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه ومهالخه التي يٟ٨لما ال٣اهىن  ،146وهظا ما جم
ج٨غيؿه صؾخىعيا خيىما هو اإلاكغٕ في الٟهل  118مً الضؾخىع ٖى ؤهه ":خ ٤الخ٣اض ي مًمىن ل٩ل
شخو للضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه ومهالخه التي يدمحذا ال٣اهىن"ٖ ،147لما ؤن اإلادا٦م الٗاصيت هىا ج٩ىن ملؼمت
بالبذ بد٨م في ٧ل ً٢يت حٗغى ٖلحذا مؿخىٞيت للًىابِ الٗامت إل٢امت الضٖاوي في الً٣ايا الٗاصيت،
ومجذا صٖاوي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،وهظا ما ؤ٦ض الٟهل  2مً ٢اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيت الظي ظاء ٞيه ":ال
يد ٤لل٣اض ي الامخىإ ًٖ الخ٨م ؤو بنضاع ٢غاع ،ويجب البذ بد٨م في ٧ل ً٢يت عٗٞذ بل اإلاد٨مت".
مً ظاهب آزغ يم ً٨ال٣ى ٫بإهه مً الى ِ٣ؤلايجابيت ألازغي الىاججت ًٖ هظ الاػصواظيت ،ؤهه في
خالت نضوع خ٨م ً٢اج نذاج ًٖ اإلادا٦م الٗاصيت ٖىض بتذا في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت بكإن هٟـ
الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئٞ ،ةن هظا الخ٨م يهبذ ؾىضا للملٞ ،148 ٪يم ً٨ؤن يؿخٛل ٧ىزي٣ت
خاؾمت لتز٦يت اصٖاءاث َالب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى زانت زال ٫اإلاغخلت الً٣اثيت بٗض بخالت مل٠
الجزإ ٖى مد٨مت الخدٟئ مً َغ ٝاإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،ؤو بٗباعة ؤصر ٞةن هظا الخ٨م
يًح حجت ظضيضة خاؾمت جم ً٨مً حًٗيض مى ٠٢ؤخض الُغٞحن ،ماصام ؤهه ليـ هىا ٥ما يمى٘ مً
ؤلاصالء بإيت حجت ظضيضة جىًا ٝللدجج الؿاب٣ت اإلاضل هذا مً ٢بل َالب الخدٟئ ؤو اإلاخٗغى ،بطا ٧ان
الٛغى مً ؤلاصالء هذا ال يٛحر مً َبيٗت هؼإ الخدٟئ في ش يء  ،149وطل ٪جُبي٣ا للم٣خًياث اإلاىهىم
ٖلحذا في ال٣ٟغة ألازحرة مً الٟهل  34مً ّ.ث ٕ.التي ؤُٖذ الهالخيت لل٣اض ي اإلا٣غع في جل ٣ظمي٘
الخهغيداث ؤو الكماصاث واجساط ظمي٘ ؤلاظغاءاث التي يغاها مٟيضة لخدًحر الً٣يت ،ويؿخم٘ بالخهىم
بل الكمىص ،خيض يؿخٟاص مً هظا الٟهل ٖضم مىُ٣يت الاؾخمإ بل الكمىص ومى٘ ٢بى ٫خ٨م ً٢اج
نذاج ؤو ؤيت حجت ٦خابيت ؤزغي ،م٘ الٗلم ؤن هظ الدجت ألازحرة ؤ٢ىي مً قماصة الكمىص خؿب الٟهل
 404مً .ٕ.٫.١م ،150وهظا ما ؤ٦ضجه مد٨مت الى ٌ٣نغاخت في الٗضيض مً ٢غاعاتذا ،ختى ٢بل حٗضيل

 -146بصعيـ الٗلىي الٗبضالوي ،الىؾيِ في قغح اإلاؿُغة اإلاضهيت و ٤ٞآزغ الخٗضيالث ،الجؼء ألاو ،٫الُبٗت ألاول  ،1998مُبٗت الىجاح
الجضيضة ،الضاع البيًاء ،م .312
 -147الٟهل  118مً الٓمحر الكغي ٠ع٢م  1 .11 .91الهاصع في  27قٗبان  1432اإلاىا 29 ٫ ٤ٞيىليىػ  ،2011بدىٟيظ هو الضؾخىع اإلايكىع
بالجغيضة الغؾميت بخاعيش  28قٗبان  30( 1432يىليىػ ٖ ،)2011ضص  5964م٨غع.
 -148يىؾ ٠مستري ،م.ؽ ،م .466
 -149ط.الخؿحن ؤولياؽ ،خى ٫بم٩اهيت ع ٘ٞصٖىي الاؾخد٣ا ١بكإن ٖ٣اع زال ٫ظغيان مؿُغة الخدٟئ ،ميكىع ٖى اإلاى ٘٢ؤلال٨تروو ،
 www.Marocdroit.comجاعيش الؼياعة .27 /6 /2017
 - 150ؾمغة مدضوب ،م.ؽ ،م .165
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ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي  ،151خيض ٖى ؾبيل اإلاشا ٫ظاء في ٢غاع لما ":ليـ هىا ٥ما يمى٘ اإلاد٨مت مً
٢بى ٫الدجج اإلاضل هذا مً ألاَغا ٝؤمامما في ً٢ايا الخدٟئ الٗ٣اعي ،واٖخضاصها في ً٢ائذا ،ولظلٞ ٪هي
إلاا عصث الض ٘ٞب٩ىنذا ال جبذ في ٢بى ٫ؤو ٖضم ٢بى ٫الخٗغى ،واٖخمضث الدجج اإلاضل هذا ؤمامما ألو ٫مغة،
لم جسغ ١م٣خًياث الٟهل  32مً ْمحر ٚ 12كذ  1913اإلاخٗل ٤بالخدٟئ".152
الفلزة الثاهيت :ضلبياث اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق
العادًت
باإلياٞت بل ؤلاق٩االث التي جُغخما اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت التي ؾب ٤ؤلاقاعة بلحذا في هظا البدض ،يم ً٨ال٣ى ٫ؤن هظ الىيٗيت ٦ظل ٪ييخج ٖجذا
الٗضيض مً الؿلبياث ،ؤهمما ما يىي :
 -1ؤن هظ الاػصواظيت يخضزل ٞحذا ظماػ بصاعي مخمشل في ظماػ اإلادآٞت الٗ٣اعيت واإلاسر الٗ٣اعي
والخغاثُيت ،زم ظماػ ً٢اج ؾىاء حٗل ٤ألامغ بً٣اء الخدٟئ ؤو الً٣اء الٗاصي ،وهظا مً قإهه ؤن
ياجج الهغإ ال٣اثم بحن ؤلاصاعة والً٣اء ،الىاجج ًٖ َبيٗت ٖمل ٧ل مجذماٞ ،اإلصاعة جميل بُبيٗتذا هدى
جىؾي٘ ازخهاناتذا ،والً٣اء يٗمل ٖى جُبي ٤ههىم ٢اهىهيت ٖامت ومجغصة ،وي٩ىن همه الىخيض
جد٣ي ٤الٗضالت ،مما ؾياصي بل ي غب مبضؤ الٟهل بحن الؿلِ في نميمه ،وال يب٣ى ؤي مٗنى إلابضؤ
اؾخ٣ال ٫الً٣اء.153
٢ -2ض ج٣ٟض هظ الاػصواظيت ز٣ت الىاؽ في الً٣اء زانت والٗضالت ٖامت ،وجدؿبب في اإلاؿاؽ بدغمت
الؿلُت الً٣اثيت ،وهيبت الضولت هٟؿما ،154في خالت نضوع خ٨م نذاج ي٣ط ي باؾخد٣اَ ١الب الخدٟئ
ؤو اإلاخٗغى للٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ،وال يخم ألازظ به مً ٢بل اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت.

151في الؿاب ،٤ؤي ٢بل حٗضيل ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ،لم ي ً٨للمخٗغى مشال الخ ٤في ؤلاصالء بإيت حجت ظضيضة ؤمام مد٨مت الخدٟئ ،لم
يخم ؤلاصالء هذا ٢بل طل ٪ؤمام اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت زال ٫اإلاغخلت ؤلاصاعيت ٖى اٖخباع ؤن ً٢اء الخدٟئ م٣يض بما ؤخيل ٖليه مً
َغ ٝاإلادا.ٔٞ
 اهٓغ هذظا الخهىم ؤَغوخت ٞاَمت لخغو ،ٝم.ؽ ،م  106و .107٢ -152غاع ٖضص  797الهاصع بخاعيش  ،2003/3/14مل ٠مضو ٖضص  ،2002 /1 /1 / 3090ؤقاعث بليه ٞاَمت لخغو ،ٝهٟـ اإلاغظ٘ ،م .439
ٞ - 153اَمت لخغو ،ٝهٟـ اإلاغظ٘،م .450
ٞ -154اَمت لخغو ،ٝهٟـ اإلاغظ٘،م .416
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٢ -3ض حؿخٗمل هظ الاػصواظيت ٧ىؾيلت اخخياليت للتذغب مً حجيت الخ٨م الجذاج الهاصع ًٖ
الً٣اء الٗاصي في بَاع صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت لٟاثضة ؤخض ألاَغا ،ٝبط ٢ض يٗمض الُغ ٝالظي زؿغ
الضٖىي بل بيضإ مُلب جدٟئ ؤمام اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،مً ؤظل جد٣ي ٤هض ٝواخض ،وهى
ٖغى الجزإ مً ظضيض ؤمام ً٢اء الخدٟئ – في خالت الخٗغى ٖى اإلاُلب اإلاظ٧ىع  -مؿخٛال بظل٪
اإلاضة الُىيلت التي حؿخٛغ٢ما اإلاؿُغة ؤلاصاعيت والً٣اثيت لٗمليت الخدٟئ ،مما ؾيسل ٠ؤيغاع بالُغٝ
اإلاؿخٟيض مً الخ٨م ال٣اض ي باالؾخد٣ا ١الهاصع ًٖ الً٣اء الٗاصي زاعط مؿُغة الخدٟئ.155
 -4في الخالت التي ج٩ىن ٞحذا صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت الػالذ عاثجت ؤمام الً٣اء الٗاصيٞ ،مظ
الاػصواظيت ٢ض حؿخٗمل هىا ؤيًا ٧ىؾيلت مً ؤظل حٗؼيؼ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىو ألخض ألاَغاٖ ٝى الٗ٣اع اإلاخىاػٕ
ٖليه ،ومً زمت حٗؼيؼ اصٖاءاجه ؤمام اإلاد٨مت الٗاصيتٖ ،ىض بيضإ مُلب جدٟئ يذم هٟـ الٗ٣اع .156
٢ -5ض جاصي في بٌٗ الخاالث بل ييإ الخ٣ىٞ ،١ةطا ٧اهذ هىا ٥صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ،ؤو نضع
خ٨م نذاج ٞحذا لهالر اإلاخٗغى مشال ،و لم ي٣م هظا ألازحر ؾىاء في الخالت ألاول ؤو الشاهيت بالخٗغى ٖى
مُلب الخدٟئ صازل ألاظل اإلادضص ٢اهىهاٞ ،ظل ٪ؾيٗني مخابٗت مؿُغة الخدٟئ بصاعيا ،و٢ض جيخهي
ظمي٘ بظغاءاتذا ،ويٟسر اإلاجا ٫ؤمام ٢غاع للخدٟئ ال ي٣بل الًُٗ  157ويٗخبر هُ٣ت الاهُال ١الىخيضة
للخ٣ى ١الٗيييت والخدمالث الٗ٣اعيت اإلاترجبت ٖى الٗ٣اع و٢ذ جدٟيٓه جُبي٣ا إلا٣خًياث الٟهلحن  1و 62
مً ّ.ث.ٕ.
 -6بطا اٞتريىا ؤهه جمذ مماعؾت الخٗغى ،و ٤ٞيىابُه اإلاىهىم ٖلحذا في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي،
ٞظل ٪ال يك ٟ٘للمخٗغى الاؾخٟاصة مً ظمي٘ اإلاؼايا التي جىٞغها صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،زانت ٖى
مؿخىي َغ ١الًُٗ ،و٦ظا ٖى مؿخىي ؾلُت اإلاد٨مت ،طل ٪ؤهه بطا ٧اهذ اإلاد٨مت الٗاصيت في بَاع بتذا
في هظ الضٖىي جخمخ٘ بؿلُت واؾٗت للٟهل في الجزإ اإلاٗغوى ؤمامماٞ ،ةن ألامغ زال ٝطل ٪باليؿبت
إلاد٨مت الخدٟئ التي جب٣ى م٣يضة ب٣يىص ناعمت جًبِ ٖملما.158

 -155ؾمغة مدضوب ،م.ؽ ،م .25
 -156يىؾ ٠مستري ،م.ؽ ،م .58
 -157يىؾ ٠مستري ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .350
 -158يىؾ ٠مستري ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .467
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 -7مً قإن هظ الاػصواظيت ؤن جٖ ٠٣اث٣ا ؤمام الضوع الظي ياصيه الٗ٣اع في الخىميت وحصجي٘
الاؾدشماع ،بالىٓغ ل٩ىنذا حؿاهم في حٗ٣يض مؿُغة الخدٟئ وفي بَالت ٖمغ الجزاٖاث الٗ٣اعيت.
املطلب الثاوي :جىحه الفله والاحتهاد اللضائي بشأن آفاق اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين
مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق العادًت
ؾىداو ٫مً زال ٫هظا اإلاُلب ،الخٗغى بضايت للخىظه ال٣ٟهي بسهىم آٞا ١اػصواظيت صٖىي
الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ ،وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت (ال٣ٟغة ألاول ) ،وطل٢ ٪بل ؤن هدىاوٞ ٫يما
بٗض جىظه الاظتذاص الً٣اج اإلاٛغب بكإن هظ اإلاؿإلت (الفلزة الثاهيت).
الفلزة ألاولى  :التىحه الفلهي وآفاق الاسدواحيت
في خضوص اَالٖىا ٖى مجمىٖت مً ال٨خب واإلاغاظ٘ ال٣ٟميت التي جىاولذ مىيىٕ صعاؾدىا ،ولى بك٩ل
ٖغض ي ،لم هجض نغاخت ؤي جىظه لل٣ٟه يضٖى بل ؤلاب٣اء ٖى اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة
الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت في اإلاٛغب.
بديض يالخٔ ؤن ؤٚلب ال٣ٟماء والباخشحن في اإلايضان الٗ٣اعي ،يظهبىن في مىح واخض  159ؤال وهى
ٖضم ؤلاب٣اء ٖى هظ الىيٗيت إلاا ييخج ٖجذا مً هخاثج ٖ٨ؿيت ال جخماش ى بخاجا م٘ ألاهضا ٝالتي ٧اهذ
مغظىة مً حٗضيل بٌٗ ال٣ىاهحن زانت ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي.
في هظا ؤلاَاع ،يغي ؤخض الباخشحن ،160ؤن الخٗضيل الظي ٖغٞه ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي بم٣خط ى
ال٣اهىن ع٢م  14 .07لم يالثم بخاجا ضخامت نضوع هظا ال٣اهىن ،ل٩ىن هظا ألازحر يالخٔ ٖليه ؤهه لم ي٣ضم
خلىال ل٩ل ما حٗاهيه هؼاٖاث الخدٟئ ،ولٗل ؤهم ؤلاق٩االث التي لم يدؿمما والتي تذمىا في هظا الهضص،
مؿإلت الاػصواظيت هاجه ،لظلٞ ٪ةهه خؿب طاث الباخض٧ ،ان ٖى اإلاكغٕ اإلاٛغب الاهدبا لمظ اإلاؿإلت ،ؤو
ٖى ألا٢ل ؤن يخضزل حكغيٗيا لخىٓيمما بٗض طل.٪

 -159ؤهٓغ في هظا الكإن ٖبض الٗالي الض٢ىقي ،ؤلالٛاء و الدكُيب في الدكغي٘ الٗ٣اعي اإلاٛغب ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن الخام،
وخضة الخ٩ىيً والبدض في ال٣اهىن اإلاضو ٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض الخامـ،الغباَإ٦ضا ،٫الؿىت الجامٗيت  2014،-2013م  124وما
يلحذا.
 -160ؾمغة مدضوب ،م.ؽ ،م  334وما بٗضها.
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وهى هٟـ الخىظه الظي ؾاع ٖليه ٦ظل ٪بٌٗ ال٣ٟه ،الظي ؤ٦ض ٖى ؤهه ٧ان ظضيغا باإلاكغٕ اإلاٛغب
الظي ؤ٢غ مازغا حٗضيالث ٦شحرة ٖى ّ.ث ٕ .ؤن يىدبه بل هظا اإلاك٩ل الكاج٘ ،ؤو يخضزل لخىٓيمه
بىهىم حكغيٗيت ٧اهذ ؤم جىٓيميت.161
وه٨ظا ،وفي اهخٓاع جضزل حكغيعي مً هظا ال٣بيل ،ا٢ترح البٌٗ مً ؤظل ججاوػ ؤلاق٩االث
والؿلبياث الىاججت ًٖ هظ الاػصواظيت والخهضي لما ،خلىال يم ً٨خؿبذم ؤزظها بٗحن الاٖخباع ٖىض
مغاظٗت ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ؤو ال٣ىاهحن اإلاخهلت به.
ٗٞى ؾبيل اإلاشا ،٫طهب ؤخض الباخشحن ،بل ال٣ى ٫بمى٘ الخ٣ضم بُلب للخدٟئ ،بطا ٧ان الٗ٣اع ؤو
الخ ٤اإلاغاص جدٟيٓه مىيىٕ هؼإ ،وجغوط بكإهه صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ،بديض خؿب طاث الباخض،
ٞةهه ييبغي ججؿيض هظا الخل حكغيٗيا ،بالغٚم مً ؤهه ٖى مؿخىي الىا ٘٢الٗمىي٦ ،شحرا ما يلجإ
اإلادآٞىن ٖى ألامال ٥الٗ٣اعيت بل َلب حٗمض ٦خاب يغ ٤ٞبمُلب الخدٟئ يهغح ٞيه الُالب بإن
الٗ٣اع اإلاؼم٘ جدٟيٓه ليـ مىيىٕ صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ،والىا ٘٢ؤن هظ اإلاماعؾت – يًي ٠هٟـ
الباخض – ٖى ؤهميتذا بال ؤنذا حك٩ل ججاوػا لهالخياث اإلادا ٔٞالٗ٣اعي.
في خحن ا٢ترح البٌٗ آلازغ٦ ،ما هى الكإن باليؿبت إلاضيغ بصاعة الدسجيل والخىبر بىػاعة اإلااليت ؾاب٣ا،
الظي ؤزاع مك٩ل الاػصواظيت هاجه في مىا٢كاث بخضي اللجان اإلا٩لٟت بمغاظٗت ههىم ْمحر الخدٟئ
الٗ٣اعي ،ا٢ترح بلٛاء الغؾم الٗ٣اعي اإلااؾـ بطا زبذ وظىص صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ؾاب٣ت .162
بل ألا٦ثر مً طل ،٪طهب ألاؾخاط مدمض ابً الخاط الؿالمي ،بل اإلاُالبت مً ؤظل ججاوػ الاػصواظيت
في الازخهام الً٣اج ٖ -ىضما ج٩ىن مؿُغة الخدٟئ في مغخلتذا الً٣اثيت ـ ،وجغوط بكإن هٟـ الٗ٣اع
صٖىي اؾخد٣ا ١ؤمام اإلادا٦م الٗاصيت بسل ٤مدا٦م ٖ٣اعيت مخسههت جخ٩ىن مً ؤظمؼة ؤو ٚغ ٝؤو
هيئاث جسخو بالبذ في الجزاٖاث الىاقئت ًٖ الٗ٣اعاث في َىع الخدٟئ بل ظاهب الٗ٣اعاث الٗاصيت
واإلادٟٓت ،ومً ؤظمؼة جخ٩ل ٠جىٟيظ ألاخ٩ام الهاصعة ٖجذا (ً٢اء الخىٟيظ).163

 -161يىؾ ٠مستري ،م.ؽ ،م .59
 -162مدًغ اظخمإ لجىت مغاظٗت ٢اهىن الخدٟئ الٗ٣اعي ،بخاعيش  24صظىبر  ،1986ميكىع بمجمىٖت مدايغ مىا٢كاث لجىت مغاظٗت
٢اهىن الخدٟئ الٗ٣اعي ،م  ،30ؤقاع بل هظا اإلادًغ يىؾ ٠مستري ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م .59
 -163مدمض ابً الخاط الؿلمي ،م.ؽ ،م .67
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الفلزة الثاهيت  :جىحه الاحتهاد اللضائي املغزبي وآفاق الاسدواحيت
يالخٔ ؤن الاظتذاص الً٣اج اإلاٛغب لم يدؿم مىٟ٢ه بسهىم ؤلاب٣اء ؤو ٖضم ؤلاب٣اء ٖى اػصواظيت
صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،خيض يخطر ؤهه ؾ٨ذ ًٖ هظ
اإلاؿإلت ويُب ِ٣ٞ ٤ما هى مىهىم ٖليه في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ؤو ال٣ىاهحن اإلاغجبُت به ،جاع٧ا ؤمغا
ا٢تراح الخلى ٫مً ؤظل الخهضي لمظ الاػصواظيت لل٣ٟه.
وفي اهخٓاع طل ،٪هجض ؤن الً٣اء اإلاٛغب مؿخ٣غ ٖى بم٩اهيت مماعؾت صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ٢بل
ؤو بٗض ٞخذ مؿُغة الخدٟئ ،قغيُت ٖضم بخالت مل ٠الجزإ ٖى مد٨مت الخدٟئ ،وهظا ما يؿدك٠
نغاخت مً مجمىٖت مً ال٣غاعاث٦ ،ما هى الكإن باليؿبت لل٣غاع الهاصع بخاعيش 13قدىبر  2011الظي ظاء
ٞيه ... " :ليـ بالٟهل  24مً ْمحر  1913اإلاخٗل ٤بالخدٟئ الٗ٣اعي و ال بال٣اهىن ما يمى٘ َالب
الخدٟئ مً ب٢امت صٖىي لخمايت الٗ٣اع مىيىٕ مُلب الخدٟئ و ال اإلاُالبت باؾخد٣ا٢ه ،ما صام
اإلادا ٔٞلم يدل اإلاُلب ٖى اإلاد٨مت ،و اإلاد٨مت مهضعة ال٣غاع إلاا ٖللذ ٢غاعها بٗضم ٢بى ٫الُلب بإهه
مً الشابذ مً قماصة اإلادا ٔٞؤن اإلاجز ٫مىيىٕ الجزإ مٗغوى في بَاع مؿُغة الخدٟئ ...مً َغٝ
اإلاؿخ إهٖ ٠لحذا ،و ؤن الخدٟئ مً قإهه جُمحر اإلال ٪م٘ ما ؾيترجب ٖى طلٖ ٪ى يىء هديجت البذ في
اإلاُلبٞ ،ةن َلب اإلاضٖيت الخالي ؾاب٣ا ألواهه ،ج٩ىن ٢ض ظٗلذ ٢غاعها ٞاؾض الخٗليل اإلاىاػي الوٗضامه و
ٖغيخه للى".ٌ٣

164

وفي ٢غاع آزغ ناصع ؾىت  2012ظاء ٞيه":بطا ٧اهذ ٧ل صٖىي ؤو مىاػٖت ؤو مُالبت بدٖ ٤يني ؤو
جغجيب خٖ ٤يني ٖى ٖ٣اع في َىع الخدٟئ يجب ؤن جمغ بمؿُغة الخدٟئ ،وال ج٣بل ؤي صٖىي جغ٘ٞ
باؾخ٣ال ًٖ ٫هظ اإلاؿُغةٞ ،ةهه ليـ هىا ٥ما يمى٘ اإلاخٗغيحن ٖى مُلب الخدٟئ مً ب٢امت صٖىي
مؿخ٣لت بكإن اإلاُالبت باؾخد٣ا ١اإلال ٪اإلاُلىب جدٟيٓه ماصام الٗ٣اع الػا ٫في َىع اإلاؿُغة ؤلاصاعيت".165

٢ -164غاع مد٨مت الىٖ ٌ٣ضص  ،2946مل ٠مضو ٖضص  ،2010/3/1/3801مجلت ملٟاث ٖ٣اعيت ،الٗضص ،1م ؽ ،م.67
٢ -165غاعمد٨مت الىٖ ٌ٣ضص  67مل ٠قغعي ٖضص  ،2010 /1/2 /225مجلت ملٟاث ٖ٣اعيت ،الٗضص  ،2013 ،3مُبٗت ألامىيت الغباٍ ،م
 113وما بٗضها.
ـ وفي ٢غاع آزغ ؤ٦ضث مد٨مت الى ٌ٣ؤهه ال يىظض ما يمى٘ مً ب٢امت صٖىي الاؾخد٣ا ١ماصام الخٗغى ٖى مُلب الخدٟئ الػا ٫في مغخلخه
ؤلاصاعيت ،وؤن الُالبحن لم يشبخىا بخالت اإلال ٠اإلاخٗل ٤هذظا الخٗغى ٖى اإلاد٨مت ٢بل ب٢امت الضٖىي الخاليت.
٢غاع ناصع بخاعيش ٖ ،2011/2/8ضص  638ملٖ ٠ضص  ،09 /4023ميكىع بالخ٣غيغ الؿىىي إلاد٨مت الى ٌ٣لؿىت  ،2011ميكىعاث مغ٦ؼ اليكغ
والخىزي ٤إلاد٨مت الى ،ٌ٣مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ ،م .96
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ٖى ؤهه ،في خالت بخالت مل ٠اإلاخٗغى وَالب الخدٟئ ٖى مد٨مت الخدٟئ مً َغ ٝاإلادأٞ
ٖى ألامال ٥الٗ٣اعيت٣ٞ ،ض اٖخبر في هظ الخالت الاظتذاص الً٣اج اإلاٛغب ؤن الخٗغى هىا يٗخبر بمشابت
صٖىي اؾخد٣ا٢يت بامخياػ 166خيض ظاء في ٢غاع إلاد٨مت الى ٌ٣ما يىي ":ولظلٞ ٪ةن ال٣غاع اإلاُٗىن ٞيه
خحن ٖلل بإن اإلاخٗغى ملؼم بةزباث الخ ٤اإلاضع ٞيه بذجت م٣بىلت قغٖا في ميضان الاؾخد٣ا ١وؤن
الُاٖىحن بهما ؤصلىا بغؾم جهغ ٝال جخىٞغ ٞيه قغوٍ اإلال ٪اإلاٗلىمت قغٖا ،وٚحر م٣غون بإهم ٖىانغ
اإلال ٪وهى الخياػة والتي هي بيض َالب الخدٟئ خؿب ما ؤ٦ض الكمىص اإلاؿخم٘ بلحذم زال ٫البدض في
ٖحن اإلا٩انٞ ،ةهه هديجت إلاا ط٦غ له ي٩ىن مٗلال ومغج٨ؼا ٖى ؤؾاؽ ٢اهىو  ،والؿبب بالخالي ٚحر ظضيغ
باالٖخباع".167
وهى ما ؤ٦ضجه مد٨مت الى ٌ٣بٗض طل ٪في ٢غاع آزغ ظاء ٞيه ":ل ً٨عصا ٖى الىؾيلخحن مٗا
لخضازلمماٞ ،ةن الخٗغى صٖىي اؾخد٣ا٢يت يدضص مىيىٖما ؤمام اإلادا ٔٞويىضر اإلاخٗغى خضوص ومضي
حٗغيه وجبذ اإلاد٨مت ٞحذا ٦ما ؤخيل ٖلحذا .168"....
وفي اٖخ٣اصهاٞ ،ةن هظ ال٣غاعاث لم جاؾـ الظتذاص ً٢اج يم ً٨الاؾدىاص ٖليه ٖىض مغاظٗت ْمحر
الخدٟئ الٗ٣اعي ؤو ال٣ىاهحن اإلاغجبُت به ،إلاٗالجت هظ الاػصواظيت ،بديض يالخٔ ؤن هظ ال٣غاعاث
٦غؾذ هظ الىيٗيت في اإلاٛغب ،واهخضث  ِ٣ٞلل٣اهىن الىاظب الخُبي ،٤وَب٣خه ٖى الىظه اإلاىا ٤ٞإلاا
قغٕ له ،ولظل ٪هغي ؤنذا ال جغق بل مها ٝال٣غاعاث اإلابضثيت اإلا٨غؾت للمباصت ال٣اهىهيتٓٞ ،لذ بظل٪
٢غاعاث ٖاصيت جٟنى ٢يمتذا بٟىاء الجزاٖاث اإلاغجبُت هذا.169

ٖ - 166مغ ؤػو٧اع ،م.ؽ ،م .110
٢ -167غاع مد٨مت الىٖ ،ٌ٣ضص  367اإلااعر في  ،2005 /2/2مل ٠مضو ع٢م ٚ ،2003/1/1/3997حر ميكىع.
٢ -168غاع ناصع بخاعيش ٖ ،2007/4/18ضص  1353مل ٠قغعي ٖضص  ،2005 /1/1 / 2087ميكىع بؿلؿلت الاظتذاص الً٣اج ٖضص  1 . 2م 173
وما يلحذاـ ؤقاع بليه مدمض ب٣ٟحر ،م.ؽ ،م .38
 اهٓغ ٖى ؾبيل الاؾخئىاؽ خ٨م ٖضص  417الهاصع ًٖ اإلاد٨مت الابخضاثيت بم٨ىاؽ بخاعيش  ،2017/5/22ملٖ ٠ضص ٚ ،2015/1403/522حرميكىع.
169ؤؾخاطها ٖبض الخميض ؤزغي ،٠وؤؾخاطها ؤخمض ٧ىيس ي ،ال٣غاع الً٣اج والاؾدكاعة ال٣اهىهيت ،صليل ٖمىي في ألاقٛا ٫الخىظحذيت لُلبت
ال٣اهىن الخام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض هللٞ ،اؽ ،ؾىٞابغيـٞ ،اؽ ،م .42
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خاجمت
يم ً٨ال٣ى ٫في نذايت هظا البدض ،ؤن مىيىٕ اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ
وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ،لم يخم الخٗاَ مٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مً ظاه ـ ـ ـ ـ ـ ـب ال٣ٟه والً٣اء بالدجم وألاهميت التي
٧ان مً اإلاٟغوى بُٖائها له ،بالىٓغ ل٩ىهه يغجبِ بإهم الخ٣ى ١الٗيييت ٖ ـ ـ ـ ـ ـى ؤلاَال ١ؤال هى خ٤
اإلال٨يت الٗ٣اعيت ،خيض يالخٔ ؤن اإلاغاظ٘ التي جىاولخه جمحزث بال٣لت بل خض الىظعة مما ال يصج٘ بخاجا ٖى
البدض ٞيهٖ ،ى اٖخباع ؤن حٗضص اإلاغاظ٘ وجىىٖما يؿمذ بىظىص ؤعييت نلبت لخٗمي ٤الخدليل
والخمديو.170
وبٗض مٗالجت اإلاىيىٕ و صعاؾخه وؤلاخاَت ببٌٗ ظىاهبه ،اجطر ؤهه ؤمام وظىص ٞغا ٙحكغيعي،
ٖغٞذ هظ الاػصواظيت ه٣اقا خاصا زانت ٖى مؿخىي ال ٣ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه الظي جىاولما ولى بك٩ل ٖغض ي ،بط ال
جؼا ٫بل خض الؿاٖت آلاعاء مسخلٟت ولم يخم ؤلاظمإ ٖى عؤي واخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ،زهىنا باليؿبت إلق٩اليت حجيت
ألاخ٩ام الً٣اثيت الهاصعة زاعط مؿُغة الخدٟئ في بَاع صٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت ٖى مُلب
الخدٟئ والخٗغى ،وطل ٪بس ـ ـ ـ ـ ـ ـال ٝالً٣اء الظي جبحن لىا ؤهه مؿخ٣غ بسهىم هظ ؤلاق٩اليت ،ويظهب
بل ال٣ى ٫بإن ألاخ٩ام الً٣اثيت ٖم ـ ـ ـ ـ ـ ـىما وألاخ٩ام الهاصعة في بَاع صٖاوي الاؾخد٣ا ١زان ـ ـت حٗخبر
ٖىىاها للخ٣ي٣ت وال يم ً٨صخًما بإي صليل آزغ ،ويخٗحن بالخالي ٖى اإلادا ٔٞالٗ٣اعي الاٖترا ٝوألازظ
هذا.
ٖى ؤن الخال ٝال يٖ ٠٣ىض هظا الخض ،بل يُا٦ ٫ظل ٪بق٩اليت الاػصواظيت في الازخهام الً٣اج
بحن الً٣اء الٗاصي وً٢اء الخدٟئ وآلازاع اإلاترجبت ًٖ طل ،٪في خالت وظىص صٖىي اؾخد٣ا ١ظاعيت ؤمم
اإلاد٨مت الٗاصيت بكإن هٟـ الٗ٣اع اإلاغاص جدٟيٓه ؤو نضوع خ٨م ٞحذا ،ويخم بخالت مل ٠الجزإ ٖى
مد٨مت الخدٟئ مً ٢بل اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت.
لىسلو بل ال٣ى ،٫بإهه بطا لم يىدبه اإلاكغٕ اإلاٛغب بل هظ الاػصواظيت ،ويخضزل مً ؤظل جىٓيمما
وخؿم الخال ٝالضاثغ بكإنذا ًٖ َغي ٤الخىهيو نغاخت ٖى خلى ٫يم ً٨الاؾدىاص ٖلحذا ،وبطا ب٣يذ
الاججاهاث ال٣ٟميت والً٣اثيت مسخلٟت ومخٗضصة في هظا الكإنٞ ،ةن طل ٪ؾيك٩ل سٛغة ٢ض يؿخٗملما طوو

ٖ - 170مغ ؤػو٧اع ،م.ؽ ،م .538
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الىيت الؿيئت وؤصخاب الىٟىؽ الًٗيٟت مً ؤظل الاؾديالء ٖى الٗ٣اعاث اإلاملى٦ت للٛحر ،ؤو التذغب مً
حجيت ألاخ٩ام الً٣اثيت.
لظل ،٪ال يؿٗني وؤها ٖى مكاع ٝالاهتذاء مً هظا البدض ،ؾىي ج٣ضيم بٌٗ الا٢تراخاث اإلاؿخسلهت
مً هظ الضعاؾت ،لٗلما حؿاهم في ججاوػ الشٛغاث التي جيخج ًٖ هظ الاػصواظيت ،مً بيجذا :
٢ بى ٫الخٗغى الاؾخصىاج ب٣ىة ال٣اهىن مً ٢بل اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت ،بطا جبذ وظىص
صٖىي اؾخد٣ا ١ظاعيت بكإن هٟـ الٗ٣اع مىيىٕ مؿُغة الخدٟئ ؤو نضوع خ٨م نذاج ٞحذا ،ولم ي٣م
اإلاؿخٟيض مً هظا الخ٨م ؤو الُغ ٝآلازغ في الضٖىي بالخٗغى صازل ألاظل اإلادضص ٢اهىها.
 بلٛاء الغؾم الٗ٣اعي اإلااؾـ لٟاثضة َالب الخدٟئ ،بطا زبذ ؤن هظا ألازحر هى َغ ٝفي
صٖىي اؾخد٣ا٧ ١اهذ ظاعيت ؤمام الً٣اء الٗاصي ،و نضع خ٨م ً٢اج نذاج باث باالؾخد٣اٞ ١حذا
يض .
ٖ ضم خهغ َغ ١الًُٗ في ْمحر الخدٟئ الٗ٣اعي ،في الاؾخئىا ٝوالى ،ٌ٣ألن مً قإن طل٪
ؤال يؿاهم في خمايت خ٣ى ١اإلاخ٣ايحن وجىٞحر يماهاث خ٣ي٣يت لمم زانت ؤمام الدجيت اإلاُل٣ت ل٣غاع
الخدٟئ.
 هؼٕ ؾلُت مغا٢بت ألاخ٩ام الً٣اثيت مً َغ ٝاإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت مً خيض
الجىهغ بىو نغيذ اختراما إلابضؤ الدجيت ،واختراما ٦ظل ٪إلابضؤ الٟهل بحن الؿلِ واؾخ٣الليت الً٣اء.
 الخىهيو نغاختٖ ،ى ؤهه في خالت وظىص صٖىي اؾخد٣اٖ ١اصيت ،يمى٘ ٖى اإلاداٖ ٔٞى
ألامال ٥الٗ٣اعيت ٢بى ٫ؤي مُلب الخدٟئ يخٗل ٤بالٗ٣اع مىيىٕ الضٖىي بل خحن نضوع خ٨م ً٢اج
نذاج ٞحذا.
 الخىهيو ٖى بم٩اهيت يم صٖىي الاؾخد٣ا ١و صٖىي الخدٟئ بطا ٧اهذ ألاول عاثجت ؤمام
اإلاد٨مت الٗاصيت و الشاهيت عاثجت ؤمام مد٨مت الخدٟئ ،ؤو بم٩اهيت ال٣ى ٫بةي٣ا ٝالبذ في صٖىي
الاؾخد٣ا ١الٗاصيت بل خحن نضوع خ٨م نذاج باث في صٖىي الخدٟئ الٗ٣اعي.
 الخىهيو ٖى ٖضم بم٩اهيت اٖخماص خ٨م ً٢اج في صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت بال بطا بذ
باالؾخد٣ا ١نغاخت لٟاثضة َالب الاؾخد٣ا ،١و ليـ ؤن ي٣ط ي بغ ٌٞالُلب ؤو ٖضم ٢بىله لٗضم
بزباث الاؾخد٣ا.١
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 الخىهيو ٖى ؤن الخ٨م ال٣اض ي بغَ ٌٞلب الاؾخد٣ا ١ال يم ً٨ؤن يدخج به لىخض مً
َغ ٝمً نضع الخ٨م لٟاثضجه ،بال بطا ٖؼػ بىزاث ٤مضٖمت جشبذ اؾخد٣ا٢ه للٗ٣اع مىيىٕ مُلب
الخدٟئ.
 بوكاء مدا٦م ٖ٣اعيت مخسههت في اإلااصة الٗ٣اعيتٖ ،ى ٚغاع اإلادا٦م ؤلاصاعيت واإلادا٦م
الخجاعيت ،م٘ عبِ ظؿىع الخىانل والخٗاون بحن اإلادآٞاث الٗ٣اعيت وهظ اإلادا٦م.
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املزاحع املعتمدة في البحث
املزاحع العامت:
 ؤخمض هىضي ،الهٟت في الخىٟيظ  -صعاؾت في ٢اهىن اإلاغاٗٞاث اإلاضيىت والخجاعيت َ ،-بٗت  ،2000صاع
الجامٗت الجضيضة لليكغ ،الاؾ٨ىضعيت.
 ؤخمض ؤبى الىٞا ،هٓغيت ألاخ٩ام في ٢اهىن اإلاغاٗٞاث ،الُبٗت الشالشت ،1977 ،ميكإة اإلاٗاع،ٝ
ؤلاؾ٨ىضعيت.
 بصعيـ الٗلىي الٗبضالوي ،الىؾيِ في قغح اإلاؿُغة اإلاضهيت و ٤ٞآزغ الخٗضيالث ،الجؼء ألاو،٫
الُبٗت ألاول  ،1998مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء.
 ؤؾخاطها ٖبض الخميض ؤزغي ،٠مدايغاث في ال٣اهىن الً٣اج الخام ،صعاؾت في يىء الً٣اء
اإلاضو والخجاعي ،لخيهئ ؤلاظاػة في ال٣اهىن الخام ومباعياث الخإهيل اإلانهي٧ ،ليت الخ٣ىٞ ،١اؽ،
َبٗت .2002-2001
 ؤؾخاطها ٖبض الخميض ؤعي ،٠وؤؾخاطها ؤخمض ٧ىيس ي ،ال٣غاع الً٣اج والاؾدكاعة ال٣اهىهيت ،صليل
ٖمىي في ألاقٛا ٫الخىظحذيت لُلبت ال٣اهىن الخام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض
هللٞ ،اؽ ،ؾىٞابغيـٞ ،اؽ.
 زالض ؾٗيض ،ؤلازباث في اإلاىاػٖاث اإلاضهيت ،صعاؾت ٖلميت وٖمليت ٖى يىء ال٣اهىن اإلاٛغب
والاظتذاص الً٣اج إلاد٨مت الى ،ٌ٣الُبٗت ألاول  ،2014 ،مُبٗت صاع الؿالم للُباٖت واليكغ
والخىػي٘ ،الغباٍ.
ٖ بض ال٨غيم الُالب ،الكغح الٗمىي ل٣اهىن اإلاؿُغة اإلاضهيتَ ،بٗت  ،2012اإلاُبٗت والىعا٢ت
الىَىيت مغا٦ل.
ٖ ىي بً ٖبض الٗؼيؼ بً ٖىي الٗمحريني ،الضٖىي وؾبب الضٖىي في ال٣ٟه ؤلاؾالم و٣ٞه ال٣اهىن
اإلاضو  ،صاع الخؿىحن ،صمك.٤
املزاحع الخاصت:
 بصعيـ الٟازىعي ،هٓام الخدٟئ الٗ٣اعي و ٤ٞمؿخجضاث ال٣اهىن َ ،14.07بٗت  ،2013مُبٗت
اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ.
 بصعيـ الٟازىعي ،الخ٣ى ١الٗيييت و ٤ٞال٣اهىن ع٢م  ،39.08ميكىعاث مجلت الخ٣ى" ١ؾلؿلت
اإلاٗاع ٝال٣اهىهيت والً٣اثيت" ،ؤلانضاع الشاو ٖكغَ ،بٗت  ،2013مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة،
الغباٍ.
 بصعيـ الٟازىعيً٢ ،ايا اإلاىاػٖاث الٗ٣اعيت" ،ؾلؿلت اإلاٗاع ٝال٣اهىهيت والً٣اثيت" ،ؤلانضاع
الشاو والٗكغونَ ،بٗت  ،2014مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ.
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 بىظمٗت ػٞى ،ؤزغ هٓام الخدٟئ ٖى جضاو ٫اإلال٨يت الٗ٣اعيت ،الُبٗت ألاول  ،مُبٗت صاع ال٣لم،
الغباٍ.
 ظىاص المغوؽ ،الخياػة والاؾخد٣ا ١في ال٣ٟه اإلاال ٩والدكغي٘ اإلاٛغب  ،الُبٗت الشاهيت ،2010
مُبٗت ال٨غامت ،الغباٍ.
 خليمت بيذ اإلاذجىب بً خٟى ،هٓغيت الاؾخد٣ا ١في ال٣اهىن اإلاٛغب "صعاؾت م٣اعهت مضٖمت بأعاء
ال٣ٟه واظتذاصاث الً٣اء" ،الُبٗت ألاول  ،2010مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ.
ٖ بض الٗؼيؼ جىٞي ٤الدكغي٘ الٗ٣اعي والًماهاثَ ،بٗت  ،2012مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع
البيًاء.
ٖ بض الٗؼيؼ جىٞيً٢ ٤اء اإلاجلـ ألاٖى في الخدٟئ زال ٫ؤعبٗحن ؾىت  ،الُبٗت ألاول ،1999
مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء.
ٖ مغ ؤػو٧اع ،الضليل الٗمىي للٗ٣اع ٞيُىع الخدٟئ ،الُبٗت ألاول  ،2011مُبٗت الىجاح
الجضيضة ،الضاع البيًاء.
ٖ مغ ؤػو٧اع ،الخدٟئ الٗ٣اعي في يىء الدكغي٘ الٗ٣اعي وً٢اء مد٨مت الى ،ٌ٣الُبٗت ألاول ،
 ،2014مُبٗت الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء.
 مدمض ابً الخاط الؿلمي ،ؾياؾت الخدٟئ الٗ٣اعي في اإلاٛغب بحن ؤلاقٗاع الٗ٣اعي والخسُيِ
الاظخماعي – الا٢خهاصيَ ،بٗت  ،2011جم الُب٘ بميكىعاث ٖ٩اّ ،الغباٍ.
 مدمض الخياو ٣ٖ ،ض البي٘ و ٢اهىن الخدٟئ الٗ٣اعي باإلاٛغب ،الُبٗت ألاول  ،يىايغ  ،1994مُبٗت
وعا٢ت ال٨خابٞ ،اؽ.
 مدمض باصن ،صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗ٣اعيت ٖى يىء ال٣ٟه اإلاال ٩والدكغي٘ اإلاٛغب والٗمل
الً٣اج  ،الُبٗت ألاول  ،2013 ،صاع ال٣لم ،الغباٍ.
 مدمض ب٣ٟحرْ ،محر الخدٟئ الٗ٣اعي الجضيض والٗمل الً٣اج اإلاٛغب َ ،بٗت  ،2014مُبٗت
الىجاح الجضيضة ،الضاع البيًاء.
 مدمض بً نالر الهىفي ،الخ٣ى ١الٗغٞيت الٗيييت ؤلاؾالميت ،صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣ٟه اإلاال٩
وال٣اهىن اإلاٛغب  ،الُبٗت الشاهيت ،2005 ،مُبٗت صاع ال٣لم ،الغباٍ.
 مدمض زحري ،مؿخجضاث ً٢ايا الخدٟئ الٗ٣اعي في الدكغي٘ اإلاٛغب َ ،بٗت  ،2013مُبٗت
اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ.
 يىؾ ٠مستري ،خمايت الخ٣ى ١الىاعصة ٖى الٗ٣اع في َىع الخدٟئ ،ؾلؿلت ؤٖما ٫ظامٗيت،
مجلت الً٣اء اإلاضو  ،الٗضص  ،15الُبٗت ألاول  ،2016 ،مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ.
 مدمض ممضي الجم ،الخدٟئ الٗ٣اعي في اإلاٛغب  ،الُبٗت الشالشت ،1986 ،مُبٗت الىجاح
الجضيضة ،الضاع البيًاء.
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املزاحع باللغت الفزوطيت :
 Ahmed Rimichi, l’organisation du contentieux de l’immatriculation immobilière, mémoire pour
l’obtention du diplôme d’études supérieures, faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales, faculté Mohamed V, rabat, année 1985.
 Berge Stephanie, La justice Française au Maroc, 1917.
 Jacques Caillé, la compétence et les pouvoirs du tribunal en matière d’immatriculation,
RMD,Paris 1956.
 Lerris Pierre, Chraa, et immatriculation RLJM, Penant 1925- 1926.
 Recueil des principales circulaires en vigueur 1917-2010, conservateur général, agence
nationale de direction de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie, septembre
2011,op.cit.

الزضائل :
 ؤخمض الٗياصي ،اإلاىاػٖاث الً٣اثيت في ماصة الخدٟئ الٗ٣اعي ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في
اإلاىاػٖاث الٗمىميت٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض هللاٞ ،اؽ ،الؿىت الجامٗيت
.2008-2007
 خضو مٗؿى ،خمايت الخ٣ى ١الىاعصة ٖى مُلب الخدٟئ ًٖ َغي ٤مؿُغح اليكغ وؤلايضإ َب٣ا
للٟهلحن  83و 84مً ّ.ث ،ٕ.عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن الٗ٣اع والخٗمحر٧ ،ليت الخ٣ى،١
ظامٗت مىالي اؾماٖيل ،م٨ىاؽ ،الؿىت الجامٗيت .2015-2014
ٖ بض ؤلاله اإلاغابِ ،بلٛاء مُلب الخدٟئ لٗضم مخابٗت اإلاؿُغة ،عؾالت لىيل صبلىم الضعاؾاث
الٗليا اإلاٗم٣ت في ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ال٣اهىن اإلاضو اإلاٗم٧ ،٤ليت الخ٣ى،١
ظامٗت مدمض الخامـ ،الغباٍ ،الؿىت الجامٗيت .2006-2005
ٖ بض الخٟئ ؤبى الهبر ،مؿاوليت اإلاداٖ ٔٞى ألامال ٥الٗ٣اعيت والغهىن باإلاٛغب ،عؾالت لىيل
صبلىم الؿل ٪الٗالي للمضعؾت الىَىيت لئلصاعة الٗمىميت ،الغباٍ ،الؿىت الجامٗيت .1993-1992
ٖ بض اللُي ٠الكاوي ،زهىنيت اإلاىاػٖاث الً٣اثيت في يىء ٢اهىن  14.07اإلاخٗل ٤بىٓام
الخدٟئ الٗ٣اعي ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن اإلاىاػٖاث٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مىالي
بؾماٖيل ،م٨ىاؽ ،الؿىت الجامٗيت .2013-2012
ٖ شمان ؤجغا ،٥خمايت اإلال٨يت الٗ٣اعيت في مضوهت الخ٣ى ١الٗيييت ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في
٢اهىن الٗ٣اع والخٗمحر٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مىالي بؾماٖيل ،م٨ىاؽ ،الؿىت الجامٗيت -2014
.2015
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ٚ ؼالن قبالوي ،بق٩االث الخٗغى ٖى الخدٟئ الٗ٣اعي ،صعاؾت ٖى يىء الٗمل ؤلاصاعي
والً٣اج  ،عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في الضعاؾت اإلايخىصولىظيت لاللتزام الخٗا٢ضي والٗ٣اع٧ ،ليت
الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض هللاٞ ،اؽ ،الؿىت الجامٗيت .2011-2010
 عقيض الٟغخي ،صوع اإلادا ٔٞالٗ٣اعي في مغا٢بت اإلادغعاث وج٣ييض ألاخ٩ام في السجالث الٗ٣اعيت،
عؾالت لىيل صبلىم اإلااؾتر في الضعاؾت اإلايخىصولىظيت ل٣اهىن الالتزام الخٗا٢ضي والٗ٣اع ،قٗبت
ال٣اهىن الخام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض هللاٞ ،اؽ ،الؿىت الجامٗيت -2007
.2008
 عيىان ٢غيص ي ،ال٣ىاٖض اإلاىيىٖيت وؤلاظغاثيت لضٖىي الخٗغى الٗ٣اعيت ،عؾالت لىيل صبلىم
اإلااؾتر في ٢اهىن الٗ٣ىص الٗ٣اع٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت
.2013-2012
 ع٢يت واخماو  ،زهىنياث ً٢يا الخدٟئ الٗ٣اعي باإلاٛغب ،عؾالت لىيل صبلىم الضعاؾاث الٗليا
اإلاٗم٣ت ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ال٣اهىن اإلاضو ٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ال٣اض ي ٖياى،
مغا٦ل ،الؿىت الجامٗيت .2001-2000
ألاطزوحاث :
 ؤؾخاطجىا ٞاَمت لخغو ،ٝالضوع اإلا٣يض للً٣اء بكإن الخٗغياث ٖى َلب الخدٟئ الٗ٣اعي،
ؤَغوخت لىيل ص٦خىعا الضولت في ال٣اهىن الخام٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت ؾيضي مدمض بً ٖبض
هللاٞ ،اؽ ،الؿىت الجامٗيت .2010-2009
 اإلاهُٟى ال٨يلت ،زهىنياث اإلاؿُغة في ً٢ايا الخدٟئ الٗ٣اعي ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في
ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض
ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت .2010-2009
 خؿً ػعصاو  ،نٗىبت الخىٟيظ الى٢خيت في ال٣اهىن اإلاٛغب واإلا٣اعن ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في
ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ال٣اهىن اإلاضو ٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت الخؿً الشاو ،
الضاع البيًاء ،الؿىت الجامٗيت .2006-2005
 عقيض خمضاوي ،جىاػٕ الازخهام الىىعي في اإلااصة الٗ٣اعيت ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن
الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض ألاو،٫
وظضة الؿىت الجامٗيت .2014-2013

65

العدد 02

ضلطلت ألابحاث الجامعيت وألاكادًميت
اسدواحيت دعىي الاضتحلاق بين مططزة التحفيظ ودعىي الاضتحلاق العادًت

ٖ بض الٗالي الض٢ىقي ،ؤلالٛاء و الدكُيب في الدكغي٘ الٗ٣اعي اإلاٛغب  ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في
ال٣اهىن الخام ،وخضة الخ٩ىيً والبدض في ال٣اهىن اإلاضو ٧ ،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض الخامـ،
الغباٍ ؤ٦ضا ،٫الؿىت الجامٗيت .2014،-2013
 مدمض باصن ،صٖىي الاؾخد٣ا ١الٗ٣اعيت ،ؤَغوخت لىيل الض٦خىعا في ال٣اهىن الخام ،وخضة
الخ٩ىيً والبدض في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع٧ ،ليت الٗلىم ال٣اهىهيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت،
ظامٗت مدمض ألاو ،٫وظضة ،الؿىت الجامٗيت .2010-2009
 مدمض زحري ،بظغاءاث وآزاع حسجيل الخ٣ى ١الٗيييت اإلاترجبت ٖى الٗ٣اعاث اإلادٟٓت ،ؤَغوخت لىيل
قماصة الض٦خىعا الضولت في ال٣اهىن الخام٧،ليت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض الخامـ ،ؾىت .1984
املجالث و الىدواث :
 مجلت الخ٣ى ،١الجؼء الشاو  ،2014مُبٗت اإلاٗاع ٝالجضيضة ،الغباٍ.
 مجلت ؤلاقٗإ ،الٗضص  ،26صظىبر .2002
 مجلت اإلادا٦م اإلاٛغبيتٖ ،ضص  ،46هىهبر ،صظىبر .1986
 مجلت ً٢اء اإلاجلـ ألاٖى  ،الٗضص  ،39هىهبر .1986
 مجلت ملٟاث ٖ٣اعيت ،الٗضص  ،1ؾىت  ،2012مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ.
 مجلت ملٟاث ٖ٣اعيت ،الٗضص ،3ؾىت  ،2013مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ.
 ؾلؿلت الاظتذاص الً٣اج  ،الٗضص  ،2ماي  ،2011اإلاُبٗت والىعا٢ت الىَىيت ،مغا٦ل.
 ؾلؿلت الضعاؾاث وألابدار ،ميكىعاث ظمٗيت اإلاٗلىمت ال٣اهىهيت والً٣اثيت ،الُبٗت الشاهيت،
الٗضص  ،2007 ،2مُبٗت ًٞالت ،اإلادمضيت.
 الخ٣غيغ الؿىىي إلاد٨مت الى ٌ٣لؿىت  ،2011ميكىعاث مغ٦ؼ اليكغ والخىزي ٤إلاد٨مت الى،ٌ٣
مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ.
 وكغة مد٨مت الاؾخئىا ٝبالغباٍ ،ماي  ،2004صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الغباٍ.
 هضوة وَىيت خى ٫ألامً الٗ٣اعي ،ميكىعاث مغ٦ؼ اليكغ والخىزي ٤الً٣اج بمد٨مت الىٖ ،ٌ٣ضص
 ،2015 ،26مُبٗت ألامىيت الغباٍ.
 هضوة زماهىن ؾىت مً الخدٟئ الٗ٣اعي ،خهيلت وآٞا ،1993 ١وكغ مضيغيت اإلادآٞت الٗ٣اعيت
واإلاسر الٗ٣اعي والخغاثُيت.
املىاكع الالكتروهيت :
 www.Marocdroit.com
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ال٣ٟغة ألاول  :بيجابياث اػصواظيت صٖىي الاؾخد٣ا ١بحن مؿُغة الخدٟئ وصٖىي الاؾخد٣ا ١الٗاصيت 51 ...........
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