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مقدمة :
ارةً أ ُ ْخ َرى۞ ،1هي األرض،
يقول هللا في محكم تنزيله ۞ ِم ْن َها َخلَ ْقنَا ُك ْم َوفِي َها نُ ِعي ُدكُم َو ِم ْن َها نُ ْخ ِر ُج ُك ْم ت َ َ
فيها نعيش وعليها نسير ،ومنها خلقنا ،وبها تعلقت نفوسنا ،حمتها الشريعة قبل التشريع ،فعن بن زيد
رضي هللا عنهما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال «من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه هللا إياه
سبع أراضين ،2».فالوعيد يلقى كل من غصبها ظلما ،واستولى عليها إثما .وأمام قلة الورع وضعف
الوازع الديني ،استهان العباد بظلم العباد ،فساروا في األرض وأكثروا فيها الفساد ،فما عادوا يراقبون هللا
في عملهم ،فضلوا وأضلوا وزال الورع وحل محله الجشع ،وضاعت أموال الناس ،وتناسوا قول رب
اط ِل ۞ ،3وأمام ذلك تسعى النظم التشريعية بمختلف تنويعاتها
الناس ۞ َوال تَأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َب ِ
لخلق نظام عقاري موزون ،تنأى خالله بالملكية العقارية عن بطش المستولين الذين عميت بصيرتهم فما
عادت تحركهم سوى غريزة التملك بال ضوابط وال تقدير ،والقانون سالح الدولة لمواجهة أمثال هؤالء
والنيل منهم ومن مساعيهم اللئيمة ،وإرجاع الحقوق لذويها واستتباب أمن عقاري منشود ،عن طريق
قواعد قانونية متراصة تضمن الحق ألهله وتصونه ،فتقف حاجزا ضد كل من يسعى للتطاول على
عقارات الغير ،فأحاطتها بالحماية وارتقت بها عن كل تعدي يتربص بها ،غير أن هذه النصوص وخالل
العمل بها أبانت عن قصور يتخللها ،ويقف دون تحقيق غايتها الحمائية ،فانكشفت ثغراتها واستغل
قصورها ،وتحولت ألداة هدم من حيث أريد بها البناء ،فحركية المجتمع تفرض التدخل الدائم للمشرع
للقيام بتعديالت تهدف لتحاشي ما عاب من النصوص ،وهو مطلب قوبل بالبطء من قبل المشرع المغربي،
فنتج عن ذلك تفشي لظاهرة االستيالء وضياع للحقوق ،وما زاد الطين بلة تنوع طبيعة العقارات المغربية،
فتشابكت المساطر واختلفت القوانين حد االختالط ،فتاه متتبع الشأن العقاري ضمن مختلف القواعد
القانونية العقارية على اختالف تصنيفاتها.
إن هذا األساس القانوني الهش الذي يستند عليه النظام العقاري يزداد وطأة عند مزجه بمحدودية
النجاعة القضائية ،فتسهم هي األخرى في تدني الوضع الواقعي للعقارات المغربية في حين أن المفروض
في القضاء الخروج بالقواعد القانونية من الجمود للحركية ومن الضعف إلى القوة ،فتقلص من قصورها
وتقوم ما اعوج منها ،وتسد ثغراتها عن طريق أحكام متكاملة ،مستندة على أسس قانونية ،ومنفتحة على
الحقيقة الواقعية ،فترسي مبادئ العدل واإلنصاف ،غير أن الواقع معكوس يشهد على أزمة عقارية مؤلمة،
 - 1سورة طه .اآلية .55
 - 2رواه مسلم رضي هللا عنه .صحيح مسلم كتاب المساقات باب تحريم الظلم وغصب األرض وغيرها حديث عدد
.1610
 - 3سورة البقرة .اآلية .188
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تنعكس بالسلب ال محالة على التنمية في هذا المجال ،ولهذه المحدودية ما يفسرها من الواقع العملي؛
فالقضاة ال حول لهم و ال قوة أمام تراكم الملفات و قلة الموارد البشرية ،فيسعون مجبورين على الزيادة في
سرعة نظر ملفات تتطلب التأني والتفكر ،فيتمخض عن كل هذا أحكام قضائية معلولة ،عاجزة عن
مالمسة الحقيقة الواقعية ،فتنسب الحق لغير أهله في أحيان رغم نذرتها ،إال أنها تمس الثقة الموضوعة في
مؤسسة القضاء الملزمة بالتجرد و الحياد.
واعتبارا لما سبق ال بد لنا خالل هذه الدراسة من التطرق لآلليات التي يسعى من خاللها المستولى على
عقاره السترجاعه ،وتختلف هذه األخيرة حسب طبيعة العقار؛ فقد تكون دعوى حيازة إذا كان الهدف من
المعتدى على عقاره حماية الحيازة فقط دون أصل الملك ،أما إذا كان يدعي الملكية يسلك في ذلك دعوى
االستحقاق ،كل هذا بالنسبة للعقارات غير لمحفظة ،أما تلك الداخلة ضمن نظام التحفيظ ،فتزداد وضعيتها
تعقدا بسبب قاعدة التطهير المهيمنة على هذا النوع من العقارات ،فقد يكون المدخل لهذا النظام  -إنشاء
الرسم العقاري  -مختال فينشئ في اسم غير المالك الحقيقي للعقار فيضيع حقه ويستحيل استرجاع عقاره
عينا.
كما سنحاول التعريج عن التجربة الوقفية في مجال استرجاع العقارات ،والمعيقات التي تواجه نظارة
األوقاف خالل سعيها لذلك ،وبهذا الصدد ندعو لتعميم هذه التجربة التي أبانت على علو كعبها في
استرجاع العقارات المستولى عليها على باقي العقارات األخرى ،رغم اختالف الخصوصية والغاية.
وسنحاول في نهاية هذه الدراسة الخروج بحلول نأمل أن تجد صداها ،وأن تغير ولو بالقليل من وضعية
العقارات المتأزمة ،والتقليص ما أمكن من هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع ،وأصبحت محط
اهتمام كل الفاعلين ،وعلى رأسهم الملك الذي توج اهتمامه برسالتين؛ وجه إحداهما للمشاركين في
المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية"
بتاريخ  8دجنبر  ،2015والثانية و جهها جاللته إلى وزير العدل والحريات بتاريخ  30دجنبر  2016في
شأن التصدي الظاهرة االستيالء ،يأمره فيها ،بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة االستيالء على
عقارات الغير .فدعا جاللته من خالل هاتين الرسالتين لإلنكباب على دراسة المشاكل التي تهدد هذا
القطاع ،وطلب من كل الفاعلين التحلي بالجدية الالزمة من أجل إصالح شمولي للمنظومة العقارية التي
الزالت تعاني الكثير من المشاكل ،والتي على رأسها ظاهرة االستيالء ،اهتمام يكشف عن السعي الجاد
والحازم لكل الفاعلين والمهتمين للوصول ألمن عقاري يساهم في تحقيق تنمية تدفع باالقتصاد الوطني
نحو النمو واالزدهار.
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الفصل األول :مشاكل االستيالء وواقع
االسترجاع
4

المبحث األول  :ظاهرة االستيالء ومشاكلها بين
هشاشة التشريع ومحدودية النجاعة القضائية
أضحت ظاهرة االستيالء معضلة لألمن العقاري ،ألنها تظهر ضعف المنظومة التشريعية و قصورها
في مواجهة كل المعيقات التي تهدد األمن العقاري ،مما نتج عنه آثار سلبية تتمثل في عدم استقرار هذا
المجال ،و عليه سنتناول في هذا المبحث ،مفهوم االستيالء ودوره السلبي في زعزعة األمن العقاري
(المطلب األول) ،لننتقل بعد ذلك للكشف عن العجز الذي تعرفه كل من المنظومتين التشريعية و القضائية
للتصدي لهذه الظاهرة (المطلب الثاني).

المطلب األول  :ماهية االستيالء وانعكاساته على األمن
العقاري
إن أخطر ما يهدد األمن العقاري اليوم هو تفشي ظاهرة االستيالء على العقارات التي باتت تنخر في
المجتمع المغربي أكثر من أي وقت مضى ،و سنتطرق في الفرع األول من هذه الدراسة لماهية االستيالء،
لنتطرق في الفرع الثاني النعكاسات هذه الظاهرة على األمن العقاري.

الفرع األول :ماهية االستيالء
كلمة االستيالء في ظاهرها تدل على سبب من أسباب كسب الملكية ،غير أنه في اآلونة األخيرة
أصبحت عنوان لظاهرة السطو على عقارات الغير ،وسنحاول تعريفها من خالل هذه الرؤية (الفقرة
األول) ،والختالط هذا المفهوم مع غيره من المفاهيم المشابهة ،سنسعى إلقامة التفرقة بينهم (الفقرة
الثاني).

الفقرة األولى :تعريف االستيالء عبر تحديد مفهومه
ينبغي التنبيه أن المشرع لم يضع تعريفا لمفهوم االستيالء على العقارات ،أو بالكاد لم يشر إلى االستيالء
على العقارات وإنما اكتفى بوضع بعض شروطه بالنسبة للمنقوالت ،1إذن فمن الناحية القانونية فإنه
 -1أن يرد على شيء ال مالك له واألشياء المنقولة التي ال ملك لها هي :
 األشياء المتروكة أو المهملة. -األشياء المباحة أو الخالية.
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اليمكن اعتبار االستيالء سبب من أسباب كسب ملكية العقارات ،ألن هذه األخيرة ال يمكن أن تكون من
غير مالك ،بل حتى األراضي الموات التي هي لمن أحياها ،فإنها في األصل ملك للدولة ،1أي أنها ليست
متروكة ،و بالتالي فهي تفتقد للشروط الواجبة في االستيالء على المنقوالت ،وفي هذا المقام يمكن القول
بأن هذا المصطلح موضوع في غير محله ألنه في األصل يرد على المنقوالت وليس العقارات ،لكن
المقصود منه تلك الطريقة التي يضع بمقتضاها الشخص سيء النية يده على العقار ،فيكون هنا االستيالء
وخالفا للمنقوالت غير مشروع ومخالف للقانون ،وهذا ما دفع كل من الفقه والقضاء لألخذ بهذا المصطلح.
ونتيجة لما ذكر فإن االستيالء يعتبر سببا من أسباب كسب الملكية بطرق غير مشروعة ال تستثني أي
نوع من العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة تعود ملكيتها للدولة أو للخواص ،سواء كانت هذه
الملكية فردية أو جماعية.2
وبناءا عليه فإن االستيالء اعتداء على ملك الغير بال موجب قانوني ،وبالتالي فهو عمل غير مشروع،
يمس بنظام الملكية العقارية ويزعزع حمايتها القانونية ،خصوصا تلك الحماية التي جاء بها الدستور في
فصله  35الذي ينص على أن حق الملكية ،حق مضمون ومحصن قانونا من أي نزع أو استحواذ إال وفق
اإلجراءات القانونية وفي حاالت خاصة.3
إن المصطلح المستعمل لهذه الظاهرة –االستيالء -ال يمنع من تعدد المفاهيم والمصطلحات التي تطلق
على هذه الظاهرة مثل االستحواذ ،الترامي ،االعتداء المادي ،الغصب والحيازة ،و رغم تقارب هذه
المفاهيم وتشابهها مع مفهوم االستيالء إال أن بينها عموم وخصوص ،وفيما يلي سنتطرق لتمييز االستيالء
عن هذه المفاهيم المشابهة له.

الفقرة الثانية :تمييز االستيالء عن بعض المفاهيم المشابهة له
يتداخل مفهوم االستيالء مع مجموعة من المفاهيم القريبة منه ،ألنهم يشتركون في الركن المادي و إن
اختلفوا في الركن المعنوي ،غير أن هناك من المفاهيم غير المشروعة في طبيعتها القانونية مثله
االستيالء -إذا ما وردت على العقارات كاالستحواذ و االعتداء ،وهناك أخرى تكون مشروعة كالحيازةإذا كانت مبنية على حسن النية ،وعليه سنشير إلى تمييز االستيالء عن الحيازة (الفقرة األولى) ،لننتقل بعد
ذلك للوقوف على أوجه االختالف بين مفهوم االستيالء و االعتداء المادي (الفقرة الثانية).

 - 1ادريس الفاخوري .الحقوق العينية وفق قانون رقم  .39.08مطبعة المعارف الجديدة .2013.هامش ص63.
 - 2الراقي محمد؛ إشكالية االستيالء على عقارات األجانب والغير بالمغرب .مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء
على عقارات الغير واالسترجاع .مطبعة المعارف الجديدة  .2018هامش ص.63.
 - 3مثل حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
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أوال :تمييز مفهوم االستيالء عن مفهوم الحيازة
يتداخل مفهوم االستيالء مع مجموعة من المفاهيم القريبة منه في المعنى ،منها مفهوم الحيازة،
باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وقد خصها المشرع بحوالي أربعة وعشرين مادة من مدونة
الحقوق العينية حيث نظمها (من المادة  239إلى  ) 263وهي الوسيلة األولى الدالة على الملكية العقارية،
باعتبارها واقعة مادية ،ال تكون مشروعة إال باتصال الوضع المادي مع الوضع القانوني ،أي بعد أن
تستوفي شروطها القانونية لكي يصبح الحائز مالكا للشيء.1
يظهر الفرق بين الحيازة واالستيالء في كون أن األولى ،ترد على العقارات غير المحفظة فقط ، 2عكس
االستيالء الذي يرد على العقارات المحفظة وغير المحفظة ،والسبب وراء ذلك يكمن في كون أن العقارات
المحفظة تكون محصنة ومحمية من وضع اليد ولو بحسن نية ،أي ال يمكن حيازتها لكن يمكن االستيالء
عليها بسوء نية وبدون موجب قانوني ،ألن هذا األخير ال يراعي حصانة العقار ومكانته القانونية وإنما هو
ممارسة غير قانونية ،عبر وضع اليد بسوء نية ،بعد تمهيد الطريق لذلك بتزوير الوثائق والرسوم مما
يتورط فيه موظفون ومتدخلون في المنظومة القضائية والمهنية واإلدارية ،أشخاص يتقنون رصد الثغرات
القانونية والتجاوزات اإلدارية ،تكمن مهمتهم في تسهيل االستيالء على عقارات الغير إما زورا أو احتياال
أو نصبا.
وقد حدد المشرع مدة محددة للحيازة إذا استكملتها كانت قانونية وأمكن االحتجاج بها ،بينما في االستيالء
ال وجود ألي مدة يرجى مع مرورها مشروعية الممارسة.
وفي الختام يتبين لنا أن االستيالء يتجاوز انتزاع الحيازة إلى فقدان الملكية ،3وأن الحيازة تكون
مشروعة إذا احترمت الشروط المحددة لها قانونا وإال صارت استحواذا على عقار الغير بدون سبب
مشروع وال وجه حق.4

 - 1محمد مومن .مقال منشور بالمؤلف الجماعي .االستيالء على العقارات واالسترجاع .مطبعة المعارف الجديدة ط .2018
ص39.
 - 2هذا ما أكدته المادة  261من مدونة الحقوق العينية التي نصت على :
" ال تكتسب حيازة :
 أمالك الدولة العامة. األمالك المحبسة . أمالك الجماعات الساللية . أمالك الجماعات المحلية . العقارات المحفظة . األمالك األخرى المنصوص عليها صراحة في القانون ". - 3محمد مومن .مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على العقارات واالسترجاع .مطبعة المعارف الجديدة  .2018ص.40.
 - 4محمد الراقي .مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على العقارات واالسترجاع .م.س  .2018ص .67
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ثانيا :تمييز مفهوم االستيالء عن مفهوم االعتداء المادي
االعتداء المادي هو اعتداء بدون مبرر وال سند ،أي غير مشروع وغالبا ما يصدر عن جهة إدارية تجد
به اإلدارة نفسها خارج المشروعية ،وذلك بإصدارها لقرارات غير قانونية تسلب بمقتضاها عقار مملوك
للغير دون سند قانوني صحيح أو دون أن تسلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ،1مما يترتب
عنه خروجها عن أهداف المصلحة العامة ،وفي هذا مس بعقارات الغير حتى ولو اختلفت الجهة التي تقوم
بهذا االعتداء (اإلدارة).
حتى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المستوفية لجميع شروطها القانونية تعتبر صورة من صور
االستيالء على عقارات الغير واألجانب ،لكن تلك اإلجراءات اإلدارية والقضائية المتبعة 2في هذه
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
القانون ،وبالتالي فإن هذه اإلجراءات تشكل ضمانات منحها المشرع لهؤالء األشخاص المواجهون بهذه
المسطرة ،3وعليه فإن االعتداء بشكل عام إما مادي أو قانوني :

-

االعتداء المادي  :هو أهم تطبيق لالستيالء على حقوق األفراد من قبل اإلدارة و تتمثل

صورته في وضع اإلدارة ليدها على عقار مملوك للغير دون أن تستند في ذلك إلى أساس
قانوني ،أي دون أن تسلك في ذلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .

-

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

قانونية بغير حق لوضع يدها على ملك الغير ،كإصدار قرار غير قانوني بسلب عقار مملوك
للغير أو بيع هذا العقار على وجه مخالف للقانون.4
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
األولى من الوال ية التشريعية العاشرة بقوله " ...العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ألن
الدولة لم تقم بتعويضهم عن أمالكهم أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم أو ألن

 - 1محمد مومن .منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على العقارات واالسترجاع .م س .ص .39
 - 2محمد الراقي .مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على العقارات واالسترجاع .م س .ص .68
 - 3نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .
 - 4محمد الراقي .مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على العقارات واالسترجاع .م س ص 68
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مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به  ...كما أن المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر
القضائية ومن عدم تنفيذ األحكام وخاصة في مواجهة اإلدارة ." ...
وبالتالي فإن عدم احترام المساطر القانونية والقضائية المعمول بها من قبل اإلدارة يعتبر بمثابة استيالء
على عقارات الغير.

الفرع الثاني :انعكاسات االستيالء على األمن العقاري
بداية البد من اإلشارة إلى أن عمليات االستيالء على عقارات الغير يشترك في ارتكابها المواطنون
المغاربة و األجانب على حد سواء ،مع غلبة للفئة األولى على حساب الثانية وقد ظهرت هذه الظاهرة
بشكل واضح خالل السنوات األخيرة بمجموعة من المدن الكبرى كمدينة الدار البيضاء التي تعرف نوع
من العقارات ذات قيمة مرتفعة.1
لعل أهم انعكاس لهذه الظاهرة على األمن العقاري هو تعطيل التنمية االقتصادية المرجوة ،و تجميد
مسلسل اإلنتاج و عرقلة المبادرات الرأسمالية والعقارية ،مما له أثر سلبي على الثقة و االستقرار في
المعامالت العقارية واالستثمار في العقار ،وتحريك عجلة االقتصاد على اعتبار العقار مصدرا أساسيا
لنمو و ازدهار اقتصاد الدول عامة و المغرب خاصة.
وعليه فكيف لنا أن نرجو هذه التنمية و الفاعل األساسي فيها مهدد باالستيالء؟ ويقودنا هذا التساؤل
لسؤال أكثر أهمية وهو من هم األشخاص المسؤولون عن هذه الظاهرة وما هي أسباب تفشيها ؟

الفقرة األولى :مظاهر و تجليات االستيالء على عقارات الغير زعزعة
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
المستعارة من أجل هذا الغرض عبر اختالق مالك أجانب وهميين للعقارات موضوع االستيالء ،و فبركة
وثائق رسمية أو عرفية واستصدار أحكام قضائية أو تحفيظ العقارات بأسمائهم من خالل هذه الوثائق.2
هذه العملية تمر بمرحلتين األولى يبحث فيها هؤالء المستولون عن اسم المالك األصلي للعقار موضوع
االستحواذ ،بعد تشخيص لموقع األماكن التي توجد بها عقارات مهملة ،ثم يعمدون إلى ابتكار إما عقود
 - 1محمد الراقي .مقال منشور بالمؤلف الجماعي  .االستيالء على عقارات األجانب والغير بالمغرب .االستيالء على
العقارات واالسترجاع .مطبعة المعارف الجديدة  .2018ص .70
 - 2محمد الراقي .مقال منشور بالمؤلف الجماعي  .االستيالء على عقارات األجانب والغير بالمغرب .م س .ص 70
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إراثة أجنبية يقوم من خاللها شخص أجنبي بتوريث عقاره لفائدة شخص يدعي أنه أحد أقاربه أو تزوير
توكيالت أو عقود هبة أو وصية أو غيرها وعلى الخصوص العرفية منها ،لكن في الغالب ما يتم االستعانة
بوكاالت مزورة سواء كانت مبرمة داخل المغرب أو خارجه ،و تعتبر هذه الوسيلة هي األكثر شيوعا في
االستيالء على عقارات الغير ،1ثم بعد ذالك تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في التوقيع على عقود شراء
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
حسني النية ،بحيث أنه يطرح لنا إشكال حول ما إذا كان العقار محفظ و مرت  4سنوات على تقييد هذا
البيع و كان الغير حسن النية فإنه ال يمكن التشطيب على هذا التقييد حتى ولو تبتت زورية هذه الوثائق
المعتمد عليها في التقييد.2
و ما يزيد من هامش نجاح مثل هذه العمليات هو أن التزوير يتم في كثير من الحاالت بمساهمة أشخاص
مخول لهم قانونا تحرير العقود ،و ذلك من خالل تعاونهم بسوء نية في عدم السهر على تطبيق جميع
اإلجراءات القانونية أو المسطرية التي تستوجبها ضرورة تحرير العقد تحت طائلة البطالن ،وهذا عكس
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
تطبيق القانون ".3
وانطالقا من كل ما سبق يتضح لنا احترافية أفراد هذه المافيا العقارية سواء تمت بطريقة فردية أو
جماعية ومحاوالتهم المتكررة لالستحواذ حتى على العقارات  ،مما يبرز قصور العدالة في كبحهم
وردعهم.4
ورغم كل الجهود المبذولة من طرف الفاعلين في المجال العقاري ،بما فيهم وزارة العدل للقضاء على
هذه الظاهرة عبر تحديد أسبابها و إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق األمن العقاري و تشجيع االستثمار ،5فإنها
تبقى غير كافية لمواجهة طوفان التزوير الذي يلحق الرسوم العقارية والعقود بصفة عامة .

 - 1ادريس الفاخوري .ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي .مقال منشور بالمؤلف الجماعي
االستيالء على العقارات واالسترجاع .م س ص .21
 - 2ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  2من م.ح.ع
 - 3عبد المجيد غميجة .مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي .مقال منشور بالمؤلف الجماعي مجلة الحقوق
المغربية .دار اآلفاق المغربية الدار البيضاء  .2009العدد السابع .ص 38
 - 4محمد الراقي االستيالء على عقارات األجانب والغير بالمغرب .مقال منشور بالمؤلف الجماعي االستيالء على
العقارات واالسترجاع .م س .ص.72
 - 5أنظر منشور وزير العدل والحريات .عدد  .1بتاريخ  19يناير .2016

10

وأمام تنامي نتائج هذه الظاهرة السلبية ،وما تولد عنه من زعزعة لألمن العقاري فقد وجه الملك محمد
السادس رسالة للسيد وزير العدل و الحريات في  30دجنبر  2016جاء فيها " أن االستيالء على عقارات
الغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم ،وهو ما يجسد ظاهرة
خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري و الحازم لها ،تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات
سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق ،"...وأضاف جاللته مؤكدا على خطورة هذه الظاهرة و حث
الوزارة المكلفة  -وزارة العدل  -على مواجهتها بخطة حازمة متكاملة.
و انطالقا من ما سبق فإن ظاهرة االستيالء على عقارات الغير واألجانب أدت إلى زعزعة األمن
العقاري مما نتج عنه خلق قلق عقاري ،رغم الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بالمغرب ،وهذا ما يدفعنا
إلى التساؤل عن األسباب المساعدة على تفشي هذه الظاهرة؟

الفقرة الثانية :أسباب تفشي ظاهرة االستيالء على عقارات الغير
نظرا ألهمية العقار في االقتصاد الدولي فقد قامت جل الدول بتحصين أنظمتها العقارية بالعديد من
القواعد القانونية واإلجراءات الشكلية لحماية الملكية العقارية من التعدي و الترامي و االستيالء ،و هذا
بهدف استقرار المعامالت العقارية وحماية المتعاملين في هذا الميدان ،1لكن رغم ذلك تتضافر عدة عوامل
وأسباب تجعل هذه الحماية القانونية قاصرة على الوصول إلى الغاية المرجوة؛ أال وهي التصدي التام لهذه
الظاهرة.
إذا ما أمعنا النظر في هذه األسباب سنجدها تتنوع بين أسباب قانونية ،قضائية ،اجتماعية واقتصادية
وهي على النحو اآلتي:



األسباب القانونية :تعتبر الثغرات والتجاوزات القانونية من أهم العوامل المعتمد عليها في
السطو واالستيالء على عقارات الغير ،و ذلك من خالل النصوص القانونية المتفرقة المرتبطة
أساسا بتعدد األنظمة العقارية ،2مما له أثر سلبي على وضع قوانين تتوفر فيها الجودة المطلوبة،
وبالتالي فإن أهم سبب لهذه الظاهرة هو الثغرات المتواجدة على مستوى القوانين المؤطرة للعقار
من أجل الوصول إلى أمن عقاري سواء ،تلك المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية أو
المتعلقة بتوثيق التصرفات العقارية دون إغفال ما يتعلق بالزجر وعقاب الفئات المهنية أو كل من
يخرق هذه الق وانين ،و من أهم الثغرات القانونية أو إن صح القول النصوص القانونية التي تشتمل

 - 1ادريس الفاخوري .مقال منشور بالمؤلف الجماعي ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل
التصدي.الستيالء على العقارات واالسترجاع .مطبعة المعارف الجديدة  .2018ص . 17
 - 2ادريس الفاخوري .ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي .م س .ص 19
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على السلبيات أكث ر من اإليجابيات ما نص عنه المشرع في المادة الثانية من مدونة الحقوق
العينية ،وهو ما سنتطرق إليه في (الفرع األول من المطلب الثاني) بعده.



األسباب القضائية :السلطة القضائية هي أهم جهة خولها الدستور المغربي حماية حقوق األفراد
و هذا ما نص عليه الفصل  117من الدستور الذي جاء فيه " :يتولى القاضي حماية حقوق
األشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون " ،و بالتالي فإنه يتبين لنا
أن للقضاء دور مهم في تكريس األمن القضائي ،غير أن استفحال ظاهرة االستيالء على عقارات
الغير أصبح اليوم يطرح العديد من التساؤالت حول تعامل القضاء مع القضايا المعروضة عليه
وتتبعه لها و طول إجراءتها ،1و هذا ما أكده جاللة الملك في رسالته حيث قال "...استمرار
التشكي بنفس الموضوع لهو دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة ،ومؤشر على محدودية
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"...



األسباب االجتماعية :تعتبر األسباب االجتماعية عامال مباشرا في تفشي ظاهرة االستيالء على
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
العقارية ،2منها مراقبتهم ألمالكهم خصوصا المحفظة ،وهذا ما يستغله األفراد أو العصابات التي
تنشط في هذا المجال  -االستيالء -حيث ال نستغرب إذا وجدنا أساتذة و أطر في قطاعات مختلفة
صاروا ضحايا لمثل هذه السلوكيات ،والسبب في ذلك راجع إلى أن هذه الظاهرة ال تستثني أحد،
مع اإلشارة إلى أن الفئات غير المتعلمة هي األكثر عرضة لهذه الظاهرة.



األسباب االقتصادية :إذا ما نظرنا من جهة األشخاص الدين يقومون باالستيالء فإننا سنجد
العامل األكثر تأثيرا هو الجانب االقتصادي ،و يكمن ذلك وراء رغبة هذه الفئة في االغتناء
بسرعة ،خصوصا إذا علمنا أن العقارات التي تكون موضوع االستيالء غالبا ما تكون ذات قيمة
مالية مهمة ،و لإلشارة فإن هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير وعلى الخصوص بالمدن الكبرى في
المغرب كمدينة الدار البيضاء ،التي تعرف نوع من العقارات باهظة الثمن.

وعلى أي حال يمكن القول أن أهم سبب يكمن وراء هذه الظاهرة هو العامل االقتصادي أو المادي ،قبل
األسباب األخرى و هذا ما يدفعنا للتساؤل عن مدى قصور النص و محدودية النجاعة القضائية لمواجهة
هذه الظاهرة ؟
 - 1ادريس الفاخوري .ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي .المرجع السابق .ص 18
 - 2ادريس الفاخوري .ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي .م س .ص 18
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المطلب الثاني :عجز المنظومة التشريعية و القضائية على
تحقيق األمن العقاري و التصدي لالستيالء
كان من الضروري بعد ظهور هذه الظاهرة أن تجد إطار قانوني صلب صعب االختراق يحول دون
استفحالها في هذا المجال الحيوي ،لكن كان العكس تماما ،حيث وجدت التربة الصالحة للنمو بسبب هشاشة
المنظومة التشريعية (الفرع األول) و القضائية (الفرع الثاني).

الفرع األول :قصور الترسانة القانونية و آثارها على األمن العقاري
سنحاول الوقوف في هذه الفقرة على األسباب العامة لقصور النص و انعكاساته على األمن القانوني
أوال ثم األمن العقاري(الفقرة األولى) ،لننتقل بعد ذلك لرصد بعض الثغرات القانونية الخاصة بالمجال
العقاري و آثارها السلبية على أمن هذا المجال (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :المخاطر التي تهدد األمن القانوني
يتربص باألمن العقاري جملة من المعيقات التي بدون شك تؤثر عليه سلبا بما تشيعه من شك و ارتياب
في النظام القانوني بشكل ينتشر معه انعدام األمن القانوني ،مما ينتج عنه عدم توفير مناخ قانوني سليم،
بدءا من جودة إعادة و تحرير القاعدة القانونية إلى تطبيقها على الوجه المطلوب ،1وتتجلى لنا هذه
المعيقات في:

أوال :عدم وضوح القاعدة القانونية
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
ينبغي أن تشوب القواعد القانونية المنظمة له أي غموض أو لبس و هذا من الجانب النظري .أما من جانب
الواقع فهناك شيء آخر ألنه يوجد من القواعد القانونية التي لم يحسن المشرع صياغتها مما نتج عنه سوء
في الفهم وضياع في الحقوق ،بغض النظر عن األشخاص الذين يتقنون رصد مثل هذه القواعد الغامضة و
يتفننون في جعلها ثغرة قانونية تلبي رغباتهم عبر تيسير الطريق لالعتداء أو االستحواذ على ملك الغير
وهذا ما نشهده بكثرة في المجال العقاري.
 - 1عبد المجيد غميجة .مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي .مجلة الحقوق المغربية .دار اآلفاق المغربية الدار
البيضاء  .2009العدد السابع .ص .45
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وكل هذه اآلثار الناتجة عن غموض القاعدة و عدم استيعابها ترجع إلى اإلفراط في التقنين و تعقده و
عدم انسجام بعض مقتضياته ، 1وهذا غالبا ما يكون بسبب التداخل إلى حد التعارض بين النصوص
القانونية و هنا نعطي مثاال بالمادة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي تتداخل مع مجموعة من
المقتضيات القانونية الوطنية واالتفاقيات الدولية المصادق عليها ،وهو ما سنتناوله بتفصيل فيما بعد.

ثانيا :التضخم التشريعي و صعوبة الولوج إلى القاعدة القانونية
لعل أهم ما يؤثر على مبدأ األمن القانوني و الثقة المشروعة سلبا هو التضخم التشريعي ،مما ال يستقيم
معه الحال لضمان جودة القاعدة القانونية ،وقد عبر عن التضخم مجلس الدولة الفرنسي بالقانون الثرثار.2
ما يميز الترسانة القانونية المنظمة للعقار بالمغرب هو تنوعها و تعقدها ،كإفراز طبيعي لتعقد و تعدد
البنية العقارية ،وقد حاول المشرع المغربي أكثر من مرة إيجاد حلول لهذا القطاع من أجل مالئمة
النصوص القديمة مع الواقع العقاري عبر تحيينها أو نسخها ،لكن هذا زاد من تعقيد الترسانة القانونية
المنظمة للعقار ،خاصة أن هذه التعديالت إما ترتبط بمسايرة االجتهادات القضائية أو بتنظيم حاالت معينة
مطروحة عمليا على القضاء وفق مقاربة منفردة تتعلق بكل قطاع على حدة.3
واعتبار أن المواكبة التشريعية المستمرة تعد أمرا مهما ،إال أن كثرة النصوص القانونية و تشتيتها
وصياغتها بشكل مطول له نتائج عكسية خصوصا في مجال مهم مثل المجال العقاري ،وهذا هو التوجه
الذي سار عليه التشريع المغربي نظرا لتعدد األنظمة العقارية ،وفي هذا ضرب ألهم ركيزة يقف عليها
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،
وقد أشار إلى ذلك بعض الفقه الفرنسي بقوانين عشرون ساعة ،4زيادة على ذلك صعوبة الولوج إلى
القاعدة القانونية فضال عن تداخلها في كثير من األحيان مما يوقع بنا في دوامة النص الواجب التطبيق
خشية المساس بحقوق األفراد و مراكزهم القانونية.

الفقرة الثانية :قصور بعض النصوص التشريعية وسلبياتها على األمن العقاري
تنص الفقرة الثانية من المادة  2من مدونة الحقوق العينية على أن " ...ما يقع على التقييدات من إبطال
أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري ال يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد على حسن نية ،كما ال
 - 1سفيان ادريوش .األمن القانون في المجال العقارية .العقار و التعمير و االستثمار الجزء األول .ص 194
 - 2سفيان ادريوش .األمن القانون في المجال العقارية .م.س  .ص 188
 - 3سفيان ادريوش.م .س .ص 190
 - 4سفيان ادريوش .م.س .ص .194
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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 ".
المالحظ من هذه الفقرة أنها تكرس االستيالء على عقارات الغير ولو تم ذلك بسبب التدليس أو الزور
أو استعماله ،وذلك بمجرد مرور أربع سنوات على التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه
دون رفع دعوى في الموضوع أمام القضاء المختص.
و بذلك فإن هذه المادة تشكل إحدى الثغرات التشريعية التي تمكن بعض األشخاص من االستيالء على
عقارات الغير دون موجب قانوني ،هذا باإلضافة إلى إلقاء العبء على المالكين المقيدين بضرورة
اإلطالع على وضعية عقاراتهم على األقل مرة كل أربعة سنوات ،1وهذا األمر يكون عسيرا بالنسبة
للمغاربة المقيمين بالخارج أو األجانب الذين ال يحلون في أرض الوطن بصورة منتظمة ،بل وحتى فترة
تواجدهم في أرض الوطن في الغالب تكون مدة قصيرة ،مما قد يحول معه األمر دون اطالعهم على
وضعية ممتلكاتهم العقارية باألخص إذا كانت متواجدة بمدن أخرى غير مدن اإلقامة ،إذا فهذا المقتضى
الذي جاءت به هذه المادة خدش حجية التحفيظ أو التقييد بالرسوم العقارية ،إذ منذ إنشاء هذا النظام
القانوني و الترويج لنجاعته اعتمد على حمايته للملكية بسبب صالبة الضمانات التي يقدمها ضد كل
اعتداء عليها.2
إذن فمن خالل هذه المادة يتبين لنا أن:
 المشرع يحمي المدلس و القائم بالزور و المستعمل له عن طريق إضفائه الشرعية على أعماله
تلك بإسقاط الدعوى ضده من المتضرر بأفعاله بعد مرور أربعة سنوات على التقييد الذي تم
بالرسم العقاري بسبب أفعاله المبنية على التدليس أو الزور أو استعماله.
 المشرع عمل هنا باألمد المسقط ليجعل الفعل المتسبب في الضرر لصاحب الرسم العقاري حجة
عليه عمال بتقادم الفعل المتسبب له في الضرر ،بما أنه لم يرفع دعواه خالل األربع سنوات ،مع
العلم أن المشرع لم يأخذ بالتقادم في نظام التحفيظ العقاري حسب الفصل  63من ظهير التحفيظ
العقاري الذي جاء فيه " إن التقادم ال يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة

 - 1ادريس الفاخوري .ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي.االستيالء على العقارات
واالسترجاع .مطبعة المعارف الجديدة  .2018ص 24
 - 2الشمانتي الهواري عبد السالم .الحماية القضائية لعقارات األجانب من االستيالء .مطبعة المعارف الجديدة الرباط
 .2018ص .17
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المالك المقيد ،و ال يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم القاري ".وهذا ما يدل على
تعارض المادة  2من مدونة الحقوق العينية مع الفصل المشار إليه.
 المشرع وفر حماية للمقيد حسن النية من خالل عدم مواجهته من طرف صاحب الحق المتضرر
من التدليس أو زور أو استعماله ،وهذا فيه ترجيح لجانب حسن لنية بدون مرجح.1
و في هذا المقام يجب اإلشارة إلى أن ترجيح الحماية كان يجب أن يكون لصالح السابق في اكتساب
الحق بالرسم العقاري الذي هو األصل ،ألنه هو األولى بالحماية ،و حق الملكية حق سامي حماه الدستور
في الفصل  35في فقرته األولى التي نصت على أنه " يضمن القانون حق الملكية ".وبالتالي فإنه يتبين
لنا أن المادة  2من مدونة الحقوق العينية خرقت مجموعة من المقتضيات القانونية سواء المنصوص عليها
داخليا أو خارجيا ،2وعليه فإنه يجب تعديل هذه المادة أوال بإزالة المدة المشروط رفع الدعوى داخلها و
تركها مفتوحة للمتضرر يمارسها عند علمه بالضرر الذي لحقه.
وفي الختام البد من اإلشارة إلى أن القواعد القانونية عامة ال يمكن بحال من األحوال أن تكون خيرا
كلها أو شرا ،إذ كل قاعدة لها جانب سيء و جانب خير ،و المأمول في نهاية المطاف أن تكون حسنات
القواعد القانونية أكثر من سيئاتها أما أن نطالب بقاعدة قانونية وضعية خالية من أوجه النقص أو شائبة
السوء فهذا حلم لم يعد يراود أحد.3

الفرع الثاني :محدودية النجاعة القضائية في التصدي لظاهرة
االستيالء
تعني النجاعة القضائية الفعالية و المردودية في أداء القضاء و جودة الخدمات القضائية و شفافيتها
المتمثلة في البت في القضايا في اآلجال و بأي مسطرة من المساطر القانونية حسب تنوعها وتعددها و
إنهاء الخصومة القضائية في أجل معقول ،و تنفيذ األحكام في أقل أمد ممكن بدون مماطلة أو تسويف،
حيث ال ينفع التكلم بحق ال نفاد له ،4و أن يتم التبليغ بأسرع الطرق و أنجعها ،لكن هذا ال يمنع القول بأن
هناك مجموعة من المعيقات تحول دون الوصول إلى هذه النجاعة المرجوة من قبل القضاء و التي تتمثل
لنا في األتي :

 - 1الشمانتي الهواري عبد السالم.الحماية القضائية لعقارات األجانب من االستيالء .م س .ص .29
 - 2خارجيا مثل ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في فقرته  17التي نصت على أنه "ال يجوز تجريد أحد من
ملكه تعسفا".
 - 3عبد الواحد العالمي .شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثاني الطبعة السادسة  2018ص .75
 - 4عز العرب الحمومي .النجاعة القضائية للمحاكم اإلدارية أية آفاق مجلة المعيار العدد  .49ص .19
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الفقرة األولى :بطالن التبليغ
رغم أن أغلب أوراق التبليغ معيبة شكال بل وموضوعا في غالب األحيان ،إال أن من توجه إليهم تلك
التبليغات ال يفطن معظمهم إلى ما فيها من عيوب ولو تنبهوا إليها لكثرت الطعون ،أو على األقل الدفوع
بإبطال التبليغات ،ولتعرضت حقوق المستفيدين من التبليغ للضياع ،وتعرض األعوان للمساءلة ،1ونظرا
للضغط الواقع على المحاكم أصبحت ال تعير عادة أي اهتمام لوثائق التبليغ ،وتأخذ بها رغم العيب الظاهر
فيها ،وهذا يضرب في أقوى مبدأ في المنظومة القضائية وهو النجاعة القضائية ،التي تقوم على الجودة
والمصداقية و تطبيق القانون حرفيا بال زيادة وال نقصان.
ولعل أهم األسباب التي تجعل التبليغ باطال تكمن في خلو شهادة التسليم من توقيع العون أو ذكر اسمه،
أو عدم ذكر صفة المتسلم واسمه ،أو تسليم التبليغ لمن له الصفة في غير الموطن المعني بالتبليغ ،أو
تنصيب قيم على شخص لم يعثر عليه بعنوانه دون التأكد مما إذا كان قد انتقل إلى عنوان مجهول ،أو خلو
شهادة التسليم من تاريخ التبليغ ،مما يتعذر معه تطبيق مقتضيات الفصل  40من ق.م.م ،2أو معرفة انطالق
أجل الطعن ،والمالحظ أن المشرع لم يضع لبطالن إجراءات التبليغ قواعد خاصة ،األمر الذي يجعله
خاضعا للقواعد العامة للبطالن التي نظمها على الخصوص الفصل  49من ق.م.م الذي ينص في فقرته
الثانية على أنه " يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالن و اإلخالالت الشكلية والمسطرية التي ال
يقبلها القاضي إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال ".
وفي هذا الصدد يتبين لنا أن هذه الفقرة تقتضي اإلحاطة (أوال) ببطالن التبليغ لخلوه من البيانات الواجبة
قانونا ،تم بطالنه إذا ثم بغير الطريق الذي حدده القانون (ثانيا).
أوال :خلو التبليغ من البيانات الواجبة.
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
المعلن إليه على علم تام في حالة عدم رضائه واقتناعه بما جاء في ذلك التبليغ بالوسيلة التي يمكن سلوكها
للطعن أو المنازعة في موضوع التبليغ داخل األجل المحدد قانونا ،3خصوصا أن المجال العقاري يقوم
على السرعة و عدم تفويت الفرص ،سيما بالنسبة للعقارات التي هي في طور التحفيظ والمعروضة على
 - 1الحسن بويقين .إجراءات التبليغ فقها و قضاء .م س .ص .246
 - 2الفصل  40من ق.م.م " يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان
للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة االبتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوم إذا كان موجود
في أي أخر من تراب المملكة تحت طائلة بطالن لحكم الذي قد يصدر غيابيا".
 - 3الحسن بويقين .إجراءات التبليغ فقها و قضاء .م س .ص .290
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القضاء من أجل الفصل في التعرضات المنصبة عليها ،ألن هذه العقارات ستكون مواجهة بقاعدة التطهير،
وكل خلل في التبليغ من شأنه أن يضيع حق أحد المتقاضين ،مثل بيان التنبيه لطرق الطعن الذي إذا تخلف
وجهل المتقاضي ذلك ولم يستأنف الحكم داخل أجل  30يوم صار الحكم نهائيا وبالتالي ضياع درجة من
درجات التقاضي على هذا الطرف التي من المحتمل أن تكون حاسمة في إثبات ملكيته للعقار أو أحد
الحقوق المنصبة عليه ،فتضيع الحقوق بسبب خلل في التبليغ ،ولهذا فإنه من الواجب إعمال قاعدة البطالن
في كل خرق لبيان من بيانات التبليغ.
وقد استقر القضاء على اعتبار خلو التبليغ من البيان الذي نص المشرع على تضمينه فيه ،سببا موجبا
للبطالن ،ومن أمثلة ذلك :
 الفقرة الثامنة من ف  50من ق.م.م " يبلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا و معاينة
حضور األطراف أو وكالئهم بالجلسة الحكم الذي صدر و يسلم لهم نسخة من منطوق الحكم و
شار في أخره إلى أن التبليغ و التسليم قد وقع ،و يشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم
قابال لالستئناف األطراف أو وكالئهم بأن لهم أجل قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن
فيه باالستئناف ،و يضمن هذا اإلشعار من طرف كاتب في الحكم بعد التبليغ ".فهذه الفقرة
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
حضوريا وأن يكون األطراف أو وكالئهم حاضرين أثناء النطق بالحكم و أن تسلم لهم نسخة من
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
قراراته "حقا فإن الحكم االبتدائي و إن أشار إلى وقوع التبليغ بالجلسة فإنه لم يشر إلى أن كاتب
الضبط قد سلم منطوقه للمعني باألمر طبق ما يفسره الفصل  50من ق.م.م و أن كل تبليغ لم
يرافقه تسليم المنطوق ال يعتبر تبليغا ،و بذلك تكون المحكمة عندما اعتبرت أن ذلك تبليغا تكون قد
خرقت مقتضيات الفصل  50من ق.م.م".1
 الفصل  130ق.م.م الذي يوجب تنبيه الطرف المبلغ إليه في وثيقة التبليغ إلى إمكانية التعرض
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ تحت طائلة سقوط حقه في التعرض ،وإذا كان التبليغ خاليا
من هذا التنبيه يصبح باطال وال ينتج أثره في مواجهة المتعرض الذي يبقى أجل التعرض مفتوحا

 - 1قرار المجلس األعلى .عدد  .718بتاريخ  .18-10-1978ملف المدني .عدد  65193مجلة ق.م.أ عدد  25ص 50
أورده الحسن بويقين .م س .ص .290
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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 .
سنكتفي بهذين المثالين مع اإلشارة إلى أن هناك حاالت متعددة مثل حالة الفصل  161و  441و
 47و  40و  ...من قانون المسطرة المدنية.

ثانيا :التبليغ بغير الطريق المحددة قانونا
قد يتم التبليغ بالطريق المحددة من قبل المشرع أو بالطرق العادية وذلك عند سكوته على تعيين
إحداها إذن فالمشرع ال يختار طرق التبليغ اعتباطا ،وإنما يختارها لكون أن تلك الطريق هي األنجع
إليصال اإلجراء إلى المعلن إليه.1
في بعض األحيان قد ينص القانون على إنجاز التبليغ وفق شكليات معينة ،يستشف من ذلك أن
التبليغ ال يكون صحيحا إال إذا تم بتلك الطريق المحددة كأن يتم مثال عن طريق عون كتابة الضبط أو
العون القضائي أو برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية أو الدبلوماسية ،ففي
هذه الحالة ال يمكن إنجاز هذا التبليغ إال وفق الطريق المحدد ومن أمثلة ذلك ما جاء في الفصل 440
من ق.م.م الذي نص على أن التبليغ يتم عن طريق عون التنفيذ تحت طائلة البطالن ألن هذا التبليغ
يجب أن يتوج بتحرير محضر بما تم من العمليات ،ويندرج تحت هذه الحالة تبليغ اإلنذارات العقارية.
وهناك حاالت ينص فيها المشرع بالتبليغ عن طريق البريد المضمون مثل ما جاء في الفقرة الثالثة
من الفصل  " 39توجه حينئذ كتابة الضبط االستدعاء بالبريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل "،
ألن من مميزات هذه الوسيلة أنها كثيرا ما تنتهي بالتبليغ للشخص المراد إعالنه شخصيا.2
بعد كل ما سبقت اإلشارة إليه في هذه النقطة يتبين لنا أنه ليس من الصائب أن نعمل أثر البطالن في
كل حالة لم تحترم فيها طرق التبليغ ألن من شأن ذلك أن يؤثر على نجاعة القضاء عبر كثرة الطعون،
ولهذا فقد أوجد االجتهاد القضائي حال لهذه المسألة عبر وضع حكم التبليغ الذي تم بغير الطريق الذي
حدده المشرع وفق التقسيم اآلتي:
أ -إذا تحققت الغاية من التبليغ أي حضور الشخص أو سلوكه لطريق الطعن داخل األجل
القانوني سقط الحق في التمسك ببطالن التبليغ حتى ولو لم يتم هذا األخير بالطريق

 - 1الحسن بويقين .إجراءات التبليغ فقها و قضاء.م.س .ص .298
 - 2الحسن بويقين .إجراءات التبليغ فقها و قضاء.م.س .ص .300
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التي رسمه المشرع له.1
ب -إذا حصل التبليغ بغير الوسيلة التي حددها القانون وكان التبليغ شخصيا للشخص
المراد تبليغه تحققت الغاية من تلك الوسيلة المتمثلة في إيصال اإلجراء إلى المعني
باألمر ،ففي هذه الحالة يصبح التمسك ببطالن اإلجراء من باب المغاالة والتعسف
والتشبث بالشكليات ،وهذا ما ذهب إليه المجلس األعلى في إحدى قراراته.2
ج -إذا تم التبليغ للمعلن إليه بواسطة من له الصفة من األقارب والخدم وغيرهم ،وكان
ذلك بغير الطريق الذي رسمه القانون ،ونازع المعلن إليه بكون أن اإلجراء لم يصل إليه
حق له التمسك ببطالن التبليغ .
وأخيرا يمكن القول بأن المشرع قد رتب عن كل خرق للبيانات أو الطرق المعتمدة في التبليغ أثر بطالن
اإلجراء ،لكن يجب عدم المغاالة والتعسف في التشبث بهذا البطالن من قبل المعني باألمر إذا ما تحققت
الغاية من التبليغ.

الفقرة الثانية :صعوبات تنفيذ األحكام العقارية
ال يخفى على أي متقاضي أو ممارس في الحقل القضائي ما يعترض تنفيذ األحكام العقارية من
إشكاليات وصعوبات تعوق سيره العادي الشيء الذي يضعف ثقة المتقاضي في مؤسساته ،لكون هدف أي
متقاضي من لجوئه للقضاء لم يكن البتة هو استصدار حكم أو قرار أو أمر قضائي حائز لقوة الشيء
المقضي به ،وإنما هو توصله لحق تم غصبه منه عن طريق االستيالء عليه من طرف خصمه إما بمحض
إرادته أو إجبارا ،والحياة العملية أبانت على أن المنفذ عليه من النادر جدا أن يخضع بسهولة ويقبل بما تم
الحكم به عليه ويقوم بعملية التنفيذ رضائيا مما ال يبقى معه سوى إجباره على ذلك بالطرق التي نص عليها
القانون.3
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
التنفيذ وأخرى أفرزتها الحياة العملية ،ينتج عنها تأخر إيصال الحقوق إلى أصحابها الشيء الذي يزعزع

 - 1قرار المجلس األعلى .عدد  .1142بتاريخ .18-2-98 .ملف مدني .عدد .19-05-97 .غير منشور .أورده الحسن
بويقين م س .ص .300
 - 2قرار المجلس األعلى .عدد  .2140بتاريخ .5-5-99 .ملف مدني .عدد .1350/98 .غير منشور .أورده الحسن
بويقين م س .
 - 3عبد هللا الفرح .تنفيذ األحكام العقارية الصعوبات واالقتراحات .العقار والتعمير واالستثمار الجزء األول .ص 209

20

ثقتهم في المؤسسة القضائية ويمس بهبة الدولة وسلطانها ،ويضرب في الصميم بمبدأ دولة المؤسسات و
القانون.
ويجب اإلشارة إلى أن مهمة تنفيذ األحكام ،أوكلها المشرع إلى ثالثة جهات وهي :
 مأموري التنفيذ؛ وهم موظفون عموميون تابعون لكتابة ضبط المحكمة التي يوجد العقار موضوع
التنفيذ في دائرة نفوذها ،و يتم تعيينهم من طرف رئيس كتابة الضبط الذي هو رئيسهم.
 المفوضون القضائيون؛ ظهرت هذه المؤسسة في ثمانينيات القرن الماضي وهي مهنة حرة يقوم
أصحابها بمهام موكولة لكتابة الضبط في جانبها المتعلق بالتبليغ وتنفيذ األحكام باستثناء بعض
التنفيذات مثل إفراغ المحالت والبيوعات العقارية.
 السلطة اإلدارية المحلية؛ أوكل إليها المشرع مهمة تنفيذ األحكام الصادرة عن قضاء القرب،
وعليه فهي غير مختصة بتنفيذ األحكام العقارية ألن قاضي القرب غير مختص بالبت في هذه
القضايا.
و بالتالي فال بد من الوقوف على أنواع صعوبات التنفيذ التي تختلف بين صعوبات واقعية و قانونية،
أشار إليها المشرع في الفصل  436من قانون المسطرة المدنية بقوله " إذا أثار األطراف صعوبة واقعية
أو قانونية إليقاف تنفيد الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على رئيس المحكمة ."...إذا فالمشرع لم يقم
بالتمييز بين النوعين ،وحتى االجتهاد القضائي نحى منحى التشريع فلم يقم أي تمييز بين النوعين ،مما
يزيد من صعوبة التمييز بينهما ،لكن بالمقابل سعى الفقه 1إلى إقامة التفرقة بينهما فاستقر على أن :
 .1الصعوبات الواقعية  :تتكون من الوقائع التي تحدث بعد صدور الحكم و لم يسبق عرضها على
المحكمة أثناء مناقشة الدعوى ،وأما الوقائع التي عرضت على المحكمة وناقشتها واتخذت فيها
موقفا معين فهي ال تشكل صعوبات واقعية و ال يمكن عرضها على المحكمة من قبل نفس
الشخص ،وهذه الصعوبات يمكن تصنيفها إلى:
 صعوبات تتعلق بسند التنفيذ نفسه؛ وذلك كالطعن في تبليغ السند أو طلب تأويله لعدموضوحه أو لتناقض منطوقه مع حيثياته أو لتناقضه مع سند آخر ،أو لوجود خطأ مادي،
ويمكن إثارة مثل هذه الصعوبات أمام قاضي األمور المستعجلة الستصدار أمر وقتي
بإيقاف التنفيذ أو تأجيله إلى أن يبت في األمر ،و زيادة على ذلك يمكن إثارته أمام محكمة

 - 1ابراهيم بحماني .تبليغ و تنفيذ األحكام العقارية .مكتبة دار السالم.الطبعة الرابعة .ص .191-190
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الموضوع وفق مسطرة عادية.
 صعوبات واقعية ناتجة عن أفعال مادية وقعت بعد صدور الحكم. .2الصعوبات القانونية  :يمكن الحديث عن مثل هذه الصعوبات عندما يتعارض الحكم مع نص
قانوني في قضية معينة ،ألنه من المفروض في األحكام أن تصدر دائما مطابقة للقانون ،إذا
فاألصل أن تبقى األحكام الصادرة في النزاعات العقارية قابلة للتنفيذ.
ولمواجهة هذه المعيقات يجب إدخال إصالحات على األجهزة المكلفة بالتنفيذ ،و تشمل هذه اإلصالحات:1
 تشديد الرقابة الدائمة و المستمرة على أعمالهم حتى ينجزوها على الوجه المطلوب. التوسيع من االختصاصات المخولة للمفوضين القضائيين فيما يتعلق باألحكام العقارية. إنشاء محاكم متخصصة في القضايا العقارية. توحيد العمل القضائي في بابه المتعلق بالتنفيذ. تحمل الدولة المسؤولية الكاملة في تنفيذ األحكام القابلة للتنفيذ.وفي نهاية هذا المبحث ،يتبين لنا بعد الوقوف على هذه الظاهرة وانعكاساتها على األمن العقاري
استفحالها فيه بشكل ظاهر ال خفية فيه ،ألنها لم تعد تلك الممارسة الفردية المحتشمة من الرأي العام بل
أصبحت ممارسة جماعية تستند في أفعالها على مجموعة من األسباب ،والتجاوزات والثغرات القانونية
والسبب وراء كل هذا هو تضافر مجموعة من العوامل أعطت ثقة لهؤالء األشخاص ،ودفعتهم للقيام بمثل
هذه األفعال .وبعد الوقوف على هذه األسباب تبين لنا أنها تتلون بلون العامل المرتكز عليه ،فأحيانا نجده
اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا ،وأحيانا أخرى نجدها ترتبط بالمنظومة التشريعية مستندة في ذلك على
قصور بعض النصوص التشريعية التي تشكل ثغرات قانونية ،ثم على محدودية النجاعة القضائية في
التصدي أوال لقصور مثل هذه النصوص ومحاولة معالجتها من أجل بلوغ األمن القانونية ،ثم ثانيا للتصدي
لظاهرة االستيالء التي تضرب عمق الغاية من وضع القواعد القانونية المؤطرة للمجال العقاري أال وهي
األمن العقاري.

 - 1عبد هللا الفرح .تنفيذ األحكام العقارية "الصعوبات و المقترحات " .م.س ص .215
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المبحث الثاني :آليات استرجاع العقارات المستولى
عليها
إن استرجاع العقارات المستولى عليها يعتبر مهمة معقدة ،تدفع بالمستولى على عقاره إلى جهاز القضاء
مما يستتبعه ذلك من مساطر دقيقة يلزمه سلوكها ،لذلك كان على من يدعي ملكية عقار و نازعه فيه أحد
األغيار ،نهج مجموعة من اإلجراءات القانونية التي تنظم هذه العملية ،وتختلف هذه اإلجراءات عن ما إذا
كان العقار غير محفظ (المطلب األول) أو كان العقار محفظ (المطلب الثاني).

المطلب األول :استرجاع العقارات غير المحفظة
إن العقارات غير المحفظة هي األكثر تهديدا بعملية االستيالء لغياب نظام محكم يؤطرها ،وال يخفى
على أحد أن أغلب العقارات بالمغرب هي عقارات غير محفظة تخضع في أحكامها لمدونة الحقوق
العينية ،لذلك كان لزاما تبيان الطرق التي تمكن من استرجاعها ،وتتمثل هذه اآلليات في دعوى االستحقاق
التي تهدف إلى حماية أصل الملك (الفرع األول) ،ودعوى الحيازة التي تهدف إلى حماية حيازة العقار

1

(المطلب الثاني).

الفرع األول :دعوى االستحقاق سبيل لحماية العقارات غير
المحفظة
يقصد باالستحقاق لغة طلب الحق ،و في االصطالح الفقهي رفع ملك الشيء بثبوت ملك قبله ،2أما
دعوى االستحقاق فهي دعوى عينية يرفعها المالك ضد الحائز من أجل المطالبة بملكية الشيء عقارا كان
أو منقول ،3إذن فمن خالل هذا التعريف يتضح أن دعوى االستحقاق هي الدعوى التي ترد على الحقوق
العينية دون الشخصية ،وهي ترد على أصل الملكية ،ومن ثم ال تعتبر دعوى استحقاق الدعوى التي
يرفعها شخص من أجل رد الحيازة .وألهمية هذه الدعوى ونجاعتها في استرجاع العقارات المستولى

 - 1أحمد برادة غزيول .الدليل العملي للعقار غير المحفظ سلسلة الدراسات و األبحاث .العدد  .2الطبعة األولى .ص 44
بتصرف.
 - 2عبد الباقي بن يوسف .شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل .ج .6ص .158أوردته حليمة بني المحجوب في
نظرية االستحقاق في القانون المغربي .الطبعة األولى .مطبعة األمنية الرباط .ص 23.
 - 3عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ج.8ص .315
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عليها سنتطرق إلى أركانها (الفقرة األولى) ثم نعرج على شروطها (الفقرة الثانية) ونعالج في األخير
طرق اإلثبات في هذا النوع من الدعاوى (القفرة الثالثة).

الفقرة األولى :أركان دعوى االستحقاق
كان من المنطقي وطالما أن موضوع دعوى االستحقاق هو المنازعة في ملكية العقار أن تكون أركانها
هي مدعي ويسمى المستحق ،ومدعى عليه ويسمى مستحق منه ،والشيء المستحق الذي هو العقار
المستولى عليه.

المستحق (المدعي)
أوال:
ِ
هو الشخص الذي يقوم برفع الدعوى ويدعي ملكية العقار ويدلي بحجج تؤكد مزاعمه ،ألنه و حسب
األصل العام المنصوص عليه في قانون االلتزامات والعقود 1فإن المدعي هو الملزم باإلثبات ،أي أنه في
دعوى االستحقاق المستحق هو المطالب بإثبات ملكية الشيء الموجود في يد خصمه المدعى عليه .2

ثانيا :المستحق منه (المدعى عليه)
هو المدعى عليه المحكوم عليه بالتخلي وترك ما كان يحوزه لفائدة المستحق بعد توفر شروط
االستحقاق وانتفاء موانعه ،3فيكون ملزما برد العقار لصاحبه المحكوم لفائدته لعدم أحقيته بالعقار محل
الدعوى طالما لم يتمكن من إثبات استحقاقه.

ثالث :الشيء المستحق
هو العقار المتنازع في ملكيته بين المستحق والمستحق منه ،والعقار الذي يمكن أن يكون محل الدعوى
هو العقار غير المحفظ أو العقار في طور التحفيظ ،4إذ ال يمكن رفع دعوى استحقاق في العقارات
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.
إن الشروط المتطلبة في دعوى االستحقاق هي نفسها المتطلبة في الدعوى المدنية عموما ،و التي ال
 - 1الفصل  399من ظ.إ.ع " إثبات االلتزام على مدعيه".
 - 2جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .الطبعة األولى .مطبعة األمنية رباط .ص .254
 - 3جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي م.س ص . 254
 - 4وتكون في صورة تعرض.
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يمكن أن تقوم إال بوجودها ،حيت تنص الفقرة األولى من الفصل األول من قانون المسطرة المدنية على أنه
" ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة ،و األهلية و المصلحة ،إلثبات حقوقه" .
أوال :الصفة :ال بد في أن تتوفر في المستحق الصفة ،والصفة هي والية مباشرة الدعوى يتحلى بها طالب
الحق  -مدعي االستحقاق -في إجراء الخصومة ،1كما يجب أن تتوفر في المستحق منه ،فيكون ذو صفة
كل من كان حائزا للعقار المستحق ،2ومتى توفرت الصفة جاز مباشرة الدعوى و عرضها على المحكمة
المختصة والتي هي المحكمة االبتدائية التي تختص نوعيا في هذا النوع من القضايا ،فيما يعود
االختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها العقار موضوع النزاع حيت ينص الفصل 28على
أنه:
"تقام الدعاوى خالفا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
 في الدعاوى العقارية تعلق األمر بدعوى االستحقاق أو الحيازة ،أمام محكمة موقع العقار المتنازعفيه"...
ثانيا :األهلية :يجب أن تتوفر في أطراف الدعوى األهلية ،ويكتسب الشخص األهلية ببلوغه ثمانية
عشرة سنة كاملة بدون إصابته بأحد أسباب نقصان أهليته أو انعدامها ،واألهلية المقصودة هنا هي أهلية
األداء التي تعني صالحية الشخص في مباشر التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله
دينا يعتد به قانونا ،3وتتحرى األهلية في طرفي الدعوى معا مدعٍ ومدعى عليه.
ثالثا :المصلحة :المصلحة هي المنفعة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على المدعي من الحكم له
بطلباته ،وهي تقوم على رفع الضرر الالحق به نتيجة االعتداء على حقه أو مركزه القانوني ،4ومن
شروط المصلحة في دعوى االستحقاق أن يكون هناك اعتداء على العقار المستولى عليه وألحق هذا
االعتداء ضرر بالمستحق ،ويشترط فيها أيضا أن تكون مصلحة مباشرة وذلك بأن يكون رافعها هو
المستحق للعقار المتعدى عليه ،أو نائبه القانوني.

الفقرة الثالثة :طرق إثبات االستحقاق.
حري بمدعي االستحقاق التسلح بوسائل إثبات يبتغي من ورائها إثبات أحقيته بملكية العقار المستولى
عليه ،قبل طرقه لباب القضاء ،فيسعى لتجميع شتى الوسائل التي من شأنها تعزيز مزاعمه ودحض إدعاء
 - 1عبد الكريم الطالب .الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية .الطبعة الثامنة .مطبعة المعرفة مراكش .ص .143
 - 2حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي .مطبعة األمنية رباط ص .30

 - 3شعبة القانون الخاص سطات .نظرية االلتزامات و العقود ج  .1مطبعة األحمدية ص .52
 - 4حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي م.س  .ص.34
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خصمه ،فيكون هو الملزم باإلثبات طالما أنه المدعي وعمال بالقاعدة الفقهية القائلة بأن البينة على من
ادعى و التي كرستها المادة  399من ظ.إ.ع التي تنص على أن "إثبات االلتزام على مدعيه" وفي هذا
الصدد جاء في تحفة العاصم: 1
المدعي استحقاق شيء يلزم

بينة مثبتة ما يزعم

من غير تكليف لمن تملكه

من قبل ذا بأي و وجه ملكه

بتأمل هذه الحقيقة نجدها منطقية ،إذ ال يستساغ أبدا أن يُ َ
طالب المدعى عليه الحائز – وبغض النظر عن
مدخل ملكه – بإثبات ملكيته دون اإلدالء بأي حجة من قبل المدعي ،ألن المفروض فيه صحة التملك ،كما
تتجلى الغاية في فرض هذه القاعدة سد الباب أمام الدعاوى الكيدية التي ال يكون هدف أصحابها سوى
التشويش على المالك الحقيقي إرضا ًء لنزوات شيطانية ،ورغبة منهم في إرباك المالك ،الذي وإن لم
يحصن بهذه القاعدة وكان ملزما باإلثبات قد يتعذر عليه في كثير من األحيان إثبات ذلك ألن فيه مشقة
كبرى قد يضيع في كنفها مالك العقار ،لذلك ُجعل عبء اإلثبات على المدعي ،وقد أكدت على ذلك
المادة 242من مدونة الحقوق العينية حين نصت على أنه " ال يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إال إذا أدلى
المدعي بحجة على دعواه" ،ويترتب عن هذا األمر أن المحكمة ليس من حقها مناقشة حجج المدعى عليه
إال بعد إدالء المدعي بحجج مقبولة ،وفي ذلك كما قلنا إيجابية تتجلى في عدم اللجوء للمطالبة باالستحقاق
إال من قبل من له جدية في المطالبة بالعقار موضوع النزاع ويتوفر على حجج تؤكد ذلك.
وأمام أهمية وسائل اإلثبات و تنوعها ارتأينا أن التطرق إليها بإيجاز فيما يلي من الدراسة.
حيث تناول المشرع المغربي وسائل اإلثبات في المادة  404من ظ.إ.ع التي جاء فيها "وسائل اإلثبات
التي يقررها القانون هي :
 – 1إقرار الخصم؛
 – 2الحجة الكتابية؛
 – 3شهادة الشهود؛
 – 4القرينة؛
 – 5اليمين والنكول عنها".
إذن فالمشرع من خالل هذه المادة حصر وسائل اإلثبات الموضوعية ،وينبغي االستعانة بها من قبل كل
مدعي لالستحقاق لتأكيد مزاعمه ،وفي المقابل يستعين بها المدعى عليه إلنكار ما يدعيه خصمه.
 – 1محمد عبد السالم محمد تحفة الحكام في نكت العقود و األحكام ألبي بكر محمد بن محمد بن عاصم األندلسي ط.1
مطبعة دار األفاق العربية القاهرة .2011
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أوال :اإلقرار :اإلقرار هو اعتراف شخص بحق عليه آلخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أولم
يقصد ،1ويعد اإلقرار من أهم وسائل اإلثبات بل وأنجعها ألنه ينطلق من إرادة المدعى عليه فيقر باستحقاق
المدعي للعقار موضوع النزاع ،وقد عرفه المشرع في الفصل  405من ظ.إ.ع فنص على أن ''اإلقرار
قضائي أو غير قضائي .فاإلقرار القضائي هو االعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه
المأذون له في ذلك إذنا خاصا.
واإلقرار الحاصل أمام قاض غير مختص ،أو الصادر في دعوى أخرى ،يكون له نفس أثر اإلقرار
القضائي".
فاإلقرار تعبير عن إرادة المقر يترتب من خالله ثبوت الحق المقر به لذمة المقر له الذي يعفى من إقامة
الدليل عليه ،ولذلك يلزم أن تكون إرادة ال ُم ِقر سليمة من عيوب الرضا ،2واإلقرار قد يأتي صريحا ذلك
بإعالن المقر عدم أحقيته للعقار وأن الخصم صادق في ادعائه ،كما قد يكون اإلقرار ضمنيا يستشف من
مالبسات الدعوى كسكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى اإلجابة عن الدعوى الموجهة إليه
ويلوذ بالصمت ،وال يطلب أجال لإلجابة عنها ،3ليكون بذلك اإلقرار وسيلة قاطعة إلثبات أحقية الطرف
المقر له بملكية العقار ،ويلزم المقر ويكون حجة عليه.
ثانيا :الحجة الكتابية :تعتبر الكتابة من بين أهم وسائل اإلثبات التي يستدل بها على الملكية العقارية،
وفي قانون  39.08بمثابة مدونة الحقوق العينية جعل من شروط الورقة المكتوبة أن تكون رسمية حيث
تنص المادة  4من القانون المذكور على أنه " يجب أن تحرر ـ تحت طائلة البطالن ـ جميع التصرفات
المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت
الخاصة بها بموجب محرر رسمي ،أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع
أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خالف ذلك.
يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من األطراف ومن
الجهة التي حررته.
تصحح إمضاءات األطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي
المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية التي يمارس بدائرتها".

 - 1عبد الرزاق السنهوري .الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني .اإلثبات .دار إحياء التراث العربي .بيروت
لبنان .ص.476
 - 2المختار عطار أوردته حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي م.س  .ص.105
 - 3الفصل  406ظهير االلتزامات و العقود.
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بالتالي وحسب منطوق هذه المادة لم يعد يعتد بعد دخول هذه المدونة حيز التنفيذ بالمحررات
العرفية ،فتوجب على مدعي الملكية إذن أن يستعين بحجج كتابية رسمية إلثبات ادعائه أو أن تكون ثابتة
التاريخ ،فهذه المادة تقرر بموجب دالالتها القطعية رسمية العقود ذات الصلة بتوثيق المعامالت العقارية
بحسب النطاق الوارد فيها من نقل الملكية أو إنشائها أو تعديلها أو إسقاطها بل وتزيد في داللتها الصريحة
على ذلك في إقرار بطالن كل التصرفات التي ال تصب في الشكلية التي تقررها ،1و يعرف قانون
االلتزامات و العقود الورقة الرسمية من خالل المادة  418على أنها "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها
الموظفون العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في مكان تحرير العقد ،وذلك في الشكل الذي يحدده
القانون.
وتكون رسمية أيضا:
 - 1األوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
 - 2األحكام الصادرة من المحاكم المغربية واألجنبية ،بمعنى أن هذه األحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها
واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها " .بالتالي فهذه الوثائق الرسمية تعتبر حجة قاطعة
في إسناد الملكية للمدعي بها ،و تتجلى شروطها حسب المادة السابقة في أن يقوم بكتابتها موظف عام أو
شخص مكلف بخدمة عامة ،وال يشترط أن يكون من موظفي الدولة بالذات بل يكفي أن يكون موظف
بإحدى الهيآت التابعة لها ،كما هو الحال بالنسبة لموظفي المجالس البلدية والمؤسسات العمومية ذات
الشخصية المستقلة ،2وأن يكون مختصا بتحريرها وأن ال يوجد مانع قانوني يحول دون مباشرته لعمله
خالل تحرير بيانات الورقة ،فإذا زالت واليته وقت تحرير الورقة وهو يعلم ذلك تكون الورقة التي حررها
باطلة ،وأن يراعي الموظف خالل تحريرها الشكل الذي تطلبه القانون فيها.
باإلضافة إلى الورقة الرسمية يمكن إثبات التصرفات بمحرر ثابت التاريخ ،ويكون كذلك المحرر الموقع
من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض ،ويأشر على جميع صفحاته ثم يصحح إمضائه من لدن
السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للورقة من لدن رئيس كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية التي يمارس بدائرتها.3
ثالثا :شهادة الشهود :يقصد بالشهادة إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بال
دعوى ، 4غير أنه ال يصح بعد صدور مدونة الحقوق العينية استعمال هذه الوسيلة إلثبات الملكية نظرا
لتدخل المشرع الذي فرض رسمية العقود المتعلقة بالتصرفات المنصبة على الحقوق العينية بما فيها حق
 - 1محمد أوزيان .رسمية العقود من ظهير االلتزامات و العقود إلى مدونة الحقوق العينية .التقرير السنوي لمحكمة
النقض  ،2013ص .171
 - 2سعيد كوكبي .اإلثبات و سلطة القاضي .التقرير السنوي لمحكمة النقض  .2013ص .159
 - 3المادة  4من مدونة الحقوق العينية.
 - 4محمد كشبور أوردته حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي م س .ص.101
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الملكية مما يعني اإللغاء الصريح للشهادة كوسيلة إلثبات ،وال يفوتنا بهذا الصدد اإلشادة بهذا التوجه الذي
من شأنه حصر ظاهرة االستيالء والتقليص منها إذ ال يخفى أننا أصبحنا في زمن رق فيه التدين و كثرت
الحيل وشاع فيه أكل أموال الناس بالباطل وضعف الوازع الديني واألخالقي الذي سهل معه التالعب بهذه
الوسيلة ،فانعكست الغاية منها فتحولت لوسيلة سهلة للسطو على عقارات العباد فكان لزاما تفاديها تحقيقا
لألمن العقاري المنشود.
رابعا :القرائن :عرف المشرع المغربي القرائن في ق.ل.ع من خالل الفصل  449حين قال "القرائن
دالئل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة ".والقرائن إما قضائية أو قانونية ،فأما
األولى والتي لها الدور الكبير في إسناد الملكية للمالك الحقيقي فتقوم على عنصرين :
*عنصر مادي :يتجلى في واقعة معلومة سواء كانت من الوقائع التي تثبت بعد مناقشة الخصوم أو
كانت في ملف الدعوى ،لكن ينبغي أن تكون هذه الوقائع ثابتة بورقة رسمية أو ثابتة التاريخ .
*عنصر معنوي :يتجلى في قيام المحكمة باستنباط الواقعة المراد إثباتها من واقعة معلومة.1
خامسا :اليمين  :اليمين هو إشهاد هللا تعالى على صدق ما يخبر الحالف ،وعلى صدق ما يقول أو على
إنجاز وعده ،ويسترسل عقابه إذا ما حنت 2وهو نوعان :
*اليمين الحاسمة :التي بمجرد الحلف بها ينتهي النزاع ،ويوجهها المدعي إلى المدعى عليه،
ويطلب منه حلفها ،فإن نكل عن ذلك اعتبر مقر ضمنيا بصفة اإلدعاء ،ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا
اإلقرار ،وإن حلفها أثبت بذلك إنكار صفة اإلدعاء.
*اليمين المتممة :يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم بغرض استكمال اقتناعه وهي ال
تحسم النزاع ألن القاضي غير ملزم بنتائجها ،ويتعين لتوجيه اليمين أال يكون في الدعوى دليل كامل ،وأن
ال تكون خالية من أي دليل فإذا توفرت هذه الشروط ،جاز للمحكمة توجيهها في أي مرحلة كانت عليها
الدعوى ،ولو ألول مرة أمام محكمة االستئناف.3

 - 1حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي م.س  .ص . 109
 – 2عبد الرزاق السنهوري .الوسيط في شرح القانون المدني ج .2ص .476
 - 3حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي م.س  .ص. 113
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الفرع الثاني :حماية الحائز من االستيالء من خالل دعوى الحيازة
الحيازة هي السلطة الواقعية أو السيطرة الفعلية على عقار أو منقول ،1فهي وضع مادي ينجم من
سيطرة شخص سيطرة فعلية على حق سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن ،2والحيازة ال
تتصل بأصل الملك إذ تظل مستقلة عنه ،لذلك تعتبر سبب لكسب الملكية وليست بحد ذاتها حقا ،ولحماية
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).

الفقرة األولى  :شروط دعوى الحيازة
باإلضافة للشروط العامة المتطلبة في أي دعوى والتي سبق ذكرها هناك شروط خاصة يستدعى توفرها
من أجل رفع دعوى الحيازة ،فهي ال تكون إال بالنسبة للعقارات غير المحفظة ،ألن العقارات المحفظة ال
تسري عليها الحيازة وإنما تحتكم في نسبتها لمالكها للرسم العقاري الذي يعتبر عنوان للحقيقة ،3ويجب أن
تقدم دعوى الحيازة داخل السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة ،4حيث ينص الفصل  167من قانون
المسطرة المدنية على أنه "ال تقبل دعوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إال إذا أثيرت
خالل السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة".
ويشترط أن تكون الحيازة موضوع النزاع منصبة على حق يجوز التعامل فيه؛ فال يجوز مثال أن يكون
موضوع دعوى الحيازة عقار محبس حيث يجمع الفقه والقضاء على عدم جواز اكتساب ملكية هذه
العقارات بالحيازة أو التقادم مهما طال أمدهما ،5و من الشروط أيضا أن ال يجمع بين دعوى الحيازة
ودعوى الملكية (دعوى االستحقاق) ،وذلك بصريح عبارة الفصل  169الذي ينص على أنه "من قدم
دعوى الملكية ال تقبل منه دعوى الحيازة إال إذا وقع إخالل بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية ".ألن
القانون يحمي الحيازة بذاتها وهي مستقلة عن أصل الملك ولك ٍل دعوى تحميه ،بالتالي منع المشرع

 - 1عبد العالي العبودي .الحيازة فقها و قضاء .ص  .18أورده جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و
التشريع المغربي .الطبعة الثانية .ص.65
 - 2جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .الطبعة الثانية ص .67
 - 3الفصل  63من ظهير التحفيظ العقاري  12غشت  1913المتمم بالقانون رقم  14-07الذي ينص على أنه "إن التقادم
ال يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ ،في مواجهة المالك المقيد ،و ال يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة
بالرسم العقاري".
 - 4جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .الطبعة الثانية ص 179-178بتصرف.
 - 5محمد النعناني .إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري .األحمدية .الطبعة األولى .ص.153
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المغربي من قدم دعوى الملكية أن يقدم دعوى الحيازة تحت طائلة عدم القبول ،إال في حالة اإلخالل
بالحيازة بعد تقديم دعوى الملكية.1
كما يشترط في الحيازة موضوع الدعوى أن تكون هادئة أي بدون منازع أو معارضة ،بالتالي غير
مشوبة بعنف أو إكراه ،وأن تكون علنية ظاهرة بمرأى ومسمع من الناس وغير مشوبة بالخفاء ،وأن تكون
متصلة ومستمرة دون انقطاع غير عادي ،وأن تكون قد استمرت سنة كاملة على األقل قبل التعرض لها،2
وذلك ما أشار إليه الفصل  166من قانون المسطرة المدنية حيت نص على أنه "ال يمكن رفع دعوى
الحيازة إال ممن كا نت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على األقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري
حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من االلتباس".

3

وينبغي اإلشارة إلى أن الحائز غير ملزم بإثبات حيازته من اليوم األول حتى اليوم األخير من المدة
المتطلبة قانونا لحصول الحق في رفع الدعوى ،بل يكفي أن يثبت حيازته في اليوم األول واليوم األخير
حتى تعتبر الحيازة قائمة في الفترة الممتدة بين اليومين ،وذلك عمال بالقاعدة الكلية في حقل التقادم المكسب
والواجبة التطبيق هنا والتي بمقتضاها إذا ثبت قيام الحيازة في زمن معين وكانت قائمة حاال فإن ذلك قرينة
على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم دليل على عكس ذلك.4

الفقرة الثانية  :موقع دعاوى الحيازة من الحد من ظاهرة االستيالء
دعاوى الحيازة ثالثة أنواع؛ دعوى منع التعرض ،دعوى وقف األعمال الجديدة ودعوى استرداد
الحيازة ،وإن كان المشرع المغربي لم يتبنى هذا التصنيف من خالل النصوص المنظمة للحيازة إال أن
الفقه يجمع عليه.

أوال :دعوى منع التعرض
دعوى منع التعرض هي الدعوى التي ترمي إلى حماية الحائز من التعرض لحيازته تعرضا ماديا أو
قانونيا يتضمن إنكار حيازته أو منازعته فيها ،5والتعرض هو كل عمل مادي أو قانوني من شأنه أن
يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ،ومن صور التعرض المادي للحيازة قيام الغير بحرث أرض الحائز أو منعه
من دخولها...
 - 1أحمد برادة غزيول .الدليل العملي للعقار غير المحفظ سلسلة الدراسات و األبحاث .العدد  .2الطبعة األولى .ص .49
 - 2أحمد برادة غزيول .الدليل العملي للعقار غير المحفظ سلسلة الدراسات و األبحاث م.س  .ص  50بتصرف.
 - 3يجب التميز بين السنة الواردة في الفصل  166و السنة الواردة في الفصل  ،167ألن األولى تتعلق بشرط يجب أن
يتوفر في الحيازة موضوع الدعوى ،أما الثانية فتتعلق بأجل يتعين أن ترفع داخله الدعوى تحت طائلة سقوط الحق فيها.
 - 4جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص.184
 - 5جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص.181
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أما التعرض القانوني ،فهو كل إجراء قانوني يوجه إلى الحائز ويتعلق بأداء حق يعارض المدعي في
حيازته ،كما لو تقدم الغير بدعوى يطالب فيها بطرد الحائز من العقار بحجة أنه مغتصب وال يستند على
حق في حيازته ،1وتمارس دعوى منع التعرض من طرف الحائز الفعلي للعقار حتى لو لم يكن مالكه،
ويشترط في التعرض لكي يكون سببا لهذه الدعوى أن يبلغ درجة من األهمية ،2فال يكفي أن يكون مجرد
تعرض بسيط و معتاد إذ ال يعتبر هذا األخير سوى عمل غير مشروع يوجب التعويض ،ويشترط لقبول
دعوى منع التعرض أن ال تكون بين األطراف عالقة تعاقدية ،كما ال يجب أن يكون الفعل المخل باالنتفاع
صادرا من السلطة العمومية خالل مارستها لمهامها بطريقة مشروعة بصفتها حارسا للدفاع على مصالح
المجتمع ،3هذا وتكون دعوى منع التعرض مقبولة بمجرد حصول التعرض وإن لم ينتج عنه ضرر.4

ثانيا :دعوى وقف األعمال الجديدة
هي دعوى من دعاوى الحيازة تهدف لوقف أعمال شرع الغير في القيام بها أو هو على وشك الشروع
فيها ،ومن شأن هذه األعمال إن هي تمت أن تسبب للحائز إزعاجا في حيازته ،5فهي إذن تتميز بطابعها
االحترازي وتصنف ضمن دعوى االحتياط ألن المصلحة فيها غير موجودة بل احتمالية ومستقبلية،6
ويشترط في األعمال التي تهدف الدعوى إليقافها أن ال تكون قد انتهت ألنه بتمام هذه األعمال يتحول
األمر إلى تعرض وقع وإزعاج حصل وحائز يطلب رفع التعرض وإزالة اإلزعاج ،7فتكون الدعوى ها
هنا دعوى منع التعرض وليست دعوى وقف األعمال الجديدة ،ويقع إثبات هذه األعمال على عاتق
المدعي وال يكفي إثبات البدء فيها بل إلى جانب ذلك ينبغي إثبات التعرض المستقبلي بتمامها ،8ومعنى ذلك
أن المدعي في هذه الدعوى إذا أثبت األعمال التي من شأنها التعرض للحيازة في حالة تمامها ،ال يعني
ذلك الحكم له وفق طلبه ،بل إلى جانب ذلك ينبغي أن يثبت أنه وبتمام هذه األعمال ستؤدي ال محالة إلى
التعرض على الحيازة ،وينبغي رفع دعوى وقف األعمال الجديدة قبل انصرام سنة من وقت البدء في
األعمال ،وإال تعين على الحائز سلوك دعوى منع التعرض خالل سنة من تاريخ إتمام األعمال الجديدة.9

 - 1حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي م.س  .ص .175
 – 2جواد أمهلول .الوجيز في المسطرة المدنية .مطبعة األمنية بالرباط ص .58
 – 3أحمد برادة غزيول .الدليل العملي للعقار غير المحفظ .م.س ص .53
 – 4جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص .183
 - 5جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص . 185
 - 6جواد أمهلول .الوجيز في المسطرة المدنية .مطبعة األمنية بالرباط ص . 59
 - 7جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص .185
 - 8جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص .187
 - 9حليمة بنت المحجوب بن حفو .نظرية االستحقاق في القانون المغربي م.س  .ص .176
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ثالثا :دعوى استرداد الحيازة
لقد ذهب بعض الفقه 1إلى اعتبار أن دعوى استرداد الحيازة هي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير
ألجل المطالبة باسترداد حيازة عقار انتزع منه عن طريق فعل من أفعال االعتداء سواء ثم ذلك باستعمال
القوة أو بدونها ،في حين يرى البعض األخر 2أنها الدعوى القائمة على سلب الحيازة بالقوة فقط حيث ال
يكون لها محل إن لم يتم استعمال القوة في انتزاع الحيازة ،وسندهم في ذلك ما ذهبت له محكمة النقض

3

عندما اعتبرت أن دعوى استرداد الحيازة تستوجب وقوع اعتداء على الشيء المطلوب استرداده.
وتجد دعوى الحيازة تبريرها في ضرورة حماية النظام واألمن العامين ،4إذ من حق الحائز أن ينعم
بحيازة هادئة ال يحول بينها وبينه إال القانون ،ألن الدولة في العصر الحاضر ال تجيز لألفراد اقتضاء
حقوقهم بأيديهم عن طريق القوة وإال استحكمتهم الفوضى ،فمن يدعى حقا قبل الغير عليه أن يلجأ إلى
القضاء للمطالبة بما يدعيه ،وترفع هذه الدعوى ضد المعتدي على العقار المحوز ،إن كالً أو جز ًء وسميت
دعوى استرداد الحيازة ألن المدعي يطلب رفع التعدي الحاصل على حيازته وإرجاعها إليه من المعتدي
عليها.5

الفقرة الثالثة :الحماية الجنائية للحيازة
إن االعتداء على الحيازة هو اعتداء على الملكية طالما أنها مدخل لذلك ،و بالتالي سارع المشرع عندما
المس هذه الخطورة إلى إرساء حماية جنائية بجانب الحماية المدنية المقررة لهذه االعتداءات المقترفة من
قبل المتطاولين على الحيازة ،فتدخل من خالل الفرع الخامس من الكتاب الثاني المعنون ب" االعتداء
على األمالك العقارية" من مجموعة القانون الجنائي  ،حيث ينص الفصل  570على أنه " يعاقب بالحبس
من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقار من حيازة غيره خلسة
أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليال أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سالحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون
من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهم ".للتكلم إذا عن جريمة
انتزاع حيازة عقار البد توفر العناصر التالية :
 - 1جواد أمهلول .الوجيز في المسطرة المدنية .مطبعة األمنية بالرباط ص .59
 - 2أحمد برادة غزيول .الدليل العملي للعقار غير المحفظ .م.س ص .54
 - 3قرار محكمة النقض عدد  103الصادر بتاريخ  02أبريل  1976في الملف رقم  49161مشار إليه في نفس المرجع و
الصفحة السابقين.

 - 4جواد أمهلول .الوجيز في المسطرة المدنية .مطبعة األمنية بالرباط ص .59
 - 5جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص .188
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أوال :الركن المادي :وهو أن يكون االنتزاع منصبا على العقار؛ فال ينطبق الوصف إال على العقار
دون المنقول الذي تنظمه نصوص أخرى ،ويتحقق فعل االنتزاع بأي صورة من صور حرمان الحائز
منتزعا
الشرعي من حيازته ،مثل احتالل ملكه و طرده منه أو االستيالء على محصوله ،غير أنه ال يكون ِ
من كان هدفه االستحواذ على محصول أو غلة وليس حرمان الحائز من حيازته بالتالي ال محل لعنصر
االنتزاع هنا ،وأكدت على ذلك ابتدائية مراكش حيث ذهبت في إحدى أحكامها 1على أن عنصر االنتزاع
يتطلب امتدادا في الزمن ،سواء من حيث التنفيذ أو من حيث القصد الجنائي ،والفاعل الذي انحصرت نيته
في االستحواذ على معادن منقولة كانت في منجم ال يكون منتزعا للحيازة .وفي نفس المنحى قضت محكمة
النقض من خالل إحدى قراراتها 2بأن االستيالء على غلة زيتون من جنان ال يشكل جنحة انتزاع عقار
الغير ،بل يشكل جنحة أخد غلة الغير.
ثانيا :أن يكون االنتزاع واقعا على عقار في حيازة الغير  :بالتالي ال عبرة بمن يملك العقار
بل فقط بمن يحوزه ألن هذا األخير هو من تقررت له الحماية القانونية ،وعلى من يدعي حقا على عقار أو
عدم أحقية الحائز بملكيته أن يلجأ للمحكمة و ينازع الحائز وفق الضوابط القانونية ،سالكا في ذلك دعوى
االستحقاق كما مر معنا ،فال يجب أن ينزع العقار من حيازة صاحبه بدعوى ملكيته إذ ال مجال للقصاص
وأخد الحقوق باليد وبطريقة مباشرة ،فهناك سلطة قضائية تسهر على ذلك وفق ما خولها القانون حتى ال
تعم الفتنة والفوضى وحتى يتحقق االستقرار ،لذلك عمد القانون الجنائي من خالل الفصل  570إلى حماية
هذه الحيازة بغض النظر عن من هو المالك الحقيقي ،ألن تقدير مدى أحقية الحائز في تملك العين المحوزة
يخضع لضوابط ودعاوى مستقلة كما مر معنا ،ويشترط في الحيازة أن تكون ثابتة وقانونية وقت
انتزاعها ،3ولتحقق الحيازة في جنحة انتزاع عقار ليس المفروض توفر الحيازة بالمفهوم الذي تثبت به
الملكية ،وإنما الحيازة التي تفيد بأن المشتكي كان واضعا يده على الملك.4
ثالثا :أن يقع هذا االنتزاع خلسة أو عن طريق التدليس  :الخلسة عمل خفي يباشره منتزع
الحيازة بالحيلة ،كأن يعمد إلى عقار ويستغل غيبة صاحبه ويستولي عليه ،5أما التدليس فهو قيام منتزع
العقار بفعل يسيطر به على العقار عن طريق الخدع واالحتيال على المدلس عليه ،6وصور التدليس
 - 1حكم صادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ  1984/07/04أورده محمد القدوري في حيازة العقار دار األمان .الطبعة
األولى .ص .181
 - 2قرار محكمة النقض رقم  2884بتاريخ  1983/05/12أورده محمد قدور م.س ص.181
 - 3جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص .197
 - 4قرار عدد 271صادر بتاريخ  5ماي  1981عن المجلس األعلى أورده جواد الهروس نفس المرجع و الصفحة
السابقين.
 - 5محمد القادوري .حيازة العقار .دار األمان .الطبعة األولى .ص .182
 - 6جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص .198
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متنوعة ،غير أن التدليس المعتبر قانونا هو الفعل الذي يقوم به المعتدي تضليال للتوصل إلى انتزاع
الحيازة من يد صاحبها وال تعتبر كذلك األفعال التي يقوم بها المدلس بعد ذلك.1
رابعا :الركن المعنوي  :هو اتجاه قصد الجاني إلى انتزاع العقار من صاحبه وحرمانه من الحيازة
سواء خلسة أو بتدليس ،2فلتحقق جنحة انتزاع العقار من حيازة الغير البد أن يكون هذا االنتزاع تم بإحدى
الوسائل المنصوص عليها في الفصل  570من مجموعة القانون الجنائي .3وتشدد العقوبة حسب الفصل
المذكور متى تمت العملية ليال أو كانت مقرونة باستعمال العنف أو التهديد بواسطة أي وسيلة من وسائل
القوة سوء مادية أو معنوية ،كما تشدد في حالة االلتجاء للتسلق أو الكسر أو تم االنتزاع بواسطة أشخاص
متعددين ،وتشدد العقوبات أيضا إذا كان أحد المنتزعين يحمل سالحا يستوي في ذالك أن يكون ظاهرا أو
مخفيا.

المطلب الثاني :خصوصيات استرجاع العقارات المحفظة
قد يظن البعض واقتصارا على المعرفة السطحية أن مشكلة العقارات غير المحفظة تنتهي بالتحفيظ غير
أن هذا التصور الخطأ المنطلق من البعد عن الواقع المغربي وعدم فهم مالبساته ،ينهار بمجرد التأمل في
واقع هذا النوع من العقارات ،إذ هي األخرى تثير عدة مشاكل خصوصا مع استحضار الخلفية
االستعمارية االستيطانية التي أسست لهذا النظام ،4فالرسم العقاري قد ينطلق مشوبا بالخطأ كأن ينشأ باسم
شخص غير المالك الحقيقي وفي غفلة منه عن طريق استعمال التدليس الذي من خالله أنشأ هذا الغير
رسم عقاريا في اسمه ،فيفقد المالك الحقيقي عقاره ويحرم من أي مطالبة عينية للعقار المستولى عليه،
وال يبقى له سوى المطالبة بالتعويض في إطار دعوى شخصية (الفرع األول) ،بل حتى ومع افتراض
سالمة الرسم العقاري من عملية التدليس هذه بأن ينشأ بالفعل في اسم المالك الحقيقي فإن ذلك ال ينئ به
عن آفة االستيالء وال ينقل العقار من وضعية قانونية مائعة إلى نظام محكم يحصنه من أي تطاول ممكن،
إذ يبقى في اإلمكان االستيالء عليه عن طريق إنشاء تقييد مبني على التزوير أو التدليس فينسب لغير
مالكه ،وألجل ذلك يسعى هذا األخير للمطالبة بالتشطيب على هذا التقييد متى توفرت الشروط الالزمة
لذلك (الفرع الثاني).
 - 1قرار عن محكمة النقض رقم  407بتاريخ  19969/02/29مشار إليه في المرجع السابق ص .198
 - 2جواد الهروس .الحيازة و االستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربي .م.س .ص.198
 - 3قرار محكمة النقض رقم  272صدر بتاريخ  5ماي  1981أشار له جواد الهروس م.س ص.198
 - 4محمد أوزيان .قراءات في القوانين العقارية الجديدة .سلسلة المعارف القانونية القضائية ص .69
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الفرع األول :الدعوى الشخصية و جبر الضرر الناتج عن االستيالء
يترتب عن عملية التحيفظ إنشاء رسم عقاري يطهر العقار من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به،
فهو يعتبر بمثابة حالة مدنية للوضعية القانونية والمادية للعقار ،وذلك بصورة نهائية وقاطعة ،والشخص
المعين في الرسم العقاري كمالك تثبت له ملكية عقاره مطهرة من جميع الحقوق واإلدعاءات غير المدلى
بها أثناء مسطرة التحفيظ ،1بالتالي ال يمكن بعد إنشاء الرسم العقاري ألي شخص تضرر حقه العيني من
عملية التحفيظ أن يطالب بذلك الحق عينا ،وال يكون له سوى إقامة دعوى شخصية وفي حالة التدليس فقط
ضد الشخص الذي أنشئ الرسم في اسمه (الفقرة األولى) ،الذي غالبا ما يكون هو مرتكب التدليس ألن
ذلك يتوافق ومصلحته ،غير أن هذا التأصيل غير جامد إذ يمكن أن يتم التدليس من قبل المحافظ على
األمالك العقارية وهنا تكون الدعوى الشخصية موجهة ضده (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :دور الدعوى الشخصية في مواجهة المؤسس في اسمه
الرسم العقاري في جبر الضرر الناتج عن االستيالء

2

قلة الورع وخشية هللا تعالى تدفع بعض ضعاف النفوس الذين تحركهم غريزة التملك إلى االستيالء على
عقارات الغير بدون موجب حق ،ال يهدفون من وراء ذلك سوى السعي في األرض فسادا ،مستغلين في
ذلك شتى طرق التدليس و االحتيال من أجل إنشاء رسم عقاري يحصنون خالله من أي مطالبة عينية،
فيصبح نظام التحفيظ العقاري وبتالعب هؤالء أداة هدم من حيث أريد بها البناء.
فحسب الفصل  64من ظهير التحفيظ العقاري فإنه:
"ال يمكن إقامة أي دعوى على العقار بسبب حق وقع اإلضرار به من جراء تحفيظ.
يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء
تعويضات.
في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل  100من هذا
القانون".

 - 1عبد هللا أجرعام .نهائية الرسم العقاري و مدى حمايتها للحقوق .مجلة القانون المدني العدد األول  2014ص .211
 - 2استعملنا هذه التسمية خالفا لبعض الفقه الذي يستعمل تسمية "طالب التحفيظ" والتي ارتأينا أنها ال تدل على الوضعية
الجديدة للمؤسس في اسمه الرسم العقاري ألن هذه التسمية ال تنصرف إال على مقدم مطلب التحفيظ وترتفع عنه هذه
الصفة بتأسيس الرسم العقاري وحينها يصبح مالك مفترض للعقار ،ولم نشأ نعته بالمالك ألنه في األساس ليس بالمالك
الحقيقي للعقار وإنما استعمل طرق احتيالية من خاللها أسس الرسم في اسمه.
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بالتالي وبمنطوق هذا النص ال يمكن للمالك الحقيقي الذي يفاجئ بتحفيظ عقاره في اسم غير ال يستحقه
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.
إنه وبتأمل الفصل المذكور ينتاب المهتم بالمجال العقاري الرهبة من هذه القاعدة  -قاعدة التطهير-
الضاربة في حق يعد من أسمى الحقوق وهو حق الملكية ،لذلك تحرك الفقه مناديا ومنذرا بخطورة هذه
القاعدة ،داعيا في أكثر من مناسبة ومتى سنحت الفرصة بإلغائها أو على األقل التقليص من حدتها
خصوصا مع استحضار الخلفية االستعمارية المؤسسة لها ،وإلى حين ذلك دعوا إلى التوسع في مفهوم
التدليس حتى يتسنى ما أمكن للمتضرر االستفادة من التعويض فاعتبر بعض الفقه 1أن "واقعة التدليس
تتحقق بمجرد تقديم طلب إجراء التحفيظ مع علم الطرف الذي أجراه بأن العقار ال يخصه ،فيكفي أن يتوفر
سوء النية بحيث يعطى التدليس تفسيرا واسعا وال يشترط لقيامه االلتجاء إلى الطرق االحتيالية ،بل كل
تصرف صادر عن سوء نية بقصد اإلضرار بالغير أو الحصول على منفعة شخصية يعد تدليسا ".بالفعل
هذه الرؤية الحمائية لم يرفضها القضاء وساير الفقه في التوسع في مفهوم التدليس ،فوجدت هذه الرؤية
صداها على مستوى االجتهاد القضائي حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ... " 2و أن إقدام
البائع على تحفيظ ما باعه للغير يشكل تدليسا ".حقا إنه موقف يستحق التشجيع والتنويه ،إذ يساهم في
التقليص من حدة التوجه التشريعي المكرس من خالل الفصل  64من ظ.ت.ع والذي يستغل في تسهيل
عملية االستيالء ،رغم كل ذلك فال يستفيد المتضرر سوى من التعويض فقط.
ويخضع إثبات واقعة التدليس للقواعد العامة المقررة في ظهير االلتزامات والعقود ،3فيكون عبء
اإلثبات ملقى على مدعيه وله ذلك بجميع وسائل اإلثبات ألن التدليس واقعة مادية تخضع لقاعدة حرية
اإلثبات وتستأثر محكمة الموضوع تقديرها ،وال رقابة لمحكمة النقض عليها إال فيما يتعلق بالتعليل .4وال
يكفي إثبات وقوع التدليس للحصول على التعويض بل إلى جانب ذلك يجب على المدعي إثبات ملكيته
للعقار أو الستحقاقه أي حق عيني أخر مترتب على العقار موضوع النزاع ،إذ المحكمة بوصفها محكمة
تعويض تنظر بصفة عرضية في دعوى االستحقاق المقدمة لها من طرف طالب التعويض وملزمة بالبت
فيها كمسألة أولية إلمكانية الحكم بالتعويض.5

 - 1إدريس الفاخوري .نظام التحفيظ العقاري .سلسلة المعارف القانونية و القضائية .دار المعرفة .ص.112
 - 2قرار محكمة النقض عدد  2065المؤرخ في  2010-05-04 :ملف مدني عدد  2008-1-1-1560أورده عمر
أزوكار .التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري و قضاء محكمة النقض .دار القضاء بالمغرب .الطبعة األولى ص
.513
 - 3الفصل  399من ظ.إ.ع " إثبات االلتزام على مدعيه".
 - 4عمر أزوكار .التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري و قضاء محكمة النقض .م.س ص .513
 - 5قرار عن محكمة النقض عدد  56صادر بتاريخ  2006-01-04في ملف عدد  2006-1-1-2109أورده عبد الكريم
أشهبون .الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد .مكتبة الرشاد سطات .ص.172
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هذا ونشير أن دعوى التعويض هذه تخضع من حيت رفعها و إجراءاتها للقواعد العامة المقررة في
قانون المسطرة المدنية ،وتخضع من حيت القواعد الموضوعية 1للمبادئ العامة لدعوى المسؤولية
التقصيرية ،2وتخضع هذه الدعوى ألحكام التقادم المنصوص عليه في المادة  106من ظ.إ.ع حيت تتقادم
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
الرسم العقاري ،ألن األمر يتعلق هنا بدعوى شخصية يسري عليها ما يسري على التقادم في إطار
المسؤولية التقصيرية ،3وقد أكد على ذلك قضاء محكمة النقض في قرار 4جاء فيه ما يلي " وأن دعوى
التعويض عن الضرر الناجم عن التحفيظ في حالة التدليس المنصوص عليها في الفصل  64من ظهير
التحفيظ العقاري تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر
حدوث الضرر ومن هو المسؤول عنه ".وتتقادم دعوى التعويض في جميع األحوال بمرور عشرون سنة
من تاريخ وقوع التحفيظ.5
وبموجب الفقرة الثانية من الفصل  64من ظهير التحفيظ العقاري فإنه وفي حالة إعسار مرتكب التدليس
متى تعلق األمر بمحافظ على األمالك العقارية فإن التعويضات تؤدى من صندوق التأمين ،وإذا ما أخطر
الصندوق لدفع التعويضات ،فإن له خالل عشر سنوات أن يعود على مرتكب التدليس من أجل استرجاع ما
تم دفعه من تعويضات إذا زالت حالة اإلعسار.
وال يفوتنا تسجيل المالحظة اآلتية في هذا اإلطار؛ إذ نرى وباستغراب أن المشرع يضفي نوعا من
المشروعية على العقار المستولى عليه بعد التحفيظ من قبل المستولي ،فيصبح مالكا له بقوة القانون ال
ينازعه فيه أحد سوى في إطار دعوى شخصية بلغت ما بلغت من القسوة لن تصل إلى حرمانه من ذلك
العقار ،إذ أن في هذا الموقف نوع من المباركة لمجرم تمكن بذكائه ودهائه من تحفيظ عقار الغير في
اسمه ،زيادة على كل هذا وفي حال إعساره تؤدى التعويضات من صندوق التأمين ،وكأن األمر بمثابة
حماية لهذا المجرم المغتصب لعقارات الغير بدون موجب حق ،كعربون تقدير وتشجيع على االستمرار
في نهب عقارات العباد !

 - 1مع مراعاة الفصل  64من ظهير التحفيظ العقاري.
 - 2محمد النعناني .إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري م.س ص.161
 - 3محمد النعناني .إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري .م.س ص.163
 - 4قرار محكمة النقض عدد  2669المؤرخ في 2008-07-09ملف عدد  2005-1-1-1177غير منشور .أورده عمر
أزوكار .م.س ص.518
 - 5عبد الكريم أشهبون .الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد .مكتبة الرشاد سطات .ص.173
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الفقرة الثانية :دور دعوى التعويض في مواجهة المحافظ على األمالك
العقارية في الحد من تسهيل عمليات االستيالء
اإلنسان مجبول على الخطأ ،و أيا ً كانت صفته فإنه ال يسلم من بعض الزالت التي قد تلحق الضرر
بالناس ،نفس الشيء ينطبق على المحافظ على األمالك العقارية الذي يمكن أن ينساق وراء التغرير
للتواطؤ مع طالب التحفيظ والقيام بأعمال تدليسية تؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء رسم عقاري في اسم
شخص ال يستحقه ،رغم أن المفروض في المحافظ أن يؤدي وظيفته بصدق وأمانة وأن يسهر على
مسطرة التحفيظ بما يضمن لكافة الناس اإلطالع على إجراءاتها ،وأن يمثل المعاني الكاملة السم
"المحافظ" الذي يفترض فيه أن يسعى إلى تحفيظ الحقوق لذويها والمحافظة عليها وحمايتها بما يخوله
القانون من ضمانات ،1و لذلك قررت الفقرة الثانية من الفصل  64من ظهير التحفيظ العقاري أنه "يمكن
للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات".
ومقتضيات هذه الفقرة تنسحب على كل مرتكب للتدليس أيا كان سواء طالب التحفيظ أو المحافظ على
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
ترفع في مواجهة المحافظ الذي يفترض فيه أن يؤدي واجبه بصدق وأمانة تمثال منه للقسم الذي أقسمه قبل
بدء مزاولة مهامه ،2وبالتالي فهو مسؤول وبمقتضى القانون عن أي تدليس يقوم به في سبيل إنشاء رسم
عقاري لغير مستحقه ،ليتجرد بالتالي في مهمته من أي حصانة قد تدفعه للتالعب بحقوق الناس ويستحضر
دائما ما يمكن أن يطاله من مطالبات بالتعويض ناهيك عن العقوبات التأديبية الممكن ترتيبها في حقه ،متى
استعمل الحيل في إصداره لقرار التحفيظ ولجأ إلى التواطؤ والتدليس ويتحمل عواقب تصرفاته وتترتب
عليه مسؤولية شخصية يكون التعويض من نتائجها المباشرة ،وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض إلى
اعتبار " أن دعوى المسؤولية المقامة على المحافظ في إطار الفصل  64من ظهير التحفيظ العقاري
والتي تجيز لمن يهمه األمر في حالة التدليس أن يقيم على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء
تعويض بسبب حق وقع اإلضرار به جراء التحفيظ" ،3إذن مع وجود التدليس من قبل المحافظ يثبت
للمضرور مقاضاته شخصيا ،على أن يكون له في حالة إعسار المحافظ حق الرجوع على صندوق التأمين
المحدث عمال بالفصل  100من ظهير التحفيظ العقاري ،4والمالحظ أن المشرع قد أحدث هذه اآللية
لضمان تعويض األضرار التي يتسبب فيها المحافظون على األمالك العقارية ،والتي يعجز عن أدائها
 - 1محمد النعناني .إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري .م.س ص .164
 - 2محمد النعناني .إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري .م.س ص .165
 - 3قرار محكمة النقض عدد  40بتاريخ  2005-01-05أورده إدريس الفاخوري .م.س ص.116
 - 4عبد الكريم أشهبون .الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد .مكتبة الرشاد سطات .ص.174
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فيحل محلهم ليضمن عدم فوات حق المضرور مرتين؛ المرة األولى بسبب تحفيظ عقاره في اسم الغير ،
والمرة الثانية بعدم حصوله على التعويض بسبب إعسار المدلس في الوقت المحدد لذلك.
هذا و نشير إلى أن الجهة القضائية التي تنظر هذا النوع من الدعاوى المقامة ضد المحافظ هي القضاء
المدني وليس القضاء اإلداري ،رغم انتماء المحافظ ألشخاص القانون العام ،وأكدت محكمة النقض على
هذا التوجه في إحدى قراراتها جاء فيه ..." 1وأن مساءلة المحافظ على األمالك العقارية في إطار الفصل
 97من قانون التحفيظ العقاري ال تكون على أساس أنه شخص من أشخاص القانون العام وإنما يتعين
مساءلته بصفته الشخصية وفي ماله الخاص ،األمر الذي تبقى معه المحكمة اإلدارية غير مختصة للبت
في الدعوى ويكون الحكم المستأنف عندما قضى بخالف ذلك قد جانب الصواب ويتعين إلغاء حكمها".
غير أنه ولتفادي كل هذه المتاهات وتجنب المتابعات ،يتوجب على المحافظ التحلي بروح المسؤولية
والنزاهة ،وأن يراقب هللا في عمله ،كل ذلك إلرساء االستقرار المنشود في المعامالت العقارية ،وتحقيق
األمن العقاري الذي يعد الدعامة األساسية للتنمية.

الفرع الثاني :التشطيب على التقييد المبني على الزورية أو التدليس آلية
قانونية السترجاع العقارات المستولى عليها
إن إنشاء الرسم العقاري وإدخال العقار لنظام التحفيظ العقاري ال يعني أن العقار أصبح بعيدا عن آفة
االستيالء ،إذ والحالة هذه قد يلجأ البعض إلنشاء تقييد على الرسم العقاري ينقلون من خالله العقار
لملكيتهم وذلك باستعمال الزور أو التدليس مما يدفع المالك الحقيقي للعمل على المطالبة بإبطال هذا التقييد
(الفقرة األولى) ،غير أن ذلك ال يمكن إذا تم تقييد غير حسن النية ليس له أي دراية بما شاب التقييد من
زور أو تدليس (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :حجية التقييد المبني على الزورية أو التدليس بالنسبة
لألطراف
خالفا للرسم العقاري المكتسب للحجية المطلقة والتي يمتنع معها المطالبة بإلغائه أو تعديله ،فإن
التقييدات التي تلحقه ال تتمتع بتلك الحجية ،وذلك الختالف مدخليهما إلى الرسم العقاري وطريقة شهر

 - 1قرار محكمة النقض عدد  878المؤرخ في  2005-12-07ملف عدد  .2003-2-4-2858عمر أزوكار .م.س
ص.512
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الحقوق ،1فالحقوق المحفظة مرت بمجموعة من المراحل واإلجراءات التي انتهت بتأسيس رسم عقاري
يحصنها ضد أي مطالبة أو طعن ،بخالف الحقوق المقيدة التي تعلن على هذا الرسم بنا ًء على أفعال إرادية
أو اتفاقات تعاقدية أو وقائع مادية قد تكون في جوهرها باطلة فينعكس هذا الجزاء على ما قيد بالرسم
العقاري بنا ًء على تلك األفعال أو االتفاقات.
إذا فحجية التقييد بالرسم العقاري ليست سوى مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس خالفا للتحفيظ الذي
يعتبر ذو حجية مطلقة ،و هكذا فالتصرف الذي بني عليه التقييد يمكن الطعن فيه بسبب عيب في الشكل أو
في الجوهر ،بحيث إذا تبين للمحكمة أن الطعن يستند إلى سبب صحيح وقررت األخذ به فإن ذلك ينهض
سببا للحكم بالتشطيب على التقييد و محو جميع آثاره فيما بين المتعاقدين ،2فالتقييد وإن كان يحفظ الحقوق
المقيدة ويضمنها ويقوم حجة على صحتها بين األطراف فإن ذلك كله مشروط بأن يكون التصرف صحيحا
ولهذا فإن ضمان الحق العيني فيما بين األطراف عن طريق تقييده بالسجالت العقارية يستوجب أن يتم هذا
التقييد بطريقة قانونية ،3وأن يكون مبني على تصرفات صحيحة ،بالتالي كل تقييد نتج عن إرادة مشوبة
بعيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو اإلكراه ،أو كان التصرف باطال ألنه محمول على سبب غير
مشروع أو كان التصرف تصرفا صوريا ،وعرض األمر على القضاء فقرر إبطال أو بطالن التصرف أو
صوريته فإن هذا اإلبطال أو البطالن أو الصورية يؤدي بالضرورة إلى فقدان المتصرف إليه الحق الذي
اكتسبه بالتقييد.4
فالتقييد إذا لم يحصن بقاعدة التطهير القاسية كما الرسوم العقارية ،فكل من ثبت عدم أحقيته بالحق المقيد
جازت المطالبة بإبطاله ،5وفي هذا على ما يبدو نوع من الضمانات الممنوحة للمقيدين حتى يطمئنوا وال
يتفاجؤا بضياع حقوقهم من خالل تقييد شابه نوع من االحتيال والتدليس فتحمى حقوقهم بهذه الضمانة
المهمة التي تمكنهم من المطالبة بالتشطيب على التقييد ،بالتالي فإن للتقييد فيما بين األطراف بالرسم
العقاري حجية نسبية وليست مطلقة.6

 -1محمد النعناني .إرشاد الساري ألصول التحفيظ العقاري .م.س ص.209
 - 2محمد خيري .العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي .دار نشر المعرف .طبعة  .2018ص .610
 -3إدريس الفاخوري .نظام التحفيظ العقاري .سلسلة المعارف القانونية و القضائية .دار المعرفة .ص .153
 -4مأمون الكزبري .التحفيظ العقاري والحقوق العينية األصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي .شركة الهالل العربية
للطباع والنشر والتوزيع .الرباط .ط  .1987 .2ص .165
 -5غير أن ذلك مقيد في الزمن؛ حيت جعلته المادة  2من مدونة الحقوق العينية محصورا في األربع سنوات التالية للتقييد
ليمتنع ذلك بعد فوات هذه المدة.
 -6إدريس الفاخوري .نظام التحفيظ العقاري .سلسلة المعارف القانونية و القضائية .دار المعرفة .ص153.
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الفقرة الثانية :حجية التقييد المبني على الزورية أو التدليس بالنسبة
للغير
ال يقصد بالغير في مجال الحقوق الخاضعة للتقييد كل شخص لم يكن طرفا في العقد وال ممثال فيه ،ألن
هذا الغير ال يتمتع بأي صفة للمطالبة بحق مقيد أو االعتراض عليه ،بل الغير هو كل شخص غير
المتعاقدين وورثتهما تكون بينه وبين أحد المتعاقدين عالقة قانونية تجعل له مصلحة في التمسك بالعقد
المقيد ،1وتختلف آثار هذا ال تقييد حسب نية المقيد ،فإن كان حسن النية كان التقييد بالنسبة له ذو قوة قاطعة
في نسبة الحق إليه ،أما إذا كان سيء النية فإنه يعامل بنقيض قصده ويحرم من ذلك التقييد وبالتالي الحق
الناتج عنه.

أوال :حجية التقييد بالنسبة للغير حسن النية
بالنسبة للغير حسن النية الذي قام بتقييد حقه في الرسم العقاري ،فإنه يكتسب هذه الحقوق ولو شابت
العالقة السابقة له بعض العيوب ،ذلك ألنه بمجرد تقييده لحقه يتطهر مما يمكن أن يكون قد شابه من عيب،
فحقه يعتبر موجود وصحيح بمجرد التقييد ،ذلك أن التقييد الوارد في الرسم العقاري كبينة أو حجة خاصة
من البيانات الكتابية ،مستقلة عن البيانات المتعلقة بإثبات االلتزامات أو البراءة منها ،فقيمة التقييد قيمة
قانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس ،وال تستطيع أي قوة تعطيلها إال قوة القانون نفسه ،وصاحب النية
الحسنة يكتسب بالتقييد حقا عينيا ال يمكن الطعن فيه ولو كان الحق المقيد الذي انتقل إليه مشوبا بعيب
قانوني ،2وبهذا الصدد تنص المادة  66من ظهير التحفيظ العقاري في فقرتها الثانية على أنه "ال يمكن في
أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة ".ويشترط في حسن النية عدة
شروط أجملها بعض الشراح 3في ستة شروط :
 – 1أن يكون أجنبيا عن العالقة القانونية المقيدة.
 – 2أن يكتسب على العقار حقا بناء على مندرجات الرسم العقاري المعني باألمر وباألخص بناء على
مضمون التقييد السابق له مباشرة.
 – 3أن يقوم بتقييد حقه بالرسم العقاري وبالتالي يتخذ وصف المالك أو صاحب الحق على العقار.

 - 1محمد خيري .العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي .دار نشر المعرف طبعة  2018ص .613
 - 2عبد الكريم أشهبون .الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد .مكتبة الرشاد سطات .ص.182
 - 3محمد بن الحاج السلمي  .التقييد والتشطيب بالسجالت العقارية .دار القلم .الرباط .ط  .2015 .1نقال عن محمد
النعناني .إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري .م س .ص216
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 – 4أن يكون جاهال بالعيوب التي تشوب العقد الرابط بين طرفي العالقة التعاقدية المقيد قبل تقييد حقه
تقييدا اسميا لفائدته.
 – 5أن ال يكون متواطئا مع الشخص الذي فوت له العقار أو الحق أو أنشأه لفائدته.
 – 6أن ال يكون قد تعامل بالعقار المعني بعد اتخاذ تقييد احتياطي لفائدة أحد األغيار أو قد قام بتقييد
شرائه مثال بعد ذلك التقييد االحتياطي.
إذن فكل من توفرت فيه هذه الشروط الستة ثبتت حسن نيته واكتسب تقييده حجة مطلقة وامتنع على
الكل منازعته فيما اكتسبه من حقوق من خالل هذا التقييد.
هذا وتجدر اإلشارة في األخير أنه وفي حالة التدليس أو الزور تكون هذه القاعدة معلقة على أجل واقف
فال تسري إال بعده حددته المادة  2من مدونة الحقوق العينية من خالل فقرتها الثانية في أربع سنوات من
تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه ،خالل هذه المدة يتم إعمال قاعدة ما بني على
باطل فهو باطل حفاظا على استقرار المعامالت 1وتخفيفا ألثر هذه الحجية التي تؤثر بالسلب على الملكية
العقارية .غير أننا نسجل استغرابنا لموقف المشرع في حصر هذه المطالبة في مدة زمنية قصير ونتساءل
عن الغاية من هذا التوجه الذي ال نرى فيه سوى تمهيد الطريق للمستولين على عقارات الغير وتشجيعهم
على ذلك و إهدائهم ثغرة قانونية صارخة تساهم في التسهيل عليهم في مبتغاهم اللئيم ،وما يؤكد هذا الطرح
الجدل الكبير الطارئ بخصوص هذه المادة.

ثانيا :حجية التقييد بالنسبة للغير سيء النية
يكون الغير سيء النية إذا اختل أحد الشروط الستة المشار إليها سابقا ،وقد أصدرت محكمة النقض
بجميع غرفها قرار 2تعرف من خالله سوء النية كما يلي "الغير سيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه
أن يعلم عيب سند سلفه ،"...والغير سيء النية يعامل بنقيض قصده إذ يحرم من كل حق اكتسبه من
التقييد وال يمكنه التذرع بحجية التقييد ،3وبما أن األصل في التصرفات حسن النية وفق المبدأ العام
المفترض في قانون االلتزامات والعقود 4فإن مجرد العلم البسيط بسبق التصرف أو وجود عيب فيه ال
يحول دون األخذ باألسبقية في التقييد وال يحرم المقيد من حقه الذي اكتسبه من خالله ،أما الخداع
والتواطؤ فيحول دون اإلستفادة من األسبقية في التقييد ،واإلثبات كما هو معلوم يقع على مدعيه حتى يمكن
 - 1محمد خيري .العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي .دار نشر المعرف طبعة  2018ص .622
 - 2قرار محكمة النقض بجميع غرفها عدد  36-2بتاريخ  ،2017-01-17ورد بالتقري السنوي لمحكمة النقض 2016
ص .164
 - 3إدريس الفاخوري .نظام التحفيظ العقاري .سلسلة المعارف القانونية و القضائية .دار المعرفة .ص .155
 - 4الفصل  477من قانون االلتزامات و العقود " حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت".
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له أن يهدم القرينة التشريعية التي تناضل لفائدة المقيد بحسن نية بالرسم العقاري ،1وتوجد وسائل احتياطية
تيسر للمدعي إثبات سوء نية المشتري الثاني الذي جرى التقييد لمصلحته ،ومن هذه الوسائل التقييد
االحتياطي للدعاوى الرامية إلى استحقاق حق من الحقوق العينية ،2بالتالي وإذ كان التقييد االحتياطي
حسب الفصل  85من ظهير التحفيظ العقاري يهدف للمحافظة مؤقتا على ضمان الحق المتنازع فيه بأثر
رجعي منذ تاريخ إجرائه بالرسم العقاري ،فإن أثره القانوني يمتد للغير الذي يفترض فيه العلم بالتقييد
االحتياطي السابق لتقييده ،ولو كان هذا الغير المدعي لحقوق غير مسجلة هو المشتري األول بمقتضى عقد
سابق في تاريخ شراء المشتري الثاني وأكدت محكمة النقض على ذلك في قرار لها جاء فيه أنه" 3إذا كان
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
مشتري ا سيء النية ،بدليل أن هذا التقييد و إن لم يتم التشطيب عليه رغم انتهاء مدة صالحيته القانونية،
فإنه مع ذلك يدل على اإلعالن عن مطالبة الغير بحق عيني في الرسم العقاري الذي قيد فيه ،و يهدم
قرينة حسن النية المقررة في الفقرة الثانية من الفصل  66من قانون التحفيظ العقاري ".بالتالي فإجراء
تقييد احتياطي بالرسم العقاري يعتبر دليال كافيا على سوء نية المشتري الثاني الذي تعامل بشأن عقار
محفظ مثقل بتقييد احتياطي ،وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض 4أن "عنصر العلم بالبيع السابق يعد
واقعا ثابتا ينفي حسن نية المشتري الثاني ،والمحكمة استخلصت عنصر سوء النية من كونه عندما أقدم
على التقييد االحتياطي بالرسم العقاري المبيع والحال أن هذا األخير مثقل بتقييد احتياطي قبله ،وبالتالي
فإن دعوى التشطيب على عقد بيع المشتري الثاني المقدمة في إطار الفصل  66من ظهير  12غشت
 1913ال تقتضي استصدار حكم سابق بإبطال التصرف".
يتضح مما سبق أن حجية التقييد تتأرجح بين اإلطالق والنسبية ،فبين األطراف فيما بينهم هي قرينة
بسيطة على إثبات الحقوق و نسبتها ألصحابها ،تقبل إثبات العكس كلما توفرت أسباب من شأنها أن تكون
سبب في اإلخالل بالتصرف بين األطراف ،بالتالي أمكن للمستولى على عقاره أن يسترجعه متى أثبت أن
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
تبت له ،معناه ضياع حق المستولى على عقاره في استرجاعه ،غير أنه وفي حالة التدليس أو الزور
 - 1التقرير السنوي لمحكمة النقض  .2016مطبعة األمنية الرباط .2017ص .165
 - 2محمد خيري .العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي .دار نشر المعرف طبعة  2018ص .626
 - 3قرار محكمة النقض عدد  1336صادر بتاريخ  13مارس  2012في الملف المدني عدد  .2010-1-1-3704التقرير
السنوي لمحكمة النقض  .2016م.س ص .173
 - 4قرار محكمة النقض عدد  383-2صدر بغرفتين بتاريخ  2013-07-02ملف مدني عدد  2012-2-1-3329منشور
بالتقرير السنوي لمحكمة النقض  .2016ص .174
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المقترف من سلفه يمكن مطالبته بذلك الحق داخل األربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو
تغييره أو التشطيب عليه ،أما الغير سيء النية فيعامل بنقيض قصده ويحرم من الحق المقيد متى ثبتت
سوء نيته.
من خالل الجوالن في نظام التحفيظ العقاري ،يتبين لنا جليا أن هذا النظام ال زال يطرح العديد من
المشاكل التي تزعزع األمن العقاري وتخل باستقرار المعامالت العقارية ،مما ينعكس بالسلب على التنمية
في هذا المجال ،مما يستدعي التدخل التشريعي الحازم من أجل الحد من هذه اآلثار السلبية ،غير أنه ينبغي
التذكير بأن القاعدة القانونية الكاملة ،المثالية والمجردة خيال لن يتحقق يوما من األيام  ،وإنما المنشود هو
التقليص ما أمكن من الثغرات القانونية التي تؤسس لظاهرة االستيالء ،عن طريق إصالح تشريعي شامل
من جهة ،وتعزيز ال تدخل القضائي الفعال من جهة ثانية كل ذلك من أجل الضرب بيد من حديد لكل من
سولت له نفسه المساس بحق دستوري يرتبط وجود اإلنسان بوجوده أال و هو حق الملكية.
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الفصل الثاني :استرجاع العقارات المستولى
عليها بين نجاعة األنظمة
الخاصة ومحدودية المقتضيات
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المبحث األول :العقارات الحبسية بين االستيالء
واالسترجاع
إن اإلنسان يود دائما أن يستحوذ بصورة مطلقة على كل ما يملك وليس لهذه الرغبة حدود حتى أنه
يرغب في أن ينفذ إرادته في التصرف فيما يملك حتى بعد وفاته .ومما ال يخفى بيانه أن الوقف هو
استجابة لهذه الرغبة الكامنة في نفس اإلنسانية وهذا ما تميل إليه النفس أيضا من الشعور الطيب بالعطف
نحو اآلخر.
وكبداية ال بد لنا من معرفة ماهية الوقف الذي نحن بصدد دراسته لكي يتسنى لنا الوقوف على هذه
المؤسسة ،فلفظ الوقف إذن له معنيان ،األول لغوي وهو"الحبس والمنع" والثاني اصطالحي "حبس العين
عن تمليكها ألحد من العباد ،والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من أوجه البر ،ويعني أن
التصدق بالمنفعة قد يكون من أول األمر إلى جهة خيرية كالفقراء والمساجد ،والمستشفيات ،والمالجئ
وقد يكون الريع أوال للواقف ما دام حيا ،ثم ألوالده من بعده ،فإذا انقرضت الذرية يصرف الريع لجهة
يعينها الواقف".1
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
"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك المالك ولو تقديرا."2
فالوقف بناءا على ذلك هو سبب من أسباب الملكية الناقصة ،التي ال تجتمع فيها ملكية الرقبة والمنفعة
في يد واحدة وفي وقت واحد ،مما تصبح معه األعيان الموقوفة ممنوعة من التداول الناقل للملكية حاال
وماال بأي سبب من األسباب ،أم ا منفعة هذه ألعيان وثمرتها فإنها تكون لبعض الجهات الخيرية ذات النفع
العام أو الخاص ،أو تكون لبعض األفراد عونا لهم وبرا بهم. 3
ولقد عرفته مدونة األوقاف في مادتها األولى بأنه "كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة،
وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة ويتم إنشاؤه بعقد أو وصية أو بقوة القانون،
ويكون الوقف إما عاما أو معقبا أو مشتركا".
 - 1سالم روضان الموسري .أحكام الوقف و التولية .منشورات الحلبي الحقوقية .ص .7
 - 2أبي عبد هللا محمد االنصاري الرصاع .شرح حدود بن عرفة .دار الغرب اإلسالمي .الطبعة األولى  .1993ص.539
 - 3عيسى بن محمد بوراس .توثيق الوقف العقاري في الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري"وقف سيدي بنور نموذج".نشر
التراث.الطبعة األولى  .ص.41
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ووجه الداللة فيما جاءت به المدونة أن الوقف مال ،وكما هو معلوم فهذا األخير إما أن يكون منقوال أو
عقارا ،ولعل توجه دراستنا هذه سيكون إلى العقار انسجاما مع موضوع اإلشكالية ،وعلى وجه الخصوص
العقارات الوقفية أو الحبسية.
ومما ال شك فيه أن هذا النوع من العقارات كما يقول بعض الفقهاء يجتمع فيه حق هللا وحق الغائب.
ويقصد بحق هللا تعالى ،الحق العام أي حق األمة ألن ،األوقاف بمختلف أشكالها مرتبطة ارتباطا وثيقا
بالمصلحة العامة ،إما بشكل مباشر في األوقاف العامة ،أو بشكل غير مباشر في األوقاف المعقبة ،أو
بشكل مباشر وغير مباشر في األوقاف المشتركة.
أما حق الغائب فيقصد به حق األجيال المستقبلية في االستفادة من الوقف.1
وكنتيجة لذلك فاألمالك الوقفية تكتسي طابعا دينيا ،يتجلى في مساعدة المحتاج في نطاق التكافل
االجتماعي ،وتش ّكل أحد أدوات اإلنفاق في مجال الخير العام .وقد استمد الوقف مشروعيته من كتاب هللا
بر َحتَّى تُن ِفقُوا ِم َّما ت ُ ِحبُّونَ ۞  ،2وفي اآلية حث وندب على اإلنفاق في
تعالى حيث قال۞ لَن تَنَالُوا ا ْل َّ
سبيل هللا ،وأيضا من السنة النبوية ما أورده اإلمامان البخاري و مسلم من حديث سيدنا عمر رضي هللا
ّللا إنهي
عنه عندما أصاب أرضا بخيبر ،فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم يتأمره فيها ،فقال « يا رسول ه
ماال ق ه
أصبت أرضا بخيبر لم أصب ه
ط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال؛ إن شئت حبهست أصلها
وتصدقت بها.3» ...
والمغرب على غرار البلدان العربية عرف هذا النوع من العقارات التي كانت تش ّكل موردا هاما لتأمين
حاجات المجتمع المختلفة ،لكن هذه القدسية والتي استمدها وكان يتمتع بها الوقف سرعان ما بدأت تتقلص
في اآلونة األخيرة ،نظرا لعدة اعتبارات ،من أه ّمها ضعف الوازع الديني وما نتج عنه من تغير في
منظومة القيم ،والسعي المفرط وراء التملّك ،ولو كان عن طريق االعتداء على أمالك الغير وهو األمر
لذي جعل الوقف محط أطماع وتهافت الكثيرين.
إذن وبعد هذه التوطئة المفاهيمية للوقف ،سنحاول سبر أغوار التجربة الوقفية المغربية ،انطالقا من
أسباب وطرق الوقاية من ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية (المطلب األول) ،وانتهاء بعملية
استرجاعها (المطلب الثاني).

 - 1عبد الرزاق أصبيحي.مداخلة بعنوان "ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية "األسباب والحلول" .بإصدار االستيالء
على عقارات الغير واالسترجاع .منشورات مجلة الحقوق .ص.47
 - 2سورة آل عمران.اآلية .92
 - 3حديث نبوي شريف .ذكره زهدي يكن في كتابه "الوقف في الشريعة و القانون" .دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
ص.27
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المطلب األول :الوقاية من االستيالء على العقارات الحبسية
مما ال شك فيه أن ظاهرة االستيالء على العقارات لم تسلم منها العقارات الحبسية رغم ما تتمتع به من
خصوصية في المجتمع اإلسالمي المغربي ،وهذا ما أصبح مالحظا مع مرور الزمن حيث إن ذوي
النفوس الضعيفة جعلوا في مرمى أعينهم هذا النوع من العقارات ضاربين عرض الحائط كل القيم النبيلة
التي أنشأت من أجلها ،مترصدين كل الترصد ألي ثغرة تمكنهم من الترامي على العقارات الحبسية.
وبداية دراستنا ستنطلق من المقولة المعروفة "الوقاية خير العالج" ،على اعتبار أن ظاهرة االستيالء
على العقارات الحبسية تحتاج من المشرع في بادئ األمر بحث سبل وقاية ما لم تطأه أيدي الغاصبين من
هذه العقارات ،إلى جانب خلق عالج لهذه الظاهرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما ضاع من العقارات
الحبسية.
ومنه تتوضح خطة هذا المبحث التي سنحاول كبداية طرح األسباب والتجليات األساسية لهذه الظاهرة
(الفقرة األولى) وسبل الوقاية منها(الفقرة الثانية).

الفرع األول :تجليات ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية
ّ
إن تجليات ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية تتمثل في قصور الحماية المدنية لهذا النوع من
العقارات ،حيث أنها ظلت منذ القدم النصوص القانونية المؤطرة لها قاصرة على خلق نوع من التحصين
لهذه األخيرة درءا لها من أي اعتداء خارجي ،وإلى جانب ذلك هشاشة المنظومة التدبيرية للعقارات
الحبسية بصفة عامة.

الفقرة األولى :قصور الحماية المدنية للعقارات الحبسية
يتجلى هذا القصور في مجموعة من المواضيع سنحاول حصرها في كل من اإلثبات والحيازة ثم
مواجهة العقارات الحبسية بقاعدتي التطهير وحجية الشيء المقضي به (سبقية البت).

أوال :بالنسبة لإلثبات والحيازة
إن المتطاولين على األصول الوقفية كانوا يجدون في القضاء المتشدد مع األوقاف في موضوع اإلثبات
خير سند لهم ،1حيث كان هذا الموضوع أهم ما في دعاوى الوقف بالخصوص أمام قدم أغلب الوثائق التي
 -1عبد الرزاق أصبيحي .ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية "األسباب والحلول" .مقال منشور بالمؤلف الجماعي
ظاهرة االستيالء على عقارات الغير و االسترجاع .منشورات مجلة الحقوق .مطبعة المعارف الجديدة .2008ص .45
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تتضمن أمالكا أو حقوقا حبسية ،في واقع يشهد لألسف تنامي واستفحال ظاهرة االعتداء على األمالك
الوقفية.
وكما هو معلوم لم تكن هناك مقتضيات تشريعية تبين كيفية إثبات األمالك الوقفية ،مما كان يجعل
القضاة ملزمين بالرجوع إلى القواعد الفقهية ،وذلك بموجب اإلحالة المنصوص عليها في ظهير
02يونيو 1915المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة قبل نسخه بمدونة الحقوق العينية ،والذي
نص فصله  75على أنّه "تبقى االحباس خاضعة للقوانين و الضوابط الخاصة و العوائد اإلسالمية التي
تجري عليها" ،غير أن الرجوع إلى ما قرره الفقهاء لم يحل المشكل،على اعتبار أن اآلراء الفقهية ولو مع
حصرها في المذهب المالكي(المذهب الرسمي للبالد) ،اختلفت في موضوع إثبات الوقف إلى اتجاهين:
 اتجاه متشدد في وسائل اإلثبات ال يقبل لذلك إال رسم التحبيس المستوفي لجميع شروطه
الموضوعية والتوثيقية ،وفي هذا االتجاه يقول الفقيه التسولي "اإلشهاد شرط صحة في التبرعات
من حيث هي وفي كل ما كان من غير عوض كالتوكيل والضمان ونحوهما ،وال يختص اإلشهاد
بالتبرع على الصغير فقط إذ ال معنى لكونه شرط في الصغير دون الكبير كما قد يتبادر" ،وبناءا
على هذا القول الذي يؤكد أال تعلق لإلشهاد على الحبس بكونه المحبس عليه صغيرا ،يصبح وجود
الوقف العام مرهونا بوجود عقد التحبيس الذي يتضمن اإلشهاد على الحبس ،إذ ال يعتد بغيره في
الحكم بالحبس.
 وإتجاه غير مشدد يأخذ بالمرونة وتيسير إثبات الوقف وعدم االقتصار على رسم التحبيس مراعاة
للطبيعة الخاصة للوقف.1
ولعل هذه االزدواجية في اآلراء الفقهية لم يسلم منها القضاء المغربي ،حيث خلقت بدورها اتجاهين،
اتجاه رادع لعمليات االعتداء على هذه األمالك بتيسيره لوسائل اإلثبات ،واتجاه ساهم بصورة غير مباشرة
في تنامي ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية ،ونمثل لذلك بقرارين لمحكمة االستئناف بالرباط أورد
وقائعهما الدكتور عبد الرزاق أصبيحي موضحا تشدد القضاء في مسألة اإلثبات:
 القرار األول رقم  77الصادر بتاريخ  2008-05-22ملف رقم  :12-2006-197ففي النازلة المتعلقةبالقرار أدلت األوقاف إلثبات ملكية الوقف لألرض المتنازع عليها بالحوالة الحبسية ،معتبرة في دفوعاتها
أنها أقوى حجة من الرسوم المدلى بها وأن القطعة المدعى فيها ملك ألحباس سال بإجماع الجيران ،ويعتبر
جزء منها مقبرة ،ملتمسة إلغاء الحكم وتصديا التصريح بصحة تعرضها ،واحتياطيا إجراء خبرة واالنتقال
 - 1انظر لمزيد من التوسع أطروحة عبد الرزاق أصبيحي .الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب .منشورات وزارة
األوقاف .مطبعة األمينة .الرباط .ص.109
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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
تحبيس أقدم تاريخا بالمقارنة مع باقي الرسوم المدلى بها من طالبي التحفيظ .لكن محكمة االستئناف لم
تقتنع بهذه الدفوعات ،وأيدت الحكم االبتدائي الصادر ضد األوقاف معللة قرارها بما يلي:
حيث تأكد للمحكمة من دراسة وثائق الملف سيما تقرير الخبير محمد الرحموني المنجز بالطور
االبتدائي والمؤرخ في  2005-11-1بعد انتقاله لعين المكان وتطبيق الرسوم إلى أن رسم التحبيس رقم
 123ال ينطبق على العقارات ذات المطالب  7-20و 24-20و ،20-30بخالف رسوم طالبي التحفيظ
المعززة بوضع اليد المتمثل في البناء والسكن.
وحيث إن طلب خبرة مضادة ومعاينة المحكمة غير الزم طالما تبين لها وجه القضاء في الدعوى من
الخبرة المنجزة ابتدائيا طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقتضيات األمر التمهيدي وذلك بتطبيق
رسوم الطرفين.
وحيث إن إعمال قواعد الترجيح بين الحجج المجمع عليها فقها يستلزم بداية انطباقهما على العقار
المدعى فيه ،والحال أنه في نازلة الحال ال مجال إلعمال القواعد المذكورة طالما أن رسم المستأنفة ال
يتعلق بالمطالب المتعرض عليها من طرفها.
 القرار الثاني رقم  69الصادر بتاريخ  2012-06-07ملف رقم  :1403-2011-87وهذا القرار اعتبرأن وصوالت الكراء من صنع األوقاف ،وبالتالي ال يمكن قبولها إلثبات حيازتها لمحل النزاع.

1

وفي القرارين األخيرين نموذج يوضح إلى أي حد كان يساهم هذا االتجاه القضائي في تعجيز الجهة
الوصية على الوقف ،وتبعا لذلك فإن الوسائل األخرى غير رسم التحبيس تبقى غير مجدية في اإلثبات
ومن قبيلها الحوالة الحبسية وشهادة السماع والشهادة اللفيفية وغيرها من وسائل اإلثبات.
أما فيما يخص الحيازة فمن المعلوم أن هذه األخيرة إذا كانت طويلة األمد غير المنازع فيها تعتبر قرينة
على الملكية ،وبالتالي سببا الكتسابها ،وانطالقا من ذلك فالعقارات الحبسية كانت في بعض األحيان
موضوع الحيازة من قبل غير الجهة المحبس عليها وذلك راجع إلى "أن القضاء لم يكن دائما في صف
األوقاف ،حيث لم تكن هنالك مقتضيات تلزم القضاة بإعمال قاعدة الحبس ال يحاز عليه ،بل كان جانب
من القضاء وال سيما على مستوى محاكم الموضوع يعتبر أن األوقاف (األحباس) يحاز عليها أيضا"،
 -1القرارين أوردهما وعلق عليها عبد الرزاق أصبيحي .في الندوة السادسة حول حماية الملكية العقارية من خالل
قرارات محكمة االستئناف بالرباط .تحت عنوان "دور محكمة االستئناف في حماية الملكية العقارية" .العدد
السادس .2013ص.46
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وهذا ما جاء في إحدى حيثيات حكم ابتدائية القصر الكبيرعدد 378بتاريخ  30/08/1979مايلي "حيث إن
من شروط صحة الحبس حسبما نص عليها الفقهاء المعتمدون أنه ال يثبت لمدعيه إال بعد إثبات
التحبيس وملكية المحبس لما حبسه يوم التحبيس وتعيين الملك الحبسي بالحيازة له على ما تصلح فيه
الحيازة ...فإذا لم يقع اإلثبات وفق ما بين أعاله وإنما اكتفي بمجرد حوالة األحباس فال يقضى بالحبس،
وال تعتبر وحدها أي حوالة الحبس بل نص الفقهاء أن رسم الحبس إذا لم ينص على الحوز للشيء
المحبس وكان الشيء بيد غير المحبس عليه فال يعمل الحبس ...ال فرق في ذلك بين أن يكون المحبس
حبسا عاما كما في النازلة أو خاصا ،لكون الحبس يحاز عليه أيضا".

1

إضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه القضائي كان يتعامل مع الوقف بنفس القواعد العامة التي تخضع لها
باقي األمالك ،وذلك بالنسبة لحيازة إدارة األوقاف للعقارات الحبسية ،إذ كان يشترط وجود الملك في
حيازة األوقاف وتوفر هذه الحيازة على شروطها من هدوء وعلنية وخلو من االلتباس ،ولعل ذلك فيه نوع
من التعجيز بالنسبة إلدارة األوقاف.
خالصة القول بالنسبة لهذا التوجه فإن الوقف تبرع وهو من التصرفات الناقلة للملكية ولذلك البد فيه من
اليقين ،إذ الحبس يحاز عليه أيضا.

ثانيا :بالنسبة لمواجهة الوقف بقاعدتي التطهير وحجية الشيء المقضي به
(سبقية البت):
إن من أهم مظاهر التعجيز التي كانت تواجه األوقاف في مجال التحفيظ العقاري قاعدة التطهير
المنصوص عليها في الفصلين  1و 62من ظهير التحفيظ العقاري والتي تقتضي بأنه متى تم تحفيظ عقار
ما فإن الرسم العقاري المؤسس له يكتسب صبغة نهائية ،وال يعترف بأي حق لم يدل به عن طريق
التعرض خالل جريان مسطرة التحفيظ ،داخل األجل المحددة لذلك ،وال يلتفت ألي حق تم االعتداء عليه
ولو وقع ذلك نتيجة التدليس.
ولقد "أثبتت التجربة بأنه في العديد من الحاالت لم يصل أمر التحبيس إلى الجهة الوصية (وهي وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية) إال في حالة نشوب نزاع بين األغيار عن الوقف ،فيعمد البعض منهم إلى
إخبار الجهة المذكورة بأمر التحبيس مرفقا إياه في بعض األحيان بالوثائق المثبتة للحبسية.

 - 1قرار أورده عبد الرزاق أصبيحي في الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب .منشورات وزارة األوقاف .مطبعة
األمينة.ص.116
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وكما أن ه في بعض الحاالت قد تغفل اإلدارة الوصية على الوقف عن تقديم تعرضها خالل جريان
مسطرة التحفيظ باسم الغير لكثرة األشغال اإلدارية ،وعدم اإلطالع المستمر على الجريدة الرسمية.
إضافة إلى هذا وذاك ،فقد يقدم الغير العقار في مطلب التحفيظ باسم مغاير عن االسم الذي يعرف به
الحبس عند اإلدارة ،إلى غيرها من الحاالت التي ال تقع حصرا خاصة تلك التي تقترن بسوء النية
والزور".1
وأمام عدم صراحة النّص باستثناء الوقف من قاعدة التطهير فإن القضاء المغربي تفرق إلى اتجاهين:
◄ إتجاه يرجح مقتضيات الفقه اإلسالمي وبالتالي يقرر عدم إخضاع الوقف لقاعدة التطهير مستندا
في ذلك لقاعدتين فقهيتين "ال تعجيز في الحبس" و"الحبس يحوز وال يحاز عليه" ،اللتان كان
يحيل عليهما الفصل  75من الظهير/02يونيو( 1915/المطبق على العقارات المحفظة)
على"أن األحباس تبقى خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد اإلسالمية التي تجري
عليها".
◄ واتجاه آخر ينتصر ألحكام التحفيظ العقاري ويقول بضرورة احترام الدعائم األساس لهذا
النظام مستندا في ذلك على التطبيق الحرفي ألحكامه ضاربا بعرض الحائط اإلحالة الضمنية
ألحكام الفقه اإلسالمي ،بل "إن البعض أمام صراحة الفصلين المؤصلين لقاعدة التطهير دفعت
بهم إلى القول بأن استثناء الحبس من األثر التطهيري أو أي استثناء آخر يعد خرقا للقانون ال
مبرر له" .2ولعل مؤدى هذا االنقسام هو ما كان يجعل في بعض األحيان العقارات الحبسية
ّ
عرضة لالستيالء ،ويجد فيه أصحاب النوايا السيئة خير سند لهم للدفع بمشروعية الرسم
العقاري في مواجهة األوقاف.
وإلى جانب قاعدة التطهير في مجال التحفيظ العقاري ،كان من بين المظاهر التي تساهم بطريقة غير
مباشرة في االستيالء على العقارات الحبسية قاعدة حجية الشيء المقضي به في المجال القضائي ،ونمثل
لصورة ذلك أنه في حالة ترامي الغير على الحبس و إدعاء تملكه بأي شكل من األشكال يكون على الجهة
الوصية مواجهته لتفنيد مزاعمه ،والحالة هذه "إن تقاعس أحد نظار األوقاف عن البحث في أرشيف
النظارة عن الحجج المثبتة للحبس ،قد يصدر حكم في غير صالح األوقاف ،ثم بعد أن يصير الحكم نهائي

 - 1أشرف جنوي .استثناء األوقاف من األثر التطهيري للرسم العقاري .بإصدار األمالك الوقفية الجزء .2مجلة القضاء
المدني .ص.188
 - 2عبد الرزاق أصبيحي .حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف .تعليق على قرار المجلس األعلى .النظام القانوني
لألمالك الوقفية .ج .1ص.66
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يعثر نفس الناظر أو ناظر جديد أكثر حرصا على الوثيقة المثبتة ،ففي هذه الحالة لم يكن مقبوال إعادة
النظر في القضية للسبق الفصل فيها".1
و"حجية الشيء المقضي به هذه قاعدة من قواعد المرافعات ،أراد بها المشرع أن يضع حدا للمنازعة
في أمر معين ،فال يمكن نقضها إال بسلوك الطرق التي شرعها المشرع للطعن في األحكام" ،2وفي هذا
الباب كانت الجهة الوصية تلجأ إلى الطعن بإعادة النظر لمحاولة تدارك ما فاتها مستندة في ذلك على
الحالة السابعة المنصوص عليها في الفصل  402من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها "إذا لم يقع
الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارة عمومية أو حقوق قاصرين" ، " ،غير أن القضاء لم يكن دائما
يقتنع بهذا الدفع على اعتبار أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وإن كانت إدارة عمومية إال أنها
تشرف على األوقاف باعتبارها ناظرة عليها ال باعتبارها صاحبة الحق فيها".3
وبمنطق الحال كانت العقارات الحبسية تقع عرضة لالستيالء عند لجوء الغير للدفع بحجية الشيء
المقضي به ليساندهم في ذلك القضاء على اعتبار أن األحكام التي يصدرها هذا األخير تكون حجة على ما
فصلت فيه ،بمعنى أن ما جاء في هذه األحكام يعتبر مطابقا للحقيقة ،ويترتب على هذه القاعدة أن الخصوم
يمتنع عليهم أن يعاودوا االلتجاء إلى القضاء في شأن نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه.

الفقرة الثانية :ضعف المنظومة التدبيرية للعقارات الحبسية
لطالما كان سوء التدبير في أي قطاع من القطاعات من أهم اإلشكاالت المعاصرة ،وقد كان لذلك تأثير
على العقارات الحبسية من خالل عدم ضبط رصيدها وإهماله.

أوال :عدم ضبط الرصيد الحبسي
إن أهم مشكل كان يواجه وزارة األوقاف في أدائها لمهمتها المتمثلة باألساس في حماية األمالك الحبسية
هو عدم ضبط الرصيد الحبسي ،ويقصد بذلك غياب آلية جرد تمكن وزارة األوقاف من تتبع هذا النوع من
األمالك لتسهر على حمايتها من أي نوع من االستغالل غير المشروع ،وتمكنها من مراقبتها بل أكثر من
ذلك الخروج بها من حالة الركود والجمود التي تعرفها أعداد كبيرة من هذه العقارات مما يعود بالسلب
 - 1عبد الرزاق أصبيحي .ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية "األسباب والحلول" .بإصدار االستيالء على عقارات
الغير و االسترجاع .منشورات مجلة الحقوق .مطبعة المعارف الجديدة .2018.ص.5
 - 2عبد الكريم شهبون .الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود المغربي .منشورات مكتبة الرشاد .سطات.ج.3
ص.451
 - 3عبد الرزاق أصبيحي .ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية "األسباب والحلول" .مقال منشور بالمؤلف الجماعي
ظاهرة االستيالء على عقارات الغير و االسترجاع .م س .ص.51

54

على التنمية في المجال العقاري ،وال يخفى أن غياب المراقبة واإلحصاء الدقيق لألمالك الحبسية سيؤدي
بها إلى الضياع ويجعل منها طعما سهال للمستولين على عقارات الغير ،سيما إذا استحضرنا أنه وفي
اآلونة األخيرة أصبح هناك نوع من الجريمة المنظمة في هذا القطاع ،وأصبحت بعض المافيا تترصد لهذا
النوع من العقارات في محاولة لالستيالء عليها ،فتضيع هذه األخيرة أمام جشع هؤالء غير مبالين غاياتها
النبيلة في المجتمع ومنتهكين حرمتها الجليلة ،فيعتدون على أمالك حضنتها الشريعة قبل القانون ،وأمام
غياب آليات متماسكة تهدف باألساس لجعل هذه العقارات أكثر حماية ،فاألمر أصبح يثير إشكاال كبيرا
ويجعل من مهمة النظار مهمة معقدة يبقى معها مطالبا غير ما مرة بإثبات الطبيعة الحبسية للعقار الذي
يكون تحت إشرافه ،وهو األمر الذي كان باإلمكان تجاوزه بوضع آلية تساهم في ضبطها ،وال يخفى أنه
ومع التطور التكنولوجي وتوظيف التقنيات الحديثة في اإلدارة والتدبير سيسهل بلوغ الغاية المنشودة
ويساهم بشكل فعال في رصد هذه العقارات ،وتنأى بها عن أي اعتداء محتمل وتم ّكن من إشاعة طبيعتها
الحبسية بين الناس ليتولد في نفوسهم شيء من الوقار واالحترام لها ليساهموا بدورهم في سلسلة حمايتها
من بطش المتطاولين عليها عن طريق التبليغ كلما أتيحت فرصة ذلك عن أي تحرك مشبوه قد يمس بهذه
العقارات.
وقبل ذلك فإن الوضع الراهن لهذه العقارات يتسم بنوع من الالمباالة من الوزارة الوصية الذي غابت
معه المراقبة ليحل محلها التخمين في اعتبار العقار حبسي من عدمه ،فلم يتحقق بذلك في كثير من األحيان
التدخل الحمائي الذي من شأنه صون العقارات الحبسية ،ولع ّل ذلك راجع للواقع العملي المهيمن على
غالبية القطاعات التدبيرية في المغرب الذي يطلع بنوع من عدم االكتراث إن لم نقل عدم التوظيف المعقلن
لإلمكانيات المتاحة لهذه القطاعات في المكان المناسب الشيء الذي يعطي ال محالة خطوة انتصار لذوي
النيات السيئة الستغالل العقارات الحبسية وسلبها وظيفتها الجليلة في مجتمعنا اإلسالمي.

ثانيا :إهمال رصيد العقارات الحبسية
ّ
"إن 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.
ولع ّل عدم االستغالل هذا يعتبر من أهم األسباب التي تشجع مافيا العقار إلى التطلع لهذه العقارات وبسط
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يدها إليها في غفلة من الجهة الوصية بإعداد ملكيات ولفيفيات مزورة لها أو التقدم بمطالب لتحفيظها بناء
على سندات غير سليمة وغير مطابقة سواء في المدن أو البوادي".

1

ومما ال يخفى بيانه أن هذا اإلهمال ليس وليد اآلونة األخيرة وإنما كان له ضرب منذ القدم ،وعاصر
مختلف الحقب التي تعاقبت على المملكة المغربية ،ولعل من أهمها في "عهد الحماية الفرنسية عندما ت ّم
إحداث قسم أو مصلحة ببنيقة األحباس سميت "مراقبة األحباس" التي كانت مهمتها هي مساعدة األوقاف
مساعدة فنية ،وربط بنيقة األحباس بباقي اإلدارات العامة وتجعلها على علم باألساليب الحديثة التي تفيدها
في إدارة األحباس اإلسالمية وأن تكون صلة وصل بينها وبين اإلدارات الفرنسية في األمور التي لها
عالقة باألحباس .لكن سرعان ما تجاوزت هذه األخيرة مهمتها المحصورة حتى أصبحت هي اإلدارة
المركزية الحقيقية لألوقاف اإلسالمية ليتم في عهدتها إهمال مجموعة من المدارس العلمية حتى أصبح
أكثرها معرضا لالنهيار والخراب كمدارس مراكش ومدارس مكناس .كما امتد هذا اإلهمال إلى المساجد
في المدن وذلك بعدة طرق:
 ال تفرش المساجد إال بعد مضي مدة طويلة ،وحتى وإن فرشت يختار ما هو غير مناسب لها وبأبخساألثمان.
 في فصل الشتاء تعرض المساجد لكثير من األخطار بفعل المياه ،فلم تكن تهتم إلصالحها واالستجابةللشكايات المرفوعة لها بشأن ذلك ،كما أن مجموعة من المساجد في جهات مختلفة تعرضت لالندثار
والسقوط ومع ذلك لم يتم تجديد بنائها وعمارتها" .2ولعل ما ذكرناه ال ينفك يكون شكل من أشكال اإلهمال
التي لطالما لحقت األمالك الحبسية وال تزال ،وإذا ما تجاوزنا ذلك "فمشاكل التسيير المركزي للوقف العام
في ظل اإلدارة الحكومية كان له نصيب من هذا اإلهمال بحيث إن مركزية القرار انعكست سلبا في أداء
الوقف ألدواره ألن األموال االستثمارية لألوقاف من قبل اإلدارة المركزية تجعل اإلدارات اإلقليمية
(نظارات األوقاف) ال تتمتع إال بصالحيات قليلة ،الشيء الذي يمنع من استجابة الوقف بالسرعة والفعالية
المطلوبين للحاجيات الملحة على الصعيد المحلي" ،3ناهيك عن مساوئ النظر الفردي وما اقترن به من
سمعة تراكمت مع طول الزمن ورسخت في األذهان عدم اكتراث كثير من النظار في أحيان كثيرة
بمصلحة الوقف أو الحرص عليه والتعامل معه معاملة المال الذي ال صاحب له.
 - 1محمد النعناني .ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية بين الحماية القانونية والنجاعة القضائية .مداخلة منشورة
بمؤلف جماعي ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب والحلول .مجلة المنازعات والنظم اإلجرائية .ص.60
 - 2انظر لمزيد من التوسع .محمد المكي الناصري .األحباس اإلسالمية بالمغرب .منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية .ص 28وما يليه...
 - 3عبد الرزا ق أصبيحي .الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب .منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
مطبعة األمينة الرباط .ص.51
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وعموما فسواء من حيث ضعف وقصور الحماية المدنية أو المنظومة التدبيرية لألوقاف كأسباب
الستفحال ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية إال أنه ال يمكن إنكار ضعف الوازع الديني واألخالقي
لدى بعض الفئات المجتمعية الذي يبقى له الدور الكبير في هذه الظاهرة إذ على العكس من ذلك كلما كان
هناك وعي بقيمة وقدسية هذه العقارات فإننا لن نواجه هذا اإلشكال كنتيجة حتمية لذلك.

الفرع الثاني :سبل الوقاية من االستيالء على العقارات الحبسية
تماشيا مع الحركة الوقائية من ظاهرة االستيالء التي بسطت أجنحتها على الواقع العقاري المغربي،
واستجابة لمجموعة من التوصيات التي كان الهدف األساسي لها محاولة جرد وتقييم لمختلف الجوانب
التي أدت لتطور الظاهرة  ،تم خلق مجموعة من اآلليات التي من شأنها إن طبقت التطبيق السليم الوقاية
من االعتداء على العقارات الحبسية وتشكيل حماية قبلية لها ،وقد تم من خاللها إشراك مجموعة من
الفعاليات كل في مجال تخصصه لتحقيق الهدف األسمى المشترك بينها أال وهو تحقيق أمن عقاري في
المنظومة الوقفية.

الفقرة األولى :ضبط الرصيد الحبسي والمحافظة عليه
إن عملية ضبط الرصيد الحبسي تعتبر من أهم اآلليات المساهمة في الحماية من االستيالء على
العقارات الحبسية إلى حد كبير ،ومما ال شك فيه أن عملية الضبط هذه تكمن في إجراء إحصاء عام
وشامل للعقارات الحبسية ،ويمكن اعتبار تجربة إحصاء األوقاف في بداية عهد الحماية تجربة مهمة يمكن
استلهامها في وقتنا الحاضر حيث تم آنذاك إحداث لجان على مستوى المملكة لم تقتصر مهمتها على
البحث على األمالك الوقفية فقط وإنّما تقويمها أيضا وقد ت ّم ذلك بموجب الظهير الشريف المؤرخ في فاتح
محرم الهجري(الموافق /11دجنبر )1912/المتعلق بتكوين لجان للبحث عن األمالك الوقفية وتقويمها.

1

ومما تجدر اإلشارة إليه أنه تم استلهام هذه التجربة في اآلونة األخيرة ،حيث أقدمت وزارة األوقاف
على إجراء إحصاء دقيق لجميع األمالك الحضرية خالل سنة  2013اعتمادا على ما هو مسجل بكنانيش
االثني عشر ضلعا التي تعتبر المرجع الرئيس للعدد الحقيقي لهذه األمالك حيث قدر عددها اإلجمالي آنذاك
بما يعادل  52879ملكا موزعة على مختلف مدن المملكة .ويعتبر هذا اإلحصاء من أهم المنجزات التي

 - 1عبد الرزاق أصبيحي .ظاهرة االستيالء على العقارات الوقفية "األسباب والحلول" .مقال منشور بالمؤلف الجماعي
ظاهرة االستيالء على عقارات الغير و االسترجاع .م س.ص.58
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حققتها الوزارة حيث أصبح بنكا للمعطيات يتم الرجوع إليه عند الحاجة ومؤشرا حيويا وإستراتيجيا
لسياسة تدبير الرصيد العقاري الحبسي الحضري في المستقبل.1
ووزارة األوقاف لم تقف عند هذا الحد ،ففي نفس االتجاه عمدت هذه األخيرة إلى تمديد هذه التجربة إلى
األحباس المعقبة ،وكان خير مثال على ذلك اإلحصاء الذي قامت به سنة  2016والذي كان الهدف منه
اإلحاطة بمختلف الجوانب التشخيصية واالستشرافية لألحباس المعقبة واإلسهام في تنميتها وفق مخططات
إستراتيجية محكمة ،وقد كان اإلحصاء مبنيا على الوثائق المتوفرة بأرشيفها ،حيث تم فيه تصنيف هذه
األحباس إلى مصفاة وأخرى في طور التصفية وأخرى رائجة .وقد أسفرت هذه العملية على النتائج
اآلتية:2

عدد األحباس
المعقبة
عدد األحباس المشتركة

مصفاة
التزال رائجة

612

٪ 12.09
٪ 87.91

المحور الرابع

عدد األحباس التي تم الرجوع عن حبسيتها
بأحكام قضائية

5

وخالصة القول أن هذا وذاك يصبان في نفس االتجاه أال وهو حماية العقارات الحبسية وإخراجها من
ّ
المسطرة في شتّى المجاالت م ّما يدرأ عنها ذوي النيات السيئة
دائرة الركود ،وإشراكها في سلسلة التنمية
المتربصين لهفوات اإلدارة إن تدبيريا وإن رقابيا.

الفقرة الثانية :الرقابة على رسوم ملكية العقارات غير المحفظة والتشجيع
على التحفيظ العقاري
إن الرقابة كانت و ال زالت من أهم الوسائل التي تساعد على تجاوز مجموعة من االختالالت التدبيرية
و الثغرات التشريعية ،وتشكل نوعا من اليقظة والحرص من شأنهما أن يزكيا العمل الدءوب للمشرع في
تحقيق األمن العقاري في المغرب.

 - 1نشرة منجزات األوقاف  http://www.habous.gov.ma 2013تاريخ اإلطالع  .2018/04/16على الساعة
.22:25
 - 2نشرة منجزات األوقاف  http://www.habous.gov.ma 2013تاريخ اإلطالع  .2018/04/16على الساعة
.22:25
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أوال :الرقابة على عمليات إعداد رسوم ملكية العقارات غير المحفظة

1

بما أن المغرب يعرف نظام العقارات غير المحفظة إلى جانب مجموعة من األنظمة العقارية األخرى،
فإن طلبات إقامة ملكيات على هذه العقارات تعتبر من بين أهم المؤسسات التي يجب ضبط ومراقبة
عملياتها على اعتبار أنه من المفترض في هذه العقارات كونها ال تتوفر على أي وثيقة ثبوتية أو أي وسيلة
لمعرفة طبيعة العقار من حيث الجهة المالكة له ،لهذا األساس كان على المشرع ضبط عمليات إعداد
رسوم ملكيات عليها لما في ذلك من حماية قبلية تجنب الترامي على بعض األمالك ذات الطبيعة الخاصة
(من أمالك الدولة ،وغيرها من أمالك مخزنية وغابوية وأراضي ساللية إلى جانب العقارات الحبسية موضوع
دراستنا).

ومن المعلوم أن ضبط هذه العملية يظهر فيما نص عليه المرسوم 2رقم  2.08.378المتعلق بتطبيق
أحكام القانون رقم  16.03المتعلّق بخطة العدالة في مادته  18حيث جاء فيها "يتعين على العدل عند تلقي
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
حبسيا و ليس من أمالك الدولة وغيرها" .والهدف من هذه المقتضيات هو حماية األمالك المشار إليها
أعاله بما فيها الحبسية من التصرفات غير المشروعة ،وذلك بتأكد العدل قبل تلقيه أي شهادة متعلقة بعقار
غير محفظ من كون العقار موضوع الشهادة المطلوبة ليس من العقارات الحبسية بواسطة شهادة إدارية
صادرة عن السلطة المحلية باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا لتسليمها بعد التنسيق مع نظارة األوقاف التي
يقع بدائرة نفوذها العقار وفق الشروط والكيفيات المقررة في الدورية المشتركة(عدد 50س 3)2الصادرة
بتاريخ  2012/12/17عن كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
ووزير اال قتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء والمندوب السامي
للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وبعد سلوك طالب الشهادة لهذه اإلجراءات تسلمه السلطة المحلية الشهادة اإلدارية التي تنفي الصبغة
الحبسية عن العقار وترسل نسخة منها لكل الجهات اإلدارية المعنية.

 - 1محمد النعناني .ظاهرة االستيالء على العقارات الحبسية بين الحماية القانونية والنجاعة القضائية .مداخلة منشورة
بالمؤلف الجماعي مجلة المنازعات و النظم اإلجرائية .م س .ص.63
 - 2منشور بالجريدة الرسمية عدد  5687الصادرة بتاريخ  2ذو الحجة  1429الموافق (فاتح ديسمبر . )2008
 - 3انظر األستاذ سليمان أدخول .التوثيق العدلي وأثره على حق الملكية العقارية من خالل رسم إثبات الملكية "دراسة في
ضوء التوثيق العدلي ومدونة الحقوق العينية والعمل القضائي" الطبعة األولى .ص .442
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ومما تجدر اإلشارة إليه أن الرسم العدلي غير المخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق يعتبر وثيقة غير
تامة وال يأخذ الصفة الرسمية إال بخطاب هذا األخير عليه ،ومن هنا يظهر جليا الدور الرقابي لقاضي
التوثيق على عملية إعداد ملكيات على العقارات غير المحفظة حيث يتعين عليه أثناء مخاطبته على
الرسوم التأكد من اإلشارة الصريحة إلى مراجع الشهادات اإلدارية المسلمة ومضمونها النافي للصبغة
الحبسية تحت طائلة عدم المخاطبة على كل رسم يفتقر لهذه اإلشارة ،احتياطا للعقارات الحبسية وغيرها
من العقارات المعنية وقد أكدت ذلك الدورية المشتركة حيث جاء فيها على أنه "وحرصا على التقيهد
بمضمون الشهادة اإلدارية المسلمة من السلطة المحلية يتعين على السادة القضاة المكلفين بالتوثيق
حث السادة العدول على تدوين محتوى الشهادة اإلدارية المذكورة ومراجعها بصفة كاملة بالشهادات
العدلية المتعلقة بالعقار غير المحفظ".

ثانيا :التشجيع على تحفيظ العقارات الحبسية

1

إن الملك الوقفي موضوع التحفيظ العقاري يشهد بعد انطالقه في هذا النظام والدة جديدة لما ينطوي
عليه هذا األخير من فوائد نورد منها على سبيل المثال ال الحصر مايلي:
 استقرار الملكية العقارية بصفة دائمة ومستمرة ،وهذه وسيلة لتحريك الملكية وتشجيع التعامل
فيها.
 التخفيف من النزاعات التي تثور بحدة في العقارات غير المحفظة .
ونظرا لهذه األسباب وغيرها ووعيا من المشرع بطبيعة العقارات الحبسية ،شجع على تحفيظها من
خالل مجموعة من االمتيازات التي خص بها هذا النوع من العقارات ،يمكن إجمالها في اآلتي:
 نص الفصل األول من المرسوم رقم  2.65.008المؤرخ في  29رمضان  1384في فقرته الثانية
أنّه " يمكن أن يطلب تحفيظ أي عقار حبسي كيفما كان موقعه بإيعاز من وزير األوقاف أو نظار
األوقاف المفوض إليهم في هذا الصدد".2
 إعفاء إدارة األوقاف من صوائر تحفيظ األوقاف العا ّمة ،وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف
رقم  1.62.102والذي تعفى بموجبه من أداءات المحافظة على األمالك العقارية مسطرات تحفيظ
بعض األمالك الحبسية ،حيث جاء في فصله الفريد ما يلي "خالفا للمقطع الرابع من الفصل 15
 - 1انظر في ذلك برنامج وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لتعميم التحفيظ العقاري على األمالك الحبسية .لألستاذة
بلقيس أحرازم .منشور بالمجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن .ع .50ص.379
 - 2زكريا ء العماري .خصوصيات التحفيظ العقاري لألمالك الوقفية "دراسة في ضوء مستجدات القانون رقم 14.07
ومقتضيات مدونة األوقاف .مساهمة ضمن الندوة الوطنية لألمن العقاري .منشور بدفاتر محكمة النقض .عدد.26
ص.111
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من الظهير الشهريف المشار إليه أعاله المؤرخ في  9رمضان  (1331الموافق ل  12غشت
 )1912وللفصل  52من القرار الوزاري المشار إليه أعاله و المؤرخ في  21رجب 1333
(الموافق ل  4يونيو  )1915فإن مسطرة تحفيظ األمالك الحبسية باستثناء الحبس العائلي التي
سياق
يطلب النظار إجرائها بعد موافقة وزير األحباس تعفى من صوائر التحفيظ" ،1وفي نفس ال ّ
صدرت عن المحافظ العا ّم مذكرة تحت عدد  1054بتاريخ  24مارس  2003بشأن إعفاء وزارة
األوقاف و الشؤون اإلسالمية من رسوم المحافظة العقارية.
 تكريس مبدأ حرية إثبات الوقف المنصوص عليه بموجب المادة  48من مدونة األوقاف ،2وذلك
عند اإلدالء بالوثائق والسندات المؤيدة لمطالب تحفيظ العقارات الحبسية عمال بمقتضيات
الفصل 13من ظهير التحفيظ العقاري ،الذي جاء في نصه أنه "يقدم طالب التحفيظ تصريحا
للمحافظ على األمالك العقارية مقابل وصل يسلم له فورا ،مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب
عنه بوكالة صحيحة يتضمن لزوما - :أصل التملك ،".والفصل  14من نفس الظهير الذي ينص
على أنه " يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي
تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك ،".وقد كانت غاية
من شأنها أن ه
المشرع من خالل هذين الفصلين التشدد في التأكد من صحة أصل التملك ،ألن وضع مطلب
للتحفيظ يعتبر قرينة على ملكية العقار موضوع التحفيظ لكن المشرع خص العقارات الحبسية
بهذه الخاصية لعدة اعتبارات منها ،أنه في كثير من األحيان يتعذر على إدارة األوقاف اإلدالء
برسم التحبيس إما لعدم إنشائها أصال حيث كان االكتفاء بالتحبيس الشفوي ،وإما لضياعه ال سيما
بالنسبة لألوقاف القديمة .وألجل ذلك صدرت في نفس التوجه دورية المحافظ العام تحت عدد
 377بتاريخ  13أكتوبر  2008حول شهادة السماع الفاشي في الوقف ،حيث أجازت االستناد إليها
في تعزيز مطلب التحفيظ المتعلق باألمالك الحبسية.
هذا وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن المشرع  ،قد قرر إضافة لهذه االمتيازات المحفزة على التحفيظ إجبارية
التحفيظ حين المعاوضة العينية لألوقاف العامة ،وتم التنصيص على ذلك في المادة  72من مدونة األوقاف
بما يلي " يشترط إلجراء أي معاوضة عينية لألوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفهظة".
ولعل ذلك فيه تأكيد على الدور الحمائي للتحفيظ على العقارات الحبسية.
وخالصة القول أنه إذا تم تفعيل هذه اآلليات على النحو المطلوب سنكون ال محالة في األمد القريب قد
قلّصنا من مختلف األسباب المساهمة في االستيالء على العقارات الحبسية ،ومما ال شك أن مختلف
 - 1ظهير شريف رقم  1.62.102بتاريخ  17ربيع الثاني (1383الموافق ل  7شتنبر  )1963منشور بالجريدة الرسمية
عدد  2656بتاريخ .02/09/1963
 - 2التي تنص على أنه يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل اإلثبات.
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الفعاليات أصبحت على وعي تام بخطورة هذه الظاهرة ال سيما في جانب هذا النوع من العقارات ،لذلك
فما عليها إال السهر على تنزيل هذه الحماية القبلية على أرض الواقع.

المطلب الثاني :خصوصيات استرجاع العقارات الحبسية
بداية ال يمكننا أبدا إنكار ّ
أن العقارات الحبسية تتصف بنوع من الخصوصية عن باقي العقارات األخرى
في المنظومة العقارية المغربية من حيث دورها في المجتمع وارتباطها بالقيم األخالقية لألمة اإلسالمية،
ومن أجل ذلك ما كان من المشرع إال أن خصها بمعاملة فريدة حاول من خاللها إحياء القدسية
والمشروعية التي كانت تتمتع بها وإرجاع الثقة المفقودة من النّاس في الوقف ،وفيما يلي سنحاول بسط
هذه المعاملة الخاصة التي تتمثل في مجموعة من اآلليات الجديدة (الفقرة األولى) ومحاولة تقييم تفاعل
القضاء مع هذه اآلليات (الفقرة الثانية).

الفرع األول :اآلليات المستحدثة لتسهيل استرجاع العقارات الحبسية
بطبيعة الحال لم يقف المشرع المغربي في حدود الحماية القبلية للعقارات الحبسية متناسيا بذلك الرصيد
الحبسي الذي لم تبقى هذه الحماية مجدية في جانبه ،بل حاول بعد وقوفه على مختلف اإلشكاالت التي تقع
عقبة في طريق استرجاع هذه العقارات نتيجة للفراغ التشريعي الذي كانت تعرفه المنظومة الوقفية في
بعض المجاالت ،وكذلك بفعل التضاربات الفقهية والقضائية التي لم تستقر على اتجاه واحد ،وقد تم ذلك
بلملمته لشتات النصوص القانونية المؤطرة للوقف التي كانت في حاجة ماسة للتطوير والمالئمة بإصدار
مدونة األوقاف الجديدة قام من خاللها بحسم مجموعة من النقط الشائكة بين الفقهاء لتكون انطالقة التجاه
قضائي موحد ومستقر ،وهذا المولود الجديد جاء بمجموعة من اآلليات لتقوية وضعية الوقف في عملية
االسترجاع.

الفقرة األولى :اعتماد القواعد الميسرة للوقف
يتجلى هذا التيسير في موضوعي اإلثبات والحيازة:

أوال :التيسير في موضوع اإلثبات
حماية للوقف وأخذا بعين االعتبار تعلقه بالمصلحة العامة ،حسمت مدونة األوقاف الجديدة في موضوع
صت المادة 48
اإلثبات والذي كان يعتبر من بين النقط الخالفية إن على مستولى الفقه أو القضاء بحيث ن ّ
منها على أنه "يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل اإلثبات" ،لتكون بذلك قد أكدت االتجاه الفقهي والقضائي
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الميسر إلثبات الوقف والذي ال يقتصر على رسم التحبيس الذي لطالما كان معرضا للضياع نظرا لقدمه
في غالبية األحيان هذا إن لم يكن موجودا في أصال.
وكنتيجة لذلك فإن الوقف يمكن إثباته والحالة هذه بوسائل متعددة أهمها:
 الرسوم العدلية ومنها رسوم التحبيس ورسوم الوصايا.
 وثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف بشرط المصادقة على صحة توقيعها طبقا للقانون ،وتعذر
تلقي العدول اإلشهاد على الوقف.
 خط يد الواقف وهو من المسائل االستثنائية التي ينفرد بها الوقف عن باقي التصرفات األخرى،
بشرط المصادقة على صحته طبقا للقانون.
 محاضر السمسرة وتوصيالت الكراء بخصوص بعض المكترين الذين ينجزون ملكيات على
أراضي حبسية ،فيمكن مواجهتهم بهذه التوصيالت والمحاضر وال تقبل حجتهم ألن أصل الملك
معلوم(حبس) ووجه مدخل حيازتهم غير ناقل للملكية (كراء).
 الشهادات وال سيما شهادة السماع ،ويقصد بها أن يشهد الشاهد بما في علمه عن طريق حواسه،
ويشترط فيها من الشروط ما يأتي:
 أن يشهد الشهود بأن األرض المذكورة بحدودها تحاز بما تحاز به األحباس وتحترمبحرمتها وال يشترط في شهادة السماع ذكر اسم المالك وأسماء ورثته.
 ذكر المدة؛ بحيث اشترط الفقهاء في هذا اإلطار أن تكون المدة طويلة تهلك فيها البياناتو أقلها  20سنة.1
إضافة إلى ذلك تم اعتماد الحواالت الحبسية كوسيلة لإلثبات تقريرا لمبدأ الحبس يثبت بالظن وال ينتفي إال
باليقين ،وهذا ما أقرته الفقرة الثانية من المادة أعاله "وتعتبر الحواالت الحبسية حجة على أن األمالك
المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس" ،و"كذا جواز األخذ بحجج من صنع األوقاف ويتعلق األمر
بما تمسكه األوقاف من كنانيش وسجالت ومحاضر ممسوكة بانتظام وخاضعة في ذلك إلى ضوابط إدارية

 - 1عبد هللا قرموش .إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة األوقاف .بإصدار األمالك الوقفية .ج .2منشورات مجلة
القضاء المدني .ص.121
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وقانونية صارمة ،كما أنها سابقة في وجودها عن نشوء النزاع ،فهي وثائق لم تحدث في األصل بغرض
االحتجاج بها في الدعاوى والنزاعات وإنما لضبط األحباس وتنظيمها كي ال تضيع حقوقها".

1

ثانيا :التيسير في موضوع الحيازة
إلى جانب اإلثبات كان من بين أبرز الموضوعات المطروحة للمعالجة من قبل المشرع ،موضوع
الحيازة ،وبالتالي فرغبة المشرع في سد الثغرات المتعلقة بها قرر في المادة  51من مدونة األوقاف على
أنه "يترتب عن اكتساب المال صفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو التقادم وعدم
جواز التصرف فيه إال وفق المقتضيات المنصوص عليها في المدونة" ،وكنتيجة لهذا المقتضى "إذا حاز
شخص حبسا عشر سنين الحيازة الشرعية ثم قام عليه مدعي الحبس وأثبته فإنه يقضى به للحبس وال تنفع
الحائز حيازته ولو طالت عشرات السنين ،كما أفتى بذلك ابن رشد وغيره بناء على قاعدة الحبس يحوز
وال يحاز عليه".

2

ومما تجدر اإلشارة إليه أن عدم األخذ بالحيازة في مواجهة الحبس كأحد أهم النتائج المترتبة عن األخذ
باالتجاه الميسر إلثبات الوقف العام لم تؤكده مدونة األوقاف فقط وإنما أقرته أيضا مدونة الحقوق العينية
بعد خروجها حيز الوجود ،وذلك في المادة  261منها التي جاء فيها بصيغة صريحة على غرار نظيرتها
ما يلي "ال تكتسب بالحيازة ،أمالك الدولة الخاصة والعامة ،األمالك المحبسة ،أمالك الجماعات الساللية،
أمالك الجماعات المحلية ،العقارات المحفظة واألمالك األخرى المنصوص عليها في نصوص خاصة".
وبالتالي يكون المشرع من خالل ذلك قد أعمل القاعدة الفقهية"الحبس يحوز وال يحاز عليه" ،وسدّ الفراغ
التشريعي في هذا الباب ،وفي ذلك محاولة لتوجيه العمل القضائي المغربي بهذه النصوص الصريحة.
لكن على الخالف من ذلك ،فإذا كانت مواجهة األوقاف العامة بالحيازة تظ ّل غير مجدية وال تنتج أي أثر
في مواجهتهاّ ،
فإن "الحبس يستفيد من نسبة الحيازة إليه" ،3وذلك عند توافر شروطها المقررة فقها وقانونا
حيث تصبح قرينة في إثبات التحبيس بالنسبة إلدارة األوقاف.
في الختام تجدر اإلشارة إلى أنه من النتائج األساسية المرتبطة بقاعدة عدم جواز اكتساب الوقف
العام بالحيازة نجد عدم جواز اكتساب ملكيته بالتقادم ولو طال أمده حسب ما نصت عليه المادة  51أعاله،

 - 1عبد هللا قرموش .إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة األوقاف .بإصدار األمالك الوقفية .ج .2منشورات مجلة
القضاء المدني .ص.129
 - 2عبد الرزاق أصبيحي .الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب .منشورات وزارة األوقاف .مطبعة األمينة الرباط.
ص.128
 -2عبد هللا قرموش .إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة األوقاف.بإصدار األمالك الوقفية .ج .2منشورات مجلة
القضاء المدني .ص.132
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"فإذا كانت حيازة الوقف العام ولو توافرت شروطها القانونية ال تنتج آثارها في مواجهته كقاعدة أصلية
فإن عدم جواز اكتساب ملكيته بالتقادم تكون نتيجة منطقية لهذه القاعدة بالضرورة ،على اعتبار أن التقادم
ال يعدو أن يكون سوى مرور مدة من الزمن على وضع اليد على الملك الحبسي ،أي يمثل فقط شرطا من
شروط الحيازة".1

الفقرة الثانية :عدم األخذ ببعض القواعد القانونية العامة في مواجهة
العقارات الحبسية
عمال على تقوية دور األوقاف في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالوقف قرر المشرع عدم االعتداد
ببعض القواعد القانونية العامة التي كان فيها نوع من التعجيز في جانب الوقف ويتمثل ذلك في عدم األخذ
بقاعدة التطهير في مجال التحفيظ العقاري ،والتطبيق الحرفي لقاعدة سبقية البت في المجال القضائي.

أوال :استثناء الحبس من قاعدة التطهير
انطالقا من اإلشكال الذي سبق عرضه آنفا حول خضوع العقارات الحبسية لقاعدة التطهير من عدمه،
تدخل المشرع المغربي بنص صريح حاسما في األمر ،وذلك بموجب المادة 54من مدونة األوقاف التي
جاء فيها "إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير ال تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى
إثبات صفة الوقف العام على عقار محفظ ،شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة كل ذوي الحقوق
المقيدين ،وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما ،بناءا على الحكم القضائي الصادر بذلك
والحائز لقوة الشيء المقضي به ،فإن المحافظ يش ه
طب على كل تسجيل سابق ،ويقيد العقار بالرسم
العاري المتعلق به باسم األوقاف العامة".
ومنه فإن هذا المقتضى أصبح واضحا وجليا وبعيدا عن أي تناقض أو غموض في استثناء األوقاف
العامة من األثر التطهيري للرسم العقاري ،وبالتالي يكون المشرع قد أكد االتجاه الفقهي والقضائي القائل
باستثناء هذه األخيرة -األوقاف  -من قاعدة التطهير ،ولم يكن ذلك إال تحصيل حاصل وكرد فعل تشريعي
للتضارب الذي كان قائما ،وترجيحا منه لقواعد الفقه اإلسالمي مراعاة لطبيعة هذه األمالك المتعلقة
بالمصلحة لعامة للمجتمع ،مثلها في ذلك مثل األمالك العامة للدولة.

 -1عبد هللا قرموش .إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة األوقاف بإصدار األمالك الوقفية .ج .2مجلة القضاء المدني.
ص.134
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و مما ال يخفى بيانه أن نص المادة أعاله ،نص خاص يحكم هذا االستثناء وهو أولى بالتطبيق من
الفصلين 1و 62من ظهير التحفيظ العقاري ،المؤطرين لألثر التطهيري للرسم العقاري ألنهما يمثالن
نصوصا عامة ،والقاعدة في حالة تعارض النص العام مع النص الخاص يقدم هذا األخير في التطبيق.1
ويقول الدكتور عبد الرزاق أصبيحي تعليقا على ذلك" :نرى أن االستثناءات التي تطال أي قاعدة عامة
لم تعتبر في يوم ما ناقضة لهذه القاعدة ،بل مؤكدة لها ،كما أنه ال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار
استثناء األحباس من األثر التطهيري للرسم العقاري سببا إلضعاف هذا الرسم ،والنيل من قيمته ،بل إن
من شانه أن يحمي األوقاف التي ترتبط بالمصلحة العامة من أن تكون محال للتالعبات".

2

ومما ال شك أن إقرار هذا االستثناء يقدم إلى جانب كل ذلك خدمة لنظام التحفيظ العقاري نفسه ،من حيث
أنه يجعله أكثر انسجاما مع الواقع ،وبالتالي أكثر تحقيقا للعدالة .إال أن ما يالحظ من المادة أن المشرع ميز
بين الوقف العام و الوقف الخاص في االستثناء من القاعدة ،و لعل هذا التمييز كما يقول البعض" ليس له
ما يبرره ،وكان على المشرع أن يشمل بعطفه أيضا الوقف المعقب الشتراكهما في العلة ،كما أن الوقف
المعقب ينقلب إلى وقف عام إذا انقطع نسل المعقب عليه ،األمر الذي يقتضي أيضا استثناءه من قاعدة
التطهير والحجية المطلقة للرسم العقاري".

3

ثانيا :عدم األخذ بقاعدة سبقية البت(حجية الشيء المحكوم به) بتطبيقها الحرفي
توازيا مع استثناء الحبس من قاعدة التطهير والتي تعتبر من أهم مرتكزات المنظومة العقارية ،قرر
المشرع أن يجعل للحبس مزيدا من الحماية ل ّما أضاف حالة من حاالت الطعن بإعادة النظر ذات الطبيعة
صت عليه المادة  58من مدونة األوقاف التي جاء فيها" يمكن الطعن
الخاصة بالعقار الحبسي ،وهذا ما ن ّ
في األحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى
فيه وذلك داخل أجل خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا" ،ومن خالل هذا المقتضى
وبتمعننا في طبيعة هذا الطعن بالنسبة لألوقاف العامة نجد أنه يتمتع بنوع من الخصوصية عن نظيره في
قانون المسطرة المدنية ال من حيث األجل وال من حيث مدخل الطعن ،ففي مدونة األوقاف "يعتبر
موضوع الدعوى هو إثبات كون العقار موضوع النزاع معتبر ضمن األوقاف العامة مما يعني أن المدخل
الوحيد لسلوك هذا الطعن هو ظهور دليل جديد على حبسية العقار الذي صدر بشأنه حكم قضائي نهائي".4

ّللا قرموش .م.س .ص (137بتصرف).
 - 1عبد ه
 - 2عبد الرزاق أصبيحي .حجية الرسن العقاري في مواجهة الوقف .النظام القانوني لألوقاف .ج .1ص.69
 - 3عمر السكتاني .دور التحفيظ العقاري في حماية العقارات الموقوفة .سلسلة دراسات وأبحاث بإصدار النظام القانوني
لألمالك الوقفية .ج .1منشورات القضاء المدني .ص.84
 - 4صابرينا البجدايني .القواعد اإلجرائية في مدونة األوقاف .منشورات المعارف .ص.113
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ولعل ممارسة هذا الطعن هو نتيجة للقاعدة الفقهية التي تقول بأنه ال تعجيز في الحبس ،بمعنى أنه حتى
ولو صدر حكم ضد الوقف العام في قضية ما بحكم قضائي نهائي ثم ظهرت بعد ذلك حجة على حبسيته،
فيمكن لألوقاف أن تقدم طعنا بإعادة النظر بناء على الحجة الجديدة لكن بشرط أن يكون ذلك داخل األجل
المنصوص عليه وهو خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي.
خالصة القول في هذا المقام أن المشرع لم يطبق قاعدة سبقية البت بشكل حرفي كما هو متعارف
عليه في المجال القضائي وذلك بتلطيفه من هذه القاعدة بالنسبة للوقف ،وكل ذلك لتوفير مزيد من الحماية
القانونية و القضائية لهذا األخير والخروج من أي مأزق قانوني قد ينتج عنه ضياع األوقاف العامة.

الفرع الثاني :القضاء وتفعيل آليات االسترجاع
إن جهاز القضاء باعتباره الجهة المكلفة قانونا بتطبيقه ،والفصل في النزاعات بناءا عليه ،له دور كبير
في تنزيل المقتضيات األصلح للوقف بشكل عام ومستجدات مدونة األوقاف بشكل خاص ،وذلك احتياطا
لطبيعته المتعلقة بالمصلحة العامة للمجتمع ،ولقد مهد المشرع له الطريق بالنصوص الصريحة المستحدثة
في اتجاه االستقرار إلى حد ما في مواقف موحدة في مختلف النقط الخالفية ،وذلك ما حاولنا استنباطه من
خالل العمل القضائي المغربي.

الفقرة األولى :خصوصية معاملة القضاء مع قضايا الوقف
إن المتتبع للعمل القضائي المغربي الصادر في مجال الوقف ،يقف ال محالة على المعاملة الخاصة لهذا
النوع من األمالك وإلى أي حد شكلت رحابة صدر القضاء وتمحيصه المتناهي لكل ما يمكن أن يعود
بالضرر على جانب الوقف.
ولعل من أهم المواضيع التي يتجلى فيها هذا الحرص هو اإلثبات ،فقد أكد القضاء ما هو معمول به في
القواعد الفقهية من خالل أخذه بمبدأ التوسع في وسائل إثبات الوقف (من إقرار وكتابة وشهادة الشهود
وصوال إلى شهادة السماع والحواالت الحبسية وغيرها .)...
وبداية ،أكد ذلك قضاء النقض في قرار له جاء فيه على أنه "بمقتضى قواعد الفقه المعمول به يكفي في
ملكية األحباس أن يشهد شهودها بمعرفتهم للملك اسما وموقعا وبأنه حبس على جهة معينة وأنه يحاز
بما تحاز به األحباس و يحترم بحرمتها ،وال يشترط فيها شروط الملك المعتبرة شرعا توافرها في سائر
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الملكيات الخاصة ،األمر الذي يعتبر معه بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل ،وغير مرتكز على
أساس قانوني وخارق لحقوق الدفاع ،مما عرضه للنقض واإلبطال".1
ولقد تم تأكيد ذلك في قرار آخر جاء في إحدى حيثياته "أنه شهادة السماع يعمل بها في الحبس ويكفي
فيها قول شهودها بأننا نسمع من التقاة وغيرهم منذ عشرين سنة أن الشيء حبس على جهة معينة،
وأننا نعلم أنه يحترم بحرمته األحباس عمال يقول صاحب التحفة:
وحبس ما حاز من السنينا عليه مايناهز العشرينا"

2

والقضاء لم يقف عند هذا الحد بل مدد هذا التوسع في اإلثبات إلى درجة إعمال مبدأ الحبس يثبت بالظن
وال ينتفي إال باليقين من خالل اعتماده للحواالت الحبسية كوسيلة لإلثبات ،وهذا ما جاء في قرار لمحكمة
االستئناف بمراكش "حوالة األحباس يعمل بها كوسيلة إلثبات الوقف وصيانته في الكنانيش الموجودة
بالنظارات متى ثبت حبسيته وحيازته .وال يوجد في الملف ما هو أثبت منه ،وأنه كما يحتاط للحبس أال
يدخله ما ليس منه ،يحتاط أيضا أال يضيع شيء منه".

3

وتماشيا من القضاء مع هذا االحتياط أعمل قاعدة "الحبس يحوز وال يحاز عليه" ،وكرس ذلك في كثير
من األحيان نذكر منها قرار لمحكمة النقض جاء فيه "الحبس ال يحاز عليه ،لذي فدعوى الحوز والملك
مسموعة تجاه الملك الحبسي وناظر األوقاف غير ملزم باإلدالء باستمرار التصرف".

4

وقرار آخر صادر في نفس االتجاه جاء فيه ما يلي "اإلدعاء بحيازة جزء من الحبس ال ينفع في المطالبة
بالتحفيظ ،ألن الحيازة المدعى بها عديمة األساس ،مادام الحبس ال يحاز عليه".

5

الفقرة الثانية :مواجهة القضاء لقاعدة التطهير
إن استثناء الوقف من األثر التطهيري للرسم العقاري لم يكن وليد الساعة في دهاليز القضاء المغربي،
بل كان هذا األخير من أهم المحركات إلى جانب نظيره الفقه التي نحت باآللة التشريعية لالعتراف
الصريح الذي كرسته المادة  54من مدونة األوقاف.
 - 1قرار عدد 848بتاريخ  .2004-03-17منشور بالقواعد اإلجرائية في مدونة األوقاف .لصابرينا البجدايني .المعارف.
ط .2015ص.175
 - 2قرار عدد  .3431بتاريخ .2003-12-03صابرينا البجدايني .م س .ص.165
 - 3حكم بتاريخ  .2006-05-04ملف رقم  .3325-06-05منشور بدليل العمل القضائي .المنازعات الوقفية .ج .1مجلة
القضاء المدني.ص.153
 - 4قرار عدد  220مؤرخ في .ملف إداري منشور بدليل العمل القضائي.المنازعات الوقفية .ج .1ص.150
 - 5قرار عدد  2540بتاريخ  .2012-05-22ملف مدني عدد .2011-1-1-2768بدليل العمل القضائي .المنازعات
الوقفية .ج .2ص .127
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وفي هذا المقام نورد بين أيديكم هذا التوجه القضائي ،علنا بذلك نبرز انخراط القضاء في حماية لوقف
رغم الفراغ التشريعي المسجل آنذاك.
لقد جاء في قرار للمجلس األعلى -محكمة النقض حاليا -بتاريخ  ،20-02-2008أن "الحبس ال يطهر
بالتحفيظ ،فيمكن للجهة المحبس عليها أن ترفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفيظ ،بل
حتى ولو تم تحفيظه ،ألن ثبوت حبسيته يبطل تحفيظه"

1

وبالتالي فتكريس هذا المبدأ بوالدة مدونة األوقاف ،انتهى بالقضاء إلى االستقرار على هذا األخير -المبدأ-
وهذا ما تم تأكيده مؤخرا في مجموعة من القرارات من أهمها قرار صادر بتاريخ  ،18-06-2013جاء
فيه أن "تحفيظ الملك الحبسي على غير الجهة التي حبس عليها ال يعتد به ،ألن قاعدة التطهير
المنصوص عليها في الفصلين 2و 62من قانون التحفيظ العقاري ال تسري على العقارات المحبسة
تحبيسا عموميا ،ألنها كاألمالك العامة ال يجوز التصرف فيها وال يمكن اكتساب ملكيتها عن طريق
التقادم ،وال يمكن أن ينال منها التحفيظ ،وهو ما أكده ظهير  ،07/07/1914الذي نص على أن العقارات
التي تعتبر أحباسا تخرج من دائرة التعامل الخاص ،وسار عليه القضاء بإقراره أن ثبوت حبسية أي
عقار تبطل تحفيظه".

2

وفي نفس السياق ،جاء في قرار لمحكمة االستئناف بطنجة بتاريخ ،13-10-1983أنّه "ال يمكن االحتجاج
بالتطهير الناتج عن مسطرة تحفيظ العقار تجاه حقوق محبسة ،ألن العقارات الحبسية مثلها في ذلك مثل
العقارات الحبسية العامة ،ال يمكن التصرف فيها إال بإذن جاللة الملك عمال بمقتضيات الفصل الثامن من
ظهير  13يناير  ،1918حول مراقبة األحباس المعقبة وبالتالي فإنه تحفيظ العقار موضوع النزاع في
اسم الغير باطل"3
وفي نفس االتجاه جاء في إحدى قرارات محكمة االستئناف اعتبرت فيهّ ،
أن "أمالك األحباس ال تسري
عليها الحيازة وال تملك بطول المدة وال يجري عليها التفويت بين الخواص سواء حول رقبتها أو حول

 -1قرار عدد  688بتاريخ  .2008-02-20ملف مدني عدد  .2006-3-1-2162بدليل العمل القضائي في المنازعات
الوقفية .ج .1ص. 16
 -2قرار عدد  278بتاريخ  .2013-06-18ملف رقم  .13-169منشور بسلسلة دراسات وأبحاث األمالك الوقفية .ج2
مجلة القضاء المدني .ص.285
 -3قرار عدد . 363بتاريخ  1983-10-13ملف شرعي عدد  02-82-358منشور بدليل العمل القضائي .المنازعات
الوقفية.ج .1ص.166
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مدة كرائها واالنتفاع بها حسبما يقتضيه الظهير المنظم ألمالك األحباس أو رهنها ،بل إن قاعدة التطهير
بالتحفيظ العقاري ال تسري على الملك الحبسي." 1
إذن وبمنطق الحال ،كلما تبين لألوقاف العامة أن عقارا حبسيا تم تحفيظه من طرف الغير ،تعين عليها أن
تلجأ إلى القضاء العادي عن طريق دعوى قضائية أمام المحكمة االبتدائية المختصة التي يوجد بدائرة
نفوذها العقار محل النزاع وذلك بواسطة مقال افتتاحي يرمي إلى إثبات صفة الوقف على العقار المحفظ
في اسم الغير.
وخالصة القول في هذا المقام هو أن المشرع المغربي قد استطاع إلى حد كبير االنتصار لمؤسسة
الوقف ،حيث أبانت مدونة األوقاف على علو كعب هذا األخير وجرأته حيث كانت له الكلمة الفصل في
مجموعة من النقط الخالفية التي كانت تطبع الساحة القانونية ،وإلى جانب مجموعة من األسباب كان
لظاهرة االستيالء الفضل الكبير في التسريع من وثيرة خلق تشريع جامع لألحكام المتناثرة التي كان
يخضع لها الوقف لفترة طويلة من الزمن ،ومما ال شك فيه أن هذا التشريع قد شمل مختلف الجوانب
المتعلقة بالوقف سواء من حيث إنشائه وتدبيره والتصرفات الواردة عليه وصوال إلى حمايته.
وبطبيعة الحال فأي سلسلة إصالح ال تأتي دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي ،لذلك تجدر اإلشارة إلى أنه ال
تزال بعض الجوانب تحتاج إلى التفاتة من المشرع سواء فيما يتعلق بنزع ملكية الحبس من أجل المنفعة
العامة أو فيما يتعلق بالتمديد الصريح للحماية القبلية والبعدية لألوقاف المعقبة والمشتركة دون تركها
خاضعة لبعض التأويالت القضائية والفقهية من حيث شمولها بهذه الرعاية من عدمه.
صت بها العقارات الحبسية ،أملنا أن تكون نقطة
وبما أننا حاولنا تسليط الضوء على المستجدات التي خ ّ
انطالق نحو تحقيق أمن عقاري في المنظومة الوقفية بشكل خاص واألنظمة العقارية بشكل عام ،إذا ما تم
بشكل من األشكال استلهام التجربة الوقفية الجريئة وتنزيل أمثلة شبيهة بأحكامها على باقي العقارات
المعرضة لظاهرة االستيالء.

 -1قرار عدد 237بتاريخ  23-02-2012ملف عقاري عدد 78و .8-07-204بدليل العمل القضائي .المنازعات الوقفية.
ج .2ص.153
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المبحث الثاني :الحلول المقترحة السترجاع العقارات
المستولى عليها وتحقيق األمن العقاري
إن استفحال هذه الظاهرة بشكل كبير في الوقت الراهن يحتم ال محالة على كل المتدخلين في هذا المجال
سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية ،اإلنكباب على دراسة هذا الملف ألنه أصبح ينخر في صلب
الحقوق ،فظاهرة االستيالء على عقارات الغير لم تعد مجرد اعتداءات على أمالك األفراد والنيل من
حقوقهم ،بل هي اعتداء على هيبة الدولة وسلطتها المتجلية في المحافظة على الحقوق وحق الملكية
أبرزها ،ويزيد ذلك عندما يطمئن األفراد للدولة لما لها من قوانين تحمي حقوق هذا الفرد ،ليفاجأ فيما بعد
بضياع حقه في غيابه ،1وهو ما أدى إلى زعزعة األمن العقاري.
وكانت الرسالة الملكية التي وجهها جاللته إلى وزير العدل و الحريات بتاريخ  30دجنبر  2016أخر
توجه لكبح هذه الظاهرة ،التي جاء فيها؛ " نآمركم باإلنكباب الفوري على هذا الملف ووضع خطة عمل
عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها ،والتنفيذ الشامل لتدابير شاملة تؤمن اإلعمال الحازم للمساطر
القانونية ،لمواجهة المتورطين فيها ومعاقبتهم ،واتخاذ إجراءات وقائية مبتكرة تضمن معالجة أي
قصور قانوني أو مسطري ،من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها ،وتتولى تتبع هذه الخطة
آلية تحدث لهذه الغاية وتواصل مهامها في حرص تام على االلتزام بصرامة التدابير و الدينامية في
التنفيذ إلى حين بلوغ األهداف المتوخاة "
ومن الواضح أن الرسالة الملكية ركزت في فحواها على كل اإلخالالت التي تعرفها المنظومة
التشريعية المؤطرة للعقار في المغرب ،ومنها قصور النصوص القانونية التي تحمل في طياتها ثغرات
تؤصل لهذه الظاهرة ،وقد ركزت الرسالة الملكية في فحواها على الجانب القضائي الذي يعرف البطء في
تدبير القضايا ،وتسلسلها بالكيفية المطلوبة أمام خفة المختلس لهذا الحق الذي يتربص بكل عقار بسبب
وجود تقصير في حماية هذا العقار ال من الجهات الرسمية كوزارة العدل ،وال من جانب صاحب الحق
نفسه لعدم تتبعه لحالة عقاره وملكيته ،وخير مثال على ذلك المغاربة المتواجدين خارج المملكة المغربية،
والذي يستعصى عليهم بحكم غيابهم اإلطالع على وضعية عقاراتهم ،وحتى في حالة مجيئهم قد يكون
محل العقار ليس هو محل إقامتهم وبالتالي يتعذر عليهم التنقل إليه ألنه في الغالب تكون مدة إقامتهم قصير
مما يحول دون إطالعهم على الوضعية القانونية لعقاراتهم.

 - 1المقصود هم األجانب والمغاربة المقيمين بالخارج.
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وبعد هذه اإلضاءة نهتدي لبعض الحلول التي ستكون وقائية أكثر منها عالجية من الثغرات التي تحملها
النصوص التشريعية إلى القضاء الذي يعتبر يد العدالة وميزان حفظ الحقوق.

المطلب األول :وضع ترسانة قانونية كافية لتحقيق األمن
العقاري
إن الترسانة القانونية في المجال العقاري تتسم بعدم كفايتها في معالجة اإلشكاالت القائمة في الواقع
العملي ،ذلك أن المشرع رغم محاولته ابتكار حلول لتكملة نقص النص التشريعي إال أنه لم يفلح في ذلك
الستفحال هذه الظاهرة وانتشارها.
ويرى البعض بأن التشريعات الصادرة في المادة العقارية تتسم بعدم التماسك ،ذلك أن مجموعة من
التشريعات عندما تصدر تصطدم بمجموعة من العراقيل الناتجة عن عدم القيام بدراسات موضوعية
وواقعية لمختلف اإلشكاالت المطروحة على مستوى الواقع ،مما يدفع بالجهاز التنفيذي إلى التدخل بشكل
مستمر بواسطة مناشير ودوريات ،لتفسير وتوضيح وتكييف النص القانون في ضوء الوقائع والنوازل
المطروحة.

1

ومن أجل الوصول إلى األمن المرجو والتصدي لمثل هذه الظواهر التي تضرب بمبدأ األمن القانوني البد
من توافر بعض المؤشرات التي تحول دون تطبيق النص بصورة سيئة أو بشكل مغلوط ومن هذه
المؤشرات نذكر:

◄ عدم التضخم التشريعي وسهولة الولوج إلى القاعدة القانونية
كما هو مالحظ فإن المنظومة القانونية بالمغرب تمتاز بالتنوع والتعقد كنتيجة طبيعية وحتمية لتعدد
وتعقد البنية العقارية وهو ما يؤثر على مبدأ األمن القانوني و الثقة المشروعة سلبا ،أي نقصد من ذلك
التضخم التشريعي ،مما ال يستقيم معه الحال لضمان جودة القاعدة القانونية وتطبيقها على أحسن وجه.
وقد حاول المشرع المغربي أكثر من مرة إيجاد حلول لهذا القطاع من أجل مالئمة النصوص القديمة مع
الواقع العقاري عبر تحيينها أو نسخها ،لكن ذلك زاد من تعقيد الترسانة القانونية المنظمة للعقار ،خاصة أن

 - 1عبد العالي دقوني .منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية العدد  .11دجنبر  .2016ص .48
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هذه التعديالت إما ترتبط بمسايرة االجتهادات القضائية أو بتنظيم حاالت معينة مطروحة عمليا على
القضاء وفق مقاربة منفردة تتعلق بكل قطاع على حدة.1
والمعلوم هو أن المواكبة التشريعية المستمرة تعد أمرا مهما ،إال أن كثرة النصوص القانونية وتشتيتها
وصياغتها بشكل مطول يضع المتلقي في حيرة من أمره ،وهو أمر له نتائج عكسية تتمثل في إمكانية
مواجهته هو بهذا النص الذي قد يظن أنه يصب لصالحه ،وهذا كله نتيجة سوء فهمه للقاعدة القانونية ،وهو
ما يحدث بكثرة خصوصا في مجال مهم مثل المجال العقاري ،وهذا هو التوجه الذي سار عليه التشريع
المغربي نظرا لتعدد األنظمة العقارية ،وفي هذا ضرب ألهم ركيزة يقف عليها 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 ،وعليه فإنه يجب
إعادة النظر في مجموعة من القواعد القانونية التي تتسم بالغموض ناهيك عن التضخم واكتظاظ القوانين
وتزاحمها مما ينتج عنه في الغالب تداخلها لحد التعارض زيادة على ذلك صعوبة الولوج إلى النص
المناسب لنازلة الحال.

◄ وضوح القاعدة القانونية
كما هو جلي فإن من أهم المبادئ المكونة لألمن القانوني في المجال العقاري هو وضوح القاعدة
القانونية وفهمها واستيعابها بسهولة دون تأويل وال اجتهاد ،وذلك من أجل لمس نتيجتها عبر إعطائها
لمفعولها دون أية عراقيل وال ارتباك حول مضمونها ،خصوصا في هذا المجال الحساس والمهم الذي ال
ينبغي أن تشوب القواعد القانونية المنظمة له أي غموض أو لبس ،وهذا من جانب النظر الذي نأمل أن
يصل إلى هذه الغاية ،بل وحتى في الجانب العملي لما تحققه من استقرار وطمأنينة في نفس ومصالح
المتقاضي .ألن هذا الجانب في اآلونة األخيرة خصوصا مع بروز هذه الظاهرة بشكل سريع معتمدة في
ذلك على قواعد قانونية لم يحسن المشرع صياغتها مما نتج عنه سوء في الفهم وضياع في الحقوق أصبح
يعاني من مثل هذه القواعد التي تشكل قصورا وتقصيرا من جانب الجهة المكلفة بسن القوانين على اإللمام
بهذا المجال وحمايته من كل خطر يهدده.
وكل هذه اآلثار الناتجة عن غموض القاعدة و عدم استيعابها تعود إلى اإلفراط في التقنين وتعقده وعدم
انسجام بعض مقتضياته.2

 - 1سفيان ادريوش .األمن القانون في المجال العقارية .العقار والتعمير واالستثمار الجزء األول .ص.190
 - 2سفيان ادريوش .م س ص 194
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وفي حقيقة األمر عندما نتأمل في مختلف التشريعات العقارية الصادرة في األلفية األخيرة ،نخلص أن لها
مجموعة من الخصوصيات التي تعتبر في نهاية المطاف بمثابة نقائص تعاني منها المنظومة التشريعية
والتي ينبغي تجاوزها عبر إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية بتعديلها وتتميمها ،وهو ما
سنقف عليه من خالل الفقرتين اآلتيتين .

الفرع األول :تعديل النصوص المشجعة لظاهرة االستيالء.
إن صياغة عدة أحكام قانونية في المادة العقارية تتميز بنوع من التسرع وعدم االحتراز والتحفظ على
بعض الحقوق من قبل المشرع ،ومن مظاهر ذلك تلك المتعلقة بصياغة المادة  2من مدونة الحقوق العينية،
والفصل  352من القانون الجنائي ،والفصل  101من قانون التحفيظ العقاري.

أوال :المادة  2من مدونة الحقوق العينية
جاء في الفقرة الثانية من المادة  2من مدونة الحقوق العينية ما يلي "إن ما يقع من تقييدات ال يمكن
التمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية ،كما ال 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 أربع
سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".
إن المشرع بصياغته للمادة أعاله حاول حل إشكال عملي مطروح ،كان يمس بوضوح عناصر األمن
القانوني للعقار ،نتيجة التأويالت المختلفة التي طالت موضوع األثر اإلنشائي ،والقوة الثبوتية للتقييدات
بالرسوم العقارية في مواجهة الغير حسن النية ،فقد تناولت عدة دراسات ورسائل وأطروحات هذا
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
األمن العقاري ،وقد اتجهت محكمة النقض في إحدى قراراتها فقررت أن الزورية تجعل العقد غير موجود
وغير منتج ألي أثر وإن كان مسجال بالرسم العقاري ،ولو كان المشتري حسن النية ،1لكن في قرار آخر
لها ذهبت عكس هذا االتجاه بحيث قضت بغرفتين بتاريخ  2013-03-20أن الغير حسن النية ال يواجه بما
يقع من إبطال الحق لتسجيله ،وال يمكن أن يلحق به ضرر ،2هذا التوجه يكرس مصداقية مؤسسة السجل
العقاري ،إذ ال يستقيم أن يفاجأ الغير حسن النية بوقائع وتصرفات خارج ما هو مضمن بالسجالت
 1ـ قرار محكمة النقض عدد  1107بتاريخ  2008-3-26ملف مدني عدد  2006-251-1638أشار إليه حسن منصف
رئيس غرفة بمحكمة النقض في الندوة الوطنية في موضوع األمن العقاري ـ دفاتر محكمة النقض ـ العدد  26ص .194
 2ـ قرار محكمة النقض بغرفتين عدد  170بتاريخ  2013-03-20في الملف عدد  2012-1-1-2028مشار إليه في نفس
المرجع السابق .ص .195
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العقارية ،فمواجهته بإبطال التقييدات من شأنه إدخال الشك والريبة لدى أفراد المجتمع في مؤسسة السجل
العقاري ،وهو أمر ال محالة منه يمس األمن القانوني بعدما ترسخ لدى جميع المتعاملين في الميدان
العقاري أن التقييدات على الرسوم العقارية وما ضمن بها هو عنوان للحقيقة ،وأن لها مناعة ومصداقية
تساعد على تداول الملكية العقارية بسهولة وأمان.
وعليه فهذا التضارب يزعزع األمن القانوني وما يترتب عنه من أثر سلبي على مبدأ األمن القضائي،
فبعد االطمئنان إلى اجتهاد معين يفاجأ المتقاضون بتوجه جديد ،فغياب التوقع في االجتهاد القضائي يؤدي
إلى انعدام األمن القانوني خاصة عندما يكون االختالف منبعه عدم جودة القواعد القانونية وهذا ما كرسته
هذه المادة التي أعطت المشروعية لكل األفعال التي تكون بسوء نية وهذا فيه ظلم وعدوان على المالك
األصلي للعقار محل االستيالء.
وهذا ما جعل المشرع يتدخل ويعدل هذه المادة ،وهو ما يعكس اإلطناب في صياغة القاعدة المطبقة
بخصوص إبطال التقييدات بسبب الزور والتدليس وأثره في مواجهة حسن النية ،وعليه فالمشرع حاول
عالج اإلشكال العملي بسلوكه حال وسطا يزاوج بين حماية المالك الحقيقي ضحية التدليس أو التزوير،
وبين استقرار مؤسسة السجل العقاري عبر حماية الغير حسن النية ،فاعتبر مناعة التقييد بالنسبة له نسبية
قبل أربع سنوات من تاريخه ومطلقة بعد األربع سنوات.
لكن المالحظ أن التعديل التشريعي المذكور على أهميته يطرح تساؤال له ارتباط وثيق باألمن القانوني
والعقاري موضوع الدراسة من حيث جودة القواعد القانونية وانسجامها ،إذ أن التعديل المذكور لم يواكبه
تعديل الفقرة الثانية من المادة  66من قانون التحفيظ العقاري التي تنص على أنه "ال يمكن في أي حال
التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة" فالمستثمر العقاري مدعو لإلطالع على
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
القانوني في مجال الحقوق العينية الواردة على العقارات المحفظة ،ويزعزع االطمئنان لدى الغير حسن
النية على التصرفات التي ترد على العقار المحفظ بسبب إمكانية امتداد إبطال التقييد بين الطرفين إليه في
حالة التدليس والتزوير إذا ما تم رفع الدعوى داخل أربع سنوات من التقييد ،فالمستثمر العقاري مثال وبعد
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
بحقه العيني رغم حسن نيته ،كما أن وضعا كهذا من شأنه خلق حالة من التردد في إتخاد قرار االستثمار
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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إذا ما نظرنا إلى المادة المذكورة من جهة المالك األصلي سنجده يغصب في حقه بقوة القانون ،فالمشرع
وفق هذه المادة رجح كفة الغير حسن النية على كفة المالك األصلي ضمانا الستقرار المعامالت وعدم
زعزعة ثقة المنعشين العقاريين ،لكن هذا المقتضى فيه نوع من اإلجحاف للمالك األصلي بهذا المقتضى
وسلبه حقه الذي كرسه له الدستور ،1ومادام هذا األخير يحمي مصالح المواطنين ،ويضمن حقوقهم فإن
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
الغير بتغطية من القانون ،األمر الذي دفع بعض المهتمين إلى االستغراب كيف يتم تصور إسقاط أسمى
الحقوق الدستورية بمدة زمنية قصيرة ،مما يتعين معه إعادة النظر في التدبير بتقييد رفع الدعوى من
تاريخ العلم بدل احتسابها من تاريخ التقييد.2
وأخيرا فإنه يجب تعديل المادة  2من مدونة الحقوق العينية أوال بإزالة مدة رفع الدعوى ،وثانيا ترك مدة
رفعها مفتوحة للمتضرر يمارسها عند علمه بالضرر الذي لحقه.3

ثانيا :الفصل  352من القانون الجنائي
ينص الفصل  352من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي،
وكل موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزوير بإحدى الوسائل اآلتية:
ـ وضع توقيعات مزورة.
ـ تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
ـ وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص آخرين ".

 1ـ الفصل  35من الدستور "يضمن القانون حق الملكية ".
 - 2حسن البوعزاوي .الضمانات القانونية لألمن العقاري .مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين محكمة
النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي تحت عنوان األمن العقاري المنشور بدفاتر محكمة النقض
عدد  26ص  311وما بعدها أشار إليه إدريس الفاخوري "ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب وسبل التصدي
"منشور بمجلة الحقوق مؤلف جماعي ص .24
 - 3الشمانتي الهواري عبد السالم .الحماية القضائية لعقارات األجانب من االستياء .مطبعة المعارف الجديدة الرباط
 .2018ص .17
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قاض أو موظفٍ عمومي
المالحظ من الفصل أعاله ،أن المشرع الجنائي أقر بعقوبة المؤبد لكل مزور من ٍ
ق أو عد ٍل ،استعمل ذلك التزوير عن طريق وسائل معينة ،كوضع توقيعات مزورة أو تغيير في
أو موث ٍ
المحرر أو الكتابة أو التوقيع أو استبدال أشخاص بآخرين وهميين ،لكن المعيب في الفصل أنه استثنى
المحامي المقبول لدى محكمة النقض ،باعتباره وفقا للمادة  4من مدونة الحقوق العينية مخوال له تحرير
المحررات الثابتة التاريخ ،وبالتالي لم يخلق المشرع التالؤم والتجانس بين مقتضيات الفصل  352من
القانون الجنائي ،ومقتضيات المادة  4من مدونة الحقوق العينية وتوحيد العقوبة "السجن المؤبد" فيما بين
القضاة والعدول والموثقين والمحامين المقبولون لدى محكمة النقض ،وذلك من أجل الضرب على يد كل
من سولت له نفسه تزوير وكالة ،أو بطاقة وطنية ،أو أي وثيقة أجنبية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بالمغرب،
لتسهيل االستيالء على عقارات الغير.

ثالثا :تعديل الفصل  101من قانون التحفيظ العقاري

1

وذلك في حالة سرقة أو إتالف أو ضياع نظير الرسم العقاري ،ال يكون لصاحب هذا الرسم إال اللجوء
إلى المحافظ العقاري من أجل المطالبة برسم عقاري جديد ،والحال أن هذه المكنة يجب أن تخول للمحاكم
االبتدائية أي يتوجه للمحكمة عوض المحافظ ،باعتبارها الفاعل األساسي في إرجاع الحقوق ألصحابها
نظرا لصعوبة هذه الوثيقة وقيمتها في إثبات الحقوق العينية سوا األصلية أو التبعية ،وخطورة وقوعها في
أيدي المتربصين والمزورين ،وذلك مع الزيادة في التدابير والشروط المتطلبة الستخراج رسم عقاري.

الفرع الثاني :استحداث تدابير للتصدي لظاهرة االستيالء على عقارات
الغير
إن حفظ الحقوق يستوجب على كل المتدخلين في الشأن العقاري استحداث تدابير للتصدي لهذه الظاهرة،
وتكون كابحة للمتربصين بعقارات الغير ،ومن هذه التدابير ما يخص القضاء وكذا الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية وكذا الموثقين.

 1ـ ينص الفصل  101من قانون التحفيظ العقاري على التالي " في حالة ضياع أو سرقة أو تلف نظير الرسم العقاري أو
شهادة التقييد الخاص يجب على صاحبهما أن يقدم للمحافظ على األمالك العقارية الوثائق المثبتة وأن يدلي إليه بتصريح
يتضمن هويته وظروف الضياع أو السرقة أو التلف وكل ما لديه من معلومات عن الحادث.
يمكن للمحافظ على األمالك العقارية إذا ما ظهر له صدق التصريح أن يسلم للمعني باألمر نظيرا جديدا للرسم العقاري أو
نسخة من شهادة التقييد الخاص بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ نشر إعالن بذلك في الجريدة الرسمية".
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أوال :التدابير الواجب اتخاذها من قبل القضاء
فيما يلي مجموعة من التدابير التي ينبغي األخذ بها من أجل تحقيق األمن العقاري والتصدي لظاهرة
االستيالء:
 .1إدخال طريق الطعن بإعادة النظر في مسطرة التحفيظ القضائية ،وهنا يجب على المشرع أن
ينهج نفس االتجاه الذي سلكه بخصوص العقارات الحبسية.
 .2استثناء العقارات التي تبث االستيالء عليها بحكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من
قاعدة التطهير ،وهذا ما سار عليه المشرع بخصوص العقارات الحبسية.
 .3التشطيب على التقييد حتى لو كان المقيد حسن النية إذا تبث استعمال وسائل تدليس أو زور
من قبل المستولي على عقار الغير ،وهذا اقتباس للتجربة الوقفية حسب المادة  54التي نصت
على"إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير ال تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى
ترمي إلى إثبات صفة الوقف العقار محفظ ،شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع
ذوي الحقوق المقيدين.
وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما ،بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك و
الحائز لقوة الشيء المقضي به ،فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق ،و يقيد العقار
بالرسم العقاري المتعلق به في اسم األوقاف العامة".
 .4إن تعزيز األمن العقاري من أجل تحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها االقتصادية ،لن
يتأتى إال من خالل العمل على إحداث محاكم عقارية متخصصة من أجل البث في القضايا
العقارية بالفعالية المطلوبة وبدون تأخير.
 .5إدخال الوسائل اإللكترونية في العمل القضائي لتسريع وثيرة القضايا المعروضة عليها.
 .6العمل على تكوين قضاء متخصص في الجانب العقاري والخروج من قوقعة التكوين الشامل
للقضاء وذلك للوصول إلى النجاعة القضائية في القضايا العقارية.
 .7تفعيل اإلنابة القضائية الدولية للتأكد من صحة العقود المبرمة بالخارج مع استعمال الوسائل
السريعة في التواصل مع السلطات األجنبية ،كلما كان القانون أو االتفاقات فيما بينهم تسمح
بذلك.

ثانيا :التدابير الواجب اتخاذها من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
في إطار المجهودات المبذولة من أجل مواجهة قضايا االستيالء نستحضر مذكرة المدير العام للوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي التي أسست الجتماع برئاسة وزير العدل ،وقد حظره

78

مجموعة من المتدخلين وتم الخروج منه بمجموعة من التوصيات في شكل تدابير تهم المحافظة العقارية
وهي كالتالي :
 .1حث المحافظين على األمالك العقارية على مراجعة السندات التي ترد عليهم بقصد التقييد
بالسجالت العقارية ،والتأكد من توفر هذه السندات على كافة الشروط الشكلية الجوهرية المتطلبة
قانونا وذلك من أجل ضمان حماية الملكية العقارية .
 .2حثهم أيضا على رفض كل تقييد يتعلق بموضوع االستيالء على عقارات الغير وذلك إذا ما كان
هناك شك في صحة المعاملة.
 .3تشجيع المالك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم وذلك لألهمية البالغة التي يكتسبها
نظير الرسم العقاري ،وإلزامية اإلدالء به إلى المحافظ على األمالك العقارية المعني ،بالنسبة
للحقوق التي يقتضي إنشاؤها موافقة المالك المقيد الحائز للنظير تحت طائلة رفض التقييد
المطلوب.

ثالثا :التدابير الواجب اتخاذها من قبل الموثقين
يعتبر التوثيق من بين أهم ركائز األمن العقاري لما له من دور كبير في ضبط الملكية ونسبتها ألصحابها،
ويعتبر تطويره مدخل مهم لحماية هذه الملكية من تطاول المستولين وذلك عن طريق:
 .1استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند تحرير العقود من طرف الموثقين من أجل الرجوع
إليها كلما استدعى األمر إثبات تزوير معين.

1

 .2إحداث مركز إلكتروني لألرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين .
 .3توحيد التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابة الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من
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
األفراد ،وحمايتهم من التجاوزات التي يمكن أن تطال حقوقهم بالتعدي عليها ،والسهر على احترام القوانين
والتشريعات من طرف الجميع دونما أي تمييز ،وتعتبر هذه المهام من مقومات الدولة الحديثة ،ومرتكزات
 - 1الملودي العابد العمراني .دراسات رسمية للرسالة الملكية بتاريخ  30دجنبر  .2016مقال منشور بمؤلف جماعي.
مجلة المنازاعات و النظم اإلجرائية .ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب و الحلول .ص 105
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اوو ُد ِإنَّا
البناء الديمقراطي ،ومدخال ال محيد عنه لتحقيق التنمية والعدالة مصداقا لقوله تعالى ۞يا َد ُ
ّللاِ إِنَّ الَّ ِذينَ يَ ِضلُّونَ
ق َو َال تَتَّبِ ِع ا ْل َه َوى فَيُ ِضلَّكَ عَن َ
ض فَاحْ كُم بَ ْينَ النَّ ِ
َجعَ ْلنَاكَ َخ ِليفَةً فِي ْاأل َ ْر ِ
سبِي ِل َّ
اس بِا ْل َح ه ِ
ّللاَ َيأ ْ ُم ُر ُك ْم أَن ت ُ َؤدُّوا
ّللاِ لَ ُه ْم َ
عذَاب َ
سوا َي ْو َم ا ْل ِح َ
عَن َ
شدِيد ِب َما نَ ُ
ب۞ ،1وقوله عز وجل ۞ ِإنَّ َّ
س ِبي ِل َّ
سا ِ
ّللاَ نِ ِع َّما يَ ِع ُ
س ِميعًا
ْاأل َ َمانَا ِ
ّللاَ كَانَ َ
ت إِلَى أ َ ْه ِل َها َوإِذَا َحك َْمتُم بَ ْينَ النَّ ِ
ظكُم بِ ِه إِنَّ َّ
اس أَن تَحْ ُك ُموا بِا ْلعَ ْد ِل إِنَّ َّ
يرا۞ ،2وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم «إذا جلس القاضي للحكم بعث هللا إليه ملكين يسددانه،
بَ ِص ً
فإن عدل أهقاما وإن جار عرجا وتركاه» ،3ولكل هذا و أمام المعيقات التي تعرقل جهاز القضاء و تحول
دون فعاليته خصوصا في المجال العقاري فيما يخص حماية الحقوق العينية و استرجاع العقارات
المستولى عليها ،ينبغي التفكير في حلول تسهم في الرفع من فعالية هذا المرفق ،من بين تلك الحلول؛
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
طريق سعيها إلرجاع العقارات المستوى عليها ألصحابها و زجر المعتدين عليها (الفرع الثاني).

الفرع األول :تبسيط المساطر القضائية سبيل نحو تعزيز األمن العقاري
أمام كثرة الملفات المعروضة على القضاء ،وطول المساطر وتعقدها يجد المتقاضي نفسه ضائعا داخل
مؤسسة القضاء فيفقد الثقة في اللجوء إليها من أجل استرجاع حقه ،والواضح أن المواطن عند لجوئه إلى
القضاء يكون هدفه الحصول على نتائج سريعة ،تتمثل في استصدار حكم يضمن له حقه المعتدى عليه،
وهو ما لن يتأتى إال في نطاق تبسيط المساطر ،والتخفيف من كثرة الشكليات اإلدارية ،وتحسين جودة
خدمات الم حاكم .ومن المساطر التي تعيق المتقاضي والقضاء بصفة عامة هي التبليغ والتنفيذ مما لها من
تأثير على فعالية ،وجودة خدمات العدالة مما يستوجب العمل على تبسيطها ،ومن بين أهم المسائل التي
تستوجب التفاتة إصالحية شاملة مجال التبليغ الذي يسهم في إيصال الوقائع لألشخاص المعنيون بها
(الفقرة األولى) ،ومجال التنفيذ الذي يعتبر آلية لتنزيل األحكام القضائية على أرض الواقع ،وإخراج
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

 - 1سورة النساء اآلية .58
 2ـ سورة ص اآلية .26
 - 3حديث صحيح .رواه البيهقي في السنن الكبرى .حديث رقم .458
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القضائيين ،أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ،أو بالطريقة اإلدارية ،1والهدف من
ذلك هو ضمان علم المبلغ إليه باألمر المراد تبليغه.2
وتكمن أهمية الت بليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به ،وبعض الفقه اعتبر حجية
التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية ،إذ ال يجوز االعتذار بجهل ما تم التبليغ به قياسا على قاعدة
عدم جواز االعتذار بجهل القانون ،3وفي المجال العقاري تزداد حساسية هذه الوسيلة التي تعد جسر وصل
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.
واإلخالل بعملية التبليغ يخدم مصالح المتقاضي بسوء نية الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة عرقلة
العدالة والتسبب في بطء تصفية القضايا أمام المحاكم ،وبقاء العقار المستولى عليه في يد المستولي
واستغالله طوال تلك المدة التي قد تكون سنوات طوال ،فيتغيب النجاعة القضائية.
إن هذه المشاكل و الصعوبات التي يثيرها مجال التبليغ تدعوا المشرع للتدخل من أجل الحد منها للرفع
من فعالية اللجوء للقضاء ،وتكريس مبدأ العدالة ،ومن بين تلك الحلول:
 العمل على إصالح نظام التبليغ في وضعه التشريعي والعملي الراهن ،وذلك بإحداث نظام
الغرامة المدنية ،كجزاء على التحايل أو الغش واإلهمال في التبليغ ،لسد الطريق أمام المتقاضين
ذوي سوء النية الستغالل هذه الدعوى لعرقلة البث في القضايا والتملص من تنفيذ األحكام.
 ينص المشرع في الفقرة األولى من المادة  39من قانون المسطرة المدنية "وإذا عجز من تسلم
االستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون
أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال و يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة ".يعاب عن
المشرع في هذه المادة بأن جعل أثر العجز عن التوقيع كالرفض ومن األجدر أن يسمح المشرع
في هذه حالة التوقيع بالبصمة ،والمغزى من ذلك كبح حدة طول اإلجراءات التي يمكن أن تترتب
عن ذلك وتساهم في تمطيط القضية.
 ال يخفى أننا أصبحنا في عصر الرقمنة والمعلوميات ،ولما تلعبه هذه الوسائل من دور فعال في
كافة المجاالت ،فإننا ندعو إلى تزويد وتعميم كل المحاكم بالتجهيزات الحديثة ،والموارد البشرية
 - 1الفصل  37من قانون المسطرة المدنية.
 2ـ إبراهيم أسعد .القانون القضائي الخاص .منشأة المعارف اإلسكندرية مصر  1972.ص  .702نقال عن عبد الكريم
الطالب .الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية .الطبعة الثامنة .ماي  .2017ص .161
 3ـ وجدي راغب .النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات .أطروحة دكتورة جامعة عين الشمس القاهرة
طبعة سنة  197ص  263نقال عن عبد الكريم الطالب .الشرح العملي قانون المسطرة المدنية .الطبعة الثانية ماي 2017
ص . 161
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المختصة حتى يتمكن المأمور بإجراءات التبليغ وضبطها وحصر الملفات المنجزة وغير المنجزة
وتتبعها.
 وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تجاوزا لكل تهاون يمكن أن يطال المأمور بالتبليغ،
فإنه ينبغي تفعيل المراقبة القبلية والبعدية لرئيس المحكمة لعمل كتابة الضبط ،خاصة شعبة التبليغ.
 ال يخفى على المتتبع للشأن القضائي بالمغرب ما تعرفه المحاكم المغربية من اكتظاظ كبير،
خاصة المكاتب المكلفة بالتبليغ ،وهو ما يجعل اللجوء إلى هذه المحاكم يتسم بالبطء فيتنافى ذلك
مع طبيعة المجال العقاري الذي تحكمه السرعة ،وتجاوزا لذلك ينبغي على الوزارة المعنية الزيادة
في عدد الموارد البشرية والرفع من فعاليتها و إعطاء الفرصة للشباب الحامل للشواهد لالنخراط
في هذه المؤسسة.

الفقرة الثانية :تسريع تنفيذ المقررات القضاء في القضايا العقارية
إن تنفيذ األحكام كما أشرنا إلى ذلك سابقا هو الجانب العملي للرؤية القضائية للنازلة المعروضة على
هيئة الحكم ،وال تتحقق الحماية القضائية و تكتمل بمجرد صدور األحكام وإقرار الحماية الموضوعية ،بل
تظل رهينة بتحقق شرط ثاني يتمثل في الحماية التنفيذية وترجمة منطوق الحكم إلى الواقع ،وهي أهم
مرحلة من مراحل الدعوى؛ إذ تعد نتاج الخصومة القائمة والهدف األساس المرجو من وراء اللجوء
للقضاء ،غير أن هذه المرحلة تعتريها جملة من اإلشكاالت التي تحول دون تنفيذ المقررات القضائية.
ومن خالل هذا نهتدي إلى بعض الحلول والتوصيات لعلها تكون رمقا للمشرع لتدارك كل هذه الثغرات
واإلخالالت ،والتي من بينها:
 تعتبر الموارد البشرية الحل األول واألخير ،ألنها من اآلليات الرئيسية في عملية التنفيذ لذلك
ندعو تحسين مستوى المادي لألعوان المكلفين بالتنفيذ حتى ال ينساقوا وراء أي تغرير يحول دون
قيامهم بمهامهم على أكمل وجه ،وحتى ال يستجيبوا إلغراءات المتطاولين على العقارات فيبقون
األحكام جامدة ،أو القيام باألفعال ال ينبغي أن تنسب لرجال القضاء ،كما ينبغي الزيادة في عدد
الموظفين المكلفين بالتبليغ ،عالوة على تنظيم تدابير مكتفة وعملية للقيام بعمليات التنفيذ ومناقشة
العراقيل ،والبحث عن الحلول.
 إنشاء وحدات متخصصة بتنفيذ األحكام العقارية والسهر على تنفيذها ،لما لهذا القطاع من
خصوصية تؤثر على االقتصاد الوطني ،وإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ مشابهة لتلك المنصوص
عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية.
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 تدعيم التأطير والتكوين المستمر ،سواء على المستوى المحلي أو المركزي،عن طريق خلق
أوراش تطبيقية تساعد مأموري التنفيذ من تجاوز العقبات التي تعرقل عملهم ،وال يكون ذلك إال
من خالل جرد كل اإلشكاليات التي تثار من الناحية العملية إليجاد الحلول القضائية لها ،وتزويدهم
بآليات جديدة تمكنه من تجاوز المعيقات التي تواجههم في عملهم.
 الرفع من فعالية لجان التفتيش والمراقبة سواء المركزية أو المحلية ،وإخضاع مأموري التنفيذ
للمسائلة عن أي تهاون مقصود أثناء قيامهم بمهامهم.
 مد جسر التواصل بين جهاز القضاء والمحافظة العقارية بشأن تنفيذ األحكام العقارية بالنسبة
للعقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ ،وتجنب القطيعة بين هذه المؤسسات للمساهمة في
تفادي أي صعوبة يمكن أن تثار بسبب التنفيذ.

الفرع الثاني :تعزيز دور النيابة العامة في عملية االسترجاع
تعتبر النيابة العامة 1جزء ال يتجزأ من النظام القضائي ،فهي األداة الفعالة للسهر على احترام وسيادة
القانون ،وصون الحريات العامة والدفاع عن حقوق المجتمع ،وتنفيذ كل السياسات الجنائية ،فيتطلب منها
ذلك أن تكون على قدر كبير من الحزم في مباشرة أعمالها ،ولقد سعى المشرع من خالل ترسانته القانونية
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
العمومية ،والتعرض لفائدة الغير ،باإلضافة إلى إجراء صلح على الحيازة.

الفقرة األولى :األمر بإجراء تحفظي
يعتبر اإلجراء التحفظي الذي تأمر به النيابة العامة إجراء مؤقتا ،الغاية منه حماية الحيازة الفعلية دون
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
األوضاع الناشئة عن الحيازة حفاظا عن األمن والنظام إلى أن تتغير مراكز الخصومة بحكم قضائي.
وتجدر اإلشارة أنه ال يجوز للنيابة العامة عند إصدار هذا األمر الفصل في المنازعة من الناحية

 - 1يمكن القول أن النيابة العامة قضاء خاص قائم ذاته لدى كل محكمة ،يسعى إلى تمثيل المجتمع والدفاع عن مصالحه
العليا ،فهي الخصم الشريف الذي يحرك الدعوى العمومية و يباشرها ،ويعمل ما بوسعه لحسن تطبيق القانون أمام
القضاء ،وتأكيد سيادته من خالل هذا العمل ،فهي ليست خصما عاديا في الدعوى العمومية وإنما تمارس وظيفة أسندت لها
تشريعيا تخولها جانبا من السلطة العامة.
األستاذ محمد بنعليلوا قاض رئيس قسم القضايا الجنائية بوزارة العدل .مقال "واقع عمل النيابة العامة في المغرب بين
الممارسة القضائية و ضمان الحقوق و الحريات" .منشور بالمركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة على االنترنيت.
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الموضوعية ،غير أن ما يعاب على المشرع عدم دقته في تحديد هذا اإلجراء التحفظي بصفة دقيقة،
باعتبار أن اإلجراءات التحفظية تشمل الحجز التحفظي ،ووضع األختام ،والحراسة القضائية.

الفقرة الثانية :إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
وهي سلطة تمكن النيابة العامة من إرجاع الحيازة إلى األشخاص الذين كانت لديهم بمقتضى حكم
قضائي ثم انتزعت منهم بفعل اعتداء جرمي يتم بعد تنفيذ الحكم باسترداد الحيازة ،وهو إجراء سيكون من
شأنه تالفي استمرار أثر الجريمة قائما في انتظار صدور حكم قد تطول إجراءاته ،ويقع هذا اإلجراء تحت
مراقبة القضاء الذي له أن يقره أو يلغيه أو يعدله (المادتان  40و 49من قانون المسطرة الجنائية).1
غير أن المشرع لم يحدد بشكل واضح طبيعة أمر النيابة العامة باتخاذ هذا اإلجراء التحفظي ،أهو قرار
إداري يخضع لرقابة القضاء اإلداري؟ أم هو قرار قضائي؟ واإلشكال هنا أن مأمور التنفيذ قد يتعذر عليه
تنفيذ الحكم القضائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لعدم وضوح حدود األرض بكيفية مضبوطة ،مما
ينتج عنه وضع صعوبات التنفيذ وتقديم طلبات تفسير منطوق األحكام ،وبالتالي تعطيل إرجاع الحقوق إلى
أصحابها ،وحماية العقار من الناحية الجنائية.2

الفقرة الثالثة :تسخير القوة العمومية
ال يخفى على أحد أن مرحلة التحديد من مراحل التحفيظ هي مرحلة مفصلية للعقار إذ تسهم في ضبط
وضعيته المادية ،غير أنه يكمن لذوي النيات السيئة واألطماع الخبيثة التعرض على هذه العملية والحيلولة
دون نفاذها ،هدفهم من وراء ذلك السطو على العقار وسلبه من يد صاحبه بال موجب حق ،فكان من
الطبيعي حماية هذه المرحلة عن طريق طلب تسخير القوة العمومية.
غير أن موضوع تسخير القوة العمومية كان قبل التعديل األخير الذي عرفه ظهير التحفيظ العقاري
بالقانون رقم  14.07يثير جدال واسعا؛ حيث كان يعتبر البعض أن هذا الطلب ينبغي توجيهه للنيابة العامة
(وكيل الملك) باعتباره الساهر على ضمان النظام العام ،في حين ذهب البعض األخر إلى اعتبار أن ذلك
من اختصاص السلطة المحلية ،فتم تجاوز هذا الخالف على مستوى التشريع حيت أصبح ينص الفصل 20
من ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون رقم  14.07في فقرته األولى على أنه "ينجز التحديد
في التاريخ والوقت المعين له .ولتوفير الظروف المالئمة إلجراء عمليات التحديد ،يجب على وكيل الملك
تسخير القوة العمومية ،عند االقتضاء ،بطلب من المحافظ على األمالك العقارية أو كل من له مصلحة".
 - 1ديباجة قانون المسطرة الجنائية.
 2ـ األمراني زنطار الحسن ـ مجلة المنازعات والنظم اإلجرائية ظاهرة االستيالء على عقارات الغير األسباب والحلول
أشغال ندوة خنيفرة  8يوليوز  2017ص .82
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رغم هذا التدخل التشريع لمحاولة معالجة هذا اإلشكال فإن الواقع العملي أفرز مشكل عدم استجابة وكيل
الملك لطلب المحافظ على األمالك العقارية بتسخير القوة العمومية بدعوى أن ذلك ليس من اختصاصه،
وأنه من اختصاص السلطة المحلية استنادا على الفصل  3من ظهير  15-02-1977المتعلق باختصاصات
العامل ،وأن اختصاص وكيل الملك ينحصر في إقامة و ممارسة الدعوى العمومية ،أي أن تدخله تدخل
بعدي  -بعد وقوع الجريمة  -عكس تدخل الشرطة اإلدارية الوقائي الهادف إلى تجنب وقوع الجريمة،
وتجبا لهذا الخالف تدخل المحافظ العام برسالة 1أكد فيها على أن اختصاص تسخير القوة العمومية يعود
لممثل السلطة المحلية.
إذن فالنيابة العامة ال تقوم بتسخير القوة العمومية إال في حالة ما تم التعرض لعملية التحديد بعد وقوف
المهندس المساح الطبوغرافي على العقار وعرض األمر على النيابة العامة.
كما تتدخل النيابة العامة أيضا في حالة عدم االمتثال لتنفيذ األحكام القضائية و تدخل المشرع لفرض نوع
من الحماية لمأمور إجراءات التنفيذ بقرار النيابة العامة الرامي إلى تسخير القوة العمومية لتنفيذ األحكام
والقرارات العقارية ،وذلك أمتنع عن تنفيذ الحكم (مأمور التنفيذ) فإنه يحرر محضرا باالمتناع عن تنفيذ،
ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك من أجل تسخير القوة العمومية.

الفقرة الرابعة :التعرض على مطلب التحفيظ
مكن المشرع للنيابة العامة باعتبارها طرف شريف في الدعاوى من سلوك طرق التعرض على مطلب
التحفيظ باسم الغائبين والمفقودين والمحجور عليهم ،وحتى على األشخاص الغير الحاضرين وقت القيام
بعملية التحديد ،وتنوب النيابة العامة عنهم ،وتقدم وسائل اإلثبات المتوفرة لديها والتي تكون مدعمة لهذا
التعرض مثلها مثل المتعرضين الحاضرين ،وتكون كذلك مدعية في ذلك التعرض ،ويمكنها أيضا متابعة
الدعوى حتى البث بحكم نهائي ،ولها الحق أيضا في الطعن في األحكام الصادرة ضد تلك الطلبات طبقا
للفصل  7من قانون المسطرة المدنية ،باعتبارها طرفا رئيسيا في دعوى التعرض على مطلب التحفيظ.
وهذه اآللية كفيلة بردع المستولي إذا ما تم تطبيقها على الوجه الحسن ،إذ ستسهم في تجاوز سلبيات
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

 - 1مراسلة المحافظ العام عدد  1746بتاريخ  27مارس  .2006أوردها محمد نعناني .إرشاد الساري إلى أصول التحفيظ العقاري .م س.
ص.70
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ينبغي السعي ما أمكن لتبني نظام قانوني شامل يساهم في تحقيق الحماية القانونية للعقارات سواء المحفظة
أو غير المحفظة ،وتشجع التعاون بين جميع المؤسسات المتدخلة في هذا المجال على تعددها.
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خاتمة
بعد الغوص في هذا الموضوع الشائك ومحاولة اإلحاطة به سواء في شقه المتعلق بتشخيص ظاهرة
االستيالء على عقارات الغير ،أو بخصوص العوامل المنتجة لها والتدابير الكفيلة بالتصدي لها ،كشفنا ما
يعتري النظام العقاري من قصور على مستوى النصوص القانونية المؤطرة للمجال العقاري إضافة إلى
محدودية النجاعة القضائية ،ألسباب تعود إما لتكوين القضاة أو اعتمادهم على نصوص قانونية لم تعد
تساير متطلبات األمن العقاري ،مما مهد لهذه الظاهرة و ساعد على انتشارها وتفشيها بشكل سريع
ومتطور عبر اكتساب حق الملكية عن طريق القانون لكن بسوء نية وكل هذا راجع إلى قصور في القانون
نفسه .
وشهادة حق أن المشرع لم يقف مكتوف األيدي في مواجهة هذه الظاهرة بل سعى من خالل كل الوسائل
المتاحة الوقوف ِجدار ص ٍد لهذه الظاهرة ،غير أن هذه المحاوالت المحتشمة لم تتمكن من النيل منها ألنه
في األصل ال يمكن القضاء عليها بصفة نهائية طالما أن القانون ال يرقى إلى مستوى التنبؤ بالوسائل
والحاالت المستجدة في هذه الظاهرة  ،فكلما تطورت آليات مواجهتها تطورت بالمقابل الوسائل المستعملة
فيها ،وكشف الواقع عن تطور هذه الظاهرة فلم تعد مجرد محاوالت فردية بل أصبحت تحركات جماعية
منظمة على شكل مافيا مختصة في االستيالء ،وما ساهم في انتشارها تورط موظفون ومتدخلون في
المنظومة القضائية؛ المهنية واإلدارية ،أشخاص يتقنون رصد الثغرات القانونية والتجاوزات اإلدارية
تكمن مهمتهم في تيسير عملية االستيالء .
وخالل سعينا إلنجاز هذا العمل وجمع شتاته حاولنا ما أمكن الوقوف على إشكاالته واإلجابة عنها،
غير أن تشعب هذه الظاهرة وتعقدها لم يمكنا من اإلحاطة بها من كل جانب واكتفينا بالوقوف على بعض
من ذلك.
وفي األخير فإننا ال ندعي الصواب والكمال ونعترف بما قد يشوب بحثنا من خطأ أو قصور آملين الصفح
والعفو.
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