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 :ديمــــتق

عتباره مة فً شتى تجلٌاتها، بإب العقار دورا حٌوٌا فً تحقٌق التنمٌة المستداـٌلع    

نتجة كما ٌعتبر قاطرة للتنمٌة اإلقتصادٌة ساسٌة إلنجاز المشارٌع الماألٌة ـــرضاأل

ةــــجتماعٌواإل
1
.         

وأخر ؼٌر بٌن عقار محفظ  القابمة  زدواجٌةاإل لنظام العقاري المؽربً ال ٌضم فا     

لى ما هو أكثر تعقٌدا فٌشمل تنظٌمات أخرىمحفظ وإنما ٌتجاوز ذلك إ
2

من قبٌل أراضً  

و ما ؽابوي و أخٌرا األراضً الجماعٌة أمالك الدولة العامة و الخاصة، الملك الاألحباس، أ

كما  و األراضً العرشٌةعلٌها أراضً الجموع او أراضً الجماعات األصلٌة أٌطلق 

ٌصطلح علٌها فً تونس
3

وهً أراضً ترجع ملكٌتها إلى جماعات ساللٌة فً شكل قبابل  

نٌة ٌو روابط عرفٌة واجتماعٌة ودبٌنهم روابط عابلٌة أأو دواوٌر أو عشابر، قد ترتبط 

بحٌث أن استؽاللها ٌتم مبدبٌا بكٌفٌة  ،فٌها ؼٌر ممٌزة عن حقوق الجماعٌة األفرادوحقوق 

جماعٌة
4

 فٌما بٌنهم.نتفاع مع إمكانٌة حق اإل

و األصلٌة بأنها ري رحمه هللا الجماعات الساللٌة أوقد عرؾ األستاذ مأمون الكزب       

و فصابل وؼٌرها من العشابر األصلٌة التً تنتفع باألمالك الجماعٌة طبقا لألعراؾ القبابل أ

دات علٌها منذ القدٌم  استعماال واستؽالالامالتً اعت
5

مالك أ، وعالوة على ذلك تحتل 

الجماعات الساللٌة مكانة هامة ضمن تنوع و تعدد  الذي تعرفه البنٌة العقارٌة فً المؽرب، 

                                                           
إبراهٌم المعٌطً، " التحدٌد االداري ألراضً الجموع"، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون الخاص، جامعة محمد   1

 . 1، ص 2018.2017الخامس ، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً الرباط، السنة الجامعٌة 
بٌن الواقع واالفاق"، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً قانون القعود  محمد العاٌش صؽٌري، " أراضً الجماعات الساللٌة  2

 . 1، ص 2009.2008والعقار، جامعة محمد األول، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بوجدة، السنة الجامعٌة 
ة فً أشؽال الندوة الوطنٌة  محسن أموعسان، " االراضً الجماعٌة بالمجتمع الواحً وآفاق التنمٌة الترابٌة" مداخل  3

بالمركب الثقافً أوالد الحاج والكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة على التوالً، فً  2019ماي  5المنظمة ٌوم السبت 

 موضوع "تدبٌر اراضً الجماعات الساللٌة ورهان التنمٌة الترابٌة".
بمجلة الحقوق سلسلة األنظمة و المنازعات العقارٌة  محمد خٌري، "أراضً الجموع بٌن البقاء والزوال" مقال منشور 4

 . 59، ص2010اإلصدار األول، ٌناٌر 
مأمون الكزبري، " التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌة فً ضوء التشرٌع المؽربً"، شركة الهالل   5

 .136، ص 1987العربٌة، الرباط، الطبعة الثانٌة، 
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لٌة ، تتوجد فً جماعة سال 4631 ملٌون هكتارا، تستؽلها 15حٌث تبلػ مساحتها ما ٌقارب 

 إقلٌما وعمالة.  46

سم تحفٌظها فً إراضً الجماعٌة الصبؽة الجماعٌة إما عن طرٌق وتكتسب األ    

وإما عن طرٌق مسطرة تحدٌد أراضً  ،14.07الجماعة فً إطار قانون التحفٌظ العقاري 

جراءات المحددة فً الفصلٌن سوم المصادقة على التحدٌد وفق اإلالجموع واستصدار مر

داري لألراضً بالتحدٌد اإل ، وٌقصد1924فبراٌر  18الخامس والسادس من ظهٌر 

 500لى  ضبط حدود عقار ذي مساحة كبٌرة ال تقل عن الجماعٌة تلك العملٌة التً تهدؾ إ

ٌة أو هكتار بصفة قطعٌة، وهذا العقار المراد تحدٌده ٌكون تابعا حتما إما لجماعات أصل

لتصفٌة القانونٌة لى اعملٌة الوصول إدارة من وراء هذه الساللٌة أو للدولة وتهدؾ اإل

ؼتصاب والترامًاألؼٌار وحماٌتها من اإللمساحات شاسعة وذلك بتطهرها من حقوق 
6

 ،

 وتمٌزها عن أراضً الخواص.

هكتار؛ فً حٌن تقدر  3156284راضً الجماعٌة المحفظة بحوالً وتقدر نسبة األ     

ً هكتار، ملٌون ومابتراضً المحددة تحدٌدا نهابٌا ومصادقا علٌها بما ٌقارب  مساحة األ

راضً الساللٌة موضوع تحدٌد إداري ؼٌر مصادق علٌه بحوالً بالمقابل تقدر مساحة األ

هكتار 7297209
7
. 

داري بالمؽرب عدة مراحل، ففً مرحلة ما قبل الحماٌة قد عرفت عملٌة التحدٌد اإل      

ل المؽربٌة تعمد للفصل بابن، فقد كانت مختلؾ القمعروفة بالدقة التً هً علٌها األ لم تكون

لى الحدود الطبٌعٌة، أما بعد دخول الحماٌة الى المؽرب بٌن األراضً التابعة لقبٌلة وأخرى إ

راضً فها هو إٌجاد األعملت السلطات الفرنسٌة على إصدار مجموعة من القوانٌن كان هد

                                                           
نازعات أراضً الجموع بالمؽرب"، رسالة لنٌل دبلوم الماستر قانون المنازعات العمومٌة، محمد الحضراتً، " م   6

شعبة القانون العام، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بفاس، السنة الجامعٌة 

 .  71، ص 2008.2007
"، مداخلة 62-17ة أمالك الجماعات الساللٌة على ضوء مشروع القانون رقم أحمد الساخً، "الثابت والمتؽٌر فً حماٌ  7

بالمركب الثقافً أوالد الحاج والكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة  2019ماي  5فً أشؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌوم 

 على التوالً، فً موضوع "تدبٌر أراضً الجماعات الساللٌة ورهان التنمٌة الترابٌة".
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 1916ٌناٌر  3ستٌطان معمرٌها، وهكذا صدر الظهٌر الشرٌؾ المؤرخ فً الفالحٌة إل

 1924فبراٌر  18أتبع بظهٌر  ،المتعلق بالقانون الخاص لتحدٌد أمالك الدولة الخاصة

راضً الجماعٌةالمتعلق بتحدٌد األ
8

 . 

هتمام الشبه المفرط من وبالرؼم من األهمٌة التً تكتسٌها األراضً الساللٌة واإل        

لى إطرؾ المشرع فً عهد الحماٌة وبعده من طرؾ سلطة الوصاٌة إال أنه لم ٌتم التوصل 

نص قانونً واضح المعالم ٌحد من المنازعات التً تثار بشأنها
9

 وأمام هذا الوضع المتأزم 

إصدار مجموعة من المناشٌر والدورٌات لفض النزاعات المثارة بخصوص أراضً  تم

موعالج
10
. 

ستثمار الذي ٌعتبر الرفع ٌع اإلجوتلعب أراضً الجماعات الساللٌة دورا مهما فً تش      

جتماعٌة المستدامة، حٌث ٌعد ة لتحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة واإلمن حجمه أداة أساسٌ

عتبار أن تأثٌراته ، على إفً الدول النامٌةستثمار العنصر القادر على الدفع بعجلة التنمٌة اإل

جتماعً طار التأسٌسً اإلقتصادي واإلباطه الوثٌق باإلقتصادٌة، وارتاإل نشطةعلى األ

للدول ٌجعل منه الوحٌد القادر على خلق مسلسل تؽٌر الهٌكلً لتنمٌة مستدامة، عالوة على 

 المشاكل التً تواجهها. 

 أهمٌة الموضوع:

الذي هو قٌد  ة"ــدٌد أراضً الجموع وعالقتها بالتنمٌــ"مسطرة تحإن موضوع     

راضً الجماعٌة من ته فً الوقوؾ على مسطرة تحدٌد األالدراسة والتحلٌل تتجلى أهمٌ

قتصاد المحلً والوطنً ذا الرصٌد العقاري فً النهوض باإلأخرى أهمٌة ه جهة جهة، ومن

ً تعترض ذلك، بما هً أزمة التعلى حد سواء بصرؾ النظر عن العراقٌل والمشاكل 

                                                           
 المتعلق بتحدٌد األراضً الجماعٌة كما وقع تعدٌله وتؽٌٌره. 1924فبراٌر  18ظهٌر   8
 . 12محمد الحضراتً، "منازعات أراضً الجموع بالمؽرب"،  ص   9

رحمة أطرٌطاح، " أراضً الجموع بٌن سلطتً الوصاٌة والقضاء"، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً قانون المنازعات   10

العمومٌة، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ظهر المهراز بفاس، السنة 

 . 56، ص 2012.2011الجامعٌة
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الصراعات شبه الٌومٌة التعامل بالعقار الساللً إضافة الى تزاٌد سخط ذوي وطنٌة بفعل 

راضً الساللٌة والتوزٌع ؼٌر العادل لهذه الثروة لحقوق وأبناؤهم على ظاهرة نهب األا

 ستفادة ومن لٌس لهم الحق فً ذلك. همة بٌن من لهم الحق فً اإلالم

 ختٌار الموضوع: دواعً ا

أراضً الجموع وعالقتها بالتنمٌة" الموضوع "مسطرة تحدٌد  إن دواعً اختٌار هذا    

نون الخاص ٌرجع باألساس الى عدة كموضوع لنٌل شهادة اإلجازة األساسٌة فً القا

 عتبارات: ا

على هذا البحث والذي ساعدنا فً  المشرؾإقتراح أستاذنا الفاضل ٌونس الحكٌم أوال: 

جتماعً خاصة واإلقتصادي على المستوى اإللمكانته المرموقة ختٌار هذا الموضوع نظرا ا

 فً هذه الظرفٌة.

ثانٌا: رؼبة منا فً إٌضاح لعموم الناس بشكل عام والساللٌن والساللٌات بشكل خاص 

فً  1924الجماعٌة المنصوص علٌها فً ظهٌر  لألراضًداري إلأهمٌة عملٌة التحدٌد ا

ترامً والسطو لعقارٌة من كل أشكال الحماٌة الملكٌة العقارٌة الساللٌة من أطماع اللوبٌات ا

 ستٌالء.واإل

قتصاد قاري الساللً وحجم تأثٌره على اإلثالثا: كشؾ النقاب عن أسباب المشكل الع

 الوطنً بصفة عامة والمحلً بصفة خاصة.

رابعا: إضافة الى أهمٌة الرصٌد العقاري الجماعً فً ترجمة السٌاسات العمومٌة للدولة 

ة مخطط المؽرب الذي أعطى العاهل المؽربً محمد السادس على أرض الواقع خاص

 .2008إنطالقته فً 

راضً رفً العقاري بصفة عامة وموضوع األخامسا: رؼبتنا فً إؼناء الرصٌد المع

 الجماعٌة بصفة خاصة.



ةــد أراضي الجمىع وعالقتها بالتنميــرة تحديــمسط  

 

 

6 

 إشكالٌة الموضوع:

لكً ٌتسنى لنا دراسة موضوع "مسطرة تحدٌد أراضً الجموع وعالقتها بالتنمٌة"،     

نستطٌع من خالله الوقوؾ على أهمٌة الموضوع والذي ٌتمثل البد من طرح إشكال ربٌسً 

 فً ما ٌلً:

   ة ؟ــدٌد أراضً الجموع ومدى عالقتها بالتنمٌــكٌف نظم المشرع المغربً مسطرة تح 

 شكالٌة الربٌسٌة مجموعة من التساؤالت الفرعٌة نجملها فً ما ٌلً: وتتفرع عن اإل

 راضً الجموع ؟ ماهً خصوصٌات مسطرة تحدٌد أ -

 ماهً الجهات المختصة بفض النزاعات المرتبطة بأراضً الجموع ؟ -

 جتماعٌة ؟راضً الجموع فً تحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة واإلإلى حد ما تساهم أ -

 اهات تحقٌق التنمٌة ؟ماهً عوائق وإكر -

 فاقها المستقبلٌة ؟  ماهً آ -

ٌقتضً كل بحث قانونً إتباع منهج معٌن ٌعتمد علٌه الباحث عند دراسته ألي     

المثارة من طرؾ لى اإلجابة عن اإلشكالٌات ضوع وذلك  بهدؾ سلك طرٌق ٌؤدي به إمو

 مشكلة البحث.

لقد إعتمدنا على تعددٌة منهجٌة، حٌث إعتمدنا تارة على المنهج التحلٌلً لكً نستطٌع من  

خالله تحلٌل النصوص القانونٌة ذات صلة بالموضوع محل الدراسة بؽٌة إسقاطها على 

ى قدرتها على مواكبة التطورات اإلقتصادٌة الواقع العقاري الساللً من أجل إبراز مد

ة للبالد، تارة أخرى على المنهج الوصفً الذي سنعمل من خالله على جتماعٌة والسٌاسٌواإل

جابة على تخالص الدالالت والنتابج بؽرض اإلجمع الحقابق وتحلٌلها وتفسٌرها لإلس

راضً الجماعٌة لمنهج على وصؾ استؽالل وتدبٌر األإشكالٌة البحث وبالتالً ساعدنا هذا ا

 ومشاكلها وصفا عمٌقا.
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منهج التارٌخً الذي ساعدنا على رصد الكرونولوجٌة التارٌخٌة لنظام فضال عن إعتماد ال

لى المنهج المقارن الذي سنعمل من خالله على مقارنة بٌن إ باإلضافةالتعاونٌات بالمؽرب، 

 التً صادقت علٌها الحكومةالساللٌة ومشارٌع قوانٌن  لألراضًالنصوص القدٌمة المنظمة 

فً إطار الظهٌر المنظم للوصاٌة والجزاء فً إطار عالوة على المقارنة بٌن الجزاء 

 . مجموعات القانون الجنابً

لى أن هذا الموضوع الذي نحن بصدد معالجته قد إعترضتنا بشأنه جملة وٌنبؽً التنبٌه إ

 من المعوقات والصعوبات التً ٌمكن إجملها فً شقٌن: 

مؤطرة لألراضً الجموع ول: تشتت النصوص القانونٌة والدورٌات والمناشٌر الالشق األ

وتعددها، ناهٌك عن تباٌن وإختالؾ االجتهادات القضابٌة الصادرة فً مجال منازعات 

أراضً الجموع من محكمة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى حسب مالبسات  وقرابن كل 

 قضٌة على حدة.

الٌته الشق الثانً: صعوبة الموضوع لإلرتباطه بحقول معرفٌة متعددة فضال عن كثرة إشك

 وتعدد وجهة نظر المختصٌن بشأنه. 

اإلشكاالت التً ٌطرحها هذا الموضوع إرتأٌنا تقسٌمه إلى فصلٌن عن فً سبٌل بحث 

 إثنٌن على الشكل التالً: 

 الفصل األول: اإلطار التشرٌعً لمسطرة تحدٌد أراضً الجموع

 فاقها المستقبلٌةراضً الجموع وعالقتها بالتنمٌة وآالفصل الثانً: أ
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راظٍ اإلغار انرشرَؼٍ نًسطرج ذحذَذ أ :ولانفصم األ

 انجًىع

ن المشرع وبالرؼم من أ ،راضً الجماعات الساللٌةفً ظل األهمٌة التً تكتسٌها أ      

رضة للترامً علٌها من طرؾ فقد بقٌت ع ،المؽربً وضع عدة ظهابر لحماٌتها وصٌانتها

و من طرؾ الجماعات المجاورةأ ،ؼٌاراأل
11
.                                                         

مر فإن األ ،ولحماٌة هده االراضً والمحافظة على حقوق الجماعات بشكل فعال وناجع

وذلك لن ٌتأتى إال بإتباع جملة من  ٌستدعً تعٌٌن حدودها وضبط  وضعٌتها القانونٌة

 .(المبحث االول) داري اإلجراءات اإلدارٌة تتمثل فً التحدٌد اإل

المتعلق بتنظٌم الوصاٌة اإلدارٌة  1919 ابرٌل 27لى مقتضٌات ظهٌر بالرجوع إ      

مالك الجماعٌة وتفوٌتها كما وقع تؽٌٌره وتتمٌمهعلى الجماعات وضبط شؤون األ
12

نجد ،

الجهة المختصة للبت فً المنازعات مقتضٌات الفصل الرابع منه لم تحدد بشكل دقٌق 

بٌن جماعة النواب أو الجماعة النٌابٌة ومجلس الوصاٌة من ،أراضً الجموع المثارة بشأن

 .جهة وبٌن المحاكم على اختالؾ أنواعها من جهة أخرى

حاولة من السلطة الوصٌة فً رفع هذا اللبس والؽموض تم إصدار منشور وفً م     

1962مارس 12بتارٌخ  8/62وزٌر العدل عدد وزاري مشترك بٌن وزٌر الداخلٌة و
13
.           

ومنه فالمنشور المذكور حاول قدر اإلمكان أن ٌرسم الحدود الفاصلة بٌن المنازعات التً 

تدخل فً اختصاص جماعة النواب ومجلس الوصاٌة والتً ٌرجع أمر البت فٌها للقضاء 

)المبحث تً تدخل ضمن اختصاص القضاءوسنقتصر فً هذه الدراسة على المنازعات ال

 .الثانً (

                                                           
دراسة على ضوء -"أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً واشكاالت الواقع،ًمحمد بلحاج الفحص  11

 .231ص، 2016 ،الرباط ،"، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌعالقانون والفقه والقضاء 
عة والنشر  ،دار العلم للطبا2012،"الدلٌل العملً فً تدبٌر اراضً الجموع" ،الطبعة الثانٌةمحمود شوراق  12

  .55والتوزٌع،ص
 . 14ص منازعات أراضً الجموع بالمؽرب"، ، "محمد الحضراتً 13
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 راظٍ انجًىعارَح نًسطرج ذحذَذ أدول: انًرحهح اإلاأل انًثحث

 إلى داري ألراضً الجماعات الساللٌة، تلك العملٌة التً تهدؾٌقصد بالتحدٌد اإل      

ضبط الحالة المادٌة والقانونٌة لعقار ٌعود للجماعات الساللٌة
14

والذي ٌكون ؼالبا ذو  

مساحة كبٌرة
15
. 

تها التشرٌعٌة ضمن ظهٌر داري للملك الجماعً مرجعٌاإلتجد مسطرة التحدٌد و      

مالك الجماعٌةاألالمتعلق بتحدٌد  1924فبراٌر 18
16

ول على والذي ٌنص فً فصله األ

ماٌلً : "إن العقارات المظنون أنها مشتركة بٌن القبابل ٌمكن مباشرة تحدٌدها بقصد تعٌٌن 

ا الشرعٌة القانونٌة وذلك بطلب من صورتها ومشتمالتها من الوجهة المادٌة وتقرٌر حالته

            ". ما ذكرستشارة القانونٌة معها فً شأن جماعات وبعد اإلالمكلؾ بالوالٌة على ال

دارٌة التً تمر منها مسطرة تحدٌد االمالك عن المراحل واإلجراءات اإلوللحدٌث 

شهار المتعلق د واإلطلبٌن نتناول فً األول إعدالى ملجماعٌة فإننا سنقسم هذا المبحث إا

 .، وفً الثانً التحدٌد المٌدانً وآلٌة التعرضبعملٌة التحدٌد

 

 

 

 

                                                           
عبد القادر بوبكري، " التعرض على مسطرة التحدٌد اإلداري ألراضً الجماعات الساللٌة: إشكاالته القانونٌة  14

، فً موضوع "االمن العقاري " 2016نونبر 26و 25والعملٌة"، مداخلة فً أشؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً 

 . 30، ص 26المنشورة بدفاتر محكمة النقض، عدد 
، راجع هذه 85 %أراضً الجموع حوالً ملٌون هكتار، تمثل األراضً الرعوٌة منها نسبة تفوقتبلػ مساحة   15

االحصابٌات: التقرٌر التركٌبً حول قطاع العقار بالمؽرب بمناسبة انطالق أشؽال المناظرة الوطنٌة حول موضوع: 

 . 8،9، ص،2015دجنبر 9و 8رات ٌومً "السٌاسة العقارٌة للدولة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بالصخٌ
أبرٌل  23و 22وفاء جوهر، " التحدٌد اإلداري ألراضً الجموع"، مداخلة فً أشؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً   16

، 2018، فً موضوع أراضً الجموع  وسؤال الحكامة والتنمٌة الترابٌة، مطبعة المعارؾ الجدٌدة بالرباط، طبعة 2016

 . 106ص 
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 دارٌانًطهة االول : إػذاد واإلشهار انًرؼهك تؼًهُح انرحذَذ اإل

ً تتمثل فً إعداد ملؾ التحدٌد جراءات والتمجموعة من اإل وتشتمل هذه المرحلة      

 .)الفقرة الثانٌة (إشهار عملٌة التحدٌد ولى (،)الفقرة األداري اإل

 ونً : إػذاد يهف انرحذَذ االدارٌانفمرج األ

الجماعات الساللٌة إما بقرار من سلطة الوصاٌة ٌوقعه  ألمالكداري ٌتم التحدٌد اإل      

تقوم بمقتضاه بإعداد التحدٌد االداري، ومشروع مرسوم ٌؤذن بموجبهما  ،وزٌر الداخلٌة

بإجراء عملٌة التحدٌد
17

، وإما بطلب من الجماعة النٌابٌة بالتعاون مع السلطة بإعداد ملؾ 

التحدٌد ٌشتمل تصمٌم مختصر لألراضً المراد تحدٌدها معزز بتقرٌر من للسلطة المحلٌة 

رض وطبٌعتها وحدودها ومساحتها عن موقع األتضمن بٌانات ومعلومات وبطاقة ت

والجماعة المالكة
18

ٌح صحٌح من الجماعة التً تطلب ، كما ٌشتمل الملؾ على تصر

التحدٌد مذٌل بإمضاء نابب أو عدة نواب، وٌضم كذلك رأي كل من مدٌرٌة أمالك الدولة 

 المٌاه والؽابات. وإدارة

داد ملؾ أخر ٌتضمن سلطة الوصاٌة التً تقوم بإع إلى ذلك، ٌرسل الملؾوبعد       

سم الذي ٌعرؾ به حدودها واإلرض موضوع التحدٌد تتمثل فً موقعها ومعلومات عن األ

 المشتركة بٌن القبابل الجماعٌة ًضارمثال األالعقار الجماعً قصد فرزه عن ؼٌره 

ة والتحمالت "، وأسماء المجاورٌن لألرض والحقوق العٌنٌ"إزالن تعرؾ ببإملشٌل 

العقارٌة المترتبة علٌه
19

، المتمثلة فً وزارة الداخلٌة بمقتضى الفصل الثالث من ظهٌر 

، 1956ٌولٌوز 28الموافق ل  1335ذي الحجة  10المعدل بظهٌر  1919أبرٌل 27

 تخاذ القرار.لٌه أن ٌستشٌر مجلس الوصاٌة قبل إالذي ٌتعٌن ع

                                                           
 . 19اهٌم المعٌطً، "التحدٌد االداري ألراضً الجموع "، ص إبر  17
 .72وفاء جوهر، "التحدٌد اإلداري ألراضً الجموع "، ص   18
حسن فتوخ،" إشكاالت تحفٌظ أراضً الجموع من خالل االجتهاد القضابً"، مقال منشور فً مؽرب القانون   19

.comwww.maroclaw  26/01/2019تم الولوج إلٌه ٌوم . 

http://www.maroclaw.com/
http://www.maroclaw.com/
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ول" ربٌس الحكومة حالٌا"األلى الوزٌر إٌقدم الملؾ بعد ذلك و      
20

، ٌتضمن كافة 

سم الذي واإلالمعلومات المتعلقة بالجماعات الساللٌة المالكة والعقار المقصود تحدٌده 

ٌشتهر به وحدوده وما ٌدخل فٌه من مرافق وحقوق، لكن لمباشرة هذه المسطرة ٌجب أن 

رض ن مساحة األد أوال، وثانٌا أن تكوموضوع التحدٌ تثبت الصفة الجماعٌة لألرض

لى البعضكتار أو تصل إلٌها بعد ضم بعضها إه 500تتجاوز 
21

ٌمٌز عملٌة  ، وهذا ما

المنصوص ٌة تحدٌد أمالك الدولة الخاصة الجماعٌة عن عمل لألراضًداري تحدٌد اإل

هكتار  500راضً التً تقل مساحتها عن ، لتبقى األ1916ٌناٌر 3صلب ظهٌر  ًعلٌها ف

 خاضعة

رمضان  9العادٌة المنصوص علٌها فً ظهٌر التحفٌظ العقاري الصادر بتارٌخ للمسطرة 

14-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  1913ؼشت  12الموافق ل  1331
22

، وبالتالً 

ساللٌة الراؼبة فً التحدٌد من فإن إعمال هذه القواعد ٌجرد بشكل أو بأخر الجماعة ال

 داري.اإلالتحدٌد مسطرة متٌازات التً توفرها اإل

وبعد دراسة المطلب من طرؾ الحكومة والموافقة علٌه تصدر مرسوما ٌأذن       

التنصٌص علٌه فً ظهٌر  ما تمبالتحدٌد وٌعٌن على وجه الدقة تارٌخ إفتتاحها وهذا 

: " ٌصدر قرار وزاري فً ما ٌلًفبراٌر أكثر تدقٌق الفصل الثالث منه والذي جاء فٌه 18

عمال التحدٌد وذلك فٌما ٌرجع لكل عقار ولكل مجموع عقارات على تعٌٌن تارٌخ إفتتاح أ

 ملك قبٌلة أو فصٌلة معرفة أو ممٌزة عن ؼٌرها.

على مطلب من طرؾ مدٌر األمور األهلٌة تبٌن فٌه  فٌصدر بناءأما القرار المذكور       

بٌان فقط اللكل عقار اسم القبٌلة أو الفصٌلة التً تملكه وٌعٌٌن فٌه على سبٌل االشارة و

راضً الداخلٌة فٌه، سم المجاورٌن، قطع األمعروؾ به وإسم الموقع العقار وحدوده واإل

 عند اقتضاء التحمالت والحقوق العٌنٌة التً ٌظهر بأنها مترتبة علٌه..........".

                                                           
 .  72محمد الحضراتً، منازعات أراضً الجموع بالمؽرب"، ص   20
 . 107وفاء جوهر، "التحدٌد اإلداري ألرضً الجموع"، ص:  21
، مطبعة المعارؾ الجدٌدة الرباط، ص 2012محمد مومن: "معٌقات اإلستثمار فً أراضً الجموع "، الطبعة الثانٌة   22

 .92، 91ص: 
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 شهار انًرؼهك تؼًهُح انرحذَذانفمرج انثانُح: اإل

تؽٌٌره بظهٌر  وقع كما 1924فبراٌر 18ظهٌراستنادا لمقتضٌات الفصل الرابع من       

على أنه ٌتم نشر مطلب الجماعة الساللٌة  1942شتنبر13ثم ظهٌر  1937أكتوبر 19

ٌة قبل وقوعه بشهر بشأن التحدٌد وكذلك المرسوم الذي ٌأذن بهذه العملٌة بالجرٌدة الرسم

تمكن العموم من  األماكن التً واحد زٌادة على نشر مطلب الجماعة ومرسوم الموافقة فً

طالع علٌهااإل
23
. 

طرق، أولها النشر فً الجرٌدة وعلٌه فإشهار عملٌة التحدٌد ٌتم من خالل ثالث        

الرسمٌة باعتباره أقوى وسٌلة لإلشهار
24

، ألنه موجه لعموم الناس ولٌس لشخص ذاته. 

طالع العموم ا الشأن هو مدى فعالٌة ونجاعة اإلعالن إلوالسؤال الذي ٌطرح نفسه فً هذ

على عملٌة التحدٌد ودورها فً مواجهة الؽٌر بقرٌنة العلم بهذه العملٌة ؟ فمن الناحٌة 

راضً الموجودة فً العالم القروي ى أن أؼلب عملٌات التحدٌد تهم األقعٌة نرالعملٌة الوا

ال تتوفر حتى ذات مساحات شاسعة ٌقطنها سكان فً شكل دواوٌر ومنازل فردٌة متفرقة 

لطرق والمسالك للوصول إلٌها بسهولةعلى ا
25

، وٌرى أحد الباحثٌن أن أؼلب المواطنٌن 

ال ٌطلعون على الجرٌدة الرسمٌة ولٌس لها أٌة أهمٌة بالنسبة إلٌهم، وكان على المشرع 

خرىمؽربً إلؽاء هذه الوسٌلة واإلقتصار على مراحل اإلشهار األال
26

وبالتالً فالنشر فً 

منه باعتبارها وسٌلة قانونٌة هداؾ المتوخاة را على تحقٌق األالرسمٌة ٌبقى قاصالجرٌدة 

شكلٌة أكثر منها إعالمٌة، عل اعتبار أن معظم قاطنً هذه المناطق أمٌون، حٌث تثار 

                                                           

 المحاكم التً ٌوجد العقار بدابرتها.-هذه االماكن ٌمكن حصرها فً:   23 

 إدارة المحافظة على االمالك العقارٌة التابع لنفوذها العقار.-
 إدارة المٌاه والؽابات. -
 مقر العمالة والمراكز التابعة لها التً ٌوجد العقار بدابراتها. -
 مراكز السلطة المحلٌة المجاورة. -
 مقر المراقبة على  االمالك المخزنٌة الموجود فٌها العقار. -
 إدارة الشؤون الشرٌفة. -

 . 1912تم إحداث الجرٌدة الرسمٌة فً فاتح نونبر   24
 .351محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص    25
"، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، وجدة،  14-07وفق مستجدات القانون  -إدرٌس الفاخوري، " نظام التحفٌظ العقاري  26

 .42، ص،2015
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تتوفر حتى ببعض المدن إشكالٌة إمكانٌة اطالعهم على الجرٌدة الرسمٌة التً ال
27

وثانٌها 

فبراٌر 18فً الفصل الرابع من ظهٌر  ةوالمحدد ماكن المخصصة لذلكالتعلٌق فً اإل

تتم شهار هً المناداة " البراح " هً طرٌقة تقلٌدٌة ثالث طرق تحقٌق عملٌة اإلو ،1924

ٌام المناسبة لذلك فً القرى لساعات واألأثناء الشهر المذكور، وذلك لعدة مرات فً ا

فً النفوذ الترابً للعمالة ةسواق الموجودواأل
28

مخصصة إلشهار ال. وتبقى هذه الطرق 

 اعتمادعملٌة التحدٌد ذات أثر نسبً مما ٌستوجب معه إعادة النظر فٌها وذلك من خالل 

الكتابً مقابل وصل لكل المعنٌٌن بأمر التحدٌد، مع إلزامٌة تمدٌد المدة  ستدعاءاإلطرٌقة 

 األراضً التً تخضع لعملٌة التحدٌد اإلداري. لشاسعةالمخصصة لإلشهار نظرا 

فبراٌر  18وٌترتب على نشر مرسوم التحدٌد بمنطوق الفصل الثالث من ظهٌر       

راضً داخلة فً الدابرة الجارٌة فٌها أعمال منع عقد أي رسم ٌتعلق بتفوٌت أ 1924

تصرؾ، وذلك من تارٌخ هذا القرار بالملكٌة أو المتعلق بال التحدٌد سواء فً الشق المتعلق

ستثناء الحاالت المنصوص علٌها ادقة على التحدٌد، بإالقاضً بالمصالقرار لى حٌن نشر إ

ٌجب  ، وإال كان هذا العقد باطال حتى فٌما بٌن المتعاقدٌن، ؼٌر أن ما1919أبرٌل 27فً 

أعمال التحدٌد اإلداري لألراضً الجماعٌة ال  افتتاحالوقوؾ عنه هو أن نشر مرسوم 

ماعً  تجري بشأنه مسطرة ٌترتب عنه عدم جواز تقدٌم مطلب التحفٌظ بخصوص عقار ج

التحدٌد اإلداري، وذلك بخالؾ ما نص علٌه المشرع فً مسطرة تحدٌد األراضً العابد 

ملكٌتها للدولة
29

ٌناٌر  3، وهذا ما نصت علٌه الفقرة الثانٌة من الفصل الثالث من ظهٌر 

العقار د به تسجٌل ص"........ وال ٌقبل فً خالل هذه المدة المذكورة أي مطلب ٌق1916

 إال ٌكون ذلك على وجه التعرض ألعمال التحدٌد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس".

                                                           
 . 73ص ، ؽرب"محمد الحضراتً، "منازعات أراضً الجموع بالم  27
ثم ظهٌر  1937أكتوبر 19موافق ل  1356شعبان 13)وقع تؽٌٌره بظهٌر 1924فبراٌر 18الفصل الرابع من ظهٌر   28

 (1942شتنبر  13موافق ل  1361رمضان 14
 .112وفاء جوهر، "التحدٌد اإلداري ألراضً الجموع"،  ص  29
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على ما ٌلً:" تصدر المصادقة  1924فبراٌر  18وٌنص الفصل الثامن من ظهٌر       

 طالعاإلبعد  إالالقرار المذكور  ٌتخذبقرار وزاري ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة ؼٌر أنه ال 

 محافظ على األمالك العقارٌة وٌثبت فٌها األمور التالٌة وهً:على شهادة ٌسلمها ال

 أوال: أنه لم تقٌد أٌة قطعة كانت داخلة دابرة األرض المشار إلٌها فً القرار المذكور.

ثانٌا: أنه لم ٌقع اعتراض ما ٌتعلق بتحدٌد األرض المشار إلٌها فً القرار المتحدث عنه 

حسب الشروط وفً اآلجال المعنٌة فً الفصل  ولم ٌودع بسبب ذلك  مطلب فً التقٌٌد

 أعاله". السادس

هما مانعان ٌحوالن دون  وٌستشؾ من هذا الفصل أن تحفٌظ العقار أو وجود مطلب بشأنه

 المصادقة على التحدٌد اإلداري له.إمكانٌة 
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 نُح انرؼرضًطهة انثانٍ: انرحذَذ انًُذانٍ وآان

، لكن )الفقرة األولى(لى عملٌة التحدٌد المٌدانً مدة اإلشهار ننتقل عملٌا إ نتهاءإبعد       

هذه العملٌة قد تمس األفراد الذٌن قد تكون لهم حقوق عٌنٌة على هذا العقار سواء تعلق 

األمر بحق الملكٌة أو الحقوق العٌنٌة المتفرعة عنه، وذلك ما ٌقتضً  صون هذه الحقوق 

مسطرة التحدٌد وذلك عن  لاألفراد من اإلعالن عن ادعاءاتهم خالمن خالل تمكٌن هؤالء 

 ) الفقرة الثانٌة(.لٌة التعرضطرٌق آ

 ونً: انرحذَذ انًُذانٍانفمرج األ

داري ألراضً الجماعات الساللٌة حسب الفصل الثانً من تباشر عملٌة التحدٌد اإل      

بواسطة لجنة خاصة 1924فبراٌر18ظهٌر 
30

المعلن عن إجراء عملٌة فً التارٌخ 

 التحدٌد.

فإما أن  وعند حلول التارٌخ المعلن علٌه لمباشرة عملٌة التحدٌد فإننا أمام فرضتٌن:      

عالن عن التحدٌد المذكور لم تحترم، فهنا ٌتم تأجٌل إجراءات التحدٌد تكون إجراءات اإل

واحترام أجلها وهو  شهارعن شهر لكً ٌتم احترام مسطرة اإل الى موعد الحق تزٌد مدته

الن قد احترمت، وهنا ٌتم الشهر السابق على عملٌة التحدٌد، وإما أن تكون مسطرة اإلع

وهً إجراء التحدٌد الخاص بالعقارلى المرحلة الموالٌة المرور إ
31
. 

                                                           
 تتركب هذه الجنة من االتً ذكرهم:  30

 بالوالٌة على الجماعات الساللٌة؛وكٌل عن المكلؾ 
 نابب عن حكومة المراقبة ؛

 نابب عن الجماعة أو الجماعات المعنٌة؛ 
 العامل؛

 مهندس المساح؛
 وعند االقتضاء: نابب اإلدارة العامة لألشؽال العمومٌة )وزارة التجهٌز(؛

 مترجم؛ عدالن.
 . 24، 23إبراهٌم المعٌطً، " التحدٌد اإلداري ألرضً الجموع"،  ص   31
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لمجموع أعضاء هذه اللجنة ٌتبٌن أن المشرع مزج  ومن خالل تحلٌل البنٌة الوظٌفٌة       

خرون لهم ، وأ-القابد وممثل وزارة الداخلٌة -إداري  لهم تكوٌن فٌها بٌن أشخاص

-العدالن -دٌنً ، وفبة ثالثة لها طابع-المهندس المساح-تخصص تقنً
32
. 

الباحثٌن وٌرى بعض     
33

داري، مما ٌجعل هذه اللجنة ٌؽلب علٌها الطابع اإلأن تشكٌلة  

التخوؾ قابما ومشروعا حاول إدخال عقارات ؼٌر جماعٌة فً وعاء التحدٌد، وتبعا لذلك 

أطراؾ محاٌدة فً تشكٌلة لجنة التحدٌد كما هو الشأن بالنسبة للجنة  إدخال اقترحوا

المختلطة لضم االراضً المنصوص علٌها فً الفصلٌن االول والثانً من المرسوم رقم 

راضً حٌث الصادر لتطبٌق ظهٌر ضم األ 1967ز ٌولٌو25ؤرخ فً الم2.62.240

الجهوي  تضم هذه اللجنة فً عضوٌتها قاض ومحافظ عقاري أو من ٌمثله وممثل المكتب

لالستثمار الفالحً وممثل المصلحة الطبوؼرافٌة وممثل وزارة االشؽال العمومٌة ورؤساء 

  أو فالحٌن معٌنٌن من المجالس  حة، وفالالجماعات الترابٌة المعنٌة وممثل الؽرفة الفالحٌ

 .الجماعٌة

وتشرع لجنة تحدٌد أمالك الجماعات الساللٌة طبقا لمقتضٌات الفصل الخامس     
34

من  

فً الساعة  داري فً مباشرة عملها بأن تنتقلالمتعلق بالتحدٌد اإل 1924فبراٌر 18ظهٌر 

لى عٌن إالمحددة، والتارٌخ المعلن علٌه، والمكان المبٌن فً االعالنات المشار إلٌها سابقا 

نصاب وعالمات الحدود فٌها المكان، وتقوم بمعاٌنة األماكن المقصود تحدٌدها ووضع األ

ل طبقا للقواعد الجاري بها العمل، وتتخذ جمٌع الوسابل التً من شأنها إعالم الناس بوصو

اللجنة، واالستماع إلى كل المتدخلٌن على أنه وأثناء العملٌة المٌدانٌة ٌمكن لكل من له 

الصفة بالتعرض على الحدود أو إحدى الحقوق المترتبة على العقار موضوع التحدٌد تقدٌم 

 تعرض بعٌن المكان.

                                                           
على ضوء وثابق الحوار الوطنً حول  -العربً محمد مٌاد، " تامالت فً القانون المنظم للجماعات الساللٌة   32

 . 36، ص 2014األراضً الجماعٌة"، مطبعة االمٌنة، الرباط، 
 . 144الجموع"،  ص  وفاء جوهر، " التحدٌد اإلداري ألراضً  33
نص الفصل الخامس من الظهٌر المذكور على ما ٌلً: " تباشر اللجنة المذكورة فً الٌوم واساعة والمكان المبٌنة فً   34

االعالنات المشار إلٌها معاٌنة األماكن ووضع عالمات الحدود فٌها، وتتخدد جمٌع الوسابل كً ٌضع فً نفس األرض 
 م بوصول اللجنة.....". المراد تحدٌدها إعالم العمو
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بتحرٌر محضر من طرؾ أعضاء اللجنة المكلفة بالتحدٌد ٌتضمن وتختم العملٌة     

 التالٌة: البٌانات 

 أسماء وصفة أعضاء اللجنة المكلفة بالتحدٌد. -

 التارٌخ الكامل الذي تمت فٌه العملٌة. -

 الحقوق العٌنٌة المترتبة على العقار لفابدة المجاورٌن. -

التعرضات التً تم قبولها من طرؾ اللجنة بعٌن المكان -
35
. 

ى بٌانات تشتمل وصؾ خرى علبالبحة تحتوي هً األ كما ٌتم إرفاق محضر التحدٌد      

العقار وموقع االنصاب المؽروسة والحدود الموضوعة بها واتجاهاته والمساحة الفاصلة 

بٌن كل واحد منها بدقة وعناٌة لتسهٌل العثور علٌها والتعرؾ على حدودها
36

، وٌسجل فً 

حتى ال ٌتراجع أي من ن المكان هذا المحضر جمٌع الوقابع والحوادث التً تمت بعٌ

تفاق المبرم بٌنهما والذي تم التوصل إلٌه أمام اللجنةعن اإلطراؾ المعنٌة األ
37
. 

دارٌة المشتركة من انجاز عملها تقوم بإٌداع محضر التحدٌد وبعد إنتهاء اللجنة اإل       

العقارٌة مرفقا بخرٌطة العقار لدى السلطة المحلٌة المعنٌة وٌودع مثل ذلك لدى المحافظة 

لعقار بدابرة نفوذهاالتً ٌقع ا
38

وبعد ذلك تتم مباشرة عملٌة االشهار الثانٌة من أجل تمكٌن 

من له مصلحة إلبداء الرأي والمالحظات واالحتجاجات وذلك عن طرٌق ألٌة التعرض 

 وهو ما سنتناوله فً الفقرة الثانٌة.

                                                           
زكرٌاء السعلٌتً ، " الحماٌة المقررة لألراضً الساللٌة بٌن النص التشرٌعً والعمل القضابً "، رسالة لنٌل دبلوم   35

الماستر فً قانون العقود والعقار، شعبة القانون الخاص، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بوجدة، جامعة 

 . 51، ص 2012/2013السنة الجامعٌة محمد االول، 
 . 24إبراهٌم المعٌطً، "التحدٌد اإلداري ألراضً الجموع"، ص   36
 . 73محمد الحضراتً، " منازعات اراضً الجموع بالمؽرب"،  ص   37
 . 47محمود شوراق، " الدلٌل العملً فً تدبٌر اراضً الجموع"، ص   38
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 نُح انرؼرضآ انثانُح: انفمرج

التحدٌد العقار معٌن من شأنها إذا ما سارت الى نهاٌتها بشكل إن مباشرة إجراءات        

داري، وبالتالً نصٌر أمام ؤدي الى المصادقة على التحدٌد اإلطبٌعً وبدون منازعة أن ت

مور ال تسٌر دابما بهذه السهولة والبساطةابً ؼٌر قابل ألي طعن، ؼٌر أن األقرار نه
39

 ،

بحقوقه على العقار موضوع التحدٌد إما بشكل  ألن البعض قد ٌرى أن عملٌة التحدٌد مست

كلً أو جزبً أو بخصوص الحدود، لحفظ حقوق هؤالء فقد أعطاهم المشرع صالحٌة 

 .التعرض

حد من الؽٌر ضد طالب التحفٌظ بمقتضاه ٌنازع دعاء ٌتقدم به أؼوٌعنى به        

الحدود، أو المتعرض فً أصل حق ملكٌة طالب التحفٌظ أو فً مدى هذا الحق أو فً 

ٌطالب بحق عٌنً مترتب له على هذا العقار وٌنكره علٌه طالب التحفٌظ الذي لم ٌشٌر إلٌه 

فً مطلبه
40
. 

فبراٌر 18ن المشرع بمنطوق الفصل الخامس من ظهٌر لى أوتجدر اإلشارة إ       

إما  تقدٌم تعرضه ، أعطى لكل من ٌدعً حق على العقار موضوع التحدٌد اإلداري1924

اللجنة التً تقوم بعملٌة التحدٌد نفسها بعٌن المكان قصد تسجٌل تعرضه فً محضر أمام 

التحدٌد، وإما أن ٌتعرض أمام السلطة المحلٌة
41
. 

وبالرؼم من صراحة هذا النص فإن بعض القضاء لم ٌعمله إعماال صحٌحا، فقد       

اعتبرت محكمة االستبناؾ بأكادٌر أن التعرض على عملٌة التحدٌد ٌتم من خالل إجراء 

مام السلطة على المتعرض أن ٌتعرض أمام لجنة التحدٌد وأمزدوج بمعنى أنه ٌتعٌن 

ٌكون ؼٌر مقبول ألنه ٌصرح به أمام لجنة عتبرت أن التعرض المحلٌة معا، ومن ثم إ

                                                           
 . 114وفاء جوهر ،" التحدٌد اإلداري ألرضً الجموع"، ص   39
محاضرة لألستاذة فاطمة الزهراء عالوي، تم إلقابها على طلبة الفصل الخامس، بالكلٌة المتعددة التخصصات   40

 .2018/2019بالراشٌدٌة، السنة الجامعٌة 
 -جتهاد الفقهً والقضابً والممارسة العملٌةدراسة فً ضوء اال-أحمد العطاري، " المساطر الخاصة للتحفٌظ العقاري  41

 .152، ص 2018الجزء االول"، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة 
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التحدٌد واقتصر المتعرض على التصرٌح به أمام السلطة المحلٌة
42

. ؼٌر أن المجلس 

ض حالٌا" كرس المقتضى القانونً الذي جاء به الظهٌر أعاله، من محكمة النق" األعلى

1978أبرٌل20خالل قراره الصادر بتارٌخ 
43

على  ، والذي جاء فٌه: " وٌصح التعرض

التحدٌد اإلداري سواء قدم أمام اللجنة التً قامت بإنجازه، أو السلطة المحلٌة التً وقع 

 بدابرتها ذلك التحدٌد اإلداري".

كتابً ٌبٌن فٌه المتعرض وٌقدم التعرض أمام السلطة المحلٌة بواسطة تصرٌح       

تارٌخ نشر المحضر أسباب تعرضه والحجاج المدلى بها داخل أجل ستة أشهر تبتدئ من 

فً الجرٌدة الرسمٌة
44

على مسطرة التحدٌد  تعرضاتال ، وكمستجد بخصوص أجل تقدٌم

على ثالثة مشارٌع  2019فبراٌر 14داري، فلقد صادق المجلس الحكومً ٌوم الخمٌس اإل

المتعلق بالتحدٌد  63.17قوانٌن تتعلق باألراضً الساللٌة ومن بٌنها مشروع قانون رقم 

ألراضً الجماعات الساللٌةاالداري 
45

، الذي ٌرمً فً محتواه إلى إعادة صٌاؼة الظهٌر 

داري لألراضً الجماعٌة المتعلق بالتحدٌد اإل 1924فبراٌر 18الشرٌؾ المؤرخ فً 

وتحٌنٌه شكال ومضمونا، وتتلخص الخطوط العرٌضة لهذا النص فً تبسٌط المسطرة، 

داري من ستة أشهر إلى ة التحدٌد اإلقدٌم التعرض ضد مسطرإضافة الى تقلٌص  أجل ت

ثالثة أشهر
46
فً انتظار استٌفاء جمٌع مراحله القانونٌة 

47
. 

، 1924فبراٌر 18خٌرة من الفصل الخامس من ظهٌر فقرة األلمقتضٌات ال وتطبٌقا       

جل المذكور سلفا، ومن ثم صرام األنالعقار الجماعً تصبح نهابٌة بعد إفإن عملٌة تحدٌد 

على مسطرة التحدٌد أي تعرضال ٌقبل 
48

، إال أن هذا التعرض سواء أمام لجنة التحدٌد أو 

                                                           
 .116وفاء جوهر، " التحدٌد االداري ألراضً الجموع"، ص   42
بمجلة ، منشور 57532، فً الملؾ المدنً رقم1978أبرٌل20، الصادر بتارٌخ 252قرار المجلس األعلى، عدد  43

 ،81، ص 1979، السنة129القضاء والقانون، العدد
 47محمود شوراق، " الدلٌل العملً فً تدبٌر أراضً الجموع"، ص  44
الموافق ل  1440جمادى اآلخرة08االمانة العامة للحكومة " بٌان عن اجتماع الحكومة المنعقد بتارٌخ   45

 . 17/02/2019تم الولوج إلٌه فً   www.sgg.gov.ma"، الموقع اإللكترونً 2019فبراٌر14
 المتعلق بالتحدٌد اإلداري ألراضً الجماعات الساللٌة.  63.17مشروع قانون رقم  46
العلوم القانونٌة"، مطبوعات الجزٌرة، الموجز فً المدخل إللمام أكثر بمسطرة التشرٌع را جع أستاذنا ٌونس الحكٌم، "  47

 .2018الراشٌدٌة، 
 . 236محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص   48

http://www.sgg.gov.ma/
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من  1924فبراٌر18ٌؽنً المتعرضٌن حسب الفصل السادس من ظهٌر  السلطة المحلٌة ال

دته ضرورة إٌداع مطلب تحفٌظ كتأكٌد لتعرضه لدى المحافظة العقارٌة أجل إضافً م

، لدى المصلحة المعنٌة فً حالة تقدٌم التعرضات ولى لثالثة أشهر تلً الستة األشهر األ

عدم تقدٌمها أمام لجنة التحدٌد، وإال سقط حقه فً التعرض
49

نقضاء هذا األجل، ومن بعد إ 

فً حكم لها ذلك ما أكدته المحكمة بمٌدلت
50
والذي جاء فٌه: " وحٌث إن طالب التحفٌظ لم  

ٌقدم تعرضه وفقا لإلجراءات والشكلٌات المشار إلٌها فً الفصل الخامس من ظهٌر 

أو أمام السلطات المحلٌة داخل أجل ستة أشهر، كما أنه لم ٌتم احترام  1924فبراٌر18

هٌر المذكور، اآلجال المنصوص علٌه لتقدٌم للتحفٌظ طبقا للفصل السادس من نفس الظ

وٌترتب عن إٌداع  الشًء الذي ٌكون معه حقه فً التعرض على أعمال التحدٌد ساقطا ".

ق الذي ٌطالب به، ومن ثم علٌه إلقاء عبء إثبات ملكٌة العقار على عات هذا المطلب

التً تثبت ادعابه وإال اعتبر تعرض ؼٌر مستند على دالء بكافة الحجج والمستندات اإل

وبالتالً تعٌن الحكم بعدم صحة تعرضه على التحدٌد االداري أساس قانونً،
51
. 

علٌه أن الجماعة طالبة  وتظهر أهمٌة هذه المسألة فً إٌداع هذا المطلب ٌترتب      

ثم فالمحكمة ال تناقش حجمها  التحدٌد االداري تأخذ مركز المدعى علٌه فً الدعوى، ومن

وهو طالب التحفٌظ لكونه قدم مطلبنا تأكٌدا  -ةدارٌالمتعرض فً المسطرة اإلبعد إدالء  إال

باعتباره طالب االستحقاق  بما ٌفٌد تملكه للعقار ومن ثم ٌنزل منزلة المدعً -للتعرض

مر الذي ٌترتب عنه تكلٌفه بإقامة الدلٌل على تملكه وذلك قبل سؤال المدعى علٌه وهو األ

وتكلٌفه ببٌان وجه مدخله للعقار
52

من مدونة الحقوق العٌنٌة 242وذلك طبقا للمادة 
53

التً  

تنص على ما ٌلً: "ال ٌكلؾ الحابز ببٌان وجه مدخله إال إذا أدلى المدعً بحجة على 

                                                           
 .54زكرٌاء السعلٌتً، الحماٌة المقررة لألرضً الساللٌة بٌن النص التسرٌعً والعمل القضابً"،  ص   49
، أشار إلٌه محمد العاٌش 109/2008/5، ملؾ رقم 2009ٌونٌو  2تارٌخ حكم صادر عن المحكمة اإلبتدابٌة بمٌدلت ب  50

 .77صؽٌري،" أراضً الجماعات الساللٌة بٌن الواقع واالفاق"،  ص 
، أشار إلٌه محمد العاٌش 3670/03/6، ملؾ  عدد19/10/2006قرار صادر عن محكمة اإلستبناؾ بمكناس بتارٌخ   51

 .77صؽٌري، م، س، ص 
 . 120وفاء جوهر، م س، ص   52
 22الموافق ل  1432ذي الحجة  25الصادر فً  1.11.178الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌؾ رقم  39.08القانون رقم   53

ذي  27بتارٌخ  5989المتعلق بمدونة الحقوق العٌنٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد  39.08بتنفٌذ القانون رقم  2011نونبر 

 . 5587، الصفحة 2011بر نون 24الموافق ل  1432الحجة 
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ٌة التوصل إلى مالك العقارعرضات استعصى على المحافظ على األفً حالة ت دعواه ".

ٌن طراؾ المتنازعة، فإنه ٌحٌل الملؾ إلى القضاء للوقوؾ على عصلح بشأنها بٌن األ

ٌٌنالمكان وإجراء معاٌنة وبحث قضاب
54
. 

 حـانًثحث انثانٍ: انًرحهح انمعائُ

 نظرا لما تكتسٌه حماٌة وصٌانة الملكٌة الجماعٌة من أهمٌة بالؽة، ونظرا لتعدد      

النزاعات المرتبطة بها
55

، فقد بات من الالزم رفع الؽموض واللبس الذي طال مقتضٌات 

ختصاصات ضً الجموع وعدم تحدٌدها الدقٌق الألراالمنظم  1919برٌل أ 27ظهٌر 

ع من التنازع فً لى خلق نوإالمجالس النٌابٌة ومجلس الوصاٌة كدرجة استثنابٌة مما أدى 

 ختصاص سواء فٌما بٌن هذه المجالس أو بٌنها وبٌن المحاكم.اإل

معه المتضرر فً مفترق الطرق بحٌث ال  ٌكون وأمام هذا الوضع المتأزم الذي     

ٌعرؾ الجهة المختصة للبت فً طلبه، بادرت الوزارة الوصٌة بتعاون مع وزارة العدل 

8/62إلى إصدار منشور وزاري مشترك رقم 
56

، قصد توضٌح الجهة المختصة بالبت فً 

 النزاعات المتعلقة باألراضً الساللٌة.

فً لى أن القضاء العادي ٌختص بالنظر ر إشارة فً هذا المضماوٌنبؽً اإل       

 ، فحٌن أن القضاء االداري هوول (األ )المطلبالنزاعات ذات الصبؽة المدنٌة والجنابٌة

ٌس دولة الحق دارٌة من خالل سعٌه الى تكرات اإلالمتخصص فً البت فً المنازع

)المطلب دارٌةاوز أو تعسؾ محتمل من السلطات اإلفراد من تجوالقانون وحماٌة األ

 .الثانً(

                                                           
 . 245محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص   54
رحمة أطرٌطاح، "أراضً الجموع بٌن بٌن سلطتً الوصاٌة والقضاء"، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً قانون   55

مد بن عبد هللا،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، ظهر المهراز بفاس، المنازعات العمومٌة، جامعة سٌدي مح

 . 56، ص  2011/2012السنة الجامعٌة 
حول  1962مارس 12الصادر بتارٌخ  8/62المنشور الوزاري المشترك بٌن وزٌر الداخلٌة ووزٌر العدل تحت عدد   56

 متعلقة باألراضً الجماعٌة ".موضوع " توضٌح جهة االختصاص فً المنازعات ال
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 ول: ذذخم انمعاء انؼادٌ فٍ ينازػاخ اراظٍ انجًىعانًطهة األ

راضً الجماعٌة البد أن ٌخلق نزاعات إما ذات من البدٌهً أن التصرؾ فً األ      

 )الفقرة الثانٌة(.، وإما ذات الطابع الجنابً)الفقرة األولى(الطابع المدنً

 فٍ ينازػاخ أراظٍ انجًىعونً: اخرصاص انمعاء انًذنٍ انفمرج األ

كما تم تؽٌٌره وتعدٌله بمقتضى ظهٌر  1919ابرٌل 27وفقا لمقتضٌات ظهٌر       

ٌه ل، وع8/62، والمنشور الوزاري المشترك بٌن وزٌر الداخلٌة ووزٌر العدل رقم 1964

فإن المحاكم تختص بالنظر فً القضاٌا المدنٌة المرتبطة بأراضً الجموع، وٌتضح جلٌا 

 مام المحاكم المدنٌة تنحصر فً دعوتٌنالنزاعات حول العقارات الجماعٌة أٌطبع  أن ما

 )ثانٌا(.؛ ثم دعوى استحقاقه)أوال(أساسٌتٌن وهما: دعوى استرداد حٌازة عقار جماعً

 أوال: دػىي اسررداد ػمار جًاػٍ

الحٌازة تعتبر      
57

لألرض مظهرا من المظاهر المادٌة للملكٌة، ومن ثم فإن الحابز  

ن ٌثبت العكسالجماعٌة ٌعتبر مالكا لها إلى أ
58

، وتمتاز دعوى الحٌازة بصفة عامة فً 

ن فقد الحٌازة، مٌدان العقار بكونها الضمانة الوحٌدة بالنسبة للحابز الفعلً للحٌلولة دو

ستعجالٌةوتكتسً الصبؽة اإل
59

فً حال توفرت الشروط المنصوص علٌها فً الفصل  

إال ممن كانت له رة والذي جاء فٌه: " ال ٌمكن رفع دعاوى الحٌازة من قانون المسط 166

شخصٌا أو بواسطة الؽٌر منذ سنة على االقل حٌازة عقار أو حق عٌنً حٌازة هادبة علنٌة 

 متصلة ؼٌر منقطعة وؼٌر مجردة من الموجب القانونً وخالٌة من االلتباس.

                                                           
الحٌازة هً وضع الٌد أو اإلمتالك وٌقال إن شٌبا فً حٌازة شخص ما أي أنه تحصل علٌه أو وضع ٌده علٌه فهو فً   57

"، الطبعة الثانً عشر، 39.08قبضته أو تسلمه، لإللمام أكثر راجع إدرٌس الفاخوري،" الحقوق العٌنٌة وفق القانون 

 .  140، ص 2013ٌدة، الرباط، مطبعة المعارؾ الجد
 . 247محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص   58
محمد محروك، " البت فً نزاعات أراضً الجموع بٌن االختصاصٌن االداري والقضابً"، أشؽال الندوة الوطنٌة   59

، ، مطبعة المعارؾ 2018أبرٌل  23و22الحكامة والتنمٌة الترابٌة"، المنظمة ٌومً حول " أراضً الجموع وسؤال 

 .226، ص 2018الجدٌدة، طبعة 
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 نتزعة بالعنؾ أو باإلكراه إذا كانتنه ٌجوز رفع دعوى استرداد الحٌازة المؼٌر أ      

كراه حٌازة مادٌة وخالٌة وهادبة وعلنٌة."، والهدؾ من للمدعً وقت استعمال العنؾ أو اإل

إثارة دعوى الحٌازة هو إرجاع الحالة الى ما كانت علٌه دون البحث فً أصل الملك لمن 

 على المحكمة.ٌنتسب بل ٌنحصر البحث فقط الشخص الذي كان حابزا قبل عرض النزاع 

راضً الجماعٌة ال إلى أن دعوى استرداد األشارة فً هذا المنوال وتجدر اإل       

من قانون المسطرة المدنٌة فً الباب  179-168-167تحكمها مقتضٌات الفصول التالٌة: 

المتعلق بدعاوى الحٌازة، بل تخضع للقوانٌن المنظمة والمؤطرة لألراضً الساللٌة
60

؛ 

فً الملؾ المدنً عدد  3518لٌه المجلس األعلى فً قراره رقم وهذا ما ذهب إ

1998ماي  27الصادر بتارٌخ  4748/1/1997
61

: " لكن خالفا ما ٌلًذي جاء فٌه وال 

ن الدعوى ترمً تبناؾ بعد ما تبٌن لها وعن صواب أسلما أثاره الطاعنون، فإن محكمة اإل

تٌن إدارٌتٌن إحداهما تحمل رقم إلى استرداد حٌازة أرض جماعٌة، وأنها معززة بشهاد

مسلمة من السٌد قابد الجماعة تفٌد فٌه مخصص للرعً للمدعٌة والثانٌة تحمل رقم  2103

مسلمة من السٌد وزٌر الداخلٌة الوصً على االراضً الجماعٌة إلى السٌد ربٌس  3220

رض التً زات )قسم العقار( تفٌد بأن الطاعنٌن لٌس لهم حقوق عقارٌة فً االاإقلٌم ورز

ة تطالب بها المدعٌة وانهم أجانب عن هذه الجماعة وبعدما ثبت لها من المعاٌنة المجرا

ابتدابٌا أن المدعٌة كانت تحوز المدعى فٌه قبل وضع علٌهم ٌدهم علٌه اعتبرت وعن 

بما ٌكفً لردها بأن األمالك  45صواب ان الدعوى مؤسسة وردت حجة الطاعنٌن عدد 

لكها بالتقادم مهما طال التصرؾ الشًء الذي لم ٌنتقدوه ولم تكن الجماعٌة ال ٌمكن تم

وما ٌلٌه من قانون المسطرة المدنٌة  166بحاجة إلى مناقشة مدى توفر مقتضٌات الفصل 

المحتج بها فً الوسٌلة األولى طالما أن األمر ٌتعلق بالحٌازة العرضٌة والتً تخضع 

ألراضً الجماعٌة كما لم تكن بحاجة إلى للمقتضٌات المحتج بها بل للقانون المنظم ل

                                                           
 .58محمود شوراق، " الدلٌل العملً فً تدبٌر أراضً الجموع"،  ص   60
ضً ، أشار إلٌه محمد محروك، " البت فً نزاعات أرا1998ماي  27بتارٌخ  3518قرار مجلس األعلى رقم   61

 .226الجموع بٌن اإلختصاصٌن اإلداري والقضابً"،  ص 
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ألنه قضى بالبراءة لكون النزاع مدنً وبذلك فلم تخرق أي القرار الجنحً   مناقشة

 مقتضى قانونً وكان قرارها معلال ومؤسسا وما بالوسٌلتٌن ؼٌر جدٌر باإلعتبار".

وٌرى بعض الباحثٌن      
62

أن مقتضٌات المسطرة المدنٌة المتعلقة بالحٌازة ال ٌمكن  

المنظم للوصاٌة على  1919أبرٌل 27االعتداد بها مادام أن الفصل الرابع من ظهٌر 

قادم، كما أن افعال التصرؾ فً األراضً أراضً الجموع نص على أنها ؼٌر قابلة للت

 ن ٌترتب علٌها أي مفعول.الجماعٌة ال ٌمكن ا

 ي اسرحماق انؼمار انجًاػٍ ثانُا: دػى

ستحقاقدعوى اإل تعتبر      
63
ودقة من دعوى الحٌازة ألنها ترمً إلى البت  األكثر تشعبا 

ولتطبٌق دعاوى ستحقاقه، إستحقاق المدعً له أو برفض طلب إفً أصل الملك والحكم ب

تمت  ال ٌمكن أن ٌشمل العقارات الجماعٌة التًراضً الساللٌة اإلستحقاق فً مجال األ

ٌتها القانونٌة بتأسٌس رسم عقاريتصفٌة وضع
64

طبقا لمقتضٌات ظهٌر التحفٌظ العقاري  

داري طبقا لمقتضٌات ظهٌر ، أو عن طرٌق التحدٌد اإل1913ؼشت  1éالصادر فً 

   المتعلق باألراضً الجماعٌة. 1924فبراٌر 18

ن نذكر على سبٌل المثال ولٌس الحصر حالة قٌام سلطة الوصاٌة باسم وٌمكن إ      

جماعة ساللٌة بتقدٌم مطلب تحفٌظ عقار مشاع بٌنها وبٌن جماعة أخرى، فٌنشأ النزاع 

بٌنهما حول الحٌازة فتقوم هذه االخٌرة بتقدٌم تعرض من تلقاء نفسها على المطلب 

عة ساللٌة معٌنة بمطلب التحفٌظ فٌقوم أحد جما باسمالمذكور، أو أن تتقدم سلطة الوصاٌة 

بالتعرض على المطلب كله أو الجزء منهاألؼٌار 
65

 . 

                                                           
 . 39محمد الحضراتً، منازعات أراضً الجموع بالمؽرب"،  ص   62
االستحقاق فً اللؽة هو إضافة الشًء لمن ٌصلح به، وله علٌه حق، ٌقال استحق فالن كذا إستوجبه. وفً االصطالح   63

هو رفع ملك الشًء بثبوت ملكه قبله بؽٌر عوض أي القضاء بتقرٌر ملك سابق بعد إلؽاء الٌد الحالٌة أو المالك الحالً، 
 مالكه الحقٌقً.  فاالستحقاق هو انتزاع الشًء من ٌد حابزه بظهور

محسن الراشدي، " دور تدبٌر أراضً الجماعات الساللٌة فً تحقٌق االمن االجتماعً "، رسالة نٌل شهادة الماستر   64

فً قانون العقار والتعمٌر،جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً بالرباط،  السنة 

 .86، ص 2015/2016الجامعٌة 
 . 227، " البت فً نزاعات أراضً الجموع بٌن اإلختصاصٌن اإلداري والقضابً"،  ص محمد محروك  65
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وٌرى البعض      
66

 ختالؾإشتى من الترامً ودعاوي التصرؾ على أن هناك مظاهر  

أنواعها وعلى القاضً أن ال ٌرفض القضاٌا المعروضة علٌه من هذه الطبٌعة حتى فً 

ها كون العقار جماعٌا، وذلك كحرم الدوار، وأرض الرعً الحالة التً ٌتضح له فٌ

 رض تقسم دورٌا حسب العرؾ الجماعً.عمومٌة التً ال تربط بملك خاص، وأال

ثناء قٌام السلطة الوصٌة بتحدٌد ونظرا لتعدد النزاعات الناتجة عن التعرضات أ      

القضاء، بادرت وزارة راضً الجموع أو تحفٌظها والتً ال ٌمكن الفصل فٌها إال بتدخل أ

 1963أبرٌل  15بتارٌخ  937الداخلٌة إلى إصدار دورٌة رقم 
67
والتً جاء فً دٌباجتها  

تتسبب فً ؼالب دارٌة ومطالب تحفٌظ أراضً الجماعات : " إن التحدٌدات اإلما ٌلً

فصلها إال بتدخل  ال ٌمكننزاعات  خٌرةن فً تعرضات، وٌنشأ عن هذه األٌاحاأل

 ".كمالمحا

بمطالب تحفٌظ داخل التحدٌدات  كما أوضحت هذه الدورٌة بأن الخواص الذٌن تقدموا      

دارٌة، ٌعتبرون دابما متعرضٌن حسب النصوص القانونٌة، فٌجب علٌهم االدالء اإل

بحججهم وتأكٌد حقوقهم، وذلك بواسطة وسٌلتٌن االتٌتٌن
68

 : 

وتعنً وضع الٌد بصورة هادبة ومسترسلة لمدة  الحٌازة المجدٌةوهً  ولى:الوسٌلة األ

سنوات قبل وضع مطلب التحفٌظ، وهذه الحٌازة ٌجب أن تكون على وجه  10تزٌد على 

التملك ال على وجه الكراء أو الشركة الفالحٌة وٌمكن تثبٌتها خصوصا بتصرٌحات 

 الشهود أثناء البحث. 

عتماد إال على الملكٌات التً ٌرجع تارٌخها ٌتم اإل وال رسوم الملكٌةوهً  الوسٌلة الثانٌة:

التً تكون مصحوبة ببطاقة البحث وتسلٌم القابد بها على شرط أن  1944قبل سنة  إلى ما

المستحدثة أثناء النزاع تعتبر ؼٌر مجدٌة وعدٌمة الفابدة تكون الحدود المذكورة فً الملكٌة 

                                                           
"، مطبعة –محاولة لدراسة بنٌتها السٌاسٌة واالجتماعٌة ودورها فً التنمٌة  -عبد الكرٌم بالزاغ، " أراضً الجموع   66

 .82، ص 1998النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، الطبعة االولى، 
 . 60.59، " الدلٌل العملً فً تدبٌر أراضً الجموع"،  ص محمود شوراق  67
 65.66رحمة أطرٌطاح، أراضً الجموع بٌن سلطتً الوصاٌة والقضاء"،  ص   68
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اعة ورجال السلطة الحاضرٌن وكذلك رسوم األرثة وعقود البٌع، وٌجب على ممثلً الجم

 بالتنقل نقص الحجج المدلى بها من المتعرضٌن إلبطالها بتنقٌص قوتها االثباتٌة. 

 انفمرج انثانُح: اخرصاص انمعاء انسجرٌ فٍ ينازػاخ أراظٍ انجًىع 

تً صارت واضحة لذى ٌحٌلنا الحدٌث عن القضاء الزجري على إحدى الثوابت ال      

مفادها أن رد الفعل االجتماعً ضد الجرٌمة ومقترفٌها سواء أكان عقوبة الدول الحدٌثة، 

نتقام، وإنما صار مهٌكال ومنظما ال رٌزة اإلتحكٌما ومن وحً ؼ ٌعد  أو تدبٌرا وقابٌا لم

عد مسلسل من اإلجراءات ٌصدر إال من جهة وحٌدة هً المؤسسة القضابٌة وذلك ب

رتٌاب وتتحقق به المطابقة شكل مانع للشك واإلتقدٌرا كامال بدلة وتقدٌرها وتمحٌص األ

بٌن الحقٌقة الواقعٌة والحقٌقة القضابٌة
69

. وتنحصر المنازعات الزجرٌة المرتبطة 

ثم جرٌمة تفوٌت  )أوال(،باألراضً الجماعٌة أساسا فً جنحة إنتزاع عقار من حٌازة الؽٌر

راضً الجماعٌة حدود األوأخٌرا جنحة تحوٌل  )ثانٌا(،أمالك عقارٌة ؼٌر قابلة للتفوٌت

 ، )ثالثا(وإتالفها

 أوال: جرًَح انرساع ػمار ين حُازج انغُر 

تعتبر جنحة انتزاع عقار من حٌازة الؽٌر من أكثر النزاعات الزجرٌة المعروضة        

على المحاكم، والتً تتسم بالتعقٌد والدقة
70

، وقد جرمها المشرع المؽربً من خالل 

الجنابًمن القانون  570الفصل 
71

: " ٌعاقب بالحبس من شهر الى ما ٌلًوالذي جاء فٌه  

تزع عقارا من حٌازة ؼٌره خلسة نمن مابتٌن إلى خمسمابة درهم من إ وؼرامةستة أشهر 

 ستعمال التدلٌس. وبإ

                                                           
 . 40محمد الحضراتً، " منازعات أراضً الجموع بالمؽرب "،  ص   69
 . 252وإشكاالت الواقع"،  محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً  70
مكرر  264، الجرٌدة الرسمٌة 1962نونبر  26الموافق ل  1382جمادى الثانً  28بتارٌخ  1-59-413الظهٌر رقم   71

 . 1963ٌونٌو  5موافق  12/1383بتارٌخ 
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ستعمال العنؾ أو تهدٌدا والتسلق أو الكسر أو بواسطة ذا وقع إنتزاع الحٌازة لٌال أو بإوإ

كان الجانً او أحد الجناة ٌحمل سالحا ظاهرا أو مخبأ، فإن الحبس  االشخاص متعددٌن أو

 ٌكون من ثالثة أشهر إلى سنتٌن والؽرامة من مابتٌن إلى سبعمابة وخمسٌن درهما". 

لكن التساؤل المطروح فً هذا الصدد هو هل ٌمكن للقضاء تطبٌق مقتضٌات الفصل       

خٌرة من الفصل تطبٌق مقتضٌات الفقرة األوع ؟ أم المذكور أعاله فً مٌدان أراضً الجم

الرابع
72

دارٌة على الجماعات المتعلق بتنظٌم الوصاٌة اإل 1919 أبرٌل27من ظهٌر  

 وضبط تدبٌر شؤون األمالك الجماعٌة وتفوٌتها ؟ 

على ٌشترط ة فً هذا الشأن نجد ان المجلس األجتهادات القضابٌبالرجوع إلى اإل      

لقٌام عناصر التكوٌنٌة استصدار مقرر من طرؾ جماعة النواب أو مجلس الوصاٌة 

حٌازة الؽٌر، مما ٌعنً أن ؼٌاب هذا الشرط ال ٌمكن للمحكمة أن لجرٌمة انتزاع عقار من 

من ق ج بشأن هذه الجرٌمة  570تطبق مقتضٌات الفصل 
73

وإنما ٌتعٌن علٌها تطبٌق  

المنظم  1963فبراٌر  6المعدل بظهٌر  1919أبرٌل  27فً  مقتضٌات الظهٌر الصادر

 دارٌة على األراضً الجماعٌة. للوصاٌة اإل

فً الملؾ الجنابً عدد  1043/06على فً قرار له عدده وهذا ما أقره المجلس األ

2001أبرٌل  4بتارٌخ  9329/96
74

:" إن عناصر جرٌمة انتزاع ما ٌلً، حٌث جاء فٌه 

عقار جماعً من حٌازة الؽٌر تتوقؾ على إصدار مقرر من طرؾ جمعٌة المندوبٌن أو 

نتفاع باألرضً، والذي فً حالة التعرض علٌه ٌعاقب مجلس الوصاٌة المكلفٌن بتقسٌم اإل

من ق ج بشان  570قتضٌات الفصل بمقتضى قانون خاص. لذا ال مجال لتطبٌق م

 27أراضً الجموع، وإنما تطبٌق مقتضٌات الظهٌر الشرٌؾ المؤرخ فً  عتداء علىاإل

                                                           
نفٌذ الذي تنص الفقرة الخٌرة من الفصل الرابع من الظهٌر المذكور عل ماٌلً: " .... كل تعرض على تدابٌر الت  72

درهما و  120تتخذها السلطة المحلٌة ٌعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بٌن شهر واحد وثالثة أشهر وبؽرامة تترواح بٌن 

 درهم أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن فقط بصرؾ النظر عن العقوبات المنصوص علٌها فً حالة العصٌان".  500
 . 62ً الجموع"،  ص محمود شوراق، " الدلٌل العملً فً تدبٌر أراض  73
أشار إلٌه محمد بلحاج الفحصً، " أراضً  2001أبرٌل  4الصادر بتارٌخ  1043/06قرار المجلس االعلى عدد   74

 . 253الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص 
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على دارٌة المتعلق بتنظٌم الوصاٌة اإل 1963 فبراٌر 6المعدل بظهٌر  1919أبرٌل 

 مالك الجماعٌة". الجماعات وضبط تدبٌر شؤون األ

لكن محاكم الموضوع سارت فً اتجاه مخالؾ لما سارت علٌه محكمة قانون، حٌث       

إنها تقضً باإلدانة متى تجلى لها ثبوت العناصر التكوٌنٌة لجنحة الترامً على ملك الؽٌر 

 من ق ج.  570الفصل  وفقا ألحكام

عتبار فً تعلٌل حكمها مركز الرٌش هذه العناصر بعٌن اإل وهكذا فقد أخدت محكمة      

بشهرٌن  القاضً بإدانة شخص من أجل جنحة الترامً على ملك الؽٌر، وحكمت علٌه

لى أن الترامً على درهم مستندة فً ذلك إ50000قدرها  اثنٌن حبسا نافذا وؼرامة نافذة

 570ملك الؽٌر هو انتزاع عقار من حٌازة الؽٌر بالوسابل القانونٌة المحددة فً الفصل 

من ق ج
75
. 

 570ونحن نؤٌد موقؾ القضاء بخصوص اإلرتكان الى تطبٌق مقتضٌات الفصل       

لعدة اعتبارات أهمها تحقٌق   1919أبرٌل 27ل الفصل الرابع من الظهٌر من ق ج بد

الحماٌة القانونٌة الالزمة لهذه العقارات نظرا لطبٌعة العقوبة المشددة شٌبا ما فً الفصل 

 مقارنة بالفصل الرابع من الظهٌر أعاله.  570

صادق على ثالثة شارة فً هذا السٌاق إلى أن المجلس الحكومً قد لكن ٌنبؽً اإل      

 14المنعقد ٌوم الخمٌس  اجتماعهراضً الساللٌة، وذلك فً نٌن بخصوص األمشارٌع قوا

دارٌة على بشأن الوصاٌة اإل 62.17قانون رقم ومن بٌنها نجد مشروع  2019فبراٌر 

: " دون االخالل ما ٌلًمنه  35فً المادة  جاء الجماعات الساللٌة وتدبٌر أمالكها ولقد

بالعقوبة االشد المنصوص علٌها فً القوانٌن الجاري بها العمل، ٌعاقب بالحبس من ثالثة 

درهم أو بإحدى العقوبتٌن، مع  10000درهم الى  2000أشهر الى سنة وؼرامة من 

علٌه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة  ما كانتإعادة الحالة الى 

  ساللٌة".
                                                           

ضً الجموع بٌن سلطتً الوصاٌة حكم قضابً صادر عن محكمة مركز الرٌش أشارت إلٌه رحمة أطرٌطاح، أرا  75

 . 73والقضاء"، ص 
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 يالن انؼمارَح غُر لاتهح نهرفىَد ثانُا: جرًَح ذفىَد األ

أراضً الجموع لمجموعة من المبادئ أهمها عدم قابلٌتها للتفوٌت حسب تخضع       

ابع من الظهٌر المنظم للوصاٌة اإلدارٌة على األراضً الجماعٌة، بالرؼم من الفصل الر

ستثناء فً المادة الحادٌة عشرة من نفس الظهٌر الذي حدد الجهات التً ٌمكن أن وجود إ

راضً والمتمثلة فً الدولة والجماعات والمؤسسات العمومٌة تستفٌد من اقتناء هذه األ

.تضٌه المنفعة العامةتقالمحلٌة لما 
76

  

 فً إطارقام بتنصٌص على هذه الجرٌمة  زٌادة على النص الخاص نجد المشرع قد      

 الذي جاء فٌه "أنه ٌعاقب بعقوبة النصب المقررة 542القانون الجنابً من خالل الفصل

 من ٌرتكب بسوء نٌة أحد األفعال األتٌة: 540ولى من الفصل الفقرة األفً 

 قابلة للتفوٌت... (أن ٌتصرؾ فً أموال ؼٌر1

من ق ج اعاله فً مجال األراضً  542إذن فهل ٌمكن تطبٌق مقتضٌات الفصل      

 الجماعٌة؟ 

الصادر بتارٌخ  2483/06إلى محكمة النقض فً إحدى قرارتها، عدد وبالرجوع 

2732/95فً الملؾ الجنحً عدد  24/12/1997
77

أكدت إمكانٌة تطبٌق مقتضٌات ، 

: " إن خالفا لما ما ٌلًمن ق ج فً حالة تفوٌت عقار جماعً حٌث جاء فٌه  542الفصل 

عندما أدانت العارض من اجل  فً الوسٌلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فٌه جاء

من  542ؼٌر قابل للتفوٌت المنصوص علٌها بمقتضى الفصل جنحة التصرؾ فً 

مجموعة القانون الجنابً عللت قرارها بالقول أنه من الثابت من مراسلة السٌد قابد 

رضٌة جماعٌة تابعة أن القطعة األ 93/3/8بتارٌخ  232 المقاطعة القروٌة بزاكورة عدد

ظناء تفٌد أن االرض جماعٌة وأنهم فوتوها بالبٌع، لجماعة الساللٌة، وأن تصرٌحات األل

                                                           
 . 44محمد الحضراتً، " منازعات أراضً الجموع بالمؽرب"،  ص   76

   
، أشار إلٌه محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات 24/12/1997بتارٌخ  2483/06قرار المجلس االعلى عدد   77

 .  255الساللٌة بالمؽرب...."، ص  
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المتعلق  1963فبراٌر 6 المعدل بظهٌر 1919أبرٌل  27وإن الفصل الرابع من ظهٌر 

االمالك الجماعٌة ٌمنع تفوٌت  دارٌة على الجماعات وضبط وتسٌر شؤونبتنظٌم اإل

راضً الجماعٌة، وأن التكٌٌؾ السلٌم لألفعال المرتكبة من طرؾ االظناء هو تفوٌت األ

نتمً إلٌها أمالك ؼٌر قابلة للتفوٌت، وهً جنحة تدخل فً زمرة جرابم االموال التً ت

ما ٌخوله  المحكمة بذلك قد استعملتجلها االظناء، مما تكون معه الجنحة التً توبع من أ

لها القانون من سلطة وصؾ األفعال التً تحال علٌها بالوصؾ الصحٌح وطبقت النص 

القانونً المالبم علٌها حسب ما استخلصته من دراسة القضٌة، األمر الذي ٌكون معه 

 ساس".ساس صحٌح وتكون الوسٌلة على ؼٌر أقرارها مرتكزا على أ

 ثانثا: جنحح ذحىَم انحذود وإذالفها 

 13الصادر بتارٌخ  2977والضابط المتعلق رقم  1919أبرٌل 27فً إطار ظهٌر       

بتقسٌم تقوم جماعة النواب  حٌث راضً الجماعٌةالمتعلق بتقسٌم األ 1957نونبر 

نتفاع وتعٌٌن نصٌب كل واحد منهم ة بٌن أرباب العابالت على وجه اإلراضً الجماعٌاأل

حجار مثالأو األ عالمة متعارؾ علٌها كالحبلوذلك بواسطة 
78

لكل رب حتى ٌتسنى  

 نتفاع بها. عابلة ضبط حدوده قطعته األرضٌة التً ٌتعٌن استؽاللها واإل

فراد الى تؽٌر الحدود الفاصلة بٌن قطعتٌن د أحد األومن الناحٌة العملٌة قد ٌعم      

ا الفصل فعال تعتبر جرابم ٌعاقب علٌهالجموع أو اتالفها، فمثل هذه األ تابعتٌن ألراضً

من ق ج 606
79
. 

                                                           
 . 65.  64محمود شوراق، " الدلٌل العملً فً تدبٌر اراضً الجموع"، ص ص   78
من القانون الجنابً على ما ٌلً:" من ردم كال أو جزءا من خندق أو اتلؾ كال أو جزءا من سٌاج،  606ٌنص الفصل   79

نصبا أو أي عالمة أخرى مهما تكون المادة التً  صنع منها، أو قطع أو أقلع حسكا أخضرا أو جافا، أو نقل أو أزال 
مؽروسة أو متعارؾ علٌها إلثبات الحدود الفاصلة بٌن العقارات المختلفة، ٌعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وؼرامة من 

 مابتٌن الى خمسمابة درهم.....".
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 دارٌ فٍ ينازػاخ أراظٍ انجًىعانًطهة انثانٍ: ذذخم انمعاء اإل

على دارٌة وصاٌة اإلمن الظهٌر المنظم لل 12لى مقتضٌات الفصل بالرجوع إ      

مالك الجماعٌة وتفوٌتها، على أن المقررات التً الجماعات وضبط تدبٌر شؤون األ

 ألي طعن. ٌصدرها مجلس الوصاٌة ؼٌر قابلة 

شتنبر  10دارٌة بتارٌخ م اإلالمحدث للمحاك 41.90ؼٌر أنه بصدور القانون رقم       

1993
80

دارٌة تختص مع الثامنة منه على أن " المحاكم اإلوالذي ٌقضً فً المادة  

طلبات إلؽاء القرارات من هذا القانون بالبت ابتدابٌا فً  11و  9مراعاة أحكام المادتٌن 

ودعاوي  دارٌةفً النزاعات المتعلقة بالعقود اإلدارٌة بسبب تجاوز السلطة والسلطات اإل

ت أشخاص القانون العام، ماعدا أعمال ونشاطا ضرار التً تسببهاالتعوٌض عن األ

ضرار التً تسببها فً الطرٌق العام مركبات أٌا كانت نوعها ٌملك الشخص من األ

 أشخاص القانون العام". 

ن" كل قرار إداري صادر من جهة ؼٌر من نفس القانون على أ 20ة ص المادكما تن      

فً السلطة أو النعدام التعلٌل أو لمخالفة القانون  نحراؾاإلة أو العٌب فً شكله أو مختص

دارٌة لطعن فٌه أمام الجهة القضابٌة اإلللمتضرر اٌشكل تجاوزا فً استعمال السلطة ٌحق 

 المختصة ". 

لؽاء من الدعاوي القضابٌة التً ترفع من أجل المطالبة بإعدام قرار وتعتبر دعوى اإل      

إداري
81

داري، حٌث تعد الدعوى من أهم الوسابل القانونٌة صدر مخالفا للقانون اإل

داري كجزاء لعدم مشروعٌته وخالفته للقانون الذي ٌترتب عنها بطالن القرار اإلالحمابٌة و

                                                           
 4227، الجرٌدة الرسمٌة عدد 1993شتنبر  10الصادر بتارٌخ  225.91.1تم تنفٌذه بمقتضى الظهٌر الشرٌؾ رقم   80

 . 2168، ص 1993نونبر  3بتارٌخ 
الذي عن اإلدارة المختصة بصفتها سلطة عمومٌة وحٌدة الطرؾ وعلى أن   القرار اإلداري هو التصرؾ القانونً  81

وظابؾ االدارة ووسابل االدارة "،  -أكثر راجع أحمد أجعون فً مؤلفه" النشاط اإلداري  ٌحدث أثار قانونٌة، لإللمام

 . 67مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، ص 
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شرٌطة أن تتوفر الشروط الالزمة لذلك
82
ومن ثم فها القرارات الصادرة عن مجلس  .

 الوصاٌة قابلة للطعن أمام المحاكم االدارٌة المختصة؟ 

ولى قسٌمه الى فقرتٌن نعالج فً األولإلجابة عن هذا التساؤل فإننا سنعمل على ت      

 فً الفقرة الثانٌة. )موقف الفقه (فحٌن سنتناول  )موقف القضاء(،

  ونً: يىلف انمعاءانفمرج األ

النقطة دارٌة كمحاكم الموضوع فً طار سنتطرق لموقؾ المحاكم اإلفً هذا اإل      

  .النقطة الثانٌةمة النقض كمحكمة قانون فً ك، على أن نخصص موقؾ محولىاأل

 أوال: يىلف يحاكى انًىظىع 

فً الموضوع ٌتضح جٌدا دارٌة ا لألحكام الصادرة عن المحاكم اإلمن خالل استقرابن      

أن مواقؾ هذه المحاكم موحدة ومتطابقة إذ تقبل بالطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس 

دارٌة بأكادٌر فً حكم مشهور لها صادر ومن ذلك ما ذهبت إلٌه المحكمة اإلالوصاٌة، 

1995ٌولٌوز  20بتارٌخ 
83

إلى أنها مختصة للبت فً الطعون الرامٌة إلى إلؽاء  

لؽاء، فً هذا الصدد ألؽت ن مجلس الوصاٌة فً إثارة دعوى اإلصادرة عالمقررات ال

إلٌه أعاله قرارا صادرا عن مجلس الوصاٌة ٌتعلق باألراضً  بمقتضى حكمها المشار

فإن المواطن فً إطار  41.90على أساس أنه وفقا لروح القانون  "أدرار"المسماة فدان 

دارة عن طرٌق الطعن فٌها بسبب أعمال اإلنون من حقه مراقبة جمٌع دولة الحق والقا

دارة صاته لحماٌة مصالح المواطنٌن واإلتجاوز السلطة أمام قضاء مستقل ٌمارس اختصا

 معا. 

                                                           
 . 96محسن الراشدي، " دور تدبٌر أراضً الجماعات الساللٌة  فً تحقٌق األمن اإلجتماعً"، مرجع سابق، ص   82
 أراضً الجموع"، مقال منشور فً الموقع االلكترونًالمختار العٌادي،" المنازعات المرتبطة ب  83

 www.alkanounia.com مساءا. 16:00على الساعة  2019/02/27تم االطالع علٌه ٌوم 

http://www.alkanounia.com/
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وٌعتبر البعض    
84

هذا الحكم اجتهادا قضابٌا ٌحتذى به وٌدعم دولة الحق والقانون  

قتضى قراراها على بمجلس األدارٌة بالمٌتعرض لإللؽاء من طرؾ الؽرفة اإل سوؾ

 .1997ٌونٌو 19الصادر فً 

علٌه العمل القضابً فً المادة اإلدارٌة، حٌث قضت المحكمة وهو نفس المنحى الذي سار 

25/2002ة فً حكمها عدد دارٌة بوجداإل
85

الصادر بتارٌخ  363/2000رقم  فً الملؾ

إطالقه من الظهٌر على  12والذي جاء فٌه وحٌث لبن جاء الفصل  2002ٌناٌر  30

لكون مقررات مجلس الوصاٌة ؼٌر مدعمة بأسباب وؼٌر قابلة ألي طعن دون تحدٌد 

لطبٌعة هذا الطعن والجهة المناط بها النظر فٌه، فإن العمل القضابً بالمحاكم االدارٌة قد 

قررات مجلس الوصاٌة للطعن باإللؽاء لتجاوز السلطة اعتبارا تواتر واستقر على قابلٌة م

عتباره ة لجمٌع مقومات القرار االداري بإقررات قرارات إدارٌة مستوفٌلكون هذه الم

 صادر عن سلطة إدارٌة تملك حق إصداره ونهابً ؼٌر قابل لتعقٌب سلطة إدارٌة أعلى 

 ومؤثر فً المراكز القانونٌة. 

دارٌة سلك الذي سلكته كل من المحكمة اإلدارٌة بمكناس نفس المكما سلكت المحكمة اإل

ٌونٌو 09غ بتارٌخ  56/2005/03ووجدة على التوالً، وذلك فً حمها رقم بأكادٌر 

17/2004/03فً الملؾ المدنً رقم  2005
86
. 

وحٌث أنه بذلك تبقى جمٌع مقررات مجلس الوصاٌة قابلة للطعن كٌفما كانت طبٌعتها       

ه ٌشٌر أو ؼٌر 1919أبرٌل  27علما أنه ال وجود ألي نص قانونً سواء فً ظهٌر 

لتجاء الى الطعن بسبب التجاوز فً السلطة لمراقبة احة الى منع اإلستفادة من اإلصر

مشروعٌة قرار مجلس الوصاٌة المطعون ضده، وأن كلمة ؼٌر قابلة للطعن الواردة فً 

داري دون القضابً الذي ٌبقى الذكر ال ٌقصد منها سوى الطعن اإلالسالؾ  12الفصل 

                                                           
لندوة محمد المجنً، "اختصاص القضاء اإلداري فً منازعات أراضً الجماعات الساللٌة"، مداخلة فً أشؽال ا  84

بالكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة فً  موضوع "تدبٌر أراضً الجماعات  2019ماي  5الوطنٌة المنظمة ٌوم 

 الساللٌة ورهان التنمٌة الترابٌة".
 . 93أشارت إلٌه رحمة أطرٌطاح فً " أراضً الجموع بٌن سلطتً الوصاٌة والقضاء"، ص   85
 . 67.68فً تدبٌر أراضً الجموع"،  ص  راجع محمود شوراق، " الدلٌل العملً  86
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لؽاء فً إطاره أداة فعالة منه إال بالقانون وتبقى دعوى اإل حق أصٌل للطاعن ال ٌحد

لحماٌة المشروعٌة وضمان سٌادة الحق والقانون
87
. 

  ثانُا: يىلف يحكًح اننمط

لى القول ى متذبذب فتارة تذهب إمحكمة النقض سلكت منحدارٌة بإن عمل الؽرفة اإل      

من ظهٌر  12طبقا لمقتضٌات الفصل بأن مقررات مجلس الوصاٌة ال تقبل الطعن باإللؽاء 

تجاه الرامً الى إلؽاء جمٌع األحكام الصادرة عن المحاكم إل، حٌث ضللت وفٌة ل1919

دارٌةاإل
88

تحت عدد  1997ماي  19تأكٌده فً القرار الصادر بتارٌخ   ما تموهذا  

ٌوز ٌول 20دارٌة بأكادٌر بتارٌخ لؽاء الحكم الصادر عن المحكمة اإلالذي قضى بإ 1096

والذي نص صراحة على عدم قابلٌة مقررات مجلس الوصاٌة ألي طعن، وهو  1995

ر من حق الرقابة توجه ال ٌتماشى وتطلعات دولة الحق والقانون وما تضمنه هذا االخٌ

  ،دارٌةعلى القرارات اإل

وتارة أخرى تذهب إلى القول بأن قرارات مجلس الوصاٌة قابلة للطعن باإللؽاء متى       

نعقاد مجلس وز االختصاص أو خرق الشكلٌات واإلجراءات المتعلقة بإانصب الطعن تجا

طار صدر قرار عن محكمة النقض تحت إلالوصاٌة أو شًء من هذا القبٌل، وفً هذا ا

358رقم 
89

بإلؽاء المقرر الصادر عن عامل إقلٌم مكناس  1966ى ماي 20بتارٌخ  

اللٌة لتجاوز االختصاص والذي جاء فٌه " بشأن حق االنتفاع بٌن اعضاء الجماعة الس

وحٌث لٌس من اختصاص وزٌر الداخلٌة وال السلطة المحلٌة البت فً النزاعات الخاصة 

قد أناط هذا نتفاع بٌن من ٌدعون انتسابهم للجماعة المالكة لألرض مادام المشرع بقسمة اإل

وبذلك لحقه عٌب  لكختصاص بؽٌرهما، فإن المقرر المطعون فٌه فٌصدر عمن ال ٌماإل

  ختصاص".عدم اإل
                                                           

 . 231محمد محروك، " البت فً نزاعات أراضً الجموع بٌن اإلختصاصٌن اإلداري والقضابً"، ص   87
 22عبد الهادي نجار، " المنازعات المثارة بشأن أراضً الجموع"، مداخلة فً أشؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً   88

أراضً الجموع وسؤال الحكامة والتنمٌة الترابٌة، مطبعة المعارؾ الجدٌدة بالرباط، ، فً موضوع "2016أبرٌل  23و

 . 232. 231، ص  ص 2018طبعة 
أشار إلٌه محمد بلحاج فً " أراضً الجماعات  1966ماي  20بتارٌخ  358قرار صادر عن المجلس األعلى رقم   89

 . 262، ص الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"
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 انفمرج انثانُح: يىلف انفمه

من  -محكمة النقض -على القانون بالمؽرب من موقؾ مجلس األٌستؽرب جل فقهاء       

دارٌة وعدم تأسٌسه على أساس س الوصاٌة للطعن أمام المحاكم اإلعدم قابلٌة مقررات مجل

منطقً قانونً سلٌم
90

 تً : بجملة من الحجج وهً كاأل، وٌدعمون موقفهم هذا 

وضع فً ظل مناخ استعماري وظفته السلطات  1919أبرٌل  27إن مقتضٌات ظهٌر  :أوال

البث راضً الجماعٌة الخصبة، فظهٌر ل.ع منع المحاكم إلستٌالء على األل االستعمارٌة 

ى إل لتجاءاإلفً جمٌع الدعاوي الرامٌة إلى إلؽاء أعمال اإلدارة وال ٌخول للمتضرر سوى 

دعوى التعوٌض
91
. 

 118أن عدم قابلٌة قرارات مجلس الوصاٌة للطعن ٌتعارض مع مقتضٌات الفصل  ثانٌا:

من الدستور
92

الحالً الذي جاء فٌه:" حق التقاضً مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه  

 وعن مصالحه التً ٌحمٌها القانون.

أو فردٌا، ٌمكن الطعن فٌه أمام الهٌبة كل قرار اتخذ فً المجال اإلداري، سواء كان تنظٌمٌا 

 اإلدارٌة المختصة ".

من الظهٌر المنظم للوصاٌة  12إن كلمة ؼٌر قابلة للطعن الواردة فً الفصل  ثالثا:

 اإلدارٌة، ال ٌقصد منها إال الطعن اإلداري دون الطعن القضابً.

إن إبعاد القرارات اإلدارٌة عن رقابة المشروعٌة، ومنها قرارات مجلس الوصاٌة ال  رابعا:

ٌستجٌب للتعلٌمات الملكٌة السامٌة الرامٌة إلى تدعٌم وترسٌخ دولة الحق والقانون 

، وال ٌحقق الؽاٌة من إنشاء المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وكذا المحاكم والمؤسسات

 اإلدارٌة.

                                                           
 ًالمختار العٌادي، المنازعات المرتبطة بأراضً الجموع"، مقال منشور بالموقع االلكترون  90

 www.alkanounia.com 2019/03/01تارٌخ الولوج إلٌه . 
 .264محمد محروك، " البت فً نزاعات أراضً الجموع بٌن اإلختصاصٌن اإلداري والقضابً"،  ص   91
الصادر بتنفٌذ الدستور،  2011ٌولٌوز  29موافق ل  1432شعبان  27صادر فً  1.11.91الظهٌر الشرٌؾ رقم   92

 . 2011ٌولٌوز  30الموافق ل  1432شعبان  28مكرر، الصادر بتارٌخ  5964الجرٌد الرسمٌة عدد 

http://www.alkanounia.com/
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 41.90من القانون المحدث للمحاكم اإلدارٌة رقم  20إن المادة الثامنة وكذا المادة  خامسا:

تفٌد صٌؽة العموم المطبق" كل قرار إداري" دون استثناء، بحٌث تجعل كل قرار إداري 

 تتوفر فٌه مقومات ومرتكزات القرار اإلداري قابلة للطعن باإللؽاء.

ضاء الموضوع والفقه المؤٌد له، خالفا لما ذهب إلٌه ق الطرح الذي ذهب نؤٌد ونحن      

النابعة من مجلس  تكون المقررات إلٌه المجلس األعلى فً شخص الؽرفة اإلدارٌة، حتى ال

ستعمال من جهة، ومن جهة ثانٌة احترام مبدأ المشروعٌة متسمة بالتعسؾ فً اإل الوصاٌة

الل هذه األراضً أحسن مراعاة لما من أجله تم إحداث هذا المجلس وهو رعاٌة استؽ

 استؽالل المؤسس على التناسب بٌن مصالح الجماعة المالكة والمصلحة العامة.
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فالها وآ انفصم انثانٍ: أراظٍ انجًىع وػاللرها تانرنًُح

  حـانًسرمثهُ

بطرق عقالنٌة  راضً الجماعٌة تشكل رصٌدا عقارٌا هابال لو تم استؽاللهإن األ      

بنة الضرورٌة إلنجاز مختلؾ اجتماعٌة، إذ ٌعتبر بمثابة اللدٌنامٌكٌة اقتصادٌة ولخلق 

  جتماعٌةالمشارٌع اإلستثمارٌة فً شتى المجاالت اإلقتصادٌة اإل

عٌة كبرى سواء من حٌث عدد وٌحتل هذا الرصٌد العقاري أهمٌة اقتصادٌة واجتما      

جمالٌة التً تقدر بحوالً حٌث المساحة اإل ال منالذي ٌناهز تسعة مالٌٌن نسمة، و   السكان

ستثمار ا عشر ملٌون هكتار بعضها صالح لإلستؽالل الفالحً واالخر للرعً أو اإلاثن

الؽابوي
93
 .ول()المبحث األ 

وبالرؼم من كثرة النصوص القانونٌة والتنظٌمٌة، والعدد الهابل من الدورٌات       

بت قصور النظام القانونً لهذه الواقع العملً أثٌر المرتبطة بأراضً الجموع، فإن والمناش

ي ٌؤثر سلبا مر الذلفوابد المرجوة والمتوخى منه، األراضً بشكل جعله ال ٌؤتً كل ااأل

 (.)المبحث الثانًراضً الساللٌةعلى اإلستثمار فً األ

 

 

 

 

 

                                                           
لة االنظمة والمنازعات العقارٌة، محمد خٌري، "أراضً الجموع بٌن البقاء والزوال"، مقال منشور بمجلة الحقوق سلس  93

 . 61، ص 2010العدد األول 
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 حــهًُح أراظٍ انجًىع فٍ ذحمُك انرنًُول: أانًثحث األ

تجلٌاتها،  الساللٌة أهمٌة بالؽة فً  تحقٌق التنمٌة المستدامة فً شتىراضً األتكتسً        

مٌة للدولة فً مختلؾ ساسٌة التً تنبنً علٌها السٌاسات العموباعتبارها األرضٌة األ

 . )المطلب الثانً(جتماعٌة من جهة ثانٌةواإل ول(،مطلب األ)القتصادٌة من جهةالمجاالت اإل

 لرصادَحانجًىع فٍ ذحمُك انرنًُح اإلراظٍ ول: دور أانًطهة األ

قتصادٌة بشكل واضح وباٌن فً راضً الجموع فً تحقٌق التنمٌة اإلٌتجلى دور أ      

 .()الفقرة الثانٌةوفً القطاع الصناعً ولى(،)الفقرة األالقطاع الفالحً

 ح ـسرثًار فٍ االراظٍ انجًاػُح فٍ ذحمُك انرنًُح انفالحُونً: دور اإلانفمرج األ

راضً ثروة التنمٌة الفالحٌة، وتشكل هذه األ تحتل أراضً الجموع موقعا مركزٌا فً      

راضً الصالحة عقاري الفالحً المؽربً، حٌث أن مساحة األال ٌستهان بها فً الرصٌد ال

للزارعة تصل الى ما ٌناهز ملٌون هكتار
94

. كما أنها تعتبر األرضٌة األساسٌة لتنفٌذ مخطط 

قتصادٌة فً ب بجعل الفالحة رافعة للتنمٌة اإلالذي اعتمده هذا ال المؽرخضر المؽرب األ

سنة المقبلة، ؼٌر أن تنفٌذ هذا المخطط ٌحتاج الى وعاء عقاري، والذي حددته الجهات  15

هكتار ألؾ 700الرسمٌة فً 
95

 . 

نتاج ال التنمٌة الفالحٌة بوضوح فً اإلوتتجلى أهمٌة هذا الهٌكل العقاري فً مج    

 .)ثالثا(نتاج الؽابويوأخٌرا اإل )ثانٌا(، ثم الرعوي)أوال(الفالحً

                                                           
عبد الكرٌم بالزاغ، " أراضً الجموع محاولة دراسة بنٌتها السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ودورها فً التنمٌة"،    94

 .100ص 
عات الساللٌة" سلك عرض من إعداد طلبة حفٌظ الزوٌن وأخرون، تحت عنوان " أصل وطبٌعة ملكٌة أراضً الجما  95

ماستر العقار والتعمٌر، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بالسوٌسً، الرباط، السنة 

 . 12، ص 2018.017الجامعٌة 
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 نراج انفالحٍأوال: اإل

وتتمثل أهمٌة أراضً الجماعات الساللٌة فً هذا السٌاق، من خالل نسبة مساهمتها       

الهامة فً إنتاج بعض المنتوجات الفالحٌة على المستوى الوطنً، فعلى سبٌل المثال فإن 

طن سنوٌا من الحوامض 10000إلى  9500توفر ما مجموعه  راضًهذه األ
96

ضافة . إ

خرى المختلفة والمتباٌنة حسب نتاج بعض المنتوجات الفالحٌة األلى مساهمتها فً إإ

 المناطق الطبٌعٌة والمناخٌة. 

ما فتا راضً، بالرجوع للمعطٌات السالفة فإن اإلهتمام بالرفع من إنتاجٌة هذه األو      

جهزة المسؤولة، ففً إطار المشارٌع التنموٌة المندمجة تقوم طرؾ الدوابر واألٌزداد من 

لٌات والوسابل راضً وإصالحها وذلك باإلعتماد على األز هذه األوزارة الفالحة بتجهٌ

التقنٌة المتقدمة
97

مر الذي ٌنعكس إٌجابٌا على الجماعات الساللٌة خاصة الفقٌرة منها . األ

إلستؽالل، ومن ا راضً أحسنبارة فً استؽالل هذه األمجهودات جوٌشجعها على بذل 

 راضً التً استفدت من سٌاسة مشارٌع التنمٌة المزدوجة نجد: األ

هكتار  100مشروع ؼرس أشجار التفاح بجماعة بوزمو إملشٌل على مساحة  .1

 .هكتار 225والعناٌة بحوالى 

 ؽرس أشجار التفاح.هكتار ل 280إمتشٌمن بجماعة تونفٌت على مساحة تقدر ب  .2

   هكتار. 1600الحاجب بإقلٌم مكناس على مساحة  .3

شارة الى أن صاحب الجاللة الملك محمد السادس دعا فً رسالته السامٌة وتجدر اإل     

رٌة للدولة الموجهة الى المشاركٌن فً المناظرة الوطنٌة حول موضوع " السٌاسة العقا

لى إ 2015دجنبر  6و 5بالصخٌرات ٌومً جتماعٌة " ودورها فً التنمٌة اإلقتصادٌة واإل

راضً الجماعٌة الواقعة داخل دوابر الري لفابدة فر الجهود من أجل عملٌة تملٌك األتظا

ضافة الى أنه أهب كافة الجهات الحكومٌة المعنٌة ، مع مجانٌة هذا التملٌك، إذوي الحقوق

                                                           
 . 12حافٌظ الزوٌن وأخرون، " أصل وطبٌعة أراضً الجماعات الساللٌة"، ص   96
 . 101جماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"،  ص  محمد بلحاج الفحصً، أراضً ال  97
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ٌر مناخ الجماعٌة من أجل توف راضًلألللعمل على تسرٌع وثٌرة تصفٌة الوضعٌة القانونٌة 

جتماعٌة للبالدفً مسلسل التنمٌة اإلقتصادٌة واإلراضً مالبم لدمج أمثل لهذه األ
98
 . 

وتنفٌذا للتوصٌات الملكٌة السامٌة فً هذا المجال، فقد أولت وزارة الفالحة أهمٌة بالؽة      

ستثمارات الفالحٌة اإلدوابر الري وذلك بمقتضى مٌثاق لألراضً الجماعٌة الواقعة فً 

صالحات الضرورٌة، وإقامة حواه على ضرورة إدخال جملة من اإلالذي ٌنص فً ف

منها فً المساهمة  التجهٌزات الالزمة فً هذه المناطق للرفع من مردودٌتها الفالحٌة رؼبة

 قتصادي الوطنً.اإل نتاجالفعالة فً اإل

 نراج انرػىٌثانُا: اإل

خاصة إذا علمنا أن  قتصاد الفالحً،اإل  الرعوي بأهمٌة كبرى فًٌحظى القطاع        

راضً الساللٌة مخصصة للرعً. ومن كل هذا ٌظهر الدور الهام والفعال معظم نسبة األ

لى منتوجات أخرى سواق المحلٌة باللحوم باإلضافة إفً إؼناء األالساللٌة  لألراضً

 كالجلود والصوؾ. 

جراءات من طرؾ الجهات المسؤولة للرفع اتخاذ مجموعة من اإلهذا الصدد تم وفً        

راضً المخصصة للرعً. واستفد من مستوى هذا القطاع وذلك من خالل إصالح األ من

هكتارا 16116هذه المبادرة ما ٌناهز 
99

ضً الجماعٌة التً خضعت لعملٌة رامن األ 

 وهما: اثنٌنمجالٌن انة فقد شملت ستصالح. أما فٌما ٌخص أعمال التحسٌن والصٌاإل

عتماد على تقنٌة زرع لقد تمت هذه العملٌة باإل :إنشاء أحزمة لتحسٌن المراعً -

بذور النباتات الكلبٌة، من طرؾ إدارة تربٌة المواشً على امتداد مساحة تقدر 

                                                           
مقتطؾ من الرسالة الملكٌة السامٌة الموجهة الى المشاركٌن فً المناظرة الوطنٌة حول موضوع "السٌاسة العقارٌة   98

 . 3، ص 2015دجنبر  6و 5ومً للدولة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة "، المنعقدة بمدٌنة الصخٌرات ٌ
 . 102إحصابٌات رسمٌة، مدٌرٌة الشؤون القروٌة، وزارة الداخلٌة، أوردها عبد الكرٌم بالزاغ، م س، ص   99
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ألؾ هكتار لفابدة بعض الجماعات الساللٌة بالنفوذ الترابً لدابرة 25بحوالً 

مٌدلت
100
  . 

محور مواضٌعها حول تخذت العدٌد من التدابٌر التً تتإ :المراعً دراسة وإعداد -

سالٌب لتدبٌر المراعً تدبٌرا سلٌما، وعلى سبٌل المثال تجربة إقامة صٌاؼة أنجع األ

المشروع الذي شارة مثال الى لمواشً، وفً هذا السٌاق ٌنبؽً اإلوحدات تربٌة ا

متٌاز من الشركة على عقد اإللٌة، وذلك بعد حصولها ( الدوأنجزته شركة )برجً

الوطنٌة لتنمٌة الماشٌة، والذي ٌهدؾ الى إنشاء وحدات لتربٌة الماشٌة على مساحة 

 ألؾ هكتار.  67

وخالل المراحل التً مر منها هذا المشروع الجٌد كانت الشركة السالفة الذكر تعمل       

مولة بالمالحظات لتقارٌر المشبتنسٌق مع السلطة الوصٌة وذلك عن طرٌق تبادل ا

قتراحاتواإل
101

الساللٌة ألعضاء مجلس الوصاٌة صلٌون للجماعات التً ٌقدمها السكان األ 

مر الذي خلق جوا خاصا من التحاور البناء والعمل الجماعً الجاد، وذلك من أجل األ

 قتصاد الوطنً. سكان المنطقة والمنفعة العامة لإلالمنفعة الخاصة ل

راضً الجماعٌة بشكل عقالنً وجٌد خاصة التً أنه ٌجب تدبٌر األوتجدر اإلشارة إلى     

لالستؽالل الجماعً وفتح تكتسً الطابع الرعوي، وذلك من أجل الحفاظ على الجزء منها 

كبر منها لالستثمار بؽاٌة جلب الرسامٌل وتحقٌق التنمٌة الجهوٌة الجزء األ
102
. 

                                                           
. 290محمد بلحاج الفحصً،" أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص   100

291 . 
 . 103راضً الجموع محاولة لدراسة بنٌتها السٌاسٌة واإلجتماعٌة ودورها فً التنمٌة"،  ص  عبد الكرٌم بالزاغ، " أ  101
توصٌات الندوة الوطنٌة التً نظمتها جامعة سٌدي محمد بن عبد هلل بشراكة مع كلٌة الحقوق بفاس شعبة القانون   102

جة التشرٌعٌة والحكامة القضابٌة حول موضوع "  العام، ومدٌرٌة الشؤون القروٌة بوزارة الداخلٌة والمركز المؽربً للمعال

، بقصر 2015مارس  14و13أراضً الجموع: الوضع القانونً ورهانات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة "، ٌومً 

على  2019مارس  14رٌخ . تم الولوج إلٌه فً تا www.hibapress.comالمؤتمرات بفاس، منشورات فً الموقع

 الساعة الرابعة زواال.

http://www.hibapress.com/
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 نراج انغاتىٌ ثانثا: اإل

دورها فً الحفاظ على  بمنافعها المتعددة بمكانة عالٌة، فإلى جانبتحظى الؽابات        

ٌكولوجً من خالل تشكٌلٌها للنظام البٌبً لحٌاة العدٌد من االحٌاء النباتٌة التوازن اإل

والحٌوانٌة كما أنها تعتبر عامال إلثراء التنوع البٌولوجً وعنصر من عناصر توازن 

البٌبة
103

تنفسا رى المجاورة لها مثال ؼابة المعمورة التً تعتبر م، كما تعد متنفسا للمدن الكب

لمدٌنة الرباط، كما أنها تعتبر مزودا أساسٌا لمصانع الورق كما تزود سكان المناطق الجبلٌة 

الموجودة بقصر أٌت  أقطارالتً تعانً من موجة البرد القارس بأخشاب التدفبة مثال ؼابة 

 حٌى إقلٌم مٌدلت. علً أوسو التابعة إدارٌا لجماعة أٌت ٌ

همٌتها البالؽة راضً الساللٌة بنسبة مهمة فً تنمٌة القطاع الؽابوي بالنظر ألتساهم األ       

قتصادي والبٌبً وذلك عن طرٌق عملٌة التشجٌر الذي تم بمقتضى عقود على الصعٌدٌن اإل

فً إطار  والؽاباتمبرمة بٌن الجماعات الساللٌة المالكة لألراضً المشجرة وإدارة المٌاه 

المناطق بعد موافقة مجلس الوصاٌة علٌها. وتظهر أهمٌة  الصندوق الوطنً للؽابات 

قتصادي من خالل توفٌر العدٌد من المنتوجات والخدمات التجارٌة الؽابوٌة على المستوى اإل

وجه الخصوص قتصاد المحلً على األمر الذي ٌنعكس إٌجابٌا على اإلوؼٌر التجارٌة 

اد الوطنً على وجه العمومقتصواإل
104
. 

راضً الجماعٌة أدورا مهمة فً إنتاج المواد العطرٌة وذلك بنسبة تفوق كما تلعب األ     

سواق الخارجٌة وتتمثل هذه ٌترتب علٌه تصدٌر الفابض إلى األ الحاجٌات الوطنٌة مما

توجد بكثرة فً كل من مراكش و ورزازات  فاألولى، أزٌرو الشٌحالنباتات فً مادتً 

طلس الكبٌر لمنحدرات الؽربٌة لسلسلة جبال األوتزنٌت وأكادٌر، فحٌن توجد الثانٌة فً ا

لواد ملوٌة فحٌن توجد بالضبط فً أقالٌم وجدة وتازة وبولمان المحاذٌةخاصة 
105

 . 

                                                           
 . 292محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص  103
  . 5، ص 2016-2012برنامج العمل المندوبٌة السامٌة للمٌاه والؽابات ومحاربة التصحر   104
 . 105عبد الكرٌم بالزاغ، " أراضً الجموع محاولة لدراسة بنٌتها السٌاسٌة واإلجتماعٌة ودورها فً التنمٌة"، ص   105
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نًُح راظٍ انسالنُح فٍ ذحمُك انرانفمرج انثانُح: أهًُح اإلسرثًار فٍ األ

 ح ــانصناػُ

اإلقتصادي، فهوة اللبنة األساسٌة العقار أهمٌة بالؽة على المستوى السٌاسً و ٌكتسً       

صناعٌا وحرفٌا أ وسٌاحٌا أ وأسواء أكان تجارٌا  نطالق أي مشروعاإل
106

، فالعقار عنصر 

الصناعٌة عداد المناطق نمٌة فً المجال الصناعً وذلك فً إاستراتٌجً للرفع من وثٌرة الت

ة والسٌاسٌة العامة. والخاصة كما تتوقؾ علٌه كل تطلعات المخططات التنموٌ والمعامل

ستثمار فً المجال الصناعًباإل
107
. 

ة سنبحث وللحدٌث عن أهمٌة أراضً الجماعات الساللٌة فً تحقٌق التنمٌة الصناعٌ      

م بٌان دورها فً ث ؛)أوال(راضً الساللٌة فً الصناعة الزراعٌةفً هذا السٌاق عن دور األ

 .)ثانٌا(ولٌةإنتاج المواد األ

 أوال: دور أراظٍ انجًىع فٍ انصناػح انسراػُح 

ٌرى أحد الباحثٌن        
108

أنه إلدخال المؽرب ضمن الدول الصناعٌة الصاعدة، البد من  

إعطاء أولوٌة كبٌرة للصناعة الزراعٌة
109

كتراث بتطوٌر زراعة وذلك من خالل اإل 

المحاصٌل التً تشكل المواد الصناعٌة الخام كالقطن وقصب السكر بالضافة الى المنافسة 

على تصنٌع المواد الحٌوانٌة التً ٌحفل بها المؽرب وكذا تطوٌر وتجدٌد الصناعات 

 الصؽٌرة والمتوسطة. 

ات الذاتٌة كما كان علٌه صلٌة لم ٌعد ٌقتصر على الحاجٌفتدخل الجماعات الساللٌة األ       

الحال فً الماضً بل تجاوز ذلك لٌشمل مجاالت حٌوٌة كالمساهمة فً المشارٌع الضخمة 

                                                           
محمد الراقً، "األراضً الساللٌة بٌن مطلب التملٌك ورهانات التنمٌة"، مقال منشور فً مجلة القانون واألعمال على  106

 .2019مارس 15تم الولوج إلٌه فً تارٌخ www.droitetentripris.com الموقع اإللكترونً
 . 13حافٌظ الزوٌن وأخرون، " أصل وطبٌعة ملكٌة أراضً الجماعات الساللٌة"، ص   107
 . 302 محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص  108
الصناعة الزراعٌة هً نوع من أسالٌب الزراعة الحدٌثة التً  تشٌر الى اضافة الصبؽة الصناعٌة على منتجات   109

المواشً و الدواجٌن واالسماك والمحاصٌل الزراعٌة، حٌث تشمل تطبٌق محاصٌل علمٌة تكنولوجٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة 
االسالٌب الزراعٌة والهندسة الوراثسة وخلق أسواق استهالكٌة جدٌدة كما تتضمن ابتكارات جدٌدة فً مجاالت المعدات و

 .... 

http://www.droitetentripris.com/
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التً تتطلب الخبرة التقنٌة الضرورٌة
110

، وإلٌضاح دور الجماعات الساللٌة فً مٌدان 

ول ثم تعاونٌة أسٌؾ مل ؛)أ(الصناعة الزراعٌة سنعتمد على شركة تعببة التمور بالراشٌدٌة

  .)ب(إلنتاج العصٌر وخل التفاح ببوزمو

 شركة تعببة التمور ومعالجتها -أ

عملت الجماعات الساللٌة االصلٌة بالراشٌدٌة بمساندة مكتب التنمٌة الفالحٌة لتافٌاللت،       

درهما  1800000بإنشاء شركة تعببة ومعالجة التمور التً ٌصل رأسمالها الى حوالً 

 50000000الجماعات الساللٌة فً حسابها الجاري الذي ٌصل الى عالوة على مساهمة 

درهما، أما نسبة الطاقة االنتاجٌة للشركة السالفة الذكر التً تزود جمٌع االسواق المؽربٌة 

طن سنوٌا 1000بمادة التمور حوالً 
111

، وسعت فً مجال نشاطها لكً ٌشمل مجال حفظ 

لبرقوق والعنب الجافٌن والتفاح فً مستودعات ابعض المنتوجات الفالحٌة على سبٌل المثال 

 طنا.  650التبرٌد التً تبلػ طاقتها فً حفظ هذه المواد سنوٌا ما ٌزٌد على 

   ببوزمو  تعاونٌة أسٌؾ ملول إلنتاج العصٌر وخل التفاح -ب

من حاملً الشهادات انطلقت بعزم وقفت هذه التعاونٌة على تجربة زابدة لشبان         

رادة قوٌة متحدٌة حصار الطبٌعة والظروؾ المناخٌة القاسٌة وسٌاسة الالمباالة من وإ

المسؤولٌن معلنة عن تأسٌس أول وحدة إلنتاج عصٌر التفاح ولقد تقدمت التعاونٌة بأول 

مشروع لها بدعم ومساندة من جمعٌة أخٌام لدى المبادرة الوطنٌة للمبادرة للتنمٌة البشرٌة 

مر الذي مكنها من اقتناء ألٌات األ 2009سنة درهم  140000ر ب حٌث حظٌت بدعم ٌقد

 خاصة بتعببة العصٌر وخل التفاح.

ب دورا كبٌرا فً هذا المجال وذلك من خالل تزوٌد ومنه فاألراضً الساللٌة تلع       

رؼبة منها فً ؼزو االسواق العالمٌة  -التفاح -التعاونٌة السالفة الذكر بهذه المادة الحٌوٌة

المنطقة عن مدن الكبرى لوال الصعوبات التً تواجهها التعاونٌة والمتمثلة أساسا فً بعد 
                                                           

 . 106عبد الكرٌم بالزاغ، " أراضً الجموع محولة لدراسة بنٌتها السٌاسٌة واإلجتماعٌة ودورها فً التنمٌة"، ص   110
صً ، " أراضً الجماعات إحصابٌات الرسمٌة، مدٌرٌة الشؤون القروٌة، وزارة الداخلٌة أوردها محمد بلحاج الفح  111

 . 107الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص 



ةــد أراضي الجمىع وعالقتها بالتنميــرة تحديــمسط  

 

 

45 

طلبٌات الصؽٌرة بسبب ارتفاع كلفة النقل، ال مر الذي ٌحول دون استجابتها لبعضاألالشمال 

 4الى جانب كلفة التعببة مع العلم أن قنٌنة الزجاج الواحدة من فبة لتر واحد تكلؾ التعاونٌة 

نتاجلى ارتفاع كلفة اإلاهم مما ٌؤدي إدر
112
 . 

 ونُح انجًىع فٍ إنراج انًىاد األ ثانُا: دور أراظٍ

 ولٌة المستخدمة فً القطاعالساللٌة مصدر هام للمواد األعات تعتبر أراضً الجما       

صلٌة الؽنٌة بالمصادر المعدنٌة بتعاون مع بعض الصناعً، بحٌث تقوم الجماعات األ

ولٌة وتزوٌد الشركات وصٌة، بإنتاج واستخراج المواد األالشركات العمومٌة والخص

ولٌة للبناءلمواد األنجد المواد المعدنٌة وا الصناعٌة بها ومن بٌن هذه المواد
113
  . 

 المواد المعدنٌة -أ

ٌحتل المؽرب مكانة هامة فً انتاج مادة الفوسفاط على المستوى العالمً، وتكتسً       

بالؽة فً بلوغ هذا المستوى وذلك بالنظر لما تتوفر علٌه أراضٌها الجماعات االصلٌة أهمٌة 

الجماعٌة من ثروات مهمة من هذه المادة الحٌوٌة، بحٌث تقوم بتفوٌت مساحات شاسعة من 

 سنوٌا من أجل استخراج هذه المادة.   OCPأراضٌها لفابدة المكتب الشرٌؾ للفوسفاط 

ما هكتار  50000للمكتب الى حدود الثمانٌات ما ٌقارب راضً المفوتة وتبلػ نسبة األ     

هكتار سنوٌا فً كل من إقلٌم قلعة السراؼنة وإقلٌم سطات ثم خرٌبكة 400ٌعادل 
114
. 

 

 

 

                                                           
تصرٌح محمد أوزنً المشرؾ على االنتاج بالتعاونٌة لجرٌدة أنفاس برٌس مقال منشور على الموقع االلكترونً   112

www.anfapress.com  10/03/2019إلٌه فً تم الولوج. 
المواد االولٌة أو المادة الخامٌة هً التً ٌستخرجها االنسان عادة من المناجم واالنقاض وٌقوم باستؽاللها فً الصناعة   113

والتجارة، أو كمادة بناء إلنشاء المبانً من بٌنها الموارد الطبٌعٌة كالنفط والحدٌد والخشب والفحم الحجري والقصدٌر 
 ها.والنحاس وؼٌر

 . 107عبد الكرٌم بالزاغ، " أراضً الجموع محولة لدراسة بنٌتها السٌاسٌة واإلجتماعٌة ودورها فً التنمٌة"،  ص   114

http://www.anfapress.com/
http://www.anfapress.com/
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 ولٌة للبناءالمواد األ -ب

لبناء والتً تعتبر مهمة لولٌة ت الساللٌة مصدرا هاما للمواد األتعد أراضً الجماعا         

واد عدٌدة سواء كانت صلبة مثل السواحل الطبٌعٌة، وفً مجال البناء وتستعمل مفً مقاومة 

سمنت وؼٌرها كثٌر....واألخشاب، أو ساببة كالرمال واإل حجاراأل
115

 . 

سمنت ادة الكلس المستعملة فً صناعة اإلراضً مصدرا هاما لمكما تعتبر هذه األ        

سمنت الكبرى كالمعمل المتواجد بمكناس الذي ٌتزود منها بما ٌقدر المزودة لمعامل اإل

 طن سنوٌا.  500000

مواد البناء على  راضً الجماعات الساللٌة بثروة هامة منومن جهة أخرى تزخر األ       

 ختصاصات. المستخدمة فً البناء المتعدد اإل حجار والرمالسبٌل المثال األ

ً الجماعٌة وما تتوفر علٌه من الثروات المعدنٌة والمواد راضوبالتالً ٌتضح أن األ    

سواق المحلٌة بما ٌسد الحاجٌات تبر مصدرا ومنبعا ربٌسٌا ٌنمً األالمستعملة فً البناء تع

، األمر الذي ٌؤدي بشكل أو بأخر سواق الدولٌةرورٌة فً حٌن تصدر الفابض الى األالض

 الدوالر(. -وروإلى جلب العملة الصعبة) األ

 جرًاػُح راظٍ انجًىع فٍ ذحمُك انرنًُح اإلأهًُح أانًطهة انثانٍ: 

عرؾ المؽرب نموا دٌمؽرافٌا عمرانٌا سرٌعا، حٌث كانت ساكنته ال تتعدى أربع        

ملٌون  30لى حوالً إ 2004رٌن، لٌرتفع هذا العدد سنة مالٌٌن نسمة فً بداٌة القرن العش

من مجموع السكان، وهذا راجع الى ارتفاع نسبة الوالدات   %5551نسمة ما ٌقارب 

 وانخفاض نسبة الوفٌات. 

رتفاع النمو الدٌمؽرافً الذي ٌشاهده المؽرب فً اآلونة االخٌرة الى تعدد ولقد أدى إ      

لى التدخل سواء على ستقرار، مما دفع المشرع المؽربً إحاجٌات الجماعة الى السكن واال

                                                           
 . 307محمد بلحاج الفحصً، " اراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص   115
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التخطٌط أو على مستوى إنجاز اعمال البناء وذلك باالعتماد على سٌاسة مستوى تنظٌم أو 

التعمٌر ذات االبعاد المختلفة
116

 . 

وٌرى أحد الباحثٌن      
117

صلٌة التً تم اقتنابها من طرؾ الجماعات األ أن أراضً 

إلى حل المشاكل ذات الطابع  تؤدي الجماعات المحلٌة بأبسط الشروط ومع كامل التسهٌالت

 جتماعً العوٌصة.اإل

جتماعً ارتأٌنا فً تحقٌق التنمٌة على المستوى اإلهمٌة أراضً الجموع ولمعالجة أ       

لجموع كأداة لحل أزمة السكن(، ولى ) أراضً ارة األتقسٌم هذا المطلب الى فقرتٌن : الفق

 راضً الجماعٌة كألٌة إلنجاز المشارٌع التنموٌة) الفقرة الثانٌة(.األ

 ونً: أراظٍ انجًىع كأداج نحم أزيح انسكن انفمرج األ

راضً الساللٌة فً حل أزمة السكن من خالل مساهمتها بمساحات ٌبرز دور األ      

السكنٌةات التجزبشاسعة من أراضٌها بؽرض إقامة 
118

 والمرافق الضرورٌة لتنظٌم نشاط 

رصدة العقارٌة التً تقوم بها الجماعات الساللٌة استطعت المجتمع بفضل التنشٌط وتفعٌل األ

أن تجعل من أراضٌها وسٌلة وألٌة لتحقٌق التنمٌة بشكل عام وحل أزمة السكن بشكل خاص 

عن طرٌق مكافحة السكن الؽٌر الالبق والعشوابً وأحٌاء الصفٌح نجد على سبٌل المثال 

ز برنامج ٌستهدؾ بناء دور سكنٌة الجماعات الساللٌة الموجودة بورزازات قامت بإنجا

قلٌم السالؾ الذكر، والؽاٌة من ذلك هً محاولة منها لحل أزمة للموظفٌن العاملٌن بمقر اإل

                                                           
عرض من إعداد طلبة محمد الٌزٌدي وأخرون، تحت عنوان " األمن العقاري ودوره فً تحقٌق االستثمار"، سلك   116

ماستر الدراسات العقارٌة مادة البٌوع العقارٌة، جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

 . 9، ص 2017.2016بطنجة، السنة الجامعٌة 
 . 113عبد الكرٌم بالزاغ، " أراضً الجموع محولة لدراسة بنٌتها السٌاسٌة واإلجتماعٌة ودورها فً التنمٌة"،  ص   117
المتعلق بالتجزبات العقارٌة والمجموعات السكنٌة وتقسٌم العقارات على ما ٌلً  25.90تنص المادة االولى من قانون   118

رات عن طرٌق البٌع واالٌجار أو القسمة الى بقعتٌن او أكثر للسكنى أو : " تعتبر تجزبة عقارٌة تقسٌم عقار من العقا
 لؽرض صناعً أو سٌاحً أو تجاري أو حرفً مهما كانت مساحة البقع التً ٌتكون منها العقار المراد تجزبته". 

اعٌة المعدة للسكن من نفس القانون على ما ٌلً : " تعتبر  مجموعات سكنٌة المبانً الفردٌة أو الجم 56كم تنص المادة 

التً ٌشٌدها بصورة متزامنة أو متتالٌة على بقعة أرضٌة واحدة أو عدة بقع أرضٌة مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة 
 علٌها المبانً ".
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ومشكل السكن الذي  تعانً منه هذه المدٌنة
119

، ونجد كذلك المركب السكنً لجماعة 

ٌطرة على مساحة صلٌة الموجودة بإقلٌم القنلقنٌطرة الذي أنجزته الجماعات األالساكنٌة با

 هكتارات. 6تقدر ب 

 راظٍ انجًاػُح كأداج إلنجاز انًشارَغ انرنًىَح انفمرج انثانُح: األ

تً مرحلة ستثمارات تأمتعلقة بتوفٌر األراضً االزمة لإلبعد تجاوز الصعوبات ال       

( ؼٌر قادرٌن طراؾ بما فٌهم القطاع العام )الدولة والمؤسسات العمومٌةالتموٌل، فجمٌع األ

على مواجهة نفقات التجهٌز بالموارد الذاتٌة، كما ٌعانً الخواص بدوره من قلة االمكانٌات 

نظرا لضعؾ القوة الشرابٌة والصعوبة فً الحصول على القروض من األبناك والمؤسسات 

 المالٌة بسبب ؼٌاب الضمانات الكافٌة. 

ة سواء عن طرٌق عملٌة الكراء أو فالموارد التً تستخلصها الجماعات الساللٌ       

 19من ظهٌر  14التفوٌت ٌتم رصدها قصد تحقٌق التنمٌة العامة، بالرجوع الى الفصل 

1919أبرٌل 
120

وٌستشؾ من هذا الفصل أن االستفادة تكون مباشرة لصالح الجماعة على  

إعتبار أن التموٌل ٌتم من طرفها فإن هذه المقتضٌات تقر على قاعدة استثنابٌة لذلك المبدأ، 

بحٌث ٌتٌح الفرصة للجماعات الساللٌة للمساهمة فً البرامج التنموٌة التً ٌقع عبء القٌام 

ستدالل فً هذا السٌاق بتجربة إقلٌم بنً لمؤسسات المحلٌة وٌمكن اإلدولة وابها على عاتق ال

مالل الذي شهد والدة العدٌد من المشارٌع بعد موافقة السلطة الوصٌة
121
: 

 

                                                           
 . 322محمد بلحاج الفحصً، م س، ص   119
فً كل حالة من هذا النوع الؽاٌة من الظهٌر أعاله على ما ٌلً: " ..... ٌقرر مجلس الوصاٌة  14ٌنص الفصل من   120

المستعملة من أجلها لفابدة الجماعة رؤوس االموال المتحصلة من بٌع االراضً الجماعٌة أو المعامالت المشار إلٌها فً 

. وال ٌخصص مجلس الوصاٌة هذه االموال بأشؽال ذات مصلحة عامة تتحملها عادة الدولة أو 5المقطع االخٌر من الفصل 

محلٌة( ماعدا إذا طلب ذلك بكٌفٌة صرٌحة أؼلبٌة المندوبٌن بواسطة رسم توثٌقً..... على أنه ٌمكن أن الجماعة )ال
تخصص االموال المذكورة بأمور عابدة لمصالح الجماعة ) االصلٌة ( فقط وأن ٌجري بشأنها إستعواض بعض عقارات 

 وذلك وفقا للشروط التً ٌعٌنها وزٌرنا الصدر االعظم. 
ٌقة االستثناء أن توزع تلك االموال كال أو بعضا على رؤساء عابالت الجماعة  إذا طلبته الجماعة صراحة وٌمكن بطر  

 وان رأى مجلس الوصاٌة بأن الحالة تستلزم ذلك ". 
 . 116. 115ص م س،  lعبد الكرٌم بالزاغ،   121
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 .إنشاء مؤسسة تعلٌمٌة ابتدابٌة 

  .تعبٌد الطرق المؤدٌة الى القرٌة 

  .توصٌل الكهرباء الى القرٌة 

 وأفالها انًسرمثهُح سرثًار فٍ أراظٍ انجًىع انًثحث انثانٍ: يؼُماخ اإل

إن المحلل لوضعٌة الهٌاكل العقارٌة من ناحٌة تأثٌرها فً العملٌة االستثمارٌة ٌجد         

بأن العقار الفالحً ببالدنا ٌعانً بشكل عام من مشاكل تجعل منه عابقا من عوابق التنمٌة 

بدال من أن ٌكون أداة من أدواتها الربٌسٌة
122
. 

وترتبط هذه المعٌقات أساسا بتعقد النظام القانونً كٌفٌة تسٌرها البنٌوٌة وطرق        

استؽاللها، االمر الذي ٌجعل هذا الرصٌد الهام ٌعرؾ جمودا ٌحول دون تحقٌق التنمٌة 

 )المطلب األول(.ستثمار فً مجال هذه األراضًلإل المنشودة، وٌشكل معٌقا

 ٌعرفه المؽرب مجال األراضً الساللٌة أصبح ٌحتم التفكٌرالتطور الذي أصبح إن        

فً إٌجاد الحلول للمشاكل المترتبة عن استؽالل األراضً الجماعٌة بشكل عشوابً ووضع 

كل مكوناته البشرٌة والعقارٌة ب صٌد العقاريتعمل على ادماج هذا الر استراتٌجٌة بدٌلة

ٌمةجتماعٌة فً مسلسل التنمٌة المندمجة والمستداإل
123

،وذلك من خالل تبنً االستؽالل 

تعاونٌات دون إؼفال ما لألراضً من أفاق فً إطار مخطط المؽرب  الجماعً على شكل

فً القطاع الفالحً الذي ٌعلق علٌه المؽرب كل اآلمال لجعل الفالحة دعامة أساسٌة 

 )المطلب الثانً(.للتنمٌة

 

 

                                                           
التنمٌة، اكراهات وأفاق تدبٌر أراضً حٌاة البجداٌنً، "وضعٌة أراضً الجموع بٌن المتطلبات القانونٌة ورهانات   122

 .103،ص2017الجموع: التثمٌن واإلستثمار"، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، الرباط
 .108محمد العاٌش صؽٌري، " أراضً الجماعات الساللٌة بٌن الواقع واألفاق"،  123
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 انًطهة األول: ػىائك االسرثًار فٍ اراظٍ انجًىع

جتماعٌة كما أهمٌة بالؽة فً تحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة واإلتكتسً أراضً الجموع         

شكاالت سواء من حٌث لهٌكل العقاري ٌطرح مجموعة من اإلأشارنا سابقا، إال إن هذا ا

وسواء من حٌث مجال تدبٌر و استؽالل هذه  ،) الفقرة األولى(النظام القانونً المنظم لها

 . الثانٌة( )الفقرةاألراضً

 سرثًار أراظٍ انجًاػاخ انسالنُح: انًؼُماخ انمانىنُح اإل ألونًانفمرج ا

تدبٌر  صاٌة اإلدارٌة على الجماعات وضبطالمتعلق بتنظٌم الو 1919ٌشكل ظهٌر        

المنظم لألراضً  وتفوٌتها كما وقع تعدٌله اإلطار القانونًمالك الجماعٌة األ شؤون

الصادرة عن السلطات الوصاٌة الجماعٌة إلى جانب المناشٌر والدورٌات
124

، بالرؼم من 

أبانا وبشكل واضح  فإن الواقع العملًنونٌة األنظمة القاهذه أهمٌة القصوى التً تحظى بها 

وتتمثل ي إلى عدم تحقٌق الفوابد المرجوة، نظٌمات القانونٌة األمر الذي ٌؤدقصور هذه الت

 :ٌلً هذه العوابق فً ما

 طار التشرٌعً وتعدده: قدم اإل 

هذه المالحظة تهم حسب من منظور البعض        
125

 1919ول الصادر سنة النص األ 

جرابٌة المتعلقة بأراضً الجموع نصوص ذات المضامٌن الموضوعٌة واإلوباقً ال

من قبٌل "مدٌر الشؤون  باإلضافة الى استعمال عبارات ذات حمولة استعمارٌة متجاوزة

للدولة وهلم جرا من والخازن العام  هلٌةوحق تأسٌس العشابر والجماعات األ السٌاسٌة

 ". لفاظ العبارات واأل

                                                           
لندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً أشرؾ جنوي، " معٌقات اإلستثمار فً أراضً الجماعات الساللٌة"، مداخلة فً أشؽال ا  124

فً موضوع " أراضً الجموع وسؤال الحكامة والتنمٌة الترابٌة"، مطبعة المعارؾ الجدٌدة،  2016أبرٌل  23و22

 . 152، 2018الرباط، 
حٌاة البجداٌنً،،"وضعٌة أراضً الجموع بٌن المتطلبات القانونٌة ورهانات التنمٌة، اكراهات وأفاق تدبٌر أراضً   125

 . 106ع: التثمٌن واإلستثمار"، ص الجمو
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راضً وتعقدها، ٌعتبر أحد لبنٌة القانونٌة المنظمة لهذه األأضؾ الى ذلك تعدد ا       

المهتمٌن
126

الجماعٌة فً هذا الصدد هو راضً بٌن المشاكل التً تعانً منها األ أنه من 

عدم وجود مدونة شاملة لهذه الظهابر من طرؾ الدوابر المعنٌة وتذٌلها بإحصاءات وخرابط 

 طبوؼرافٌة توضٌحٌة تنشر فً شكل كتاب.

فً  -نٌالساللٌات والساللٌ-وعلٌه فإن تشعب النصوص وكثرتها جعلت ذوي الحقوق      

منه للوصول الى حقهم فً حالة نشوب نزاع مفترق الطرق ال ٌعرفون أي اتجاه ٌمرون 

لهم هذا من جهة؛ ومن جهة ثانٌة فإن تشعب وتعدد البنٌة  فٌما بٌنهم وبٌن القبٌلة المجاورة

ع القانونٌة ال ٌساعد على فهم هذا النظام القانونً بشكل جٌد من قبل المستثمرٌن وال تشج

ر المعقلنستثمار أصال بل أكثر من ذلك تعد عابقا للتدبٌعلى اإل
127

 . 

 راضً الجماعٌة:تقٌٌد تفوٌت األ 

ولى ما ٌلً: " فً فقرته األدارٌة ابع من الظهٌر المنظم للوصاٌة اإلجاء فً الفصل الر      

مالك وبالتالً فإن األ للتقادم وال للتفوٌت وال للحجز"،راضً الجماعٌة ؼٌر قابلة إن األ

بالحٌازةالجماعٌة ال تقبل التقادم بمعنى ال تكتسب 
128

، إال إذا اعترفت الجماعة للفرد الحابز 

، من مدونة الحقوق العٌنٌة 240بحٌازته المستوفٌة للشروط المنصوص علٌها فً المادة 

مالك ال تقبل الحجز إال لفابدة الجماعة نفسها، أما عدم قابلٌتها للتفوٌت فمفاده كما أن هذه األ

اشرة أو عن طرٌق البٌع أو بصفة ؼٌر مباشرة عدم قابلٌة نقل ملكٌتها الى الؽٌر بصفة مب

 كالرهن مثال. 

                                                           
محمد الصوالحً، " نظام أراضً الجموع"، أشارت إلٌه حٌاة البجداٌنً ، "وضعٌة أراضً الجموع بٌن المتطلبات   126

 . 107القانونٌة ورهانات التنمٌة، اكراهات وأفاق تدبٌر أراضً الجموع: التثمٌن واإلستثمار"،  ص 
 . 152أشرؾ جنوى، " معٌقات اإلستثمار فً أراضً الجماعات الساللٌة"، ص   127
 من مدونة الحقوق العٌنٌة بنصها على ما ٌلً: "  ال تكتسب بالحٌازة:  261وهو ما أكدته المادة   128

 أمالك الدولة العامة والخاصة؛-
 االمالك المحبسة؛-
 أمالك الجماعات الساللٌة؛ -
 ٌة؛أمالك الجماعات المحل-
 العقارات المحفظة؛ -
 األمالك االخرى المنصوص علٌها صراحة فً القانون."-
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11وبما أن لكل قاعدة عامة قاعدة استثنابٌة فإن المشرع أجاز فً الفصل       
129
من نفس  

وإما الى  راضً الساللٌة إما الى جماعة ساللٌة أخرى إمكانٌة تفوٌت األ الظهٌر أعاله

العمومٌة وذلك إما بالمراضاة حٌث ٌتفق االطراؾ الدولة والجماعات المحلٌة والمؤسسات 

معا على شروط التفوٌت والثمن الى ؼٌر ذلك وإما عن طرٌق مسطرة نزع الملكٌة لتحقٌق 

 المنفعة العامة.

همت  2015ولى من سنة شهر الثمانٌة األعقد تفوٌت فً األ  56قٌع على ولقد تم التو      

ملٌون درهم، وقد  397ر بقٌمة مالٌة تناهز هكتا 3131مساحة إجمالٌة تقدر بحوالً 

ساسٌة وتتعلق أساسا بمشارٌع الطرٌق من المساحة المفوتة للتجهٌزات األ %75خصصت 

ط السككً للقطار فابق السرعة وكذا والخ السٌار ) مقطع برشٌد بنً مالل، سطات وؼٌرها(

(-إلنجاز سد تٌوٌن بإقلٌم ورزازاتهكتار مخصصة  1600-السدود 
130

مشارٌع لل %16

دارات الساهرة على ٌع الطاقٌة والصناعٌة، وتعتبر اإلللمشار 7%المتعلقة بالسكن والسٌاحة

تدبٌر الملك العام والخاص من أبرز المقتنٌٌن للعقارات الجماعٌة خالل نفس السنة وذلك 

 من حصٌلة المساحة المفوتة.  68%هكتار ما نسبته  2130بمساحة تقدر بحوالً 

المساهمة برصٌدها العقاري ٌسمح للجماعات الساللٌة ب 11الفصل ان منطوق وإذا ك      

ولة والمؤسسات عدد كبٌر من المشارٌع ذات المنفعة العامة وإعطاء إمكانٌة للد فً تحقٌق

راضً الجماعٌة بؽٌة تكوٌن رصٌد عقاري التابعة لها من اإلستفادة من عملٌة تفوٌت األ

الضخمة على أرض الواقعٌهدؾ الى ترجمة مشارٌعها 
131

القطاع الخاص  ، فإن مساهمة

سكان بقٌت محدودة بسبب عدم استفادته من عملٌة التفوٌت االمر خصوصا فً برامج اإل

بتداول تلك الذي ٌحول دون تحقٌق التنمٌة وٌحرم خزٌنة الدولة من مداخٌل مرتبطة 

هذه االراضً للتفوٌت وهو  مر الذي ٌستدعً إعادة النظر فً مبدأ عدم قابلٌةالعقارات األ

                                                           
على ما ٌلً: " ..... إن إقتناء عقار جماعً من طرؾ الدولة أو المؤسسات العمومٌة أو الجماعات  11ٌنص الفصل   129

خالفا لمقتضٌات الفصل الرابع من ظهٌرنا الشرٌؾ هذا إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة  -االصلٌة ٌمكن إنجازها
 وإما بواسطة نزع الملكٌة فً حالة العكس..." ومجلس الوصاٌة متفقٌن على مبدأ وشروط التفوٌت 

حٌاة الٌجداٌنً، "وضعٌة أراضً الجموع بٌن المتطلبات القانونٌة ورهانات التنمٌة، اكراهات وأفاق تدبٌر أراضً   130

 . 62الجموع: التثمٌن واإلستثمار"،   ص 
  .156أشرؾ جنوي ، "معٌقات اإلستثمار فً أراضً الجماعات الساللٌة"،  ص   131
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المتعلق بالوصاٌة االدارٌة  62.17فً مشروع قانون مر الذي أدركه المجلس الحكومً األ

منه على ما ٌلً:  15على الجماعات الساللٌة وتدبٌر أمالكها وذلك عندما نص فً الفصل 

واردة فً " ....ال ٌمكن تفوٌت أمالك الجماعات الساللٌة إال فً الحاالت ووفق الشروط ال

هذا القانون و نصوصه التطبٌقٌة وذلك تحت طابلة بطالن التفوٌت...."، ونص كذلك فً 

وعند  على ".....كما ٌمكن إبرام العقود االتفاقٌات المذكورة عن طرٌق المنافسة 20الفصل 

 قتضاء  بالمراضاة لفابدة الفاعلٌٌن العمومٌٌن والخواص....".اإل

 ت الساللٌة: قصر مدة كراء أراضً الجماعا 

ٌة بعد الحصول أجاز المشرع فً السادس من الظهٌر االنؾ الذكر لكل جماعة سالل     

أن تبرم بالمراضاة عقود لالشتراك الفالحً أو عقود دارة الوصٌة على الترخٌص من اإل

 كراء ال تتجاوز مدتها ثالث سنوات. 

وٌقؾ حاجزا أمام تحقٌق التنمٌة  ستقرابنا لهذا الفصل ٌتضح أن أمد الكراء قصٌر جداوبإ    

ن له أن ٌصرؾ ( ال ٌمكمدة طوٌلة فالمكتري)المستثمر على اعتبار أن هناك مشارٌع تتطلب

ن مدته لن تتجاوز على علم أراضً الجماعٌة موضوع الكراء وهو أموال طابلة على األ

 الثالث سنوات.

فً هذا السٌاق أن مدة السالؾ الذكر  62.17وكمستجد جاء به مشروع قانون رقم      

، وذلك 1919الجماعٌة قد تتجاوز ثالثة سنوات المنصوص علٌها فً ظهٌر كراء العقارات 

تعمال التجاري سالمراد إنجازه فمثال مدة كراء األراضً الجماعٌة ذات اإلحسب المشروع 

 سنة.  18قد تصل الى 

 نجًىع انفمرج انثانُح: انًؼُماخ انًرذثطح ترذتُر واسرغالل أراظٍ ا

عتبارٌة متكونة من ذوي الحقوق الشخصٌة اإلخول المشرع للجماعات الساللٌة ال      

ومنحها حق تدبٌر أمالكها والدفاع عن مصالحها بواسطة ممثلٌها الذٌن ٌكونون جماعة 

النواب أو جمعٌة المندوبٌن، وذلك تحت سلطة ووصاٌة وزارة الداخلٌة ؼٌر أن هذا التنظٌم 
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، ) أوال(راضًا ٌخص طرٌقة وأجهزة تدبٌر هذه األالتعقٌد ونقابص فٌم القانونً ٌعرؾ

 .) ثانٌا(تنضاؾ إلٌها طبٌعة الطرق والوسابل المتبعة فً استؽالل هذا الهٌكل العقاري

 انًرؼهمح ترذتُر أراظٍ انجًىع أوال: انًؼُماخ 

تدبٌر على ضمان  1919أبرٌل  27ؽربً منذ صدور ظهٌر حرص المشرع الم        

الجماعة الساللٌة لممتلكاتها العقارٌة وعلى إعطابها سلطة للمحافظة على مصالحها وصٌانة 

حقوقها على المستوى القضابً وإدارة شؤونها الخاصة تحت سلطة وزٌر الداخلٌة
132
. 

 بالنسبة للجماعة النٌابٌة - أ

الساللٌة ٌكون على النص بأن تمثٌل الجماعة  1919كتفى الفصل الثانً من ظهٌر إ       

عن طرٌق أشخاص طبٌعٌٌن هم النواب ٌعٌنون من طرؾ جماعتهم وٌشكلون ما ٌعرؾ 

تسٌر  عة فً مجالبجامعة النواب أو جمعٌة المندوبٌن خول لها القانون سلطات واس

الممتلكات الجماعٌة واستؽاللها والمحافظة على مصالحها وصٌانة حقوقها على المستوى 

ظ على هذا الفصل أن المشرع قد أهمل بٌان طرٌقة التعٌٌن القضابً، لكن ما ٌالح

وتحدٌد الشروط الواجب توفرها فً النابب ومدة مزاولة مهامهم، وعدد النواب ومعاٌٌره، 

مر سٌتسبب فً االختالؾ لعرؾ كل جماعة على حدة وهذا األفً كل جماعة، فأخضع ذلك 

ن تحقق الؽاٌة والهدؾ المتوخاة من منطقة الى أخرى والخروج به فً عدد من الحاالت ع

 منه. 

وٌالحظ من الناحٌة العملٌة أن السلطة الوصٌة تتدخل فً تعٌٌن النواب وٌتخذ هؤالء        

قرارتهم تحت رباسة وإشراؾ قابد المنطقة، بمعنى أن الجماعات النٌابٌة خاصة فً العالم 

 القروي تخضع إلمالءات السلطة الوصٌة بكافة أجهزتها. 

دارٌة الذي تتمتع به الجماعة النٌابٌة فلقد أناط لها باإلضافة الى الدور والمهام اإل       

المشرع جملة من الصالحٌات القضابٌة وذلك باعتبارها محكمة عرفٌة ابتدابٌة تختص 

                                                           
 . 156أشرؾ جنوى،  " معٌقات اإلستثمار فً أراضً الجماعات الساللٌة"،  ص   132
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نتفاع، تلقً النابب لشكاٌة المتضرر ت القابمة بٌن ذوي الحقوق حول اإلبالنظر فً النزاعا

سلطة ثم عرضها بعد ذلك أمام أنظار الجماعة النٌابٌة داخل أسبوع واحد من طرؾ رجل ال

من تارٌخ تلقٌها
133

ولى تنفٌذ قراراتها ولها ختصاصات القضابٌة، وتتوهلم جرا من اإل 

مر ذلك وهذه القرارات قابلة إذا اقتضى األ مكانٌة أن تستعٌن بالسلطة المحلٌةكامل اإل

 جلس الوصاٌة. للطعن أمام هٌبة استثنابٌة تسمى م

 مؤسسة الوصاٌة    - ب

ول فً وزٌر الداخلٌة الذي خول له تمثل األمؤسسة الوصاٌة من جهازٌن، ٌتتكون        

باسم الجماعة التً هو وصً علٌها، كما له المشرع عند الحاجة أن ٌعمل وحده دون ؼٌره 

بالترافع راضً الجماعٌة وإعطاء االذن اصات أخرى منها ان ٌطلب تحفٌظ األاختص

 للعضو أو العضوٌن اللذٌن تختارهم جماعة المندوبٌن.

شارة إلٌه فً هذا الصدد هو أن هناك سلطة محلٌة تابعة له، التً لها اإل ما ٌنبؽًلكن        

دارٌة فً استبناؾ قرارات لرابع من ظهٌر المنظم للوصاٌة اإلالحق بمقتضى الفصل ا

العمومٌة رهن اشارة جماعة النواب إن طلبوها النواب لذا مجلس الوصاٌة، وجعل القوة 

لتنفٌذ قرارات مجلس الوصاٌة أو قراراتهم
134
. 

أما الجهاز الثانً فٌتجلى فً مجلس الوصاٌة الذي ذكره الفصل الثالث من ظهٌر        

ٌعهد بالوصاٌة على عند تنصٌصه على ما ٌلً:"  1956ٌولٌوز  28المعدل بظهٌر  1919

الذي ٌجب على  لداخلٌة وٌسوغ له دابما أن ٌستشٌر مجلس الوصاٌةالجماعات الى وزٌر ا

حوال المستوجبة لتدخله والمبٌنة بهذا الظهٌر، وهذا المجلس الذي ٌنعقد الوزٌر جمعه فً األ

ناببه ومدٌر الشؤون تحت رباسة الوزٌر أو ناببه، ٌتركب كمن وزٌر الفالحة والؽابات أو 

 لٌة أو ناببٌهما وعضوٌن اثنٌن ٌعٌنهما وزٌر الداخلٌة.دارٌة بوزارة الداخالسٌاسٌة واإل

                                                           
 . 25محمد العاٌش صؽٌري، " أراضً أراضً الجماعات الساللٌة بٌن الواقػ واألفاق"، ص   133
 . 157أشرؾ جنوي، " معٌقات اإلستثمار فً أراضً الجماعات الساللٌة"،  ص   134
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دارٌة من بٌنها المصادقة على كل وٌتمتع هذا المجلس بجملة من اإلختصاصات اإل      

معاملة تجري بٌن الجماعات وممثلٌها وبٌن الؽٌر وكذا تعٌٌن الفرد المسلمة إلٌه القطعة 

الورثة....، كما لهذا المجلس مجموعة من المخلفة عن الهالك المتنازع علٌها بٌن 

ولعل أهمها البت فً النزاعات القابمة بٌن ذوي الحقوق  الصالحٌات فً المجال القضابً

والمنازعات التً ٌكون موضوعها ادعاء حق التصرؾ من الؽٌر وكذا البت فً الطعون 

 نتفاع. معٌة المندوبٌن الخاصة بتقسٌم اإلالمقدمة ضد مقررات ج

قة المؤاخذات التً ٌمكن إثارتها فً هذا السٌاق هو عاللجدٌر بالذكر أن من بٌن وا    

صلٌة، هو هٌمنة سلطة الوصاٌة فً تدبٌر مصالح تلك الدولة بالجماعات الساللٌة األ

الجماعات خصوصا إذا علمنا أن قرارات الوصاٌة ؼٌر قابلة للطعن وأن الجهاز القضابً 

ٌدل على ان مفهوم الالمركزٌة  ؼن دل على شًء إنما ؼٌر معنً فً هذه العملٌة وهذا

دارٌة مازال لم ٌترسخ بشكل واضح إن على مستوى النظري أو على مستوى الممارسة اإل

العملٌة
135
. 

 ثانُا: انًؼُماخ انًرذثطح تطرَك اسرغالل أراظٍ انجًىع 

جعل هذه ٌة وما خلفه من مشاكل الجماعات السالل لألراضًإن التنظٌم القانونً      

بشكل  انعكسخرى مما لذي عرفته بعض أنواع الملكٌات األراضً لم تشهد ذلك التطور ااأل

سلبً عل تنمٌتها واستثمارها
136

 ومن بٌن هذه العوابق نجد ما ٌلً: 

 المادٌة  راضً الجماعات الساللٌةبعابدات أالساللٌة من اإلنتفاع  حرمان المرأة

 6كل من الفصل  لك على خالؾ مقتضٌاتوذوالعٌنٌة التً ٌستفٌد منها الرجال 

دستورٌة الحالٌة الوثٌقة ال من 19و
137

 . 

 ؾ اضعألعراؾ والتقالٌد وذلك ٌؤدي الى إراضً الجماعٌة لخضوع استؽالل األ 

                                                           
 . 55.54وع بٌن سلطتً الوصاٌة والقضاء"، رحمة أطرٌطاح، " أراضً الجم  135
 . 367محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، ص   136
أستاذنا الفاضل ٌونس الحكٌم، "وضعٌة المرأة الساللٌة بٌن المقتضى القانونً وهاجس الحماٌة"، مداخلة فً أشؽال   137

بالمركب الثقافً والكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة على التوالً،  2019ماي  5الندوة الوطنٌة المنظمة ٌوم السبت 

 ورهان التنمٌة الترابٌة". فً موضوع " تدبٌر أراضً الجماعات الساللٌة 
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عراؾ التً تحكم هذا الرصٌد العقاري الهام أصابها التلؾ مردودٌتها ألن عد كبٌر من األ

القبابل، وتحول المجتمع القبلً الى مجتمع حدٌث تنظمه والتحرٌؾ وذلك بعد وفاة شٌوخ 

المؤسسات العصرٌة
138

ألن  ، وٌرجع ذلك الى ضعؾ المردودٌة ونقص فً حرٌة المبادرة

لكه وأنها ستنتزع منه فً إحدى راضً المستعملة لٌست فً مالفالح ٌضع فً حسبانه أن األ

حته أو إلحداث مشارٌع ذات ٌام مما ٌجعله ٌحجم عن رصد اعتمادات هامة لتطوٌر فالاأل

عراؾ والتقالٌد فً استؽالل األراضً عتماد على األلى اإلودٌة عالٌة وهذا ما ٌدفعه إمرد

عراؾ والتقالٌد فراد الجماعة وهذه األمكانٌات المادٌة ألالى إضالة اإل الجماعٌة إضافة

من أصبحت راضً، بل العكس مٌة الفالحٌة لتلك األأصبحت ؼٌر مواكبة لمتطلبات التن

ة بل ٌمتد راضً الزراعٌتنمٌة األتعرقل حسن استؽاللها، وال تنحصر اثارها السلبٌة فقط 

خالقً على سبٌل المثال الطرٌقة المتبعة من طرؾ بعض الجماعات لى السلوك األمفعولها إ

ٌعكوب بإقلٌم قلعة السراؼنة التً بقٌاس الرقبة لمعرفة إذا بلػ االطفال  دالساللٌة خاصة أوال

باء الى تشجٌع أطفالهم  على ارتكاب أعمال احتٌالٌة ن الرشد وهذا ما ٌدفع بأؼلبٌة األس

 وذلك قصد الحصول على الخٌمة، فٌنشأ الطفل على الكذب والؽش.

 ا النزاع مع الجماعات راضً الجماعٌة التً ٌدور حولهجمود استؽالل بعض األ 

المجاورة أو بٌن أفراد نفس الجماعة
139

لى إطالة المسطرة المتبعة لحل هذه وٌرجع ذلك إ

راضً و ما ال تسمح به ظروؾ استؽالل األالمشاكل والخالفات الطوٌلة والمعقدة وه

 المترتبة عن إجراء القسمة. الجماعٌة ومن بٌن تلك النزاعات نجد النزاعات حول االنصبة 

عمال والباحثٌن رجال األمن رجال القانون ومعٌة)لهذا ٌجب على الفعالٌات المجت    

المٌدانٌن والمسؤولٌن المباشرٌن وكل من تعنٌه قضاٌا الملكٌة الجماعٌة( بذل قصار جهدها 

فً كل مٌدان تخصصه لوضع هذه الملكٌة فً إطار القانون الحقٌقً وتعزٌز مكانتها لجعلها 

                                                           
حٌاة البجداٌنً، "وضعٌة أراضً الجموع بٌن المتطلبات القانونٌة ورهانات التنمٌة، اكراهات وأفاق تدبٌر أراضً   138

 . 114الجموع: التثمٌن واإلستثمار"، ص 
 . 66محمد خٌري، " أراضً الجموع بٌن البقاء والزوال"، ص   139
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ستؽالل ز المعٌقات المرتبطة بإللدفع بعجلة التنمٌة الشاملة، وذلك بتجاووسٌلة فعالة 

 جل الرفع من مردودٌتها بشكل جٌد.أراضً الجماعٌة من األ

 انًطهة انثانٍ: األفاق انًسرمثهُح نألراظٍ انسالنُح 

شكاالت والعراقٌل التً تعترض من تسلٌط الضوء على مجموعة من اإلنتهاء بعد اإل     

الى األهداؾ  أراضً الجموع بالمؽرب بأبعاد مختلفة ومتباٌنة، ومن أجل الوصولتنمٌة 

بتمانٌة وحرٌة التً تحول دون إعطابها القوة اإل راضً وإزالة العوابقالمنشودة من هذه األ

سواق العقارٌة التداول فً األ
140

ومن هذا المنطلق تظهر ضرورة استؽالل هذه الثروة 

 ولى(.)الفقرة األرٌة على شكل تعاونٌات العقا

خضر ري الوحٌد لترجمة مخطط المؽرب األراضً الجماعٌة الرصٌد العقاكما تعتبر األ   

الفالحة دعامة أساسٌة على أرض الواقع خاصة وأن الحكومة تعلق علٌه كل اآلمال لجعل 

 (.) الفقرة الثانٌةقتصادٌة للتنمٌة اإل

 انرؼاونُاخ كإغار جذَذ نرنًُح أراظٍ انجًىعونً: نظاو انفمرج األ

جتماعً قدٌمة استند المؽرب فً تنظٌمه اإلقتصادي وسلوكه اإلمنذ العصور الوسطى ال     

على العمل التعاونً
141

فرضها الواقع تنفٌذا للتعالٌم وذلك استجابة للضرورٌات التً كان ٌ

وأسلوب للتفكٌرللعٌش  سالمٌة  السمحاء التً تجعل من التعاون منهجا وطرٌقااإل
142

، ومن 

وهً تعاونٌة تقلٌدٌة للسقً  أكوك بٌن صٌػ التعاونٌات التقلٌدٌة التً عرفها المؽرب نجد

تقوم على أن الفالحٌن المعٌنون ٌتعاونون من أجل بناء سد لخزن المٌاه فٌه وتتوزع بعد ذلك 

                                                           
 . 108الجماعات الساللٌة بٌن الواقع واالفاق"،  ص محمد العاٌش صؽٌري، " أراضً   140
التعاونٌة هً جمعٌة من األشخاص المجتمعٌن بشكل إرادي من أجل هدؾ مشترك عن طرٌق إنشاء مقاولة مسٌرة   141

تسٌرا دٌمقراطٌا، بحٌث ٌساهم األشخاص بأنصبة متساوٌة فً رأسمالها وٌتضامنون فً تحمل األخطار المهددة لهذه 
 والمشاركة فً توزٌع عادل لإلنتاج بفضل إسهامهم الفعال والبسٌط.   المقاولة

 . 119محمد العاٌش صؽٌري، م س، ص   142
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ته إن كافٌة؛ وتجدر حسب حاجٌا على حقول المساهمٌن إما بالتساوي إن كانت قلٌلة أو كل

تعبٌرات وتجلٌات عدٌدة اتخذتشارة الى أن هناك طرق أخرى للتعاون اإل
143
. 

التً  1912لى ؼاٌة دخول الحماٌة الفرنسٌة العمل التعاونً إ استمرهذا الوضع ول     

اعتمدت العمل التعاونً بمفهومه العصري أن الحركة التعاونٌة مع ذلك منها مازال معمول 

 لٌنسجم مع تطلعات وطموحات القوى االستعمارٌة، ا تم دحضهوم الحدود اللحظةبه إلى 

1937ولقد كان فً البداٌة ال ٌسمح للمؽاربة بتأسٌس تعاونٌات إلى حدود سنة
144

،حٌث 

بتأسٌس تعاونٌة فالحٌة  لالحتٌاطٌن تٌن محلٌترٌل  الذي ٌسمح لشركاب 24صدر ظهٌر 

كما  1939ماي  19الصناعة التقلٌدٌة بتارٌخ  نفسه مدد لٌشمل تعاونٌاتوهذا الظهٌر 

ٌقضً بتحوٌل التعاونٌات المحلٌة للقمح الى  1943مارس  15صدر ظهٌر بتارٌخ 

تعاونٌات محلٌة للفالحة، كما أعطى للتعاونٌات إمكانٌة تشكٌل اتحادات فٌما بٌنها بظهٌر 

1947ؼشت  11
145
. 

شرٌعات فً هذا المجال، وأهمها ستقالل صدرت عدة توبعد حصول المؽرب على اإل      

ٌونٌو  22المحدث للمنطقة المنجمٌة بتافٌاللت تاله مرسوم  1960دجنبر  21ظهٌر 

 1975أبرٌل  23، وقد صدر الظهٌر المؤسس لمكتب التنمٌة التعاون بتارٌخ 1963

مر الذي انعكس إٌجابٌا حسب تعبٌر أحد المهتمٌن على لإلشراؾ على الحركة التعاونٌة األ

التعاونً فً  كة الفالحٌن الذٌن شرعوا بالتنسٌق مع سلطة الوصاٌة فً إدخال النظامشر

(ة نظام تعاونً فً دابرة تارودانتتجربمجال استؽالل األراضً الجماعٌة)
146
. 

                                                           
 هً شكل بدابً لتعاونٌة استهالكٌة، إال أنه ٌنصب ؼالبا على مادة واحدة وهً "اللحم". الوزٌعة:  143

جبال، وٌقوم أفراد القرٌة بتقدٌم خدمة جماعٌة التوٌزة: هً شكل تعاونً الٌزال ٌمارس فً البوادي المؽربٌة وخصوصا ال
 لمن ٌحتاجها أو لمن ٌطلبها سواء فً مٌدان الحرث أو الحصاد أو التقاط الثمار....

أكدال: هً كلمة أمازٌؽٌة تعنً المنطقة الممنوعة، وهً شكل من تعاونٌات الحراسة وٌكون الموضوع حراسة االشجار 
 ى حتى تنمو االعشاب.حتى تنضج الثمار وإما حراسة المرع

تاولة "النوبة": تعنً باألمازٌؽٌة الدور، وهً شكل تعاونً للحراسة ٌنصب على المواشً وخصوصا البقر والؽنم، وهو 
 شكل الزال ٌمارس الى حدود اللحظة.  

 .120محمد العاٌش صؽٌري، " اراضً الجماعات الساللٌة بٌن الواقع واألفاق"، ص 144
 . 152.151عبد الكرٌم بالزاغ، م س، ص  145
لإلطالع على هذه التجربة أنظر عبد الكرٌم بالزاغ، " أراضً الجموع محاولة لدراسة بنٌتها السٌاسٌة واإلجتماعٌة   146

 وبعدها.  153ودورها فً التنمٌة"، ص 
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وعموما فإن استؽالل أراضً الجماعات الساللٌة من قبل ذوي الحقوق فً إطار عمل      

راضً خاصة إذا تم التفكٌر فً منح من إنتاج هذه األ ل فعال فً الرفعتعاونً سٌساهم بشك

ضٌهم كما أنه ٌنبؽً منح راستثمار أصلٌة، وذلك بؽرض إعات األالقروض لفابدة أبناء الجما

رضٌة الساللٌة المكونة لحصص أبناء الجماعة الطوٌل األمد للقطع األستؽالل شهادة اإل

لإلدالء بها كضمانات لدى المؤسسات المقرضة
147

 . 

وضاع فً ظل األ وبالتالً فنظام التعاونٌة شكل جٌد لتنمٌة أراضً الجموع خصوصا     

راضً، فقط توجٌهه التوجٌه الحسن وتكوٌن أطر حتى ٌصبحوا قادرٌن على الراهنة لهذه األ

مواجهة المشاكل المطروحة زٌادة على إٌجاد الحلول للحصول على قروض باسم التعاونٌة 

خلٌة التً تتطلب وجوب تعٌٌن مراقبٌن من بٌن أعضابها تنحصر وتنظٌم المراقبة الدا

قد تعرقل السٌر  لمعالجة لبعض الصعوبات التًمهمتهم فً الوقاٌة قبل الوصول الى ا

 العادي للتعاونٌات.

 خعرظم يخطػ انًغرب األ فٍ ٍ انجًاػُحراظانفمرج انثانُح: أفاق األ

ن أراضً العقار الفالحً بالمؽرب سنالحظ أ بإستقرابنا للمراحل التً مر بها تدبٌر     

راضً الواقعة ابها من مسلسل اإلصالح الزراعً بإستثناء األالجماعات الساللٌة تم إقص

 1.69.30داخل دوابر الري، التً تم توزٌعها على الفالحٌن بمقتضى الظهٌر الشرٌؾ رقم 

خضر من طرؾ ب األلى أن تم اإلعالن عن تبنً مخطط المؽرإ 1969ٌولٌوز  25رٌخ بتا

 23ظرة  الوطنٌة األولى بمكناس فً وزٌر الفالحة عزٌز أخنوش فً حفل إفتتاح المنا

تحت شعار " رؤٌة مستقبلٌة من أجل فالحة رابدة " 2008أبرٌل 
148
. 

ات الحٌوٌة الهامة فً التنمٌة اإلقتصادٌة على اعتبار أن الفالحة أحد القطاع     

فً الناتج الوطنً  %15ملٌون فالح ٌساهم بحوالً  155 جتماعٌة حٌث ٌضم ما ٌقاربواإل

 .من فرص الشؽل %40الداخلً الخام كما أنه ٌوفر 

                                                           
 .  405وإشكاالت الواقع"، ص محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً   147
 . 406محمد بلحاج الفحصً، م س، ص   148
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راضً الساللٌة هو قلة ما وثٌقا بٌن مخطط المؽرب األخضر واألرتباط وما ٌجعل اإل    

ألؾ هكتارا كرصٌد عقاري مراهن علٌه  700تملكه الدولة من أراضً فالحٌة بالنظر الى 

لنجاحه
149

، وٌرى أحد الباحثٌن
150

 باهتمامراضً الساللٌة أنه من الجمٌل أن تحظى األ 

وبرامج التنمٌة نظرا لمساحتها ونسبة ذوي صالحات الحكومة وإقحامها فً مخطط اإل

الحقوق علٌها ونظرا كذلك للمشاكل التً تتخبط فٌها التً تجعلها فً محل استباحة ونهب 

ستفادة ذوي الحقوق من هذا ً هذا المجال هو ما مدى إح نفسه فلكن السؤال الذي ٌطر

 المخطط الطموح ؟ 

: نظرة خضر من خالل مبادبه وأهدافه ٌنطوي على نظرٌتٌنن مخطط المؽرب األإ      

الفالحة العصرٌة بكل مقوماتها؛ ونظرة ثانٌة ذات البعد  اعتمادترمً الى  -رأسمالٌة–أولى 

التضامنً تهدؾ  الى دعم الفالحٌن الصؽار ومحاربة الفقر بالوسط القروي  االشتراكً

باإلضافة الى تقوٌة القدرة التنافسٌة للمنتوجات المؽربٌة
151
. 

راضً الفالحٌة فً إطار مشارٌع كبرى ذات مردودٌة فأهداؾ النظرة األولى هً تجمٌع األ

مندوبٌة السامٌة للتخطٌط فً عالٌة تهم باألساس الفالحة الموجهة للتصدٌر، كما أن ال

ٌة الجماعٌة التً التنمٌة الفالحٌة هً الملكٌة العقارأن من معوقات  2003تقرٌرها لسنة 

ستثمارتحد من اإل
152
. 

راضً ذكره ٌتبٌن أن ذوي الحقوق على األشارة أنه انطالقا مما سبق وتجدر اإل     

وتنمٌة مادام أن المشارٌع الكبرى الساللٌة ؼٌر معنٌن بهذا الشق وما ٌتضمنه من إصالح 

 بل أثر من ذلك ال ٌتوفر علٌها هؤالء، ذات مردودٌة عالٌة تتطلب أموال طابلة التً ال

قتراضها من البنوك، وأي تنمٌة فً هذا المجال وفً هذه ٌتوفرون على الضمانات الكافٌة إل

                                                           
إبراهٌم بٌفر، " االراضً الساللٌة فً زمن مخطط المؽرب االخضر "، مقال منشور فً الموقع االلكترونً   149

www.alkanounia.com   ً23/3/2019تم االطالع علٌه ف  . 
 . 407محمد بلحاج الفحصً، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"،  ص   150
 سعٌد المعطاوي، " مخطط المؽرب االخضر من المبادئ إلى العوابق "، مقال منشور فً الموقع االلكترونً   151

omwww.akhbarona.c  24/3/2019تم الولوج إلٌه . 
 . 407ص ، " أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً وإشكاالت الواقع"، محمد بلحاج الفحصً  152

http://www.alkanounia.com/
http://www.alkanounia.com/
http://www.akhbarona.com/
http://www.akhbarona.com/
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فترضنا أن هذه إن إ د عاملة ال أقل وال أكثر هذاالظروؾ سٌصبح فٌها ذوي الحقوق مجرد ٌ

  المشارٌع ستخلق مناصب شؽل مباشرة.
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 خاذًح

خالصة القول فإن دراسة هذا الموضوع فً شقه المتعلق بمسطرة تحدٌد أراضً         

الجموع أو الشق المرتبط بأهمٌة هذا الرصٌد العقاري فً تحقٌق التنمٌة المستدامة بكافة 

أهمٌة بالؽة سواء من ها تجلٌاتها وتطلعاتها المستقبلٌة، ٌمكن القول بأن أراضً الجموع ل

 ملٌون هكتار. 15دٌن منها ومن حٌث مساحتها التً تقدر بحوالً حٌث عدد المستفٌ

فإن الواقع العملً ٌبٌن بالملموس الزالت تعانً من عدة مشاكل تحول دون قٌامها بالدور 

المنتظر منها نظرا لخضوعها ألعراؾ وعادات كثٌرا ما تكون مبهمة ؼٌر عادلة وذلك 

جتماعٌة والسٌاسٌة للبالد وحاجٌات واإلٌاب نص قانونً ٌساٌر التطورات اإلقتصادٌة لؽ

نظمة القانونٌة المؤطرة لألراضً الجماعٌة ماعات الساللٌة، خاصة أن أؼلب األأفراد الج

مر الذي ٌستدعً التفكٌر تعود مساٌرة للظرفٌة الراهنة األ صدرت فً ظل نظام الحماٌة ولم

واإلجراءات  وذلك بالقٌام بالتدابٌرالعمٌق فً إٌجاد الحلول لحماٌة الملكٌة العقارٌة الساللٌة 

 تٌة: األ

داري المملكة لعملٌة التحدٌد اإل راضً الساللٌة بربوع خرٌطةإخضاع جمٌع األ -

هكتار،  500تها التً ال تتجاوز مساحخاصة  1924المنصوص علٌها فً ظهٌر 

متٌازات وأفضلٌة على المسطرة العادٌة مع إلزامٌة مباشرة هذه نظرا لما لها من إ

 لعملٌة. ا

شهار عند إفتتاح عملٌة التحدٌد وإلزام لكافً لعملٌة النشر واإلإعطاء الوقت ا -

 المتعرض بالتصرٌح بتعرضه أمام السلطة المحلٌة.

تعدٌل جمٌع القوانٌن المنظمة لهذا المورد العقاري لمساٌرة الظرفٌة الراهنة  -

 وصٌاؼتها فً مدونة شاملة.

 وذلك بإدخال المرأة من المستفٌدٌن بها.إعادة النظر فً لوابح ذوي الحقوق  -

 النٌابٌة. لٌة فً الصالحٌات المسندة للجماعاتعدم تدخل السلطة المح -
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بنص صرٌح ٌجٌز الطعن فً  1919من ظهٌر  12تعدٌل مضمون الفصل  -

 دارٌة باعتبارها قرارات إدارٌة.ات مجلس الوصاٌة أمام المحاكم اإلمقرر

مالك تفوٌت األ-انتزاع العقار من حٌازة الؽٌر-التالٌة: فعال التشدٌد فً عقوبة األ -

 تالفها.تحوٌل حدود األراضً الجماعٌة وإ-العقارٌة الؽٌر قابلة للتفوٌت 

ساللٌات الساللٌن وال وتوعٌة القٌام بالحمالت التحسٌسٌة التوعوٌة من أجل تحسٌس -

ٌة هذه الثروة العقار، وأهمٌة لملك الجماعًفً حماٌة ا داريعملٌة التحدٌد اإلبأهمٌة 

 صعدة.فً تحقٌق التنمٌة على كافة األ

جراءات والتدابٌر على أرض الواقع ننا نأمل فً تفعٌل وترجمة هذه اإلعلى العموم فإ   

سمى المتمثل فً حماٌة الملكٌة العقارٌة الجماعٌة وإدخالها فً د تحقٌق الهدؾ األقص

 مسلسل التنمٌة المستدامة. 
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 انًراجغالئحح 

 المراجع العامة: 

دراسة فً ضوء االجتهاد الفقهً -أحمد العطاري،" المساطر الخاصة للتحفٌظ العقاري -

" الجزء االول، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة -والقضابً والممارسة العملٌة

2018.  

راقة سجلماسة، "، مطبعة و-وظابؾ االدارة ووسابلها-أحمد أجعون، " النشاط االداري -

 مكناس.  

"، 14-07إدرٌس الفاخوري، "نظام التحفٌظ العقاري بالمؽرب وفق مستجدات القانون  -

. 2015مطبعة المعارؾ الجدٌدة، وجدة، الطبعة   

"، االصدار الثانً عشر، مطبعة 39-08إدرٌس الفاخوري، "الحقوق العٌنٌة وفق القانون 

.2013المعارؾ الجدٌدة، الرباط، الطبعة   

مأمون الكزبري، "التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌة فً ضوء التشرٌع  -

.1987المؽربً"، شركة الهالل العربٌة، الرباط، الطبعة الثانٌة   

فً المدخل للعلوم القانونٌة"، مطبوعات الجزٌرة، الراشٌدٌة، ٌونس الحكٌم، "الموجز  -

.  2019الطبعة   

 المراجع الخاصة: 

حٌاة البجداٌنً، "وضعٌة أراضً الجموع بٌن المتطلبات القانونٌة ورهانات التنمٌة،  -

أفاق تدبٌر أراضً الجموع: التثمٌن واالستثمار"، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، إكراهات و

.2017الرباط   

محاولة لدراسة بٌنٌتها السٌاسٌة واالجتماعٌة -عبد الكرٌم بالزاغ، "أراضً الجموع -

. 1998الطبعة االولى  "، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدارالبٌضاء، -ً التنمٌةودورها ف  



ةــد أراضي الجمىع وعالقتها بالتنميــرة تحديــمسط  

 

 

66 

محمد بلحاج الفحصً، "أراضً الجماعات الساللٌة بالمؽرب بٌن التنظٌم القانونً  -

"، دار السالم للطباعة والنشر -القانون والفقه والقضاءدراسة على ضوء -واشكاالت الواقع

. 2016والتوزٌع، الرباط، الطبعة   

على ضوء وثابق -محمد العربً مٌاد، "تأمالت فً القانون المنظم للجماعات الساللٌة -

. 2014"، مطبعة االمنٌة، الرباط -الحوار الوطنً حول االراضً الجماعٌة  

محمود شوراق، "الدلٌل العملً فً تدبٌر أراضً الجموع"، دار العلم للطباعة والنشر   -

. 2012والتوزٌع، الطبعة الثانٌة   

 المقاالت والندوات:

أحمد الساخً، " الثابت والمتؽٌر فً حماٌة أمالك الجماعات الساللٌة على ضوء مشروع  -

 2019ماي  5نظمة ٌوم السبت الم"، مداخلة فً أشؽال الندوة الوطنٌة 62-17قانون 

بالمركب الثقافً أوالد الحاج والكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة على التوالً، فً 

 موضوع "تدبٌر أراضً الجماعات الساللٌة ورهان التنمٌة الترابٌة".

أشرؾ جنوي، " معٌقات االستثمار فً أراضً الجماعات الساللٌة"، مداخلة فً أشؽال  -

فً موضوع أراضً الجموع وسؤال  2016أبرٌل  23و22طنٌة المنظمة ٌومً الندوة الو

الحكامة والتنمٌة الترابٌة، سلسلة الندوات واألٌام الدراسٌة، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، 

. 2018الرباط، الطبعة   

عبد القادر بوبكري، "التعرض على مسطرة التحدٌد االداري ألراضً الجماعات  -

القانونٌة والعملٌة"، مداخلة فً أشؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً  الساللٌة: اشكاالته

، فً موضوع االمن العقاري، المنشورة بدفاتر محكمة النقض، 2016نونبر  26و25

.26مطبعة االمنٌة بالرباط، عدد   

راضً الجماعٌة بالمجتمع الواحً وآفاق التنمٌة الترابٌة"، مداخلة محسن أموعسان، " األ -

بالمركب الثقافً أوالد الحاج  2019ماي  5ؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌوم السبت فً أش
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والكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة على التوالً، فً موضوع "تدبٌر أراضً 

 الجماعات الساللٌة ورهان التنمٌة الترابٌة".

ساللٌة"، محمد المجنً، "اختصاص القضاء االداري فً نزاعات أراضً الجماعات ال -

بالمركب الثقافً أوالد  2019ماي  5مداخلة فً أشؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌوم السبت 

الحاج والكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة على التوالً، فً موضوع " تدبٌر أراضً 

  الجماعات الساللٌة ورهان التنمٌة الترابٌة". 

محمد مومن، "معٌقات االستثمار فً أراضً الجموع"، مقال منشور فً مجلة الحقوق،  -

. 2018مطبعة المعارؾ الجدٌدة، الرباط   

ختصاص اإلداري بٌن اال ، "البت فً النزعات أراضً الجموعمحمد محروك -

، فً موضوع 2016ل ابرٌ 23و  22شؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً ، أ"والقضابً

سلة الندوات و األٌام الدراسة، مطبعة ال الحكامة و التنمٌة التربٌة ، سلالجموع وسؤأراضً 

.2018طبعة الالمعارؾ الجدٌدة الرباط،   

محمد خٌري، "أراضً الجموع بٌن البقاء والزوال" مقال منشور بمجلة الحقوق سلسلة  -

.2010عقارٌة اإلصدار األول، ٌناٌر األنظمة و المنازعات ال  

لهادي نجار، "المنازعات المثارة بشأن أراضً الجموع"، مداخلة فً أشؽال الندوة عبد ا -

، فً موضوع "أراضً الجموع وسؤال 2016أبرٌل  23و 22الوطنٌة المنظمة ٌومً 

الحكامة والتنمٌة الترابٌة"، سلسلة الندوات واالٌام الدراسٌة، مطبعة المعارؾ الجدٌدة 

.2018بالرباط، الطبعة   

داري ألراضً الجموع"، مداخلة فً أشؽال الندوة الوطنٌة هر، "التحدٌد اإلوفاء جو -

، فً موضوع "أراضً الجموع وسؤال الحكامة 2016أبرٌل  23و 22المنظمة ٌومً 

والتنمٌة الترابٌة"، سلسلة الندوات واالٌام الدراسٌة، مطبعة المعارؾ الجدٌدة بالرباط، 

.2018الطبعة   
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المرأة الساللٌة بٌن المقتضى القانونً وهاجس الحماٌة"، مداخلة ٌونس الحكٌم، " وضعٌة  -

بالمركب الثقافً أوالد الحاج  2019ماي  5فً أشؽال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌوم السبت 

والكلٌة المتعددة التخصصات بالراشٌدٌة على التوالً، فً موضوع " تدبٌر أراضً 

 الجماعات الساللٌة ورهان التنمٌة الترابٌة".

 الرسائل الجامعٌة

داري ألراضً الجموع"، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً إبراهٌم المعٌطً، " التحدٌد اإل -

القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

. 2018-2017السوٌسً بالرباط، السنة الجامعٌة   

ن سلطتً الوصاٌة والقضاء"، رسالة لنٌل دبلوم رحمة أطرٌطاح، " أراضً الجموع بٌ -

الماستر فً قانون المنازعات العمومٌة شعبة القانون العام، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، 

-2011كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ظهر المهراز بفاس، السنة الجامعٌة 

2012  .  

لألراضً الساللٌة بٌن التشرٌع والعمل القضابً"،  زكرٌاء السعلٌتً، " الحماٌة المقررة -

رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً قانون العقود والعقار شعبة القانون الخاص، جامعة محمد 

-2012االول، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بوجدة، السنة الجامعٌة 

2013.  

الساللٌة فً تحقٌق االمن االجتماعً"، محسن الراشدي، " دور تدبٌر أراضً الجماعات  -

رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً قانون العقار والتعمٌر شعبة القانون الخاص، جامعة محمد 

الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً بالرباط، السنة الجامعٌة 

2015-2016.  
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رسالة لنٌل  ٌة بٌن الواقع واالفاق"،محمد العاٌش صؽٌري، أراضً الجماعات السالل -

دبلوم الماستر فً قانون العقود والعقار شعبة القانون الخاص، جامعة محمد االول، كلٌة 

.2009-2008العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بوجدة، السنة الجامعٌة   

دبلوم الماستر محمد الحضراتً، "منازعات اراضً الجموع بالمؽرب"، "، رسالة لنٌل  -

فً قانون المنازعات العمومٌة شعبة القانون العام، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، كلٌة 

-2007بفاس، السنة الجامعٌة  العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ظهر المهراز

2008 .  

 النصوص القانونٌة

ٌولٌوز  29ق مواف 1432من شعبان  27صادر فً  91.11.1الظهٌر الشرٌؾ رقم  -

الصادر بتنفٌذ الدستور. 2011  

بشأن تنظٌم الوصاٌة على الجماعات وضبط تدبٌر شؤون  1919أبرٌل  27ظهٌر  -

 االمالك الجماعٌة وتفوٌتها كما تم تعدٌله وتتمٌمه.

المتعلق بتحدٌد االراضً الجماعٌة كما وقع تعدٌله وتؽٌٌره.  1924فبراٌر  18ظهٌر  -  

من  25الصادر فً  1.11.178الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌؾ رقم  39.08القانون رقم -

المتعلق بمدونة  39.08بتنفٌذ القانون رقم  2011نونبر 22موافق ل 1432ذي الحجة 

 24الموافق ل 1432ذي الحجة  27بتارٌخ ،5998الجرٌدة الرسمٌة عدد ،الحقوق العٌنٌة

 .5587الصفحة  2011نونبر 

المتعلق  1913ؼشت  12الموافق ل 1331رمضان  9الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً  -

الصادر بتنفٌذه  14.07بالتحفٌظ العقاري كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه بمقتضى القانون رقم 
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الجرٌدة ، (2011نونبر  22)1432من ذي الحجة  25الظهٌر الشرٌؾ المؤرخ فً 

 .5575الصفحة ،2011نونبر  24بتارٌخ ،5998الرسمٌة عدد 

نونبر  26الموافق ل  1382جمادى الثانً  28بتارٌخ  1-59-423الظهٌر رقم  -

 .1963ٌونٌو  5موافق ل  12/1383مكرر بتارٌخ 264، الجرٌدة الرسمٌة 1962

المحدث للمحاكم االدارٌة تم تنفٌذه بمقتضى الظهٌر الشرٌؾ  41-90القانون رقم  -

بتارٌخ  4227، الجرٌدة الرسمٌة عدد 1993شتنبر  10الصادر بتارٌخ  1.91.225رقم

 .2168الصفحة  1993نونبر  3

الصادر  8/62بٌن وزٌر الداخلٌة ووزٌر العدل تحت عدد المنشور الوزاري المشترك  -

المتعلق بتوضٌح جهة االختصاص فً المنازعات المتعلقة  1962مارس  12بتارٌخ 

 بالراضً الجماعٌة. 

ماعات الساللٌة وتدبٌر بشأن الوصاٌة االدارٌة على الج 62-17مشروع قانون رقم  -

 أمالكها. 

 المتعلق بالتحدٌد االداري ألراضً الجماعات الساللٌة. 63-17مشروع قانون رقم  -

 القرارات القضائٌة

، فً الملؾ المدنً 1978أبرٌل  20، الصادر بتارٌخ 252قرار المجلس االعلى، عدد  -

 .1979 ، السنة19، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 57532رقم 

 .1998ماي  27بتارٌخ  3518قرار المجلس االعلى رقم  -

 4بتارٌخ  9329/96فً الملؾ الجنابً عدد  06-10-43قرار المجلس االعلى عدد  -

 .2001أبرٌل 

فً الملؾ الجنحً  97/12/24الصادر بتارٌخ  2483/06قرار المجلس االعلى عدد  -

 .2732/95عدد 

، ملؾ عدد 19/10/2006بتارٌخ قرار صادر عن محكمة االستبناؾ بمكناس  -

3670/03/6 . 

، ملؾ 2009ٌونٌو  2حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بمٌدلت بتارٌخ  -

 .109/2008/5رقم
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 المواقع اإللكترونٌة

فً الموقع المختار العٌادي، "المنازعات المرتبطة بأراضً الجموع"، مقال منشور  -

 .27/02/2019تم الولوج إلٌه بتارٌخ  www.alkanounia.comاإللكترونً 

راضً الساللٌة فً زمن مخطط المؽرب األخضر"، مقال منشور فً إبراهٌم بٌفر، "األ -

 .23/03/2019تم الولوج إلٌه فً  www.alkanounia.comالموقع االلكترونً

حسن فتوخ، "إشكاالت تحفٌظ أراضً الجموع من خالل االجتهاد القضابً"، مقال منور  -

 .26/01/2019تم االطالع علٌه فً  www.maroclaw.comفً الموقع اإللكترونً 

ط المؽرب األخضر من المبادئ الى العوابق"، مقال منشور فً سعٌد المعطاوي، "مخط -

 . 24/03/2019تم االطالع علٌه فً   www.akhbarona.comالموقع االلكترونً 

راضً الساللٌة بٌن مطلب التملٌك ورهانات التنمٌة"، أشٌر إلٌه فً د الراقً، "األمحم -

طالع علٌه فً تم اإل  www.droitetentripris.comلكترونً الموقع اإل

15/03/2019 . 

محمد أوزنً تصرٌح لجرٌدة أنفاس برٌس، منشور على الموقع اإللكترونً  -

www.anfaspriess.com    ً10/03/2019تم الولوج إلٌه ف. 

   www.hibapress.com ً14/03/2019تم الولوج إلٌه ف. 

www.sgg.gov.ma    ً17/02/2019تم اإلطالع علٌه ف. 
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بوزموملول إلنتاج العصٌر وخل التفاح بجماعة  تعاونٌة أسٌف  
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