
محاضرات في مادة التنظیم القضائي            األستاذ : سعد بن عجیبة                

 الفصل الثاني: التطور التاريخي للتنظيم القضائي بالمغرب:

ل مجا عرف التنظيم القضائي المغربي في حقيقة األمر جدال فقهيا واسعا قل نظيره في

كرية الف النظرية العامة لدراسة القانون، وذلك بسبب ارتباطه مع مجموعة من المتغيرات

 ذاهاإلشكاالت المطروحة في جوهر  والفلسفية، والظرفية، والتي نتج عنها جملة من

سية، ة األسانونيالتنظيم وبنيته القانونية، وتحديدا فيما يخص أصوله التاريخية وركائزه القا

بت ة للالتي اعتمد عليها منذ نشأته في سياق سير المؤسسات القضائية الرسمية المخصص

عروف الم ة وأن المغربفي النزاعات الناشئة بين األفراد أو بين األفراد والدولة، خاص

قوية ة العنه بأصالته التاريخية العريقة الممتدة على امتداد سائر الحضارات اإلسالمي

اف ألعرالمتعاقبة على أرضه، وجغرافيته المتشعبة بين مزيج من الثقافات والعادات وا

لى المختلفة من قبيلة لألخرى. جعلت منه منارة خاصة في مجال التنظيم القضائي ع

ه في لورة وى اإلقليمي والدولي، بل يمكن القول أن المغرب سبق غيره من الدول المجامست

ن جح أتأسيس فكرة المؤسسات القضائية في طابعها التقليدي بطبيعة الحال. وعلى األر

لهذا  تصفحمفكرة النظام القضائي تسير مع نشأة الدولة وزوالها، فال يمكن لألي دارس أو 

تي مر ل الط في حقبة معينة متأخرة أو متقدمة، دون ذكر أهم المراحالقانون أن يحصره فق

 منها أو على األقل توضيح الحالة التي كان عليها.

انطلق رسميا بعد  وعلى هذا النحو يمكن القول أن التاريخ الفعلي للتنظيم القضائي المغربي 

غربية، وتحديدا في م ومبايعتهم من طرف القبائل الم789دخول األدارسة إلى المغرب سنة 

تتطور وتتغير على يد األسر الحاكمة التي  1القرن الثاني للهجرة، وبدأت معالم القضاء

، أي بعد  1912مارس  30تعاقبت على السلطة من حضارة إلى أخرى إلى غاية حدود 

التوقيع مباشرة على معاهد الحماية بمدينة فاس. لذلك يطلق على الحقبة التاريخية التي 

وهي التسمية األكثر  ما قبل الحماية،لحظة التوقيع على هده المعاهدة، بحقبة أو فترة سبقت 

عليه كل الحضارات اإلسالمية من الخليج إلى المحيط، فال يمكن ألي بما أن القضاء في اإلسالم هو موروث ثقافي دأبت  1

راد، اصة باألفية الخأسرة حاكمة تعاقبت على السلطة بأرض المغرب أن ال تهتم بالقضاء، ألنه مهم جدا في الحياة االجتماع

رض قبت على أي تعاسالمية التبل ويكتسي أهمية بالغة في نشأة الدولة واستمرارها. ولهده الغاية اهتمت كل الحضارات اإل

لدولة لسعدية/ االدولة المغرب )دولة األدارسة/ الدولة المرابطية/ الدولة الموحدية/ الدولةالمرينية/ الدولة الوطاسية/ ا

لناس، عدل بين اامة الالعلوية(، بفكرة  تنظيم مؤسسة القضاء اعتبارا للدور الذي يؤديه في صيانة حقوق هللا في األرض وإق

 رض المظالم إلى أهلها.و
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شيوعا في الدراسات القانونية واالجتماعية، بإعتبارها المرحلة التاريخية األولى التي ظهر 

 فيها التنظيم القضائي بالمغرب.

هذه الفترة الطويلة  وما يالحظ في هذا اإلطار أن بنية القضاء أو السلطة القضائية في 

أي ما يقارب اثني عشر قرنا من الزمن، كانت مرجعيتها  )فترة ما قبل الحماية(،جدا

، من خالل تطبيق المبادئ العامة لتولي القضاء في اإلسالم، المستلهمة 2إسالمية محضة

أساسا من الشريعة اإلسالمية في إطارها العام، وكذلك قواعد الفقه اإلسالمي في إطارها 

الخاص، للبت في جل القضايا والمخاصمات والنزاعات المعروضة على القضاء، والذي 

كان يتواله عادة بحكم االختصاص المكاني، قاضي المدينة يعين بمقتضى ظهير شريف، 

ويتقاضى راتبه من بيت المال، إذ يساعده في مهامه شيوخ وفقهاء مشهود لهم بالورع 

طلق عليه بالدارجة المغربية )بدار القاضي(، وهو فضاء والتقوى والكفاءة، في فضاء كان ي

يشبه نوعا ما تركيبة المحكمة في صورتها الحديثة، حيث يوجد كرسي مخصص فوق 

منصة يجلس عليه القاضي، وركن خاص بالمتخاصمين من األفراد، بوجود حرس أو 

ام الصادرة عن شرطة للحفاظ على النظام العام، والجدير بالذكر في هذا الصدد أن األحك

القاضي في كل مدينة، كانت ترتكز باألساس على ضوابط موضوعية دقيقة حصرها 

الشارع اإلسالمي في الكليات الخمس، باعتبارها مقاصد كبرى للحياة داخل المجتمع 

اإلسالمي، وال تتغير أبدا طبقا للتسلسل الحاصل التالي : حفظ الدين/حفظ النفس/حفظ 

                                                             

ظهر القضاء في اإلسالم في عهد النبي صلوات ربي وسالمه عليه، واستمر مع الصحابة بعد وفاته فترة الخلفاء الراشدين  2

لى أحكام ماده عوظل كذلك مع التابعين من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس...، ومن خصائص القضاء في اإلسالم اعت

ت في ضائية للبام القوالفقه اإلسالمي كمبدأ عام، وااللتزام بقواعد األخالق والحياد في إصدار األحك الشريعة اإلسالمية

ه مع بنو والقضاء في اإلسالم تطور بتطور الحضارات وبلغ أشد  .الخصومة بين األطراف، فضال عن مجانية القضاء

 تشكل من أربع جهات قضائية هي:العباس وخاصة في حقبة الخليفة هارون الرشيد، حيث أصبح القضاء ي

ود انتفى وج يه كلما: يبت في جميع القضايا وهدا النظام القضائي هو صاحب الوالية العامة، حيث يرجع إلالقضاء العادي- 

 نص صريح لحل النزاع. 

المعروف مر بألا: نظام قضائي احتياطي يقصد به إزالة المنكر إدا ظهر فعله، تطبيقا للقاعدة الشرعية  قضاء الحسبة-

 والنهي عن المنكر.

رته اري في صواء اإلد: يشبه هدا النظام إلى حد كبير من الناحية الوظيفية إلى حد كبير ما يقوم به القض قضاء المظالم- 

 الحديثة، إذ يختص بالنظر في تعسف الوالة والحكام ورجال اإلدارة بصفة عامة.

باط باالنض القضايا المتعلقة بشؤون الجيش والعسكر في أمور تتعلق: قضاء متخصص يرمي إلى البت في قضاء العسكر-

ائي والمسؤولية والحراسة وأمور الحرب، وقد سبق اإلسالم كل الحضارات األخرى في تنظيم هدا المجال القض

 المتخصص.
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فظ المال. وفي بعض األحيان كانت األحكام القضائية ترتكز على النسل/ وحفظ العقل/وح

حسب انتمائها الجغرافي  تطبيق األعراف والعادات المتواترة في بعض القبائل المغربية

بالمغرب، وخاصة القبائل األمازيغية. وال ننسى في هدا اإلطار أيضا دائرة المحاكم العبرية 

 اهم المتعلقة باألحوال الشخصية والميراث.للبت في قضيالتي كانت مخصصة لليهود 

 1912إذن يمكن القول أن النظام القضائي الذي كان يسود قبل فترة الحماية أي قبل سنة 

كان يميل بشكل مطلق إلى تطبيق األحكام والمبادئ المعمول بها في نظام القضاء في 

ات خاصة تتعلق بنمط اإلسالم بإعتباره الشريعة العامة داخل المغرب، مع وجود استثناء

بعض األعراف والعادات التي اعتمدتها بعض المناطق والقبائل، وكذلك بعض الطوائف 

المغربية)اليهودية مثال( في ترتيب شأنها القضائي الداخلي، كما ظهرت مع مرور الوقت 

بعض األنظمة القضائية الخاصة، والتي كانت تتعلق بأنظمة االمتياز القضائي الممنوحة 

انب الذين كانت تطبق عليهم أحكام قضائية مغايرة تماما للصنف األول، مستوحاة من لألج

، حيث حازت من خاللها 3االتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وبعض الدول األوروبية

على تنازالت خطيرة مست بسيادة الدولة المغربية في ذلك الوقت، بفعل  هذه األخيرة

لمشهد الداخلي بالمغرب، تمثلت أساسا في خلق نظام قضائي الضغوطات األجنبية على ا

إمتيازي لبعض الفئات األجنبية، على أساسه منحت للممثلين الدبلوماسيين لهذه الدول 

والمعتمدين في المغرب، حماية رعاياهم وإعفائهم من أحكام القانون المغربي وعدم الولوج 

 أيضا إلى المحاكم المغربية. 

المشهد المتعلق بالتنظيم القضائي قبل فترة الحماية كان متنوعا، يختزل وعموما يتضح أن 

فترات تاريخية مهمة من تاريخ المغرب، والشك أن هذا التنوع كان يعكس المتغيرات 

                                                             
القنوات  اتهعقد المغرب مجموعة من معاهدات السلم والصداقة مع عدد من الدول األوروبية، ولقد مرت عبر ه 3

نبية، لدول األجلنصلية الديبلوماسية أنظمة امتياز قضائية لفائدة رعايا الدول الموقعة مع المغرب، حيث سميت بالحماية الق

الخاصة  نزاعاتأنشأت بموجبها محاكم خاصة أطلق عليها بالمحاكم القنصلية داخل المغرب، وهي مختصة فقط بالبت في ال

نذكر   ذا المبدأقرت بهأع هؤالء الرعايا األجانب للقانون المغربي، ومن بين االتفاقيات التي برعايا تلك الدول، بمعنى خضو

، 1763ع السويد سنة ، ثم اتفاقية م1767ثم االتفاقية مع الدانمارك سنة  1767منها االتفاقية التي أبرمت مع فرنسا سنة 

. للتوسع أكثر 1861و 1860، وأخيرا اسبانيا سنتي 1830ة ، فالواليات المتحدة األمريكي1856، وانجلترا 1773والبرتغال 

 أنظر :

لعدد الرابع ألمنية، اكامة امحمد الشافعي : الجذور التاريخية للنظام الجنائي بالمغرب، المجلة الدولية لألبحاث الجنائية والح

 .27،ص 2021
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والمستجدات الحاصلة على مستوى فلسفة الفكر المتعلقة بالعقد االجتماعي الناظمة للعالقة 

 حضارة مرت على أرض المغرب. القائمة بين الحاكم ورعيته في كل

 


