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بسم هلل الكرمي، وبه نستعني، وبفضله منضي ونغدو يف طريقنا حىت نبلغ مقام 
اليقني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، هنر اهلدى وحبر الندى وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، ريب اشرح يل صدري ويسر يل أمري وأحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل...
 بعد:أما 

تقريبا يف جمال النشر العلمي  ثالث سنواتالذي بدأناه مند حوايل تتمة للمسار 
دا جديدا من أعداد اجمللة، كما أن دوالبحث األكادميي، فإنه ملن دواعي الفخر أن نفتتح ع

من دواعي السرور كذلك أن نرى مثار زرع بذرناه يف ما قد سلف من األزمان، فبعد النجاح 
ذا الصرح الرائد يف اجملال القانوين والقضائي؛ يشرفنا الذي حققته األعداد السابقة من ه

بصفتنا مديرا مسؤوال عن جملة الباحث للدراسات  *قامسي الاألستاذ حممد  *حنن 
عشر من  سادسيدي قرائنا األفاضل العدد الأني واألحباث القانونية والقضائية أن نضع ب

ون حمكم جيعل اجمللة يف مصاف م(، والذي جاء يف حلة جديدة ومبضم2020 فربايراجمللة )
 اجملالت القانونية العلمية احملكمة. 

عشر من جملتنا غين مبقاالت وأحباث مغربية وعربية يف جل فروع  سادسفالعدد ال
 وممارسون يف اجملال القانوين دكاترة وباحثني، ألفها القانون العام واخلاص على حد السواء

 وقيمة كبرية للخزانة القانونية الرقمية.إضافة نوعية  ، ستشكل بال شكوالقضائي
فالشكر اجلزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد على إجناح الفكرة حىت أصبحت     

أمسى عبارات التقدير  ولقبتفضلوا بعشر،  بعساواقعا حمسوسا، ويف انتظار العدد ال

  ...واالحترام. والسالم

 

 24/01/2020 يف مبراكش حرر
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 أمحد زوكاغي. د 

 أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 أكدال، الرباط واالجتماعية            
 

 

متضرر من خطإ قضائي "يحق لكل من الدستور املغربي: 122املادة  بمقتض ى 

 الحصول على تعويض، تتحمله الدولة".

وبناء على النص السابق، عرضت، خالل السنين األخيرة على املحاكم اإلدارية 

دعاوى تسعى للحكم لفائدة رافعيها للتعويض عن أضرار نتجت عن ما اعتبره املدعي 

من الدستور، نعرض  122أخطاء قضائية، تندرج في دائرة الحماية التي تضمنها املادة 

رة، نظرت فيها املحكمة اإلدارية بالرباط، بين سنتي  ِّ
 .2018و 2014لنماذج منها ُمعب 

وهكذا، فقد فصلت املحكمة املذكورة في الدعوى التي صدر فيها الحكم رقم 

 122، على أساس املادة 2014ماي  6، بتاريخ 604/7112/2013، في امللف عدد 2489

من قانون االلتزامات  والعقود، املقررة  79ة، وبناء على املادة من الدستور، من جه
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ملسؤولية الدولة والهيئات العامة التابعة لها، عن األضرار الناتجة عن التسيير وعن 

 األخطاء املصلحية ملوظفيها، من جهة ثانية.

 لجهة العدالة، 
ً
ولقد كان الخطأ املرفقي، الذي بنى عليه املدعي دعواه، منسوبا

د تمثل في الحكم عليه من قبل محكمة العدل الخاصة بعقوبة الحبس سنتين ق

نافذتين، طعن فيه املحكوم عليه بالنقض، فأحالته املحكمة العليا على محكمة 

االستئناف بطنجة التي ألغت الحكم باإلدانة، وحكمت بالبراءة لفائدة املدعي. 

 للحكم بالبراءة، أقام املدعي دعواه يطا
ً
لب فيها بالتعويض عن األضرار واستنادا

املادية واملعنوية التي لحقته من جراء العقوبة الحبسية، والغرامة املالية، والذعيرة 

 واملصادرة املحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

 في رئيس الحكومة، ووزير العدل، والوكيل 
ً
غير أن الطرف املدعى عليه، ممثال

مملكة، في الدعوى املعروضة على املحكمة اإلدارية بالرباط، تصدى القضائي لل

ملجابهة الدعوى باالستناد لوسيلة أساسية، تكاد تكون هي الوحيدة، وهي الدفع 

بعدم اختصاص القضاء اإلداري للنظر في الدعاوي التي هي من قبيل الدعوى 

يض عن االعتقال الذي املرفوعة: "على اعتبار أن الدعوى الحالية، التي تروم التعو 

تعرض له املدعي، بناء على حكم قضائي، يخرج عن نطاق اختصاص املحاكم اإلدارية 

 عن أن إثارة مسؤولية القضاة اليكون إال عبر ممارسة دعوى مخاصمة 
ً
النوعي. فضال

 للفصل 
ً
من قانون املسطرة املدنية. كما  391القضاة، أمام محكمة النقض، طبقا
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املسؤولية عن األعمال القضائية ضمن مفهوم التعويض عن  أنه اليمكن إدراج

   1األضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام".

وبالفعل، فلقد تجاوبت املحكمة اإلدارية بالرباط مع الدفع الذي أثاره الطرف 

املدعى عليه، الرامي للحكم بعدم االختصاص النوعي للقضاء اإلداري، تجاه هذه 

لطائفة من الطلبات الهادفة لتقرير املسؤولية عن عمل قضائي محض، اليدخل في ا

فئة القرارات واألعمال اإلدارية التي تباشرها السلطات العامة التي يصدق في حقها 

وصف سلطة إدارية، تتولى تسيير مرفق عمومي إداري، بواسطة مقررات تقتض ي 

عليها تسمية مقرر إداري،  استيفاء شروط ومواصفات وخصائص معينة، تنطبق

املحدثة بمقتضاه  41.90وتتسق بالتالي مع منطوق املادة الثامنة من القانون رقم 

 في طلبات 
ً
محاكم إدارية، التي تقض ي بأن: "تختص املحاكم اإلدارية بالبت ابتدائيا

 ، بسبب تجاوز السلطة".السلطة اإلداريةإلغاء قرارات 

اإلدارية بالرباط، في الحكم، موضوع التعليق وفي هذا الصدد، أعلنت املحكمة 

 ، عما يلي:2014ماي  6، الصادر في 2489املاثل، رقم 

                                                           
 ، صرحت فيه1999يناير  17ت، بتاريخ  51/98، الصادر في الملف رقم 1ي نفس االتجاه: حكم المحكمة اإلدارية بالرباط، رقم ف - 1

 بما يلي:

 "حيث يهدف الطلب إلى التصريح بأحقية المدعي للتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء سوء تطبيق رئيس المحكمة

ضوع الملف االبتدائية بالرباط للقانون، وذلك بعدم تصديه لجميع الطلبات "الكيدية والتعسفية"، المقدم من طرف الخصم، مو

 ق.م.م. 151للمستعجالت، عن تطبيق مقتضيات الفصل  ، وامتناعه، بصفته قاضيا  6615/97التنفيذي عدد 

 ق.م.م. والمتعلقة بمخاصمة القضاة". 391وحيث إن هذه الحالة تدخل ضمن الحاالت المنصوص عليها في الفصل 

إلدارية، اق.م.م.. وليس للمحاكم  353وحيث إن االختصاص، للبت في مخاصمة القضاة، يعود ]لمحكمة النقض[، طبقا  للفصل 

 ، المحدث لها، الينص على ذلك.41.90ام القانون رقم ماد

ي لهذه وحيث إن هذا الدفع يكون في محله، مما يتعين معه االستجابة له، والتصريح تبعا  لذلك بعدم االختصاص النوع

 المحكمة".

 (.911، ص2002. منشورات عكاظ، الرباط، دليل الدعوى غير اإلدارية في القانون المغربي)عبد هللا حداد: 
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"حيث إن االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية هو اختصاص محدد، يجد 

املحدثة بموجبه محاكم  41.90من القانون رقم  8سنده القانوني في مقتضيات املادة 

اإلطار القانوني ما يفيد اختصاص هذه املحاكم، إدارية، وأنه اليوجد ضمن هذا 

للبت في طلبات التعويض عن األعمال والقرارات القضائية، كما هو الشأن في نازلة 

الحال، وأن املشروع املغربي قد نظم حاالت خارج هذا اإلطار، بمقتض ى نصوص 

تبقى قانونية، تسند االختصاص لجهات قضائية أخرى، غير املحاكم اإلدارية، مما 

معه هذه األخيرة غير مختصة للبت في الطلب. وهذا ما أكدته الغرفة اإلدارية 

، ملف إداري، عدد 26/09/2013، املؤرخ في 836/1بمحكمة النقض، في قرارها عدد 

2499/4/1/2013  ." 

، 2489وال شك أن املحكمة اإلدارية كانت متأثرة، عند إصدار الحكم رقم 

 
ً
قبل تكريس مبدإ املسؤولية، بالنسبة للجهاز القضائي،  باالتجاه الذي كان سائدا

من قانون املسطرة الجنائية؛ فقد  573من الدستور، واملادة  122بمقتض ى املادة 

ومنها، على سبيل املثال، حكم  2صدرت عن محكمة النقض أحكام بهذا املعنى.

، التي قضت 1998يونيه  25، املؤرخ في 678الغرفة اإلدارية باملحكمة املذكورة رقم 

 فيه بما يلي:

                                                           
 .191، ص2002. منشورات عكاظ، الرباط، دليل الدعوى غير اإلدارية في القانون المغربيعبد هللا حداد:  - 2
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"حيث إن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة املقرر املطعون فيه، والقاض ي بوضع 

 كبيرة 
ً
أختام على املحل التجاري... والذي يدعي املستأنفون أنهم يملكون حصصا

 فيه.

وحيث إنه مما ال جدال فيه، وكما أشارت إليه املحكمة اإلدارية، املطعون في 

ثبت من االطالع على أوراق امللف، أن قرار وضع األختام قد اتخذ في حكمها، وكما ي

إطار مسطرة النصب والتزوير واستعماله، الجارية في مواجهة أحد املالكين للمتجر 

املذكور، وأن هذا اإلجراء قد اتخذ من طرف مصالح النيابة العامة، وتحت 

اقبتها".  مر

ى التي تمارسها الضابطة وحيث إن وضع األختام، وكل اإلجراءات األخر 

القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وفي نطاق اختصاصاتها، التندرج في إطار 

الرقابة املخولة للقضاء اإلداري، كما الحظت املحكمة اإلدارية، ولكنها ترجع 

الختصاص املحاكم العادية، مما يكون معه الحكم القاض ي بعدم االختصاص في 

 محله".

مارس  9، صدر عن محكمة النقض، بتاريخ 403حمل رقم وفي حكم آخر، ي

 ، جاء فيه:2003

"إن القرار املطعون فيه وإن صدر عن اإلدارة العامة لألمن الوطني، إال أنه 

 ،
ً
اليعتبر من القرارات اإلدارية، القابلة للطعن باإللغاء، كما ذهبت إلى ذلك، خطأ
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 وقضاًء، واملنصوص املحكمة اإلدارية بالرباط؛ إذ من املبادئ العام
ً
ة، املستقرة فقها

، عدم إمكان اعتبار األعمال القضائية قرارات إدارية، قابلة للطعن 
ً
عليها قانونا

 باإللغاء، وإنما تخضع ملسطرة خاصة.

وحيث كرس القضاء اإلداري املصري هذه املبادئ، عندما نص على أن أعمال 

حق الرتكاب الجريمة، تخرج عن لشرطة في حالة الضبط القضائي، وهي املرحلة الال 

والية القضاء اإلداري، إذ أن قيامهم بهذه املهام يكون لحساب النيابة العامة وتمس 

مسؤوليتها، الشء الذي يعني أن االختصاص غير قائم للمحكمة اإلدارية، للبت في 

 مشروعية املقرر املذكور".

ه املحكمة العليا، ولقد سايرت املحكمة اإلدارية بأكادير التوجه الذي رسمت

، 1999ماي  20، بتاريخ 49/98،الصادر في امللف رقم 35/99وذلك في الحكم رقم 

 حيث قضت محكمة أكادير بما يلي:

 1973نونبر  23"حيث إن النزاع، موضوع الدعوى، تنظمه مقتضيات ظهير 

 املتعلق بالصيد البحري.

يحررها األعوان املشار وحيث إن املخالفات املرتكبة في إطار الظهير املذكور، 

من الظهير املذكور، وترفع إلى وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية  43إليهم في الفصل 

 املختصة، إال إذا تمت املصالحة بين اإلدارة واملخالف.
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، بل يتوقف نفاذه على 
ً
وحيث إن محضر املصالحة، موضوع الطعن، ليس نهائيا

افقة املدعي املخالف على مقترح ا ملصالحة، فإذا رفضه تتم إحالة امللف على مو

 للقانون.
ً
 القضاء العادي، للبت فيه، طبقا

، للبت في النزاع، إال إذا 
ً
وحيث إنه الينعقد االختصاص لهذه املحكمة والئيا

 للقانون. 
ً
 رفضت اإلدارة امللف على وكيل امللك، طبقا

، يبت فيه بحكم وحيث إن اختصاص املحاكم اإلدارية النوعي من النظام العام

 مستقل، مما يتعين معه التصريح بعدم االختصاص للنظر في الدعوى".

، عقب التكريس الدستوري ملبدإ 
ً
غير أن الوضع تغير بكيفية جذرية تماما

املساءلة تجاه جميع السلطات العمومية، بما فيا السلطة القضائية نفسها. مع 

بوت املسؤولية بالنسبة لإلدارة يفتح مراعاة االختالف في طريقة جبر الضرر، إذ أن ث

الباب إما لسلوك طريق دعوى اإللغاء، أو االتجاه صوب دعوى القضاء الشامل، 

حسب األحوال؛ في حين يجري جبر الضرر الناتج عن الخطإ القضائي بوسيلة وحيدة، 

 هي التعويض.

 وبالضرورة، تجاه جهاز القض
ً
اء، دون وبديهي أن املسؤولية اإلدارية تقوم، حتما

شك وال خالف، إذا كان هذا األخير يتصرف، ليس باعتباره هيئة قضائية، ولكن 

، أو صدر عنه مقرر استوفى 
ً
، مثل غيره من أجهزة اإلدارة، أتى عمال

ً
 إداريا

ً
بصفته جهازا

مقومات القرار اإلداري. واألمثلة كثيرة ال حصر لها، كما لو أن النائب العام أمر بحفظ 
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ن الجاني كان في حالة تلبس، أو أمر بمتابعة الظنين بالرغم من أن الشكاية رغم أ

الدالئل تؤكد بعده التام عن مسرح الجريمة، أو قرر متابعة املتهم في حالة سراح، مع 

أن الجرم فظيع، وأهل الضحية يتربصون للفتك بالجاني املفترض، أو كما لو أن 

ود إليها بالتنقيط كان يحابي أو يجافي رئيس املحكمة، باعتباره السلطة الرئاسية املعه

 من موظفي كتابة الضبط، العتبارات شخصية ليست لها عالقة بالوظيفة.
ً
  3موظفا

وعلى سبيل املثال، يمكن أن نستحضر الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية 

دجنبر  26غ، بتاريخ  72/95/3غ، الصادر في امللف رقم  79/96/3بمكناس، رقم 

رت فيه املحكمة: "أن امتناع قاض ي التوثيق من الخطاب على الرسوم اعتب 1996،4

 للطعن باإللغاء". و"حيث إن امتناع قاض ي التوثيق من 
ً
، قابال

ً
 إداريا

ً
يعتبر قرارا

 للطعن 
ً
 بالرفض، قابال

ً
 سلبيا

ً
الخطاب على رسوم األشرية يشكل، في حد ذاته قرارا

ر قابل لإلصالح من طرف سلطة إدارية باإللغاء لتجاوز السلطة، على اعتبار أنه غي

عليا، على إثر نزاع قضائي بين املتقاضين؛ إذ من املعلوم أن الحكم القضائي هو الذي 

                                                           
، عدد المجلة المغربية للقانون، )6119ماي  13في الحكم الصادر عن محكمة الرباط، الصادر في  انظر مثاالً على ذلك - 3

كمسير  يس كتابة الضبط، بإحدى المحاكم االبتدائية، قد تعيينه"مادام أن رئ( قضت فيه بأنه 505، ص1962يناير 

مهمته؛  قضائي، مع تحديد مهمته بدقة، ومادام قد لوحظ أن المسير، المعين بالشكل المذكور، لم ينجز أي شيء من

ذه األخطاء ه فإنه يجب القول بأنه بعمله ها ارتكب، مما ال جدال فيه، أخطاء مصلحية. وظروف النازلة التسمح بتشبيه

 ق.ل.ع.؛ بل يجب االرتكاز على 80بتدليس أو بخطإ جسيم، يستوجب مسؤوليته الشخصية، وفق مقتضيات الفصل 

ء المصلحية ق.ل.ع. مما يلزم معه اعتبار الدولة مسؤولة عن تسيير إدارة قطاع العدل وعن األخطا 79مقتضيات الفصل 

باينة: "مبدأ  وقد أورد هذا الحكم أيضا وعلق عليه عبد القادر  ر".لرئيس كتابة الضبط، خالل ممارسته مهمته، كمسي   

 .66، ص138، العدد مجلة القضاء والقانونعدم مسؤولية الدولة عن النشاط القضائي"، 
تبارها . وال يخفى أن نشاط أي هيأة قضائية وهي تتصرف باع114، ص1997، العدد األول، أكتوبر القسطاس مجلة - 4

 تقريره. خضع المقررات الصادرة عنها لرقابة وتمحيص القضاء اإلداري، تتشابه تماماً مع ما يمكنسلطة إدارية، ت

مصادقة على بالنسبة للبرلمان؛ فهو هيأة تشريعية، إذا صدرت عنها أعمال تشريعية، تخص العمل التشريعي، مثل ال

القضاء اإلداري،  و اليقبل مطلقاً الطعن فيه لدىقانون أو معاهدة، ومثل إرجاع مشروع قانون للحكومة إلعادة صياغته. فه

أصول اإلعفاء  خالفاً لما إذا كان األمر يتعلق بتسريح أو إعفاء موظف أو مستخدم لدى الهيأة التشريعية، دون مراعاة

سلطة إدارية،  لتشريعيةواإلقالة، مثل مهلة اإلخطار، أو االستناد لمقرر لمجلس تأديبي. ففي مثل هذه األحوال، تغدو الهيأة ا

لشطط، أو تقبل القرارات الصادرة عنها الطعن فيها لدى القضاء اإلداري، وتأسيس الدعوى على قاعدة التعسف، أو ا

 التجاوز في استعمال السلطة.
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 على سبيل 
ً
تتبع فيه املسطرة الحضورية، وتكون طرق الطعن فيه محددة تشريعيا

 عن 
ً
 بأسباب، ومجيبا

ً
الحصر، بعد أن تثبت له حجية قانونية، ويكون مدعما

ات الخصوم. وأنه، نتيجة لذلك، فإن قرار قاض ي التوثيق، املطعون فيه، ليس دفوع

، وإنما هو قرار إداري منفرد، مؤثر في مركز الطاعنين. وقد درج االجتهاد 
ً
 قضائيا

ً
حكما

القضائي املقارن على اعتبار بعض الجهات القضائية قد تقوم، في بعض األحيان، 

 لقاعدة أو ظا
ً
هرة االزدواج الوظيفي، كما يقول سليمان بوظائف إدارية، طبقا

 Phénomène de، )353، الكتاب األول، صالقضاء اإلداري الطماوي في مؤلفه: 

doublement fonctionnel  إذ جاء في هذا املؤلف أن مجلس الدولة املصري ،)

، في 
ً
، أجاز بمقتضاه الطعن في األوامر على العرائض التي 18/11/1953أصدر حكما

قاض ي األمور الوقتية، ألن هذا األمر يدخل في سلطة القاض ي الوالئية، وألن يصدرها 

 لم تقم بعد.الخصومة 

، املؤرخ في 399كما أن ]محكمة النقض[ قد تبنت هذا االتجاه، في قرارها رقم 

، املنشور بمجلة املحاكم 8034/88، الصادر في امللف اإلداري، عدد 1990دجنبر  26

 .83، ص1991دجنبر -نبر، نو 63املغربية، عدد 

في امللف اإلداري   1983،5فبراير  25، الصادر في 15وكذلك في قرارها عدد 

، قضية العوادي ضد الرئيس األول ملحكمة االستئناف بمكناس، والقاض ي 62.923

                                                           
مة المحك قد ورد فيه: "إن الرئيس األول ]لمحكمة االستئناف[، عندما رفض، بمقتضى قراره المطعون فيه، إرجاع ملف النازلة إلىو - 5

ون بذلك قد استشط مدنية، بالرغم من أنه ليس هناك أي نص قانوني يخوله هذا الحق، يكاالبتدائية بمكناس، لتتم البت في الدعوى ال

 في سلطته، ويتعين بالتالي إلغاء قراره".
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بإلغاء القرار الصادر عن هذا األخير، برفض إحالة ملف حادثة سير على الجهة 

باملجلة املغربية للقانون والسياسة قرار منشور القضائية املختصة. وهذا ال

 .103، ص15، عدد واالقتصاد

 بأحكام 
ً
لذلك، فإن هذه املحكمة تكون مختصة بالبت في الطعن الحالي، عمال

  6".90/41من قانون  8املادة 

ويبدو أن األمر اليحتاج للتنويه واإلشادة بالتأصيل القانوني، الذي بنت عليه 

دجنبر  26غ، بتاريخ  79/96/3بمكناس الحكم الصادر عنها رقم  املحكمة اإلدارية

1996. 

كذلك، وعلى سبيل املثال، تجب اإلشارة لقرار محكمة االستئناف بالرباط، رقم 

وقد جاء فيه أن  2013،7مارس  21، في 80/12/6، الصادر في امللف عدد 1097

 "املستأنفة تعيب على الحكم املستأنف نقصان التعليل، بإعط
ً
 خاطئا

ً
ائه تفسيرا

من قانون االلتزامات والعقود، مؤكدة أن خطأ كتابة الضبط واضح أثناء  79للفصل 

 عملية توزيع منتوج البيع.

                                                           
، 1995دجنبر  6ق، بتاريخ  06س،  3282حكم محكمة النقض، بجمهورية مصر العربية، الصادر في الطعن رقم  في نفس االتجاه: - 6

دارية، رغم إ، هي لجنة إدارية، وقراراتها 1980لسنة  122من القانون  44"اللجنة االمشكلة، طبقا  للمادة وقد قضت فيه بأن 

عية، وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها، ألن القانون خصها بنظر الطعون التي تقوم في كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجم

جود العنصر سائل اإلدارية بطبيعتها. كما أن هذه اللجنة التفصل في خصومة قائمة على منازعة في حق معين، وأن ووهي في الم

ض عليها حال القضائي في اللجنة بغرض بث الطمأنينة في النفوس، وتمكين اللجنة من الفصل في المسائل القانونية التي قد تعر

فصل فيه جهة رارات هذه اللجنة يخرج عن والية المحاكم العادية، ويختص بنظره والفصلها في الطعون. ومن ثم، فإن الطعن في ق

، الجزء األول، منشأة المعارف، 9961-1986مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض، . )أنور طلبة، القضاء اإلداري"

 (.76، ص12االسكندرية، البند 
شورات دراسات قضائية، سلسلة . من2015إلى سنة  2012ة االستئناف اإلدارية بالرباط من سنة العمل القضائي لمحكممحمد بفقير:  - 7

الجديدة، الدار  عمل قضاء المحاكم المغربية، العدد الثالث، العمل القضائي لمحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط، مطبعة النجاح

 .598، الجزء الثاني، ص2017البيضاء، 
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وحيث صح ما جاء في أسباب االستئناف، ذلك أن إقدام كتابة ضبط املحكمة 

 االبتدائية على تنفيذ قضائي بشكل معيب، دون التحقق في نسب تمليك املستفيدين

من منتوج بيع عقار محفظ يجعل ذلك املرفق قد أدى الخدمة على وجه س يء، وتبقى 

افقها".  الدولة بالتالي مسؤولة عن ذلك الخطإ في سير أحد مر

وال ريب أن النماذج السابقة، وغيرها من األحكام املشابهة، تعطي فكرة واضحة 

 في ح
ً
ضن االجتهاد القضائي، عن املقاومة التي كانت تجابه التيار الذي كان سائدا

الذي كان يستميت في ترسيخ القدسية املطلقة للعمل القضائي وتصويره على أنه 

سلطان قاهر، اليأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، والذي لم يتوقف عند حد 

إسباغ الحصانة على العمل القضائي بمعناه العلمي الدقيق، الذي يتجلى في صورة 

في مجلس القضاء،ـ ولكنه، فوق ذلك، مددها ووسعها لتشمل  األحكام التي تتخذ

 إدارية بحتة، تباشرها سلطات عامة ال أحد يجادل في طبيعتها اإلدارية، مثل 
ً
أعماال

مقررات النيابة العامة املوجهة للشرطة القضائية، بدعوى أنها صادرة عن سلطة 

 قضائية، أو سلطة تعمل تحت إشراف املحاكم، وعملها هذا ير 
ً
 وثيقا

ً
تبط ارتباطا

بنشاط السلطة القضائية، ولذلك يستعص ي هو اآلخر عن الطعن والنضال 

 
 
 أعمال املحاكم. واملجادلة، وتحيط به الحصانة التي تغش ى العمل القضائي، وتلف

ونتيجة لذلك، يمكن التأكيد على أن األحكام التي تمردت على التيار العتيق، 

 122سارة هي التي كرمها التشريع املغربي، في املادتين واتشحت بالجرأة واإلقدام والج

من قانون املسطرة الجنائية، بحيث أعيدت األمور إلى نصابها  573من الدستور و
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واملياه إلى مجاريها، باعتبار أن العمل القضائي عمل إنساني، من أفعال البشر، 

، مهما كان يعتريه الخطأ ويصادف الصواب، ويثاب عليه أو يؤخذ به. والقاض ي

، فهو كائن حي، تخالجه الظنون، وتعتمل في صدره األحاسيس، 
ً
، وَحصورا

ً
، ورِّعا

ً
زاهدا

، وحتى النبي نفسه اليسلم من 
ً
 معصوما

ً
وتتصارع في نفسه امليول؛ فهو ليس نبيا

ُه فغوى ﴿الزلل.  قال يا نوُح إنه ليس من أهلك، إنه عمٌل غير ﴿ 8،﴾وعص ى آدُم ربَّ

ولقد ﴿ 9،﴾ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين صالٍح، فال تسألني

ه ِّ
 به وهمَّ بها لوال أن رأى ُبرهان رب 

ْ
ت  نفس ي فاغفر لي، ﴿ 10،﴾همَّ

ُ
ِّ إني ظلمت

قال رب 

ه هو الغفور الرحيم
َّ
 ﴿ 11،﴾فغفر له إن

ً
ه وخرَّ راكعا اه فاستغفر ربَّ

 
ما فتن

َّ
وظنَّ داووُد أن

  12.﴾وأناب

لقضائي، الذي لم يتردد في االعتراف باملسؤولية عن الخطإ ويبدو أن التيار ا

القضائي، قد تأثر بالتطور اإليجابي الذي توصل إليه القضاء الفرنس ي منذ مطلع 

األلفية الثالثة، وعبرت عنه محكمة النقض الفرنسية في كثير من األحكام، أشهرها 

، ونقضت بموجبه 2001فبراير  23، بتاريخ 99-16165الحكم الصادر في الطعن رقم 

                                                           
 .118سورة طه، اآلية  - 8
 .46سورة هود، اآلية  - 9

 .24سورة يوسف، اآلية  - 10
 .15سورة القصص، اآلية  - 11
 .23سورة ص، اآلية  - 12

ب وتوجه العتا وهناك آيات أخرى، تتعلق بالرحمة المهداة، محمد بن عبد هللا، عليه الصالة والسالم، تسير في نفس االتجاه،

حتى يثخن في  ما كان لنبي أن يكون اه أسرى﴿، وفي األنفال: ﴾عنك ل َم أذنت لهمعفا هللا ﴿للصادق األمير، جاءت في التوبة: 

النبي،  . وهو األعمى الذي كان يخلُف﴾عبس وتولى أن جاءه األعمى﴿وفي  .﴾األرض، تريدون عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة

اتبني فيه ع"تعال يا من  ، يُدنيه منه في مجلسه ويناديه:صلى هللا عليه وسلم، أحياناً، في الصالة بالناس، وكان، عليه الصالة والسالم

 .رالبي"
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 على 1999مارس  24حكم محكمة استئناف باريس، الصادر في 
ً
، وذلك تأسيسا

 الحيثية التالية:

 من قانون التنظيم القضائي: 781-1"بناء على املادة 

حيث تلتزم الدولة بالتعويض عن األضرار الناتجة عن السير املعيب ملرفق "

إال إذا كان هناك خطأ جسيم، أو إنكار  العدالة؛ وحيث إن مسؤولية الدولة التقوم

 أو مجموعة من 
ً
للعدالة. وحيث يدخل في عداد الخطإ الجسيم: كل قصور يطبع عمال

 األعمال التي تؤكد عجز مرفق القضاء على تأدية املهمة املسندة إليه.

وحيث إن املحكمة املطعون في حكمها، قضت بأن الخطأ الجسيم الذي يترتب 

من قانون التنظيم القضائي،  781-1ؤولية للدولة، بناء على املادة عليه تحميل املس

 بيٌن شاَب تقدير قاٍض يتعين 
ٌ
فه غلط

َّ
هو الخطأ الذي يصدر نتيجة التأثير الذي خل

عليه أن يرعى واجباته املهنية، أو كان الدافع إليه عداء شخص ي، أو كان بقصد 

 ". "رهاإليذاء، أو بدرت منه تصرفات كشفت عن عجزه وقصو 

ومن امللفت للنظر، وعلى غير املعتاد في الدعوى التي صدر فيها الحكم الذي نحن 

من املحكمة اإلدارية بالرباط، يالحظ أن طلب التعويض عما  2489بصدده رقم 

أورثته للطاعن العقوبة السالبة للحرية من "أزمات نفسية، وانهيارات عصبية له 

 ماد
ً
ية ومعنوية"، لم يتم إرفاقه بطلب آخر، مرتبط وألسرته، مخلفة وراءها أضرارا

، ونعني به الحكم لفائدته بإرجاعه لعمله، وبالتالي إلغاء قرار 
ً
 وثيقا

ً
به ارتباطا
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التشطيب عليه من أسالك الوظيفة العمومية، كما هو معتاد في الحاالت التي من 

 بأن املهن الحرة التي تتناسب مع تكوين الطاعن تش
ً
ترط فك هذا النوع. علما

 االرتباط بالوظيفة العمومية، ولغير سبب تأديبي.

من الدستور لم يتحدث عن  122وتجدر اإلشارة إلى أن النص الفرنس ي للمادة 

"خطإ قضائي"، كما فعل النص العربي للمادة املذكورة، وإنما أوجب التعويض عن 

ملصطلحين " قضائي، نجم عنه ضرر أصاب املدعي. وهذا الفارق بين اErreur"غلط: 

يسهم، وال شك، في تبديد الغموض الناتج عن استخدام مفهوم قانوني في النص 

العربي، له داللته املعرفية واالصطالحية التي تنتهي به، في آخر املطاف، إلى الخطإ 

 وقد 
ً
املوجب للمسؤولية املدنية إنما هو فعل من أفعال البشر، قد يكون إيجابيا

، قد يأتي في ص
ً
ورة القيام بعمل أو في شكل االمتناع عن إتيان عمل، ما يكون سلبيا

كان ليلحق الضرر بالغير لو أن املمتنع اتخذ املبادرة، كمن يتنكب عن تقديم مساعدة 

لشخص في خطر، أو يتواني عن التبليغ عن وليد ضائع، أو تتحقق فيه مقومات 

قانون االلتزامات  من 78و 77إهمال األسرة. وهو املفهوم الذي استعملته املادتان 

والعقود، اللتان حددتا معنى الخطإ بأنه: "كل فعل ارتكبه اإلنسان، عن بينة 

 على الحكم القضائي؛ 
ً
واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون"، الينطبق إطالقا

إذ العمل القضائي عمل شريف، ونبيل، ومهمة سامية، تضطلع بها الدولة، وتقدمها 

وال يتجرد من هذه األوصاف إال إذا تعمد القاض ي الجور والظلم الشرائع واألديان، 

واالنحراف. وهو ما أكده الحديث النبوي الصحيح، الذي رواه اإلمام الترمذي، في 
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، قاضيان في النار وقاٍض في الجنة؛ رجٌل قض ى بغير الحق  13السنن:
ٌ
 ثالثة

ُ
"القضاة

 
َ
ار. وقاٍض فعلم ذلك، فذاك في النار. وقاٍض اليعلم فأهلك حقوق

 
 الناس فهو في الن

قض ى بالحق، فذلك في الجنة". كما أنه اآلمر الذي أحدثت من أجله دعاوى مخاصمة 

القاض ي، والتجريح، وإصرار قانون العقوبات على ذكر "أي موظف عام أو قاٍض" 

بالنسبة ملجموعة هامة من الجرائم التي تتصل بالوظيفة، أو املنصب، أو الصفة 

 ني. الرسمية للجا

من الدستور، هي التي تفسر  122ولعل عدم دقة املصطلح، املستخدم في املادة 

اجتناب الكتابات الفقهية الحديث عن "خطإ" قضائي، وبالتالي تفضيل استعمال 

 14صيغ مختلفة، تفي باملرام، وتعبر عن املقصود، مثل "الغلط القضائي"،

و"املسؤولية املدنية عن  15عدالة،واملسؤولية الناشئة عن "السير املعيب" ألجهزة ال

  16أعمال القضاة".

                                                           
ثني الحسن بن بشر، قال: حدثنا شريك، عن األعمش، عن حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حد"، وسنده: 1322، 6الجزء الثالث، رقم  - 13

لف بن خليفة، خحمد بن حسان السمتي، حدثنا "حدثنا م: 3573سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه". ومثله الحديث الصحيح رقم 

نار؛ فأما وثنان في ال القضاة ثالثة، واحد في الجنة،"عن أبي هاشم، عن ابن بُؤْيدة، عن أبيه، عن النبي، صلى هللا عليه وسلم، قال: 

و س عن جهل فهالذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للنا

بو هاشم، قال: أ: "حدثنا إسماعيل بن توبة، قال حدثنا خلف بن خليفة، قال حدثنا 2315. وأيضاً الحديث الصحيح، رقم ""في النار

حد في الجنة: رجل القضاة ثالثة، اثنان في النار ووا"لوال حديث ابن بريدة، عن أبيه، عن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، قال: 

لقلنا: إن  "ق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النارعلم الح

 القاضي، إذا اجتهد، فهو في الجنة".
وم لمجلة العمنشورات  جلول: "مسؤولية الدولة عن الغلط القضائي"، المنازعات اإلدارية على ضوء أهم االجتهادات القضائية، هزيل - 14

 .116، ص2016، الجزء األول، 4-3، سلسلة فقه القضاء اإلداري، العدد المزدوج  القانونية

رها، عبارة ، تتضمن، بدو1996من الدستور الجزائري، في صيغته التي أصبح عليها ابتداًء من سنة  49وهو يوضح أن المادة 

لنص ا. في حين جاءت صيغة قضائي تعويض من الدولة""يترتب على الخطإ ال"، إذ النص العربي يقتضي بأن الخطأ القضائي"

 «L’erreur judiciaire entraine réparation par L’Etat»الفرنسي بالصورة التالية: 

تيجة يتبين له خالف ومن ثم، فإن الغلط يولد في ذهن مرتكبه شعوراً بأنه تصرف تصرفاً مطابقاً للقانون، إال أنه عندما يرى الن

   يصدر الغلط عن القاضي من تلقاء نفسه، وقد يتسبب له فيه آخرون من األطراف أو من غيرهم... ذلك. وعليه، قد
 .23، ص1978، 13، العدد مجلة المحاماةاشئة عن السير المعيب ألجهزة العدالة". عبد الوهاب حومد: "المسؤولية الن - 15
سة في القانون المغربي والفقه اإلسالمي وعلى ضوء بعض التشريع لقضاء. درااالمسؤولية المدنية عن أعمال :  الطاهر القضاوي - 16

، 2005-4200الرباط،  دكتوراه في الحقوق، القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، . رسالةالمقارن

يق على حكم ياطي في القضاء المغربي، تعل"نحو إرساء قواعد مسؤولية الدولة عن االعتقال االحت: . وانظر: جمال العزوزي21ص

، لوم القانونيةمجلة الع، منشورات المحكمة اإلدارية بالرباط:. المنازعات اإلدارية على ضوء التوجهات الحديثة للقضاء اإلداري

 .208، ص2018سلسلة فقه القضاء اإلداري، العدد الخامس، 
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ومن املؤكد أن مبدأ املسؤولية الناشئة عن الخطإ القضائي ترجع، في أصلها، 

إلى النداءات الصادرة عن هيأة األمم املتحدة، وفي طليعتها العهد الدولي للحقوق 

ة العامة، في نيويورك، بمقتض ى املدنية والسياسية، املصادق عليه، من لدن الجمعي

، حيث نصت املادة الثانية 1966دجنبر  19، بتاريخ A(XXI) 2200/RES/Aالقرار رقم 

 منه، في الفقرة الثالثة، على ما يلي:

 د كل دولة طرف في هذا العهد:تتعه -3"

بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته  -أ-

ي هذا العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم املعترف بها ف

 الرسمية.

بأن تكفل لكل كتظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها  -ب-

سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى، ينص 

 ظلم القضائي.عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات الت

بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح  -ج-

 املتظلمين". 

، حيث 5من العهد املذكور، في الفقرة  9وهو ما أعادت التأكيد عليه املادة 

قضت: "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على 
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، على ما 6هد املشار إليه، التي نصت، في الفقرة من الع 14تعويض". وكذلك املادة 

 يلي: 

"حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي، يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا 

اقعة حديثة  اقعة جديدة، أو و الحكم، أو صدر عفو خاص عنه، على أساس و

االكتشاف، تحمل الدليل القاطع على وقوع خطإ قضائي، يتوجب تعويض الشخص 

 للقانون؛ ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا الذي أنز 
ً
ل به العقاب نتيجة تلك األدلة، وفقا

اقعة املجهولة، في الوقت املناسب". ، املسؤولية عن عدم إفشاء الو
ً
  17أو جزئيا

وال ريب أن املبادئ املنصوص عليها في املادة الثانية، الفقرة الثالثة، وفي املادة 

الدولي للحقوق املدنية والسياسية، هي التي  التاسعة، الفقرة الخامسة من العهد

املتعلق باملسطرة  22.01من القانون رقم  573شكلت املصدر التاريخي  للمادة 

 التي جاء فيها: 18الجنائية،

 إلى املقرر الجديد، املترتبة عنه براءة املحكوم عليه، وبناء 
ً
لى ع"يمكن، استنادا

 ه بسبب اإلدانة.طلبه، الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحق

إذا كان ضحية الخطإ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض، 

حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، وال يمكن أن يؤول هذا الحق 

                                                           
، جاء في الفقرة 1953شتنبر  3ساسية، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداًء من الحريات األوفي االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان و - 17

 تعويض". "لكل شخص ضحية القبض عليه أو حبسه، في ظروف مخالفة ألحكام هذه المادة، الحق في الخامسة من المادة الخامسة:
يناير  30، بتاريخ 5078، عدد الجريدة الرسمية، 0022أكتوبر  13، المؤرخ في 51.02.25صدر األمر بتنفيذه بالظهيرة رقم  - 18

ي ذلك شأن العهد . ومن المعلوم أن المملكة المغربية قد صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، شأنه ف315، ص2003

( 105ائة وخمسة )دة بأغلبية مواالجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه الجمعية العامة لألمم المتح الدولي للحقوق االقتصادية

 .1966دجنبر  16، في نيويورك، يوم A/RES/2200A(XXI)أصوات، بمقتضى القرار رقم 
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 لحقهم من العقوبة 
ً
 ماديا

ً
ألقارب آخرين أبعد صلة إال إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا

 املحكوم بها.

في سائر مراحل مسطرة املراجعة تتحمل الدولة ما يحكم  يقبل طلب التعويض

به من تعويضات؛ على أنه يحق لها الرجوع عن الطرف املدني، أو الواش ي، أو شاهد 

الزور، الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة. وتؤدى التعويضات كما تؤدى 

 مصاريف القضاء الجنائي".

 من الصيغة التي ورد بها النص 
ً
على الحق في التعويض، من جراء غلط وانطالقا

قضائي، سواء في املادتين لثانية والتاسعة من العهد الدولي للحقوق املدنية 

من قانون املسطرة الجنائية، يبدو أن الغلط القضائي،  573والسياسية، أو في املادة 

املوجب للتعويض، والذي تتحمله امليزانية العامة، يشمل، بوجه خاص، الغلط 

اق ع في امليدان الجنائي، الناتج عن توقيف أو اعتقال نفذته سلطة قضائية، أو الو

حكم باإلدانة أصدرته محكمة جنائية، تبين، من بعد كونه قد نشأ عن غلط، دفعت 

إليه ظروف أحاطت بالتوقيف، أو االعتقال، أو اإلدانة. كما ويستغرق التعويض عن 

فيها مسؤولية القاض ي، بناء على الدعوة الغلط القضائي امليادين األخرى التي ثبتت 

من قانون  391التي جرت فيها مسطرة مخاصمة القضاء، التي نصت عليها املادة 

 املسطرة املدنية، وبمقتضاها:

 "يمكن مخاصمة القضاة في األحوال اآلتية:
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ذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاض ي الحكم، أثناء تيهيء إ -

 كم فيها، أو من طرف قاٍض من النيابة العامة، أثناء قيامه بمهامه؛القضية، أو الح

 إذا قض ى نص تشريعي صراحة بوازها؛ -

 مسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض؛بإذا قض ى نص تشريعي  -

  19عند وجود إنكار العدالة". -

وغني عن البيان أن املسؤولية الثابتة من جراء دعوى املخاصمة هي التي تنبني 

ى أساس خطإ قضائي حقيقي، تصدق عليه مقومات الخطإ بمعناه االصطالحي، عل

 للتعويض املستحق بموجب املادة 
ً
من قانون  573من الدستور. واملادة  122خالفا

املسطرة الجنائية، الواجب نتيجة غلط قضائي، ُجبل عليه اإلنسان. غير أن روح 

 جبر الضرر بالتعويض. العدالة تأبي أن يتحمله املضرور منه، ولذلك تقرر 

وكما هو الشأن بالنسبة لدعوى املخاصمة؛ فإن دعوى التعويض عن الغلط 

القضائي، كما تستغرق األحكام، تستوعب كذلك التدابير واإلجراءات التي تبادر إليها 

سلطات قضائية، تتولى تيهيء املسطرة وإعداد وسائل البت، مثل قاض ي التحقيق، 

 ة الضبط، وقاض ي التنفيذ.والنيابة العامة، وكتاب

                                                           
 الي دونق.م.م. يمثل األساس الذي كان القضاء يبني عليه تحصين استعمال السلطة القضائية والحيلولة بالت 391لقد كان نص المادة و - 19

ماي  24خ ، الصادر بتاري101ضرار التي تنجم عنها. وعلى سبيل المثال، يشير القرار رقم الطعن فيها وطلب التعويض عن األ

قتضيات الفصل ، الذي أعلنت فيه محكمة النقض أن المسؤولية المترتبة عن األضرار الناجمة عن األعمال القضائية تنظمها م1972

على محضر  الضرر الذي يشكو منه شخص وقعت متابعته، بناءق.م.م. وترفع الدعوى بهذا الشأن إلى محكمة النقض. وأن  391... 

لقضائية، أقامه مهندس تابع لألشغال العمومية، وصدر حكم ببراءته في ما بعد، نتج عن عمل قضائي، صادر عن ضابط الشرطة ا

ضى بمسؤولية نقض الذي قفيجب البحث في المسؤولية المترتبة عن هذا العمل، طبقاً لمقتضيات الفصل المذكور. ومن ثم، يتعرض لل

 ق.ل.ع. 79الدولة في هذا الشأن، بناء على مقتضيات الفصل 

رات قرا؛ 167، ص124، العدد مجلة القضاء والقانون؛ 177، ص25، العدد مجلة قضاء المجلس األعلىانظر نص الحكم في 

 .200، ص1972-71، الفرقة اإلدارية، المجلس األعلى
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ً
وفي هذا االتجاه، صدرت عن القضاء اإلداري أحكام بهذا املعنى، تستند أساسا

من قانون  573من الدستور، وترتكز، في أحايين أخرى، على املادة  122للمادة 

املسطرة الجنائية. منها حكم املحكمة اإلدارية بالرباط، الصادر في امللف رقم 

 قضت فيه بما يلي:  2013،20يوليوز  25ريخ ، بتا613/12/2012

"وحيث إن الثابت من وثائق امللف، وخاصة محاضر الجلسات الجنحية املدلى 

بها، تخلف النيابة العامة عن تنفيذ أوامر املحكمة بإحضار املدعي املتابع لعدة 

 جلسات، أو إحضاره مع عدم إحضار املتابعين معه.

ي الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على وحيث إن تقصير النيابة العامة ف

 للوسائل القانونية في 
ً
تنفيذ اإلجراءات بإحضار املتابعين أمام املحكمة، وتحريكا

 للفصلين 
ً
 ملبدإ املحاسبة واملسؤولية تطبيقا

ً
من  154و 128مواجهتها تدعيما

عدم من قانون املسطرة الجنائية، و  364و 45و 40و 37و 18الدستور، والفصول 

تدارك الخطإ، رغم الطلب املتكرر للدفاع واملحكمة عدة جلسات، مما يرتب 

 ،
ً
 جسيما

ً
مسؤولية النيابة العامة عن عرقلة سير مرفق القضاء الذي يعتبر خطئا

 يجعل صورة املرفق والثقة فيه تتضرر.

وحيث إن عدم تنفيذ النيابة العام ملقرر املحكمة الزجرية بإحضار املتابعين 

  لجلسات
ً
املحكمة، بمخالفة لألسس الدستورية، الوطنية والدولية، قد ألحق ضررا

                                                           
ضاء اإلداري المغربي، تعليق على قواعد مسؤولية الدولة  عن االعتقال االحتياطي في القنحو إرساء جمال العزوزي: " - 20

وء ض". المنازعات اإلدارية على 613/12/2012، ملف رقم 25/07/2013حكم المحكمة اإلدارية بالرباط، بتاريخ 

، 2018د الخامس، ضاء اإلداري، العد، سلسلة فقه القمجلة العلوم القانونيةالتوجهات الحديثة للقضاء اإلداري، منشورات 

 .208ص
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 للمدعي، تمثل في تفويت فرصة املحاكمة العادلة، وبقائه أكثر 
ً
 ومعنويا

ً
، ماديا

ً
مباشرا

من سنة بدون محاكمة في حالة اعتقال احتياطي، غير مبرر. مس بمبدإ قرينة البراءة، 

، باإلضافة
ً
 ماديا

ً
 للمصاريف املادية املرتبطة بإعداد الدفاع. وسبب له أملا

وهو ما قضت به، كذلك، املحكمة اإلدارية بالرباط، في الحكم غير املنشور، رقم 

، أعلنت فيه ما 2014ماي  27، بتاريخ 301/12/2012، الصادر في امللف رقم 3020

 يلي: 

 القاعدة

ق في تسخير القوة يسهر وكيل امللك على تنفيذ األحكام القضائية، ويملك الح -

 إلى مقتضيات املادتين 
ً
من قانون املسطرة  40و 39العمومية مباشرة استنادا

 الجنائية.

عدم إقدام وكيال امللك على تسخير القوة العمومية الكافية والالزمة، إلتمام  -

عملية اإلفراغ، رغم تبليغه من قبل مأمور إجراءات التنفيذ بمحاضر إخبارية، 

 للتعويض... نعم.ومحاضر عصيان و 
ُ
 مرفقيا موجبا

ً
 تمرد، يشكل خطأ

تحدد املحكمة التعويض املستحق عن الضرر الناتج من جراء الخطأ املرفقي  -

 في إطار سلطتها التقديرية... نعم.

في املوضوع: حيث يروم الطلب استصدار حكم بمسؤولية املدعى عليهم عن 

، لفائدة املدعية مبلغ عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، والحكم عليهم بأدا
ً
ئهم، تضامنا
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 عن عدم التنفيذ، ومبلغ 
ً
 عن كل شهر،  200.000.000مليون درهم، تعويضا

ً
درهما

 من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ التنفيذ، مع شمال الحكم بالنفاذ املعجل.

 فيما يتعلق باملسؤولية:

الضرر الذي حيث أسست املدعية طلبها على مسؤولية الجهة املدعى عليها عن 

 لحقها، جراء عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي، الصادر لفائدتها باإلفراغ. 

 وحيث دفعت الجهة املدعى عليها بانعدام مسؤوليتها النتفاء الخطأ املرفقي.

افر ثالث شروط، وهي الخطأ  وحيث إن قيام املسؤولية اإلدارية رهين بتو

 والضرر والعالقة السببية بينهما.

نه فيما يتعلق بالخطإ، فإن الثابت من وثائق امللف ومستنداته، أن وحيث إ

املدعية قد تقدمت، لدى محكمة كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية بطنجة، في يناير 

، بطلب تنفيذ حكم قضائي نهائي قض ى باإلفراغ، فتح له ملف تنفيذي، رقم 2008

ي قام مأمور إجراءات ، انتهى بتحرير عدة محاضر عصيان وتمرد، الت12/2018

التنفيذ بإحالتها على وكيل امللك، التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة، كما تم تحرير 

عدة محاضر إخبارية تفيد امتناع املنفذ عليه عن التنفيذ، وعدم كفاية أفراد القوة 

 العمومية إلجبار املنفذ عليه على التنفيذ.

بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي نهائي، فإن وحيث إن األمر في نازلة الحال يتعلق 

الجهة التي خولها املشرع الحق في السهر على تنفيذ األحكام القضائية، بالشكل الذي 
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يضمن لطالب التنفيذ حصوله على حقه الذي خوله إياه الحكم القضائي، موضوع 

 التنفيذ، تظل هي مؤسسة النيابة العامة، في شخص وكيل امللك، الذي يملك الحق

 
ً
في تسخير القوة العمومية الكافية، إلجبار املنفذ عليه على التنفيذ، وذلك استنادا

من قانون املسطرة الجنائية، وهو األمر الذي لم يقم  40و 39إلى مقتضيات املادتين 

 أن مأمور إجراءات التنفيذ سبق له في أكثر 
ً
أي دليل على توفره في هاته النازلة، علما

ير محضر عصيان وتمرد، ومحضر إجباري، يفيد عدم كفاية من مرة أن قام بتحر 

عناصر القوة العمومية أمام تعنت املنفذ عليه، وأحال تلك املحاضر على السيد 

وكيل امللك التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، إال أن هذا األخير لم يصدر أي أمر من 

 يتمثل في ع
ً
 مرفقيا

ً
دم اتخاذ اإلجراءات الالزمة هذا القبيل، الش يء الذي يشكل خطأ

الكفيلة بضمان تنفيذ حكم قضائي نهائي، ومنها األمر بتسخير القوة العمومية 

 الكافية لتحقيق التنفيذ.

 فيما يتعلق بالضرر:

حيث إن األمر في نازلة الحال يتعلق بتنفيذ حكم قضائي باإلفراغ، فإن عدم 

موضوع اإلفراغ، وبالتالي عدم التنفيذ يعني أن طالب التنفيذ لم يتسلم العقار، 

استفادته من هذا العقار الذي ظل بحوزة املطلوب في التنفيذ بغير وجه حق وى 

قانون، الش يء الذي يعطي الحق للمدعي في املطالبة والحصول على التعويض 

 املناسب، لجبر الضرر الحاصل له جراء عدم حيازته لعقاره.

  في العالقة السببية بين الخطإ والضرر:
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حيث إن الثابت، من خالل ما سلف ذكره، أن الخطأ املرفقي املتمثل في عدم 

 باملدعي، 
ً
تنفيذ مقتضيات الحكم القاض ي باإلفراغ قد أدى مباشرة إلى إلحاق ضررا

جراء عدم حصوله على عقاره واستفادته منه، سواء عن طريق السكن أو البيع أو 

 قة السببية بين الخطإ والضرر قائمة.غير ذلك من أوجه االستغالل، مما يجعل العال

 فيما يتعلق بالتعويض:

( جرهم، 1.000.000.000حيث التمس املدعي الحكم له بتعويض قدره مليون )

 عن كل شهر، من تاريخ تقديم هذه  200.000.000عن عدم التنفيذ، ومبلغ 
ً
درهما

 الدعوى إلى تاريخ التنفيذ.

املطالب به مبالغ فيه، مما ارتأت  لكن حيث اتضح للمحكمة أن مبلغ التعويض

معه، في إطار سلطتها التقديرية، وذلك بالنظر إلى حجم الضرر الالحق باملدعي، نتيجة 

عدم التنفيذ، واسترجاعه لعقاره من جهة، ومن جهة ثانية مادام أن العقار موضوع 

اءات اإلفراغ الزال في ملكية املدعي، ولم يفقده بشكل نهائي، على اعتبار أن إجر 

التنفيذ الجبري الزالت مستمرة، ومن شأنها أن تنتهي بحصول اإلفراغ، تحديد 

 درهما. 100.000.000التعويض املناسب لجبر الضرر املومإ إليه أعاله في مبلغ 

 وحيث إن طلب النفاذ املعجل ليس له ما يبرره مما يتعين معه رفضه.

 وحيث إن خسائر الدعوى يتحمل مصاريفها.
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 مل
ً
املحدث للمحاكم اإلدارية وقانون  90.41قتضيات القانون رقم وتطبيقا

 املسطرة املدنية وقانون املسطرة الجنائية.

 لهذه األسباب

، وحضوريا:
ً
، ابتدائيا

ً
 حكمت املحكمة اإلدارية علنا

 في الشكل: بقبول الطلب.

في املوضوع: بأداء الدولة )وزارة العدل والحريات(، في شخص ممثلها القانوني 

 إجماليا قدره ل
ً
درهم )مائة ألف درهم(،  100.000.000فائدة املدعية تعويضا

 وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

من  122ويتجلى من الحيثيات املتقدمة، أن التعويض املضمون بمقتض ى املادة 

من قانون املسطرة الجنائية، يقتض ي أن يتعلق األمر بخطإ  573الدستور، واملادة 

 للمحاكم، يعمل ينسب لجه
ً
ة قضائية، ال فرق بين أن تكون هيأة حكم، أ، جهازا تابعا

افه، مثل النيابة العامة، وقضاء التحقيق، وكتابة الضبط.  ملساعدته وتحت إشر

ومن ناحية ثانية، يتبين من الحيثيات السابقة أن تقدير قيمة التعويض، 

لطة التقديرية املستحق للمضرور من الخطإ القضائي، يدخل في نطاق الس

للمحكمة املعروضة عليها دعوى التعويض. غير أن الحيثيات التي ُبنيت عليها األحكام 

التي استجابت لطلب التعويض لم تشتمل على عناصر موضوعية، تسعف في بيان 

األسس التي يجري تقدير التعويض بناء عليها، وهل هي نفس األسس التي يبني عليها 
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من قانون االلتزامات  98تعويض، واملنصوص عليها في املادة القاض ي املدني تقدير ال

والعقود، أي "الخسارة التي لحقت املدعي، واملصروفات الضرورية التي اضطر أو 

 به، وكذلك ما ُحرم 
ً
سيضطر إلى إنفاقها، إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا

مع العلم أن املحكمة ينبغي  منه من نفع، في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل".

لها "أن تقدر األضرار بكيفية مختلفة، حسبما تكون ناتجة عن خطإ املدين أو عن 

 تدليسه".

 إلى أن تفاعل املحكمة اإلدارية بالرباط، والغرفة 
ً
ومع ذلك، يتعين االنتباه جيدا

اإلدارية بمحكمة النقض، مع طلب التعويض عن الخطإ القضائي، اليحول، في أي 

حال من األحوال، دون اإلعراض عن دعوى التعويض، لذا اتضح أن الطلب ليس له 

ما يبرره من الناحية القانونية، كما لو كانت الدعوى موجهة لقاء سلطة غير قضائية، 

 من 
ً
تجعل القضاء اإلداري غير مختص بشأنها، كما لو كان النزاع يهم أشخاصا

العادية. وهو األمر الذي أكدت عليه الخواص، ينعقد االختصاص بشأنهم للمحاكم 

املحكمة اإلدارية بالرباط، في أحكام غير منشورة، ننتقي منها نماذج تفي باملرام. ومنها 

، 663/7112/2014، في امللف رقم 4823الحكم الصادر عن املحكمة املذكورة، رقم 

 ، قضت فيه بما يلي:2014شتنبر  23بتاريخ 

 ي:في الدفع بعدم االختصاص النوع

 بكونهما مسؤوالن عن 
ً
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على املدعى عليهما شخصيا

، 205، والثانية تحت عدد 275قراراتهما املتعلقة بحفظ الشكايتين األولى، تحت عدد 
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 قدره 
ً
 مسبقا

ً
 في ما بينهم، مع  5000وبأدائهما تعويضا

ً
درهم لكل واحد منهما تضامنا

 
ً
  بإجراء خبرة حسابية عن الضرر الذي أصاب املدعي.النفاذ املعجل والحكم تمهيديا

وحيث دفعت الجهة املدعى عليها بعدم االختصاص النوعي لهذه املحكمة للبت 

في الطلب، على أساس أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكاية هو عمل قضائي وليس 

، وفق من األعمال اإلدارية التي يمكن أن تكون موضوع دعوى اإللغاء أو التعويض

 ما استقر عليه العمل القضائي.

وحيث إنه بعد دراسة املحكمة لكافة معطيات القضية، تبين لها أن الدعوى 

أقيمت في مواجهة املدعى عليهما بذكر اسمهما الشخص ي إلى جانب الصفة 

الوظيفية، مع اإلشارة إلى عنوانهما الشخص ي، مما يستشف مع توجيه الدعوى على 

للموظف، وهو األساس الذي اليجوز اعتماده في إطار أساس الخطإ الشخص ي 

الدعوى التي تروم الحكم بالتعويض عن املسؤولية اإلدارية التي يجب أن تؤسس 

على الخطإ املرفقي دون الخطإ الشخص ي الذي تختص به املحاكم العادية وليس 

 للمادة الثامنة من القانون املحدث لل
ً
محاكم املحاكم اإلدارية التي تختص، طبقا

اإلدارية، بالبت في دعاوى التعويض عن نشاطات أشخاص القانون العام. فلما كان 

 على املسؤولية الشخصية، فإنه يتعين التصريح بعدم 
ً
طلب املدعي مؤسسا

االختصاص النوعي لهذه املحكمة، وفق ما دأب عليه االجتهاد القضائي في العديد من 

 القضايا املماثلة.
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خرى، فإن الدعوى انصبت على قرار النيابة العامة وحيث إنه، من جهة أ

القاض ي بحفظ الشكاية، وهو ما يندرج ضمن صميم عملها في تلقي الشكايات 

املتعلقة بالدعوى العمومية ومتابعتها، أو حفظ تلك الشكايات في إطار سلطتها 

 التقديرية التي التخضع فيها لرقابة القضاء اإلداري، مادام أن املشرع خص هذه

القرارات بطرق خاصة للطعن أو الوصول إلى ذات الحق عبر وائل قانونية أخرى غير 

دعوى اإللغاء أو التعويض التي تتفرع عنها، مما يبقى معه العمل املطلوب الحكم 

 يخرج عن والية القضاء اإلداري، ما لم يثبت قيام 
ً
 قضائيا

ً
بقيام املسؤولية عنه عمال

لية الدولة وفق ما جاء به الدستور الجديد في فصله خطٍإ قضائي يبرر الحكم بمسؤو 

، مما تبقى معه حاالت إثارة مسؤولية قضاة النيابة العامة عن قرارات الحفظ 122

 
ُ
غير جائزة خارج حاالت املسؤولية الشخصية املقررة في إطار مسطرة املخاصة، طبقا

آل الطلب هو عدم وما يليه من قانون املسطرة املدنية، مما يظل معه م 391للفصل 

 االختصاص.

، الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، رقم 
ً
، في 2066ومن ذلك، أيضا

، وقد رفعت فيه الدعوى على 2015ماي  19، بتاريخ 924/7110/2014امللف عدد 

أساس تأخر محكمة في البت في القضية املعروضة عليها، وبطء اإلجراءات. وهي 

حكمة اإلدارية االستجابة للتعويض املطلوب فيها، إذ اعتبرت الدعوى التي رفضت امل

أن "التأخير املنسوب للمرفق القضائي ليس مصدره سوء سير اإلدارة القضائية، 
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وإنما بقرارات الهيأة القضائية املكلفة بالقضية، وبالتالي ال مجال للقول بتحقق 

 ، ما يلي:  2066شار إليه، رقم املسؤولية اإلدارية للدولة". وبالفعل، جاء في الحكم امل

"حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الدولة، في شخص رئيس الحكومة، 

عن تأخر الفصل في الدعوى املعروضة على القضاء الجنائي، موضوع امللف 

 عن الضرر، قدره 1233/2012الجنائي، عدد 
ً
درهم، مع  80000، وبأدائها تعويضا

 شمول الحكم بالنفاذ املعجل.

وحيث أجابت اإلدارة بكون إثارة مسؤولية القضاة اليكون إال عبر ممارسة 

دعوى مخاصمة القضاة أمام محكمة النقض، وأن املساءلة عن األعمال القضائية 

 من ق.م.م. 391من زاوية االختصاص يؤطرها الفصل 

وحيث سبق لهذه املحكمة أن قضت، بحكم مستقل، بانعقاد اختصاصها 

، على 10/03/2015، بتاريخ 761الطلب، بمقتض ى حكمها عدد  النوعي للبت في

من الدستور، واملادة الثامنة من القانون املحدث للمحاكم  122أساس الفصل 

 اإلدارية.

وحيث إن القول بتحقق مسؤولية الدولة عن الخطإ القضائي يقتض ي إثبات 

لدعوى هو الخطأ أركان هذه املسؤولية، من خطٍإ وضرر وعالقة سببية، مادام مناط ا

القضائي، املنسوب للهيئة القضائية، في كيفية تسيير الدعوى الجنائية، دون أن 
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ً
يكون لألمر عالقة ببحث كيفية تكوين القاض ي الجنائي لقناعته، والذي يبقى عمال

، ال مجال لفرض رقابة القاض ي اإلداري عليه.
ً
 قضائيا

ض ي الجنائي قد تأخر في البت وحيث إن الخطأ املدعى به، املتمثل في كون القا

في امللف الجنائي الذي ينظر فيه، يقتض ي إثبات ركن الخطإ املنسوب للمرفق 

 القضائي، وكونه ينم عن سوء تسيير هذا املرفق.

وحيث إن األجل املعقول للبت في القضايا املعروضة على القضاء يختلف 

صد البت فيها، بحسب نوع هذه القضايا، وما تحتاجه من إجراءات مسطرية ق

ويتطلب إثبات كون القضية جاهزة للحكم، وكون الخطإ يرجع لسوء تسيير املرفق 

 ملسؤولية الدولة عن املسؤولية الشخصية للقاض ي.
ً
 اإلداري، تمييزا

وحيث إنه من نازلة الحال، فإن الدعوى املعروضة على محكمة االستئناف 

تعلق بالتحقيق في قيام الركن املادي بالدار البيضاء )غرفة الجنايات االبتدائية(، ت

 أن االستماع إلى الشهود، 
ً
واملعنوي لجريمة التزوير في اإلراثات موضوع الطعن، علما

أو العدول عن هذا اإلجراء، يرتبط بقناعة القاض ي الجنائي، في إطار اإلجراءات 

داري، املخولة له للتحقيق في القضية، والتي ال مجال إلخضاعها لرقابة القاض ي اإل 

والقول بعدم لزوم استدعاء الشهود أو االستماع إليهم، أو اعتبار املدة التي يستلزمها 

 في مسطرة التقاض ي، مادامت القضية غير 
ً
التحقيق، أثناء مرحلة املحاكمة، بطئا

 جاهزة للبت فيها.
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وحيث إن التأخير املنسوب للمرفق القضائي ليس مصدره سوء سير اإلدارة 

ما بقرارات الهيئة القضائية املكلفة بالبت في القضية، وبالتالي ال القضائية، وإن

مجال للقول بتحقق املسؤولية اإلدارية للدولة، مما يتعين معه الحكم برفض 

 الطلب.

 وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

 ملقتضيات الدستور، وقانون املسطرة املدنية، والقانون رقم 
ً
 41/90وتطبيقا

 حاكم اإلدارية.املحدث للم

 لهذه األسباب

 :
ً
، وحضوريا

ً
، ابتدائيا

ً
 حكمت املحكمة اإلدارية علنيا

 في الشكل: بقبول الدعوى،

 في املوضوع: بفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه".

 للقانون 
ً
 بعد املداولة، طبقا

 في الدفع بعدم االختصاص النوعي:

قاف والشؤون اإلسالمية بإتمام حيث يهدف الطلب إلى الحكم على وزارة األو  

درهم عن كل يوم تأخير في  500إجراءات البيع، تحت طائلة غرامة تهديدية، قدرها 

التنفيذ، مع اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي ملزم لطرفيه، وأمر املحافظ على 
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األمالك العقارية، بمدينة أربعاء الغرب، بتسجيل مضمنه بالرسم العقاري، وشمول 

 التنفيذ املعجل. الحكم ب

وحيث دفعت الوزارة املدعى عليها بعدم االختصاص النوعي للبت في الطلب، 

 
ً
على أساس أ، العقد التتوفر فيه مقومات العقد اإلداري، وبالتالي يبقى خاضعا

 للضوابط الُحُبسية التي ينعقد اختصاص البت فيها للمحاكم االبتدائية.

أنه إذا كانت املادة الثامنة من القانون  وحيث صح ما أثير بالدفع أعاله، ذلك

املحدث للمحاكم اإلدارية قد خولت لهذه األخيرة اختصاص النظر في النزاعات 

املتعلقة بالعقود اإلدارية، فإن مناط هذا االختصاص يتحدد في الحالة التي يتوفر 

 
ً
 أن العقد يكون إداريا

ً
إذا كان  فيها العقد على مقومات وشروط العقد اإلداري، علما

 بتنظيم وتسيير مرفق 
ً
افه شخص من أشخاص القانون العام، ومتصال أحد أطر

 عام، ومتضمنا لشروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

وحيث إنه بالرجوع إلى عقد االتفاق املبدئي، بشأن املعاوضة، تبين للمحكمة 

 من أشخاص القانون الع
ً
ام، فإنه اليتعلق بتسيير أو أنه لئن كان أحد طرفيه شخصا

تنظيم مرفق عام، وال يتضمن أي شروط استثنائية غير مألوفة في معاوضات 

أشخاص القانون الخاص، ذلك أن الوزارة املعنية تصرفت بموجبه تصرف أشخاص 

القانون الخاص، في إطار الشكليات التي يفرضها بيع ومعاوضة األمالك الحبسية، 

مسرة اليغير من طبيعة العقد، مادام ذلك يعتبر من الشكليات وأن إبرامه في إطار الس

 للبت في الطلب.
ً
 املذكورة، وبالتالي تبقى معه املحكمة اإلدارية غير مختصة نوعيا



 

  

 42 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

، الصادر في امللف عدد 4454وال يختلف الحكم السابق في ش يء مع الحكم رقم 

ة اإلدارية بالرباط ، الذي قضت املحكم2018أكتوبر  22، بتاريخ 1323/7112/2018

برفض الدعوى بسبب عدم االختصاص النوعي، بانية حكمها على أساس الحيثيات 

 التالية:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على األمين العام، السابق، لحزب اإلصالح 

والتنمية، بتسليم األمين العام الجديد جميع الوثائق اإلدارية، وغير اإلدارية، 

لعقود املبرمة بين الحزب والغير، سواء كانوا أشخاصا واملحاسباتية، وجميع ا

فبراير  11إلى  2001طبيعيين أو معنويين، وكذلك التقرير املالي عن املدة من يونيو 

درهم عن كل يوم تأخير في  500.00، تحت طائلة غرامة تهديدية، قدرها 2018

عجل، وتحميل التنفيذ، ابتداء من تاريخ االمتناع، مع شمول الحكم بالنفاذ امل

الطرف الخاسر الصائر، والحكم بإجراء خبرة حسابية، بواسطة خبير، مدقق 

حسابات،أو أكثر، وتمكينه من االطالع على جميع السجالت والدفاتر والوصوالت 

املحاسبية، وكذلك على حسابات الشركة وحركاتها، وعن األشخاص الذين يوقعون 

يد املصاريف واملداخيل، باإلضافة إلى في الشيكات املتعلقة بحساب الحزب، وتحد

حصر موجودات وممتلكات الحزب وأصوله، املتداولة والثابتة، وبيان املبالغ التي 

صرفت بدون وجه حق من حسابات الحزب، وكذلك مجال صرف األموال العمومية 

التي يتلقاها الحزب، مع البحث في كل النقط التي لها عالقة باملوضوع، مع تقدير 

ار املادية واملعنوية التي لحقت الحزب، بسبب عدم إعداد وتالوة التقرير املالي، األضر 
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خالل مؤتمر الحزب الثالث، وعدم تمكين األمين العام الجديد من الوثائق 

والسجالت والدفاتر املحاسباتية، املتعلقة بالوضعية املالية للحزب، وتحرير تقرير 

حفظ حق املدعي في اإلدالء بمستنتجاته  مفصل بذلك للرجوع إليه عند الحاجة، مع

 بعد الخبرة.

وحيث أسس املدعي طلبه على الوسيلة املستمدة من أحقيته في تسلم جميع 

الوثائق التي كانت بحوزة األمين العام السابق لحزب اإلصالح والتنمية، حتى يتسنى 

 إلى اآلن. 2001له إعداد تقريره املالي عن الفترة من 

ل القضائي للمملكة بعدم االختصاص النوعي للبت في وحيث دفع الوكي

الطلب، لكون النزاع ينحصر بين أشخاص القانون الخاص، وهو بذلك يخرج عن 

 والية املحكمة اإلدارية.

 عن ذلك، فإن قواعد االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية تعد 
ً
وحيث فضال

 للمادة 
ً
، وعلى املحكمة املعروض 41.90من القانون رقم  12من النظام العام، وفقا

.
ً
 عليها النزاع أن تثيرها تلقائيا

دارية محدد على سبيل الحصر باملادة الثامنة إل وحيث إن اختصاص املحاكم ا

وبالقوانين الخاصة األخرى ذات الصلة، ولذلك يخرج عن  41.90من القانون رقم 

املجاالت  نظرها كل نزاع غير مسند إليها بشكل صريح بموجب نص قانوني، وضمن

التي أقر االجتهاد القضائي اختصاص القضاء اإلداري بشأنها. وبالرجوع للملف، 
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يتبين أن الدعوى موجهة ضد شخص ذاتي، والنزاع قائم بين شخصين من أشخاص 

القانون الخاص، حول مسائل تتعلق بتسيير الحزب السياس ي املذكور أعاله، بصفته 

، وهي بذلك غير 
ً
 خاصا

ً
 معنويا

ً
مندرجة ضمن أي من أصناف النزاعات شخصا

 عن تحقيق 
ً
، فضال

ً
 عاما

ً
 معنويا

ً
اإلدارية، التي يتعين أن يكون أحد طرفيها شخصا

 للقضاء اإلداري، خاصة أن 
ً
باقي الشروط األخرى التي تجعل االختصاص مسندا

لألحزاب السياسية حدد على سبيل الحصر اختصاص  29.11القانون التنظيمي رقم 

إلدارية بشأن النزاعات املثارة في إطاره، من قبيل بطالن تأسيس الحزب، املحاكم ا

بطلب من وزير الداخلية، ولم يتضمن أي مقتض ى ُيسند لها االختصاص بخصوص 

النزاعات القائمة بين أعضاء الحزب أو أجهزته املسيرة، بشأن أمور داخلية، األمر 

ة هي املختصة بالبت في النزاع، الذي يجعل املحكمة االبتدائية ذات الوالية العام

 عن عدم اندراجه ضمن 
ً
لكون طرفاه شخصين من أشخاص القانون الخاص، فضال

مجال االختصاص النوعي إلحدى املحاكم املتخصصة، املحدد بنصوص خاصة 

تشكل استثناًء من االختصاص العام للمحاكم العادية، مما يتعين معه الحكم بعدم 

 بالبت في الطلب. اختصاص املحكمة اإلدارية
ً
 نوعيا

 ملقتضيات القانون رقم 
ً
 املحدث للمحاكم اإلدارية. 41.90وتطبيقا

 لهذه األسباب

:
ً
، وحضوريا

ً
 حكمت املحكمة اإلدارية بجلستها العلنية، ابتدائيا
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 بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، مع حفظ الحق في البت في الصائر. 

لقاض ي، في جميع األحوال، موظف عام، وعلى هذا األساس نتوصل إلى أن ا

ينفذ أمر القانون، ويجتهد لتنزيل نصوصه على الوقائع املعروضة عليه، إن اجتهد 

وأصاب فبها ونعمت، وإن أخطأ فهو بشر يعتريه النقص وال يسلم من الخطإ والزلل. 

 ألن القاض ي موظف عمومي: "فيكفي أن يكون املوظف العام 
ً
ونتيجة لذلك، اعتبارا

 ملا أمرت به القوانين، أو ملا اعتقد أن ق
ً
د اعتقد، بحسن نية، أنه قام بالعمل تنفيذا

إجراءه داخل في اختصاصه، وأن يثبت أن اعتقاده هذا مبني على أسباب معقولة، 

، ألنه لم 
ً
وأنه لم يقدم على العمل إال بعد التثبت والتحري، حتى يكون عمله مشروعا

   21للرجل العادي".ينحرف به عن السلوك املألوف 

 لذلك، إذا
ً
 78و 77كان األمر يتعلق بخطٍإ، ينطبق عليه مدلول املادتين  وتبعا

، يسأل عنه بصفة 
ً
افا ق.ل.ع، فتلك مسألة أخرى، تجعل سلوك القاض ي انحر

 يتحمل
ً
، يجعلها متبوعا

ً
 عموميا

ً
تابع فيه إدارة العدل، باعتبارها مرفقا

ُ
 شخصية، وت

 ، بعد ذلك، الرجوع على التابع.أخطاء التابع، وتستطيع

، محل التعليق املاثل، 2489وإذا كانت املحكمة اإلدارية بالرباط، في الحكم رقم 

 على أن 
ً
قد تجاوبت مع الطرف املدعى عليه، وحكمت بعدم اختصاصها تأسيسا

                                                           
، الجلد األول: نظرية االلتزام بوجه 1964، دار النهضة العربية، القاهرة .شرح القانون المدني الوسيط فيعبد الرزاق السنهوري:  - 21

مؤرخ في ، ال757/4/1/2005، الصادر في الملف اإلداري، عدد 46. وانظر الحكم رقم 792، ص533عام، مصادر االلتزام، البند 

نشاط  "أن مسؤولية رئيس كتابة الضبط تنتج عن مهامه اإلدارية، وتندرج ضمن، الذي قضت فيه محكمة النقض 2009يناير  7

لدعوى، دون سابق االمرفق العام، وال يمكن بهذه الصفة الحكم عليه بالغرامة التهديدية تلقائيا ، على نحو ما ورد بمقال افتتاح 

فض طلب الحكم و على الجهة التي يميل لفائدتها. يكون بذلك الحكم المستأنف في محله جزئيا ، في ما قضى به من رالحكم عليه أ

سلة دالئل ، سلمجلة الحقوق، منشورات 2012إلى سنة  2008التوجهات األساسية لمحكمة النقض، من سنة . )بالغرامة التهديدية"

 (.79ص ،2013، 4األعمال القضائية، الجزء الثاني، 
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"التعويض عن االعتقال الذي تعرض له املدعي، بناء على حكم قضائي: يخرج عن 

اإلدارية النوعي"؛ فإن املحكمة اإلدارية بفاس لم يعترها أي حرج  اختصاص املحاكم

 
ً
 يكاد يكون كليا

ً
في اإلعالن عن التصريح باختصاصها النوعي، في دعوى تتشابه تشابها

مع النازلة التي نظرت فيها املحكمة اإلدارية بالرباط، وأيدتها في ذلك محكمة 

ام، قضاها، بتهمة تكوين النقض، وتتعلق بشخص حكم عليه بالسجن ستة أعو 

عصابة إجرامية، والسرقة بالسالح، وعرقلة سير القطار؛ غير أن غرفة الجنايات، 

بمحكمة االستئناف بفاس، اقتنعت براءته من التهم املنسوبة إليه، فحكمت بتبرئة 

ساحته. وبناء على قرار محكمة الجنايات، أقام دعوى، لدى املحكمة اإلدارية بفاس، 

التعويض عن الضرر الذي لحق به، من جراء خطٍإ قضائي، واجهه الوكيل يطلب فيها 

القضائي للملكة بالدفع بعدم االختصاص النوعي للمحكمة اإلدارية، ردته عليه 

 للفصل في الطلب. وعندئذ، جرى 
ً
املحكمة املذكورة، وصرحت بأنها مختصة نوعيا

 لتالي:الطعن بالنقض، الذي فصلت فيه محكمة النقض على النحو ا

"لكن، حيث إن النزاع ناش ئ عن طلب تعويض، من جراء اعتقال املدعي ملدة 

من  8تفوق ست سنوات، ثم صدر قرار من غرفة الجنايات بتبرئته، وأن الفصل 

، املحدث للمحاكم اإلدارية، يمنح االختصاص لهذه املحاكم، 41-90القانون رقم 

ا أعمال ونشاطات أشخاص للبت في دعاوى التعويض عن األضرار التي تسببه
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القانون العام، والحكم املستأنف، ملا انتهى إلى ذلك، كان في محله، وواجب 

   22التأييد".

 بين وقائع النازلة التي فصلت 
ً
وكما تقدمت اإلشارة، فإن التشابه يكاد يكون كليا

ماي  6، الصادر في 2489فيها املحكمة اإلدارية بالرباط، وأصدرت في شأنها الحكم رقم 

، وبين تلك التي نظرت فيها املحكمة اإلدارية بفاس، وأيدت محكمة النقض 2014

، مع 2013فبراير  14، املؤرخ في 150الحكم الصادر عنها فيها، بموجب القرار رقم 

بعض االختالفات الجزئية، التي التؤثر في ش يء في جوهر النزاع، ذلك أن األمر يتعلق، 

تعويض عن األضرار الناتجة عن عقوبة سالبة للحرية، في النازلتين، باملطالبة بال

توصلت محكمة اإلحالة إلى أن املدعي بريء من الفعل الجرمي، الذي استوجب 

اإلدانة؛ غير أنه، في نازلة املحكمة اإلدارية بالرباط، لم تتجاوز مدة تنفيذ العقوبة 

ملحكمة سنتين، في حين تعدت ست سنوات بالنسبة للنازلة التي عرضت على ا

اإلدارية بفاس. ومن ناحية ثانية، كانت األفعال التي أدين بسببها املدعي، في نازلة 

فاس، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة بالسالح، وعرقلة سير قطار، بينما 

كانت في نازلة الرباط تهم االرتشاء، وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط، 

من ناحية ثالثة، لم يتضمن الحكم باإلدانة، الصادر  مقبول لدى مكتب الصرف. ثم،

في فاس، أي إشارة لعقوبة مالية، على العكس من نازلة الرباط، حيث تقرر الحكم 

( درهم، وذعيرة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير 1000بغرامة قدرها ألف )

                                                           
، الغرفة نشرة قرارات محكمة النقض ،2013فبراير  14، بتاريخ 12/4/1/2013ر في الملف اإلداري عدد ، الصاد150القرار عدد  - 22

 .101، ص2013، 3، السلسة 12اإلدارية، الجزء 
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 ( درهم،715.500املباشرة، قيمتها سبعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة )

، في 
ً
ومصادرة األجهزة املحجوزة لصالح الخزينة العامة، ومصاريف الدعوى. وأخيرا

الوقت الذي طلب فيه املدعي، في نازلة فاس، التعويض عن الخطإ القضائي، وحصر 

( ألف درهم، كان مقدار التعويض املطلوب في 15.000قيمته في مبلغ خمسة عشر )

( درهم، أي ما يساوي باللغة 11.000.000نازلة الرباط قد بلغ أحد عشر مليون )

( سنتيم. عالوة على املطالبة 1.100.000.000املغربية الدارجة: مليار ومائة مليون )

 بجعل نفقات ومصروفات الدعوى على عاتق املدعى عليه. 

ولقد بين أن الفارق الزمني بين التاريخ الذي صدر فيه حكم محكمة النقض، 

مت فيه املحكمة اإلدارية بالرباط، وأصدرت فيه الحكم ، والتاريخ الذي حك150رقم 

، هو فارق ضئيل، بالنظر للظروف التي تصدر فيها األحكام واملدد التي 2489رقم 

 14يستغرقها الفصل في النوازل؛فالحكم الصادر عن محكمة النقض يرجع إلى 

، بمعنى 2014ماي  6، والحكم الذي صدر عن محكمة الرباط كان بتاريخ 2013فبراير 

. ويبدو أنها مدة 16أن األمد الفاصل بين تاريخي الحكمين اليتجاوز ستة عشر )
ً
( شهرا

 لكي يتمكن قضاة املحكمة اإلدارية بالرباط واملفوض امللكي لديها من 
ً
كافية تماما

، الصادر عن الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا، 150العلم واالطالع على الحكم رقم 

من الدستور، وأساسه  122لعميق ملضمون النص الوارد في املادة ومن االستيعاب ا

آفاقه، وهو نص دستوري، يعبر عن السياسة العامة للدولة، ويؤكد،  وفلسفته و

بصورة جلية ناصعة، عن إصرار اململكة املغربية على مواصلة االنخراط في املجهود 
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االرتقاء باملجلس الوطني العام الذي بدأته الدولة بإحداث هيئة العدل واملناصفة، و 

لحقوق اإلنسان إلى مرتبة هيئة دستورية، تقريرية، وقطع أشواط مهمة في درب خطة 

 إصالح العدالة.

ويبدو أن االختالف بين التوجه الذي سارت فيه محكمة النقض واملسار الذي 

 سلكته املحكمة اإلدارية بالرباط، هو نموذج لصور أخرى من االختالف بين املحاكم،

يقتض ي، وال شك، تدخل املحكمة العليا، بوجه خاص، في شخص الغرف املدنية 

 والجنائية واإلدارية، لتوحيد االجتهاد في هذا املوضوع، والعمل على تحقيق املساواة

بين املتقاضين الذين يرفعون دعاوى للمطالبة بالتعويض عن خطٍإ قضائي، لجبر 

 الضرر الناتج عنه.

اختطته الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض، بمقتض ى  هذا، وإن املسلك الذي

، هو الذي أعادت التأكيد على التمسك به في 2013فبراير  14، املؤرخ في 150القرار 

يناير  28، بتاريخ 4152/4/1/2015، الصادر في امللف اإلداري  عدد 98القرار رقم 

 جاء فيه: 2016،23

ة كل متضرر من خطٍإ قضائي في ، أحقي122"ملا أقر دستور اململكة، في املادة 

 عن هيمنة 
ً
الحصول على تعويض تتحمله الدولة؛ فإنه يكون بذلك قد أقر تراجعا

                                                           
ن النشاط القضائي". ة عولية الدول. وانظر، في الفقه: عبد القادر باينة: "مبدأ عدم مسؤ135، ص81، العدد مجلة قضاء محكمة النقض - 23

. حاكم اإلداريةالقضاء اإلداري المغربي على ضوء القانون المحدث للم؛ عبد هللا حداد: 66، ص138، العدد مجلة القضاء والقانون

يدة، الجد . مطبعة النجاحالقضاء اإلداري، دعوى القضاء الشامل؛ أمينة جبران البخاري: 25، ص1994منشورات عكاظ، الرباط، 

دث للمحاكم مقاضاة الشخص المعنوي في إطار القانون المح؛ عبد الوهاب رافع و بلها شمسي عزيز: 121، ص1994الدار البيضاء، 

 .65، ص1995. المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، اإلدارية
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، والتي كانت إمكانية 
ً
مبدإ عدم املسؤولية عن النشاط القضائي، الذي كان سائدا

مخاصمة القضاة عن أخطائهم الشخصية، املحصورة بصريح النص، تشكل أحد 

ن مرفق العدالة يتوخى باألساس تحقيق العدالة وإحقاق استثناءاته. وملا كا

الحقوق، وأن املشرع لم يحدد، في ظل املبدإ الدستوري األسمى، املشار إليه أعاله، 

الجهة القضائية املختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطإ املنسوب إلى نشاط 

 في طلبات التعويض املرفق املذكور؛ فإن املحاكم اإلدارية، باعتبارها املختصة نوع
ً
يا

 للمادة 
ً
من القانون رقم  8عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، طبقا

 لذلك، بالبت في طلبات التعويض املنسوب إلى 41.90
ً
، تكون هي املختصة، تبعا

، وواجب التأييد".
ً
، والحكم املستأنف بذلك يكون صائبا

ً
 مرفق العدالة أيضا

حكم الصادر عن املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد ومما يسترعي االنتباه أن ال

، اليتناقض وحسب مع حكم املحكمة اإلدارية بفاس، املؤيد بالقرار الصادر 2489

؛ ولكنه 2013فبراير  14، املؤرخ في 150عن الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض رقم 

، بشكل صارخ، مع حكم آخر صدر بدوره عن املحكمة اإلدارية ب
ً
الرباط، يتعارض أيضا

-12-613ذاتها، قسم القضاء الشامل، كذلك، ولكن بهيئة أخرى، في امللف عدد 

ماي  6، املؤرخ في 2489، أي قبل صدور الحكم رقم 2013ماي  23، بتاريخ 2012

. أعلنت فيه 2014
ً
عما  -2013ماي  23أي حكم –، بحوالي سنة إال خمسة عشر يوما

 يلي:



 

  

 51 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

 "إن مرفق القضاء، وما يتفرع عنه م
ً
ن جهاز النيابة العامة، املعتبر دستوريا

افق العمومية للدولة، شأنه شأن باقي اإلدارات  هيئة قضائية، وباعتباره من املر

العمومية، يخضع لقواعد املسؤولية اإلدارية، على افتراض ثبوتها. وال يحد من 

املسؤولية أو يلغيها، من حيث املبدأ، استقالل القضاء، أو خصوصية األعمال 

القضائية. آلن السلطة القضائية ليست فوق املحاسبة أو املساءلة، طاملا أن 

الشرعية، أو املشروعية، هي عماد املؤسسات وحصنها األساس ي، لخضوع الجميع 

 في الفصل 
ً
ملقتضياتها، حاكمين ومحكومين، وواجب املحاسبة ، املكرس دستوريا

حماية لحقوق املتقاضين، ، هو املحك األصلي إلثبات وجودها وفعاليتها، 154

 لألمن القانوني والقضائي.
ً
، وصونا

ً
 لقواعد سير العدالةـ املكرسة دستوريا

ً
 وضمانا

 على مقتضيات املدة 
ً
 على ما ذكر، وتأسيسا

ً
من الدستور،  122وحيث، ترتيبا

حق كل من تضرر من خطإ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله "الناصة على 

، املحدث للمحاكم اإلدارية، 41.90امنة من مقتضيات القانون ، واملادة الث"الدولة

ا استقر عليه قضاء الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض )قرار عدد  ، وتاريخ 150وملِّ

، منشور بموقع العلوم القانونية 2013-1-4-12، ملف إداري عدد 14/2/2013

ائي للمملكة؛ يتعين االلكتروني(، وذلك في نازلة كان الطاعن فيها السيد الوكيل القض

، للنظر في الطلب، دون حاجة ملناقشة 
ً
التصريح باختصاص املحكمة اإلدارية، نوعيا

         24جريمة الدفع".

 م بحمد هللات                                                                                            

 

 

                                                           
، مجلة الحقوقت القانونية، منشورا . سلسلة المعارفسنة على إحداث المحاكم اإلدارية بالمغرب 20، أصول المنازعات اإلدارية - 24

 .322، ص2014، دار نشر المعرفة، الرباط، 24اإلصدار 
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 قــز مــحـمــد أقـــريـــ. د 

 القــانون العــام احلقوق ختصص دكــتور يف 

 إطــار بوزارة الـــداخـليــة.
 

 

: السياسية، اإلقتصادية، رات والتحوالت التي مست امليادينإن التطو  

جتماعية والثقافية للنظام املغربي، وكذا ضرورة مسايرة الرهانات والتحديات اإل 

التي بات يطرحها موضوع التدبير الترابي/أو املجالي في إطار بعده املرتبط بمقومات 

الحكامة، كلها تغييرات إلى جانب مسلسل الالمركزية ببالدنا بكل تجلياته السلبية 

قاش العمومي والرسمي مبني على مقاربة جديدة وااليجابية طرحت نوعا آخر من الن

للمجال أو التراب ترتكز أساسا على جوهره السياس ي واالقتصادي كعناصر رئيسية 

لإلحاطة باألهداف املتوخاة، ومن أهمها : إعادة ترتيب عالقة املركز باملحيط، وفق 

بية مقاربة تشاركية ونقاش علمي وازن، واسع ورصين يستحضر الخصوصيات املغر 

واألشواط التي قطعتها مؤسسة الجهة ببالدنا ارتباطا باملسألة الديمقراطية 

 ومستوى نضجها الستيعاب كل اآلليات الديمقراطية.



 

  

 53 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

 احملور األول : مقترح احلكم الذايت : الضوابط واالختصاصات 

إن املبادرة املغربية بشأن الحكم الذاتي في أقاليمنا الصحراوية، تعبير صريح 

لتزام املغرب وتشبثه بإيجاد حل سياس ي سلمي متفاوض بشأنه لنزاع يجسد ا

الصحراء. إذ أن هذه املبادرة تتضمن الخطوط العريضة، على أساس أن التفاصيل 

املرتبطة بها ستكون موضوع نقاش وتفاوض بين األطراف. وما سيتم االتفاق حوله 

تفتاء حر، سيكون بين هاته األطراف، سيتم عرضه على السكان املعنيين في اس

بمثابة ممارسة للحق في تقرير املصير بالنسبة للسكان الصحراويين، وفقا ملقتضيات 

الشرعية الدولية، ميثاق األمم املتحدة وبناء على قرارات الجمعية العامة ومجلس 

فاملبادرة في عمقها، توفيق مهم وناجح من قبل املغرب بين خيار الحكم  25األمن.

حق تقرير املصير الذي تضمنه املبادرة من خالل آلية االستفتاء الذاتي املوسع، و 

 الذي يشارك فيه كل الساكنة املعنية باألمر.

وزيادة على ذلك، فاملقترح املغربي، تعبير عن حسن نية اململكة في طي وتجاوز 

هذا النزاع بشكل نهائي ال رجعة فيه بناء على حل متفاوض بشأنه يحظى بقبول كل 

اع. وبعيدا عن كل املزايدات السياسية والحسابات املصلحية الضيقة، أطراف النز 

يجب اإلقرار بكون املبادرة املغربية بشأن الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، خلقت 

                                                           
خريف  6ية والتنمية، عدد هو: "الجهوية الموسعة وآفاق الحكم الذاتي باألقاليم الصحراوية"، المجلة المغربية للسياسات العمومية، الجأحمد مفيد 25

 .32: ، ص2010
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الحدث داخل أروقة األمم املتحدة، واعتبرت نقلة نوعية وخطوة حقيقية في تاريخ 

 هذا النزاع املفتعل. 

 النقطة الحادية عشرة من هذه املبادرة على أن : وفي هذا السياق، تنص

"املشروع املغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات األمم املتحدة ذات 

افيا  الصلة، ومن األحكام الدستورية املعمول بها في الدول القريبة من املغرب جغر

 26وثقافيا".

 ح الحكم الذاتي ؟فما هي الضوابط القانونية الالزمة واألحكام الدستورية ملقتر 

املطلب األول : الضوابط القانونية الشاملة املؤطرة ملبادرة احلكم 

 الذايت

بناء على االعتبارات السالف ذكرها، والتي جعلت من هذه املبادرة بأنها جدية 

وذات مصداقية، فقد تفاعل معها املجتمع الدولي دوال ومنظمات، منوهة بأهميتها 

 مية إلى املض ي قدما بالعملية في اتجاه التسوية وفتح آمالوجرأتها لحل النزاع والرا

 جديدة لتنمية املنطقة وتكريم سكانها وبناء اتحاد مغاربي قوي ومنسجم.

 

 

                                                           
 .95: هة الصحراء، المرجع السابق، صلمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجالنقطة الحادية عشرة من ا 26
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 الفرع األول: ظوابط القانون الدويل  

أمام هذه النقطة بالضبط، السيما قرارات مجلس األمن والجمعية العمومية، 

ز أنظمة الحكم الذاتي عن أنظمة الجهوية ذات باعتبارها محددات دولية، تتمي

 27الطبيعة السياسية بمختلف أصنافها ودرجاتها.

. فهذا 2007في أبريل  1754وفي هذا اإلطار سنستحضر قرار مجلس األمن عدد 

القرار جاء بعد تقديم املغرب لهذه املبادرة للسيد األمين العام لألمم املتحدة. وهو 

الديناميكية الجديدة التي خلقها املغرب باقتراحه ملبادرة  القرار الذي جاء في سياق

الحكم الذاتي كمنطلق وأساس لحل النزاع الذي طال أمده وتزايدت انعكاساته 

 1754السلبية على كل دول املنطقة ودول جنوب الصحراء. فديباجة هذا القرار 

ته يتضح جليا أنه تحمل بصمات املبادرة املغربية، ومن خالل القراءة املتأنية لفقرا

جاء أكثر إنصاتا للتحول الذي أحدثه املغرب. فعلى الرغم من قيام جبهة البوليساريو 

إال أن األمر  2007أبريل  10على عجل بتقديم مقترحاتها بين يدي األمين العام بتاريخ 

لم ينطل كثيرا على مجلس األمن الدولي الذي أدرك بعمق أن املشروع املغربي يشكل 

مدروسا ومتكامال يجب تشجيعه وتثمينه. وهو ما عبر عنه املجلس من خالل تحوال 

إعالنه بارتياحه للمبادرة املغربية لكونها جدية وذات مصداقية تهدف إلى املض ي 

                                                           
التنمية، العدد ، الجهوية والجهويات السياسية الموسعة"، المجلة المغربية للسياسات العموميةالقانونية لنموذج الحكم الذاتي و : الضوابطإدريس جردان 27

 .64: ، ص2010، خريف 6
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قدما بالعملية نحو التسوية، مقابل اكتفائه باإلشارة بشكل عرض ي إلى مقترح جبهة 

جس إقرار مجلس األمن لصيغة تعبر البوليساريو. وهي اإلشارة التي تدخل تحت ها

 عن نوع من التوازن كآلية إلرضاء كافة األطراف.

فهذا القرار أنهى صالحية مخطط بيكر الثاني أو ما كان يعرف "بخطة سالم من 

أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" حيث أقر على أن املبادرة املغربية تعد 

 .2003بحث جدي عن حل يتجاوز مشروع بيكر 

وقد نصت النقطة السابعة والعشرون من املبادرة املغربية على وجوب أن 

يكون نظام الحكم الذاتي موضوع تفاوض، ويطرح على السكان املعنيين بموجب 

استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا االستفتاء، طبقا للشرعية 

مارسة حرة لحق الدولية وميثاق األمم املتحدة ومجلس األمن، والذي يشكل م

السكان في تحقيق مصيرهم. ومفهوم السكان املعنيين يضم سكان الداخل وساكني 

املخيمات. وذلك من خالل إشارة املبادرة املغربية على ضمان عودتهم وسالمتهم 

 ليقولوا كلمتهم بحرية. 28وكرامتهم،

ام فهذه املعطيات مجتمعة تبرز مدى مشروعية مبادرة الحكم الذاتي في االنسج

مع الفكر االستراتيجي للمنظمات الحكومية الدولية التي عبرت عنه مجموعة من 

التقارير املشخصة للوضعية غير الالئقة لتجمع بلدان املغرب العربي في سلم الترتيب 

                                                           
ية والتنمية سلسلة من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي بجهة الصحراء، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحل 03النقطة  28

 .98، ص:2010، الطبعة األولى 225"نصوص ووثائق"، الجهات والجهوية في القانون المغربي والقانون المقارن، عدد 
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الدولي على أساس مؤشرات التنمية والتي من بين عواملها تضييع فرص االندماج 

تعطيل دور هذا التجمع اإلقليمي داخل محيطه والتأهيل الحقيقي للمنطقة، نتيجة ل

الجيوستراتيجي، بفضل نزاع ال يخدم سوى ثقافة التشتت والبلقنة واالنغالق وسط 

محيط دولي ال يؤمن سوى بقوة التكتالت اإلقتصادية الكبرى الحكومية وغير 

 29الحكومية الجهوية كما هو الشأن بالنسبة للتجربة األوروبية في هذا امليدان.

 : الضوابط الدستورية والقانونية لفرع الثاينا

إن الخوض في هذه الضوابط الداخلية، يقرب أكثر بين نماذج الحكم الذاتي 

وال جدال في أن كافة الدول ترتكز في وضع دساتيرها على  30والجهويات السياسية.

عدة مبادئ مؤسسة ألي نظام أو أي مجتمع. هذا باإلضافة إلى كون الضوابط 

نية هنا تؤخذ بمعناها الضيق من خالل املؤسسات التشريعية املختصة في القانو 

 مناطق وجهات الحكم الذاتي.

فعلى مستوى الضوابط الدستورية، نجد رزنامة من املبادئ األساسية املتمثلة 

في: السيادة، الوحدة والشرعية. والتي تجدر اإلشارة بصددها إلى أن طريقة تفصيلها 

لدستوري تنبني على تقنيات تختلف من نظام سياس ي آلخر ومن وتهيئتها في النص ا

دولة ألخرى انطالقا من اختيارها لنوع الجهوية بمختلف درجاتها أو لنظام الحكم 

                                                           
29 L'Autonomie des collectivités territoriales en Europe : une source potentielle de conflits ? Texte réunis par hèlène 

PAULAIT ? presses universitaires de limoges . 
لة الالمركزية "، سلس: محمد الغالي : "المبادرة المغربية بشأن تخويل إقليم الصحراء حكما ذاتيا على ضوء أهم التجارب الدولية المقارنةوارد عند

إلدارة الترابية، العدد ، الجهوية الموسعة بالمغرب )أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ؟(، سلسلة الالمركزية وا6واإلدارة المحلية، العدد 

 .154، طوب بريس، الرباط، ص : 2012، الجهوية المتقدمة بالمغرب رهان للحكامة التشاركية، الطبعة الثالثة، 19
 .65: إدريس جردان: مرجع سابق، ص 30
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الذاتي بمختلف نماذجه وأشكاله وذلك في ارتباط وثيق باملؤثرات السياسية على 

 م الظرفية.ياق التاريخي الذي يحكاملستوى الداخلي والدولي وعالقة بالس

 مبدأ السيادة  الفقرة األوىل:

في هذا اإلطار، يشكل مفهوم الشخصية املعنوية الدولية دورا بارزا، حيث هذه 

ز الدولة الفيدرالية عن نظيراتها هي التي تمي -الشخصية املعنوية الدولية–األخيرة 

وعات الكنفدرالية واملوحدة البسيطة التي قد تكون دولة الجهات أو دولة املجم

املستقلة. حيث أن االلتزام الدولي يتطلب التوضيح الدقيق للمخاطب هدفا في 

 تحديد أمثل للمسؤوليات.

وعلى هذا األساس، فالدولة املغربية هي املؤهل الوحيد للتعبير الخارجي عن 

الشخصية الدولية في ميدان العالقات الدولية محتفظة باختصاصاتها كاملة في 

لسيادة وخاصة ميدان الدفاع، العالقات الخارجية، مجاالت من قبيل : ا

 31واالختصاصات الدستورية والدينية لجاللة امللك أمير املؤمنين.

وهي املقتضيات التي جاءت مفصلة على نحو أفضل من خالل الحديث عن 

 التي حددت في : 32مسألة االختصاصات الحصرية للدولة،

 طني والعملة.مقومات السيادة، السيما العلم والنشيد الو  -

                                                           
 .94النقطة السادسة من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، المرجع السابق، ص :  31
 .96النقطة الرابعة عشرة من نفس المبادرة، نفس المرجع، ص :  32
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املقومات املرتبطة باالختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته  -

أمير املؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات 

 الفردية والجماعية.

 األمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية. -

 العالقات الخارجية. -

 النظام القضائي للمملكة. -

 مبدأ الوحدة ة: الفقرة الثاني

ومن مكوناته الجوهرية وعناصره الرئيسية : وحدة األمة ووحدة الحقوق 

 والحريات.

فوحدة األمة : مبدأ أساس ي تتضمنه كافة الدساتير، ويهدف إلى التوفيق بين  -

أي مختلف أشكال وصور نظام –احترام استقاللية الجهات اإلدارية والسياسية 

لدولة وعدم املساس بها. إنه بعبارة أوضح يفيد ذاك وبين سيادة ا -الحكم الذاتي

املتينة  33النجاح والتوفيق في تدبير التنوع واالختالف في إطار الوحدة القوية،

 والصلبة.
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فهذا املبدأ العام، تنص عليه مختلف الدساتير. حيث نجد التجربة اإليطالية، 

بة أو فيدرالية. دولة بسيطة وموحدة وليست دولة مرك 34والتي هي بنص الدستور 

حيث ينص الفصل الخامس من الدستور اإليطالي على أن : "الجمهورية واحدة ال 

تتجزأ، تعترف وتشجع االستقالل الذاتي املحلي، وتحقق بالنسبة للمصالح التابعة 

للدولة أوسع مدى من الالمركزية اإلدارية، وتكيف مبادئ ومناهج تشريعاتها مع 

 والالمركزي".ضرورات االستقالل الذاتي 

وقد أرس ى الدستور اإليطالي كذلك، قواعد الدولة التنظيمية على نوعين من 

الوحدات : وحدات تتمتع بالالمركزية اإلدارية، ووحدات تتمتع بالحكم الذاتي. حيث 

الوحدات األولى ال تثير أي إشكال قانوني، فهي وحدات إدارية المركزية ضمن تنظيم 

في حين الثانية لم يعطيها الدستور أي وصف قانوني، إداري المركزي كالسيكي. 

وبالتالي فهي ليست أكثر من وحدات محلية تتمتع بنوع من الحكم الذاتي حسب نص 

الدستور. فهي وحدات المركزية تتجاوز نطاق الالمركزية اإلدارية دون أن تصل إلى 

تض ى الفصل حد الالمركزية السياسية. إنها جهات ذات نظام خاص تم إحداثها بمق

 35، وعددها خمس جهات.1948من الدستور اإليطالي لسنة  116

 ومن تجليات مبدأ وحدة األمة ضمن املبادرة املغربية للحكم الذاتي، نجد :

 وحدة السلطة التأسيسية. -

                                                           
34 Extrait de la constitution ITALIENE ; in REMALD, Série thèmes actuels, N°8, 1996, p p : 172-177. 

، ص : 2005عة، يونيو توفيق منصوري : "النموذج اإليطالي للجهوية"، المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية عدد خاص، السنة الراب 35

145. 
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ووجود مؤسسة تمثيلية على املستوى املركزي، حيث تمثل ساكنة جهة  -

ملؤسسات الوطنية وأن الحكم الذاتي للصحراء في البرملان وبباقي ا

 36تشارك في كافة االنتخابات واالستحقاقات الوطنية.

حدة الحقوق والحريات : إن املبادرة املغربية املتعلقة بمنح الحكم الذاتي و  -

ية ألقاليم الصحراء املغربية، ليست غاية في حد ذاتها. إنها آلية إلثبات احترام الشرع

مقراطية املحلية، وأخيرا هي ضمانة لتكريس الدولية، ووسيلة إلقرار وتعزيز الدي

 وحماية حقوق وحريات املواطنين املغاربة في جهة الصحراء.

فاملبادرة تهدف إلى تكريم املواطن الصحراوي، وتمتيع ساكنة الجهة بكافة 

الضمانات التي يكفلها الدستور املغربي في مجال حقوق اإلنسان، وكما هي متعارف 

 37عليها دوليا.

ذا األساس نجد التجربة اإلسبانية في هذا املجال، وعلى مستوى وعلى ه

دستورها باعتباره أسمى القوانين، ينص على عدم السماح ألية جماعة مستقلة أو 

ألي إقليم يتمتع باالستقالل الذاتي أن يميز نفسه بناء على اعتبارات من قبيل : 

قتصادي واالجتماعي أو الحجم الجغرافي، التعداد السكاني، أو نظرا للمستوى اال

منه الذي  139لخصائصه الثقافية. وقد أكد ذلك في العديد من أحكامه، كالفصل 

يقر على أن جميع اإلسبان لهم نفس الحقوق والواجبات على التراب الوطني، وال 

                                                           
 .97وض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص : النقطة الثامنة عشرة من المبادرة المغربية للتفا 36
 النقطة الخامسة والعشرون، من نفس المبادرة، نفس المرجع. 37



 

  

 62 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

يا بناء على يمكن ألي سلطة أن تحد من ذلك أو تقر بالتمييز بين مواطني إسبان

 انتماءاتهم الجهوية.

 مبدأ الشرعية الفقرة الثالثة :  

ارتبطت راهنية الحكم الذاتي في التجارب الدستورية املقارنة، بإنتاج املشروعية 

افقات بين السلطة املركزية المتصاص النزعة االستقاللية  السياسية بناء على تو

للمجاالت الهامشية وبناء حدود وطنية ذات طبيعة قومية تضمن استمرارية الهوية 

 38ألمة املكونة للمجال الترابي.وا

فمبدأ الشرعية يعد مبدأ محوريا في بناء أواصر التماسك داخل أية دولة أو 

مجتمع وأمة. وينبني باألساس على فكرة جوهرية محتواها ضرورة احترام األدنى 

لألعلى سواء كمؤسسات أو كأعمال وتشريعات صادرة عنها، باعتبارها تعكس مقوم 

 دة بناء على درجة سموها وتراتبيتها.من مقومات السيا

 كما أن ملبدأ الشرعية أسس ينبني ويقوم عليها.

 

 

 

                                                           
الجهوية  ،19لعدد ا"،  محمد الغالي : "المبادرة المغربية بشأن تخويل إقليم الصحراء حكما ذاتيا على ضوء أهم التجارب الدولية المقارنة"، 38

 .154ص :  ، طوب بريس، الرباط،2012المغرب رهان للحكامة التشاركية، الطبعة الثالثة، المتقدمة ب
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 أسس مبدأ الشرعية : -أوال  

إن متانة، صالبة وقوة مبدأ الشرعية ترتبط باألساس بوحدة األمة وانسجام 

مصادر الشرعية وتراتبيتها، وروح التعددية السياسية والثقافية وهاجس االندماج 

 س ي واالجتماعي.السيا

فالدستور باعتباره القانون األسمى، على ضوئه تفهم وتفسر التشريعات األخرى 

الالحقة عليه والتي ال يجب أن تتعارض معه. بل أكثر من ذلك أنه بناء على االعتبارات 

السالفة الذكر تظل مسألة استقاللية مناطق وجهات الحكم الذاتي أو الجهات في 

تعارض والتنصيص على مبدأ التجانس واإلنسجام بين بعدها السياس ي ال ت

التشريعات املستقلة ملناطق وسلطات الحكم الذاتي وبين الدستور. وفي هذا السياق 

يجب أن تأتي القوانين واملراسيم التنظيمية واألحكام القضائية الصادرة عن هيئات 

ض ى الذي تنص وهو نفس املقت 39جهة نظام الحكم الذاتي مطابقة لدستور اململكة،

 عليه العديد من أحكام دساتير الدول املقارنة.

ويظل في األخير من الضروري واملؤكد خلق ضمانات مؤسساتية وقضائية كفيلة 

 بحماية هذا املبدأ الضابط واألساس ي.

 ضمانات مبدأ الشرعية : -ثانيا  

 وتتحدد أساسا في :

                                                           
 .97من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص: 24النقطة  39
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 * الضمانة القضائية :

جهوية، التي جعل منها مقترح الحكم الذاتي بمثابة وتتمثل في املحكمة العليا ال

أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، تتولى النظر انتهائيا في تأويل 

قوانين الجهة دون أي إخالل باختصاصات املجلس األعلى للسلطة القضائية 

 40واملحكمة الدستورية.

سباني، إن كان قد اعترف وبالرجوع إلى التجارب املقارنة نجد أن الدستور اإل 

بإمكانية إنشائها  41للجماعات املستقلة التي تتأسس بواسطة الطريقة السريعة،

ملحكمة عليا للقضاء مع احترام ما أسند إلى املحكمة العليا من صالحيات قضائية 

 123هذا عالوة على تنصيص الدستور اإلسباني في فصليه  42على املستوى الوطني.

 مة الدستورية تمارس قضاءها على كافة التراب اإلسباني.على أن املحك 163و

 * ضمانة السلطة العليا :

وتتجسد في تلك اآللية أو املؤسسة السامية التي تتولى اختصاصات وصالحيات 

بهدف ضمان وحدة الدولة وتجانسها. وهذا السمو، ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما 

ار من التوازن املستمر للهيئات هو ضمانة للشرعية وحماية للمؤسسات في إط

                                                           
 من نفس المبادرة، نفس المرجع. 23النقطة  40
دد خاص، السنة الرابعة، يونيو عجماعات المستقلة("، المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية، أحمد السوداني : "النظام الجهوي اإلسباني )ال 41

 .119، ص: 2005
 من الدستور اإلسباني. 152الفصل  42



 

  

 65 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

والقوى وحماية الحقوق والحريات املكفولة للجميع في إطار احترام تام لدولة 

 43القانون واملؤسسات.

وباإلضافة إلى هاته السلطة املركزية السامية، وعلى غرار الكثير من تجارب نظام 

لذاتي أو الجهات الحكم الذاتي التي تحتفظ بضمانة ممثلي الدولة في مناطق الحكم ا

السياسية. فقد أشار مقترح الحكم الذاتي املغربي لجهة الصحراء، إلى تواجد مندوب 

 44للحكومة يزاول اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء.

أما على مستوى الضوابط القانونية، والتي يجب أخذها في هذا اإلطار بمعناها 

نين الصادرة عن األجهزة واملؤسسات الضيق أي الحديث عن التشريع والقوا

 املختصة بهذا الشأن على مستوى تراب جهة الحكم الذاتي.

 وباستقراء مختلف التجارب املقارنة، نجد أنها تتجسد فيما يلي :

 مبدأ االستقاللية : -

إن النظريات الدستورية والسياسية، أضحت تطرح السياسة الترابية العامة 

رسيم املجال الترابي والعمل على تحديث بنياته التقليدية للدولة على أساس إعادة ت

على نحو يضمن استمرارية السلطة السياسية وعدم تجزئة سيادة الدولة. ومن هذا 

املنظور تشكل الجهوية السياسية وأنظمة الحكم الذاتي أرقى مستويات الالمركزية 

 مع اختالفهما في الدرجة، وذلك العتبارين أساسيين :
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 .96جع سابق، ص:من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مر 16النقطة  44
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وجود سلطة جهوية متمايزة عن سلطة الدولة، جراء االعتراف بوجود أوال : 

سلطة مستقلة عن السلطة املركزية، قادرة على أن تمكن النخبة السياسية الجهوية 

 من امتالك سلطة مقابلة، أي سلطة التأثير على القرار السياس ي الترابي.

لسلطة وروح وثانيا، أن مرجعية الحكم الذاتي تستمد مشروعيتها من أصل ا

التعددية السياسية والثقافية. حيث احترام الخصوصية الجهوية وحماية الحقوق 

والحريات الفردية والجماعية ومفهوم املواطنة في بعدها املحلي. هذا إلى جانب رعاية 

  45اللغة والثقافة املحليتين.

ظل  احترام الضوابط الدستورية : وذلك من خالل التزام التشريعات املحلية في -

نظام الحكم الذاتي، بالعمل وفق مقاربة االحترام الكامل للدستور الوطني نصا 

ومضمونا وعلى أساس مقتضياته بعيدا عن التعارض واتفاق الحكم الذاتي الذي 

 قد يكون على شكل ملحق بالدستور أو في صورة مستقلة ومنفصلة عنه.

 احترام السلطة املعيارية : وذلك عبر : -

عداد املالئم والجيد للنظام التشريعي في عالقته بالسلطتين الحرص على اإل 

التنفيذية والقضائية لجهة الحكم الذاتي من جهة أولى، وكذا من ناحية ثانية فيما 

يتعلق باملستوى العمودي بين األنشطة والصالحيات التزاما بالحدود املحلية 

 بصددها.
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تأخذ بعين االعتبار التماش ي كل هذا، في إطار تبني تصور عام للعمل واملمارسة 

أو  la subsidiaritéاملطلق مع السياسات العمومية الوطنية التزاما بمبدأ الفرعية 

الثانوية الفاعلة، الذي تعد ضمنه مسألة سمو املقاربة الترابية جزء ال يتجزأ. والتي 

بمقتضاها يكون كل مستوى ترابي ملزم بأن يعطي أجوبة نوعية ومحددة لتساؤالت 

 46قضايا مشتركة.و 

كما يدخل في إطار احترام السلطة املعيارية األخذ بهرمية التنظيم القضائي في 

اقبة والوقاية، من  شقيه الدستوري واإلداري. عالوة على ضرورة تواجد أجهزة للمر

قبيل : مجلس الضمانات النظامية مهمته السهر على توازن وعدالة األنظمة 

جهزة القطاعية والعاملين بها، وكذا مجلس األساسية ملختلف الهيئات واأل 

للحسابات، والوسيط، ثم املجلس السمعي البصري واملجلس االقتصادي 

 واالجتماعي والبيئي.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه األجهزة يتوفر عليها املغرب، لكن قد يتطلب 

اقع تبني واعتماد نظام الحكم  الذاتي األمر مالءمتها مع الوضع الذي سيفرزه و

 47املقترح.

هذا كل ما يتعلق بالضوابط الدستورية والقانونية لنظام الحكم الذاتي، فماذا 

 عن االختصاصات ؟ 

                                                           
 .831، ص :  0520الطبعة األولى،  محمد اليعكوبي : "المبادئ الكبرى للحكامة المحلية، تأمالت حول الديمقراطية المحلية بالمغرب"، 46
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 املطلب الثاين : مبادرة احلكم الذايت : اختصاصات جهة الصحراء 

تهدف املبادرة املغربية بشأن الحكم الذاتي في جهة الصحراء، وكذا مشروع 

قامة نظام ديمقراطي على أساسه يتولى مواطني الصحراء الجهوية املتقدمة إلى إ

تدبير شؤونهم بأنفسهم عن طريق هيئات ومؤسسات تنص املبادرة على إحداثها. 

وبقراءة محتويات ومضمون هذه املبادرة التي تقدم بها املغرب تلبية للنداءات 

ثي يرتكز الصادرة عن املجموعة الدولية، وهدفا منه في بناء مجتمع ديمقراطي حدا

على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية، نجد العديد من املقتضيات التي تصب في هذا االتجاه. حيث تنص في 

نقطتها الخامسة على أن : "سكان الصحراء سيقومون بإدارة شؤونهم بنفسهم 

ية وتنفيذية وقضائية تتمتع بسلطات بطريقة ديمقراطية من خالل هيئات تشريع

خاصة، وستكون لديهم املوارد املالية الضرورية لتنمية الجهة في كل املجاالت، كما 

 سيكون لهم دور نشيط في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لألمة.

كما يتبين من مقتضيات النقط والفقرات الواردة في مقترح الحكم الذاتي، 

عض الخطابات امللكية في هذا الشأن، بأنه في إطار الحكم الذاتي وكذلك في ب

باألقاليم الصحراوية، سيكون ألبناء الجهة برملان خاص بهم يتشكل من ممثلي جميع 

القبائل الصحراوية الذين ينتخبون بطريقة غير مباشرة، وأعضاء منتخبون من 

ضمان تمثيلية كافية  طرف سكان جهة الصحراء باالقتراع العام املباشر، هذا مع
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ومن بين أهم تجليات الديمقراطية في البنيان القانوني  48للسناء في إطار هذا البرملان.

والسياس ي لنظام الحكم الذاتي، أن السلطة التنفيذية في جهة الصحراء ستكون 

منبثقة من البرملان، حيث سيتم انتخاب رئيس حكومة الصحراء من قبل برملانها، 

 صيبه من قبل امللك.على أن يتم تن

وعليه، فمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به املغرب قد خص جهة الصحراء 

باختصاصات مهمة في مجاالت شتى، كما أبقى على صالحيات واختصاصات حصرية 

 لفائدة الدولة.

 الفرع األول: مبادرة الحكم الذاتي بجهة الصحراء : اإلختصاصات والصالحيات 

م الذاتي جهة الصحراء بعدة إختصاصات، يمارسها لقد خصت مبادرة الحك

سكانها داخل حدودها الترابية ومن خالل هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وفق 

 مبادئ وقواعد الديمقراطية.

 وتشمل هاته اإلختصاصات مجاالت متعددة، السيما :

 اإلدارة املحلية والشرطة املحلية ومحاكم الجهة. -

: التنمية اإلقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع  على املستوى االقتصادي -

 االستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفالحة.
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 ميزانية الجهة ونظامها الجبائي. -

 البنى التحتية : املاء واملنشآت املائية والكهرباء واألشغال العمومية والنقل. -

الرياضة والضمان على املستوى االجتماعي : السكن والتربية والصحة والتشغيل و  -

 االجتماعي والرعاية اإلجتماعية.

 التنمية الثقافية : بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني. -

 49البيئة. -

فمن خالل هاته الرزنامة من الصالحيات واإلختصاصات املوكولة لجهة 

لنظام  الصحراء، يتضح مدى إنسجامها وما هو متضمن في التجارب املقارنة املطبقة

الحكم الذاتي كـ : إسبانيا وإيطاليا. كما أنها جاءت محترمة للضوابط واملعايير 

 الدولية املتعارف عليها في هذا الشأن.

وهناك من ذهب إلى حد اعتبار أن مقتضيات املبادرة املغربية متفوقة كثيرا 

" التي أوصت على وجوب أن تمس اختصاصات Lundمقارنة بتوصيات "لجنة الند 

لجهة، قطاعات : التربية، الثقافة، استعمال لغات األقليات، إعداد التراب املحلي، ا

الثروات الطبيعية، التنمية املحلية، حفظ النظام املحلي، السكن، الصحة 

والخدمات اإلجتماعية والبيئة. في حين استثنت من ذلك مجاالت مهمة جاءت 

بـ : العدل، الجباية، السياحة  متضمنة في صلب املبادرة املغربية، ويتعلق األمر 
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والنقل، والتي جعلت منها لجنة الند إختصاصات مشتركة بين الجهات والسلطات 

 فيما جعلتها املبادرة املغربية إختصاصات ذاتية لجهة الحكم الذاتي. 50املركزية.

فمن هذا املنطلق الراسخ والهادف إلى تمكين سكان الصحراء من تولي تدبير 

م وبشكل ديمقراطي من خالل هيئات تمثيلية تمس السلطات الثالث شؤونهم بأنفسه

األساسية والدستورية وفق تمتعها بصالحيات حصرية قادرة على تحقيق تنميتها 

املحلية على جميع األصعدة واملستويات. فقد حددت املبادرة املغربية، املوارد املالية 

ناتها التنموية في املجاالت التي من شأنها أن تساعدها في تحقيق رها 51الضرورية

اإلقتصادية، اإلجتماعية والثقافية وغيرها. والتي جاءت متنوعة وذات إستقاللية 

وخصوصية محلية، وذلك هدفا في دحض تلك الفرضية القائلة بكون نظام 

الالمركزية في مجمله وبنوعيه اإلداري والسياس ي ما هو إال عبارة عن تحويل لألعباء 

 52ي تحويل لألزمة من البنية الرئيسية إلى الثانوية.املالية وبالتال

 وقد اشتملت املوارد املالية لجهة الحكم الذاتي على :

الضرائب والرسوم واملساهمات املحلية املقررة من لدن الهيئات  -

 املختصة للجهة.

 العائدات املتأتية من استغالل املوارد الطبيعية املرصودة للجهة. -

                                                           
لإلدارة المحلية والتنمية،  جهوية سياسية"، منشورات المجلة المغربية تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب : نحو اعتماد عبد الكبير يحيا : 50

 .421، ص :  2010، الطبعة األولى، 84سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 
 .96من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، مرجع سابق، ص: 13النقطة  51
مغربية للسياسات السياسية اإليطالية كمرجعية إلفراز صيغة مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب"، المجلة ال عبد اللطيف بكور : "الجهوية 52

 .131، ص : 2010خريف  6لجهوية والتنمية، عددالعمومية، ا
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لة من طرف الدولة واملتأتية من املوارد جزء من العائدات املحص -

 الطبيعية املوجودة داخل الجهة.

 املوارد الضرورية املخصصة في إطار التضامن الوطني. -

 عائدات ممتلكات الجهة. -

من خالل هاته املوارد، يتضح انعقاد اإلختصاص لجهة الحكم الذاتي فيما 

ن املبادرة املغربية ذات يخص السياسة الجبائية املحلية. وهو األمر الذي يجعل م

" التي ترفض منح مثل هذا االختصاص Lundمكانة متميزة عن توصيات "لجنة 

للسلطة الجهوية املستقلة أو للجهة املتمتعة بنظام للحكم الذاتي لوحدها، بل تدعو 

 53إلى اقتسام هذا اإلختصاص مع السلطة املركزية املعنية.

هذا الباب، نجد مثال أن املوارد الذاتية  وحتى بالرجوع إلى التجارب املقارنة في

للجهات اإليطالية ال تحتل مكانة تذكر في مجال تمويل النفقات الجهوية، حيث ال 

من املوارد املالية. بل وأكثر من ذلك فإن الجهة ال تتمتع بسلطة  %1تتجاوز نسبة 

جبائية حقيقية بحيث أن تأسيس الضرائب وتحديد أسعارها تتطلب مصادقة 

 54برملان.ال

ليظل في األخير، ورغم ما تتمتع به الجهة في إيطاليا من سلطات تشريعية 

وتنفيذية، إال أن سلطتها الجبائية واملالية تبقى محدودة مما يشكل إنعكاسا على 

                                                           
 .421، الفقرة الثانية. وارد عند عبد الكبير يحيا : مرجع سابق، ص :20رقم  Lundتوصيات "الند"  53
وية المتقدمة بالمغرب، ، الجه19شيد عدنان : "تجربة الجهوية الموسعة بإيطاليا"، سلسلة الالمركزية واإلدارة الترابية، عدد محمد بحيري، ر 54

 . 195، طوب بريس، الرباط، ص : 2012رهان للحكامة التشاركية، الطبعة الثالثة، 
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اقب الجهات من خالل هيمنتها  اإلستقالل الحقيقي للجهات. فالدولة املركزية تر

وعليه، فإن النظام املالي الجهوي اإليطالي من مصادر التمويل الجهوي.  %85على 

 55يعتبر هو الحلقة الضعيفة في ظل التجربة الجهوية اإليطالية.

إال أن ما تجدر اإلشارة إليه أيضا، أن التعديالت واإلصالحات الدستورية 

األخيرة، سارت على نهج تعزيز اإلستقالل املحلي، خاصة في جوانبه املالية. هذا 

جموعات املستقلة بإسبانيا، حيث منح الدستور اإلسباني في بخالف تجربة امل

، هاته املجموعات إستقالال كبيرا على مستوى املوارد 159و 158و 157فصوله 

املالية والجبائية املحلية. عامال على تحديد مواردها الضريبية ونظام اإلمدادات 

 56املركزية بشكل دقيق.

موعات املستقلة تتمتع بحرية كبيرة في فعلى مستوى املوارد الذاتية، نجد املج

خلقها شريطة أن يكون منصوص عليها في النظام األساس ي للمجموعة املستقلة، 

الذي يحدد  1980وأن تحترم املبادئ العامة املنصوص عليها في القانون التنظيمي لـ

 القواعد القانونية للنظام املالي للجماعات، بحيث ال يجب أن يكون لها تأثير على

 حرية التنقل أو تشكل مصدرا لخلق التزامات للمجموعات املستقلة األخرى.

                                                           
محلية والتنمية، عدد مزدوج اقها في المغرب"، المجلة المغربية لإلدارة العبد الحق المرجاني : "الجهوية في بعض الدول المتقدمة"، وواقعها وآف 55
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: إختصاصات طة املركزية جبهة احلكم الذايتعالقة السل :الفرع الثاين

 حصرية للدولة

إن تمتيع جهة الصحراء بصالحيات وإختصاصات واسعة، ال يعني جعلها بعيدة 

ة عنها. بل في مقابل تلك عن رقابة الدولة أو أنها تشتغل بإستقاللية تام

 اإلختصاصات املمنوحة لها، احتفظت الدولة لنفسها بإختصاصات حصرية. 

وهي اإلختصاصات التي تباشر الدولة مسؤوليتها بشأنها من خالل مندوب 

  57للحكومة في جهة الحكم الذاتي.

فإذا كنا قد وقفنا خالل الفقرة السابقة على الصالحيات الواسعة املوكولة 

الحكم الذاتي، فإننا سنقف عند هذه الفقرة على الوضع الضيق واملحصور  لجهة

فيما يرتبط باإلختصاصات املخولة للدولة مقارنة بجهة الحكم الذاتي، وكذلك 

" التي حددت Lund"للجنة الند  15مقارنة باملوازاة مع ما جاءت به التوصية رقم 

خارجية، الدفاع، الهجرة املهام الخاصة بالسلطات املركزية في : الشؤون ال

إقتصادية والسياسية النقدية. فيما ذهبت املبادرة -والجمارك، السياسة املاكرو 

املغربية بشأن الحكم الذاتي ومن خالل نقطتها الخامسة عشرة إلى إشراك جهة 

الصحراء في أحد أهم اإلختصاصات الحصرية للدولة واملرتبطة بالعالقات الخارجية 

وماسية، وذلك عندما تكون ذات صلة مباشرة بإختصاصات والصالحيات الدبل
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جهة الحكم الذاتي مع إعطاء هذه األخيرة إمكانية إقامة عالقات تعاون مع جهات 

 أجنبية بعد تشاور مع الحكومة بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.

 وعليه، يمكن القول أن املبادرة املغربية في هذا الشأن، متطورة ومتقدمة

وجريئة بشكل واضح، يضاهي األنظمة املتقدمة للحكم الذاتي، ويساير الجارة 

 اإلسبانية في نظامها املطبق على مجموعاتها املستقلة.

فالفكرة األساسية التي يمكن أن نستقيها من مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم 

همة، به املغرب هو أنه خص جهة الصحراء بصالحيات واسعة في ميادين تنموية م

كما أبقى على صالحيات حصرية للدولة في مجاالت سيادية وحساسة، عالوة على 

إقراره بكون اإلختصاصات التي لم يتم التنصيص على تحويلها ونقلها صراحة، فإنها 

في توزيع  58تمارس بناء على اتفاق بين الطرفين وذلك عمال بمبدأ التفريع

نى القيام به يترفع عنه األعلى، وما يعجز اإلختصاصات. بناء على مبدأ ما يستطيع األد

 59عنه األدنى يتواله األعلى.

فمن مميزات نموذج الحكم الذاتي ليس توزيع السلطة املعيارية، ولكن ثنائية 

هذه السلطة ببناء الشرعية وسيادة الوحدة الترابية. فإذا كانت األنظمة الفيدرالية 

جال التنافس، فإن الجهويات العادية تتقاسم السلطة املعيارية مما يجعلها تدخل م

أو اإلدارية قد تتوفر الجهات على سلطات واسعة لكن ليس على أساس معياري 
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أصيل. لتبقى أنظمة الحكم الذاتي مبنية على ثنائية السلطة املعيارية دون حد 

 التنافس أو التعارض. 

بالنسبة  وكل الدول والتجارب املقارنة التي أخذت بنظام الجهات أو املناطق

ألقاليمها أو لبعض منها، فنجدها قد تبنت إحدى الطرق الثالث في توزيع الصالحيات 

 واإلختصاصات بين السلطة املركزية )الدولة( وبين الجهات. وهذه الطرق هي :

تعيين الصالحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الجهات والسلطة  -1

 املركزية.

وزيع الضيق واملحدد لصالحيات الجهة أو اإلقتصار على التحديد والت -2

 الجهات في مجاالت معينة.

اإلكتفاء بتعيين صالحيات الدولة والسلطة املركزية واملجاالت السيادية لها  -3

 بشكل حصري.

ونالحظ أن املبادرة املغربية إلقرار نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، قد 

اإلسباني الذي ميز دستوريا من  أخذت بالطريقة األولى على نهج النظام السياس ي

 60بين صالحيات املجموعات املستقلة وصالحيات الدولة. 149و 148خالل املادتين 

وذلك في إطار نمط متعلق بمنح التأطير كقاعدة عامة للسلطة املركزية واملبادرة 

أقر مبدأ التوزيع اإلقليمي  1978أي أن الدستور اإلسباني لسنة  61للسلطة املحلية.

                                                           
ونيو ي-، ماي80راسات"، عدد دالحكم الذاتي للصحراء"، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، "سلسلة  سعيد خمري : "السلطة التنفيذية لجهة 60

 .51، ص : 2008
 .149محمد الغالي : مرجع سابق، ص :  61
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طة، عبر إنشاء مركز قانوني خاص باألقاليم والقوميات، يطلق عليه دولة للسل

 ينبني على : 62الجماعات املستقلة،

 مبدأ الوحدة : وحدة الدولة اإلسبانية. -

 مبدأ املساواة بين الجماعات أو الوحدات املستقلة واألفراد. -

 مبدأ التضامن بين الجماعات املستقلة. -

وتطبيقها البرملان اإلسباني الوطني )الكورتيس( وهي مبادئ يسهر على إحترامها 

 من خالل توفير اإلطار التشريعي العام املناسب لذلك. في إطار تمتع الوحدة املستقلة

بسلطات أصلية تشريعية وتنفيذية وقضائية متميزة عن السلطات التي تتوفر عليها 

ك من خالل التوفر السلطة املركزية، والتي ال تخرق مبدأ سيادة الدولة. ويتحقق ذل

 على املؤسسات التالية :

  البرملان املحلي، الحكومة املحلية، وقضاء الجماعات أو الوحدات املستقلة. في

توزيع للسلطات الدستورية بين السلطة املركزية والوحدات املستقلة على أساس 

 ثالث مجاالت :

 مجال الدولة املحجوز. -

 مجال الوحدة املستقلة. -

                                                           
 . 153إلى  147، الفصول من 1978الدستور اإلسباني لـ 62
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 مجال مشترك. -

دون أن نغفل وفي نفس اإلطار وضمن نفس املجال، مجال التجارب  هذا

املقارنة، ال يجب أن نغفل النمط املتعلق بمنح املبادرة كقاعدة عامة للوحدة 

اقعي للنموذج  الالمركزية على أن يكون اإلشراف للسلطة املركزية. وهو التطبيق الو

 ليس للسلطة املركزية. فاألولىاألملاني الذي يمنح سلطة القرار في األصل "لالندر" و 

 تتوفر على إختصاصات تهم كافة امليادين من : تشريعية، وتنفيذية وقضائية.

 63ويميز في هذا السياق بين ثالثة أنواع من مجاالت التشريع :

 التشريع احلصري الفقرة األوىل :

ينفرد اإلتحاد بسلطة ممارسة التشريع الحصري والذي يهم امليادين املشتركة 

بين مختلف مكوناته. واملرتبطة بالسيادة الوطنية ألملانيا. ويهم أساسا امليادين 

 التالية :

 الشؤون الخارجية. -

 الدفاع. -

 العمالت الورقية واملعدنية والنقد. -

 شرطة الجمارك والحدود. -

                                                           
63 Christien STARK : a fondements du fédéralisme allemande, REMALD, série Etude, N°68, Mai-Juin, 2006, p : 24. 
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 املواصالت الجوية. -

 البريد واملواصالت الالسلكية. -

 النقل السككي. -

 سن بعض الضرائب. -

 

 التشريع التنافسي  نية:الفقرة الثا

وتتمثل الصالحيات التشريعية التنافسية في اإلختصاصات التي يسمح املشرع 

الدستوري للواليات بوضع التنظيمات القانونية املؤطرة للميادين التي لم يتم 

اإلتحاد بتأطيرها من الناحية القانونية. إنها تلك املجاالت التي ال تدخل في املرجعية 

ولدة لإلتحاد وال تتطلبها الضرورة املؤسسة لإلتحاد. وتهم مجاالت الحياة الخلفية امل

التنموية املحلية والجهوية، كالتنظيم الترابي ونظام الجماعات املحلية وإعداد 

التراب والتنمية اإلقتصادية والتعليم والثقافة والصحة العمومية... وكذا مجاالت 

لفيدرالي أو املتعلق بالالندر، ومسؤولية التحقيق الجنائي والدفاع عن النظامين ا

 64السلطة العامة.

فالتشريع التنافس ي يشكل مجاال لتجاذب اإلختصاصات بين الواليات 

واإلتحاد، حيث يعمل هذا األخير على الحفاظ على الوحدة القانونية وتأطير املصالح 

                                                           
 .1994من الدستور األلماني المعدل سنة  74الفصل  64
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تندرج ضمن  املشتركة، بينما تتشبث الواليات بحقها في التشريع في املجاالت التي

إختصاصاتها. ويظل الدور الكبير في حفظ التوازن التشريعي بين الطرفين للمجلس 

 65الدستوري الذي يعمل على التأكد من توفر شروط ومقومات التشريع التنافس ي.

 التشريع اإلطاري الفقرة الثالثة: 

في السماح للواليات األملانية بتطوير وتفصيل  االختصاصاتتتجسد هذه 

نين اإلطارية التي يشرعها اإلتحاد وتكييف مقتضياتها مع خصوصيات التنظيم القوا

 وتشمل مجاالتها القطاعات التالية : 66الترابي للواليات.

 التعليم العالي. -

 حماية الطبيعة. -

 العناية باألراض ي. -

 التخطيط العمراني. -

 نظام املياه. -

قترح الحكم الذاتي لجهة ويبقى في األخير، وبالعودة إلى املبادرة املغربية بشأن م

الصحراء، وانطالقا مما ذكرناه، فإنه يعد أحد أشكال التعبير السياس ي الذي 

بواسطته يمكن تنمية التراث الثقافي والحضاري وقيام الجهات بإدارة شؤونها 

                                                           
، ص : 2005ة الرابعة يونيو عبد المجيد السماللي : "النموذج األلماني للجهوية"، المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية عدد خاص، السن 65

155-156. 
 من الدستور األلماني. 57الفصل  66
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الداخلية في إقليمها القومي دون رفع شعار اإلنفصال واإلستقالل التام حفاظا على 

الوحدة الوطنية والتضامن الوطني. فاملقترح املغربي سجل من  وحدة الوطن وصيانة

خالل هذه املبادرة الجريئة، قطيعة مع مبدأ تقرير املصير بصيغة اإلستقالل الذي 

أظهر عدم جدواه في قضية وحدتنا الترابية، ليرس ي محله مبدأ آخر أكثر قابلية 

وذلك إنطالقا من  67طي.للتطبيق، وهو مبدأ تقرير املصير بصيغة البناء الديمقرا

اآلليات التي تم إتباعها قبل التقدم باملقترح أمام املنتظم الدولي، حيث كان الحرص 

على استشارة األحزاب السياسية الوطنية لتقديم رأيها بشأنه، وكذا بلورته إنطالقا 

من النقاشات التي عرفها املجلس اإلستشاري لشؤون الصحراء. هذا عالوة على 

دني املستمر إلى اليوم والذي أعقب تقديم املقترح من خالل مفهوم الحكم النقاش امل

اقع مرورا بالسياق  الذاتي، مبادئه وكذا أدوات أجرأته وتفعيله على أرض الو

 السياس ي والقانوني الوطني والدولي الذي يرد فيه.

وهو النقاش الذي تزامن في كثير من محطاته مع جوالت املفاوضات والتي في 

ض منها ناقش املتفاوضون بعض تفاصيل املقترح املغربي، كممارسة مبدأ تقرير البع

 68املصير، اإلدارة واإلختصاصات، واألجهزة والهياكل وكذا العدالة واملوارد.

إال أن ما يجب الوقوف عنده على مستوى جهة الصحراء، هو ما كان لتداعيات 

الذي ساهم في خلق وصناعة وأسباب مشكل أزمة الثقة الذي كان مطروحا سابقا، و 

                                                           
67 Abdelhamid EOUALI : Autonomie du Sahara prélude au Maghreb des régions, STACEY International, 2008, p : 

73. 
قم : رمن التقرير  -ب–من النقطة  12تقرير األمين العام لألمم المتحدة إلى مجلس األمن عن سير المفاوضات بين األطراف، البند  68

252/2008/S 2008أبريل  14، المرفوع بتاريخ. 
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فئة معينة مزدوجة الخطاب في تعاملها مع قضية الصحراء، حيث علمها اقتصاد 

 الريع واالمتيازات غير القانونية كيف تساوم على وطنيتها. 

فأزمة الثقة هاته، دفعت بالكثير إلى املطالبة بتطبيق مبادرة الحكم الذاتي من 

ملتواجدين في الداخل. متناسين أن األمر طرف واحد، هي املغرب والصحراويين ا

يتعلق بمشكل أصبح دوليا بما يحمله ذلك من معان، لعل أبسطها أنه مطروح أمام 

األمم املتحدة، سواء في شخص لجنتها الرابعة أو جمعيتها العامة أو مجلس األمن. 

هذا إلى جانب أن هناك جزء من الطرف الثاني الصحراوي يوجد خارج املغرب رغم 

أنه ال يشكل األغلبية العددية، إال أنه طرف أساس ي في املعادلة السياسية بسبب 

احتضانه من طرف دولة أخرى أصبحت هي ذاتها معنية بشكل كبير رغم رفضها 

 اإلعتراف واإلفصاح عن ذلك.

وعليه، فإن تطبيق الحكم الذاتي من جهة واحدة لن يحل املشكل، بل قد يؤدي 

خطيرة قد يكون مضطرا أمامها املغرب لتقديم املزيد من إلى فقدان ورقة قوية و 

 69التنازالت التي ال يمكن أن يتحملها املغرب سياسيا.

ووفقا لهذه الرؤية، التي تربط بين إيجاد حل سياس ي لقضية الصحراء في إطار 

الوحدة والسيادة املغربية، سيعلن جاللة امللك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 

عن إطالق مسار جهوية  2008نونبر  06لثالثين للمسيرة الخضراء، يوم الثالثة وا

                                                           
وسعة الجهوية الم ،6رياض فخري : "قضية الصحراء بين خيار الجهوية الموسعة والحكم الذاتي"، سلسلة الالمركزية واإلدارة المحلية رقم  69

 .211و 210لرباط، ص : ريس اب-، طوب2010بالمغرب )أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ؟(، الطبعة األولى، فبراير 
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متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق اململكة وفي مقدمتها جهة الصحراء. وذلك 

بتمكين ساكنتها وأبنائها من التدبير الديمقراطي لشؤونهم املحلية ضمن مغرب 

تنا الوطنية أو من موحد، سواء بإقامة جهوية واسعة ومالئمة، وذلك طبقا إلراد

افق السياس ي بشأنه واعتماده كحل نهائي  خالل الحكم الذاتي املقترح متى ما تم التو

 من طرف املنتظم الدولي.

ونظام الجهوية املتقدمة، كما سبق ووضحنا، ال يختلف كثيرا عن نظام الحكم 

نهائي الذاتي إال في الجوانب السياسية التي ال يمكن الحديث عنها خارج سياق حل 

وكما أسلفنا  -أي الحكم الذاتي–يطوي ملف الصحراء إلى األبد. فهذا النظام األخير 

اإلشارة إلى ذلك بكون ضوابطه لم ترد في وثيقة معينة وخاصة محددة قانونا أو من 

قبل مواثيق دولية على جميع الدول اإللتزام بها، بقدر ما هي ضوابط يمكن 

املية على أساس ملكة اإلجتهاد واإلبتكار في ظل استنتاجها من مختلف التجارب الع

اقع محكوم بسياق الصراع حول السلطة بين األطراف هدفا في أولوية هاته  و

السلطة التي تتجسد في تنظيم القدرات واملوارد بشكل يحافظ على قوة الدول 

ها وتماسك املجتمعات واألمم مهما اختلفت أجناسها ثقافاتها، لغاتها أديانها وقبائل

وانتماءاتها. فإذا كانت الفيدرالية هي تجميع افتراض ي للدول، فإن الجهوية 

السياسية والحكم الذاتي تقسيم افتراض ي للدول تجنبا إلنقسام فعلي لها ال ينتفع 

 70منه أحد في النهاية.

                                                           
 .75إدريس جردان : مرجع سابق، ص :  70
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فالتطورات والتغيرات السياسية اإلقتصادية واإلجتماعية والتحول في وظائف 

ألة التعاطي معها تفرض مبدأ التدرج. هذا األخير الذي يقتض ي الدولة ومهامها ومس

في هذه املرحلة اإلنتقال على املستوى الترابي من جهوية إدارية محدودة يطغى عليها 

الطابع األمني واإلقتصادي، إلى جهوية متقدمة تأخذ بعين اإلعتبار العديد من 

مع فسح املجال أكثر للنخب  مكونات املجتمع في إطار تدبير للتنوع محكوم بالوحدة

 املحلية الحقيقية لتقول كلمتها على مستوى التنمية املحلية وكسب رهاناتها.

 : اجلهوية املتقدمة باملغرب : مدخل للتنمية احملليةاملطلب الثاين

يناير  03إن ورش الجهوية املتقدمة الذي أعلن جاللة امللك عن إطالقه خالل 

م وفق الشروط التي يستوجبها، وعلى أساس مراعاة كل هو مشروع تاريخي إذا ت 2010

الجوانب املرتبطة بهذا اإلطار في أبعاده املتعددة والشاملة. إذ سيقطع مع مرحلة 

تدبير كالسيكية مبنية على املركزية والبعد األحادي في التعاطي مع القضايا الرئيسية 

افي في تنوعه وخصوصياته، إلى والجوهرية في عالقتها باملجال الترابي واالمتداد الجغر 

مقاربة جديدة في هذا اإلطار تستدعي وتستند على األدوار الفعلية والحقيقية للجهة 

في وضعها املتقدم الذي يسعى إلى تمكين املواطن داخل جهته من تدبير شؤونه 

بنفسه عبر منح هيئات ومؤسسات الجهة االختصاصات والصالحيات التامة 
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تام وتواز مع توفير اإلمكانات املالية الضرورية لتحقيق التنمية والكاملة في تناسق 

 71املحلية املندمجة.

فالرهان على مشروع الجهوية املتقدمة هدفا في كسب رهانات تنموية محلية 

اقع الجهة على  شاملة، يستوجب وبشكل مهم وضع إستراتيجية إصالحية لو

اقع الذي يجب  أن يستند أساسا على تجنيد كل املستوى الداخلي والخارجي. إنه الو

الطاقات واملؤهالت الذاتية للجهة والعمل على تنمية مواردها وتطويرها وتوظيفها 

ءم وخصوصياتها، بل وتصب في تجسيد تلك اقتصادية تتال-في أنشطة سوسيو

الخصوصية والدفع بها قدما خدمة للتنمية وفق الرؤى واألبعاد الخصوصية 

ات وكذا لألجوبة الخالقة واملبدعة التي تجيب عن حلول لنوعية املتطلبات والرغب

افق وخصوصية املشاكل املطروحة على التراب املحلي.   نوعية وتعاطي يتو

فأهمية الورش الهيكلي للجهوية املتقدمة، تكمن في أنه سيكون له الفضل 

وى الكبير مقارنة باملراحل والتجارب السابقة، سيما إذا ما تم التعامل معه باملست

الالزم من قبل املعنيين به، إذ له األثر املباشر وامللموس على املشهد السياس ي والحياة 

السياسية املغربية، حيث سنصبح أمام منطق جديد في تدبير الشأن العام املحلي. 

بل أكثر من ذلك أن تبني ورش الجهوية املتقدمة في بالدنا سيكون له ال محالة تأثير 

                                                           
لمغربية للسياسات اسعيد خمري : "مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب : بين إيجاد حل لقضية الصحراء وتدعيم البناء الديمقراطي"، المجلة  71

 .165، ص :2010، خريف 6العمومية، الجهوية والتنمية، العدد 
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النظام الدستوري املغربي. حيث األفق مغرب الجهات،  جذري وعميق على بنية

 مغرب العالقات الجديدة بين السلطات املركزية والوحدات الترابية املحلية.

فبعد أكثر من خمسين سنة من تبني املغرب لنظام حكم مركزي يستند إلى نظام 

اطا بالعديد الالمركزية اإلدارية مع عدم التركيز، وإن كان بشكل يعرف مدا وجزرا ارتب

من املؤثرات واإلكراهات. فإن األمر اآلن وفي املستقبل القريب يفرض ضرورة إعادة 

النظر في بنية العالقات املرتبطة بالسلطة بمختلف تجلياتها. حيث األمر يتطلب 

التوزيع العمودي للسلط وكذا للموارد بين الدولة والجهات في ظل مبادئ وثوابت 

ا الخطابات امللكية التي تشكل املرجعية والفلسفة لهذا محددة ومعينة أكدت عليه

 الورش الهيكلي العميق.

فالظروف الداخلية والخارجية التي يعرفها املغرب، والتي أشرنا إليها عبر 

مختلف محطات وفقرات هذا البحث كلما دعت الضرورة لذلك، تستلزم إيجاد 

ر مرهون بشكل واسع أساليب حديثة كفيلة بخلق إقالع تنموي شامل، وهو أم

بإعطاء مكانة أكبر لالمركزية في بعدها املتقدم وللديمقراطية املحلية بغية تحقيق 

األهداف املنشودة واملسطرة من خالل اإلصالح الجوهري للنظام الجهوي املغربي، 

وأسسه وهيئاته وذلك عبر تمكينه من اإلمكانيات واآلليات التي تخوله النجاعة في 

صادية واإلجتماعية. إذ أن ما تهدف إليه سياسة الجهوية في األلفية تدخالته اإلقت

الثالثة كرهان، هو تقليص الفوارق الجهوية وتصحيح االختالالت املترتبة والناتجة 

عن االنفجار الديمغرافي والتفاوت في الثروات وذلك عن طريق التأسيس لتنمية 
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من الفضاء الجهوي كإطار متناسقة ومتوازنة ملختلف تراب اململكة، انطالقا 

للدراسات والبرامج اإلقتصادية واإلجتماعية وإعداد السياسات العمومية املحلية 

في جوانبها املرتبطة بإعداد التراب وسياسة التخطيط االستراتيجي الالمركزي 

باعتبارها آليات التنمية املندمجة داخل الجهة الواحدة، ومنها تحقيق التوازن 

 72ستوى باقي الجهات األخرى.واالنسجام على م

وإذا كانت التجربة الجهوية باملغرب قد عرفت تطورا عبر املراحل التاريخية 

املتعاقبة واملتباينة في سياقاتها السياسية واإلقتصادية، إال أن موضوع الجهة في 

عالقتها بالتنمية حظي باهتمام كبير وعلى مختلف املستويات واألصعدة، خاصة وأن 

بية األخيرة التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية مع اإلعالن عن املبادرة املغر التطورات 

بشأن تمتيع جهة الصحراء حكما ذاتيا يسمح ألبنائها بتسيير وإدارة شؤونهم املحلية. 

وهو األمر الذي لم يعطي فقط دفعة جديدة لقضية الصحراء، بل كذلك لنمط 

اعتبار أن العديد من املقترحات التنظيم اإلداري املغربي في شموليته على 

والتوصيات األكاديمية كانت وال زالت تؤكد على أهمية تبني نظام متقدم للجهوية 

 كأساس لتدعيم التنمية ومعالجة االختالالت والفوارق املجالية.

فالسياسة التنموية الهادفة والجادة، هي تلك التي تسعى إلى جعل التراب املحلي 

نمية وقطب إشعاع اقتصادي واجتماعي. وهو األمر املرهون في البنية األساسية للت

جزء كبير منه عبر توزيع السلطة على املستوى املحلي الذي هو ترجمة ملموسة ملبدأ 

                                                           
لة الالمركزية واإلدارة الجهوية أية رهانات ؟ بأية إجراءات ؟"، الجهوية المتقدمة بالمغرب، رهان للحكامة التشاركية"، سلسمحمد الطالب : " 72

 .168-167، ، ص : 2012، الطبعة الثالثة، طوب بريس الرباط، 19الترابية، العدد 
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النظرية الديمقراطية التي ترتكز على كون منتخبي االقتراع العام الذين يجسدون 

والجهة على هذا  73دارية.اإلرادة الشعبية هم املؤتمنون الشرعيون على السلطة اإل 

املستوى باعتبارها قاطرة لتنشيط الديناميكية اإلقتصادية محليا، فهي اإلطار 

التنظيمي األمثل للتنمية الشاملة واملندمجة، كما أنها تجسيد ذو راهنية كبرى ويعول 

سياسية التي تربط املركز باملحيط باعتبارها إحدى -عليها ضمن العالقة السوسيو

 74ت االتصال السياس ي.أهم قنوا

وعليه، فالجهوية املتقدمة باعتبارها مدخال حقيقيا وتوجها حاسما في البعد 

االستراتيجي للتنمية الشاملة على جميع األصعدة من سياسية، اقتصادية، 

افية، ثقافية وبيئية، وبناء على كونها ورش هيكلي يتوخى مواجهة  اجتماعية، جغر

. فإن كسب الرهان يتوقف على تظافر اإلرادة التحديات الداخلية والخارجية

والجهود بالنسبة ملختلف القوى الحية والفاعلة داخل املجتمع املغربي، وتعبئتها 

بشكل كامل قصد االنخراط الجماعي في الحلقات املتداخلة ملسلسل العملية 

 التنموية.

مظاهره فإشكالية التنمية املحلية عموما، في محاولة لتجاوز مشاكل التخلف ب

التي تعيق وتحد من تطور واندماج فئات واسعة من املجتمع في سيرورة ودينامية 

مجتمع متحرك ذو قابلية للتحول والتغير. سيما وأن املراهنة اليوم وفي خضم اآلمال 

املعقودة على مشروع الجهوية املتقدمة، مرتبطة في جزء هام منها بالعنصر البشري 

                                                           
 .16،ص:1994للطباعة والنشر علي سدجاري : "الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث"، دار المناهل  73

74 Saida Benhachem El Harrouni : op.cit, p : 307. 
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خذ بعين االعتبار واستحضار أن التنمية املحلية لن بالدرجة األولى. هذا مع األ 

نستطيع كسب رهاناتها عبر تبني نماذج استتبت في دول مغايرة لنا ومختلفة ملعطياتنا 

افية والثقافية. لكن دون أن يعني ذلك االنغالق وعدم االستفادة  التاريخية، الجغر

 من التجارب املقارنة في سبيل تطوير خلق نموذج ذاتي.

جهة قاعدة أساسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، سيما بعدما أبانت فال

عنه من استجابة في التعامل مع التقنيات العصرية للتدخل والفاعلية وتجسيدا 

ملبدأ الحكامة الترابية في هذا املجال، والتي لن تتحقق إال عبر نهج وتدعيم السياسة 

ى الجهوي وبين مختلف الوحدات التعاقدية بين مختلف الفاعلين على املستو 

 الترابية، ومن جهة أخرى تأهيل الجهة كمجال أمثل لجلب االستثمارات وتشجيعها.

: اجلهة كمجال لتشجيع االستثمارات وحدود الفاعلية الفرع األول

 السياسية 

إذا كانت هناك حقيقة تاريخية تفيد بأن إقتصاديات دول العالم الثالث، قد 

لية كثيرة، كعدم وجود نخبة اقتصادية مستقلة عن الدولة عانت من مشاكل هيك

قادرة على اإلمساك بزمام االقتصاد الوطني وتحقيق النمو االقتصادي نظرا لظروف 

اقتصادية عديدة جعلت من الدولة هي الفاعل األساس ي في  تاريخية، سياسية و

حيث عملت االقتصاد لفترة زمنية طويلة. فإن املغرب لم يخرج عن هذا اإلطار، 

الدولة على التدخل الكبير في االقتصاد رغم التوجه الليبرالي الذي اختارته منذ 



 

  

 90 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

وذلك سواء عن طريق تنظيم النشاط االقتصادي  75السنوات األولى لالستقالل،

 وتوجيهه، أو عن طريق االستثمار العمومي في شتى القطاعات اإلقتصادية.

رة على تقوية الرأسمال الخاص وقد حرصت السلطة السياسية خالل هذه الفت

الوطني واتخذت في هذا اإلطار عدة إجراءات لعل أهمها هو قرار مغربة االقتصاد 

، والذي معه أصبح يمنع على كل شركة خاصة تعمل في املغرب 1973الوطني سنة 

أن يتجاوز الرأسمال األجنبي فيها نسبة النصف. وهو الوضع الذي فتح الباب على 

الرأسمال الوطني الخاص لالستثمار في كل القطاعات اإلقتصادية مصراعيه أمام 

الوطنية. وتمكن بذلك من اكتساب خبرة كبيرة في مجال األعمال ومن جمع ثروات 

ضخمة. لم تمض على هذا الوضع أكثر من عشر سنوات، حتى تم التراجع بصفة 

التي أوصت بها  نهائية عن قرار املغربة في إطار اإلصالحات اإلقتصادية والهيكلية

اقيل أمام الرأسمال األجنبي  املؤسسات املالية العاملية. والتي تصب في رفع كل العر

وتشجيعه على االستثمار من جديد في املغرب باعتماد قانون استثمارات يضمن 

حقوق املستثمر األجنبي. هذا إلى جانب طرح املؤسسات الدولية لضرورة تخلي 

 دية.الدولة عن أنشطتها اإلقتصا

اليوم، يعيش املغرب سياقا دوليا متميزا في ظل تنامي مد النهج الليبرالي املتمثل 

في فلسفة اقتصاد السوق وانتشار العوملة اإلقتصادية. األمر الذي فرض عليه 

االندماج في هذا اإلطار لتدبير اإلكراهات التنموية الداخلية التي كان السبب الكبير 

                                                           
"الحكامة  19بية، العدد عزيز بنجهود : "النخبة اإلقتصادية ورهانات الحكامة الجيدة في المغرب المعاصر"، سلسلة الالمركزية واإلدارة الترا 75

 .134لرباط، ص:، طوب بريس، ا2013الجيدة بالمغرب"، الطبعة األولى، 
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مومية املتبعة منذ االستقالل، ولعل أهمها في امليدان فيها هو فشل السياسات الع

االقتصادي يتجسد في سياسة الحضانة التي وجهت لدعم القطاع الخاص الوطني 

من طرف الدولة. والتي إن جاءت أسباب فشل تلك السياسات متنوعة، إال أن 

ضطالع النتيجة كانت دائما واحدة هي عدم قدرة النخبة اإلقتصادية املغربية على اال 

 باألدوار التنموية املفترض أن تقوم بها.

فالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في الوقت الراهن أضحت من بين ما تتطلبه، 

االتفاق على األهداف وتنسيق األعمال والتشجيع والتحفيز والعمل على إشراك كل 

 76لالتركيز.الفاعلين املعنيين، والتي هي مسألة مرتبطة بإتباع سياسة الالمركزية ا

فوعي املسؤولين والسيما فيما يتعلق بمسألة تشجيع االستثمارات راسخ على كون 

انتهاج سياسة الالمركزية خيار استراتيجي للديمقراطية املحلية ال يمكن أن تطبق 

 دون عمل مواز لالتركيز خاصة على املستوى الجهوي.

صادي، أوجب العمل على فأمام األهمية الكبيرة للوقت السيما في امليدان االقت

إعطاء سلطة التقرير والبث لإلدارة الالممركزة، وكذا تحديد املجاالت الضرورية 

للتفويض. وهو السياق الذي جاء فيه إنشاء املراكز الجهوية لالستثمار، والتي 

، والتي 2002يناير  09أعلنت عنها الرسالة امللكية املوجهة إلى الوزير األول بتاريخ 

                                                           
 عدد الساعة، مواضيع لسلةس"، والتنمية المحلية لإلدارة المغربية المجلة منشوراتعبد الغني الشاوي : "الجهة كمجال لتطبيق الحكامة الجيدة"،  76

 .74ص :  ،71 خاص،
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إنشاء الشباك الوحيد على مستوى كل جهة، مع التحديد املعقول ألجل أكدت على 

 دراسة ملفات مشاريع االستثمار.

فالفلسفة العامة من وراء إنشاء هذه املراكز، هي جعل من الدولة ذلك الكيان 

الذي يلعب دور امليسر واملوجه للعملية االستثمارية من جانبها اإلداري. وذلك عن 

ر اإلدارية والسرعة في معالجة املعطيات، "أمام املستثمر الذي طريق تبسيط املساط

سيجد رهن إشارته املسؤول واملخاطب الوحيد واملكان األقرب والوثيقة املوحدة 

 77إلنشاء مقاولته أو تنمية استثماراته".

فهاته املراكز من جهة ثانية هي تجسيد ملموس إلدارة القرب االقتصادي والذي 

ل إطاره األمثل تدعيما واستيعابا وتطويرا على مختلف مناحي على الجهة أن تشك 

شيد الحياة ووفق املتطلبات املحلية واآلنية للساكنة املحلية في إطار من العقلنة والتر 

 في التعاطي مع القرارات اإلقتصادية الجهوية.

إال أن بعد تجربة أكثر من عقد من الزمن من األخذ بهذه املراكز وعملها، ظهرت 

ة عوائق حالت دون أدائها ملهمتها بالشكل الجيد. عالوة على أن نهج سياسة عد

الجهوية املتقدمة كورش عميق، كلها مستجدات تستوجب إعادة النظر في هذه 

املراكز، ليس من حيث الفلسفة املرجعية املؤسسة لها، ولكن من جانب تكييفها 

اقع الجهوي الجديد والحرص على جعلها أكثر نجا عة في اتجاه التصور املرتقب مع الو

                                                           
المتمركز لالستثمار، بتاريخ ي موضوع التدبير الالخطاب السامي لجاللة الملك، بمناسبة اإلعالن عن الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير األول ف 77

 .2002يناير  09
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للجهة كقاطرة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وفضاء مالئم لجلب وتشجيع 

 االستثمارات العمومية والخاصة الوطنية منها واألجنبية.

اقع املرحلة  فإذا كان تطور التحديث االقتصادي في املغرب، قد أبان على أن و

لعالقة بين الدولة والقطاع الخاص. إذ ال الراهنة لم يترتب عنه تغيير في بنية ا

املستثمرون املحليون وال األجانب تمكنوا من إنتاج رهانات جديدة للمقاوالت أو خلق 

ظروف تؤدي إلى استقاللية االقتصاد عن السياسة أو بناء أسس التنمية خارج إدارة 

 وتوجيه الدولة.

سيهيء الظروف لنزعة ففي الوقت الذي كان يعتبر فيه أن التطور االقتصادي 

جديدة تجعل حراك التنمية يرتبط بأداء القطاع الخاص، وأن تتحول إلى فاعل 

يخلق الظروف املالئمة للتنمية، بدا أن نسبة مساهمة املقاوالت الخاصة في التنمية 

تظل محدودة وضعيفة، ورغم تنامي حجمها في االقتصاد إال أنها تظل ذات ميل 

وهو الوضع الذي أصبح محل انتقاد الدولة، إذ  78نتج.ضعيف نحو االستثمار امل

أصبح الخطاب الرسمي ينتقد مستوى مساهمة املقاوالت في االقتصاد الوطني. وقد 

قوى من هذا الوضع ميول األطروحات التي تدحض حظوظ التغيير االقتصادي في 

مكانتها املغرب، والتي ترى في سلوكات وتصرفات املقاولين املغاربة على أنها تجد 

                                                           
، ص : 2010ت عكاظ، الدار البيضاء، الطبعة األولى، ، منشورا2006-1990جواد النوحي : "مقاربة سياسية لالستثمارات األجنبية بالمغرب"،  78

337. 
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األساسية عبر االغتناء في القرب من السياسة واعتماد آلية الوالء بعيدا عن باقي 

 االعتبارات األخرى.

 الفرع الثاين: سياسة التعاقد كآلية لتحقيق احلكامة

في ظل تعقد الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية، وأمام التغيير الذي لحق 

سلطات العمومية صاحبة املسؤولية بوظيفة الفاعلين السياسيين حيث لم تعد ال

لوحدها أمام أو في مواجهة رهانات التنمية، بل برز للوجود فاعلين آخرين عزمهم 

أكيد على املشاركة في صنع القرار السيما على الصعيد املحلي، هي كلها مسائل 

فرضت التغيير في أساليب العمل وأسسه. فالحكامة الجيدة في هذا املضمار تقتض ي 

بمبدأ التعاقد على أساس أنه آلية لها مكانتها وأهميتها في إنجاز املشاريع العمل 

التنموية، وأنه الوسيلة القانونية األكثر تناسقا لتحقيق التعاون وتوحيد الجهود 

من خالل توفير الشروط املوضوعية والذاتية لتعبئة كل األطراف املهتمة واملتدخلة 

 في حلقات مسلسل العملية التنموية.

فإلى جانب املبرر القانوني لنهج آلية التعاقد والتي جاء بها قانون الجهات كما 

اقع أيضا يفرض تبني واعتماد  وضحنا ذلك عبر مختلف فصول بحثنا هذا. فإن الو

سياسة تعاقدية بين الوحدات الترابية على أساس أن سياسة الالمركزية املتبعة في 

بعين االعتبار اإلمكانات املتاحة لكل جهة، املغرب تقوم على تقسيم ترابي ال يأخذ 

وهو األمر الذي تتعقد معه املسؤولية، وبالتالي يصبح مفهوم توزيع االختصاص 
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والصالحيات الذي يميز النموذج الالمركزي بعيد املنال وال يصب في سياق التكامل 

 الوظيفي للوحدات الترابية.

من دور الجهة ويجعل منها وسيلة إن التعاقد بين الجهة وباقي املتدخلين سيعزز 

لضبط وتيرة التنمية وضبط املجتمع حسب التناقضات والضغوط الظرفية بإدماج 

شرائح اجتماعية جديدة في املنظومة السياسية واإلدارية للدولة وعقلنة توزيع 

األنشطة اإلقتصادية جهويا والعمل على مواجهة اإلختالالت بين الجهات. فالتعاقد 

ألداة القانونية األكثر مالءمة لتحقيق التعاون فيما بين الوحدات هنا يصبح ا

 الترابية إلنجاز املشاريع الكبرى كاملناطق الصناعية والتجهيزات املرتبطة بالبنيات

 التحتية األساسية.

وإذا كان التعاقد فيما بين الجماعات الترابية، شكل أداة قانونية متميزة 

ين الدولة والجماعات الترابية خاصة على مستوى لتنسيق الجهود، فإن التعاقد ب

الجهات، شكل إطارا آخر من أجل خلق التوازن الجهوي وذلك عن طريق عقود 

، كآلية تجعل من امليادين التي يوزع فيها les contrats programmeالبرامج 

اإلختصاص بين الدولة والجهات، يتم القيام بها بأعمال مشتركة في إطار احترام 

 79قاللية كل جماعة، مما يسمح بتكاثف الجهود وتماسك املبادرات املحلية.است

وفي هذا اإلطار، يمكن لعقود البرامج باملغرب أن تهم بعض املؤسسات من 

قبيل: املراكز الجهوية لالستثمار، والجامعات ومراكز البحث العلمي، محددة بذلك 

                                                           
 .76عبد الغني الشاوي : مرجع سابق، ص :  79



 

  

 96 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

وواجبات كل األطراف  مجال تدخل كل من الدولة والجهات، وموضحة كذلك حقوق 

املعنية إلى جانب اإللتزامات املالية وطرق صرف اإلعتمادات املالية، في إطار نظرة 

شمولية آللية التعاقد باعتبارها تجسيد لتحقيق سياسة إعداد التراب لكونها ترتكز 

 باألساس على ميادين ذات صلة بالتنمية املجالية وتحقيق التوازن املجالي أو الترابي.

ذا كان من شأن الجهوية املتقدمة أن تعمق املمارسة الديمقراطية وتعطي فإ

دفعة قوية أفقيا وعموديا للديمقراطية املحلية، فإن مردوديتها اإلقتصادية ليست 

 أقل من مردوديتها السياسية.

فسياسيا يمكن إعتبار ورش الجهوية املتقدمة تتويجا ملرحلة اإلنتقال 

 يد من اإلصالحات. بعبارة أخرى إنها :الديمقراطي ومدخل لجيل جد

افيا، طبيعيا وثقافيا  - التعبير السياس ي عن هذا املغرب املتعدد واملتنوع جغر

 واملوحد تاريخيا وسياسيا.

يمكن أن يشكل النظام املتقدم للجهوية مدخال تاريخيا وسياسيا لوضع مقترح  -

 الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية موضع التنفيذ.

املرحلة املستقبلية من تجربة الجهوية أن تساهم في وضع حد لوضع من شأن  -

اإلنتقال الديمقراطي الذي يعيشه املغرب واإلنتقال إلى وضع التطبيق الديمقراطي 

ودولة املؤسسات، بالسالسة املطلوبة في العالقات فيما بينها، مما يؤسس في مرحلة 
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واملؤسساتية التي يجب أن تكون  الحقة إلى فتح اآلفاق أمام اإلصالحات الدستورية

افق وإجماع وطني.  موضوع تو

من شأن الجهوية املتقدمة أيضا، أن تساهم في تيسير خلق وانبثاق نخب  -

محلية قادرة على التدبير األمثل ملتطلبات املرحلة، وذلك بما ستفتحه من إمكانيات 

العام، كإنعكاس اإلستقطاب السياس ي واملدني، ونظرا لدورها في جذب إهتمام الرأي 

جدلي ملنهجية القرب التي من الضروري أن تحملها كبديل ملركزة القرارات في جزء 

 كبير منها ال تحتاج إلى كل ذلك الوقت واملسافة التي تقطعها بين املركز واملحيط.

أكثر من ذلك، وارتباطا بسياسة القرب من شأن الجهوية املتقدمة أن تعيد  -

لوبة إلى الحياة السياسية من خالل تعبئة املواطنين في الحركية والدينامية املط

عالقتهم بنخب محلية جديدة تدبر شؤونهم، تعتمد وتتبنى مفاهيم جديدة في 

التعامل اليومي مع املواطنين من قبيل : تخفيف املساطر اإلدارية وتيسيرها، 

تخلقه  اإلتخاذ والتنفيذ املحلي للعديد من القرارات، وتكسير ذلك الجمود الذي

 البيروقراطية اإلدارية.

على املستوى االقتصادي، يمكن أن تشكل الجهوية أداة دفع قوية للتنمية 

اإلقتصادية واإلجتماعية، بقدر تحفيزها في إتجاه التدبير الفعال والناجع، وتيسير 

خلق مقاوالت قوية وفرص شغل جديدة. والتي هي في النهاية تعزيز لقوة البالد 

اسيا. فليس من باب املصادفة من وجهة نظرنا املتواضعة، كون إقتصاديا وسي

الدول الفيدرالية حيث نظام متطور وراسخ مؤسساتيا للجهوية وليس إرضاء عرقيا 
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ى جانب تمتعها وال طائفيا. هي نفسها الدول األكثر تقدما وقوة إقتصادية مهمة إل

 بنظام سياس ي ناجع.

 ة: ــــــــــــــامـــــة عـــمــــاتــــــــخ

وإذا كانت الجهة باملغرب ذات أساس اقتصادي منذ بداية قيامها حيث كانت 

وال زالت التنمية من الهواجس األساسية في تصوراتها، فإن األفق املستقبلي الجديد 

 يمكن أن يتأسس على بعض العناصر التالية :

جسد أن الجماعات الترابية على اختالف درجاتها ومستوياتها، يجب أن ت -

اقعية وتعمل  سياسة القرب من امليدان، معتمدة في ذلك سياسة اقتصادية أكثر و

 من أجل تحسين الحكامة وتكريس النجاعة في التدبير.

حسب التقطيع الترابي املتضمن في تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية،  -

، مهيكلة على نحو مهم les métropolesتتأسس الجهات في محيط مدن كبرى 

وتنمو وتتطور وتتوسع بشكل سريع في محيط يجب أن يكون بدوره مجهزا من حيث 

البنيات التحتية األساسية وطرق املواصالت وآليات اإلتصال، حتى نضمن 

تواصل مكونات محيط الجهة مع مركزها وفيما بينها. هذا إلى جانب التجهيزات 

 اإلجتماعية من صحة وتعليم...

دمة أن يخلق أنشطة وخدمات جديدة الزالت من شأن ورش الجهوية املتق -

منعدمة في أغلب جهات املغرب وفي حاجة إليها. وهو ما من شأنه أن يحدث تحوالت 
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إيجابية في مناخ املقاولة وسوق اإلستثمار في إطار تيسير إحداث مقاوالت جديدة 

ذا مع ما لذلك من قيم مضافة على الدينامية اإلقتصادية واإلجتماعية املحلية وك

 الوطنية.

وأمام تفش ي ظاهرة البطالة، فقد أصبح التشغيل يشكل هدفا أساسيا ضمن  -

السياسات العمومية، ومنه يتوجب أن يكون إنشغاال أساسيا وجوهريا في التصور 

الجهوي والتنمية املجالية. ويتعين في هذا الباب، تحديد القدرات التشغيلية 

 طبيعة ومستوى املوارد البشرية. للجهات وحاجيات القطاعات الجهوية من حيث

 vocationيتوجب أيضا دراسة اإلمكانيات والهوية اإلقتصادية لكل جهة  -

économique .من قبل إطالق املشاريع اإلستثمارية الكبرى 

للجهوية املتقدمة أيضا دور أساس ي في توطيد عالقات التعاون االقتصادي  -

تعاون بين جهات املغرب للمغرب على املستوى الدولي، خاصة من خالل ال

ونظيراتها في الدول األخرى. كما من شأن ورش الجهوية املتقدمة إضفاء مزيد من 

الشفافية على سلوك اإلدارة واملقاولة اللتين ستكونان أكثر خضوعا لرقابة الرأي 

 العام ولسلطات الرقابة واملحاسبة.

ا شروطا أساسية كل هاته األهداف السياسية واإلقتصادية، ال يجب أن تنسين

ومفصلية يجب توفرها حتى يكون النظام الجهوي املتقدم إيجابيا وآلية من آليات 
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تعميق املمارسة الديمقراطية املحلية وفي الوقت ذاته ترسيخ للوحدة الوطنية. ومن 

 هاته الشروط : 

توطيد اإلمتداد املجالي للدولة بجميع رموز سيادتها وسلطاتها وعناصرها. إذ أن  -1

حل اإلنفتاح واإلنتقال دائما ما تكون محفوفة بمخاطر بعض اإلنزالقات التي مرا

 قد يغتنمها البعض لإلساءة إلى وحدة الدولة والتاريخ.

التشجيع على خلق نخب محلية اقتصادية، سياسية واجتماعية، ذات قناعة  -2

راسخة ومصداقية، وذات حس وطني، مواطنة، نزيهة وتحظى باإلحترام والثقة 

 جذر االجتماعي املحلي.والت

فانتظارات املغاربة من نظام جهوي متقدم تبقى في نظرنا املتواضع مرتبطة 

بمحو الفوارق بين الجهات على مختلف املستويات اإلقتصادية، اإلجتماعية 

واملجالية، والعمل على تكريس مجهودات أكبر ومصداقية أقوى لبناء مغرب قوي 

ته ومؤمن برهان تنمية عنصره البشري وترقيته بجهاته وغني بتنوعه متشبث بوحد

 باعتباره مفتاح أي تنمية منشودة.

وفي خضم بلورة استراتيجية تنموية على مستوى الجهة، أضحت هاته األخيرة 

موضوعا بالغ األهمية، باعتبارها أداة من أدوات املمارسة الديمقراطية وكذا على 

عدة الدولة على تحمل أعبائها أساس كونها املخاطب الوحيد القادر على مسا

 الثقيلة.
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وعليه، فالتنمية الجهوية أساسا، تتطلب آليات لضمان استقاللية قراراتها 

املالية بما يضمن لها مقومات تخدم استقاللها املالي لالنخراط في استراتيجيات 

درة تنموية، تأخذ بعين اعتبار املكانة البالغة للطاقات البشرية املؤهلة والكفؤة القا

على تدبير املوارد املتاحة بما يتالءم واملقومات االقتصادية واالجتماعية والطبيعية 

 لكل جهة على حدة.

وهي كلها إكراهات، أملنا أن يتم تجاوزها والحد من تأثيراتها مستقبال، سيما وأن 

بالدنا تعيش مرحلة تنزيل ورش الجهوية املتقدمة عبر عدة اصالحات هيكلية قانونية 

رائية  من شأنها أن تمس البنية الترابية في جوهرها، هدفا في تحقيق تنمية وإج

افيا...  مستدامة ومندمجة اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وجغر

إنها من جانب آخر، مسألة إعادة النظر في املكونات العميقة لإلدارة املحلية من 

 قبل.تلقي بظاللها على مغرب املستشأنها أن تنبئ بتحوالت جذرية س
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 ياء فلكيذ. مل         

 باحثة بسلك الدكتوراه ختصص

 القانون اخلاص        

 

 :مقدمة 

إن التدخل القضائي في التحكيم له صور متعدد، ويتم ذلك بناءا على الهدف 

اقبة حكم التحكيم أثناء من ذلك التدخل، فق د تكون الغاية من ذلك التدخل مر

الطعن فيه، وقد يكون الهدف من ذلك التيقن من مراعاة حكم التحكيم للشروط 

التي يتطلبها القانون الوطني من أجل االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه وذلك 

لتحكيم، بمناسبة الطلب املقدم من املحكوم لصالحه بإصدار األمر بتنفيذ حكم ا

اقبة حدود وظيفة هيئة التحكيم  وقد يكون الهدف من ذلك التدخل القضائي مر

ومدى احترام األطراف وهيئة التحكيم للقواعد القانونية املتصلة سواء باتفاق 

التحكيم أو حكم التحكيم أو النظام العام، وذلك أثناء الطعن بالبطالن ضد حكم 

 .80التحكيم باعتباره طعن خاص

البطالن ضد الحكم التحكيمي يعتبر وسيلة خاصة للتظلم تهدف إلى والطعن ب

التحقق من عدم خرق حكم املحكمين للقواعد القانونية، ولهذا يوصف هذا الطعن 

                                                           
بعة المغربي والمقارن، المط :"رقابة القضاء على التحكيم"، دراسة في القانون لصوصيعبد الكبير العلوي اـ   80

  .231ص  ، 2012:دار القلم، الرباط، الطبعة األولى، السنة والنشر
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بأنه طعن مختلط، ذلك أن هذا الطعن ليس كطعن باالستئناف، وال كالطعن 

 .81بالنقص حتى وإن كان يتمتع ببعض خصائص هاذين الطعنين

كان القرار التحكيمي يقبل الطعن ببعض وسائل الطعن العادية وغير  وبهذا إذا

العادية كالحكم القضائي إال أنه يتميز عن هذا األخير بالطعن عن طريق دعوى 

البطالن الذي حظيت باهتمام كبير سواء على صعيد التشريعات الوطنية رغم 

اقفها بخصوص هذه النقطة وكذا على صعيد االتفاقيات الدولية  اختالف مو

املتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي التي اهتمت بصفة خاصة بهذا املوضوع. هذا 

ناهيك على أن تنفيذ أحكام التحكيم التي قض ي ببطالنها في دولة صدورها تعتبر من 

أهم املواضع التي تواجه املمارسون للتحكيم التجاري الدولي وهذا ما سوف أعالجه 

   .وضوعبنوع من التفصيل في هذا امل

حيث تتجلى أهمية املوضوع في تحديد مدي إمكانية فك االرتباط بين الجهة 

القضائية املختصة بمنح الصيغة التنفيذية ملقرر التحكيم دولي و الجهة التي صدر 

 .فيها الحكم التحكيمي الدولي أو التي يطلق عليها دولة املنشأ

إلى أي مدى يصبح حكم "ي: ا املوضوع إشكالية رئيسية تتمحور كاألتذو يطرح ه

التحكيم الذي قض ي ببطالنه في دولة صدوره مازالت له قيمته ومن ثم يكون من 

 ؟".املمكن تنفيذه في دولة أخرى 

انطالقا من خالل هذه التوطئة لقد ارتأيت تقسيم هذا املوضوع  وفق التصميم 

املبحث ، قارن املبحث األول: رصد ألهم القضايا التي عرضت على القضاء امل التالي:

 .التجاري الدولي الثاني: تراجع األثر الدولي للحكم الصادر ببطالن مقرر التحكيم

 

                                                           
نين رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوا ،دراسة مقارنة ،دعوى البطالن في الحكم التحكيمي"":ـ توفيق القدوري   81

، السنة (دون ذكر المدينة) ل، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةالتجارة واألعما
 .8، ص 2015 – 2014 :الجامعية
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 : رصد ألهم القضايا اليت عرضت على القضاء املقارنبحث األولامل

عرضت على القضاء املقارن عدة قضايا صدر فيها حكم ببطالن مقرر التحكيم 

اقف القضائية للوصول إلى  التجاري الدولي وعليه سوف أتطرق إلى هذه املو

 الخطوط العريضة التي تجمع أو تفرق بين هذه األحكام وذلك على الشكل التالي:

موقف األنظمة املقارنة املرتبطة بالعائلة الرومانية الجرمانية و  -

 . األنجلوساكسونية

 .موقف األنظمة املقارنة املرتبطة بالتجارة الدولية العربية  -

موقف األنظمة املقارنة املرتبطة بالعائلة الرومانية  :املطلب األول
   األجنلوساكسونيةو اجلرمانية

 :موقف األنظمة املقارنة املرتبطة بالعائلة الرومانية الجرمانية -1

 .سوف أتطرق في هذه النقطة للقضاء الفرنس ي )أ(، ثم القضاء البلجيكي )ب(

 القضاء الفرنس ي -أ 

)أوال( و  norsolorالقضاء الفرنس ي قضية  من بين القضايا التي عرضت على

 )ثالثا(  putrabali)ثانيا( وأخيرا قضية  polish acean lineقضية 

 Norsolorأوال: قضية 

أولى القضايا التي أثيرت أمام القضاء الفرنس ي بتاريخ   Norsolorتعتبر قضية 

ية عقد الترك pabalkالفرنسية مع شركة  Norsolor، حيث أبرمت شركة 4/2/1980

وكالة تجارية، ثم نشأ نزاع بين الشركتين نتيجة إنهاء عقد الوكالة، وعلى إثر هذا 

إلى املحكمة املختصة بموجب شرط التحكيم ممثلة في غرفة  Pabalkاإلنهاء لجأت 

بسداد العموالت غير املدفوعة، وكذلك  Norsolorالتجارة الدولية، مطالبة 

من جراء إنهاء عقد الوكالة. وملا كان عقد الوكالة تعويضها عن األضرار التي أصابتها 

ال يتضمن القانون الواجب التطبيق على العقد بدأت هيئة التحكيم بالبحث 
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لتحديد هذا القانون، فتوصلت إلى تطبيق مبدأ حسن النية باعتباره مبدأ من مبادئ 

، وبذلك القانون التجاري الدولي ناهيك عن مبدأ التعامل العادل )مبدأ العدالة(

يتنافى مع هذا املبدأ وانتهت إلى الحكم لصالح  Norsolorاعتبرت سلوك شركة 

  Pabalk.82الشركة التركية 

وقد تم إبطال مقرر التحكيم جزئيا بمقتض ى حكم صادر عن محكمة استئناف 

، وذلك تأسيسا على أن الهيئة التحكيمية قد طبقت 1982يونيو  29فيينا بتاريخ 

ن وهو ما اعتبرته محكمة االستئناف تطبيقا لقواعد عبر دولية وهو املبدأين السابقي

مالم يتفق عليه األطراف ونتيجة رفض محكمة استئناف باريس األمر بتنفيذ مقرر 

من اتفاقية  5/2التحكيم الذي تم إبطاله جزئيا في النمسا، استنادا إلى نص املادة 

ية التي قامت بنقض هذا ، ثم الطعن أمام محكمة النقض الفرنس1958نيويورك 

من نفس االتفاقية، ناهيك على الفصل  7الحكم وإلغائه، وذلك إعماال لنص املادة 

من ق.م.م الذي كان يتعين وفقا له على محكمة استئناف باريس أن تبحث عند  12

نظرها طلب في تنفيذ حكم املحكمين الذي سبق إبطاله في الضوابط التي يتضمنها 

 .83حده لتبين ما إذا كانت تجيز أو ال تجيز تنفيذ الحكم املذكور القانون الفرنس ي و 

  

                                                           
وم "الفعالية الدولية للحكم الصادر ببطالن مقرر التحكيم التجاري الدولي"، رسالة لنيل دبل:لحسن الزتوني -82

سال، السنة انونية واالقتصادية واالجتماعية بالخامس السويسي كلية العلوم الق ، جامعة محمدالمعمقة الدراسات العليا
 .44، ص 2008-2007  :الجامعية

 .45، ص نفسه المرجع - 83
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 polish ocean lineثانيا: قضية 

 polish oceanوتتعلق هذه القضية بعقد وكالة تجارية، بين شركة بولندية 

line  وشركة فرنسيةjolarsy وأثناء تنفيذ العقد ثار نزاع بينهما، شكلت للفصل فيه ،

لشرط التحكيم املدرج في العقد، حيث أصدرت مقررها بتاريخ  هيئة تحكيمية إعماال 

بإلزام الشركة البولندية بدفع تعويضات للشركة الفرنسية نتيجة  1995مارس  17

 12إخالل األولى بتنفيذ العقد. وفي أعقاب ذلك، تقدمت الشركة البولندية بتاريخ 

قرر التحكيمي بطلب للمحكمة االقتصادية في جدانسك إلبطال امل 1995أبريل 

بوقف  1995ماي  22الصادر ضدها، وبالفعل قضت املحكمة بحكمها الصادر في 

املقرر لحين الفصل في طلب البطالن. بيد أنه وفي الفترة بين تقديم الطلب وصدور 

الحكم املذكور استصدرت الشركة الفرنسية أمرا بتنفيذ حكم التحكيم من القضاء 

د تم الطعن في األمر الصادر بالتنفيذ، إال أن محكمة . وق1995أبريل  30الفرنس ي في 

االستئناف الفرنسية قضت برفض الطلب، وبعد الطعن بالنقض رفضت محكمة 

النقض األخذ في االعتبار أحكام البطالن أو أحكام وقف التنفيذ التي تصدر بشأن 

 .84حكم التحكيم في دولة إصداره

املحكمة العليا الفرنسية قد  نه بينما نجد في قضية نورسولور أنأيالحظ 

هـ من اتفاقية نيويورك ال تعد في حد ذاتها بمثابة  /5/1اكتفت باإلشارة إلى أن املادة 

أسباب كافية لرفض تنفيذ حكم التحكيم الباطل، فإن األمر اآلن صار أكثر وضوحا 

بيق نص بالنظر إلى أن نص القانون األكثر فائدة الوارد في املادة السابعة، ومن ثم تط

من تقنين اإلجراءات املدنية الفرنس ي الجديد يفضل تطبيق املادة  1502املادة 

 85هـ من االتفاقية/5/1

                                                           
 .47لحسن الزتوني، م.س، ص  - 84
على  حكم التحكيم األجنبي بين موجبات البطالن واعتبارات التنفيذ"، دراسة تحليلية :"عصام الدين القصبي  -85 

لطبعة اضوء قواعد القانون الدولي االتفاقي والقانون والقضاء المقارن، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .346، ص 2017 :األولى، السنة
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 putrabaliثالثا: قضية 

، putrabaliوشركة أندونيسية  Rena Holdingتتعلق بنزاع بين شركة فرنسية 

يد أن حيث اشترت الشركة األولى من الشركة الثانية كمية من الفلفل األبيض. ب

حمولة السفينة تعرضت للغرق أثناء النقل، وعلى أساس ذلك رفضت الشركة 

الفرنسية دفع ثمن البضاعة، فأثارت الشركة األندونيسية شرط التحكيم املضمن 

فلقد صدر الحكم التحكيمي عن  86في العقد، حيث انعقدت الهيئة التحكيمية بلندن

كان لفائدة الطرف الفرنس ي، غير أن  2001أبريل  10الهيئة التحكيمية بلندن بتاريخ 

القضاء البريطاني قض ي ببطالنه جزئيا وتبعا لذلك تم تشكيل هيئة تحكيمية من 

، إال أنه في هذه املرة لم 2003غشت  21جديد التي أصدرت حكمها التحكيمي بتاريخ 

استصدر هذا األخير عن  2003سبتمبر  30وبتاريخ  .يكن في صالح الطرف الفرنس ي 

س املحكمة الكبرى بباريس أمرا بتذييل الحكم التحكيمي األول بالصيغة رئي

التنفيذية. مما حذا بالطرف األندونيس ي إلى استئنافه إال أنه قوبل بالرفض بمقتض ى 

. ومن جهته قام 2005مارس  31القرار الصادر عن محكمة االستئناف بباريس بتاريخ 

بالصيغة التنفيذية عن رئيس املحكمة  الطرف األندونيس ي باستصدار األمر بالتذييل

الكبرى بباريس للحكم التحكيمي الثاني الصادر لفائدته. غير أن هذا األمر ألغته 

محكمة االستئناف بباريس معللة قرارها بأنه جاء الحقا للقرار الذي سبق لها أن 

والذي حاز قوة الش يء املقض ي به. كما أن محكمة  2005مارس  31أصدرته بتاريخ 

لنقض الفرنسية رفضت قراري محكمة االستئناف بباريس املقدمين من طرف ا

الشركة األندونيسية واعتبرت أن الحكم التحكيمي األول هو الذي يجب اعتباره 

 .87وليس الثاني

                                                           
 . 48-47لحسن الزتوني، م.س، ص  -86
ربية تحت ة الحقوق المغ: "فعالية بطالن الحكم التحكيمي الدولي"، مداخلة منشورة بمجلعبد اللطيف بولعلف - 87

وة الصلح " مقاربات وتجارب متعددة، أشغال الند –التحكيم  –عنوان: "الوسائل الودية لفض المنازعات الوساطة 
 .120-119، ص 2012 ، السنة4الدولية التي نظمتها الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، العدد 
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هكذا يمكن القول أن التبرير القانوني لهذا القضاء هو في منتهى الوضوح 

من اتفاقية نيويورك تعني  1ة السابعة/بالنسبة ملوقف املحاكم الفرنسية فإن املاد

أن القاض ي سيكون في استطاعته أن يطبق قانونه الوطني إذا كان أكثر فائدة من 

االتفاقية، كذلك فإن القضاء الفرنس ي يقرأ املادة الخامسة من نفس االتفاقية على 

 باعتبارها تعني أن املحاكم مازالت لها mayنحو يتفق مع التفسير الخاص لكلمة 

 .88السلطة التقديرية في أن تنفذ أو ال تنفذ حكم التحكيم الباطل

وانطالقا من وجهة نظري يبدو لي أن القضاء الفرنس ي ساهم بشكل كبير في 

تحقيق فعالية للمقررات التحكيمية الدولية وذلك من خالل االعتراف بمجموعة من 

 األحكام الذي قض ي ببطالنها في بلد أجنبي.

 يكي ب ـ القضاء البلج

، بيد أنه أبطل من طرف 1985دجنبر  29صدر حكم تحكيمي في الجزائر بتاريخ 

، ومع ذلك قررت محكمة أول درجة في 1986دجنبر  20محكمة استئناف الجزائر في 

. ويراعى أن هذا الحكم استبعد 1988دجنبر  6بروكسيل نفاذ الحكم التحكيمي في 

، 1988ائر لم تنضم إليها إال سنة ، ألن الجز 1958تطبيق اتفاقية نيويورك سنة 

افعات املتعلقة باألمر بتنفيذ  وطبقت املحكمة القواعد البلجيكية في قانون املر

( مؤكدة أن من األسباب 1723-1719األحكام التحكيمية الصادرة في الخارج )املواد 

املحتملة لرفض منح األمر بالتنفيذ لم يكن متمسكا به، وقد أيدت محكمة استئناف 

، وفي ذات السياق، صدر حكم 1990يناير  9روكسيل ذلك بحكمها الصادر بتاريخ ب

تحكيمي بالتعويض ضد املؤسسة العربية لضمان االستثمارات في األردن سنة 

، وعلى الرغم من الدفع الذي تمسكت به هذه األخيرة باعتبار أن الحكم 1994

من اتفاقية نيويورك وال يصبح  4التحكيمي ال تتوفر فيه الحجية التي تفرضها املادة 

محكمة  هـ إال بعد مصادقة املحاكم التجارية األردنية. بيد أن -5/1ملزما وفقا للمادة 

                                                           
 .350عصام الدين القصبي، م.س، ص  - 88
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، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا 1996يناير  25أول درجة أمرت بتنفيذ الحكم بتاريخ 

 .199789يناير  24من طرف محكمة استئناف بروكسيل بتاريخ 

لكن تطبيقا هذه املرة التفاقية نيويورك، أعطيت صيغة في بلجيكا أيضا، و 

ضد املؤسسة العربية لضمان  1994التنفيذ لحكم تحكيمي صادر في عمان سنة 

االستثمارات التي ألزمت بدفع تعويض في الحكم التحكيمي، واعترضت على تنفيذه 

من  4 معتبرة أن هذا الحكم التحكيمي ال تتوفر فيه الحجية التي تفرضها املادة

هـ إال بعد تصديق املحاكم األردنية /5/1اتفاقية نيويورك وال يصبح ملزما وفقا للمادة 

عليه، األمر غير املتوفر. وردت املحكمة القضائية البلجيكية أن األسباب التي 

تقتضيها معاهدة نيويورك لحجية الحكم التحكيمي متوفرة ألن الحكم وتوقيع 

 .90املحكمين غير منازع بها

تبر القضاء البلجيكي أنه ليس مسلما به أن الحكم التحكيمي املطعون به واع

ليس ملزما في القانون األردني وأن صيغة التنفيذ ليست هي التي تعطي الحكم 

إلزاميته الدولية، بل صيغة التنفيذ واملصادقة على الحكم التحكيمي ال تعني سوى 

لبلجيكي أن الطابع اإللزامي للحكم تنفيذ الحكم التحكيمي في األردن. وقرر القضاء ا

التحكيمي ال يحدده القانون األردني، بل تكفي العودة إلى اتفاق الطرفين الذي ينص 

على أن "الحكم التحكيمي يصبح نهائيا وملزما للطرفين وينفد فورا بعد صدوره.... وال 

لبلجيكية: يقبل الحكم التحكيمي ال االستئناف وال إعادة النظر". وأضافت املحكمة ا

"أن االتفاقية التحكيمية نصت على أن تنفيذ األحكام التحكيمية تخضع لقواعد 

تنفيذ األحكام التحكيمية في البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، وبالتالي فإن قانون البلد 

 91.الذي صدر فيه الحكم ال يعود له هذه األهمية"

                                                           
 .53-52 لحسن الزتوني، م.س، ص  -89
نفذة في بلد تان"، مداخلة اتفاقية نيويورك واألحكام التحكيمية الصادرة في بلد والم "عبد الحميد األحدب: - 90

 .22-21، ص 2015 ، السنة1، العدد الرباط منشورة بالمجلة المغربية للتحكيم العربي والدولي، مطبعة األمنية،
لسنة ي"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثالثة، اموسوعة التحكيم الدول عبد الحميد األحدب:"  -91
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 كسونيةموقف األنظمة املقارنة املرتبطة بالعائلة األنجلوسا -2

حيث سوف اكتفي بذكر موقف القضاء األمريكي، و أجد من بين القضايا التي 

 عرضت على هذا األخير:

 chromalloyأوال: قضية 

تتلخص وقائعها في نزاع نشأ  chromalloyعرضت على القضاء األمريكي قضية 

ين بشأن العقد املبرم ب chromalloyبين جمهورية مصر العربية والشركة األمريكية 

الطرفين، والذي تعهدت بموجبه الشركة األمريكية بتقديم معدات وخدمات ومعونة 

فنية متعلقة بطائرات الهليكوبتر. وقد اشتمل العقد على شرط التحكيم ثم النص 

فيه على تطبيق القوانين املصرية على أن تكون القاهرة مقر للتحكيم، كما اتفق 

 .92هيئة التحكيم نهائيا وملزمااألطراف على أن يكون الحكم الصادر عن 

صدر حكم تحكيمي بمصر قض ي على الدولة املصرية بأن  24/08/1994وبتاريخ 

تؤدي للشركة األمريكية مجموعة من املبالغ املالية، إال أن محكمة االستئناف 

على أساس أن  5/12/1995بالقاهرة قضت ببطالنه بمقتض ى القرار الصادر بتاريخ 

ستبعدت تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على الهيئة التحكيمية ا

موضوع النزاع فقد كان عليها أن تطبق القانون اإلداري وليس القانون املدني. وأن 

من قانون التحكيم  53هذا السبب يعتبر سبب لبطالن الحكم التحكيمي طبقا للمادة 

 (columbia)أعطت محكمة  31/07/1996املصري. وفي نفس الوقت بتاريخ 

األمريكية الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي رغم بطالنه في مصر، مؤسسة قرارها 

على مقتضيات املادة السابعة من اتفاقية نيويورك، كما أكدت على أن القانون 

األمريكي ال يسمح لقاض ي الصيغة التنفيذية باستبعاد حكم تحكيمي على أساس 

مخالفا للنظام العام األمريكي االعتراف بقوة  الخطأ في القانون، كذلك كما سيكون 

                                                           
 .49لحسن الزتوني، م.س، ص   -92
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قرار قضائي أجنبي قض ي ببطالن حكم تحكيمي اتفق األطراف على عدم إمكانية 

 .93الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

 انطالقا مما تقدم إلى أن املحكمة األمريكية أقامت قضاؤها على ركائز ثالث:

لتي تمنح للطرف الحق في الحصول على ـ املادة السابعة من اتفاقية نيويورك ا 1

 تنفيذ حكم التحكيم األجنبي وفق قاعدة األكثر فائدة في قانون التحكيم الوطني.

ـ تنفيذ حكم التحكيم األجنبي يجب طرحه على بساط البحث طبقا لقانون  2

التحكيم االتحادي وليس طبقا للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك أنه فقط في 

ا كان بطالن الحكم في الخارج يتفق مع القسم العاشر من هذا القانون حالة ما إذ

فإنه في هذه الحالة يكون لهذا البطالن أثره ويتعين االعتراف به من قبل املحاكم 

 األمريكية.

ـ طاملا أن صحة التحكيم يتعين أن تبحث من جديد طبقا للقسم العاشر من  3

يطر، وال أولوية لقضاء دولة املقر لتحديد القانون االتحادي، فإنه ال يوجد دور مس

 صحة الحكم التحكيمي.

بهذه الركائز الثالث التي قام عليها القضاء األمريكي في قضية كرومالوى يكون 

بذلك قد ترسخت فكرة توطين، أي عدم ربط أحكام التحكيم الدولية بمجال قانوني 

 .94لدولة معينة

صيغة التنفيذية من طرف القضاء كما أن نفس الحكم التحكيمي أعطيت له ال

حيث رفضت محكمة االستئناف بباريس الطعن  14/01/1997الفرنس ي بتاريخ 

املقدم ضد األمر القاض ي بالتذييل بالصيغة التنفيذية معللة قرارها أن القاض ي 

الفرنس ي ال يمكن له أن يرفض   طلب التذييل إال في الحاالت املنصوص عليها في 

                                                           
 .231-122"فعالية بطالن الحكم التحكيمي الدولي"، م.س، ص :عبد اللطيف بولعلف -93
 .309عصام الدين القصبي، م.س، ص  - 94
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.م الفرنس ي الخاص بالتحكيم الدولي. وأن هذا النص هو من ق.م 1502الفصل 

 .95الواجب التطبيق في هذه املادة

هذا ويالحظ أن حكم املحكمة األمريكية الذي صدر في قضية كرومالوى كان له 

 spier v.calzaturifico tecnicia.spaمحدودا في الواليات املتحدة، ففي قضية  اأثر 

فيذ حكم تحكيم أبطلته املحاكم اإليطالية، فإن محكمة غرب نيويورك رفضت تن

خلصت املحكمة إلى أنه ال يوجد أساس لتطبيق قانون الواليات املتحدة على حقوق 

والتزامات األطراف، طاملا أن األطراف تعاقدوا في دولة أجنبية وأن نزاعهم تم حسمه 

فاق التحكيم أمام بطريق التحكيم في دولة أجنبية ال يوجد في القانون اإليطالي أو في ات

 96.املحاكم اإليطالية

 Termorioثانيا: قضية 

 23القضية تتعلق بتنفيذ حكم كولومبي صدر في ديسمبر لصالح املدعى بمبلغ 

مليون دوالر ضد الدولة الكولومبية املالكة للشركة املدعى عليها )وهي من صدر حكم 

بين  (barranquilla)نة التحكيم في غير صالحها(. التحكيم تم في كولومبيا في مدي

أطراف جميعهم من الجنسية الكولومبية. إال أن الشركة املدعى عليها سعت إلى 

إبطال حكم التحكيم أمام مجلس الدولة الكولومبي على أساس أن شرط تحكيم 

غرفة التجارة الدولية ليس صحيحا إذ أنه انتهك القانون الكولومبي الذي كان يحظر 

ي، وهو ما استجاب إليه املجلس قاضيا ببطالن حكم آنذاك التحكيم املؤسس 

التحكيم. وعندما لجأ املدعى لتنفيذ حكم التحكيم، الذي جرى إبطاله في الخارج، في 

طلب  2006مارس  12الواليات املتحدة األمريكية رفضت محكمة منطقة كولومبيا في 

لكي تكون قادرة  التنفيذ، وهو ما أيدته محكمة االستئناف. إذا املحكمة األمريكية

                                                           
 .124التحكيمي الدولي"، م.س، ص "فعالية بطالن الحكم :عبد اللطيف بولعلف - 95
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بطالن الحكم يتعين على الطرف الذي يسعى لتنفيذ الحكم أن يقيم الدليل على أن 

 .97الحكم األجنبي مخالف للنظام العام األمريكي

موقف األنظمة املقارنة املرتبطة بالتجارة الدولية  :املطلب الثاين
 العربية )القضاء املغريب منوذجا(

القضاء املغربي حول وضعية حكم بطالن  سوف أعالج في هذه النقطة موقف

 مقرر التحكيم الدولي أمام قاض ي التنفيذ.

بالرجوع إلي التجربة املغربية أالحظ أن القضاء املغربي لم يساير نظيريه 

الفرنس ي واألمريكي في موقفيهما وفي تفسيريهما التفاقية نيويورك، بل اعتبر أن بطالن 

بر سببا لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية تطبيقا الحكم التحكيمي في بلد املنشأ يعت

للمادة الخامسة من االتفاقية، شريطة أن يكون الحكم التحكيمي قد أبطل فعال 

 .98وليس مجرد رفع طلب البطالن

الذي نظم التحكيم الدولي في الفرع الثاني منه فقد  08-05وبالرجوع إلى القانون 

من ق.م.م.ف على حاالت رفض  1502ادة والتي تقابل امل 327-49نص بمقتض ى املادة 

تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي باملغرب، والتي لم يرد ضمنها كون الحكم التحكيمي 

الدولي لم يتم إبطاله من قبل قضاء بلد إصداره، وبذلك فإن تطبيق املادة السابعة 

 من اتفاقية نيويورك سيجعل القضاء املغربي بدوره يسمح بتنفيذ أحكام تحكيمية

ثم إبطالها في بلد إصدارها، خاصة وأن املشرع املغربي نص في إطار التحكيم الدولي 

على سمو االتفاقيات الدولية املوقع عليها من قبل اململكة املغربية على التشريع 

 .32799-39الداخلي طبقا ملقتضيات الفصل    

                                                           
 .326-325عصام الدين القصبي، م.س، ص   -97
 .124"فعالية بطالن الحكم التحكيمي الدولي"، م.س، ص :عبد اللطيف بولعلف - 98
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تطلب  على عدم 1982/6/30حيث ذهب املجلس األعلى في قرار له صادر بتاريخ 

صدور القوة التنفيذية لحكم التحكيم في البلد الذي صدر فيه حتى يمكنه منحه 

 .100الصيغة التنفيذية في املغرب

وبهذا فإن الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا مثال إذا أبطله القاض ي الفرنس ي 

يمكن رغم ذلك أن يعطيه صيغة التنفيذ القاض ي املغربي الذي ال يربطه القانون 

بالحكم الصادر عن القاض ي الفرنس ي، وهذا على خالف اتفاقية نيويورك  08-05رقم 

التي تتضمن أن الحكم التحكيمي يفقد فاعليته في بلد التنفيذ إذا أبطل في بلد 

قد تساهل بشأن منح الصيغة التنفيذية  08-05املنشأ، وبهذا يكون القانون رقم 

لنقاشات القضائية التي سبقت لألحكام التحكيمية األجنبية، مستفيدا بذلك من ا

أقر فك االرتباط بين منشأ الحكم التحكيمي واملغرب باعتباره بلد تنفيذ  وضعه، و

 .101هذا الحكم التحكيمي

املبحث الثاين: تراجع األثر الدويل للحكم الصادر ببطالن مقرر 
 التحكيم الدويل

لتحكيم عرضت على القضاء املقارن عدة قضايا صدر فيها حكم ببطالن مقرر ا

التجاري الدولي كما سبق وأشرت،وبهذا فإذا كان الهدف الذي تسعى إليه نظام 

اتفاقية نيويورك املتمثل أساسا في تأمين نوع من التنسيق الدولي في الرقابة 

القضائية على املقررات التحكيمية األجنبية والدولية، وذلك من خالل إعطاء 

الن في مواجهة هذه األخيرة، فإن هذا األثر فعالية دولية لكل حكم قضائي صادر بالبط

على ما يبدو قد شهد تراجعا ملموسا وهذا ما سوف أعالجه من خالل هذه الفقرة 

 وذلك كما يلي:

                                                           

الة لنيل دبلوم دور العمل القضائي في تحقيق فعالية حكم التحكيم دراسة مقارنة، رس :"يوسف الساقوط، -100

صادية لمعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية واالقتالدراسات العليا ا

 .179، ص 2008 - 2007واالجتماعية بسال، السنة الجامعية 
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 تأكيد األثر الدولي إلبطال الحكم التحكيمي.  -1

 لجدل الفقهي حول األثر الدولي لبطالن حكم املحكمين.ا -2

 إلبطال احلكم التحكيميتأكيد األثر الدويل  :املطلب األول

اقع إبطالها في بلد املنشأ تعد  إن مسألة تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية الو

من أدق املسائل في قانون التحكيم الدولي وأشدها صعوبة حيث تطرح هذه النقطة 

 تساؤال جوهريا يتجلى كاآلتي:

كمين؟. ما هو موقف املجتمع الدولي بخصوص األثر الدولي لبطالن حكم املح

وفي هذا الخصوص نجد تضاربا جذريا بين نظريتين أو تصورين للتحكيم التجاري 

 الدولي: 

أوال: التصور الكالسيكي، التحكيم التجاري الدولي يعتبر مدمجا تماما حسب 

هذه النظرية في النظام القانوني للدولة التي صدر فيها الحكم التحكيمي. فاملحكم 

له قانون يحكم التحكيم من نشأته بواسطة اتفاقية  الدولي، كقاض ي بلد املنشأ،

التحكيم مرورا بصدور حكم التحكيم وانتهاء بالطعن في هذا الحكم. وإن هذه 

النظرة، بما فيها من إدماج كامل لحكم التحكيم الدولي في نظام الدولة التي صدر 

اقع إبطاله حكما غير مو  جود، بل فيها، تجعل من الحتمي اعتبار حكم التحكيم الو

هو في حكم العدم والعدم ال يمكن منطقا وال قانونا أن يكون موضوعا لتنفيذ ولو 

 .102خارج البلد الذي صدر فيه

يتضح في هذا اإلطار أن اتفاقية نيويورك تتبنى هذه النظرية وتؤكد على قاعدة 

أساسية مفادها أن إبطال الحكم في بلد املنشأ هو سبب كاف لرفض تنفيذه في 

 .103ونظام معاهدة نيويورك قريب جدا من قانون التحكيم الدولي الخارج.
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ثانيا: التصور اإلقليمي، ومفاده استقاللية التحكيم عن جميع النظم القانونية 

الدولية بما فيها نظام الدولة التي صدر فوق أراضيها، فاملحكم الدولي حسب هذه 

ثم فليس له قانون  النظرة قاض ي خاص، ال ينطق باسم أي دولة، مهما كانت، من

تحكيم صادر عن دولة معينة يحكمه، وإن استقاللية التحكيم ينتج منها ففي إدماج 

حكم التحكيم في نظام الدولة التي صدر فيها، ومن هنا يسمح هذا التصور بفك 

االرتباط بين بلد املنشأ وبلد التنفيذ، أي يسمح ببقاء حكم التحكيم الدولي، 

في بلد املنشأ، ومن ثم يمكن تصور اإلذن بتنفيذه في بلد  ووجوده، وإن وقع إبطاله

 .104التنفيذ

وعليه بالرجوع إلى معاهدة نيويورك يتضح أنها ترجح األفضلية للرقابة 

 ـ( تنص على أنه:ه-1القضائية في بلد املنشأ. املادة الخامسة من معاهدة نيويورك: )

لخصم الذي يحتج عليه "ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب ا

بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم للسلطة املختصة في البلد املطلوب إليها االعتراف 

 والتنفيذ الدليل على:

ج ـ أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة املختصة في 

 البلد الذي فيها أو بموجب قانون صدر الحكم".

 نيويورك تنص على أنه: واملادة السادسة من معاهدة

"للسلطة املختصة املطروح أمامها الحكم إذا رأت مبررا أن توقف الفصل في 

هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو أوقفه أمام السلطات املشار إليها في 

، (في البلد الذي فيه أو بموجب قانونه صدر الحكم)الفقرة )هـ( من املادة السابقة 

                                                           
 .12ص ، م.س .لطفي الشاذلي،- 104
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يضا بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم اآلخر تقديم ولهذه السلطة أ

 .105تأمينات كافية"

وبالتالي، فإن اتفاقية نيويورك تحفظ لقاض ي دولة بلد املنشأ دورا له األرجحية 

مرتين، من جهة أولى  فإن حكمه بإبطال الحكم التحكيمي يفرض نفسه على القضاة 

م التحكيمي. ومن جهة أخرى، فإن هذه األجانب الذين تطلب منهم الصيغة للحك

األرجحية تتيح للطرف الخاسر مراجعة قاض ي بلد املنشأ لإلبطال، وهذه املراجعة 

كافية لشل أي طلب للتنفيذ مؤقتا أمام القاض ي األجنبي الذي يجري التنفيذ 

دولة املنظمة إلى معاهدة نيويورك تلتزم برفض إعطاء الصيغة  137أمامه.إذا فإن ال

 .106فيذية إذا أبطل الحكم في بلد املنشأالتن

على العكس من ذلك، أحيانا فإن األثر الدولي لإلبطال يمتد لسلطة قاض ي بلد 

القانون الذي حسم النزاع على أساسه، هذا في حال كان التحكيم في بلد والقانون 

في هذه الحالة يصبح هناك قاضيين اثنين مختصين  .املطبق لحسم النزاع في بلد آخر

باإلبطال ويمكن أن تصدر قرارات متناقضة من القضاءين دون أن تكون هناك 

 .107أفضلية أو سلم أولوية بينهما

 والسؤال املطروح أيضا في هذه النقطة هو:

                                                           
، مداخلة منشورة "األجنبية؟  :"هل آن آوان تجاوز اتفاقية نيويورك لتنفيذ األحكام التحكيميةاحميدو أكري  - 105

 .68-67، ص 2007 ، السنة25التحكيم والوساطة االتفاقية"، العدد  بدفاتر محكمة النقض، تحت عنوان:"
داخلة م:"اتفاقية نيويورك واألحكام التحكيمية الصادرة في بلد والمنفذة في بلد ثان"، عبد الحميد األحدب - 106

 .20ص ، 2015 ، السنة1عربي والدولي، مطبعة األمنية، الرباط، العدد منشورة بالمجلة المغربية للتحكيم ال
لمبتكرات: قراءة نقذية ألهم القرارات التحكيمية الدولية التي أحد طرفيها عربي"، آخر ا ":عبد الحميد األحدب -107

لة المغربية منشورة بالمجالتحكيم الدولي اإللزامي، والحكم التحكيمي الذي ال يتأثر بقرارات قاضي بلد المنشأ، مداخلة 
ية في المغرب العربي وآليات فض المنازعات التجار  ":لإلدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، تحت عنوان

ولي للتوفيق إطار المنظمة العالمية للتجارة"، أعمال الندوة األولى المغربية التونسية المنظمة بتعاون مع المركز الد
، 2005 ، السنة41، العدد 2002ماي  3 - 2رفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط يومي والتحكيم التابع لغ

 .117-116ص 
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ماهو مصير الحكم التحكيمي الدولي في دولة التنفيذ بعد بطالنه في دولة 

لتنفيذ وأي النتيجتين إصداره، أو دولة القانون الذي صدر بموجبه االمتناع عن ا

 تخدم فعالية حكم التحكيم؟

اختلفت التطبيقات القضائية بشأن العالقة املمكن أن تترتب عن صدور حكم 

قضائي ببطالن حكم تحكيمي مع طلب الحصول على الصيغة التنفيذية قدم أمام 

جهة قضائية في دولة للتنفيذ، حيث تضاربت فيما بينها بشأن الحل القضائي الذي 

عين األخذ به في هذا الشأن، أكثر من ذلك اختلفت التطبيقات القضائية حتى يت

داخل النظام القانوني الواحد، ولعل الخالف بين محكمة النقض الفرنسية، 

خير دليل على ذلك، فبينما  hilmartonومحكمة استئناف فرساي بشأن قضية 

ضائي الذي صدر ذهبت تطبيقات قضائية في اتجاه ضرورة االعتراف بالحكم الق

ببطالن حكم التحكيم وهو ما يعني رفضا لتنفيذ حكم املحكمين. ذهبت بعض 

التطبيقات القضائية األخرى إلى أن الحكم التحكيمي الذي قض ي ببطالنه في دولة ما 

ال يمنع من أن يصدر القضاء الوطني لدولة أخرى األمر بتنفيذه، طاملا تحققت في هذا 

 .108لتذييله بالصيغة التنفيذيةالحكم الشروط املتطلبة 

وفي انتظار هذا التوحيد العاملي املنشود للقواعد املتصلة بالتحكيم التجاري 

، أن إبطال الحكم التحكيمي الدولي، من قبل محكمة 109الدولي نسارع إلى القول 

تابعة للبلد الذي جرى فيه التحكيم أو صدر فيه أو للبلد الذي صدر هذا الحكم 

ليس سببا كافيا لعدم منح الصيغة التنفيذية له في بلد التنفيذ، إذ بموجب قانونه، 

ينبغي أن يحتفظ الحكم التحكيمي الدولي، الصادر خارج دولة التنفيذ بمقوماته 

املستمدة من اتفاقية التحكيم ومن إرادة الفرقاء إلى أن تقول محاكم دولة التنفيذ 

                                                           
 .349عبد الكبير العلوي الصوصى، م.س، ص  - 108
 ،"منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي:"محمد عبد هللا محمد المؤيد -  109

ة الرقاب:"حفيظة السيد الحداد و .355ص  ،1997السنة ، جامعة القاهرة ،ه في الحقوق رسالة لنيل درجة الدكتورا 
وما  27ص  ،2000طبعة ، مصر، دار الفكر الجامعي ،"القضائية علي أحكام التحكيم بين ازدواجية و الوحدة

 .178-177يوسف الساقوط، م.س، ص  ،مرجعين أشار إليهما .يليها
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التنفيذية له، تسهيال لحركة  كلمتها فيه، بمناسبة طلب االعتراف ومنح الصيغة

 .110التجارة الدولية عبر الحدود

اجلدل الفقهي حول األثر الدويل لبطالن حكم  :املطلب الثاين
 احملكمني

بعد رصدي ألهم القضايا التي عرضت على القضاء املقارن بخصوص وضعية 

 حكم بطالن مقرر التحكيم الدولي أمام قاض ي التنفيذ نجد أن اآلراء على مستوى 

 الفقه تضاربت بين رافض ملوقف القضاء ومؤيد له.

 ألمريكيا-أوال: االجتاه الرافض ملوقف االجتهاد الفرنسي

أن موقف القضاء الفرنس ي واألمريكي غير منطقي وغير   111اعتبر اتجاه من الفقه

اقع. فالحكم التحكيمي الباطل في بلد املنشأ ال وجود  مناسب ال في القانون وال في الو

فقط في هذا البلد وإنما كذلك في الخارج، ألن مكان التحكيم )دولة املنشأ(  له ليس

يعتبر عنصرا أساسيا في التحكيم الدولي، فأطراف النزاع باختيارهم مكان التحكيم 

يكونوا قد اختاروا إخضاع الحكم التحكيمي لرقابة قضاء مكان التحكيم واختاروا 

د الحكم التحكيمي، فرفض إعطاء أثر كذلك طرق الطعن املطبقة في هذا البلد ض

دولي لحكم تحكيمي باطل في بلد املنشأ يعتبر بمثابة خيانة إلرادة األطراف مما سيؤدي 

إلى فوض ي في التحكيم، فخيار مكان التحكيم ليس نزهة سياحية بل هو خيار لقانون 

 .112واختصاص القاض ي

لة التي تستقبل الحكم ذلك أنه إذا فقد حكم اإلبطال األجنبي مفاعيله فإن الدو 

 .113ستتخذ موقفا داخليا غير متالئم مع متطلبات اللياقة الدولية

                                                           
 .178-717يوسف الساقوط، م.س، ص  - 110
111philipe fouchard:"la porte internationale de l'annulation de la sentence arbitrale  -  

dans son pays d'origine", rev, arb, 1997, nº 3, p330. 

 .126"فعالية بطالن الحكم التحكيمي الدولي"، م.س، ص :عبد اللطيف بولعلف - 112
 .735م الدولي"، م.س، ص "موسوعة التحكي:عبد الحميد األحدب -113
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كما أن من شأن هذا التوجه أن يعرض التحكيم إلى الفوض ى، فالطرف 

املستفيد من الحكم التحكيمي يبحث عن القضاء األكثر ليبرالية لكي ينفذ في ترابه 

لحصول على الصيغة التنفيذية يؤدي على أموال الطرف الخاسر، وهذا السياق في ا

إلى عدم االستقرار وإلى اإلضرار بصورة التحكيم الدولي وإلى زعزعة أمنة وعرقلة 

 .114تطوره

وكذلك فإن نظام اتفاقية نيويورك سيتطاير أشالء، وتزول إمكانية التنسيق 

ا لتأمينه 1الدولي في الرقابة على الحكم التحكيمي التي تهدف املادة الخامسة ف 

فيبطل الحكم التحكيمي في بلد وينفذ في بلد آخر، ويرد في بلد ثالث فتشجع بذلك 

وضعا للفوض ى املكلفة. ولكن االعتراف بحكم أبطل في بلد آخر ليس جديدا، فكثيرة 

هي عقود الزواج والوصية إلخ.....التي تعتبر غير صحيحة أو باطلة في بلد، ويعترف بها 

نتيجة تعدد األنظمة القانونية والقضائية ذات  في بلدان أخرى، ذلك ليس سوى 

 .115السيادة والتنازع القضائي وكذلك التنازع بين القوانين

 ألمريكيا-ثانيا: االجتاه املساند ملوقف االجتهاد الفرنسي

يرى االتجاه املساند أن االجتهاد الفرنس ي األمريكي سليم وطبق املادة السابعة 

افق لرو  حها، ألنها تنص على تطبيق القواعد األكثر مالئمة من اتفاقية نيويورك ومو

لتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية، وأن مقتضيات املادة الخامسة من االتفاقية ال 

تشكل إال الحد األدنى املطلوب لصالح االعتراف بهذه األحكام، وعليه فإن هذا 

صيغة االجتهاد ليس فيه ما يتعارض مع الحاالت الحصرية لرفض إعطاء ال

التنفيذية املنصوص عليها في املادة الخامسة من نفس االتفاقية. وأنه من املنطقي 

القول أن القرار القاض ي بالبطالن ليس له أية قوة دولية فوق القرار القاض ي 

بالصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي. كما أن الزعم بأن األفضلية لقاض ي املنشأ يعتبر 

الحالي واملبني على الالتمركز للتحكيم الدولي، غير صحيحا ألنه يخالف التوجه 

                                                           
 .128نوال الحياني، م.س، ص  -114
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خصوصا أنه في غالب األحيان يبدو البطالن غير مبرر ويخضع العتبارات قانونية 

 .116محلية محضة وتخص البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي فقط

واملشرع  1985ولعل هذا االعتبار هو الذي دفع املشرع البلجيكي سنة 

فض الطعن بالبطالن في حكم التحكيم إذا لم يكن أي من السويسري بدوره إلى ر 

أطراف التحكيم يتمتع بالصفة الوطنية أو له إقامة معتادة في بلجيكا أو سويسرا، 

 .117ولم يطلب تنفيذ الحكم في الدول املعنية

إلى أن املشرع البلجيكي  118وفي هذا السياق، ذهب جانب من الفقه البلجيكي

أن يحول الرقابة من دولة مقر التحكيم إلى الدولة املعنية أراد من خالل هذا التوجه 

بتنفيذ حكم التحكيم إذا ارتأى من املنطق أن يتم تقديم جميع االعتراضات املحتملة 

ضد حكم التحكيمي الصادر في الخارج عند تقديم الطلب بإصدار األمر بتنفيذه. أما 

د طريق الطعن بالبطالن املشرع السويسري قد أعطى ألطراف النزاع سلطة استبعا

طاملا كانوا من غير املقيمين فيها لتفادي ازدواجية الرقابة مع تلك التي يفرضها قانون 

الدولة املطلوب منها إصدار أمر التنفيذ، وبالتالي يتبين أن األمر مجرد اختيار ممنوح 

على لألطراف، والتي يجب عليها إذا رغبت في اللجوء إليه واالستفادة منه أن تنص 

 .119ذلك صراحة

، أن تحرير الحكم التحكيمي من االرتباطات يستند إلى أن  120هناك رأي يقول 

الحكم التحكيمي ال يدمج في النظام القانوني للدولة التي جري فيها التحكيم، كما هو 

حال وضع العقد في املكان الذي وقع فيه، فالحكم التحكيمي والعقد ليس لهما 

عطائه أو حرمانه من صيغة التنفيذ، وبالتالي يبقى الحكم جنسية، كل دولة حرة في إ

                                                           
 .271 -126"فعالية بطالن الحكم التحكيمي الدولي"، م.س، ص :عبد اللطيف بولعلف - 116
 .128نوال الحياني، م.س، ص  - 117
 .لم يتم ذكر أسماءهمـ   118

 .59لحسن الزتوني، م.س، ص   -119
  120 -عبد الحميد األحدب، قراءة نقدية ألهم القرارات التي أحد طرفيها عربي، م.س، ص 119. 
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التحكيمي الدولي مفكوك االرتباط بأي قضاء وبأي قانون وبأي بلد، وال أثر إلبطاله 

 .121في بلد املنشأ على قرار قاض ي بلد التنفيذ

من هنا يتبين أن األفضلية املعطاة لقاض ي مكان التحكيم من أجل التنسيق في 

حكم التحكيمي تتضمن مخاطر كبيرة وليس الحد من هذه املساوئ أمر الرقابة على ال

مرفوضا...هل يجب القول إن هذه القضية هي مناقضة لالتجاه الحالي بعدم ربط 

 .122التحكيم الدولي بمكان التحكيم؟

اقعي إزالة أي اتصال قانوني بين التحكيم  قد يبدو في الوقت الحاضر من غير الو

ري فيه التحكيم ألسباب عملية أو للحاجة إلى تدخل قاض ي الدولي والبلد الذي يج

محلي للمساندة، وإذا كان من املعقول إخراج التحكيم من قيود البلد الذي يجري 

فيه التحكيم فإن فك االرتباط هذا يبقى أفقا في املستقبل ال يمنع رقابات محلية 

 .123متعددة في بلدان تنفيذ الحكم التحكيمي

إلى ترك الحرية كاملة لقاض ي بلد  124ه في نفس النقطةكما يدعو أحد الفق

التنفيذ بحيث ال يحرم الحكم التحكيمي من جهة التنفيذ إال إذا ثبت له عيب يفض ي 

إلى إبطاله، حتى ولو لم يبطل بعد في بلد املنشأ، ألن معاهدة نيويورك ال تضع حدا 

ه وتنفيذه وال أدنى من الشروط املتطلبة في حكم التحكيم من أجل االعتراف ب

تتعارض مطلقا مع أن يكون قانون أي دولة متعاقدة به يتمتع بقدر أكبر من الحرية 
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9", nº1, mai, 1998. 
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واملبادرة عن ذلك الذي تضعه املعاهدة، وينزل بذلك عن هذا الحد األدنى الذي 

 .125تضعه املعاهدة

ومن الواضح أن في سماء الفقه واالجتهاد والتشريع الدولي التحكيمي غيوما 

 ن املواجهة تدور بين تيارين: كثيرة...وأ

  التيار األول: تيار فقهي مدعوم باالجتهاد الذي أشرنا إليه سابقا وحجر

الزاوية فيه هو أن الفكرة الفرنسية تعتبر هنا حكم تحكيمي دولي مفكوك االرتباط 

بأي قضاء وبأي قانون وبأي بلد، وال أثر إلبطاله في بلد املنشأ على قرار قاض ي بلد 

يذ، وهذا الرأي املبالغ في سعيه لتحرير التحكيم من القيود واالرتباطات له ما التنف

 .126يبرره قانونيا

  ،التيار الثاني: يستند هذا التيار إلى الترجمات املختلفة التفاقية نيويورك

من اتفاقية نيويورك، تأويال حرفيا،  5حيث اقترح الفقيه جان بولسون تأويل الفصل 

القية آثار بطالن حكم التحكيم الدولي على قاض ي التنفيذ، وذلك يسمح بالحد من إط

بإعطاء سلطة تقديرية لقاض ي التنفيذ تمكنه إما من رفض التنفيذ إذا ما وقع 

إبطال حكم التحكيم في بلد املنشأ أو إيقاف التنفيذ وإما اإلذن بالتنفيذ رغم اإلبطال 

االرتباط نسبيا بين قاض ي املنشأ أو إيقاف التنفيذ في بلد املنشأ، وهذا يسمح بفك 

 .127وقاض ي التنفيذ

وحتى ال يبقى األمر ضبابيا فيمكن هنا أيضا اعتماد اتفاقية نيويورك في مادتها 

الخامسة بحيث تعتمد على األسس واملقاييس الدولية لتنفيذ أو عدم تنفيذ األحكام 

 التحكيمية الدولية أربعة هي:

 ين املحكم وبإجراءات املحاكمة.م إعالنا صحيحا بتعيإخالل الخص -1

                                                           

 125 -  منشورات :"بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي األسباب والنتائج" دراسة مقارنةممدوح عبد العزيز العنزي ،
 .324، ص 2006، السنة  الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة األولى

 .76-73احميدوا أكري، م.س، ص  - 126
 .138-137م.س، ص  لطفي الشاذلي، - 127
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 م قد تجاوز املهمة التحكيمية.الحك -2

حكمة التحكيمية أو إجراءات التحكيم مخالف ملا اتفق عليه أن تشكيل امل -3

 األطراف أو للقانون.

 مخالفة النظام العام. -4

وفقا لهذه األسس األربعة، التي يمكن اعتبارها مقاييس دولية، يمكن لقاض ي 

اقب الحكم التحكيمي الدولي الذي صدر في هذا البلد ولكن الرقابة بلد املن شأ أن ير

 .128يجب أن ال يكون  فيها أي تعسف أو تجاوز 

 خامتة عامة:

انطالقا مما سبق تحليله يمكن الخروج بفكرة جوهرية مفادها أن األنظمة 

رات املقارنة أكدت من خالل الكثير من تطبيقاتها القضائية على أن بطالن املقر 

التحكيمية الدولية من طرف قضاء املنشأ ال يشكل عائقا لتذييله بالصيغة 

التنفيذية من طرف قاض ي التنفيذ. رغم أن القضاء والفقه بخصوص هذه النقطة 

انقسموا إلى اتجاهين أحدهما مؤيد لهذه الفكرة واآلخر رافض لها ولكل اتجاه 

 مبرراته وأسبابه.

 

 

 

 

 تم بحمد هللا

 
 

 

                                                           
 .123ص  "قراءة نقدية ألهم القرارات التحكيمية الدولية التي أحد طرفيها عربي"، م.س،: حدبعبد الحميد األ - 128
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 عبد العزيز لشهاب ذ.      

 جامعة القاضي عياض -باحث بسلك الدكتوراه 

 ذ. يونس احلاجي          

 جامعة سيدي موالي عبد اهلل فاس –بسلك الدكتوراه باحث       

 

 

 :مقدمة 

ى في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، أهمية قصو 129العقار يحظى

باعتباره  اللبنة األساسية لقيام املشاريع التنموية ، والوجهة املفضلة واملنتجة دون 

يعتبر الكيان األساس ي الذي تقوم  -أي العقار–، كما أنه 130شك لرؤوس األموال 

للتنمية ونقطة واملجتمعات، لذلك فهو رمز الحياة والعمود الفقري  عليه الدول 

 انطالقها .

                                                           

ألرض، ا، وهو ما يعني أن العقار يطلق على ا ال يمكن نقله إال بتغيير هيأتهفقهاء المالكية هو م العقار عند 129
ي فمحمد بن معجوز الحقوق العينية د يراجع في هذا الصد .ر التي تنبث فيها والتي تتصل بهاثم البناء واألشجا

 .23 :ص 1990الفقه اإلسالمي والتقنين المغربي مطبعة النجاح الجديدة الطبعة األولى 
لطبعة اسهام تابت دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية ألجل المنفعة العامة دار اآلفاق للنشر والتوزيع 130

 .7 :الصفحة 2017األولى 
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وتعدد في  انظمته واملتمعن في النظام العقاري باملغرب يجد نفسه أمام تنوع في 

، هياكله ، فعالوة على الثنائية املبدئية في النظام العقاري من أمالك الدولة العامة

والتي بدورها تتفرع إلى ملك عام يعود استعماله إلى جمهور الناس، وآخر ملكا خاصا 

 لها يعود استعماله إلى فئة دون أخرى نظرا لخصوصيته .

إلى جانب امللكية العقارية العامة نجد أمالك الخواص، والتي تعود ملكيتها إلى ف

 07.14األفراد، ووسط هذا النوع هو اآلخر يعرف تنوعا بين عقارات خاضعة  لقانون 

و  132إلسالمي،وآخر خاضع لقواعد الفقه ا131املتعلق بنظام التحفيظ العقاري 

، ذلك قبل صدور مدونة الحقوق العينية ، ما بات 133قانون االلتزامات والعقود

 .134يعرف بنظام العقار املحفظ والغير املحفظ

وأمام هذا الوضع تدخل املشرع ملحاولة لم شتات القوانين والتشريعات   

مدونة املطبقة على العقارات والحقوق العينية وكل ما يتصل بها، من خالل إصدار 

الحقوق العينية ، والتي وحدت القانون املطبق على العقار باملغرب ، كما جاء 

اقعية،  بمقتضيات جديدة حاول من خاللها سد الثغرات وتجاوز العقبات الو

 تي كان يتخبط فيها العقار آنذاك.واملشاكل ال

                                                           

المتعلق بالتحفيظ العقاري المغير والمتمم  1913أغسطس  12الموافق ل  1331ن رمضا 9الظهير الشريف  131
بتنفيذ القانون  2011نونبر  22الموافق  1432دي الحجة  25الصادر  177.1.11بمقتضى الظهير الشريف رقم 

  5998الجريدة الرسمية عدد  14.07رقم 
 8، م س ص والتقنين المغربيالفقه اإلسالمي محمد بن معجوز الحقوق العينية في  132

 9عدد  46منشور بالجريدة الرسمية عدد خاص رقم  1913غشت  12الموافق  1331رمضان  9ظهير 133 
 .2016 :ص 1913غشت  12صادر 

ص أوتيل عمر التوثيق ودوره في استقرار المعامالت العقارية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخا 134
جامعي معة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة الموسم التخصص العقود والعقار جا

 .3 :ص 2012/2012
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وكان من بين مستجدات املدونة أن استجابت لصيحات املجتمع والفاعلين 

من  489135ونيين خاصة في حقل التوثيق ، من خالل تقييد مطلق الفصل القان

قانون االلتزامات والعقود املغربي والذي يهم توثيق املعامالت العقارية والحقوق 

العينية ،وهذا من شأنه سد الثغرات التي كانت سائدة في النظام القانوني القديم ، 

ام القضائية الصادرة في املوضوع وكدا من شأنه تجاوز التضارب الحاصل في األحك 

، حيث ألزم إفراغها  136بسبب تشعب القواعد الفقهية وعدم وجود مرجعية موحد

والالت في محررات مكتوبة دون التفصيل في ضوابطها ، ما خلق نوعا من االنفالت 

في املجال خاصة في ظل ما ولدته املحررات العرفية من مشاكل وأزمات ضاعت  نظيم

من مدونة الحقوق  4، من خالل نص املادة  137ق الناس وأموالهمبموجبها حقو 

العينية ، والتي أوجبت تحت طائلة البطالن إفراغ أي تصرف يهم امللكية العقارية 

والحقوق العينية املتعلقة بها في محررات رسمية صادرة عن مؤسسات يخول لها 

 قانونها صالحية التوثيق .

عمليات التداول التي تطال امللكية العقارية  ووعيا من املشرع بضرورة تحصين  

الرتباطها الوثيق واملباشر باألمن القانوني والقضائي ، فقد سعى جاهدا إلى تحقيق 

هذا األمن، فعمل على تأطير العقار والتصرفات الجارية عليه بإطار قانوني، بناه على 

اللبنات الهادفة  امتداد عقود من الزمن لبنة لبنة ، حيث عمل على وضع أولى هذه

لبناء صرح تعميم الرسمية في التصرفات العقارية قبل إصدار املدونة ، من خالل 

                                                           

ارية أو من قانون االلتزامات والعقود " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عق 489ينص الفصل 135

وال  تاريخ،أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت ال
 يكون له أثر في مواجهة الغير إال ادا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون "

نوني دور المرتكزات األساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان األمن القا ،محمد الهيني136

ة حقوق العينيلل النظام القانوني الجديد ."سلة األنظمة والمنازعات العقاريةوالقضائي العقاري. سل
 2012سنة  15" مطبعة المعارف الجديدة الرباط اإلصدار  08.39بالمغرب في ضوء القانون 

 .17 :ص
لماستر ام دبلو سهام الفرح توثيق التصرفات العقارية على ضوء القوانين الخاصة رسالة لنيل 137

تصادية القفي القانون الخاص تخصص العقود والعقار جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية وا

 .3 :ص 2010/2011واالجتماعية وجدة السنة الجامعية 
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 44.00139، 18.00138تنظيم أحكام القوانين الخاصة واملتعلقة بالسكن االجتماعي ) 

(، حيث كانت أولى بوادر التعميم من خالل إقرارها في هذه القوانين قبل 51.00140، 

لى سائر التصرفات األخرى املاسة بامللكية العقارية بموجب العمل على تعميمها إ

 مدونة الحقوق العينية .

وبناء عليه فإن أي تصرف ينصب على امللكية العقارية في مجملها، ال يمكن 

القول بنفاده إال إذا أفرغ في الشكل املحدد قانونا، من قبل جهات موكول لها صراحة 

 .تصرفات ، وإال كانت حليفة لبطالنبنص القانون صالحيات توثيق هذه ال

هذا وال تخفى ما ملسطرة توثيق التصرفات العقارية من أهمية بالغة في حقل 

من جانب مراحل  سوآءااملعامالت العقارية، ملا تنطوي عليه من ضمانات تشريعية 

ية بوثيقة رسمية دات حج االنتهاءأو الرقابة عليها والتي تصبو في مجملها إلى إنجازها 

 بحيث ال يمكن الطعن فيها إال بالزور . مطلقة في املعامالت

ما مدى  كالية املوضوع على النحو االتي:وبناء عليه فإنه يمكن صياغة إش

 مساهمة املسطرة اإلجرائية لتوثيق التصرفات العقارية في تحقيق األمن العقاري 

تناوله  اارتأينولبسط القول في هذا املوضوع واالستفاضة فيه قدر اإلمكان 

األول: مضمون مسطرة إنجاز املحررات  طلبوقف مبحثين على الشكل اآلتي: امل

  .الرقابة على املسطرة اإلجرائية للمحررات الرسمية الثاني: . املطلبالرسمية

 مضمون املسطرة اإلجرائية للمحرر الرمسي املطلب األول:

ذو القوة الثبوتية لتمام املحرر الرسمي البد أن يمر بإجراءات ليصير رسميا 

املطلقة،  فاملحرر ليس وليد لحظة وحيدة أي مجلس العقد، بقدر ما هو وليد 

إجراءات قبلية، يأتيها إما املوثق أو طرفي العقد على حد سواء، يرتكز عليها هذا 

                                                           
المؤرخ  298.02.1قم رالصادر بتنفيذ نصه الظهير الشريف  المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 18.00القانون رقم 138

 (.2002اكتوبر  3) 1423من رجب  25ب 
عقار في المنظم لبيع ال 44.00بتنفيد القانون رقم  2002أكتوبر  3موافق  1423رجب  25صادر 1.02.309ظهير شريف رقم 139

 .طور اإلنجاز
يجار المتعلق باإل 00.51بتنفيد القانون رقم  2003نونبر 11موافق  1424رمضان  16صادر في 202.03.1ظهير شريف رقم140

 .2003دجنبر  25يوم الخميس  5172المفضي إلى تملك العقار منشور بالجريدة الرسمية رقم 
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املحرر، من قبيل الوثائق التي اشترطها املشرع لقيامه، وهو ما سأحاول بسطه في 

ا املطلب على أن أعرج في فقرته الثانية على املرحلة التحريرية الفقرة األولى من هذ

للعقد الرسمي وما يليها من مساطر الستكماله وإخراجه إلى حيز الوجود في صيغته 

 النهائية .

 الفقرة األويل : مستندات إبرام احملرر الرمسي يف البيوع العقارية

 مي ( في عملية تحرير العقد،أقصد هنا العدل و املوثق واملحا قبل شروع املوثق )

يلزم األطراف اإلدالء ببعض الوثائق التي من شأنها أن تكون مرجعا يعتمد عليه 

املوثق في عملية التحرير موضوع املعاملة العقارية ، وكذا غاية في إعفاء نفسه من 

املسؤولية املمكن أن تثار ضده من األطراف أو األغيار، في حالة عدم اإلدالء بهذه 

وثائق، ويتعلق األمر بكل من الوثائق الشخصية ألطراف العالقة التعاقدية، إلى ال

جانب سند ملكيتهم للعقار محل العملية التعاقدية أو رسم املحافظة العقارية 

"أوال"، كذلك يلزمهم اإلدالء بشهادة اإلعفاء الضريبي إذا كان العقار موضوع 

تراخيص في ما يتعلق ببعض البيوع التعاقد مستحقا ملوجبات جبائية ، ولبعض ال

 على وجه التخصيص "ثانيا".

 أوال: الوثائق املتبثة هلوية األطراف وسند امللكية

افرها والتي يتوجب اإلدالء  من بين البيانات اإللزامية التي ال يقوم املحرر إال بتو

اشتراط  ، تلك الوثائق واملراجع التي تثبت هوية األطراف املتعاقدة، ومناطبها للموثق

املشرع لهذه الوثائق هو معرفة ما إذا كان أطراف هذه العالقة التعاقدية أهال لهذه 

العملية، بحيث أنه ال يمكنه اإلقدام على تصرف البيع مثال إال بعد اكتمال أهلية 

، اللهم إال بعد استيفاء 141سنة شمسية كاملة 18األداء والتي حددها املشرع في 

 .142إجراءات خاصة 

                                                           
  سنة شمسية كاملة. 18من مدونة األسرة على أنه تكتمل أهلية الشخص ببلوغه  209ت المادة نص -141
انوني، تقتضي اإلجراءات الخاصة لتصرف القاصر في أمواله شأنه في ذلك شأن الشخص الراشد، أن يتم إخضاعه للترشيد الق  142

ما يمكن عالمات الرشد تقديم طلب إلى المحكمة من أجل ترشيده ك سنة شمسية كاملة وظهرت عليه 16حيث يمكن للقاصر الذي أتم 

لة في إدارتها والتصرف لنائبه الشرعي تقديم الطلب إدا أنس منه الرشد. ويترتب على الترشيد تسلم المرشد أمواله واكتسابه األهلية الكام

  25/05/2018تاريخ االطالع   www.adala.justice.gov .maفيها .للتوسع أكثر في موضوع الترشيد يراجع موقع 
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على  31املنظم لخطة العدالة، نجده ينص في املادة  16.03وع إلى قانون وبالرج

كون هوية األطراف ضمن البيانات اإللزامية التي ينبغي أن يشملها العقد، وما يثبت 

 32.09تمتعهم باألهلية القانونية ملباشرة التصرف، كذلك هو الشأن في قانون 

 ثقلت كاهل املوثق تحت طائلة املسؤولية، و التي أ37املنظم ملهنة التوثيق في مادته 

بالتحقق من هوية األطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف، ومطابقة الوثائق املدلى بها 

 إليه للقانون.

فبغض النظر عن السجال الفقهي الذي أثاره هذا املقتض ى ،وخصوصا في  

وأهليتهم  ، والذي جعل التثبت من هوية األطراف32.09مواجهة املوثق في إطار قانون 

أمر من قبيل التعجيز وفتح الباب  من صميم عمل املوثق تحت طائلة املسؤولية، هو

على مصراعيه ملسائلة املوثقين فيما ال يد لهم فيه، إذ كيف لهم أن يعرفوا في غير 

ظاهر الحال زورية الوثيقة املدلى بها إليهم من عدمها، أو فقدان الشخص ألهليته 

 امهم إذ يصعب ذلك، إال أن حكمة املشرع من ذلك هو توفيرانطالقا من الظاهر أم

أكبر قدر من  الحماية ألطراف العالقة التعاقدية من خالل سنه لهذه املقتضيات، 

ولو على حساب تكليف مؤسستي التوثيق بما ال طاقة لهما به، وهو نفس املقتض ى 

ق املدلى بها تقع من كون مسؤولية الوثائ 143الذي واجه به املشرع املحافظ العقاري 

 .144على عاتقه

وتتعدد وثائق إثبات هوية األطراف التي بإمكانهم اإلدالء بها ، لتمتد إلى غير 

البطاقة املتعلقة بالتعريف الوطني، فنجد كذلك رخصة السياقة ،وجوازات السفر 

بالنسبة لألجانب، إلى غير ذلك من الوثائق التي يمكن اعتمادها من قبل موثق 

هوية الشخص املقدم على التعاقد، وكذا إمكانية اإلطالع على سنه  للتعرف على

 وأهليته ملباشرة التصرف .

                                                           
 

يتحقق المحافظ على األمالك  المتعلق بالتحفيظ العقاري على أنه:" 14.07نون من القا 37ينص الفصل  -143

 كال وجوهرا".شالعقارية تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب 
الرباط، طبعة لنشر المعرفة. ، دار ا14.07.يظ العقاري وفق مستجدات القانون إدريس الفاخوري، نظام التحف -144

 .178، الصفحة2013
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بعد التثبت من هوية األطراف املقدمون على إبرام التصرف، ينصرف املوثق 

بعدها إلى وثيقة أخرى، هذه املرة تتعلق باملحل موضوع العالقة التعاقدية ،ومدى 

مر بسند امللكية أو رسم التصرف فيه ،ويتعلق األ  شرعية إقدام مريد التعاقد على

 .كون محفظا أو غير محفظ اعتبارا للوضعية القانونية للعقار من ،امللكية

ورسم امللكية أو سندها هو ذلك املوجب الذي بواسطته تملك مريد التصرف 

هذا العقار موضوع العملية التعاقدية، ويختلف استصداره باختالف نوع العملية 

دخل بها إلى ملكه، إذ تتعدد أوجه التملك وبطرق مشروعة ،كأن يكون هو اآلخر  التي

العدلي املعتبر في إثبات  145قد اقتناه من غيره، أو قد يكون ثبت له عن طريق اللفيف

 امللك، أو عن طريق املخارجة  

..، أو ما إلى ذلك من أسباب كسب امللكية املنصوص عليها في مدونة .146أو اإلراثة

 .147وق العينيةالحق

وبهذا يتعين على العدول واملوثقون على حد سواء، اإلشارة في صك الوثيقة 

املبرمة إلى املستندات واملوجبات والعقود التي استند عليها لتأسيس وثيقته، أي 

مراجعه ومستند علمه بملك مريد التصرف في العين املتصرف فيها، كما أن لهم أن 

املستند ومضمنه وتاريخه، وإذا كان من الرسوم يشيروا في هذا الصك إلى رقم 

املسجلة بمكتب التسجيل ،تعين أيضا ذكر عدد التسجيل وتاريخه واملكتب الذي 

 ، فيما يتعلق ببيع العقار الغير املحفظ.148سجل فيه

                                                           
نصرف تعريفها في االصطالح الفقهي ، ويتدخل في اختصاص العدول شهادة اللفيف إحدى الشهادات التي -145

العلم على وجه  بحيث يحصل لهمال تتوفر فيهم شروط العدالة  ،التي يدلي بها عدد كبير من الناسإلى تلك الشهادة 

ار، اللفيف التواتر، للتوسع أكثر في شهادة اللفيف ودورها في إثبات الملك يراجع مقال األستاذ المحجوب أقد

ي ضوء وحجيتها في إثبات التصرفات العقارية، في أشغال ندوة "المعامالت العقارية وإشكاليات توثيقها ف

 .222نظمت برحاب كلية الشريعة بأكادير، م.س، صالمستجدات القانونية الجديدة التي 
، الدار ضعي، مطبعة المعارفوالقانون الو التوثيق واإلثبات بالكتابة في الفقه اإلسالميمبارك، محمد جميل  -146

 .148، ص2000البيضاء الطبعة األولى 
ة الحقوق العينية في سباب كسب الملكية في إطار القسم األول من الكتاب الثاني من مدونأنظم المشرع  -147

 .312إلى  222الفصول 
صص حمد بطاهر، تمام بيع العقار بين التوثيق العدلي والعصري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الشريعة، تخأ -148

 65ص .2010-2009فاس، السنة الجامعية ق، جامعة القرويين كلية الشريعة، القضاء والتوثي
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أما إذا كان العقار املراد بيعه قد تم إخضاعه لقانون التحفيظ العقاري 

سم عقاري في املحافظة العقارية، بعد استيفاء الذي تم بصدده إنشاء ر  ،14.07149

فيعد هذا الرسم  -إن اقتض ى الحال–اإلجراءات واملساطر اإلدارية والقضائية 

، وكذا بمثابة الحالة املدنية للعقار، وله حجية قوية في إثبات تملك البائع للعقار

 .إثبات الحق املقيد له فيه

غير مقيد في الرسم النهائي ، ويضل  والرسم العقاري يطهر العقار من أي ادعاء 

في ملكية صاحبه إلى أن يتم تقييد خلفه، بل إن املالك املقيد بالرسم العقاري يبقى 

، كما أن  في رسم االراثةمالكا ومستصحبا للحياة ولو بعد وفاته، ما لم يتم تقييد 

رتب على هذا ، ويت150عقود البيع ال أثر لها حتى بين املتعاقدين إال من تاريخ التقييد

، لصحت امللكية ملن يسارع إلى التقييد، على حكم أنه لو باع مالك عقاره مرتينال

 .151شرط أن يكون حسن النية

بها الرسم العقاري، اعتبر نظيره من  يحظىانطالقا من هذه األهمية التي و 

الوثائق واملستندات الرئيسية التي يجب على مريد البيع اإلدالء بها لدى العدل أو 

، وكذا لتقريب موثق العقد من 152املوثق محرر العقد قصد إبرام البيع العقاري 

اقع املادي للعقار موضوع التصرف، انطالقا من بيانات هذا الرسم املنصوص  الو

 .153من ظهير التحفيظ العقاري  52عليها في الفصل 

                                                           
 لمتعلقا 14.07رقم قانون ال القاضي بتنفيذ 2011 نونبر 22تاريخ بالصادر  1.11.177شريف رقم ظهير  -149

 .5575، ص2011نونبر 24بتاريخ  5998، منشور بالجريدة الرسمية عدد بالتحفيظ العقاري
فعال اإلرادية واالتفاقات التعاقدية الرامية إلى أن األ على " من ظهير التحفيظ العقاري 67ينص الفصل  -150

ألطراف إال من ابه أو تغييره أو إسقاطه ال تنتج أي أثر ولو بين  قرارله إلى الغير أو االتأسيس حق عيني أو نق

م بسبب تاريخ التسجيل دون اإلضرار بحقوق األطراف بعضهم على بعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينه

 عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
 .267، ص4161-1995، سنة بعة الثانيةطلان النظر والعمل، عبد الرحمان بلعكيد، وثيقة البيع بي -151
 .61ين التوثيق العدلي والعصري، م.س، صأحمد بطاهر، بيع العقار ب -152
على أن نظير الرسم العقاري يصف وصفا مفصال  14.07من قانون  52نص الفقرة الثانية من الفصل ت -153

 للعقار مع بيان حدوده واألمالك المجاورة له ونوعه ومساحته.
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ه هذا بخصوص الوثائق العامة املتطلبة في سائر البيوع العقارية على وج

 ؟.ام فماذا عن باقي الوثائقاإللز 

 ثانيا: شهادة اإلعفاء الضرييب 

د عالوة على الوثائق السالفة الذكر، والتي ألزم املشرع األطراف اإلدالء بها، نج

، ،والتي بدورها يرتكز عليها البيعشهادات ووثائق أخرى ال تقل أهمية عن هذه األخيرة 

دا إ، في حالة ما ائع ملزما باإلدالء بهايكون الب من قبيل شهادة اإلعفاء الضريبي التي

ذون ، إلى جانب بعض األ تحقا لديون جبائية لفائدة الدولةكان العقار مس

 .والتراخيص في حاالت مخصوصة

وتفيد شهادة اإلعفاء الضريبي عدم تحمل العقار محل البيع ألي دين جبائي 

دئيا من أي عبء لفائدة الدولة، حيث أن وصل اإلبراء هذا يبرئ ذمة البائع مب

ضريبي، فهي إذن إشهاد إداري مبدئي بأداء جميع الضرائب التي يكون البائع ملزما 

بها في عقاره املبيع، ويعني القول بكونه إشهاد مبدئي، أي أنه ال يمنع من تجديد 

املتابعة الضريبية عند االقتضاء كما هو الحال في فرضية الخطأ أو السهو أو 

 .154املراجعة

نه يتوجب على البائع القيام بهذه اإلجراءات السابقة عن تحرير عقد وهكذا فإ

البيع، والتي تخول له نقل امللكية بصورة قانونية ومشروعة، وفي املقابل جعل املشرع 

من أهم البيانات التي ألزم املوثق إرفاقها  Le quitus fiscaleشهادة اإلبراء الضريبي 

من قانون  44، فنصت املادة 155بوجه عام بعقد البيع أو عقود تفويت العقارات

ال يجوز للعدول واملوثقون واألشخاص الذين يمارسون مهام  على أنه:" 156التسجيل

                                                           
 .260لرحمان بلعكيد، وثيقة البيع بين العمل والنظر، م.س، صعبد ا -154
في القانون الخاص تخصص  الماستر ق في ضبط البيوع العقارية، رسالة لنيل شهادةدعاء زروفي، دور الموث -155

سنة الجامعية وجدة، ال ،العقود والعقار، جامعة الحسن األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 .26، ص2012-2013
القاضي بتطبيق قانون  1992دجنبر 23موافق  1413رجب  4 صادر 1.92.280ظهير شريف رقم  -156

 .1836، الصفحة 92/12/30بتاريخ  4183، الجريدة الرسمية عدد التسجيل
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التوثيق أن يحرروا  أي عقد  تفويت أمالك خاضعة للضريبة دون تقديم شهادة من 

 مصلحة التحصيل يثبت أداء املقادير الواجبة فيها املستحقة برسم السنة الجارية".

، حيث منعت املوثقين 37.89157من قانون  26ونفس املقتض ى كرسته املادة 

والعدول من تحرير أي عقد يتعلق بنقل امللكية )البيع مثال(، على ملك خاضع 

للضريبة الحضرية، ما لم يقدم إلى مصلحة تحصيل الضرائب ما يثبت أداء 

حت طائلة مسائلة الضريبة الحضرية واملسماة حاليا برسم الخدمات االجتماعية، ت

 .158البائع وموثق العقد على وجه التضامن

ي هذا وتختلف شهادة اإلبراء الضريبي هذه بين ما إذا كان العقار املزمع بيعه مبن

 ، يزامنها اختالف الجهة املنوط بها تسليم هذهير مبني، أو أرض عارية أو فالحيةأو غ

 الشهادة اإلدارية وتحصيلها.

إلبراء الضريبي املتعلقة بالعقارات املبنية والتي يتخذها ففيما يتعلق بشهادة ا 

مالكوها سكنا لهم إما رئيسيا أو ثانويا، أو يضعونها تحت تصرف أزواجهم أو فروعهم 

ليجعلوها سكنا لهم، أي أنها ال تدر دخال على مالكيها عن طريق الكراء، كما تدخل في 

حدائق شريطة أن تكون تابعة لها، عداد األراض ي املتصلة بها الساحات واملمرات وال

فإن شهادة اإلعفاء في هذه الحالة تسلم من إدارة الضرائب، في هيئة القباضة التي 

 .159يوجد بدائرتها الترابية العقار محل عقد البيع

كما استثنى املشرع من هذا النوع من الشهادات املتعلقة باإلعفاء الضريبي فئة 

سنوات، ما  5االستثمار في املجال العقاري ملدة  املنعشين العقاريين، بغية تشجيع

                                                           
المتعلق  89.37م بتنفيد القانون رق 1989ديسمبر  30موافق  1410صادر في فاتح جمادى الثانية  1.89.228ظهير شريف رقم  157

 33الصفحة  03/01/1990بتاريخ  4027بالضريبة الحضرية الجريدة الرسمية عدد 
ية المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحل 47.06قتطفات من القانون م -158

 .293، دون ذكر دار النشر، ص2003"مهنة العدول" الطبعة األولى، 
ل دبلوم الماستر في لفضاوي، الوثيقة العصرية ودورها في استقرار المعامالت العقارية، رسالة لنيأنيس ا -159

 ،ادية واالجتماعيةقانون العقود والعقار، شعبة القانون الخاص، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتص

 .38، ص2008-2007وجدة، السنة الجامعية 
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يتضح والحال هذه انه ال يكون املوثق ملزما بمطالبة املنعش العقاري باإلدالء بهذه 

 الشهادة.

أما بخصوص وصل اإلبرام الخاص بالضريبة الحضرية )رسم الخدمات 

التي يوجد  االجتماعية( على األراض ي غير مبنية، فتسلمه الجماعة املحلية للدائرة

، وال يختلف هذا النوع من 160العقار املبيع بعد الوفاء بكامل الضرائب املستحقة

الضريبة عن سابقتها املتعلقة بالعقارات املبنية إال من حيث اإلدارة املعهد لها 

 استصدار إبرائها.

أما إذا كانت األرض محل عقد البيع خارج املجال الحضري، فيتعين على البائع 

بما يفيد عدم خضوعها للضريبة الحضرية، وأن هذه األراض ي هي أرض ي اإلدالء 

فالحية، على أن هذه الشهادة تسلم من طرف الجماعة القروية التابع لها العقار 

فإنه  -أي شهادة اإلبراء الضريبي–، وفي حالة تخلف هذه الشهادة 161محل عقد البيع

فتها مسؤولية تضامنية مع ،بص باإلمكان أن تثار مسائلة املوثق كما سلف الذكر 

البائع، كما يكون املوثق ملزما بإرشاد األطراف ،أو باألحرى الطرف البائع إلى ضرورة 

 162تحصيل الضريبة واإلدالء بما يفيد ذلك، وإلى ذلك ذهب حكم ابتدائية تمارة

من إلقاء املسؤولية على كاهل املوثق كونه خالف املقتضيات السالفة  163ومراكش

 الذكر.

 

                                                           
 .263: لتوثيق العصري، م.س، صعبد المجيد بوكير، ا -160
 .39ط البيوع العقارية، م.س، صدعاء زروفي، دور الموثق في ضب -161
، أوردته دعاء زروفي، دور الموثق في ضبط 3/07ملف عدد  2007.04.06كم عن ابتدائية تمارة عدد ح -162

 .40صم.س، البيوع العقارية، 
وإن الموثق المشتكى  ء فيه:"ا، ج464/1/2010لف ، م08/04/2010حكم صادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ  -163

ه إزاءها، به لم يسد النصح للطرفين ولم يرشد الطرف البائع إلى التوجه لمصلحة الضرائب لتسوية وضعية عقار

هائي بتاريخ نولم يبين لألطراف المتعاقدة الوضعية الحالة للعقار إزاء مصلحة الضرائب، وقام بإبرام عقد بيع 

ة ثابتة في وتسليم ثمن البيع قبل الحصول على شهادة اإلبراء الضريبي كما تكون معه مخالف 2007لأبري 03. 28

 ."حقه ويتعين مؤاخذته من أجلها
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فيما يتعلق بالبيع العقاري في صورته العادية، أي أن يمثل الشخص البائع  هذا

أمام  املوثق أو العدل لنقل ملكية عقاره إلى املشتري، والخاضع في كل األحوال إلى 

املساطر العادية ،بحيث يتصرف املالك في ملكه بمحض إرادته ودون إذن مسبق من 

زم فيها املشرع اإلدالء ببعض التراخيص أحد، فماذا عن البيوع العقارية التي أل

 اإلدارية لتمامه ؟.

 التراخيص اإلدارية  :الثاث

ة إذا كان بيع العقار رهين بإرادة مالكه، فإنه والحال هذه بمثابة حالة استثنائي

 يلزم املشرع اإلدالء ببعض التراخيص إلتمام البيع، ومن نماذج هذا البيع نجد:

 على أنه  25.90164من قانون  35: تنص املادة ريةبيع األراض ي في تجزئات عقا

ال يجوز للعدول واملوثقين واملحافظين على األمالك العقارية أن يحرروا أو 

يتلقوا ويسجلوا العقود املتعلقة بعمليات البيع واإليجار والقسمة املشار إليه 

 في املادة األولى أعاله إذا لم يتم اإلدالء ب: 

 ا لألصل من محضر التسليم املؤقت.إما نسخة مشهود بمطابقته -

وإما نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من شهادة مسلمة من رئيس الجماعة   -

 الحضرية أو القروية تثبت بأن العملية ال تدخل في نطاق هذا القانون.

مفاد هذا املقتض ى أن املشرع أوقف بيع هذا النوع من العقارات على ترخيص 

، حيث منع العدول 165إلمكانية إتمام إجراء بيعهإداري تصدره السلطة املحلية 

واملوثقون وكل من لهم عالقة بنقل ملكية العقار تلقي أو تحريره أو تسجيله إال بعد 

 اإلدالء بالترخيص املومأ إليه أعاله .

 :األصل أن التصرفات بالتفويت أو القسمة أو غيرها،  بيع األراض ي الفالحية

اململوكة لألفراد ، ال تحتاج فيها إلى أي املنصبة على األراض ي الفالحية 
                                                           

 25.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412ذي الحجة 15صادر  1.92.7هير شريف رقم ظ -164

 يم األراضي.المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقس
 .622-206ثيقة البيع بين النظر والعمل، م.س، صوعبد الرحمان بلعكيد،  -165
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ترخيص، إذ يجوز التصرف فيها مطلقا، سواء انصب التصرف على كامل 

األرض أو جزء منها وسواء كان محفظا أو غير محفظ، إال أن هذا املبدأ يرد 

عليه استثناء ،بأن تكون هذه األراض ي خارجة عن دوائر االستثمار باألراض ي 

تقسيم  94.34166ية وخارج دوائر الري، بحيث يمنع قانون الفالحية غير املسق

هذه األراض ي الخاضعة لهذا النظام إال إذا نتج عن ذلك مساحة استغالل 

هكتارات.وانطالقا من مقتضيات هذا القانون  5دنيا تساوي أو تفوق 

وارتباطا بحقل التوثيق، فإنه يمنع تلقي التصرفات املنجزة على هذا النوع من 

بدون ترخيص إداري يفيد إحداث قطعة أو قطع تقل عن مساحة األراض ي 

االستغالل الدنيا، إال إذا ثم اإلدالء بترخيص إداري، إذ تعتبر العقود املبرمة 

 .167خالف ذلك باطلة وال حجية لها 

 مما استلزم فيه املشرع كذلك اإلدالء  بيع عقارات األجانب املوجودة باملغرب :

فات التي تهم بيع عقارات األجانب باملغرب، ببعض التراخيص، تلك التصر 

افقة التي يشترطها   وعلة ذلك تالفيا للتملص من الوفاء بالثمن دون املو

الخاص بمكتب الصرف، حيث نجد  1949168شتنبر  30الفصل الرابع من ظهير 

املشرع قد منع املحافظ على األمالك العقارية من تقييد البيوع على هذا النحو 

افقة ،أو بما يثبت إيداع الثمن عند موثق بالرسم العقا ري إال بعد اإلدالء بتلك املو

 .169منوط به خدمة مصلحة توثيقية ،أو لدى بنك املغرب

                                                           
ن القاضي بتطبيق القانو( 1995غشت  11) 1416ربيع األول  13في  1.95.152 عدد الشريف الظهير -166

 .2441(، ص1995شتنبر 6) 1416ربيع الثاني  10بتاريخ  4323الجريدة الرسمية عدد 34.94رقم   
مقال منشور  محمد الكويط، التراخيص اإلدارية الالزمة لتوثيق بعض التصرفات العقارية في خطة العدالة، -167

 .2018 وماي 3 االطالع، 2016ماي  26، نشر evidorgom.blagspot.comبموقع: 
 المتعلق بمكتب الصرف 1229الجريدة الرسمية عدد  90/09/1949بتاريخ  01.07.57ظهير شريف رقم  168

 .68حمد بطاهر، تمام بيع العقار بين التوثيق العدلي والعصري، م.س، صأ -169
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الصادرة عن  1507بيد أن هذا املبدأ قد ورد عليه استثناء في إطار الدورية عدد 

في كل ، حيث يعفى البائع من االدالء الترخيص 1988مارس  14مكتب الصرف بتاريخ 

 :170من الحاالت

 البيوع املبرمة بين األجانب سواء أكانوا مقيمين باملغرب أم ال. -

 البيوع املنعقدة بالخارج بين أجانب ومغاربة. -

 البيوع املنعقدة بين األجانب واملغاربة املقيمين بالخارج. -

كانت هذه فقط بعض أنواع البيوع العقارية التي استوجب املشرع في إطار 

عة اإلدالء ببعض التراخيص اإلدارية على وجه االستثناء، وإن كانت قوانين متفر 

الدراسة أمامنا ال تسع إليراد كل هذه البيوع، فاكتفيت بإثارة بعضها دون األخرى 

 على سبيل املثال ال الحصر.

ما بعد هذا ينتقل املوثق إلى املرحلة التحريرية وما بعدها لعقد البيع العقاري، ف

 رحلة وما هي الضوابط املتعلقة بها ؟.هي أحكام هذه امل

 املرحلة التحريرية للمحرر الرمسي وما بعدها  الثانية:الفقرة 

ينصرف القول في مرحلتي التحرير وما بعدها إلى تلك الخطوات الجوهرية التي 

يقدم عليها موثق العقد الرسمي بمعية األطراف، بعد استيفاء اإلجراءات املمهدة لها 

أساسا بمستندات إبرام التصرف القانوني ، من قيبل إفراغ إرادة ، واملتعلقة 

العملية األطراف بمقتض ى صك توثيقي )أوال(  يحتفظ األطراف بنظائر منه ، وهذه 

انتقال امللكية من البائع إلى املشتري ، لينصرف بعدها  يمكن اعتبارها بحق أساس

 توثيق) ثانيا (.العمل إلى إتمام إجراءات البيع ،والتي تلي مرحلة ال

 

                                                           
 .712-270ثيقة البيع بين العمل والنظر، م.س، صوعبد الرحمان بلعكيد،  -170
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 أوال: القواعد القانونية لتحرير العقد الرمسي

بعد تيقن املوثق من صحة البيانات والوثائق املدلى بها إليه، وكذلك بعد 

استنفاذ اإلجراءات القبلية لتحرير عقد البيع العقاري، ينتقل باألطراف إلى مرحلة 

بحيث أن قطب رحى البيع هو  غاية في األهمية، إذ تعتبر جوهر انتقال هذه امللكية،

ئع إلى ذمة املشتري، هذا ما لن يتم إال من ذمة البا -العقار–نقل ملكية الش يء املبيع 

بناءا على عقد محرر من قبل املعهود إليه بذلك قانونا، محترما في ذلك القواعد 

املوضوعية والشكلية إلنشائه، كما يمكن القول بامتداد إجراءات نقل هذه امللكية 

 إلى ما بعد تحرير هذا العقد.

ويمكن تلخيص إجراءات املرحلة التحريرية لعقد البيع العقاري في ضرورة 

احترام القواعد املوضوعية وكذا الشكلية للعقد، كما نص عليها املشرع في إطار 

وكذا في القواعد العامة 171(32.09و 16.03القانونين املنضمين ملهنتي التوثيق )

 تزامات والعقود.بمقتض ى قانون االل

 :القواعد املوضوعية -أ

حيث تتمحور القواعد املوضوعية في احترام كل من االختصاصين النوعي 

واملكاني أو املحلي ملحرر العقد، وقد حصر املشرع االختصاص املحلي في خطة العدالة 

في حدود محكمة االستئناف املنتصب بدائرتها العدل محرر  14بمقتض ى املادة 

ليعقبه  املشرع وفي إطار نفس املادة ليبيح له إمكانية تجاوز هذا ، 172العقد

االختصاص، وفق مسطرة إخطار قاض ي التوثيق بمقتض ى طلب كتابي، ما يوفر له 

إمكانية التوسع في اختصاصه املكاني استثناءا من األصل ، أما بخصوص قانون 

 12في إطار املادة فإن مشرعه قد نال االختصاص املكاني هو اآلخر للموثق  32.09

والتي مكنته من تلقي العقود وممارسة املهام في مجموع التراب الوطني، شريطة عدم 

                                                           
، يدي محمد كمال مشيشي، االلتزامات المهنية للموثق العصري والمسؤوليات الناتجة في حالة اإلخالل بهاس -171

ية الحقوق انون الخاص، تخصص المستشار القانوني للمقاولة، جامعة القاضي عياض، كلرسالة لنيل دبلوم في الق

 .37، ص2012-2011مراكش، السنة الجامعية 
 .22لي، م.س، صمحمد بودالحة، محاضرات في التوثيق العد -172
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التلقي والتوقيع خارج مكتبه، وهذا مبدأ هو اآلخر عام ،حيث أورد عليه استثناءا 

بمقتض ى الفقرة األخيرة من ذات املادة، و التي أجازت له ألسباب استثنائية تلقي 

راف والتوقيع خارج املكتب، بعد إذن رئيس املجلس الجهوي وإخطار تصريحات األط

 .173الوكيل العام لدى محكمة االستئناف التي يمارس بدائرتها

ومن املفيد إثارة أن هذا املقتض ى ال يسري في مواجهة أطراف العقد، بقدر ما 

هو حبيس شخص املوثق فحسب، حيث يمكن لألطراف اللجوء إلى أي موثق 

دون التقيد بضرورة اللجوء إلى املوثق املوجود بمحل إقامتهم، ومنه فإنه ال يختارونه 

 .174تأثير على صحة العقود واملعامالت التي قد يبرمها األطراف خارج مقر إقامتهم

وفي كلتا املؤسستين فإن إلزام املوثقين والعدول بالتقيد باالختصاص املحلي أو 

التي يتعين احترامها، فيه من حماية األمن املكاني باعتباره من القواعد الجوهرية 

التعاقدي وخدمة ملصالح األطراف تالفيا للمنافسة، التي يمكن أن تطال أو تتسرب 

إلى قطاع التوثيق والتي لها أن تؤثر سلبا على قيمة العقد الرسمي ومكانته لدى 

 املتعاملين.

قار والواجب كذلك من بين ما ألزم به املشرع موثق العقد الرسمي لبيع الع

 الخضوع له ، هو احترام االختصاص النوعي.

ومفاده، اختصاص موثق العقد في تحرير نوع العقد املبرم من قبله، فبالرجوع  

إلى خطة العدالة نجدها لم تحصر نطاق اختصاص العدول من حيث الوثائق 

، 175املعهود لهم إصدارها شريطة أال يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل

 يث أن هذا بح

                                                           
 .32.09من قانون  12المادة  -173

المسؤوليات الناتجة عن حالة اإلخالل بها، م.س، هنية للموثق العصري وسيدي محمد كمال مشيشي، االلتزامات الم -174

                           .39ص

قي الشهادات التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة يمنع تل على أنه:" 16.03من قانون  32تنص المادة  -175

 ".التعامل
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االختصاص رهين بمدى شرعية املعاملة املقدم عليها من قبل األطراف من 

عدمه، ولعل هذا املقتض ى هو من صميم مقاصد خطة العدالة بالنظر إلى تاريخها 

ومرجعيتها، على اعتبار أنها مهنة شرعية محضة ،ذات أصول وجذور دينية، وبالتالي 

و محرم شرعا أو خارجا من نطاق املعاملة فال يستسيغ للعدول اإلشهاد على ما ه

 الشرعية اإلسالمية.

املنظم ملهنة التوثيق، فهو اآلخر لم يحصر نطاق  32.09وبالرجوع إلى قانون 

من  35و بالرجوع إلى املادة  -أي املوثق–االختصاص النوعي لهذه الفئة، وعموما فإنه 

عطائها الصبغة الرسمية نفس القانون  يختص بتلقي العقود التي يفرض القانون إ

املرتبطة بإعمال السلطة العمومية، أو التي يرغب األطراف في إضفاء هذا الطابع 

 .176عليها...

وحسب،  35وبهذا فإن املوثق مؤهل لتحرير االتفاقات والعقود في إطار املادة 

وأن ال يتطرق في هذه العقود للبيانات التي تخرج عن نطاق اختصاصه املوضوعي، 

، وكمثال على ذلك أن يضمن املوثق في العقد ما ال علم له به 177يعة عملهوعن طب

،كما هو الشأن في التنصيص على أن أحد األطراف متمتع بكافة قواه العقلية، إذ أن 

اقعة هو من اختصاص الطبيب ال املوثق، وليس من اختصاصه  إثبات هذه الو

ضوابط الجوهرية الالزمة النوعي ،الش يء الذي يكون معه املوثق قد خرق إحدى ال

 .178لصحة العقد

 

 

                                                           
 .32.09من قانون  35نص المادة  -176
الصادرة عنهم دراسة على ضوء التوثيق العدلي  حرراتملمحمد الربيعي، األحكام الخاصة بالموثقين وا -177

 .62والعصري، م.س، ص
، يدي محمد كمال مشيشي، االلتزامات المهنية للموثق العصري والمسؤوليات الناتجة في حالة اإلخالل بهاس -178

 .39م.س، ص
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 القواعد الشكلية -ب

أما بخصوص القواعد الشكلية الواجب احترامها في املرحلة التحريرية، فهي 

تلك الضوابط الشكلية التي يلتزم بها املوثق من أجل إخراج الصك التوثيقي في 

 ل أهمها:شكله النهائي، بحيث هناك بيانات يلزم تضمينها في هذا العقد لع

: حيث أن هذا البيان يمتاز بأهمية بالغة في حقل اإلثبات، و التاريخ في العقد -

 3يتم اعتماده لترجيح البينات والحجج حالة النزاع، وهو املنصوص عليه في املادة 

، لذا كان لزاما على املوثق أثناء صياغته للعقود 179من مدونة الحقوق العينية

تزم بإعداد مسودة تتضمن جميع عناصر العقد املطلوب واالتفاقات الرسمية، أن يل

 صياغتها ومن 

، باعتباره شرطا جوهريا من شروط صحة 180ذلك وجوب ذكر تاريخ العقد

 .181العقد الرسمي

إال أن التواريخ تختلف من وثيقة رسمية إلى أخرى، حيث نجد أن الوثيقة 

تاريخ التلقي ،إلى جانب العدلية تتضمن أكثر من تاريخ واحد، فيمتد ذلك إلى كل من 

،أما الوثيقة الصادرة عن املوثق فنجدها هي 182تاريخ التضمين ،وتاريخ الخطاب

األخرى ال تكاد تخلوا من التاريخ، ملا له من أهمية بالغة ،بحيث يمكن الدفع ببطالنها 

                                                           
ل النزاعات المتعلقة بمثوفي هذا يرجع الفصل في  ،يث اإلثبات أمام القضاءلتاريخ العقد أهمية بالغة من ح -179

بيانات المدلى بها " إذا تعارضت ال:ق العينيةمن مدونة الحقو 3المادة وهو ما كرسته  ،إلى الترجيح ةهذه الحال

رجيح بين األدلة عد الت، فإنه يعمل بقواملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينها غير ممكن إلتبات
 :ومن بينها

 ة تقديم البينة المؤرخة على غير المؤرخ .بينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة.........تقديم ال

 تقديم البينة السابقة على البينة الالحقة تاريخا".–.....

 
، مطبعة 2009حمد خرطة، صياغة العقود الرسمية والعرفية وفق القوانين المغربية، الطبعة األولى، أ -180

 .8الجسور وجدة، ص
جة في حالة اإلخالل بها، مال مشيشي، االلتزامات المهنية للموثق العصري والمسؤوليات الناتسيدي محمد ك -181

 .40م.س، ص
عبد العزيز الولنا، نظرة موجزة حول مراحل الوثيقة العدلية، مقال منشور بمجلة المنهل اإللكترونية  -182

NHAL.comwww.platform.ALMA  2018ماي  05تاريخ الولوج. 

http://www.platform.almanhal.com/
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، فتشمل 32.09183من القانون  43حالة تخلفها وهو منطوق الفقرة الثانية من املادة 

رى تاريخ توقيع كل طرف على حدة، حالة عدم التوقيع في آن واحد، بحيث هي األخ

يمكن للموثق أن يتلقى ويحرر أصول العقود في وقت، وأن تكون توقيعات األطراف 

في وقت آخر، أو من جهة أخرى أن تكون توقيعات األطراف فيما بينهم متباعدة 

و يوم أو شهر، وأن يوقع ومختلفة من حيث الزمان، كأن يوقع املشتري في ساعة أ

البائع في يوم آخر، وكذلك األمر بالنسبة للشهود أو الترجمان فضال عن توقيع املوثق 

، وبهذا يكون تضمين التاريخ والساعة 184الذي ال يوقع إال بعد آخر توقيع لألطراف

باألرقام والحروف ذو أهمية قصوى في حقل التوثيق، وإال اعتبرت الوثيقة باطلة، أو 

 حرى بطالن الصفحات التي ال تشمل التواريخ في حالة تعدد صفحات العقد.باأل 

: كذلك من البيانات الشكلية الواجب احترامها من قبل أسلوب العقد ولغته -

املوثق في املرحلة التحريرية للعقد، أن يتحرى السالمة في أسلوبه، وأن يتقيد 

ن الزيغ عنها، ليسد باب بأسلوب يتضمن التعبير الدقيق عن إرادة األطراف دو 

املنازعة حول كل عيب، أو لبس في األسلوب لغموضه أو عدم دقته ،كما له أن يتالفى 

كل حشو أو إطناب أو إسهاب في الكالم ، كما عليه أن يتجنب االستعمال املفرط 

للمبني للمجهول بصفة خاصة، كما هو شائع عند بعض املوثقين الذين درجوا على 

من قبيل "تم منح الرخصة... بتاريخ..." دون توضيح الجهة التي  استعمال عبارات

وكذا البيانات االخرى املتعلقة بالوثيقة ، والتي تكتس ي أهميتها دورا 185تكفلت بمنحها

 في حجية العقد املنجز من قبله .

 

                                                           
"...يكتب تاريخ توقيع كل طرف...على أنه يكتب تاريخ وساعة توقيع  43نص الفقرة الثالثة من المادة ت -183

 األطراف والموثق باألرقام والحروف...".
 .113، م.س، صالعلمي الحراق، الوثيق في شرح التوثيق -184
-43سؤوليات الناتجة حالة اإلخالل بها، م.س، صت المهنية للموثق والمسيدي محمد كمال مشيشي، االلتزاما -185

44. 



 

  

 144 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

 16.03)التوتيق في إطار قانون  –أما لغة العقد ،فكلتا مؤسستي التوثيق   

( اشترطتا ابتداء التحرير  32.09الة ، أو التوثيق في إطار قانون املعروف بخطة العد

 .16.03من قانون  30186باللغة العربية حيث أنه وبالرجوع إلى املادة 

املنظم لخطة العدالة في فقرتها األخيرة نجدها تنص على وجوب كتابة الشهادة 

 32.09قانون من  42187باللغة العربية، وهو نفس املقتض ى الذي نصت عليه املادة 

 املنظم ملهنة التوثيق.

أما االستثناء الوارد على القاعدة العامة من ضرورة التحرير باللغة العربية   

فهو طلب األطراف املتعاقدة أو أحدهما تحريره بغير العربية ، وباإلمكان االستعانة 

 بترجمان إن اقتضت الضرورة.

تشترط التوثيق باللغة العربية وهنا جدير بالذكر أن بعض القوانين املقارنة   

، حيث أن هذا  188حصرا تحت طائلة البطالن، كالقانون املصري والقانون الجزائري 

األخير قد أورد جزاءا زجريا عن عدم كتابة األوراق التوثيقية الرسمية باللغة العربية، 

سواء ما يفرغ وجوب اللغة العربية في كال املحررين  5000د.ج إلى  1000فيمثل في من 

 .189العدلي أو املحرر الصادر عن املوثق من محتواه في غياب الجزاء حالة تخلفه

 : اإلحالة وامللحقات -

املنظم ملهنة  32.09من قانون 41190فطن املشرع املغربي من خالل املادة   

التوثيق، إلى ما يمكن أن يطرأ على العقد الرسمي من نقص في الكلمات وغموض في 

قد يقع فيه املوثق من خطأ أو سهو أثناء تحريره للعقد، بحيث ال التعبير، بسبب ما 

                                                           
 في الفقرة األخيرة:"...تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية". 16.03من قانون  30نص المادة ت -186
 .تحرر العقود والمحررات وجوبا باللغة العربية..." ": 32.09ن من قانو 42تنص الفقرة األولى من المادة  -187
 .120ص العلمي الحراق، الوثيق شرح التوثيق، م.س، -188
ي بنى اليازمي، بطالن محررات الموثق في القانون المغربي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر فل -189

امعي فاس، الموسم الج ،الشريعة، تخصص القضاء والتوثيق، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية الشريعة

 .84ص، 2017-2018
 على أنه يجب أن تصحح األخطاء واإلغفال بواسطة إحاالت تدون إما في 43نص الفقرة الثالثة من المادة ت -190

 الهامش أو في أسفل الصفحة.
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يكتشفه إال بعد تمام تحرير العقد وتوقيعه، وألجل تخفيف العبء عليه من إعادة 

 .191تحرير العقد من جديد، أتاح له املشرع االستعانة بتقنية اإلحالة وامللحقات

كن أن يطالها من وفي سبيل تحصين الورقة الرسمية من التحريف الذي يم  

جراء اإلقحام الذي له أن يلحق الورقة بعد التوقيعات، فإن املشرع قد ألزم املوثق 

 التنصيص في الفقرة األخيرة على الكلمات واألرقام امللغاة، وعدد اإلحاالت واإلشارة

إلى الحيز الفارغ من الكتابة ،مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، ويذيل هذا 

اآلخر بالتوقيع والختم بعد اطالع األطراف على مضمونه، وما دون ذلك  املقتض ى هو 

امللغى بمنطوق الفقرة األخيرة  فهو في عداد -ي غير املنصوص عليه قبل التوقيعأ–

 من نفس املادة.

املنظم لخطة العدالة فهو اآلخر قد نحا نفس منحى القانون  16.03أما قانون   

ملبدأ، لكن خالفه من حيث االستثناء، فنص في املادة املنظم ملهنة التوثيق من حيث ا

على أنه" تكتب الشهادة في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصالح أو  33

 شطيب أو استعمال حرف أو إضراب"، إقحام أو إلحاق أو ت

ليعقبه في الفقرة األخيرة ويحيل على نص تنظيمي ينظم اإلجراءات الخاصة 

 .192ادة وحفظهابتحرير الشه

ولعل تشدد املشرع في هذا الخضم من إمكانية إلحاق العقد بما ال يتضمنه في   

أصله، هو كناية على حرصه على تحقيق األمن التعاقدي لدى األطراف، وبذلك 

يكون قد اهتم بحماية العقد شكال أوال، وحرص على ضرورة احترام الضوابط 

ه، ليأتي بعد ذلك لجوهره والتأكد من الشكلية التي يوجبها القانون في تحرير 

                                                           
يدي محمد كمال مشيشي، االلتزامات المهنية للموثق والمسؤوليات الناتجة في حالة اإلخالل بها، م.س، س -191

 .46ص
ية نشر بالجريدة الرسم 1429شوال  28بتاريخ  2.08.378ع في إطار مرسوم استجاب له المشروهو ما  -192

ك إال أنه يقصي بمواد هذا المرسوم خاصة تل 2008موافق فاتح ديسمبر 1429ذو الحجة  2بتاريخ  56.87

و ال ينظم ه نجده 36إلى  25المتعلقة باإلجراءات الخاصة بتحرير الشهادة وحفظها في الفرع الثالث في المواد 

يمكن معه القول  اآلخر أحكام اإلحاالت واألخطاء التي يمكن أن يقع فيها السادة العدول إبان تحريرهم للشهادة ما

 بضرورة إعادة صك الوثيقة في ورقة أو مستند آخر في حالة الوقوع في مثل هذه األخطاء.
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مضامينه ومدى صحته، اعتبارا للضوابط املوضوعية املنصوص عليها في القواعد 

 العامة ، أو في قوانين التوثيق.         

هذا بخصوص املرحلة التحريرية لعقد البيع العقاري، والتي يمكن القول عنها   

 مكن أن ينال البطالن من العقد أو أن يكون أنها بمثابة التزامات على عاتق املوثق، ي

 قابال لإلبطال حال عدم التقيد بها .

والعقد إلى هنا ال ينتهي، وإنما يمتد إلى إجراءات تلي مرحلة التحريرهذه، 

 سأفصل الحديث عنه أدناه في النقطة املوالية .

 : مرحلة ما يعد حترير العقدثانيا

وضوع  التصرف في صك توثيقي بإمكانه أن تمتد مهمة املوثق إلى ما بعد إفراغ م

يوسم بعد هذا بالرسمي، إلى إجراءات بعده ليتم بذلك عمل املوثق، وينأى عن 

ق املسائالت التي يمكن أن تثار في مواجهته من جراء التهاون في هذه اإلجراءات، ويتعل

األمر ارتباطا بموضوعنا في حالة بيع العقار بكل من التسجيل لدى مصلحة 

ضرائب إذا كان العقد مما يوجب املشرع تسجيله )أ(، كما يدخل أيضا في عداد ال

مهامه القيام بإجراءات التحفيظ حالة ما إذا تعلق األمر بعقار محفظ أو في طور 

 التحفيظ)ب(.

 إجراءات التسجيل -أ

حاول املشرع املغربي تعريف التسجيل لدى إدارة الضرائب بكونه إجراء     

ت واملحررات، وتستخلص بموجبه ضريبة تسمى واجب التسجيل،  تخضع له االتفاقا

بأنه تلك الفريضة النقدية املستخلصة جبرا للخزينة بنص  193وقد تناوله الفقه

القانون، طبقا ملسطرة تتمثل في تصفية مقدارها من طرف اآلمر باالستخالص 

داع، املختص بتحليل العقود والتفويتات، وقيد عناصرها األساسية بسجل اإلي

                                                           
لقانون الضريبي، شركة بابل ز في نظرية وتطبيق ضريبة التسجيل بالمغرب، سلسلة ايحيى العافي، الوجي -193

 .31، ص1991للطباعة، الرباط 
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وإصدار أمر باستخالصها إلى القابض املحاسب الذي يضطلع بتحصيلها مقابل 

     .194وصل يتيح التأشير على الوقائع الخاضعة

وبهذا التعريف يكون املشرع قد أبرز الطابع الجبائي لعملية التسجيل، وما 

 .195ينطوي عليه من آثار، وما له من دور في صيانة العقود وإتمام تكوينها

تبر العقود العقارية من ضمن العقود الواجب استخالص جبايتها لتمام وتع  

إجراءاتها، وكذا تحصينها، وإثبات تاريخها املنصوص عليه قانونا بمقتض ى الفصل 

من قانون االلتزامات والعقود، كما أن املشرع قد جعل بعض اإلجراءات  489

إجراء التسجيل، حيث  الالحقة إلجراء التسجيل من قبيل التحفيظ رهين باستيفاء

نجده على سبيل املثال قد حذر املحافظ على األمالك العقارية من تقييد إحدى 

 .196الحقوق بمقتض ى عقود يعلم خضوعها للتسجيل ما لم يستوف هذا اإلجراء

وتهدف عملية التسجيل إلى تحقيق آثار مدنية هامة، تتلخص في تراتبية جد   

نا، ملا يزاوله العون املكلف بالتسجيل من رقابة فعالة لنظامية العقود شكال ومضمو 

على املحررات، وخاصة وارتباطا بموضوعنا العقارية منها ، إلى جانب آثار أخرى ذات 

وموارد الدولة  197طابع إداري ترتبط باملؤسسة كمرفق عام يساهم في تنمية موارده

خلص عن كل من املنظور العام، وبه تكون الدولة قد ولدت موردا لخزينتها يست

                                                           
ي، لحسين الدباغ، شكلية انتقال ملكية العقار غير المحفظ دراسة في ضوء الفقه واالجتهاد القضائي المغربا -194

 .139، ص2015مقال منشور بمجلة المنارة للدراسة واألبحاث، العدد الثامن، يناير 

 
سالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص قة العدلية في مجال التحفيظ العقاري، رسعيدة بن عدو، دور الوثي -195

جتماعية تخصص القوانين اإلجرائية المدنية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال

 .35، ص2011-2010مراكش، السنة الجامعية 
، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص عقاريةدعاء زروفي، دور الموثق في ضبط البيوع ال -196

-2012نة الجامعية وجدة، الس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية العقود والعقار، جامعة محمد األول،

 .30، ص2013
ن معمقة في القانوفى شرف الدين، واجبات التسجيل والنظام التعاقدي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات الالمصط -197

 .17-16، ص2000-1999الخاص، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 
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تصرف يتم فوق ترابها، أو يتم في إحدى قنصلياتها أو سفاراتها تلك املتعلقة بعقارات 

 .198وحقوق موجودة باملغرب

املنظم ملهنة التوثيق يحمل املوثق على تسجيل  32.09وبالرجوع إلى القانون   

، إال أنه 47199العقد كمبدأ عام، حيث أوجب عليه ذلك من خالل نص املادة 

اءا يكمن لألطراف املعنيين بالتصرف أطراف العملية التعاقدية، إعفاء واستثن

املوثق من تلك اإلجراءات بموجب وثيقة يوقعها األطراف املعنية، وفي هذا الصدد 

أدانت ابتدائية الدار البيضاء موثقا لعدم القيام بإجراءات التسجيل الواجبة عليه 

من خالل وثائق امللف وتصريح املوثق  وورد في الحكم ما يلي : "حيث تأكد للمحكمة

املتابع أنه لم يقم بإجراءات التسجيل والتحفيظ ملجموعة من العقود ليتم نقل 

 .200ملكية العقار املبيع إلى املشتري بالرغم من أن قانونه يوجب عليه ذلك..

من مدونة التسجيل والتمبر، والتي تزيد من  137ومقاربة هذا املقتض ى باملادة   

ية موثق العقد خاصة، مع العلم أنه مقيد بآجال يجب أن تؤدى فيها هذه مسؤول

يوما من تاريخ العقد، له أن يأتيها بنفسه، وبعدها يرجع على  30الرسوم يقدر في 

األطراف بقدر تلك الواجبات، وفي حالة عدم أدائها في آجالها فإنه يتحمل مسؤولية 

 .201شخصية في ذلك

، من وجوب 32.09فيها املشرع غير ما نحاه في قانون  أما خطة العدالة فقد نحى  

إتمام إجراءات التسجيل على كاهل املوثق وعلى األطراف في حالة استثنائية، حيث 

املنظم لخطة العدالة نجدها تنص على  16.03من قانون  17أنه وبالرجوع إلى املادة 

                                                           
الدكتوراه في القانون الخاص،  أطروحة لنيل -اخدمة التوثيق نموذج–محمد كبوري، حماية مستهلك العقار  -198

ادية واالجتماعية، انونية واالقتصوحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار، جامعة محمد األول، كلية العلوم الق

 .322، ص2012-2011وجدة، السنة الجامعية 
الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد  يجب على على أنه:" 32.09من قانون  47نصت المادة  -199

جب في لوااإلشهاد بمطابقتها لألصل من طرفه إلى مكتب التسجيل المختص الستنفاذ إجراءات التسجيل و أداء ا

 األجل المحدد قانونا".
. أوردته: دعاء زروفي، م.س، 3/2008رقم  10/11/2008كم المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ ح -200

 .31ص
 .266المغربي، م.س، ص عبد المجيد بوكير، التوثيق العصري -201
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ل والتمبر لدى إدارة انه يولى الخيار للمتعاقدين ليقوموا أنفسهم بإجراءات التسجي

الضرائب واملحافظة العقارية وغيرها، كما أن لهم أن يكلفوا بذلك أحد العدلين 

املتلقيين للعملية بالقيام باإلجراءات املذكورة بمقتض ى تصريح مكتوب موقع عليه 

 .202من الطرفين

وبهذا يكون للطرفين مكنة تفويض إجراءات التسجيل إلى العدل محرر العقد،   

يانها بأنفسهم كقاعدة ومبدأ عام، وهو ذات املقتض ى املستشف من منطوق أو إت

 .203من مدونة الضرائب 137املادة 

وهكذا فإن الوثيقة العدلية املحررة من قبل العدل لتصل إلى مآلها النهائي،   

وهو إقرار رسميتها رهين باستيفاء مجموعة من اإلجراءات من ذلك إجراءات 

ورها من مرحلتها الجبائية حيث أنها ال تصير رسمية قبل ذلك، التسجيل أو باألحرى مر 

وال يخاطب عليها القاض ي املكلف بالتوثيق إال بعد إتمام اإلجراءات الالزمة وتأدية 

 .204الرسوم إذا كانت الشهادة مما أخضعها املشرع لذلك

ومنه تبرز لنا أهمية التسجيل من طرف املؤسسات التوثيقية وإسهامها فيه،   

اء من حيث طابعها التوثيقي الذي يتجسد في تقييد عناصر العقود بسجل سو 

خاص، أو طابعها املالي املتجسد فيما تدره هذه الواجبات من مبالغ مهمة لفائدة 

                                                           
 .16.03من قانون  17المادة  -202
لعدول عند تلقي إشهاد خاضع إجبارا ألداء واجبات ايلزم  من مدونة الضرائب على أنه 137تنص المادة  -203

 التسجيل ما يلي:

 اف المتعاقدة بإجبارية التسجيل وحثهم على أداء الواجبات المتفقة داخل األجل القانوني:إخبار األطر -1

 إما بأنفسهم بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب التسجيل، -أ

وفر على هذا لوزارة العدل المعين لهذا الغرض بالمدن أو المراكز التي ال تت لدى العدل أو الموظف التابع -ب

 المكتب،

 بواسطة أحد العدلين متلقي اإلشهاد المكلف بهذا الغرض من طرف المتعاقدين. -ت
على أنه "يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام  16.03من قانون  37نص المادة ت -204

 بتها.زمة والتأكد من خلوها من النقص وسالمتها من الخلل وذلك باإلعالم بأدائها ومراقاإلجراءات الال

 لى القاضي أال يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إال بعد تأديتها.يتعين ع -
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وبهذا تكون مؤسسات التوثيق قد ساهمت في تحصين مالية ، 205الخزينة العامة

 الدولة العامة كما سيأتي معنا بتفصيل أكثر في حينه.

 جراءات التحفيظ:إ -ب

يمكن القول بحق أن إجراءات التحفيظ املعتبرة ضمن مهام موثق العقد هي 

آخر مرحلة من مراحل امتداد العقد التوثيقي إلى ما بعد التحرير، وتضيق دائرة 

العقار املشمول بإجراءات التحفيظ أو التقييد بالسجل العقاري لشمل الصنف 

 1913غشت  14صبح خاضعا لنظام ظهير الذي قد أسس في شأنه رسم عقاري وأ

 .14.07206املعدل واملتمم بقانون 

والبيع العقاري الذي يكون محله عقارا خاضعا ملقتضيات ظهير التحفيظ 

العقاري، وكما هو معلوم، ال يكون ناقال للملكية بين املتعاقدين وال تكون له حجية  

، وما دامت عقود بيع 207ي في مواجهة الغير، إال من تاريخ تقييده بالرسم العقار 

العقارات تشكل أهم وسيلة لنقل وتداول امللكية العقارية، فإن عدم تقييدها 

يجردها من قوتها وآثارها القانونية، ويضعها في مرتبة عدم االنعقاد طبقا للفصلين 

 .14.07208من قانون  66و 65

ن على املوثق على أنه يتعي 47،نجده قد أكد في املادة  32.09وبالرجوع إلى قانون 

إنجاز اإلجراءات الضرورية للتقييد في السجالت العقارية لضمان فعالية العقد، وهو 

                                                           
لخاص، القانون عيدة بن عدو، دور الوثيقة العدلية في مجال التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في اس -205

جتماعية تخصص القوانين اإلجرائية المدنية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال

 .43ص  2011 -2010 بمراكش، السنة الجامعية 
ذا القانون من ي هفعلى أنه يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر  14.07تنص المادة األولى من قانون   206

 غير أن يكون في اإلمكان إخراجه منه فيما بعد ...
  بتقييده ...على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إال 14.07من قانون  66تنص المادة   207

 .42وثق العصري في ضبط البيوعات العقارية، م.س، صدعاء زروفي، دور الم -208
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بذلك يتحمل املسؤولية كاملة حالة عدم إنجازه لهذا اإلجراء، حيث تبقى محرراته 

 .209غير كافية إلثبات تملك الحق العيني ما لم يتم تسجيله بالرسم العقاري 

وال بتصفية كل الديون العالقة في ذمة هذا العقار من وبناء عليه يقوم املوثق أ

رهون حتى يتسنى تقييد عقده بالرسم العقاري، هذا األخير البد أن تتوفر فيه 

مجموعة من البيانات وأن يرفق بجميع الوثائق الواجب أن تكون صحيحة وسليمة، 

الوثائق، وقد  كون املحافظ العقاري ال يقوم بتقييد أي عقد إال بعد التأكد من سائر 

، والرسم العقاري يعتبر بمثابة الحالة املدنية 210يرفض التقييد في حالة املخالفة

للعقار وال يمكن القول بقانونية التصرفات الغير املقيدة فيه ، أما ما عداه فال أساس 

اقعيا استنادا إلى الفصل   من ظهير التحفيظ العقاري. 65له ولو كان و

افظة العقارية بعد أداء املستحقات والرسوم املالية ويتم تقييد العقد باملح

املتعلق بتحديد تعرفة رسوم الحافظة العقارية،  2.97.358211وفق ما جاء في مرسوم 

أشهر تحت طائلة  3وذلك داخل األجل املنصوص عليه قانونا للتقييد واملحدد في 

 الجزاءات والذعائر حالة التماطل.

لخطة العدالة، فاملشرع لم يميز فيه بين املنظم  16.03أما بخصوص قانون 

إجراءات التسجيل والتحفيظ وغيرها من اإلجراءات األخرى الالحقة لعملية تحرير 

العقد، حيث نجد نفس املقتض ى الذي يسري فيما يخص التسجيل يهم كذلك 

التحفيظ من إمكانية تفويض ذلك للعدل أو إتيانه من قبل األطراف أنفسهم وهو ما 

 من دات القانون. 17املادة   يستشف من

                                                           
م الماستر في القانون دبلو ني، توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية، رسالة لنيللمياء فركا -209

ية وجدة السنة . جامعة محمد االول. كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعتخصص العقود والعقارالخاص. 

 49ص .2011/2012الجامعية  
وثق العصري والمسؤوليات الناتجة عن اإلخالل بها، للم سيدي محمد كمال مشيشي، االلتزامات المهنية -210

 .77م.س، ص
 28.77.51يغير بمقتضاه المرسوم  1997يونيو  30موافق  1418صفر  24بتاريخ  24.97.358رسوم م -211

صفر  24بتاريخ  4495، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1987دجنبر  30موافق  1408جمادى األولى  8بتاريخ 

 .1997يونيو  30موافق  1418
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 املطلب الثاني : الرقابة عل املسطرة اإلجرائية للمحررات الرسمية

لعل مناط اشتراط املشرع رسمية املحررات في البيوع العقارية ، هو وضع حد 

للمشاكل والظواهر القانونية واالجتماعية التي كانت املحررات العرفية سببا رئيسيا 

زى أهم هذه املشاكل إلى غياب الضمانات الفعلية والقانونية في انتشارها، حيث تع

ق، لهذا النوع ، كما يمكن القول بالغياب املطلق ألدنى رقابة على هذا النوع من الوثائ

 ما يجعلها في مهب الريح، موازاة وإرادة أغلب املتطفلين على الحقل التوثيقي من غير 

 فرض الرقابة . دراية من انتشال أنفسهم من املتابعات حالة

ولم يبق املشرع رقابة مهن التوثيق على غرار باقي املهن الحرة خاضعة لضمير 

اقبته ملدى احترامه  الفاعل نفسه، بل فرض عليه رقابة خارجية كفيلة بمر

للمقتضيات املنصوص عليها قانونا، ولعل الهدف األسمى من فرض هذه الرقابة، 

لرسمية اللتزاماتهم املهنية، وقيامهم هو التأكد من احترام محرري العقود ا

بين أجهزة التوثيق  ةاملفترضبالواجبات املفروضة اتجاه زبائنهم، وكذا دعم الثقة 

وبين املتعاقدين، تزامنا واألمانة الكبيرة امللقاة على عاتقهم الواجب صونها 

وحفظها،من أجل استقرارا املعامالت بصفة عامة والعقارية منها على وجه 

اقبة على أعمال هؤالء بخصوص الخصو  ص، وهذا ما ال يتأتى إال بتشديد املر

 .212مهامهم، وليس في ذلك تقييد لحريتهم أو مضايقتهم

ولألهمية البالغة التي تكتسيها الرقابة على عمل موثقي العقود الرسمية في 

املجال العقاري، سواءا في شقها اإلداري أو القضائي ، سوف أعمد من خالل ثنايا 

من خالل  التفصيل وذلكا املطلب إلى دراسة أنواع هذه الرقابة بش يء من هذ

تخصيص الفقرة األولى منه إلى تدارس النوع األول من أنواع هذه الرقابة أآل وهي 

                                                           

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص المعامالت العقارية،  عمر أوتيل، التوثيق ودوره في استقرار -212

  2012/2013لجامعية العقود والعقار ، جامعة محمد األول ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة ، السنة ا

                                              .31ص



 

  

 153 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

الرقابة اإلدارية ،على أن اعرج في الفقرة الثانية منه إلى محاولة لبسط النوع الثاني 

 ئية .من أنواع الرقابة وهي الرقابة القضا

 الفقرة األولى : الرقابة اإلدارية على محرري العقود الرسمية

يمكن القول أن الرقابة اإلدارية التي تمارس على محرري العقود الرسمية هي 

 بمفهوم املخالفة تلك الرقابة غير القضائية، إذا علمنا أن أجهزة الرقابة على املهن

م انتمائه إلى جهاز القضاء، أما هذا الحرة، منها ما يتسم بطابع القضائي، وذلك بحك

 النوع قيد الدراسة فهو دون ذلك.

وتعزى مهمة الرقابة اإلدارية ملحرري العقود الرسمية إلى الهيئات الجهوية  

والوطنية، وكذا املجالس الجهوية والوطنية املنظمة بمقتض ى قانوني التوثيق والتي 

 .213توكل لهم صالحية الرقابة والتفتيش

، فتمارس الرقابة على املوثق 32.09م مؤسسة التوثيق في إطار قانون وفيما يه

من قبل الهيئات املهنية في شخص املجلس الوطني للموثقين، حيث أنه وبالرجوع إلى 

نجدها تنص على أنه "يمارس املجلس الوطني للموثقين املهام املسندة  113املادة 

اقبة مكاتب  ، ومن بين214للهيئة الوطنية بمقتض ى هذا القانون" هذه املهام مر

املوثقين بصفة نظامية، وكذا ضمان السير العادي ملصلحة التوثيق باملنطقة، أي 

تنظيم التغيبات وفترات غياب الفاعلين عن مكاتبهم بناء على إدن مسبق من الهيئة 

وغيرها من املهام املنوطة بهذا املجلس، إلى جانب املجلس الجهوي الذي بدوره هو 

                                                           
ماد ولد الشريف، ازدواجية التوثيق بالمغرب وإشكاالته، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ع -213

 فاس، تماعية،االجد هللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية وخصص األسرة والتوثيق، جامعة سيدي محمد بن عبت

 .60: ص ،2014-2013 السنة الجامعية
 هيل عبد الرحمان، توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق االستقرار االجتماعي، رسالة لنيل دبلومس -214

قانونية الماستر في القانون الخاص، تخصص الدراسات العقارية بجامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم ال

 .59: ، ص2016-2015طنجة، السنة الجامعية  ،واالقتصادية واالجتماعية
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ولى مهام الرقابة اإلدارية على عمل املوثق بتنسيق مع املجلس الوطني اآلخر يت

 من قانون التوثيق. 65215بمقتض ى املادة 

اقبة عمل العدول، فبالرجوع إلى املادة   53أما الهيئات اإلدارية املعهد إليها مر

نجدها قد حددت مهام الهيئة الوطنية للعدول، والتي تتمثل في  16.03من قانون 

بادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة والحرص على تثبيت أخالقياتها، وعلى صيانة م

 .216تنفيذ العدول لواجباتهم املهنية

اقبة عمل املوثقين والعدول على حد  إلى جانب الهيئات املهنية املعهود لها مر

، نجد نوعا آخر من الرقابة هاسواء، كل بحسب اختصاصه وسلطته على مهني

وثقين والعدول ويتعلق األمر بكل من املحافظة العقارية، حيث اإلدارية على عمل امل

املنجزة من قبلهم واملاثلة لدى  -يقوم املحافظ العقاري بالتأكد من صحة املحررات 

، من حيث الشكل ومدى أهلية محررها -املحافظ بغية تقييد الحقوق التي تتضمنها 

ت الرسمية للبيانات الالزمة ملزاولة مهنة التوثيق الرسمي، وكذا استيفاء املحررا

والضرورية العتمادها كدعامة يرتكز عليها املحافظ تحت طائلة الرفض وعدم قبول 

 .217التقييد

إلى جانب املحافظ العقاري، تمارس إدارة الضرائب رقابة هي األخرى على 

املحررات الرسمية الصادرة عن املوثقين والعدول، قصد استيفاء الوجيبة 

االطالع على كل ما تراه مفيدا لربط الضريبة أو تصحيح الربط  الجبائية، وكذا

الضريبي، الذي سبق أن قامت به بالنسبة لهؤالء الزبناء املتعاملين، لذلك أجاز لها 

بكتمان  االلتزامالقانون ذلك ،وهو ما ال يتعارض في مواجهة ماسكي هذه الوثائق مع 

عليه، لعلة سماح القانون بذلك على السر املنهي ، وعدم تمكين أي كان من االطالع 

                                                           
يمكن لرئيس المجلس الجهوي القيام  :"يلي على ما 32.09نون من قا 65تنص الفقرة الثالثة من المادة  -215

 ."بعمليات المراقبة.
 .16.03من قانون  53المادة  -216

تر في الماس بد الحميد لعريم، دور المحافظ العقاري في مراقبة المحررات واألحكام العقارية، رسالة لنيل دبلومع -217

، وجدة ،جتماعيةالقانون الخاص تخصص العقود والعقار، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال

 ...22، ص2009-2008السنة الجامعية 
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حيث  .عالوة على مكتب الصرف الذي بدوره يمارس رقابة خاصة،218وجه االستثناء

أن القوانين الجاري بها العمل تفرض إجراءات خاصة بخصوص تعامل األجانب 

بالدرهم املغربي، بحيث يكون لزاما على املوثق في كل عملية بيع أو شراء تتعلق 

 -ا للتشريع الفرنس ي الذي يلزم املوثق باعتباره مأمورا عموميا خالف -219بأجنبي

بضرورة إعالم النيابة العامة فورا إذا كان لديه ما يبرر أدنى شك في الشخص املقدم 

على العملية، سواء كانت النقود أجنبية أم وطنية، وأن املبلغ يدعوا إلى الريب 

ي املوثق مرتكبا لجريمة تبييض والشك، لفرضية أنه قد يكون الزبون الذي بين يد

 .220األموال

 : الرقابة القضائية على املحررات الرسمية الفقرة الثانية

 يضطلع الجهاز القضائي إلى جانب األجهزة اإلدارية السالفة الذكر بمهام الرقابة

والرقي  األطرافعلى أعمال املوثقين والعدول على حد سواء، غايتها تحصين عقود 

امة والتوثيقية على وجه الخصوص، وكدا غاية في إقرار أمن تعاقدي باملهن الحرة ع

 باعتباره باعتباره حجر زاوية تنظيم حقل التعاقد.

وبناءا عليه فإنه يتولى الرقابة القضائية لدى املحكمة االبتدائية كل من كتابة  

ة الضبط والقاض ي املكلف بالتوثيق، ورئيس املحكمة ووكيل امللك، حيث يتولى كتاب

الضبط مسك سجل خاص يتلقى فيه أشكال وتوقيعات املوثقين ومحاضر أداء 

الجيب، والتي تعطى لها من طرف  سجالت، كما تتولى حفظ مذكرات و 221اليمين

القاض ي املكلف بالتوثيق، يتسلمها هذا األخير من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه 

بول استقالته، وفي حالة وفاته أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو ق

                                                           
بلوم درسالة لنيل  -العدول والموثقين نموذجا–القتها بالمهن الحرة عادل الصدفي، اإلدارة الضريبية وع -218

لية العلوم كقانون الخاص تخصص القانون والعلوم اإلدارية للتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، الماستر في ال

 .38-37، ص2012-2011طنجة، السنة الجامعية  ،القانونية واالقتصادية واالجتماعية
 .15/09/9321بتاريخ  1589دورية مكتب الصرف رقم  -219
 .141الت العقارية، م.س، صأوتيل عمر، التوثيق ودوره في استقرار المعام -220
 .14و 13نصت على ذلك المادة  32.09ر قانون بالنسبة للتوثيق في إطا -221
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، وإلى جانب كتابة الضبط نجد 222تسلم لها من طرف رئيس املجلس الجهوي للعدول 

نجدها  16.03من قانون  40القاض ي املكلف بالتوثيق ،حيث أنه وبالرجوع إلى املادة 

اقبة وزير العدل والقاض ي املكلف  تنص على أنه:" يخضع العدل في مزاولة عمله ملر

 .223ق"بالتوثي

اقبة سلوك العدول وتصرفاتهم وتوجيههم،  كما يناط بقاض ي التوثيق مهمة مر

وهو مبدأ أثبت نجاعته على مر الحقب، كون اإلنسان بطبعه يغفل، و لهذا وجب 

تذكيره حينا بعد حين، سواء كان في قطاع العدل أو غيره، لذلك فالشهود العدول 

اقبة فعلية ومستمرة من طرف قضاتهم قال اإلمام القرافي"، وأمره أن  تشملهم مر

يتفحص أحوال الشهود املسموعة و أقوالهم في الحقوق والحدود، و الرجوع إلى 

، كما تمتد الرقابة على عمل العدول لتشمل رقابة 224أمانتهم  املعمول بشهادتهم"

العدل من قبل وكيل امللك، والذي يعهد له إشعار القاض ي املكلف بالتوثيق بكل مقرر 

 في حق العدل سواء بالتأديب أو اإلدانة حالة املتابعة...صادر 

أما بخصوص رئيس املحكمة االبتدائية فهو يتولى اإلشراف على شؤون التوثيق 

 بنوعيه التي تتم في دائرة نفوذ محكمته إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

بل رئيس لرقابة قضائية من ق 32.09وفي املقابل يخضع التوثيق في إطار قانون 

املحكمة االبتدائية، الذي يقوم حال وفاة املوثق قبل توقيع العقد وبناء على طلب 

، كما يتولى أمر التأشير على سجل 225املتعاقدين إحالل توقيع موثق آخر مكان األول 

 التحصين الذي 

                                                           
 المتعلق بخطة العدالة. 16.03التطبيقي لقانون  من المرسوم 23المادة  -222
 .142ودوره في استقرار المعامالت العقارية، م.س، ص عمر أوتيل، التوثيق -223

ربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة، وحدة توثيق بين الفقه المالكي والتقنين المغعبد هللا روحمات، قضاء ال -224

  .109، ص2004-2003فاس، السنة الجامعية  ،كلية الشريعة ،األحوال الشخصية والتبرعات، جامعة القرويين

 .58مع األخذ بعين االعتبار أحكام المادة  2.093من قانون  45المادة  -225
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يحدد شكله وزير العدل واملمسوك من طرف املوثق، كما أنه يشهد على مطابقة 

 .226قد األصلي، والتأكد من أن النظير مذيل بخاتم املوثق وتوقيعهنظير العقد للع

هذا بخصوص رقابة املحاكم االبتدائية على مؤسستي التوثيق فماذا عن بقية 

 املحاكم؟

إلى جانبها تمارس محكمة االستئناف رقابة قضائية على ممارس ي مهنة التوثيق 

أن محكمة االستئناف في نجد  16.03من قانون  15بشقيه، فبالرجوع إلى املادة 

شخص رئيسها هي صاحبة االختصاص حالة وجود تنازع بين دائرتين أو أكثر، حول 

موضوع اإلشهاد املتعلق بعقار أو مجموعة عقارات، بحيث يتدخل عند عدم وجود 

 .227اتفاق بين أطراف الشهادة بتعينها لصالح الطرف الذي بادر إلى رفع املشكل إليه

العامة لدى محكمة االستئناف في حالة وجود شكاية ضد كما تتدخل النيابة 

أحد العدول املوجود في دائرة نفوذها، لتجري بذلك بحثا أوليا مستأنسة برأي قاض ي 

التوثيق ورئيس املجلس الجهوي للعدول، كما يقوم الوكيل بإشعار كل من وزير 

الصادرة في حق العدل والقاض ي املكلف بالتوثيق ورئيس املجلس الجهوي، باملقررات 

 .228العدول املتابعين

أما بخصوص مظاهر تدخل محكمة االستئناف في شؤون املوثق في إطار قانون 

، فهي متعددة حيث أنه وباستقراء القانون املنظم للمهنة نجد أنها تتدخل 32.09

بشكل صريح في كل مرحلة من مراحل عمل املوثق، و تسهر على حسن سير مهام 

طار، بإجباره على اتباع ضوابط وأحكام مهنته، واملساهمة في خلق التوثيق في هذا اإل 

من شأنها  -أي الرقابة من طرف محاكم اإلستئناف –وثيقة ذات مصداقية، كما أنها 

 .229حماية املوثقين أنفسهم من الوقوع في مخالفات وتعرضهم للمسؤولية

                                                           
 .32.09من قانون  51المادة  -226
 .16.03من قانون  15المادة  -227
 .146في استقرار الملكية العقارية، م.س، ص عمر أوتيل، دور التوثيق -228
 .061-105زدواجية التوثيق بالمغرب وإشكاالته، م.س، صاعماد ولد الشريف،  -229
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لغيابات عن وعليه فإنه يضطلع الرئيس األول لدى محكمة االستئناف بتنظيم ا

املكاتب حفاظا على حسن سير مرفق التوثيق بالدائرة اإلستئنافية، من خالل تعيين 

يوما، ويكون  15موثق نائب عن املوثق الذي طرأ أن يتغيب على املكتب ملدة تزيد عن 

من بين املوثقين العاملين في نفس الدائرة بناء على ملتمس يقدم له من طرف الوكيل 

 .230جلس الجهوي للموثقينالعام أو رئيس امل

ورغبة من املشرع  في ضمان األمن التعاقدي، وتعزيز الرقابة على املوثقين جاء 

اقبة"، والتي يتبين من خالل  32.09في قانون  بسبعة مواد تحت عنوان "املر

استقرائها أن الرقابة التي يقوم بها الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف 

اقبة استأثرت بحصة األسد ، فقد منحه أصالة أو من ينوب عنه الحق في مر

املحفوظات والسجالت النظامية وسجالت املحاسبة والتأشير عليها، مع بيان تاريخ 

اقبة وهو منطوق املادة   .231من قانون التوثيق 67إجراء املر

اقبة  كما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف تعهد إليه مهمة مر

، من خالل الزيارات 32.09اإليداع لدى املوثقين في إطار قانون  ومراجعة حاالت

الفجائية ملكاتب التوثيق، مفروضة مرة كل سنة على األقل، ما يبيح تكرارها أكثر من 

اقبة الفجائية بمعية 232مرة وبدون سابق إعالم أو إخطار ، كما له أيضا وفي إطار املر

لى أصول العقود، والسجالت، والسندات، ممثلي الوزارة املكلفة باملالية، اإلطالع ع

والقيم والودائع واملبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية، ووثائق املحاسبة 

 .233وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا ملهمتهم

اقبة، بحيث ال   يستسيغوفي هذا الصدد يكون املوثق ملزما بالخضوع لهذه املر

تناع أو حبس أي وثيقة طلبت منه، وإال عرض نفسه له أن يبدي الرفض أو االم

                                                           

ء، مجلة محكمة االستئناف بالدار البيضابة العامة من التوثيق العصري، مقال منشور بمكانة النيا نور الدين اسكوكد، -230

  .123، ص2012، سنة2العدد 

 .147ودوره في استقرار المعامالت العقارية، م.س، ص عمر أوتيل، التوثيق -231
 .32.09من قانون  68المادة  -232
 .32.09من قانون  69المادة  -233
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للمسائلة، ويكون كذلك ملزما بالجواب عن األسئلة املوجهة إليه من طرف اللجنة، 

من  69التفتيش، وهو منطوق الفقرة األخيرة من املادة  يقتض يواالستجابة لكافة ما 

 بتدائية فاسالقانون املنظم ملهنته ،  وهو نفس ما كرسه القضاء من خالل حكم ا

اقبة يجعله محل مسائلة، وهذا األمر  234 من كون أن امتناع املوثق من الخضوع للمر

حالة رفض العدل الخضوع  16.03يمكن إسقاطه أيضا على العدول في إطار قانون 

 في مواجهته . االمتناعالتفتيش، أو إبداء  يقتض يملا 

أناط بهم املشرع  وتخضع املحررات الرسمية الصادرة عن ذوي االختصاص ممن

هذه املهمة لنوع آخر من الرقابة، يمكن أن يتصف بالقضائية، يبرز من خالل الطعن 

 في املحررات الرسمية أمام القضاء باعتبارها الوسيلة الوحيدة املقرر إلفراغ املحرر 

 الرسمي من ماهيته، مع  يستتبع ذلك من مسائلة مدنية إن كان لها محل .

سلك دعوى الزور هو طريق خاص إلثبات عكس ما هو وارد والطعن بالزور أو   

في األوراق الرسمية، وهو نوعان قد يكون الطعن بالزور مدنيا كما قد يكون جنائيا، 

بالزور املدني يهدف إلى تقرير عدم صحة الورقة عرفية كانت أم رسمية،        و  فاالدعاء

ئي فال تهمه الوثيقة بالدرجة األولى بالزور الجنا االدعاءبالتالي إبطال مفعولها، أما 

 .235بل يكون في مواجهة محرر الوثيقة ويرمي بالتالي إلى معاقبته جنائيا 

واملشرع املغربي ملا جرم تزوير املحررات بصفة عامة، فقد ابتغى بذلك حماية 

البيانات التي تثبتها، حتى ال تطالها أيادي التغيير والتحريف، فضال عن كفالة الثقة 

زمة في املحررات باعتبارها وسيلة ال غنى عنها إلثبات الحقوق وتوثيق املعامالت الال 

، ناهيك عن الجزاء األخالقي واملعنوي لجريمة التزوير 236والكشف عن مراكز قانونية

و مقاربة والثقة التي وضعها املشرع في مهن التوثيق، باعتبارها املوثقون بصفة عامة 

                                                           
، منشور بمجلة 5407/2007عدد في الملف  25/10/2007البتدائية بفاس بتاريخ حكم صادر عن المحكمة ا -234

 .50، م.س، ص2012، سنة 2محكمة االستئناف بالدار البيضاء، ع

ة جامع، بد الواحد بويحياوي، ضمانات المحررات الرسمية في مجال المعامالت العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماسترع -235

 .104، ص2012-2011القرويين كلية الشريعة فاس، السنة الجامعية 

 .77دة بن عدو، دور الوثيقة العدلية في مجال التحفيظ العقاري، م.س، صسعي -236
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الثقة يقتض ي املسائلة الجنائية والتأديبية وكذا ضباطا عموميون، فخذالن هذه 

 –املدنية، بحيث أن هذا الوصف 

د في مواجهة هي ظرف تشدي -أي وصف الضابط العمومي أو املوظف العمومي

 محرر العقد الرسمي.

وكمل سبق القول أنه يمكن أن تأتي دعوى ادعاء الزور في املحرر الرسمي في 

اء الزجري، أو تأتي في صورة دفع أثناء دعوى صورة دعوى جنائية أي أمام القض

مدنية جارية أمام القضاء املدني أو متابعة جارية أمام القضاء الزجري يطلق عليها 

 ، ومفادها أنها ليست الدعوى األصلية بل دعوى تابعة.237دعوى الزور الفرعية

وعليه فإذا تم رفع دعوى الزور األصلي أمام القضاء الزجري، فإن مصير 

عوى املدنية يؤول إلى وقف البت فيها إلى حين البت في دعوى الزور وفق القاعدة الد

من ق.م.م، أما  102، وهو نفس مقتض ى الفصل 238القائلة "الجنائي يعقل املدني"

فهي ما تناولها املشرع في إطار املساطر الخاصة في  239مسطرة البت في هذه الدعوى 

ول املعنون باملسطرة الخاصة بتزوير الكتاب الخامس، وبالضبط منه في القسم األ 

. حيث تشمل 240من قانون املسطرة الجنائية 587إلى  575الوثائق في الفصول 

مسطرة تسليم الورقة الرسمية موضوع دعوى الزور إلى النيابة العامة، في شخص 

قاض ي التحقيق بناء على أمر النيابة العامة أو قاض ي التحقيق، وفي حالة امتنع 

-102و 101نه يتم اللجوء إلى مسطرة التفتيش والحجر طبقا للفصول التسليم فإ

، لتنتقل املحكمة إلى التحقيق في دعوى التزوير من 241من ذات القانون  103-103

                                                           
 .162-161ات المدنية، م.س، صخالد سعيد، اإلثبات في المنازع -237
تكون الدعوى المدنية سائرة وأخرى جنائية في نفس  التي حالةالمفاد قاعدة الجنائي يعقل المدني أي أنه في  -238

، اعتبارا لحالة يتم وقف الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى الجنائيةالخضم وبنفس األطراف ففي هذه ا

ختلفين عن الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية الملزمة للقاضي المدني، كذلك لتالفي صدور حكمين م=لحجية 

 محكمتين مختلفتين في آن واحد.
 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2005نونبر  23) 1426شوال  20 صادر في 05.1.112ظهير شريف رقم  -240

 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
اني، حمد بفقير، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي، منشورات الدراسات القضائية، العدد الثم -241

 .477، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، ص2017/1438طبعة 
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خالل الوثائق املاثلة لديها، لتتخذ ما تراه مالئما من إجراءات التحقيق، ولها أن تأمر 

تطلب من املتهم أن يتقدم ويكتب  بإجراء خبرة كما لها أن تستمع للشهود ولها أن

بخط يده، وفي حالة الرفض يتم اإلشارة إلى ذلك في املحضر، فإذا ثبت للمحكمة 

التزوير في املحررات املدعى فيها الزور فإنها تأمر فضال عن الجزاء الجنائي بحذف 

إذا الورقة أو تغييرها أو ردها إلى نصها األصلي، ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم، أما 

لم يثبت لها التزوير فإنها تصرح بذلك، ويعد صيرورة هذا الحكم نهائيا يمكن 

للمحكمة املدنية التي أعلنت وقف البت إلى حين الفصل في الدعوى الزجرية أن 

 .242تواصل البت

وجدير بالذكر الصعوبة التي تواجه الطعن في املحررات الرسمية بصفة خاصة 

، كونها ترتكز على أساس 16.03أو في إطار قانون  32.09سواء املحررة في إطار قانون 

دعامات قانونية هامة، وكذا اعتبارا لشخص املوثق أو العدل وللقسم الذي سبقت 

إليهم، وكذا شروط ولوج كلتا املهنتين من ضوابط  نوطةتأديته قبل تناول املهام امل

جرد وكل ما علمية وأخرى شخصية بما يفرض في سلوكهم النزاهة واألمانة والت

، بما يمكن معه القول أنه في حالة إثارة متابعة ألحد 243تقتض ي األخالق الحميدة

 ممارس ي مهنة التوثيق فهو ال 

وجب مواجهتها بما يقتض ي تحصين املهنة  يعدو أن يتجاوز حالة شاذة،

والحفاظ على سمعتها، وهو ما يتأتى بالفعل من خالل إقرار املتابعات التأديبية 

املدنية دون إغفال مكانة املتابعة الجنائية إن كان لها محل، كما أن هذه واألخرى 

العقوبات يمكن أن تزامنها عقوبات أخرى خاضعة للسلطة التقديرية للجنة املكلفة 

                                                           

 .164م.س، ص خالد سعيد، اإلثبات في المنازعات المدنية، -242

ي بنى اليزامي، بطالن محررات الموثق في القانون المغربي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر فل -243

، 2017/2018الشريعة، تخصص القضاء والتوثيق، جامعة القرويين، كلية الشريعة، فاس، السنة الجامعية 

 .116-115ص
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بالتأديب، كالحرمان من التكليف ببعض املهام، من قبيل شغل منصب في الهيئة 

 .244فيها إلى ما دون ذلك الوطنية أو الجهوية أو الحرمان من حق التصويت

إلى جانب دعوى الزور األصلية والتي تكون محل املتابعة في حالة ادعاء زورية 

املحرر الرسمي، نجد أيضا دعوى أخرى تتفرع عن الدعوى املدنية ويتعلق األمر 

في قانون  شكليةبدعوى الزور الفرعية، والتي نظمها املشرع في إطار القواعد ال

 . فما هي أحكامها؟102إلى  92ي الفصول املسطرة املدنية ف

يراد بدعوى الزور الفرعية مجموع اإلجراءات التي يقتض ي إتباعها إلثبات 

، ولقبول دعوى الزور الفرعية فإنه 245التزوير في األوراق سواء أكانت رسمية أم عادية

، 246يشترط فيها ما يشترط في باقي الدعاوى بصفة عامة من أهلية ومصلحة وصفة

 :247انب شروط أخرى يمكن إجمالها فيإلى ج

 أن ينصب اإلدعاء بالزور على مستند مقدم في دعوى قائمة. -

 أن يكون اإلدعاء بالزور له دور منتج في الدعوى األصلية. -

 أن يكون اإلدعاء بالزور الفرعي جديا تالفيا للمماطلة في البت. -

الرسمية هذا وبعد استنفاذ إجراءات دعوى الزور من قبيل تحصيل الورقة 

وإخضاعها للتحقيق بما يزكي زوريتها من عدمه، فإذا تبث تواطؤ املوثق في زوريتها  

والفعل الجرمي  تتالءمفإن املشرع قد أفرد له بموجب املجموعة الجنائية عقوبة 

الذي نص على أنه: " يعاقب بالسجن املؤبد كل  352الذي أتاه، بمقتض ى الفصل 

و عدل ارتكبت أثناء قيامه بوظيفته تزويرا..."، قاض أو موظف عمومي وكل موثق أ

                                                           
لطلبة الفصل الخامس من كلية الشريعة،  32.09انون وفق ق محمد بودالحة، محاضرات في التوثيق العصري -244

 .38، ص2013-2012السنة الجامعية 
لمحمدية، ا، مطبعة فضالة 1977إدريس العلوي العبدالوي، وسائل اإلثبات في التشريع المغربي، طبعة   -245

 .78ص
المسطرة المدنية، مطبعة روط التنافي يرجى مراجعة عبد الكريم الطالب، شرح قانون شللتوسع أكثر في  -246

 .2012المعرفة، مراكش، الطبعة السادسة، أكتوبر 
 .091-108بد الواحد البويحياوي، ضمانات المحررات الرسمية في مجال المعامالت العقارية، م.س، صع -247
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افر أركان الجريمة املقررة في القانون الجنائي بمعية القصد  ومن طبيعة الحال مع تو

 .248الجنائي للجاني

هذا بخصوص جريمة التزوير في املحررات والدعامات الورقية، فماذا عن 

 التزوير اإللكتروني في املحررات الرقمية؟

رات اإللكترونية لم تسلم من التزوير والتحريف لغاية أو ألخرى، بدورها املحر 

، 250السند القانوني لجريمة التزوير اإللكترونية 249من ق.ج 607-7ويشكل الفصل 

حيث نظمها املشرع في إطار القانون الجنائي، وبها يكون قد وفر نوعا من الحماية 

إقرار املسؤولية الجنائية ملزودي خدمات املصادقة  الجنائية للعقد اإللكتروني و

وكذلك املسؤولية لصاحب الشهادة  53.05اإللكترونية، من خالل قانون 

 .251االلكترونية

وبخصوص باقي أركان جريمة التزوير في املحررات اإللكترونية، فالركن املادي ال 

"كل من :نص على   607-7يختلف عن نظيره في املحررات الورقية، حيث أن الفصل 

أن  وثائق املعلوميات كيفما كان نوعها" وبهذا لم يميز بين االثنين، في حينزور أو زيف 

الركن املعنوي أو ما يصطلح عليه بالقصد الجنائي قد تم إخضاعه هو اآلخر ملبدأ 

 سوء النية كما هو الشأن في املحررات الورقية.

وخالصة ما قيل وما يمكن قوله في إطار الرقابة على املؤسسات التوثيقية  -1

بنوعيها، هو إضفاء نوع من املصداقية على أجهزة الدولة املكلفة بالتوثيق، 

                                                           
في  بد الحق مغار، المسؤولية الجنائية لموثقي المحررات الرسمية العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماسترع -248

واالجتماعية  القانون الخاص، تخصص العلوم الجنائية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية

 .62، ص2015-2014مراكش، السنة الجامعية، 
دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد يعاقب بالسجن من سنة  من القانون الجنائي:" 076-7ينص الفصل  -249

ان درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات إذا ك 1000000إلى  10000وبالغرامة من  إلى خمس سنوات

 ."التزوير أو التزييف قد ألحق ضرر بالغير
 1.03.197در في المجموعة الجنائية مقتضيات متعلقة بالجرائم االلكترونية بمقتضى ظهير شريف رقم ص -250

علقة بتتميم المجموعة الجنائية والمت 07.03ذ القانون ( بتنفي2003نوفمبر 11) 1424رمضان  16صادر في 

دجنبر  22اريخ بت 5171بجرائم المس بنظم المعالجة اآللية للمعطيات اإللكترونية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

2003. 
 .66مغار، المسؤولية الجنائية لموثقي المحررات الرسمية العقارية، م.س، ص عبد الحق -251



 

  

 164 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

فحقل التوثيق ال يخلوا من حاالت شاذة، تعبث بمصالح الناس غير 

املستساغة لذلك، ما دفع املشرع إلى عدم إخضاع هذه املهن نظرا 

لحساسيتها لضمير الفاعل فحسب، وإنما جعلها مقترنة برقابة مزدوجة، 

في كبح املنزلقات التي يمكن أن يقع فيها املوثقون والعدول، كذلك توفيرا غاية 

لألمن القانوني في مجال التوثيق وتكريس أسس األمن التعاقدي باعتباره 

أهمية قصوى  252العقار يحظى صرح املعامالت بصفة عامة والعقارية على

ة األساسية في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، باعتباره  اللبن

لقيام املشاريع التنموية ، والوجهة املفضلة واملنتجة دون شك لرؤوس 

يعتبر الكيان األساس ي الذي تقوم عليه  -أي العقار–، كما أنه 253األموال 

واملجتمعات، لذلك فهو رمز الحياة والعمود الفقري للتنمية ونقطة  الدول 

 انطالقها .

وتعدد في  انطمته  جد نفسه أمام تنوع فيواملتمعن في النظام العقاري باملغرب ي

، هياكله ، فعالوة على الثنائية املبدئية في النظام العقاري من أمالك الدولة العامة

والتي بدورها تتفرع إلى ملك عام يعود استعماله إلى جمهور الناس، وآخر ملكا خاصا 

 لها يعود استعماله إلى فئة دون أخرى نظرا لخصوصيته .

مللكية العقارية العامة نجد أمالك الخواص، والتي تعود ملكيتها إلى جانب ا -2

إلى األفراد، ووسط هذا النوع هو اآلخر يعرف تنوعا بين عقارات خاضعة  

،وآخر خاضع لقواعد 254املتعلق بنظام التحفيظ العقاري  07.14لقانون 

                                                           
م البناء واألشجار التي هاء المالكية هو ما ال يمكن نقله إال بتغيير هيأته، وهو ما يعني أن العقار يطلق على األرض، ثالعقار عند فق 252

نين المغربي محمد بن معجوز الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقتنبث فيها والتي تتصل بها. يراجع في هذا الصدد 

 .23: ص 1990مطبعة النجاح الجديدة الطبعة األولى 
التوزيع الطبعة سهام تابت دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية ألجل المنفعة العامة دار اآلفاق للنشر و253

 .7 :الصفحة 2017األولى 
متمم المتعلق بالتحفيظ العقاري المغير وال 1913أغسطس  12الموافق ل  1331ان رمض 9الظهير الشريف  254

قانون بتنفيذ ال 2011نونبر  22الموافق  1432دي الحجة  25الصادر  177.1.11بمقتضى الظهير الشريف رقم 

  5998الجريدة الرسمية عدد  14.07رقم 
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ك قبل صدور مدونة ، ذل256و قانون االلتزامات والعقود 255الفقه اإلسالمي

 .257، ما بات يعرف بنظام العقار املحفظ والغير املحفظق العينيةالحقو 

وأمام هذا الوضع تدخل املشرع ملحاولة لم شتات القوانين والتشريعات   

املطبقة على العقارات والحقوق العينية وكل ما يتصل بها، من خالل إصدار مدونة 

غرب ، كما جاء الحقوق العينية ، والتي وحدت القانون املطبق على العقار بامل

اقعية،  بمقتضيات جديدة حاول من خاللها سد الثغرات وتجاوز العقبات الو

 واملشاكل التي كان يتخبط فيها العقار آنذاك.

 :خاتمة

وفي الختام فإن ما يمكن الخلوص اليه في هذه الدراسة هو ذلك التوجه         

ه على وجه الخصوص، التشريعي الستكمال بناء صرح االمن العقاري والتعاقدي من

، سمية احدى ابرز وجوه  هذا التوجهإد تعتبر املسطرة االجرائية لتمام املحررات الر 

أو الرقابة على أعمال  ضمون هذه املسطرة وكيفية مرورها،سواء تعلق االمر بم

 .من الطمأنينة في نفوس املستهلكينممتنهي مهن التوثيق ، االمر الذي يخلق نوعا 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هلل
 

                                                           
 .8المي والتقنين المغربي، م س، ص: محمد بن معجوز الحقوق العينية في الفقه اإلس 255
 9عدد  46م منشور بالجريدة الرسمية عدد خاص رق 1913غشت  12الموافق  1331رمضان  9ظهير 256

 .2016 :ص 1913غشت  12صادر 
لعقود والعقار أوتيل عمر التوثيق ودوره في استقرار المعامالت العقارية رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص ا 257

 .3ص:  2012/2012جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة الموسم الجامعي 

 



 

  

 166 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 
 

 

 

 

 

           
 

 رشيد منجري ذ.      

 باحث يف العلوم القانونية

 عضو نادي قضاة املغرب     

           

 

 :مقدمة 

منذ أول جلسة لي بقضايا التلبس عموما و االتجار في املخدرات بصفة خاصة 

الطلبات األولية املتعلقة باستدعاء املصرحين أو إحضار  تثار دائما مجموعة من

املحجوز أو إحالته على خبرة تقنية كذا العديد من الدفوعات الشكلية املتعلقة 

   : بحالة التلبس و التفتيش و غيرها و أيضا دفوعات موضوعية لعل أهمها

د التي املوا أسماء  و الجدولين ملجموعة من 21/05/1974عدم شمول ظهير  - 1

 تعتبرها النيابات العامة مخدرة 

افر األركان التكوينية لجنحة االتجار في املخدرات استنادا إلى مدونة  -  2 عدم تو

 . التجارة

افر العناصر التكوينية لجنحة الحيازة   - 3      ير املبررة للمخدرات غعدم تو

لم تضبط بحوزته استنادا لكون املتهم   -كمتابعة جمركية  – و العناصر املخدرة

 أية مادة مخدرة 
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 .   و بالتالي ال أساس للمتابعة من أجل الحيازة

مخالفة  بعض محاضر التفتيش في قضايا املخدرات القواعد العامة  – 4

للتفتيش املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية التي  " تمنع على ضباط 

معاينتها قبل الساعة السادسة  الشرطة القضائية القيام بتفتيش بداخل املنازل أو 

 صباحا 

 و بعد الساعة التاسعة ليال  " 

 : وع األربعة بكل اختصار سأبدي رأيي بخصوص الدف

قياسا على ما هو معروف باألدوية نجد بأن مجموعة منها ال تحمل نفس   أوال : 

 قط،االسم في العديد من البلدان وأن اسمها املتداول يتعلق فقط باالسم التجاري ف

 فتكون العبرة دائما باملكونات الكيميائية للعقار أو الدواء بصفة عامة،  

و بالتالي فالفيصل في اعتبار املادة موضوع املتابعة مخدرا أم ال هو ما تضمنته  

التي لم تشر إلى اسم املخدر التجاري و  1974- 05 – 21الجداول  امللحقة بظهير 

 ة من  التسميات الكيميائية املتداول و إنما جاءت بالئحة مطول

 " ملتجازءات " املخدرات. 

إذن العبرة في اعتبار املادة مخدرة أم ال ليس هو  أن يكون اسمها مدرجا في 

 الجداول امللحقة و إنما  أن تكون مكوناتها الكيمائية هي املدرجة .

ال مجال للحديث عن تنزيل أحكام القانون التجاري على قضايا ترويج  :ثانيا

املخدرات و ال مجال لتطبيق للعبارة التي يلجأ إليها الدفاع لهدم جنحة االتجار في 

املخدرات و املتمثلة على أنه " ال تكتسب صفة التاجر إال باملمارسة االعتيادية أو 

افية للنشاط   " ...  االحتر

التي متناسيين أن العبارة مبتورة و البد من تتمتها كما جاء في مواد مدونة التجارة 

 و ذلك سواء  صفة تاجر نصت ع من جهة على  مجموعة من الشروط  الكتساب  
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افية  املفصلة في مواد القانون  ألنشطة ملجموعة من اباملمارسة االعتيادية أو االحتر

 وأضفت أيضا صفة العمل التجاري على مجموعو من األعمال بقوة القانون . 

االعتياد فإن األمر يتعلق بأحد األعمال بمعنى أنه فرضا الرتباط النشاط املمارس ب

 ال يجب أن نلغي عنصر، و  املشروعة املنصوص عليها قانونا

أن يكون مشروعا و ليس مجرما كما هو حال املخدرات املحظور  يتعيناملحل " الذي  "

الحيازة الطبية و الصيدالنية للعقاقير الطبية   -و مسكها إال في ظل القانون أتداولها 

 .   - مثال 

دائما ، فهل يا ترى إذا توفر عنصر االعتياد على ممارسة نشاط  مازحا أتساءلكما 

ترويج املخدرات سيكتسب الفاعل صفة التاجر طبقا ملدونة التجارة و هل سيعمل 

 على التسجيل بالسجل التجاري و الحصول على شهادة باملمارسة و كذا على البتانتا

  . ! طبعا الفتح محل لالتجار في املخدرات !!و 

كما أتساءل أيضا و في إطار منطق الدفاع بالدفع بغياب عنصر االعتياد هل سيجيز 

القانون عمل شراء املخدر و بيعه ملرة واحدة و الكسب من وراء ذلك مادام أن األمر 

 .سيخرج عن إطار التجريم 

 وال طائلةمإذن سيغتني العديدون بالقيام بالترويج ملرة واحدة و كسب أ

 للتملص من جريمة االتجار في املخدرات .  االحتيال على املشرعو  

أرى أنه لم يعد مقبوال و نحن الحقوقيون و العارفون بالقانون أن نستمر في طرح 

 .  هكذا دفوعات و التي ال يقبلها ال القانون و ال العقل و ال املنطق

ملتابعات الجمركية يثير الدفاع عدم ثبوت عنصر الحيازة غير املبررة في ا ثالثا:

املكرر مرتين من مدونة الجمارك لكون املتهم قدم للعدالة بدون  279طبقا للفصل 

محجوز أو بناء على مساطر استنادية ضبطت خاللها املخدرات بحوزة شخص آخر و 

 ليس املتهم

 الذي نص على ما يلي : ضع خطا ملونا على ما تضمنه الفصل املذكور أو هنا 

 : ة من الطبقة األولىتشكل جنحا جمركي
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استيراد أو تصدير املخدرات واملواد املخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها  -1

صحيح أو  بدون رخصة أو تصريح ؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير

 غير مطابق ؛

 أعاله للمخدرات واملواد املخدرة ؛ 181الحيازة غير املبررة بمفهوم الفصل  -2

خرق لألحكام املتعلقة بحركة وحيازة املخدرات واملواد املخدرة داخل كل  -3

 دائرة الجمارك ؛

وجود مخدرات أو املواد املخدرة في مستودع أو مخازن وساحات االستخالص  -4

 الجمركي.

 من مدونة الجمارك نجده يتحدث عن حيازة آنية  181و بالرجوع إلى الفصل 

 :الفقرة الثانية من نفس الفصل حيازة افتراضية سابقة و خاصة فيو 

 يجب كذلك على األشخاص الذين كانت في حوزتهم البضائع املذكورة  -    2

أو باشروا نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها أن يدلوا باملستندات املشار إليها 

أعاله كلما طلب منهم ذلك أعوان اإلدارة أو ضباط الشرطة  الفقرة األولى  في

ة أو األعوان محررو املحاضر اآلخرون في ظرف خمس سنوات يبتدئ إما من القضائي

 .الوقت الذي لم تبق فيه البضائع بين أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات األصل

التي اعتبرها املشرع بضائع محظورة مادام لم  -و بالتالي فإن إن مجرد أن املخدرات 

رك عند نقطة الحدود مما يعتبر معه حائزها يقع التصريح بها لدى أعوان إدارة الجما

قد أمسكها املتهم في وقت سابق أثناء ترويجه  –في وضعية عدم التصريح ببضاعة 

املكرر مرتين و إن ضبط و قدم  279حت طائلة الفصل تلها ، يجعل هذا األخير يقع 

اف، للعدالة بدون محجوز سوى ما ذكر في املسطرة االستنادية  ر و كل هذا مع تو

 .  وسائل اإلثبات في مواجهته بطبيعة الحال

إدارة الجمارك و الضرائب غير املباشرة تتدخل  إلى أن هذا و تجدر اإلشارة إ

 .فقط في قضايا األقراص املخدرة و املخدرات الصلبة دون مخدر الشيرة و الكيف
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خالفا ملقتضيات :" على أنه 21/05/1974من ظهير  10الفصل ينص  :رابعا

من قانون املسطرة الجنائية فإن ضباط الشرطة القضائية  64و  62ن الفصلي

املؤهلين إلجراء أبحاث وتفتيشات في املنازل يجوز لهم القيام ألجل البحث عن الجنح 

، بأعمال التفتيش والحجز  املنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا وإثباتها فقط

ولو خارج الساعات القانونية  من قانون املسطرة الجنائية 62و  61طبق الفصلين 

 ابي خاص يسلمه وكيل جاللة امللك.بناء على إذن كت

أما قاض ي التحقيق املرفوع إليه بحث قضائي يتعلق بأفعال من نفس النوع 

فيجوز له كذلك القيام بأعمال التفتيش والبحث طبق نفس الشروط بعد أن يخبر 

ضائية ألجل نفس الغاية وفقا بذلك وكيل جاللة امللك، ويجوز له تسليم إنابة ق

وما يليه من فصول قانون املسطرة  106للمقتضيات املنصوص عليها في الفصل 

 "  الجنائية

  املساطر االستنادية يف قضايا املخدرات :اجلزء الثالث
لن أفصل كثيرا في املوضوع الذي يحتاج مني إلى أكثر من مقالة أو بحث معزز باآلراء 

و محكمة  ضائي و االجتهاد الصادر عن املجلس األعلى سابقاالفقهية و العمل الق

كلنا يعرف أن قضايا املخدرات بمختلف تجلياتها و وقائعها املتنوعة ف ، النقض حاليا

 ، من حيث املكان و الزمان و األشخاص املتورطين و كذا نوع املخدر موضوع الجريمة

قصد بذلك أنه يعها ، و تعرف فقها بكونها من القضايا التي يتحمل بصماتها م

 يستحسن للدقة في ضبط الجريمة و القول بنسبتها للمتهم في قضايا االتجار 

و الحيازة و التصدير و الزراعة الحيازة غير املبررة أن يتم ضبط املعني باألمر 

  اليد في الحقيبةبمتلبسا 

la main dans le sac 

البد للضابطة القضائية التي  بمعني أنه عند ضبط تاجر املخدرات و املتورط بها

باشرت البحث أن تحجز مع املعني باألمر كمية من املخدرات ثم تبحث بعد ذلك عن 

الدليل في كونه يتاجر فيها أو كونها مخصصة للترويج او التصدير أو غير ذلك من 
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 األعمال املجرمة قانونا

 1975-05-21طبقا لظهير 

 باشرةالضرائب غير املوكذا ملدونة الجمارك و 

و عالقة بموضوعنا و هو تقديم املتهمين و األشخاص أمام العدالة بناء على مساطر 

و التي يمكن تعريفها لغير املطلع على املفاهيم القانونية بكونها  –و مرجعية أاستنادية 

الحاالت التي يتم ضبط بعض األشخاص في قضايا سابقة فيذكرون أشخاصا إما 

ماكن التي يترددون عليها على أساس بهم أو بأوصافهم و األ بأسمائهم الكاملة أو بألقا

أنهم هم من زودوهم باملخدرات أو كونهم يشتغلون لفائدتهم أو يعرفون بأن لهم عالقة 

باملخدرات فتحرر مذكرات بحث في حق هؤالء ليتم ضبطهم بعد ذلك و مواجهتهم بما 

  تذكره هؤالء األشخاص السابق تقديمهم للعدالة من اتهاما

 كما قلت فاملوضوع يحتاج إلى تفصيل كبير ،و 

و أود فقط هنا أن أعرج على جزئية من األهمية بمكان و هي الحالة التي يتم ضبط 

 متهم تم ذكره في مجموعة من املساطر املرجعية التي قد يفوق العشرات 

 و يقدم إلى النيابة العامة بدون محجوز و ال إجراء تفتيش قانوني بمنزله 

ألماكن التي من املحتمل أن يتردد عليها ، بعدما تكتفي الضابطة القضائية أو ا

بتضمين اعتراف مفصل للمعني باألمر بمحضر االستماع إليه تختزل فيه كل 

 املساطر االستنادية رحو مص هالعمليات التي قام بها و التي لها عالقة بما ذكر 

 : حظات التاليةو تعليقا على هذه الجزئية أثير االنتباه إلى املال 

بغض النظر عن حجية اإلثبات التي يحتويها محضر تصريح املتهم تمهيديا و   - 1

الذي في حالة استجماعه للشكليات املنصوص عليها قانونا ينهض كوسيلة إثبات 

من قانون املسطرة  290قوية ضده ما لم يثبت ما يخالفها طبقا ملقتضيات املادة 

 . الجنائية املغربي

الذي يمنع عناصر الضابطة القضائية املكلفة في البحث في قضايا  ما  - 2

املخدرات و نعلم أن هناك مجموعات و فرقا للبحث مختصة في املجال من تتبع 
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خطوات األشخاص املذكورين بموجب مساطر مرجعية و القيام بأبحاث محيطية 

قضايا املخدرات  الستجماع العناصر املادية و القانونية للتثبت من تورطهم فعال في

و تقديم خالصة عملها كلما ضبط شخص من هذه العينة و إرفاق كل ذلك باملحاضر 

املنجزة لتأخذها الجهة القضائية املختصة بعين االعتبار و لتقدم كدليل وقت 

 . محاكمته

ملاذا تعجز في العديد من األحيان عن ضبط األشخاص املذكورين في حالة   - 3

محجوزا لنوع املخدر املتورط فيه و ال نقودا ناتجة عن عمليات تلبس فال تقدم لنا 

االتجار و ال غيرها من الوسائل التي يستعملها املعني باألمر لتنهض على قرائن لتورطه 

 . في موضوع املخدرات

اقبة و املخبرين و باقي   - 4 ما جدوى وسائل التصنت القانونية و كاميرات املر

ترونية و ما نصيب قضايا ور السريع للدليل و البصمة اإللكالوسائل التقنية أما التط

 . منها املخدرات

ملاذا لم نطور آليات البحث و الزالت فرق األبحاث بالضابطة القضائية تعتمد على  - 5

الدليل التقليدي و الكالسيكي فتكتفي بتحرير محضر قد ال يتعدى أحيانا الصفحة 

نبذة عن الحياة العائلية و االجتماعية و فقرتين  الفريدة متضمنة للديباجة و الهوية و 

او ثالثة من تصريحات املتهم مع أننا أما قضايا نوعية ترتبط بأشياء مادية ملموسة 

و ال تتعلق فقط بسب أو ضرب أو تهديد نحتاج فيها فقط لتصريح شفاهي للمتهم يفيد 

 . أنه فعال صدر عنه ما هو منسوب إليه

ما تأخرنا في تطوير وسائل البحث و التحري و استجماع ال ننس ى أننا كل  -  6

اقعية من كون قضايا  الدليل بخصوص قضايا املخدرات ستنمحي فكرة الفقهاء الو

املخدرات البد أن تحمل بصماتها معها إلى مجرد قضايا عادية قد تحمل دليلها في 

مع  أو اإلبصام  يعورقة و التي قد يوقعها املتهم أو يشار فقط إلى كونه قد رفض التوق

  ترتيب األثر القانوني على ذلك

 .و محكمة مختصة  نيابة عامة  - و إخضاع الكل لتقدير السلطة القضائية املختصة 
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 :االستعمال و العالج من اإلدمان - اجلزء الثالث -املخدرات 

في الوقت الذي سارعت العديد من الدول الغربية إلى ومحاولة احتواء مدمنين 

ة لهم الستهالك كمية منصوص صات و السيطرة عليهم و ذلك بإتاحة الفر املخدر 

عليها قانونا في أماكن معينة سلفا من طرف السلطات املحلية ، فإننا ال زلنا باملغرب 

املتعلق بزجر اإلدمان  1974مايو  21نصطدم مع مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 

ذه املخدرات و مدى شرعية متابعة على املخدرات السامة ووقاية املدمنين على ه

املستهلك أمام إحجام النيابة العامة على طلب عرض مستعمل املخدرات على  

   .  مصحة متخصصة في عالج اإلدمان

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة   :"و ينص الفصل املذكور على ما يلي

وبتين فقط كل من درهم أو بإحدى هاتين العق 5000و  500وبغرامة يتراوح قدرها بين 

 .استعمل بصفة غير مشروعة إحدى املواد أو النباتات املعتبرة مخدرات

افق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي  غير أن املتابعات الجنائية ال تجري إذا و

بطلب من وكيل جاللة امللك على الخضوع خالل املدة الالزمة لشفائه إلى عالجات 

مؤسسة عالجية طبق الشروط املنصوص  القضاء على التسمم التي تقدم أما في

من القانون الجنائي وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة  80عليها في الفصل 

العمومية، ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص املباشر عالجه كل خمسة 

عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جاللة امللك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبث في 

 .الشفاء

ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه 

الشروط التي قد تمكن في بعض الحاالت االستثنائية املتعلقة بالقاصرين على 

 .الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي
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وتجرى املتابعة الجنائية فيما يخص األفعال املنصوص عليها في املقطع األول 

ابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خالل أجل بصرف النظر عن املت

 .الثالث سنوات املوالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال املخدرات أو ترويجها

وإذا فتح بحث جاز لقاض ي التحقيق بعد استشارة وكيل جاللة امللك األمر 

عاله، ويواصل أ 3و 2بإجراء عالج للمعنى باألمر طبق الشروط املقررة في املقطعين 

عند االقتضاء تنفيذ الوصفة املأمور فيها بالعالج املذكور بعد اختتام إجراءات 

 .البحث

وإذا تملص الشخص املأمور بعالجه من تنفيذ هذا اإلجراء طبقت عليه 

 .من القانون الجنائي 320العقوبات املقررة في الفصل 

أحيلت القضية على  من القانون الجنائي فيما إذا 80وتطبق مقتضيات الفصل 

 " .هيئة الحكم

 : بأنه 9يضيف الفصل و 

 .  تحدد شروط تنفيذ العالج بمرسوم

و يمكننا أن نستنتج بعض النقط من منطوق الفصل الثامن أعاله كما يمكن 

 : ن نطرح تساؤالت على النحو التاليأ

خدرة في حق ال يمكن قانونا تسطير متابعة استعمال املخدرات و املواد امل : أوال  *  

افق على طلب النيابة العامة بإخضاعه للعالج   .الشخص إذا و
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 هل طلب النيابة العامة اختياري حسب كل حالة على حدة أو هو شرط    : ثانيا

 .الزم لها و مقيد للمتابعة و بالتالي لتحريك الدعوى العمومية ؟

مة في املتابعة بدليل في نظري تعتبر قواعد هذا الفصل آمرة و مقيدة ليد النيابة العا

 "... عبارة " ال تجري املتابعات

و بالتالي وجب على النيابات العامة أن تفعل مقتضيات الفصل و تعرض على 

مستعمل املخدرات إمكانية عرضه على مؤسسة صحية مختصة في عالج اإلدمان و 

افق املعني باألمر على العرض يتم حفظ امللف بقوة القانون   . متى و

فع البعض بكون الفصل غير عملي ل بسبب ما قد يطرحه املرسوم و قد يد

التطبيقي املنصوص عليه في الفصل التاسع من نفس الظهير و ما إذا كان يسعف 

في عالج املئات من املقدمين للعدالة بتهمة استعمال املخدرات ، إال أن الرد القانوني 

دم وفاء الدولة بواجباتها على هذا الدفع يكمن في كون املستهلك غير مسؤول عن ع

النوع من اإلدمان  بتخصيص مصحات مجانية أو مستفيدة من التأمين الصحي لهذا

و بالتالي إذا إما يقبل بالعالج و يعالج و تحفظ املسطرة أو يقبل بالعالج و يتعذر عالجه 

بسبب عدم توفر مصحة متاحة لعالجه فتحفظ املسطرة في مواجهته أيضا ما 

 . عدم خضوعه للعالج غير عملية و ليست بسبب رفضه دامت إمكانية

هذا و تجدر اإلشارة إلى أنه مؤخر تم فتح العديد من مراكز عالج اإلدمان 

اقعي في تنزيل  بمختلف املناطق املغربية و بالتالي وجب التفكير مليا و بشكل و

اقع و ذلك 1974-05-21مقتضيات الفصل الثامن من ظهير   :  على أرض الو
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  حماية للعشرات بل املئات من الشباب مستهلكي املخدرات بجميع أنواعها -  1

 نواع املؤثرة على صحة يعتبر استهالك املخدرات و خاصة بعض األ   - 2

و سالمة العقل و اإلدراك سببا في ارتكاب العديد من الجرائم و بالتالي فإن 

جتمع العديد تفعيل طلب عرض املستهلك على املصحة للخضوع للعالج سيجنب امل

 . من الكوارث

 أما في الحالة التي يرفض فيها املعني باألمر الخضوع للعالج فإنه : ثالثا

لى متابعته من أجل جنحة استعمال املخدرات فإنه يقع تحت طائلة ‘باإلضافة 

من صدر "  من القانون الجنائي املغربي الذي ينص على أنه 320مقتضيات الفصل 

اع القضائي في مؤسسة لعالج األمراض العقلية طبقا ضده حكم أو أمر باإليد

بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب  136أو مادة  79و  78للفصلين 

من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة 

      ."وعشرين إلى خمسمائة درهم

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 ذ. علي هرمي                  

 باحث بسلك ماسرت القانون     

 اخلاص                      
   

 

 مقدمة:

إن النظام العقاري في املغرب قام على ازدواجية تتمثل في وجود عقارات تعتبر 

كما وقع  1913غشت   12لـ  258اري محفظة وهي الخاضعة لظهير التحفيظ العق

 39-08والقانون رقم  2011نوفمبر  22بتاريخ  14-07رقم  259تعديله وتتميمه بالقانون 

املتعلق بالحقوق العينية، وعقارات غير محفظة تخضع ملقتضيات الفقه املالكي 

حسب ما استقر عليه العمل القضائي املغربي، ولبعض األعراف كما انه إذا قدم 

فيظ بشأن عقار ما، فيسمى عقارا في طور التحفيظ ويخضع ألحكام مطلب التح

  08-39القانون 

، أو 1913غشت  12قبل   260ولقد كانت امللكية الخاصة في املغرب تخضع في تنظيمها

باألحرى قبل اإلستعمار، لقواعد الشريعة اإلسالمية وبعض األعراف فيما يخص 

قات بين االجانب فكانت تخضع لبعض العالقات بين املواطنين، أما فيما يخص العال

 االتفاقياتالدولية.

                                                           
  1913غشت  12ظهير التحفيظ العقاري الصادر  258

 2011نوفمبر  22الصادر في  14. 07أ نظر قانون 259

  المتعلق بالحقوق العينية   08. 39قانون  260
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وقد كانت امللكية في هذه الفترة مضبوطة ومنظمة ألن أحكام الشريعة اإلسالمية 

تنص على ضرورة الكتابة، وخير دليل على قوة وصمود العقارات غير املحفظة هو 

 بقاؤها إلى اليوم إلى جانب العقارات املحفظة تساهم في التنمية.

ويعرف التحفيظ العقاري بأنه مجموع اإلجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها 

 لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ 

العقاري ، والتي ترمي إلى تسجيل ملك عقاري في وثيقة رسمية تسمى بالسجل 

 العقاري.

واملالحظ أن نظام التحفيظ العقاري مر بعدة مراحل تبعا لتطور العصور، وقد 

ت خالل هذا التطور اختالفات مهمة بين قوانين مختلف الدول في امليدان ظهر 

العقاري، الش يء الذي دفع ببعض الدول إلى محاولة توحيد قوانينها وأنظمتها 

 العقارية وفقا لألنظمة التي أظهرت التجربة صالحيتها .

املستمد ومن بين األنظمة التي عرفت بالدقة والتنظيم، يوجد نظام التسجيل العيني 

من نظام تونس، والذي ظهر في أستراليا وتبنته كثير من الدول من بينها املغرب والذي 

 يتخذ من الوضعية املادية للعقار أساس كل تنظيم.

كما يوجد نظام التسجيل الشخص ي الذي ظهر نتيجة التطور في بعض األنظمة 

 العقارية كفرنسا، والذي يتخذ من مالك العقار أساس كل تنظيم.

إن العقار حينما يحفظ يكتسب وضعية قانونية جديدة تميزه عن العقار غير املحفظ 

وهو بهذا يخضع إلجراءات خاصة أثناء تحفيظه، حتى إذا انتهت كل هذه اإلجراءات 

واتخذ املحافظ قراره بالتحفيظ، يتخذ العقار وضعية جديدة ال يمكن أن يخرج منها 

 بعد ذلك.

منها العقار قبل أن يصدر بشأنه رسم عقاري يطهره؟ وما هي فما هي املراحل التي يمر 

الوسائل املقررة لحفظ حقوق األشخاص وإعالمهم ببدء مسطرة تحفيظ العقار؟ 

 وهل استطاع املشرع من خالل ذلك أن يحمي كال من طالب التحفيظ واملتعرضين؟
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 محاولة منا دراسة إجراءات التحفيظ آثرنا أن نعتمد التصميم اآلتي:

 ملبحث األول: تقديم مطلب التحفيظ وإشهارها

 املبحث الثاني: التعرضات وتأسيس الرسم العقاري 

 املبحث األول: مطلب التحفيظ وإشهاره
لكي يخضع العقار لنظام التحفيظ العقاري أو السجالت العقارية يجب أن يحفظه 

وة األولى عمل اختياري، فإن الخط261 أوال وقبل كل ش يء وبما أن التحفيظ هو مبدئيا

للدخول في هذا النظام ينبغي أن تأتي من جانب املالك حينما يقرر ويختار تطبيقا 

ملقتضيات ظهير التحفيظ العقاري بشأن عقاره، وهذه الخطوة تكون بواسطة 

مطلب التحفيظ وهذا ما سنتطرق له من خالل )املطلب األول(، وحتى ال تتم عمليات 

ن وتطبيقا ملبدأ العلنية في ميدان الشهر العقاري التحفيظ في جو من السرية والكثما

 فال بد أن تشهد عملية التحفيظ الشهر هذا ما سنخصص له )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: مطلب التحفيظ وشكليات 
إن أول إجراء يفتح املجال لتدخل الدولة في هذا امليدان وبطلب من املعنيين باألمر 

ارة النطالقة مسطرة التحفيظ عن طريق وضع املطلب واختيارهم، وبالتالي يعطي إش

، إن مطلب التحفيظ هو الطلب الذي يتقدم به أحد األشخاص الذين عينهم 

القانون حصرا ملباشرة حقهم في إخضاع أمالكهم أو حقوق ترتبت لهم بنظام 

 التحفيظ العقاري.

ظ إثر ذلك عدة ويقع تقديم هذا املطلب لجهة املحافظة العقارية حيث يباشر املحاف

 .اءات وأعمال تنتهي بتحفيظ العقارإجر 

وعليه يكون إيداع مطلب التحفيظ أول خطوة في مشوار نظام التحفيظ العقاري 

ومن هنا يمكننا الحديث أوال عن األشخاص الذين لهم الحق في تقديم هذا املطلب 

 ة الثانية(.)الفقرة األولى( وكذا أهم البيانات التي يتضمنها هذا املطلب )الفقر 

                                                           
 .2012 االولى، الطبعة ،08.39 القانون ضوء على العينية الحقوق مدونة الفاخوري، ادريس - 261
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 : األشخاص الذين حيق هلم تقدمي مطلب التحفيظالفقرة األوىل
لقد حدد الفصل العاشر من ظهير التحفيظ العقاري األشخاص من الذين لهم 

 مطلب التحفيظ وهم كالتالي : 262الحق في تقديم

 املالك وهو صاحب الحق األصلي الذي يرجع له األمر في طلب التحفيظ العقار. -

على الشياع مع التحفظ بحق الشفعة لشركائه إذا كانوا يتوفرون على  الشريك -

 الشروط املتطلبة ملمارسة هذا الحق.

أصحاب أحد الحقوق العينية التالية : حق االنتفاع والكراء الطويل األمد، الزينة،  -

 الهواء والتعلية والحبس.

افقة صاحب امللك. -  املتمتع بارتفاقات عقارية بعد مو

من نفس الظهير الدائن صاحب الرهن الرسمي الذي لم  11الفصل   263يضيفكما  -

يدفع له الدين باالستحقاق يستطيع أن يطلب التحفيظ إذا صدر لفائدته حكم 

 بحجز العقار.

أنه يمكن لولي ناقص األهلية  12فإنه يستفاد من الفصل  11باإلضافة إلى الفصل  -

عنه إذا كان ناقص األهلية يتمتع بحق ووصيه أو مقدمه أن يطلب التحفيظ نيابة 

من الحقوق العينية التي كانت تجيز له أن يطلب التحفيظ بنفسه لو لم يكن ناقص 

 األهلية .

إال أنه ورغم تعدد األشخاص الذين خول لهم القانون تقديم مطلب التحفيظ فغالبا 

 وحدهم.ما يقدم هذا الطلب من طرف املالكين والشركاء على الشياع إن لم نقل 

ويرى البعض أن هذا التعداد يحتاج إلى إعادة النظر إال أن الجدير باملالحظة أنه ال 

يشترط أي شرط لقبول مطلب التحفيظ بحيث يمكن أن يطلب تحفيظ أي عقار ولو 

اقع يظهر بأن طالب التحفيظ  عند عدم وجود سندات تثبت صفته كمالك ، لكن الو

املؤيدة ملطلبهم وهذا يأخذنا إلى الحديث  يضعون بمحض اختيارهم كل املستندات

 انات التي يتضمنها مطلب التحفيظ.عن أهم البي

                                                           
 ري المغربيأنظر الفصل عاشر من قانون التحفيظ العقا  262

 من نفس الظهير ما يتعلق بالرهون  11الفصل  263
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 : البيانات اليت يتضمنها مطلب التحفيظالفقرة الثانية
التي ينبغي أن  264تقديم عدد من املعلومات 13لقد استلزم املشرع في الفصل 

التحفيظ ومنها كذلك  يتضمنها طلب التحفيظ وهذه املعلومات منها ما يتعلق بطالب

ما يتعلق بالعقار موضوع التحفيظ ،وباإلضافة إلى البيانات التي يتعين أن يتضمنها 

 مطلب التحفيظ فهناك مؤيدات تختلف بحسب انتماء العقار.

فيما يخص املعلومات املتعلقة بطالب التحفيظ فهي تختلف بين ما إذا كان طالب 

ان طالب شخصا ذاتيا فيتعين على مطلبه التحفيظ شخصا ذاتيا أو معنوي، فإذا ك 

 أن يتضمن ما يلي :

 االسم الشخص ي والعائلي لصاحب الحق ومحل سكناه. -

إثبات هويته الكاملة استنادا إلى بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تعرف  -

 بهويته.

الصفة التي تقدم بها صاحب الطلب، هل أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره وفي  -

 ذه الحالة البد من حجة تبرز هذه الصفة.ه

تعيين موطن طالب التحفيظ، إذا كان هذا املوطن خارجا عن دائرة املحافظة  -

 العقارية.

 الحالة املدنية وجنسية طالب التحفيظ. -

أما إذا كان طالب التحفيظ شخصا معنويا فيتعين على ممثلي األشخاص 

 املعنوية تقديم الوثائق التالية :

 هير املحدث للمؤسسات الخاضعة للقانون العام.الظ -

 النظام األساس ي للشخص املعنوي الخاضع للقانون الخاص. -

 محضر الجمع العام األخير. -

 الئحة بأسماء األعضاء املسيرين. -

محضر تعيين األشخاص املفوض لهم بالتوقيع والتصرف باسم الشخص املعنوي  -

 عند فتحه مللف خاص بشخص معنوي.

                                                           
 ن ظهير التحفيظ العقاريم 13كتاب محمد خيري قراءة للفصل  - 264
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إلضافة إلى السياسات املتعلقة بطالب التحفيظ فالبد من أن نخص بالذكر با

 املعلومات الخاصة كذلك بالعقار والتي سنذكر أهمها :

وصف العقار املطلوب تحفيظه ونوعه وبيان كذلك مشتمالته من بناءات وأغراس،  -

ت باإلضافة كذلك إلى موقع ومساحة العقار وحدوده أو االكتفاء بذكر العقارا

املجاورة له، وكذلك بيان الحقوق العينية العقارية املقررة على العقار مع ذكر 

 أصحاب هذه الحقوق.

وتنبغي اإلشارة إلى أن مطلب التحفيظ األصلي ليس مطلبا نهائيا بل يمكن تعديله 

 كلما طرأت ظروف تستوجب هذا التعديل .

من ظهير  13صل الف265أما فيما يخص مؤيدات طلب التحفيظ فقد نص املشرع في

"بأنه يجب على طالب التحفيظ أن يبين مصدر الحقوق  8التحفيظ العقاري الفقرة 

من نفس  14املصرح بها وهل ألمر يتعلق بشراء أم حيازة"... ونص كذلك في املادة

"على طالب التحفيظ أن يقدم مع مطلبه جميع أصول الرسوم 266الظهير بأنه 

ن تعرف بحق امللكية،" وتختلف مؤيدات طلب والعقود والوثائق التي من شأنها أ

التحفيظ فيما إذا كان مطلب يخص األمالك العامة أو الخاصة وكذا األمالك 

 الحسبية واألراض ي الجماعية أو الساللية .

وبعد تقديم مطلب التحفيظ للجهة املعنية وهي املحافظة العقارية فالبد من أن 

 ا سنحاول الحديث عنه في املطلب الثاني.يخضع هذا املطلب إلجراءات الشهر وهذا م

 املطلب الثاني : وسائل اإلشهار وقصورها.

اختار املشرع أن يكون لعملية التحفيظ القدر الكافي في الشهر حتى يحيط بها الجمهور 

ويتهيأ من يعنيه أمر التحفيظ للدفاع عن حقه، فبعد أن يتلقى املحافظ مطلب 

مجموعة من الوسائل املتاحة إال أن هذه  التحفيظ ينشر إعالنا به عن طريق

ثم يقوم بعملية التحديد « الفقرة األولى»الوسائل ال تؤدي الغاية املرجوة منها 

املؤقت من خالل توجيه استدعاء لحضور التحديد املؤقت التي تعتبر محطة 

أساسية في إخبار عموم الناس إال أن هذه العملية كذلك يشوبها بعض القصور 
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 «.الثانيةالفقرة »

 الفقرة األولى: محدودية الوسائل املقررة إلشهار مطلب التحفيظ.

أحدث املشرع املغربي في ظل ظهير التحفيظ العقاري مجموعة من الوسائل لإلشهار 

 وسوف نتحدث عنها وفق ما يلي:

 267.النشر في الجريدة الرسمية -1

ألهم البيانات مباشرة بعدما يتوصل املحافظ بطلب التحفيظ يقوم بوضع ملخص 

التي يتضمنها هذا املطلب، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إيداع املطلب 

واملالحظ أن هذا األجل ال يحترم في بعض الحاالت بدعوى تراكم « 17الفصل »

 طلبات التحفيظ وقلة الوسائل واألطر.

إعالنات وقد تم تالفي التأخير في النشر منذ إحداث الجريدة الرسمية التي تختص ب

الصادر  2.98.1031التحفيظ العقاري وتصدر كل يوم أربعاء بمقتض ى املرسوم رقم 

، وبالتالي فالهدف من نشر مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية  1998دجنبر  2بتاريخ 

 هو إخبار أكبر عدد ممكن من الناس.

اقع وإكراهاته يفيد أن تقنية النشر بالجريدة الرسمية ال تؤدي وظيفة  إال أن الو

اإلشهار بالشكل املطلوب ألن غالبية الناس ال يعلمون بوجود الجريدة الرسمية وحتى 

إذا علموا بها فإنهم ال يتتبعون نشراتها إما لجهل القراءة أو لعدم الوعي واالهتمام، 

 وهذا يعني أن النشر بالجريدة الرسمية وسيلة غير ناجعة يجب االستغناء عنها .

أن نطلب من الفالح والحرفي والعامل الذين يجهلون وجود  إذن فكيف يعقل مثال 

ش يء اسمه الجريدة الرسمية تتبع إعالناتها حتى يستطيعون اكتشاف إعالنات تتعلق 

بمطالب تحفيظ عقار قد يملكون كال أو بعضا منه أو يملكون عليها حقوق عينية، 

اتصالهم بها ضئيلة مع العلم بأن إمكانياتهم الثقافية واملادية محدودة وأن فرص 

جدا نظرا لبعدهم في غالب األحيان عن املراكز الحضرية، وإن ميدان استغالل 

اقع املعاش، فاإلدارات  الجريدة الرسمية في بالدنا محدود جدا، كما يظهر ذلك الو
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والشركات ومكاتب األبحاث واملحامون والقضاة وأساتذة القانون وحدهم الذين 

 268لرسمية.يتتبعون نشرات الجريدة ا

 التعليق لدى املحكمة االبتدائية: -2 

فضال عن النشر بالجريدة الرسمية، أشار ظهير التحفيظ العقاري إلى وسائل أخرى 

لإلشهار وهي التعليق لدى املحكمة االبتدائية حيث يقوم املحافظ العقاري بإرسال 

ة نسخة من مطلب التحفيظ اإلعالن عن إجراء التحديد املؤقت إلى املحكم

االبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار لتعليقه في لوحة اإلعالنات . إن التعليق 

لدى املحكمة االبتدائية ال يعطي إال نتائج جد ضئيلة وال تمكن هذه العملية إال عددا 

 قليال من األفراد لإلطالع على عملية التحفيظ وذلك األسباب التالية :

 ملحتوى هذه التعليقات. لجهل عدد كبير من األفراد -

لعدم التنظيم الذي تتسم به هذه التعليقات، فكثيرا ما نالحظ على لوحات النشر  -

باملحاكم، إعالنات متراكمة ومختلطة بعضها يتعلق باملحجوزات وبعضها يتعلق 

 بالبيوعات القضائية .

ئرة لبعد املسافة بين مقر املحكمة ومحل سكنى طالب التحفيظ بحكم اتساع دا -

 اختصاص املحكمة االبتدائية التي يقع فيها العقار املطلوب تحفيظه

 التعليق لدى السلطة املحلية : -3

إن التعليق بمقر قيادة املنطقة املوجود بها العقار موضوع التحفيظ، وكذا مقر 

الجماعة يعطي نتائج ال بأس بها نظرا لالتصال املستمر واملتبادل بين األفراد 

حلية، والجماعات ومع ذلك ففوض ى التعليق وتراكمها نشاهدها أيضا والسلطات امل

في لوحات النشر املوجودة بمقرات السلطة املحلية واملجالس الجماعية وإذا كانت 

إعالنات املحاكم محدودة النوع فإن اإلعالنات اإلدارية التي تتعلق بالقيادات 

بإعالنات كثيرة ومن جهات  والدوائر أو الجماعات ال حصر لها، حيث تتوصل كل جهة

مختلفة قصد التعليق، مما ال تتسع مع حجم اللوحات، املعدة لذلك فيقع الجمهور 

 في خلط يجعلهم ينفرون حتى من مشاهدة تلك اللوحات .
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 دعاء حلضور عملية التحديد املؤقت: االستالفقرة الثانية
إجراءات ومحطة  تعتبر مرحلة االستدعاء لحضور التحديد املؤقت مرحلة مهمة في

أساسية في إخبار عموم الناس حيث يتم إبالغ كل ما يعنيه أمر التحفيظ عن طريق 

االستدعاء لحضور التحديد واإلطالع على مطلب التحفيظ، وتتضمن هذه 

االستدعاءات الدعوة إلى الحضور شخصيا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة وذلك 

في هذه النقطة عن األشخاص املمكن للمشاركة في عملية التحفيظ وسوف نتحدث 

استدعائهم لحضور عملية التحديد املؤقت وكذلك بعض الثغرات التي تتمخض عن 

 عملية التحديد املؤقت .

 األشخاص الواجب إخبارهم بأمر التحفيظ -1

تستعمل هذه العملية خاصة فيما يتعلق بالتحديد، حيث يستدعى طالب أو طالب 

نية والتحمالت العقارية وكذا الجوار املصرح بهم التحفيظ وذوو الحقوق العي

من القانون رقم  19لفقرة الثالثة من الفصل ا 269واملتدخلون ، هذا ما نصت عليه

يستدعي املحافظ على األمالك العقارية شخصيا لهذه العملية بواسطة »...  14.07

حلية أو بأي عون من املحافظة العقارية أو بالبريد املضمون أو عن طريق السلطة امل

 وسيلة أخرى للتبليغ :

  طالب التحفيظ. -1

 املجاورين املبينين في مطلب التحفيظ. -2

املتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحمالت العقارية املصرح بهم بصفة  -3

قانونية وتتضمن هذه االستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد شخصيا أو 

 «.بواسطة نائب بوكالة صحيحة

 بعض صعوبات التحديد املؤقت -2

فعندما يتم إخبار األشخاص لحضور التحديد املؤقت التي يشرف عليها املحافظ 

العقاري بمساعدة مهندس محلف من مصلحة املسح والتصميم وغالبا ما ينيب 

املحافظ هذا األخير عنه في عملية التحديد ويبين طالب التحفيظ أو من ينوب عنه 
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تحفيظه، ويحق لكل من يهمه األمر أن يبدي بمالحظاته، ثم يقوم  حدود العقار املراد

املهندس بوضع عالمات الحدود واألنصاب سواء على الدائرة التي عينها طالب 

التحفيظ أو على الدائرة محل النزاع بعد هذه العملية يحرر املهندس املساح محضرا 

الشخصية والعائلية  بكل ما تم، ويبين من خالله تاريخ ووقت العملية األسماء

للحاضرين وصفاتهم ومختلف األحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات 

األطراف، ويوقع املهندس املساح هذا املحضر كما يوقعه جميع الحاضرين وإذا كان 

أحدا يجهل التوقيع يشير إلى ذلك في املحضر ومن خالل ما تقدم يتبين أن عملية 

فعالة، ذلك أن التجمع الناتج عن التحديد املؤقت يلفت  التحديد تعتبر وسيلة إشهار 

االنتباه ويثير السؤال حول سبب هذا التجمع فيشيع الخبر بين أبناء املنطقة األمر 

 الذي يتيح الفرصة لكل من لهم مصلحة في ذلك أن يتعرض على مطلب التحفيظ.

ت في إخبار الغير فعلى الرغم من الدور اإلشهاري الذي تلعبه عملية التحديد املؤق

فهناك بعض الثغرات التي تقلل من أهميتها حيث أن الشخص الذي يقوم بهذه 

العملية هو املهندس الطبوغرافي هذا األخير يعد خبيرا تقنيا وهندسيا وليس له أي 

تكوين قانوني يسمح له بمعاينة العقار معاينة قانونية وتسجيل املالحظات القانونية 

مكن لهذا املهندس أن يميز مثال بين أصحاب الحقوق العينية املهمة، فكيف إذن ي

 املترتبة على العقار وذوي التحمالت العقارية .

 : التعرضات وتأسيس الرسم العقارييناملبحث الثا
لقد فتح املشرع املغربي املجال أمام كل من يعنيه األمر أن يعلن عن تعرضه على 

من  24انونا، وهكذا فقد نص الفصل مطلب التحفيظ وذلك خالل األجل املحدد ق

ظهير التحفيظ الجديد على أنه ''يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب 

 تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ''.

واإلجراء الوحيد الذي اتخذه في مقابل هذا اإلطالق هو فرض غرامات وتعويضات 

ها تعرضه بكيفية تعسفية أو لديه هدف تأخير على املتعرض في الحالة التي يقدم في

أو تعطيل مسطرة التحفيظ.وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن التعرض)في املطلب 

 األول(على أن ننتقل للتطرق لتأسيس الرسم العقاري وأثره في)املطلب الثاني(.
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 املطلب األول: التعرض
    

لذين يحق لهم إن محاولة دراسة التعرض يقتض ي منا التطرق لألشخاص ا

تقديم التعرض، وشكل طلب التعرض، والجهة التي يقصد إليها، وأجل التعرض 

 وقرارات املحافظ العقاري بشأنه.
 

 الفقرة االوىل: املرحلة اإلدارية للتعرض
 

 أوال: ملن يثبت حق تقدمي طلب التعرض وشكله واجلهة اليت يقدم إليها:
 

I:ملن يثبت حق التعرض . 

على أنه ''يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار  14-07قانون  من 24ينص الفصل 

مطلوب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ وذلك في 

 الحاالت التالية:

في حلة املنازعة في وجود حق امللكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن -

 حدود العقار

قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيتم  في حالة املنازعة في وجود حق عيني -

 تأسيسه.

 من هذا القانون" 84في حالة املنازعة في حق وقع اإلعالن عنه طبق الفصل  -

وبهذا فحق التعرض منح ملن له حقوق على العقار موضوع طلب التحفيظ إال أنه ال 

 ينبغي التعسف في استعمال هذا الحق.

الك على الشياع حينما ينازع شريكه في حصته وتقدم التعرضات أحيانا من طرف امل

 أو في حدوده.

ويمكن تقديم التعرضات نيابة عن القاصرين وفاقدي األهلية وناقصيها وعن 

الغائبين وعن املفقودين وذلك من طرف ممثليهم القانونيين )الولي، الوص ي، املقدم( 

طرف الوكيل شريطة  أو من قبل القاض ي املكلف بالقاصرين أو النيابة العامة، أو من

 أن يثبت كل هؤالء نيابتهم القانونية أو وكالتهم .
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وال يمكن للمتعرض املطالبة إال بحقوق عقارية قابلة للتقييد بالدفاتر العقارية، هذا 

املتعرض الذي في الغالب يكون شخصا طبيعيا، ويمكن أن يكون شخصا معنويا 

 بشرط تمتعه بالشخصية القانونية.

قار املطلوب تحفيظه موضوع نزاع معروض على املحكمة ولم يتم البث وإذا كان الع

فيه بعد، فإن من مصلحة املتعرض أن يحيط املحافظ العقاري علما بوجود دعوى 

قائمة تخص نفس العقار، ويتعين عليه إثارة انتباه املحكمة بأن ذلك العقار قد طلب 

رض ليتأتى للمحكمة حسم بشأنه التحفيظ، حتى يضم امللف القائم إلى ملف التع

 املوضوع مرة واحدة، وذلك ربحا للوقت وتجنبا لصدور أحكام متناقضة.

IIشكل مطلب التعرض . 

، لم يجعل من التعرض الكتابي شرطا 1913غشت  12من ظهير  25إن الفصل 

مكن تلقي ي 270ضروريا بحيث يمكن أن يقدم شفاهيا أو كتابة، ومعنى هذا أنه

ات العقارية بكيفية شفوية بحيث يتقدم املتعرض ويدلي التعرضات لدى املحافظ

بتصريحاته للمحافظ مباشرة شريطة أن يتوفر على املعلومات الكافية والضرورية 

لتعيين العقار موضوع التعرض حيث يعمل املحافظ على تهييئ محضر الحضور 

 يدون فيه تصريحات املتعرض .

 تابيا على البيانات الالزمة:ويجب أن يشمل التعرض، سواء كان شفاهيا أو ك

 هوية املتعرض -

 عنوانه الحقيقي في مقر املحافظة -

 اسم امللك ورقم مطلب التحفيظ وطبيعته ومدى الحق موضوع النزاع -

 بيان السندات والوثائق املدعمة للطلب. -

إن املشرع ترك املجال واسعا لإلدالء بكل الحجج رسمية كانت أم عرفية قصد تقييد 

لتعرض، وهذه الحجج إما تتعلق بالعقار موضوع التعرض، أو تتعلق بصفة طلب ا

 املتعرض.

ويجب أن يقدم املتعرض هذه الوثائق إلى الجهة املختصة، فإن لم يفعل سجل 
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التعرض في سجل خاص بهذا النوع من التعرضات، ثم يوجه املحافظ إنذارا إلى 

ستندات والحجج، مع تنبيهه إلى أن كل املعني باألمر ينبهه فيه إلى ضرورة إيداع تلك امل

 متعرض ثبت أنه غير جدي يستوجب الحكم على صاحبه بغرامة .

وإذا كان طلب التعرض باسم الغير فيجب أن يثبت املتعرض هويته وأن يبرز صفته، 

وأن يعطي كل الوثائق املتطلبة قانونا، وأن يدلي برسوم اإلراثات عندما يتعلق األمر 

 ث.بشركاء في اإلر 

ويجب على املتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق املثبتة لهويتهم واملدعمة 

افعة، وأن يدلوا بما يثبت حصولهم  لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق املر

 على املساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر املوالي النتهاء أجل التعرض .

لظهير املتعلق بالصوائر القضائية، فإنه وإذا كان مبلغ هذه الصوائر محددا في ا

يمكن للمتعرض أن يطلب من املحافظ تخفيض تلك الوجيبة القضائية، وحينئذ 

 يكون للمحافظ أن يقرر تحفيض تلك الوجيبة بحسب تقديره ألهمية النزاع .

IIIالجهة التي يقدم إليها التعرض . 

هة املختصة في تلقي ، الج14-07من خالل القانون 271 لقد حرص املشرع املغربي

التعرضات في املحافظ على االمالك العقارية، واملهندس املساح الطبوغرافي املنتدب 

من ظهير التحفيظ في  25من طرفه أثناء عملية التحديد ، وهذا بعدما كان الفصل 

صيغته القديمة قبل التعديل قد وسع من الجهات التي يمكن أن يقدم إليها 

العقارية بصورة أصلية، ثم لدى املحكمة االبتدائية أو لدى  التعرض، وهي املحافظة

قاض ي التوثيق أو لدى القيادات بصورة استثنائية، ويجب أن تكون هذه الجهات 

اقعة في الدائرة التي يقع بها العقار.  و

وسبب هذا الحصر يرجع أساسا إلى أن تقديم التعرض لدى جهات غير املحافظة 

محافظين كذلك، ذلك أن السلطات املحلية وحتى يخلق مصاعب للمتعرضين ولل

املحكمة غير متخصصة في تسلم التعرضات خاصة إذا كانت شفاهية، وقد ال تعيرها 

االهتمام الالزم نظرا النشغالها بأعمال أخرى تعتبر أهم من تقبل التعرضات .هذا 
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 وتدون التصريحات الشفوية للمتعرض بحضوره في محضر يحرر في نسختين، تسلم

 إليه إحداهما.

 ثانيا: أجل التعرض وسلطات احملافظ العقاري بشأنه.

من ظهير التحفيظ وسع في الجهات التي يمكن يقدم إ ليها  25لفصل ا -15

 التعرض

I.أجل التعرض . 

يمكن لكل شخص أن يتقدم بتعرضه ابتداء من اليوم الذي تقدم فيه طالب 

على املعني باألمر أن يتقدم بتعرضه التحفيظ بمطلبه، ولكن االجل الذي يتعين فيه 

خالله هو شهران، ابتداء من يوم نشر اإلعالن عن انتهاء التحديد املؤقت في الجريدة 

 الرسمية .

وال يقبل أي تعرض وقع خارج االجل املذكور إال بصفة استثنائية، وبقرار يصدر عن 

عرض سابق وذلك املحافظ على األمالك العقارية، ولم يرد على مطلب التحفيظ أي ت

 إذا تحققت الشروط التالية:

 أال يكون امللف قد وجه إلى املحكمة االبتدائية. -1

 أن يدلي املتعرض بالوثائقة املدعمة لتعرضه. -2

افعة أو يثبت حصوله على املساعدة  -3 أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق املر

 القضائية.

ودون حاجة إلى تبرير قراره بقبول  ويتمتع املحافظ بصالحيات واسعة في هذا املجال

، فإن 14-07القانون 272 التعرض خارج األجل، وبمقتض ى التعديل الجديد بواسطة

إمكانية تقديم التعرض أمام السيد وكيل امللك حينما يحال امللف على املحكمة 

أصبحت غير ممكنة فقد أصبح مجال تقديم التعرض محصورا في املحافظ العقاري 

 . وحده دون غيره

ويخالف الدكتور محمد خيري هذا التوجه بقوله "نحن ال نشاطر هذا الرأي إذا كان 
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يتعين فتح إمكانية التعرض االستثنائي ليس أمام النيابة العامة، بل أمام رئيس 

املحكمة بوصفه قاضيا للمستعجالت وذلك حينما يكون ملف التعرض املحال على 

لك حتى تتاح الفرصة للمتعرض للتدخل في املحكمة أو بواسطة التدخل اإلرادي، وذ

 النزاع مادام امللف رائجا أمام املحكمة االبتدائية وهي تنظر في املوضوع"

 ويكون قرار املحافظ بشأن التعرضات غير قابل للطعن القضائي.

II273. قرارات املحافظ بشأن التعرض 

الحياته إن صالحيات املحافظ بشأن التعرضات هي صالحيات نسبية تختلف عن ص

في التحفيظ، فتقديم طلب التعرض يفرض على املحافظ اتخاذ قرار بشأنه وذلك إما 

، 14-07بقبوله أو برفضه.غير أن هذه الصالحيات أصبحت مطلقة بموجب القانون 

من القانون القديم يعطي الحق لألطراف للطعن في  32ذلك أنه بعدما كان الفصل 

ير عادية إذا كان رفضه للتعرض بسبب عدم قرار املحافظ العقاري ولو بطريقة غ

 اإلدالء بالوثائق املثبتة للحق وتتمثل هذه الطريقة غير العادية في أنه يكون:

 أمام املحكمة االبتدائية استئنافا-

 يوما 15خالل  -

 يبث فيه بصفة استعجالية -

 يكون القرار انتهائيا. -

خارج االجل، أو لعدم أداء وال يقبل الطعن إذا كان رفض التعرض بسبب تقديمه 

، 14-07من القانون  32الرسوم القضائية أمام املحافظ العقاري، غير أن الفصل 

 ساوى بين الحاالت الثالث واصبح قرار املحافظ العقاري غير قابل ألي طعن.

وإذا رأى املحافظ العقاري أن للتعرض قد استوفى جميع الشروط الشكلية 

إال قبول هذا التعرض، فإذا قبل هذا التعرض فقد والجوهرية فال يكون أمامه 

اعطاه املشرع الحق في مصالحة األطراف، وفي جميع األحوال فإن املحافظ العقاري 

يبذل كل ما في وسعه ويستعمل كل سلطاته من أجل إنهاء هذا الخالف، فإذا نجح في 

كون له مساعيه فإنه يحرر محضرا بذلك يوقعه كل من املتعرض وطالب التحفيظ ت
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قوة االلتزام العرفي، أما إذا عجزت عن إجراء هذه املصالحة فإنه يكون مضطرا 

 إلحالة امللف على القضاء

واملالحظ أن إعطاء املحافظ العقاري الحق في مصالحة األطراف هو دليل على تأكيد 

الصفة اإلدارية ملسطرة التحفيظ، وإضفاء الصفة القضائية على سلطات املحافظ 

 ويظهر ذلك جليا من خالل: العقاري 

 تلقي املستندات والوثائق املثبتة للحق -

 تلقي الرسوم القضائية -

 إجراء املصالحة بين األطراف )املتعرض، وطالب التحفيظ( -

 التحقق من صحة البيانات واملستندات املثبتة للحق -

ه ومن محاسن إجراء الصلح أمام املحافظ تخفيف الضغط على املحاكم، لكن هذ

 274الوسيلة إبان االستعمار كانت تستعمل للضغط على املتعرض للتخلي عن حقوقه

IIIبعث امللف إلى املحكمة . 

إذا وقعت تعرضات فإن املحافظ على االمالك العقارية يبلغ فورا بنسخة من 

مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه قبل انصرام الشهر املوالي النتهاء أجل 

 مرين:التعرض أن يثبت أ

إما أن يدلي بما يثبت رفع التعرض، عن طريق إقناع املتعرض بالتنازل أو إجراء  -

 صلح...، وفي هذه الحالة يباشر املحافظ إجراءات تأسيس الرسم العقاري .

وإما أن يصرح بقبول التعرض أو ال يعمل على إزالته، وفي هذه الحالة يحاول  -

ا لم يتوفق يبعث بامللف إلى املحكمة املحافظ إجراء مصالحة بين األطراف فإذ

 ليدخال في غمار مرحلة قضائية تنتهي بصدور حكم يفصل بين الطالب واملتعرض .

 : املرحلة القضائية للتعرضلثانيةالفقرة ا
إذا لم يتم الصلح بين طالب التحفيظ وبين املتعرضين بالرغم من محاوالته هو أو 

ين على موقفه، يوجه املحافظ إنذارا أخيرا املحافظ أو هما معا، وبقي كل من الطرف

إلى املتعرضين لكي يؤدوا داخل ثالثة أشهر صوائر التعرض، ويضعوا لدى املحافظة 
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العقارية ما لديهم من الوثائق والرسوم التي تؤيد تعرضاتهم مع إشعارهم بأن 

حيل امللف املحكمة لن تقبل منهم أي رسم أو وثيقة يقع اإلدالء بها منهم أمامها ، ثم ي

 على املحكمة االبتدائية.

 أوال: املرحلة االبتدائية

بمجرد ما يصل امللف إلى املحكمة االبتدائية يسجل في كتابة الضبط ويحال على 

رئيس املحكمة ليعين القاض ي املقرر الذي يكلف بالنظر في هذه القضية والعمل على 

اء الذي يعتبر موضوع النازلة تهييئ تقرير يعول عليه أثناء املداولة مع باقي األعض

اقعي بقدر ما عايشه القاض ي املقرر .  بالنسبة إليهم غير معايش من الجانب الو

ويمكن للقاض ي املقرر من أجل تجهيز القضية للحكم، اتخاذ جميع اإلجراءات 

الالزمة، حيث يمكنه إما تلقائيا أو بطلب من احد األطراف أن ينتقل إلى عين املكان 

بحاث الضرورية ويطبق عليها الرسوم، وهو غير ملزم بضرورة الوقوف على إلجراء اال 

 العقار املراد تحفيظه .

كما يمكنه أن ينتدب قاضيا من قضاة املحكمة القريبة من العقار للقيام بهذه 

العملية بعد أن يحدد له املهمة التي يطلب منه إنجازها، والبيانات التي يريد 

وف، ويمكنه أن يستعين كذلك بمهندس مساح الحصول عليها من هذا الوق

طبوغرافي تابع ملصلحة التخطيط للوقوف معه قصد إجالء بعض النقط التي يرد 

 إيضاحها أو التأكد منها .

ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات والشهادات ويستمع إلى الشهود، وعندما 

ألطراف بيوم الجلسة يرى القاض ي املقرر أن القضية أصبحت جاهزة للحكم يخبر ا

العلنية التي ستعرض فيها القضية وذلك قبل موعدها بثمانية ايام على االقل بعد 

 التوصل باالستدعاء يضاف إليها أجل املسافة إن اقتض ى الحال.

وعند افتتاح املناقشات يوم الجلسة العلنية يعرض القاض ي املقرر القضية ويعين 

ي أي رأي، ثم يقع االستماع لألطراف، ويقدم املسائل التي تتطلب حال دون أن يبد

ممثل النيابة العامة مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد 

 املداولة.
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تبث املحكمة في وجود الحق املدعى به من قبل املتعرضين في طبيعته ومشتمالته 

املقض ي به،  ونطاقه، وتحيل األطراف للعمل بقرارها بعد اكتساب الحكم قوة الش يء

على املحافظ على االمالك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب 

 275التحفيظ كال أو بعضا مع االحتفاظ بحق الطعن.

أن املحكمة أصبح لها الحق في أن تبث في حقوق  14-07والجديد الذي جاء به قانون 

درة في شأن املتعرضين بعضهم تجاه البعض اآلخر، حيث أن األحكام الصا

 التعرضات يكون لها قوة الش يء املقض ي به تجاه كل األطراف.

والحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية يجب ان يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ، 

 وجميع املتعرضين، وهذا الحكم يكون قابال لالستئناف مهما كانت قيمة العقار .

 ثانيا: مرحلة االستئناف
ف النزاع يعين الرئيس األول مستشارا مقررا يقوم بتوجيه بمجرد توصل املحكمة بمل

إنذار للمستأنف من أجل اإلدالء بأسباب استئنافه، ووسائل دفاعه، خالل أجل ال 

يوما، ثم يستدعي األطراف املعنية باألمر لالطالع على ما ادلى به املستأنف  15يتعدى 

 يوما كذلك. 15يتعدى من اجل إبداء منازعاتهم، ووسائل دفاعهم خالل اجل ال 

ويمكن للمستشار املقرر أن يقوم بكل اإلجراءات الالزمة لتحضير القضية من 

الوقوف على عين املكان، وطلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز 

املسح العقاري، ومقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين 

افيين، من أجل تطبيق الرسوم وا الستماع للشهود، ويمكنه بعد طلب الطبوغر

افقة الرئيس األول أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا من املحكمة االبتدائية .  مو

وال يمكن لالطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد أما محكمة االستئناف، حيث يقتصر 

التحقيق اإلضافي املنجز من قبل املستشار املقرر على النزاعات التي أثارها مطلب 

 فيظ في املرحلة االبتدائية.التح

وعندما يتبين للمستشار املقرر أن القضية أصبحت جاهزة للبث فيها وأن اإلجراءات 

قد تمت يصدر قرارا بالتخلي، ويعين تاريخ الجلسة التي ستدرج فيها القضية، ثم 

                                                           
 .2013،2014محمد محبوبي، أساسيات القانون العقاري المغربي، الجزء األول، السنة  275



 

  

 195 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

 يوما على االقل من تاريخ الجلسة . 15يوجه االستدعاء لألطراف جميعا قبل 

شات بتقرير املستشار املقرر الذي يعرض القضية واملسائل املطلوب تفتتح املناق

حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى االطراف إما شخصيا أو بواسطة 

محامي، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته، وتبث محكمة االستئناف في 

 القضية إما في الحين أو بعد املداولة.

صدرها محكمة االستئناف حضورية دائما، بحيث ال تقبل وتكون االحكام التي ت

 التعرض ولو لم يحضر األطراف أو بعضهم أثناء الجلسة العلنية.

وتبث محكمة االستئناف ضمن الحدود وطبق الكيفية املرسومة لقضاة الدرجة 

، ويبلغ القرار االستئنافي 14-07من قانون  37األولى كما هو منصوص عليه في الفصل 

لكيفية املقررة في قانون املسطرة املدنية ويكون قابال للطعن فيه بالنقض وفق ا

 داخل اآلجال املحددة.

 املطلب الثاين: تأسيس الرسم العقاري وآثاره
 الفقرة االوىل: تأسيس الرسم العقاري

       

على  276خالل الثالثة أشهر املوالية النصرام اجل التعرض يقوم املحافظ

تأسيس الرسم العقاري بعد التحقق من إنجاز جميع اإلجراءات االمالك العقارية ب

املقررة ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج املدلى بها وعدم وقوع أي تعرض، هذا في 

حالة عدم وجود تعرضات، وفي الحالة التي توجد فيها تعرضات ويحال امللف على 

ن املحافظ العقاري املحكمة، و يصبح الحكم نهائيا ويكون مؤيدا لطلب التحفيظ فإ

يقوم كذلك بتأسيس الرسم العقاري بعد أن تحيل عليه املحكمة ملف التحفيظ 

.الرسم العقاري يتضمن وصفا مفصال للعقار مع حدوده وبيان األمالك املجاورة 

واملالصقة له ونوعها ومساحتها،إضافة إلى اإلسم الشخص ي والعائلي للمالك ومحل 

ته وإن اقتض ى الحال اسم الزوج والنظام املالي للزواج سكناه وحالته املدنية وجنسي

من مدونة األسرة، ويتضمن في حالة الشياع  49وكل اتفاق تم طبقا ملقتضيات املادة 

                                                           
 ،2001حمد خيري، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة المعارف، طبعة م - 276
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نفس البيانات املذكورة أعاله بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل 

شكله القانوني واحد منهم،أما إذا كان املالك شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته و 

بيان  -الرسم العقاري -ومقره االجتماعي وممثله القانوني،كما يتضمن كذلك 

الحقوق العينية العقارية املترتبة عن العقار، ويعطى لهذا الرسم العقاري رقما 

 ترتيبيا واسما خاصا به، ويلحق به تصميم العقار.

الطلب في الجريدة  ويمكن للمالك املقيد أن يطلب تغيير اسم العقار وينشر هذا

 الرسمية، ويقيد في سجل اإليداع.

 وللمالك دون غيره الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم امللحق به،

ويشهد املحافظ بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم املحافظة العقارية عليهما، وفي 

ي أصحاب حالة الشياع ال يسلم إال نظير واحد للشريك املفوض له لذلك أما باق

 الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد فقط.

 الفقرة الثانية: آثار الرسم العقاري
يترتب على تأسيس الرسم العقاري بطالن ما عداه من الرسوم وتطهير امللك من جميع 

الحقوق السالفة غير املضمنة فيه، كما يعتبر هذا الرسم نهائيا وال يقبل الطعن 

ر نقطة االنطالق الوحيدة لكل الحقوق العينية والتحمالت العقارية املترتبة ويعتب

على العقار وقت تحفيظه.والحقوق غير املقيدة على الرسم العقاري تعتبر في حكم 

 العدم وال يمكن إقامة أي دعوى عينية أو أي حق عيني على العقار.

في مواجهة املالك املقيد ثم إن التقادم ال يكسب أي حق عيني على العقار املحفظ 

كما ال يسقط أي حق من الحقوق العينية املقيدة بالرسم العقاري، ويمكن 

للمتضررين من التحفيظ أن يطالبوا بالتعويض فقط في حالة التدليس عن طريق 

رفع دعوى شخصية بأداء التعويضات ضد مرتكب التدليس ويمكن للمتضررين من 

ن يلجأ إلى صندوق التأمينات املحدث بمقتض ى التحفيظ في حالة إعسار املدلس أ

 من هذا القانون من أجل الحصول على التعويض. 100الفصل 
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 خامتة
من خالل ماسبق يظهر لنا ان الرسم العقاري ال يؤسس إال بعد املرور بمرحلة            

ية إدارية تشتمل على مجموعة من اإلجراءات املعقدة ، وقد تتخلل هذه املرحلة اإلدار 

مرحلة قضائية إذا كان هناك تعرض ولم يصل طالب التحفيظ مع املتعرض إلى حل 

 يرتضيه هذا األخير ويتنازل.

وبمجرد ما يؤسس الرسم العقاري يصبح امللك مطهرا من كل الحقوق غير            

املضمنة فيه وال يمكن الطعن فيه إال في حاالت استثنائية كدعوى تصحيص في 

 التحديد.

ومن هنا يجب على املحافظ العقاري تدقيق البحث والعمل على أن يصدر الرسم        

العقاري في إسم صاحب الحق الغيره،كما أنه يجب تشديد العقوبة على املتعرض 

الكيدي وعدم االكتفاء بمجرد الغرامات ألنه بتعرضه يطيل املسطرة ويكثر من 

 املصاريف.

ملحفظة على تحفيظ أراضيهم البد من تحفيظ ولحث مالك األراض ي الغير ا         

 مصاريف التحفيظ .

هذا ويعتبر نظام التحفيظ من الوسائل األساسية لتحقيق التنمية ذلك أنه           

يعتبر من أساسيات النظام الراسمالي،غير ان مايعاب عليه هو ابعاده اإلدارة عن 

 . رقابة القضاء وجعل قرار املحافظأسمى من حكم املحكمة

 

 

 

 

 تم بحمد هللا وقوته
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 سكينة اهلياللي. ةذ                  

 العلوم االدارية واملالية خرجية ماسرت      

 جامعة حممد اخلامس -السويسي  –كلية احلقوق 
   

 

 مقدمة:

ساسيا من أبعاد االستقالل الترابي و معيارا يشكل املجال املالي بعدا أ    

أساسيا لقياس مدى تطور ونضج النظام الالمركزي في املغرب. فاملوارد املالية وسيلة 

إنتاج املواد و الخدمات كما تلعب دورا منشطا في تحريك و  لتمويل النفقات

    االقتصاد وتوزيع الدخل  واألداة الرئيسية للتنمية الترابية و الوطنية .

تعد مالية الجماعات الترابية مكونا أساسيا ضمن فروع املالية العمومية،     

فعلى املستوى السياس ي تعتبر إحدى أدوات املجالس التداولية التي ارتضاها املجتمع 

املحلي لنفسه للتأثير في ماليته املحلية من حيث تنظيمها من جهة و كذا املحافظة 

ادي كونها أداة للتأثير املقصود على الحياة االقتصادية عليها، أوعلى املستوى االقتص

للجماعات، أوعلى املستوى االجتماعي كونها أداة لتحقيق أغراض اجتماعية وأيضا 

على املستوى املحاسبي الذي من خالله تمر امليزانية املحلية بعدة مراحل يصطلح 

 عليها بدورة امليزانية على املستوى املحلي.
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تكن تحتل هذه املكانة الهامة مند البداية  ألن الغلط  الذي كان  إال أنها لم   

سائدا آنداك هو اشكال الخلط  بين املالية الدولة و املالية العمومية . حيث كانت 

 الكثير من الكتابات تحصر املالية العمومية عند حدود الدولة .  

افية بشكل فالجماعات الترابية وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغ     ر

اقتصادية و مؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون و  دقيق طبقا العتبارات تاريخية و

ملعنوية   ينجم عنه استقالل تكامل بين مكونات املنطقة، وتمتيعها بالشخصية ا

 .مالي

ويعنى باالستقالل املالي هي توفر املجالس املنتخبة على ميزانية خاصة وموارد   

قواعد وطرق تدبيرها و استعمالها من أجل تحقيق املصلحة  مالية ذاتية تتحكم في

 العامة الترابية. 

والقوانين املنظمة  للجماعات  2011عمل املشرع املغربي من خالل دستور      

الترابية على تعزيز مكانة الجماعات الترابية، سواء من خالل تخصيصه للباب 

اآلخرى. أومن تكريس مجموعة من التاسع من الدستور للجهات وللجماعات الترابية 

املبادئ الحديثة كمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية لضمان أكبر قوة وحماية 

 للحرية التدبيرية للوحدات الالمركزية في مواجهة باقي األشخاص العمومية اآلخرى .

رغم أهمية االستقالل نجد أن مختلف املقتضيات التشريعية و التنظيمية   

املتعلقة بالالمركزية لم تتضمن أي مقتض ى  يتعلق بتحديد األسس  املغربية

املفاهيمية. فالقوانين املنظمة للجماعات الترابية عندما تتحدث عن هذا املجال، 

فإنها تقتصر على إيراد نفس العبارة املتعلقة بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي 

 (. 2و مجاالته) دون أي تفصيل لهذا االستقالل وال تعين حدوده

تكمن أهمية املوضوع في الدوراالستراتيجي الذي يلعبه العنصر املالي في تمويل    

املشاريع والسياسات العمومية الترابية التنموية وكذا تحقيق االستقاللية املالية 

للوحدات الترابية باملغرب. هذه األهمية الحيوية للعنصر املالي دفعت املشرع 

رة التعجيل بتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي تقوم على مبدأ املغربي الى ضرو 
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الشفافية املالية ،و النجاعة والفعالية وربط املسؤولة املحاسبة، ملواجهة كل أشكال 

 الفساد والتدبير للمال العام.

" الى أي حد لتالية :انطالقا مما تم ذكره املوضوع يطرح االشكالية املحورية ا  

 الترابية  باالستقالل املالي عن الدولة "تتمتع الجماعات 

 ويتفرع عن هذه االشكالية األسئلة الفرعية التالية :

 مامفهوم ومرتكزات االستقالل املالي ؟  -

 ماهو االطار الدستوري املؤطر ملفهوم االستقالل املالي باملغرب ؟    -

اقع استقالل املالي للجماعات الترابية  عن الدولة بامل -  غرب ؟ماهو و

التضامن املالي و سؤال االستقالل املالي املغربي على مستوى الجماعات   -

 الترابية ؟ 

املبحث  ملحورية سنعتمد التصميم التالي:كمحاولة لإلجابة عن االشكالية ا 

: املبحث الثانيرب االطار النظري الستقالل املالي للجماعات الترابية  باملغ  :األول 

اقع ا    ترابية عن الدولةللجماعات الستقالل املالي و

املبحث األول: االطار النظري لالستقالل املايل للجماعات الترابية 
 باملغرب

إذا كان املشرع اعترف للجماعات الترابية بالشخصية املعنوية واالستقالل  

املالي في تدبير شؤونها الترابية، والرفع من مساهمتها في تحقيق التنمية االقتصادية 

ماعية، وزودها بالوسائل القانونية واملالية والبشرية والتدبيرية ألداء رسالتها واالجت

التنموية، فان التشخيص املتواصل إليه من خالل تحليل بنية املالية الترابية 

)موارد ونفقات(، يظهر أن هذه البنية تعتريها مجموعة من االختالالت والثغرات التي 

الترابية من جهة، وتحد من نجاعة وفعالية  تضعف االستقالل املالي للجماعات

 التدبير العمومي الترابي من جهة ثانية.
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فنجاح الالمركزية الترابية ال تتوقف فقط على تخويل مجالسها اختصاصات    

متعددة، بل تمكينها أيضا من الوسائل املادية والبشرية الالزمة لتسييرها، ألن أي 

دة توزيع الوسائل املادية بين الدولة عملية لتوسيع االختصاصات بدون إعا

والجماعات الترابية بشكل موازي، سيؤدي ال محالة إلى نقل اختصاصات صورية 

(، وهذا القول يدفعنا بداية لتحديد اإلطار املفاهيمي ملفهوم االستقالل 3ونظرية )

املالي وأهم مرتكزاته، هذا باإلضافة إلى ضرورة التطرق لتكريسه الدستوري 

التكريس الدستوري ملفهوم لب األول(، على أن نفرد الحديث في )ملطلب الثاني()املط

 .االستقالل الترابي

 املطلب األول: مضامني االستقالل املايل باملغرب 

رغم أهمية االستقالل املالي للجماعات الترابية، كونه أحد النتائج األساسية    

ية، نجد أن مختلف املقتضيات املترتبة عن الشخصية املعنوية للجماعات التراب

التشريعية والتنظيمية املغربية املتعلقة بالالمركزية، لم تتضمن أية مقتضيات 

تتعلق بتحديد األسس املفاهيمية التي تخص ضبط الجانب االصطالحي لالستقالل 

املالي للجماعات الترابية، فالقوانين املنظمة للجماعات الترابية عندما تتحدث عن 

ل فإنها تقتصر على إيراد نفس العبارة املتعلقة بتمتعها بالشخصية هذا املجا

املعنوية واالستقالل املالي، دون أي تفصيل لهذا االستقالل وال تعين حدوده 

 (.4ومجاالته)

ثالث مؤشرات أساسية لتأسيس االستقالل   Pierre la lumièreيضع األستاذ 

 ( : 5املالي الترابي)

ة على مصادر تمويلية أساسية تمكنها من تمويل توفر الجماعات الترابي-

 تدخالتها وأنشطتها التنموية.

 توفر الجماعات الترابية على حرية تحديد مواردها ونفقاتها.-

 إلغاء الرقابة القبلية على القرار املالي الترابي، وتكريس الرقابة البعدية. -
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قالل املالي الترابي أمام التعدد والتنوع في التعريفات التي أعطيت لالست    

والخوض في مختلف املؤشرات التي ترتبط بهذا املقوم األساس ي سنحاول الوقوف 

على املقاربة املفاهيمية ملفهوم االستقالل املالي )الفقرة األولى(، ثم الحديث عن 

 أسس ومرتكزات هذا االستقالل على املستوى الترابي )الفقرة الثانية(.

 املفاهيمي لالستقالل املايل الترايب الفقرة األوىل: التأطري 

لقد اوجد الفقه مجموعة من املعايير اعتمد عليها لدراسة مسالة االستقالل     

الترابي فنجد مثال: معيار املهام التاريخية الذي حاول مقاربة موضوع االستقالل 

ألصلية الترابي من زاوية تاريخية، أي أن استقالل الجماعات الترابية يقاس باملهام ا

التي كان تمارسها منذ القدم، غير أن هذا املعيار يبقى محدودا ومتجاوزا كونه لم 

يواكب التحوالت والتغيرات التي عرفتها مهام الدولة والجماعات الترابية التي 

أصبحت فاعال رئيسيا في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى 

إلى معيار أخر يتحدد في املعيار الحصري، الذي حاول الجهوي والترابي، ليتم اللجوء 

تأسيس االستقالل الترابي على أساس قانوني يتحدد في االختصاصات الحصرية 

فقط للوحدات الالمركزية، غير أن هذا املعيار أيضا يشوبه الغموض كونه لم يحدد 

 (.6مدلول االختصاصات الحصرية)

اد معيار أخر يتحدد في انعدام رقابة ، تم اعتمروأمام غموض هذه املعايي    

املالئمة على الهيئات الالمركزية، أي أن هذه الهيئات تكون مستقلة في اتخاذ قراراتها 

 بحرية واستقاللية.

وأمام تعدد املعايير التي حاولت مقاربة موضوع االستقالل الترابي من مختلف    

ترابي هو االستقالل املالي الزوايا، سنحاول مقاربة جزء أساس ي من االستقالل ال

للجماعات الترابية، كونه املعيار األساس ي لقياس درجة نضج وتطور النظام 

الالمركزي، وذلك من خالل تحديد املدلول الواسع لهذا املفهوم )أوال( وكذا تحديد 

 املدلول الضيق لهذا املفهوم ) ثانيا(.
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 املدلول الواسع لالستقالل املايل الترايب-أوال

إذا كانت التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى الجهوي والترابي هي     

الغاية، فان االستقالل املالي الترابي يشكل الوسيلة التي تستند عليها الجماعات 

الترابية لتمويل تدخالتها االقتصادية، فنجاح التدبير الديمقراطي للشأن العام 

افر رهين بحجم وقوة االستقالل املالي لل جماعات الترابية، هذا االستقالل يقاس بتو

 مجموعة من املؤشرات منها: 

وجود موارد ذاتية فعالة لتمويل امليزانية الترابية، إضافة إلى انعدام  -

 .الخصاص املالي للجماعات الترابية

 .وجود موارد ذاتية فعالة أساس االستقالل املالي الترابي -

فقط على تخويل الجماعات الترابية  إن تحقيق الالمركزية، ال يتوقف

اختصاصات متعددة ومتنوعة في مختلف املجاالت التنموية، بل تتحقق باألساس 

على حجم املوارد املالية املتوفرة لدى الجماعات الترابية، فاملجالس املنتخبة ال 

يمكنها ممارسة اختصاصها إال إذا توفرت لها الوسائل املالية الضرورية لتمويل 

 (.7تها العمومية)تدخال

فهو أداة تمول  .إذ يحتل العنصر املالي مكانة هامة في كل السياسات العمومية   

وتنفد بها السياسات واملشاريع التنموية، وتترجم به املجالس املنتخبة برامجها 

اقع امللموس لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، فاملوارد  السياسية على الو

الزاوية في تمويل امليزانية الترابية  ر الجبائية وغير الجبائية تعتبر حجالذاتية سواء 

 وتحقيق االستقالل املالي الترابي.

كما انه تستفيد الجماعات الترابية من مصادر تمويلية ذاتية متعددة،     

تتكون من عائدات الضرائب والرسوم التي تستخلصها لفائدتها، وعائدات أمالكها، 

بوي، هذه املصادر املتنوعة تشكل على املستوى الترابي املقارن، األداة ثم امللك الغا

 (.8التمويلية بشقيها التسييري والتجهيزي)



 

  

 204 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

(، أن 9ويجمع مختلف الباحثين واملهتمين بقضايا الجماعات الترابية)   

االستقالل املالي ركن أساس ي من أركان الالمركزية، فال يمكن للجماعات الترابية 

ختصاصاتها وتحمل أعباء تدبير الشأن العام وتمويل املشاريع التنموية، ممارسة ا

 دون التوفر على موارد مالية ذاتية فعالة تمول تدخالتها االقتصادية.

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي تخويل الهيئات الترابية السلطات الالزمة للقيام   

أن تعطي للجماعات  هاانبمهامها وأهمها السلطة الجبائية، هذه السلطة من ش

الترابية الحرية واالستقالل في اتخاذ قراراتها، فبدون سلطة جبائية تمنح للمجالس 

املنتخبة القدرة والحرية على صناعة قرارها الجبائي يصبح استقالل الجماعات 

 (.10الترابية مبدأ ليس له معنى)

 .انعدام الخصاص املالي أساس االستقالل املالي الترابي-

ستقالل املالي له داللة أساسية تتمثل في انعدام الحاجة املالية إن اال 

للجماعات الترابية، وعدم معاناتها من أي خصاص مالي يجعلها في حاجة لدعم 

لتزام بتوجيهات السلطة املركزية وهذا ما ال يدعم الدولة، ومضطرة أكثر لإل

، يجعل من الجماعات (، فالتحكم في املوارد املالية وترشيد إنفاقها11استقاللها)

 الترابية مستقلة في قراراتها واختياراتها التنموية على الصعيد الترابي.

إال أن تحديد مفهوم االستقالل املالي ليس عملية سهلة، بل عملية مركبة    

ومعقدة ومتعددة األبعاد، فمن جهة يمكن القول أن مفهوم االستقالل مفهوم نسبي 

فدرجة االستقالل املالي للجماعات الترابية في املغرب ليس متغير في الزمان واملكان، 

هو درجة االستقالل املالي للجماعات املحلية في التجارب املقارنة، ومن جهة يتأثر 

االستقالل املالي للجماعات الترابية بالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

عدما، وقد يكون جزئيا، وقد داخل الدول، فقد يكون االستقالل املالي الترابي من

 يكون كليا، فهو عملية معقدة تحتاج للقياس.
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كما أن اإلقرار بنسبية هذا املفهوم دفعت بعض الباحثين من بينهم 

« P.LaLumier »  إلى وضع مجموعة من املؤشرات اسماها الخصائص املهمة لبناء

 (:12نموذج االستقالل املالي وتتحدد هذه املؤشرات فيما يلي)

تمنح املسطرة املوازنية اإلشارة األولى، من حيث تأثير السلطة املركزية في -أ

 ميدان التمويل، من حيث طريقة إعداد امليزانية، واعتمادها.

مدى توفر الهيئات الترابية على سلطة تحديد مداخيلها ونفقاتها حين  -ب

مركزية ذات إعداد امليزانية، بحيث يفترض اعتراف السلطة املركزية للوحدات الال 

الوجود القانوني املحض بهامش من سلطة التقرير في تسييرها املالي، وهذا التحديد 

 (.13يبدو احتماليا، مادام بطريقة ما يتموقع بين حد ادني، وآخر أقص ى)

إن املسالة األكثر أهمية فيما يتعلق باالستقالل املالي هي بال شك مصادر  -ج

ابية يجب أن تتوفر على موارد ذاتية كافية ألداء التمويل وتحديدها، فالهيئة التر 

املهام املسندة إليها دون صعوبات مالية قصوى، يتعلق األمر بمعرفة من له 

االختصاص بتحديد املوارد، فهل تتوفر الهيئات الالمركزية على حرية مداخلها؟ أم 

 أن الهيئات املركزية هي املسؤولة عن ذلك؟

انعكاس على االستقالل املالي، فنفقات هيئة مسالة تحديد النفقات لها -د

إدارية ترتبط مباشرة بنشاطها، وهذا األخير محدد بالقانون، وبالتالي فاملؤسسة 

اإلدارية ال تتوفر إال على تأثير ضعيف على تعيين نفقاتها وحجمها، وهذا التأثير يتنوع 

 بحسب الحرية التي تتوفر عليها في اختيار نشاطها.

باح والفوائض، ومصير العجز، يمكن أن تمنح إشارة بالنسبة مآل األر  -ه 

لالستقالل املالي، بحيث يمكن أن نتساءل عن الجهة املختصة لكي تقرر طرق 

 استعمال الفائض وتحدد تدابير تغطية العجز؟

اقبة املمارسة من طرف السلطة املركزية  -ي يرتبط االستقالل املالي بمدى املر

اقبة على التسيير املالي لل هيئة، يتعلق األمر في هذا اإلطار بمعرفة: هل تتم هذه املر
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اقبة داخلية،  من طرف جهاز تابع لإلدارة املركزية؟ أم تبقى على العكس من ذلك مر

أي من طرف الهيئة نفسها بواسطة أجهزتها؟ فال يجب أن تتحمل الهيئة الترابية إال 

اقبة بعدية تحت طائل إفراغ االستقالل املالي   من داللته.مر

 املدلول الضيق لالستقالل املايل الترايب-ثانيا

إلى جانب املدلول الواسع لالستقالل املالي للجماعات الترابية، هناك مدلول    

ضيق يقوم على مرتكزتين أساسيتين يتمثل األول في: يتوفر الجماعات الترابية على 

 انية خاصة.ذمة مالية مستقلة، ثم توفر الجماعات الترابية على ميز 

 توفر مجاعات ترابية بذمة مالية مستقلة.-أ

إن من نتائج وآثار االستقالل املالي للهيئات الترابية، توفرها على ذمة مالية    

مستقلة مع كل ما يترتب على ذلك من أثار قانونية وعملية، وهذا املعطى يعتبر عنصرا 

أن القدرة على إعداد القرار أساسيا في تناول النظام الالمركزي ذاته، على اعتبار 

املالي وتنفيذه بشكل مستقل يتطلب بالضرورة وجود هيئات تقريرية و تنفيذية 

مؤهلة إلقرار املقتضيات املالية واألمر بتحصيل الجبايات الترابية وكذا األمر بصرف 

 (.14نفقاتها)

 االستقالل املايل رهني باستقاللية املوارد املالية.-ب

عتراف للوحدات الترابية بالشخصية املعنوية ال يكفي للحديث الشك أن اال     

عن وجود المركزية حقيقية، قادرة على االستجابة ملتطلبات إدارة القرب وتحقيق 

التنمية، ولكن الالمركزية الفعلية تتحقق بتوفر الجماعات الترابية على ميزانية 

الرجوع إلى مختلف مستقلة أي أن تستقل بموارد مالية وميزانية خاصة، إذ وب

املقاربات التي تناولت االستقالل املالي الترابي، نجدها تجتمع على فكرة أساسية 

مفادها: أن االستقالل املالي ال يمكن أن يتحقق بدون وجود ميزانية ترابية مستقلة، 

 (.15إضافة إلى تمتع املجالس املنتخبة على الحرية في إعداد وتنفيذ امليزانية)
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استقالل الجماعات الترابية بميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة هو غير أن     

استقالل شكلي، الن عالقة الترابط  قائمة بينهما، وكثيرا ما تتغذى امليزانية الترابية 

على وسائل تمويلية خارجية أو استثنائية ترتب نوعا من التبعية املالية املرتبطة 

( ، ومن ثم فان الطريقة 16لى املستوى الترابي)بتمويل املشاريع والبرامج التنموية ع

التي تمد بها الدولة الجماعات الترابية بموارد مالية، كثيرا ما تمس استقالل 

 (.17الجماعات الترابية)

 الفقرة الثانية: أسس ومرتكزات االستقالل املايل للجماعات الترابية

مقراطية الترابية، في إطار تعزيز نظام الالمركزية، وتدعيم أسس الدي      

وتمكين الجماعات الترابية من الوسائل الالزمة للقيام باالختصاصات املنوطة بها 

كفاعل وشريك حيوي للدولة والقطاع الخاص في مجال التنمية الترابية، شهد 

املغرب سلسلة من اإلصالحات القانونية والتدبيرية الهادفة إلى دعم االستقالل املالي 

 ية.للجماعات التراب

املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات الترابية  45.08عتبر صدور القانون رقم يو     

(، نقلة نوعية في اإلصالحات املعتمدة من طرف املشرع والهادفة إلى 18ومجموعاتها)

املالية رهن إشارة و تطوير وتعزيز نظام الالمركزية، ووضع الوسائل القانونية 

لى تحسين مستوى تدخالتها، واالضطالع على الوجه الوحدات الترابية ملساعدتها ع

(، وعليه سنقف في هاته 19املطلوب بالدور املنوط بها في مجال التنمية الترابية)

الفقرة على أسس ومرتكزات االستقالل املالي للجماعات الترابية والذي يتحدد في 

عدد وتنوع املوارد تحكم الجماعات الترابية في قواعد تدبير امليزانية الترابية، ثم ت

 الذاتية لتمويل أساس االستقالل املالي الترابي.

 أوال:حتكم اجلماعات الترابية يف قواعد تدبري امليزانية الترابية 

إن تحكم الجماعات الترابية في قواعد وأساليب تدبير ميزانياتها ومواردها   

تيجيات ترابية للتنمية املالية، من شأنه أن يوسع من حريتها في التدبير وبلورة استرا

ي مجال لتدخل السلطة املركزية في تأسيس القرار املالي الترابي واملس أجهة، وسد 
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بذلك باالستقالل املالي للجماعات الترابية من جهة ثانية. وتتحدد عموما مظاهر 

تحكم الوحدات الترابية في قواعد تدبير امليزانية من خالل: تعزيز حرية الجماعات 

في إعداد امليزانية وفق االحتياجات الترابية، ثم االستقاللية في تنفيذ  الترابية

 امليزانية الترابية. 

 حرية اجلماعات يف إعداد امليزانية وفق االحتياجات الترابية-أ

إن وجود ميزانية ترابية مستقلة، يشكل دعامة أساسية ومعيار ثابت    

تبط تحديد مدلول امليزانية الترابية لالستقالل املالي للوحدات الالمركزية، وقد ار 

بالتطور الذي مس دور الجماعات الترابية خاصة في التوفيق بين مطلب التنمية 

ورهان الديمقراطية الترابية. فتراجع الدولة عن أدوارها التنموية لفائدة وحداتها 

الية الترابية فرض عليها مساندتها من الناحية املالية، والتوجه إلى إقرار سياسة م

واضحة املعالم ترسم من خالل الخطوط العريضة للتدبير املالي الترابي سواء على 

 (. 20مستوى املوارد أو على مستوى النفقات الترابية)

ويمكن مالمسة دور املجالس الترابية املنتخبة في إعداد امليزانية كأساس     

 لالستقالل املالي الترابي من خالل:

 الترابية إعداد امليزانية-1    

تمر امليزانية الترابية بمجموعة من املراحل أهمها مرحلة اإلعداد، ويقصد    

بإعداد امليزانية تحضيرها عن طريق تحديد مبلغ النفقات الترابية، التي يجب على 

الجماعات تغطيتها باملوارد الجبائية وغير الجبائية للسنة املالية املقبلة، إذ يجب أن 

اإليرادات وهو ما يضمن للجماعة السير الحسن ملصالحها، تقدر النفقات قبل 

ن أي خلل أو تقدير خاطئ لألرقام فمرحلة إعداد امليزانية مرحلة حساسة وصعبة أل 

سينعكس بشكل سلبي على عملية التحضير فضال عن كونه قد يؤدي إلى رفض 

أو  امليزانية من قبل املجالس التداولي أو سلطة الوصاية في مرحلة التصويت

 (.21التصديق)
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وتعتبر عملية إعداد امليزانية الترابية، مرحلة مناسبة للوقوف على تحديد     

طبيعة مهام واختصاصات مجموعة من املتدخلين في عملية التحضير املادي لوثيقة 

امليزانية، وتتميز هذه األجهزة بالتعدد والتنوع وتختلف طبيعة تدخلها حسب صنف 

 كن تحديد مهام هذه األجهزة في ما يلي:الجماعة الترابية ويم

 اآلمر بالصرف -     

اقع املمارسة املالية على املستوى املركزي يميل لصالح الجهاز     إذا كان و

التنفيذي ممثال في الحكومة خصوصا وزارة املالية في إعداد امليزانية العامة للدولة، 

ل لصالح اآلمر بالصرف العتباره فإن مهمة إعداد امليزانية على املستوى الترابي يمي

من قانون  16(، وبالرجوع إلى املادة 22املتحكم األول في املمارسة املالية الترابية)

التي تكرس أولوية الجهاز التنفيذي في إعداد مشروع  45.08التنظيم املالي املحلي رقم 

رئيس نه "تحضر امليزانية من لدن أامليزانية الترابية من خالل التنصيص على 

املجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف اآلمر 

( فمنح صالحية اإلعداد 23بالصرف بالنسبة للجهات والعماالت واألقاليم...")

يجد مبرراته في  45.08من القانون  16بشكل صريح لآلمر بالصرف حسب املادة 

 االعتبارات التالية:

افق العامة الترابية، ومن األمر بالصرف هو املسؤو +    ل مباشرة عن تسيير املر

املفترض أن يكون االدرى بحجم احتياجاتها االكفا لتحديد طرق تمويل هذه 

 االحتياجات.

اآلمر بالصرف مبدئيا هو السلطة األكثر كفاءة وتأهيل للقيام بهذه املهمة +   

افه املباشر على املصالح اإلدارية واملالية الترابي ة التي تتولى جمع بحكم إشر

املعطيات الالزمة واإلعداد التقني ألحكام امليزانية، فهو الذي يسير املصالح 

 الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين.

 لجنة امليزانية واملالية: -
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تعتبر لجنة امليزانية واملالية احد املتدخلين األساسيين في إعداد ودراسة القرار 

تتشكل هذه اللجنة من مجموعة من األفراد ينتخبون أو يعينون طبقا الترابي، و 

لتجربتهم ودرايتهم باملجال املالي، وتتكلف هذه اللجنة بإصدار قرارات نهائية 

واستشارية بعد دراستهم ملشروع امليزانية عن طريق عقد مجموعة من الجلسات 

 (.24واالجتماعات بصفة منظمة)

 الترابية أساليب إعداد امليزانية -2

تخضع عملية تحضير ميزانية الجماعات الترابية ملجموعة من األساليب 

 األساسية تتحدد في تقدير املداخيل، ثم تقدير النفقات.

 : تقدير املداخيل 

تحرص التوجيهات الصادرة عن سلطة الوصاية بهذا الخصوص على احترام 

( ، وتهم 25ذه املداخيل)الضوابط التي وضعتها واملتعلقة بتقدير منطقي ومعقول له

هذه الضوابط باألساس تطبيق قاعدة حسابية تتجسد في أخد املداخيل املحصل 

عليها في السنتين األخيرتين، مع إضافة ما تم تحصيله من مداخيل أثناء التسعة أشهر 

شتنبر(، ويقسم  30األولى السابقة على فترة إعداد امليزانية )من فاتح يناير إلى 

)شهر( ليتم  12شهرا ثم يضرب في  33حصل من العمليتين السابقتين على املجموع امل

الحصول في نهاية املطاف على إجمالي التقديرات التي يمكن اقتراحها ضمن امليزانية 

 الترابية.

  تقدير النفقات 

تختلف تقديرات نفقات الجماعات الترابية باختالف أصناف وأنواع النفقات 

التسيير وخصوصا نفقات املوظفين التي تعتبر إجبارية، نفسها. وفيما يخص نفقات 

 يتعين على الجماعة الترابية مراعاة اإلجراءات التالية:

القيام بتقدير دقيق لهذه النفقات يشمل كل االلتزامات بما في ذلك رواتب -

 .وأجور املوظفين واألعوان
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سنة املالية رصد االعتمادات الكافية لتغطية هذه النفقات في أنها وخالل ال-

 .املعنية 

أما التقديرات املتعلقة بنفقات التجهيز، فإنها ذات وضعية خاصة سواء فيما 

يتعلق بمساطر تقديرها واعتمادها من قبل الجماعات الترابية، أو فيما يخص آليات 

 تدخل سلطة الوصاية في الرقابة على فتح االعتمادات الخاصة بها واملصادقة عليها.

 اللية يف تنفيذ امليزانية الترابيةاالستق -ثانيا

يعد تنفيذ امليزانية املرحلة األخيرة التي تحكم النظام الفني للميزانية      

دق املراحل حيث يتم الوقوف فيها على كيفية صرف أالترابية، فهذه املرحلة تعتبر 

نها و النفقات الترابية من الناحية الحسابية، وبالتالي دراسة الحسابات اإلدارية ك

تقنيات مالية تحدد التصفية املالية واملحاسبية للجماعات الترابية. ويتقاسم تنفيذ 

ميزانية الجماعات الترابية جهازان رئيسيان يتمثالن في اآلمر بالصرف ثم املحاسب 

العمومي، وتتميز مهام هذين الجهازين باالختالف حسب الصالحيات القانونية 

فان اختصاص اآلمرين بالصرف اختصاص إداري،  املنوطة بكل واحد منهما. وهكذا

 .(26أما اختصاصات املحاسبين العموميين فهي اختصاصات مالية)

 اآلمر بالصرف  -1

يعتبر اآلمر بالصرف املتدخل املباشر في تنفيذ امليزانية الترابية، ويقصد باآلمر 

ين أو بالصرف: "كل شخص يؤهله القانون باسم جهاز برصد واثبات آو استخالص د

(، ويعد بذلك أمرا بالصرف على املستوى الترابي رؤساء املجالس 27أداء نفقة)

املنتخبة فعلى مستوى الجماعات الحضرية والقروية، يعتبر رئيس املجلس سلطة 

تنفيذية يتولى كل ما يصدر عن املجلس من مقرات ومنها تنفيذ امليزانية ووضع 

 (.28الحساب اإلداري)

ات والعماالت واألقاليم، وبالرجوع إلى مضمون الفصل أما على مستوى الجه

، يعتبر آمرا بالصرف رؤساء املجالس التداولية بدل العمال 2011من دستور  138
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الذين لم تعد لهم صفة اآلمر بالصرف وال صفة السلطة التنفيذية للمقررات 

 املجالس.

وميزانيات حيث يهدف املشرع الدستوري من وراء إسناد سلطة تنفيذ مداوالت 

الجهات والعماالت واألقاليم، إلى وضع األسس لنظام الجهوية املتقدمة وإعطاء 

التدبير العمومي الترابي دفعة قوية في اتجاه دمقرطته وحسن تدبيره، فتخويل مهمة 

تنفيذ امليزانية الترابية إلى هيئات منتخبة يتماش ى مع فكرة االستقالل املالي 

 للوحدات الترابية.

 اسب العمومياحمل -2

اقبة قانونية وصحة وسالمة العمليات املالية    يختص املحاسب العمومي بمر

((، ويتولى املحاسب 29الصادرة عن اآلمر بالصرف رؤساء )املجالس التداولية)

من مرسوم املحاسبة العمومية  12العمومي مجموعة من املهام حددتها املادة 

 :للجماعات الترابية ومجموعاتها من خالل

  أداء النفقات إما بأوامر صادرة عن اآلمرين بالصرف املعتمدين وإما بعد

االطالع على سندات يقدمها الدائنون وإما بمبادرة منه، وكذا اإلجراء الواجب 

 .اتخاذه بشان التعرضات وكل موانع األداء األخرى 

  استيفاء الواجبات نقدا والرسوم املصرح بها، وفقا لشروط املقررة في

 .ص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملالنصو 

 املحافظة على األموال والقيم التي يتولى حراستها. 

  مسك محاسبة الجماعة املحلية أو املجموعة أو املجموعة ومركزة عمليات

 املداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا ألحكام هذا املرسوم.

 املالي الترابياملوارد التمويلية كأساس االستقالل   -أ
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إذا كانت النصوص القانونية تعد األرضية األولى لكل تدبير اقتصادي ترابي، 

فإنها في مقابل ذلك تبقى ناقصة في غياب وسائل مادية من شانها ترجمة ذلك تبقى 

اقع،  ناقصة في غياب وسائل مادية من شانها ترجمة تلك النصوص على ارض الو

مقدمة هذه املعطيات، خصوصا املوارد الذاتية التي  وتأتي بذلك الوسائل املالية في

تشكل مصدرا تمويليا أساسيا للميزانية الترابية، وتنقسم املوارد الذاتية للتمويل 

 إلى مصادر جبائية وأخرى غير جبائية.

 :املوارد الجبائية مصدر تمويلي أساس ي للميزانية الترابية 

ركائز املالية الترابية، والتي تتمثل  تعتبر املوارد ذات الطبيعة الجبائية من أهم

في مجموع الرسوم التي تستفيد منها الجماعات الترابية، ومن مجالها الترابي أو 

 اإلقليمي أو الجهوي.

 على املستوى الجماعات: -  

املتعلق بالجماعات، على  113.14من القانون التنظيمي رقم  174تنص املادة 

ى حصيلة الضرائب والرسوم املأذون للجماعة في ما يلي: "تشمل موارد الجماعة عل

 تحصيلها طبقا للتشريع الجاري بها العمل...

املتعلق بالجبايات املحلية،  47.06ومن خالل املادة الثانية من القانون رقم 

 رسم محددة في: 11تستفيد الجماعات الحضرية والقروية من 

 الرسم املنهي 

 رسم السكن 

 رسم الخدمات الجماعية 

  سم على األراض ي غير املبنيةالر 

 الرسم على عمليات البناء 

 الرسم على عمليات تجزئة األراض ي 
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 الرسم محال بيع املشروبات 

 الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية 

 الرسم على املياه املعدنية ومياه املائدة 

  الرسم على النقل العمومي للمسافرين 

 الرسم على استخراج مواد املقالع 

ه فيما يتعلق بالجماعات القروية، ال يفرض رسم السكن ورسم الخدمات غير ان

الجماعية والرسم على عمليات التجزئة إال باملراكز املحددة واملناطق املحيطة 

بالجماعات الحضرية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم 

 (.30املذكورة)

 :على مستوى العماالت واألقاليم-

من قانون الجبايات  3تستفيد العماالت األقاليم، بموجب أحكام املادة    

 من ثالث رسوم، هي كالتالي: 47.06املحلية رقم 

 .رسم على رخص السياقة 

 .الرسم على السيارات  الخاضعة للفحص التقني 

  الرسم على بيع الحاصالت الغابوية، وتستفيد منه العماالت واألقاليم التي

 ت غابوية.تتوفر على مساحا

 :على مستوى الجهات-   

 47.06من قانون الجبايات املحلية رقم  4تستفيد الجهات بموجب أحكام املادة 

 من ثالث رسوم وهي كالتالي:

 الرسم على رخص الصيد 

 الرسم على استغالل املناجم 
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 .الرسم املقدم على الخدمات املقدمة باملوانئ 

 ية كمصدر لتمويل امليزانية الترابية:املوارد املالية ذات الطبيعة غير الجبائ 

تتوفر الجماعات الترابية إلى جانب عائدات الضرائب والرسوم التي    

تستخلصها لفائدتها، على مداخيل ذاتية أخرى تتحدد في األمالك الجماعية، 

كمداخيل كراء األسواق واألمالك العمومية األخرى، والتي تساهم بشكل كبير في 

 زانية الترابية.تعزيز تمويل املي

كما أن النظام التشريعي ألمالك الجماعات الترابية، هو اإلطار املحدد      

من القانون التنظيمي  209ملساطر تدبيرها واستغاللها وحمايتها فقد نصت املادة 

املتعلق بالجماعات على "انه تتكون األمالك العقارية للجماعة من  113.14رقم 

 م ومللكها الخاص.أمالك تابعة مللكها العا

  بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية: تنصرف الجماعة في أمالكها بصفتها

( لها، في إطار السلطات واالختصاصات املخولة لها 31املالك القانوني)

 بموجب القانون.

من نفس القانون، يقوم الرئيس تنفيذا ملقررات  94وفي هذا اإلطار نصت املادة 

 املجلس، بما يلي:

ر على مسك وتحيين محتويات أمالكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم يسه -

 بجميع األفعال التحفظية املتعلقة بحقوق الجماعة

 يقوم بإبرام ومراجعة االكرية وعقود إيجار األشياء -

 يدبر أمالك الجماعة ويحافظ عليها -

يتخذ اإلجراءات لتدبير امللك العمومي للجماعة، ويمنح رخص االحتالل  -

ملؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية ا

 والتنظيمية الجاري بها العمل 
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 (كما هو الشأن 32بالنسبة للعماالت واألقاليم: تتوفر العماالت واألقاليم ،)

بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية على أمالك عقارية خاصة وعامة، 

عقارية املراد انجازه )االقتناء والتفويت(، وتتداول مجالسها، في العمليات ال

املتعلق بالعماالت  112.14من القانون التنظيمي رقم  93طبقا للمادة 

 واألقاليم، وذلك كما يلي: 

 .املحافظة على أمالك العمالة واإلقليم وتدبيرها -

انجاز أعمال الكراء والبيع واالقتناء واملبادلة وكل معاملة تهم امللك الخاص  -

 .لة واإلقليم للعما

 .تدبير امللك العمومي للعمالة واإلقليم  -

  بالنسبة للجهات: تتوفر الجهات كذلك على أمالك عقارية، على غرار باقي

الوحدات الترابية األخرى، كما يتولى مجلسها البت في قضايا الجهة ، خاصة 

فيما يرجع للمسائل املرتبطة بمجال األمالك، ومن ضمنها االختصاصات 

املتعلق بتنظيم الجهات، كما  111.14من القانون رقم  98دة في املادة الوار 

 يلي: 

 .تدبير امالك الجهة واملحافظة عليها وصيانتها -

اقتناء العقارات الالزمة الضطالع الجهة باملهام املوكولة إليها آو مبادلتها أو  -

  تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

 الترابي املطلب الثاني: التكريس الدستوري ملفهوم االستقالل املالي

يعد  االستقالل املالي، وسيلة حاسمة لقياس درجة التنظيم الالمركزي،    

ومالمسة سقف التطلع، لدى املشرع سواء من حيث إقرار خيار الالمركزية أو من 

اقع)أه على أتجر أحيث  وهرية بين التنصيص (، في إشارة للعالقة الج33رض الو

 القانوني، واملمارسة العملية.
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ويتطلب األمر، التطرق ملظاهر االستقالل املالي، للجماعات الترابية أوال،     

رحلة ثانية، املومعالجتها من خالل الوثيقة الدستورية )الفقرة األولى(، ثم القيام في 

جماعات الترابية بمعالجة االستقالل املالي على ضوء القوانين التنظيمية لل

 )الفقرة الثانية(.

الفقرة األوىل: االستقالل املايل للجماعات الترابية من خالل الوثيقة 
 2011الدستورية 

بابا مستقال عن الجماعات الترابية )الجهات والجماعات  2011تضمن دستور   

ط الترابية األخرى(، عملت فصوله املختلفة، على رسم مالمح اإلطار العام املرتب

بتدبير الوحدات الترابية الالمركزية، ولم تهتم فصول الباب السابع، بمطلب 

االستقالل املالي بشكل مباشر، بل نصت على مجموعة من املبادئ التي تحيل داللتها 

 على هذا االستقالل.

من  136ومن هذه املبادئ، مبدأ التدبير الحر الذي أشار إليه الفصل    

حقق معناه، على مستوى الجماعات الترابية، توفر ثالث الدستور، والذي يشترط لت

 مقومات، وهي االستقالل املؤسساتي، واالستقالل التنظيمي ثم استقالل املالي.

فاالستقالل املالي للجماعات، ووفقا للمجلس الدستوري الفرنس ي، يشكل     

شرع ( ، لكنها ضمانة ضعيفة تستدعي تدخال من طرف امل34ضمانة للتدبير الحر)

 (.35الدستوري)

على ما يلي: "تتوفر الجهات  2011من دستور  141وقد نص الفصل    

والجماعات الترابية األخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل 

الدولة وأضاف "كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية 

 املطابقة". األخرى، يكون مقترنا بتحويل املوارد

ن القواعد أوبالرجوع إلى اجتهادات املجلس الدستوري الفرنس ي، نجده يقر ب    

القانونية املتعلقة باملقابل املالي لنقل االختصاصات، يجب أن ال تؤدي إلى تخفيض 
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موارد الجماعة الترابية، حتى ال يشكل ذلك مساسا بمبدأ التدبير الحر، وبصفة 

الي، للجماعات الترابية، أن الدولة تقدم مقابال ماليا لكل عامة يفترض االستقالل امل

 نقل أو إحداث أو توسيع الختصاصاتها.

من  140أما املبدأ الثاني فهو مبدأ التفريع املنصوص عليه في الفصل    

الدستور، فمن شأن العمل به، تعزيز مطلب االستقالل املالي، على اعتبار انه يعني 

ء حسب قدرات األداء واالنجاز، ومنها القدرات التمويلية، بين في جوهره توزيع األعبا

تلك التي في وسع الجماعة الترابية، من خالل االختصاص الذاتي، وتلك التي تحتاج 

إلى التعاضد، من خالل االختصاصات املشتركة مع الدولة، ثم األعباء املحولة إليها، 

 .والتي تتطلب بالضرورة تخويل اإلمكانيات املالية

من  138ومن املرتكزات الداعمة لإلستقالل املالي، ما تضمنه الفصل     

الدستور، الذي أكد على أن رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات 

الترابية األخرى، يتولون تنفيذ مداوالت هذه املجالس ومقرراتها، وهو ما يعني وضع 

ا كان اآلمر بالصرف هو الوالي حد للبس الذي كان يطبع التنظيم الالمركزي، عندم

 والعامل على مستوى الجهات والعماالت واألقاليم.

الفقرة الثانية: االستقالل املايل على ضوء القوانني التنظيمية 
 للجماعات الترابية

تعتبر القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خطوة حاسمة في مسار    

تاريخي لهذه التجربة، وكذا النقلة النوعية التي التجربة الالمركزية، بالنظر للتراكم ال

 .2011أسس لها دستور 

فمن خالل مؤشرات املفهوم الواسع لالستقالل املالي، لم تقدم القوانين 

التنظيمية للجماعات الترابية أي جديد، فبخصوص املؤشر املرتبط بحجم املوارد 

 الذاتية للجماعات الترابية. 
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القانون التنظيمي للجماعات، على نفس مضمون  من 173فقد نصت املادة    

من الدستور، دون أي جديد في تحديد مكانة املوارد الذاتية، مقارنة مع  141الفصل 

 165باقي أصناف مصادر التمويل األخرى، وهو نفس املضمون الذي جاء خالل املادة 

اقتصرت محاولة تدقيق حجم املوارد  من القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم، و

على املوارد املرصودة من الدولة، بان تكون قارة وكافية بموجب قوانين املالية، 

 .187و 186كذلك األمر، بالنسبة للقانون التنظيمي للجهات من خالل املادتين 

بخالف الدستور الفرنس ي الذي كان أكثر جرأة بشأن توفير املقومات     

قوانين التنظيمية للجماعات الترابية على الدستورية لالستقالل املالي، وعملت ال

 على: 72-2ن الدستور الفرنس ي نص في املادة أذ نجد بإتكريس ذلك، 

كون املوارد الذاتية تشكل حصة حاسمة ضمن مجموع موارد كل صنف من  -

 الجماعات الترابية.

 أن يحدد قانون تنظيمي شروط تطبيق هذه القاعدة -

رد الالزم، بل كل تنصيص على ليس كل اختصاص منقول يصاحبها املو  -

اختصاص جديد أو توسيعه، من شأنه الزيادة في نفقات الجماعات الترابية، 

افق باملوارد الالزمة.   ير

كذلك من مستجدات  القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بخصوص 

تية املنظومة الرقابية في عالقتها بمطلب االستقالل املالي، وضع مقومات الرقابة الذا

اقبة الداخلية واالفتحاص والتقييم(، وإمكانية تشكيل لجنة للتقص ي حول  )املر

مسـألة تهم تدبير شؤون الجماعة العامة أو العمالة أو اإلقليم أو الجهة، ومنها بطبيعة 

الحال شؤون التدبير املالي، مع التنسيق بين األجهزة الرقابية، عبر التنصيص على 

بين املفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة إمكانية العمل املشترك، 

 الترابي، وتكريس مسألة اإلحالة على املجالس الجهوية للحسابات.

 



 

  

 220 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

    : واقع إستقالل اجلماعات الترابية عن الدولةثايناملبحث ال

ال مجال للحديث عن إدارة محلية وتميزها عن اإلدارة املركزية دون توفر 

املالي ،ذلك أنه بمجرد اعتراف القانون بالشخصية املعنوية  مقومات االستقالل

للوحدات الترابية الالمركزية . يصبح من املنطقي توفر هذه األخيرة على دمة مالية 

مستقلة و ميزانية خاصة بها كمنطق لحرية تصرفها في مجال التسيير املالي في شقيه 

هم العمليات التي تكون املالية املتعلق باملداخيل و النفقات بإعتبارهما يجسدان أ

 الترابية موضوعا لها . 

رغم  توفر عنصر التسيير املالي عبر تخصيص و استعمال املوارد ليس بدليل      

عن استقالل الوحدات الترابية الالمركزية ،ألن االستقالل يكمن في اعطاء السلطة 

 رات املالية . للوحدات الترابية لتحديد وخلق هذه  املوارد و اتخاد القرا

سنحاول معالجة مدى درجة االستقالل )املطلب األول ( الدولة عن    

الجماعات الترابية  ،التضامن املالي و سؤال االستقاللية )املطلب الثاني( كإحدى 

 الحلول في حالة عجز الجماعات الترابية على تغطية نفاقاتها.

 ن الدولة   املطلب األول: درجة استقالل اجلماعات الترابية ع

من بين املعايير التي يقاس بها االستقالل املالي لكل جماعة هو مدى تغطية   

الجماعات الترابية لنفقاتها بوسائلها الذاتية. ألن هناك عالقة جدلية كون أن 

الجماعة بقدر ما تعتمد على املوارد الغير الذاتية للقيام بمهامها بقدر ما يضيق هذا 

املشرع حدد من خالل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، االستقالل. علما أن 

موارد الجماعات الترابية وطبيعة النفقات التي يمكن أن تتحملها الجماعات 

الترابية) نفقات التجهيز،االستثمار،القروض(.سنحاول معالجة  موارد ونفقات  

ثم مساهمة املوارد  الجماعات الترابية بين الحاجيات و اإلمكانيات )الفقرة األولى(

 البشرية في صناعة القرار املالي)الفقرة الثانية (
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:  موارد ونفقات  اجلماعات الترابية بني احلاجيات و الفقرة األوىل
 اإلمكانيات 

اقع االستقالل املالي باملغرب يستوجب التذكير  من الناحية املنهجية  لدراسة و

 بموارد الجماعات الترابية التي تتعدد الى: 

  (36)املوارد املخصصة للجهات:  (أ

 املتعلق بالجهات 111.14موارد الجهات وفق مقتضيات القانون التظيمي 

حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة املخصصة للجهة بمقتض ى قوانين املالية، 

 والسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين

 خصصات املالية من امليزانية العامة للدولةامل

 حصيلة الضرائب والرسوم املأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل

 حصيلة األتاوى املحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

 حصيلة األجور عن الخدمات املقدمة؛

 حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

لة االستغالالت واألتاوى وحصص األرباح، وكذلك املوارد وحصيلة املساهمات املالية حصي

 املتأتية من املؤسسات واملقاوالت التابعة للجهة أو املساهمة فيها ؛

 اإلمدادات املمنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون العام؛

 حصيلة االقتراضات املرخص بها ؛

 ل األمالك واملساهمات ؛دخو 

 حصيلة بيع املنقوالت والعقارات ؛

 أموال املساعدات والهبات و الوصايا؛
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 مداخيل مختلفة واملوارد األخرى املقررة في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

  (37)ب( موارد الجماعات

 113.14موارد الجماعات وفق مقتضيات القانون التنظيمي 

ائب أو حصص ضرائب الدولة املخصصة للجماعة بمقتض ى قوانين حصيلة الضر 

 املالية؛

 حصيلة املوارد املرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون املالية

حصيلة الضرائب والرسوم املأذون للجماعة  تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به 

 العمل

 عمل؛حصيلة األتاوى املحدثة طبقا للتشريع الجاري به ال

 حصيلة األجور عن الخدمات املقدمة؛

 حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

حصيلة االستغالالت واألتاوى وحصص األرباح، وكذلك املوارد وحصيلة املساهمات 

 املالية املتأتية من املؤسسات واملقاوالت التابعة للجماعة أو املساهمة فيها؛

بل الدولة أو األشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون اإلمدادات املمنوحة من ق

 العام؛

 حصيلة االقتراضات املرخص بها ؛

 دخول األمالك واملساهمات ؛

 حصيلة بيع املنقوالت والعقارات ؛

 أموال املساعدات والهبات و الوصايا؛

 مل.مداخيل مختلفة واملوارد األخرى املقررة في القوانين واألنظمة الجاري بها الع
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 (38)موارد العماالت واالقاليم   -ج

 112.14موارد العماالت واالقاليم وفق مقتضيات القانون التظيمي 

حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة املخصصة للعمالة او االقليم بمقتض ى 

 قوانين املالية؛

الجاري به حصيلة الضرائب والرسوم املأذون للعمالة أو االقليم  تحصيلها طبقا للتشريع 

 العمل

 حصيلة األتاوى املحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

 حصيلة األجور عن الخدمات املقدمة؛

 حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

حصيلة االستغالالت واألتاوى وحصص األرباح، وكذلك املوارد وحصيلة املساهمات املالية 

 اوالت التابعة للعمالة أو االقليم املساهمة فيها؛املتأتية من املؤسسات واملق

 اإلمدادات املمنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون العام؛

 حصيلة االقتراضات املرخص بها ؛

 دخول األمالك واملساهمات ؛

 حصيلة بيع املنقوالت والعقارات ؛

 أموال املساعدات والهبات و الوصايا؛

 داخيل مختلفة واملوارد األخرى املقررة في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.م

 

مهما ارتفعت وتزايدت مداخيل موارد الجماعات الترابية ،تبقى أهميتها      

رهينة بمستوى النفقات املرتبطة بالحاجات العامة الترابية  فالتزايد املستمر 
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واتساع مجاالت تدخل  يات العامة من جهة،للنفقات الترابية يرتبط بتزايد الحاج

الجماعات الترابية في مختلف املجاالت وامليادين االقتصادية واالجتماعية على 

 مستوى الترابي من جهة ثانية .

فمحدودية املوارد وركودها يجعل منه معادلة موازنة بين املوارد و النفقات في 

 غاية الصعوبة .

الجماعات الترابية ،يمكن القول أنها تتميز بكثرة وبالنظر الى طبيعة نفقات     

االنفاق من جهة،والتجاوز نتيجة غياب استراتيجية واضحة وتخطيك عقالني عند 

حيث تعتمد بعض الجماعات على برمجة نفقات التسيير  برمجتها من جهة ثانية.

في  االهتمام بهاجس توازن ميزانية هذا النوع من النفقات الذي ال يمكن تحقيقهو 

  .الغالب إال باالعتماد على امدادات التسيير

أما بالنسبة لنفقات االستثمار فرغم اهميتها فإنها ال تعرف تخطيطا عقالنيا     

يضمن املردودية ويساهم في التنمية الترابية الى جانب ضعف املوارد الذاتية 

ين االرادات للجماعات الترابية، هناك اختالالت اخرى توفر على معادلة التوازن ب

والنفقات التي تنعكس بشكل سلبي على االستقالل املالي للجماعات الترابية وتتعدد 

هذه االختالالت في هيمنة نفقات التسيير وارتفاع تكلفة املقتنيات الضرورية مع 

 وجود تجاوزات في صرف النفقات الترابية .

للدولة إال أن اإلعانات نعلم  أن امليزانية الترابية جزء من املالية العامة      

حيث  واالمدادات املالية  أثرت بشكل سلبي على االستقالل املالي للوحدات الترابية،

وفي هذا  أصبحت تعتمد بشكل كبير على املساعدات خصوصا الجماعات القروية.

االطار ساهمت املخصصات املخصصة لدعم وتمويل مشاريع التجهيز في انجاز بعض 

مليون درهم ) برامج الكهربة القروية  285.8قتصادية  ب البرامج السوسيو ا

البرنامج  البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب، الشاملة،

ودعم مشاريع التجهيز للجماعات الترابية  بمبلغ  الوطني األول للطرق الوطنية (

 (.39مليون درهم ) 2.329
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خضع و تتأثر بإستمرار لتقلبات أسعار البترول و علما أن الضرائب املحولة  ت    

آثارالجفاف، تقلبات الصرف. فهذه العوامل تؤثر سلبا على  الديونية الخارجية،

 امليزانية العامة وكذا ميزانية الجماعات الترابية . 

( ال تعرف حجم املساعدات التي سوف تقدم لها 40وتبقى الجماعات الترابية) 

تتمكن من وضع برنامج و مخططات عمل دقيقة ألن ذلك يتطلب الدولة وبالتالي لن 

 معرفة مسبقة ألخلفة تلك التدخالت . 

 وهذا ما يبينه الجدول التالي :  

برامج العمل املتوقعة لنفقات الحساب أخدا بعين االعتبار رفع سقف  جدول: 

 تحمالت هذا الحساب حسب طبيعة وفئة الجماعات الترابية 

 

حول الحسابا ت الخصوصية املرفق بمشروع قانون املالية  تقرير املصدر: 

 2019برسم سنة 

مليون درهم مقابل  28.582.24ب  2017بلغت النفقات املنجزة خالل    

وذلك بسبب تعزيز الدعم  %4,5أي بزيادة سنوية تقدر ب  2016سنة  27.316.30

 املالي املقدم لتدخالت الجماعات الترابية .

الية التي تقدمها الدولة للجماعات الترابية هو في حد داته فاإلعانات امل    

اعتراف بسلبيات التمويل الذاتي الداخلي من ضرائب و رسوم. ويبقى الوضع املالي 
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الذي توجد عليه الجماعات ال يبرهن على استقاللها عن الدولة من الناحية املالية 

اقع و املمارسة العمل ية و دون ذلك يبقى .وماهو سوى مبدأ نظري يؤكد الو

االستقالل املالي للجماعات الترابية مجرد تنصيص قانوني أجوف مادام مستندا 

 على مالية الدولة دون مقومات ذاتية.

نجد في الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب املرصودة للجهات     

مليون الدرهم  5.102.52ما مجموعه  2017بلغت موارد هذا الحساب خالل سنة 

 . 2015مليون درهم سنة  747.25و  2016مليون درهم سنة  4.107.56ل مقاب

مليون    4.682.51ما مجموعه  2017أما فيما يخص النفقات فقد بلغت سنة   

 2016مليون درهم على التوالي سنتي  773.33مليون درهم  و   3.837.70مقابل  درهم،

ك النفقات املتعلقة والتي تتكون من التحوالت لفائدة الجهات. وكذل 2015و 

بالتسديدات و التخفيضات و االرجاعات الضريبية املتعلقة بالضريبة على الشركات 

   2017مليون درهم سنة  49.05و الضريبة على الدخل املقدرة ب 

 ( 41.)2016مليون درهم خالل سنة  43و 

سب و يحدد الجدول التالي توزيع االعتمادات املبرمجة و االعتمادات املنجزة ح

 . 2017الجهات لسنة 
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املصدر : تقرير حول الحسابات الخصوصية املرفق بمشروع قانون املالية برسم 

 2019 سنة

مليون درهم كشف لتحمالت هذا  6.274.82مبلغ  2018وقد حدد قانون املالية 

 .  2016و  2015خالل سنة  %22.3الحساب مسجال زيادة سنوية بمعدل 

 حسب الجهات كما يلي : 2018ت برسم سنة ويتم توزيع سقف التحمال  
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  (42)حسب الجهات  2018الجدول : توزيع سقف التحمالت برسم سنة 

ستساهم هذه االعتمادات في تمويل مجاالت تدخل الجهات على الخصوص 

التنمية االقتصاددية و القروية ثم حماية البيئة ،النقل و الثقافة، التعاون الدولي، 

 التكوين املستمر و انعاش الشغل .  التكوين املنهي و 

في نشرتها الشهرية  الخاصة  (43) أفادت الخزينة العامة للمملكة     

،بأن الوضعية املؤقتة لتحمالت  2018بإحصائيات املالية املحلية لشهر شتنبر 

ماليير درهم في متم  3,2وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في امليزانية بقيمة 

وهذا  ماليير درهم خالل الفترة نفسها من السنة السابقة. 2,5، مقابل 2018شتنبر 

ماليير درهم ورصيدا إيجابيا  8,7الفائض يأخذ بعين االعتبار نفقات استثمار بقيمة 

مليون درهم متأتيا من الحسابات الخاصة وامليزانيات امللحقة. و  511بقيمة 

في  4,9مليار درهم، بزيادة نسبتها  28,3املداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 
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في املائة  2,6، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2017املائة مقارنة مع متم شتنبر 

 مليار درهم.  16,9لتصل إلى 

ويعزى ارتفاع املداخيل العادية و النفقات العادية  إلى ارتفاع املداخيل       

ملداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة في املائة، وزيادة ا 6,1املحولة بنسبة 

في املائة، مقرونة بتراجع املداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية  7,6

في املائة هذا من جهة .  أما من جهة آخرى يرجع سبب زيادة نفقات  1,1بنسبة 

في املائة، وفوائد  5 في املائة، ونفقات املعدات والخدمات بنسبة 0,4املوظفين بنسبة 

 في املائة. 3,8الدين بنسبة 

وسجل املصدر ذاته أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في متم شهر     

ماليير  10,5مليار درهم، مقابل  11,3يظهر رصيدا عاديا إيجايبا بقيمة  2018غشت 

 .2017درهم في متم شهر شتنبر 

ماليير  8,7عات الترابية، فقد بلغت وفيما يتعلق بنفقات استثمار الجما     

ماليير في متم ماي  8,1، مقابل 2018درهم برسم األشهر التسعة األولى من سنة 

في املائة. يرجع  هذا االرتفاع إلى زيادة اإلصدارات برسم  6,6، بارتفاع قدره 2017

وطنية مليار درهم(، والبرامج ال 1.525مليون درهم مقابل  1.952املشاريع املندمجة )

 ( 44مليون درهم(،) 3.293مليون درهم مقابل  3.536)

إضافة إلى انخفاض اإلصدارات برسم األشغال الجديدة واإلصالحات الكبرى  

 مليون درهم(.  1.908مليون درهم مقابل  1.690)

وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية )النفقات العادية        

 4,2مليار درهم، بارتفاع قدره  26,8جزء مهم من الدين( ونفقات االستثمار وسداد 

في املائة من  63,2. وتتشكل هذه النفقات من 2017في املائة مقارنة بمتم شتنبر 

 النفقات العامة. 
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، إلى 2018ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية املسجل في متم شتنبر    

درهم، من سداد جزء مهم من مليون  2.042جانب مداخيل االقتراض التي بلغت 

 ماليير درهم.  4مليون درهم وإعادة تشكيل األرصدة املتوفرة بـ  1.174الدين بمبلغ 

مليار درهم خالل األشهر  37,6وبلغت املبالغ املتاحة للجماعات الترابية       

مليار درهم من فائض الحسابات  29,3التسعة األولى من السنة الجارية، من بينها 

 ( 45باملائة.) 63,9قة. وتساهم الجماعات في هذه املوارد بنسبة الساب

 الفقرة الثانية:مسامهة املوارد البشرية يف صناعة القرار املايل 

تعتبر املوارد البشرية ركيزة أساسية ولبنة قوية لتدعيم أسس الالمركزية و 

نصر البشري يعد من الدعامات األساسية الديموقراطية و التنمية الترابية. فالع

فاملورد البشري يضطلع بدور مهم في تدبير املشاريع بدءا من وضع  لنجاح أي مشروع،

اقع هذه املوارد البشرية ترابيا يحد من فعالية  الخطط حتى التنفيد الفعلي، إال أن و

 (46هذه املقارتة التدبيرية . )

كما أن دور املنتخب الترابي يعرف  انياتها.فالوظيفة الجماعية  تعاني  من امك    

قصورا بسبب العديد من االكراهات و هو االمر الذي يؤثر سلبا على االستقالل املالي 

التعليمي يؤثر على القرار املالي و الترابي من الناحية  ى ن املستو والتنمية الترابية أل 

تدخل شديد من بحيث ال يعدو أن يكون االستقالل شكل يخضع ل االستقاللية،

مما يعطيها سلطة فعلية على . (47حتكارها التقنيات املالية )سلطة الوصاية إل 

القرارات املالية الترابية ومن الناحية الثانية يحد من فعالية القرار املالي ويالحظ 

ذلك من خالل مجموعة من املظاهر السلسة و املتمثلة باألساس في غياب جودة 

ومثال ذلك  اعية التي ال تنبني عاليا على أساس عقالني،املقررات املالية الجم

اقع املالي الترابي  وتفاقم الباقي استخالصه وتنامي  التقديرات املالية  املخالفة للو

املشاكل املرتبطة بعدم تحصيل العديد من الرسوم و الضرائب مما يفوت على 

 مويل املركزي .الجماعات الترابية مبالغ مالية مهمة قد تقلل من هيمنة الت
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 املطلب  الثاين:التضامن املايل و سؤال االستقالل املايل 

تتوفر الجماعات الترابية للقيام بمهامها على وسائل مالية تضن لها تغطية    

،هذه الوسائل املالية تتشكل أساسا رنفقاتها للتسيير ونفقاتها للتجهيز واالستثتما

ها وأمالكها. وبالتالي، فهي تشكل ركنا أساسيا من اإلرادات الجبائية ومداخيل ممتلكات

في كل استراتيجية عمل بالنسبة للجماعات الترابية، وذلك من خالل توفرها على 

 ( )الفقرة األولى(.48موارد مالية فعالة تمكنها من تمويل تدخالتها االقتصادية)

ولعل عانات واملخصصات وناتج الهبات والوصايا والقروض، باإلضافة الى اإل   

من أهم االعانات واملخصصات التي تتلقاها الجماعات الترابية باملغرب هي تلك التي 

طار التضامن املالي الذي تتواله مؤسسة عمومية  املتمثلة في صندوق إتكون في 

 ( ) الفقرة الثانية(.49التجهيز الجماعي)

 الفقرة األوىل:  تقوية املوارد املالية للجماعات الترابية

خضم الوضعية الضعيفة ملردودية الجبائية للجماعات الترابية، أصبح في     

من الالزم تطوير الجبايات الترابية وضمان أفضل تدبير لها، إضافة الى ضرورة تطوير 

املوارد الذاتية غير الجبائية خصوصا أمالك الجماعات الترابية كونها ثروة حقيقية 

 مهمة .تدخل على الوحدات الترابية مداخيل مالية 

يدخل إصالح الجباية الترابية ضمن االصالحات الجوهرية التي تهدف الى    

تعزيز نظام الالمركزية، ويعمل على تقوية قدرات الجماعات الترابية وتحسين 

مستوى تدخالتها حتى تتمكن من القيام بالدور املنوط بها في مجال التنمية الشاملة 

 وترسيخ سياسة القرب.

االهمية القصوى التي يكتسيها إصالح نظام جبايات الجماعات  ومنه، تتجلى   

الترابية من ضرورة إدخال التعديالت الجوهرية التي تضمن التوفر على نظام يساير 

(، وذلك من خالل تبني مواصفات لألنظمة 50التوجهات العامة لنظام الالمركزية)
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بات التي تعترض الجبائية الحديثة، وكذا العمل على تجاوز النواقص والصعو 

 املنظومة الحالية للجبايات الترابية.

 تعبئة الرسوم الشبه ضريبية وتنويع اجلبايات الترابية -أوال

من أجل التغلب على ضعف املوارد الجبائية للجماعات الترابية، خاصة 

املتعلقة منها باملادة الخاضعة للضريبة، ينبغي العمل في هذا االطار، على تضريب 

 عات غير املضربة ونذكر منها:بعض القطا

  تضريب القطاع الفالحي، وخاصة االستغالليات الكبرى والتي تحقق موارد مالية

 (51مهمة.)

  إدماج القطاع غير املهيكل في التضريب املحلي مادام يفلت من الخضوع لضرائب

 (52الدولة.)

 انتقال  خلق ضريبة على االرث، تعود حصيلتها للجماعات املحلية وتفرض بمناسبة

رأس املال من املوروث الى الورثة أو املوص ى إليهم، فهي تعتبر ضريبة مباشرة على الثروة 

بمناسبة انتقالها بالوفاة، ويمكن أن نشير الى أن الضريبة على اإلرث والتي تستفيد 

 (.53) 2001مليار أورو سنة 3069منها الجهات في أملانيا حققت مبلغ 

  :ويقصد بها إلزام املمول جبرا وبصفة نهائية ودون مقابل خلق جباية بيئية ترابية

بدفع مبلغ نقدي، بقصد حماية البيئة، ويمكن مثال  أن تفرض على السيارات 

( ،وبالتالي 54القديمة ومحطات توزيع الوقود، ومحطات التكرير والصناعات امللوثة)

دأ " امللوث توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الضرائب البيئية التي ترتكز على مب

 يدفع".

  فرض ضريبة محلية على الدخل: حيث تعتمد في العديد من الدول خاصة في أوروبا

وتتبناها سبع دول وهي: بلجيكا، الدانمارك، إسبانيا، فنلندا، إيطاليا، اسكتلندا، 

السويد(، وتأخذ شكل ضريبة إضافية للضريبة الوطنية، كما أنها تضمن موردا ماليا 
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في   90%في فنلندا و  95  %نسبتها في مجموع املداخيل الجبائية  مهما، حيث تبلغ

 (55الدنمارك.)

بناء على ما سبق ذكره، سيكون من املناسب جدا أن تقوم الجماعات الترابية 

بقفزة نوعية من خالل إعتماد مجموعة من املقاربات التي تهدف الى تعبئة املوارد، 

 (:56بإستعمال وسائل بسيطة في التنفيذ مثل)

 .بلورة إستراتيجية تطوير الجبايات الترابية 

  وضع برنامج تعبئة املوارد الترابية وتعديل االحكام الجبائية وتقييم الوعاء

 الضريبي.

 .إعداد برنامج للتواصل و التحسيس 

 مواكبة الدولة للجماعات الترابية في مجال تدبير الجبايات الترابية-أ

، خبرة عالية نظرا لتعقد الجوانب املتعلقة يتطلب التدبير االداري للجبايات

اقبة التصريحات واالحصاء، وتتبع النزاعات، ويفسر غياب  بالوعاء الضريبي، ومر

هذه العوامل االستغالل السيئ للضرائب مما يؤدي بدوره الى حرمان الجماعات 

 الترابية من مداخيل مهمة.

 و في هذا الصدد نرصد امكانيتين:

 ادية البشرية واملادية الالزمة لالدارة الضريبية الترابية من توفير الوسائل امل

 أجل تمكينها من تدبير ضرائبها الترابية.

 .االعتماد على مصالح الدولة من خالل وضع إطار تشاركي 

من املزايا التي يمكن رصدها للخيار االول أنه يعزز االستقاللية االدارية 

عيم استقالليتها املالية يبقى رهينا بالوسائل ن أثره على تدأللجماعات الترابية، إال 

البشرية واملادية التي ستوضع رهن اشارة االدارة الضريبية املحلية، خاصة من حيث 
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التكوين والوصول الى معلومات، السيما وأن لكل جماعة ميزانية خاصة بها، مما 

 يعني ضرورة توفر كل واحدة منها على إدارتها الضريبية الخاصة.

يادة عن تكلفة التدبير املرتفعة في إطار هذا الخيار، فإن تعدد املتدخلين فز    

يمكن أن يشكل عدة صعوبات للخاضعين للضريبة الذين سيتعين عليهم التعامل 

 مع عدة إدارات ضريبية فيما يخص نفس امللك أو نفس النشاط االقتصادي.

مكن من التحكم في املادة وبالتالي، من هنا تظهر أهمية الخيار الثاني الذي سي    

الخاضعة للضريبة وفي كلفة التدبير، وكذا تبسيط املساطر بالنسبة للخاضعين 

للضريبة عبر إحداث" شباك ضريبي وحيد". وبالفعل، يمكن ملصالح الدولة التي 

تتوفر على اليات تدبير جيدة التكفل بتدبير الجبايات املحلية التي تلتقي في الجوانب 

بايات الوطنية، ألن االمر يتعلق في نهاية املطاف بنفس املادة بنفس عديدة مع الج

 (57املادة الخاضعة وبنفس االشخاص للضريبة.)

تطوير املوارد الذاتية غير الجبائية من خالل تحسين مردودية  امالك  -ب

 الجماعات  الترابية

ئل يستدعي تدبير املمتلكات الترابية بشكل استراتيجي، البحث عن بدا    

للوضعية التي تعرفها املمتلكات الترابية، وذلك لتطوير هذه املمتلكات وجعلها 

تستجيب لحاجيات الجماعات الترابية، التي ينبغي أن تساهم في تنميتها باعتبارها 

موردا مهما لتمويل امليزانية الترابية، وبالتالي، يجب تحسين وضعية هذه املوارد 

 وتحيين القوانين املنظمة لها.

إذا كانت االمالك الترابية، تعد عنصرا تمويال أساسيا للميزانية بما تدره من    

موارد مالية، وبما توفره من رصيد عقاري إلنجاز مشاريع التنمية االقتصادية 

واالجتماعية، فإن هذه الثروة العقارية ينبغي االهتمام بها وتطوير طرق تدبيرها سواء 

 ناحية التدبيرية.من الناحية القانونية او من ال

 (:58و بالتالي، يقتض ي االمر التدابير التالية)
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  مراجعة النصوص القانونية املتعلقة بتدبير أمالك الدولة والجماعات

 الترابية قصد توحيدها في إطار موحد.

  مراجعة وتحيين النصوص املنظمة لألمالك العقارية ذات الطبيعة الخاصة

وأراض ي الكيش التي تعرف نقصا واضحا  كاألمالك الساللية وأمالك الحبوس

على مستوى التنظيم القانوني من حيث تركيبها وصالحيتها حتى تكون نتائجها 

 أكثر فعالية.

  تحديد نطاق أمالك الجماعات الترابية، باعتباره مسطرة إدارية تقوم بها

الجماعة بالنسبة ألمالكها العامة غير املحفظة وبشكل انفرادي واختياري، 

الى تبيان الحدود التقنية والقانونية للملك العام موضوع التحديد  تهدف

بدقة، وكذا من توضيح حقوق الشخص املعني املالك له، وأيضا حقوق الغير 

قصد تطهيره من جميع الحقوق العينية أو التحمالت العقارية التي يطالب بها 

 (59الغير بعد تحديده.)

( ، فقد اثبت تبني 60أحد الباحثين) إضافة الى ما سبق ذكره، وكما اشار له

االعالميات في مجال تدبير املمتلكات العقارية فعالية كبيرة، ويمكن أن نستشف هذا 

 االمر من خالل النتائج التي حققها ويمكن تحقيقها، و التي من أبرزها:

  الدقة والوضوح في الخريطة العقارية للجماعة، وذلك من خالل الرسم

 ر على الشاشة ويضم جميع االمالك.التخطيطي الذي يظه

  التعرف على الحالة املدنية للعقارات الجماعية، وذلك عن طريق تحديد

تاريخ اقتنائها وتاريخ تسجيلها بالسجالت العقارية وتاريخ تحفيظها وكذا 

 التعرف على كل التحمالت العقارية الواردة فيها.

 ت، وذلك نظرا لدقة التعرف على القوانين املنظمة لكل نوع من العقارا

 ضبطها وكذا التعرف على كل التصرفات املبرمة بشأنها.
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 الفقرة الثانية: صندوق التجهيز اجلماعي

وبدأت بدايته متواضعة ليتطور   1959نشأ  صندوق التجهيز الجماعي سنة   

ويصبح بمثابة بنك مخصص لتمويل مشاريع الجماعات الترابية  بصفته بنكا 

تاريخ احداثه بلغت تمويالته لفائدة الجماعات الترابية حوالي  عموميا . حيث مند

مشروعا تنمويا في مختلف امليادين التي  54000مليار درهم  و مكنت من تمويل  50

تدخل في اختصاصه ،علما أن صندوق التجهيز الجماعي بآليات األبناك و بجميع 

ت الترابية قصد حيث يقدم قروضا للجماع القوانين  التي تنظم هذا القطاع،

تحقيق مشاريعها سواء ا في مجال الطرق أو التجهيز أواإلنارة العمومية أو املساحات 

 الخضراء ...

ن التضامن بين الجماعات االقليمية موجدود في العديد من الدول العربية  إ   

 سنحاول دراسته  باملغرب.

الرسوم املشتركة يتميز بتواجد الضرائب و  ترابيةفالنظام املغربي للمالية ال

املتعلق بجبايات  الجماعات   47.06مابين الجماعات  التي تحدد من خالل القانون 

 (61املحلية . )

تحمل صفة  كما سبق والذكر على أن النظام املغربي  يتمن مؤسسة مهمة،

تساهم بفعالية في تمويل املشاريع املحلية ومواكبة  البرامج  مؤسسة تمويلية،

موية للجماعات الترابية .وكذا دعم مختلف املبادرات الرامية الى واملخططات التن

اعتماد آليات التخطيط االستراتيجي لضمان تنمية مندمجة ومستدامة  تتمش ى مع 

 البرامج الوطنية .

في اطار االنخراط في منظومة التنمية املستدامة قرر اللجوء الى تمويل نشاطه    

ر،الذي يوفر تمويالت تنافسية لفائدة عبر موارد  من قبل الصندوق األخض

الجماعات الترابية في الدول النامية ملساعدتها على الحد من انبعاثات الغازات 

من أجل تمكين عدد مهم من الجماعات من  الدفيئة والتأقلم مع املتغيرات املناخية.

االستفاذة من خدمات الصندوق  في هذا السياق تم احداث منتوج جديد بشروط 
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يلية  لفائدة الجماعات الترابية ذات املوارد املحدودة التي تعرف عجزا في تفض

 الولوج الى البنيات التحتية والخدمات االجتماعية االساسية.

يسهر صندوق التجهيز الجماعي على اعطاء دينامية للشركات التي عقدها مع    

فرص جديدة  املؤسسات دولية مختصة في تمويل القطاع العمومي املحلي و تطرير 

للتعاون من أجل تحسين خدماته لفائدة الجماعات الترابية ،حيث تم توقيع على 

 اتفاقيات شراكة مع كل من دكسيا األوروبية ومجموعة صندوق التوفير .

ويبقى صندوق التجهيز الجماعي يقدم نوعين من التمويل منها ما هم متعلق   

 ب:

شاريع االستثمارية للجماعات القروض :  وهي تمويالت موجهة لتمويل امل-

الترابية ،حيث بلغت نسبة االقتراض في تمويل االستثمارات االجمالية للجماعات 

  2017وتوضح األرقام املتعلقة بإنجازات الصندوق خالل  سنة  %22الترابية حوالي 

 املساهمة الفعالة لهده املؤسسة و املواكبة للجهود التنمية .

 2017منوحة من طرف الصندوق خالل سنة فبخصوص  حجم القروض امل

 %86،أي بزيادة قدرها  2016مليار درهم  سنة  3,1مليار درهم مقابل  5,5بلغت حوالى 

،وهذا ان دل انما يدل على الدور الفعال للقروض  ومكانتها في الرفع من تمويل 

ر درهم مليا 16املشاريع  التنموية  و مايأكد ذلك هي القيمة اإلجمالية التي وصلت 

(62.) 

خطوط االعتماد : هي اعتمادات موجهة  لتمويل البرامج التنمية للجماعات  -

تمكين الجماعات الترابية  2017 -2014الترابية ،حيث شهدت الفترة املمتدة مابين

مليار الدرهم ،بهدف عقلنة برمجة تمويل  17من اعتماد بقيمة اجمالية بلغت 

ن خاللها من  الجهود املبدولة  في تنويع وترشيد مشاريعها التنموية  و استفاذة  م

 العمليات التمويلية  وما نجم عنها من تحقيق مهم في نسب الفائدة .
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كخالصة يعمل هذا الصندوق على تطوير حكامته وتدبيره بهدف تحقيق       

 كلفة تمويلية بشكل يسمح يتقديم خدمات بنكية مشجعة وبأسعار فائدة منخفضة،

حسين مؤشراتها املالية و البنيوية و الرقي باملستوى و بآليات وشروط ويعمل على ت

 التمويل   في األسواق املالية الوطنية و الدولية باملوازات مع هذه التوجهات . 

خر على تطوير نظامه املعلوماتي من أجل تطويره  ومالئمته  مع و يحرص هو اآل   

زيز الحكامة و تبسيط املساطر و التحكم  أهدافه  االستراتيجية  الرامية أساسا الى تع

ة الى تعزيز في اآلجال و الرفع من آليات  املواكبة لفائدة الجماعات الترابية  باإلضاف

 نجاعة عمل الصندوق .

 خامتة :

ان االرتباط بين االستقالل املالي و التدخل املركزي في تدبير الشأن الترابي    

املركزية  سواء في جوانبها القانوني )ممارسة  يتجسد في اآلليات املتاحة للسلطات

رقابة متعددة األوجه ( أو املالي ) هيمنة التمويل املركزي وهو ما يؤثر بشكل مباشر في 

ممارسة الجماعات الترابية ملهامها األساسية املتمثلة في برمجة امليزانية و املشاريع 

 املرتبطة بها و تنفيدها .

قي ال يمكن تحقيق استقالل إداري، و بالتالي تبقى فبدون استقالل مالي حقي  

ممارسة الوحدات الترابية ملهامها و اختصاصاتها، رهينة تحقيق استقالل إداري و 

رهينة كذلك بتحقيق القدرة على التمويل مع الحرية في املبادرة و التدبير و اتخاد 

 القرار املالي .

هم تجليات مهام الجماعات ويعتبر الدور التنموي و التدخل االقتصادي أ 

 الترابية و قدرتها على تدبير الشؤون الترابية .

 نيتتمثل في تسيير و تدبير اآلالتي املهام االساسية للوحدات الالمركزية أخيرا،   

الترابي تتطلب استقالال ماليا متناسبا مع حجم وأهم هذه االختصاصات التي ترتبط 

ختلف مجاالتها وأهدافها وعناصرها. وتتعلق من جهة بتحقيق التنمية الترابية بم
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من جهة ثانية بهذا التدبير نفسه والذي يرتبط بشكل وثيق بالتدخل االقتصادي 

 للجماعات الترابية الذي أصبح جزءا أساسيا من السياسات الترابية.

   

 هوامش املقال:

 يوليو  29)  1432من شعبان  27صادر في  1-11-91الظهير الشريف رقم  -(1)

 5964، الجريدة الرسمية عدد 2011 ( ، الصادر بتنفيذ دستور اململكة املغربية2011

 (.2011يوليو 30)  1432مكرر بتاريخ شعبان 

الجهة  تنص "111.14من القانون التنظيمي املتعلق بالجات  3املادة  -(2)

جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل 

باعتباره تنظيما  إلداري واملالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، ا

 المركزيا يقوم على الجهوية املتقدمة".

من القانون التنظيمي املتعلق بالعمالت و األقاليم  تنص"لعمالة أو  2املادة  - 

و اإلقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية االعتبارية 

 االستقالل اإلداري و املالي. و تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة."

من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات تنص " تشكل الجماعات  2املادة -

أحد مستويايات التنظيم الترابي للملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام 

 االداري و املالي". ،تتمتع بالشخصية االعتبارية و االستقالل

محمد ملنور "مسالة توزيع االختصاصات بين الدولة والجماعات املحلية  -(3)

باملغرب" رسالة دبلوم الدراسات العليا املعمقة جامعة الحسن الثاني كلية العلوم 

 .69ص  2004-2003القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء سنة 

اللية القرار املالي للجماعات الترابية" دراسة يوسف البريه، "استق -(4)

تحليلية رسالة دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم 

 .2014-2013القانونية واالقتصادية واالجتماعية اكدال، السنة الجامعية 
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-(5)fatima  Zidouri L’autonomie Financeir Locale. Leurre au réalité 

. InRemald  on 83. Novembre décembre 2008 p :103. 

عيمور ابتسام، "نظام الوصاية اإلدارية ودورها في ديناميكية األقاليم"،  -(6)

مذكرة لنيل دبلوم املاجستير في القانون العام، جامعة قسطنطينية، كلية الحقوق 

 .9، ص 2013-2012الجزائر، السنة الجامعية 

مزروع"اإلدارة املحلية الالمركزية باملغرب" ، مطبعة  فاطمة السعيدي -(7)

 .238، ص2003النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 

عبد املجيد اسعد "التمويل الجبائي للتنمية املحلية"، منشورات املجلة -(8)

 .19املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد الثاني، ص

 (9) -Rhomari-(mostafa) « les reformes des finances Locales. Des 

paradoxes et des choix » In . Une. Administration plus proche des 

citoyens les éditions gucssous Rabat1990. P173 

رضا الحاج الحجوي، "إشكالية االستقالل املالي للجماعات املحلية -(10)

دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة الحسن األول، كلية العلوم  باملغرب"، رسالة

 .2009-2008القانونية واالقتصادية واالجتماعية سطات، السنة الجامعية 

محمد عالي ادبيا، "إشكالية االستقالل املالي للجماعات املحلية باملغرب - (11)

اقعية"، منشورات املجلة املغربية لإل  دارة املحلية والتنمية سلسلة نحو مقاربة أكثر و

 .31ص  2001، 29مواضيع الساعة، عدد 

 .25محمد عالي، مرجع سابق، ص  -(12)

(13) -Chevalier (Jean-pierre) :Budget autonome In Dictionnaire 

encyclopédique de finances publiques…OP cit.p.228. 
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اقع الرقابة (عبد اللطيف برحو، "مالية الجماعات املحلية ب14) ين و

ومتطلبات التنمية"، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة 

 .20، ص 2011سنة  70مواضيع الساعة، عدد: 

فتيحة بلمانية، "حكامة اإلنفاق املحلي ورهان التنمية باملغرب"، بحث -(15)

ام، جامعة محمد لنيل دبلوم املاستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن الع

الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي، السنة 

 .22.ص2009-2008الجامعية، 

اقع الرقابة -(16) عبد اللطيف برحو، "مالية الجماعات املحلية بين و

ومتطلبات التنمية"، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة 

 .284، ص 2016، الطبعة الثانية، سنة 97ساعة عدد: مواضيع ال

محمد عالي ادبيا،"إشكالية االستقالل املالي للجماعات املحلية  باملغرب، -(17)

كلية العلوم  -عين الشق-أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني

 2001-2000ية القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامع

 .33ص

( 2009فبراير  18) 1430صفر  22بتاريخ  02-09-1الظهير الشريف رقم - (18)

املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها  45.08بتنفيذ القانون رقم 

 .545( ص: 2009فبراير  23) 1430صفر  27، 5711الجريدة الرسمية عدد 

الجماعة الحضرية  -ريع الترابية للتنميةطارق السائب، "تمويل املشا-(19)

" رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة عبد املالك -طنجة نموذجا

السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة، السنة الجامعية 

 .27ص  2012-2013
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"، سلسلة كريم لحرش، "تدبير مالية الجماعات املحلية باملغرب-(20)

بريس الرباط، ص -، مطبعة طوب2011الالمركزية واإلدارة املحلية"، الطبعة الثانية 

11. 

 .33كريم لحرش، مرجع سابق ص -(21)

مونعيم لحريري، "التدبير املالي املحلي ورهان التنمية"، رسالة لنيل دبلوم -(22)

الخامس  املاستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن العام، جامعة محمد

السويس ي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية 

 .52ص 2007-2008

املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات الترابية  45.08من القانون  16املادة -(23) 

 ومجموعاتها.

بوتد غارت شفيق، "دور املنتخب في صناعة القرار املحلي، القرار املالي -(24)

، رسالة لنيل دبلوم 2009-2003ذجا، دراسة حالة الجماعة الحضرية مراكش نمو 

 .35املاستر في القانون العام، جامعة 

 .40عبد اللطيف بورحو ،مرجع سابق ص - (25)

سعيد جفري، "تدبير املالية العمومية باملغرب"، مطبعة اماكراف -( 26)

 .136الطبعة األولى، توزيع مكتبة الرشاد سطات، ص 

رشيد بودي، "االستقالل املالي للجماعات املحلية على ضوء تطبيق - (27)

الفصل بين اآلمر بالصرف واملحاسبين العموميين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات 

العليا املعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، 

 .44، ص2002-2001السنة الجامعية 

امليثاق الجماعي الجديد )نحو حكامة محلية لجماعة كريم لحرش، "-(28)

الغد( سلسلة الالمركزية واإلدارة الترابية، مطبعة طوب بريس الطبعة الثالثة 

 .141، الرباط، ص 2012
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جمال العماري، "الرقابة على أنشطة الجماعات الترابية املحلية"، -(29)

 .2011مطبعة األمنية الرباط، الطبعة االولى

"، 47.06حجوب الدربالي، "النظام الجبائي املحلي على ضوء قانون امل- (30)

رسالة لنيل دبلوم املاستر قانون، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

 .38، ص2008-2007واالقتصادية واالجتماعية السويس ي ، السنة الجامعية 

اقع ومت -(31) طلبات الحكامة، سناء حمرالراس،"التدبير املالي بين اكراهات الو

اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية 

 .37،ص 2017-2016واالقتصادية واالجتماعية سال، السنة الجامعية  

املتعلق بالعماالت  112.14من القانون التنظيمي رقم  167املادة -(32)

 واألقاليم.

الل املالي للجماعات الترابية بين مضامين محمد حيمود، "االستق- -(33)

وانتظارات التنزيل التشريعي، أشغال األيام املغاربية العاشرة للقانون  2011دستور 

ابريل، مطبعة املعارف  18-17املنظمة من طرف شبكة الحقوقيين املغاربيين، يومي 

 . 53الجديدة، الرباط، ص

(34) -ritoires dans la Amal Mecharfi Les collectivités ter

constitution marocaine actes des Xéme journées Maghrebines de droit 

(17-18 Avril 2015) Publié avec le concours de la fondation Hanns seidel 

P .95  

احمد اجعون، "مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية، - (35)

ة للقانون املنظمة من طرف، شبكة الحقوقيين أشغال األيام املغاربية العاشر 

 .43، ص 2015، ابريل، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 18-17املغاربيين، يومي 

 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  -(36)

 املتعلق بالجهات. 111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  (
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يوليوز  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85م ظهير الشريف رق -(37)

 . املتعلق بالجماعات 113.14( بتنفيد القانون التنظيمي رقم 2015

( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.84ظهير شريف رقم  (38)

 املتعلق بالعماالت و األقاليم. 112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

ساسبا الخصوصية املرفق بمشروع قانون املالية برسم تقرير حول الح-(39)

 .20،ص  2019سنة 

 2016سعيد جفري ،الجماعات الترابية باملغرب ،مكتبة الرشاد ،طبعة .-(40)

 . 7،سطات ،ص 

تقرير حول الحساسبات الخصوصية املرفق بمشروع قانون املالية برسم -(41)

 .21،ص 2019سنة 

وصية، املرفق بمشروع قانون مالية سنة تقرير حول الحسابات الخص -(42)

2019. 

(43)-http://article19.ma  على  01/08/2019تم االطالع على املوقع بتاريخ

 .بعد الزوال   14:30الساعة:

 . http://article19.maنفس املوقع، -(44)

  http://article19.maفس املوقع،ن -(45)

اقع الرقابة و  - -(46) عبد اللطيف برحو ،مالية الجماعات املحلية بين و

متطلبات التنمية ،منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية ،سلسلة 

 .277،ص  2016،الطبعة الثانية ، سنة  97مواضيع الساعة ،عدد 

عبدالعزيز اشرقي ،الجماعات الترابية اآلفاق املستقبيلة و تحديات  -(47)

 .176،ص  2016التنمية املستدامة ،مطبعة النجاح الجديدة ،طبعة 

http://article19.ma/
http://article19.ma/
http://article19.ma/
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محمد سالم القاسمي، تقييم االستقالل املالي للجماعات الترابية في -(48)

املاستر، جامعة محمد  ضوء املقتضيات التشريعية والتنظيمية، رسالة لنيل دبلوم

،ص 2016-2015الخامس، كلية العلوم القانونية واالجتماعية، أكدال الرباط، 

161. 

(49)- -http://www.pncl.gov.ma  البوابة الوطنية للجماعات الترابية  تم

 .بعد الزوال   16:17على الساعة  07/08/2018االطالع بتاريخ  

أبريل  30و  29بالصخيرات، يومي املناظرة الوطنية حول الجبايات -(50)

  http://www.maroc.ma.تقرير منشور على املوقع االلكتروني 2013

محمد سالم القاسمي، تقييم االستقالل املالي للجماعات الترابية في  -(51)

 .162ضوء املقتضيات التشريعية والتنظيمية، م.س، ص 

ري، أهمية التواصل في تدبير الضريبة، منشورات املجلة محمد شكي-(52)

 .61، ص 43،2002املغربية لالدارة املحلية والتنمية، العدد 

(53) -: les finances Publiques en  Aurent Guihery et Jan Werner

Allemagne.Quelles réformes ?Revue d’OFCE N 24.2005/3 p 399 أورده

 . 163 ، صمحمد سالم القاسمي، م.س

حسب تقرير حول الجهوية املتقدمة، الكتاب االول، التصور العام، -(54) 

 .2011لجهوية ،اململكة املغلربية اللجنة االستشارية حول ا

 .163، ص مرجع سابقمحمد سالم القاسمي، -(55)

اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، دراسة عن الجهوية -(56)

 .154،ص 2011واالجتماعية،سنة  والتنمية االقتصادية

 .156تقرير اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، م.س، ص  -(57)

http://www.maroc.ma/
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كمال رابح، إشكالية تدبير وحماية االمالك العمومية للدولة والجماعات  -(58)

املحليةـ رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة عبد املالك السعدي، 

 .151، ص 2008-2007طنجة، السنة الجامعية كلية الحقوق 

 .168، صمرجع سابقحمد سالم القاسمي، م-(59)

 .168مرجع سابق،ص:محمد سالم القاسمي، -(60)

املحجوب الدربالي ،جبايات الجماعات الترابية :دراسة تحليلية في ضوء - -(61)

عة املعارف تقرير املجلس األعلى للحسابات وآخر اجتهادات القضاء االداري ، مطب

 .6، ص  2016الجديدة ،الرباط ،سنة 

 .143،ص  2015بات برسم  سنة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسا- -(62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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  محيد مالحذ.                   

 تدبري املخاطرماسرت األمن وباحث يف   

 سطات احلقوق، جامعة احلسن األولكلية 

 
   

 

 

 مقدمة:

يعتبر األمن مطلب رئيس ي لكل املجتمعات، فال يمكن أن تتحقق التنمية )في     

 شتى املجاالت(، أو باألحرى ال تستمر الحياة  في ظل غياب األمن.

االمن  ب على االستقالل تم اإلعالن امللكي عن تأسيسغداة حصول املغر و 

، كمؤسسة عمومية أمنية تتجسد مهمتها الرئيسية في 1956ماي  16الوطني في 

استقراره، و السهر على حماية  ضمان أمن األشخاص، و الدفاع عن وحدة الوطن و

 في اطار دولة الحق و القانون. 277املؤسسات

تطورا فت املديرية العامة لألمن الوطني و في عهد امللك محمد السادس عر 

، باعتمادها على عدة استراتيجيات، التي تتجلى في ملحوظا على جميع املستويات

اد على سياسة التواصل و االنفتاح، و سياسة االعتمقوق االنسان، و احترام مبادئ ح

فرق  ، و كذا خلقاملواطنات تجويد الخدمات األمنية املقدمة للمواطنين و ، و القرب

                                                           
، يونيو 17ملواطن و املؤسسات" افتتاحية مجلة الشرطة ) تصدرها املديرية العامة لألمن الوطني(، العدد مقال " في خدمة الوطن و ا  277

 .3، ص 2016
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للتدخالت امليدانية بالشارع العام التي تستجيب للنداءات املواطنين ، اضافة الى 

فرق و مجموعات متخصصة في مكافحة االرهاب و االجرام املنظم و العصابات ، 

  عالوة على تحديث مباني اإلدارات املركزية و الالممركزة.

و السالم للمجتمع، و  و نظرا ملا يلعبه األمن من أدوار مهمة في تحقيق االمن

صادق مجلس الحكومة، على ، استقراره لدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه و ا

بالنظام األساس ي الجديد الخاص بموظفي  املتعلق، 2.19.429مشروع املرسوم رقم 

 ، أي بأثر رجعي، و 2019، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير األمن الوطني

 .2019ماي  27في  6781رسمية عدد صدر بالجريدة ال

التي ما فتئ جاللته يؤكد على  ،في سياق التعليمات امللكيةهذا املرسوم  يأتيو 

ضرورة مد رجال االمن باملوارد البشرية و اللوجستيكية، و تحسين وضعيتهم 

 االجتماعية و املادية الالزمة ليقوموا بمهامهم على الوجه املطلوب.

القراءة، تحليل مضامين املرسوم، والتعرف على مدى و نسعى من خالل هذه 

 استجابة املرسوم لتطلعات موظفي األمن الوطني.

( مادة موزعة على خمسة 41و بالرجوع الى مقتضيات املرسوم نجده يتكون من )

الباب الثاني  –( لى الشكل التالي : الباب األول )مقتضيات عامة( أبواب، ع5)

الباب  –التوظيف و التكوين و الترقي ( لباب الثالث )ا –األسالك و الدرجات ( )

اقبة الطبية (. –الرابع ) نظام التعويضات (   الباب الخامس ) تدابير خاصة باملر

تسلسل خصوص، ترتيب االسالك و الدرجات و ويحدد هذا املرسوم على ال

الخاصة االرقام االستداللية، و شروط التوظيف، و الترقية ، و كذا نظام التعويضات 

 .278بموظفي األمن الوطني
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 : املستجدات ايل جاء هبا املرسوم اجلديدأوال

يتبن لنا من خالل استقراء مختلف نصوص املرسوم أنه جاء بمجموعة من  

املستجدات من قبيل الرفع من األرقام االستداللية ملوظفي الشرطة الذين ينتمون 

، كما 279درجات حاملي الزي الرسميللزي الرسمي و املدني ، و كذا تغيير اسماء بعض 

 جاء في الجدول التالي:

 الدرجات السابقة الدرجات الجديدة

 درجة قائد أمن

 درجة قائد أمن

 درجة قائد أمن إقليمي

 درجة قائد هيئة

 درجة قائد هيئة ممتاز

 درجة مالزم شرطة

 درجة قبطان شرطة 

 درجة رائد شرطة

 درجة عقيد مالزم

 درجة عقيد

 

 احث()انجاز الب

و فيما يخص الترقي في الدرجة ، فقد تمت اعادة النظر في مدة االقدمية املطلوبة 

للترقي في بعض الدرجات ، إذ اصبح الترقي من درجة الى درجة في بعض الدرجات 

مارس  26سنوات كما كان في مرسوم  6سنوات من الخدمة الفعلية ، بدل  5يتطلب 

 : 281، في الحاالت التالية2010280

 دم شرطة الى مقدم شرطة رئيس؛من مق

                                                           
املتعلق بالنظام األساس ي الجديد الخاص بموظفي  2.19.429 من من املرسوم رقم 01، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3انظر في هذا الشأن املواد   279

 األمن الوطني.

( بشأن النظام االساس ي الخاص بموظفي االمن الوطني، الصادر 2010مارس  26)  1431ربيع االخر  9صادر في  2.10.85مرسوم رقم   280

 .2010ابريل  12وافق ل ربيع االخر امل 26بتاريخ  5829في الجريدة الرسمية عدد 

 املتعلق بالنظام األساس ي الجديد الخاص بموظفي األمن الوطني. 2.19.429 ( من املرسوم رقم28انظر املادة )  281
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 من مقدم شرطة رئيس الى ضابط امن؛

 من ضابط امن ممتاز الى درجة قائد أمن؛ 

 من درجة قائد أمن الى درجة قائد أمن ممتاز؛ 

 من درجة قائد أمن ممتاز الى قائد أمن اقليمي؛ 

 من درجة قائد أمن اقليمي الى درجة قائد هيئة؛ 

 ئد هيئة ممتاز؛من درجة قائد هيئة الى قا 

 من درجة مفتش شرطة ممتاز الى درجة ضابط شرطة؛ 

 من ضابط شرطة ممتاز الى درجة عميد شرطة؛ 

 من درجة عميد شرطة ممتاز الى درجة عميد شرطة إقليمي؛ 

اقب عام؛   من درجة عميد شرطة إقليمي الى درجة مر

اقب عام الى درجة والي أمن.   من درجة مر

التي جاء بها املرسوم، اضافة بعض الشواهد و الدبلومات و من ابرز املستجدات 

التي لم يكن منصوص عليها في املرسوم السابق الجتياز مباراة ضباط االمن و ضباط 

الشرطة، بحيث أصبح من حق املرشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي 

لتحضير املسلمة من احدى الثانويات التأهيلية، أو مؤسسات التكوين املؤهلة 

شهادة التقني العالي. و كذا املرشحين الحاصلين على دبلوم التقني املتخصص املسلم 

و مباراة  282من احدى مؤسسات التكوين املنهي، من اجتياز مباراة ضباط األمن

 .283ضباط الشرطة
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كما اصبح من حق ضباط األمن الذين قضوا ست سنوات من الخدمة 

و الحاصلين على االجازة املهنية ، من الترشح  الفعلية، و ضباط األمن املمتازين ،

 ملباراة عمداء الشرطة.

و ألول مرة في تاريخ املديرية العامة لألمن الوطني يتم التنصيص على تنظيم 

  -كلما اقتضت حاجة املصلحة ذلك  -مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز 

ادة مهندس الدولة او شهادة وهي مباراة تفتح في وجه املرشحين الحاصلين على شه

مهندس معماري، أو الدكتوراه في الطب أو طب االسنان أو الصيدلة او الطب 

 .284البيطري، أو الدكتوراه في علم االحياء او الفيزياء او الكيمياء

كلما دعت الضرورة الى  -هذا الى جانب منح املشرع للمدير العام لألمن الوطني 

رة في أسالك الشرطة في حدود حصرها املشرع في ثالثة امكانية التوظيف مباش -ذلك 

في املائة في املناصب املخصصة لسلكي حراس االمن و مفتش ي الشرطة، و خمسة في 

املائة بالنسبة ألسالك ضباط االمن و ضباط الشرطة و عمداء الشرطة و عمداء 

 .285الشرطة املمتازين

رسوم الجديد ، في سنة اما مدة التكوين لرجال الشرطة تم تحديدها في امل

بالنسبة لحراس االمن و مفتش ي الشرطة و ضباط االمن و ضباط الشرطة و عمداء 

. مع استفادة موظفو االمن 286الشرطة املمتازين، و سنتين بالنسبة لعمداء الشرطة

 .287الوطني ، من دورات للتكوين املستمر و املتخصص

أصبح يستفيد موظفو كما شمل هذا املرسوم اصالح نظام التعويضات، حيث 

الشرطة من تعويض عن املهام، و تعويض عن األخطار، و تعويض عن السكن تحدد 

. و يستفيد كذلك موظفو األمن الوطني املعينون باملديرية العامة 288مقاديرها شهريا
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اقبة التراب الوطني ملزاولة املسؤوليات من تعويضات عن  لألمن الوطني و مديرية مر

 .289اديرها شهريااملسؤولية تحدد مق

( من املرسوم يتبين لنا ان املوظفون املنتمون لألطر 37وبالرجوع للمادة )

اقبة  املشتركة بين الوزارات، يدمجون باملديرية العامة لألمن الوطني و بمديرية مر

. و تخضع كل فئة من 290التراب الوطني، في اسالك ودرجات موظفي األمن الوطني

( بعد ادماجهم لفترة التكوين باملعهد امللكي للشرطة 37ادة )الفئات املشار اليها في امل

أو بأحد املراكز التابعة له، و تحدد مدة هذا التكوين و كيفيات تنظيمه بقرار املدير 

. و يتم ادماجهم، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ 291العامة لألمن الوطني

 .292دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ

 لقطاع الشرطة  : شروط الولوجثانيا

شمل هذا املرسوم شروط خاصة للتوظيف في سلك الشرطة، و اخرى عامة 

، فحسب املادة 1.58008293من الظهير الشريف رقم  21منصوص عليها في الفصل 

( من املرسوم تفتح مباراة حراس األمن في وجه املرشحين الحاصلين على شهادة 11)

ا طبقا للمقتضيات التنظيمية الحاري بها الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها له

 العمل. 

و تفتح مباراة مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي 

في وجه املرشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين، على األقل من الدراسات الجامعية 

التنظيمية العامة أو الدراسات الجامعية املهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات 
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الجاري بها العمل. و كذا حراس االمن الذين قضوا ست سنوات، على االقل، من 

 .294الخدمة الفعلية بهذه الصفة

عن طريق مبارتين  296و ضباط الشرطة 295و يوظف أو يعين كذلك ضباط األمن

مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه املرشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات 

مة أو دبلوم الدراسات الجامعية املهنية أو ما يعادلهما طبقا الجامعية العا

للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. واملرشحين الحاصلين على شهادة التقني 

العالي املسلمة من احدى الثانويات التأهيلية، أو مؤسسات التكوين املؤهلة لتحضير 

ى دبلوم التقني املتخصص املسلم شهادة التقني العالي. و كذا املرشحين الحاصلين عل

 من احدى مؤسسات التكوين املنهي.

كما يجتاز هذه املباراة املقدمين الذين قضوا ست سنوات، على االقل، من 

. و 297الخدمة الفعلية بهذه الصفة، و املقدمين الرؤساء بالنسبة لضباط األمن

علية بهذه مفتش ي الشرطة الذين قضوا ست سنوات، على االقل، من الخدمة الف

 .298الصفة، و مفتش ي الشرطة املمتازين بالنسبة لضباط الشرطة

( يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين 15و حسب املادة )

مستقلتين تفتحان في وجه الحاصلين على شهادة اإلجازة أو االجازة في الدراسات 

 قانونية و االقتصاديةاالساسية أو االجازة املهنية املسلمة من طرف كليات العلوم ال

و االجتماعية أو ما يعادلهما. عالوة على ضباط الشرطة و ضباط األمن الذين قضوا 

ست سنوات، على األقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، و ضباط الشرطة 

 املمتازين، و ضباط االمن املمتازين.
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قتضت حاجة ( يمكن للمديرية العامة لألمن الوطني ، كلما ا16وحسب املادة )

املصلحة ذلك ، تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز ، وتفتح هذه 

املباراة في وجه املرشحين الحاصلين على شهادة مهندس الدولة او شهادة مهندس 

معماري او شهادة معترف بمعادلتها لها ، الدكتوراه في الطب أو طب االسنان أو 

ء دة معترف بمعادلتها لها ، الدكتوراه في علم االحياالصيدلة او الطب البيطري او شها

 او الفيزياء او الكيمياء او شهادة معترف بمعادلتها لها.

فضال عن شروط الحصول على الشواهد العلمية ، هناك شروط خاصة يجب 

ان تتوفر في كل مرشح الجتياز مباراة الشرطة ، و هي نفس الشروط املنصوص عليها 

 (.16في مادته ) 2010مارس  26في مرسوم 

( من املرسوم الجديد في السن ، اذ يجب 18و تتجلى هذه الشروط حسب املادة )

ة، سنة على األكثر عند تاريخ إجراء املبارا 30سنة على االقل، و  21ان يبلغ من العمر 

كل مرشح يريد اجتياز مباراة حراس األمن وضباط األمن و مفتش ي الشرطة و ضباط 

ة سنة على االكثر عند تاريخ إجراء املباراة بالنسب 35سنة على األقل و  21الشرطة. و 

لعمداء الشرطة. و في القدرات البدنية و النفسية ، حيث يخضع املرشحين لفحص 

طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى املديرية العامة لألمن الوطني 

 التي ستناط بهم.يثبت قدرتهم البدنية و النفسية على القيام باملهام 

 0.5كما يجب ان يتوفر املرشح على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس عن بعد 

أمتار. و على قوة بصرية يبلغ مجموعها  5متر، و على سماع صوت عال على بعد 

على االقل، من غير استعمال نظارات او عدسات أو اية وسيلة يمكنها رفع 15/10

بالنسبة للعينين و  20/10قص ى للقوة البصرية في القوة البصرية، و يحدد املقدار اال

متر على االقل من الطول من غير  1.73بالنسبة لكل عين ، مع توفره على  10/10

على االقل  1.70انتعال أحذية، بالنسبة لحراس االمن و ضباط االمن الذكور، و 
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لإلناث  بالنسبة 1.67بالنسبة ملفتش ي الشرطة و ضباط الشرطة و عمداء الشرطة، و 

 . 299في جميع الدرجات

في حاالت  -و في هذا اإلطار يمكن للمدير العام لألمن الوطني مخالفة الشروط 

لطول و القوة البصرية لفائدة بعض املرشحات و املرشحين املتعلقة با -استثنائية 

 املدعوين ملزاولة مهام خاصة.

ا بمرض و عاهة و ال يقبل للعمل في صفوف االمن الوطني كل مرشح يكون مصاب

تضعف قدرته البدنية او تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي 

 بالليل و النهار.

(، على ان رجل الشرطة يجب أن يلتزم كتابة بالبقاء في 18و تنص كذلك املادة ) 

( سنوات ابتداءا 8خدمة مصالح املديرية العامة لألمن الوطني ملدة ال تقل عن ثمان )

ريخ التوظيف . و في حالة االخالل بهذا االلتزام يجب على رجل الشرطة ارجاع من تا

لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع املبالغ و الرواتب التي استفاد منها خالل 

( عن كل سنة أو جزء من سنة من 8/1فترات التكوين ، اضافة الى نسبة الثمن )

 الخدمة غير املنجزة.

( يعفى من رد املبالغ و الرواتب اعاله 18ة من املادة )و حسب الفقرة االخير 

 املوظف الذي تم وضع حد ملهامه من قبل االدارة.

( على ان الناجحين 21و بالرجوع الى مقتضيات املرسوم نجده ينص في املادة )

بصفة نهائية يخضعون لتكوين اساس ي باملعهد امللكي للشرطة و املدارس التابعة له، 

كوينات نظرية و اخرى تطبيقية، تحدد برامجها و كيفيات تنظيمها ينظم في شكل ت

 بقرار للمدير العام لألمن الوطني.
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 :خامتة

نستنتج مما سبق ان املرسوم الجديد استجاب لتطلعات موظفي االمن الوطني 

من خالل ادراجه رزمة من املستجدات من خالل وضع ارقام استداللية جديدة تم 

الساللم ، و كذا تغيير بعض اسماء حاملي الزي الرسمي ، ناهيك من خاللها الرفع من 

( سنوات 5( سنوات الى خمس )6عن نظام الترقية بحيث تم تقليص مدة الترقية من )

في عدة درجات ، فضال على الرفع من التعويضات بالنسبة للموظفين خصوصا 

 املسؤولية.التعويضات عن املهام و االعباء و عن األخطار و عن السكن و عن 

هذا الى جانب السماح للموظفين التابعين للمديرية العامة لألمن الوطني، 

ية و االقتصادية و االجتماعية، الحاملين لإلجازة املهنية من كليات العلوم القانون

كذا ضباط األمن الذين قضوا ست سنوات من الخدمة الفعلية و ضباط االمن و 

 الشرطة. املمتازون من اجتياز مباراة عمداء

و كذلك موظفو االمن الوطني الحاصلين على شهادة التقني العالي املسلمة من 

احدى الثانويات التأهيلية، أو مؤسسات التكوين املؤهلة لتحضير شهادة التقني 

العالي. و الحاصلين على دبلوم التقني املتخصص املسلم من احدى مؤسسات 

 ألمن و مباراة ضباط الشرطة.التكوين املنهي، من اجتياز مباراة ضباط ا

وبالتالي فقد لقي هذا املرسوم استحسانا من قبل اسرة االمن الوطني، لكونه 

اهتم بالجانب املادي و املنهي للشرطي، الش يء الذي سيزيد من تحفيز رجال الشرطة 

تشجيعهم على القيام بمهامهم على احسن وجه و التصدي لكل الجرائم خصوصا و 

 ة املنظمة.االرهاب و الجريم

 

 

 تم بحمد هللا
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 سفيان شاوشذ.                   

 باحث مباسرت قضاء األسرة بكلية

 الشريعة بفاس 

 
   

 

 

 مقدمة:

 ،األسرة مدونة ابه جاءت املستجدات التي أهم ينب من للشقاق التطليق يعتبر     

 لتصبح، 97إلى  94فيما يخص إنها العالقة الزوجية، والتي نظمتها في املواد من 

في سلوك مساطر التطليق األخرى،  تفلح لم إذا للزوجة، املالذ بمثابة الشقاق مسطرة

 الت الصلحية،املحاو  نجاح عدم بمجرد إذ العناء، كبير  تكلفها ال  املسطرة فهذه

بتطليقها. وهو ما يبرر االرتفاع املهول لحاالت  تقوم املحكمة طلبها على وإصرارها

 التطليق للشقاق.

وبالرغم من أن هذه املسطرة لم تنظم إال في أربع مواد، فإنها تبقى من أهم    

 املواضيع األسرية أهمية، نظرا للطلبات املتزايدة عليها من وقت دخول مدونة األسرة

لكن األهمية الكبرى، تبرز أكثر بعد انحالل العالقة حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، 

الزوجية، إذ تغدو املستحقات املحكوم بها لفائدة الزوجة؛ السبيل الفريد لجبر 

 الضرر املادي و املعنوي الناتج عن فك عرى الزوجية.
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تي تنص على أنه: من م أ ال 97والحكم بهذه املستحقات، يجد سنده في املادة    

"في حالة تعذر اإلصالح و استمرار الشقاق تثبت املحكمة ذلك في محضر وتحكم 

، مراعية مسؤولية كل من الزوجين 85و  84و  83بالتطليق و املستحقات طبقا للمواد 

 عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على املسؤول لفائدة الزوج اآلخر".

رض حديثنا عن مستحقات الزوجة،  أن نلقي  الضوء هكذا سنحاول في مع  

، التي حاول من خاللها املشرع أن يعد مشموالت مستحقات الزوجة، 84على املادة  

مرتكزين أساسا على العمل القضائي بمحكمة فاس، وهو يفصل في منازعات مؤخر 

 الصداق، ونفقة الزوجية في حالة اإلمساك عن النفقة خالل فترة الشقاق بين

 الزوجين، ثم نفقة و سكن املطلقة أثناء فترة العدة الذي يقع بائنا في هذا النوع من

 التطليق، على أن نتابع اجتهاد محكمة النقض، فيما يتعلق بحق  الزوجة في املتعة. 

بناء على ما سبق، يمكن أن نتساءل عن مدى قدرة العمل القضائي على   

لشقاق من حيث آثاره على حقوق الزوجة، استيعاب التميز الذي يعرفه التطليق ل

 خاصة إذا مورس من طرفها؟

املحور األول:  هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل مناقشة املحاور اآلتية:  

ث: املحور الثال، املحور الثاني: املنازعة في نفقة الزوجية، املنازعة في كالئ الصداق

: املنازعة طليق للشقاق، املحور الرابعفترة العدة في ضوء التالنفقة و السكن أثناء 

 في متعة الزوجة على ضوء التطليق للشقاق

 احملور األول: املنازعة يف كالئ الصداق

نجد الصداق املؤخر،  84من مستحقات الزوجة املنصوص عليها في املادة    

 حيث تنص على أنه: "تشمل مستحقات الزوجة الصداق املؤخر إن وجد"
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إلى الحاالت التي تستحق الزوجة الصداق كله أو نصفه،  32وتشير املادة    

والحاالت التي ال تستحق فيها الصداق قبل البناء، فتستحق الصداق كله بالبناء أو 

 . 300املوت قبله، وتستحق نصفه إذا وقع الطالق قبل البناء.."

ومن خالل ما يتبين من العمل القضائي فيما يتعلق بمؤخر الصداق، أن    

ي يستند إلى رسم الصداق ليتحقق من وجوده من عدمه، ويميز فيما إذا وقع القاض 

 الطالق أو التطليق قبل البناء أو بعده.

فإذا وقع الطالق أو التطليق بعد البناء تستحق الزوجة كامل الصداق    

املؤخر، إذ جاء في حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس حكم صادر بتاريخ 

13\11\2017  : 

.. وحيث بالرجوع على عقد الزواج يتبين بأن املدعى عليه الزال مدينا بكالئ "

درهم(، وحيث إنه في غياب ما يثبت أدائه للمبلغ املذكور فإنه  5000صداق قدره )

 301يتعين الحكم عليه بذلك.."

 ويالحظ من الحكم أعاله أن للزوج أن ينازع في كالئ الصداق، وإذا ادعى أدائه   

 ثبت أدائه بجميع الوسائل املقررة شرعا و قانونا، وإال فإن املحكمة تحكمفعليه أن ي

 به تلقائيا بمجرد اطالعها عليه من خالل رسم الصداق و الوثائق املصاحبة للملف.

أما إذا وقع الطالق أو التطليق قبل البناء فإن القاض ي يحكم للزوجة بنصف    

ت قد حازته كامال تلزمها املحكمة برد مؤخر الصداق إن وجد، و في حالة ما إذا كان

 من م أ. 32نصفه إلى طليقها استنادا إلى الفقرة الثانية من املادة 

في هذا الصدد نجد حكما صادر عن نفس املحكمة وفي نفس التاريخ، جاء فيه:    

"..وحيث إن فك عصمة الزوجية طالقا أو تطليقا قبل البناء ال يوجب للزوجة سوى 

                                                           
  300من مدونة األسرة 32ينظر المادة  
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وملا كانت قد حازت جميعه مقدما فإنها تضحى ملزمة بتمكين نصف الصداق، 

 302مفارقها من نصفه..".

 احملور الثاين: املنازعة يف نفقة الزوجية 

 أن نفقة الزوجة تجب على زوجها 194من املقرر قانونا من خالل م أ في املادة    

 بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

بما أن وجوب النفقة للزوجة مقرر بحكم القانون وال يرتبط بمطالبتها به، و    

استحقاق الزوجة للنفقة من التاريخ الذي وجبت فيه قانونا،  196لذلك قررت املادة 

فال تسقط بالتقادم و ال بسكوت الزوجة عن املطالبة بها، ولذلك يحق لها أن تطالبه 

وقررت املادة في نهايتها أن الزوجة املحكوم عليها بنفقتها من تاريخ إمساكه عن أدائها، 

بالرجوع إلى بيت الزوجية إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم تسقط نفقتها عن املدة 

  303املوالية لهذا االمتناع.

وباستقراء العمل القضائي املغربي يتبين أنه لم يخرج عن هذه املقتضيات،    

ستفاد معه أن املحكمة ال تحكم حيث يبت فيها كلما طلبت الزوجة ذلك، مما ي

ة بالنفقة للزوجية في حالة الطالق أو التطليق من تلقاء نفسها، على اعتبار أنها خارج

، وإنما تبت فيها بناء على طلب الزوجة، وهنا تثار منازعات 84عن مشموالت املادة 

بيت  كثيرة بين الزوجين حولها في حالة إمساك الزوج عن النفقة أو خروج الزوجة من

يف الزوجية في أوقات الشقاق بينهما، وقد ينازعها الزوج في طلبها و قد ال ينازعها، فك

 يفصل القضاء املغربي في هذه املنازعات؟

ففي حالة عدم املنازعة نورد حكما أصدرته املحكمة االبتدائية بفاس، جاء    

يها منذ فيه: "..وحيث أفادت املدعية بأن املدعى عليه أمسك عن اإلنفاق عل

األمر الذي لم يكن محل منازعة من طرف املدعى عليه من خالل مذكرته  2017\4\1

التعقيبية و بالتالي تستحق نفقتها ابتداء من نفس التاريخ إلى غاية سقوطها 
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شرعا..وحيث أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة و العالج وما يعتبر من الضروريات 

وسط واالعتدال و دخل امللزم بها ومستوى األسعار عرفا وعادة ويراعى في تقديرها الت

والظروف املعيشية وأخذا بعين االعتبار للعناصر أعاله مما يكون معه طلب املدعية 

 304ويتعين االستجابة إليه حسبما سيرد بمنطوق الحكم ..".

وهناك حكم أصدرته نفس املحكمة أعاله، بنفس التاريخ،  يتضمن منازعة    

للزوجية جاء فيه: "..وحيث إن املدعي نازع زوجته تاريخ مغادرة حول طلب النفقة 

و ليس  2017بيت الزوجية و التوقف عن اإلنفاق موضحا أن تاريخ مغادرتها هو يناير 

،        وأمام انتفاء الحجة املؤيدة ألي من االدعاءين يبقى القول قول 2016مارس 

اعدة حوز الزوج زوجته و الزوج بيمينه بخصوص املدة الخالفية الستصحاب ق

النفقة عليها، وعلى قاعدة النكول، مع الحكم عليه بأدائه لها نفقتها دون يمين عن 

املدة الالحقة و إلى حين سقوط الفرض عنه  شرعا..وحيث إنه استنادا من املحكمة 

من املدونة ارتأت حصر مبلغ النفقة في القدر  189لعناصر التقدير املسطورة في املادة 

 305وارد الحقا بمنطوق الحكم.."ال

إذن يمكن أن نستخلص من هذه األحكام بعض النتائج فيما يتعلق باملنازعة     

 في النفقة الزوجية:

 تبث املحكمة في النفقة للزوجية بناء على صاحب الحق، وهي الزوجة 

  في حالة وجود املنازعة، ولم تثبت الطالبة تاريخ اإلمساك يبقى القول قول

اقعة  الزوج مع تطبيق قاعدة اليمين و النكول، وفي حالة إثبات الزوجة و

اإلمساك أو الخروج من بيت الزوجية فالقول قولها بيمينها مع تطبيق قاعدة 

 النكول.

  املدة الالحقة عن تاريخ املنازعة تحكم فيها املحكمة بنفقة الزوجة دون يمين

 وإلى حين سقوط الفرض شرعا.
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السكن أثناء فترة العدة على  ضوء التطليق  احملور الثالث: النفقة و
 للشقاق 

لقد اختلف الفقهاء حول استحقاق املطلقة للنفقة و السكنى، ومنهم من    

جعل حق السكن و النفقة للمطلقة دون تفريق بين املطلقة طالقا رجعيا أو بائنا، 

 ومنهم من ذهب إلى املنحى املخالف.

يا، فقد اتفق الفقهاء على أن نفقاتها تجب فإذا طلق الزوج زوجته طالقا رجع   

لها كاملة على مطلقها مدة العدة، سواء كانت حامال أو غير حامل لقيام العالقة 

الزوجية بينهما، لكن اإلشكال يثار في نفقة املعتدة من طالق بائن حيث تثير خالفا 

 306فقهيا.

و الكسوة في يقول الشيخ خليل في مختصره:"..أو بانت ولها نفقة الحمل     

 307أوله"

وجاء في املدونة الكبرى تكريسا لذات املعنى املستقى من قوله عز وجل:    

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت )

ما نصه: "قلت: أرأيت املطلقة واحدة  308(حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

سكنى و النفقة في قول مالك أم ال؟ قال: السكنى تلزمه لهن أو اثنتين أو ثالثا أيلزمها ال

كلهن فأما النفقة فال تلزم الزوج في املبثوثة ثالثا كان طالقه إياها أو صلحا إال أن 

 309تكون حامال فتلزمه النفقة".

وجاء في حاشية العدوي وجوب السكنى على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء   

كانت أو أمة مسلمة أو كتابية، كان الطالق واحدا أو  لكل مطلقة مدخول بها حرة

                                                           
ص  2006الحقوق بفاس  كليةنبيلة بوشفرة، الحقوق المالية للزوجة و األبناء بعد انحالل العالقة الزوجية، دبلوم الدراسات العليا، 

30612  

  307144ص  0042 2، مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة اإلمام مالك،دار المدار اإلسالمي، طالشيخ خليل بن إسحاق المالكي 

  308 6سورة الطالق اآلية  

  309108ص  2المدونة الكبرى برواية سحنون بن عبد الرحمان ابن القاسم بن اإلمام مالك، ط دار الفكر ج 
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أكثر، رجعيا أو بائنا و لو خلعا، أما النفقة فهي للتي كانت مطلقة طالقا دون الثالث 

 310واحدة أو اثنتين أو ثالثا"

 أما مدونة األسرة فقد اعتبرت التطليق للشقاق طالقا بائنا، إذ نصت في املادة  

به املحكمة فهو بائن إال في حالتي التطليق لإليالء و  على أنه: كل طالق قضت 122

عدم اإلنفاق، وبالتالي تكون قد ذهبت مع رأي السادة املالكية، إذ اعتبرت نفقة 

 املطلقة في التطليق للشقاق غير مستحقة ألنه يقع بائنا.

حينما نصت على أن "املطلقة طالقا  196وهو ما أكدته الفقرة الثانية من م   

ها إذا كانت حامال تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حامال يستمر حقبائنا 

 في السكن فقط إلى أن تضع تنتهي عدتها".

أما العمل العمل القضائي املغربي فقد سار في نفس االتجاه، وهو يبث في    

مستحقات الزوجة في التطليق للشقاق، فقد جاء في حكم أصدرته املحكمة 

أنه:"..وحيث إن املطلقة طالقا بائنا  2017\11\13بتاريخ  9056ة بفاس رقم االبتدائي

ال تستحق النفقة خالل العدة النتفاء سبب الزوجية، وحيث إنه ارتكازا ملا سارت 

من م أ  84عليه محكمة النقض وما كرسته من مبدأ قانوني عند تفسيرها للمادة 

وى تبقى منحصرة في تكاليف سكناها فإن املستحقات املخولة قانونا للقائمة بالدع

 خالل فترة اعتدادها من مفارقها دون املتعة".

ومادام أن الفقه اإلسالمي و مدونة األسرة لم يمنعا املطلقة من طالق بائن من    

حقها في النفقة إذا كانت حامال حتى تضع حملها، فإن القضاء املغربي بدوره يكرس 

وهناك حكم أصدرته نفس املحكمة  311أنها حامل،هذا الحق بمجرد أن تثبت الزوجة 

أعاله، جاء في إحدى حيثياته أنه: "..وحيث أن الثابت من خالل الشهادة الطبية 

 312املدلى بها أن املدعية حامل و بالتالي تبقى مستحقة لنفقة حملها"

                                                           
  310115ص 2صعيدي العدوي، د ط، دار إحياء الكتب العربية، جحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ال 

  311كالشهادة الطبية التي يجب أن تدرج في أوراق الملف 
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 الفقرة الرابعة: املنازعة يف متعة الزوجة على  ضوء التطليق للشقاق 

من مدونة  84ة من أهم مستحقات الزوجة املنصوص عليها في املادة تعتبر املتع   

األسرة، و التي حسب نفس املادة يجب أن يراعى في تقديرها؛ فترة الزواج؛ الوضعية 

 املالية للزوج؛ أسباب الطالق؛ ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

الناتج  فاملتعة شرعت في الشريعة اإلسالمية لفائدة الزوجة، لجبر خاطرها    

عن فك عرى الزوجية، وتحرم منها فقط في طالق الخلع و الطالق قبل البناء في حالة 

 313كان الصداق مسمى.

ليس هناك في مدونة األسرة، ما يمنع الزوجة من تمتيعها في التطليق للشقاق     

طالبة أو مطلوبة، ومدى جواز حصول طالبة الشقاق على كافة مستحقاتها املترتبة 

ليق للشقاق، لم يكن يطرح كبير إشكال، وكان محل اتفاق بين مختلف عن التط

محاكم املوضوع من غير شذوذ، حسب املستفاد من استقراء األحكام و القرارات 

، إلى أن صدر قرار للمجلس األعلى لينص على أن الزوجة 314الصادرة في مادة الشقاق

 الصادر  123 عدد القرار ال تسحق املتعة حال سلوكها مسطرة الشقاق، إذ جاء في  

 املتعلق جزئه في القرار  على الطالب عابه ما صح حيث: "..و  2011 مارس 22 بتاريخ

 حالة في إال  باملتعة يحكم ال  األسرة مدونة من 84 املادة أنه بمقتض ى ذلك باملتعة،

 ال  فإنه الزوجة من التطليق طلب كان إذا أما الزوج، يوقعه الذي أو التطليق الطالق

 إلى سعت التي هي أنها رغم باملتعة للمطلوبة قضت التي واملحكمة باملتعة لها ض ىيق

 قرارها وعرضت األسرة مدونة من 84 املادة خرقت قد تكون  للشقاق، التطليق

 .315الشأن.." هذا في جزئيا للنقض

وهو ما تواتر عليه العمل القضائي إلى حدود يومنا هذا، إذ جاء في حكم صادر    

ة االبتدائية بفاس: " وحيث إنه ملا كانت الزوجة في نازلة الحال هي عن املحكم

الساعية للفرقة تطليقا للشقاق فإنها تبقى غير مستحقة للمتعة استنادا ملا استقر 
                                                           

  31361ص  3ت، لبنان، جالرخسي شمس الدين، المبسوط، طبعة دار المعرفة، بيرو 

  314130عادل حاميدي، م س، ص  

 ‐ نقضال محكمة قضاء مجلةمنشور  2009\1\2\553في الملف الشرعي رقم  2011 مارس 22 بتاريخ الصادر 123 عدد القرار 
  31573 العدد ‐ 2012 الرقمي اإلصدار
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من م أ، وما تواتر عليه  84عليه رأي محكمة النقض عند تفسيرها مقتضيات املادة 

 316قضاؤها.."

يمكن للزوجة أن تتنازل عن جميع مستحقاتها إال  ومن املفيد اإلشارة، إلى أنه    

ما يتعلق بحقوق األبناء، و في هذا الصدد نورد حكما أصدرته نفس املحكمة: "وحيث 

اختارت املدعية التنازل طوعا عن مستحقاتها، الش يء الذي يتعين معد اإلشهاد 

 317عليها بذلك.."

التطليق للشقاق رغم  في األخير، يمكن القول أن مستحقات الزوجة في إطار    

من مدونة األسرة، فإنها تحظى بخصوصيات على  84اإلحالة الواردة على املادة 

مستوى العمل القضائي، خاصة فيما يتعلق بنفقة العدة واملتعة، كما أن االعتماد 

على مجموعة من األحكام الصادرة عن ابتدائية فاس، جعلتنا نخرج بمجموعة من 

 ا الصدد، و يمكن تلخيصها فيما يلي: القواعد املكرسة في هذ

  القاض ي يستند إلى رسم الصداق ليتحقق من وجوده من عدمه، ويميز فيما

 إذا وقع الطالق أو التطليق قبل البناء أو بعده.

  املحكمة ال تحكم بالنفقة للزوجية في حالة الطالق أو التطليق من تلقاء

، وإنما تبت فيها بناء 84دة نفسها، على اعتبار أنها خارجة عن مشموالت املا

 على طلب الزوجة

  أمام انتفاء الحجة املؤيدة ألي من االدعاءين يبقى القول قول الزوج بيمينه

بخصوص املدة الخالفية الستصحاب قاعدة حوز الزوج زوجته و النفقة 

 عليها، وعلى قاعدة النكول، و إذا أثبتت الزوجة ذلك يبقى القول قولها بيمينها

 قاعدة النكول. مع تطبيق

                                                           
  316فاس )غير منشور( عن محكمة 2017\11\13ادر بتاريخ ص 2017\6261\3236الملف رقم  9016حكم عدد  

  317س )غير منشور(عن محكمة فا 2017\11\13صادر بتاريخ  0172\6261\4050الملف رقم  9059حكم عدد  
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  التطليق للشقاق يقع بائنا، و يترتب على ذلك أن املطلقة ال تستحق نفقة

العدة، إال إذا كانت حامال و تستحق السكن أثناء فترة اعتدادها فقها و 

 تشريعا و قضاء.

 :حالة في إال  باملتعة ال تحكم املحكمة كرست محكمة النقض قاعدة في املتعة 

 الزوجة من التطليق طلب كان إذا أما الزوج، يوقعه الذي الطالق أو التطليق

 يقض ى لها باملتعة. ال  فإنه

 يمكن للزوجة أن تتنازل عن جميع مستحقاتها إال ما يتعلق بحقوق األبناء 
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  شادية العبديوي. ةذ                  

 احلقوقمباسرت القانون العقاري و باحثة

 العينية بفاس 
   

 

 مقدمة:

مما ال شك فيه أن الحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي ال تقوم بذاتها ،     

، كالرهن اوإنما تستند في قيامها  على وجود  حق شخص ي، ويكون ضمانا للوفاء به

 جود حق أصلي ينش ئ الرهن او االمتياز.، الذي يتطلب بالضرورة و  318واالمتياز

وبذلك فاملشرع املغربي قد تطرق لحق االمتياز في كل من قانون االلتزامات 

وكذا في مدونة الحقوق العينية  1250إلى  1243والعقود وخص له الفصول من 

 .144إلى  142وخص له املواد من 

ي القانون يخول ويعرف حق االمتياز بأنه حق عيني تبعي يتقرر بمقتض ى نص ف

الدائن اسبقية في اقتضاء حقه مراعاة لصفته، وحق االمتياز يعطي أولوية بنص 

القانون لبعض من الحقوق مراعاة لصفتها، ويترتب على ذلك تخويل صاحبها ميزة 

 استيفاء حقه من أموال املدين كلها أو بعضها متقدما بذلك على الدائنين األخرين.

                                                           
 من م ح ع. 10ـ أنظر المادة  318
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ز عاما يقع على كل أموال املدين كما قد يكون خاصا هذا وقد يكون حق االمتيا

فيرد على منقول أو عقار معين فإذا كان حق االمتياز عاما ) كما هو الحال على سبيل 

املثال في حق االمتياز املقرر ضمانا للمبالغ املستحقة للخزانة العامة(، فال يلزم شهر 

سلطة الدائن بحق ممتاز الحق سواء تقرر على عقار أو على منقول، ويالحظ أن 

تتحدد في هذه الحالة بسلطة األفضلية دون ان يكون له حق تتبع املال في يد مالكه 

الجديد، أما إذا كان حق االمتياز حقا خاصا )كما هو الحال في امتياز بائع املنقول 

على ذات املنقول ضمانا لوفاء املشتري بالثمن وملحقاته( ، فإنه ال يحق لصاحب 

متاز أن يحتج بحقه في مواجهة الحائز حسن النية الذي انتقلت إليه حيازة الحق امل

املنقول وهو يجهل بوجود حق االمتياز، لكن إذا ورد حق االمتياز الخاص على عقار 

كما هو الحال في امتياز بائع العقار املبيع ضمانا لوفاء املشتري بالثمن فإنه يلزم قيد 

 .319ا الحق االحتجاج به على الغيرحق االمتياز حتى يمكن لصاحب هذ

إذا كان حق األفضلية  أو األولوية من بين الضمانات األساسية لحماية حقوق و 

اقيل التي تحد من فعاليته  اإلمتياز، فإنه قد تعترضه أحيانا بعض  املشاكل والعر

ترتبط أغلبيتها بإشكالية التزاحم، وذلك بالرغم من تعدد القوانين املنظمة لها ومن 

م فاالشكال املطروح هل استطاع املشرع املغربي ايجاد تنظيم قانوني يضع حل ث

ية إلشكالية تزاحم حقوق االمتياز سواء فيما بينهم أو بينهم وبين باقي الضمانات العين

 األخرى؟

ونظرا لكون أن حقوق اإلمتياز ليست من نوع واحد بل هي متعددة ومختلفة 

ها، فإنه عندما يكون للمدين أكثر من دائن ممتاز تبعا للنصوص القانونية املؤطرة ل

،وال يكفي محل االمتياز لسداد هذه الديون برمتها يقع تزاحم سواء بين حقوق 

اقعة على منقول  اقعة على عقار  املطلب االول( (اإلمتياز الو املطلب (أو تلك الو

  الثاني(.

                                                           
 2013"، طبعة 39.08ـ  ادريس الفاخوري"الحقوق العينية التبعية وفق القانون 319

  ftnref2 -https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8367271920717349969_.195ص
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 املطلب األول : تزاحم حقوق اإلمتياز املنقولة

اقعة على منقوق متعددة ،إذ أن هناك إمتيازات كما رأينا أ ن حقوق اإلمتياز الو

كما أن هناك امتيازات أخرى جعلها املشرع ترد على ن، ترد على جميع منقوالت املدي

منقول معين للمدين دون باقي املنقوالت ،وبالتالي تطرح مسألة تحديد رتبة هذه 

 األمتيازات في حالة التزاحم.

 اإلمتياز املنقولة العامة: أوال : تزاحم حقوق

من  1248حاول املشرع املغربي تحديد رتبة كل دين ممتاز على حدة في الفصل

ق ل ع، وبذلك لم يترك لألطراف أو املحكمة سلطة تحديد رتبة كل دين ، مما يعني 

 .320أنه إذا تزاحمت تلك الديون فإنها تؤدى حسب الترتيب الوارد في الفصل املذكور 

يب الوارد في هذا الفصل يرد عليه استثناء كرسه القضاء املغربي في غير أن الترت

العديد من األحكام والقرارات القضائية واألوامر اإلستعجالية واملتمثل في جعل رتبة 

إمتياز املصاريف القضائية تحتل الرتبة األولى محل إمتياز مصاريف الجنازة في حالة 

حق املدين عند التزاحم،وفي هذا السياق فتح مسطرة معالجة صعوبات املقاولة في 

من مدونة الشغل خالفا  328جاء قرار يقض ي بما يلي:"يستفيد األجراء طبقا للمادة 

من ق ل ع من إمتياز الرتبة األولى املقررة في الفصل املذكور  1248ملقتضيات الفصل 

بعد قصد استيفاء مالهم من أجور وتعويضات في ذمة املشغل من جميع منقوالته 

خصم املصاريف والرسوم القضائية ،وال يتعدى اإلمتياز املذكور لعقاراته، أمر 

القاض ي املنتدب الذي قض ي باملصادقة على مشروع التوزيع املقترح من طرف 

السنديك والذي قض ى لألجراء بما تبقى من املبلغ املتحصل من بيع األصل التجاري 

 .321للمؤاجرة يعد في محله ويتعين تأييده"

الجدير بالذكر أن الحالة الواردة أعاله التشكل الدين الوحيد الذي يهدم و 

، وإنما هناك أنواع أخرى من الديون التي ال تنضبط 1248الترتيب الوارد في الفصل 

                                                           
 من ق ل ع 1248ـ أنظر الفصل  320
 34/10/3في الملف عدد  27/10/2010الصادر بتاريخ  66ـ قرار صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية بفاس تحت عدد  321
 وما بعده. 435عن محكمة اإلستئناف التجارية بفاس ص  14المنشور في المجلة عدد و
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للترتيب الذي أورده املشرع،وذلك راجع إلى وجود عدة نصوص قانونية خاصة الحقة 

رع على إحداث ديون ممتازة أخرى ترد لظهير اإللتزامات والعقود والتي عمل املش

بدورها على جميع منقوالت املدين ووضع لها ترتيب خاص مما يعني إدخال تعديالت 

من ق ل ع ، وبالتالي يجب إعمالها ألن النص الخاص يقيد العام  1248على الفصل 

ويسبقه في التطبيق، ومن النصوص الخاصة التي أعادت الترتيب الخاص بالديون 

  97.15من ق ل ع،نجد بعض املواد الواردة في القانون  1248ة في الفصل الوارد

، واملتعلقة بامتياز الخزينة العامة  322املتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية

من م ت د ع على أنه:"تمارس اإلمتيازات املنصوص عليها  107ورتبها إذ نصت املادة 

 ت العامة أو الخاصة األخرى باستثناء...."في املادتين السابقتين ،قبل جميع اإلمتيازا

ويستفاد من خالل هذه املادة أن امتياز الخزينة العامة من أجل استيفاء 

الضرائب املباشرة وغيرها من الرسوم املماثلة لها تحتل الرتبة املوالية إلمتياز 

مصاريف الجنازة وديون مرض املوت ومهر الزوجة ومتعتها واملصروفات القضائية 

 .323متياز األجراءوإ

من م ت د ع  111هذا باإلضافة إلى ديون الجماعات املحلية التي منحتها املادة 

نفس اإلمتيازات املخولة للخزينة العامة ،وبنفس الشروط وجعلتها في رتبة  الحقة 

 المتياز هذه االخيرة.

وبالرغم من كون إمتياز الخزينة العامة يقتصر محله على املنقوالت الخاصة 

مدين فقط دون أن تتعدى ذلك ليشمل العقار ،فإن هذه األخيرة تتعرض في كل لل

وقت على توزيع ثمن بيع العقارات املرهونة من أجل استيفاء ديونها،وفي هذا السياق 

 105ما يلي:"املادة  05/15/2010جاء قرار صادر عن محكمة اإلستئناف بفاس بتاريخ 

                                                           
يل بمثابة مدونة تحص 97.15بتنفيذ القانون رقم )2000ماي3(1421من محرم 28صادر في  175.00.1ـظهير شريف رقم  322

 .1256ص )2000فاتح يونيو (1421صفر  28بتاريخ  4800الديون العمومية، المنشوربالجريدة الرسمية عدد 
االقتصادية و  القانونية و كلية العلوم ،أطروحة لنيل دكتوراه  في القانون الخاص حقوق االمتياز في القانون المغربي" ." ، عادل كالطي ـ 323

 393ص،2015/2016لسنة الجامعية ، االجتماعية  ظهر المهراز  فاس 
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على منقوالت املدين وأمتعته وكذا على ثمار من م ت د ع تقتصر على امتياز الخزينة 

 .324العقار وال يطال بيع عقار املدين..."

ويأتي في مرتبة بعد إمتياز الخزينة أيضا امتياز الصندوق الوطني للقرض 

الفالحي،ونفس األمر بالنسبة لديون الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي،وذلك 

،لكن اإلشكال املطروح يتمثل 325ت املدينعندما يتعلق األمر بامتياز يرد على منقوال 

في كون املشرع لم يحدد مرتبة كل من هذين الدينين فهل يعتبران في مرتبةواحدة،أم 

من ق ل ع؟ ام أنه تعطى األولوية لديون  1245تطبق عليهما مقتضيات الفصل 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي على إعتبار أن إمتيازه جاء الحق من حيث 

 ليه في ظهير الصندوق الوطني للقرض الفالحي؟النص ع

هذه اإلشكالية لم يتطرق لها املشرع بنص صريح وواضح،لكننا نرى أنه يمكن 

ذا اعتبارهما في مرتبة واحدة باعتبار أن املشرع لم يحدد لهما ترتيبا معينا ،غير أن ه

 واحدة؟األمر بدوره يطرح إشكالية التزاحم بين الدائنين املمتازين في مرتبة 

من ق ل ع الذي جاء فيه"الدائنون  1245وفي هذه الحالة األخيرة يطبق الفصل 

 املمتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه املحاصة".

 حقوق اإلمتياز املنقولة اخلاصة  ثانيا :تزاحم

من ق ل ع لتعداد اإلمتيازات الواردة على منقول معين  1250تطرق الفصل 

باقي منقوالته،وهذا التحديد جاء وفق ترتيب معين ،إذ يعطي للدائن للمدين دون 

صل املرتهن رهنا حيازيا للمنقول حق األولوية على باقي الدائنين وذلك استنادا الى الف

من ق ل ع الذي جاء فيه:"الدائن املرتهن رهنا حيازيا ملنقول مقدم على غيره  1249

 في املتحصل من الش يء املرهون".

                                                           
لتجارية امنشور في مجلة صادرة عن محكمة اإلستئناف  05/50/2010الصادر نتاريخ 61/2009في الملف عدد  28ـقرار رقم  324

 وما بعدها. 335،ص2010السنة  13بفاس،العدد 
 399ـعادل كالطي م س،ص  325
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من ق ل ع ينص على مايلي:"الرهن الحيازي ملنقول  1181الفصل  كما نجد

يخول للدائن الحق في أن يحبس الش يء املرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه 

عند عدم الوفاء به،وإن يستوفي دينه  من ثمن املرهون عند بيعه وذلك باإلمتياز 

 واألسبقية على أي دين".

هذا اإلمتياز هو املعبر عنه بمقتض ى الفصل  ومن خالل هذا الفصل يتضح أن

من ق ل ع والذي يقض ي بأولوية الدائن الحائز للمال املثقل باإلمتياز على باقي  1249

اإلمتيازات األخرى ،وهذا يعني أن إمتياز الدائن املرتهن يحتل الرتبة األولى في هذا 

 .326السياق

فينة ،وخاصة تلك املتعلقة باإلضافة إلى اإلمتيازات البحرية الواردة على الس

بالرحلة الواحدة ،فإن تحديد رتبة تلك الديون يتم وفق الترتيب الذي أورده املشرع 

 من قانون التجارة البحرية. 77327في الفصل 

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تتزاحم أصحاب حقوق اإلمتياز العامة على املنقول مع 

فيما بينهما،وبالتالي فإن للقضاء الخاصة وفي هذه الحالة يطرح اشكال الترتيب 

وحده الصالحية في تعيين مرتبة كل إمتياز على حدة.وهكذا فإن اإلجتهاد القضائي 

 أجمع على أن اإلمتيازات الخاصة تسبق االمتيازات العامة.

 املطلب الثاين: تزاحم حقوق اإلمتياز الواقعةعلى عقار:  

كما قد تتزاحم مع الديون  ينهاقد يقع تزاحم حقوق االمتياز العقارية فيما ب

 املضمونة بالرهون العقارية.

 أوال: تزاحم احلقوق العقارية فيما بينها:

تتميزحقوق اإلمتياز العقارية بأحكام خاصة في مجال تحديد من يحظى بمرتبة 

،فالدائن صاحب 328األولوية،إذ أعفاها املشرع املغربي من التقييد بالرسم العقاري 

                                                           
 407ـ عادل كالطي، م س،ص 326

 
 من م ح ع 144ـ أنظر المادة  328
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يحق له أن يتمسك بأولويته ولو لم يقيد امتيازه بالرسم العقاري اإلمتياز العقاري 

،وبالتالي ال يجوز  للمدين أو باقي الدائنين األخرين أن يحتجوا تجاهه بعدم التقييد 

 وأن لهم تقييدات تسبقه في التاريخ.

من م ت بخصوص الديون الناشئة بعد فتح  575ونفس األمر بالنسبة للمادة 

قضائية والتي أعفاها املشرع من التقييد والشهر نظرا لكونها مسطرة التسوية ال

 .329تدخل ضمن زمرة اإلمتيازات العامة

 لكن اإلشكال الذي يطرح في الحالة التي يقع فيها تزاحم حقوق االمتياز العقارية

 من م ح ع فما هي الديون التي تستوفى باالولوية؟ 144الواردة في املادة 

تياز املصاريف القضائية بحسب الرتيب الوارد في املادة مادام أن املشرع قدم ام

املذكورة أعاله فإن هذا الترتيب لم يضعه عبثا ،بل مقصود عنه يروم إلى جعل 

أو  استيفاء اإلمتياز األول يتم باألفضلية على اإلمتياز الثاني،وذلك تفاديا ألي تفسير 

ا كانت تهدف الى تجاوز تأويل غير سليم لنصوص مدونة الحقوق العينية خاصة وأنه

 .1915يونيو 2عيوب ظهير 

والجدير بالذكر أن إمتياز املصاريف القضائية قد يتزاحم أيضا مع باقي 

اإلمتيازات الواردة على العقار في قوانين أخرى،كإمتياز الديون الناشئة بعد فتح 

هذه  من مدونة التجارة ،وفي 575مسطرة التسوية القضائية طبقا ملقتضيات املادة 

الحالة يتم تفضيل املصاريف القضائية وذلك راجع الى كون  أن هذه املصاريف تم 

 انفاقها في سبيل حصول باقي الدائنين على حقوقهم.

من م ت تطرح إشكاال مهما  575330ومن هذا املنطلق فإن يمكن القول أن املادة 

أت بعد الحكم بفتح يتمثل في كون أن املشرع لم يضع ترتيبا معينا بين الديون التي نش

املسطرة وكيف يمكن حل مشكل التزاحم بين الدائنين ، وذلك على خالف املشرع 

                                                           
 418ـعادل كالطي،م س، ص 329
وية،باألسبقية على كل الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسمن م ت على ما يلي :"يتم تسديد الديون  575ـ  تنص المادة  330

 ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم ال بإمتيازات أو بضمانات"
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من قانون  40الفرنس ي الذي عمل على وضع ترتيب لهؤوالء الدائنين بمقتض ى املادة

 .  331من م.ت .م 575والتي تقابل املادة  1985

إلمتيازات العامة من م ت تعد من ا 575وعليه نظرالكون إمتياز ديون املادة 

وبالتالي فإن جميع اإلمتيازات الخاصة والواردة على عقار معين تسبقها وتسدد 

باألولوية نظرا للقاعدة العامة التي تقول بأن صاحب اإلمتياز الخاص يقدم على 

 صاحب اإلمتياز العام.

 ثانيا : تزاحم حقوق االمتياز العقارية مع الرهون العقارية

كل من الدائن املمتاز والدائن املرتهن رهنا رسميا حول حق  قد يحدث أن يتزاحم

 األفضلية إزاء نفس الضمانة فأي منهما يحظى بحق األولوية في إستيفاء دينه؟

من م ح ع التي جاء فيها  142يجيب املشرع على هذا اإلشكال في املادة 

ا ائنين ولو كانو مايلي"االمتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق األولوية على باقي الد

على ما يلي:"الدين املمتاز مقدم على  1244مرتهنين"،وفي نفس السياق ينص الفصل 

 كافة الديون األخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية".

ومن هنا يتضح أن للدائن املمتاز الحق في الحصول على دينه باألسبقية  على 

ر صادر عن محكمة الدائن صاحب الرهن الرسمي ،وفي هذا الصدد نجد قرا

اإلستئناف بطنجة يقر بأسبقية امتياز الصوائر القضائية على الدين املضمون 

برهن رسمي،ومن بين ما جاء في هذا القرار ما يلي:"إن الدائن املرتهن وهي الكتلة 

البنكية في نازلة الحال تكون لها األولوية واألفضلية في استيفاء ديونها ويستثنى من 

علق بالصوائر القضائية ملا له من امتياز على املنقول والعقار على حد ذلك الدين املت

السواء،وحيث أن البنك يستطيع تسلم ما يبقى من ثمن وحصيلة بيع العقارات 

 . 332املبيعة وذلك بعد خصم واستيفاء الصوائر القضائية"

                                                           
 420ـ عادل كالطي، م.س،ص 331
 295،ص 3200،السنة 2منشور بمجلة المحكمة ،العدد 714/1999في الملف المدني رقم 14/4/1999بتاريخ  1975/98/2ـقرار 332
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وكذلك فإن الدائن صاحب الرهن الرسمي يتقدم على دين الخزينة التي ليس 

ي امتياز على العقار في  حد ذاته وذلك طاملا أن القوانين الخاصة بهذه االخيرة ال لها أ

 .333تقرر أي إمتيازخاص لفائدتها

كما يتقدم الدائن املرتهن رهنا رسميا والذي يدخل ضمن طائفة الدائنين 

من م ت على حق االمتياز املقرر  575املستفدين من حق األولوية بمقتض ى املادة 

اء بالديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ويتصور ذلك  لضمان الوف

في الحالة التي يكون فيها  هذا الدائن إضافة إلى استفادته من حق األولوية الوارد في 

من م ت فإنه يعزز ضمانته من خالل ابرامه لرهن رسمي على عقار  575املادة 

اقي الدائنين املستفدين من حق املدين،ففي هذه الحالة يتقدم هذا الدائن على ب

 . 334األولوية 

هذا فيما يتعلق بتزاحم حقوق اإلمتياز العقارية مع الدين املضمون برهن رسمي 

 ،فماذا عن هذا التزاحم مع الرهن الحيازي العقاري؟

غة من م ح ع عبارة الدائنين املرتهنين فهي صي 142بما أن املشرع اعتمد في املادة 

ى الرهن الحيازي العقاري،فإن الدائن صاحب حق اإلمتياز عامة تسري كذلك عل

 يقدم على الدائن املضمون دينه برهن حيازي عقاري.

ومن هنا يمكن القول أن هناك نوع من القصور في النظام القانوني لحقوق  

اإلمتياز في التشريع املغربي وقد يزداد األمر تعقيدا عندما يتزاحم الدائن صاحب 

لعبه تدائن املرتهن رهنا حيازيا وذلك بالنظر ألهمية الحيازة والدور الذي اإلمتياز مع ال

 في مجال الرهن الحيازي.

 تم بحمد هللا

                                                           
يرة ما فتئت تتعرض بالرغم من االتفاق حول اسبقية الدين المضمون برهن رسمي على امتياز الخزينة العامة، فإن هذه األخ ـلكن 333

 من م ح ع. 149دة أمام المحاكم من أجل استخالص ديونها قبل الدائن المرتهن استنادا الى تمتعها بحق امتياز عقاري أساسه الما
عليا المعمقة، وحدة متياز الواردة على العقار في التشريع المغربي"،بحث لنيل دبلوم الدراسات الـ ادريس العمراني "حقوق اال 334

ل ،السنة الجامعية القانون المدني المعمق ،جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية  بالرباط اكدا

 . 17، ص2006/2007
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وشبكة نساء متضامنات بتعاون مع  نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء    

لفائدة املتمرنات واملتمرنين ورشة تكوينية  2019يوليوز  13وزارة العدل يوم السبت 

 في خطة العدالة حول مقاربة النوع االجتماعي واملقاربة الحقوقية.

استهلت أشغال الورشة بكلمة افتتاحية للجهات املنظمة أكدت على أهمية 

القرار تنظيم هذه الورشة على ضوء املستجدات التي شهدتها الساحة الوطنية بعد 

. وفي هذا السياق ذكرت سعيدة ة من ولوج خطة العدالةامللكي التاريخي بتمكين املرأ
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لتمتع بكافة الحقوق لتعمل على تقوية القدرات النسائية بلحديد عن الفدرالية أنها 

األساسية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وعلى كل أشكال العنف 

الذكورية وبناء  ضدهن وتغيير العالقات االجتماعية املبنية على التراتبية والسيطرة

 .عالقات قائمة على املساواة بين النساء والرجال واحترام حقوق اإلنسان

وأضافت أن الفدرالية تعمل على تحقيق أهدافها اعتمادا على عدة وسائل على 

افع من أجل تغيير  رأسها تنظيم الدورات التكوينية بغية تعزيز قدرات النساء، ثم التر

معتبرة أن خطة العدالة مجال جديد اقتحمته املرأة كافة القوانين التمييزية. 

 املغربية وستثبت جدارتها في القيام بهذه املهمة.

 خطة ولوج من املرأة وأشارت املحامية وعضو الفدرالية فتيحة شتاتو أن تمكين

 والذي ،2011الذي خلقه دستور  املغربي العام مبادرة تندرج ضمن السياق العدالة

 املناصفة وأحدث هيأة املساواة بين الجنسين على واضح لبشك  19 الفصل في نص

على  الدولية املواثيق سمو  واعترف بمبدأ اإلنسان، حقوق  وكرس التمييز  ومحاربة

 على حكرا املجاالت من مجال أي إبقاء مقبوال  يعد لم"التشريع الداخلي، لذا 

جاالت وتثبت ال سيما بعدما أستطاعت املرأة املغربية أن تخترق كل امل الرجال،

جدارتها، مشيرة الى أن اقصاء النساء ملدة عقود من ممارسة خطة العدالة شكل 

 حيفا ضدهن، ال يمكن أبدا تبريره.

واعتبر رئيس املجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط عبد الغفور حجي أن 

ولوج النساء الى خطة العدالة هو تكريس ملبدأ دستوري يقض ي باملناصفة، وهو 

رة من أجل النهوض باملهنة، واعتراف بالتقدم الذي حققته النساء في جميع ضرو 

املجاالت، معتبرا أن هذه التجربة تحتاج الى تضافر جهود جميع املتدخلين قصد 

انجاحها، ومؤكدا عدم وجود أي مانع قانوني أو شرعي قد يمنعهن من ممارسة هذه 

ي تغييرها، وهي ذات العقليات التي الخطة، وأن املسألة تتعلق بالعقليات التي ينبغ

كانت ترفض باألمس القريب وصول النساء الى مراكز صنع القرار ومن بينها ممارسة 

مهنة القضاء، بل وكانت هذه العقليات املحافظة ترفض االعتراف بالعدول الشباب 
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 الذين تمرد بعضهم على الزي التقليدي وارتدوا زيا عصريا، فاملسألة تحتاج الى وقت

 لقبول التغيير، والبيئة املغربية مهيئة ملثل هذه التحوالت في سياق الدستور الجديد.

وأضاف رئيس املجلس الجهوي للعدول أن دخول النساء الى خطة العدالة 

لحظة مناسبة من أجل اعادة النقاش من جديد حول ضرورة مراجعة القانون 

عنها التطبيق العملي طوال  املنظم لخطة العدالة ملواجهة االشكاليات التي كشف

 الفترة السابقة، مع ضرورة استفادة مهنة العدالة من برامج التحديث والرقمنة. 

أشغال الورشة قام بتأطيرها الدكتور أنس سعدون الباحث في قانون األسرة 

 ينظمهامهنة حرة كخطة العدالة املغربي واملقارن، الذي قدم نبذة موجزة عن 

مزدوجة من من املهن املساعدة للقضاء، وتخضع لرقابة  وتعتبر ، 16-03القانون رقم 

وزير العدل والقاض ي املكلف بالتوثيق بمختلف املحاكم، وقد حددت ديباجة 

ة صالحيتها في: "توثيق الحقوق واملعامالت والحفاظ على هنالقانون املنظم للم

ن فض أعراض الناس وأنسابهم وتحضير وسائل اإلثبات، التي تمكن القضاء م

النزاعات والفصل في الخصومات، باإلضافة إلى املساهمة في التنمية العقارية 

واالقتصادية واالجتماعية، وتحصيل املوارد وضبط الواجبات املفروضة على 

القانون املنظم لخطة العدالة . وأضاف أنه بالرجوع الى املعامالت العقارية وغيرها"

الذكورة شرطا لولوج هذه املهنة، حيث إن ل نص قانوني يجعيتبين أنه ال وجود ألي 

من القانون املذكور هي الصيغة املعهودة في  الرابعةالصيغة التي جاءت بها املادة 

لمهن القضائية األخرى كقانون مهنة املحاماة أو مهنة املنظمة لقوانين باقي ال

معتبرا أن  رأة.املفوضين القضائيين أو قانون مهنة التوثيق، والتي يقبل فيها ترشيح امل

هذا القرار من شأنه املساهمة في تغيير الصور النمطية والغاء آخر مظاهر التمييز ضد 

 النساء في الوظائف واملهن.

اقيل التي قد  وخالل أشغال الورشة رصدت املشاركات واملشاركون بعض العر

ر تواجه النساء في خطة العدالة، على رأسها استمرار العقلية الذكورية والصو 

النمطية والتأويل املحافظ للنصوص الدينية قصد تقييد حقوق االنسان للنساء، 
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فضال عن صعوبات أخرى تتعلق باملهنة التي تعرف استمرار التمييز بين التوثيق 

العدلي والعصري، وتغييب النساء عن مراكز صنع القرار، ومن بينها منصب قاض ي 

ريرية للمهنة، الى جانب التخوف من التوثيق، فضال عن األجهزة التمثيلية والتق

 اقصاء النساء من ابرام بعض العقود. 

في املقابل تم تسليط الضوء على عدة معطيات تشكل فرصا النجاح تجربة ولوج 

النساء الى خطة العدالة، على رأسها السياق الحقوقي الذي يعرف تواجد دستور 

يق الدولية على التشريع متقدم يقر مبدأ املساواة بين الجنسين، وسمو املواث

الداخلي، ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، ووجود مجتمع مدني قوي وفعال، 

ورصيد متميز راكمته الجمعيات النسائية، فضال عن أن املبادرة في حد ذاتها جاءت 

عن طريق قرار ملكي؛ كما أن البيئة املغربية أضحت أكثر تقبال للمساواة بين الجنسين 

ساء، فضال عن ما يمكن أن تشكله هذه املبادرة من مدخل لتحديث املهنة وتمكين الن

 ومراجعة اطارها القانوني في خضم ورش التحديث الذي تعرفه كافة املهن.

وقد عرفت الورشة مناقشة عدة نوازل عملية، حيث شكلت محورا لتسليط 

اذ تم  الضوء على مهام السيدات والسادة العدول خاصة في مجال مدونة األسرة

 استحضار الجانب العملي ومناقشة عدة اشكاليات تطرحها املمارسة.

واختتمت أشغال الورشة التكوينية بتقديم توصيات تهم من جهة النهوض 

، ومن باملهنة، ومن جهة أخرى تشجيع تجربة النساء املمارسات لخطة العدالة

 : أبرزها

 ضرورة مراجعة القانون املنظم للمهنة؛-

 الل خطة العدالة عن قضاء التوثيق وعن النساخة؛تكريس استق-

 اقرار مبدأ التلقي الفردي وهو ما سيشجع تجربة النساء في خطة العدالة؛-

 تغيير مصطلح "األجور" بمصطلح األتعاب، ومراجعة التعريفة املحددة؛-

 مراجعة النظام التأديبي؛-
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 ضمان التغطية االجتماعية والصحية؛-

 ء ورجال في حرية التعبير والتنظيم؛تكريس حق العدول نسا-

 توحيد نظام التوثيق والغاء التمييز بين صنفيه العدلي والعصري؛-

 تخصيص لباس منهي موحد للنساء والرجال العاملين في خطة العدالة؛-

 احداث معهد متخصص للتكوين في خطة العدالة؛-

اقرار مبدأ املساواة بين الجنس- ين في هذه تعيين العدول في القنصليات و

 التعيينات، احتراما للتخصص، ومراعاة ملقاربة النوع االجتماعي؛

 التخلي عن مذكرة الحفظ ملواكبة الرقمنة ومسايرة مشروع املحكمة الرقمية؛-

 اقرار مدونة لألخالقيات املهنية؛-

 اعداد دليل خطة العدالة؛ -

ز صنع القرار في اقرار تدابير التمييز االيجابي لضمان وصول النساء الى مراك-

 مهنة خطة العدالة.

 انفتاح اإلعالم على تجربة ولوج النساء الى خطة العدالة؛-

مواكبة الجمعيات النسائية لتجربة ولوج النساء الى خطة العدالة من خالل -

 التتبع والتأطير والتكوين.

 .وبذلك فاملشرع املغربي قد تطرق لحق االمتياز

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 موحى اسيدي عمرد.                      

 جبامعة حممد األول دكتور يف احلقوق

 وجدة                            

              

 

 تقرير ألطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوق بعنوان:
 

  

 

اخترنا لكم ضمن ركن نافذة على الجامعة لهذا العدد أطروحة لنيل     

ـــــدي اعـــــــــــيـــــــــى اســـوحـــــــــــفي القانون الخاص تقدم بها السيد م الدكتوراه ــــــ ر تحت ــــــــمـــ

 :  عنوان

 "خصوصيات القواعد املدنية يف مدونة األسرة

 " -ميثاقهمن خالل الزواج واحنالل  -

وقد تمت مناقشة هذه األطروحة برحاب كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتماعية بجامعة محمد األول بوجدة من طرف لجنة علمية مشكلة من السادة:
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: أحمد خرطة أستاذ التعليم العالي بالكلية املتعددة التخصصات  د

            ومشرفا          رئيسر.................بالناظو 

: إدريس اجويلل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق د

 عضوا.................................................بمكناس

: عمر املزرع أستاذ التعليم العالي مؤهل بكليبة الحقوق د

 عضوا...............................................بفاس

 تعليم العالي مؤهلة بالكلية املتعددة التخصصاتحاجي أستاذة ال صليحة :دة

 عضوا ر..............بالناظو 

وقد قررت اللجنة املذكورة بعد مداوالتها قبول األطروحة بعالمة مشرف جدا، 

 . 2015يوليوز  23وذلك بتاريخ 
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 مــــــقـــــدمـــــــــــة

نها و دعا إلى أن يعيش اعتنى اإلسالم باألسرة عناية فائقة، فحث على تكوي

، باعتبارها الصورة الطبيعية للحياة املستقيمة التي تلبي رغبات  الناس في ظاللها

، فهي الوضع الفطري الذي ارتضاه هللا لحياة الناس، كما  اإلنسان وتفي بحاجاته

خصها بتشريعات وأحكام بهدف تنظيمها و حمايتها بدء بلحظة التفكير في إنشائها 

 امتها و بنائها.ومرورا بإق

وإذا كانت مدونة األحوال الشخصية امللغاة استمدت معظم أحكامها من 

قواعد الفقه املالكي استجابة ملتطلبات األسرة املغربية وتماشيا مع مبادئ وأحكام 

، فإن التطور السريع الذي عرفته األسرة  الفقه اإلسالمي في الفترة التي وضعت فيها

، وكذا انفتاح  بادل األدوار أحيانا بينها وبين الرجل في املجتمعمن تنامي دور املرأة وت

املغرب على املحيط الدولي وارتباط قضايا األحوال الشخصية باملجتمع الدولي في 

بعض الحاالت جعل املشرع يغير بعض تلك األحكام بما ينسجم مع املرجعية الدولية 

وغني عن البيان أن إصالح قضايا  ، فيما ال يتناقض ويتعارض مع املرجعية اإلسالمية

األحوال الشخصية مسألة صعبة ومعقدة وشائكة في كل املجتمعات، وتبقى من 

القضايا ذات الراهنية الدائمة واملتأججة نظرا الرتباطها بالقيم الدينية والثقافية 

 وبالتحوالت املجتمعية واملؤشرات السياسية.

، أصدر مدونة األسرة قصد  القانونية وفي إطار تحديث املشرع املغربي لترسانته

تجاوز سلبيات مدونة األحوال الشخصية امللغاة رغم التعديالت الجزئية التي أدخلت 
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، والتي استمرت فترة زمنية قاربت نصف قرن 1993شتنبر  10عليها بموجب تعديالت 

 رغم التحوالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي عرفها املغرب.

املغربية تعرضت ملظاهر متعددة من التطور سواء على مستوى التعليم  فاألسرة

، وكذلك عوامل الهجرة  وخروج املرأة إلى العمل وممارستها الحقوق السياسية

، أثرت بشكل كبير على التضامن  واملوارد االقتصادية وتغير وسائل الحياة االجتماعية

سيان اللذان كانت تنطلق منها مبادئ ، وهما املظهران األسا األسري والسلطة األبوية

، إضافة إلى اعتبار األسرة خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية البشرية  قانون األسرة

مما استوجب التدخل لتطوير املناخ التشريعي على ضوء التحوالت الكبرى والعميقة 

 التي عرفها املجتمع املغربي عامة واألسرة املغربية على وجه الخصوص.

ه جاءت مدونة األسرة معتبرة هذا املعطى االستراتيجي، إذ كان من املنتظر وعلي

بل من املحتم أن تواكب هذه التطورات الجذرية تحوالت أخرى موازية تهم الترسانة 

التشريعية الوطنية، بما فيها تلك املنظمة لألحوال الشخصية وشؤون األسرة، 

ادرة على مواكبة وتيرتها املتسارعة لتكون هذه األخيرة في مستوى هذه التطلعات وق

في ظل مقاربة ثنائية تحافظ وتزاوج كمبدأ بين روح االنفتاح والتسامح والحداثة، 

افدها من اإلسالم  وبين التأكيد على التشبث بجدور األصالة التراثية املستمدة رو

 كمكون حضاري ومصدر تشريعي أساس ي ال يمكن االستغناء عنه.

عطيات، ولكون العوامل املؤثرة في تطوير وتشكيل قواعد وانطالقا من هذه امل

األحوال الشخصية التي يمكن حصرها في األعراف والتقاليد االجتماعية املوروثة 
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والتفسير الفقهي للنصوص القانونية والعصرنة جاءت مدونة األسرة مرتكزة على 

وابط األسرية، كما املرجعية الدينية باعتبارها املصدر األساس ي للتشريع املنظم للر 

انفتحت على املرجعية الدولية باعتبار املغرب جزء من املنتظم الدولي مما يوجب 

الداخلية مع االتفاقيات الدولية، إضافة إلى استفادتها من  تقنيناته مالئمةعليه 

األنظمة السائدة في القانون املدني عامة ونظام املسؤولية املدنية على وجه 

 الخصوص.

عدد في املرجعيات املعتمدة في مدونة األسرة ال يمكنه أن يلغي أهمية فطابع الت

املرجعية الدينية، حيث إنه من الصعوبة تغيير النصوص القانونية املنظمة 

للروابط األسرية عامة، ووضعية املرأة على وجه التحديد بمعزل عن األحكام 

ية مفرطة في املجتمعات واملقررات الشرعية والفقهية، السيما أن موادها تثير حساس

الدينية ذلك أنها تشكل ملجأ للخصوصيات الوطنية وتتحكم فيها عدة اعتبارات 

دينية دون إغفال معايير النموذج األممي التي أصبحت تفرض ذاتها في الوقت الحالي 

بحكم عامليتها، وبحكم تبنيها من قبل منظمات دولية وقارية، تعد الدول اإلسالمية 

 .عضوا فيها

وملا كان الصدام بين ما هو ديني وما هو دولي يشكل عامال أساسيا في أي مقاربة  

تغييرية للقانون املنظم لألسرة، فإن الصراع يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل إشكالية 

تطبيق خصوصيات القواعد املدنية العامة في القانون املدني على مدونة األسرة، في 

سؤولية املدنية على الروابط األسرية، السيما أن جانبها املرتبط بتطبيق نظام امل
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املشرع املغربي أقر التعويض في الخطبة والزواج حماية لإلرادة، وعمل على تحديد 

طبيعتها اعتمادا على قواعد ومبادئ الفقه اإلسالمي وانسجاما مع أحكام قانون 

ومدى تطبيق االلتزامات والعقود بهدف الكشف عن الطابع املدني للخطبة والزواج 

 قواعد املسؤولية املدنية عليهما.

كما نجد املشرع املغربي أيضا أكد على الشروط اإلرادية في عقد الزواج اعتمادا 

على مبدأ سلطان اإلرادة في القانون املدني وتجسيدا ملا نص عليه املشرع في الفصل 

األساس ي  من قانون االلتزامات والعقود، الذي أصبحت معه اإلرادة املحدد 230

ملضامين وآثار التزامات األطراف بقوة تعادل قوة االلتزامات الناشئة عن القانون، 

فال يستطيع املتعاقد التحلل من االلتزام اإلرادي كما ال يستطيع التحلل من 

االلتزامات القانونية، وذلك حتى ال يتحول هذا املبدأ إلى التعسف في استعمال الحق 

 .ي املراكز القانونية ملنشئي االتفاقات والشروط االتفاقيةبسبب اختالل التوازن ف

وقد عمل املشرع األسري على تقييد هذه اإلرادة ببعض القيود من أهمها مبدأ  

 الشكلية ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. 

ولهذا أعطت املدونة ملبدأ سلطان اإلرادة دورا هاما في إنشاء وإنهاء الرابطة 

منحت لإلرادة مكانة واسعة في االتفاقات التي تهم الزوجين وذلك عن الزوجية، حيث 

طريق االشتراط عند إبرام عقد الزواج وأثناء قيام العالقة الزوجية، وأصبحت هذه 

االتفاقات والشروط تتمتع بقوة إلزامية، حيث يؤدي اإلخالل بها إلى منح املرأة 

 إمكانية طلب التطليق مع حقها في التعويض.
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منح املشرع املغربي للزوجين الحرية في كيفية تنظيم عالقتهما ذات الطابع كما 

املالي، وهكذا جاءت مدونة األسرة بقاعدة اختيارية، تخضع ملبدأ سلطان اإلرادة 

بمفهومه املدني، فلطرفي العالقة الزوجية الحق في تحديد كيفية تنظيم عالقاتهما 

افق إرادتهما على إبرام عقد ذات الطابع املالي خالل الزواج وبعد انح الله وذلك بتو

 مستقل عن عقد الزواج.

إضافة إلى أن املشرع أخذ بعض األحكام القانونية الواردة في قانون االلتزامات 

والعقود منها عيوب اإلرادة املحددة في الغلط واإلكراه والتدليس والغبن، وعمل على 

 إدخالها في املجال األسري.

يات القواعد املدنية في إنهاء العالقة الزوجية نجد املشرع وبالرجوع إلى خصوص

املغربي يتبنى االعتماد على قواعد املسؤولية املدنية والتعسف في استعمال الحق في 

إنهاء العالقة الزوجية ويركز على دور إرادة الزوجين في إنهاء هذه الرابطة املقدسة، 

انتهاء الرابطة الزوجية، إضافة إلى كما يؤكد على الطبيعة التعويضية للمتعة عند 

 التعويض في حالة التطليق للشقاق والتطليق للضرر.

وفي ما يخص النيابة الشرعية نصت مدونة األسرة على مسؤولية الوص ي أو 

املقدم عند اإلخالل بالتزاماته في إدارة شؤون املحجور، وطبقت عليه أحكام 

  .انمسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته باملج
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والذي يبدو من خالل هذه املقتضيات، انفتاح املشرع املغربي على قواعد 

القانون املدني خاصة نظام املسؤولية املدنية، غير أن هذا األمر ال يمكن الحسم فيه، 

إذ البد من الرجوع إلى الفقه اإلسالمي والتقص ي في تراثه الفقهي عن إمكانية 

سالمية القائمة على العدل واإلنصاف نظرا التعويض على ضوء مقاصد الشريعة اإل 

لخصوصية الفرع القانوني املنظم لألسرة الذي يحتم الحذر من تمديد القواعد 

العامة للمسؤولية املدنية، في نطاق الروابط األسرية في حالة إذا ما كانت تتعارض 

 .مع خصوصيتها الختالفها جذريا عن الروابط املدنية األخرى والروابط املالية

ومن هذا املنطلق يمكن القول أن دراسة أي مادة من مواد مدونة األسرة وفقا 

 لهذا التنوع في املرجعيات ال يمكن أن ينطلق من مسلمة اعتناق مرجعية أحادية، بل

البد من التعمق في مختلف املرجعيات التي تحكم املواد موضوع الدراسة بغية 

 أخرى.  معرفة مدى اعتمادها على مرجعية معينة أو 

ولعل أهمية كل موضوع تبرز من خالل ما يطبعه من خصوصية وما يأتي به من 

جديد أثناء تناوله، ولهذا فأهمية هذا املوضوع تتمثل في محاولة تحليل ودراسة مدى 

تطبيق قواعد القانون املدني على الخطبة والزواج، وذلك من خالل العمل على 

ونة األسرة، مع قياس درجة تأثرها بمبادئ تحديد الطبيعة القانونية لهما في مد

القانون املدني، خاصة ما يتعلق بالتعويض في حالة العدول عن الخطبة ودراسة 

الطبيعة القانونية لها، ولعقد الزواج أيضا، باإلضافة إلى مدى تطبيق عيوب اإلرادة 
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نية في كاإلكراه والتدليس على الخطبة والزواج ومدى تجسيد قواعد املسؤولية املد

 مجالي الخطبة والزواج.

كما تكمن أهمية موضوع خصوصيات القواعد املدنية في مدونة األسرة، في 

محاولة تأصيل التعويض، في الروابط األسرية على ضوء الفقه اإلسالمي والقواعد 

العامة في القانون املدني، خاصة املسؤولية املدنية بشقيها العقدي والتقصيري، 

قاربة النص فقهيا وقانونيا، أخذا بعين االعتبار القواعد العامة حيث سأعمل على م

للقانون املدني، دون إغفال موقف الفقه اإلسالمي السيما أن مدونة األسرة تبنت 

صياغة جديدة تطلبت تبني النظريات العصرية الواجب مراعاتها في السلوك 

فقه اإلسالمي االجتماعي خاصة بين الزوج والزوجة، وبذلك امتزجت قواعد ال

اقع غريبة عن قواعد الفقه اإلسالمي مثل  األصلية بقواعد مدنية ال تعتبر في الو

 القواعد التي تحكم التعسف في استعمال الحق وقواعد املسؤولية التقصيرية.

وتكمن أهمية هذا املوضوع كذالك في التطرق العتماد قواعد املسؤولية املدنية 

نهاء العالقة الزوجية، من خالل دراسة املسؤولية بشقيها العقدي والتقصيري في إ

العقدية في إطار التطليق لإلخالل بشرط من شروط عقد الزواج، باإلضافة إلى 

اعتماد املسؤولية التقصيرية في التطليق للشقاق، والتطليق للضرر نتيجة إخالل 

 أحد الزوجين بالواجبات القانونية الواجبة عليه تجاه الزوج اآلخر.

باإلضافة إلى دراسة قيمة املبالغ املالية التي يحكم بها القضاء كتعويض هذا 

عن الضرر الالحق بأحد الزوجين من جراء إنهاء العالقة الزوجية، حيث تضاربت 
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األحكام بين محكمة وأخرى واختلف مقدار التعويض من منطقة ألخرى نتيجة تحكم 

 مجموعة من العوامل في تحديده.

باملجال  اتكمن في ارتباطه هذه األطروحةبق، فإن أهمية باإلضافة إلى ما س

األسرى، كما أنه موضوع تتداخل فيه بعض األحكام القانونية املوجودة في القانون 

املدني كالتعويض وعيوب اإلرادة والتي عمل املشرع على إدخالها في الروابط األسرية، 

عقود كالهما ينظم العالقات يضاف إلى ذلك أن مدونة األسرة وقانون االلتزامات وال

التي تنشأ بين األفراد وتتمثل بعض نقط التالقي بين هذين القانونين في مبدأ سلطان 

 اإلرادة.

مجرد البحث في خصوصيات القواعد املدنية في مدونة األسرة خاصة  كما أن

في ما يتعلق باملسؤولية املدنية يشكل أهمية نظرية لكون نظامها من أصعب األنظمة 

لقانونية التي عرفت تطورات كبرى ومتالحقة مما يقتض ي دراستها والبحث عن مدى ا

 استفادة مدونة األسرة منها خاصة فيما يتعلق بإنهاء الرابطة الزوجية

افع اختياري لهذا املوضوع ه ولعل إبراز خصوصية الرابطة األسرية التي  يدو

ية التعويض على ضوء يستوجب تحديد طبيعتها القانونية قبل أي بحث عن إمكان

الفقه اإلسالمي، أو القانون الوضعي مع اإلحاطة بالجدل الذي أثارته كل مسألة 

 محل الدراسة بغية تقريب القواعد العامة إلى املهتمين بنصوص مدونة األسرة.
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وبعد الكشف عن املرجعية املعتمدة في التعويض الوارد في مدونة األسرة 

ا املوضوع لكونه يحاول مقاربة الخاص الذي هو الدافع األساس ي الختياري لهذ

مدونة األسرة بالعام الذي هو قانون االلتزامات والعقود والفقه اإلسالمي، للبحث 

افق بين القواعد العامة للمسؤولية املدنية وخصوصية مدونة  عن مكامن التو

الدراسة ما يجعل هذه ماألسرة من جهة، وبينها وبين الفقه اإلسالمي من جهة أخرى،  

ال تنحصر في نطاق معالجة مدونة األسرة من الداخل، بل ترمي إلى دراستها من الخارج 

يستلزم على ضوء الفقه اإلسالمي وقانون االلتزامات والعقود ، كما أن هذا املوضوع  

البحث في أصل التعويض املستحق ألحد الزوجين عند انتهاء العالقة الزوجية، نظرا 

تحاول التوفيق بين املرجعية الدينية املتمثلة في أحكام الشريعة  لكون مدونة األسرة

اإلسالمية واجتهادات الفقه اإلسالمي، وانفتاحها على مبادئ القانون املدني عامة 

وقواعد املسؤولية العقدية والتقصيرية على وجه الخصوص، وذلك كله من أجل 

ول عن الخطبة أو اإلنهاء التأصيل لحق التعويض املستحق ألحد الزوجين جراء العد

 التعسفي للرابطة الزوجية.

وعليه فاملرجو من هذه الدراسة هو الوقوف على حدود انفتاح مدونة األسرة 

على القانون املدني، خصوصا وأن مدونة األسرة عملت على توظيف بعض تقنينات 

الظروف القانون املدني، كاملسؤولية املدنية والبطالن، وعيوب اإلرادة والتعويض و 

 الطارئة ومبدأ سلطان اإلرادة.
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 سببا ويعد تواجد بعض آليات قانون االلتزامات والعقود في املجال األسري 

مصدرا ملدونة األسرة إلى جانب الفقه كملعرفة مدى إمكانية اعتبار القانون املدني 

نية املالكي، بمعنى هل للقاض ي إذا لم يجد نصا في مدونة األسرة والفقه املالكي إمكا

 الرجوع إلى القانون املدني باعتباره الشريعة العامة لكل القوانين؟.

اإلطالع على كيفية تعامل القضاء األسري املغربي مع قواعد باإلضافة إلى 

املسؤولية املدنية والتعويض القضائي كأبرز مستجد جاءت به مدونة األسرة عند 

ين املتعة والتعويض تشريعيا انحالل العالقة الزوجية، ثم الوقوف على العالقة ب

 وقضائيا وفقهيا.

فخصوصيات القواعد املدنية في مدونة األسرة يعني رصد ودراسة مظاهر 

القانون املدني في مجال العالقات األسرية، ابتداء من نشأة هذه العالقة إلى انتهائها 

ة بل وحتى قبل نشأتها خاصة في الخطبة، وبمعنى أدق يقتض ي هذا املوضوع محاول

دراسة مظاهر انفتاح املشرع املغربي في مدونة األسرة على القانون املدني ابتداء من 

الخطبة مرورا بعقد الزواج ليصل إلى الطالق، والتطليق بحضور مبدأ سلطان 

اإلرادة في املجال األسري، سواء قبل إبرام عقد الزواج أي في الخطبة أو عند إبرام 

املتعلقة بهذا العقد أو عند انحالل الرابطة  هذا العقد واالتفاق على الشروط

 الزوجية.

ونظرا لعدم اتساع املجال للحديث عن جميع هذه املواضيع فقد اقتصرت في 

بعض األحيان على اإلشارة إليها فقط، كما أن كل مقتض ى قانوني اقتبسه املشرع 
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ه في الفقه املغربي من قانون االلتزامات والعقود، ال بد لنا من البحث فيه وتأصيل

 اإلسالمي تم مقارنته ببعض القوانين املقارنة.

كما أن التعامل املباشر مع املراجع الفقهية والقانونية التي تناولت موضوع 

املسؤولية املدنية بصفة عامة، وقواعد التعسف في استعمال الحق، واستعراض 

ة الزوجية يتطلب آراء الفقهاء واملهتمين بهذا املوضوع وتطبيقها على إنهاء العالق

الكثير من الجهد، حيث إن لمَّ شتات هذا املوضوع على ضوء التشريع املغربي 

واملقارن، وإيجاد مقاربة شمولية حوله ليس باألمر السهل والهين، وعلى ضوء ذلك 

اقف الفقهية والقانونية ليتضح األمر املختلف  كان من الالزم التعليق على كل املو

أسير سرد واستعراض أقوال الفقهاء واملهتمين بهذا املوضوع  فيه أكثر حتى ال يبقى

 واالستشهاد بأقوالهم وآرائهم.

كما أن تعدد املراجع في املوضوع ، وكثرتها ليس من شأنه أن يسهل عملية 

البحث في هذا اإلطار، ألن أغلب هذه املراجع ذات طابع عام ، وحتى تلك املراجع 

ها الطابع الوصفي وال تمكن الباحث بالقدر الكافي الخاصة و إن وجدت فإنه يغلب علي

 من تحليل اإلشكاالت التي يطرحها هذا املوضوع    

املوضوع تتمثل في التطرق للتعويض في حالة صعوبة هذا وإلى جانب هذا نجد 

العدول عن الخطبة والتعويض في عقد الزواج املشوب باإلكراه أوالتدليس ثم 

القة الزوجية تعسفيا، من قبل أحد الزوجين وما يعرفه التعويض في حالة إنهاء الع
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هذا املوضوع من قلة املراجع املتخصصة فيه، خاصة إذا علمنا أن التعويض يعتبر 

 أهم مستجد جاءت به مدونة األسرة.

لقد اعتمدت كأساس ملعالجة هذا املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي 

هو مقرر في الفقه اإلسالمي من جهة، وما مع اعتماد دراسة مقارنة بين ما  النقدي

ذهب إليه املشرع املغربي في مدونة األسرة من جهة ثانية مع مقارنته ببعض 

التشريعات األخرى في بعض األحيان، ثم توظيف املناقشة والنقد في معالجة األفكار 

 والنصوص القانونية واالجتهادات الفقهية والقضائية في املوضوع.

ضا على منهجية إبداء الرأي الشخص ي في املوضوع والتأسيس كما اعتمدت أي

له واالستدالل على حجيته إذا اقتض ى األمر ذلك، وذلك من أجل إبراز مكامن 

االلتقاء والتشابه ونقط التنافر واالختالف بين ما هو مقرر في مدونة األسرة وما هو 

انين األحوال الشخصية مقرر في بعض القوانين املقارنة في تناولها ملدى انفتاح قو 

على مبادئ وأسس القانون املدني إلى جانب قواعد الشريعة اإلسالمية واجتهادات 

 الفقه اإلسالمي.

وانطالقا مما سبق يمكن القول بأن هذا املوضوع يثير إشكالية كبرى تتمحور 

 حولها مجموعة من اإلشكاالت األخرى وذلك وفق الشكل التالي:

 واعد املدنية في مدونة األسرة؟أين تتجلى خصوصيات الق
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ويتفرع عن هذه اإلشكالية املحورية مجموعة من التساؤالت الفرعية بغية 

اإلجابة عليها وهي: ما هي خصوصيات القواعد املدنية في مجالي الخطبة والزواج؟ 

هل تعد الخطبة عقدا في الفقه اإلسالمي وما مدى إلزاميتها؟ ما هو الجدل الفقهي 

القانونية للخطبة؟ هل يمكن تأصيل التعويض في الخطبة على ضوء  حول الطبيعة

الفقه اإلسالمي؟ ما هول الجدل القانوني الذي أثارته مسألة التعويض عن ضرر 

 العدول عن الخطبة؟ وما هو أساس هذا التعويض في الخطبة والزواج؟

نظاما  ومن جهة أخرى ما هي الطبيعة القانونية للزواج من زاوية كونه عقدا أم

قانونيا؟ وما طبيعته من زاوية اعتباره عقدا دينيا أم مدنيا؟ وما هو موقف الفقه 

اإلسالمي والقانون الوضعي من التعويض عن اإلكراه والتدليس في عقد الزواج 

وأساسه؟ أال يمكن اعتبارهما خطأين مصاحبان لتكوين العقد؟ وما مدى تأثيرهما 

لزواج؟ وإذا كان التعويض ممكنا لحماية اإلرادة، على مبدأ سلطان اإلرادة في عقد ا

أال يمكن إعمال قواعد املسؤولية املدنية عند اإلخالل بااللتزامات الزوجية؟ وما هو 

األساس القانوني للحكم بالتعويض عند انتهاء العالقة الزوجية؟ أال يمكن اعتبار 

 التعويض مؤسسا على التعسف في استعمال الحق؟.

هم ما جاءت به مدونة األسرة، هو توسيعها ملبدأ سلطان اإلرادة ولعل من بين أ

في إنشاء وإنهاء الروابط األسرية منفتحة على القانون املدني، فما هو األساس 

الفقهي والتشريعي لهذا املبدأ؟ وما مدى إمكانية الجمع بين ما هو أسري املتمثل في 

ي واملتمثل في مبدأ سلطان اإلرادة؟ رابطة العالقة الزوجية وما يتعلق بالقانون املدن
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أين تكمن مظاهر تفعيل مبدأ سلطان اإلرادة في تنظيم العالقة الزوجية؟ وما موقف 

الفقه اإلسالمي والتشريع املغربي من هذا املبدأ؟ وما حدود هذه اإلرادة في إنشاء 

 وإنهاء الرابطة الزوجية؟.

 يلي:وقد قسمت موضوع هذه األطروحة إلى بابين وفق ما 

 الباب األول : خصوصيات القواعد املدنية في مجالي الخصبة والزواج

 الباب الثاني : خصوصيات القواعد املدنية في انهاء العالقة الزوجية

 الباب األول : خصوصيات القواعد املدنية يف جمايل اخلصبة والزواج

سليمة ألنه يعتبر الزواج بمثابة عقد العمر الذي ال يجب أن ينبني على أسس غير 

، ألنه يعقد بنية  عهد وميثاق بين الزوجين، يرتبطان به ارتباطا وثيقا مدى الحياة

الدوام واالستمرار ليندمج كل واحد منهما في ذات وكيان اآلخر، في جو من السكينة 

املحفوفة باملودة والرحمة، فالزواج هو التعبير عن العالقة اإلنسانية الخاصة التي 

 األسر. تنشأ بانعقادها

وملا كان للزواج كل هذه األهمية والخطورة، كان البد من التمهيد له الختيار  

املقبل على الدخول في العالقة الزوجية ملن يناسبه في النواحي املختلفة التي من 

شأنها أن تساعد على االستمرار في عالقة زوجية ناجحة، ومن هنا يأتي دور الخطبة 

 وتواعد عليه. كوعد بالزواج في املستقبل
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ولهذا يعتبر املجال األسري، من أهم املجاالت التي عكست تدخل املشرع املغربي 

في اتجاه بلورة مبادئ وقواعد جديدة معتمدا أسلوب التعدد في املرجعيات خاصة في 

مجالي الخطبة والزواج، حيث لم تكن املرجعية اإلسالمية املصدر الوحيد املعتمد في 

األسرة، بل شكلت املرجعية الوضعية مصدرا أساسيا في بناء صياغة نصوص مدونة 

 نصوص املدونة.

ومن أهم القوانين التي حاول املشرع االنفتاح عليها في نصوص مدونة األسرة 

نجد القانون املدني باعتباره يشمل بعض أوجه العالقات املالية وغير املالية املرتبطة 

يد من القواعد املضمنة في هذا القانون، باألسرة، حيث تأثرت مدونة األسرة بالعد

باعتباره الشريعة املؤطرة لكل العالقات التي تنشأ بين األفراد خاصة في الخطبة 

 والزواج.

وهكذا فقد عمل املشرع على اقتباس مجموعة من األحكام القانونية الواردة في 

املسؤولية املدنية ، ومن هذه األحكام مبدأ سلطان اإلرادة و  قانون االلتزامات والعقود

 إلى جانب التنصيص على بعض عيوب اإلرادة.

ولقد أعطت مدونة األسرة ملبدأ سلطان اإلرادة دورا هاما في إنشاء عقد الزواج 

حيث منحت لإلرادة مكانة واسعة في االتفاقات التي تهم الزوجين وذلك عن طريق 

جية وأصبحت هذه االشتراط عند إبرام عقد الزواج وأثناء قيام العالقة الزو 

 الشروط تتمتع بالقوة اإللزامية فيما بين الطرفين.
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فموضوع الباب األول املتعلق بخصوصيات القواعد املدنية في مجالي الخطبة 

والزواج، قسمته إلى فصلين تناولت في األول املسؤولية املدنية والتعويض في مجال 

دنية والتعويض في الخطبة، وخصصت الفصل الثاني للحديث عن املسؤولية امل

 عقد الزواج واالشتراط فيه.

إن وصول الخطيبين إلى التفاهم والتجاوب في كل النواحي النفسية 

واالجتماعية والروحية، التي تؤطر أواصر املحبة والتآلف بين الخطيبين يعتبر الهدف 

 األسمى من الخطبة ما لم يظهر تنافر بين الطرفين.

ة الخطبة جدال سواء على صعيد الفقه ولقد عرفت مسألة تحديد طبيع 

اإلسالمي أو القانون الوضعي نظرا لألهمية الخاصة للخطبة اجتماعيا وقانونيا، 

السيما الدور الهام الذي تلعبه في تحديد آثار الخطبة خاصة آثار العدول عنها، بما 

 فيها إشكال تحديد أساس التعويض عن ضرر العدول عنها.

ة ال تنتهي دائما بتحقيق الهدف األسمى الذي تم ومن املعلوم أن الخطب 

اإلعالن عنه من قبل، حيث يعمد أحد الطرفين إلى العدول عن فكرة الزواج بالطرف 

اآلخر في الخطبة، ويرجع ذلك ألسباب مختلفة كعدم حصول التفاهم والتقارب بين 

فية الخطيبين، أو الكتشاف الطرف العادل عن الخطبة لعيوب أو أسباب أخرى خ

تجعل من غير املتصور بالنسبة إليه أن يقدم على االرتباط بالطرف اآلخر، كما قد 

يكون العدول ال مبرر له سوى عدم الرغبة في الزواج من الطرف اآلخر ولو لم يصدر 
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منه ش يء يدعو لذلك وقد يكون العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين، وهنا ال يطرح 

 أي إشكال.

فين بإبرام عقد الزواج أمر غير مستساغ شرعا، وال يمكن وما دام إلزام الطر  

الحكم به قضاء بحكم أن حق العدول عن الخطبة مكفول للطرفين معا، الرتباطه 

بمبدأ حرية الزواج، وما دام أيضا الجدل الفقهي والقانوني قائم بخصوص الطبيعة 

لتكييف الفقهي الفقهية والقانونية للخطبة، فإن اإلشكال يثار حول التساؤل عن ا

للخطبة وما هي الطبيعة القانونية للخطبة؟ وما هو األساس الفقهي والقانوني 

املعتمد في التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة؟ وإذا كان العدول في حد ذاته، 

قد تترتب عليه أضرار تصيب كال الطرفين أو أحدهما، فهل يستحق كل منهما أو 

 وعلى أي أساس؟.أحدهما تعويضا عن هذه األضرار 

كل هذه األسئلة سأتطرق إليها من خالل البحث في طبيعة التكييف الفقهي  

والقانوني للخطبة في املبحث األول على أن أتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن أساس 

التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة في الفقه اإلسالمي والقانوني املغربي في 

 املبحث الثاني.

تحديد طبيعة الخطبة جدال كبيرا سواء على صعيد الفقه لقد عرفت مسألة 

اإلسالمي أو القانون الوضعي نظرا لألهمية الخاصة للخطبة اجتماعيا وقانونيا 

وفقهيا، السيما دورها الهام في تحديد اآلثار املترتبة عنها خاصة عند العدول عنها بما 
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ة إلى ما تتميز به من فيها إشكال تحديد طبيعتها القانونية والفقهية، باإلضاف

 خصوصيات تجعلها أقرب إلى القواعد املدنية.

تعد الخطبة من مقدمات الزواج التي شرعها هللا سبحانه وتعالى قبل االرتباط و 

بعقد الزوجية ليعرف كل من الزوجين اآلخر، ولكي يكون اإلقدام على الزواج على 

 ي تترتب عليها.هدى وبصيرة خاصة إذ أخذنا بعين االعتبار اآلثار الت

إن الفقه اإلسالمي قديمه وحديثه يرى على أن الخطبة ليست سوى وعد غير 

ملزم بالزواج، والخطبة في تكييفها الفقهي هذا لم تكن في يوم من األيام، وخالل 

مسيرة الفقه عبر السنين الطويلة موضع شك أو تساؤل أو استفهام، كما جاء في تنوير 

  .بالعقد وليست بعقد"األبصار أن "الخطبة وعد 

وملا كانت الخطبة في الفقه اإلسالمي مجرد وعد بالزواج، وليست بزواج ألن  

الزواج ال يتم إال بانعقاد العقد، فإن فقهاء الشريعة اإلسالمية اختلفوا في مدى 

 إلزامية هذا الوعد من عدمه.

وليست  وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا على اعتبار الخطبة مجرد وعد بالزواج،

بعقد ملزم بحيث ال يجوز تقييد شخص بعقد زواج ال يرغب في إتمامه، ألن في ذلك 

تدخال في حرية االختيار، ومسا بقاعدة حرية الزواج، مما جعل الخطبة كقاعدة، 

فإنه تم اعتبارها بمثابة عقد الزواج استثناء، وذلك في فتاوى فقهاء النوازل إذا ما 



 

  

 302 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

افرت في هذه الخطبة بعض  الشروط الخاصة التي تجعلها ترقى إلى مستوى عقد تو

 الزواج.

ويعتبر حق عدول أحد طرفي الخطبة وتوقفه عن إتمامها حقا مكفوال له، ما  

دام هذا الحق لم يتعد حدوده املقررة لكال طرفي الخطبة شرعا وقانونا، فالخطبة 

خطبة مبنية على مجرد وعد بإبرام عقد الزواج في املستقبل، مما يجعل حرية طرفي ال

قناعته في إتمام الخطبة وترجمتها إلى عقد زواج مع مراعاة عدم تعسف أحد طرفي 

 هذه الخطبة في ممارسة هذا الحق.

و لعل تأثر التشريعات اإلسالمية بالرؤية الفقهية للطبيعة القانونية للخطبة   

األحوال جعل معظم تشريعات البلدان العربية واإلسالمية في صياغتها لقوانين 

الشخصية تؤكد تشبتها بما جاءت به الشريعة اإلسالمية في هذا اإلطار وترسخ مدى 

 تفاوتها في اإلعتراف بآثار الخطبة من الناحية القانونية في هذه التشريعات.

إن إجماع الفقه اإلسالمي على عدم اعتبار الخطبة بمثابة عقد الزواج  

ل حول الطبيعة القانونية للخطبة، كقاعدة لم يحل دون احتدام الصراع والجد

ومدى إلزاميتها وكذا حول النصوص واملبادئ القانونية التي يجب أن تخضع لها 

 أحكام الخطبة لترتب عليها آثارها القانونية.

فغالبية الفقه لم تستقر على رأي موحد من الطبيعة القانونية للخطبة حيث 

قضة إلى حد التضارب في أحيان كثيرة، انقسم إلى آراء متعددة متقاربة أحيانا ومتنا
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فهناك من اعتبرها عقدا، وهناك من اعتبرها مجرد وعد بالزواج، فالذين اعتبروها 

وعدا بالزواج لم يتفقوا على إلزاميتها، فمنهم من يرى في الخطبة مجرد وعد غير ملزم، 

يكن ملزما بحيث يمكن التراجع عنه باإلرادة املنفردة، فيما يرى آخرون أنه وإن لم 

، وعدم إساءة استعمال  قضاء فإنه ال ينبغي تجريده من قيمته األدبية واألخالقية

 هذا الحق واإلضرار بالطرف اآلخر في هذه الخطبة.

وملا كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج في املستقبل وليست عقدا ملزما يمكن  

لوطنية لجل البلدان إنهاؤها باإلرادة املنفردة ألحد الخطيبين، فإن التشريعات ا

العربية واملشرع املغربي خاصة، قد أدخل بعض خصوصيات وأحكام القانون املدني 

في تحديد الطبيعة القانونية للخطبة، وذلك من خالل إعطاء الهامش األكبر لإلرادة 

املنفردة لطرفي الخطبة، وتبيانه ملدى اختالف الخطبة عن الوعد بالعقد في القانون 

 املغربي.

يكن للفقه بصفة عامة رأي واحد وموحد في اتجاه تحديد الطبيعة  لم 

القانونية للخطبة، حيث اختلفت الرؤى بهذا الشأن وتعارضت املنطلقات واألسس 

القانونية وحتى التاريخية التي اعتمدها، وتأثر بها كل فريق لدعم حجية رأيه حيث 

ة، وتراوحت بين اعتبار تعددت النظريات الفقهية حول الطبيعة القانونية للخطب

هذه األخيرة بمثابة عقد ملزم يترتب عن اإلخالل به مسؤولية عقدية في جانب من 

أخل بااللتزامات امللقاة على عاتقه بمقتض ى ذلك العقد، وبين اعتبارها عقدا باطال 

، وذلك بالتحلل  يتنافى مع مبدأ حرية الزواج الذي يستلزم الرضا التام عند انعقاده
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قيد مادي أو معنوي قد يؤثر على ذلك الرضا وفي ذلك االلتزام املسبق بإبرام من أي 

عقد الزواج في املستقبل سواء كان هذا التاريخ محدد سلفا أم ترك أمر تحديده 

التفاق الحق، وبين هذين الرأيين وجدت آراء أخرى تعتبر الخطبة إما مجرد التزام 

ي، أو وعد بالزواج غير ملزم لطرفيه، لكنه أدبي وأخالقي ال يترتب عنه أي أثر قانون

 يمكن أن يرتب أثارا معينة ومحددة في أحوال خاصة.

وبالرجوع إلى مدونة األسرة نجد الخطبة هي مجرد تواعد بالزواج بين الرجل 

واملرأة، ومن ثم فهي ال تخرج عن النطاق الذي وضعه لها الشرع اإلسالمي، باعتبارها 

ليست بزواج، غير أن الجانب النظري في هذه املسألة وسيلة تمهيدية للزواج و 

يختلف، على اعتبار أن هناك جانب من الفقه يضفي الصبغة العقدية على الخطبة، 

 وهناك من ينفي عنها هذه الصفة العقدية.

إن النظرية العقدية للخطبة تعتبر الوعد بالزواج بمثابة عقد يلقي على عاتق  

واج في املستقبل، األمر الذي من شأنه أن يحد من حرية الطرفين التزاما بإتمام الز 

الزواج عند إبرامه في شكل قانوني بحيث يصبح الطرفان متقيدان باالتفاق السابق 

بينهما في هذا الشأن مما يعدم دور اإلرادة في إنشاء عقد الزواج، وإذا كانت النظرية 

لتزامه بالزواج يتحول إلى العقدية للخطبة اعتبرت عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ ا

تعويض مدني للطرف اآلخر فإن هناك من قال بإمكانية العدول عن الخطبة باإلرادة 

املنفردة شريطة عدم التعسف في استعمال حق العدول، كما أن هناك من يتشبث 

 بكون عقد الخطبة له خصوصياته الخاصة به مما يجعله مختلفا عن الوعد بالعقد
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األحوال العادية كما كان مقررا لها ابتداء بإبرام عقد الزواج، تنتهي الخطبة في و 

فالخطبة ال تعدو كونها وسيلة لغاية أال وهي االرتباط على أسس التفاهم واملودة 

واالحترام، إال أنه قد يطرأ على تلك العالقة ما يجعلها تنتهي دون أن تؤدي الغرض 

عن إرادة الطرفين كأن تنتهي  الذي وجدت من أجله أساسا، ويكون ذلك إما خارجا

الخطبة بسبب وفاة الخطيبين أو أحدهما، أو لظهور مانع من موانع الزواج لم يكن 

الخطيبان على علم به عند الخطبة، كما قد يكون إلرادة الطرفين دورا حاسما في 

ة إنهائها، كأن يتم االتفاق على فسخ الخطبة بالتقابل بين الخطيبين، أو باإلرادة املفرد

ألحدها عن طريق فسخ الخطبة من جانب واحد والعدول عن فكرة االرتباط بالطرف 

 اآلخر في الخطبة

وإذا كان االنتهاء الالإرادي للخطبة ال يثير جدال عمليا على اعتبار أن املشرع قد 

نظم أحكام استرداد املهر والهدايا بنصوص قانونية مستمدة في جوهرها من الفقه 

ان التقابل بين الخطيبين يتم بطريقة ودية غالبا بحيث يتم االتفاق اإلسالمي، وإذا ك 

على كافة األمور األساسية قبله، فإن العدول من جانب واحد يثير إشكاال عمليا 

وقانونيا يرتبط بمدى إمكانية التعويض عن ذلك العدول وبشكل خاص إذا ما 

 صاحبه أو نتج عنه ضرر للطرف اآلخر.

مي الحنيف مجموعة من الضوابط الفقهية في مجال لقد أقر الشرع اإلسال 

وهي أحكام مستمدة باألساس من فلسفة  -أي التعويض باملعنى القانوني  -الضمان 

الشريعة اإلسالمية التي تعمل على حماية الطرفين قبل وأثناء الزواج، فمتى تعرض 
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ستعمال حقه، أحد الطرفين إلى الضرر من الطرف اآلخر نتيجة تعسف هذا األخير في ا

إال وكان ذلك موجبا للتعويض طبقا ألحكام املسؤولية وعلى أساس التعدي يوجب 

 الضمان كما يمكن أن يكون التعويض أيضا على أساس التعسف في استعمال الحق 

إن ظهور مسألة التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة جعل الجهود  

س القانوني املفترض لهذا الفقهية والقضائية تنكب على دراسة وتحديد األسا

التعويض، حيث عرف الفقه والقضاء الفرنس ي جدال كبيرا بخصوص تحديد 

األساس القانوني الواجب اعتماده للمطالبة بالتعويض في حالة العدول عن 

 الخطبة وهو ما انعكس جليا على موقف الفقه والقضاء في الدول العربية.

لضرر بالغير ملا يسببه ذلك الضرر ويتقرر التعويض بصفة عامة إثر إلحاق ا 

من مساس بحالة املضرور التي كان عليها قبل وقوع الضرر، وما يترتب عن ذلك من 

آثار مالية وغير مالية، والتعويض باعتباره أثر وجزاء املسؤولية املدنية، يتمثل في إزالة 

  .أو جبر الضرر الذي أصاب املضرور

ت إليه بعض التشريعات العربية، قد أقر فاملشرع املغربي وعلى غرار ما ذهب 

مبدأ التعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة، األمر الذي يقتض ي 

البحث في األساس املعتمد للقول بإمكانية التعويض عن الضرر الناجم عن العدول 

عن الخطبة، والشروط املتطلبة في ذلك الستحقاق املتضرر من هذا العدول 

إلى تحديد نطاق ونوع الضرر القابل للتعويض عنه، ألنه ليس كل  للتعويض إضافة

 ضرر حاصل لشخص ما يكون قابال للتعويض عنه.
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ولعل تنصيص مدونة األسرة على التعويض عن العدول عن الخطبة يثير  

إشكاال نظريا مرتبطا باألساس الذي سيعتمد عليه للقول بالتعويض، فإذا تم 

إليه أنصار النظرية العقدية فإن التعويض يتم بناء  اعتبارها عقدا حسب ما يذهب

على قواعد املسؤولية العقدية، أما إذا تم نفي الطبيعة العقدية عن الخطبة فإن 

أساس التعويض عن العدول عنها ال يمكن له أن يكون سوى بناء على املسؤولية 

 التقصيرية.

ي القول وعليه سأعمل على البحث في األساس الذي يمكن اعتماده ف 

بالتعويض عن العدول عن الخطبة في إطار كل من املسؤولية العقدية وكذا 

 املسؤولية التقصيرية. 

يترتب على اعتبار الخطبة عقدا ملزما للطرفين معا إلزامهما للقيام بتنفيذ ما  

التزمت به إرادتهما الحرة اتجاه بعضهما من القيام بعمل إيجابي وبحسن نية وجدية 

برام عقد الزواج في الوقت املناسب وفي التاريخ املحدد لذلك تنفيذا ملا في اتجاه إ

اتفقا عليه في مرحلة الخطبة، ملا يترتب على اإلخالل بهذا العقد بالعدول عنه باإلرادة 

املنفردة ألحد الطرفين مسؤولية العادل منهما وتعويضه للطرف اآلخر نظرا ملا لحق 

العدول، وتطبق عليه أحكام املسؤولية العقدية، الطرف اآلخر من أضرار جراء هذا 

وهذه املسؤولية تقتض ي ضرورة وجود عقد صحيح قائم على أركان وشروط صحيحة 

وعموما فإن أركان املسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والعالقة السببية بين 

 ....   .الخطأ والضرر 
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كون في حالة اإلخالل غني عن البيان أن إعمال قواعد املسؤولية التقصيرية، ي

بالتزام غير عقدي، وهو اإلخالل املتمثل في إثبات عمل ضار بالغير أو ما يسمى بالعمل 

 غير املشروع.

من قانون  78و  77وقد نظم املشرع املغربي املسؤولية التقصيرية في الفصلين  

ينة على أن: "كل فعل ارتكبه اإلنسان عن ب 77االلتزامات والعقود، إذ ينص الفصل 

واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه 

بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب املباشر في حصول الضرر... 

من قانون االلتزامات والعقود على أن: "كل شخص مسؤول عن  78"وينص الفصل 

دثه، ال بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما الضرر املعنوي أو املادي الذي أح

يثبت أن هذا الخطأ هو السبب املباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون 

 عديم األثر.

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه وذلك          

 من غير قصد إلحداث الضرر".

ن أحدث ضررا للغير، سواء عن قصد أو وحسب هذين الفصلين فإن كل م 

 بدونه، يعد مرتكبا لخطأ يلتزم بجبره عن طريق تعويض املتضرر.

وبناء عليه يمكن التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق القواعد املذكورة أعاله  

 ؟ في حالة العدول عن الخطبة
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 ولهذا يتضح أن املشرع املغربي من خالل املادة السادسة من مدونة األسرة 

قد حدد القاعدة املتمثلة في أنه: " لكل من الخطيبين الحق في العدول عن الخطبة، 

وأن مجرد العدول ال يرتب تعويضا"، وان من يستعمل حقه بدون تعسف ال يجوز 

مقاضاته ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر قد يلحق الغير نتيجة استعمال هذا 

 ينافي الضمان.الحق وذلك استنادا إلى قاعدة الجواز الشرعي 

لكن إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر لحق الطرف اآلخر سواء كان  

كأن تكون املخطوبة قد تركت عملها استعدادا للزواج، أو أن يكون  الضرر ماديا

الخاطب قد تكبد مصاريف إضافية إلعداد بيت الزوجية، أو كان الضرر معنويا كأن 

الطرف املتخلى عنه، ففي هذه الحالة هل  ينتج عن العدول مساس بشرف أو بكرامة

 يجوز لهذا املتضرر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به؟.

وبالرجوع إلى منطوق املادة السابعة من مدونة األسرة نجد املشرع حسم األمر     

أقر بجواز التعويض عن العدول عن الخطبة، حيث نص صراحة على أن: "مجرد  و

ال يترتب عنه تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل العدول عن الخطبة 

 سبب ضررا لآلخر يمكن للمتضرر املطالبة بالتعويض".

يحتل موضوع املسؤولية هذا بخصوص الخطبة أخا فيما يخص عقد الزواج ف

املدنية مركز الصدارة ضمن قائمة املواضيع القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء، 

 ن إقرار التعويض إال بتحقق هذه املسؤولية.ألنه ال يمك
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ونظرا ألهمية عقد الزواج ومكانته فقد اهتم به الشارع اإلسالمي اهتماما 

، إال أن اإلشكال الذي يثور هنا  وعناية بالغة لم تتوفر في باقي العقود املدنية األخرى 

بع املدني يتجلى في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الزواج، حيث إن اعتناق الطا

واعتباره كباقي العقود املدنية األخرى سيكون مبررا قانونيا لتطبيق قواعد املسؤولية 

العقدية عند اإلخالل بآثار عقد الزواج، أما إذا استحضرنا الطابع الديني فإن جزاء 

اإلخالل يرتبه الشارع في حالة ما إذا لم يوف أحد الطرفين بالتزاماته الزوجية، كما 

ع التعويض عن اإلكراه والتدليس عند إبرام عقد الزواج مما يستوجب قرر املشر 

 الحديث عن أساس هذا التعويض وعن موقف الفقه اإلسالمي منه.

ونظرا للدور الذي يضطلع به مبدأ سلطان اإلرادة في مجال العقود عمل  

ال املشرع املغربي من خالل مدونة األسرة على التوسيع من إرادة الزوجين وترك مجا

إفساح  واسعا للتراض ي بينهما حول شؤونهما األسرية بما يساهم في استقرار األسرة و

مجال االشتراط في مدونة األسرة ويجد أساسه في الفقه اإلسالمي الذي يؤكد على 

حرية اإلرادة، ويعطيها مكانة مهمة مادامت ال تتناقض مع أصل من أصول الشريعة 

من املصالح املعتبرة فيها، ومن ثم ليس هناك ما اإلسالمية أو مبادئها، أو مصلحة 

يمنع الزوجين من التراض ي واالتفاق بينهما حول تنظيم حياتهما ملا في ذلك من توفير 

 ضمانات مهمة لكل من الزوجين وتحصين حقوقهما.
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إن للرابطة الزوجية مكانة خاصة من الناحية الدينية و القانونية، مما أثار  

ديد الطبيعة القانونية لهذه الرابطة ومدى اعتبارها عقدا جدال مزدوجا حول تح

 مدنيا أم عقدا دينيا.

وملا كان عقد الزواج من العقود التي رغب اإلسالم فها ملا يترتب عليا من آثار 

نافعة تعود على الفرد وعلى األمة بالنفع، وحماية لهذا العقد الذي على أساسه تبنى 

حاط طرفي العالقة الزوجية بطابع حمائي يضمن خلو األسرة واملجتمع، فإن املشرع أ

 إرادتهما من أي عيب قد يشوبها.

عرفت مسألة تحديد طبيعة الزواج من حيث كونه عقدا ذو صبغة دينية أو  

، فالبحث في الطابع املدني لعقد الزواج يقتض ي البحث  عقدا مدنيا صرفا جدال كبيرا

ا صرفا أم ال، ملا ملدنية الزواج من مساس في مدى إمكانية اعتبار الزواج عقدا مدني

بقدسيته، كما أن البحث في الطابع الديني للزواج يقتض ي الكشف عن طبيعته في 

 الديانات السماوية خصوصا في الديانة اإلسالمية.

الزواج في الشريعة اإلسالمية، فال يمر بطقوس أو إجراءات دينية خاصة ف  

جية واعتبره من أهم العقود واملواثيق التي يجب رغم أن اإلسالم نظر إلى عقد الزو 

رعايتها وأال تتخذ آيات هللا هزؤا، ومن أجل ذلك حرص على تشريع كل ما يقوي هذا 

العقد العظيم ويجعله مؤديا كل الغايات املقصودة منه وهو بذلك ال يخلو من 

جل الطابع القدس ي حيت وصفه هللا سبحانه وتعالى بأغلظ ميثاق يبرم بين الر 
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واملرأة، فهو عقد مقدس ما بعده عقد أنبل منه لحكمة يراها سبحانه وتعالى ولسمو 

 اإلنسان والوصول إلى أنبل املقاصد.

يقصد بالعقد املدني ذلك العقد الذي ال يخضع في تنظيمه وأحكامه إلى أية و 

مرجعية دينية، إذ أنه عقد ينظمه القانون الوضعي ويتطلب لصحته شروطا وأركانا 

 دها القانون، دون أن يخضع ألي طقوس أو مراسيم دينية.حد

وباعتبار الزواج عقدا من العقود وهذا ما نصت عليه بعض النصوص  

القانونية الواردة في مدونة األحوال الشخصية امللغاة ومدونة األسرة وإن كان املشرع 

للزواج، فإن املغربي لم يشر إليه في الفصل األول من املدونة امللغاة عند تعريفه 

السؤال الذي يطرح نفسه هو من أي نوع من أنواع العقود يمكن أن نصنف فيها 

 عقد الزواج؟ هل هو عقد مدني أم عقد ديني؟. 

عقد الزواج عقد مدني، ذلك ألن قانون  األحوال الشخصية يعتبر فرعا من إن 

واج في الشريعة فروع القانون املدني، وفي هذا اإلطار يقول أحد الفقهاء بأن عقد الز 

 عقد مدني صرف ذو طابع علني بالنظر لخطورته.

وبالرجوع إلى تعريف مدونة األسرة لعقد الزواج نجد املادة الرابعة من املدونة 

تعرف الزواج بكونه " ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، 

وجين طبقا ألحكام هذه غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الز 

املدونة " أما الفصل األول من مدونة األحوال الشخصية امللغاة، فنص على أن 
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"الزواج ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة على وجه البقاء غايته 

اإلحصان والعفاف مع تكثير سواد األمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أسس 

 حمل أعبائها في طمأنينة وسالم وود واحترام".مستقرة تكفل للمتعاقدين ت

فمن خالل هذين التعريفين املشار إليهما واللذان كانا لنفس املشرع، يتضح بكل 

جالء مدى التباعد الكبير بينهما من حيث الفلسفة والروح، دون أن ننس ى غلبة 

 الطابع املدني على التعريف الجديد ملدونة األسرة.

افق إرادتين أو أكثر على إحداث اثر يعرف العقد في الفقه ا لقانوني بكونه "تو

ارتباط أنه قانوني سواء كان هذا األثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه" كما 

إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله وقد ثار خالف فقهي في القانون 

بينهما، وذلك بكون االتفاق حول الفرق بين العقد واالتفاق، إذا أن هناك من فرق 

تطابق إرادتين إلنتاج آثار قانونية، وإذا كان هذا التطابق يرمي إلى إنشاء عالقات 

إلزامية يسمى عقدا، ومن ثم يتضح بأن االتفاق أعم وأشمل من العقد، ألنه إذا كان 

افق بين إرادتين أو أكثر بقصد إحداث آثار قانونية سواء أكان  االتفاق هو كل تو

هدف من ذلك إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه، فإن العقد أخص من ذلك ال

افق بين إرادتين على إنشاء عالقات ملزمة فقط.   إذ هو تو

ملا كان عقد الزواج من العقود امللزمة لطرفيه، فإن إبرامه على وجه صحيح 

 يقتض ي أن تكون إرادة الزوجين سليمة من أي عيب من عيوب الرضا.
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وإذا تعاقد أحد الزوجين تحت تأثير بعض عيوب اإلرادة، قام له الحق في  

املطالبة بفسخ العقد ودون املساس بحقه في الحصول على تعويض لجبر ما أصابه 

 من ضرر نتيجة لذلك.

فعقد الزواج مثله مثل باقي العقود املدنية األخرى التي نظمها الفقه اإلسالمي  

إال بتراض ي طرفيه على إبرامه، ويتم هذا التراض ي  والقانون الوضعي، ال ينعقد

 بإيجاب وقبول مطابق له ويتمثل في رضا كل طرف بالزواج من اآلخر....

يعرف اإلكراه في الفقه اإلسالمي بكونه "حمل الغير بغير حق على أمر يمتنع و  

 عنه بتخويف يقدر الحامل أي املكره على إيقاعه ويصير الغير خائفا به".

صطلح التدليس في الفقه اإلسالمي على التغرير حيث عرفه الفقهاء يطلق م

بكونه "اإلغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة لترغيب أحد املتعاقدين في العقد 

 وحمله عليه

ويشترط الفقه اإلسالمي في التدليس أن يكون صادرا من العاقد صاحب  

 املصلحة أو ممن له صلة به على أن يكون عاملا به.

وإذا كان الفقه اإلسالمي قد عالج التدليس في عقود املعارضات بكيفية  

مفصلة، فإنه لم يتعرض ملسألة التدليس في عقد الزواج إال بكيفية متجزأة، حيث 

درس مسألة إخفاء وكتم أحد الزوجين عيبا فيه عن اآلخر ضمن أسباب الخيار في 

م أو لم يرض وحلف بنفسه، ببرص النكاح، إذ أن للزوجين من الخيار إن لم يسبق العل
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وعذيطة وجذام وغيرها فهذه العيوب وغيرها تعطي الخيار للمتضرر بشرطين: أن 

يكون املرض موجود قبل الزواج وأن ال يكون الطرف اآلخر على علم به، فإن حدث 

 بعد الزواج فال خيار في الفسخ النتفاء التدليس.

ما يسمى في الفقه اإلسالمي  كما يدخل في نطاق التدليس في عقد الزواج 

بالغرور، كما إذ قال العاقد زوجتك هذه املسلمة، فإذا هي كتابية أو هذه الحرة فإذا 

هي أمة انعقد النكاح وله الخيار، فإن أمسكها لزمه املسمى وإن فارقها قبل الدخول 

، فيرد فال ش يء لها، وإن فارقها بعد الدخول فلها املسمى إال أن يزيد على صداق املثل

 ما زاد، وإن تزوج العبد على أنه حر فاملرأة بالخيار.

يتضح مما سبق أعاله أن الفقه اإلسالمي درس التدليس في عقد الزواج  

ضمن الخيار في العقد. لكن ال يوجد في الفقه اإلسالمي من يقول بالتعويض عن 

راه، ورغم ذلك التدليس حماية لإلرادة عند إبرام عقد الزواج شأنه في ذلك شأن اإلك

فإن هذا ال يعني عدم استيعابه ملثل هذا التعويض، فمدونة األسرة وإن كانت 

تتضمن أحكاما غريبة شيئا ما عن قواعد الفقه اإلسالمي، إال أنها ال تصطدم مع 

 .مبادئه وأحكامه، وإنما في إطار ما تستدعيه مصالح الناس املرسلة في الوقت الراهن

ثل باقي العقود املدنية األخرى التي نظمها الفقه إن عقد الزواج مثله م 

اإلسالمي والقانون الوضعي، فال ينعقد إال بتراض ي طرفيه على إبرامه، ويتم هذا 

 التراض ي بإيجاب وقبول مطابق له يمثل رضا كل طرف بالزواج من الطرف اآلخر.



 

  

 316 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

ج وفي هذا السياق فإن مدونة األسرة بعدما نصت على ضرورة انعقاد الزوا 

بإيجاب من أحد املتعاقدين وقبول من اآلخر في مادتها العاشرة خولت للطرف الذي 

أبرم العقد تحت وطأة اإلكراه أو التدليس، إمكانية التعويض عن الضرر الذي 

 يصيبه جراء ذلك.

يقصد بالتدليس استعمال طرق ووسائل احتيالية لتضليل املدلس عليه و  

د، فاملتعاقد تحت وطأة التدليس تكون إرادته وإيقاعه في غلط يدفعه إلى التعاق

معيبة، فهو ال يتعاقد إال نتيجة للوهم الذي أثاره في ذهنه املدلس وكذا نتيجة للغلط 

 الذي أوقعه فيه.

ونتيجة لذلك، وحماية إلرادة الزوجين عند التعاقد فإن املشرع املغربي أعطى  

قد الزواج مع حقه في الحصول للمدلس عليه من الزوجين الحق في املطالبة بفسخ ع

 من مدونة األسرة. 63على تعويض عما يصيبه من ضرر وفقا للمادة 

افرت شروطه   غير أن التدليس في هذا الصدد ال يترتب أثره القانوني إال إذا تو

املتمثلة في استعمال وسائل احتيالية إلخفاء الحقيقة عن املتعاقد، وأن تكون تلك 

 خدعه.الوسائل من شأنها أن ت

وال يكفي في التدليس استعمال وسائل الخداع والحيل، بل يجب أن يثبت أن 

تلك الوسائل هي التي دفعت املدلس عليه للتعاقد، إذ لوالها ملا قبل إبرام العقد وهو 
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من قانون االلتزامات والعقود وأخذت به أيضا مدونة  52ما ينص عليه الفصل 

 منها. 6 األسرة في املادة 

اإلرادة أساس التصرفات القانونية وال ينحصر دورها في إنشاء هذه  تشكلكما 

األخيرة وإنما تتعداه إلى تحديد اآلثار الناجمة عن هذا التصرف وهذا ما يعبر عنه 

بمبدأ سلطان اإلرادة والذي يقصد منه أن اإلرادة وحدها كافية إلنشاء العقد وحرة 

 في تحديد اآلثار املترتبة عنه.

شرع باب االشتراط بين الزوجين تاركا لهما حرية اشتراط الشروط وقد فتح امل

املتفق عليها فيما بينهما في إطار مبدأ سلطان اإلرادة بين الزوجين، معتمدا في ذلك 

على بعض الضوابط للحكم على الشروط االتفاقية، ومحاوال فسح املجال إلرادة 

 الزوجية في تجسيد الشروط 

الزوجين في اشتراط الشروط االتفاقية في عقد الزواج،  استنادا إلى توسيع إرادة

ونظرا للدور الذي يضطلع به مبدأ سلطان اإلرادة في مجال الروابط الزوجية، عمل 

املشرع املغربي من خالل مقتضيات مدونة األسرة على تنظيم  آثار عقد الزواج من 

تفاق والتراض ي على خالل إعطائها هامشا أوسع إلرادة الزوجين في هذا التنظيم باال

املواضيع املتعلقة بشؤونهما األسرية، معتمدا في ذلك على بعض الضوابط املعتمدة 

للحكم على الشروط االتفاقية، في حين نجد إلى جانب هذه الضوابط بعض القيود 

 التي تحد من حرية االشتراط في عقد الزواج فيما بين الزوجين. 
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الشتراط في عقد الزواج، ال يمنع أطراف إن توسيع إرادة الزوجين في مجال ا

العالقة الزوجية من تضمين عقد زواجهما شروطا تساعد على تحقيق األمن 

واالستقرار لحياتهما الزوجية، بشرط أن تكون هذه الشروط في إطار ما يتماش ى مع 

األحكام األساسية لعقد الزواج التي تشكل النظام العام، واملبادئ األساسية املقررة 

ه، ، كما يمكن اعتماد إضافة إلى مقتض ى العقد للحكم بصحة الشرط أو بطالنه، ل

 كل دليل شرعي كضابط للحكم على الشرط املقترن بعقد الزواج. 

إن اشتراط الشروط االتفاقية في عقد الزواج ال يثير أي إشكال مادامت هذه 

ط من شأنها اإلخالل الشروط ال تتنافى مع ما يقتضيه العقد، أما إذا كانت هذه الشرو 

 بما يقتضيه العقد أو تنافى حكما من أحكامه فإنه ال يصح اشتراطها.  

افق ملقتض ى عقد الزواج هو ذلك الشرط الذي يكون جزء من  فالشرط املو

مقتض ى العقد ومؤكدا ملقتضاه فهو مكمال لحكمة املشروط وعاضدا لها، بحيث ال 

لزوجة الكفاءة أو اإلمساك باملعروف أو يكون فيها منافاة لعقد الزواج كاشتراط ا

التسريع باإلحسان، أو بأن ينفق عليها زوجها أو بأن يقسم بينها وبين ضرائرها بالعدل 

في حالة التعدد، فهذه كلها شروط صحيحة ألن الغرض من اشتراطها هو تحقيق 

افق بين الزوجين وهذا ما يالئم مقصود النكاح.  التالحم والتو

حرية االشتراط عند التعاقد هو جزء من الخالف في حرية  إن الخالف حول  

التعاقد نفسها، وال شك أن حرية االشتراط تابعة لحرية التعاقد، فإذا كانت العقود 
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متوقفة على ما نص عليها الشارع الحكيم، فإن الشروط املتعلقة بهذه العقود تكون 

 هي األخرى متوقفة على ما نص عليه الشارع.

ساس ي على حرية االشتراط في عقد الزواج في الفقه اإلسالمي هو إن القيد األ 

عدم مخالفة الدليل الشرعي، فنصوص القرآن والسنة لم تبين لنا الحد الفاصل 

بين الشروط املشروعة والشروط غير املشروعة، ولهذا يجب البحث في بقية مصادر 

 التشريع اإلسالمي.

ظام العام القيد األساس ي على بينما نجد القوانين الوضعية تجعل من الن

حرية االشتراط، وال يخفى بأن هذا املفهوم يقبل التوسع والتضييق بسبب مرونة 

منها على النص  47ونسبية النظام العام ثم إن قانون مدونة األسرة اكتفى في املادة 

على أن القيد األساس ي على حرية الزوجين في وضع الشروط هو عدم مخالفة أحكام 

 ومقاصده ثم القواعد اآلمرة للقانون.العقد 

يعتبر قيد النظام العام واآلداب العامة من أهم القيود الواردة على حرية و  

االشتراط في عقد الزواج، وهذا ألن أغلب مواضيع األحوال الشخصية من النظام 

 فال يجوز للزوجين تعديلها باتفاقات فيما بينهم. العام

كل شرط بين الزوجين يقض ي بالتنازل عن وعلى هذا األساس يقع باطال  

أبوتهما البنهما، أو االتفاق على تعديل ما للزوج من حقوق على زوجته في الطاعة 
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واألمانة الزوجية بالتنازل عنها مثال، ويقع باطال أيضا كل شرط يقض ي بتعديل ما 

 للزوجة من حقوق على زوجها كشرط نفي املهر أو عدم اإلنفاق عليها.

يس للزوجين االتفاق على مخالفة أحكام وقواعد النظام العام حتى ولهذا ل 

ولو كانت هذه االتفاقات تحقق لهم مصالح شخصية، وتبرير ذلك يكون بتغليب 

 املصلحة العامة للمجتمع على املصلحة الخاصة.

أما املقصود بمراعاة اآلداب العامة فهو احترام األصول األساسية لألخالق في  

عصر معين، بحيث يفرض على الجميع احترام الحد األدنى من مجتمع معين و 

القواعد الخلقية التي تعتبر الزمة لحماية املجتمع من االنحالل الخلقي، غير أن هذه 

الفكرة تبقى نسبية إلى حد ما، وذلك الختالف املعيار الذي نحدد به ما هو من اآلداب 

لف حتى في نفس املجتمع من العامة أو ليس كذلك من مجتمع ألخر بل ونجده يخت

 عصر آلخر.

من مدونة األسرة التي تضمنت أحكاما عامة  47لقد ورد هذا القيد في نص املادة 

، بل وفي منتهى التعميم والشمولية، إذ نجد املشرع قد أباح للزوجين ة غير محدد

ة كقاعدة عامة أن يشترط كل الشروط التي يريانها ضرورية، ثم أورد على هذه القاعد

العامة استثناء يقيد العموم السابق، وهذا يعني أن مدونة األسرة قد أباحت 

للزوجين حرية االشتراط، غير أن هذه اإلباحة مقيدة بعدم مخالفة أحكام العقد 

 ومقاصده وكذا القواعد اآلمرة للقانون.
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وباإلضافة إلى عدم مخالفة القواعد اآلمرة للقانون كقيد من القيود الواردة  

حرية االشتراط بين الزوجين، نجد ما يسمى بجدية املصلحة، واملقصود بها كقيد  على

على حرية االشتراط في عقد الزواج هو أن يكون الهدف من االشتراط تحقيق مصلحة 

مقصودة لكال الزوجين أو أحدهما، بشرط أال يتنافى ذلك مع مقاصد عقد الزواج، 

افقا لغايات ومقاصد ال عقد ومحققا ملصلحة مقصودة فيجب فإذا كان الشرط مو

الوفاء به، أما إذا كان الشرط منافيا للغاية األساسية التي شرع العقد من أجلها 

 ....فيبطل الشرط.

لقد وسعت مدونة األسرة من مجال اإلرادة أمام الزوجين حيث مددت من .

اشتراط دائرة الشروط االتفاقية في عقد الزواج، إذ أصبح للزوجين كامل الحرية في 

ما قد يحقق مصلحتها مستقبال، طاملا أن هذه الشروط ال تخالف النظام العام أو 

مقتض ى العقد، فهل يحق للمتعاقدين على الزواج أن يتفقا على شروط إضافية في 

عقد الزواج خصوصا أن عقد الزواج يختلف عن العقد املدني بما ينتج عنه من آثار 

الحديث عن مظاهر االتفاق على تدبير األموال وقبل ، قانونية يحددها القانون؟ 

املكتسبة في مدونة األسرة ال بد من التطرق إلى الشروط اإلرادية في عقد الزواج 

 وقوتها اإللزامية.

إن موضوع الشروط االتفاقية في عقد الزواج عرف اختالفا بين فقهاء الشريعة 

اقف متباينة حو  ل ضرورة الوفاء اإلسالمية نتجت عنه اتجاهات مختلفة ومو

بالشرط املتفق عليه، وملا كانت املذاهب اإلسالمية قد اختلفت حول حرية التعاقد 
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وبالتالي حرية االشتراط في العقد بين املتعاقدين، فما هو موقف املشرع املغربي من 

مسألة االشتراط في عقد الزواج؟ وهل وسع من دائرة وإرادة املتعاقدين في االتفاق 

 من الشروط في العقد؟. على ما شاؤوا

إن الشروط االتفاقية في عقد الزواج ترد في صور مختلفة، ويشكل الشرط  

الذي فيه مصلحة ألحد الزوجين محل اختالف فقهاء الشريعة اإلسالمية، إال أن 

مصدر اختالفهم ال يكمن في مدى تأثيره على عقد الزواج بل في مدى إلزامية الوفاء 

 بالشرط من عدمه.

ب على األخذ بمبدإ العقد شريعة املتعاقدين أن يتقيد املتعاقدين يترت 

بشروط العقد وفقا للغرض املقصود من التعاقد، ووجوب اتفاق الطرفين لتعديل 

العقد أو إنهائه متى تغيرت ظروف العقد وأصبحت بنود العقد األول ال تحقق 

 مصلحة العاقدين وتتعارض مع روح العقد.

مدونة األسرة أقر من خالل املواد املنظمة للشروط االتفاقية واملشرع املغربي في 

قاعدة مفادها أن الشروط غير املخالفة ألحكام العقد ومقاصده وللقواعد القانونية 

اآلمرة واملحققة ملصلحة مشروعة ملشترطها ملزمة ملن التزم بها من الزوجين، الش يء 

ال يمكن إعمال مبدأ سلطان  الذي يقتض ي تنفيذها من طرف امللتزم بها، إال أنه

اإلرادة في عقود الزواج بمفهومه التقليدي باعتبار أنه قد ال ينسجم في بعض الحاالت 

مع طبيعة عقد الزواج الذي يشكل فيه الزمان عنصرا مهما النعقاده على وجه 

 الدوام.
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فالتوازن العقدي في إطار العالقة الزوجية يقتض ي في بعض الحاالت تدخل 

لتعديل بعض املقتضيات املتفق عليها والتي أصبح تنفيذها مرهقا، وأمام اإلرادة 

صعوبة تنفيذ الشرط الذي قد يكون فيه إرهاق ملن التزم به من الزوجين وفي غياب 

نص قانوني في مدونة األحوال الشخصية امللغاة بخصوص هذه املسألة نادى الفقه 

إلعادة النظر في الشرط مع مراعاة بضرورة تقرير القانون إلمكانية مراجعة القضاء 

 مصلحة الطرفين باإلعفاء من الشرط أو تعديله.

استثناء من قاعدة استقالل الذمة املالية التي أقرها الفقه اإلسالمي، جاءت  

مدونة األسرة بقاعدة أخرى اختيارية تخضع ملبدأ سلطان اإلرادة بمفهومه املدني 

رفي العالقة الزوجية الحرية الكاملة في كيفية وبهذا يكون املشرع املغربي قد منح لط

تنظيم عالقتهما ذات الطابع املالي خالل الزواج وبعد انحالله، وذلك من خالل دور 

إرادة الزوجين في تنظيم األموال التي ستكتسب في فترة الزواج  ثم مصير هذه 

 املمتلكات في حالة عدم االتفاق على كيفية تدبيرها.

املغربي للمقبلين على الزواج االتفاق على تدبير أموالهما التي  لقد أجاز املشرع 

ستكتسب أثناء الحياة الزوجية، وذلك عن طريق إفراغه في شكل تعاقدي مكتوب 

ومبني على سلطان اإلرادة، حيث يجوز لطرفي العالقة الزوجية االتفاق بحرية كاملة 

افق إرادتهما على كيفية تنظيم عالقتها ذات الطابع املالي خالل فتر  ة الزواج وذلك بتو

 على إبرام عقد مستقل عن عقد الزواج.
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في كثير من األحيان ونظرا لخصوصية العالقة الزوجية وما تنبني عليها من  

، ال يفكر الزوجين في االتفاق حول األموال التي سيتم اكتسابها  ثقة مودة ورحمة و 

ين ال يطرح أي إشكال ما دامت خالل الحياة الزوجية، وإذا كان عدم اتفاق الزوج

العالقة الزوجية قائمة، إال أن النزاع يثور عادة عند انتهاء العالقة الزوجية حول 

 نصيب كل من الزوجين في األموال التي تم تجميعها خالل مدة هذه العالقة.

 : خصوصيات القواعد املدنية يف اهناء العالقة الزوجيةالباب الثاين

الثاني من هذه األطروحة لخصوصيات القواعد املدنية لقد تطرقت في الباب 

ممارسة حق إنهاء العالقة الزوجية بالطالق أو التطليق في إنهاء العالقة الزوجية،ف

يجب أن يستند إلى سبب معقول وشرعي، وإال كان تعسفا وإساءة في استعمال الحق، 

 تعة والتعويض.لذلك كان لزاما رفع هذا الضرر وجبر خاطر املطلقة من خالل امل

وإذا كان إنهاء العالقة الزوجية في حالة تجاوز الحقوق واعتماد التعسف في 

استعمال هذا الحق يتضح من خالل الطالق التعسفي، فإن اعتماد قواعد 

املسؤولية املدنية قد يتسم بنوع من التعسف ومجاوزة حدود حق إنهاء هذه الرابطة 

 ية العقدية أو املسؤولية التقصيرية.املقدسة، اعتمادا على قواعد املسؤول

وملا كانت اإلرادة الركن األساس ي في العقود بصفة عامة وفي عقد الزواج بصفة 

خاصة ملا فيه من اعتبارات شخصية وملا يترتب عنه من أثار مهمة في حياة األسرة 

واملجتمع، فإن املشرع وإحساسا منه بهذه األهمية ما فتئ يقوم بوضع العديد من 

قتضيات الرامية إلى حماية إرادة طرفي التعاقد خاصة في إنهاء الرابطة الزوجية امل
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سواء من طرف الزوج أو الزوجة العتماده على اإلرادة املنفردة ملوقعه وتوسيعه من 

مجال اإلرادة في إنهاء العالقة الزوجية سواء للزوج أو الزوجة تماشيا مع مبادئ 

 وقواعد القانون املدني.

ار اعتماد قواعد املسؤولية املدنية عند انتهاء العالقة الزوجية تتجلى ولعل آث

من خالل تحديد مبلغ املتعة املستحقة للزوجة املطلقة إلى جانب تحديد مبلغ 

التعويض املستحق ألحد الزوجين في إطار اإلنهاء التعسفي للرابطة الزوجية خاصة 

 و التطليق للضرر. في التطليق للشقاق

في األول أساس إعمال قواعد  تهذا الباب إلى فصلين تناول  ولذلك قسمت

الفصل الثاني للحديث  تاملسؤولية والتعسف في انتهاء العالقة الزوجية، وخصص

 عن آثار تطبيق قواعد املسؤولية املدنية في إنهاء العالقة الزوجية.

اقعية، وكانت أحكامه م     الئمة ملا ملا كان الشرع اإلسالمي يتسم باملرونة والو

قد يحصل من تغيير في الحال، فإنه قد رتب عليه ما قد يطرأ على بناء األسرة من 

اقعا، فقد  أحداث تهدد قيامها، وهو الذي تعهدها منذ أن كانت فكرة حتى صارت و

تتأصل جذور الشقاق والخالق بين الزوجين ويتجاوز مهمة الحكمين فيكون الطالق 

 فك الرابطة الزوجية.مشروعا في هذه الحالة من أجل 

والطالق يعتبر كأثر من آثار طبيعة العالقة املتوترة بين الزوجين وعليه فقد يكون 

الحل األمثل لعالج ذلك الشقاق والخالف، بل قد تخلف تلك العالقة آثارا وخيمة 
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على الجانب النفس ي ألحد الزوجين خاصة من طرف الزوج املنفرد بالطالق أو الزوجة 

 لى القضاء ليطلقها من عصمة زوجها.التي لجأت إ

ولعل التساؤل يثار حول مدى استيعاب نظرية التعسف في استعمال الحق 

لبعض جوانب الطالق، خاصة وأن هذه النظرية تتجلى تطبيقاتها في مدونة األسرة 

من خالل إمكانية التعويض عن اإلنهاء التعسفي للرابطة الزوجية، وما هي األسس 

مدة للقول باعتماد التعسف في إنهاء العالقة الزوجية؟ وما هي معايير واملعايير املعت

اعتماد املسؤولية املدنية كأساس إلنهاء الرابطة الزوجية ؟ وأين يتجلى دور اإلرادة 

 عند الزوجين في إنهاء الرابطة الزوجية؟.

إن التعسف في استعمال الحق يجد أساسه في ضرورة خلق نوع من التوازن بين 

فات البشرية واألوامر الشرعية، كما ينطلق من تحقيق روح العدالة ومراعاة التصر 

مقاصد الشرع في إيقاع األفعال حتى تكون جميع التصرفات حاملة للخير محققة 

 للنفع واملصلحة ال محققة للضرر واألذى بالغير.

ولهذا قد يكون استئثار الزوج بحق الطالق مترجما في إيقاعه بوجه معيب وهو 

يعرف بالطالق التعسفي، مما يؤدي إلى التساؤل حول صور الطالق التعسفي في  ما

 مدونة األسرة، وكيف تتم إساءة استعمال الحق في توقيعه؟



 

  

 327 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

.يقصد باملسؤولية املدنية بصفة عامة مؤاخذة شخص عن األخطاء التي تضر 

طريقة بالغير وذلك بإلزام املخطئ بأداء تعويض للطرف الذي لحقه الضرر بحسب ال

 التي يحددها القانون.

فاملسؤولية املدنية تنقسم إلى عقدية وتقصيرية، والعقدية ال تتم إال عند 

استحالة التنفيذ العيني ولو لم يكن من املمكن إجبار املدين على الوفاء بالتزاماته 

املتولدة عن العقد عينا، فيكون املدين مسؤوال عن األضرار التي يسببها للدائن 

دم الوفاء بااللتزامات الناشئة عن العقد، وعلى ذلك فقيام املسؤولية نتيجة ع

العقدية يفترض أن هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم املدين بتنفيذه، وأن 

يكون عدم التنفيذ راجعا إلى فعله أو إلى خطئه فال تقوم املسؤولية العقدية إال إذا 

افر الخطأ في جانب املدين، وهو ما يعرف  بالخطأ العقدي. تو

أما املسؤولية التقصيرية فتتعلق بالنظام العام وال يجوز مخالفة أحكامها وفقا 

من قانون االلتزامات والعقود من أن كل  77ملا نص عليه املشرع املغربي في الفصل 

خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، وأن كل شرط مخالف لذلك يكون 

املشرع قد أخذ مصلحة املجتمع بعين االعتبار، بحيث ال  عديم األثر، وبذلك يكون 

 يجوز إهدار هذه املصلحة بمجرد أن شخصين قد أبرما عقدا من العقود. 

فاملسؤولية املدنية تصنف إلى مسؤولية عقدية يمكن اعتمادها كأساس إلنهاء 

الرابطة الزوجية كما هو الشأن بخصوص التطليق لإلخالل بشرط من شروط عقد 
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إلى جانب املسؤولية التقصيرية كأساس إلنهاء العالقة الزوجية كما هو  ،واجالز 

  .الحال بخصوص التطليق للشقاق

إن اعتماد قواعد املسؤولية العقدية كأساس للتعويض في إنهاء العالقة  

افر شروط أساسية تتمثل في ضرورة وجود عقد زواج صحيح  الزوجية يستلزم تو

وء الضرر بسبب اإلخالل بااللتزام العقدي أو العقد املبرم وقائم بين الزوجين، ثم نش

 بين الزوجين ويكون هذا الضرر قد مس أحد طرفي عقد الزواج.

تتمثل املسؤولية العقدية في جزاء اإلخالل بتنفيذ التزام ناش ئ عن العقد،  

ها ولكنها ليست جزاؤه الوحيد إذا كان العقد الذي ولده ملزما للجانبين، بل يضاف إلي

في نطاقه جزاءات أخرى، إذا أخل أحد العاقدين في عقد ملزم للجانبين بالتزام نشأ 

التي عنه في ذمته جاز للمتعاقد اآلخر أن يطلب فسخ العقد لحل الرابطة القانونية 

 ولدها، ويتخلص بانحاللها من االلتزامات الناشئة عنه في جانبه.

ا لم يتناوله الفقهاء املسلمون وإذا كانت املسؤولية العقدية مصطلحا قانوني

تحت هذا العنوان، فإن هذا املصطلح له داللة محددة في اللغة والشرع وهذه 

الداللة ليست لكونها مصطلحا فقهيا، وإنما باعتبار أن كال من املسؤولية والعقد له 

معنى ومفهوم بين من اقترانهما وإضافة كل منهما لآلخر وهو املقصود في الفقه 

 ي.اإلسالم
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ال يكفي من أجل تطبيق قواعد املسؤولية العقدية بصفة عامة وجود رابطة و 

عقدية موضوعية، بل يلزم إلى جانب ذلك أن يكون هناك إخالل بالتزام تعاقدي 

مضمن في صلب العقد، وبتعبير آخر يشترط في املدعى عليه في املسؤولية العقدية أن 

 يكون قد ارتكب خطأ عقديا.

لية العقدية أن يكون الضرر ناتجا عن اإلخالل بالتزام ناش ئ فمن شروط املسؤو 

عن العقد، حيث إذا لم يكن الضرر الذي تسبب فيه أحد املتعاقدين لآلخر ناتج عن 

اإلخالل بالعقد تكون املسؤولية تقصيرية ال عقدية، فالقوة امللزمة للعقد تقتض ي 

ن ولهذا فإن للدائن أن يلجأ تنفيذه، حيث إن عدم التنفيذ يعتبر عمال مخالفا للقانو 

إلى جبر وقهر املدين على التنفيذ العيني، فيحصل قهرا على عين ما التزم به املدين، 

فإذا تعذر الحصول على التنفيذ العيني كان للدائن أن يلتجئ إلى التنفيذ بمقابل عن 

 طريق التعويض................  .

ص ي من أهم مظاهر املسؤولية تعتبر املسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخو 

املدنية على اإلطالق، فالتعايش االجتماعي يفرض على األفراد احترام الضوابط التي 

يقوم عليها هذا التعايش كاحترام حقوق الغير وعدم التعدي على ممتلكاتهم وأي 

 إخالل بهذا النظام يحمل صاحبه تبعات هذا اإلخالل.

دي، أو بواجب عام يفرضه القانون على الكافة وإذا كان اإلخالل بالتزام غير تعاق

 بعدم اإلضرار بالغير كانت املسؤولية في هذه الحالة مسؤولية تقصيرية.
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ولعل قيام املسؤولية التقصيرية في إنهاء الرابطة الزوجية وإمكانية اعتمادها 

افر أركانها الثالثة املتمثلة في الخطإ وا لضرر كأساس لهذا اإلنهاء، يستلزم ضرورة تو

 .والعالقة السببية بين الخطأ والضرر 

افا عن سلوك الشخص املعتاد، وهذا االنحراف  الخطأ هو كل عمل يعتبر انحر

يكون واضحا ال لبس فيه إذا كان ينطوي على قصد إحداث الضرر بالغير، أي إذا كان 

الخطأ عمدا، وهو يكون في مثل هذا الوضوح في بعض صور الخطأ غير العمدي إذا 

الخطأ جسيما، وعلى العكس من ذلك يدق الحكم على السلوك بأنه خطأ أو  كان

 صواب إذا كان االنحراف يسيرا أي في حاالت الخطأ اليسير.

ولم تعد حاالت نشوء املسؤولية املدنية محصورة في صورة خاصة كما كان 

ى الحال في القوانين القديمة، وإنما أصبح كل فعل يمكن وصفه بأنه خطأ مؤديا إل

نشوء هذه املسؤولية، وكذلك فإن ذكر صور للخطأ ال يعدو أن يكون أمثلة للخطأ 

 يمكن أن تضاف إليها كل الصور األخرى التي تظهر في الحياة العملية.

ال يكفي أن يكون هناك خطأ وضرر لقيام املسؤولية بل يجب أيضا أن يكون كما 

خطأ صادر من املدين، كما الخطأ هو السبب في الضرر، خاصة وأنه قد يكون هناك 

قد يكون هناك ضرر أصاب الدائن، ولكن دون أن يكون تعدي أو خطأ املدين هو 

الذي ترتب عنه الضرر الذي يشتكي منه الدائن، فحتى تقوم املسؤولية بصفة عامة، 

عقدية كانت أم تقصيرية ال بد من قيام عالقة سببية بين كل من الخطأ والضرر، 

 ن إسناد املسببات إلى أسبابها.بمعنى أنه ال بد م
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وال صعوبة في تبرير مبدأ قيام املسؤولية عندما تنتفي رابطة السببية بين  

الخطأ والضرر، إذ أن الضرر هنا ينعدم باعتباره ناتجا عن الخطأ ونكون بصدد خطإ 

وقع حتما من املدعى عليه، ولكن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر فتكون 

 ذات موضوع فال تقوم.مسؤوليته غير 

وبالرجوع إلى العالقة السببية بين الخطأ والضرر في إطار إنهاء العالقة  

الزوجية اعتمادا على قواعد املسؤولية املدنية، نجد هذه العالقة تتجسد في اعتماد 

قواعد املسؤولية العقدية من خالل اعتبار الضرر الناش ئ عن هذا اإلنهاء ناتجا عن 

طار التطليق لإلخالل بشرط من شروط عقد الزواج، أي اعتماد خطأ الزوج في إ

املسؤولية العقدية إلنهاء هذه الرابطة، حيث تتجلى هذه العالقة السببية من خالل 

نشوء ضرر للزوجة جراء إخالل الزوج بالشروط املتفق عليها في بنود عقد الزواج، 

هذا النوع من التطليق قائمة  مما يؤكد على أن العالقة السببية بين الخطأ والضرر في

 ألن الضرر الحاصل للزوجة كان سببه هو تطليقها إلخالل الزوج بشروط عقد الزواج.

وما قيل بخصوص اعتماد قواعد املسؤولية العقدية في إنهاء العالقة الزوجية 

يقال أيضا بخصوص اعتماد قواعد املسؤولية التقصيرية، حيث تتجلى العالقة 

التطليق للشقاق مثال من خالل إخالل أحد الزوجين بواجباته تجاه  السببية في إطار 

الزوج اآلخر، وكذا استمرار الشقاق والخالف بينهما، ويكون هذا اإلخالل والشقاق 

ناتج عن خطأ تقصيري تولد عنه ضرر للطرف اآلخر مما يؤكد أيضا بأن العالقة 

خر قائمة ومحققة في السببية بين خطأ أحد الزوجين والضرر الحاصل للزوج اآل 



 

  

 332 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

التطليق للشقاق خاصة، والتطليق للضرر عامة، إذا ما ثم اعتماد قواعد املسؤولية 

 التقصيرية في القول بوجوده.

ملا كانت نظرية التعسف في استعمال الحق انطلقت في التشريعات الوضعية 

من تصور مطلق للحق، فقد يختلف األمر عن ذلك في الشريعة اإلسالمية لكون 

افقا  الحقوق مرتبطة بتصور ديني عام، من أجله اشترط أن يكون استعمالها مو

 ملقاصد الشرع، وبذلك اعتبر التعسف في استعمال الحق مناقضا لهذه املقاصد.

مجال األحوال الشخصية في القانون املغربي تطورا تشريعيا في ما عرف  كما

األحوال الشخصية لسنة يخص الطالق التعسفي، حيث لم يتحدث املشرع في مدونة 

عن التعسف وترك الطالق بيد الرجل يستعمله كيف ما شاء، إال أن  1957

على مدونة األحوال الشخصية  1993شتنبر  10التعديالت التي أدخلها املشرع في 

مكرر الذي تحدث عن  52منها، وهو الفصل  52جاءت بتعديل للفصل  1957لسنة 

يء تعرضت له مدونة األسرة عندما تطرقت الطالق بدون سبب معقول، ونفس الش 

التي تتحدث  97وكذلك املادة  84لعنصر التعسف عند تقدير املتعة بمقتض ى املادة 

 عن التطليق للشقاق.  

لقد منعت الشريعة اإلسالمية التعسف في استعمال الحقوق بصفة عامة 

ونة في والتعسف في استعمال حق الطالق بصفة خاصة، وهو ما أشارت إليه املد

 عندما تطرقت للتعسف في توقيع الطالق. 84املادة 
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ولعل تأكيد هذا املبدأ ودراسته يستوجب التطرق لبعض حاالت اإلنهاء 

ثم موقف  ،التعسفي للرابطة الزوجية في الشريعة اإلسالمية والقانون املغربي

ي لعقد القضاء األسري املغربي وحدود سلطته في تعويض املطلقين في اإلنهاء التعسف

  .الزواج

اقعية تدعو إليه،   إذا كان الطالق جائزا ومشروعا متى كانت هناك مبررات و

فإنه يكون مشوبا باستعمال التعسف متى أوقعه أحد الزوجين بدون مبرر مشروع، 

لذلك نجد بعض الحاالت التي يعتبر أو يصنف معها الطالق طالقا تعسفيا تتمثل في 

 ل.وأخيرا الطالق بدون مبرر معقو ،ريض مرض املوتثم طالق امل  ،الطالق البدعي

الطالق البدعي هو ذلك الطالق الذي يكون مخالفا ألحكام الشرع والسنة ف

النبوية، ومن أهم حاالته في الشريعة اإلسالمية أن يطلق الرجل زوجته في حيض أو 

 في طهر جامعها فيه، ولم يتبين أمرها أحملت أم ال.

رض الذي يضاف فيه املوت في األثر الذي يعجز املريض هو املفمرض املوت أما 

عن رؤية مصالحه الخارجية عن داره إذا كان من الذكور، ويعجز عن رؤية املصالح 

الداخلية في داره إذا كان من اإلناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة صاحب 

نة يكون في فراش كان أم لم يكن، وإن امتد مرضه دائما على حال ومض ى عليه س

حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، 

ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله في هذا اعتبارا من وقت التغير إلى 

 الوفاة مرض املوت.
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من أهم حاالت اإلنهاء التعسفي بدون مبرر مقبول، حالة الطالق الخلعي، و 

رخصة بيد الزوجة إلنهاء الرابطة الزوجية، والقرآن الكريم أوضح  حيث يعتبر الخلع

 بأن الخلع ال يكون إال في حالة الخوف من عدم إقامة حدود هللا في الزواج

لقد جعلت الشريعة اإلسالمية الطالق أبغض الحالل إلى هللا عز وجل، لذلك 

 لتفريق بين الزوجينفال ينبغي اللجوء إليه إال إذا كانت هناك ضرورة قصوى تقتض ي ا

اقتض ى املشرع املغربي بما شرعه اإلسالم من كون الطالق استثناء إذا ما  كما

تعذرت العشرة الزوجية بين الزوجين، وانتفى التفاهم واالنسجام ورفعت املودة 

والرحمة وحل محلها الشقاق والخالف والكراهية ولم تنجح املساعي الودية لعائلتي 

ت البين، بحيث جعله أبغض الحالل عند هللا ملا يترتب عنه من الزوجين في إصالح ذا

 هدم ملؤسسة األسرة وتشتيت لشملها.

وإذا كان إبرام عقد الزواج من حيث املبدأ متوقف على إرادة طرفيه وقبولهما 

 لهذا العقد، فإن حل هذا األخير تستأثر فيه اإلرادة بهامش واسع.

ت الواسعة التي أجراها مشرع مدونة وانطالقا من هذا املعطى ومن التعديال 

األسرة على مختلف مساطر حل الرابطة الزوجية، وتدعيما ملبدأ املساواة بين 

الزوجين خالل سائر مراحل العالقة الزوجية، بل وحتى من خالل إنهائها أعطى إلرادة 

الزوجة هي األخرى كامل الحرية في إيقاع الطالق كما هو الشأن بخصوص إرادة 

 .الزوج
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دور إرادة أحد الزوجين في إنهاء العالقة الزوجية  تناولتولدراسة هذا املوضوع 

 إلنهاء االتفاقي للعالقة الزوجية بإرادتي الزوجين.ا ، ثم في مدونة األسرة

من مدونة األسرة على أن:" الطالق حل  78.....لقد نص املشرع املغربي في املادة 

اقبة القضاء  ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مر

 وطبقا ألحكام مدونة األسرة".

وملا كان إبرام عقد الزواج من حيث املبدأ متوقف على إرادة الزوجين معا، فإن 

هذا العقد تتسم فيه اإلرادة بدور مهم، وهكذا فقد منح الفقه اإلسالمي للزوج حق 

طة الزوجية التي أصابها الشقاق إيقاع الطالق، ولم يغفل حق املرأة في إنهاء الراب

والتصدع، حيث أعطى الفقه اإلسالمي ومدونة األسرة إلرادتها الحرية الكاملة في 

 استعمال هذا الحق عن طريق التمليك.

ولعل دراسة إرادة أحد الزوجين في إنهاء العالقة الزوجية يتطلب التطرق إلنهاء 

وليته، ثم التطرق ملسؤولية الزوجة العالقة الزوجية باإلرادة املنفردة للزوج ومسؤ 

 عن إنهاء العالقة الزوجية بإرادتها املنفردة.

إن األصل في الطالق أن يخضع لحرية ومبدأ سلطان اإلرادة، بمعنى أن        

الزوج حر في استعمال حقه في الطالق وال يخضع في ذلك ألي قيد يحد من إرادته، كما 

 .أن يقترن بوقت معين أو بشهادة الشهودأن تعبير الزوج عن الطالق ال يجب 
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إال أن هذا الحق، أي حق الزوج في الطالق، مقيد ببعض القيود الشرعية 

والشكلية من أجل الحد من إرادته املنفردة وحريته املطلقة، في إنهاء العالقة 

الزوجية، حيث يخضع للمبادئ العامة التي تحكم التصرفات االنفرادية من قبيل 

 في إيقاعه وصدوره عن إرادة سليمة خالية من أية عيوب. عدم التعسف

بينت نصوص الشريعة اإلسالمية أن العصمة في الزواج بيد الزوج شرعا 

وجعلت ذلك من الثوابت من خالل مجموعة من اآليات القرآنية التي تؤكد على أن 

 عصمة الزواج بيد الزوج، لكن الشريعة اإلسالمية وقفت موقفا مرنا من إنهاء

 العالقة الزوجية بإرادة الزوج، فحرمت عليه إنهاء العالقة بدون مبرر مشروع.

ولهذا شرع هللا سبحانه وتعالى الطالق وجعله بيد الرجل وذلك من خالل 

استقراء العديد من اآليات القرآنية، والحكمة من ذلك أن الطالق تترتب عليه 

 اق ونفقة العدة.حقوق مالية يكون املطلق ملزما بأدائها كمؤخر الصد

األصل في الحقوق اإلرادية أن يستعمل بمحض إرادة صاحبها، وما دام أن ف

الطالق تصرف إرادي قانوني يصدر عن إرادة أحد الزوجين املنفردة، فهو يخضع من 

الناحية القانونية للمبادئ العامة في القانون املدني التي تحكم التصرفات 

في إيقاعه وصدوره عن إرادة خالية من أي عيب االنفرادية، من قبيل عدم التعسف 

من عيوب الرضا كما هي منصوص عليها في قانون االلتزامات والعقود وفي مدونة 

 األسرة.  
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ال يقع الطالق صحيحا إال إذا كانت اإلرادة املنفردة للزوج عند إيقاع الطالق 

كامل األهلية، سليمة من كل عيب من عيوب الرضا، ولهذا يشترط في الزوج أن يكون 

 فاملشهور عند املذهب املالكي أن طالق الصبي غير البالغ ال يصح.

سنة، فقد قيد زواج  18وبما أن املشرع املغربي قد حدد سن أهلية الزواج في 

افقة  القاصر بالحصول على اإلذن به من طرف قاض ي األسرة املكلف بالزواج مع مو

 .من املدونة 21النائب الشرعي وفقا للمادة 

من املدونة فإن املتزوجين بمقتض ى هذا الزواج يكتسبان  22وبالرجوع إلى املادة 

األهلية املدنية ملمارسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات بما فيها 

 الطالق.

هذا بالنسبة لناقص األهلية أما فيما يخص عديم األهلية كاملجنون، فإن جميع 

 224ا بما فيها الطالق تعتبر باطلة وال تنتج أي أثر طبقا للمادة التصرفات التي يقوم به

 من مدونة األسرة التي تنص على أنه:" تصرفات عديم األهلية باطلة وال تنتج أي أثر".

إن األصل في حل ميثاق الزوجية أن الزوج يملك الطالق، إال أن الفقه اإلسالمي 

يل أو التفويض أو التخيير مع يجيز أن تملك الزوجة هذا الحق عن طريق التوك

االختالف في هذا األمر بين املذاهب الفقهية، كما أن املشرع املغربي نص صراحة على 

من مدونة األسرة مما يجعلنا ملزمين للتطرق ملوقف  89جواز التمليك في املادة 
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ق القانون املغربي من مظاهر إرادة الزوجة في إنهاء العالقة الزوجية عن طريق التطلي

 للضرر.

لقد اختلفت املذاهب الفقهية اإلسالمية حول تمليك الزوجة حق إيقاع  

الطالق، فاملذهب املالكي يرى بأنه ال يصح اشتراط التمليك عن إبرام العقد كأن 

تشترط الزوجة أن الطالق بيدها أو أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف 

ذا الشرط منافي ومناقض لعقد الزواج، شاءت، فقد اتفق فقهاء املذهب املالكي أن ه

فال يصح الوفاء بالشرط أما النكاح فقد اختلف فيه، فقيل يفسخ قبل وبعد 

الدخول وقيل يفسخ به النكاح قبل البناء بطلقة بائنة ويثبت بعد البناء بصداق 

املثل وهذا هو املشهور، ويضاف إلى هذه األقوال قول ثالث لإلمام الحطاب أن 

 ط إن أسقطه صح النكاح وإن تمسك به فسخ النكاح.مشترط الشر 

إذا كان املشرع املغربي قد تبنى نهجا واضحا في إعطاء سلطان اإلرادة دورا واسعا 

في حل الرابطة الزوجية من خالل مساطر الطالق والفسخ، فإن األمر يبقى غامضا 

 بخصوص التطليق للضرر.

الزوج أو سلوك مشين أو  وهكذا اعتبرت مدونة األسرة الضرر كل تصرف من

مخل باألخالق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على 

االستمرار في العالقة الزوجية، ومنه نستنتج أن مدونة األسرة قد أوردت نوع الضرر 

الذي يجعل استمرار العالقة الزوجية غير ممكنا وذلك بكونه كل سلوك أو تصرف 

زوجة اإلساءة سواء كانت مادية كالضرب مثال أو معنوية كالسب والشتم يلحق بال
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والخيانة وغيرها من الحاالت التي ال حصر لها، وهذا على خالف مدونة األحوال 

الشخصية امللغاة والتي اعتبرت الضرر املبرر للتطليق كل ضرر ال يستساغ معه دوام 

الضرر، وإنما تركت ذلك  العشرة بين أمثال الزوجة دون تحديد للمقصود من

للسلطة التقديرية للقضاء وهو ما كان يؤدي إلى اختالفات متباينة في تحديد مفهوم 

 الضرر من خالل تطبيق هذه املسطرة.

كما أن مدونة األسرة اعتبرت كذلك أن الضرر الصادر من الزوج وحده دون غيره 

ثانية على ما يلي: "يعتبر في فقرتها ال 99هو املبرر لطلب التطليق حيث نصت املادة 

اقع املعاش يبين أن  ضررا مبررا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج ..." ولكن الو

الضرر قد يتصور كذلك عن أفراد عائلة الزوج الذين يسكنون معه أو من إخوته...، 

على اعتبار أن السب واإلهانة بحضور الزوج يعتبر هو األخر قرينة على قبوله لذلك 

 ذي يلحق زوجته ويتعين معه تمكينها من املطالبة بالتطليق بسببه.الضرر ال

إن املقصود بالطالق باإلرادة املشتركة، هو الطالق بإرادة الزوجين معا، ومن 

البديهي أن تظهر هذه الصورة أسهل سبيل للوصول إلى الطالق، إذ هو تجسيد 

رامه، ومن املعقول أن للمبدأ القاض ي بأن الزواج عقد رضائي اشتركت إرادتان في إب

تكون لهاتين اإلرادتين أهلية حله متى اتفقا على ذلك بناءا على قاعدة املسؤولية 

افق اإلرادي لوضع حد نهائي للرابطة التي  املشتركة التي يلتزمان فيها، وفق مبدأ التو

أو عن طريق مسطرة  ،كانت تجمعها، ويتم ذلك إما عن طريق مسطرة الطالق اإلتفاقي

  .ق بالخلعالطال 
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افر إرادتي طرفي العالقة  ملا كان الزواج عقد إرادي يخضع في إنشاءه لتو

افقتها ورضاهما التام، فإن املشرع سمح للزوجين أن يتفقا على كيفية  الزوجية ومو

إنهاء العالقة الزوجية الرابطة بينهما بالطريقة التي يرونها مناسبة، بشرط احترام 

ملساس بحقوق األطفال، كما أن املشرع وضع بعض أحكام مدونة األسرة وعدم ا

 القيود على إرادة الزوجين في إيقاع الطالق اإلتفاقي.

من مدونة األسرة بمقتض ى مهم يتمثل في منح الزوجين  114لقد جاءت املادة 

إمكانية إنهاء الرابطة الزوجية بينهما بشكل ودي، بدون شروط أو بشروط ال تتنافى 

 سرة من جهة، وال تمس بمصالح األطفال من جهة أخرى.مع أحكام مدونة األ 

افق إرادة كل من الزوج والزوجة على و  الطالق اإلتفاقي عقد يتم بمقتضاه تو

الطالق من خالل االتفاق بينهما على مبدأ إنهاء العالقة الزوجية وعلى اآلثار املترتبة 

بمشاركة الطرفين  على حل هذه الرابطة األسرية، فالطالق في مثل هذه الحالة يتم

معا إذ ال يقع من جانب الزوج وحده وبإرادته املنفردة وال برغبة الزوجة فقط وطلبها 

حل عصمة الزوجية، وإنما يقع بمشاركة الزوجين معا وبإرادتهما املشتركة، وذلك 

تكريسا ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين، فإذا كانت إرادة الزوجين هي التي أبرمت عقد 

التراض ي فيما بينهما فإن األولى أن تحترم هذه اإلرادة عند الرغبة في إنهاء هذا الزواج ب

 العقد خصوصا بعد تأكد استحالة العشرة بين الطرفين.

يعتبر الطالق الخلعي نوعا من أنواع الطالق باتفاق إرادة الزوجين عليه نظرا 

ا الطالق الخلعي لصعوبة االستمرار في الحياة الزوجية فيما بينهما، وقد يكون هذ
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باتفاق الزوجين على شروط معينة، شريطة أن ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية 

ومبادئ مدونة األسرة وأن ال تضر بها األطفال، والطالق الخلعي ليس من مستجدات 

مدونة األسرة بل من أهم مؤسسات الفقه اإلسالمي مند القدم والتي نظمتها 

 الشريعة اإلسالمية.

مع الفقهاء على مشروعية الخلع، وأن للزوجة إذا كرهت زوجها لقبح لقد أج

 منظر أو سوء عشرة أو نحو ذلك، وخشيت أن ال يؤدي حق هللا في طاعته، جاز لها أن

 تخالع زوجها بعوض تفتدي به نفسها منه.

من مدونة األسرة على  115و 114لقد أكد املشرع املغربي من خالل املادتين 

افق  افر القواعد ضرورة التو والرضا، ولكي يكون التراض ي صحيحا يستلزم تو

القانونية العامة املتمثلة في أن تكون الزوجة أهال للتعاقد أن تكون إرادتها سليمة 

خالية من عيوب الرضا، من إكراه وتدليس وغبن، وكل هذه األمور وإن كانت من 

ني، باعتباره الشريعة القواعد القانونية العامة املنصوص عليها في القانون املد

من مدونة األسرة إال أن املدونة  114العامة التي يمكن الرجوع إليها فيما يخص املادة 

أعادت التفصيل فيها فيما يخص الطالق بالخلع وذلك تأكيدا على ضرورة وسالمة 

 الرضا من كل عيب.

 وهكذا حاول املشرع املغربي صياغة مجموعة من النصوص القانونية الهادفة

إلى حماية حقوق الزوج والزوجة املطلقة، منها ما هو مخول لها بقوة القانون كاملتعة 

 ومنها أيضا ما يكون متوقفا على طلبها كالتعويض.
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وقد ألزمت مدونة األسرة القضاء بمراعاة التعسف عند الحكم باملستحقات 

بار للزوجة املطلقة، بحيث إن تقدير التعويض يأخذ فيه القاض ي بعين االعت

من مدونة األسرة، كما نصت أيضا على  84مجموعة من املعايير نصت عليها املادة 

ضرورة مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، وذلك لتقدير ما ستحكم 

 به للطرف املتضرر من تعويض عما لحقه من ضرر.

ية تتجلى ولعل آثار اعتماد قواعد املسؤولية املدنية عند انتهاء العالقة الزوج

من خالل تحديد مبلغ املتعة املستحقة للزوجة املطلقة اعتمادا على قواعد 

املسؤولية العقدية والتقصيرية إلى جانب تحديد مبلغ التعويض املستحق ألحد 

 الزوجين في إطار اإلنهاء التعسفي للرابطة الزوجية خاصة في التطليق للشقاق.

ل السلطة التقديرية التي منحها فإلى أي حد توفق املشرع املغربي من خال

للقضاء في تقدير املتعة الواجبة للمطلقة اعتمادا على قواعد املسؤولية املدنية؟، 

وما هي سلطة القضاء في الحكم بالتعويض لفائدة الطرف املتضرر من إنهاء الرابطة 

يض الزوجية؟، وهل فعال يتم أخذ قواعد املسؤولية املدنية عند تقدير املتعة والتعو 

 بعين االعتبار؟، أم يتم االعتماد على قواعد التعسف في استعمال الحق؟.

ملا كانت املتعة من بين أهم اآلثار املالية املترتبة عن الفرقة بين الزوجين، فإن 

فقهاء الشريعة اإلسالمية أسهبوا في تفصيل أحكامها إال أنهم اختلفوا في مدى وجوبها 

تحديد من التي تستحقها من املطلقات، باإلضافة من عدمه، كما اختلفوا أيضا في 
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إلى اختالفهم حول معايير وأسس تقديرها، حيث هناك من يرى ضرورة األخذ بحال 

 الزوج دون حال الزوجة كما أن هناك من قال بالنظر إلى حال الطرفين معا.

وإذا كانت مدونة األحوال الشخصية امللغاة تلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته بقدر 

سره وحالها، دون تحديد معايير تقديرها، فإن مدونة األسرة نصت صراحة على ي

 مجموعة من املعايير، يجب على القضاة احترامها عند تقدير متعة الطالق.

وتبعا لذلك فإن املوضوع يثير بعض اإلشكاالت العلمية املرتبطة باألساس 

التقديرية للقضاة في  بالحاالت التي تستحق فيها املطلقة املتعة؟ وبمدى السلطة

 تقديرها؟  وبالكيفية التي تراعى بها هذه املعايير والضوابط من طرف القضاء؟.

بما أن املتعة تعتبر من أهم الواجبات املالية الواجبة على الزوج إزاء زوجته في 

حالة إنهاء العالقة الزوجية إلى جانب الصداق الواجب عليه في بداية الزواج، 

قيام العالقة الزوجية، فإن وجوبها يستمد شرعيته من قوله عز وجل: والنفقة أثناء 

"ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املفتر قدره متاعا باملعروف حقا على املحسنين 

وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقين". ثم قوله عز وجل كذلك: "يا أيها الذين 

بل أن تمسوهن فما لكم عليهن من آمنوا إذا أنكحتم املؤمنات ثم طلقتموهن من ق

 عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميال".

وبالرغم من كون هذه اآليات الصريحة في وجوب املتعة، فإن الفقه اختلف  

 في وجوبها من عدمه وفي الحاالت التي تستحق فيها املطلقة املتعة.
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بين الزوجين جبرا لخاطر  تعتبر املتعة من أهم اآلثار املالية الناتجة عن املفارقة

املطلقة، وقد عرفها بعض الفقه بكونها ما يعطيه الزوج لزوجته عند الطالق تطييبا 

لخاطرها وتعويضها عما يمكن أن يلحقها من ضرر، في حين عرفها البعض اآلخر بأنها 

اقهما.  كل ما يعطيه الزوج ملطلقته ليجبر بذلك األلم الذي حصل لها بسبب فر

شريعة اإلسالمية املتعة للتخفيف من األلم والضرر الذي يصيب وقد شرعت ال

املطلقة حين طالقها من زوجها، فهي مال يعطيه الزوج ملطلقته جبرا لخاطرها 

وتعويضا لها عما يمكن أن يصيبها من ضرر حال أو مستقبل وال خالف حول 

ة، وهل هي مشروعيتها عند الفقهاء، وإنما الخالف من حيث أهي واجبة أم غير واجب

 .حق لكل مطلقة ؟

لقد نصت مدونة األحوال الشخصية امللغاة صراحة على أن املطلقة ال تستحق 

مكرر من املدونة  52املتعة إال في حالة كون الطالق من جانب الزوج وذلك في الفصل 

امللغاة الذي ينص على أنه: "يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطالق من جانبه 

 ره وحالها ...".بقدر يس

حيث ربط املشرع استحقاق املطلقة للمتعة بالطالق االنفرادي الذي يوقعه 

الزوج بإرادته املنفردة، الش يء الذي يعني بأن املطلقة ال تستحق أية متعة في حالة 

مخالعتها لزوجها، وكذلك في الحالة التي يحكم فيها القضاء بفسخ نكاحها أو في الحالة 

ج لعيب في الزوجة، باإلضافة إلى حالة املرأة التي تختار الطالق في التي يردها الزو 

حاالت التخيير أو التمليك أو التي رفعت فيها دعوى التطليق وحكم القضاء فيها وفق 
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مكرر من املدونة امللغاة يشترط لحصول املطلقة على  52طلبها ما دام أن الفصل 

 ته املنفردة.املتعة أن يكون الطالق من جانب الزوج وبإراد

مدونة األسرة أقرت هذا الحق في حالة الطالق أو التطليق، كما وضعت و  

مجموعة من املعايير القانونية واالجتماعية لتقديرها من طرف القضاء، بحيث أنها 

تتغير ارتفاعا أو انخفاضا بحسب تغير هذه املعايير، وفي نفس الوقت أعطى الحق 

ب التعويض عما لحقه من ضرر من جراء إنهاء للمتضرر من التطليق في تقديم طل

 العالقة الزوجية.

بالرغم من كون العالقة بين املتعة والتعويض ال تظهر إال من خالل اشتراكهما 

في مدلول واحد يتمثل في اختصاص القاض ي بالحكم بإجبار الزوج على دفع مبلغ من 

كلما كان الطالق بسبب  املال نقدا أو عينا إلى مطلقته تعويضا عما أصابها من ضرر 

تعسفي، إال أنه مع ذلك فإن مجال استعمال كلمة املتعة في الشريعة اإلسالمية 

 أضيف كثيرا مما هي عليه كلمة التعويض في القوانين الوضعية.

ويالحظ أن املشرع يخلط بين املتعة والتعويض الواجب أداؤه لجبر الضرر 

رابطة الزوجية فأوجب على املحكمة الناتج عن التعسف في استعمال حق إنهاء ال

لزوما مراعاة التعسف عند تقدير املتعة، وهكذا يكون املشرع قد اعتبر املتعة كال 

شامال للتعويض عن الضرر، وبذلك يكون قد خلط بين الزيادة في مبلغ املتعة 

 والتعويض عن األضرار الالحقة بالزوجة من جراء الطالق التعسفي.
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من مدونة األسرة لتقدير املتعة،  84ملنصوص عليها في املادة إلى جانب املعايير ا

نجد من بينها معيار مدى تعسف الزوج في إيقاع الطالق الذي غالبا ما يؤثر في تقدير 

 املتعة ارتفاعا وانخفاضا.

ويقصد بالتعسف في استعمال حق الطالق لجوء الزوج إلى حقه في إنهاء 

رغم املحاوالت الرامية إلى التوفيق واإلصالح العالقة الزوجية دون سبب، وإصراره 

بالرغم من عدم ارتكاب الزوجة أي ذنب، ويتحقق التعسف أيضا إذا اشتكت الزوجة 

اقع يستقل  من التصرفات املنحرفة والشاذة للزوج وتحديد ذلك من وسائل الو

 قاض ي املوضوع بتقديرها ويمكن إثباتها بجميع وسائل اإلثبات.

ة ومدى التعسف في حل ميثاق الزوجية البد من اعتماد ولتحديد املسؤولي

معايير تضمن العدالة وتوازن املصالح، ويقصد باملعايير تلك الضوابط التي يعرف 

  .بواسطتها توفر الوصف التعسفي عند استعمال الحق

إن إنهاء العالقة الزوجية بالطالق يؤدي إلى ترتيب بعض اآلثار القانونية لصالح 

ن بينها التعويض املحكوم به لها لجبر األضرار التي قد تكون لحقت بها، املطلقة، وم

مما يجعل التساؤل يطرح حول ما مدى إمكانية اعتماد قواعد املسؤولية املدنية 

 عند تقدير هذا التعويض خاصة في حالة الطالق التعسفي؟

وألجل تفعيل الحماية القانونية املخصصة لحق الزوجين في التعويض عند 

اقعية ا افر املبررات الو نتهاء الرابطة الزوجية، يتعين على املحكمة أن تتثبت من تو
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افر أسبابه ومداه، مما يطرح السؤال أيضا حول كيفية  لهذا التعويض، ثم مدى تو

تعامل القضاء األسري مع إشكالية التعويض عند إنهاء العالقة الزوجية؟ وما هي 

 ؟ الصعوبات التي تعترضه في هذا اإلطار

على خالف مدونة األحوال الشخصية امللغاة التي لم تكن تنص على إمكانية 

التعويض خالل قيام الرابطة الزوجية أو عند اإلنهاء التعسفي لهذه الرابطة من 

طرف أحد الزوجين، باستثناء التعويض عند العدول عن الخطبة الذي نصت عليه 

الزوجة في املتعة التي ال يمكن املدونة امللغاة، وكل ما كانت تنص عليه هو حق 

اعتبارها تعويضا، فإن املشرع املغربي في مدونة األسرة حاول تفادي سلبيات املدونة 

امللغاة لألحوال الشخصية وذلك بنصها صراحة على إمكانية التعويض عند إنهاء 

الرابطة الزوجية وجعلت تحديد قيمة هذا التعويض من اختصاص املحكمة حسب 

 قديرية املخولة لها.السلطة الت

إن أهم املستجدات التشريعية التي جاء بها املشرع املغربي في مدونة األسرة عن 

الحكم بالتطليق بسبب الشقاق هي ترتيب التعويض على املتسبب في الفراق بين 

 من مدونة األسرة. 97الزوجين، وهو ما نص عليه املشرع في الفقرة األولى من املادة 

ويض لفائدة الزوج عن الضرر الذي لحقه من جراء التطليق إن الحكم بالتع

للشقاق الذي تسببت فيه زوجته يشكل مظهرا بارزا من مظاهر املوازنة بين حقوق 

الزوجين بعد انحالل الرابطة الزوجية بينهما، كما يجسد توجها قانونيا وقضائيا 

مسؤولية تفكك  جديدا يرمي من خالله املشرع تجاوز التصور التقليدي الذي يحصر 
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األسرة في تصرفات الزوج وحده دون الزوجة، فالزوجان في ظل مدونة األسرة أصبحا 

متساويان في تحمل املسؤولية املدنية عند إنهاء الرابطة الزوجية، وأصبح من حق 

 الزوج املطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك.

سطرة الشقاق يأتي في مر ن استحقاق الزوجة املطلقة للتعويض في إطاكما أ

سياق تدعيم حقوقها املالية املترتبة عن انتهاء العالقة الزوجية كما أنه يعتبر نتيجة 

حتمية إلحدى أهم املبادئ التي أسست عليها مدونة األسرة أال وهو مبدأ املساواة 

 واملسؤولية املشتركة عن انحالل ميثاق الزوجية.

من قانون االلتزامات والعقود  98لفصل وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من ا

نجدها تنص على أنه: "يجب على املحكمة أن تقدر األضرار بكيفية مختلفة حسبما 

رى بأن نتكون ناتجة عن خطأ املدين أو عن تدليسه" وتعليقا على هذا الفصل 

القاعدة العامة في التعويض املدني أن جسامة الخطأ ال ينظر إليها في تحديد هذا 

ويض ألننا أمام جزاء مدني ولسنا بصدد ة عقوبة جنائية يعول فيها على جسامة التع

 الخطأ املرتكب.

إذا كان التعويض اإلتفاقي هو اتفاق مسبق على تقدير التعويض الذي يستحقه 

إقدامه على إنهاء الرابطة  أحد الزوجين في حالة تضرره من تصرفات الزوج اآلخر بل و

ليق، فإن إمكانية تشطير املسؤولية بين الزوجين قد تؤثر في الزوجية بالطالق أو بالتط

 تقدير التعويض في حالة عدم اتفاق الطرفين على تقديره.
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التعويض اإلتفاقي هو إحدى الوسائل التي أوجدتها اإلرادة بغية تعزيز وعود و 

عة املدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، والتثبت بالنتيجة من التنفيذ بصورة أكثر نجا

 من التهديد البسيط الناجم عن التعيين القضائي للتعويض.

كما يعتبر التعويض اإلتفاقي أيضا ذلك التعويض الجزافي املسبق للضرر، أي 

يحددان مبلغا يعد في نظرهما تعويضا موازيا للضرر املتحقق الذي  أن املتعاقدين

 دي.قد يلحق أحد األطراف نتيجة إخالل الطرف اآلخر بالتزامه العق

ولعل إعمال قواعد التعويض اإلتفاقي عند إنهاء العالقة الزوجية ال يخالف 

النظام العام األسري املغربي وال بنود مدونة األسرة في ش يء مادام أن املشرع قد سمح 

للزوجين باالتفاق على مبدأ إنهاء الرابطة الزوجية بشروط أو بدون شروط مع 

 من مدونة األسرة. 114وفقا للمادة ضرورة عدم اإلضرار بمصالح األطفال 

إن الشخص املضرور من تصرف معين في القواعد العامة إذا ارتكب بدوره خطأ 

معينا فإنه يمكن أن يؤدي إلى حرمانه كليا من التعويض، في حالة كون خطأه هو 

السبب الوحيد في الضرر الالحق به، وقد يكون الحرمان جزئيا إذا كان ذلك الخطأ 

قط مع خطأ املطلوب في إحداث الضرر الذي كان نتيجة اإلخالل بالتزام قد ساهم ف

قانوني مما يجعل املضرور يتحمل نصيبه من املسؤولية وتخفيض التعويض الذي 

 يستحقه بقدر نصيبه من املسؤولية.
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لقد جعل املشرع املغربي التطليق للضرر بيد الزوجة وحدها من أجل إنهاء 

ت بها، باإلضافة إلى إمكانية حصولها على التعويض عن العالقة الزوجية التي أضر 

هذا الضرر، غير أن صعوبة مسطرة التطليق للضرر تكمن في إشكالية إثبات الضرر 

الذي تدعيه الزوجة مما يجعل مسؤولية الزوج تنتفي حتى إذا أثبتت الزوجة الخطأ 

 املرتكب من طرف الزوج.

على أحقية املطلقة  من مدونة األسرة 98لقد نص املشرع املغربي في املادة     

اللجوء إلى التطليق للضرر كسبب من أسباب إنهاء العالقة الزوجية، كما أضافت 

من نفس املدونة أحقية املطلقة في التطليق للضرر في طلب التعويض عن  101املادة 

نفس الضرر الالحق بها وأسندت تقدير هذا التعويض للمحكمة بما لها من سلطة 

 رية في هذا اإلطار.تقدي

لم تنص مدونة األحوال الشخصية امللغاة على إمكانية التعويض في إطار 

التطليق للضرر ولو في الحالة التي يثبت فيها للمحكمة أن الزوج ألحق بزوجته أضرارا 

بالغة بتطليقها، إذ كان املشرع في املدونة امللغاة ينص على حقها في املتعة التي ال 

 تعويضا. يمكن اعتبارها

القضاء املغربي رفض في قضايا متعددة الحكم بالتعويض للزوجة  ولعل

املتضررة، وذلك بالرغم من أن املنطق القانوني يقتض ي في حالة الحكم بالتطليق 

للضرر أن يحكم بتعويض عن ذلك الضرر، وإال يكون من باب العبث أن يثبت الضرر 

 ق املتعلق بالتعويض.للمحكمة وتطلق الزوجة بناء عليه وترفض الش
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 خــــــاتــــــمــــــــــــــــة:

إن مناقشة موضوع خصوصيات القواعد املدنية في مدونة األسرة، وعلى 

امتداد صفحات هذه األطروحة قد يستنتج منه بوضوح مدى انفتاحه املشرع 

املغربي على مبادئ وقواعد القانون املدني بدأ بإنشاء وتنظيم العالقة الزوجية 

 وصوال إلى إنهائها.

فمن خالل دراسة خصوصيات القواعد املدنية في الخطبة والزواج اتضح  

بأن تحديد الطبيعة القانونية ملؤسسة الخطبة وآثار العدول عنها في التشريع املغربي 

شأنه في ذلك شأن التشريع اإلسالمي لم يعتبر الخطبة العمود الفقري للزواج وال 

يتم االرتقاء بهذه املؤسسة نتيجة ذلك إلى درجة العقد امللزم  الركن األساس ي له، فلم

افه، األمر الذي يفسح املجال أمام طرفي هذه املؤسسة للعدول عنها، كما لهما  ألطر

 حرية الدخول فيها إعماال إلرادتهما الحرة السليمة.

ة ولهذا فالخطبة في التشريع املغربي سواء في مدونة األحوال الشخصية امللغا   

أو مدونة األسرة ال تعدو أن تكون وعدا بالزواج ال يكتس ي أي صيغة إلزامية من 

الناحية القانونية، وهذا املنظور التشريعي يتالءم مع رؤية املجتمع لها، ورغم ترتيب 

افرت شروطه، فإن  املشرع أثرا من آثار عقد الزواج عليها املتمثل في النسب إذا ما تو

س ي حماية نسب الطفل وليس تغيير التكييف القانوني هذا اإلقرار هدفه األسا

 للخطبة.
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وعليه يتبين بأن خصوصية رابطة الخطبة هي التي أفرزت الجدل القانوني 

اقف الفقهية  حول أساس التعويض عن ضرر العدول عنها، حيث انقسمت املو

 واالجتهادات القضائية إلى اتجاهين أساسيين األول نادى باعتبار أساس التعويض

عن الخطبة هو املسؤولية العقدية، ومن تم يعتبر مجرد اإلخالل بإبرام عقد الزواج 

سببا موجبا للتعويض، وهذا األساس العقدي للتعويض نظرا الصطدامه بمبدأ 

حرية الزواج دفع بالفقه إلى اعتبار أن املسؤولية العقدية تتمثل في التعسف في 

 م عقد الزواج.استعمال حق الفسخ وليس في مجرد عدم إبرا

أما االتجاه الثاني وهو الراجح والذي استقر عليه الفقه والقضاء إلى حد كبير 

فاعتبر أساس التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة هو األساس التقصيري لكون 

اقعة قانونية ال تكتس ي أي صبغة إلزامية.  الخطبة مجرد و

للتعويض عن ضرر  هذا باإلضافة إلى أن النص الذي وضعه املشرع املغربي

العدول عن الخطبة ما هو إال تأكيد للقواعد العامة في نطاق املسؤولية التقصيرية، 

إذ لم يكن يوجد مانع للمتضرر في ظل مدونة األحوال الشخصية يحول دون التجائه 

إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في إطار هذه القواعد، فاملشرع املغربي في مدونة 

اقف املحاكم، وكذلك األسرة ارتأى وض ع نص خاص لتفادي وقوع تضارب بين مو

 االستفادة من إمكانية رفع الدعوى أمام قضاء األسرة وليس القضاء العادي.

أما فيما يخص دراسة خصوصيات القواعد املدنية في عقد الزواج فقد 

خلصت إلى أن تحديد الطبيعة القانونية للزواج هو املحور األساس ي للوصول إلى 
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تنتاج بهذا الخصوص، حيث أن طبيعة الزواج الخاصة والتي تقتض ي الجمع بين اس

نظريتي العقد واملؤسسة القانونية، تجعل الزواج عقدا كسائر العقود املنظمة في 

القوانين الوضعية وفي الشريعة اإلسالمية بخصوص ما يحتاج إليه تكوينه من 

ا، وفي نفس الوقت نجد أن شروط وأركان تفرض اكتمال األهلية والرضا وصحتهم

جل آثار هذا العقد محددة سلفا من طرف التشريع فيما يسمى قانونا بالنظام 

القانوني وشرعا باآلثار الجعلية والتي مفادها أن أغلب هذه اآلثار املترتبة عن الزواج 

توضع عن طريق الجعل وال دخل لإلرادة فيها كالنفقة واملساكنة الشرعية وغيرها، 

النظام القانوني املدني املتمثل في االشتراطات اإلرادية الواردة في عقد  على عكس

 الزواج.

ولعل ما يؤكد الطابع املدني لعقد الزواج من حيث التكوين، كون املشرع 

املغربي أقر في مدونة األسرة ضمانة تشريعية هامة من أجل إبرام عقد الزواج بإرادة 

يس، ويعد هذا انفتاحا على القواعد العامة حرة سليمة خالية من أي إكراه أو تدل

التي يجب الرجوع إليها لتحديد شروط اإلكراه والتدليس باعتبارهما خطأين موجبين 

للفسخ مع إمكانية التعويض ووجود استثناء بشأن مدة التقادم التي حددتها مدونة 

امات األسرة في شهرين مراعاة لخصوصية الرابطة الزوجية على عكس قانون االلتز 

 والعقود الذي حدد مدة التقادم في دعوى اإلبطال في سنة.

ورغم الجدل حول أساس التعويض عن عيوب اإلرادة باعتبارها خطأ يصاحب 

تكوين العقد، فإن الرأي الراجح يبقى هو املسؤولية التقصيرية ألن اإلكراه أو 
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يا موجبا التدليس يدخالن في نطاق العمل غير املشروع، الذي يشكل خطأ تقصير 

افرت باقي شروط املسؤولية املدنية وهي الضرر والعالقة السببية  للتعويض إذا ما تو

 بين الخطأ والضرر.

يمكن القول بأنه رغم االنفتاح على قواعد املسؤولية املدنية إلى حد ما  وهكذا

في الخطبة والزواج، فإن املرجعية الدينية فيما يتعلق بالتعويض تبقى حاضرة 

في مدونة األسرة، حيث يمكن تأصيله استنادا إلى مقاصد الشريعة  بشكل قوي 

 اإلسالمية املرتكزة على مبادئ رفع الضرر وجبره، تحقيقا للعدل واإلنصاف.

أما فيما يتعلق بخصوصيات القواعد املدنية في إنهاء العالقة الزوجية، 

إلرادة في هذا الباب فاملالحظ أن املشرع املغربي في مدونة األسرة سعى جاهدا لحماية ا

فرتب فسخ عقد الزواج وحل الرابطة الزوجية كلما أصاب إرادة أحد الزوجين عيب 

من عيوب الرضا أثناء إبرام عقد الزواج، كما أن املشرع األسري لم يعتد ال بطالق 

السكران أو الغضبان أو كل من عابت إرادته حماية إلعمال اإلرادة السليمة في هذا 

 اإلطار.

ا فقد تبين لنا من خالل دراسة الشق الثاني من املوضوع أن مدونة األسرة وهكذ

بانفتاحها على مقتضيات قانون االلتزامات والعقود قد راعت حماية الطرف املتضرر 

جراء إنهاء العالقة الزوجية، وذلك بإقرارها ملجموعة من األحكام التي تخول إمكانية 

الالحق بأحد الزوجين، وقد أصبح العمل  الحصول على التعويض املدني عن الضرر 

، حيث يفعل بشكل إيجابي تلك  القضائي األسري بدوره ينحو في هذا االتجاه
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املقتضيات حسب ما اتضح لنا من خالل العديد من األحكام والقرارات الصادرة في 

 .املوضوع

قة وتجدر اإلشارة أيضا إال أن تطبيق خصوصيات القواعد املدنية في إنهاء العال

الزوجية، خاصة قواعد املسؤولية العقدية في إنهاء العالقة الزوجية يتمثل في إطار 

التطليق لإلخالل بشرط من شروط عقد الزواج، وذلك من خالل إمكانية املطالبة 

 بالتعويض بناء على أصول املسؤولية العقدية في هذا اإلطار.

ية في إنهاء الرابطة وبالرجوع إلى حاالت تطبيق قواعد املسؤولية التقصير 

الزوجية، نجدها تتمثل في التطليق للشقاق والتطليق للضرر باإلضافة إلى إمكانية 

 التعويض في حالة فسخ عقد الزواج املشوب باإلكراه أو التدليس.

ورغم أهمية املقتضيات التي جاءت بها مدونة األسرة في موضوع املسؤولية 

عتبارها من أهم خصوصيات القواعد املدنية في املدنية في إنهاء العالقة الزوجية با

مدونة األسرة، فإن تطبيق هذه املقتضيات من طرف بعض القضاء، قد كشف عن 

وجود بعض مظاهر النقص خاصة فيما يتعلق بإمكانية الحكم بالتعويض إلى جانب 

املتعة املستحقة للمطلقة، وكذا تطبيق قواعد املسؤولية املدنية في إنهاء الرابطة 

الزوجية كما جاء بها املشرع في قانون االلتزامات والعقود بالرغم من االنفتاح الذي 

 سجلته املدونة بهذا الخصوص.



 

  

 356 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

وبالرغم من كون أهم موضوع تثار بشأنه املسؤولية املدنية باعتبارها من أبرز 

خصوصيات القواعد املدنية في مدونة األسرة، هو انحالل الرابطة الزوجية، فإنها 

غفلت النص على تعويض املطلقة طالقا تعسفيا رغم أن التعسف في استعمال قد أ

حق الطالق يشكل خطأ تقصيريا يستوجب التعويض وفق األحكام العامة املنصوص 

 عليها في قانون االلتزامات والعقود.  

كما يتبين أيضا من خالل بعض األحكام القضائية أن بعض القضاء، يعتبر حق  

لزوجة املتضررة في دعوى الشقاق بالرغم من أن املتعة ال تكتس ي املتعة تعويضا ل

صفة التعويض بمفهوم القانون املدني، كما الحظنا من خالل مجموعة من األحكام 

أنه ثم تحميل الزوجة مسؤولية إنهاء العالقة الزوجية بناء على إصرارها وتمسكها 

بذلك ال يفيد قطعا كونها هي  بطلبها الرامي إلى التطليق بالرغم من أن تمسك الزوجة

املتسببة في ما آلت إليه العالقة الزوجية، إذ ال يستبعد أن يكون الزوج هو املتسبب 

 الفعلي في الشقاق القائم بينهما.

ولهذا سأقترح بعض املقترحات التي تبدو في نظري وجيهة في إطار تجاوز بعض 

شرع في مدونة األسرة وهي على الثغرات التي سجلتها في هذا املوضوع على فلسفة امل

 الشكل التالي:

  في ما يخص إشكالية اإلثبات في الخطبة، حبذا لو نص املشرع املغربي على

صياغة وثيقة خاصة بالخطبة تسبق عقد الزواج، وتشكل أداة قانونية 
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وفعالة في اإلثبات لحسم النزاعات املثارة أمام القضاء دون أن يؤثر ذلك في 

 ية للخطبة من حيث كونها مجرد وعد بالزواج.الطبيعة القانون

  التنصيص صراحة على أحقية املطلقة تعسفيا في االستفادة من التعويض

 عن الضرر وذلك إلى جانب حقها الشرعي والقانوني في املتعة.

  دعوة القضاة إلى التعمق في إجراء الصلح بين الزوجين وذلك قصد التأكد

في إنهاء الرابطة الزوجية، ألجل الحكم من الطرف الذي يتحمل املسؤولية 

 عليه بتعويض لفائدة الطرف املتضرر من هذا الفعل.

  مناشدة قضاة األسرة إلى ضرورة تبيان أساس التعويض في حالة الحكم به

في إنهاء الرابطة الزوجية، وذلك بتوضيح ما إذا كان أساسه عقديا أم 

 تقصيريا.

ين حق املتعة املقرر شرعا وحق دعوة قضاة األسرة إلى ضرورة الفصل ب

الحصول على التعويض، وعدم اعتبار املتعة شاملة للتعويض املستحق عن الضرر، 

وأيضا عدم تحميل الزوجة مسؤولية إنهاء العالقة الزوجية في دعوى الشقاق ملجرد 

تمسكها بطلبها ورفضها محاوالت الصلح، إذ أن العبرة بمدى صدور عنصر الخطأ من 

 عدمه ال لتمسكها بطلب التطليق. جانبها من

 

 تم بحمد هللا
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 نبيلة الراصفي. ذة                     

 الدراسات القانونية العقاريةخرجية ماسرت                   

 مراكش -بكلية احلقوق 
 

 ذة. حليمة الغوفريي             

 خرجية ماسرت الدراسات القانونية العقارية

 مراكش -بكلية احلقوق 
 

 

تتلخص وقائع القرار الذي بين أيدينا والصادر عن محكمة النقض بتاريخ     

تقدم كل 07/02/2011في أنه بتاريخ  1072/1/8/2015ملف مدني عدد 30/06/2015

افظ على من بوبكر)ج( وفطومة)غ( بمقال أمام املحكمة االبتدائية بفاس تجاه املح

العقارية وخالد )ت( وحسنة )ب( عرضا فيه أنهما يملكان العقار املسمى  األمالك

،والذي هو عبارة عن شقة 633013/07موضوع الرسم العقاري عدد  2نرجس 

موضوع الرسم  1بالطابق األول،وأن املدعى عليهما يملكان امللك املسمى نرجس 
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ق األرض ي وأن املدعيين فوجئا وهو عبارة عن شقة بالطاب 133062العقاري عدد

بإلحاق الحديقة األمامية بالرسم العقاري اململوك للمدعى عليهما ،وقد طلبا من 

بتاريخ  825املحافظ تصحيح هذا الخطأ ، إال أنه رفض بموجب قراره عدد 

طالبين لذلك إلغاء قرار املحافظ وأمره بجعل الحديقة األمامية من  20/10/2010

، وهو ما لم تستجب له املحكمة االبتدائية إذ قضت في حكمها عدد  األجزاء املشتركة

برفض الطلب، فاستأنفه املدعيان، وألغته محكمة  08/07/2013بتاريخ  481

االستئناف حيث قضت بالحكم على املحافظ بجعل الحديقة األمامية من ضمن 

 األجزاء املشتركة،وهو القرار الذي ألغته محكمة النقض . 

ضح أن القرار ينطوي على إشكال أساس ي يتعلق بمعيار التمييز بين من هنا يت

األجزاء املفرزة واملشتركة في نظام املشتركة. وبناء على هذا اإلشكال يحق لنا طرح 

 التساؤالت التالية:

ما هو املعيار الذي اعتمدته املحكمة للتمييز بين األجزاء املفرزة واملشتركة؟ وهل  

دية واالجتماعية والقانونية في قرارها؟ وأخيرا هل صادف هذا راعت األبعاد االقتصا

 القرار الصواب والتطبيق السليم للقانون؟

الفقرة األولى:التمييز  لإلجابة عن ذلك يتعين  معالجة القرار وفق التصميم التالي:

 الفقرة الثانية: تقييم قرار محكمة النقض. بين األجزاء املفرزة واملشتركة
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: التمييز بني األجزاء املفرزة واملشتركة يف نظام امللكية الفقرة األوىل

 املشتركة

قبل للتطرق ملسألة التمييز بين األجزاء املفرزة واملشتركة ارتأينا استحضار األبعاد 

 االقتصادية واالجتماعية والقانونية لقانون امللكية املشتركة.

 نون امللكية املشتركةأوال: األبعاد االقتصادية واالجتماعية والقانونية لقا

أمام تزايد النمو السكاني باملجال الحضري وضعف دخل املواطن املغربي وغالء 

أسعار األراض ي الحضرية وانتشار املضاربات العقارية كان من الالزم أن تتجه سياسة 

 الدولة نحو اعتماد السكن االجتماعي .

علق بامللكية املشتركة املت 1946نونبر  16وقد كان هذا هو الدافع لصدور ظهير 

 . 106.12املعدل بالقانون  18.00الذي تم تعويضه بالقانون 

املتعلق بامللكية املشتركة ليستجيب للتغيرات االقتصادية  18.00و جاء القانون 

واالجتماعية التي عرفها املجتمع املغربي ويساهم في حل أزمة السكن وقد تحكمت في 

 قانونية واالقتصادية واالجتماعية:صدوره مجموعة من االعتبارات ال

 1946نونبر  16على املستوى القانوني: جاء هذا القانون لتجاوز ثغرات قانون  -1

 وإلضفاء مزيد من الشفافية على مستوى تسيير وتدبير امللكية املشتركة.

على املستوى االقتصادي : تم إدماج العقار غير املحفظ لتنفيذ أهداف هذا  -2

 األمر الذي من شأنه أن يساهم في تدعيم املوارد املالية والجبائية للدولة.القانون وهو 
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االجتماعي: فهدف هذا القانون هو جعل امللكية املشتركة إطارا  على املستوى  -3

رحبا للتعايش والتساكن بين املالك املشتركين عبر خلق مناخ سليم يبعث على الثقة 

 ار.ويكفل الشروط الالزمة لحسن تسيير العق

املتعلق  18.00وعليه فإن كانت هذه هي األبعاد املتحكمة في صدور القانون 

بامللكية املشتركة فإننا نتساءل عن مدى مراعاة املحكمة لهذه األبعاد أثناء إصدار 

 قرارها؟سنرجئ اإلجابة عن هذا السؤال إلى نهاية التعليق

 كة امللكية املشتر ثانيا: التمييز بني األجزاء املفرزة واملشتركة يف نظام

كما هو معلوم أن العقار املبني موضوع امللكية املشتركة يتكون من أجزاء مفرزة 

 .  335وأخرى مشتركة بين املالكين ،وهو ما يتم تحديده من خالل نظام امللكية املشتركة

وبالعودة إلى القرار موضوع التعليق نجد أن محل النزاع هو الحديقة األمامية 

 مترا ذلك أن املحافظ على األمالك العقارية قام بإلحاقها بالرسم 60تها البالغة مساح

العقاري اململوك للمدعى عليهما مستندا في ذلك على الرسم العقاري األم الذي تم 

تقسيمه والوثائق املتعلقة بالعقارين التي تثبت أن الحديقة ليست من األجزاء 

 املشتركة.

                                                           

دين قهي ، بحيث يعتبر البعض أنه ذو طبيعة تعاقدية أي وليد إرادة المتعاقإن طبيعة هذا النقاش محل نقاش ف335
ة ، بينما يرى البعض اآلخر أن له طابع نظامي تأسيسي في مواجه 18.00إستنادا إلى المادة الثامنة من قانون 

 أصحاب الحقوق في العقار المشترك كالمشترين المستقبليين 
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ها على جواب املحافظ ومن تم فإن التمييز إذن فاملحكمة االبتدائية بنت حكم

الذي اعتمدته للتفريق بين األجزاء املفرزة واملشتركة كان على أساس الرسم العقاري 

األم الذي تم تقسيمه قبل شراء املدعيين )بوبكر وفطومة( لشقتهما والذي ال يوجد فيه 

 ن.ما يفيد بأن الحديقة موضوع النزاع تشكل ملكا مشتركا بين الطرفي

وبالتالي فإن مطالبتهما بإلغاء قرار املحافظ، وجعل الحديقة ملكا مشتركا تبقى 

مطالبة في غير محلها ؛ذلك أن األجزاء قد سبق فرزها بناء على الرسم العقاري األم الذي 

والرسم العقاري  1330632/07تم تقسيمه إلى رسمين هما الرسم العقاري عدد 

 .133062عدد

ل بإلغاء قرار املحافظ العقاري مادام أن الرسم العقاري وعليه فالمجال للقو 

من ظهير التحفيظ العقاري املعدل بالقانون  62يكتسب الحجية بموجب الفصل 

، وأن نظام امللكية املشتركة ينص على أن بنوده تلزم كافة املالكين الحاليين 14.07

.وفي هذا الصدد يعتبر واملستقبليين؛ أي املدعيان اللذان اشتريا الشقة بعد التقسيم

األستاذ أشيبان نظام امللكية املشتركة حجة قاطعة وسندا قانونيا في مواجهة املالكين 

 والغير على ما يتضمنه من حقوق والتزامات وتحديد األجزاء املشتركة والخاصة .

 -محكمة النقض حاليا  -وفي هذا اإلطار نجد القرار الصادر عن املجلس األعلى 

...إن املحكمة ملا أسست قضاءها على أن نظام امللكية املشتركة املستدل  الذي ينص "

به ال يتضمن شياع سطح العقار مع أن الفقرة الثالثة من البند األول من نظام امللكية 

املشتركة للعقار األصلي الذي استخرج منه كل من الرسمين العقاريين اململوكين 
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والسفلي مشتركا بينهما وخاضع لنظام  للطرفين يفيد أن سطح الطابقين العلوي 

 336امللكية املشتركة، جعلت قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض..."

برفض  8/7/2018واعتمادا على ما ذكر أعاله قامت املحكمة االبتدائية بتاريخ 

 الطلب مما دفع املدعيان إلى استنئنافه.

ية والحكم على وقد قضت محكمة االستئناف بإلغاء حكم املحكمة االبتدائ

املحافظ على األمالك العقارية بفاس بجعل الحديقة األمامية من ضمن األجزاء 

املشتركة للرسمين العقاريين مستندة في ذلك على إلزامية نصوص قانون امللكية 

املشتركة ذلك أن كل شرط مخالف لهذا القانون يعد باطال ويؤدي إلى بطالن االلتزام 

 ة الرابعة حددت الحدائق ضمن األجزاء املشتركة.املعلق عليه. وأن املاد

إن الحجج املستند عليها من طرف محكمة االستئناف وخاصة منها املادة الرابعة 

تعكس تفسير املحكمة غيراملوفق لنص املادة الرابعة ذلك أنها  18.00من القانون 

ة وغيبت استحضرت ماورد في هذه املادة من تعداد للحدائق على أنها أجزاء مشترك

الفقرة التي تنص على أنه " ... وتعد كذلك أجزاء مشتركة مالم ينص على خالف ذلك 

 في سندات امللكية أو في حالة وجود تعارض بينهما..."

  

                                                           

قرارات المجلس منشور ب 1349-1-4-00ملف مدني عدد 2004/04/04مؤرخ في  1090قرار عدد 336
 278األعلى الجزء الثاني الصفحة 
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 تقييم قرار حمكمة النقض  الفقرة الثانية:

سنركز في هذه الفقرة على مجموعة املسائل التي تستدعي التحليل  قبل االنتهاء 

 م قرار املحكمة .إلى تقيي

 أوال :أمهية التصاميم املعمارية والطبوغرافية

إن محكمة النقض استندت في قرارها القاض ي بإلغاء قرار محكمة االستئناف 

افية املرفقة بنظام امللكية املشتركة هي التي  على كون التصاميم املعمارية والطبوغر

اف ملا اعتبرت الحديقة األمامية تحدد األجزاء املفرزة واملشتركة، وأن محكمة االستئن

من األجزاء املشتركة دون أن تتخذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى من أجل االطالع 

افية وسندات امللكية الخاصة بطرفي النزاع للتأكد  على التصاميم املعمارية والطبوغر

ركة ، يكون مما إذا كان الجزء محل النزاع هو ملك للطاعنين أم هو من األجزاء املشت

 قرارها ناقص التعليل .

افية  إذن فاملحكمة سارت في اتجاه االقرار بأهمية التصاميم املعمارية والطبوغر

املرفقة بنظام امللكية املشتركة فإعداد امللف التقني من قبل املهندس الطبوغرافي يعد 

زاء املفرزة مرحلة مهمة في عملية إفراز الرسوم العقارية ،فعلى أساسه يتم تحديد األج

واألجزاء املشتركة، ويتضمن هذا امللف نظام امللكية املشتركة ومختلف التصاميم 

املتعلقة بالبناء ، وهو ما أكدت علية الفقرة األولى من املادة العاشرة من القانون 

18.00. 
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نجده لم يوضح بتفصيل الوثائق املكونة  18.00وبالرجوع إلى مقتضيات قانون 

 380ملكية املشتركة لذا نجد املمارسة العملية تستند إلى الدورية عدد للملف التقني لل

 ن أن ترفق بهذا امللف.الصادرة عن املحافظ العام لتحديد الوثائق التي يتعي

 ثانيا: حجية الرسوم العقارية اخلاصة باألجزاء املفرزة

 إن من بين الحجج التي إستندت إليها محكمة النقض في إلغائها قرار محكمة

االستئناف إغفال هذه األخيرة االطالع على سندات امللكية الخاصة بطرفي النزاع 

 للتأكد مما إذا كانت الحديقة جزء مفرزا أم مشتركا . 

فمن املسلم به أن الرسوم العقارية الفرعية ترتب نفس اآلثار التي ترتبها الرسوم 

نت خاصة باألجزاء املفرزة العقارية األم عند صدور قرار املحافظ بشأنها، فهي وإن كا

ففي آخر املطاف تظل متفرعة عن الرسم العقاري األصلي، األمر الذي يستتبعه الجزم 

بأن كل مقتض ى ينظم الرسوم العقارية األصلية ينظم الرسوم العقارية املتفرعة عنها، 

افق مع القاعدة التي تقض ي بأن"الفرع يتبع األصل" ومن تم فالرسوم  وهذا ما يتو

ارية الفرعية لها من القوة ما يطهر الجزء املفرز من جملة النزاعات املمكن العق

افتعالها بعد إنشاء الرسم العقاري الخاص بهذا الجزء وبصيغة أخرى فإن ما يثبت 

للعقار من قوة تبوثية جراء التحفيظ،يثبت للجزء املفرز املنشأ ألجله رسم عقاري 

 خاص به .
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املتعلق بامللكية  18.00لرابعة من قانون وتفسرياملادة ا حتليل ثالثا:

 املشتركة

املتعلق بامللكية املشتركة املعدل بالقانون  18.00تعد املادة الرابعة من القانون 

من النصوص املدنية املوضوعية الخاصة،وقد وردت ضمن الباب األول من  106.12

شتركة وتتكون املخصص ألحكام عامة. فهي تعالج موضوع األجزاء امل 18.00القانون 

 من ثالث فقرات ، كما تضم عدة مصطلحات كتبت بلغة قانونية بسيطة و واضحة .

فاملشرع حينما تعرض لألجزاء املشتركة األصلية في املادة الرابعة اعتمد صيغتين 

لتعدادها ؛األولى نص فيها بصيغة آمرة على مجموعة من األجزاء املشتركة األصلية 

جموعة من األجزاء املشتركة بصفة مكملة مما يفرض علينا والثانية نص فيها على م

 :لتحليل وتفسيراملادة اعتماد التصميم التالي

  18.00األجزاء املشتركة اآلمرة في املادة الرابعة من القانون  -1

 18.00األجزاء املشتركة املكملة في املادة الرابعة من القانون  -2

 18.00ة الرابعة من القانون األجزاء املشتركة اآلمرة في املاد -1

سنخصص هذا الجزء ملناقشة الفقرة األولى من املادة الرابعة إذ استهلت هذه 

املادة بعبارة "تعد أجزاء مشتركة "ثم تالها تعداد ملجموعة من األشياء التي اعتبرها 

 السراديب...(-املداخل-القانون أجزاء مشتركة ك )السطوح
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ي سرده املشرع في أول املادة يعد من القواعد اآلمرة مما يفيد أن هذا التعداد الذ

 التي ال يجوز االتفاق على مخالفتها .

وهو ما ذهب إليه أحد الفقه )عبد الحق صافي(إذ يرى أن األجزاء الوارد بيانهافي 

الفقرة األولى من املادة الرابعة تعد من األجزاء املشتركة األصلية نظرا لكونها ذات 

 توجد بدون حاجة في قيامها الستيفاء أجزاء مشتركة أخرى. كيان مادي مستقل

إذن فهي أجزاء مشتركة أصلية حددت بصفة آمرة و حصرية ومن تم ال يجوز 

للمالك املشتركين في العقار املشترك ملكيته أن يتفقوا على تكييفها أو أي تغيير 

 ع العام.بخصوص استعمالها بمقتض ى نظام امللكية املشتركة أو بقرار من الجم

 18.00املقتضيات املكملة في املادة الرابعة من القانون  -2

بما أن كال املحكمتين )االستئناف والنقض( اعتمدت من بين الحجج في بناء 

وجب علينا التركيز في  18.00قرارها على الفقرة الثانية من املادة الرابعة من القانون 

 هذا الجزء على تحليلوتفسير الفقرة املعنية.

فانطالقا من الفقرة الثانية من املادة الرابعة التي تنص على"وتعد كذلك أجزاء 

 مشتركة ما لم ينص على خالف ذلك في سندات امللكية أو في حالة وجود تعارض بينهما

 الساحات والحدائق..."-
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يبدو أن األجزاء املشار إليها أعاله تعد أجزاء مكملة لكن لألسف هذه الصفة 

لها بعض املنعشين العقاريين لتضمين نظام امللكية املشتركة شروطا املكملة استغ

 تقض ي بأن هذه املحالت أجزاء خاصة يقومون باستغاللها لحسابهم.

ولإلشارة فإن هذه األجزاء أوردها املشرع على سبيل املثال ال الحصر حيث نصت 

بيعة العقار أن املادة الرابعة على أنه"وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركا،أو تقض ي ط

يكون مخصصا لالستعمال املشترك " وهذا ما انتهى إليه أيضا أحد املهتمين )مصطفى 

 أشيبان(.

وبالعودة إلى القرار موضوع التعليق فنجد أن محكمة االستئناف اعتمدت على 

الفقرة الثانية من املادة الرابعة وبالضبط على نهاية هذه الفقرة ومن تم أقرت بأن 

يقة موضوع النزاع تعد ملكية مشتركة بين الطرفين، عكس محكمة ملكية الحد

 النقض التي استخدمت الفقرة الثانية ككل في نقض القرار االستئنافي.

فالواضح أن استناد محكمة االستئناف على نهاية الفقرة دون االلتفات لبدايتها 

ن تأخذ املادة في ينم على قصور في اعتماد النص القانوني ؛ ذلك أنه كان يجب عليها أ

 مجموعها دون أي إغفال حتى يكون القرار صائبا وال يعرض للنقض.

 رابعا:الرأي الشخصي

من كل ما سبق يظهر أن محكمة النقض كانت صائبة في قرارها ملا ألغت القرار 

افية املرفقة بنظام  االستئنافي مستندة في ذلك على التصاميم املعمارية والطبوغر
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وكذا سندات امللكية الخاصة بكال الطرفين التي تحدد األجزاء املفرزة  امللكية املشتركة

واملشتركة وتنفي على الحديقة موضوع النزاع صفة امللك املشترك، كما طبقت القانون 

 في مجملها. 18.00بشكل صحيح ملا اعتمدت املادة الرابعة من القانون 

ون قد ساهمت في فض فمما ال شك فيه أن املحكمة بإصدارها لهذا القرار تك

النزاعات املتعلقة بنظام امللكية املشتركة واستحضرت شتى األبعاد االقتصادية 

واالجتماعية والقانونية املرتبطة بهذا النظام ، فال سبيل للقول بأن جزء ما مشترك 

والحال أن كل الوثائق تثبت كونه من األجزاء املفرزة العائدة للطرف اآلخر، ويعد هذا 

جه السائد لدى محكمة النقض إذ قضت في قرار مماثل بأنه " ال يحق للمالك هو التو 

في إطار عقار خاضع لنظام امللكية املشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار 

إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة ألحد املالك بمقتض ى الرسم العقاري أو نظام امللكية 

 . 337املشتركة "

 

 

 

 تم بحمد هللا

 

 
 

                                                           

منشور بالموقع االلكتروني  200/1/2/2011ملف مدني عدد  26/6/2012مؤرخ في  3228قرار عدد 337
www.caa.ma 
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 جعفر القامسي. ذ                     

 املنازعات القانونية ختصص قانون االعمالماسرت خريج                   

 جامعة حممد اخلامس الرباط –بكلية احلقوق سال 

 حمامي متمرن بهيئة احملامني بالرباط             
 

              
 

 

 تلخيص لكتاب:
 

 :مقدمة    

تكمن أهمية وسائل اإلثبات في أنها تمكن القضاء باعتباره أسمى سلطة في 

القيام بمهمته املتمثلة في تحقيق العدالة، وصيانة املجتمع عن طريق  الدولة، من

يمكن للقاض ي إيصال الحقوق إلى أصحابها وإيقاع العقوبات على مستحقيها، ألنه ال 

أن يتوصل إلى الحقيقة وال يستطيع التمييز بين الحق والباطل إال بواسطة الحجج 

والبراهين التي يعضد بها كل من املتقاضين دعواه، ويصدر تبعا لذلك من القاض ي 

 حكما يحفظ للقضاء هيبته ويحقق به مهمته التي هي تحقيق العدالة في املجتمع.
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ألهمية، التي تتجلى في كونها وسيلة يحافظ بها الشخص وملا كان للبينات كل هذه ا

على حقوقه ويثبتها بواسطتها، وفي كونها كذلك وسيلة يتوصل من خاللها القاض ي إلى 

الحكم بالحق وتحقيق العدالة، فقد اعتني بها اإلسالم وتضمنت  اصول التشريع 

عدد كبير من األحكام اإلسالمي أهم القواعد التي تنظمها، واشتمل القرآن والسنة على 

 التي تتعلق بالبينات.

والبينة هي اسم لكل ما يظهر الحق، والنبي صلى هللا عليه وسلم سمى الشهود بينة 

لوقوع البيان بقولهم، وهللا تعالى يقول:" لقد أرسلنا بالبينات"، وبهذا املعنى فالبينة 

 ه.تنصرف إلى كل وسائل اإلثبات التي تهدف إلى بيان الحق وإظهار 

وتتجلى أهم البينات التي تقبل كوسائل لإلثبات في الفقه اإلسالمي في: اإلقرار، 

الشهادة، اليمين، القرائن والكتابة...الخ، التي تناولها هذا الكتاب بنوع من التفصيل 

مستعينا في ذلك بقواعد الفقه اإلسالمي وما توصلت إليه آراء األئمة الكبار )مالك، 

 أحمد بن حنبل(، وذلك في خمسة أبواب على الشكل التالي: أبو حنيفة، الشافعي،

 الباب األول: اإلقرار.

 الباب الثاني: الشهادة.

 الباب الثالث: اليمين.

 الباب الرابع: كتابة الوثائق.

 الباب الخامس: القرائن.
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 الباب االول: اإلقرار

 الفصل األول: تعريف اإلقرار واألدلة على حجيته

بن رشد هو اإلخبار عن أمر يتعلق به حق الغير، وقال الدسوقي اإلقرار كما عرفه ا

في الفرق بين اإلقرار والشهادة والدعوى؛ إن الثالثة كلها إخبار، والفرق بينها أن اإلخبار 

إذا كان حكمه قاصرا على قائله فهو إقرار، وإن كان لم يقتصر على قائله فإما أن ال 

 أن يكون له فيه نفع وهو الدعوى. يكون فيه للمخبر نفع وهو الشهادة، أو 

عرفة؛ اإلقرار خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط، ومتى توفرت  ابنكما عرفه 

أقربها إلى القول  واألدلة على حجية اإلقرار كثيرة  ،في اإلقرار شروطه عد أقوى الحجج و

قوله منها: قوله تعالى:" كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم"، وكذلك 

تعالى:" بل اإلنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره"، وأيضا قوله تعالى" وليملل 

 الذي عليه الحق".

 الفصل الثاين: أركان اإلقرار

 البد لقيام االقرار كبينة يعتد بها  من توفر أربع أركان أساسية وهي:

 املبحث األول: صيغة اإلقرار

امه من كل ما يدل على توجه الحق على صيغة اإلقرار هي اللفظ أو ما يقوم مق

املقر، كأن يقول:" لك علي ألف درهم"، ومثل اللفظ اإلشارة والكتابة والسكوت الدال 
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على اإلقرار، فاإلشارة من األبكم واملريض، وتقبل اإلشارة في اإلقرار ولو كان املقر قادرا 

 درا على الكالم أو الكتابة.على الكالم، إال أن اإلشارة عند الحنفية ال تقبل ممن كان قا

أما الكتابة فهي عندما يكتب الشخص بيده إقرارابحق وثبت أن ذلك خطه، في 

حين السكوت يعتبر إقرارا إذا فهم من أنه بمثابة إقرار ؛ كأن تباع تركة شخص متوفى 

وتقسم بين ورتته تم يدعي شخص أن له على امليت دينا، فكالمه هذا ال يقبل ألن سكوته 

 توزيع التركة إقرار منه أن ال دين له على امليت.وقت 

 املبحث الثاين: املقر

 ال يصح اإلقرار اال من الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

 ان يكون مكلفا؛ أي بالغا عاقال. -

أن يكون رشيدا؛ أي غير محجور عليه، ويتعلق األمر هنا باإلقرار باملال، أما  -

 نا أو القدف فال يشترط في املقر أن يكون رشيدا.اإلقرار بما فيه حد الز 

أن يكون طائعا؛ أي غير مكره على اإلقرار، اما اذا أكره إكراها شرعيا ليقر بما  -

 اقترفه من جرائم، فإن اإلقرار والحالة هذه يكون صحيحا.

 ان ال يتهم املقر بأنه أراد أن يحقق نفعا للمقر له. -

د كالزنا والسرقة أن يستمر املقر في إقراره إلى أن يقام يشترط في اإلقرار بما فيه ح -

 عليه الحد.
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 املبحث الثالث: املقر له

يشترط في املقر له أن يكون آهال لالستحقاق، فال يصح اإلقرار للحيوان أو الجماد، 

وإنما يجوز لإلنسان فقط سواء كان صغيرا أو كبيرا، بل يجوز اإلقرار للجنين؛ كأن 

ا الجنين ألف درهم"، كما يجب أال يكذب املقر في إقراره، فلو أقر شخص يقول" علي لهذ

بأن عليه ألف درهم آلخر، ش يء له على املقر، فال يحكم له بما أقر به ولو رجع املقر له 

 عن تكذيبه.

 ه: املقر برابعاملبحث ال

 املقر به يمكن أن يكون ماال أو حدودا أو نسبا أو وارثا. إن

: يشترط في اإلقرار باملال أن يكون املقر مكلفا وراشدا وطائعا، وأن لاإلقرار باملا -1

يكون ممن ال يتهم أنه أراد أن ينفع املقر له، كما يجب أن يكون املقر آهال لالستحقاق 

 وأن ال يكذب املقر فيما أقر له.

إقرار مقيد  واإلقرار باملال قسمان؛ إقرار مطلق وهو الذي لم يقترن بما يقيده، و

أنواع؛ اقرار مقيد باملحل، إقرار مقيد بالغاية، إقرار مقيد بالخيار، إقرار  وهو 

 بالشرط...الخ.

: وهو كاإلقرار بالزنا والقدف والسرقة والقتل العمد...الخ، اإلقرار بما فيه حد -2

ويشترط في هذا النوع من اإلقرار أن يستمر املقر على إقراره إلى أن يقام عليه الحد، وإن 

في إقراره قبل ذلك فال يقام عليه الحد، وذهب الجمهور ومنهم املالكية الى أنه هو رجع 
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ال يشترط في اإلقرار بما فيه حد أن يتكرر اإلقرار، وإنما يكفي أن يقر اإلنسان على نفسه 

 بالزنا أو السرقة مرة واحدة.

 : يسمى كذلك باالستلحاق، وهو أن يدعي الرجل أنه أب لولداالقرار بالنسب -3

معين، ويشترط في هذا النوع من االقرار لكي يكون صحيحا أن يصدر عن األب ، وأن 

يكون االبن املستحلق مجهول النسب، وقد ذهب املالكية والحنابلة والحنفية الى أنه 

 اذا توفر الشرطين فإن بنوة الولد تثبت ملستحلقه.

ارث غير االبن؛ وهو : يمكن الحديث في هذا اإلطار عن االقرار بو االقرار بوارث -4

أن يقر اإلنسان بقرابته لشخص قرابة تجعل أحدهما يرت اآلخر، وهذا االقرار ال 

 يترتب عليه تبوث النسب.

 الفصل الثاين: أحكام االقرار

يمكن الحديث في هذا الفصل عن الوسائل التي يجوز للقاض ي أن يستعملها قصد 

 االقرار. حمل املشبوه فيه على االقرار، تم على مدى حجية

 املبحث األول: وسائل محل املشبوه فيه على االقرار

إناالقرار يعد حجة على تبوث الحق على املقر، ألن العادة تقض ي أن العاقل ال يقر 

إال بما هو في دمته أو بما ارتكبه من أعمال، ويستبعد أن يكذب اإلنسان على نفسه، 

، واالقرار هو الطريق الوحيد إلثبات لهذا يقول الفقهاء:" اذا أقر الخصم رفع النزاع"
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الحقوق التي ليس ألصحابها حجة أخرى تشهد لهم، كما يعتبر أسهل وسائل اإلثبات 

اقربها إلى القبول.  وأبعدها عن التهمة و

وملا كان االعتراف يحتاج إلى عزيمة قوية ال تتوفر في كثير من الناس، فقد كان لزاما 

لى االعتراف بالحق، وأن يحذرهم من التمسك على القاض ي أن يندب املتداعين إ

بالباطل، بل إن للقاض ي أن يستعمل كل الطرق التي تؤدي إلى اقرار املرء؛ فله أن 

يستعمل الحيل التي توصله إلى اعتراف من يظن أنه ارتكب جريمة، بل يمكنه 

استنطاق املتهم، وفي بعض الحاالت أن يضربه ويستعمل في حقه بعض أنواع العنف 

 يجعله يقر بما عليه من حقوق وما اقترفه من جرائم.ل

 حث الثاين: مدى حجية االقراربامل

بما ان االقرار يلزم املقر ويكون حجة عليه فيما اذا توفرت فيه شروطه، ودليل 

على الحق الذي أقر به املعترف، إال أن اإلنسان في بعض الحاالت قد يكون مدفوعا إلى 

افبما لم يقترفه، ا افع شتى. لذلك يعين على القاض ي االعتر و يتنازل عن حقوقه بدو

ان ال ينظر إلى االعتراف حجة قاطعة وبينة تامة، بل يتعين عليه أن يتقص ى الظروف 

 واملالبسات التي صاحبته.

 الباب الثاين: الشهادة

يعتبر االسالم شهادة الشهود أهم وسيلة إلثبات الحقوق على اختالف أنواعها، 

في جميع الحاالت وفي مختلف الظروف، لذلك يمكن ألي شخص عادي  ألنها ميسورة
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أن يقوم بها، بحيث يكفيه أن يعي ما يراه أو يسمعه أو يدركه بأحد حواسه، ويختزنه إلى 

أن يعيده أمام القاض ي ليحكم بمقتضاه، وهذا ش يء متوفر في كل املجتمعات وفي جميع 

 األوقات.

 ا و أمهيتهاالفصل األول: تعريف الشهادة، حكمه

سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين؛ نتكلم في أولهما على تعريف الشهادة و بيان 

 حكمها، وفي الثاني على أهميتها كوسيلة من وسائل االثبات.

 املبحث األول: تعريف الشهادة وحكمها

 أوال: تعريف الشهادة

ول يوجب عرف الفقهاء الشهادة بعدة تعاريف، منها ما قاله ابن عرفة؛ الشهادة ق

على الحاكم سماعه والكم بمقتضاه، وجاء في لسان العرب البن منضور أن الشهادة 

 خبر قاطع، وشهد الشاهد عند الحاكم؛ أي بين ما يعلمه وأظهره.

 ثانيا: حكم الشهادة

أمر هللا تعالى باإلشهاد على املعامالت، ملا في ذلك من حفظ الحقوق وصيانتها 

دوا اذ تبايعتم"، وقد اختلف الفقهاء حول ما اذا كان األمر مصداقا لقوله تعالى:" وأشه

في هذه اآلية يذل على الوجوب أو الندب، فقال بعض العلماء ومنهم الضحاك أن 

اإلشهاد في هذه اآلية للوجوب، في حين ذهب كافة العلماء إلى أن األمر باإلشهاد في اآلية 
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ل البي صلى هللا عليه وسلم؛ فقد للندب ال للوجوب، وهذا هو الصحيح الذي يؤيده عم

باع رسوا هللا فكتب، وباع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو 

 كان اإلشهاد واجبا لوجب مع الرهن خوفا من املنازعة.

واذا كانت القاعدة عند الجمهور أن اإلشهاد ليس واجبا وإنما هو مندوب، فإنه 

قرر فقهاء املالكية أن اإلشهاد فيها واجب وهي:  يستثنى من هذه القاعدة حاالت

الشهادة في الدخول عند النكاح، كل ما فيه حق للغائب يجب اإلشهاد فيه، اللعان، في 

حالة ما اذا دعي أحد املتعاقدين األخر إلى اإلشهاد فإنه عليه أن يستجيب له ويصير 

 اإلشهاد حينئذ واجبا.

 دة(الفصل الثاين: التحمل ) حتمل الشها

تمر الشهادة في مرحلتين أساسيتين؛ أولها مرحلة التحمل وفيها يتلقى الشاهد 

شهادته ويحصل له العلم بها، والثانية مرحلة األداء وفيها يؤدي الشاهد شهادته أمام 

القاض ي، وسنخصص هذا الفصل للحديث عن تحمل الشهادة وذلك في ثالثة 

وفي الثاني على مستند علم الشاهد، مباحث؛ نتكلم في األول على تعريف التحمل، 

 والثالث على ما يتحمله الشاهد بواسطة الغير.
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 املبحث األول: تعريف التحمل وحكمه، وشروطه

 أوال: تعريف التحمل

عرف ابن عرفة التحمل بقوله: التحمل هو تحصيل علم ما يشهد به بسبب 

 الشهداء اذا ما دعوا".اختياري، وقد بين هللا سبحانه حكم التحمل بقول" وال يأب 

 ثانيا: حكم الشهاد

اختلف الفقهاء في حكم التحمل إلى ثالث آراء: األول يرى أن التحمل مندوب؛ 

بحيث يستحب لكل من دعي على أن يتحمل شهادته أن يستجيب لذلك، والثاني يرى 

-قول الشافعي -ان التحمل فرض عين، بحيث يجب على كل واحد أن يتحمل الشهادة 

ثالث يرى أن التحمل فرض كفاية؛ وذلك بالنسبة لكل من كان آهال للشهادة، وهذا ، وال

 هو الصحيح.

 ثالثا: شروط التحمل

يشترط فيمن يتحمل الشهادة شرط واحد هو أن يكون عاقال، واملراد بالعقل هو 

الضبط والتمييز، ويراد بالضبط حسن السماع والحفظ إلى وقت األداء، وزاد أبو 

 هما البصر ومعاينة املشهود عليه. حنيفة شرطين
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 املبحث الثاين: مستند علم الشاهد

ال يصح للشاهد أن يشهد في قضية معينة إال إذا حصل له العلم بثالثة أشياء هي 

املشهود، املشهود عليه واملشهود به والبد للشاهد أن يستند في شهادته على وسيلة 

 لشاهد أن يستند إليها أربعة وهي:معينة، وبالتالي فمدارك العلم التي يمكن ل

 أوال: العقل بانفراده

فالعقل يدرك بعض العلوم الضرورية مثل أن االثنين أكثر من ثالثة، وبالعقل 

يعلم الشخص حالة نفسه وصحته وسقمه، وإيمانه وكفره، ونفس الش يء يصدق على 

 شهادته على نفسه.

 ثانيا: العقل مع احدى احلواس

الشم، الوق  واللمس، فيدرك بالعقل مع حاسة السمع  وذلك كالسمع، البصر،

الكالم وجميع األصوات، ويدرك بالعقل مع البصر جميع األجسام واملبصرات، ويدرك 

بالعقل مع الشم جميع الروائح املشمومة، كما يدرك بالعقل مع الدوق كل الطعوم، 

 نواعها.وأخيرا يدرك بالعقل مع حاسة اللمس جميع امللموسات على اختالف ا

 ثالثا: حصول العلم باألخبار املتواترة

فإذا تواتر اإلخبار بش يء وحصل بذلك العلم للشاهد، فإنه يجوز له أن يستند إلى 

 هذا التواتر ويشهد بمقتضاه؛ كأن يتواتر عنده أن فالن توفي، أو أنه يضر بزوجته.
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 رابعا: حصول العلم بالنظر واالستدالل

بأشياء معينة عن طريق استعمال نضره  قد يتوصل الشخص إلى العلم 

ومالحظاته واستنتاجاته، وبالتالي فيجوز له أن يشهد ألن هذا العلم يقيني مثله مثل ما 

استفادةاإلنسان بواسطة حواسه، ولهذا أجاز الفقهاء أن يشهد أهل املعرفة بما 

 استنبطوه بمالحظاتهم.

 غرياملبحث الثاين: شهادة الشاهد مبا حتمله بواسطة ال

األصل أن اإلنسان ال يشهد إال بما تحمله مباشرة عن طريق عقله وحواسه، إال 

أنه في بعض الحاالت قد يحصل له العلم بش يء من غير أن يراه بنفسه ، وذلك بواسطة 

السماع ممن رأى ذلك وحضره أو بواسطة الكتابة، ويمكن الحديث في هذا اإلطار عن 

 ثالث أنواع من الشهادة.

 ادة السماعأوال: شه

يعرف ابن عرفة شهادة السماع بأنها تلك الشهادة التي يصرح بها الشاهد والتي 

سمعها من الغير، والسماع الذي يستند عليه الشاهد في شهادته يتدرج بحسب ما 

يفيد؛ فقد يفيد العلم) التواتر(، وقد يفيد االستفاضة ؛ وهي اشتهار أمر معين 

إفاضته بين الناس.  و

لق باملواضيع التي تقبل فيها شهادة السماع فنجد مثال: امللك، الوقف، وفي ما يتع

املوت، تولية القاض ي أو الوكيل، تعديل الشهود أو تجريحهم، اإلسالم، البيع، النسب، 
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القسمة، الرضاع...الخ، أما فيما يخص شروط هذه النوع من الشهادة فتتمثل في ما 

يكون الشاهدان بالسماع ذكرين، أن يقوال  يلي: أن يشهد عدالن  بالسماع فأكثر، أن

عند السماع سمعنا، أن ال يكون في شهادة السماع ريبة، وأخيرا أن يحلف املشهود له 

 .بشهادة السماع

 ثانيا: شهادة النقل

شهادة النقل هي التي يستند فيها الشاهد بها إلى شهادة شاهد أخر، بحيث ينقل 

ول عدل آلخر اشهد على شهادتي، وقد أجمع شاهد ما شهادته عن شاهد آخر، كأن يق

كل الفقهاء على جواز شهادة النقل في األموال، أما في الحدود فقد أجازها الشافعي 

 ومالك، ومنعها الحنفية والحنابلة.

ويشترط لصحة شهادة النقل ما يلي: أن يؤدي الشاهد الناقل الشهادة املنقولة 

ذا الشهادة، أن يستمر الشاهد املنقول عنه عند غيبة الشاهد األصلي الذي نقل عنه ه

الشهادة إلى أن يؤدي الشاهد الناقل شهادته، أن ال يظهر من الشاهد األصلي ما يدل 

على كدب الشاهد الناقل، ان يكون الناقل ذكر، أن ينقل عن الشاهد الناقل شاهدان 

 من الذكور.

 ثالثا: الشهادة على اخلط

فقد تكون شهادة على الخط نفسه، وهي الحالة الشهادة على الخط ثالث أنواع؛ 

التي يرى فيها العدل كتابا كتبه بخط يده وفيه شهادة بش يء وعرف أنه خطه، ولم يتذكر 
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الشهادة التي فيه. وقد تكون شهادة على خط الشاهد الغائب أو امليت؛ وهي أن يكتب 

ب غيبة بعيدة، عدل وثيقة تحتوي على شهادة تتعلق بمال أو طالق، تم يموت أو يغي

وأحضرت تلك الوثيقة ويشهد عدالن بأن ذلك الخط هو خط الشاهد الغائب أو 

امليت، وفي هذه الحالة تقبل شهادتهما ويعمل بمقتض ى ما في الرسم ولو كان العدالن 

لم يعاصرا الكاتب، وفي بعض الحاالت تكون الشهادة على املقر؛ واالقرار كما سبق 

 فرت فيه شروطه.بيانه يلزم صاحبه اذا تو 

 الفصل الثالث: األداء ) أداء الشهادة(

األداء كما عرفه ابن عرفة هو إعالم الشاهد الحكم بشهادته بكل ما يحصل له به 

العلم بما يشهد به، وتكمن روح الشهادة في أدائها، ألنه ما لم تؤد الشهادة فهي كالعدم، 

ها، وبالتالي ثبوت الحقوق وأداء الشهادة عند القاض ي يترتب عليه وجوب الحكم ب

 وتقادم الحدود.

والشرط األساس ي الذي يشترط في الشاهدهو أن يكون عدال حين أدائه لشهادته، 

وقد اتفق الفقهاء املسلمون على اشتراط العدالة لقبول شهادة الشاهد عمال بقوله 

تعالى:" واشهدوا دوي عدل منكم"، وفيما سيأتي سنتحدث عن مفهوم العدالة، تم 

 نستعرض شروطها.
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 أوال: حتديد مفهوم العدالة

اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم العدالة إلى مذهبين: فأبو حنيفة يرى أن 

العدالة تفترض في كل مسلم وأن العدل هو املسلم، ومن هذا فكل مسلم عدل عند أبي 

لى حنيفة إال اذا اشتهر بالفسق أو طعن الخصم في شهادته. في حين ذهب الجمهور إ

القول بأن العدالة صفة زائدة على اإلسالم، بحيث ال يقبل في الشهادة كل مسلم 

 بمجرد شهادته، بل البد أن تتوفر فيه شروط العدالة.

وفي تعريف العدالة قال الغزالي أنها عبارة عن استقامة السيرة والدين ومالزمة 

ى اجتناب الكبائر وتوقي التقوى واملروءة، وقال ابن سلمون أن العدالة هي املحافظة عل

 الصغائر، وحسن املعاملة والتحرز في املخالطة، كما أن العدالة ال تعني العصمة.

 ثانيا: شروط العدالة يف الشاهد

يقول تعالى:" ممن ترضون من الشهداء"، من خالل هذه اآلية الكريمة بين هللا 

م املسلمون، لذلك تعالى انه يجب أن تقتصر الشهادة على األشخاص الذين يرضون به

فال يرض ى إال على الذين بلغوا مرتبة عالية من الصدق واألمانة، ويتحلون باألخالق 

 الفاضلة، مما يحمل على تصديقهم والركون إلى أخبارهم.

ولذلك اشترط الفقهاء املسلمون شروطا البد أن تتوفر في الشخص ليكون مرضيا 

 مقبول الشهادة، ومن هذه الشروط نجد:
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هو الشرط الوحيد الذي يشترط في حالتي التحمل واألداء، ويقصد  :العقل

بالعقل أن ال يكون أن ال يكون اإلنسان بليدا أو مغفال، والبليد هو الخالي من القوة 

املنبهة، بينما املغفل فهو الذي ال يستعمل القوة املنبهة املوجودة عنده، وكل من البالدة 

 ا من قبول الشهادة.والغفلة ال يمنعان من اتصف بأحدهم

: أي أن يكون الشاهد مسلما، إما بإقراره أو بنطقه بكلمة الشهادة، أو اإلسالم

اقرار املشهود عليه بأن الشاهد مسلم، أو بمعرفة القاض ي له باإلسالم، أما الكافر فال 

 تقبل شهادته ولو كانت شهادة املسلم متعذرة، وهذا رأي املالكية.

يجب أن يكون الشاهد حرا عند أدائه الشهادة، وأن شهادة : فعند املالكية الحرية

العبد ال تقبل إال في الحالة التي يؤدي فيها الشاهد شهادته وهو حر، تم يتبين أنه كان 

 عند األداء عبدا.

: أي أنه يشترط في الشاهد أن يكون بالغا، وبالتالي فشهادة الصبي ال تقبل، البلوغ

 صبي على الكبير أو له على غيره مقبولة.وقد اتفق الفقهاء أن شهادة ال

: ومعناه أن ال يرتكب الشاهد املعاص ي والكبائر كالزنا، أال يكون الشاهد مدانا

الكذب، وقدف الغير...الخ، وتعتبر شهادة الزور أكبر فسق يؤثر على شهادة الشاهد، 

 وقد عرف ابن عرفة شاهد الزور بأنه الشاهد الذي يشهد بغير ما يعلم عمدا.

: فإذا كان الشاهد شهد بغير الحق أو يتحيز في أال يكون الشاهد متهما في شهادته

 شهادته، فإن شهادته ال تقبل حسب رأي الجمهور من العلماء.
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 ثالثا: جتريح الشاهد

إن الحديث عن تجريح الشهود يقصد به أن يثبت املشهود عليه ما يؤدي إلى رد 

ته للمشهود له إلى غير ذلك مما يقدح في شهادة الشاهد، كأن يثبت فسقه أو قراب

عدالته، ويحق لكل مشهود عليه أن يطعن في عدالة من شهد عليه، ويتعين على 

املجرح) بكسر الراء( أن يبين سبب التجريح، كأن يقول رأيته يشرب الخمر أو يتعامل 

 الزنا.

 الفصل الثاين: أحكام أداء الشهادة وعوارضه

أحكام أداء الشهادة) املبحث األول(، وعن العوارض سنتكلم في هذا الفصل على 

 التي تعترض الشاهد عند أدائه للشهادة) املبحث الثاني(

 احملث األول: أحكام أداء الشهادة

 سنتناول من خالل هذا املبحث األحكام التالية.

 أوال: حكم أداء الشهادة والذهاب إىل مكان األداء

دة، وبالتالي فإذا دعي شخص ليشهد بما عليه سبق أن بينا أن األداء هو روح الشها

وتحمله، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يجيب عن األداء، كما أن من يعلم ان حقا 

من حقوق هللا ينتهك؛ كأن يعلم أن شخصا طلق زوجته ثالثا وبقي مع ذلك يعاشرها، 

 فيجب عليه أن يشهد بذلك.
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ألدائها كونه ال يعلم أن هناك من أما الذي يتحمل الشهادة وال يستدعيه صاحبها 

يشهد له، فإن ابن العربي يرى أنه يجب عليه أن يعلم صاحبها وأن يؤديها عند القاض ي، 

 والدليل على ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم :" انصر أخاك ظاملا أو مظلوما".

وبما أن الشهادة أمر واجب، فيجب عليه ان يذهب إلى القاض ي لهذا األداء عمال 

وله تعالى:" وال يأب الشهداء اذا ما دعوا"، ولو كان مكانالقاض ي الذي سيذهب إليه بق

بعيدا، واذا كان مكان الشاهد يبعد بكثير عن مكان القاض ي ويتعذر عليه الذهاب، 

فيمكنه والحالة هذه أن يؤدي شهادته عند أقرب قاض ي له، تم يبعثها هذا األخير 

 ر رجال يؤدي الشاهد شهادته عنده.للقاض ي البعيد أو ينتدب هذا األخي

 ثانيا: حكم االمتناع عن األداء واألجرة عليه

يترتب على وجوب األداء أنه على الشاهد إذا كتم شهادته وامتنع عن أدائها، أنه 

يضمن الحق الذي ضاع لصاحبه بسبب امتناعه عن األداء، واذا طلب شخص من 

أن يكون متحمال لها، فيمكن لصاحب آخر أن يؤدي الشهادة التي تحملها له فأنكر 

الحق أن يرفع دعوى عليه يطالبه فيها بأداء الشهادة أو يحلف أنه لم يتحملها، فإن هو 

حلف برء، وإن هو نكل عن اليمين أدى للمدعي ما ضاع منه بسبب امتناعه عن أداء 

 الشهادة.

للشاهد  وفيما يخص حكم األجرة عن أداء الشهادة، فقد سبق أن بينا أنه يجوز 

أن يأخذ أجرة على تحمله للشهادة، ألن التحمل ليس فرض عين، أما األداء فال يجوز 
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للشاهد أن يأخذ أجرة عليه، ألن األداء واجب وجوبا عينيا، ويستثنى من القاعدة 

األخيرة حالة واحدة؛ وهي تلك الحالة التي يكون فيها مكان الشاهد بعيدا عن مكان 

ز للشاهد أن يشترط أجرة مقابل ذهابه ليسد بها نفقات القاض ي، فإنه حينئذ يجو 

 سفره ونفقات أهل بيته حال غيابه.

 ثالثا: حكم هل جيب على الشاهد أن يقول عند األداء " أشهد"

اختلف الفقهاء املسلمون في لفظ األداء، فرأى الشافعي أن الشاهد ال يعتبر مؤديا 

قال أمام القاض ي " أشهد بكذا"، أما  للشهادة ومن تم ال يحكم بمقتض ى قوله إال اذا

الجمهور فإنهم ال يشترطون أن يأتي الشاهد بلفظة " أشهد"، وإنما تقبل شهادته ويعتبر 

أنه قد أداها فيما إذا أخبر القاض ي بما رأى أو سمع أو علم، كأن يقول:" رأيت كذا، 

 سمعت كذا...الخ.

 رابعا: حكم حتليف الشهود

الشهود أثناء األداء وأن يعضهم، كما يجوز له أن  يجوز للقاض ي أن يفرق بين

يحلف الشاهد وإن كان عدال فيما اذا ارتاب في شهادته، وذلك ليطمئن إليه ويزداد ثقة 

 بشهادته، وذلك بتحليفه على أنه ال يقول في شهادته إال الحق.

ا فقد شرع هللا تعالى تحليف الشهود عند االرتياب مصداقا لقوله تعالى:" يا أيه

الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم املوت حين الوصية اثنان دو عدل منكم 

وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في األرض فأصابتكم مصيبة املوت تحسبونها من 



 

  

 390 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

بعد الصالة فيقسمان باهلل أن ارتبتم ال نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وال نكتم شهادة 

."
 
 هللا إن اذا ملن اآلثمين

 املبحث الثاين: عوارض الشهادة

 أوال: اذا شهد الشاهد بأقل أو بأكثر مما يدعيه املدعي

 1000اذا شهد الشاهد بأقل ما يدعيه املدعي؛ كأن يقول هذا األخير لي على جعفر 

درهم، ففي هذه الحالة يحكم  500درهم، فيشهد له الشاهد أو الشاهدان بأن له 

شهود(، أما اذا شهدت البينة بأكثر مما يدعيه املدعي؛ للمدعي بما شهدت به البينة )ال

درهم، ففي  1500درهم فيشهد له الشهود ب  100كأن يقول هذا األخير لي على فالن 

هذه الحالة ال تقبل هذه البينة إال اذا ذكر املدعي وجها للتوفيق بين دعواه وبينته، كأن 

ولم يعلم شهودي بذلك، وحينئذ درهم  500درهم ودفع لي  1500يقول املدعي لي عليه 

 يحكم له بما يطلبه ال بما شهدت به الشهود.

 ثانيا: اذا شهد الشاهد بشيء وادعى أنه ال يعرف قدره

اذا شهد الشاهد بحق لشخص، وادعى أنه ال يعرف أنه ال يعرف قدر ذلك املشهود 

حة ما يملك له به، كأن يقول أشهد أن أحمد يملك حقا في ارض معينة لكن ال أدري مسا

منها، ولإلمام مالك قوالن في هذه املسالة؛ أحدهما يقض ي بأن الشهادة تلغى وتوجه 

يمين اإلنكار للمدعي عليه لرد دعوى املدعي عنه، وثانيهما أن الشهادة تقبل وجبر 

املشهود عليه على أن يعين القدر الذي شهدت به البينة، فإن عين قدرا وصدقه فيه 
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بدون يمين، وإن لم يصدقه فيما عينه وادعى أن له عليه أكثر مما  الشهود له حكم عليه

عينه املشهود عليه، فإن اليمن توجه إلى هذا األخير) املشهود عليه(، ويحلف أنه ليس 

 في ذمته ما شهدت عليه به البينة.

 ثالثا: اذا اختلف الشهود فيما بينهم حول الشهادة

الشهادة، كأن يكون الخالف في املشهود اذا اختلف الشهود فيما بينهم عند أداء 

دنانير،  10دراهم ويشهد اآلخر بأن له عليه  10به، كأن يشهد أحد الشهود بأن للشخص 

 بإجماع الفقهاء املسلمين. ففي هذه الحالة تسقط الشهادتان معا وذلك

 رابعا: رجوع الشاهد عن شهادته

يتوقف الحكم على شهادته ، يرى املالكية والحنفية أنه اذا رجع الشاهد الذي ال 

فإن رجوعه اليؤثر في الحكم، أما اذا رجع في الشهادة من يتوقف الحكم على شهادته 

 فتطبق األحكام التالية:

فإذا كان الرجوع قبل الحكم، فإن شهادة الشاهد تسقط سواء األولى أو الثانية، 

افه  وسبب سقوط الشهادة األولى هو أنه رجع عنها، وسبب سقوط الثانية هو اعتر

بكونه غير عدل ألنه لم يتثبت في شهادته ولم يشهد بما يتيقن فيه؛ كأن يشهد الشاهد 

 بأن الذي قتل سعيد هو يونس تم يرجع ويقول أن الذي قتله هو جعفر.
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أما اذا كان الرجوع بعد الحكم والتنفد، فإن الحكم ال ينقض ويكون الحق 

لشهادة بأن يغرم من الحق الذي أداه بنسبة للمشهود عليه، وله أن يلزم الراجع في ا

 شهادته.

 الفصل اخلامس: مراتب الشهادة وأقسامها

سنخصص هذا الفصل للحديث عن مراتب الشهادة كما حددها جمهور 

 الفقهاء) املبحث األول(، وتصنيف أهم أقسام الشهادات )املبحث الثاني(.

 املبحث األول: مراتب الشهادة

 راتب الشهادة كالتالي:حدد جمهور  الفقهاء م

 أوال: شهادة أربعة عدول

هذه املرتبة من مراتب الشهادة خاصة بالشهادة على رؤية الزنا واللواط، بحيث 

ال يثبت على شخص دكرا كان أو أنثى انه زنى إال اذا أشهد أربعة عدول بأنهم رأوه يزني، 

رشد:" اتفقوا على أنه ال  وهذا ما اتفق عليه علماء املسلمين، وفي هذا اإلطار يقول ابن

 يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول".

 وال يقبل هذا النوع من الشهادة إال اذا توفرت الشروط التالية:

 أن يجتمعوا في وقت واحد إلدائها أما القاض ي -

 أن يتحملوا الشهادة في وقت واحد، أي أن يكون وقت رؤيتهم للجماع واحد. -
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األداء، أي أن يؤدي كل واحد منهم شهادته في غيبة  أن يفرق القاض ي بينهم عند -

 اآلخرين.

 أن يذكر كل واحد ما يفيد أنه رأى فرج الزاني في فرج املزني بها. -

 ثانيا: شهادة عدالن او عدل وامرأت

 ( شهادة عدلني1

اتفق جميع الفقهاء على أن الحقوق كلها عدا الزنى تثبت بشهادة عدلين ذكرين، 

رى أنه البد من يمين املشهود له فيما اذا شهد له شهدان، والحقوق التي أما ابن ليلى في

البد فيها من شاهدين هي بحسب الفقه املالكي: النكاح، الرجعة، الطالق، الخلع اذا 

دعته املرأة، التمليك، املبارأة، العتق، النسب، اإلسالم، الردة، العدة، الرقة، الوالء، 

 الخ.…الحرية، القتل العمد

 شهادة عدل وامرأتان( 2

يقول هللا تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 

وامرتان ممن ترضون من الشهداء"، فقد بين هللا تعالى في هذه اآلية الكريمة أنه يمكن 

لصاحب الحق أن يستشهد على حقه رجلين أو رجل وامرأتان، وال يجب أن يفهم من 

 إلى شهادة رجل وامرأتان، إال في حالة عدم وجود شهادة رجالن. اآلية أنه ال يلجأ

وقد أجمع الفقهاء املسلمون أن شهادة الرجل واملرأتين تقبل في الحقوق املالية 

كالبيع، الهبة، الرهن، الوصية، تسمية املهر، العارية، الصلح، الحوالة، اإلبراء، 
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ملال كالنكاح، الطالق والقتل الوكالة...، وما عدا ذلك من الحقوق التي ليست با

العمد...،  فقد اختلف الفقهاء بشأنها؛ فأبو حنيفة يرى شهادة النساء مع الرجال ال 

تقبل في الحقوق غير املالية من نكاح وطالق وال تقبل في الحدود، في حين يرى اإلمام 

فقط في  الشافعي بأن شهادة النساء ال تجوز مع الرجال في غير األموال، أي أنها تجوز 

 األموال.

 ثالثا: شهادة شاهد وميني

 ( شهادة شاهدين ذكر وميني1

اختلف الفقهاء حول شهادة الشاهد واليمين في مدى قبول هذه البنية والحكم 

 بمقتضاه، وفي األشياء التي تقبل فيها، هل في األموال فقط أم في األموال وغيرها.

فة إلى أنه ال يقض ي باليمين ففيما يخص شهادة الشاهد واليمين؛ ذهب أبو حني

مع الشاهد في ش يء، أما اإلمام مالك والشافعي والحنبلي فيرو أنه يقض ي بشهادة 

 الشاهد واليمين في األموال.

أما فيما يتعلق باملواضيع التي يقبل فيها الشاهد واليمين؛ فقد اتفق القائلون 

ؤول اليها كاألجل في البيوع، بهذا الرأي أن هذه البينة ال تقبل إال في األموال أو ما ي

 الخيار، الشفعة، اإلجازة، الصداق، عوض الخلع، الجرح الخطأ...،
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 ( شهادة امرأتني وميني املدعي2

يرى اإلمام مالك ان شهادة امرأتين ويمين املدعي تثبت بها جميع الحقوق التي 

في حين قال  تثبت بها شهادة شاهد ذكر ويمين، أي الحقوق املالية وما يؤول اليها،

الحنفية والشافعي أن شهادة النساء في األموال ال تقبل إال مع رجل، وبالتالي فشهادة 

 امرأتين ويمين الطالب غير مقبولة.

 رابعا: شهادة رجل واحد

ذهب فقهاء املالكية الى أنه يمكن االكتفاء بشهادة رجل واحد في كثير من األشياء، 

نها "خبرا"، ألن اكثر املواضع التي تقبل فيها هذه ولكن ال يسمونها شهادة وإنما يسمو 

الشهادة عندهم هي األشياء التي يستند فيها الشاهد الى خبرته وتجربته، ويقتصر في 

 شهادته على إبداء رأي واإلخبار بما تبين له في موضوع الشهادة.

 خامسا: شهادة النساء منفردات

بين الفقهاء، فمنهم من قبلها في  اثار موضوع شهادة النساء منفردات نقاشا طويال 

الحقوق غير املالية، ومنهم من قبلها في الحقوق املالية فقط بشرط أن يضاف اليها 

يمين املشهود له. فبالنسبة لشهادة النساء في الحقوق غير املالية كالزنا، القتل العمد، 

دة النساء ال النكاح، الرقة...، فقد ذهب جمهور العلماء وأصحاب املذاهب إلى ان شها

تقبل في الحدود من زنى وسرقة، وال في القصاص من قتل عمد...، سواء شهدن مع 

 الرجال أو شهدن وحدهن، ألنها  في نظرهم تثير الشبهة.
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أما شهادة النساء في الحقوق املالية أو التي تؤول الى املال، فإن العلماء اتفقوا 

في األموال، بحيث اذا شهدت امرأتان  على أن شهادة امرأتين تنزل منزلة شهادة الرجل

مع رجل في حق مالي فإنه يثبت بدون حاجة إلى يمين املشهود له، في حين اذا شهدت 

النساء وحدهن في هذه الحقوق، فإن الفقهاء اختلفوا فيما اذا كانت شهادتهن مقبولة 

 أم ال.

نسوة(  4) فالظاهرية يرون أن شهادة النساء تقبل في األموال اذا بلغت النصاب

ويحكم بمقتضاها، في حين يرى الحنفية أن شهادة النساء في األموال ال تقبل اال مع 

رجل، وال تقبل وحدها، لكن يرى املالكية أن شهادة النساء في الحقوق املالية او التي 

 تؤول الى املال تقبل وحدها، ولو لم يكن معهن رجل واحد.

 املبحث الثاين: أقسام الشهادة

 مال اقسام الشهادة في خمسة أقسام اساسية:يمكن اج

: الشهادة التي تثبت الحق بنفسها من غير أن يحتاج املشهود له بها القسم األول 

 هذا القسم الشهادات التالية: الى أن يؤديها بيمينه، ويتضمن

 عدول على رؤية الزنا واللواط. 4شهادة  -

 .شهادة عدلين في جميع الحقوق عدا الزنا واللواط -

 شهادة عدل ذكر وامرأتين في املال أو ما يؤول الى اليه. -
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شهادة امرأتين في كل ما ال يطلع عليه اال النساء ) الحيض، الوالدة، الحمل،  -

 ارخاء الستر...(.

 شهادة رجل واحد في كل ما هو من باب الخبر )كالطبيب، الخبير، الترجمان...(. -

 ذي يقع بينهم.شهادة الصبيان في القتل والجرح ال -

الشهادة التي تحتاج الى أن يقويها املدعي بيمينه ليثبت الحق املدعى  القسم الثاني:

 به، وهذه الشهادة ال تكون اال في الحقوق املالية، ويندرج في هذا القسم ما يلي:

 شهادة عدل واحد. -

 شهادة امرأتين في األموال. -

ولكنها توجب بتوقيف ذلك الحق الى : الشهادة التي ال تثبت الحق، القسم الثالث

 أن يأتي صاحبه بما يثبت حقه، ويدخل ضمن هذا القسم:

 البينة التي تتكون من عدلين او عدل واحد  وامرأتين عدلتين. -

 البينة التي تتكون من عدل واحد. -

 البينة التي تتكون من شاهدين مجهوال الحال، وامرأتين مجهولتا الحال. -

لشهادة التي توجب الحق املشهود به وال توجب توقيفه، ولكنها : االقسم الرابع

 توجب الحكم على املدعى عليه باليمين، وهي شهادة عدل واحد بطالق أو قدف.
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: الشهادة التي ال يعمل بها وال توجب حقا وال يمينا، وهي الشهادة القسم الخامس

وانعها، كشهادة الزور، التي ال تقبل لفقد شرط من شروط العدالة او وجود مانع من م

 شهادة االبن لألب.

 الفصل السادس: شهادة اللفيف

تم احداث شهادة اللفيف من لدن املالكية، ووضعوا قواعد لقبولها وأوجبوا أن 

تأتي في شكل معين يتلخص في أن عدد من الرجال من غير العدول يدلون بشهادتهم الى 

ما شهد به هؤالء على شكل معين وفق عدل أو عدلين، ويقيد العدل أو العدلين مضمن 

شروط خاصة، وتصبح بالتالي هذه الشهادة بينة يجوز للقاض ي أن يحكم بمقتضاها، 

 .-اللفيف-وتسمى هذه البينة بشهادة الشهود

ه، وتطورت منذ ذلك 9وقد نشأت شهادة اللفيف باملغرب حوالي منتصف القرن 

، ومسطرة يجب أن تتبع ليمكن التاريخ الى أن أصبحت اآلن لها قواعد خاصة بها

للقاض ي أن يحكم بمقتضاها. وسنتناول هذا النوع من الشهادة نظرا ملا لها من اهمية 

اقع، وذلك في النقط التالية:  على مستوى الو

 أوال: مىت تقبل شهادة اللفيف

تقبل شهادة اللفيف كلما تعذر اشهاد العدول عند التحمل أو عند األداء، ويتعذر 

دول عند التحمل فيما اذا لم يوجد العدول في مكان التحمل، كما لو وقعت اشهاد الع

معاملة بين شخصين وطلبا العدول ليتحملوا الشهادة فلم يجدهم، فإن شهادة 
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اللفيف من غير العدول مقبولة حينئذ ويقض ى بها، ومعنى ذلك أنه اذا أمكن اشهاد 

ن املشهود له لم يكن قادرا على العدول فإن شهادة اللفيف ال تقبل، اما اذا تبين أ

اشهاد العدول لكون املعاملة مثال وقعت في مكان ال يوجد به عدول، فإن شهادة 

 اللفيف والحالة هذه تقبل للضرورة الداعية الى قبولها.

 ثانيا: نطاق العمل بشهادة اللفيف

ك لم منذ أن بدأ العمل بشهادة اللفيف فإنها تعتبر بمنزلة الشاهد واليمين، ولذل

تكن تقبل اال في الدعاوى املالية التي تقبل فيها شهادة الشاهد واليمين، وتثبت بها 

 الدعاوى من غير أن يحتاج املشهود له الى تقويتها بيمينه.

وكانت شهادة اللفيف في القتل مجرد لوثا، بحيث ان شهد اثنا عشر شاهدا من 

تبر لوثا، ويمكن ألولياء املقتول أن غير العدول أن فالنا قتل فالن، فإن هذه الشهادة تع

يحلفوا بيمين القسامة ويثبت القتل حينئذ، وعلى هذا األساس فقد صارت شهادة 

اللفيف وسيلة إلثبات جميع الدعاوى، سواء املالية وغير املالية من طالق، نكاح، 

 قتل...الخ.

 ثالثا: حكم تعارض شهادة اللفيف مع غيها من الشواهد

نة املكونة من اللفيف من غير العدول مع غيرها من البينات فإن اذا تعارضت البي

 الحكم يكون كاآلتي:



 

  

 400 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

( اذا كانت البينة املعارضة للفيف عبارة عن شهادة العدول، فتقدم هذه األخيرة 1

 على اللفيف، ألن العدول هم األصل في الشهادة.

العدول، فتقدم ( اذا كانت البينة املعارضة للفيف عبارة عن عدل وستة من غير 2

 هذه البينة األخيرة نظرا لوجود العدل.

( اذا كانت البينة املعارضة للفيف عبارة عن عدل ويمين صاحب الحق وكانت 3

 الدعوى مالية، قدمت شهادة العدل.

( أما اذا كانت البينة املعارضة للفيف مكونة من غير العدول أيضا، فإنه يرجع 4

 لواجبة التطبيق.لقواعد الترجيح ملعرفة البينة ا

 الباب الثالث: اليمني

 الفصل األول: ماهي اليمني وعلى من جتب

 أوال: التعريف باليمني

يراد بها اليمين املتوجهة بحكم حاكم، أو محكم على طالب او مطلوب أو عليهما 

معا، سواء مع الشاهد او الشاهدين أو دونهما، وفي هذا قال البيهقي:" البينة على املدعي 

 ين على من انكر".واليم
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فاليمين هي طريق من طرق اإلثبات وقسم من أقسام البينات، يستعملها املدعي 

إلثبات حقه في الدعاوى املالية التي له عليها شاهد واحد، ويستعملها املدعي املنكر لرد 

 دعوى املدعي في بعض األحيان.

 ثانيا: على من جتب اليمني

و يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال يقول النبي صلى هللا عليه وسلم:" ل

وأموالهم، ولكن اليمين على املدعى عليه". اختلف الفقهاء حول املراد بهذا الحديث، 

 هل ان كل مدع مطالب بالبينة وكل مدعى عليه مطالب باليمين؟

ذهب أو حنيفة الى أن اليمين انما جعلت لرفع دعوى املدعي وابطالها، ولذلك في 

تقبل اليمين من املدعي وال يثبت حقه بها، أما اإلمام مالك والشافعي واإلمام نظره ال 

أحمد ابن حنبل فقد ذهبوا الى القول بأن اليمين توجه الى اقوى املتداعين، أي أن من 

ترجحت جانبه وجبت عليه اليمين سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بل في نظرهم أن 

 املدعي واليمين على املدعى عليه. النبي في الحديث أوجب البينة على

 الفصل الثاين: أقسام اليمني

قسم املالكية اليمين التي توجه الى املتداعين الى أربعة أقسام رئيسية هي: يمين 

 االنكار، يمين التهمة، اليمين مع الشاهد ويمين القضاء.
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مين مع فيمين التهمة ويمين االنكار توجه الى املدعى عليه)املبحث األول(، والي

الشاهد ويمين القضاء توجهان الى املدعي)املبحث الثاني(، ويلحق بهذه اليمين يمينين 

 أخريين يحلفهما املدعي هما يمين االستظهار ويمين االستلحاق) البحث الثالث(.

 املبحث األول: ميني االنكار وميني التهمة

 أوال: ميني االنكار

افعة ل لدعوى، وهي التي توجه الى املدعى تسمى هذه اليمين كذلك باليمين الر

عليه عندما يعجز عن اثبات دعواه، وقد اختلف الفقهاء في هذه اليمين هل تحب على 

املدعى عليه سواء كانت بينه وبين املدعي معاملة أم لم تكن، أم أنها ال تجب اال على 

 املدعى عليه الذي يثبت أن بينهما معاملة؟

ة الى أن يمين االنكار توجه الى املدعى عليه سواء ذهب األئمة الثالث عدا املالكي

كان بينه وبين املدعي معاملة أم ال، أما اإلمام مالك فيرى أن يمين االنكار ال توجه اال الى 

 املدعي الذي تبتث بينه وبين املدعي معاملة.

 ويمين االنكار ال توجه الى املدعى عليه املنكر اال في الدعاوى املالية التي تقتض ي

عمارة الذمة، ومن هذه الدعاوى مثال؛ اذا ادعى املدعي عليه أنه باعه، أو اشترى منه، 

 أو أجره، أو استأجره...الخ، ويستثنى من الدعاوى املالية دعاوى التبرعات.
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 ثانيا: ميني التهمة

هي اليمين التي يحلفها املدعى عليه بدعوى غير محققة، كأن يتهم شخص شخصا 

سرق له متاعه، أو يضن أنه لم يؤدي له ما عليه من الدين...الخ،  آخر بأنه يضن أنه

ففي هاتين الحالتين ال يمكن للمدعي أن يأتي بالبينة التي تؤيد دعواه ألنه ال يتحقق مما 

 يدعيه، واألصل أن هذه الدعوى تسقط ما دام املدعي ليس متحققا مما يدعيه.

تهمة أن يمتنع من الحلف، الى أن وتجدر اإلشارة أنه يجوز ملن وجهت له يمين ال

يحلف املدعى عليه أنه ضاع منه ما يتهمه به، فإن حلف على ذلك حلف املدعى عليه 

 حينئذ يمين التهمة.

 املبحث الثاين: اليمني مع الشاهد وميني القضاء

 أوال: اليمني مع الشاهد

امرأتين يرى الجمهور عدا الحنفية أن الدعاوى املالية تثبت بشاهد ويمين، أو 

ويمين، وبالتالي فإذا رفع املدعي دعواه على آخر بمال أو ما يؤول اليه وأتى بشاهد واحد 

 أو امرأتين، أي كانت هناك قرينة تصدقه فإن اليمين توجه اليه لتكتمل حجته بيمينه.

 ثانيا: ميني القضاء

ها اذا رفع شخص دعواه وكان املدعى عليه حاضرا وأثبت دعواه، فإنه يحكم له ب

دون أن يحتاج الى يمين، أما اذا رفع دعواه على غائب أو ميت أو سجين...الخ، أي ضد 
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من ال يستطيع أن يدافع على نفسه، وأتبت املدعي دعواه بالحجة الكافية، فإنه يطالب 

 بأن يحلف يمينا زيادة على بينته، وهذه اليمين تسمى بيمين القضاء.

  االستلحاقاملبحث الثاين: ميني االستظهار وميني

 أوال: ينمني االستظهار

هي تلك اليمين التي يحلفها املشهود له تعزيزا وتأييدا ملا شهد به الشاهد، ويستثنى 

من وجوب يمين االستظهار بعض الحاالت من قبيل حصر الورثة، الترشيد والتسفيه، 

 التعريف باملشهود له، اعسار األب.

 ثانيا: ميني االستلحاق

املدعى عليه عندما تشهد له بينة بملكية ش يء غير العقار، وتتم  هي يمين تجب على

 هذه الشهادة اذا حلف املشهود له أن ذلك العقار مازال فعال في ملكه.

 الفصل الثالث: أحكام اليمين

 أوال: من الذي تقبل منه اليمني

األصل أن ال توجه اليمين اال على من يستفيد منها، واذا وجهت اليمين الى شخص 

دعيا كان أو مدعى عليه وكان بالغا رشيدا، فإنه يحلفها وتقبل منه، ويشترط في م

 الحالف توفر الشروط التالية:

 أن يكون هو املستفيد منها. -
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 أن يكون بالغا. -

 أن يكون رشيدا. -

 ال يشترط في الحالف أن يكون مسلما وال أن يكون عدال. -

ل تعاد مرة أخرى بعد ثانيا: مىت حيلف من توجهت اليه اليمني، وه

 حلفها

ان يمين الشخص ال تقبل اال اذا حكم عليه القاض ي بها بطلب من الخصم، ويلجأ 

الى اليمين عند عجز الخصم املوجهة اليه اثبات دعواه، ويجب على الخصم أن ال يؤدي 

 اليمين اال بعد صدور حكم يقض ي بها من قبل القاض ي وفي محضر خصمه.

ى الشخص وأداها بالكيفية املطلوبة، فإنه غير مطالب واذا توجهت اليمين ال

بإعادتها مرة أخرى ولو كان املحلوف له متعدد مادام قد حلف بحضور البعض، اال أنه 

يستثنى من ذلك حالة واحدة يكلف فيها الحالف بأن يعيد اليمين التي أداها، وهي 

ولم يقبض حقه الذي  الحالة التي يحلف فيها املدعي بيمين القضاء ومرت مدة طويلة

حلف عليه لسبب من األسباب، ففي هذه الحالة يطالب املحكوم له بأن يعيد يمين 

 القضاء.

 ثالثا: ألفاظ اليمني وصيغتها

عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لرجل حلفه:" احلف باهلل الذي 

الفقهاء أنه يجب على ال اله اال هو ما له عندي ش يء"، فبناء على هذا الحديث أجمع 
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من توجهت اليه اليمين أن يقول في يمينه:" باهلل الذي ال اله اال هو". واذا كان من 

توجهت اليه اليمين يهوديا فإنه يقول :" باهلل الذي ال اله اال هو من غير أن يزيد التوراة 

يل على موس ى"، ونفس الش يء بالنسبة للنصراني من غير أن يزيد " الذي أنزل اإلنج

 على عيس ى".

وبالنسبة لصيغة اليمين، فيجب أن تكون قاطعة الداللة على الحق املحلوف به، 

وأن تكون صريحة في تعيين ذلك الحق وال تحتمل غيره، والقاض ي هو الذي يعين صيغة 

 اليمين، وله أن يغير صيغة اليمين التي طلب مستحق اليمين أن يحلفها خصمه.

 رابعا: حكم النكول عن اليمني

األصل في اليمين أنها توجه الى املدعى عليه لرد دعوى املدعي املحققة أو غير 

املحققة، وتوجه الى املدعي إلتمام بينته، فإذا ادى الشخص اليمين على الصفة 

املطلوبة قبلت منه وحكم بمقتضاها، أما ان هو نكل عن اليمين وامتنع عن حلفها أو 

 فإنه يعد ناكال عنها. لم يؤديها على الصفة املطلوبة منه،

ويعبر عن النكول ممن توجهت اليه اليمين بقوله؛ ال أحلف، احلف أنت...الخ،  

وان هو تمادى في النكول حكم القاض ي بنكوله، فإن قال بعد ذلك" أحلف" لم يقبل 

منه ذلك، واذا وجهت اليمين الى شخص فنكل عنها، فهل يقض ى عليه بمجرد نكوله أم 

 الطرف اآلخر على دعواه؟البد من أن يحلف 
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للجواب على هذا السؤال، فقد ذهب األئمة الثالث عدا أبو حنيفة الى أن نكول 

املدعى عليه ال يوجب للمدعي شيئا، وال يحكم بمقتضاها فقط، وانما يجب أن ينضم 

الى هذا النكول يمين املدعى عليه أو يكون له شاهد على حقه، أما أبو حنيفة فيرى أنه 

 املدعى عليه عن اليمين فإنه يقض ى عليه باملال املدعى به بمجرد النكول.اذا نكل 

 الفصل الرابع: أميان اللعان وأميان القسامة

اليمين هي وسيلة من وسائل االثبات في الشريعة االسالمية، وأيمان اللعان هي 

ولي تلك اليمين  التي يثبت بها الزوج دعواه في اللعان، وأيمان القسامة تثبت دعوى 

 املقتول في القسامة.

 املبحث األول: أميان اللعان

 والنكول عنه. آثاره،نتحدث في هذا املبحث عن تعريف اللعان، حكمه، كيفيته، و 

 أوال: تعريف اللعان

عرفه ابن عرفة" اللعان هو حلف الزوج على زنى زوجته أو نفيه حملها الالزم له، 

كما عرفه أيضا بأنه شهادات أربع  وحلف الزوجة على تكذيبه ان أوجب نكولها"، 

 مقرونة من جانب الرجل باللعن، ومن جانب املرأة بالغضب.

وقد  أجمع الفقهاء على مشروعية اللعان وذلك لقوله تعالى:" واللذين يرمون 

أزواجهم ولم يكن شهداء اال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل انه ملن 

 عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن الصادقين والخامسة ان لعنة هللا
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تشهد أربع شهادات باهلل إنه ملن الكاذبين والخامسة ان غضب هللا عليها ان كان من 

 الصادقين.

 ثانيا: حكم اللعان

اذا كان مراد الزوج من اللعان الوصول الى الحكم بنفي النسب أو الولد عنه فهو 

من اللعان اثبات ان زوجته زنت، فإن اللعان مكروه واجب، اما اذا كان الزوج يقصد 

 بالنسبة اليه، ملا فيه من فضح تلك املرأة والتشهير بها.

 ثالثا: كيفية اللعان

متى توفرت في اللعان شروطه وحكم به القاض ي، فإنه يقع على الصيفة التالية:" 

ذكرهما يجتمع الزوجين في املسجد ويخوفهما القاض ي من الحلف على الباطل، وي

بعذاب هللا، فإن صمما العزم على اللعان بدأ الزوج باأليمان؛ فيقول أربع مرات أشهد 

باهلل لرأيتها تزني، أو ان هذا الولد ليس مني، وأشهد باهلل أني ملن الصادقين فيما رميتها 

 به، ويقول في الخامسة ان لعنة هللا عليه ان كان من الكاذبين.

رأة من عذاب هللا، وان صممت على انكارها ملا قدفها عندما ينتهي الزوج تخوف امل

زوجها به تحلف أربع مرات بقولها، أشهد باهلل ما رآني، أو هذا الحمألو الولد منه، 

 وتقول في الخامسة غضب هللا عليها ان كان من الصادقين".

 رابعا: آثار اللعان

 اذا وقع اللعان على الصفة املطلوبة ترتب على ذلك ما يلي:
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 سقوط حد القدف على الزوج، وسقوط حد الزنى على املرأة. -

 يفسخ نكاحهما وال يجوز لهما ان يتراجعا، او ان يتزوج أحدهما اآلخر. -

 ينتفي نسب الولد الذي نفاه الزوج باللعان، فال ينسب اليه وال يتوارثان. -

 خامسا: النكول عن أميان اللعان

ان، فإنه يسجن الى ان يالعن، وان استمر اذا قدف الرجل زوجته وامتنع عن األيم

على امتناعه ولم يحلف او حلف بعض األيمان ونكل عن الباق، ولو عن يمين واحدة 

إنه يحد حد القدف وال ينفسخ النكاح ويلحق به الولد الذي نفاه.
 
 فقط، ف

 املبحث الثاين: أميان القسامة

عيتها، ومتى يحكم بها سنتحدث في هذا املبحث عن تعريف أيمان القسامة ومشرو 

 وحكم النكول عنها.

 أوال: تعريف أميان القسامة ومشروعيتها

( يمينا على قتل حر مسلم 50القسامة لذى الفقهاء املسلمين هي خمسون )

محقق الحياة، وهي طريق من طرق االثبات في القتل عمدا كان أو خطأ، ومتى وقعت 

لى املتهمين، واذا نكل عنها املدعي القسامة وتوفرت لها شروطها فإن القتل يثبت ع

 وحلفها املدعى عليهم انتفى بذلك القتل عنهم.
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وقد ذهب األئمة األربعة الى مشروعية القسامة، واستدلوا على ذلك بحديث 

اخرجه اإلمام أحمد، النسائي، ومسلم:" ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقر 

 القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية".

 انيا: مىت حيكم بالقسامةث

أجمع جمهور الفقهاء القائلون بالقسامة على أنها ال تجب اال في القتل العمد الذي 

يقع على املسلم الحر، فال قسامة في غير القتل من الجرح وقطع األطراف، كما أنه ال 

قسامة في قتل الكافر والعبد، وال تجب دعوى القسامة بمجرد دعوى األولياء للقتل، 

ل انها يجب ان تقترن بهذه الدعوى شبهة يغلب على الظن صحتها معها، وهو ما يسمى ب

 باللوث أو اللطخ.

 ثالثا: حكم النكول عن أميان القسامة

اذا توجهت أيمان القسامة الى املدعي واحدا كان او متعددا فنكل عنها، فإن 

يبه من الدية، القصاص يسقط ويحكم ملن لم ينكل حال تعدد املدعين بيمينه عن نص

وان لم يحلف املدعي أيمان القسامة ردت الى املدعى عليه أو عليهم، سواء كان القتل 

يمينا، ويحلف كل واحد من املدعي عليهم اذا  50عمدا أو خطأ، فيحلف املدعي الواحد 

تعددوا خمسين يمينا على أنه لم يقتل، فإن حلفوا سقطت الدعوى، ومن نكل منهم 

 ف، وهذا قول الجمهور.يسجن الى ان يحل
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 الباب اخلامس: كتابة الوثائق

 الفصل األول: أهمية كتابة الوثائق، حكمها وكفيتها

سنقسم هذا الفصل الى مبحثين، نخصص األول للحديث عن أهمية كتابة 

الوثائق وحكم كتابتها، وحكم األجرة على كتابتها، والثاني للكالم على كيفية كتابة 

 الوثائق.

 ول: أمهية الوثائق وحكم كتابتهااملبحث األ

 أوال: أمهية كتابة الوثائق

اذا كان القرآن قد أمر الناس باإلشهاد على حقوقهم ومعامالتهم وما يقع بينهم من 

عقود صونا لها، ومحافظة عليها حتى ال يتم نسيانها، وليمكن الرجوع الى الشهود اذا 

( أمر كذلك بكتابة هذه املعامالت وما وقع انكارها أو قام النزاع  حولها،فإنه )القرآن

يقع بصددها من اإلشهاد عليها لتبقى الشهادة محفوظة ويأمن األطراف من كل نسيان 

أو جحود، وليقوم الكتاب مقام الشاهد اذا مات أو غاب، وفي هذا يقول عز وجل:" يا 

 أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه...".
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 حكم الكتابة ثانيا:

 ( حكم كتابة الوثاق بالنسبة لصاحب احلق1

ان كتابة العقود التي ترجع الى األحوال الشخصية كالنكاح والطالق، أو تلك 

املتعلقة باملعامالت املالية كالبيع واإلجارة...، ليست واجبة، انما يحبذ توثيقها ضمانا 

 للحقوق ورفعا للنزاع.

ت التي فيها دين مؤجل من بيع أو قرض، هل تجب ولقد اختلف الفقهاء في املعامال 

كتابتها او تندب فقط؛ فجمهور الفقهاء ذهبوا في تفسيرهم لآلية الكريمة ان توثيق 

العقود هو للندب فقط، ألن فيه حفظ األموال وازالة الريب، في حين ذهب بعض 

أو جحود في الفقهاء الى ان كتابة الديون واجبة على أصحابها، لكي ال يقع نسيانها 

 اقتضائها.

نرى ان رأي الجمهور هو الصواب، ألن كتابة الديون مجرد توثيق، وهو حق 

لصاحبه يجوز له ان يتنازل عنه، تم ان الكتابة ليست هي الدليل الوحيد على الحق 

حتى يقال سيضيع بدونها، وحتى اذا حصل انكار الحق فإن هناك طرقا اخرى لإلثبات 

 كالبينة واليمين.

 حكم الكتابة بالنسبة للكاتب( 2

يقول تعالى:" وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا 

فليكتب"، فمن خال هذه اآلية الكريمة أمر هللا تعالى أن يتولى الكتابة شخص غير 
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 يقيم املتداينين، ألنه لو تولى الدائن الكتابة ملا كان ذلك حجة على املدين ألن اإلنسان ال 

حجة لنفسه على غيره، أو أنه اذا تولى املدين الكتابة بنفسه فإنها ال تنفع الدائن، وال 

 تكون حجة على الدين اال اذا تضمنت اعتراف املدين بأنه مدين فعال للدائن.

 ثالثا: األجرة على كتابة الوثائق

والقول يمكن للكاتب أن يمتنع عن كتابة الوثيقة اذا لم يأخذ اجرة على ذلك، 

 بجواز أخد األجرة على كتابة الوثائق هو أمر صحيح يؤيده ما يلي:

 ان الكاتب غير ملزم باالستجابة لطلب الكتابة. -

 ان منع الكاتب من أخد األجر أو تكليفه على الكتابة يسبب له جرح. -

ان منع الكاتب من أخد األجرة على الكتابة ملا وجد من يكتب الوثائق، ألن الكتاب  -

 مادام ال تجب عليهم الكتابة سيمتنعون عن كتابتها بدون مقابل.

 املبحث الثاني: كيفية كتابة لوثائق

 يمكن تناول كتابة الوثائق في النقط األساسية:

 أوال: شروط كتابة الوثيقة

يقول اإلمام مالك " ال يكتب الكتب بين الناس اال عارف بها ، عدل في نفسه، 

له تعالى:" وليكتب بينكم كاتب بالعدل"، أما من ال يحسن مأمون على ما يكتب"، لقو 
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الكتابة وال يعرف بفقه الوثائق فال ينبغي ان يمكن من االنتصاب لذلك، كي ال يفسد 

 للناس كثيرا من معامالتهم.

 وقد اشترط الفقهاء في كاتب الوثيقة مجموعة من الشروط:

 وطها.ان يكون عدال متوفرا على أهلية الشهادة بجميع شر  -

 أن يكون متكلما، ليتمكن من استفسار من يملي عليه الوثيقة. -

 ان يكون سميعا حتى يتسنى له ان يسمع ما يملى عليه. -

ان يكون بصيرا، ليعرف كل من املشهود له واملشهود عليه، ويكتب الوثيقة على  -

 بينة مما يكتب.

 ان يكون عاملا بفقه الوثائق وبارعا في اإلنشاء. -

 يكون ساملا من اللحن الذي يغير اللحن.ان  -

 ان يكون حسن الخط وعاملا بالقواعد الشرعية. -

 ثانيا: أركان الوثيقة

ان الوثيقة يجب ان تكون دالة على الحق املشهود به داللة واضحة حتى يمكن 

افية بالغرض املقصود منها، مشتملة على  التعرف عليه عند النزاع، ولتكون الوثيقة و

 الفائدة املرجوة منها، وهذه األركان هي:ما يحقق 

 أسماء األطراف املتعاملين الشخصية والعائلية، وعناوينهم وحرفتهم. -
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 تاريخ املعاملة، وذلك بدكر اليوم والشهر والسنة. -

املشهود به من معاملة، اقرار، صلح...، مع دكر شروطه وتفصيالته الضرورية  -

 اف.التي وقع االتفاق عليها بين األطر 

 دكر مستند علم الشاهد. -

 البيانات التامة للمستندات التي تتعلق بالوثيقة. -

 كتابة الوثيقة بأسلوب سلس وخط واضح. -

 شهادة الكاتب بما فيها. -

 ثالثا: خطاب القاضي على الرسوم

من املهام املنوطة بالقاض ي مهمة الخطاب على الوثائق، ويتلخص عمله في هذا 

قدم اليه وثيقة محررة من طرف عدل أو عدلين منتصبين لإلشهاد، الصدد أنه عندما ت

يطلع عليها ليتأكد من كونها تامة وصحيحة ومتوفرة على أركانها التي تجعلها مقبولة 

لالحتجاج بها، فإن وجدها كذلك خاطب عليها بأن يكتب تحتها ما يفيد صحتها وقبولها، 

رة التالية" الحمد هلل أديا فقبل وأعلم وجرت العادة ان يكتب القاض ي في الرسوم العبا

 به في تاريخ كذا".
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وقد قرر الفقهاء ان خطاب القاض ي على الوثيقة ال يفيد أنه تامة الشروط 

واألركان، انما يعني أن العدلين اللذين قاموا بتحريرها هم من العدول املنتصبين 

 .لإلشهاد، وأن شهادتهما مقبولة وأنهما أدياها عنده

 سادس: قرائن األحوالالباب ال

سنتناول هذا الباب في فصلين؛ األول نتحدث فيه عن قرائن األحوال، و في الثاني 

 عن أحكام الحيازة.

 الفصل األول: مدى حجية القرائن

الى جانب البينات التي سبق بيانها من اقرار، شهادة الشهود، يمين..، فإن هناك 

دوا عليه في اظهار الحقيقة، وأوجبوا العمل نوعا آخر من البينات قال به الفقهاء واعتم

به والحكم بمقتضاه، ألنه ال يقوم مقام البينة املكونة  من االقرار أو الشهود، بل انه 

قد يفوق هذه البينات في الداللة على الحق؛ ونعني بهذا النوع من البينات قرائن 

في هذا الفصل األدلة األحوال أو ما يسمى بشاهد الحال أو الشاهد العرفي. وسنتناول 

 على حجية قرائن األحوال) املبحث األول(، ونذكر بعض األمثلة عنها ) املبحث الثاني(.

 املبحث األول: األدلة على حجية قرائن األحوال

احتج الفقهاء على وجوب العمل بقرائن األحوال واعتبارها حجة فيما تدل عليه، 

 وذلك بحجج كثيرة منها:



 

  

 417 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

اؤوا على قميصه بدم كذب"، قال علمائنا في هذا اإلطار؛ ملا ( قوله تعالى:" وج1

أراد اخوة يوسف ان يجعلوا الدم عالمة على صدقهم، قرن هللا تعالى بهذه العالمة 

عالمة تعارضها وهي سالمة القميص من التمزق، اذ ال يمكن افتراس الذئب ليوسف 

قوب عليه السالم وهو البس القميص ويسلم القميص، وأجمع العلماء على أن يع

استدل على كدبهم بسالمة القميص، فاستدل الفقهاء بهذه اآلية ألعمال األمارات في 

 مسائل كثيرة.

( قال تعالى:" وشهد شاهد من أهلها ان كان قميصه قدا من قبل فصدقت ...."، 2

في هذ اآلية دليل واضح على العمل باألمارات؛ فالعزيز عندما رأى القميص ممزقا من 

ه الخلفية، استدل به على أنها هي التي راودت يوسف وأنه امتنع منها، وفر من جهت

وجهها فتمسكت بذيل قميصه لتمنعه من الفرار فكان من أثر فراره تمزق القميص مما 

 يعني قبضتها، ولذلك حكم بأنها كاذبة فيما اتهمته به.

 املبحث الثاين: أمثلة لقرائن األحوال

 حوال بما يلي:يمكن التمثيل لقرائن األ 

اذا ظهر الحمل باملرأة ولم يكن لها زوج، فإنها تحد حد الزنا، ألن حملها دليل  -

 وقرينة على أنها زنت.

من وجد فيه ريح املسكر، فإنه يحد حد شارب الخمر، ألن وجود رائحة الخمر  -

 دليل على أنه شربه.
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زنار في بالد اإلسالم، اذا تبت على شخص أنه يتردد على الكنيسة، أو أنه يلبس ال -

 فإنه يحكم بكفره.

اذا اختلف الراهن واملرتهن في قدر الدين، فاإلمام مالك يرى أنه يقبل قول  -

 املرتهن ما لم يزد على قيمة الرهن.

 الفصل الثاين: احليازة وأحكامها

الحيازة هي أن يتولى اإلنسان على مال ويبقى ويبقى تحت يده تصرفه، وقد اعتبر 

ملالكية ان الحيازة اما ان تكون سببا من أسباب نقل امللكية بالنسبة لألشياء فقهاء ا

التي ال يعرف مالكها، واما ان تكون سببا من اسباب نقل امللك من املالك األصلي الى 

الحائز بالنسبة لألشياء التي يثبت حائزها أنها تحت يده ويتصرف فيها منذ مدة  تحت 

 مسمع وبصر من يدعي ملكيتها،

وسنتناول أحكام الحيازة في ثالثة مباحث: نخصص األول لشروط الحيازة، 

والثاني ملدة الحيازة، والثالث لطبيعة الحيازة وأثرها، ونختم هذا الفصل بالكالم على 

 التقادم في الديون وأحكام ماء السقي في مبحث رابع.

 املبحث األول: شروط احليازة

 ية تتمثل فيما يلي:يشترط لصحة الحيازة توفر شروط أساس

 اثباتها من طرف مدعيها. -



 

  

 419 مجلة قانونية علمية فصلية محكمة

 

 م2020فبراير  – 16لعدد ا -مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية  

 

 ان يثبت الحائز انه يتصرف في الش يء املحوز تصرف املالك في ملكه. -

 ان يثبت املالك انه ينسب ذلك الش يء لنفسه والناس ينسبونه له. -

 ان يثبت الحائز انه لم ينازع في ذلك الشيئ طيلة مدة الحيازة. -

 لش يء طيلة املدة املقررة.ان يثبت الحائز انه حاز ا -

 ان يكون أصل املدخول مجهوال، اي عدم معرفة سبب حيازة الحائز. -

 املبحث الثاين: مدة احليازة

تختلف مدة الحيازة باختالف نوعها، فالحيازة املسقطة لحق املالك السابق البد 

الحائز مالكا. أشهر حتى يعتبر  10ان تكون ملدة أطول، بينما الحيازة املكسبة فتكفي فيها 

 وفي هذا اإلطار سنتحدث عن مدة الحيازة في العقار، ومدتها في غير العقار.

 أوال: مدة احليازة يف العقار

 ( بين األقارب1

تجدر اإلشارة في هذا اإلطار أوال انه ال حيازة بين األب و ابنه أو الجد وحفيده، فإن 

وه أو جده، فال يقبل من كان هناك عقار بيد شخص يتصرف فيه، تم نازعه فيه أب

الحائز ان يحتج بالحيازة وحدها، ألن الحيازة بين هؤالء ال تعتبر حجة وال تقطع حق 

 ملكية األصول والفروع بما حازه فروعهم أو أصولهم.
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أما بقية األقارب من اإلخوة، األعمام، األخوال وأبنائهم، واألصهار سواء كانوا 

 40سنوات او  10لحيازة تختلف، حيث قد تكون شركاء مع الحائز أم ال، فإن مدة ا

 سنة.

 ( بين األجانب2

اذا اثير نزاع بين شخصين ال تربطهما عالقة قرابة حول عقار، فيدعي أحدهما 

ملكيته ويتمسك اآلخر بالحيازة، فإن املدة التي يعتبر وضع اليد خاللها حيازة قاطعة 

ألجنبيان شريكين أو غير شريكين؛ لحق مدعي امللكية، تختلف بحسب ما اذا كان هذان ا

فإذا كان مدعي امللكية الذي ينازع الحائز اجنبيا ولكنه شريك معه في ذلك العقار، فإنه 

 سنوات. 10يتعين عليه إلثبات حيازته، اثبات ان هذه األخيرة استمرت ملدة ال تقل عن 

قار موضوع أما اذا كان املنازع للحائز أجنبيا له ولم يكن شريك معه في ذلك الع

 10النزاع، فإن املدة التي يجب عليه ان يثبت كون ذلك القار في حوزته وتصرف فيه هي 

 سنوات فأكثر. 10سنوات أو 

 ثانيا: مدة احليازة يف غري العقار

الحيازة في غير العقار من الثياب  والحيوان هي كالحيازة في العقار، فهناك من يرى 

سنة اذا كان  40ا كان النزاع بين الحائز واألجنبي، و سنوات اذ 10أن مدة الحيازة فيها 

 النزاع بين األقارب.
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 املبحث الثاين: اثر احليازة وطبيعتها

أجمع املالكية على ان الحيازة اذا تبتت للشخص بالشروط التي ذكرناها، ومضت 

واذا  عليها املدة املقررة،فإن امللكية تثبت له، بحيث يصبح الحائز مالكا للش يء املحوز،

 ادعى شخص آخر ملكية ذلك الش يء سقطت دعواه وتبت تملكه له

وكما يكون للحيازة اثر مسقط لدعوى امللكية، ومثبت لحق الحائز، يكون لها اثر 

مطهر للملكية؛ فكما لو اشترى شخص عقار بعقد بيع غير مستوف للشروط املتطلبة، 

لك من العيوب التي شابته. وقد تم حازه وتصرف فيه، فإنه يعد مالكا له ويتطهر ذلك امل

اختلف الفقهاء حول طبيعة الحيازة، وتساءلوا هل الحيازة سبب من أسباب نقل 

 امللكية أم مجرد قرينة على املالك؟

فبعض الفقه يرى أنها الحيازة ناقلة للملكية ومثبتة لها؛ بمعنى ان من حاز 

يصبح مالكا له ولو كان  شيئاطيلة املدة املطلوبة وتوفرت له شروط الحيازة، فإنه

مملوكا للغير قبل ذلك، ألن الحيازة أنقلت امللكية للحائز وأزالت امللكية من الحائز 

السابق، أما الرأي اآلخر من الفقه فيرى أن الحيازة تعتبر قرينة على امللك وشاهدا له 

 بمنزلة الشاهد العرفي بملكيته ملا يحوزه.
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