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 مقدمة :

، هي األرض، 1۞َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرىِمْنَها َخلَْقنَاُكْم َوفِيَها نُِعيُدُكم  يقول هللا في محكم تنزيله ۞   

ومنها خلقنا، وبها تعلقت نفوسنا، حمتها الشريعة قبل التشريع، فعن بن زيد عليها نسير، فيها نعيش و

من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه هللا إياه »سلم قال أن الرسول صلى هللا عليه و مارضي هللا عنه

استولى عليها إثما. وأمام قلة الورع وضعف الوعيد يلقى كل من غصبها ظلما، و، ف2«سبع أراضين.

عادوا يراقبون هللا  أكثروا فيها الفساد، فمارض والديني، استهان العباد بظلم العباد، فساروا في األالوازع 

تناسوا قول رب حله الجشع، وضاعت أموال الناس، وحل ملوا وزال الورع وفي عملهم، فضلوا وأض

، وأمام ذلك تسعى النظم التشريعية بمختلف تنويعاتها 3۞ بِاْلبَاِطلِ  َوال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكمْ  الناس ۞

ن بطش المستولين الذين عميت بصيرتهم فما علخلق نظام عقاري موزون، تنأى خالله بالملكية العقارية 

ح الدولة لمواجهة أمثال هؤالء القانون سالهم سوى غريزة التملك بال ضوابط وال تقدير، وعادت تحرك

استتباب أمن عقاري منشود، عن طريق اللئيمة، وإرجاع الحقوق لذويها و يهمالنيل منهم ومن مساعو

على  قواعد قانونية متراصة تضمن الحق ألهله وتصونه، فتقف حاجزا ضد كل من يسعى للتطاول

خالل ها، غير أن هذه النصوص وب ارتقت بها عن كل تعدي يتربصارات الغير، فأحاطتها بالحماية وعق

تها الحمائية، فانكشفت ثغراتها واستغل صور يتخللها، ويقف دون تحقيق غايالعمل بها أبانت عن ق

تحولت ألداة هدم من حيث أريد بها البناء، فحركية المجتمع تفرض التدخل الدائم للمشرع قصورها، و

بالبطء من قبل المشرع المغربي،  قوبلهو مطلب تهدف لتحاشي ما عاب من النصوص، وللقيام بتعديالت 

تنوع طبيعة العقارات المغربية،  ضياع للحقوق، وما زاد الطين بلةوذلك تفشي لظاهرة االستيالء فنتج عن 

فتشابكت المساطر واختلفت القوانين حد االختالط، فتاه متتبع الشأن العقاري ضمن مختلف القواعد 

 القانونية العقارية على اختالف تصنيفاتها.

ستند عليه النظام العقاري يزداد وطأة عند مزجه بمحدودية إن هذا األساس القانوني الهش الذي ي    

النجاعة القضائية، فتسهم هي األخرى في تدني الوضع الواقعي للعقارات المغربية في حين أن المفروض 

 قصورها، فتقلص من ومن الضعف إلى القوة في القضاء الخروج بالقواعد القانونية من الجمود للحركية

منفتحة على املة، مستندة على أسس قانونية، وعن طريق أحكام متك راتهاثغتقوم ما اعوج منها، وتسد و

اإلنصاف، غير أن الواقع معكوس يشهد على أزمة عقارية مؤلمة، ة الواقعية، فترسي مبادئ العدل والحقيق

                                                           

 .55سورة طه. اآلية  -  1
 صحيح مسلم كتاب المساقات باب تحريم الظلم وغصب األرض وغيرها حديث عدد رواه مسلم رضي هللا عنه. -  2
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قع العملي؛ رها من الواتنعكس بالسلب ال محالة على التنمية في هذا المجال، ولهذه المحدودية ما يفس

يادة في ال قوة أمام تراكم الملفات و قلة الموارد البشرية، فيسعون مجبورين على الزفالقضاة ال حول لهم و

التفكر، فيتمخض عن كل هذا أحكام قضائية معلولة، عاجزة عن و أنيالتسرعة نظر ملفات تتطلب 

إال أنها تمس الثقة الموضوعة في  ،أحيان رغم نذرتهامالمسة الحقيقة الواقعية، فتنسب الحق لغير أهله في 

 مؤسسة القضاء الملزمة بالتجرد و الحياد.

ى ستولى عللها المخالل هذه الدراسة من التطرق لآلليات التي يسعى من خال لنا بدال  واعتبارا لما سبق   

 من دفهال ازة إذا كانعقاره السترجاعه، وتختلف هذه األخيرة حسب طبيعة العقار؛ فقد تكون دعوى حي

لك دعوى ذك في المعتدى على عقاره حماية الحيازة فقط دون أصل الملك، أما إذا كان يدعي الملكية  يسل

ا هتفتزداد وضعي االستحقاق، كل هذا بالنسبة للعقارات غير لمحفظة، أما تلك الداخلة ضمن نظام التحفيظ،

شاء إن -ظام ا النوع من العقارات، فقد يكون المدخل لهذتعقدا بسبب قاعدة التطهير المهيمنة على هذا الن

عقاره  ترجاعيستحيل اسع حقه ومختال فينشئ في اسم غير المالك الحقيقي للعقار فيضي -الرسم العقاري 

 عينا.

 جه نظارةي تواع العقارات، والمعيقات التاكما سنحاول التعريج عن التجربة الوقفية في مجال استرج   

ي عبها فكخالل سعيها لذلك، وبهذا الصدد ندعو لتعميم هذه التجربة التي أبانت على علو األوقاف 

 .لغايةاسترجاع العقارات المستولى عليها على باقي العقارات األخرى، رغم اختالف الخصوصية وا

وضعية ن م قليلأن تغير ولو بالها، واسنحاول في نهاية هذه الدراسة الخروج بحلول نأمل أن تجد صدو   

ط حت محاهرة التي استفحلت في المجتمع، وأصبلتقليص ما أمكن من هذه الظاالعقارات المتأزمة، و

في  اركينعلى رأسهم الملك الذي توج اهتمامه برسالتين؛ وجه إحداهما للمشاهتمام كل الفاعلين، و

ماعية" االجتواالقتصادية السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية المناظرة الوطنية حول موضوع "

في  2016نبر دج 30الحريات بتاريخ و جهها جاللته إلى وزير العدل و الثانية، و2015دجنبر  8خ بتاري

ى يالء علبوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة االستيأمره فيها، شأن التصدي الظاهرة االستيالء، 

هذا  تهدد التيإلنكباب على دراسة المشاكل ته من خالل هاتين الرسالتين للعقارات الغير. فدعا جال

ة التي لعقاريشمولي للمنظومة اطلب من كل الفاعلين التحلي بالجدية الالزمة من أجل إصالح القطاع، و

لجاد السعي اء، اهتمام يكشف عن التي على رأسها ظاهرة االستيالزالت تعاني الكثير من المشاكل، وال

لوطني صاد افع باالقتللوصول ألمن عقاري يساهم في تحقيق تنمية تدالمهتمين والحازم لكل الفاعلين و

 االزدهار.نحو النمو و
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وواقع  االستيالءالفصل األول: مشاكل 
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ظاهرة االستيالء ومشاكلها  بين  :  المبحث األول

 عة القضائيةالنجا هشاشة التشريع ومحدودية

قصورها  ظهر ضعف المنظومة التشريعية وت الألمن العقاري، ألنه عضلةماالستيالء  أضحت ظاهرة   

 قرار هذادم استثار سلبية تتمثل في عآهدد األمن العقاري، مما نتج عنه في مواجهة كل المعيقات التي ت

اري ن العقودوره السلبي في زعزعة األم مفهوم االستيالء ،في هذا المبحث المجال، و عليه سنتناول

ة القضائي عية و)المطلب األول(، لننتقل بعد ذلك للكشف عن العجز الذي تعرفه كل من المنظومتين التشري

 هذه الظاهرة )المطلب الثاني(.ل للتصدي

ماهية االستيالء وانعكاساته على األمن  : األول المطلب

 العقاري

 تنخر في باتت إن أخطر ما يهدد األمن العقاري اليوم هو تفشي ظاهرة االستيالء على العقارات التي   

ستيالء، ة االالمجتمع المغربي أكثر من أي وقت مضى، و سنتطرق في الفرع األول من هذه الدراسة لماهي

 لنتطرق في الفرع الثاني النعكاسات هذه الظاهرة على األمن العقاري.

 األول: ماهية االستيالء  الفرع

ألخيرة ونة ااآلب من أسباب كسب الملكية، غير أنه في بكلمة االستيالء في ظاهرها تدل على س   

 قرةف)الأصبحت عنوان لظاهرة السطو على عقارات الغير، وسنحاول تعريفها من خالل هذه الرؤية 

 الفقرةينهم )ب، سنسعى إلقامة التفرقة والختالط هذا المفهوم مع غيره من المفاهيم المشابهة ،(األول

 . الثاني(

   تعريف االستيالء عبر تحديد مفهومه :فقرة األولىال

أو بالكاد لم يشر إلى االستيالء الستيالء على العقارات، المفهوم أن المشرع لم يضع تعريفا  ينبغي التنبيه   

، إذن فمن الناحية القانونية فإنه 1للمنقوالتعلى العقارات وإنما اكتفى بوضع بعض شروطه بالنسبة 

                                                           
  : هيأن يرد على شيء ال مالك له واألشياء المنقولة التي ال ملك لها  -1

 .األشياء المتروكة أو المهملة -   
 .األشياء المباحة أو الخالية -    
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األخيرة ال يمكن أن تكون من  هذهباب كسب ملكية العقارات، ألن اليمكن اعتبار االستيالء سبب من أس

، أي أنها ليست 1فإنها في األصل ملك للدولة ،بل حتى األراضي الموات التي هي لمن أحياها ،غير مالك

و بالتالي فهي تفتقد للشروط الواجبة في االستيالء على المنقوالت، وفي هذا المقام يمكن القول  ،متروكة

لكن  ،بأن هذا المصطلح موضوع في غير محله ألنه في األصل يرد على المنقوالت وليس العقارات

نا االستيالء المقصود منه تلك الطريقة التي يضع بمقتضاها الشخص سيء النية يده على العقار، فيكون ه

 .فقه والقضاء لألخذ بهذا المصطلحدفع كل من ال وهذا ما ،وخالفا للمنقوالت غير مشروع ومخالف للقانون

ونتيجة لما ذكر فإن االستيالء يعتبر سببا من أسباب كسب الملكية بطرق غير مشروعة ال تستثني أي    

للخواص، سواء كانت هذه أو ها للدولة نوع من العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة تعود ملكيت

 .2الملكية فردية أو جماعية

وبناءا عليه فإن االستيالء اعتداء على ملك الغير بال موجب قانوني، وبالتالي فهو عمل غير مشروع،    

الدستور في  هاخصوصا تلك الحماية التي جاء ب ،يمس بنظام الملكية العقارية ويزعزع حمايتها القانونية

حق مضمون ومحصن قانونا من أي نزع أو استحواذ إال وفق  ،الذي ينص على أن حق الملكية 35فصله 

 .3اإلجراءات القانونية وفي حاالت خاصة

تي تطلق حات الال يمنع من تعدد المفاهيم والمصطل -االستيالء–الظاهرة  هذهإن المصطلح المستعمل ل   

 ههذب رارغم تقو واذ، الترامي، االعتداء المادي، الغصب والحيازة، على هذه الظاهرة مثل االستح

 الستيالءاتمييز عموم وخصوص، وفيما يلي سنتطرق ل امفهوم االستيالء إال أن بينه وتشابهها معالمفاهيم 

 المفاهيم المشابهة له. هذهعن 

 هلض المفاهيم المشابهة ء عن بع: تمييز االستيالالفقرة الثانية

 ادي و إنركن الميتداخل مفهوم االستيالء مع مجموعة من المفاهيم القريبة منه، ألنهم يشتركون في ال   

 لهمثنية مشروعة في طبيعتها القانوالاختلفوا في الركن المعنوي، غير أن هناك من المفاهيم غير 

يازة ة كالحن مشروعتكو أخرىهناك و االعتداء، و إذا ما وردت على العقارات كاالستحواذ -االستيالء-

تقل بعد لى(، لنناألو إلى تمييز االستيالء عن الحيازة )الفقرة شيرسن عليهإذا كانت مبنية على حسن النية، و

 ية(.ذلك للوقوف على أوجه االختالف بين مفهوم االستيالء و االعتداء المادي )الفقرة الثان

                                                           

  63ص.هامش  .2013مطبعة المعارف الجديدة.. 39.08وق العينية وفق قانون رقم الحق ادريس الفاخوري. - 1

تيالء االس اعيبالمؤلف الجم. مقال منشور ؛ إشكالية االستيالء على عقارات األجانب والغير بالمغربالراقي محمد - 2

 .63.صهامش  .2018 مطبعة المعارف الجديدة .على عقارات الغير واالسترجاع

 .حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة مثل  - 3
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 فهوم االستيالء عن مفهوم الحيازةتمييز م :أوال   

يتداخل مفهوم االستيالء مع مجموعة من المفاهيم القريبة منه في المعنى، منها مفهوم الحيازة،     

ن مادة من مدونة يباعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وقد خصها المشرع بحوالي أربعة وعشر

 ،على الملكية العقاريةوهي الوسيلة األولى الدالة  ( 263إلى  239)من المادة الحقوق العينية حيث نظمها 

أي بعد أن  ،تكون مشروعة إال باتصال الوضع المادي مع الوضع القانوني باعتبارها واقعة مادية، ال

 .1تستوفي شروطها القانونية لكي يصبح الحائز مالكا للشيء

، عكس  2محفظة فقطالالفرق بين الحيازة واالستيالء في كون أن األولى، ترد على العقارات غير يظهر    

االستيالء الذي يرد على العقارات المحفظة وغير المحفظة، والسبب وراء ذلك يكمن في كون أن العقارات 

 االستيالءيمكن حيازتها لكن يمكن المحفظة تكون محصنة ومحمية من وضع اليد ولو بحسن نية، أي ال 

وإنما هو  عقار ومكانته القانونيةحصانة ال بسوء نية وبدون موجب قانوني، ألن هذا األخير ال يراعي عليها

والرسوم مما  لوثائقعبر وضع اليد بسوء نية، بعد تمهيد الطريق لذلك بتزوير ا ،ممارسة غير قانونية

يتورط فيه موظفون ومتدخلون في المنظومة القضائية والمهنية واإلدارية، أشخاص يتقنون رصد الثغرات 

غير إما زورا أو احتياال هم في تسهيل االستيالء على عقارات التكمن مهمت ،القانونية والتجاوزات اإلدارية

 أو نصبا.

تيالء في االس ا، بينماوقد حدد المشرع مدة محددة للحيازة إذا استكملتها كانت قانونية وأمكن االحتجاج به   

 مرورها مشروعية الممارسة. عال وجود ألي مدة يرجى م

وأن الحيازة تكون  ،3يتجاوز انتزاع الحيازة إلى فقدان الملكيةوفي الختام يتبين لنا أن االستيالء    

إذا احترمت الشروط المحددة لها قانونا وإال صارت استحواذا على عقار الغير  بدون سبب  مشروعة

 .4مشروع وال وجه حق

                                                           
 .2018ط ة مطبعة المعارف الجديد .االستيالء على العقارات واالسترجاع .. مقال منشور بالمؤلف الجماعيمحمد مومن  - 1

 39ص.

 : من مدونة الحقوق العينية التي نصت على 261هذا ما أكدته المادة  - 2

 : " ال تكتسب حيازة 

 .أمالك الدولة العامة -    
 . المحبسةاألمالك  -    

 .أمالك الجماعات الساللية  -    
 .أمالك الجماعات المحلية  -    
 .العقارات المحفظة  -    
  .احة في القانون "رعليها صاألمالك األخرى المنصوص  -    

 .40ص. .2018مطبعة المعارف الجديدة  .االستيالء على العقارات واالسترجاع مقال منشور بالمؤلف الجماعي .محمد مومن - 3

 .67. ص 2018محمد الراقي. مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على العقارات واالسترجاع. م.س   - 4
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  تمييز مفهوم االستيالء عن مفهوم االعتداء المادي: ثانيا   

أي غير مشروع وغالبا ما يصدر عن جهة إدارية تجد  ،ن مبرر وال سنداالعتداء المادي هو اعتداء بدو   

به اإلدارة نفسها خارج المشروعية، وذلك بإصدارها لقرارات غير قانونية تسلب بمقتضاها عقار مملوك 

،  مما يترتب 1للغير دون سند قانوني صحيح أو دون أن تسلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

لجهة التي تقوم خروجها عن أهداف المصلحة العامة، وفي هذا مس بعقارات الغير حتى ولو اختلفت اعنه 

 بهذا االعتداء )اإلدارة(.

صورة من صور  تعتبرنزع الملكية من أجل المنفعة العامة المستوفية لجميع شروطها القانونية  حتى   

 في هذه 2المتبعة ءات اإلدارية والقضائيةلكن تلك اإلجرا ،االستيالء على عقارات الغير واألجانب

المسطرة تساعد على الحيلولة دون الوصول إلى نتائج سلبية أكثر من تلك التي لحقت صاحب العقار 

المنزوع ملكيته، وحتى ال تتعسف اإلدارة في استعمال هذا الحق من أجل المنفعة العامة خارج إطار 

ل ضمانات منحها المشرع لهؤالء األشخاص المواجهون بهذه اإلجراءات تشك هذهالقانون، وبالتالي فإن 

 : ، وعليه فإن االعتداء بشكل عام إما مادي أو قانوني3المسطرة

و تتمثل  رةهو أهم تطبيق لالستيالء على حقوق األفراد من قبل اإلدا : االعتداء المادي -

ساس في ذلك إلى أصورته في وضع اإلدارة ليدها على عقار مملوك للغير دون أن تستند 

 أي دون أن تسلك في ذلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة . ،قانوني

يتجلى في الحالة التي تقوم فيها اإلدارة باتخاذ تصرفات أو إجراءات  : االعتداء القانوني -

قانونية بغير حق لوضع يدها على ملك الغير، كإصدار قرار غير قانوني بسلب عقار مملوك 

 .4غير أو بيع هذا العقار على وجه مخالف للقانونلل

نظرا النتشار هذا النوع من االعتداء على عقارات الغير من قبل جهات رسمية تتمثل في اإلدارة التي    

تقوم مقام الدولة، فقد تدخل الملك محمد السادس  و أثار انتباه  أعضاء البرلمان وذلك برسم افتتاح الدورة 

ية التشريعية العاشرة بقوله " ...العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ألن األولى من الوال

الدولة لم تقم بتعويضهم عن أمالكهم أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم أو ألن 

                                                           

 .39 ص م س.  .االستيالء على العقارات واالسترجاع بالمؤلف الجماعيمنشور . محمد مومن - 1

 .68 ص م س.  .مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على العقارات واالسترجاع .محمد الراقي - 2

 .نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  - 3

 68 ص . م سالعقارات واالسترجاعمقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على  .محمد الراقي - 4
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عقيد المساطر مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به ... كما أن المواطن يشتكي بكثرة من طول وت

 .القضائية ومن عدم تنفيذ األحكام وخاصة في مواجهة اإلدارة ... "

ة استيالء بمثاببر ة يعتوبالتالي فإن عدم احترام المساطر القانونية والقضائية المعمول بها من قبل اإلدار   

  .على عقارات الغير

  : انعكاسات االستيالء على األمن العقاريالفرع الثاني

بداية البد من اإلشارة إلى أن عمليات االستيالء على عقارات الغير يشترك في ارتكابها المواطنون    

الظاهرة   هذهسواء، مع غلبة للفئة األولى على حساب الثانية وقد ظهرت جانب على حد األالمغاربة و 

ضاء التي تعرف نوع لبيبمجموعة من المدن الكبرى كمدينة الدار ا  بشكل واضح خالل السنوات األخيرة

 .1قيمة مرتفعة تامن العقارات ذ

و تجميد  رجوة،لعل أهم انعكاس لهذه الظاهرة على األمن العقاري هو تعطيل التنمية االقتصادية الم   

 تقرار فياالس ومسلسل اإلنتاج و عرقلة المبادرات الرأسمالية والعقارية، مما له أثر سلبي على الثقة 

ساسيا أصدرا معتبار العقار المعامالت العقارية واالستثمار في العقار، وتحريك عجلة االقتصاد على ا

 . اقتصاد الدول عامة و المغرب خاصةلنمو و ازدهار 

 ؤلالتساذا دنا هيقوو ؟التنمية و الفاعل األساسي فيها مهدد باالستيالء ذهوعليه فكيف لنا أن نرجو ه   

 ؟الظاهرة وما هي أسباب تفشيها  ذهن عن ههم األشخاص المسؤولو هو منولسؤال أكثر أهمية 

ة  ارات الغير زعزعمظاهر و تجليات االستيالء على عق :قرة األولىالف

 لألمن العقاري

يتم االستيالء في األصل من قبل مغاربة عبر تكوينهم في الغالب مافيا أو االختباء وراء شركات وهمية    

لممارسة أفعالهم غير المشروعة، ولتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية يتحرك هؤالء بأسمائهم الحقيقية أو 

االستيالء، و فبركة المستعارة من أجل هذا الغرض عبر اختالق مالك أجانب وهميين للعقارات موضوع 

 .2الوثائق هذهوثائق رسمية أو عرفية واستصدار أحكام قضائية أو تحفيظ العقارات بأسمائهم من خالل 

العملية تمر بمرحلتين األولى يبحث فيها هؤالء المستولون عن اسم المالك األصلي للعقار موضوع  هذه   

يعمدون إلى ابتكار إما عقود  قارات مهملة، ثم، بعد تشخيص لموقع األماكن التي توجد بها عاالستحواذ
                                                           

ستيالء على اال .االستيالء على عقارات األجانب والغير بالمغرب  .مقال منشور بالمؤلف الجماعي .محمد الراقي - 1

  .70 ص. 2018مطبعة المعارف الجديدة  . العقارات واالسترجاع

 70 ص. سم  .ات األجانب والغير بالمغرباالستيالء على عقار  .مقال منشور بالمؤلف الجماعي .محمد الراقي - 2
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عقاره لفائدة شخص يدعي أنه أحد أقاربه أو تزوير  يقوم من خاللها شخص أجنبي بتوريث نبيةة أجإراث

توكيالت أو عقود هبة أو وصية أو غيرها وعلى الخصوص العرفية منها، لكن في الغالب ما يتم االستعانة 

ه الوسيلة هي األكثر شيوعا في ذداخل المغرب أو خارجه، و تعتبر هة بوكاالت مزورة سواء كانت مبرم

، ثم بعد ذالك تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في التوقيع على عقود شراء 1االستيالء على عقارات الغير

عقارات األجانب و التي تكون في غالبيتها منجزة بصورة عرفية اعتمادا على الوثائق المزورة المنجزة 

سلفا، إذ يعمدون إلى شراء تلك العقارات وإعادة بيعها في وقت وجيز ألشخاص من نفس الشبكة أو ألغيار 

سنوات على تقييد هذا  4حسني النية، بحيث أنه يطرح لنا إشكال حول ما إذا كان العقار محفظ و مرت 

الوثائق  ذهرية هزو تتتبو شطيب على هذا التقييد حتى ولالبيع و كان الغير حسن النية فإنه ال يمكن الت

 .2في التقييد عليها المعتمد

ر من الحاالت بمساهمة أشخاص العمليات هو أن التزوير يتم في كثي هذهو ما يزيد من هامش نجاح مثل    

لهم قانونا تحرير العقود، و ذلك من خالل تعاونهم بسوء نية في عدم السهر على تطبيق جميع  مخول

و المسطرية التي تستوجبها ضرورة تحرير العقد تحت طائلة البطالن، وهذا عكس اإلجراءات القانونية أ

صفتهم تلك التي تفرض عليهم إكمال األمن القانوني الذي يعني "كل ضمانة، وكل نظام قانوني للحماية، 

يهدف إلى تأمين ودون مفاجآت، حسن تنفيذ االلتزامات، وتالفي أو على األقل الحد من عدم الوثوق في 

 .3تطبيق القانون "

احترافية أفراد هذه المافيا العقارية سواء تمت بطريقة فردية أو  وانطالقا من كل ما سبق يتضح لنا   

، مما يبرز قصور العدالة في كبحهم ستحواذ حتى على العقارات جماعية ومحاوالتهم المتكررة لال

 .4وردعهم

بما فيهم وزارة العدل للقضاء على  ،المجال العقاريرغم كل الجهود المبذولة من طرف الفاعلين في و   

، فإنها 5الظاهرة عبر تحديد أسبابها و إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق األمن العقاري و تشجيع االستثمار ذهه

 .تبقى غير كافية لمواجهة طوفان التزوير الذي يلحق الرسوم العقارية والعقود بصفة عامة 

                                                           

الجماعي  .ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي. مقال منشور بالمؤلف ادريس الفاخوري - 1

 .21االستيالء على العقارات واالسترجاع. م س ص 

 من م.ح.ع 2ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة   - 2

جلة الحقوق م  عبد المجيد غميجة. مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي. مقال منشور بالمؤلف الجماعي - 3

  38. العدد السابع. ص 2009المغربية. دار اآلفاق المغربية الدار البيضاء 

يالء على االستماعي مقال منشور بالمؤلف الج على عقارات األجانب والغير بالمغرب.االستيالء  محمد الراقي - 4

 .72ص م س. .العقارات واالسترجاع
 .2016يناير  19. بتاريخ 1أنظر منشور وزير العدل والحريات. عدد  - 5
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محمد  د وجه الملكألمن العقاري فقمن زعزعة لما تولد عنه الظاهرة السلبية، و هذهمي نتائج أمام تناو   

ء على عقارات أن االستيال "جاء فيها   2016 دجنبر 30السادس رسالة للسيد وزير العدل و الحريات في 

هرة سد ظاالغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم، وهو ما يج

نعكاسات اا من خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري و الحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنه

حث  واهرة الظ هذهاف جاللته مؤكدا على خطورة ، وأض"سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق...

 . على مواجهتها بخطة حازمة متكاملة - وزارة العدل -الوزارة المكلفة 

من األ ةعو انطالقا من ما سبق فإن ظاهرة االستيالء على عقارات الغير واألجانب أدت إلى زعز   

نا ما يدفع ، وهذاالمؤطرة للعقار بالمغربالعقاري مما نتج عنه خلق قلق عقاري، رغم الترسانة القانونية 

 الظاهرة؟ هذهإلى التساؤل عن األسباب المساعدة على تفشي 

 أسباب تفشي ظاهرة االستيالء على عقارات الغير :الفقرة الثانية

جل الدول بتحصين أنظمتها العقارية بالعديد من  عقار في االقتصاد الدولي فقد قامتنظرا ألهمية ال   

القواعد القانونية واإلجراءات الشكلية لحماية الملكية العقارية من التعدي و الترامي و االستيالء، و هذا 

، لكن رغم ذلك تتضافر عدة عوامل 1بهدف استقرار المعامالت العقارية وحماية المتعاملين في هذا الميدان

أال وهي التصدي التام لهذه  ؛الحماية القانونية قاصرة على الوصول إلى الغاية المرجوة أسباب تجعل هذهو

 الظاهرة. 

اقتصادية واعية اجتم ،قضائية، سنجدها تتنوع بين أسباب قانونية األسباب هذهإذا ما أمعنا النظر في    

 :تيهي على النحو اآلو

 تعتبر الثغرات والتجاوزات القانونية من أهم العوامل المعتمد عليها في  :األسباب القانونية

السطو واالستيالء على عقارات الغير، و ذلك من خالل النصوص القانونية المتفرقة المرتبطة 

، مما له أثر سلبي على وضع قوانين تتوفر فيها الجودة المطلوبة، 2أساسا بتعدد األنظمة العقارية

الظاهرة هو الثغرات المتواجدة على مستوى القوانين المؤطرة للعقار  هذههم سبب لوبالتالي فإن أ

أو  تلك المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية ،سواء من أجل الوصول إلى أمن عقاري

المتعلقة بتوثيق التصرفات العقارية دون إغفال ما يتعلق بالزجر وعقاب الفئات المهنية أو كل من 

وانين، و من أهم الثغرات القانونية أو إن صح القول النصوص القانونية التي تشتمل الق هذهيخرق 

                                                           

ل ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسب  مقال منشور بالمؤلف الجماعيادريس الفاخوري.  - 1

 . 17. ص 2018المعارف الجديدة التصدي.الستيالء على العقارات واالسترجاع. مطبعة 

 19. ص س مادريس الفاخوري. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي.  - 2
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ر من اإليجابيات ما نص عنه المشرع في المادة الثانية من مدونة الحقوق ت أكثعلى السلبيا

 العينية، وهو ما سنتطرق إليه في )الفرع األول من المطلب الثاني( بعده.

 ضائية هي أهم جهة خولها الدستور المغربي حماية حقوق األفراد السلطة الق :األسباب القضائية

من الدستور الذي جاء فيه: " يتولى القاضي حماية حقوق  117و هذا ما نص عليه الفصل 

"، و بالتالي فإنه يتبين لنا  األشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون

للقضاء دور مهم في تكريس األمن القضائي، غير أن استفحال ظاهرة االستيالء على عقارات  أن

الغير أصبح اليوم يطرح العديد من التساؤالت حول تعامل القضاء مع القضايا المعروضة عليه 

و هذا ما أكده جاللة الملك في رسالته حيث قال "...استمرار  ،1وتتبعه لها و طول إجراءتها

بنفس الموضوع لهو دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية  التشكي

الجهود المبذولة لمكافحتها لحد اآلن، إن على صعيد ما يالحظ من فتور في تتبع معالجتها 

 القضائية، أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية..."

 باب االجتماعية عامال مباشرا في تفشي ظاهرة االستيالء على تعتبر األس :االجتماعية األسباب

عقارات الغير، خصوصا مع نسبة األمية المرتفعة بالمغرب، و األمية المقصودة هنا ليست هي 

جهل الكتابة والقراءة وإنما تتجاوز ذلك إلى جهل األمور القانونية ذات االرتباط بالملكية 

م خصوصا المحفظة، وهذا ما يستغله األفراد أو العصابات التي ، منها مراقبتهم ألمالكه2العقارية

ال نستغرب إذا وجدنا أساتذة و أطر في قطاعات مختلفة  حيث -االستيالء -في هذا المجال   تنشط

 ،الظاهرة ال تستثني أحد هذهالسلوكيات، والسبب في ذلك راجع إلى أن  هذهصاروا ضحايا لمثل 

  الظاهرة. هذهمتعلمة هي األكثر عرضة لالغير مع اإلشارة إلى أن الفئات 

 نجد نا سإنإذا ما نظرنا من جهة األشخاص الدين يقومون باالستيالء ف :األسباب االقتصادية

اء الغتناالفئة في  هذهو يكمن ذلك وراء رغبة  ،هو الجانب االقتصادي االعامل األكثر تأثير

 ةات قيمذستيالء غالبا ما تكون موضوع االبسرعة، خصوصا إذا علمنا أن العقارات التي تكون 

ي كبرى فالظاهرة تنتشر بشكل كبير وعلى الخصوص بالمدن ال هذهمالية مهمة، و لإلشارة فإن 

 المغرب كمدينة الدار البيضاء، التي تعرف نوع من العقارات باهظة الثمن.

الظاهرة هو العامل االقتصادي أو المادي، قبل  هذهيمكن القول أن أهم سبب يكمن وراء  وعلى أي حال   

مدى قصور النص و محدودية النجاعة القضائية لمواجهة  للتساؤل عناب األخرى و هذا ما يدفعنا األسب

 الظاهرة ؟ هذه

                                                           

 18ادريس الفاخوري. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي. المرجع السابق. ص   - 1

 18. ص م سادريس الفاخوري. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي.  - 2
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 المطلب الثاني: عجز المنظومة التشريعية و القضائية على

 تحقيق األمن العقاري و التصدي لالستيالء

دون  صعب االختراق يحول ن تجد إطار قانوني صلبظهور هذه الظاهرة أوري بعد كان من الضر    

بب هشاشة سبمو استفحالها في هذا المجال الحيوي، لكن كان العكس تماما، حيث وجدت التربة الصالحة للن

 المنظومة التشريعية )الفرع األول( و القضائية )الفرع الثاني(.

 اريالقانونية و آثارها على األمن العق: قصور الترسانة الفرع األول

ني من القانوالفقرة على األسباب العامة لقصور النص و انعكاساته على األ هذهنحاول الوقوف في س   

 بالمجال لخاصةاأوال ثم األمن العقاري)الفقرة األولى(، لننتقل بعد ذلك لرصد بعض الثغرات القانونية 

 .هذا المجال )الفقرة الثانية( العقاري و آثارها السلبية على أمن

 المخاطر التي تهدد األمن القانوني :الفقرة األولى

باألمن العقاري جملة من المعيقات التي بدون شك تؤثر عليه سلبا بما تشيعه من شك و ارتياب  تربصي   

  ،قانوني سليم عدم توفير مناخفي النظام القانوني بشكل ينتشر معه انعدام األمن القانوني، مما ينتج عنه 

 هذه، وتتجلى لنا 1بدءا من جودة إعادة و تحرير القاعدة القانونية إلى تطبيقها على الوجه المطلوب

 المعيقات في:

 قاعدة القانونيةعدم وضوح ال: أوال    

من أهم المبادئ المكونة لألمن القانوني في المجال العقاري هو وضوح القاعدة القانونية و فهمها و     

استيعابها بسهولة، وذلك لكي تتحقق الغاية من وضعها، خصوصا في هذا المجال الحساس و المهم الذي ال 

. أما من جانب يجانب النظرالينبغي أن تشوب القواعد القانونية المنظمة له أي غموض أو لبس و هذا من 

الواقع فهناك شيء آخر ألنه يوجد من القواعد القانونية التي لم يحسن المشرع صياغتها مما نتج عنه سوء 

القواعد الغامضة و  هذهفي الفهم وضياع في الحقوق، بغض النظر عن األشخاص الذين يتقنون رصد مثل 

على ملك الغير  ذسير الطريق لالعتداء أو االستحوايتفننون في جعلها ثغرة قانونية تلبي رغباتهم عبر تي

 .وهذا ما نشهده بكثرة في المجال العقاري

                                                           

ار غربية الدفاق المعبد المجيد غميجة. مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي. مجلة الحقوق المغربية. دار اآل - 1

 .45. العدد السابع. ص 2009البيضاء 
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التقنين و تعقده و  اآلثار الناتجة عن غموض القاعدة و عدم استيعابها ترجع إلى اإلفراط في هذهوكل    

، وهذا غالبا ما يكون بسبب التداخل إلى حد التعارض بين النصوص 1ض مقتضياتهسجام بععدم ان

القانونية و هنا نعطي مثاال بالمادة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي تتداخل مع مجموعة من 

 .فيما بعدوهو ما سنتناوله بتفصيل  الدولية المصادق عليها، المقتضيات القانونية الوطنية واالتفاقيات

  التضخم التشريعي و صعوبة الولوج إلى القاعدة القانونية  :ثانيا    

مبدأ األمن القانوني و الثقة المشروعة سلبا هو التضخم التشريعي، مما ال يستقيم  لعل أهم ما يؤثر على   

  .2وقد عبر عن التضخم مجلس الدولة الفرنسي بالقانون الثرثار ،معه الحال لضمان جودة القاعدة القانونية

ما يميز الترسانة القانونية المنظمة للعقار بالمغرب هو تنوعها و تعقدها، كإفراز طبيعي لتعقد و تعدد    

إيجاد حلول لهذا القطاع من أجل مالئمة اول المشرع المغربي أكثر من مرة البنية العقارية، وقد ح

لقديمة مع الواقع العقاري عبر تحيينها أو نسخها، لكن هذا زاد من تعقيد الترسانة القانونية النصوص ا

المنظمة للعقار، خاصة أن هذه التعديالت إما ترتبط بمسايرة االجتهادات القضائية أو بتنظيم حاالت معينة 

 .3كل قطاع على حدةتتعلق بالقضاء وفق مقاربة منفردة مطروحة عمليا على 

إال أن كثرة النصوص القانونية و تشتيتها  ،اعتبار أن المواكبة التشريعية المستمرة تعد أمرا مهماو   

وصياغتها بشكل مطول له نتائج عكسية خصوصا في مجال مهم مثل المجال العقاري، وهذا هو التوجه 

كيزة يقف عليها الذي سار عليه التشريع المغربي نظرا لتعدد األنظمة العقارية، وفي هذا ضرب ألهم ر

االستثمار واستقرار المعامالت أال وهي األمن العقاري، وزيادة على ذلك فإن التضخم يمس لنا بمبدأ 

المساواة أمام القانون ويرجع السبب في ذلك لعدم إمكانية استيعاب ومواكبة التطورات الواقعية والقانونية، 

زيادة على ذلك صعوبة الولوج إلى  ،4ساعةوقد أشار إلى ذلك بعض الفقه الفرنسي بقوانين عشرون 

القاعدة القانونية فضال عن تداخلها في كثير من األحيان مما يوقع بنا في دوامة النص الواجب التطبيق 

 خشية المساس بحقوق األفراد و مراكزهم القانونية.

  رياألمن العقا عض النصوص التشريعية وسلبياتها علىقصور ب الفقرة الثانية:

ما يقع على التقييدات من إبطال  "... أن من مدونة الحقوق العينية على 2المادة ص الفقرة الثانية من تن   

 أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري ال يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد على حسن نية، كما ال

                                                           

 194. ص ن في المجال العقارية. العقار و التعمير و االستثمار الجزء األولسفيان ادريوش. األمن القانو - 1

 188سفيان ادريوش. األمن القانون في المجال العقارية. م.س . ص  - 2

 190سفيان ادريوش.م. س. ص  - 3

 .194ص  م.س. سفيان ادريوش. - 4
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يمكن أن يلحق به أي ضرر، إال إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله 

شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو 

 ."تغييره أو التشطيب عليه 

تدليس أو الزور ذلك  بسبب ال الفقرة أنها تكرس االستيالء على عقارات الغير ولو تم هذهالمالحظ من    

ب عليه لتشطياأو استعماله، وذلك بمجرد مرور أربع سنوات على التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو 

 .وضوع أمام القضاء المختصدون رفع دعوى في الم

ات التشريعية التي تمكن بعض األشخاص من االستيالء على المادة تشكل إحدى الثغر هذهو بذلك فإن    

عقارات الغير دون موجب قانوني، هذا باإلضافة إلى إلقاء العبء على المالكين المقيدين بضرورة 

، وهذا األمر يكون عسيرا بالنسبة 1اإلطالع على وضعية عقاراتهم على األقل مرة كل أربعة سنوات

وحتى فترة  ، بليحلون في أرض الوطن بصورة منتظمة األجانب الذين ال للمغاربة المقيمين بالخارج أو

لى مما قد يحول معه األمر دون اطالعهم ع ،صيرةتواجدهم في أرض الوطن في الغالب تكون مدة ق

وضعية ممتلكاتهم العقارية باألخص إذا كانت متواجدة بمدن أخرى غير مدن اإلقامة، إذا فهذا المقتضى 

إنشاء هذا النظام  التقييد بالرسوم العقارية، إذ منذذه المادة خدش حجية التحفيظ أو الذي جاءت به ه

القانوني و الترويج  لنجاعته اعتمد على حمايته للملكية بسبب صالبة الضمانات التي يقدمها ضد كل 

 .2اعتداء عليها

 :يتبين لنا أن إذن فمن خالل هذه المادة   

 له أعما الزور و المستعمل له عن طريق إضفائه الشرعية علىالمشرع يحمي المدلس و القائم ب

م لذي تتلك بإسقاط الدعوى ضده من المتضرر بأفعاله بعد مرور أربعة سنوات على التقييد ا

 زور أو استعماله.التدليس أو ال المبنية علىبالرسم العقاري بسبب أفعاله 

 الضرر لصاحب الرسم العقاري حجة  المشرع عمل هنا باألمد المسقط ليجعل الفعل المتسبب في

مع  ،عليه عمال بتقادم الفعل المتسبب له في الضرر، بما أنه لم يرفع دعواه خالل األربع سنوات

من ظهير التحفيظ  63بالتقادم في نظام التحفيظ العقاري حسب الفصل  يأخذالعلم أن المشرع لم 

" إن التقادم ال يكسب أي حق عيني  على العقار المحفظ في مواجهة العقاري الذي جاء فيه 

                                                           

رات الستيالء على العقاابل التصدي.ادريس الفاخوري. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وس - 1

 24. ص 2018واالسترجاع. مطبعة المعارف الجديدة 

 دة الرباطف الجديء. مطبعة المعارالالشمانتي الهواري عبد السالم. الحماية القضائية لعقارات األجانب من االستي - 2

  .17. ص 2018
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وهذا ما يدل على  يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم القاري." المالك المقيد، و ال

 من مدونة الحقوق العينية مع الفصل المشار إليه. 2تعارض المادة 

 مواجهته من طرف صاحب الحق المتضرر  المشرع وفر حماية للمقيد حسن النية من خالل عدم

 .1من التدليس أو زور أو استعماله، وهذا فيه ترجيح لجانب حسن لنية بدون مرجح

و في هذا المقام يجب اإلشارة إلى أن ترجيح الحماية كان يجب أن يكون لصالح السابق في اكتساب    

، و حق الملكية حق سامي حماه الدستور الحق بالرسم العقاري الذي هو األصل، ألنه هو األولى بالحماية

بالتالي فإنه يتبين و " يضمن القانون حق الملكية."في فقرته األولى التي نصت على أنه  35في الفصل 

خرقت مجموعة من المقتضيات القانونية سواء المنصوص عليها  دونة الحقوق العينيةمن م 2لنا أن المادة 

و  داخلها رفع الدعوىالمشروط مدة التعديل هذه المادة أوال بإزالة  ، وعليه فإنه يجب2داخليا أو خارجيا

 مفتوحة للمتضرر يمارسها عند علمه بالضرر الذي لحقه.ها ترك

وفي الختام البد من اإلشارة إلى أن القواعد القانونية عامة ال يمكن بحال من األحوال أن تكون خيرا    

جانب خير، و المأمول في نهاية المطاف أن تكون حسنات  كلها أو شرا، إذ كل قاعدة لها جانب سيء و

القواعد القانونية أكثر من سيئاتها أما أن نطالب بقاعدة قانونية وضعية خالية من أوجه النقص أو شائبة 

 .3السوء فهذا حلم لم يعد يراود أحد

  : محدودية النجاعة القضائية في التصدي لظاهرة الفرع الثاني

 االستيالء

ائية و شفافيتها في أداء القضاء و جودة الخدمات القض المردوديةتعني النجاعة القضائية الفعالية و    

في القضايا في اآلجال و بأي مسطرة من المساطر القانونية حسب تنوعها وتعددها و  تالمتمثلة في الب

بدون مماطلة أو تسويف،  إنهاء الخصومة القضائية في أجل معقول، و تنفيذ األحكام في أقل أمد ممكن

، و أن يتم التبليغ بأسرع الطرق و أنجعها، لكن هذا ال يمنع القول بأن 4حيث ال ينفع التكلم بحق ال نفاد له

 تتمثلهناك مجموعة من المعيقات تحول دون الوصول إلى هذه النجاعة المرجوة من قبل القضاء و التي 

 لنا في األتي : 

                                                           

  .29ص  .س م األجانب من االستيالء. ية لعقاراتالشمانتي الهواري عبد السالم.الحماية القضائ - 1
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 ليغ: بطالن التبالفقرة األولى

موضوعا في غالب األحيان، إال أن من توجه إليهم تلك ورغم أن أغلب أوراق التبليغ معيبة شكال بل      

ألقل الدفوع التبليغات ال يفطن معظمهم إلى ما فيها من عيوب ولو تنبهوا إليها لكثرت الطعون، أو على ا

نظرا ، و1وتعرض األعوان للمساءلةلتعرضت حقوق المستفيدين من التبليغ للضياع، بإبطال التبليغات، و

أصبحت ال تعير عادة أي اهتمام لوثائق التبليغ، وتأخذ بها رغم العيب الظاهر  على المحاكمضغط الواقع لل

فيها، وهذا يضرب في أقوى مبدأ في المنظومة القضائية وهو النجاعة القضائية، التي تقوم على  الجودة 

 نقصان. والوالمصداقية و تطبيق القانون حرفيا بال زيادة 

اسمه،  يغ باطال تكمن في خلو شهادة التسليم من توقيع العون أو ذكرولعل أهم األسباب التي تجعل التبل   

يغ، أو اسمه، أو تسليم التبليغ لمن له الصفة في غير الموطن المعني بالتبلأو عدم ذكر صفة المتسلم و

ر عليه بعنوانه دون التأكد مما إذا كان قد انتقل إلى عنوان مجهول، أو خلو ثتنصيب  قيم على شخص لم يع

، أو معرفة انطالق 2من ق.م.م 40دة التسليم من تاريخ التبليغ، مما يتعذر معه تطبيق مقتضيات الفصل شها

أجل الطعن، والمالحظ أن المشرع لم يضع لبطالن إجراءات التبليغ قواعد خاصة، األمر الذي يجعله 

ينص في فقرته من ق.م.م الذي  49خاضعا للقواعد العامة للبطالن التي نظمها على الخصوص الفصل 

المسطرية التي ال ت البطالن و اإلخالالت الشكلية و" يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالالثانية على أنه 

 يقبلها القاضي إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال ".

لواجبة البيانات اوه من ببطالن التبليغ لخل (أوال)وفي هذا الصدد يتبين لنا أن هذه الفقرة تقتضي اإلحاطة    

 .)ثانيا( م بطالنه إذا ثم بغير الطريق الذي حدده القانونتقانونا، 

 .خلو التبليغ من البيانات الواجبة :أوال    

نظرا ألهمية التبليغ في الحفاظ على حقوق المتقاضين فقد أوجب القانون أن يضمن في التبليغ تنبيها إلى  

إمكانية سلوك طعن معين أو تقديم دعوى داخل أجل محدد لتفادي أثر هذا اإلجراء،  وذلك حتى يكون 

ليغ بالوسيلة التي يمكن سلوكها اقتناعه بما جاء في ذلك التبعلى علم تام في حالة عدم رضائه والمعلن إليه 

، خصوصا أن المجال العقاري يقوم 3للطعن أو المنازعة في موضوع التبليغ داخل األجل المحدد قانونا

معروضة على على السرعة و عدم تفويت الفرص، سيما بالنسبة للعقارات التي هي في طور التحفيظ وال

                                                           

 .246ص  م س. الحسن بويقين. إجراءات التبليغ فقها و قضاء. - 1

كان  أيام إذا من ق.م.م " يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة  40الفصل   - 2
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العقارات ستكون مواجهة بقاعدة التطهير،  هذهألن  القضاء من أجل الفصل في التعرضات المنصبة عليها،

نبيه لطرق الطعن الذي إذا تخلف وكل خلل في التبليغ من شأنه أن يضيع حق أحد المتقاضين، مثل بيان الت

يوم صار الحكم  نهائيا وبالتالي ضياع درجة من  30جهل المتقاضي ذلك ولم يستأنف الحكم داخل أجل و

لطرف التي من المحتمل أن تكون حاسمة في إثبات ملكيته للعقار أو أحد درجات التقاضي على هذا ا

الحقوق المنصبة عليه، فتضيع الحقوق بسبب خلل في التبليغ، ولهذا فإنه من الواجب إعمال قاعدة البطالن 

 .في كل خرق لبيان من بيانات التبليغ

ا ببا موجبس ،يهوقد استقر القضاء على اعتبار خلو التبليغ من البيان الذي نص المشرع على تضمينه ف   

 للبطالن، ومن أمثلة ذلك :

  يبلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا و معاينة من ق.م.م  50الفقرة الثامنة من ف "

سلم لهم نسخة من منطوق الحكم و حضور األطراف أو وكالئهم بالجلسة الحكم الذي صدر و ي

شار في أخره إلى أن التبليغ و التسليم قد وقع، و يشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم 

للطعن  قابال لالستئناف األطراف أو وكالئهم بأن لهم أجل قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم

فهذه الفقرة   اإلشعار من طرف كاتب في الحكم بعد التبليغ." فيه باالستئناف، و يضمن هذا

جاءت بطريقة سريعة و بسيطة للتبليغ، وهي التبليغ بالجلسة بعد النطق بالحكم مباشرة، و بالتالي 

فإن أجل الطعن باالستئناف يبدأ من يوم التبليغ في الجلسة، لكن هذا يستوجب أن يكون الحكم 

أو وكالئهم حاضرين أثناء النطق بالحكم و أن تسلم لهم نسخة من  حضوريا وأن يكون األطراف 

منطوقه، أو يشار في آخر الحكم إلى أن التبليغ و التسليم قد وقعا، وقد سار المجلس األعلى على 

اعتبار كل تبليغ لم يحترم إحدى الشكليات المشار إليها سلفا تبليغا باطال وهذا ما جاء في إحدى 

الحكم االبتدائي و إن أشار إلى وقوع التبليغ بالجلسة فإنه لم يشر إلى أن كاتب قراراته "حقا فإن 

من ق.م.م و أن كل تبليغ لم  50الضبط قد سلم منطوقه للمعني باألمر طبق ما يفسره الفصل 

ن ذلك تبليغا تكون قد أو بذلك تكون المحكمة عندما اعتبرت  ،طوق ال يعتبر تبليغايرافقه تسليم المن

 .1"من ق.م.م 50قتضيات الفصل خرقت م

  ق.م.م الذي يوجب تنبيه الطرف المبلغ إليه في وثيقة التبليغ إلى إمكانية التعرض  130الفصل

، وإذا كان التبليغ خاليا لتعرضداخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ تحت طائلة سقوط حقه في ا

تعرض الذي يبقى أجل التعرض مفتوحا من هذا التنبيه يصبح باطال وال ينتج أثره في مواجهة الم
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أمامه ألن هذا التنبيه من النظام العام وال يسري األجل المسقط للتعرض إلى من تاريخ وقوع 

 التبليغ صحيحا تحت طائلة البطالن .

و  441و   161سنكتفي بهذين المثالين مع اإلشارة إلى أن هناك حاالت متعددة مثل حالة الفصل    

 .قانون المسطرة المدنيةن و ... م 40و  47

 التبليغ بغير الطريق المحددة قانونا :ثانيا    

قد يتم التبليغ بالطريق المحددة من قبل المشرع أو بالطرق العادية وذلك عند سكوته على تعيين    

، وإنما يختارها لكون أن تلك الطريق هي األنجع رع ال يختار طرق التبليغ اعتباطاإحداها إذن فالمش

 .1إليصال اإلجراء إلى المعلن إليه

ن لك أ، يستشف من ذةى إنجاز التبليغ وفق شكليات معينفي بعض األحيان قد ينص القانون عل   

لضبط أو اتابة كالتبليغ ال يكون صحيحا إال إذا تم بتلك الطريق المحددة كأن يتم مثال عن طريق عون 

ففي  ،ةلوماسيبالطريقة اإلدارية أو الدب أو توصلالعون القضائي أو برسالة مضمونة مع اإلشعار بال

 440لفصل ء في امن أمثلة ذلك ما جاوفق الطريق المحدد و يمكن إنجاز هذا التبليغ إال الة الالح هذه

بليغ ذا التألن هالتبليغ يتم عن طريق عون التنفيذ تحت طائلة البطالن من ق.م.م الذي نص على أن 

 .قاريةرات العالحالة تبليغ اإلنذا هذهيجب أن يتوج بتحرير محضر بما تم من العمليات، ويندرج تحت 

وهناك حاالت ينص فيها المشرع بالتبليغ عن طريق البريد المضمون مثل ما جاء في الفقرة الثالثة    

، لمضمون مع اإلشعار بالتوصل "" توجه حينئذ كتابة الضبط االستدعاء بالبريد ا 39من الفصل 

 .2الوسيلة أنها كثيرا ما تنتهي بالتبليغ للشخص المراد إعالنه شخصيا هذهألن من مميزات 

في  البطالن مل أثرالنقطة يتبين لنا أنه ليس من الصائب أن نع هذهبعد كل ما سبقت اإلشارة إليه في    

 ،لطعونثرة اككل حالة لم تحترم فيها طرق التبليغ ألن من شأن ذلك أن يؤثر على نجاعة القضاء عبر 

ي ذلطريق الغير االمسألة عبر وضع حكم التبليغ الذي تم ب هذهولهذا فقد أوجد االجتهاد القضائي حال ل

 :وفق التقسيم اآلتيحدده المشرع 

إذا تحققت الغاية من التبليغ أي حضور الشخص أو سلوكه لطريق الطعن داخل األجل      -أ

القانوني سقط الحق في التمسك ببطالن التبليغ حتى ولو لم يتم هذا األخير بالطريق 
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  .1التي رسمه المشرع له

إذا حصل التبليغ بغير الوسيلة التي حددها القانون وكان التبليغ شخصيا للشخص  -ب

المراد تبليغه تحققت الغاية من تلك الوسيلة المتمثلة في إيصال اإلجراء إلى المعني 

الحالة يصبح التمسك ببطالن اإلجراء من باب المغاالة والتعسف  هذهباألمر، ففي 

  .    2إليه المجلس األعلى في إحدى قراراته والتشبث بالشكليات، وهذا ما ذهب

كان رهم، وإذا تم التبليغ للمعلن إليه بواسطة من له الصفة من األقارب والخدم وغي -ج

إليه  م يصلذلك بغير الطريق الذي رسمه القانون، ونازع المعلن إليه بكون أن اإلجراء ل

 حق له التمسك ببطالن التبليغ . 

ن أثر بطال لتبليغبأن المشرع قد رتب عن كل خرق للبيانات أو الطرق المعتمدة في اوأخيرا يمكن القول    

ا تحققت مإذا  رهذا البطالن من قبل المعني باألمباإلجراء، لكن يجب عدم المغاالة والتعسف في التشبث 

 .الغاية من التبليغ

 : صعوبات تنفيذ األحكام العقارية الثانيةالفقرة 

س في الحقل القضائي ما يعترض تنفيذ األحكام العقارية من رال يخفى على أي متقاضي أو مما   

أي  فدهإشكاليات وصعوبات تعوق سيره العادي الشيء الذي يضعف ثقة المتقاضي في مؤسساته، لكون 

لشيء متقاضي من لجوئه للقضاء لم يكن البتة هو استصدار حكم أو قرار أو أمر قضائي حائز لقوة ا

عن طريق االستيالء عليه من طرف خصمه إما بمحض  منهالمقضي به، وإنما هو توصله لحق تم غصبه 

إرادته أو إجبارا، والحياة العملية أبانت على أن المنفذ عليه من النادر جدا أن يخضع بسهولة ويقبل بما تم 

باره على ذلك بالطرق التي نص عليها معه سوى إج يبقىالحكم به عليه ويقوم بعملية التنفيذ رضائيا مما ال 

 .3القانون

وما يؤخذ عن األحكام بصفة عامة والعقارية بصفة خاصة هو أنها تتميز بالبطء، والسبب وراء ذلك هو    

تخبط عملية التنفيذ في مجموعة من اإلشكاليات منها ما يعود إلى الجهة التي أوكل إليها المشرع مهمة 

حياة العملية، ينتج عنها تأخر إيصال الحقوق إلى أصحابها الشيء الذي يزعزع التنفيذ وأخرى أفرزتها ال
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ثقتهم في المؤسسة القضائية ويمس بهبة الدولة وسلطانها، ويضرب في الصميم بمبدأ دولة المؤسسات و 

 القانون.

 أوكلها المشرع إلى ثالثة جهات وهي : ،ى أن مهمة تنفيذ األحكامويجب اإلشارة إل   

 ضوع ار مومأموري التنفيذ؛ وهم موظفون عموميون تابعون لكتابة ضبط المحكمة التي يوجد العق

 هم. التنفيذ في دائرة نفوذها، و يتم تعيينهم من طرف رئيس كتابة الضبط الذي هو رئيس

 قوم يهي مهنة حرة سسة في ثمانينيات القرن الماضي والمفوضون القضائيون؛ ظهرت هذه المؤ

 بعض ثناءباست تنفيذ األحكامبط في جانبها المتعلق بالتبليغ وام موكولة لكتابة الضأصحابها بمه

 البيوعات العقارية.التنفيذات  مثل إفراغ المحالت و

  رباء القاألحكام الصادرة عن قضالسلطة اإلدارية المحلية؛ أوكل إليها المشرع مهمة تنفيذ، 

هذه  في تالقرب غير مختص بالب يألن قاضعليه فهي غير مختصة بتنفيذ األحكام العقارية و

 القضايا.

و بالتالي فال بد من الوقوف على أنواع صعوبات التنفيذ التي تختلف بين صعوبات واقعية و قانونية،    

" إذا أثار األطراف صعوبة واقعية من قانون المسطرة المدنية بقوله  436أشار إليها المشرع في الفصل 

إذا فالمشرع لم يقم  س المحكمة...".يتنفيد الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على رئأو قانونية إليقاف 

مما  ،بالتمييز بين النوعين، وحتى االجتهاد القضائي نحى منحى التشريع فلم يقم أي تمييز بين النوعين

 أن :  ر علىفاستقإقامة التفرقة بينهما  ىإل 1يزيد من صعوبة التمييز بينهما، لكن بالمقابل سعى الفقه

ى رضها علعتتكون من الوقائع التي تحدث بعد صدور الحكم و لم يسبق  : الصعوبات الواقعية .1

يها فتخذت المحكمة أثناء مناقشة الدعوى، وأما الوقائع التي عرضت على المحكمة وناقشتها وا

 واقعية و ال يمكن عرضها على المحكمة من قبل نفسموقفا معين فهي ال تشكل صعوبات 

 الشخص، وهذه الصعوبات يمكن تصنيفها إلى:

ذلك كالطعن في تبليغ السند أو طلب تأويله لعدم وبات تتعلق بسند التنفيذ نفسه؛ وصع -

وضوحه أو لتناقض منطوقه مع حيثياته أو لتناقضه مع سند آخر، أو لوجود خطأ مادي، 

دار أمر وقتي ويمكن إثارة مثل هذه الصعوبات أمام قاضي األمور المستعجلة الستص

زيادة على ذلك يمكن إثارته أمام محكمة  في األمر، و تقاف التنفيذ أو تأجيله إلى أن يببإي
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 الموضوع وفق مسطرة عادية.

 صعوبات واقعية ناتجة عن أفعال مادية وقعت بعد صدور الحكم. -

ع نص ميمكن الحديث عن مثل هذه الصعوبات عندما يتعارض الحكم  : الصعوبات القانونية .2

ذا ون، إقانوني في قضية معينة، ألنه من المفروض في األحكام أن تصدر دائما مطابقة للقان

 فاألصل أن تبقى األحكام الصادرة في النزاعات العقارية قابلة للتنفيذ.

 :1هزة المكلفة بالتنفيذ، و تشمل هذه اإلصالحاتولمواجهة هذه المعيقات يجب إدخال إصالحات على األج

 .لمطلوباتشديد الرقابة الدائمة و المستمرة على أعمالهم حتى ينجزوها على الوجه  - 

 ارية.العق التوسيع من االختصاصات المخولة للمفوضين القضائيين فيما يتعلق باألحكام -

 إنشاء محاكم متخصصة في القضايا العقارية. -

 لعمل القضائي في بابه المتعلق بالتنفيذ.توحيد ا -

 تحمل الدولة المسؤولية الكاملة في تنفيذ األحكام القابلة للتنفيذ. -

لعقاري من انعكاساتها على األايتبين لنا بعد الوقوف على هذه الظاهرة و ،وفي نهاية هذا المبحث   

بل  أي العامن الرمألنها لم تعد تلك الممارسة الفردية المحتشمة  ،استفحالها فيه بشكل ظاهر ال خفية فيه

نية لقانوا والثغراتوالتجاوزات  ،أصبحت ممارسة جماعية تستند في أفعالها على مجموعة من األسباب

 مثلقيام بودفعتهم لل ،لهؤالء األشخاص ثقةأعطت  العواملمجموعة من  تضافرهذا هو كل والسبب وراء 

جده أحيانا نف ،ليهع رتكزتبين لنا أنها تتلون بلون العامل الم باألسبا هذهبعد الوقوف على و .األفعال هذه

لك على ندة في ذوأحيانا أخرى نجدها ترتبط بالمنظومة التشريعية مست اجتماعيا،و أ او سياسيأ ااقتصادي

ية في محدودية النجاعة القضائقانونية، ثم على  ثغراتبعض النصوص التشريعية التي تشكل  قصور

 يللتصد ثانيا ثم القانونية،من األالتصدي أوال لقصور مثل هذه النصوص ومحاولة معالجتها من أجل بلوغ 

 هيأال و قاريالع ع القواعد القانونية المؤطرة للمجاللظاهرة االستيالء التي تضرب عمق الغاية من وض

 .األمن العقاري
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استرجاع العقارات المستولى المبحث الثاني: آليات 

 عليها

ء از القضاجه إلى بالمستولى على عقاره تدفعإن استرجاع العقارات المستولى عليها يعتبر مهمة معقدة،    

يه أحد فازعه لذلك كان على من يدعي ملكية عقار و ن سلوكها، هزما يستتبعه ذلك من مساطر دقيقة يلمم

ذا إت عن ما جراءاتختلف هذه اإلنية التي تنظم هذه العملية، ولقانواألغيار، نهج مجموعة من اإلجراءات ا

 ( أو كان العقار محفظ )المطلب الثاني(.لمطلب األولاكان العقار غير محفظ )

 المطلب األول: استرجاع العقارات غير المحفظة      

ال يخفى يؤطرها، وتهديدا بعملية االستيالء لغياب نظام محكم  رثاألكإن العقارات غير المحفظة هي    

على أحد أن أغلب العقارات بالمغرب هي عقارات غير محفظة تخضع في أحكامها لمدونة الحقوق 

تتمثل هذه اآلليات في دعوى االستحقاق الطرق التي تمكن من استرجاعها، والعينية، لذلك كان لزاما تبيان 

 1دعوى الحيازة التي تهدف إلى حماية حيازة العقارو ،ة أصل الملك )الفرع األول(حمايالتي تهدف إلى 

 )المطلب الثاني(.

الفرع األول: دعوى االستحقاق سبيل لحماية العقارات غير 

 المحفظة

، أما 2يقصد باالستحقاق لغة طلب الحق، و في االصطالح الفقهي رفع ملك الشيء بثبوت ملك قبله   

يرفعها المالك ضد الحائز من أجل المطالبة بملكية الشيء عقارا كان عينية  دعوىدعوى االستحقاق فهي 

لى الحقوق ترد عستحقاق هي الدعوى التي اال، إذن فمن خالل هذا التعريف  يتضح أن دعوى 3أو منقول

استحقاق الدعوى التي من ثم ال تعتبر دعوى و ،هي ترد على أصل الملكيةو ،العينية دون الشخصية

نجاعتها في استرجاع العقارات المستولى هذه الدعوى وألهمية يرفعها شخص من أجل رد الحيازة. و
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نعالج في األخير و ج على شروطها )الفقرة الثانية(عليها سنتطرق إلى أركانها )الفقرة األولى( ثم نعر

 طرق اإلثبات في هذا النوع من الدعاوى  )القفرة الثالثة(.

 الفقرة األولى: أركان دعوى االستحقاق

ركانها أكون لعقار أن تلما أن موضوع دعوى االستحقاق هو المنازعة في ملكية ااطكان من المنطقي و   

 الشيء المستحق الذي هو العقارهي مدعي ويسمى المستحق، ومدعى عليه ويسمى مستحق منه، و

 المستولى عليه.

 المستِحق )المدعي( :أوال    

يدلي بحجج تؤكد مزاعمه، ألنه و حسب ويدعي ملكية العقار و الشخص الذي يقوم برفع الدعوى وه   

أي أنه في  ،فإن  المدعي هو الملزم باإلثبات 1العقودنصوص عليه في قانون االلتزامات واألصل العام الم

 .2المدعى عليه دعوى االستحقاق المستحق هو المطالب بإثبات ملكية الشيء الموجود في يد خصمه 

 المستحق منه )المدعى عليه( ا:ثاني     

مستحق بعد توفر شروط ترك ما كان يحوزه لفائدة الدعى عليه المحكوم عليه بالتخلي وهو الم   

لعدم أحقيته بالعقار محل  العقار لصاحبه المحكوم لفائدته فيكون ملزما برد ،3انتفاء موانعهاالستحقاق و

 الدعوى طالما لم يتمكن من إثبات استحقاقه.

 الشيء المستحق :ثالث     

العقار الذي يمكن أن يكون محل الدعوى لمتنازع في ملكيته بين المستحق والمستحق منه، وهو العقار ا   

إذ ال يمكن رفع دعوى استحقاق في العقارات  ،4هو العقار غير المحفظ أو العقار في طور التحفيظ

المحفظة ألنها يستحيل أن تكون محل دعوى استحقاق ألن العبرة في نسبتها لصاحبها من عدمه هو الرسم 

 العقاري الذي يعتبر عنوان الحقيقة.

 الفقرة الثانية: شروط دعوى االستحقاق.        

فسها المتطلبة في الدعوى المدنية عموما، و التي ال إن الشروط المتطلبة في دعوى االستحقاق هي ن   
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من قانون المسطرة المدنية على أنه  الفصل األوليمكن أن تقوم إال بوجودها، حيت تنص الفقرة األولى من 

 " ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة، و األهلية و المصلحة، إلثبات حقوقه. " 

الصفة هي والية مباشرة الدعوى يتحلى بها طالب المستحق الصفة، وفي أن تتوفر في ال بد  الصفة: :أوال

، كما يجب أن تتوفر في المستحق منه، فيكون ذو صفة 1في إجراء الخصومة -مدعي االستحقاق -الحق 

ى و عرضها على المحكمة جاز مباشرة الدعو الصفة، ومتى توفرت 2كل من كان حائزا للعقار المستحق

ص نوعيا في هذا النوع من القضايا، فيما يعود تحكمة االبتدائية التي تخالتي هي المالمختصة و

على 28الفصل النزاع حيت ينص  االختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها العقار موضوع

 :أنه

 "تقام الدعاوى خالفا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

متنازع قار البدعوى االستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العفي الدعاوى العقارية تعلق األمر  -

 فيه..."

يجب أن تتوفر في أطراف الدعوى األهلية، ويكتسب الشخص األهلية ببلوغه ثمانية األهلية:  :ثانيا

األهلية المقصودة هنا هي أهلية ، ون أهليته أو انعدامهاعشرة سنة كاملة بدون إصابته بأحد أسباب نقصا

األداء التي تعني صالحية الشخص في مباشر التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله 

 عليه. ومدعىهلية في طرفي الدعوى معا مدعٍ تتحرى األ، و3دينا يعتد به قانونا

الحكم له هي المنفعة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على المدعي من  المصلحةالمصلحة:  :ثالثا

ومن  ،4بطلباته، وهي تقوم على رفع الضرر الالحق به نتيجة االعتداء على حقه أو مركزه القانوني

حق هذا شروط المصلحة في دعوى االستحقاق أن يكون هناك اعتداء على العقار المستولى عليه وأل

يكون رافعها هو يشترط فيها أيضا أن تكون مصلحة مباشرة وذلك بأن االعتداء ضرر بالمستحق، و

 المستحق للعقار المتعدى عليه، أو نائبه القانوني.

 الفقرة الثالثة: طرق إثبات االستحقاق.      

ورائها إثبات أحقيته بملكية العقار المستولى  من حري بمدعي االستحقاق التسلح بوسائل إثبات يبتغي   

تي من شأنها تعزيز مزاعمه ودحض إدعاء عليه، قبل طرقه لباب القضاء، فيسعى لتجميع شتى الوسائل ال
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عمال بالقاعدة الفقهية القائلة بأن البينة على من وخصمه، فيكون هو الملزم باإلثبات طالما أنه المدعي 

وفي هذا  "إثبات االلتزام على مدعيه"من ظ.إ.ع التي تنص على أن  399المادة ادعى و التي كرستها 

 : 1الصدد جاء في تحفة العاصم

 ة ما يزعمتالمدعي استحقاق شيء يلزم           بينة مثب

 من غير تكليف لمن تملكه             من قبل ذا بأي و وجه ملكه          

عن  بغض النظرو –ئز بتأمل هذه الحقيقة نجدها منطقية، إذ ال يستساغ أبدا أن يَُطالب المدعى عليه الحا   

، كما التملك الء بأي حجة من قبل المدعي، ألن المفروض فيه صحةبإثبات ملكيته دون اإلد –مدخل ملكه 

ا سوى صحابهتتجلى الغاية في فرض هذه القاعدة سد الباب أمام الدعاوى الكيدية التي ال يكون هدف أ

لم  ي وإنالذالتشويش على المالك الحقيقي إرضاًء لنزوات شيطانية، ورغبة منهم في إرباك المالك، 

يه مشقة فألن  كان ملزما باإلثبات قد يتعذر عليه في كثير من األحيان إثبات ذلكة ويحصن بهذه القاعد

 ى ذلكاإلثبات على المدعي، وقد أكدت عل ءذلك ُجعل عبكبرى قد يضيع في كنفها مالك العقار، ل

أدلى ا إال إذ له" ال يكلف الحائز ببيان وجه مدخمن مدونة الحقوق العينية حين نصت على أنه  242المادة

ليه عمدعى يترتب عن هذا األمر أن المحكمة ليس من حقها مناقشة حجج ال، والمدعي بحجة على دعواه"

تحقاق بة باالسلمطالإال بعد إدالء المدعي بحجج مقبولة، وفي ذلك كما قلنا إيجابية تتجلى في عدم اللجوء ل

 على حجج تؤكد ذلك.يتوفر المطالبة بالعقار موضوع النزاع وله جدية في  قبل من إال من

 اسة.الدر وأمام أهمية وسائل اإلثبات و تنوعها ارتأينا أن التطرق إليها بإيجاز فيما يلي من   

ل اإلثبات وسائ"من ظ.إ.ع التي جاء فيها  404المادة حيث تناول المشرع المغربي وسائل اإلثبات في 

 التي يقررها القانون هي :

 إقرار الخصم؛ – 1

 الكتابية؛الحجة  – 2

 شهادة الشهود؛ – 3

 القرينة؛ – 4

 "اليمين والنكول عنها. – 5

إذن فالمشرع من خالل هذه المادة حصر وسائل اإلثبات الموضوعية، وينبغي االستعانة بها من قبل كل    

 في المقابل يستعين بها المدعى عليه إلنكار ما يدعيه خصمه.، وعمهمزامدعي لالستحقاق لتأكيد 
                                                           

. 1طألندلسي امحمد عبد السالم محمد تحفة الحكام في نكت العقود و األحكام  ألبي بكر محمد بن محمد بن عاصم  – 1
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خر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أولم إلقرار هو اعتراف شخص بحق عليه آلااإلقرار:  :أوال   

أنجعها ألنه ينطلق من إرادة المدعى عليه فيقر باستحقاق قرار من أهم وسائل اإلثبات بل ويعد اإل، و1يقصد

اإلقرار ''من ظ.إ.ع فنص على أن  405الفصل المدعي للعقار موضوع النزاع، وقد عرفه المشرع في 

قضائي أو غير قضائي. فاإلقرار القضائي هو االعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه 

 المأذون له في ذلك إذنا خاصا. 

ار اإلقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر اإلقرو

 القضائي."

ذي يعفى من إقامة يترتب من خالله ثبوت الحق المقر به لذمة المقر له ال تعبير عن إرادة المقرفاإلقرار    

اإلقرار قد يأتي صريحا ذلك ، و2لذلك يلزم أن تكون إرادة الُمِقر سليمة من عيوب الرضاالدليل عليه، و

رار ضمنيا يستشف من ، كما قد يكون اإلقدعائهاي أن الخصم صادق فعدم أحقيته للعقار و بإعالن المقر

إلجابة عن الدعوى الموجهة إليه الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى ا مالبسات الدعوى كسكوت

الطرف وسيلة قاطعة إلثبات أحقية  ، ليكون بذلك اإلقرار3يلوذ بالصمت، وال يطلب أجال لإلجابة عنهاو

 .المقر له بملكية العقار، ويلزم المقر ويكون حجة عليه

عقارية، ملكية الا على التدل بهسائل اإلثبات التي يستعتبر الكتابة من بين أهم والحجة الكتابية:  :ثانيا   

سمية حيث ربمثابة مدونة الحقوق العينية جعل من شروط الورقة المكتوبة أن تكون  39.08في قانون و

 لتصرفاتا جميع ـ البطالن طائلة تحت ـ تحرر أن يجب" من القانون المذكور على أنه  4المادة تنص 

 االتالوك كذاو طهاإسقا أو تعديلها أو نقلها أو األخرى العينية الحقوق بإنشاء أو الملكية بنقل المتعلقة

 عترافلل مقبول محام طرف من تحريره يتم التاريخ ثابت بمحرر أو رسمي، محرر بموجب بها الخاصة

 ذلك. خالف على خاص قانون ينص لن ما النقض محكمة أمام

 منو األطراف من صفحاته جميع على والتأشير المحامي طرف من المحرر العقد توقيع يتم أن يجب

 حررته. التي الجهة

 ميالمحا بإمضاء التعريف ويتم المختصة المحلية السلطات لدن من األطراف إمضاءات تصحح

 بدائرتها." يمارس التي االبتدائية بالمحكمة الضبط كتابة رئيس لدن من للعقد المحرر
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 بالمحررات التنفيذ حيز المدونة هذه دخول بعد يعتد يعد لم المادة هذه منطوق حسبو بالتالي    

 ثابتة تكون أن أو دعائها إلثبات رسمية كتابية بحجج ستعيني أن إذن الملكية مدعي على فتوجب رفية،الع

 العقارية المعامالت بتوثيق الصلة ذات العقود رسمية القطعية دالالتها بموجب تقرر المادة فهذه التاريخ،

 الصريحة داللتها في تزيدو بل إسقاطها أو تعديلها أو ائهاإنش أو الملكية نقل من فيها الوارد النطاق بحسب

 قانون يعرف و ،1تقررها التي الشكلية في تصب ال التي التصرفات كل بطالن إقرار في ذلك على

الورقة الرسمية هي التي يتلقاها " أنها على 418 المادة خالل من الرسمية الورقة العقود و االلتزامات

الموظفون العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده 

 القانون.

 وتكون رسمية أيضا:    

 ؛األوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم - 1 

األحكام الصادرة من المحاكم المغربية واألجنبية، بمعنى أن هذه األحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها  - 2 

حجة قاطعة  تعتبربالتالي فهذه الوثائق الرسمية  واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. "

أن يقوم بكتابتها موظف عام أو  في إسناد الملكية للمدعي بها، و تتجلى شروطها حسب المادة السابقة في

بل يكفي أن يكون موظف شخص مكلف بخدمة عامة، وال يشترط أن يكون من موظفي الدولة بالذات 

المؤسسات العمومية ذات وظفي المجالس البلدية وت التابعة لها، كما هو الحال بالنسبة لمبإحدى الهيآ

يوجد مانع قانوني يحول دون مباشرته لعمله أن ال وأن يكون مختصا بتحريرها و ،2الشخصية المستقلة

تكون الورقة التي حررها خالل تحرير بيانات الورقة، فإذا زالت واليته وقت تحرير الورقة وهو يعلم ذلك 

 أن يراعي الموظف خالل تحريرها الشكل الذي تطلبه القانون فيها.باطلة، و

يكون كذلك المحرر الموقع حرر ثابت التاريخ، والتصرفات بم باإلضافة إلى الورقة الرسمية يمكن إثبات  

ن لدن م يصحح إمضائه ميأشر على جميع صفحاته ثالنقض، و من طرف محامي مقبول لدى محكمة

يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للورقة من لدن رئيس كتابة الضبط السلطات المحلية المختصة و

 .3بالمحكمة االبتدائية التي يمارس بدائرتها

لو بال ق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ويقصد بالشهادة إخبار صدق إلثبات ح: شهادة الشهود :ثالثا   

، غير أنه ال يصح بعد صدور مدونة الحقوق العينية استعمال هذه الوسيلة إلثبات الملكية نظرا 4دعوى

لتدخل المشرع الذي فرض رسمية العقود المتعلقة بالتصرفات المنصبة على الحقوق العينية بما فيها حق 
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اإلشادة بهذا التوجه الذي  ال يفوتنا بهذا الصددالصريح للشهادة كوسيلة إلثبات، والملكية مما يعني اإللغاء 

من رق فيه التدين و كثرت ا أصبحنا في زنالتقليص منها إذ ال يخفى أنومن شأنه حصر ظاهرة االستيالء 

األخالقي الذي سهل معه التالعب بهذه اس بالباطل وضعف الوازع الديني وشاع فيه أكل أموال النالحيل و

عباد فكان لزاما تفاديها تحقيقا سطو على عقارات اللسهلة لالوسيلة، فانعكست الغاية منها فتحولت لوسيلة 

 ألمن العقاري المنشود.ل

القرائن "حين قال  449الفصل : عرف المشرع المغربي القرائن في ق.ل.ع من خالل القرائن: ابعار   

فأما ، نونيةضائية أو قاالقرائن إما قودالئل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة." 

 ن :ة للمالك الحقيقي فتقوم على عنصريالتي لها الدور الكبير في إسناد الملكياألولى و

أو  لخصومايتجلى في واقعة معلومة سواء كانت من الوقائع التي تثبت بعد مناقشة  :عنصر مادي*

 .اريخ كانت في ملف الدعوى، لكن ينبغي أن تكون هذه الوقائع ثابتة بورقة رسمية أو ثابتة الت

 .1يتجلى في قيام المحكمة باستنباط الواقعة المراد إثباتها من واقعة معلومة :عنصر معنوي*

اليمين هو إشهاد هللا تعالى على صدق ما يخبر الحالف، وعلى صدق ما يقول أو على اليمين :  :خامسا  

 وهو نوعان : 2إنجاز وعده، ويسترسل عقابه إذا ما حنت

عليه،  إلى المدعى يالمدعيوجهها بمجرد الحلف بها ينتهي النزاع، والتي  :اليمين الحاسمة*

ا قتضى هذلحكم عليه بموجب امقر ضمنيا بصفة اإلدعاء، واعتبر ويطلب منه حلفها، فإن نكل عن ذلك 

 إن حلفها أثبت بذلك إنكار صفة اإلدعاء.اإلقرار، و

يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم بغرض استكمال اقتناعه وهي ال  :اليمين المتممة*

أن ون في الدعوى دليل كامل، وأال يكيتعين لتوجيه اليمين القاضي غير ملزم بنتائجها، وتحسم النزاع ألن 

ال تكون خالية من أي دليل فإذا توفرت هذه الشروط، جاز للمحكمة توجيهها في أي مرحلة كانت عليها 

 .3الدعوى، ولو ألول مرة أمام محكمة االستئناف
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 الفرع الثاني: حماية الحائز من االستيالء من خالل دعوى الحيازة

، فهي وضع مادي ينجم من 1الحيازة هي السلطة الواقعية أو السيطرة الفعلية على عقار أو منقول   

، والحيازة ال 2سيطرة شخص سيطرة فعلية على حق سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن

لحماية ا، وملكية وليست بحد ذاتها حقتتصل بأصل الملك إذ تظل مستقلة عنه، لذلك تعتبر سبب لكسب ال

الحيازة فإن المشرع منح للحائز آلية تتجلى في دعوى الحيازة، التي يتطلب لرفعها شروط معينة )الفقرة 

األولى( وتتنوع لثالثة أنواع )الفقرة الثانية(، ولم يغفل المشرع زجر المعتدين على هذه الحيازة عن طريق 

 الحماية الجنائية للحيازة )الفقرة الثالثة(.

 ألولى : شروط دعوى الحيازةفقرة اال

التي سبق ذكرها هناك شروط خاصة يستدعى توفرها وط العامة المتطلبة في أي دعوى وباإلضافة للشر   

من أجل رفع دعوى الحيازة، فهي ال تكون إال بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ألن العقارات المحفظة ال 

، ويجب أن 3لكها للرسم العقاري الذي يعتبر عنوان للحقيقةتسري عليها الحيازة وإنما تحتكم في نسبتها لما

من قانون  167الفصل ، حيث ينص 4تقدم دعوى الحيازة داخل السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة

"ال تقبل دعوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إال إذا أثيرت المسطرة المدنية على أنه 

 للفعل الذي يخل بالحيازة." خالل السنة التالية

منصبة على حق يجوز التعامل فيه؛ فال يجوز مثال أن يكون  الحيازة موضوع النزاع  يشترط أن تكونو   

القضاء على عدم جواز اكتساب ملكية هذه يازة عقار محبس حيث يجمع الفقه وموضوع دعوى الح

ا أن ال يجمع بين دعوى الحيازة شروط أيض، و من ال5العقارات بالحيازة أو التقادم مهما طال أمدهما

"من قدم الذي ينص على أنه  169الفصل دعوى الملكية )دعوى االستحقاق(، وذلك بصريح عبارة و

ألن دعوى الملكية ال تقبل منه دعوى الحيازة إال إذا وقع إخالل بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية." 

لكٍل دعوى تحميه، بالتالي منع المشرع أصل الملك و حمي الحيازة بذاتها وهي مستقلة عنالقانون ي

                                                           

الفقه المالكي و  و االستحقاق في روس. الحيازةأورده جواد اله .18ص  .عبد العالي العبودي. الحيازة فقها و قضاء - 1

 .65ص .شريع المغربي. الطبعة الثانيةتال

 .67شريع المغربي. الطبعة الثانية ص لتجواد الهروس. الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و ا - 2

ن التقادم إ"ينص على أنه الذي  14-07ون رقم المتمم بالقان 1913غشت  12من ظهير التحفيظ العقاري  63الفصل  - 3

لمقيدة ينية اال يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ، في مواجهة المالك المقيد، و ال يسقط أي حق من الحقوق الع
 بالرسم العقاري."
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المغربي من قدم دعوى الملكية أن يقدم دعوى الحيازة تحت طائلة عدم القبول، إال في حالة اإلخالل 

 .1بالحيازة بعد تقديم دعوى الملكية

غير  تاليكما يشترط في الحيازة موضوع الدعوى أن تكون هادئة أي بدون منازع أو معارضة، بال   

مشوبة بالخفاء، وأن تكون غير مشوبة بعنف أو إكراه، وأن تكون علنية ظاهرة بمرأى ومسمع من الناس و

، 2أن تكون قد استمرت سنة كاملة على األقل قبل التعرض لهامتصلة ومستمرة دون انقطاع غير عادي، و

ال يمكن رفع دعوى "من قانون المسطرة المدنية حيت نص على أنه  166الفصل وذلك ما أشار إليه 

نت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على األقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري االحيازة إال ممن ك

 3خالية من االلتباس."هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني و حيازة

ليوم األول حتى اليوم األخير من المدة وينبغي اإلشارة إلى أن الحائز غير ملزم بإثبات حيازته من ا   

اليوم األخير أن يثبت حيازته في اليوم األول والمتطلبة قانونا لحصول الحق في رفع الدعوى، بل يكفي 

في حقل التقادم المكسب ذلك عمال بالقاعدة الكلية ي الفترة الممتدة بين اليومين، وحتى تعتبر الحيازة قائمة ف

كانت قائمة حاال فإن ذلك قرينة ثبت قيام الحيازة في زمن معين و التي بمقتضاها إذاوالواجبة التطبيق هنا و

 .4على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم دليل على عكس ذلك

 ءموقع دعاوى الحيازة من الحد من ظاهرة االستيالة الثانية : الفقر

 تردادلجديدة ودعوى اسوقف األعمال ا ع التعرض، دعوىندعاوى الحيازة ثالثة أنواع؛ دعوى م   

ال أن ازة إإن كان المشرع المغربي لم يتبنى هذا التصنيف من خالل النصوص المنظمة للحيالحيازة، و

 الفقه يجمع عليه.

 دعوى منع التعرض: أوال   

دعوى منع التعرض هي الدعوى التي ترمي إلى حماية الحائز من التعرض لحيازته تعرضا ماديا أو    

، والتعرض هو كل عمل مادي أو قانوني من شأنه أن 5قانونيا يتضمن إنكار حيازته أو منازعته فيها

الحائز أو منعه  يعرقل انتفاع الحائز بالعقار، ومن صور التعرض المادي للحيازة قيام الغير بحرث أرض

 من دخولها...
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يتعلق بأداء حق يعارض المدعي في إجراء قانوني يوجه إلى الحائز و أما التعرض القانوني، فهو كل   

ال يستند على حائز من العقار بحجة أنه مغتصب وحيازته، كما لو تقدم الغير بدعوى يطالب فيها بطرد ال

ن مالكه، طرف الحائز الفعلي للعقار حتى لو لم يكتمارس دعوى منع التعرض من ، و1حق في حيازته

 يكفي أن يكون مجرد ، فال2يشترط في التعرض لكي يكون سببا لهذه الدعوى أن يبلغ درجة من األهميةو

معتاد إذ ال يعتبر هذا األخير سوى عمل غير مشروع يوجب التعويض، ويشترط لقبول تعرض بسيط و

طراف عالقة تعاقدية، كما ال يجب أن يكون الفعل المخل باالنتفاع دعوى منع التعرض أن ال تكون بين األ

صادرا من السلطة العمومية خالل مارستها لمهامها بطريقة مشروعة بصفتها حارسا للدفاع على مصالح 

 .4إن لم ينتج عنه ضررتعرض مقبولة بمجرد حصول التعرض وتكون دعوى منع ال، هذا و3المجتمع

 األعمال الجديدةعوى وقف ا: دانيث   

ها أو هو على وشك الشروع هي دعوى من دعاوى الحيازة تهدف لوقف أعمال شرع الغير في القيام ب  

، فهي إذن تتميز بطابعها 5في حيازته امن شأن هذه األعمال إن هي تمت أن تسبب للحائز إزعاجفيها، و

، 6مستقبليةة بل احتمالية وة فيها غير موجوداالحترازي وتصنف ضمن دعوى االحتياط ألن المصلح

عمال يتحول ويشترط في األعمال التي تهدف الدعوى إليقافها أن ال تكون قد انتهت ألنه بتمام هذه األ

الدعوى ها ، فتكون 7إزعاج حصل وحائز يطلب رفع التعرض وإزالة اإلزعاجاألمر إلى تعرض وقع و

يقع إثبات هذه األعمال على عاتق ويست دعوى وقف األعمال الجديدة، لهنا دعوى منع التعرض و

معنى ذلك ، و8المدعي وال يكفي إثبات البدء فيها بل إلى جانب ذلك ينبغي إثبات التعرض المستقبلي بتمامها

أن المدعي في هذه الدعوى إذا أثبت األعمال التي من شأنها التعرض للحيازة في حالة تمامها، ال يعني 

بتمام هذه األعمال ستؤدي ال محالة إلى جانب ذلك ينبغي أن يثبت أنه ولى ذلك الحكم له وفق طلبه، بل إ

سنة من وقت البدء في  التعرض على الحيازة، وينبغي رفع دعوى وقف األعمال الجديدة قبل انصرام

 .9إال تعين على الحائز سلوك دعوى منع التعرض خالل سنة من تاريخ إتمام األعمال الجديدةاألعمال، و
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 دعوى استرداد الحيازة :ثالثا    

إلى اعتبار أن دعوى استرداد الحيازة هي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير  1لقد ذهب بعض الفقه   

ألجل المطالبة باسترداد حيازة عقار انتزع منه عن طريق فعل من أفعال االعتداء سواء ثم ذلك باستعمال 

أنها الدعوى القائمة على سلب الحيازة بالقوة فقط حيث ال  2القوة أو بدونها، في حين يرى البعض األخر

 3سندهم في ذلك ما ذهبت له محكمة النقضعمال القوة في انتزاع الحيازة، ويكون لها محل إن لم يتم است

 عندما اعتبرت أن دعوى استرداد الحيازة تستوجب وقوع اعتداء على الشيء المطلوب استرداده. 

عم ، إذ من حق الحائز أن ين4األمن العامينبريرها في ضرورة حماية النظام وتتجد دعوى الحيازة و   

الدولة في العصر الحاضر ال تجيز لألفراد اقتضاء ألن  ،بينه إال القانونبحيازة هادئة ال يحول بينها و

ى إل أيدعى حقا قبل الغير عليه أن يلج حقوقهم بأيديهم عن طريق القوة وإال استحكمتهم الفوضى، فمن

سميت لعقار المحوز، إن كالً أو جزًء ووترفع هذه الدعوى ضد المعتدي على ا القضاء للمطالبة بما يدعيه،

إرجاعها إليه من المعتدي رفع التعدي الحاصل على حيازته و دعوى استرداد الحيازة ألن المدعي يطلب

 .5عليها

 : الحماية الجنائية للحيازةلثةالفقرة الثا

عندما  ع المشرعسار بالتالي و  إن االعتداء على الحيازة هو اعتداء على الملكية طالما أنها مدخل لذلك،   

ة من المقترف داءاتالمس هذه الخطورة إلى إرساء حماية جنائية بجانب الحماية المدنية المقررة لهذه االعت

تداء " االعبالكتاب الثاني المعنون قبل المتطاولين على الحيازة، فتدخل من خالل الفرع الخامس من 

قب بالحبس " يعاعلى أنه  570الفصل من مجموعة القانون الجنائي ، حيث ينص  على األمالك العقارية"

ة ه خلسغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقار من حيازة غيرمن شهر إلى ستة أشهر و

 أو باستعمال التدليس.

يكون  ليال أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سالحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس فإذا وقع انتزاع الحيازة

للتكلم إذا عن جريمة  خمسين درهم."من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة و

 انتزاع حيازة عقار البد توفر العناصر التالية :
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أن يكون االنتزاع منصبا على العقار؛ فال ينطبق الوصف إال على العقار  هووالركن المادي:  :أوال   

يتحقق فعل االنتزاع بأي صورة من صور حرمان الحائز المنقول الذي تنظمه نصوص أخرى، ودون 

الشرعي من حيازته، مثل احتالل ملكه و طرده منه أو االستيالء على محصوله، غير أنه ال يكون منتِزعا 

الستحواذ على محصول أو غلة وليس حرمان الحائز من حيازته بالتالي ال محل لعنصر من كان هدفه ا

على أن عنصر االنتزاع  1االنتزاع هنا، وأكدت على ذلك ابتدائية مراكش حيث ذهبت في إحدى أحكامها

ته يتطلب امتدادا في الزمن، سواء من حيث التنفيذ أو من حيث القصد الجنائي، والفاعل الذي انحصرت ني

في االستحواذ على معادن منقولة كانت في منجم ال يكون منتزعا للحيازة. وفي نفس المنحى قضت محكمة 

بأن االستيالء على غلة زيتون من جنان ال يشكل جنحة انتزاع عقار  2النقض من خالل إحدى قراراتها

 الغير، بل يشكل جنحة أخد غلة الغير.

بالتالي ال عبرة بمن يملك العقار ى عقار في حيازة الغير : أن يكون االنتزاع واقعا عل :ثانيا    

بل فقط بمن يحوزه ألن هذا األخير هو من تقررت له الحماية القانونية، وعلى من يدعي حقا على عقار أو 

للمحكمة و ينازع الحائز وفق الضوابط القانونية، سالكا في ذلك دعوى  أعدم أحقية الحائز بملكيته أن يلج

كيته إذ ال مجال للقصاص االستحقاق كما مر معنا، فال يجب أن ينزع العقار من حيازة صاحبه بدعوى مل

لها القانون حتى ال هناك سلطة قضائية تسهر على ذلك وفق ما خوف ،بطريقة مباشرةوأخد الحقوق باليد و

إلى حماية  570يتحقق االستقرار، لذلك عمد القانون الجنائي من خالل الفصل  حتىالفوضى وفتنة وتعم ال

ملك العين المحوزة هذه الحيازة بغض النظر عن من هو المالك الحقيقي، ألن تقدير مدى أحقية الحائز في ت

قانونية وقت شترط في الحيازة أن تكون ثابتة ودعاوى مستقلة كما مر معنا، وييخضع لضوابط و

المفهوم الذي تثبت به ، ولتحقق الحيازة في جنحة انتزاع عقار ليس المفروض توفر الحيازة ب3انتزاعها

 .4إنما الحيازة التي تفيد بأن المشتكي كان واضعا يده على الملكالملكية، و

زع منتل خفي يباشره الخلسة عم أن يقع هذا االنتزاع خلسة أو عن طريق التدليس : :ثالثا    

، أما التدليس فهو قيام منتزع 5يستولي عليهمد إلى عقار ويستغل غيبة صاحبه والحيازة بالحيلة، كأن يع

صور التدليس ، و6االحتيال على المدلس عليهار عن طريق الخدع والعقار بفعل يسيطر به على العق
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ى انتزاع تضليال للتوصل إلمتنوعة، غير أن التدليس المعتبر قانونا هو الفعل الذي يقوم به المعتدي 

 .1ال تعتبر كذلك األفعال التي يقوم بها المدلس بعد ذلكالحيازة من يد صاحبها و

حرمانه من الحيازة ني إلى انتزاع العقار من صاحبه وهو اتجاه قصد الجاالركن المعنوي :  :رابعا   

البد أن يكون هذا االنتزاع تم بإحدى ، فلتحقق جنحة انتزاع العقار من حيازة الغير 2سواء خلسة أو بتدليس

. وتشدد العقوبة حسب الفصل 3من مجموعة القانون الجنائي 570الوسائل المنصوص عليها في الفصل 

المذكور متى تمت العملية ليال أو كانت مقرونة باستعمال العنف أو التهديد بواسطة أي وسيلة من وسائل 

حالة االلتجاء للتسلق أو الكسر أو تم االنتزاع بواسطة أشخاص القوة سوء مادية أو معنوية، كما تشدد في 

إذا كان أحد المنتزعين يحمل سالحا يستوي في ذالك أن يكون ظاهرا أو أيضا متعددين، وتشدد العقوبات 

 مخفيا.

 

 صوصيات استرجاع العقارات المحفظةالمطلب الثاني: خ

مشكلة العقارات غير المحفظة تنتهي بالتحفيظ غير اقتصارا على المعرفة السطحية أن ن البعض وقد يظ   

عدم فهم مالبساته، ينهار بمجرد التأمل في لق من البعد عن الواقع المغربي وأن هذا التصور الخطأ المنط

واقع هذا النوع من العقارات، إذ هي األخرى تثير عدة مشاكل خصوصا مع استحضار الخلفية 

، فالرسم العقاري قد ينطلق مشوبا بالخطأ كأن ينشأ باسم 4لهذا النظام االستعمارية االستيطانية التي أسست

شخص غير المالك الحقيقي وفي غفلة منه عن طريق استعمال التدليس الذي  من خالله أنشأ هذا الغير 

  يحرم من أي مطالبة  عينية للعقار المستولى عليه، ه، فيفقد المالك الحقيقي عقاره ورسم عقاريا في اسم

مع افتراض ى شخصية )الفرع األول(، بل حتى ويبقى له سوى المطالبة بالتعويض في إطار دعو الو

بأن ينشأ بالفعل في اسم المالك الحقيقي فإن ذلك ال ينئ به  هذهسالمة الرسم العقاري من عملية التدليس 

من أي تطاول ممكن، عن آفة االستيالء وال ينقل العقار من وضعية قانونية مائعة إلى نظام محكم يحصنه 

فينسب لغير التزوير أو التدليس  على إذ يبقى في اإلمكان االستيالء عليه عن طريق إنشاء تقييد مبني

التقييد متى توفرت الشروط الالزمة  ااألخير للمطالبة بالتشطيب على هذألجل ذلك يسعى هذا مالكه، و

 لذلك )الفرع الثاني(.
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  جبر الضرر الناتج عن االستيالء: الدعوى الشخصية و الفرع األول

فظ إنشاء رسم عقاري يطهر العقار من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به، ييترتب عن عملية التح   

الشخص دية للعقار، وذلك بصورة نهائية وقاطعة، والماحالة مدنية للوضعية القانونية و فهو يعتبر بمثابة

اإلدعاءات غير المدلى ية عقاره مطهرة من جميع الحقوق وه ملكالمعين في الرسم العقاري كمالك تثبت ل

، بالتالي ال يمكن بعد إنشاء الرسم العقاري ألي شخص تضرر حقه العيني من 1بها أثناء مسطرة التحفيظ

الة التدليس فقط في حيكون له سوى إقامة دعوى شخصية و الحفيظ أن يطالب بذلك الحق عينا، وعملية الت

مرتكب التدليس ألن  الرسم في اسمه )الفقرة األولى(، الذي غالبا ما يكون هو ئنشأ ضد الشخص الذي

المحافظ على  مصلحته، غير أن هذا التأصيل غير جامد إذ يمكن أن يتم التدليس من قبلذلك يتوافق و

 هنا تكون الدعوى الشخصية موجهة ضده )الفقرة الثانية(.األمالك العقارية و

الدعوى الشخصية في مواجهة المؤسس في اسمه الفقرة األولى: دور 

 2في جبر الضرر الناتج عن االستيالء الرسم العقاري

ى تيالء علاالس خشية هللا تعالى تدفع بعض ضعاف النفوس الذين تحركهم غريزة التملك إلىقلة الورع و   

 ن فيستغلي، مال يهدفون من وراء ذلك سوى السعي في األرض فسادا ،عقارات الغير بدون موجب حق

 ينية،االحتيال من أجل إنشاء رسم عقاري يحصنون خالله من أي مطالبة عذلك شتى طرق التدليس و

 أريد بها البناء. ثالعقاري وبتالعب هؤالء أداة هدم من حيفيصبح نظام التحفيظ 

 :من ظهير التحفيظ العقاري فإنه 64الفصل فحسب    

 بسبب حق وقع اإلضرار به من جراء تحفيظ.يمكن إقامة أي دعوى على العقار  "ال

يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء 

 تعويضات.

ن هذا م 100في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 

 القانون." 

                                                           

 .211ص  2014ول عبد هللا أجرعام. نهائية الرسم العقاري و مدى حمايتها للحقوق. مجلة القانون المدني العدد األ - 1

عية على الوض ا ال تدلذه التسمية خالفا لبعض الفقه الذي يستعمل تسمية "طالب التحفيظ" والتي ارتأينا أنهاستعملنا ه - 2

هذه  فع عنهالجديدة للمؤسس في اسمه الرسم العقاري ألن هذه التسمية ال تنصرف إال على مقدم مطلب التحفيظ وترت
المالك بس ليس ار، ولم نشأ نعته بالمالك ألنه في األساالصفة بتأسيس الرسم العقاري وحينها يصبح مالك مفترض للعق

 الحقيقي للعقار وإنما استعمل طرق احتيالية من خاللها أسس الرسم في اسمه.



 

37 
 

 

يمكن للمالك الحقيقي الذي يفاجئ بتحفيظ عقاره في اسم غير ال يستحقه بمنطوق هذا النص ال بالتالي و   

أن يطالب باسترجاع عقاره عينا أو أي حق عليه، فال يبقى له سوى المطالبة بالتعويض إن كان له أساس، 

 وذلك متى كان ُمنشئ الرسم العقاري قد استعمل تدليسا في ذلك.

 -قاعدة التطهير -م بالمجال العقاري الرهبة من هذه القاعدة إنه وبتأمل الفصل المذكور ينتاب المهت   

منذرا بخطورة هذه لفقه مناديا وهو حق الملكية، لذلك تحرك ااربة في حق يعد من أسمى الحقوق والض

على األقل التقليص من حدتها  القاعدة، داعيا في أكثر من مناسبة ومتى سنحت الفرصة بإلغائها أو

إلى حين ذلك دعوا إلى التوسع في مفهوم لفية االستعمارية المؤسسة لها، وخصوصا مع استحضار الخ

واقعة التدليس "أن  1التدليس حتى يتسنى ما أمكن للمتضرر االستفادة من التعويض فاعتبر بعض الفقه

تتحقق بمجرد تقديم طلب إجراء التحفيظ مع علم الطرف الذي أجراه بأن العقار ال يخصه، فيكفي أن يتوفر 

رق االحتيالية، بل كل ال يشترط لقيامه االلتجاء إلى الطحيث يعطى التدليس تفسيرا واسعا وء النية بسو

بالفعل  "ن سوء نية بقصد اإلضرار بالغير أو الحصول على منفعة شخصية يعد تدليسا.تصرف صادر ع

فوجدت هذه الرؤية  هذه الرؤية الحمائية لم يرفضها القضاء وساير الفقه في التوسع في مفهوم التدليس،

" ... و أن إقدام  2صداها على مستوى االجتهاد القضائي حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض

يساهم في  إذ حقا إنه موقف يستحق التشجيع والتنويه، البائع على تحفيظ ما باعه للغير يشكل تدليسا."

الذي يستغل في تسهيل ظ.ت.ع و من 64كرس من خالل الفصل التقليص من حدة التوجه التشريعي الم

 عملية االستيالء، رغم كل ذلك فال يستفيد المتضرر سوى من التعويض فقط.

ون عبء ، فيك3العقودمة المقررة في ظهير االلتزامات وويخضع إثبات واقعة التدليس للقواعد العا    

ادية تخضع لقاعدة حرية مله ذلك بجميع وسائل اإلثبات ألن التدليس واقعة اإلثبات ملقى على مدعيه و

وال . 4ال رقابة لمحكمة النقض عليها إال فيما يتعلق بالتعليلاإلثبات وتستأثر محكمة الموضوع تقديرها، و

لك يجب على المدعي إثبات ملكيته ب ذنيكفي إثبات وقوع التدليس للحصول على التعويض بل إلى جا

 قار موضوع النزاع، إذ المحكمة بوصفها محكمةللعقار أو الستحقاقه أي حق عيني أخر مترتب على الع

ملزمة بالبت ويض وتعويض تنظر بصفة عرضية في دعوى االستحقاق المقدمة لها من طرف طالب التع

 .5فيها كمسألة أولية إلمكانية الحكم بالتعويض
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هذا ونشير أن دعوى التعويض هذه تخضع من حيت رفعها و إجراءاتها للقواعد العامة المقررة في    

للمبادئ العامة لدعوى المسؤولية  1قانون المسطرة المدنية، وتخضع من حيت القواعد الموضوعية

يت تتقادم من ظ.إ.ع ح 106تخضع هذه الدعوى ألحكام التقادم المنصوص عليه في المادة ، و2التقصيرية

بمرور خمسة سنوات تبتدئ من الوقت الذي علم فيه المتضرر بحدوث التحفيظ و ارتكاب التدليس الذي 

أدى للتحفيظ، و ال يسري عليه التقادم إال من هذا التاريخ، و ال يمكن أن يعتد في احتسابه من تاريخ تأسيس 

ما يسري على التقادم في إطار  الرسم العقاري، ألن األمر يتعلق هنا بدعوى شخصية يسري عليها

أن دعوى " وجاء فيه ما يلي  4، وقد أكد على ذلك قضاء محكمة النقض في قرار3المسؤولية التقصيرية

من ظهير  64التعويض عن الضرر الناجم عن التحفيظ في حالة التدليس المنصوص عليها في الفصل 

لم الفريق المتضرر  الذي بلغ فيه إلى ع التحفيظ العقاري تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت

وتتقادم دعوى التعويض في جميع األحوال بمرور عشرون سنة  من هو المسؤول عنه."حدوث الضرر و

 .5من تاريخ وقوع التحفيظ

مرتكب التدليس  من ظهير التحفيظ العقاري فإنه وفي حالة إعسار 64وبموجب الفقرة الثانية من الفصل    

أخطر  إذا ماوعويضات تؤدى من صندوق التأمين، فإن التبمحافظ على األمالك العقارية  متى تعلق األمر

ع ما سترجاالصندوق لدفع التعويضات، فإن له خالل عشر سنوات أن يعود على مرتكب التدليس من أجل ا

 تم دفعه من تعويضات إذا زالت حالة اإلعسار.

عا من في نوباستغراب أن المشرع يضطار؛ إذ نرى واآلتية في هذا اإل وال يفوتنا تسجيل المالحظة   

 لقانون القوة االمشروعية على العقار المستولى عليه بعد التحفيظ من قبل المستولي، فيصبح مالكا له ب

 ن ذلكلن تصل إلى حرمانه م دعوى شخصية بلغت ما بلغت من القسوة ينازعه فيه أحد سوى في إطار

ير في غار الدهائه من تحفيظ عقمن المباركة لمجرم تمكن بذكائه ووع العقار، إذ أن في هذا الموقف ن

ابة بمث كأن األمرى التعويضات من صندوق التأمين، وفي حال إعساره تؤداسمه، زيادة على كل هذا و

ار ستمرتشجيع على االير بدون موجب حق، كعربون تقدير وحماية لهذا المجرم المغتصب لعقارات الغ

 !  العبادفي نهب عقارات 
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ك دعوى التعويض في مواجهة المحافظ على األمال : دورالفقرة الثانية

 الحد من تسهيل عمليات االستيالء في العقارية

على الخطأ، و أياً كانت صفته فإنه ال يسلم من بعض الزالت التي قد تلحق الضرر  جبولماإلنسان    

تغرير بالناس، نفس الشيء ينطبق على المحافظ على األمالك العقارية الذي يمكن أن ينساق وراء ال

سم القيام بأعمال تدليسية تؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء رسم عقاري في اللتواطؤ مع طالب التحفيظ و

أن يسهر على وظيفته بصدق وأمانة وشخص ال يستحقه، رغم أن المفروض في المحافظ أن يؤدي 

مسطرة التحفيظ بما يضمن لكافة الناس اإلطالع على إجراءاتها، وأن يمثل المعاني الكاملة السم 

ا يخوله حمايتها بميسعى إلى تحفيظ الحقوق لذويها والمحافظة عليها و "المحافظ" الذي يفترض فيه أن

"يمكن من ظهير التحفيظ العقاري أنه  64الفصل ، و لذلك قررت الفقرة الثانية من 1القانون من ضمانات

 يس دعوى شخصية بأداء تعويضات."للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدل

يظ أو المحافظ على مقتضيات هذه الفقرة تنسحب على كل مرتكب للتدليس أيا كان سواء طالب التحفو

األمالك العقارية، وما يزكي إمكانية رفع الدعوى ضده داللة هذا الفصل بمفهوم الموافقة، فإذا كان بإمكان 

المتضرر أن يرفع الدعوى ضد طالب التحفيظ الذي ارتكب التدليس لتحفيظ حقه، فإنه من باب أولى أن 

أمانة تمثال منه للقسم الذي أقسمه قبل به بصدق ويفترض فيه أن يؤدي واج ترفع في مواجهة المحافظ الذي

بمقتضى القانون عن أي تدليس يقوم به في سبيل إنشاء رسم ، وبالتالي فهو مسؤول و2بدء مزاولة مهامه

يستحضر قد تدفعه للتالعب بحقوق الناس و عقاري لغير مستحقه، ليتجرد بالتالي في مهمته من أي حصانة

متى ه، مطالبات بالتعويض ناهيك عن العقوبات التأديبية الممكن ترتيبها في حقدائما ما يمكن أن يطاله من 

تترتب التدليس ويتحمل عواقب تصرفاته ولجأ إلى التواطؤ وظ واستعمل الحيل في إصداره لقرار التحفي

عليه مسؤولية شخصية يكون التعويض من نتائجها المباشرة، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض إلى 

من ظهير التحفيظ العقاري   64" أن دعوى المسؤولية المقامة على المحافظ في إطار الفصل ر اعتبا

والتي تجيز لمن يهمه األمر في حالة التدليس أن يقيم على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء 

، إذن مع وجود التدليس من قبل المحافظ يثبت 3"تعويض بسبب حق وقع اإلضرار به جراء التحفيظ

مضرور مقاضاته شخصيا، على أن يكون له في حالة إعسار المحافظ حق الرجوع على صندوق التأمين لل

المالحظ أن المشرع قد أحدث هذه اآللية ، و4من ظهير التحفيظ العقاري 100المحدث عمال بالفصل 

دائها التي يعجز عن أمحافظون على األمالك العقارية، ولضمان تعويض األضرار التي يتسبب فيها ال

                                                           

 .164ري. م.س ص محمد النعناني. إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقا - 1

 .165محمد النعناني. إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري. م.س ص  - 2

 .116أورده إدريس الفاخوري. م.س ص 2005-01-05بتاريخ  40قرار محكمة النقض عدد  - 3

 .174عبد الكريم أشهبون. الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد. مكتبة الرشاد سطات. ص - 4



 

40 
 

 

بب تحفيظ عقاره في اسم الغير ، فيحل محلهم ليضمن عدم فوات حق المضرور مرتين؛ المرة األولى بس

 .في الوقت المحدد لذلك المرة الثانية بعدم حصوله على التعويض بسبب إعسار المدلسو

المحافظ هي القضاء ة ضد نشير إلى أن الجهة القضائية التي تنظر هذا النوع من الدعاوى المقامهذا و   

أكدت محكمة النقض على المحافظ ألشخاص القانون العام، وليس القضاء اإلداري، رغم انتماء المدني و

"...وأن مساءلة المحافظ على األمالك العقارية في إطار الفصل  1جاء فيه  راتهاهذا التوجه في إحدى قرا

إنما يتعين ص من أشخاص القانون العام ونه شخمن قانون التحفيظ العقاري ال تكون على أساس أ 97

مساءلته بصفته الشخصية وفي ماله الخاص، األمر الذي تبقى معه المحكمة اإلدارية غير مختصة للبت 

 يتعين إلغاء حكمها."قضى بخالف ذلك قد جانب الصواب و في الدعوى ويكون الحكم المستأنف عندما

ة وليح المسؤمتابعات، يتوجب على المحافظ التحلي بروالتجنب المتاهات و هذهلتفادي كل غير أنه و   

يق تحقية، ولعقارلمنشود في المعامالت االنزاهة، وأن يراقب هللا في عمله، كل ذلك إلرساء االستقرار او

 األمن العقاري الذي يعد الدعامة األساسية للتنمية.

لية آ ليس: التشطيب على التقييد المبني على الزورية أو التدالفرع الثاني

 قانونية السترجاع العقارات المستولى عليها

فة آعيدا عن بح بصأإدخال العقار لنظام التحفيظ العقاري ال يعني أن العقار إن إنشاء الرسم العقاري و   

العقار  اللهخقلون من الحالة هذه قد يلجأ البعض إلنشاء تقييد على الرسم العقاري يناالستيالء، إذ و

لتقييد اطال هذا بة بإبباستعمال الزور أو التدليس مما يدفع المالك الحقيقي للعمل على المطالذلك لملكيتهم و

د من ب التقييما شا)الفقرة األولى(، غير أن ذلك ال يمكن إذا تم تقييد غير حسن النية ليس له أي دراية ب

 زور أو تدليس )الفقرة الثانية(.

نسبة الزورية أو التدليس بال: حجية التقييد المبني على الفقرة األولى

 لألطراف

التي يمتنع معها المطالبة بإلغائه أو تعديله، فإن لعقاري المكتسب للحجية المطلقة وللرسم ا اخالف   

طريقة شهر ف مدخليهما إلى الرسم العقاري وذلك الختالي تلحقه ال تتمتع بتلك الحجية، والتقييدات الت
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اإلجراءات التي انتهت بتأسيس رسم عقاري موعة من المراحل ولمحفظة مرت بمج، فالحقوق ا1الحقوق

 راديةهذا الرسم بناًء على أفعال إيحصنها ضد أي مطالبة أو طعن، بخالف الحقوق المقيدة التي تعلن على 

أو اتفاقات تعاقدية أو وقائع مادية قد تكون في جوهرها باطلة فينعكس هذا الجزاء على ما قيد بالرسم 

 ًء على تلك األفعال أو االتفاقات.العقاري بنا

فيظ الذي إذا فحجية التقييد بالرسم العقاري ليست سوى مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس خالفا للتح   

هكذا فالتصرف الذي بني عليه التقييد يمكن الطعن فيه بسبب عيب في الشكل أو يعتبر ذو حجية مطلقة، و

قررت األخذ به فإن ذلك ينهض أن الطعن يستند إلى سبب صحيح و ةفي الجوهر، بحيث إذا تبين للمحكم

، فالتقييد وإن  كان يحفظ الحقوق 2ثاره فيما بين المتعاقدينآالتشطيب على التقييد و محو جميع سببا للحكم ب

يقوم حجة على صحتها بين األطراف فإن ذلك كله مشروط بأن يكون التصرف صحيحا المقيدة ويضمنها و

ضمان الحق العيني فيما بين األطراف عن طريق تقييده بالسجالت العقارية يستوجب أن يتم هذا ولهذا فإن 

بالتالي كل تقييد نتج عن إرادة مشوبة  ، وأن يكون مبني على تصرفات صحيحة،3التقييد بطريقة قانونية

ل على سبب غير بعيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو اإلكراه، أو كان التصرف باطال ألنه محمو

عرض األمر على القضاء فقرر إبطال أو بطالن التصرف أو تصرفا صوريا، و مشروع أو كان التصرف

صوريته فإن هذا اإلبطال أو البطالن أو الصورية يؤدي بالضرورة إلى فقدان المتصرف إليه الحق الذي 

 .4اكتسبه بالتقييد

بت عدم أحقيته بالحق المقيد كما الرسوم العقارية، فكل من ثية فالتقييد إذا لم يحصن بقاعدة التطهير القاس   

ال الممنوحة للمقيدين حتى يطمئنوا وفي هذا على ما يبدو نوع من الضمانات ، و5جازت المطالبة بإبطاله

التدليس فتحمى حقوقهم بهذه الضمانة ل تقييد شابه نوع من االحتيال ويتفاجؤا بضياع حقوقهم من خال

راف بالرسم ، بالتالي فإن للتقييد فيما بين األطالتقييدنهم من المطالبة بالتشطيب على المهمة التي تمك

 .6ليست مطلقةالعقاري حجية نسبية و
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لنسبة س باالفقرة الثانية: حجية التقييد المبني على الزورية أو التدلي

 للغير

ال ممثال فيه، ألن كل شخص لم يكن طرفا في العقد و ال يقصد بالغير في مجال الحقوق الخاضعة للتقييد   

هو كل شخص غير الغير هذا الغير ال يتمتع بأي صفة للمطالبة بحق مقيد أو االعتراض عليه، بل 

بين أحد المتعاقدين عالقة قانونية تجعل له مصلحة في التمسك بالعقد المتعاقدين وورثتهما تكون بينه و

تقييد حسب نية المقيد، فإن كان حسن النية كان التقييد بالنسبة له ذو قوة قاطعة ثار هذا الآتختلف ، و1المقيد

بالتالي الحق ء النية فإنه يعامل بنقيض قصده ويحرم من ذلك التقييد وفي نسبة الحق إليه، أما إذا كان سي

 الناتج عنه.

 حجية التقييد بالنسبة للغير حسن النية :أوال    

لو شابت نه يكتسب هذه الحقوق وبالنسبة للغير حسن النية الذي قام بتقييد حقه في الرسم العقاري، فإ   

شابه من عيب، العالقة السابقة له بعض العيوب، ذلك ألنه بمجرد تقييده لحقه يتطهر مما يمكن أن يكون قد 

الرسم العقاري كبينة أو حجة خاصة صحيح بمجرد التقييد، ذلك أن التقييد الوارد في فحقه يعتبر موجود و

د قيمة يقيتمن البيانات الكتابية، مستقلة عن البيانات المتعلقة بإثبات االلتزامات أو البراءة منها، فقيمة ال

ال تستطيع أي قوة تعطيلها إال قوة القانون نفسه، وصاحب النية ية قاطعة ال تقبل إثبات العكس، وقانون

عينيا ال يمكن الطعن فيه ولو كان الحق المقيد الذي انتقل إليه مشوبا بعيب  الحسنة يكتسب بالتقييد حقا

ال يمكن في "من ظهير التحفيظ العقاري في فقرتها الثانية على أنه  66المادة بهذا الصدد تنص ، و2قانوني

عدة يشترط في حسن النية و أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة."

 في ستة شروط :  3شروط أجملها بعض الشراح

 مقيدة.القانونية العالقة اليا عن بأن يكون أجن – 1   

لى عخص بناء باألت الرسم العقاري المعني باألمر وأن يكتسب على العقار حقا بناء على مندرجا – 2   

 مضمون التقييد السابق له مباشرة.

 .لى العقاربالتالي يتخذ وصف المالك أو صاحب الحق عقاري وقوم بتقييد حقه بالرسم العأن ي – 3   
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قه تقييد ح لمقيد قبلأن يكون جاهال بالعيوب التي تشوب العقد الرابط بين طرفي العالقة التعاقدية ا – 4   

 تقييدا اسميا لفائدته.

 أن ال يكون متواطئا مع الشخص الذي فوت له العقار أو الحق أو أنشأه لفائدته. – 5   

قييد د قام بتغيار أو قأن ال يكون قد تعامل بالعقار المعني بعد اتخاذ تقييد احتياطي لفائدة أحد األ – 6   

 شرائه مثال بعد ذلك التقييد االحتياطي.

لى عامتنع حسن نيته واكتسب تقييده حجة مطلقة وإذن فكل من توفرت فيه هذه الشروط الستة ثبتت    

 من حقوق من خالل هذا التقييد.الكل منازعته فيما اكتسبه 

في حالة التدليس أو الزور تكون هذه القاعدة معلقة على أجل واقف ا وتجدر اإلشارة في األخير أنه وهذ   

من مدونة الحقوق العينية من خالل فقرتها الثانية في أربع سنوات من  2فال تسري إال بعده حددته المادة 

غييره أو التشطيب عليه، خالل هذه المدة يتم إعمال قاعدة ما بني على تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو ت

وتخفيفا ألثر هذه الحجية التي تؤثر بالسلب على الملكية  1باطل فهو باطل حفاظا على استقرار المعامالت

لموقف المشرع في حصر هذه المطالبة في مدة زمنية قصير ونتساءل  استغرابناالعقارية. غير أننا نسجل 

يق للمستولين على عقارات الغير وتشجيعهم الغاية من هذا التوجه الذي ال نرى فيه سوى تمهيد الطر عن

إهدائهم ثغرة قانونية صارخة تساهم في التسهيل عليهم في مبتغاهم اللئيم، وما يؤكد هذا الطرح على ذلك و

 الجدل الكبير الطارئ بخصوص هذه المادة.

 بالنسبة للغير سيء النيةالتقييد حجية  :ثانيا    

قد أصدرت محكمة النقض روط الستة المشار إليها سابقا، ويكون الغير سيء النية إذا اختل أحد الش   

"الغير سيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه  تعرف من خالله سوء النية كما يلي 2بجميع غرفها قرار

م من كل حق  اكتسبه من ل بنقيض قصده إذ يحرالغير سيء النية يعام، وأن يعلم عيب سند سلفه..."

م بما أن األصل في التصرفات حسن النية وفق المبدأ العا، و3ال يمكنه التذرع بحجية التقييدالتقييد و

فإن مجرد العلم البسيط بسبق التصرف أو وجود عيب فيه ال  4العقودالمفترض في قانون االلتزامات و

ي اكتسبه من خالله، أما الخداع ال يحرم المقيد من حقه الذقييد وون األخذ باألسبقية في التيحول د

اإلثبات كما هو معلوم يقع على مدعيه حتى يمكن فادة من األسبقية في التقييد، وستالتواطؤ فيحول دون اإلو
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وسائل احتياطية  توجد، و1له أن يهدم القرينة التشريعية التي تناضل لفائدة المقيد بحسن نية بالرسم العقاري

من هذه الوسائل التقييد اني الذي جرى التقييد لمصلحته، وتيسر للمدعي إثبات سوء نية المشتري الث

إذ كان التقييد االحتياطي ، بالتالي و2االحتياطي للدعاوى الرامية إلى استحقاق حق من الحقوق العينية

تا على ضمان الحق المتنازع فيه بأثر من ظهير التحفيظ العقاري يهدف للمحافظة مؤق 85حسب الفصل 

متد للغير الذي يفترض فيه العلم بالتقييد يرجعي منذ تاريخ إجرائه بالرسم العقاري، فإن أثره القانوني 

لحقوق غير مسجلة هو المشتري األول بمقتضى عقد  المدعياالحتياطي السابق لتقييده، ولو كان هذا الغير 

إذا كان " 3أكدت محكمة النقض على ذلك في قرار لها جاء فيه أنهثاني وفي تاريخ شراء المشتري ال سابق

التقييد النهائي للحق العيني في الرسم العقاري ال يرتبط بأجل معين، فإن ثبوت علم المشتري الالحق 

بوجود شراء سابق له من خالل التقييد االحتياطي بناء على أمر قضائي المقيد بالرسم العقاري، يجعله 

ا سيء النية، بدليل أن هذا التقييد و إن لم يتم التشطيب عليه رغم انتهاء مدة صالحيته القانونية، مشتري

فإنه مع ذلك يدل على اإلعالن عن مطالبة الغير بحق عيني في الرسم العقاري الذي قيد فيه، و يهدم 

بالتالي فإجراء  لعقاري."من قانون التحفيظ ا 66قرينة حسن النية المقررة في الفقرة الثانية من الفصل 

تقييد احتياطي بالرسم العقاري يعتبر دليال كافيا على سوء نية المشتري الثاني الذي تعامل بشأن عقار 

"عنصر العلم بالبيع السابق يعد أن  4خر لمحكمة النقضآل بتقييد احتياطي، وجاء في قرار محفظ مثق

المحكمة استخلصت عنصر سوء النية من كونه عندما أقدم نية المشتري الثاني، و ينفي حسنواقعا ثابتا 

الحال أن هذا األخير مثقل بتقييد احتياطي قبله، وبالتالي حتياطي بالرسم العقاري المبيع وعلى التقييد اال

غشت  12من ظهير  66فإن دعوى التشطيب على عقد بيع المشتري الثاني المقدمة في إطار الفصل 

  حكم سابق بإبطال التصرف."ال تقتضي استصدار  1913

قرينة  النسبية، فبين األطراف فيما بينهم هيية التقييد تتأرجح بين اإلطالق ويتضح مما سبق أن حج   

نسبتها ألصحابها، تقبل إثبات العكس كلما توفرت أسباب من شأنها أن تكون بسيطة على إثبات الحقوق و

أمكن للمستولى على عقاره أن يسترجعه متى أثبت أن سبب في اإلخالل بالتصرف بين األطراف، بالتالي 

الطرف األخر قيد حقه بناء على عقد باطل أو أي تصرف أخر من التصرفات القانونية التي تمكنه من ذلك 

التقييد رغم اختاللها، أما بالنسبة للغير حسن النية فهي حجية مطلقة ال يمكن أن يطالب بعد تقييده بأي حق 

في حالة التدليس أو الزور لى عقاره في استرجاعه، غير أنه واع حق المستولى عتبت له، معناه ضي

                                                           

 .165.ص 2017. مطبعة األمنية الرباط 2016التقرير السنوي لمحكمة النقض  - 1
 .626ص  2018محمد خيري. العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي. دار نشر المعرف طبعة  - 2

قرير . الت2010-1-1-3704في الملف المدني عدد  2012مارس  13صادر بتاريخ  1336قرار محكمة النقض عدد  - 3

 .173. م.س ص 2016السنوي لمحكمة النقض 

 منشور 2012-2-1-3329ملف مدني عدد  2013-07-02صدر بغرفتين بتاريخ  383-2قرار محكمة النقض عدد  - 4

 .174. ص 2016بالتقرير السنوي لمحكمة النقض 
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المقترف من سلفه يمكن مطالبته بذلك الحق داخل األربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو 

يحرم من الحق المقيد متى ثبتت ر سيء النية فيعامل بنقيض قصده وتغييره أو التشطيب عليه، أما الغي

 سوء نيته.

 لعديد منطرح ايمن خالل الجوالن في نظام التحفيظ العقاري، يتبين لنا جليا أن هذا النظام ال زال    

ية لى التنمسلب عتخل باستقرار المعامالت العقارية، مما ينعكس بالشاكل التي تزعزع األمن العقاري والم

نبغي ير أنه يية، غالحد من هذه اآلثار السلب زم من أجلافي هذا المجال، مما يستدعي التدخل التشريعي الح

المنشود هو  إنما، و ألياميال لن يتحقق يوما من االمجردة خة القانونية الكاملة، المثالية والتذكير بأن القاعد

شامل  ريعيريق إصالح تشالتقليص ما أمكن من الثغرات القانونية التي تؤسس لظاهرة االستيالء، عن ط

من  د لكلتدخل القضائي الفعال من جهة ثانية كل ذلك من أجل الضرب بيد من حديتعزيز المن جهة، و

 سولت له نفسه المساس بحق دستوري يرتبط وجود اإلنسان بوجوده أال و هو حق الملكية. 
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رجاع العقارات المستولى است

عليها بين نجاعة األنظمة 

الخاصة ومحدودية المقتضيات 

 العامة

 

: الفصل الثاني  
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العقارات الحبسية بين االستيالء  المبحث األول:

 واالسترجاع

ه ود حتى أنيود دائما أن يستحوذ بصورة مطلقة على كل ما يملك وليس لهذه الرغبة حد اإلنسان إن   

و هلوقف اا ال يخفى بيانه أن رف فيما يملك حتى بعد وفاته. ومميرغب في أن ينفذ إرادته في التص

طف ب بالعطيعور الإليه النفس أيضا من الش لهذه الرغبة الكامنة في نفس اإلنسانية وهذا ما تميلاستجابة 

 نحو اآلخر. 

لكي يتسنى لنا الوقوف على هذه  لنا من معرفة ماهية الوقف الذي نحن بصدد دراسته وكبداية ال بد   

العين حبس الثاني اصطالحي "و "والمنع الحبساألول لغوي وهو" له معنيان،إذن فلفظ الوقف ، المؤسسة

على وجه من أوجه البر، ويعني أن  التصدق بالمنفعة على الفقراء أوو ،عن تمليكها ألحد من العباد

المالجئ إلى جهة خيرية كالفقراء والمساجد، والمستشفيات، و التصدق بالمنفعة قد يكون من أول األمر

فإذا انقرضت الذرية يصرف الريع لجهة  ألوالده من بعده، ثم ا،كون الريع أوال للواقف ما دام حيوقد ي

 .1نها الواقف"يعي

وكما هو معلوم فإن مفهوم الوقف كان موضوع اهتمام الحضارة اإلسالمية منذ بدايتها وهو ما نحى    

 بفقهاء األمة إلى إمدادنا بجملة تعريفات للوقف، نورد من أهمها ما قاله الفقيه المالكي ابن عرفة أنه

 ."2"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك المالك ولو تقديرا

المنفعة تي ال تجتمع فيها ملكية الرقبة وفالوقف بناءا على ذلك هو سبب من أسباب الملكية الناقصة، ال   

ال اا تصبح معه األعيان الموقوفة ممنوعة من التداول الناقل للملكية حمم في يد واحدة وفي وقت واحد،

ا منفعة هذه ألعيان وثمرتها فإنها تكون لبعض الجهات الخيرية ذات النفع وماال بأي سبب من األسباب، أم

 . 3ا بهمتكون لبعض األفراد عونا لهم وبر العام أو الخاص، أو

قتة، س أصله بصفة مؤبدة أو مؤ"كل مال حب ولقد عرفته مدونة األوقاف في مادتها األولى بأنه   

القانون، ة ويتم إنشاؤه بعقد أو وصية أو بقوة إحسان عامة أو خاصو منفعته لفائدة جهة بروخصصت 

 با أو مشتركا".ويكون الوقف إما عاما أو معق

                                                           

 .7 ص منشورات الحلبي الحقوقية. التولية.أحكام الوقف و  سالم روضان الموسري. - 1

 .539. ص1993أبي عبد هللا محمد االنصاري الرصاع. شرح حدود بن عرفة. دار الغرب اإلسالمي. الطبعة األولى  -2 

و القانون الجزائري"وقف سيدي بنور نموذج".نشر  توثيق الوقف العقاري في الفقه اإلسالمي .عيسى بن محمد بوراس - 3

  .41ص . التراث.الطبعة األولى
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ال أو كون منقوأن ي ل، وكما هو معلوم فهذا األخير إماووجه الداللة فيما جاءت به المدونة أن الوقف ما   

خصوص جه الون إلى العقار انسجاما مع موضوع اإلشكالية، وعلى وتوجه دراستنا هذه سيك عقارا، ولعل

 العقارات الوقفية أو الحبسية.

ول بعض الفقهاء يجتمع فيه حق هللا وحق الغائب. فيه أن هذا النوع من العقارات كما يق ومما ال شك   

تباطا وثيقا األوقاف بمختلف أشكالها مرتبطة ار ،ام أي حق األمة ألنويقصد بحق هللا تعالى، الحق الع

ة، أو بشكل غير مباشر في األوقاف المعقبة، أو لعاما بشكل مباشر في األوقاف ابالمصلحة العامة، إم

 .وغير مباشر في األوقاف المشتركة بشكل مباشر

 . 1ا حق الغائب فيقصد به حق األجيال المستقبلية في االستفادة من الوقفأم

ى في مساعدة المحتاج في نطاق التكافل الوقفية تكتسي طابعا دينيا، يتجلوكنتيجة لذلك فاألمالك     

 ستمد الوقف مشروعيته من كتاب هللااالجتماعي، وتشّكل أحد أدوات اإلنفاق في مجال الخير العام. وقد ا

ا تُِحبُّونَ  ۞ 2، وفي اآلية حث وندب على اإلنفاق في  تعالى حيث قال۞ لَن تَنَالُوا اْلبرَّ َحتَّى تُنِفقُوا ِممَّ

سبيل هللا، وأيضا من السنة النبوية ما أورده اإلمامان البخاري و مسلم من حديث سيدنا عمر رضي هللا 

عنه عندما أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم يتأمره فيها، فقال » يا رسول ّللاه إنهي 

إن شئت حبهست أصلها  ؛أصبت أرضا بخيبر لم أصب مااله قطه أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال

 وتصدقت بها... «3.

ين ا لتأمامردا هقارات التي كانت تشّكل مووالمغرب على غرار البلدان العربية عرف هذا النوع من الع   

 صأت تتقلما بد تع بها الوقف سرعانالتي استمدها وكان يتملكن هذه القدسية و حاجات المجتمع المختلفة،

في  ن تغيرالديني وما نتج عنه مفي اآلونة األخيرة، نظرا لعدة اعتبارات، من أهّمها ضعف الوازع 

األمر  ر وهوغيولو كان عن طريق االعتداء على أمالك ال منظومة القيم، والسعي المفرط وراء التملّك،

 أطماع وتهافت الكثيرين. لذي جعل الوقف محط

ن م نطالقاابية، إذن وبعد هذه التوطئة المفاهيمية للوقف، سنحاول سبر أغوار التجربة الوقفية المغر   

ملية اء بعأسباب وطرق الوقاية من ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية )المطلب األول(، وانته

 استرجاعها )المطلب الثاني(. 

                                                           

الء يبإصدار االست "ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية "األسباب والحلول". عبد الرزاق أصبيحي.مداخلة بعنوان - 1

  .47ص منشورات مجلة الحقوق. على عقارات الغير واالسترجاع.

  .92سورة آل عمران.اآلية  - 2

 ر.النشو لطباعةالعربية ل دار النهضة "الوقف في الشريعة و القانون". يكن في كتابهذكره زهدي  حديث نبوي شريف. - 3

 .27ص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya92.html
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 سيةالوقاية من االستيالء على العقارات الحب المطلب األول:

ه من تتمتع ب م مارغ ظاهرة االستيالء على العقارات لم تسلم منها العقارات الحبسية مما ال شك فيه أن   

 صبح مالحظا مع مرور الزمن حيث إن ذويخصوصية في المجتمع اإلسالمي المغربي، وهذا ما أ

لنبيلة اقيم ال ن العقارات ضاربين عرض الحائط كلوع مفة جعلوا في مرمى أعينهم هذا النفوس الضعيالن

 ة.لحبسيامي على العقارات اد ألي ثغرة تمكنهم من الترها، مترصدين كل الترصالتي أنشأت من أجل

الء ة االستيظاهر قاية خير العالج"، على اعتبار أنوبداية دراستنا ستنطلق من المقولة المعروفة "الو   

بين من الغاص ع في بادئ األمر بحث سبل وقاية ما لم تطأه أيديالعقارات الحبسية تحتاج من المشرعلى 

لعقارات من ا ا ضاعلمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ممهذه العقارات، إلى جانب خلق عالج لهذه الظاهرة 

 الحبسية.

لظاهرة هذه الالتجليات األساسية تي  سنحاول كبداية طرح األسباب وومنه تتوضح خطة هذا المبحث ال   

 لفقرة األولى( وسبل الوقاية منها)الفقرة الثانية(.)ا

 االستيالء على العقارات الحبسية : تجليات ظاهرةالفرع األول

ن وع مالن لهذا ي قصور الحماية المدنيةإّن تجليات ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية تتمثل ف   

صين ن التحمالمؤطرة لها قاصرة على خلق نوع ت منذ القدم النصوص القانونية حيث أنها ظل ،العقارات

رات لعقالبيرية لهذه األخيرة درءا لها من أي اعتداء خارجي، وإلى جانب ذلك هشاشة المنظومة التد

 ة.الحبسية بصفة عام

 لحماية المدنية للعقارات الحبسيةالفقرة األولى: قصور ا

 ثم ا في كل من اإلثبات والحيازةمن المواضيع سنحاول حصره ى هذا القصور في مجموعةيتجل   

 حجية الشيء المقضي به )سبقية البت(.ات الحبسية بقاعدتي التطهير ومواجهة العقار

 الحيازةبالنسبة لإلثبات وأوال: 

المتطاولين على األصول الوقفية كانوا يجدون في القضاء المتشدد مع األوقاف في موضوع اإلثبات  إن   

هذا الموضوع أهم ما في دعاوى الوقف بالخصوص أمام قدم أغلب الوثائق التي ، حيث كان 1خير سند لهم

                                                           

جماعي مؤلف المقال منشور بال "األسباب والحلول". ستيالء على العقارات الوقفيةعبد الرزاق أصبيحي. ظاهرة اال -1

 .45 ص .2008طبعة المعارف الجديدةم منشورات مجلة الحقوق. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير و االسترجاع.
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تتضمن أمالكا أو حقوقا حبسية، في واقع يشهد لألسف تنامي واستفحال ظاهرة االعتداء على األمالك 

 الوقفية.

جعل يا كان ممكيفية إثبات األمالك الوقفية، ن لم تكن هناك مقتضيات تشريعية تبيوكما هو معلوم     

 هيرالقضاة ملزمين بالرجوع إلى القواعد الفقهية، وذلك بموجب اإلحالة المنصوص عليها في ظ

الذي عينية، وبمدونة الحقوق الق على العقارات المحفظة قبل نسخه المحدد للتشريع المطب 1915يونيو02

تي المية الالعوائد اإلستبقى االحباس خاضعة للقوانين و الضوابط الخاصة و على أنّه " 75فصله  نص

مع  قهية ولوالف اآلراء هاء لم يحل المشكل،على اعتبار أنالرجوع إلى ما قرره الفق غير أن تجري عليها"،

 ن:تجاهيحصرها في المذهب المالكي)المذهب الرسمي للبالد(، اختلفت في موضوع إثبات الوقف إلى ا

 وطه لمستوفي لجميع شررسم التحبيس ا وسائل اإلثبات ال يقبل لذلك إال في اتجاه متشدد

تبرعات ي الحة فالتوثيقية، وفي هذا االتجاه يقول الفقيه التسولي "اإلشهاد شرط صالموضوعية و

اد وال يختص اإلشه ما كان من غير عوض كالتوكيل والضمان ونحوهما، من حيث هي وفي كل

وبناءا  ادر"،الكبير كما قد يتب بالتبرع على الصغير فقط إذ ال معنى لكونه شرط في الصغير دون

جود وصبح ييه صغيرا، س علذي يؤكد أال تعلق لإلشهاد على الحبس بكونه المحبعلى هذا القول ال

يره في بغ تدن اإلشهاد على الحبس، إذ ال يعمرهونا بوجود عقد التحبيس الذي يتضم الوقف العام

  الحكم بالحبس.

 إثبات الوقف وعدم االقتصار على رسم التحبيس مراعاة يأخذ بالمرونة وتيسير  غير مشدد وإتجاه

 .1للطبيعة الخاصة للوقف

تجاهين، اورها حيث خلقت بد ولعل هذه االزدواجية في اآلراء الفقهية لم يسلم منها القضاء المغربي،   

ة مباشر يرغصورة اتجاه ساهم بو اتجاه رادع لعمليات االعتداء على هذه األمالك بتيسيره لوسائل اإلثبات،

رد لرباط أواف بافي تنامي ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية، ونمثل لذلك بقرارين لمحكمة االستئن

 وقائعهما الدكتور عبد الرزاق أصبيحي موضحا تشدد القضاء في مسألة اإلثبات:

لمتعلقة ففي النازلة ا: 12-2006-197ملف رقم  0820-05-22الصادر بتاريخ  77القرار األول رقم  -

الحبسية، معتبرة في دفوعاتها  بالقرار أدلت األوقاف إلثبات ملكية الوقف لألرض المتنازع عليها بالحوالة

ويعتبر  عى فيها ملك ألحباس سال بإجماع الجيران،ى حجة من الرسوم المدلى بها وأن القطعة المدها أقوأن

ضها، واحتياطيا إجراء خبرة واالنتقال تعر يا التصريح بصحةتصدنها مقبرة، ملتمسة إلغاء الحكم وجزء م

                                                           

منشورات وزارة  ة بالمغرب.الحماية المدنية لألوقاف العام انظر لمزيد من التوسع أطروحة عبد الرزاق أصبيحي. - 1

  .109ص الرباط. مطبعة األمينة.األوقاف. 
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إلى عين المكان. ولخصت محكمة االستئناف هذه الدفوعات بالقول بان المستأنفة وزارة األوقاف في 

شخص ممثلها القانوني، ركزت استئنافها في حيازتها للعقار المدعى فيه باعتباره مقبرة بناء على رسم 

ناف لم لكن محكمة االستئ ي الرسوم المدلى بها من طالبي التحفيظ.تحبيس أقدم تاريخا بالمقارنة مع باق

 دت الحكم االبتدائي الصادر ضد األوقاف معللة قرارها بما يلي:تقتنع بهذه الدفوعات، وأي

 الطوربحيث تأكد للمحكمة من دراسة وثائق الملف سيما تقرير الخبير محمد الرحموني المنجز    

لتحبيس رقم رسم ا لرسوم إلى أنبعد انتقاله لعين المكان وتطبيق ا 2005-11-1االبتدائي والمؤرخ في 

يظ ، بخالف رسوم طالبي التحف20-30و 24-20و 7-20ال ينطبق على العقارات ذات المطالب  123

 السكن.ة بوضع اليد المتمثل في البناء والمعزز

ن ملدعوى الها وجه القضاء في ن اينة المحكمة غير الزم طالما تبيمعوحيث إن طلب خبرة مضادة و   

ق لك بتطبيذيدي ولشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقتضيات األمر التمهطبقا ل ابتدائياالخبرة المنجزة 

 رسوم الطرفين.

لعقار الى ع انطباقهماوحيث إن إعمال قواعد الترجيح بين الحجج المجمع عليها فقها يستلزم بداية    

 المستأنفة م الرس عمال القواعد المذكورة طالما أننازلة الحال ال مجال إل ه فيالمدعى فيه، والحال أن

 يتعلق بالمطالب المتعرض عليها من طرفها.

 اعتبروهذا القرار  :1403-2011-87ملف رقم  2012-06-07الصادر بتاريخ  69القرار الثاني رقم  -

 1أن وصوالت الكراء من صنع األوقاف، وبالتالي ال يمكن قبولها إلثبات حيازتها لمحل النزاع.

لجهة اعجيز كان يساهم هذا االتجاه القضائي في ت ن األخيرين نموذج يوضح إلى أي حدوفي القراري   

ثبات اإل في الوصية على الوقف، وتبعا لذلك فإن الوسائل األخرى غير رسم التحبيس تبقى غير مجدية

 ات.ومن قبيلها الحوالة الحبسية وشهادة السماع والشهادة اللفيفية وغيرها من وسائل اإلثب

الحيازة فمن المعلوم أن هذه األخيرة إذا كانت طويلة األمد غير المنازع فيها تعتبر قرينة  أما فيما يخص   

من ذلك فالعقارات الحبسية كانت في بعض األحيان  وانطالقا، الكتسابهاعلى الملكية، وبالتالي سببا 

 س عليها وذلك راجع إلى "أن القضاء لم يكن دائما في صفالحيازة من قبل غير الجهة المحب موضوع

بل كان جانب  الحبس ال يحاز عليه،األوقاف، حيث  لم تكن هنالك مقتضيات تلزم القضاة بإعمال قاعدة 

)األحباس( يحاز عليها أيضا"،  حاكم الموضوع يعتبر أن األوقافمن القضاء وال سيما على مستوى م

                                                           

الملكية العقارية من خالل في الندوة السادسة حول حماية  صبيحي.وردهما وعلق عليها عبد الرزاق أالقرارين أ -1

العدد  .""دور محكمة االستئناف في حماية الملكية العقارية تحت عنوان قرارات محكمة االستئناف بالرباط.
 .46ص .2013السادس
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"حيث إن مايلي  1979/08/30بتاريخ  378عددالقصر الكبير ابتدائيةوهذا ما جاء في إحدى حيثيات حكم 

بعد إثبات  ه ال يثبت لمدعيه إالمن شروط صحة الحبس حسبما نص عليها الفقهاء المعتمدون أن

سه يوم التحبيس وتعيين الملك الحبسي بالحيازة له على ما تصلح فيه ما حبالتحبيس وملكية المحبس ل

 ا اكتفي بمجرد حوالة األحباس فال يقضى بالحبس،فإذا لم يقع اإلثبات وفق ما بين أعاله وإنم الحيازة...

ذا لم ينص على الحوز للشيء أن رسم الحبس إ الفقهاء نص بل أي حوالة الحبس وال تعتبر وحدها

ذلك بين أن يكون المحبس ال فرق في  س عليه فال يعمل الحبس...وكان الشيء بيد غير المحب المحبس

 1ا، لكون الحبس يحاز عليه أيضا."حبسا عاما كما في النازلة أو خاص

خضع لها تلتي ة اامل مع الوقف بنفس القواعد العامهذا التوجه القضائي كان يتع إضافة إلى ذلك فإن   

لملك في جود الك بالنسبة لحيازة إدارة األوقاف للعقارات الحبسية، إذ كان يشترط وباقي األمالك، وذ

يه نوع فذلك  ء وعلنية وخلو من االلتباس، ولعلحيازة األوقاف وتوفر هذه الحيازة على شروطها من هدو

 من التعجيز بالنسبة إلدارة األوقاف.

يه من ك البد فة ولذلبالنسبة لهذا التوجه فإن الوقف تبرع وهو من التصرفات الناقلة للملكي القول خالصة   

 اليقين، إذ الحبس يحاز عليه أيضا.

 بالنسبة لمواجهة الوقف بقاعدتي التطهير وحجية الشيء المقضي بهثانيا: 

 )سبقية البت(:

هير التط من أهم مظاهر التعجيز التي كانت تواجه األوقاف في مجال التحفيظ العقاري قاعدة إن   

فيظ عقار تح من ظهير التحفيظ العقاري والتي تقتضي بأنه متى تم 62و 1المنصوص عليها في الفصلين 

ريق طكتسب صبغة نهائية، وال يعترف بأي حق لم يدل به عن ما فإن الرسم العقاري المؤسس له ي

ء عليه عتدااال جل المحددة لذلك، وال يلتفت ألي حق تمض خالل جريان مسطرة التحفيظ، داخل األالتعر

 ولو وقع ذلك نتيجة التدليس.

ة وهي وزار) وصيةه في العديد من الحاالت لم يصل أمر التحبيس إلى الجهة الولقد "أثبتت التجربة بأن   

هم إلى عض منلة نشوب نزاع بين األغيار عن الوقف، فيعمد الب في حااألوقاف والشؤون اإلسالمية( إال

 بسية.اه في بعض األحيان بالوثائق المثبتة للحالمذكورة بأمر التحبيس مرفقا إي إخبار الجهة

                                                           

مطبعة  منشورات وزارة األوقاف. بالمغرب.الحماية المدنية لألوقاف العامة صبيحي في أقرار أورده عبد الرزاق  - 1

  .116األمينة.ص
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ن جريا ه في بعض الحاالت قد تغفل اإلدارة الوصية على الوقف عن تقديم تعرضها خاللوكما أن   

 سمية.ة الرثرة األشغال اإلدارية، وعدم اإلطالع المستمر على الجريدمسطرة التحفيظ باسم الغير لك

إضافة إلى هذا وذاك، فقد يقدم الغير العقار في مطلب التحفيظ باسم مغاير عن االسم الذي يعرف به    

ة تلك التي تقترن بسوء النية من الحاالت التي ال تقع حصرا خاصالحبس عند اإلدارة، إلى غيرها 

 .1والزور"

 تجاهين:اإلى  القضاء المغربي تفرق ثناء الوقف من قاعدة التطهير فإنوأمام عدم صراحة النّص باست   

ستندا مطهير ح مقتضيات الفقه اإلسالمي وبالتالي يقرر عدم إخضاع الوقف لقاعدة التيرج إتجاه ◄

ان تان كلال"الحبس يحوز وال يحاز عليه"، ال تعجيز في الحبس" و" في ذلك لقاعدتين فقهيتين

مطبق على العقارات المحفظة( )ال 1915يونيو//02من الظهير 75الفصل  يحيل عليهما

 تجري األحباس تبقى خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد اإلسالمية التي على"أن

 عليها".

احترام الدعائم األساس لهذا  ينتصر ألحكام التحفيظ العقاري ويقول بضرورة واتجاه آخر ◄

ة مستندا في ذلك على التطبيق الحرفي ألحكامه ضاربا بعرض الحائط اإلحالة الضمني ظامالن

التطهير دفعت  البعض أمام صراحة الفصلين المؤصلين لقاعدة ألحكام الفقه اإلسالمي، بل "إن

خرقا للقانون ال  ء الحبس من األثر التطهيري أو أي استثناء آخر يعداستثنا بهم إلى القول بأن

مؤدى هذا االنقسام هو ما كان يجعل في بعض األحيان العقارات الحبسية  عل. ول2"مبّرر له

فع بمشروعية الرسم ء، ويجد فيه أصحاب النوايا السيئة خير سند لهم للدعرضة لالستيال

 العقاري في مواجهة األوقاف.

وإلى جانب قاعدة التطهير في مجال التحفيظ العقاري، كان من بين المظاهر التي تساهم بطريقة غير    

جال القضائي، ونمثل في الم حجية الشيء المقضي بهمباشرة في االستيالء على العقارات الحبسية قاعدة 

ألشكال يكون على الجهة شكل من ا امي الغير على الحبس و إدعاء تملكه بأيه في حالة ترلصورة ذلك أن

ار األوقاف عن البحث في أرشيف د نظالوصية مواجهته لتفنيد مزاعمه، والحالة هذه "إن تقاعس أح

بعد أن يصير الحكم نهائي  صدر حكم في غير صالح األوقاف، ثمالنظارة عن الحجج المثبتة للحبس، قد ي

                                                           

مجلة القضاء  .2بإصدار األمالك الوقفية الجزء استثناء األوقاف من األثر التطهيري للرسم العقاري. أشرف جنوي. - 1

 .188ص المدني.

النظام القانوني  تعليق على قرار المجلس األعلى. حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف. عبد الرزاق أصبيحي. - 2

 .66ص .1ج لألمالك الوقفية.
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ففي هذه الحالة لم يكن مقبوال إعادة  ،بتةاظر أو ناظر جديد أكثر حرصا على الوثيقة المثيعثر نفس الن

 .1النظر في القضية للسبق الفصل فيها"

فعات، أراد بها المشرع أن يضع حدا للمنازعة و"حجية الشيء المقضي به هذه قاعدة من قواعد المرا   

، وفي هذا 2 بسلوك الطرق التي شرعها المشرع للطعن في األحكام"فال يمكن نقضها إال ،نفي أمر معي

الباب كانت الجهة الوصية تلجأ إلى الطعن بإعادة النظر لمحاولة تدارك ما فاتها مستندة في ذلك على 

إذا لم يقع " من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها 402الفصل الحالة السابعة المنصوص عليها في 

 دائما  لم يكن القضاء غير أن ،الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارة عمومية أو حقوق قاصرين"، " 

 أنها سالمية وإن كانت إدارة عمومية إالعلى اعتبار أن وزارة األوقاف والشؤون اإل يقتنع بهذا الدفع

 .3تشرف على األوقاف باعتبارها ناظرة عليها ال باعتبارها صاحبة الحق فيها"

لشيء جية اوبمنطق الحال كانت العقارات الحبسية تقع عرضة لالستيالء عند لجوء الغير للدفع بح   

 ة على ماون حجاألحكام التي يصدرها هذا األخير تك دهم في ذلك القضاء على اعتبار أنالمقضي به ليسان

 الخصوم نأاعدة ى هذه الققيقة، ويترتب علبمعنى أن ما جاء في هذه األحكام يعتبر مطابقا للح فصلت فيه،

 زاع الذي سبق الفصل فيه.لتجاء إلى القضاء في شأن نفس النيمتنع عليهم أن يعاودوا اال

 تدبيرية للعقارات الحبسيةالفقرة الثانية: ضعف المنظومة ال 

 لك تأثيران لذكاإلشكاالت المعاصرة، وقد  في أي قطاع من القطاعات من أهم لطالما كان سوء التدبير   

 على العقارات الحبسية  من خالل  عدم ضبط رصيدها وإهماله.

 عدم ضبط الرصيد الحبسيأوال: 

أهم مشكل كان يواجه وزارة األوقاف في أدائها لمهمتها المتمثلة باألساس في حماية األمالك الحبسية  إن   

وع من تتبع هذا الني، ويقصد بذلك غياب آلية جرد تمكن وزارة األوقاف من هو عدم ضبط الرصيد الحبس

نها من مراقبتها بل أكثر من من االستغالل غير المشروع، وتمك نوع األمالك لتسهر على حمايتها من أي

ا يعود بالسلب أعداد كبيرة من هذه العقارات مم ذلك الخروج بها من حالة الركود والجمود التي تعرفها

                                                           

رات الء على عقابإصدار االستي "األسباب والحلول". ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية عبد الرزاق أصبيحي. - 1

  .5ص .2018مطبعة المعارف الجديدة. منشورات مجلة الحقوق. الغير و االسترجاع.

 .3طات.جس مكتبة الرشاد. منشورات الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي. عبد الكريم شهبون. - 2
  .451ص

ماعي لمؤلف الجمقال منشور با "األسباب والحلول". ستيالء على العقارات الوقفيةعبد الرزاق أصبيحي. ظاهرة اال - 3

 .51صم س.  ظاهرة االستيالء على عقارات الغير و االسترجاع.
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راقبة واإلحصاء الدقيق لألمالك الحبسية سيؤدي غياب الم في المجال العقاري، وال يخفى أن على التنمية

ه وفي سيما إذا استحضرنا أن ،بها إلى الضياع ويجعل منها طعما سهال للمستولين على عقارات الغير

د لهذا القطاع، وأصبحت بعض المافيا تترصاآلونة األخيرة أصبح هناك نوع من الجريمة المنظمة في هذا 

غاياتها خيرة أمام جشع هؤالء غير مبالين الستيالء عليها، فتضيع هذه األالنوع من العقارات في محاولة ل

النبيلة في المجتمع ومنتهكين حرمتها الجليلة، فيعتدون على أمالك حضنتها الشريعة قبل القانون، وأمام 

إشكاال كبيرا  غياب آليات متماسكة تهدف باألساس لجعل هذه العقارات أكثر حماية، فاألمر أصبح يثير

ة بإثبات الطبيعة الحبسية للعقار الذي عقدة يبقى معها مطالبا غير ما مرظار مهمة مويجعل من مهمة الن

ه لية تساهم في ضبطها، وال يخفى أنيكون تحت إشرافه، وهو األمر الذي كان باإلمكان تجاوزه بوضع آ

الغاية المنشودة  ل بلوغومع التطور التكنولوجي وتوظيف التقنيات الحديثة في اإلدارة والتدبير سيسه

اعتداء محتمل وتمّكن من إشاعة طبيعتها  ن أيعد هذه العقارات، وتنأى بها ال في رصويساهم بشكل فع

االحترام لها ليساهموا بدورهم في سلسلة حمايتها يتولد في نفوسهم شيء من الوقار والحبسية بين الناس ل

تحرك مشبوه قد يمس بهذه  تيحت فرصة ذلك عن أيطاولين عليها عن طريق التبليغ كلما أمن بطش المت

 العقارات.

 لذي غابتاوصية الوضع الراهن لهذه العقارات يتسم بنوع من الالمباالة من الوزارة ال وقبل ذلك فإن   

يان من األح كثير فلم يتحقق بذلك في ،ها التخمين في اعتبار العقار حبسي من عدمهمعه المراقبة ليحل محل

ن على لمهيمولعّل ذلك راجع للواقع العملي ا ،التدخل الحمائي الذي من شأنه صون العقارات الحبسية

لن يف المعقالتوظ إن لم نقل عدم راثاالكتي يطلع بنوع من عدم غالبية القطاعات التدبيرية في المغرب الذ

ر لذوي انتصا في المكان المناسب الشيء الذي يعطي ال محالة خطوةلإلمكانيات المتاحة لهذه القطاعات 

 مي. النيات السيئة الستغالل العقارات الحبسية وسلبها وظيفتها الجليلة في مجتمعنا اإلسال

 رات الحبسيةرصيد العقاإهمال ثانيا: 

"إّن الواقع العملي في تدبير العقارات الحبسية يشهد بتعطيل استغالل عدد كبير منها سواء في المدن أو    

البوادي بسبب مجموعة من االعتبارات أحيانا لخرابها أو عدم صيانتها أو هالكها أو عدم اإلقبال عليها أو 

 حتى عدم العلم بحبسيتها.

ع لهذه العقارات وبسط أهم األسباب التي تشجع مافيا العقار إلى التطل ا يعتبر منولعّل عدم االستغالل هذ   
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 أو التقدم بمطالب لتحفيظها بناءيدها إليها في غفلة من الجهة الوصية بإعداد ملكيات ولفيفيات مزورة لها 

 1على سندات غير سليمة وغير مطابقة سواء في المدن أو البوادي."

ر دم، وعاصذ القما كان له ضرب منمال ليس وليد اآلونة األخيرة وإنههذا اإل ى بيانه أنومما ال يخف   

 ندما تمّ عنسية من أهمها في "عهد الحماية الفر اقبت على المملكة المغربية، ولعلمختلف الحقب التي تع

وقاف دة األإحداث قسم أو مصلحة ببنيقة األحباس سميت "مراقبة األحباس" التي كانت مهمتها هي مساع

فيدها ة التي تلحديثاة وتجعلها على علم باألساليب قة األحباس بباقي اإلدارات العامفنية، وربط بني مساعدة

تي لها ور الفي إدارة األحباس اإلسالمية وأن تكون صلة وصل بينها وبين اإلدارات الفرنسية في األم

ارة بحت هي اإلدعالقة باألحباس. لكن سرعان ما تجاوزت هذه األخيرة مهمتها المحصورة حتى أص

أصبح  تىية حفي عهدتها إهمال مجموعة من المدارس العلم الحقيقية لألوقاف اإلسالمية ليتمالمركزية 

اجد ى المسكما امتد هذا اإلهمال إل الخراب كمدارس مراكش ومدارس مكناس.أكثرها معرضا لالنهيار و

 في المدن وذلك بعدة طرق:

بأبخس ها ولما هو غير مناسب  ختاريوإن فرشت  ة طويلة، وحتى بعد مضي مدالمساجد إال ال تفرش -   

 األثمان.

االستجابة المياه، فلم تكن تهتم إلصالحها وفي فصل الشتاء تعرض المساجد لكثير من األخطار بفعل  -   

ضت لالندثار مجموعة من المساجد في جهات مختلفة تعر ت المرفوعة لها بشأن ذلك، كما أنللشكايا

يكون شكل من أشكال اإلهمال  . ولعل ما ذكرناه ال ينفك2ومع ذلك لم يتم تجديد بنائها وعمارتها"السقوط و

التي لطالما لحقت األمالك الحبسية وال تزال، وإذا ما تجاوزنا ذلك "فمشاكل التسيير المركزي للوقف العام 

سلبا في أداء  رار انعكستمركزية الق همال بحيث إنفي ظل اإلدارة الحكومية كان له نصيب من هذا اإل

ية األموال االستثمارية لألوقاف من قبل اإلدارة المركزية تجعل اإلدارات اإلقليم الوقف ألدواره ألن

الفعالية يمنع من استجابة الوقف بالسرعة و بصالحيات قليلة، الشيء الذي )نظارات األوقاف( ال تتمتع إال

، ناهيك عن مساوئ النظر الفردي وما اقترن به من 3ي"لجيات الملحة على الصعيد المحالمطلوبين للحا

ظار في أحيان كثيرة كثير من الن راثاكتل الزمن ورسخت في األذهان عدم سمعة تراكمت مع طو

 بمصلحة الوقف أو الحرص عليه والتعامل معه معاملة المال الذي ال صاحب له.

                                                           

منشورة  مداخلة ئية.النجاعة القضاو الحماية القانونيةظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية بين  عناني.النمحمد  - 1

 .60ص ة.مجلة المنازعات والنظم اإلجرائي ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب والحلول.بمؤلف جماعي 

الشؤون اف وشورات وزارة األوقمن األحباس اإلسالمية بالمغرب. محمد المكي الناصري. انظر لمزيد من التوسع. - 2

  وما يليه... 28ص سالمية.اإل

 ة.ن اإلسالميمنشورات وزارة األوقاف والشؤو الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب. عبد الرزا ق أصبيحي. - 3

 .51ص مطبعة األمينة الرباط.
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 أسبابكوعموما فسواء من حيث ضعف وقصور الحماية المدنية أو المنظومة التدبيرية لألوقاف     

قي األخالو لدينييمكن إنكار ضعف الوازع ا ه الستيالء على العقارات الحبسية إال أنالستفحال ظاهرة اال

ان ما كك كلن ذلالعكس م لظاهرة إذ  علىلدى بعض الفئات المجتمعية الذي يبقى له الدور الكبير في هذه ا

 .نواجه هذا اإلشكال كنتيجة حتمية لذلكفإننا لن  قدسية هذه العقاراتهناك وعي بقيمة  و

 بسيةالفرع الثاني: سبل الوقاية من االستيالء على العقارات الح       

 غربي،الم قاريتماشيا مع الحركة الوقائية من ظاهرة االستيالء التي بسطت أجنحتها على الواقع الع   

انب الجو د وتقييم لمختلفواستجابة لمجموعة من التوصيات التي كان الهدف األساسي لها محاولة جر

 الوقاية لسليماخلق مجموعة من اآلليات التي من شأنها إن طبقت التطبيق  التي أدت لتطور الظاهرة ، تم

ة من جموعإشراك م من خاللها مالحبسية وتشكيل حماية قبلية لها، وقد ت من االعتداء على العقارات

ي فقاري في مجال تخصصه لتحقيق الهدف األسمى المشترك بينها أال وهو تحقيق أمن ع الفعاليات كل

 المنظومة الوقفية.

 ط الرصيد الحبسي والمحافظة عليهالفقرة األولى: ضب 

الء على عملية ضبط الرصيد الحبسي تعتبر من أهم اآلليات المساهمة في الحماية من االستي إن   

 ضبط هذه تكمن في إجراء إحصاء عامعملية ال العقارات الحبسية إلى حد كبير، ومما ال شك فيه أن

همة يمكن وشامل للعقارات الحبسية، ويمكن اعتبار تجربة إحصاء األوقاف في بداية عهد الحماية تجربة م

آنذاك إحداث لجان على مستوى المملكة لم تقتصر مهمتها على  ستلهامها في وقتنا الحاضر حيث تما

الظهير الشريف المؤرخ في فاتح البحث على األمالك الوقفية فقط وإنّما تقويمها أيضا وقد تّم ذلك بموجب 

 1ن األمالك الوقفية وتقويمها.ق بتكوين لجان للبحث عالمتعل (1912دجنبر//11محرم الهجري)الموافق 

استلهام هذه التجربة في اآلونة األخيرة، حيث أقدمت وزارة األوقاف  ارة إليه أنه تمجدر اإلشتومما    

دا على ما هو مسجل بكنانيش اعتما 2013على إجراء إحصاء دقيق لجميع األمالك الحضرية خالل سنة 

ر عددها اإلجمالي آنذاك عدد الحقيقي لهذه األمالك حيث قدعشر ضلعا التي تعتبر المرجع الرئيس لل ياالثن

ويعتبر هذا اإلحصاء من أهم المنجزات التي  ملكا موزعة على مختلف مدن المملكة. 52879بما يعادل 

                                                           

جماعي لمؤلف المقال منشور با "األسباب والحلول". ستيالء على العقارات الوقفيةعبد الرزاق أصبيحي. ظاهرة اال - 1

 .58صم س. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير و االسترجاع.
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حققتها الوزارة حيث أصبح بنكا للمعطيات يتم الرجوع إليه عند الحاجة ومؤشرا حيويا وإستراتيجيا 

 .1عقاري الحبسي الحضري في المستقبللسياسة تدبير الرصيد ال

، ففي نفس االتجاه عمدت هذه األخيرة إلى تمديد هذه التجربة إلى األوقاف لم تقف عند هذا الحدووزارة    

والذي كان الهدف منه  2016وكان خير مثال على ذلك اإلحصاء الذي قامت به سنة  ،األحباس المعقبة

االستشرافية لألحباس المعقبة واإلسهام في تنميتها وفق مخططات حاطة بمختلف الجوانب التشخيصية واإل

ه تصنيف هذه في حيث تم إستراتيجية محكمة، وقد كان اإلحصاء مبنيا على الوثائق المتوفرة بأرشيفها،

وقد أسفرت هذه العملية على النتائج  أخرى في طور التصفية وأخرى رائجة.األحباس إلى مصفاة و

 :2اآلتية

 

 

 

 
 

 

 

 األحباس  عدد

 المعقبة
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 ٪ 12.09 مصفاة

 ٪ 87.91 التزال رائجة

 المحور الرابع عدد األحباس المشتركة

 عدد األحباس التي تم الرجوع عن حبسيتها 

 بأحكام قضائية
5 

 

ها من إخراجوأن هذا وذاك يصبان في نفس االتجاه أال وهو حماية العقارات الحبسية  وخالصة القول   

سيئة لنيات الاذوي  دائرة الركود، وإشراكها في سلسلة التنمية المسّطرة في شتّى المجاالت مّما يدرأ عنها

 المتربصين لهفوات اإلدارة إن تدبيريا وإن رقابيا.

يع التشجملكية العقارات غير المحفظة و الرقابة على رسوم الفقرة الثانية:

 على التحفيظ العقاري

دبيرية الالت التال زالت من أهم الوسائل التي تساعد على تجاوز مجموعة من االختإن الرقابة كانت و    

في   لمشرعل الدءوبو الثغرات التشريعية، وتشكل نوعا من اليقظة والحرص من شأنهما أن يزكيا العمل 

 العقاري في المغرب. تحقيق األمن

                                                           

. على الساعة 16/04/2018تاريخ اإلطالع   http://www.habous.gov.ma 2013منجزات األوقاف  نشرة - 1

22:25.  

. على الساعة 16/04/2018تاريخ اإلطالع   us.gov.mahttp://www.habo 2013منجزات األوقاف  نشرة - 2

22:25. 
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 1الرقابة على عمليات إعداد رسوم ملكية العقارات غير المحفظةأوال: 

خرى، رية األمن األنظمة العقاالمغرب يعرف نظام العقارات غير المحفظة إلى جانب مجموعة  بما أن   

ة راقبوم طلبات إقامة ملكيات على هذه العقارات تعتبر من بين أهم المؤسسات التي يجب ضبط فإن

سيلة و أو أي بوتيةالعقارات كونها ال تتوفر على أي وثيقة ث ه من المفترض في هذهعملياتها على اعتبار أن

داد ات إعلمعرفة طبيعة العقار من حيث الجهة المالكة له، لهذا األساس كان على المشرع ضبط عملي

 لخاصةابيعة بعض األمالك ذات الط رسوم ملكيات عليها لما في ذلك من حماية قبلية تجنب الترامي على

وع ية موضغابوية وأراضي ساللية إلى جانب العقارات الحبسوغيرها من أمالك مخزنية و من أمالك الدولة،)

 دراستنا(.

ق بتطبيق المتعل 2.08.378 رقم 2عليه المرسوم أن ضبط هذه العملية يظهر فيما نصومن المعلوم    

يتعين على العدل عند تلقي حيث جاء فيها " 18مادته المتعلّق بخطة العدالة في  16.03أحكام القانون رقم 

الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات الالزمة، وإذا تعلهق  األمر بعقار غير 

محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو 

والهدف من هذه المقتضيات  هو حماية األمالك المشار إليها  بسيا و ليس من أمالك الدولة وغيرها". ح

شهادة متعلقة بعقار  ، وذلك بتأكد العدل قبل تلقيه أيمن التصرفات غير المشروعة أعاله بما فيها الحبسية

سية بواسطة شهادة إدارية غير محفظ من كون العقار موضوع الشهادة المطلوبة ليس من العقارات الحب

صادرة عن السلطة المحلية باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا لتسليمها بعد التنسيق مع نظارة األوقاف التي 

الصادرة  3(2س 50)عدديقع بدائرة نفوذها العقار وفق الشروط والكيفيات المقررة في الدورية المشتركة

ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عن كل من وزير الداخلية  17/12/2012بتاريخ 

قتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء والمندوب السامي ووزير اال

 محاربة التصحر.للمياه والغابات و

غة نفي الصبي تلتوبعد سلوك طالب الشهادة لهذه اإلجراءات تسلمه السلطة المحلية الشهادة اإلدارية ا   

 الحبسية عن العقار وترسل نسخة منها لكل الجهات اإلدارية المعنية.

                                                           

ة منشورة مداخل ئية.النجاعة القضاالحبسية بين الحماية القانونية وظاهرة االستيالء على العقارات  عناني.محمد الن - 1

 .63صم س.  مجلة المنازعات و النظم اإلجرائية.بالمؤلف الجماعي 

  .(2008)فاتح ديسمبر  الموافق 1429ذو الحجة  2الصادرة بتاريخ  5687 منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 2

ي فة "دراسة ت الملكيأثره على حق الملكية العقارية من خالل رسم إثباسليمان أدخول. التوثيق العدلي و انظر األستاذ - 3

  .442 ص الطبعة األولى. مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي"ضوء التوثيق العدلي و
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 ثيقة غيروعتبر اضي التوثيق يالرسم العدلي غير المخاطب عليه من قبل ق ومما تجدر اإلشارة إليه أن   

ي لقاضي برقاا الدور الا األخير عليه، ومن هنا يظهر جلي بخطاب هذتامة وال يأخذ الصفة الرسمية إال

لى عطبته التوثيق على عملية إعداد ملكيات على العقارات غير المحفظة حيث يتعين عليه أثناء مخا

لصبغة لافي نت اإلدارية المسلمة ومضمونها الالرسوم التأكد من اإلشارة الصريحة إلى مراجع الشهادا

 ة وغيرهالحبسياطا للعقارات االحبسية تحت طائلة عدم المخاطبة على كل رسم يفتقر لهذه اإلشارة، احتي

يهد التق وحرصا على" من العقارات المعنية وقد أكدت ذلك الدورية المشتركة حيث جاء فيها على أنه

لتوثيق ين بابمضمون الشهادة اإلدارية المسلمة من السلطة المحلية يتعين على السادة القضاة المكلف

دات الشهابرية المذكورة  ومراجعها بصفة كاملة حث السادة العدول على تدوين محتوى الشهادة اإلدا

 العدلية المتعلقة بالعقار غير المحفظ".

 1التشجيع على تحفيظ العقارات الحبسيةثانيا: 

 ما ينطوييدة لالملك الوقفي موضوع التحفيظ العقاري يشهد بعد انطالقه في هذا النظام والدة جد إن   

  عليه هذا األخير من فوائد نورد منها على سبيل المثال ال الحصر مايلي:

 تعامل ع التشجيلكية العقارية بصفة دائمة ومستمرة، وهذه وسيلة لتحريك الملكية واستقرار الم

 فيها.

 ظة . من النزاعات التي تثور بحدة في العقارات غير المحف التخفيف 

من  يظهاع على تحفه األسباب وغيرها ووعيا من المشرع بطبيعة العقارات الحبسية، شجونظرا لهذ   

 تي:بها هذا النوع من العقارات، يمكن إجمالها في اآل ل مجموعة من االمتيازات التي خصخال

 في فقرته الثانية  1384مضان ر 29المؤرخ في  2.65.008م الفصل األول من المرسوم رق نص

عه بإيعاز من وزير األوقاف أو نظار عقار حبسي كيفما كان موق يمكن أن يطلب تحفيظ أي أنّه "

 .2ض إليهم في هذا الصدد"األوقاف المفو

  الشريف إعفاء إدارة األوقاف من صوائر تحفيظ األوقاف العاّمة، وفي هذا الصدد صدر الظهير

والذي تعفى بموجبه من أداءات المحافظة على األمالك العقارية مسطرات تحفيظ   1.62.102رقم 

 15ابع من الفصل خالفا للمقطع الربعض األمالك الحبسية، حيث جاء في فصله الفريد ما يلي "

                                                           

انظر في ذلك برنامج وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لتعميم التحفيظ العقاري على األمالك الحبسية. لألستاذة  - 1

 .379ص .50ع منشور بالمجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن. بلقيس أحرازم.
 14.07ضوء مستجدات القانون رقم "دراسة في  خصوصيات التحفيظ العقاري لألمالك الوقفية زكريا ء العماري. - 2

 .26عدد منشور بدفاتر محكمة النقض. مساهمة ضمن الندوة الوطنية لألمن العقاري. ومقتضيات مدونة األوقاف.

 .111ص
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غشت  12) الموافق ل 1331رمضان  9من الظهير الشهريف المشار إليه أعاله المؤرخ في 

 1333رجب  21أعاله و المؤرخ في  ري المشار إليهان القرار الوزم 52( وللفصل 1912

ناء الحبس العائلي التي تحفيظ األمالك الحبسية باستث ةمسطر ( فإن1915يونيو  4)الموافق ل 

وفي نفس الّسياق ، 1ظار إجرائها بعد موافقة وزير األحباس تعفى من صوائر التحفيظ"يطلب الن

بشأن إعفاء وزارة  2003مارس  24بتاريخ  1054فظ العاّم مذكرة تحت عدد صدرت عن المحا

 األوقاف و الشؤون اإلسالمية من رسوم المحافظة العقارية.

  وذلك 2من مدونة األوقاف 48تكريس مبدأ حرية إثبات الوقف المنصوص عليه بموجب المادة ،

ارات الحبسية عمال بمقتضيات دة لمطالب تحفيظ العقات المؤيعند اإلدالء بالوثائق والسند

م طالب التحفيظ تصريحا يقده "التحفيظ العقاري، الذي جاء في نصه أنمن ظهير  13الفصل

ممن ينوب  للمحافظ على األمالك العقارية مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه أو

 من نفس الظهير الذي ينص 14والفصل  أصل التملك."،  -ن لزوما: عنه بوكالة صحيحة يتضم

الوثائق التي مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود و يقدم طالب التحفيظعلى أنه " 

ف بحق الملكية و وقد كانت غاية  بالحقوق العينية المترتبة على الملك."، من شأنها أن تعره

وضع مطلب  ألن ة أصل التملك،دد في التأكد من صحع من خالل هذين الفصلين التشالمشر

العقارات الحبسية  العقار موضوع التحفيظ لكن المشرع خص للتحفيظ يعتبر قرينة على ملكية

األوقاف اإلدالء ه في كثير من األحيان يتعذر على إدارة الخاصية لعدة اعتبارات منها، أن بهذه

لضياعه ال سيما  ان االكتفاء بالتحبيس الشفوي، وإما لعدم إنشائها أصال حيث كابرسم التحبيس إم

بالنسبة لألوقاف القديمة. وألجل ذلك صدرت في نفس التوجه دورية المحافظ العام تحت عدد 

ها اع الفاشي في الوقف، حيث أجازت االستناد إليحول شهادة السم 2008أكتوبر  13بتاريخ  377

 ق باألمالك الحبسية.في تعزيز مطلب التحفيظ المتعل

ة ظ إجباريلتحفياالمشرع ، قد قرر إضافة لهذه االمتيازات المحفزة على  ى أنهذا وتجدر اإلشارة أيضا إل

دونة األوقاف ممن  72المادة التنصيص على ذلك في  ية لألوقاف العامة، وتمالتحفيظ حين المعاوضة العين

 "حفهظة.مة أن تكون العين المعاوض بها ء أي معاوضة عينية لألوقاف العام" يشترط إلجرابما يلي 

 ذلك فيه تأكيد على الدور الحمائي للتحفيظ على العقارات الحبسية.  ولعل

تفعيل هذه اآلليات على النحو المطلوب سنكون ال محالة في األمد القريب قد  مه إذا تأنوخالصة القول    

ا ال شك أن مختلف تيالء على العقارات الحبسية، وممقلّصنا من مختلف األسباب المساهمة في االس
                                                           

( منشور بالجريدة الرسمية 1963شتنبر  7)الموافق ل 1383ربيع الثاني  17بتاريخ  1.62.102ظهير شريف رقم   - 1

 .1963/09/02بتاريخ  2656عدد 

  على أنه يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل اإلثبات. التي تنص - 2
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بخطورة هذه الظاهرة ال سيما في جانب هذا النوع من العقارات، لذلك  فعاليات أصبحت على وعي تامال

  السهر على تنزيل هذه الحماية القبلية على أرض الواقع.ا عليها إالفم

 صوصيات استرجاع العقارات الحبسيةالمطلب الثاني: خ 

األخرى  العقارات ر أّن العقارات الحبسية تتصف بنوع من الخصوصية عن باقيانكإال يمكننا أبدا  بداية   

ية، اإلسالم لألمة ارتباطها بالقيم األخالقيةالمجتمع وفي المنظومة العقارية المغربية من حيث دورها في 

سية ها بمعاملة فريدة حاول من خاللها إحياء القدومن أجل ذلك ما كان من المشرع إال أن خص

اول بسط ي سنحوفيما يل، س في الوقفاالمشروعية التي كانت تتمتع بها وإرجاع الثقة المفقودة من النّ و

عل قييم تفاولة تهذه المعاملة الخاصة التي تتمثل في مجموعة من اآلليات الجديدة )الفقرة األولى( ومحا

 )الفقرة الثانية(. القضاء مع هذه اآلليات

 بسيةلتسهيل استرجاع العقارات الحتحدثة الفرع األول: اآلليات المس  

يد ذلك الرصتناسيا ببطبيعة الحال لم يقف المشرع المغربي في حدود الحماية القبلية للعقارات الحبسية م   

لتي تقع اكاالت بل حاول بعد وقوفه على مختلف اإلش الحبسي الذي لم تبقى هذه الحماية مجدية في جانبه،

فية في الوق العقارات نتيجة للفراغ التشريعي الذي كانت تعرفه المنظومة عقبة في طريق استرجاع هذه

ذلك  تم د، وقدلم تستقر على اتجاه واحالقضائية التي وكذلك بفعل التضاربات الفقهية و بعض المجاالت،

إصدار ب ئمةوالمالة للتطوير طرة للوقف التي كانت في حاجة ماسبلملمته لشتات النصوص القانونية المؤ

تجاه طالقة الون انلتك مجموعة من النقط الشائكة بين الفقهاء  دونة األوقاف الجديدة قام من خاللها بحسمم

ملية في ع وهذا المولود الجديد جاء بمجموعة من اآلليات لتقوية وضعية الوقف ،د ومستقرقضائي موح

 االسترجاع.

 اعتماد القواعد الميسرة للوقف لى:الفقرة األو        

 هذا التيسير في موضوعي اإلثبات والحيازة: ىيتجل

 التيسير في موضوع اإلثباتأوال: 

حسمت مدونة األوقاف الجديدة في موضوع  حماية للوقف وأخذا بعين االعتبار تعلقه بالمصلحة العامة،   

 48المادة اإلثبات والذي كان يعتبر من بين النقط الخالفية إن على مستولى الفقه أو القضاء بحيث نّصت 

لتكون بذلك قد أكدت االتجاه الفقهي والقضائي  يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل اإلثبات"،ه "منها على أن
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الميسر إلثبات الوقف والذي ال يقتصر على رسم التحبيس الذي لطالما كان معرضا للضياع نظرا لقدمه 

 .أصالحيان هذا إن لم يكن موجودا في في غالبية األ

 الوقف يمكن إثباته والحالة هذه بوسائل متعددة أهمها: ك فإنوكنتيجة لذل

 .الرسوم العدلية ومنها رسوم التحبيس ورسوم الوصايا 

 عذر وت ن،وثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف بشرط المصادقة على صحة توقيعها طبقا للقانو

 تلقي العدول اإلشهاد على الوقف.

  خرى،ات األاالستثنائية التي ينفرد بها الوقف عن باقي التصرفخط يد الواقف وهو من المسائل 

 بشرط المصادقة على صحته طبقا للقانون.

  محاضر السمسرة وتوصيالت الكراء بخصوص بعض المكترين الذين ينجزون ملكيات على

 لملكأصل ا الت والمحاضر وال تقبل حجتهم ألنأراضي حبسية، فيمكن مواجهتهم بهذه التوصي

 )كراء(. بس( ووجه مدخل حيازتهم غير ناقل للملكيةمعلوم)ح

 سه، ق حواالشهادات وال سيما شهادة السماع، ويقصد بها أن يشهد الشاهد بما في علمه عن طري

 ويشترط فيها من الشروط ما يأتي:

 تحترمأن يشهد الشهود بأن األرض المذكورة بحدودها تحاز بما تحاز به األحباس و -

 في شهادة السماع ذكر اسم المالك وأسماء ورثته.بحرمتها وال يشترط 

بحيث اشترط الفقهاء في هذا اإلطار أن تكون المدة طويلة تهلك فيها البيانات  ؛ذكر المدة -

 .1سنة 20و أقلها 

 أ الحبس يثبت بالظن وال ينتفي إالإضافة إلى ذلك تم اعتماد الحواالت الحبسية كوسيلة لإلثبات تقريرا لمبد

األمالك  تبر الحواالت الحبسية حجة على أنوتعوهذا ما أقرته الفقرة الثانية من المادة أعاله " باليقين،

ر و"كذا جواز األخذ بحجج من صنع األوقاف ويتعلق األم المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس"،

بط إدارية سجالت ومحاضر ممسوكة بانتظام وخاضعة في ذلك إلى ضوابما تمسكه األوقاف من كنانيش و

                                                           

 
. منشورات مجلة 2عبد هللا قرموش. إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة األوقاف. بإصدار األمالك الوقفية. ج - 1

 .121القضاء المدني. ص



 

64 
 

 

وقانونية صارمة، كما أنها سابقة في وجودها عن نشوء النزاع، فهي وثائق لم تحدث في األصل بغرض 

  1االحتجاج بها في الدعاوى والنزاعات وإنما لضبط األحباس وتنظيمها كي ال تضيع حقوقها".

 التيسير في موضوع الحيازةثانيا: 

الموضوعات المطروحة للمعالجة من قبل المشرع، موضوع إلى جانب اإلثبات كان من بين أبرز    

من مدونة األوقاف على  51 المادةوبالتالي فرغبة المشرع في سد الثغرات المتعلقة بها قرر في  الحيازة،

التقادم وعدم يترتب عن اكتساب المال صفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو " أنه

"إذا حاز  ، وكنتيجة لهذا المقتضىوفق المقتضيات المنصوص عليها في المدونة" جواز التصرف فيه إال

وأثبته فإنه يقضى به للحبس وال تنفع   قام عليه مدعي الحبس بسا عشر سنين الحيازة الشرعية ثمشخص ح

على قاعدة الحبس يحوز  ما أفتى بذلك ابن رشد وغيره بناءالحائز حيازته ولو طالت عشرات السنين، ك

 2ال يحاز عليه."و

خذ ة عن األمترتبعدم األخذ بالحيازة في مواجهة الحبس كأحد أهم النتائج ال ومما تجدر اإلشارة إليه أن

عينية لحقوق الادونة ما أقرته أيضا مام لم تؤكده مدونة األوقاف فقط وإنباالتجاه الميسر إلثبات الوقف الع

ر نظيرتها منها التي جاء فيها بصيغة صريحة على غرا 261 المادةبعد خروجها حيز الوجود، وذلك في 

 ة،الساللي جماعاتأمالك ال األمالك المحبسة، ال تكتسب بالحيازة، أمالك الدولة الخاصة والعامة،ما يلي "

اصة." األمالك األخرى المنصوص عليها في نصوص خالعقارات المحفظة و أمالك الجماعات المحلية،

اغ سدّ الفره"، وخالل ذلك قد أعمل القاعدة الفقهية"الحبس يحوز وال يحاز علي وبالتالي يكون المشرع من

 ة.لصريحالتشريعي في هذا الباب، وفي ذلك محاولة لتوجيه العمل القضائي المغربي بهذه النصوص ا

أثر  يازة تظّل غير مجدية وال تنتج أيلكن على الخالف من ذلك، فإذا كانت مواجهة األوقاف العامة بالح

، وذلك عند توافر شروطها المقررة فقها وقانونا 3في مواجهتها، فإّن "الحبس يستفيد من نسبة الحيازة إليه"

 حيث تصبح قرينة في إثبات التحبيس بالنسبة إلدارة األوقاف.

 في الختام تجدر اإلشارة إلى أنه من النتائج األساسية المرتبطة بقاعدة عدم جواز اكتساب الوقف        

أعاله،  51المادة ت عليه بالتقادم ولو طال أمده حسب ما نصالعام بالحيازة نجد عدم جواز اكتساب ملكيته 
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"فإذا كانت حيازة الوقف العام ولو توافرت شروطها القانونية ال تنتج آثارها في مواجهته كقاعدة أصلية 

أن التقادم  اعتباراعدة بالضرورة، على فإن عدم جواز اكتساب ملكيته بالتقادم تكون نتيجة منطقية لهذه الق

ال يعدو أن يكون سوى مرور مدة من الزمن على وضع اليد على الملك الحبسي، أي يمثل فقط شرطا من 

 .1شروط الحيازة"

 اجهةواعد القانونية العامة في موعدم األخذ ببعض الق الفقرة الثانية:

  العقارات الحبسية

عتداد م االالمنازعات المتعلقة بالوقف قرر المشرع عدتقوية دور األوقاف في الدعاوى و عمال على  

خذ عدم األ لك فيذببعض القواعد القانونية العامة التي كان فيها نوع من التعجيز في جانب الوقف ويتمثل 

 قضائي.ال اللمجوالتطبيق الحرفي لقاعدة سبقية البت في ا بقاعدة التطهير في مجال التحفيظ العقاري،

 استثناء الحبس من قاعدة التطهيرأوال: 

ن عدمه، مطهير سية لقاعدة التانطالقا من اإلشكال الذي سبق عرضه آنفا حول خضوع العقارات الحب      

ف التي من مدونة األوقا 54المادة صريح حاسما في األمر، وذلك بموجب تدخل المشرع المغربي بنص

رمي إلى ت عوىد ظر في كلالرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير ال تمنع المحكمة من الن إنجاء فيها "

ق يطة أن ترفع الدعوى في مواجهة كل ذوي الحقوعلى عقار محفظ، شر إثبات صفة الوقف العام

ذلك صادر بعلى الحكم القضائي الا، بناءا المقيدين، وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عام

 الرسمبل تسجيل سابق، ويقيد العقار المحافظ يشطهب على ك لحائز لقوة الشيء المقضي به، فإناو

 ة." العاري المتعلق به باسم األوقاف العام

ألوقاف و غموض في استثناء اتناقض أ ومنه فإن هذا المقتضى أصبح واضحا وجليا وبعيدا عن أي   

قائل قضائي الالو هيد االتجاه الفقوبالتالي يكون المشرع قد أكالعامة من األثر التطهيري للرسم العقاري، 

شريعي د فعل تتحصيل حاصل وكر قاعدة التطهير، ولم يكن ذلك إال من - األوقاف -باستثناء هذه األخيرة

لمتعلقة الك اراعاة لطبيعة هذه األمضارب الذي كان قائما، وترجيحا منه لقواعد الفقه اإلسالمي مللت

 ة للمجتمع، مثلها في ذلك مثل األمالك العامة للدولة.امبالمصلحة لع
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خاص يحكم هذا االستثناء وهو أولى بالتطبيق من  و مما ال يخفى بيانه أن نص المادة أعاله، نص  

ألثر التطهيري للرسم العقاري ألنهما يمثالن المؤطرين ل ،من ظهير التحفيظ العقاري 62و1الفصلين 

 .1م هذا األخير في التطبيقخاص يقدص العام مع النص الحالة تعارض النوالقاعدة في  ة،نصوصا عام

ة نرى أن االستثناءات التي تطال أي قاعدة عام" ويقول الدكتور عبد الرزاق أصبيحي تعليقا على ذلك: 

حال من األحوال اعتبار  كما أنه ال يمكن بأي دة لها،م ما ناقضة لهذه القاعدة، بل مؤكلم تعتبر في يو

ري للرسم العقاري سببا إلضعاف هذا الرسم، والنيل من قيمته، بل إن استثناء األحباس من األثر التطهي

 2للتالعبات." من شانه أن يحمي األوقاف التي ترتبط بالمصلحة العامة من أن تكون محال

من حيث  مة لنظام التحفيظ العقاري نفسه،ذلك خد ومما ال شك أن إقرار هذا االستثناء يقدم إلى جانب كل  

أن ما يالحظ من المادة أن المشرع ميز  التالي أكثر تحقيقا للعدالة. إال، وبيجعله أكثر انسجاما مع الواقعه أن

يس له ل "لعل هذا التمييز كما يقول البعض ، وفي االستثناء من القاعدة بين الوقف العام و الوقف الخاص

ن يشمل بعطفه أيضا الوقف المعقب الشتراكهما في العلة، كما أن الوقف ع أالمشر ره، وكان علىما يبر

يضا استثناءه من قاعدة األمر الذي يقتضي أ إذا انقطع نسل المعقب عليه، المعقب ينقلب إلى وقف عام

 3م العقاري."التطهير والحجية المطلقة للرس

 لحرفياحكوم به( بتطبيقها شيء المعدم األخذ بقاعدة سبقية البت)حجية الثانيا: 

توازيا مع استثناء الحبس من قاعدة التطهير والتي تعتبر من أهم مرتكزات المنظومة العقارية، قرر 

المشرع أن يجعل للحبس مزيدا من الحماية لّما أضاف حالة من حاالت الطعن بإعادة النظر ذات الطبيعة 

" يمكن الطعن من مدونة األوقاف التي جاء فيها 58 المادةالخاصة بالعقار الحبسي، وهذا ما نّصت عليه 

في األحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى 

ومن خالل هذا المقتضى فيه وذلك داخل أجل خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا"، 

ه يتمتع بنوع من الخصوصية عن نظيره في بالنسبة لألوقاف العامة نجد أنن وبتمعننا في طبيعة هذا الطع

"يعتبر  قانون المسطرة المدنية ال من حيث األجل وال من حيث مدخل الطعن، ففي مدونة األوقاف

المدخل  يعني أن ازاع معتبر ضمن األوقاف العامة ممموضوع الدعوى هو إثبات كون العقار موضوع الن

 .4ذا الطعن هو ظهور دليل جديد على حبسية العقار الذي صدر بشأنه حكم قضائي نهائي"الوحيد لسلوك ه
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 ىتبمعنى أنه ح ة للقاعدة الفقهية التي تقول بأنه ال تعجيز في الحبس،ممارسة هذا الطعن هو نتيج ولعل

، تهبسيظهرت بعد ذلك حجة على ح نهائي ثم ولو صدر حكم ضد الوقف العام في قضية ما بحكم قضائي

 خل األجللك داذفيمكن لألوقاف أن تقدم طعنا بإعادة النظر بناء على الحجة الجديدة لكن بشرط أن يكون 

 المنصوص عليه وهو خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي.

تعارف ما هو ق قاعدة سبقية البت بشكل حرفي كمفي هذا المقام أن المشرع لم يطب خالصة القول       

اية من الحم مزيد لمجال القضائي وذلك بتلطيفه من هذه القاعدة بالنسبة للوقف، وكل ذلك لتوفيرعليه في ا

 لعامة.قاف امأزق قانوني قد ينتج عنه ضياع األو ضائية لهذا األخير والخروج من أيالقانونية و الق

 االسترجاعالفرع الثاني: القضاء وتفعيل آليات    

ير ه دور كبا عليه، لالفصل في النزاعات بناءالجهة المكلفة قانونا بتطبيقه، وإن جهاز القضاء باعتباره    

تياطا ، وذلك احومستجدات مدونة األوقاف بشكل خاص المقتضيات األصلح للوقف بشكل عامفي تنزيل 

 تحدثةلمسيحة اة للمجتمع، ولقد مهد المشرع له الطريق بالنصوص الصرلطبيعته المتعلقة بالمصلحة العام

ن مستنباطه اولنا ما في مواقف موحدة في مختلف النقط  الخالفية، وذلك ما حا اتجاه االستقرار إلى حد في

 خالل العمل القضائي المغربي.

 ية معاملة القضاء مع قضايا الوقفالفقرة األولى: خصوص

لهذا  لة الخاصةالمعاميقف ال محالة على  إن المتتبع للعمل القضائي المغربي الصادر في مجال الوقف،   

د ن يعوحد شكلت رحابة صدر القضاء وتمحيصه المتناهي لكل ما يمكن أ النوع من األمالك وإلى أي

 بالضرر على جانب الوقف.

ه في بعمول مالقضاء ما هو  ا هذا الحرص هو اإلثبات، فقد أكدمن أهم المواضيع التي يتجلى فيه ولعل

الشهود  شهادةومن إقرار وكتابة ) أ التوسع في وسائل إثبات الوقفالقواعد الفقهية من خالل أخذه بمبد

 .(ت الحبسية وغيرها ...الحواالوصوال إلى شهادة السماع و

بمقتضى قواعد الفقه المعمول به يكفي في "نقض في قرار له جاء فيه على أنه وبداية، أكد ذلك قضاء ال   

ه يحاز أنس على جهة معينة وسما وموقعا وبأنه حبها بمعرفتهم للملك املكية األحباس أن يشهد شهود

بما تحاز به األحباس و يحترم بحرمتها، وال يشترط فيها شروط الملك المعتبرة شرعا توافرها في سائر 
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وغير مرتكز على  ة، األمر الذي يعتبر معه بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل،الملكيات الخاص

 .1"اإلبطالمما عرضه للنقض و الدفاع،أساس قانوني وخارق لحقوق 

يكفي ولحبس اأنه شهادة السماع يعمل بها في تأكيد ذلك في قرار آخر جاء في إحدى حيثياته " ولقد تم

ينة، س على جهة معوغيرهم منذ عشرين سنة أن الشيء حب قاةالتفيها قول شهودها بأننا نسمع من 

 ول صاحب التحفة:ه يحترم بحرمته األحباس عمال يقأننا نعلم أنو

 2عليه مايناهز العشرينا"   وحبس ما حاز من السنينا                      

الحبس يثبت بالظن  د هذا التوسع في اإلثبات إلى درجة إعمال مبدأوالقضاء لم يقف عند هذا الحد بل مد

ت الحبسية كوسيلة لإلثبات، وهذا ما جاء في قرار لمحكمة اعتماده للحواالباليقين من خالل  وال ينتفي إال

حوالة األحباس يعمل بها كوسيلة إلثبات الوقف وصيانته في الكنانيش الموجودة االستئناف بمراكش "

ه كما يحتاط للحبس أال وأن وال يوجد في الملف ما هو أثبت منه، بالنظارات متى ثبت حبسيته وحيازته.

 3يضيع شيء منه." حتاط أيضا أالي يدخله ما ليس منه،

س ذلك في كثير "، وكرالحبس يحوز وال يحاز عليه" وتماشيا من القضاء مع هذا االحتياط أعمل قاعدة

الملك لذي فدعوى الحوز و الحبس ال يحاز عليه،من األحيان نذكر منها قرار لمحكمة النقض جاء فيه "

 4ف."ملزم باإلدالء باستمرار التصرير مسموعة تجاه الملك الحبسي وناظر األوقاف غ

اإلدعاء بحيازة جزء من الحبس ال ينفع في المطالبة " وقرار آخر صادر في نفس االتجاه جاء فيه ما يلي

 5ألن الحيازة المدعى بها عديمة األساس، مادام الحبس ال يحاز عليه." بالتحفيظ،

 الفقرة الثانية: مواجهة القضاء لقاعدة التطهير

 سم العقاري لم يكن وليد الساعة في دهاليز القضاء المغربي،ناء الوقف من األثر التطهيري للراستث إن   

تشريعية لالعتراف باآللة ال ت إلى جانب نظيره الفقه التي نحتمن أهم المحركا بل كان هذا األخير

 من مدونة األوقاف. 54سته المادة الصريح الذي كر
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لوقف  يةي حمافنا بذلك نبرز انخراط القضاء كم هذا التوجه القضائي، علن أيديوفي هذا المقام نورد بي

 ل آنذاك.رغم الفراغ التشريعي المسج

ر الحبس ال يطه" ، أن20-02-2008بتاريخ  -محكمة النقض حاليا -لقد جاء في قرار للمجلس األعلى

في طور التحفيظ، بل س ولو كان عوى بشأن الحببالتحفيظ، فيمكن للجهة المحبس عليها أن ترفع الد

 1ثبوت حبسيته يبطل تحفيظه" حتى ولو تم تحفيظه، ألن

 -المبدأ -هذا األخير انتهى بالقضاء إلى االستقرار على وبالتالي فتكريس هذا المبدأ بوالدة مدونة األوقاف،

 جاء ،18-06-2013تأكيده مؤخرا في مجموعة من القرارات من أهمها قرار صادر بتاريخ  وهذا ما تم

قاعدة التطهير  ألن س عليها ال يعتد به،على غير الجهة التي حب تحفيظ الملك الحبسي" فيه أن

سة قاري ال تسري على العقارات المحبمن قانون التحفيظ الع 62و2المنصوص عليها في الفصلين 

ريق اكتساب ملكيتها عن ط ة ال يجوز التصرف فيها وال يمكنسا عموميا، ألنها كاألمالك العامتحبي

العقارات  الذي نص على أن ،1914/07/07ده ظهير ن ينال منها التحفيظ، وهو ما أك، وال يمكن أالتقادم

 وسار عليه القضاء بإقراره أن ثبوت حبسية أي التي تعتبر أحباسا تخرج من دائرة التعامل الخاص،

 2عقار تبطل تحفيظه."

ال يمكن االحتجاج ،أنّه "13-10-1983بتاريخ  وفي نفس السياق، جاء في قرار لمحكمة االستئناف بطنجة

ذلك مثل  العقارات الحبسية مثلها في سطرة تحفيظ العقار تجاه حقوق محبسة، ألنبالتطهير الناتج عن م

بإذن جاللة الملك عمال بمقتضيات الفصل الثامن من  العقارات الحبسية العامة ،ال يمكن التصرف فيها إال

زاع في العقار موضوع الن ظالي فإنه تحفيبالتراقبة األحباس المعقبة وحول م ،1918يناير  13ظهير 

 "3اسم الغير باطل

أمالك األحباس ال تسري أّن " وفي نفس االتجاه جاء في إحدى قرارات محكمة االستئناف اعتبرت فيه،

أو حول عليها الحيازة وال تملك بطول المدة وال يجري عليها التفويت بين الخواص سواء حول رقبتها 
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بل إن قاعدة التطهير  م ألمالك األحباس أو رهنها،ع بها حسبما يقتضيه الظهير المنظمدة كرائها واالنتفا

 ." 1بالتحفيظ العقاري ال تسري على الملك الحبسي

 نن عليها أتعي الغير،تحفيظه من طرف  إذن وبمنطق الحال، كلما تبين لألوقاف العامة أن عقارا حبسيا تم

ائرة جد بدويالقضاء العادي عن طريق دعوى قضائية أمام المحكمة االبتدائية المختصة التي تلجأ إلى 

المحفظ  عقارال ىزاع وذلك بواسطة مقال افتتاحي يرمي إلى إثبات صفة الوقف علنفوذها العقار محل الن

 في اسم الغير.

ار لمؤسسة كبير االنتص حدالمشرع المغربي قد استطاع إلى  نالقول في هذا المقام هو أوخالصة     

ي لفصل فاكعب هذا األخير وجرأته حيث كانت له الكلمة  حيث أبانت مدونة األوقاف على علوالوقف، 

 كان سبابإلى جانب مجموعة من األمجموعة من النقط الخالفية التي كانت تطبع الساحة القانونية، و

كان  رة التيفي التسريع من وثيرة خلق تشريع جامع لألحكام المتناث الكبير الفضلاالستيالء ظاهرة ل

ب لجواناهذا التشريع قد شمل مختلف  فترة طويلة من الزمن، ومما ال شك فيه أنيخضع لها الوقف ل

 ته.المتعلقة بالوقف سواء من حيث إنشائه وتدبيره والتصرفات الواردة عليه وصوال إلى حماي

ال  إلى أنه شارةإنما بشكل تدريجي، لذلك تجدر اإللة إصالح ال تأتي دفعة واحدة ولسس وبطبيعة الحال فأي

 المنفعة ن أجلتزال بعض الجوانب تحتاج إلى التفاتة من المشرع سواء فيما يتعلق بنزع ملكية  الحبس م

ركها ة دون تكلمشترالعامة أو فيما يتعلق بالتمديد الصريح للحماية القبلية والبعدية لألوقاف المعقبة وا

 خاضعة لبعض التأويالت القضائية والفقهية من حيث شمولها بهذه الرعاية من عدمه.

ن نقطة ن تكوأأملنا  ت بها العقارات الحبسية،صّ ليط الضوء على المستجدات التي خوبما أننا حاولنا تس

 ذا ما تمإ م،شكل عاانطالق نحو تحقيق أمن عقاري في المنظومة الوقفية بشكل خاص واألنظمة العقارية ب

لعقارات اقي اببشكل من األشكال استلهام التجربة الوقفية الجريئة وتنزيل أمثلة شبيهة بأحكامها على 

 المعرضة لظاهرة االستيالء.
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: الحلول المقترحة السترجاع العقارات المبحث الثاني

 تولى عليها وتحقيق األمن العقاريالمس

إن استفحال هذه الظاهرة بشكل كبير في الوقت الراهن يحتم ال محالة على كل المتدخلين في هذا المجال    

هذا الملف ألنه أصبح ينخر في صلب  دراسة سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية،  اإلنكباب على

ك األفراد والنيل من أمال الحقوق، فظاهرة االستيالء على عقارات الغير لم تعد مجرد اعتداءات على

، بل هي اعتداء على هيبة الدولة وسلطتها المتجلية في المحافظة على الحقوق وحق الملكية حقوقهم

فيما بعد  ليفاجأأبرزها، ويزيد ذلك عندما يطمئن األفراد للدولة لما لها من قوانين تحمي حقوق هذا الفرد، 

 العقاري. ، وهو ما أدى إلى زعزعة األمن1بضياع حقه في غيابه

أخر  2016نبر دج 30وجهها جاللته إلى وزير العدل و الحريات بتاريخ وكانت الرسالة الملكية التي    

مل عضع خطة باإلنكباب الفوري على هذا الملف وو نآمركم" توجه لكبح هذه الظاهرة، التي جاء فيها؛ 

 للمساطر لحازمعاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والتنفيذ الشامل لتدابير شاملة تؤمن اإلعمال ا

أي  عالجةمالقانونية، لمواجهة المتورطين فيها ومعاقبتهم، واتخاذ إجراءات  وقائية مبتكرة تضمن 

ة الخط نه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها، وتتولى تتبع هذهقصور قانوني أو مسطري، من شأ

ية في دينامآلية تحدث لهذه الغاية وتواصل مهامها في حرص تام على االلتزام بصرامة التدابير و ال

 "التنفيذ إلى حين بلوغ األهداف المتوخاة 

نظومة التي تعرفها المها على كل اإلخالالت اومن الواضح أن الرسالة الملكية ركزت في فحو   

غرات ثتها  التشريعية المؤطرة للعقار في المغرب، ومنها قصور النصوص القانونية التي تحمل في طيا

بطء في رف التؤصل لهذه الظاهرة، وقد ركزت الرسالة الملكية في فحواها على الجانب القضائي الذي يع

ار بسبب كل عقبلمختلس لهذا الحق الذي يتربص تدبير القضايا، وتسلسلها بالكيفية المطلوبة أمام خفة ا

لحق احب اوجود  تقصير في حماية هذا العقار ال من الجهات الرسمية كوزارة العدل، وال من جانب ص

ربية، لكة المغالمم نفسه لعدم تتبعه لحالة عقاره وملكيته،  وخير مثال على ذلك المغاربة المتواجدين خارج

ن د يكوابهم اإلطالع على وضعية عقاراتهم، وحتى في حالة مجيئهم قوالذي يستعصى عليهم بحكم غي

م قصير ة إقامتهون مدمحل العقار ليس هو محل إقامتهم وبالتالي يتعذر عليهم التنقل إليه ألنه في الغالب تك

 .على الوضعية القانونية لعقاراتهم مما يحول دون إطالعهم
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حملها تت التي عالجية من الثغرا هاستكون وقائية أكثر مناإلضاءة نهتدي لبعض الحلول التي  هذهوبعد  

 النصوص التشريعية إلى القضاء الذي يعتبر يد العدالة وميزان حفظ الحقوق.

: وضع ترسانة قانونية كافية لتحقيق األمن المطلب األول

 العقاري

لواقع ئمة في االقا إن الترسانة القانونية في المجال العقاري تتسم بعدم كفايتها في معالجة اإلشكاالت   

 ح في ذلكم يفلالعملي، ذلك أن المشرع رغم محاولته ابتكار حلول لتكملة نقص النص التشريعي إال أنه ل

 الستفحال هذه الظاهرة وانتشارها. 

رة في المادة العقارية تتسم بعدم التماسك، ذلك أن مجموعة من ويرى البعض بأن التشريعات الصاد

العراقيل الناتجة عن عدم القيام بدراسات موضوعية  التشريعات عندما تصدر تصطدم بمجموعة من

وواقعية لمختلف اإلشكاالت المطروحة على مستوى الواقع، مما يدفع بالجهاز التنفيذي إلى التدخل بشكل 

ودوريات، لتفسير وتوضيح وتكييف النص القانون في ضوء الوقائع والنوازل  مستمر بواسطة مناشير

  1المطروحة.

ي البد لقانونالظواهر التي تضرب بمبدأ األمن ا هذهومن أجل الوصول إلى األمن المرجو والتصدي لمثل 

من توافر بعض المؤشرات التي تحول دون تطبيق النص بصورة سيئة أو بشكل مغلوط ومن هذه 

 ؤشرات نذكر:الم

 شريعي وسهولة الولوج إلى القاعدة القانونية تعدم التضخم ال ◄

عدد حتمية لتعية وكما هو مالحظ فإن المنظومة القانونية بالمغرب تمتاز بالتنوع والتعقد كنتيجة طبي    

 كلذأي نقصد من  وتعقد البنية العقارية وهو ما يؤثر على مبدأ األمن القانوني و الثقة المشروعة سلبا،

 سن وجه.لى أحانونية وتطبيقها عالتضخم التشريعي، مما ال يستقيم معه الحال لضمان جودة القاعدة الق

وقد حاول المشرع المغربي أكثر من مرة إيجاد حلول لهذا القطاع من أجل مالئمة النصوص القديمة مع    

زاد من تعقيد الترسانة القانونية المنظمة للعقار، خاصة أن  ذلكري عبر تحيينها أو نسخها، لكن الواقع العقا
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االجتهادات القضائية أو بتنظيم حاالت معينة مطروحة عمليا على  هذه التعديالت إما ترتبط بمسايرة

 .1كل قطاع على حدةتتعلق بالقضاء وفق مقاربة منفردة 

ها تشتيتة ولقانونية النصوص اوالمعلوم هو أن المواكبة التشريعية المستمرة تعد أمرا مهما، إال أن كثر   

مكانية إله نتائج عكسية تتمثل في وهو أمر  ،وصياغتها بشكل مطول يضع المتلقي في حيرة من أمره

هو نونية، والقا أنه يصب لصالحه، وهذا كله نتيجة سوء فهمه للقاعدة نظواجهته هو بهذا النص الذي قد يم

ريع التش ما يحدث بكثرة خصوصا في مجال مهم مثل المجال العقاري، وهذا هو التوجه الذي سار عليه

ار استقروالمغربي نظرا لتعدد األنظمة العقارية، وفي هذا ضرب ألهم ركيزة يقف عليها االستثمار 

 القانون ة أماموهي األمن العقاري، وزيادة على ذلك فإن التضخم يمس لنا بمبدأ المساواالمعامالت أال 

إنه يجب ليه فويرجع السبب في ذلك لعدم إمكانية استيعاب ومواكبة التطورات الواقعية والقانونية، وع

لقوانين ااظ تظإعادة النظر في مجموعة من القواعد القانونية التي تتسم بالغموض ناهيك عن التضخم واك

نص لى الوتزاحمها مما ينتج عنه في الغالب تداخلها لحد التعارض زيادة على ذلك صعوبة الولوج إ

 .المناسب لنازلة الحال

 وضوح القاعدة القانونية  ◄

 القاعدة اري هو وضوحالمكونة لألمن القانوني في المجال العقكما هو جلي فإن من أهم المبادئ    

عطائها إعبر  ، وذلك من أجل لمس نتيجتهابها بسهولة دون تأويل وال اجتهاداستيعاالقانونية وفهمها و

ي ال الذ المهما، خصوصا في هذا المجال الحساس ولمفعولها دون أية عراقيل وال ارتباك حول مضمونه

ن أ ملنأذي ينبغي أن تشوب القواعد القانونية المنظمة له أي غموض أو لبس، وهذا من جانب النظر ال

ح س ومصالحتى في الجانب العملي لما تحققه من استقرار وطمأنينة في نفو ، بلالغاية هذهإلى  يصل

ي فعتمدة الظاهرة بشكل سريع م هذهالمتقاضي. ألن هذا الجانب في اآلونة األخيرة خصوصا مع بروز 

أصبح  حقوقال ذلك على قواعد قانونية لم يحسن المشرع صياغتها مما نتج عنه سوء في الفهم وضياع في

م ى اإللمانين علالقواعد التي تشكل قصورا وتقصيرا من جانب الجهة المكلفة بسن القوا هذهيعاني من مثل 

 بهذا المجال وحمايته من كل خطر يهدده.

عدم ا تعود إلى اإلفراط في التقنين وتعقده واآلثار الناتجة عن غموض القاعدة و عدم استيعابه هذهوكل    

 .2مقتضياتهانسجام بعض 

                                                           

 .190صسفيان ادريوش. األمن القانون في المجال العقارية. العقار والتعمير واالستثمار الجزء األول.  - 1

 194ص  م سسفيان ادريوش.  - 2
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وفي حقيقة األمر عندما نتأمل في مختلف التشريعات العقارية الصادرة في األلفية األخيرة، نخلص أن لها 

المنظومة التشريعية  مجموعة من الخصوصيات التي تعتبر في نهاية المطاف بمثابة نقائص تعاني منها

القانونية بتعديلها وتتميمها، وهو ما عبر إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات والتي ينبغي تجاوزها 

الفقرتين اآلتيتين . سنقف عليه من خالل  

 : تعديل النصوص المشجعة لظاهرة االستيالء.الفرع األول

حفظ على والت إن صياغة عدة أحكام قانونية في المادة العقارية تتميز بنوع من التسرع وعدم االحتراز

حقوق العينية، من مدونة ال 2ذلك تلك المتعلقة بصياغة المادة بعض الحقوق من قبل المشرع، ومن مظاهر 

 من قانون التحفيظ العقاري. 101من القانون الجنائي، والفصل  352والفصل 

 من مدونة الحقوق العينية  2المادة  :أوال   

تقييدات ال يمكن  إن ما يقع من"ما يلي  من مدونة الحقوق العينية 2المادة الفقرة الثانية من  في جاء   

ن صاحب ذا كاالتمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية، كما ال يمكن أن يلحق به أي ضرر، إال إ

بع خل أرالحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه دا

 أو التشطيب عليه."  سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره

إن المشرع بصياغته للمادة أعاله حاول حل إشكال عملي مطروح، كان يمس بوضوح عناصر األمن    

بوتية للتقييدات ثوالقوة ال القانوني للعقار، نتيجة التأويالت المختلفة التي طالت موضوع األثر اإلنشائي،

اولت عدة دراسات ورسائل وأطروحات هذا فقد تن ،بالرسوم العقارية في مواجهة الغير حسن النية

الموضوع من زوايا مختلفة وبآراء متباينة، إال أن القرارات القضائية المختلفة عجلت بالتأمل في ضرورة 

تعديل النص القانوني قصد وضع حد ألي اختالف من شأنه المساس باستقرار المعامالت العقارية، وتهديد 

أن الزورية تجعل العقد غير موجود  فقررتالنقض في إحدى قراراتها قد اتجهت محكمة و ،األمن العقاري

، لكن في قرار آخر 1وغير منتج ألي أثر وإن كان مسجال بالرسم العقاري، ولو كان المشتري حسن النية

أن الغير حسن النية ال يواجه بما  2013-03-20لها ذهبت عكس هذا االتجاه بحيث قضت بغرفتين بتاريخ 

، هذا التوجه يكرس مصداقية مؤسسة السجل 2ل الحق لتسجيله، وال يمكن أن يلحق به ضرريقع من إبطا

العقاري، إذ ال يستقيم أن يفاجأ الغير حسن النية بوقائع وتصرفات خارج ما هو مضمن بالسجالت 

                                                           

حسن منصف  أشار إليه 2006-251-1638ملف مدني عدد  2008-3-26بتاريخ  1107عدد  محكمة النقض ـ قرار 1

 .194ص  26األمن العقاري ـ دفاتر محكمة النقض ـ العدد  ة النقض في الندوة الوطنية في موضوع مرئيس غرفة بمحك

مشار إليه في نفس  2012-1-1-2028في الملف عدد  2013-03-20بتاريخ  170بغرفتين عدد  محكمة النقض ـ قرار 2

 .195ص المرجع السابق. 
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لسجل العقارية، فمواجهته بإبطال التقييدات من شأنه إدخال الشك والريبة لدى أفراد المجتمع في مؤسسة ا

لدى جميع المتعاملين في الميدان  ه يمس األمن القانوني بعدما ترسخالعقاري، وهو أمر ال محالة من

العقاري أن التقييدات على الرسوم العقارية وما ضمن بها هو عنوان للحقيقة، وأن لها مناعة ومصداقية 

                                                                                 تساعد على تداول الملكية العقارية بسهولة وأمان.                    

قضائي، من الاألمن القانوني وما يترتب عنه من أثر سلبي على مبدأ األزعزع وعليه فهذا التضارب ي   

دي قضائي يؤاد الاالجتهب التوقع في فبعد االطمئنان إلى اجتهاد معين يفاجأ المتقاضون بتوجه جديد، فغيا

رسته هذا ما كنية وإلى انعدام األمن القانوني خاصة عندما يكون االختالف منبعه عدم جودة القواعد القانو

المالك  ن علىالمادة التي أعطت المشروعية لكل األفعال التي تكون بسوء نية وهذا فيه ظلم وعدوا هذه

 األصلي للعقار محل االستيالء.

طبقة عدة الميعكس اإلطناب في صياغة القا المادة، وهو ما هذهل المشرع يتدخل ويعدل وهذا ما جع    

ول رع حابخصوص إبطال التقييدات بسبب الزور والتدليس وأثره في مواجهة حسن النية، وعليه فالمش

، تزويرو الدليس أعالج اإلشكال العملي بسلوكه حال وسطا يزاوج بين حماية المالك الحقيقي ضحية الت

سبية سبة له نبالن ؤسسة السجل العقاري عبر حماية الغير حسن النية، فاعتبر مناعة التقييدوبين استقرار م

              قبل أربع سنوات من تاريخه ومطلقة بعد األربع سنوات.                               

له ارتباط وثيق باألمن القانوني  لكن المالحظ أن التعديل التشريعي المذكور على أهميته يطرح تساؤال

والعقاري موضوع الدراسة من حيث جودة القواعد القانونية وانسجامها، إذ أن التعديل المذكور لم يواكبه 

"ال يمكن في أي حال من قانون التحفيظ العقاري التي تنص على أنه  66المادة تعديل الفقرة الثانية من 

فالمستثمر العقاري مدعو لإلطالع على  هة الغير ذي النية الحسنة"التمسك بإبطال هذا التقييد في مواج

نصوص بقوانين مختلفة لمعرفة أثر إبطال التقييدات على الغير حسن النية، إذ كان من األجدر دمج 

النصين القانونين أعاله في مادة واحدة للتقليص من كثرة النصوص القانونية، وهذا يؤثر على األمن 

ل الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة، ويزعزع االطمئنان لدى الغير حسن القانوني في مجا

النية على التصرفات التي ترد على العقار المحفظ بسبب إمكانية امتداد إبطال التقييد بين الطرفين إليه في 

مر العقاري مثال وبعد حالة التدليس والتزوير إذا ما تم رفع الدعوى داخل أربع سنوات من التقييد، فالمستث

تقييد التصرف بالرسم العقاري يبقى تحت وطأة المفاجأة برفع دعوى من أحد األطراف أو الغير ألبطال 

التقييد األول بسبب الزور أو التدليس، والذي يدخل دائرة الشك والريبة لكون الدعوى المذكورة قد تعصف 

اد قرار االستثمار خأنه خلق حالة من التردد في إتن شبحقه العيني رغم حسن نيته، كما أن وضعا كهذا م

في المجال العقاري خاصة إذا ما أضفنا أن التعديل المذكور لم ينص صراحة ما إذا كان أجل األربع 

 سنوات هو أجل سقوط أو أجل تقادم.                                                                   
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المادة المذكورة من جهة المالك األصلي سنجده يغصب في حقه بقوة القانون، فالمشرع ما نظرنا إلى  إذا   

وفق هذه المادة رجح كفة الغير حسن النية على كفة المالك األصلي ضمانا الستقرار المعامالت وعدم 

تضى زعزعة ثقة المنعشين العقاريين، لكن هذا المقتضى فيه نوع من اإلجحاف للمالك األصلي بهذا المق

، ومادام هذا األخير يحمي مصالح المواطنين، ويضمن حقوقهم فإن 1وسلبه حقه الذي كرسه له الدستور

هذه المادة أعطت للمشتري حسن النية حماية قانونية، ولو كان العقد مزورا، مع العلم أنه يصعب إثبات أن 

        ذلك الغير كان متواطئا مع البائع المزور من عدمه وهذا ما يعطيه صفة حسن النية في كثير من األحيان.      

ويرى البعض أن هذه المدة ـ أربع سنوات ـ لرفع الدعوى ال مبرر لها متى كان األمر يتعلق بتدليس أو    

زور أو استعماله، وبالتالي وجب تعديل هذه المادة تفاديا الستعمالها في السطو واالستيالء على عقارات 

اب كيف يتم تصور إسقاط أسمى الغير بتغطية من القانون، األمر الذي دفع بعض المهتمين إلى االستغر

الحقوق الدستورية بمدة زمنية قصيرة، مما يتعين معه إعادة النظر في التدبير بتقييد رفع الدعوى من 

 .                                                                     2تاريخ العلم بدل احتسابها من تاريخ التقييد

من مدونة الحقوق العينية أوال بإزالة مدة رفع الدعوى، وثانيا ترك مدة  2المادة وأخيرا فإنه يجب تعديل  

 .3رفعها مفتوحة للمتضرر يمارسها عند علمه بالضرر الذي لحقه

 من القانون الجنائي  352الفصل : ثانيا   

 مي،"يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمو أنهعلى من القانون الجنائي  352 الفصلينص 

                    :وكل موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته  تزوير بإحدى الوسائل اآلتية

 ـ وضع توقيعات مزورة.

 ـ تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.

 وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص آخرين ". ـ

                                                           

 .ة "من الدستور "يضمن القانون حق الملكي 35ـ الفصل  1

مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين محكمة . الضمانات القانونية لألمن العقاري . حسن البوعزاوي - 2

لخرائطي تحت عنوان األمن العقاري المنشور بدفاتر محكمة النقض اح سالنقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم
إدريس الفاخوري "ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي وما بعدها أشار إليه  311ص  26عدد 

 .24"منشور بمجلة الحقوق مؤلف جماعي ص 

الشمانتي الهواري عبد السالم. الحماية القضائية لعقارات األجانب من االستياء. مطبعة المعارف الجديدة الرباط  - 3

  .17. ص 2018
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عمومي  وظفٍ أو م كل مزور من قاٍض المالحظ من الفصل أعاله، أن المشرع الجنائي أقر بعقوبة المؤبد ل

ي فغيير ت، استعمل ذلك التزوير عن طريق وسائل معينة، كوضع توقيعات مزورة أو أو عدلٍ  أو موثقٍ 

ستثنى اأنه  المحرر أو الكتابة أو التوقيع أو استبدال أشخاص بآخرين وهميين، لكن المعيب في الفصل

خوال له تحرير  ممن مدونة الحقوق العينية  4قا للمادة المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باعتباره وف

من  352لفصل المحررات الثابتة التاريخ، وبالتالي لم يخلق المشرع التالؤم والتجانس بين مقتضيات ا

ن المؤبد" فيما بي من مدونة الحقوق العينية وتوحيد العقوبة "السجن 4القانون الجنائي، ومقتضيات المادة 

ل كلى يد عمقبولون لدى محكمة النقض، وذلك من أجل الضرب المحامين الوالموثقين و القضاة والعدول

لمغرب، فيذية باالتن من سولت له نفسه تزوير وكالة، أو بطاقة وطنية، أو أي وثيقة أجنبية وتذييلها بالصيغة

                   لتسهيل االستيالء على عقارات الغير.                                              

 1من قانون التحفيظ العقاري 101تعديل الفصل   :ثالثا   

لجوء م إال الوذلك في حالة سرقة أو إتالف أو ضياع نظير الرسم العقاري، ال يكون لصاحب هذا الرس   

 للمحاكم تخول إلى المحافظ العقاري من أجل المطالبة برسم عقاري جديد، والحال أن هذه المكنة يجب أن

حابها ألص اع الحقوقاالبتدائية أي يتوجه للمحكمة عوض المحافظ، باعتبارها الفاعل األساسي في إرج

ي فوقوعها  خطورةونظرا لصعوبة هذه الوثيقة وقيمتها في إثبات الحقوق العينية سوا األصلية أو التبعية، 

 .اريسم عقرروط المتطلبة الستخراج أيدي المتربصين والمزورين، وذلك مع الزيادة في التدابير والش

 

رات االستيالء على عقاالفرع الثاني: استحداث تدابير للتصدي لظاهرة 

 الغير

هرة،  هذه الظالإن حفظ الحقوق يستوجب على كل المتدخلين في الشأن العقاري استحداث تدابير للتصدي    

نية الوط وتكون كابحة للمتربصين بعقارات الغير، ومن هذه التدابير ما يخص القضاء وكذا الوكالة

 للمحافظة العقارية وكذا الموثقين.

 

                                                           

التحفيظ العقاري على التالي " في حالة ضياع أو سرقة أو تلف نظير الرسم العقاري أو من قانون  101ـ  ينص الفصل  1

شهادة التقييد الخاص يجب على صاحبهما أن يقدم للمحافظ على األمالك العقارية الوثائق المثبتة وأن يدلي إليه بتصريح 
 عن الحادث.يتضمن هويته وظروف الضياع أو السرقة أو التلف وكل ما لديه من معلومات 

أو  م العقاريا للرسيمكن للمحافظ على األمالك العقارية إذا ما ظهر له صدق التصريح أن يسلم للمعني باألمر نظيرا جديد
 مية".نسخة من شهادة التقييد الخاص بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ نشر إعالن بذلك في الجريدة الرس
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 تدابير الواجب اتخاذها من قبل القضاءأوال: ال   

 ةظاهرلتصدي لعقاري واالمن األبها من أجل تحقيق عة من التدابير التي ينبغي األخذ فيما يلي مجمو   

 االستيالء:

ن شرع أإدخال طريق الطعن بإعادة النظر في مسطرة التحفيظ القضائية، وهنا يجب على الم .1

 العقارات الحبسية.ينهج نفس االتجاه الذي سلكه بخصوص 

ه من قضي باستثناء العقارات التي تبث االستيالء عليها بحكم قضائي مكتسب لقوة الشيء الم .2

 قاعدة التطهير، وهذا ما سار عليه المشرع بخصوص العقارات الحبسية.

زور  يس أوالتشطيب على التقييد حتى لو كان المقيد حسن النية إذا تبث استعمال وسائل تدل .3

لتي نصت ا 54المادة من قبل المستولي على عقار الغير، وهذا اقتباس للتجربة الوقفية حسب 

ى ل دعو"إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير ال تمنع المحكمة من النظر في كعلى

 ثبات صفة الوقف العقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميعترمي إلى إ

 ذوي الحقوق المقيدين.

و  بذلك وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر

 لعقارالحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، و يقيد ا

 اري المتعلق به في اسم األوقاف العامة."بالرسم العق

دية، لن قتصاإن تعزيز األمن العقاري من أجل تحصين الملكية العقارية  والرفع من قيمتها اال .4

ايا يتأتى إال من خالل العمل على إحداث محاكم عقارية متخصصة من أجل البث في القض

 العقارية بالفعالية المطلوبة وبدون تأخير. 

 ليها.عالوسائل اإللكترونية في العمل القضائي لتسريع وثيرة القضايا المعروضة إدخال  .5

امل العمل على تكوين قضاء متخصص في الجانب العقاري والخروج من قوقعة التكوين الش .6

 للقضاء وذلك للوصول إلى النجاعة القضائية في القضايا العقارية.

 الوسائل تعمالالعقود المبرمة بالخارج مع اس تفعيل اإلنابة القضائية الدولية للتأكد من صحة .7

 نهم تسمحما بيالسريعة في التواصل مع السلطات األجنبية، كلما كان القانون أو االتفاقات  في

 بذلك.

 ثانيا: التدابير الواجب اتخاذها من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية    

يا االستيالء نستحضر مذكرة المدير العام للوكالة في إطار المجهودات المبذولة من أجل مواجهة قضا

الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي التي أسست الجتماع برئاسة وزير العدل، وقد حظره 
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مجموعة من المتدخلين وتم  الخروج منه بمجموعة من التوصيات في شكل تدابير تهم المحافظة العقارية 

 وهي كالتالي :

 تقييدى األمالك العقارية على مراجعة السندات التي ترد عليهم بقصد الحث المحافظين عل .1

لمتطلبة اهرية بالسجالت العقارية، والتأكد من توفر هذه السندات على كافة الشروط الشكلية الجو

 وذلك من أجل ضمان حماية الملكية العقارية . قانونا

ان ما ك ى عقارات الغير وذلك إذاحثهم أيضا على رفض كل تقييد يتعلق بموضوع االستيالء عل .2

 هناك شك في صحة المعاملة.

ا ي يكتسبهة التذلك لألهمية البالغالرسوم العقارية المتعلقة بهم و تشجيع المالك على سحب نظائر .3

بالنسبة  معني،نظير الرسم العقاري، وإلزامية اإلدالء به إلى المحافظ على األمالك العقارية ال

د لتقييااؤها موافقة المالك المقيد الحائز للنظير تحت طائلة رفض للحقوق التي يقتضي إنش

 المطلوب.

 ثالثا: التدابير الواجب اتخاذها من قبل الموثقين   

 صحابها،ألنسبتها دور كبير في ضبط الملكية ومن بين أهم ركائز األمن العقاري لما له من يق ثوتيعتبر ال

 لين وذلك عن طريق:المستو مهم لحماية هذه الملكية من تطاول ويعتبر تطويره مدخل

لرجوع من أجل اير العقود من طرف الموثقين استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند تحر .1

 1إليها كلما استدعى األمر إثبات تزوير معين.

 إحداث مركز إلكتروني لألرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين . .2

من  لمحررةالتدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابة الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود اتوحيد  .3

 طرف الموثقين .

 المطلب الثاني: تعزيز دور القضاء في عملية االسترجاع

مما ال شك فيه أن القضاء بوجه عام يعد إحدى األعمدة والركائز األساسية لضمان حقوق وحريات    

لتجاوزات التي يمكن أن تطال حقوقهم بالتعدي عليها، والسهر على احترام القوانين األفراد، وحمايتهم من ا

والتشريعات من طرف الجميع دونما أي تمييز، وتعتبر هذه المهام من مقومات الدولة الحديثة، ومرتكزات 

                                                           

. مقال منشور بمؤلف جماعي. 2016دجنبر  30رسمية للرسالة الملكية بتاريخ الملودي العابد العمراني. دراسات  - 1

 105مجلة المنازاعات و النظم اإلجرائية. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب و الحلول. ص 
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 إِنَّا اُوودُ دَ  ياالبناء الديمقراطي، ومدخال ال محيد عنه لتحقيق التنمية والعدالة مصداقا لقوله تعالى ۞

َّبِعِ  َوالَ  بِاْلَحقهِ  النَّاِس  بَْينَ  فَاْحُكم اأْلَْرِض  فِي َخِليفَةً  َجعَْلنَاكَ  ِ  َسبِيلِ  َعن فَيُِضلَّكَ  اْلَهَوى   تَت  يَِضلُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  ّللاَّ

ِ  َسبِيلِ  َعن َ  إِنَّ عز وجل ۞، وقوله 1۞اْلِحَسابِ  يَْومَ  نَُسوا بَِما َشِديد   َعذَاب   لَُهمْ  ّللاَّ  تَُؤدُّوا أَن يَأُْمُرُكمْ  ّللاَّ

َ  إِنَّ  بِاْلعَْدلِ  تَْحُكُموا أَن النَّاِس  بَْينَ  َحَكْمتُم َوإِذَا أَْهِلَها إِلَى   اأْلََمانَاتِ  ا ّللاَّ َ  إِنَّ  بِهِ  يَِعُظُكم نِِعمَّ  َسِميعًا َكانَ  ّللاَّ

جلس القاضي للحكم بعث هللا إليه ملكين يسددانه، إذا »، وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم 2۞بَِصيًرا

، ولكل هذا و أمام المعيقات التي تعرقل جهاز القضاء و تحول 3«فإن عدل أهقاما وإن جار عرجا وتركاه

دون فعاليته خصوصا في المجال العقاري فيما يخص حماية الحقوق العينية و استرجاع العقارات 

حلول تسهم في الرفع من فعالية هذا المرفق، من بين تلك الحلول؛  المستولى عليها، ينبغي التفكير في

السعي نحو تبسيط المساطر القضائية المعقدة و المطولة )الفرع األول(، كم ينبغي تعزيز دور النيابة 

العامة في القضايا العقارية لما لهذه المؤسسة من سلطات واسعة من شأنها ضمان الحقوق ألهلها، عن 

 إلرجاع العقارات المستوى عليها ألصحابها و زجر المعتدين عليها )الفرع الثاني(.طريق سعيها 

 قاريالفرع األول: تبسيط المساطر القضائية سبيل نحو تعزيز األمن الع

خل ئعا داالملفات المعروضة على القضاء، وطول المساطر وتعقدها يجد المتقاضي نفسه ضاة أمام كثر

وئه إلى ند لجعي اللجوء إليها من أجل استرجاع حقه، والواضح أن المواطن مؤسسة القضاء فيفقد الثقة ف

ه، ى عليالقضاء يكون هدفه الحصول على نتائج سريعة، تتمثل في استصدار حكم يضمن له حقه المعتد

جودة  تحسينوهو ما لن يتأتى إال في نطاق تبسيط المساطر، والتخفيف من كثرة الشكليات اإلدارية، و

ن ما لها مفيذ محاكم. ومن المساطر التي تعيق المتقاضي والقضاء بصفة عامة هي التبليغ والتنخدمات الم

التي  للمسائاى تبسيطها، ومن بين أهم تأثير على فعالية، وجودة خدمات العدالة مما يستوجب العمل عل

ها ب نونيالمعتستوجب التفاتة إصالحية شاملة مجال التبليغ الذي يسهم في إيصال الوقائع لألشخاص 

 ، وإخراجلواقع)الفقرة األولى(، ومجال التنفيذ الذي يعتبر آلية لتنزيل األحكام القضائية على أرض ا

 الرؤية القضائية لنزاع معين من حيزها النظري إلى الواقعي )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: الرفع من فعالية التبليغ         

التبليغ وهو إيصال أمر واقعة ثابتة إلى شخص معين، على يد أحد أعوان كتابة الضبط، أو األعوان    

                                                           

 .58سورة النساء اآلية   - 1

 .26ـ سورة ص اآلية  2

 .458قم رحديث  السنن الكبرى.في  رواه البيهقي .حديث  صحيح - 3
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، والهدف من 1القضائيين، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو بالطريقة اإلدارية

 . 2ذلك هو ضمان علم المبلغ إليه باألمر المراد تبليغه

بليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به، وبعض الفقه اعتبر حجية وتكمن أهمية الت   

إذ ال يجوز االعتذار بجهل ما تم التبليغ به قياسا على قاعدة  ،التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية

التي تعد جسر وصل ، وفي المجال العقاري تزداد حساسية هذه الوسيلة 3عدم جواز االعتذار بجهل القانون

بين األطراف وحقوقهم، ابتداء بتبليغ االستدعاء للجلسة التي ستجرى فها المناقشات ضمانا لمبدأ الدفاع، 

 وانتهاء بتبليغ الحكم الصادر في الدعوى حتى يتسنى للمتضرر منه الطعن فيه إن كان يقبل ذلك.

عرقلة  متاحةالذي يسعى بكل الوسائل ال واإلخالل بعملية التبليغ يخدم مصالح المتقاضي بسوء نية   

لمستولي يد ا العدالة والتسبب في بطء تصفية القضايا أمام المحاكم، وبقاء العقار المستولى عليه في

 واستغالله طوال تلك المدة التي قد تكون سنوات طوال، فيتغيب النجاعة القضائية.

رفع منها لل الحد يغ تدعوا المشرع للتدخل من أجلإن هذه المشاكل و الصعوبات التي يثيرها مجال التبل   

 من فعالية اللجوء للقضاء، وتكريس مبدأ العدالة، ومن بين تلك الحلول:

 ظام العمل على إصالح نظام التبليغ في وضعه التشريعي والعملي الراهن، وذلك بإحداث ن

 لمتقاضينامام سد الطريق أالغرامة المدنية، كجزاء على التحايل أو الغش واإلهمال في التبليغ، ل

 م. ألحكاذوي سوء النية الستغالل هذه الدعوى لعرقلة البث في القضايا والتملص من تنفيذ ا

  ن تسلم م"وإذا عجز من قانون المسطرة المدنية  39المادة ينص المشرع في الفقرة األولى من

لعون ايوقع وفة بالتبليغ االستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكل

ن ععاب ي أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال و يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة."

رع المش المشرع في هذه المادة بأن جعل أثر العجز عن التوقيع كالرفض ومن األجدر أن يسمح

تب ن تترأالتي يمكن في هذه حالة التوقيع بالبصمة، والمغزى من ذلك كبح حدة طول اإلجراءات 

 عن ذلك وتساهم في تمطيط القضية. 

 المعلوميات، ولما تلعبه هذه الوسائل من دور فعال في ا أصبحنا في عصر الرقمنة ونخفى أنال ي

كافة المجاالت، فإننا ندعو إلى تزويد وتعميم كل المحاكم بالتجهيزات الحديثة، والموارد البشرية 

                                                           

 من قانون المسطرة المدنية. 37الفصل  -  1

. نقال عن عبد الكريم 702ص  1972ـ إبراهيم أسعد. القانون القضائي الخاص. منشأة المعارف اإلسكندرية مصر .  2

 .161. ص 2017الطالب. الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. الطبعة الثامنة. ماي 

ظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات. أطروحة دكتورة جامعة عين الشمس القاهرة ـ وجدي راغب.  الن  3

 2017نقال عن عبد الكريم الطالب. الشرح العملي قانون المسطرة المدنية. الطبعة الثانية ماي  263ص  197طبعة سنة 

 . 161ص 
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المختصة حتى يتمكن المأمور بإجراءات التبليغ وضبطها وحصر الملفات المنجزة وغير المنجزة 

 وتتبعها. 

  تبليغ، ور بالالمسؤولية بالمحاسبة و تجاوزا لكل تهاون يمكن أن يطال المأموتكريسا لمبدأ ربط

 ليغ.عبة التباصة شخفإنه ينبغي تفعيل المراقبة القبلية والبعدية لرئيس المحكمة لعمل كتابة الضبط، 

 كبير ظاظكتاب ما تعرفه المحاكم المغربية من يخفى على المتتبع للشأن القضائي بالمغر ال ،

ك تنافى ذلطء فيكاتب المكلفة بالتبليغ، وهو ما يجعل اللجوء إلى هذه المحاكم يتسم بالبخاصة الم

ة ة الزيادلمعنيمع طبيعة المجال العقاري الذي تحكمه السرعة، وتجاوزا لذلك ينبغي على الوزارة ا

راط النخاهد لفي عدد الموارد البشرية والرفع من فعاليتها و إعطاء الفرصة للشباب الحامل للشو

 في هذه المؤسسة.

 قاريةالفقرة الثانية: تسريع تنفيذ المقررات القضاء في القضايا الع     

لى علمعروضة اازلة القضائية للن ةلك سابقا هو الجانب العملي للرؤيإن تنفيذ األحكام كما أشرنا إلى ذ   

 بل وعية،لموضا الحماية وإقرار األحكام صدور بمجرد تكتمل و القضائية الحماية تتحقق وال هيئة الحكم،

ي أهم وه  ،الواقع إلى الحكم منطوق وترجمة التنفيذية الحماية في تمثلي ثاني شرط بتحقق رهينة تظل

 للجوءاالهدف األساس المرجو من وراء مة ومرحلة من مراحل الدعوى؛ إذ تعد نتاج الخصومة القائ

 ائية.ت القضغير أن هذه المرحلة تعتريها جملة من اإلشكاالت التي تحول دون تنفيذ المقررا للقضاء،

ثغرات ذه الهومن خالل هذا نهتدي إلى بعض الحلول والتوصيات لعلها تكون رمقا للمشرع لتدارك كل    

 واإلخالالت، والتي من بينها:

 ك نفيذ لذلة التاألخير، ألنها من اآلليات الرئيسية في عملير الموارد البشرية الحل األول وتعتب

حول دون رير يندعو تحسين مستوى المادي لألعوان المكلفين بالتنفيذ حتى ال ينساقوا وراء أي تغ

يبقون رات فقيامهم بمهامهم على أكمل وجه، وحتى ال يستجيبوا إلغراءات المتطاولين على العقا

 ة في عددلزيادااألفعال ال ينبغي أن تنسب لرجال القضاء، كما ينبغي األحكام جامدة، أو القيام ب

مناقشة لتنفيذ ويات االموظفين المكلفين بالتبليغ، عالوة على تنظيم تدابير مكتفة وعملية للقيام بعمل

 العراقيل، والبحث عن الحلول. 

 ن اع مهذا القطالسهر على تنفيذها، لما لقارية وإنشاء وحدات متخصصة بتنفيذ األحكام الع

صوص التنفيذ مشابهة لتلك المن يإحداث مؤسسة قاضصية تؤثر على االقتصاد الوطني، وخصو

 عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية.
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  لق ختدعيم التأطير والتكوين المستمر، سواء على المستوى المحلي أو المركزي،عن طريق

لك إال كون ذز العقبات التي تعرقل عملهم، وال يأوراش تطبيقية تساعد مأموري التنفيذ من تجاو

دهم ا، وتزويية لهجاد الحلول القضائيالتي تثار من الناحية العملية إل من خالل جرد كل اإلشكاليات

 بآليات جديدة تمكنه من تجاوز المعيقات التي تواجههم في عملهم.

 لتنفيذ وري احلية، وإخضاع مأمالرفع من فعالية لجان التفتيش والمراقبة سواء المركزية أو الم

 للمسائلة عن أي تهاون مقصود أثناء قيامهم بمهامهم.

 لنسبة ية باالمحافظة العقارية بشأن تنفيذ األحكام العقارد جسر التواصل بين جهاز القضاء وم

في  ساهمةللعقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ، وتجنب القطيعة بين هذه المؤسسات للم

 صعوبة يمكن أن تثار بسبب التنفيذ.تفادي أي 

 الفرع الثاني: تعزيز دور النيابة العامة في عملية االسترجاع

جزء ال يتجزأ من النظام القضائي، فهي األداة الفعالة للسهر على احترام وسيادة  1تعتبر النيابة العامة   

القانون، وصون الحريات العامة والدفاع عن حقوق المجتمع، وتنفيذ كل السياسات الجنائية، فيتطلب منها 

القانونية ذلك أن تكون على قدر كبير من الحزم في مباشرة أعمالها، ولقد سعى المشرع من خالل ترسانته 

الحديثة إلى تقوية وتعزيز دورها في مختلف الميادين، ومنها الميدان العقاري حيث خول لها مجموعة من 

المهام لحماية الحيازة مثل القيام بإجراءات تحفظية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتسخير القوة 

 ى الحيازة.                                                                                   العمومية، والتعرض لفائدة الغير، باإلضافة إلى إجراء صلح عل

 األمر بإجراء تحفظي  الفقرة األولى:   

مؤقتا، الغاية منه حماية الحيازة الفعلية دون  ءالذي تأمر به النيابة العامة إجريعتبر اإلجراء التحفظي ا   

البحث في الملكية أو فحص العالقة بين المتنازعين، سواء كانت الحيازة شرعية تستند إلى سند صحيح أو 

لم تكن، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو لم يكن، باعتبار أن الغاية من هذا التدبير هي ضمان استقرار 

الحيازة حفاظا عن األمن والنظام إلى أن تتغير مراكز الخصومة بحكم قضائي. األوضاع الناشئة عن 

لنيابة العامة عند إصدار هذا األمر الفصل في المنازعة من الناحية لوتجدر اإلشارة أنه ال يجوز 

                                                           

كل محكمة، يسعى إلى تمثيل المجتمع والدفاع عن مصالحه مكن القول أن النيابة العامة قضاء خاص قائم ذاته لدى ي -  1
يباشرها، ويعمل ما بوسعه لحسن تطبيق القانون أمام  العليا، فهي الخصم الشريف الذي يحرك الدعوى العمومية و

لها القضاء، وتأكيد سيادته من خالل هذا العمل، فهي ليست خصما عاديا في الدعوى العمومية وإنما تمارس وظيفة أسندت 
 تشريعيا تخولها جانبا من السلطة العامة.

ين المغرب ب امة فياألستاذ محمد بنعليلوا قاض رئيس قسم القضايا الجنائية بوزارة العدل. مقال "واقع عمل النيابة الع
 رنيت.النتاة على الممارسة القضائية و ضمان الحقوق و الحريات". منشور بالمركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاه
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الموضوعية، غير أن ما يعاب على المشرع عدم دقته في تحديد هذا اإلجراء التحفظي بصفة دقيقة، 

 ن اإلجراءات التحفظية تشمل الحجز التحفظي، ووضع األختام، والحراسة القضائية.باعتبار أ

 إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الفقرة الثانية:   

وهي سلطة تمكن النيابة العامة من إرجاع الحيازة إلى األشخاص الذين كانت لديهم بمقتضى حكم    

بعد تنفيذ الحكم باسترداد الحيازة، وهو إجراء سيكون من قضائي ثم انتزعت منهم بفعل اعتداء جرمي يتم 

ويقع هذا اإلجراء تحت  ،شأنه تالفي استمرار أثر الجريمة قائما في انتظار صدور حكم قد تطول إجراءاته

 .1من قانون المسطرة الجنائية( 49و 40مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه أو يعدله )المادتان 

هذا اإلجراء التحفظي، أهو قرار  باتخاذرع لم يحدد بشكل واضح طبيعة أمر النيابة العامة غير أن المش   

إداري يخضع لرقابة القضاء اإلداري؟ أم هو قرار قضائي؟ واإلشكال هنا أن مأمور التنفيذ قد يتعذر عليه 

ة مضبوطة، مما تنفيذ الحكم القضائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لعدم وضوح حدود األرض بكيفي

ينتج عنه وضع صعوبات التنفيذ وتقديم طلبات تفسير منطوق األحكام، وبالتالي تعطيل إرجاع الحقوق إلى 

 .2أصحابها، وحماية العقار من الناحية الجنائية

 تسخير القوة العمومية الفقرة الثالثة:   

ي ضبط سهم فال يخفى على أحد أن مرحلة التحديد من مراحل التحفيظ هي مرحلة مفصلية للعقار إذ ت   

ولة ة والحيللعملياوضعيته المادية، غير أنه يكمن لذوي النيات السيئة واألطماع الخبيثة التعرض على هذه 

 ان من موجب حق، فكدون نفاذها، هدفهم من وراء ذلك السطو على العقار وسلبه من يد صاحبه بال

 الطبيعي حماية هذه المرحلة عن طريق طلب تسخير القوة العمومية.

موضوع تسخير القوة العمومية كان قبل التعديل األخير الذي عرفه ظهير التحفيظ العقاري  غير أن   

؛ حيث كان يعتبر البعض أن هذا الطلب ينبغي توجيهه للنيابة العامة اواسع اليثير جد 14.07بالقانون رقم 

ذلك )وكيل الملك( باعتباره الساهر على ضمان النظام العام، في حين ذهب البعض األخر إلى اعتبار أن 

 20الفصل م تجاوز هذا الخالف على مستوى التشريع حيت أصبح ينص تمن اختصاص السلطة المحلية، ف

"ينجز التحديد في فقرته األولى على أنه  14.07يظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون رقم من ظهير التحف

في التاريخ والوقت المعين له. ولتوفير الظروف المالئمة إلجراء عمليات التحديد، يجب على وكيل الملك 

 ل من له مصلحة."تسخير القوة العمومية، عند االقتضاء، بطلب من المحافظ على األمالك العقارية أو ك

                                                           

 ديباجة  قانون المسطرة الجنائية. - 1

ـ األمراني زنطار الحسن ـ مجلة المنازعات والنظم اإلجرائية ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب والحلول  2

 .82ص  2017يوليوز  8أشغال ندوة خنيفرة 
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رغم هذا التدخل التشريع لمحاولة معالجة هذا اإلشكال فإن الواقع العملي أفرز مشكل عدم استجابة وكيل 

بدعوى أن ذلك ليس من اختصاصه،  الملك لطلب المحافظ على األمالك العقارية بتسخير القوة العمومية

المتعلق باختصاصات  15-02-1977هير من ظ 3الفصل أنه من اختصاص السلطة المحلية استنادا على و

العامل، وأن اختصاص وكيل الملك ينحصر في إقامة و ممارسة الدعوى العمومية، أي أن تدخله تدخل 

عكس تدخل الشرطة اإلدارية الوقائي الهادف إلى تجنب وقوع الجريمة،  -بعد وقوع الجريمة  -بعدي 

كد فيها على أن اختصاص تسخير القوة العمومية يعود أ 1وتجبا لهذا الخالف تدخل المحافظ العام برسالة

 لممثل السلطة المحلية.

قوف وديد بعد ة التحم التعرض لعمليتالقوة العمومية إال في حالة ما  إذن فالنيابة العامة ال تقوم بتسخير

 المهندس المساح الطبوغرافي على العقار وعرض األمر على النيابة العامة. 

وع نرع لفرض ل المشال لتنفيذ األحكام القضائية و تدخثمتالعامة أيضا في حالة عدم االكما تتدخل النيابة 

األحكام  ة لتنفيذعموميمن الحماية لمأمور إجراءات التنفيذ بقرار النيابة العامة الرامي إلى تسخير القوة ال

فيذ، اع عن تنمتنضرا باالوالقرارات العقارية، وذلك أمتنع عن تنفيذ الحكم )مأمور التنفيذ( فإنه يحرر مح

 ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك من أجل تسخير القوة العمومية. 

 التعرض على مطلب التحفيظ  الفقرة الرابعة:   

ب ى مطلمكن المشرع للنيابة العامة باعتبارها طرف شريف في الدعاوى من سلوك طرق التعرض عل   

لقيام اوقت  عليهم، وحتى على األشخاص الغير الحاضرين التحفيظ باسم الغائبين والمفقودين والمحجور

ة لهذا كون مدعملتي تبعملية التحديد، وتنوب النيابة العامة عنهم، وتقدم وسائل اإلثبات المتوفرة لديها وا

بعة ا متاالتعرض مثلها مثل المتعرضين الحاضرين، وتكون كذلك مدعية في ذلك التعرض، ويمكنها أيض

بقا ططلبات بحكم نهائي، ولها الحق أيضا في الطعن في األحكام الصادرة ضد تلك الالدعوى حتى البث 

 لتحفيظ.امن قانون المسطرة المدنية، باعتبارها طرفا رئيسيا في دعوى التعرض على مطلب  7للفصل 

لبيات سجاوز وهذه اآللية كفيلة بردع المستولي إذا ما تم تطبيقها على الوجه الحسن، إذ ستسهم في ت

  التحفيظ الذي يحصن المستولين عن طريق قاعدة التطهير.

وفي األخير ينبغي التذكير بأنه مهما بلغت القاعدة القانونية من دقة واستجمعت من قوة فإنها تبقى رهينة    

بتنزيل جيد من قبل الساهرين على ذلك، ومحاولة تجنب أي تالعب في هذه العملية، باإلضافة إال ذلك 

                                                           

 لتحفيظ العقاري. م س.انعناني. إرشاد الساري إلى أصول . أوردها محمد 2006مارس  27ريخ بتا 1746مراسلة المحافظ العام عدد   - 1

 .70ص
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ما أمكن لتبني نظام قانوني شامل يساهم في تحقيق الحماية القانونية للعقارات سواء المحفظة ينبغي السعي 

 أو غير المحفظة، وتشجع التعاون بين جميع المؤسسات المتدخلة في هذا المجال على تعددها.
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 خاتمة

 اهرةظص سواء في شقه المتعلق بتشخي بعد الغوص في هذا الموضوع الشائك ومحاولة اإلحاطة به   

ا مكشفنا  ،الهدي االستيالء على عقارات الغير، أو بخصوص العوامل المنتجة لها والتدابير الكفيلة بالتص

لى إضافة إ على مستوى النصوص القانونية المؤطرة للمجال العقاري  يعتري النظام العقاري من قصور

م تعد لونية ألسباب تعود إما لتكوين القضاة أو اعتمادهم على نصوص قان ،نجاعة القضائيةمحدودية ال

 سريع لوتفشيها بشك مهد لهذه الظاهرة و ساعد على انتشارها مما ،تساير متطلبات األمن العقاري

انون ي القفا راجع إلى قصور ية عن طريق القانون لكن بسوء نية وكل هذومتطور عبر اكتساب حق الملك

 نفسه .

ل ل الوسائكوشهادة حق أن المشرع لم يقف مكتوف األيدي في مواجهة هذه الظاهرة بل سعى من خالل    

نه أل منها لنيلا من ، غير أن هذه المحاوالت المحتشمة لم تتمكنذه الظاهرةله دار صدٍ المتاحة الوقوف جِ 

الوسائل نبؤ بفي األصل ال يمكن القضاء عليها بصفة نهائية طالما أن القانون ال يرقى إلى مستوى الت

 لمستعملةسائل ا، فكلما تطورت آليات مواجهتها تطورت بالمقابل الووالحاالت المستجدة في هذه الظاهرة 

ية جماع ية بل أصبحت تحركاتوكشف الواقع عن تطور هذه الظاهرة فلم تعد مجرد محاوالت فرد فيها،

في  ومتدخلون موظفونتورط في االستيالء، وما ساهم في انتشارها  مختصةشكل مافيا على  منظمة

دارية زات اإلأشخاص يتقنون رصد الثغرات القانونية والتجاوالمهنية واإلدارية، المنظومة القضائية؛ 

 تكمن مهمتهم في تيسير عملية االستيالء .

ها، اإلجابة عنإشكاالته و الوقوف على نا إلنجاز هذا العمل وجمع شتاته حاولنا ما أمكن وخالل سعي    

 عضب وف على بالوقكتفينا اومن كل جانب ا وتعقدها لم يمكنا من اإلحاطة به غير أن تشعب هذه الظاهرة

  من ذلك.

لصفح املين آأو قصور  ونعترف بما قد يشوب بحثنا من خطأوفي األخير فإننا ال ندعي الصواب والكمال  

 .والعفو
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 الئحة المصادر و المراجع

 أوال: المصادر

 .القرآن الكريم 

 العربية.. صحيح مسلم. دار إحياء الكتب النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم 

 ثانيا: المراجع 

 الطبعة 2عدد أحمد برادة غزيول. الدليل العملي للعقار غير المحفظ سلسلة الدراسات و األبحاث. ال .

 األولى.

  ة ألمنياحليمة بني المحجوب في نظرية االستحقاق في القانون المغربي. الطبعة األولى. مطبعة

 الرباط.

 مطبعة  ولى.الطبعة األ لفقه المالكي و التشريع المغربي.جواد الهروس. الحيازة و االستحقاق في ا

 اط.باألمنية ر

  ة مراكش.لمعرفاعبد الكريم الطالب. الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. الطبعة الثامنة. مطبعة 

  مطبعة األحمدية.1شعبة القانون الخاص سطات. نظرية االلتزامات و العقود ج . 

  الساري ألصول التحفيظ العقاري. األحمدية. الطبعة األولى.محمد النعناني. إرشاد 

 جواد أمهلول. الوجيز في المسطرة المدنية. مطبعة األمنية بالرباط 

 .محمد القادوري. حيازة العقار. دار األمان. الطبعة األولى 

  ة.فلمعراإدريس الفاخوري. نظام التحفيظ العقاري. سلسلة المعارف القانونية و القضائية. دار 

 .عمر أزوكار. التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري و قضاء محكمة النقض 

 ات.عبد الكريم أشهبون. الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد. مكتبة الرشاد سط 

 2018عة محمد خيري. العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي. دار نشر المعرف طب. 

  . شر.كتابه" الوقف في الشريعة و القانون".دار النهضة العربية للطباعة و النزهدي يكن 

 .جديدةالنظام القانوني لألمالك الوقفية"دراسة و أبحاث في ضوء المدونة الزكرياء العماري 

 .جمع وتنسيق 1لألوقاف".ج

 .ق نة الحقومدو وي التوثيق العدلي وأثره على الملكية العقارية على ضوء  التوثيق العدلسليمان أدخول

 .العينية و العمل القضائي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2968&idto=3098&bk_no=1&ID=698
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  ع مكتبة . نشر وتوزي3الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي.ج.عبد الكريم شهبون

 الرشاد سطات.

 دي قف سيعيسى بن محمد بوراس .توثيق الوقف العقاري في الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري"و

  األولى. بنور نموذج".نشر التراث.الطبعة

  .مسيحي.دار الكتب 1375.2007مباحث في الوقف االسالمي. طبعة جمعة محمود الزريقي.

 الوطنية.بنغازي ليبيا.

 عة عية الطبجتماذ يونس العياشي كتاب األمن القانوني والقضائي وأثرهما في التنمية االقتصادية  واال

 . 2012األولى 

  .ذ أبو مسلم الحطاب كتاب العقار بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع الجنائي 

 الحسن بويقين. إجراءات التبليغ فقها و قضاء 

 ة. ابراهيم بحماني. تبليغ و تنفيذ األحكام العقارية. مكتبة دار السالم.الطبعة الرابع 

 ادسة طبعة السني الالجنائية الجزء الثا عبد الواحد العالمي. شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة

2018  

 معارف عة الالشمانتي الهواري عبد السالم. الحماية القضائية لعقارات األجانب من االستياء. مطب

 . 2018الجديدة الرباط 

  فقه 2013. مطبعة المعارف الجديدة.39.08ادريس الفاخوري. الحقوق العينية وفق قانون رقم .

 القضاء

  رباط.ان الدار األم مدونة األوقاف المغربية"دراسة منهجية في األسس واألبعاد".ياني.مجيدة الز 

 .لشؤون اف و امنشورات وزارة األوق الحماية المدنية لألوقاف العاّمة بالمغرب.عبد الرزاق أصبيحي

 .2009اإلسالمية.مطبعة األمينة الرباط.

 .2015بعةمنشورات المعارف الرباط.ط قاف.القواعد اإلجرائية في مدونة األوصابرينا البجدايني. 

  نشر  2جن.".األمالك الوقفية"دراسة و أبحاث في مدونة األوقاف و القانون المقارزكرياء العماري.

 مجلة القضاء المدني.

  ورات ية.منشالتجربة المغربية في األوقاف.سلسلة المعارف القانونية و القضائعبد الرزاق أصبيحي

 مجلة الحقوق.

  2011ط .روضان الموسري.أحكام الوقف و التولية.منشورات الحلبي الحقوقيسالم 

 .األحباس اإلسالمية في المملكة المغربية..منشورات وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية 
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 كتبة رطبي.مكتاب الكافي في فقه أهل المدينة.بن عمر يوسف بن عبد هللا الق .محمد المكي الناصري

 الرياض الحديثة

  ائية.أوزيان. قراءات في القوانين العقارية الجديدة. سلسلة المعارف القانونية القضمحمد 

 دد األولي الععبد هللا أجرعام. نهائية الرسم العقاري و مدى حمايتها للحقوق. مجلة القانون المدن. 

  2018أحمد العطاري. المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري. دار نشر المعرفة طبعة. 

 اري. المنازعات العقارية. سلسلة دراسات وأبحاث.زكرياء العم 

  2017يوسف الغوناجي. القاون بين النص والمفهوم. مطبعة األمنية. الرباط. 

 ثالثا: المقاالت والمداخالت

  لى عادريس الفاخوري. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي.الستيالء

 . 2018رف الجديدة العقارات واالسترجاع. مطبعة المعا

 ات محمد الراقي. االستيالء على عقارات األجانب والغير بالمغرب. االستيالء على العقار

 .      2018واالسترجاع. مطبعة المعارف الجديدة 

 ق ار اآلفاية. دعبد المجيد غميجة. مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي. مجلة الحقوق المغرب

 . العدد السابع. 2009يضاء المغربية الدار الب

 زء ثمار الجاالستعبد هللا الفرح. تنفيذ األحكام العقارية الصعوبات واالقتراحات. العقار والتعمير و

 األول. 

 49د عز العرب الحمومي. النجاعة القضائية للمحاكم اإلدارية أية أفاق مجلة المعيار العد.  

 ألول. الجزء رية. العقار و التعمير و االستثمار اسفيان ادريوش. األمن القانون في المجال العقا 

  2018محمد مومن؛ االستيالء على العقارات واالسترجاع؛ مطبعة المعارف الجديدة. 

 رابعا: المجالت والتقارير 

  2017يوليو 8مجلة المنازعات و النظم اإلجرائية.أشغال ندوة خنيفرة 

  النقض ومحاكم االستئناف و المحاكم المنازعات الوقفية من خالل اجتهادات محكمة

 .منشورات مجلة القضاء المدني.1االبتدائية.ج

  المنازعات الوقفية من خالل اجتهادات محكمة النقض ومحاكم االستئناف و المحاكم

 .منشورات مجلة القضاء المدني.21االبتدائية.

 منشورات دفاتر محكمة النقض.2015الندوة الوطنية حول األمن العقاري. 

 2013.يونيو 49جلة المعيار.عم. 
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 إعداد 2013الندوة السادسة حول الملكية العقارية من خالل قرارات محكمة االستئناف بالرباط.

 وتنسيق إدريس بالمحجوب.

 2016.دجنبر 11المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية.ع. 

 50المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن.ع. 

 لولت والنظم اإلجرائية. ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب والحمجلة المنازعا 

  فقه القضاء العقاري. منشورات مجلة العلوم القانونية. العدد الثالث 

  2015ماي  27مجلة القانون المغربي . العدد  

  2015. السنة 8و  7المنبر القانوني . العدد 

 أكتوبر  11دد لدراسات واألبحاث القانونية والقضائية العالمنبر القانوني مجلة نصف سنوية تعنى با

2016 . 

  عة القا المنازعات العقارية من خالل اجتهادات المجلس األعلى الندوة الجهوية الخامسة سطات

 . 2007أبريل  27ـ   26الكبرى لوالية الشاوية ورديغة 

  26ــ العدد الندوة الوطنية في موضوع األمن العقاري ــ دفاتر محكمة النقض. 

  2013يونيو  49مجلة المعيار ـ مجلة تصدر عن هيأة المحامين بفاس العدد. 

   2017يوليو  8مجلة المنازعات والنظم اإلجرائية أشغال ندوة خنيفرة  

 62 صداراالستيالء على عقارات الغير واالسترجاع مقاربة تشريعية وقضائية ـ مؤلف جماعي ـ اإل – 

2018 . 

 2013لمحكمة النقض  التقرير السنوي. 

  2016التقرير السنوي لمحكمة النقض. 

 خامسا:المواقع االلكترونية 

 http://www.habous.gov.ma/  

http://www.habous.gov.ma/
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