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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  :الموضوع سلطات المحكمة العليا كمحكمة إحالة ومحكمة حل خالف
  تمهيد    

ٔمالت حول  ٔقرب ٕاىل ت ٔهنا  عتذاري عن هذه املعاجلة اليت ال تصل ٕاىل املستوى املطلوب   ٔ ٔبد ٔ س ية ٕاىل السامعني  ٔكرث مهنا دراسة قانونية مقارنة حتمل معلومات ف لب السامعني اسباملوضوع  ٔ ٔن  ٔوهلام  ب؛  ام بلغ من التخص اوز  قدمي املعلومات هلم ال يت ب من احلقل القضايئ ف ٔما الس د البدهييات عندمه،  ص  لهبم  ٔ لمشاركني وسيغوص  ٔن املوضوع قدم  ٔقوم به عبارة  يفالثاين فهو  خصصا جتعل ما  ٔك املوضوع غوصا م ٔعامق جفعلين ذ  ٔكرث مما غوصا يف ا ة  ىل السبا ٔمالت حول املوضوععن تدريب  ٔقدم ت ٔن  ث مل حتدد وقت املدا ليمتكن املقدم من موازنة العمل مع ٔما  ،تفي ب ىل الهيئة املرشفة ح ب الثالث فهو العتب  ىل النص رغبة يف ملء  الظرف الزمين املناسب الس يت اخلروج  دى خطي ه يف ٕا ىل املقدم وقو وال يفرض  ل صار ا خ ٔو    .الفراغ 
ٔثري ٔين  كام ٔ س ملهنمس ٔسلفت  نفلج تتعلق  ادة املقدمني التقليديني استغناء مبا  ٔكرث ٔقدم املهنج كام يه  رة حول املوضوع  رة ٕا ٕ اله وحماو لالكتفاء  هن مهنا ٕاال من ٔ امدة ال حيتفظ ا افة  كرار معلومات  متهيد تقليدي حول احملمكة العليا معرف ٔمر  تقال امبا ندر  فس ال هبا م راز سلطات احملمكة العليا حمي و  مث حماوال املدا يل للكامت عنوانٕاىل احلقل ا الٕا ٔقول  داجهتا اخلالف    .   

ىل هيئة يف هرم القضاء املوريتاينالعليامكة احملتعترب  ٔ ىل التطبيق ويه  ،: يه  سهر  حممكة قانون  جهتاد القضايئ، د  لقانون وتوح ة تطبيق القانون من طرف حمامك  السلمي  ٔساسا يف مراق ومتثل دورها  ال من  املوضوع ٔي  ٔساسية ال جتعل مهنا ب ا، وهذه الوظيفة ا ٔما لنقض  ا وقراراهتا  ٔحاك ليه املرشع املطعون يف  ور، فرتب  ي واسع حول دورها املذ ر نقاش فقه لثة يف التقايض، وقد  ة  ٔحوال در املوريتاين ا لحقل القضايئ ــ  لب املتعاطني  ٔ حسب حق التصدي مهنا، وذ بعدم القول به يف املادتني ـ حسب فهم    املدنية واجلزائية.
سميات يف عوامل  ولها الف ال ب حسب اخ ٔو حمامك التعق ٔو حمامك النقض  ـ كغريها من احملامك العليا  يق احملامكاهنا اّصتان متزيّ القانون ــ     :عن 
دة: هام؛ ٔوال ث قال يف اكام يه ٕاهنا وح رشيعات، ومهنا مرشعنا املوريتاين ح تلف ال ٔنه ملادةطبقا  ىل  د مقرها لك حممكة ...سوى حيدد مقر " الثانية من التنظمي القضايئ  شوط احملمكة العليا اليت يو نوا ىل اكمل الرتاب الوطين." صاصها  ٔمه ا ٔهنّ وذ  ،وميتد اخ ٔكرث  عن ه اخلاصية ال ميكن فصل هذوية؛ يه ا كون تفسري النصوص م ٔن  جهتاد وضامن  د  ٔال وهو توح لمحمكة،  يس  ٔرايض الهدف الرئ ثال يف لك  ، و دا ا لتايل ومو لتفسري ميكن ذ من ، و دها  دانية احملمكة ومعلية توح ٔن و ىل  جهتاد،  تطور 
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ىل ذ املادة احلادية عرش من التنظمي القضايئ اليت تقول "ٕان احملمكة ، كام تن مرتبطتان ببعضهام البعض "ص  الف ذ ىل  رشيعية  ضيات  ست حممكة وقائع ما مل تنص مق   .العليا حممكة قانون ول
ٔيضا نفس املادة والحقهتا:  ىلاحملمكة العليا يه  - .11املادة وكام تضيف  ٔة ٔ . وهبذه يف الب  قضائية هي هنائية الصادرة عن احملامكالصفة  ت  ٔحاكم والقرارات ا لنقض ضد ا ٔخرى ت يف الطعون  ت يف القضا ا . وت سند هيا القانون. هاإالدارية ابتدائيا وهنائيا يف املسائل اليت    ٕا

ريها من  العليامكة ٔن احمل ية اخلاصيتني:ن       ة و اف ست لثة بعد احملامك  ة  ست در ل ٔساس، بل  ،احملامك ٔسايس احلمك يف ا س هدفها ا النول اد  ٕا الس شلك حصيح  ما ٕاذا ّمت تطبيق القانون  ميها حكام يف الق ٔهناترارات اليت ٕاىل الوقائع اليت سبق تق ش ب، ال تقوم و  ،مت مراجعهتا  ، العليامكة احمللهذا الس لبّت  ات يف ٕاطالقًا،  هيالقرارات احملازا حتمك يف و ، ، ت القرارات حبّد ذاهتاتقمي تطبيق القانون يف ٕانّام  ،ا ٕا ٔخرى: فدورها هو البت يف ما ٕاذا  ىل قرارات احملامك ا شلك اكنت الواقع  ت احملامك قامت بتطبيق القانون  لها،  ىل ضوء الوقائع، احملددة من ق ا و حصيح  ٔما ة  لهيا. و ىل القضية املرفو ة    ىل املسائل املطرو
  التفاتة ٕاىل املايض:

ٔصا  ٔساس  شلك  وجتعل طلب نقض نقاط قانونية تدبًريا  العليامكة احملٕاّن هذه اخلصائص، اليت  ائيا"، يعود تفسريها جلذورها التارخيية رشيع قضائّيا "است ث ٕان مرشعنا الوطين اسمتدها من ال ، ح ه دت ف ي و داث الثورة  الفريس، وا ٔ ثالفرسيةمصدرها يف  س حممكة النقض  1790رشن الثاين  27نّص قانون  ، ح ٔس ل ذاليت اكنت معروفة و ىل ت ليا ق ٔصبحت مبوجب قرار جملس الشيوخ ، مكحمكة  و ر  28( سمية حممكة النقض1804ٔ ري هارخي اكن ن إ و  ،) معروفة ب ك ٔقدم من ذ  ث رافقت  يعود  ح ٔةَ  ٔن العدا اليت اكنت تمت الطريقةِ  ش ، يف ظل النظام القدمي يف فرسا ومبا  ٓنذاك،  هبا ممارسة العدا اكنت،  اصا، تصدر دة لطلب نقض  حكًرا  ، اكنت إالماكنية الوح ت"عن امل ٔن يمت النظر هبذا احلمك  "حمك الربملا
لس املليك يف هذه املؤسسة، كام لو اك ،يف ا لثورة بتك سية  ّ وجودها وقضت املسامهة الرئ نت تفقد  و ٕاىل احملامك س ا ً السلطة اليت اكنت تعود لرئ ق ٔصلّية،  ي ،ا رب التطّور ا ه املؤسسة و يف القرن  لق ٓن.  ىل نطاق واسع ا ت هذه املؤسسة سلطهتا املُعرتف هبا  س   التاسع عرش، اك

ًة لت السلطة القانونية واملعنوية، لكّف  ، ن حممكة النقض ــ الفريس دامئا ــ املرشّع فضال عن ذ ٔخرى ة  نّو ي ميكّهنا، يف ظروف معيّنة، من ، مبهام م شاري، ا س لهيا إالجراء  ل  ٔد  ، ىل  اال  د لتفسري القانونوم ِّ ٔخرة  ،ٔداء دورها املو س بصورة م ل قرار و ل ري  مث الوقائع،حمامك  اتلكن مسبقًا، حىت ق شٍلك  ة مؤلّفة ٔيًضا،  نّو شاء مؤسسات قضائية م الل ٕا ّٔوال من  ارش، تعزز دور حممكة النقض،  ٔعضاء احملمكةم ٔو جزيئ من  ٔعضاء احملمكة مدعّون شلك مزتايد لال ،شلك اكمل  كون  نيا  شرتاك يف و اهتم ال ارج صالح ة، حىت ولو اكن ذ  ٔمهية املتنام ٔثري وا ة من الهيئات ذات الت   قضائية. مجمو
كون رقابة حممكة النقضو  ٔو اجلزائية،  اوى املدنية  ام، يف ا سيّني :  الفرسية شلك  ني رئ ىل نو ة ٔدي ٔغفالرقابة القانونية والرقابة الت ٔما مرشعنا املوريتاين فقد  لهيام ،  ة وسمنر مرور الكرام  ٔدي ل الرقابة الت ور احملمكة دوليا وٕاقلمييا ٔكرث  ان    . لت
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ٔسايس ٔهنا ـ  تمت ممارسة الرقابة القانونية شلك  ش هنج  ٔساس القانوين  يفاحملمكة  بتبواسطة ـ والقانون املوريتاين هنج نفس ا قار ل ف ب  س ٔو الطعن  الفة القانون (املدين واجلزايئ)  ٔو الطعون  ب الطعن  اوى املدنية)س ست  ،(ا ستوري فقط خمالفةهنا خمالفة القانون ول ملعىن ا ٔيًضا خمالفة للكمة القانون  ، ولكن  ٔن  ،لنصوص التنظميية، ولعرف اطئًا كام  شلك رضوري تفسًريا  ستلزم  ٔساس القانوين، ال  قار ٕاىل ا ة لقرارها. ف ٔسًسا اكف كون احملمكة قد قّدمت  ٔن ال  ه يفرتض  ٔساس املطعون حبمكها، ولك ٔسس القانونية، ويُضلقانون من حممكة ا قار ٕاىل ا ف ىل الطلبات، دم  ووٕاغفال ٔ اف ٕاىل ت احلاالت،  يف هذا وعن الرد  ستطيع  ياز  م ال  كون معال جتديد يف ما خيص تفسري  العليامكة احملا البا ما  ي  د ا ّ ام بعملها املو شلك جزًءا الق ٔو  ٔو ٕاجرائية  ٔساسية  دة قانونية سواء اكنت  ٔو قدميقا ديد  رشيع  ال و وهنا ،من  يف هذا ا ل  جهتاد من ق يس يمت تطور    . هاشلك رئ
ة  ٔدي سميهتا رمسيا لوقت طويل –ٔما مفهوم الرقابة الت لب جممتعاتـ ـ وٕان اكنت هذه الرقابة لبعض احملامك  كام متت  ٔ هنا  شاركنا حميطنا إالقلميي، ولفرسا اليت استقى من قوان ٔغفلها مرشعنا الوطين، ولنا اليت  نا، فقد  ٔمر فعودة ٕاىل املوضوع معه الحقا ـ  ة ٕاصدارها ٕان ا يف لزتامات احملامك يف ما خيص  ٔسايس  يتعلق شلك  ٔسباب دفاع  ،لقرارات لزتاماهتا يف ما خيص عرض طلبات و ٔن تقوم حمامك املوضوع  والهدف هنا هو ضامن  ٔطراف ىل ا ستدالل القانوين ال ا الطلبات، والرد  ّٔن رشط  ٔحاكم والقرارات، ٕاذ  ٔسباب ا ان  ملقّدمة وت لزتام بعرض  ٔ شمل فقط  ىل تناقض، ا واء  ح دم  ٔيًضا  ٔو فقرات احلمك، ولكن  لفقرة  ٔو مشكوك فهيا، سباب دًمعا  ٔسس افرتاضية  دم استعامل  ٓخر،ٔو و ملوضوع، ومبعىن  شلك ردا  ال ص لها  ٔسس ال 

اوى املدنيةو  ،ىل النقطة املثارة ة يف ا ٔدي ٔيًضا جزًءا من الرقابة الت شلك  د ما،  شويه ملس ٔ قد  ،ٕاّن ال د ٔي م  ، ٔمع عنارص احملامكة العاد ق وشلك  ق ة الواحض وا ٔدي ٔوسع ملفهوم الرقابة الت ٔيًضا التفسري ا بال عندما يمت طرح ثال مف  احلضوريةاخلصومة يتضمن  ي س لوظيفة ا ٔ  ،يعود  د ٔ اجللسات العلنية، احليادوم د ، وم هيا مضن الوقت املعقول ع ٕا س ٔن يمت    . ،....واحلق ب
ة ٔدي عتبار  ٕاّن هذه الرقابة الت ىل حممكة النقض،  ال  العديد من طلبات النقض  ٔنمتثل عبئا ثق ٔو ب  د ٕاىل س ة س ٔدي ة وال ،ٔسباب ت ة احملامك اليت تمت مراق ٔنواع ومجمو دد و ب  س  ، .  جمال لتفادي ذ ضيات احملامكة العاد ٔساسية يف دو القانون ملق ٔمهية ا ٔيضا ا ل حممكة النقض و   قراراهتا من ق

ث ٔما  ة من طرف  يئ املوريتاينالقضاالتنظمي من ح ٔدي لرقابة الت ا ال وجود  ٔسلف كون احملمكة لياالع مكة احملفكام  ٔما عن  ، و متثيل  ٔكرث حبيث من كرثته ال ميكن ا رز وا ٔ ي العمل ا ٔخرى فه ٔما ا ي  و ٔلّف فه تت ٔساس معايري ىل  لهيا طلبات النقض املطلوب من احملمكة النظر هبا،  صاص من من غرف توزع  غرفة  خ عية، وغرفة جزائية  سوغرف مجمعة،  وٕاداريةان مدن  انغرف و جتارية وغرفة اج ٔربعة  وللك غرفة رئ و شارن وقمل ضب ٔة ملا تتوحض بعد مس ش ديث ال ب فين  رش والتوثيق، ط، ومتثل يف اللك النيابة العامة، ٕاضافة ٕاىل مك ري ال صاصات  خ ليه. من  لتعرجي    واملوضوع من البداهة حبيث ال نطيل 
  استنطاق عنوان المداخلة:

ث اكنت صياغُته لكمًة ٕان العنوان  ٔلف من مج طوي ح اللية الفردية يت الل استلهام حقو ا بعني يف ذ من  نيا م ٔوال مث إالجاملية   ال الفردية  ستلهم من مفرداته ا ٔن  اول  دها لكن رمغ ذ سن و
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ا استقرائيا يوصلنا من التفصيل ٕاىل إالجامل رى البو ،مهن لتعريف  ٔن يه طريق  ٔهنا ال حمل لها  هنام رابطة حتيل عض  لغوية فمل تعد ب ال ا ال القانونية ابتعدت كثريا عن ا ٔن ا نيا  س لغو و ٔوال ل ٔليف املوضوع  لت لب املتعاطني  ٔ ٔوىل لكن رمغ ذ فهذا املهنج هو املتبع من طرف  ىل ا ٔخرى  ني سامع ا ٔن  ، هذاي والاكتبني يف خمتلف القواننيوالتعريف يف موروثنا الفقه السامع  لقانونية ر هيك عن  لغوية  ال ا بط ا لسامعني ف لغوي وٕافادة  لقاموس ا اء  ا من إالح تلفةرٔينا  شلك نو الالت ا   اكلتايل: تعريف ا
لهيمو  ،: لكمة مجع مفردها سلطةسلطات سلط  مس السلطة  ،الَسالَطُة: القهُر. وقد َسلَطُه هللا ف و ٔ  ،، وامجلع الَسالطنيُ والسلطان: الوايل، لضم ُة والربهاُن، وال جيمع  ٔيضًا: احل ن جمراه جمرى والُسلْطاُن  ْرَسلْناهُ  ،املصدر ِ تََعاَىل: ٕاْذ  ُراُد ِبِه املُْعِجَزُة، كَقَْو ُِسلْطاٍن َوقَْد  ُْه قَْو تََعاَىل: َال تَْنُفذوَن ٕاال  اَىل ِفْرَعْوَن  وِم ٔن َمْجراه َمْجرى املَْصَدرِ  َمُع  ِة َال ُجيْ ٍني َواذا اكَن مبَْعىن احلُ الَسالَطِة والُسلوَطِة. يقال هو: و  ،ُسلْطاٍن ُم  .ً   ْسلَُطهُْم لسا

َزيد: ُهَو من السليطِ، َوُهَو ُدْهُن الزيِْت، ٕالضاءِته، ن  ِهنا قاَل ُمحمد  َة من َش َُكوَن  ي فان احلُ ن  ٌة. َوِيف  ِٓن ُح ْن عبّاٍس: وُلك ُسلْطاٍن ِيف الُقْر ًة. قاَل ا َ ِلَْحّقِ من الهُجوِم  نَّريِ ً ملا  ُة ُسلْطا َي احلُ ر: ٕانام ُمسِّ الَبصا ْهِل الِعْملِ و  ََىل  ََسلِطه  ْٔكَرثَ  ، َوان مل ََىل الُقلوِب، لِكن  ُ  َ ِ لْيُث: السلْطان: قُْدَرُة من ُجِعَل ذ ِذ َحقّي من فُالٍن. اِحلْمكَِة. وقاَل ا ْ ََىل   ً َ ُسلْطا : قَْد َجعلُت  ِ   َُكْن َمِلاكً، كَقَْو
ْسليطُ: التْغليُب واطالُق الَقهِْر والُقْدَرِة،    وال

: والرتيُب يدُ  َاِينّ ْهن. قُلُْت: السالَطُة: قاَل الصا ُ ََىل الُقوِة والقَهِْر والغَلََبة. َوقَْد شذ َعنُه السليطُ  ر.ل  َ ِيف البصا َ ل: ُهَو التَمكُن من القَهِْر،  ُ اجلَْوَهرِّي، وِق َ   الَقهُْر، نَقَ
ل ُمس: السلَْطُة  لِهيم، و َسلطُ: ُمطاوِع َسلَطُه  ََىل وال ع السلْطان  يْضًا. َوقَْد ُمجِ ُ اجلَْوَهرِّي  َ ، نَقَ َ قَْو تََعاَىل فَقَْد َجَعلْنَا ِلَوِليِّ ضّمِ يْضًا: السالَطُة، َوِبه فُّرسِ هاٍن وََراهَني. والسلْطاُن  ً وقَْو السالِطِني، كُربْ ِه ُسلَْطا َ َعّينِ ُسلَْطاِنَيه حيَْ  َ رتَِمُل الس تََعاَىل َه َ ِيف البصا َ   .لْطانَْني، 

ٔن املقصود يف العنوان  ني  الالت يت اه خمتلف ا الل استك : ج ُسلُطات ةمفردلكمة ُسلَْطة ومن  ىل ٕادارة سيادة وُحْمك و  سلط وسيطرة وحتّمك ، ُسلْطات ٔطراف رصاع بني وقدرة    .يشء معني ىلا
لمحمكة  ة مهنا حول ما اه العليا من قدرة وسعة ٕارادة لتوج واملعىن املشرتك هو ما  ٔدىن در حملامك ا كون  ٔحاكم  ل معاجلهتا من  احملمكة العليا يهيصدرونه من  ٔ ٔو نقضها من  زيهتا  ميها و املالذ يف تقوميها وتق ل.   ديد كام مل تعاجل من ذي ق

متهيد احملكمة العلياأما  ا تعريفها يف ا ٔسلف ٔذهان ما يغين عن الغوص يف املعامج ولها من  ،فقد  احلضور يف ا
ٔكرث مما يؤدي من البيان.   حبثا عن تعريفها، ٕاذ تعريف املعروف قد يؤدي من إالشاكل 

ا هذه احملمكة طورا حممكة ٔن منر ، حل خالفوطور حمكمة  إحالة ٔما العنرص الثالث فهو صف ولهذا يتعني  لغة العربية املعارصة  ا وهو حسب معجم ا ىل معىن إال ً، فهو ُمحيل، واملفعول قليال  ا اَل ُحييل، ٕا ٔ
ال ال اليشَء كذاو  ُم ال و  ؛ٔ اٍل ٕاىل  ريه من  ال الّيشَء ٕاىل كذا:  ل ٔ ة م كشفه عن القمي الاكم ٔدب  ا
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الو  ،ُحييلها ٕاىل قّوة ٕاجيابّية داع: و ، شقاَءمه نعميًا ٔ س ال املوظَف ٕاىل  ًا مع ٔ ٔ وقفه عن اخلدمة وقًفا مؤقّ ٔخرى. ٔسباب  ٔو  ٔ   اسمترار مرتبه،  ٔمَر ٕاىل فالنو تّصة؛ طه به - 1  :معنيان ال ا لجنة النيابيّة ا ال مرشوَع قانون ٕاىل ا ىل سري العمل.و  ٔ ال ٕاليه إالرشاف  ا؛ نق ٕاليه - 2  ٔ تل القأ ا ٕاىل القضاء: طلب حمامكتَه ،يض القضيَة ٕاىل حممكة اجلنا ا ٕاىل مرجع ،ٔ ٔ ، لرجوع ٕاليه. ليه  ٔشار  ا ٕاىل مصدر:  ىل كذا  ٔ ال الشخَص  ىل كذا: ،ٔ ال الّيشَء  ىل حممكة خمتّصة - 1  ٔ ال قضّيًة  ٔ ليه  ٓخر. ،رفعه ٕاليه؛ جع مقصوًرا  ىل خشص  ا  ل رصفه ٕاليه  - 2  ٔ ٓخرم ىل  ال الغرَمي  ىل ما  يف العنوان واملعىن  .ٔ هتا به حول القانون وهو حميل  متتثل ما و ٔخرى  ل ما حنن بصدده. تعهد به احملمكة العليا احملامك ا شابك والتعدد حبيث يصعب استعراضه يف مقال موجز م الط وال خ   موضوع من 
لَف او  لففهو حسب نفس املرجع مادة  اخلالفأما و  لَف ٕاىلو  ،خ ىلو  ،اخ لَف  لَف عنو  ،اخ الفًا، فهو خمتِلف،و  ،اخ لَف يف خيتلف، اخ ي) اخ لمتعّدِ رت، تفاوتت و  واملفعول ُمْختَلَف ( ٔذواُق: تغا لفت ا اخ ّة ي الف املذاهب ا ه قو تعىل وتناقضت، مل تتّفق "اخ ُمكْ لَِفي قَْوٍل ُمْختَِلٍف}:  {َوالسَماِء َذاِت  وم الُْحُبِك. ا ضارب مضطرب لرمغ من تباينه.، م الفه:  را، ذهب ُلك مهنام ٕاىل و  ىل اخ لف الصديقان يف الرٔي: تغا اخ ٓخر، مل يتفقا  ىل املرياثو الف ما ذهب ٕاليه ا ه  ٔخ لف مع  تَِلُفوَن  -اخ ي َخيْ ِ َ لَهُُم ا ِه} "{ِلُيَبّنيِ ه  ِف وم لوّد.املثل ٕان  الف الرٔي ال يفسد  : •  خ ً لف فال ه   اخ ليف ل اكن  ه يف صنعتهم ٔ لف  لص وهو حياول الهرب، و اخ لف ا لْفه اخ َ ذه من  ٔ ، هيا املرة تلو املّرةو  ردد ٕا ب:  لف ٕاىل دور الُك ليه الفصوُل: مرت به، و اخ لفت  {َوُهَو  وم قو تعىل ، اخ هنَاِر} " لْيِل َوا َِالُف ا ُ اْخ َ ِيي َويُِميُت َو ي ُحيْ ِ ُشاْهبه، و ا ر، مل  ه: تغا ه يف طبا ٔخ لف عن  ، وهبذا يتضح اخ اه معىن العنوان لغة وتفصيال د ما مجحنا ٕاليه من استك ىل دور احملمكة العليا يف توح ، واحلقل معوما حييل  ه خيتلف من الوقائع والقانون.و ٔنفسهم ف ف ٔعامل احملامك    ات النظر بني اخلصمني وبني القضاة  زية  ىل ٕادارة و لمحمكة العليا من قدرة  ٔسطر التالية مما  سطره يف ا ٔما ٕاجامال؛ فاملقصود ما س ة وهو ماو ر ٔقل مهنا يف ا ه احملامك ا ٔن منر  ٔو ردها كام ما لها من اجهتاد لتوج ىل  سطريه ف ييل  اول  سن   ىل النقض ورشوط التعهد:

ات نقض نقطة أو نقا قانون   ة:إجراءات النظر في طل
  روط الطعن بالنقض.ش
 لنقض ٔحاكم اليت جيوز فهيا الطعن  ٔول: ا لنقض ٕاال يف غياب طريق   :الرشط ا ح الطعن  لطعن،ٓ ال يف ادة النظر،  خر  س ٕا ل لطعن  ل فكام هو احلال  ا ال جيوز رفع ال يق و اف مف ست ٔنواعها، فلو اكن  هنائية الصادرة من احملامك جبميع  ٔحاكم ا لنقض ٕاال يف ا لنقض، الطعن  ٔو ا ٕاذطعن  ٔخطاء  حها القانون لتصليح لك ا اف حامية م ركهبا القضاةست اوزات اليت قد  ، لت
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ٔمام احملمكة العليا،  ارشة  ٔطراف ٕاهام ليتقدموا م ٔنه ملعرفة ما إ و فال جيوز ل ر  ٔم ذنذ ا احلمك صدر ابتدائيا  ٔعطاه القايض ي  يف ا لقانون ال ٕاىل التك رجع  لنقض يف احلمك الصادر ، فهنائيا  ال ميكن ٕاذن تقدمي الطعن  اف يف ست ه  رفع ف بتدائية ومل  عوى  وال،    املواعيد القانونية.يف ا ده مق ادة النظر و س ٕا كون فهيا ال لنقض يف احلاالت اليت  لنقض، و وال جيوز طبعا استعامل طريق الطعن  االت الطعن  ادة النظر ختتلف عن  س ٕا احلمك الصادر يف دعوى فاحلاالت اليت جيوز فهيا ال لطعن  ده قابال  كون و ادة النظر  س ٕا ام اكنت قمية الزناعو   لنقض.ال لنقض  لطعن  هنائية قاب  ٔحاكم ا ٔم غيابيةو  ،كون ا ٔاكنت حضورية  ولكن يف  ،سواء  وال ٕاال لنقض مق كون الطعن  رية ال  ٔ واحلا ا ري مق ٔصبحت املعارضة  ىل رش   .  ٕاذا  ٔم متهيدية،  ٔاكنت قطعية  ٔحاكم سواء  لنقض يف ا كون كام جيوز الطعن  كون هنائية، و ٔن  ط  لنقض. لطعن  ٔخرى  الية الصادرة هنائيا قاب يه ا ٔوامر إالستع ٔوامر الصاو   ا ٔحاكم وا ىل ا ٔعامل القضائية اليت ال تفصل عريضة الدرة هنائيا  ٔما ا لنقض،  لطعن  كون قاب  زاع، ٔو ٕاثبات،اك يف  عطاء ٕاشهاد  ٕ ٔحاكم  ٔو ا لنقض، فلو اكنت  لعقود القضائية،  لطعن  كون قاب  فال  ٔعامل الق كون مثهذه ا ٔو  جمال تضائية مشوبة بعيب،  ٔمر بعقود عوى البطالن  لبطالن َلكَو تعلق ا فع    ٔو بترصفات قانونية.
 .لنقض َرفع الطعن  ي  لنقض ممن اكن طرفا يف احلمك سوا  الرشط الثاين: الطرف ا ٔن يقَدم الطعن  ٔو و ٔ  شخصهء اكن معينا جيب  مسه يف هذا احلمك   ، لنقض طرفا يف فبواسطة من ميث كون من قدم الطعن  ٔن  ة الثانية.لو مرت القضية بدرجيت التقايض، جيب  ر م طرفا،كام   خصومة ا ه مور ي اكن ف لنقض يف احلمك ا لف العام الطعن  لورثة ول وكام هو احلال  جيوز  اف،  ليه حىت و و لالست ىل املدعى  لنقض  لضامن تقدمي الطعن  ٔن إ جيوز  رفع من طرف املضمون،  ن مل  ذ ضده. لتنف ةال و  احلمك الصادر قابل  ٔن تتوفر املصل لنقض، بل جيب كذ  ل الطعن  ازة صفة الطرف يف احلمك ليق ٔن  ،كفي ح ٔي 

ب رضرا لهذا الطرف، وملعر  ه قد س ذ كون احلمك املطعون ف ٔ ب رضرا، جيب ا فة ما ٕاذا اكن احلمك قد س ه. ه احلمك املطعون ف ي صدر ف عتبار الوقت ا ٔهلية التقايض، و   بعني  ٔن تتوفر يف الطرف  د فس الف جيب كذ  عوى وقوا اف مت املرشوطة يف ا د ٕاىل تست لنقض ٔو املقدم  ،الطعن  ٔو الويص  ىل الويل  ديدة جيب  ل خصومة  لنقض يد ٔن الطعن  وهكذا ومبا  لنقض.ٕاذطلب  لنقضو   ن القايض ملتابعة اخلصومة يف الطعن  رفع الطعن  ٔن  ٔصليا  لنيابة العامة بصفهتا طرفا  اف جيوز  ،جيوز  سبة لالست ل ٔن  وكام هو الش رفع الطعن حىت ٔن  لنيابة  لنيابة العامة  ٔصيل، ولكن فقط يف القضا اليت ميكن  وٕان مل تلعب دور الطرف ا سيا فهيا. كون طرفا رئ لنقض لصاحل القانون،  ٔن  ه الطعن  لنائب العام تلقائيا ومببادرة م ى احملمكة العليا إ ف وجيوز  مل النائب العام  ذا  لقا د إالجراءات اجلوهرية، ومل يطعن بصدور حمك هنايئ من حممكة، واكن هذا احلمك خمالفا  ٔو خمالفا لقوا ىل احملمكة العليانون  ادية  ٔمر بعريضة  ٔن يعرض ا لنقض يف امليعاد، ف  د من اخلصوم  ٔ ه  ٔي ، ف ومل يعط 
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ى احملمكة العليا لطعن لصاحل القانون ل ٕاىل النائب العام  ٔمام احملمكة العليا اليت ،ٔ ارشة  رفع هذا الطعن م ، و ا ه بدون ٕا حلمك الصادر من احملمكة العليا  تفصل ف متسك  لخصوم ا ا نقض احلمك، ال جيوز  ل هنا محلاية القانوويف  لص مما قيض به احلمك املنقوض فالنيابة العامة تتد ري سلمي لت شلك  ي طبق  قصد ن ا ضارب. شاء قضاء م د طلب النقض يف جسل حممكةممث   جتنب ٕا الف  النقض ن بعد ق ر واخ ٔو احملمكة املطلوب نقض قرارها حبسب توا رشيعات التفصيلية   اجه ال ة الرشوط الشلكية، بتقدمي رت شم عوى مستوف ون ا ا ماملطالب اليت  عريضةط  ُسمى الالحئة التوضيحية رة اليت زال  ٔمل بنقض القرار،  ٔو املذ هيا، مع ا تعرض النقاط القانونية املسند ٕا ٔن و ، ة الطالبمن  ،وضوع الطلب، كام احلجج اليت تدمع النقاط القانونية تم لمطلوب النقض ضده  جيوز  ال رّد بتقدمي الحئة جوابية يف هناية املهل ٓ ل وا ة  عوى طرفني املمنو لهذه الغاية، واليت ختتلف وفقًا لطبيعة ا دى غرف احملمكة تعهدمت وبذ ي صاص موضوع القضية  ٕا ىل عوى، حبسب موضوعها، حسب اخ و س شار مقّررالغرفة  رئ ة  تعيني مس ا ه صيانة لق ليه القانون ٕابداء رٔيه ف ليه الحقا يف التحرر.ليقدم تقررا يف املوضوع حظر  د  ع ٔو مرشوع حمك ميكن  ٔن هذا التقرر هو مسودة  ري  كون طو    احملمكة  ٔو عندما ال  وال  دية، د  مس ري لب النقض مق ٔسس  ٔنه ىل  ىل  ٔن ينص  ٔنه جيب  رى  فٕاننا  ىل املقرر اقرتاح  ولجيب  دم الق شلك رسيع بواسطة ٕاجراءات  عوى  معلية ويه  ٔو الرفض؛ معاجلة ا افع خمتلفة اهول غرب شلك  شلك طبيعي دراسة مفف  ،م ٔهنا تفرتض  لرمغ من  ي رسيعة وسيطة:  ّص من ه ستدعي ٕاال قرارات ٕاال ٔ املقرر كام رٔي النيابة العامة،  ول، ال تتضمن  رسيعةهنا ال  ثيات بعدم الق ٕاال ح ستحق العناء، ومتكّهنا هذه العمليةسيطة اوى ال  ىل احملمكة معاجلة د من الرتكزي  احملمكة ، وهذا ما يوفر  جهتاد عن طريق ٔي تطور  ٔساسية،  مهتا ا ىل طلبات النقض اليت تثري مشالك قانونية  ىل  ردها  ة ق برية، وتصل و  ،حق ىل هذا النحو  سري  سبة طلبات النقض اليت  ر البعض  ٕاّن  لغرف املدنية و %30ٕاىل حسب تقد سبة  لغرفة اجلنائية %35ل سبة  ٔخرى،ل رات ا سبة لبعض التقد ل ٔكرث  قة يف  ، هذا ٕان مل نقل  ة ال جند  نص يف هذا املوضوع  كنا شديدي ا ٔن مرشعنا الوطين حلد السا ا لصدور النص الاكملوغين عن البيان  ٔما ٕان اكنت ا  . مصطلح اقرتاح معاجلة انتظارا م ، و راسة املفّص شار فٕاهنا عوى تتطلّب ا شّلك موضوع ٕاجراءات قضائية ُمعدة من املس شار املقر ث ح قّرر، امل ٔن  ،مسودة حمك شلك س  تقرًرار حيّرض املس ٔلف التقرر من بيان الوقائع وجيب  ٔساسية ذات يت ٔمهيهتا، واملراجع ا ٔ القانونية اليت تتطلب قرارا و الجهتاد والفقه، مع إالشارة ٕاىل وإالجراءات، وحتليل احلجج، وحتديد املس لقضية الص  ا يتعلق واقرتاالنوا الشلكية  ال ً املناسبة ملعاجلة ٓ عوى شار املقرر ، ا ٔن يتضمن التقرر رٔي املس اعته رضورة،كام جيب  ٔن وهل  ري املفصح عن ق رى  اقشة.  دد من احللول اليت قد تتطلب م ل وجود  ث قال يف املادة يف و   هناك اح ليه تفصيال مرشعنا الوطين يف املسطرة املدنية يف املادة إالدارية ح ابة الضبط يعني  -.154القضا إالدارية نصت املادة   لك ذ نص  ك عوى  ة  تاح ف سجيل العريضة  ارشة بعد  م س احملمكة مقررا ٕان اكن  حمل.   رئ
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سو  ٔطراف ٕان اكن  حمل لتقدمي  حيدد املقرر حتت سلطة الرئ ل املمنوح ل ٔ ئق وتبعا لظروف القضية ا ٔوراق والو ٔطراف لك ا ٔن يطلب من ا ٔو ردودمه. وجيوز  راهتم التمكيلية ومالحظاهتم ودفاعهم  ل الزناع لرتفق مبلف القضية.مذ دة يف  فاعية واو   املف رات واملالحظات ا رات التمكيلية واملذ رات واملالحظات وكذ تودع املذ ريها من املذ لعرائض.لردود و سبة  ل ابة الضبط وتبلغ يف نفس الظروف املقررة  ك رفق هبا،  ئق اليت قد  ىل ذ يف و   الو جللسة -.219املادة  ٔما يف املادة املدنية فقد نص  يف اجلزء املتعلق مهنا بدراسة  تتىل التقارر  لمداوالتوحتليل الوقائع وحيتفظ امل رٔيه  ة ذ، وبعد قرر  ٔطراف يف عرض  ,سمتع، عند احلا ٕاىل حمايم ا اهزا يقدمه اكتب  -.543ٔما يف املادة اجلزائية فقد نصت املادة و   مالحظاهتم، كام يديل ممثل النيابة العامة بطلباته. لقايض النيابة الضبط عندما يصبح امللف  ي يبعث به فورا ٕاىل املد ري حيي بدوره ٕاىل كتابة العامة ا ٔ ى احملمكة العليا وهذا ا احملمكة ضبط عي العام  ٕ و   العليا. شارا ليقوم  س هذه احملمكة مس عوى، مبا يف ذ التقرر ٕاىل و   التقرر.داد يعني رئ ا ملف ا ي يدرس امللف بقصد ٕابداء رٔيهال املدعيتمت من مث ٕا ٔسبوع تقريبا من اجل  ،عام، ا ل  لامدة  لسة،ق ٔو ٕاذا اكن هناك 156طبقا  اهزة لعرضها يف اجللسة  قي فٕان امللف بعد دراسته من طرف املقرر حيال ٕاىل النيابة العامة بوصفها مفوضا . ٕاذا اكنت القضية  جراء حتق ٕ ٔمر  ة    لحكومة.حمل ل اوى اليت يمت حتديدها:  اللكيلتقي ويف القا ٔفاكر يف ا ىل املقرر وهيئة سحب هيئة احملمكة لتداول، وهذه مث ت  لتبادل ا كون  اصة  اوى تطرح مصاعب  ٔن بعض ا ريم ٕاىل حتديد ما ٕاذا يبدو  اصا لبتالقضاء امللكفة املداو اليت  اًها  اها ان "، وتبدٔ و   .ٔن مين الف ذ ىل  ية "شهرن لتقدمي طلب النقض، ما مل يمت النص  رخي  تبلغ امله الزم ٔن يّمت الترصحي بطلب النقض لاكتب احملمكة اليت هذه امله من  ارج نطاق هذا الرشح العام، من و   من. الشهرن ٔصدرت القرار موضوع النقض، مبه ال تتخطى تبلّغ القرار موضوع النقض. يف املسائل اجلزائية، ال بد  د الشلكية  راعي بعض القوا ي  ٔن يتضمن الطلب، ا ث جيب  كون موضوع هكذا طلب ح ي قد  ٔ الثنائية لنوع القرار ا ٔمر يثري املس هيا لنقضه. تعريفه، نقض القرار. وهذا ا اد ٕا س مت  ٔسباب اليت س ري و  وا هنائية.  ة ا ر ًا فقط ضد القرارات الصادرة  كون طلب نقض نقطة قانونية ممك اوى املدنية،  ٔقل يف ٔنه، وفقًا لبعض ايف ا ىل ا ٔي  عوى،  ٔساس ا كون قد مت ٕاصدار القرار يف  ٔن  ٔيضا  ٔو تدبري مؤقتملواصفات، جيب  ق ٕاضايف  ٔحاكم اليت تقيض بتحق ين ا ست ٔساسية"، ما   ٔ ر "مس لزتو ، اليت من ٔو طعن  ه طلب نقض القرار ي يمت ف ٔن و  .املمكن فقط نقضها يف مر الحقة، يف نفس الوقت ا ّت  ٔن يث ٔمام حممكة النقض  رفع طلب النقض  ي  ىل الفريق ا ه،  سبة ٕاىل القرار املُراد الطعن ف ل
اقشة يف الوقائع، اليت ال يمت التحقق اء لك م ، يمت است راعي القانون.  فهيا  القرار، موضوع النقض، ال  ر هذه الوقائع تقع حرص مة تقد ٔن  ل حممكة النقض، ٕاذ  نيا.من ق اتق احملامك ا ىل     
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اوى اجلزائية، ٔما و  ٔحاكم ف يف ا هنائية يف املسائل  دواونجوز ٕابطال  ة ا ر ق والقرارات الصادرة  التحق ل  ال خمالفة القانونضبطاجلزائية وت املتعلقة  اصة، ما يعين و   ة يف  متهيدية هنا ٕالجراءات  ختضع القرارات ا س الغرفة اجلزائية. ٔنه مضن بعض ال  لنقض املبارش لنقطة قانونية لرئ ص  ية رشوط، جيوز تقدمي طلب الرتخ لصفات التق برية  ٔمهية  الفة القانون متنح  ٔخرى  ة  نو اوى م ٔصول احملاكامت اجلزائية د ٔوروبيةيُضيف قانون  ة ا شلك ٕاضايف مبوجب االتفاق ٓن  سان.  القانونية، ومت تعزز ت النصوص ا ٔو اجلزيئ:  حول حقوق إال ام   ٔسباب النقض اللكي  ا ق دوتنقض احملمكة العليا  ه وا ه اليت و ٔو لهي من ا ىن  ددها  اي ه  ٔو لنقض، وهذه ا الطعن  ل احلرص  ىل س ر لها يف املسطرتني املدنية  واليت نفصلها كام ييلالقانون  ا ىل النص ا ٔن نعرج  لموضوع:ىل  راء  رها بعض الفقه ٕا    واجلزائية مث نعرضها كام ذ
  ة اف ست ٔو اجلهوي للك احملامك  صاص النوعي وإالقلميي  خ ٔو جتاوز السلطة: ملا اكن  صاص  خ ىل مادم  ٔو االتفاق  ه  لقانون وال جيوز خمالف صاص يعترب من  حمدد  خ ٔن  ي القول  سواه فٕان من البدهي صاص  خ القانون إالجراءات املدنية املادة  اتٔو احمليل املنصوص يف فقر  الرتايبالنظام العام وم كذ  ل املادة  املدنية ل إالجراءات احملامكة 25م فع به يف مجيع مرا صاص ميكن ا خ دم  ٔن  ث  ولو يف  ،ح ٔول مرة  ة عن جمال ، ٔمام احملمكة العلياا ار عوى  لت الفصل يف موضوع ا ٔ وق صاصهاوٕاذا وقعت احملمكة يف خط دود اخ الفت القانون فٕان معلها هذا سيجعلها جتاوزت  ٔو حمليا و صاصها نوعيا  شلك  ،اخ وس لنقض. ٔو القرار  صاص ويعرض احلمك  ه الطعن بعدم اخ ٔو ا من    و
 :د اجلوهرية لٕالجراءات دة من القوا ا  خرق قا ٔمام احملمكة العليا  لنقض  االت الطعن  ٔو  ه  ٔو ٔن هناك بعض إالجراءات ينص ٕان من  د اجلوهرية إالجراءات وهذا يعين  دة معينة من القوا ٔو ٕاغفال قا ة خرق  شلك ٕاغفاال الٕ ىل القانون رصا ٔو ٕاغفالها  ٔن خرقها  اهتا و ليه العتبار وجوب مرا جراء جوهري يرتتب  ل  ٔم ٔو القرار املطعون عيه معيب ويتعني نقضه ومن  املعروفة واملتداو بني القضاة واحملامني ذ  تهاحلمك  ليه يف املادة  ٔحوال الشخصيةمن  83إالجراء املنصوص  جراء حماو  مدونة ا ٕ ام  واملتعلق بوجوب الق ام دعوى الطالق ٔثناء ق ليه يف املادة االٕ و  ،الصلح  افمن القانون إالجراءات املدنية املتعلق  74جراء املنصوص  الست ل الطعن فهيا  اوي اليت تق ام ، بوجوب حترر حمرض سامع الشهود يف د ٔن ٕاغفال الق ث  ح جراءات حماو الصلح س  ،ٕ كون موقعا من الشاهد ورئ ام بتحرر حمرض سامع شهادة الشهود  دم الق ٔسباب الطعن و ا من  ٔو س ا  كون و ٔن  شلك خرقا وٕاغفاال ٕالجراء جوهري يصلح ب ىل ذ املادة  لنقضاجللسة والاكتب  ليه  ٕا م ت ٕا م 118كام نصت  ٔيضا ما نصت  ل ذ  م الشغل  292 املوادوم الف فردي بني العامل ٔن لك  اء فهيام  ث  ات الفردية يف العمل ح وصاحب العمل  املتعلق حبسم الزنا كون موضوع ٕاجراء حماو  ٔن  ق جيب  تاح  لتوف رفق عريضة اف ٔن  لجوء ٕاىل القضاء ٕاال بعد  ٔنه ال جيوز ا ل هذا إالجراء يعترب ٕاجراءو ٔن م دم الصلح و عوى مبحرض  شلك  جوهر اا ه وٕاغفا من احملمكة  ٔن خمالف

ه ال ٔو ا من  كون و ٔن يؤدي ٕاىل ٕالغاء ونقض احلمك حمل ، طعنٕاغفاال ٕالجراء جوهري ميكن  كام ميكن  لنقض    .الطعن 
 :ٔساس القانوين ٔمام احملمكة  انعدام ا لنقض  ليه الطعن  ين  ٔن ي ي ميكن  ب الثالث ا ٔو الس ه  ٔساس القانوينٕان الو ٔو القرار املإ و  ،العليا هو انعدام ا كون احلمك  ٔن  ٔساس القانوين هنا هو  طعون ن املقصود 
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ه ي فصل ف ٔي قانون مما يتعلق مبوضوع الزناع ا ٔي نص يف  د ٕاىل  س ه ال  ٔن ، ف ي ميكن  واملثال ا ىل ه ىل عقار معني لشخص معني ذيصدق  ة  مللك ىل مستوى احملمكة  ٔن يقيض القايض  ةه احلال هو  ىل عقد امللك ركز  ٔن  ادا ٕاىل شهادة الشهود دون  شرتط فهيا ت ورخص احليازة يف اس االت اليت  ة ا لملك ئق    .الو
 :ٔسباب ي يصلح ليكون و دم كفاية ا ب الرابع ا ٔو الس ه  ٔمام  أما الو لنقض  ه الطعن  ٔو من  ٔسباب ومعىن  ٔو تناقض ا ٔو قصور  ٔنذاحملمكة العليا فهو انعدام  ىل   ٔحاكم  املادة نصت  كون ا ٔن 

ىل  ٔو ٕاهامل والقرارات مشمت  ادة فٕان ٕاغفال  اقشة  اقشهتا م ليه وم عدم التعليل طلبات املدعي ودفوع املدعى  ٔو م قص  ٔو جيع  ٔو القرار  شلك عيبا يف احلمك  فوع  ده الطلبات وا اقشة  ه ونقضه.التعرض وم ٔو احلمك املطعون ف ٔن يؤدي ٕاىل ٕالغاء القرار  ب وهو ما ميكن  سب   وال
 ٔحوال الشخصية:سوء تطبيق القان يب املتعلق  ٔج ٔو ا يل  ا ٔن هناك نصوص  ون ا الل قراءة جند  من  ٔهلية والوصية نعقاد الزواج واحنال و ٔهنا ومن ، تتعلق  ش ٔساسية النعقاد عقد الزواج واحنال وماوحتدد القانون الواجب التطبيق عند الزناع  د  ٔيضا قوا ٔرسة جند  ىل  الل قراءة قانون ا رذيرتتب  ٓ   . من 
 :هنائية الصادرة عن حمامك خمتلفة ٔحاكم ا لنقض فهو  تناقض ا ه الطعن  ٔو ب السادس من  ٔو الس ه  ٔنه ٔما الو ٔحاكم هنائية صادرة عن حمامك خمتلفة وهدا يعين  ٔخوذ من تناقض  ه امل اف وقع وجود حمكني  ٕاذاهدا الو ست ٔو  ملعارضة  لطعن  ٔو لعدم قابليهتام  اف  الست ا هنائيني لفوات  الطعن فهيام  ٔصب ناقضني  ٔسباب فم ٔطراف ولنفس ا ل ٕالزا هإ بني نفس ا ٔمام احملمكة ذنه ال س لنقض  ا التناقض ٕاال بطريقة الطعن  ي  ٔو اخلصم ا متكن احملمكة العليا يف هذه احلال من ٕالغاء ، ا التناقضذا همه ٕاز هيالعليا من الشخص  ث  ح ٓخر دون نقضٔ ونقض  كون احلكامن املتناقضني صادرن عن ذوال فرق يف  ،دهام وٕابقاء ا ٔن  ه  بني  ىض هدا الو ني ولكن ال جيوز الطعن مبق ناقضني صادرن  ٕاذاحممكتني خمتلف اكن الطعن يتعلق بقرارن م ٔن عن جم د  ادة النظرذلس قضاء وا س ٕا ل لطعن  سمح  ، وهذا املوضوع عند مسطرتنا القانونية   معة ٔمجلها مرشعنا يف املادة  هذه  ٔسباب النقض يف املساطر املوريتانية: .رفع ٕاىل جملس الغرف ا سطها البعض وخيترصها البعض وقد  لنقض ي ة  ه املوج ٔو ٕا م ت ٕا م   204ا ملادة كام ييل ظمة يف املادة املدنية  ٔنه  204 يف املادتني املدنية واجلزائية ويه م ىل  ال ٕا م ت ٕا م اليت تنص  ٔحاكم  لنقض ٕاال ضد ا ل الطعن  ٔوامر يق ٓتية:والقرارات وا ٔويل القانون؛ ٕاذا اكن احلمك حيتوي  الصادرة هنائيا يف احلاالت ا ٔو ت ٔ يف تطبيق  ر خط ٔو اكن قد صدر ٕا لقانون  ري خمتصة؛  ىل خرق  ٔصدرته  ٔو احلمك مل حترتم؛   ٕاذا حصل جتاوز يف استعامل السلطة؛  ٕاذا اكنت احملمكة اليت  ٔثناء إالجراءات  ٔو السقوط  ٔشاكل املقررة حتت طائ البطالن  ٔسباب؛  ٕاذا  ٕاذا اكنت ا ٔطراف حول نفس املوضوع ولنفس ا ٔحاكم هنائية بني نفس ا سب   حصل تناقض بني  ٔو اكن  ب  ري مس قصا؛ ٕاذا اكن احلمك  ٔمهل   ه  اف  ست ٔو ٕاذا اكن قرار  ٔكرث من ما هو مطلوب  ٔو يف  كن مطلوبة  ٔشياء مل  اوى سبق احلمك فهيا من طرف القايضٕاذا حصل البت يف  ناقضة؛ البت يف د ضيات م ٔو ٕاذا اكن يف نفس احلمك مق ٔول   ا
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ٔن ذ  فاع عنه كام جيب و ٔنه مل يمت ا ليا  ٔن يمت متثي بصفة قانونية ٕاذا بدا  ن دون  ٔد د يف صدور ذ احلمك.ٕاذا اكن حمجور قد  ٔو الوح يس  ب الرئ املواد   هو الس لنق -.545ٔما يف اجلزائية ف ىن الطعن  ٔن ي ه التالية:ال جيوز  ٔو د ا ٔ ىل  صاص؛  ض ٕاال  خ د جوهرية يف إالجراءات؛ جتاوز السلطة؛  دم  ٔسباب؛ خمالفة قوا ٔو قصور ا د طلبات النيابة العامة؛ انعدام  ٔ ٔو  ه الطلب  ٔو التناقض يف ما قىض به احلمك  تناقض دم البت يف و ة  ٓخر در ات قضائية خمتلفة يف  القرارات القضائية الصادرة من  ٔ يف تطبيقه؛ نفسه؛ ٔو اخلط ٔساس القانوين. خمالفة القانون  ر. انعدام ا ه السابقة ا ٔو ٔن تثري من تلقاء نفسها ا لمحمكة العليا  ى بعض الفقه:  جيوز  سطه  ٔسباب النقض  حلسبان  بعضا كام  ذا  ٔ راء السامعني و ٔن نضيفه هنا رغبة يف ٕا سطا رٔينا  رشيع وما يقوم به القضاء من معلاملؤلفني يف الفقه القانوين  رشيع وبني ال شعر ملوضوع املقارنة بني الفقه وال ، ولعل القارئ يغتفر ما قد  ري املكرر،  د من طرافة يف  كرار ملا سي ل وذ كام ييلبه من  ث ق د   :ح ه وا ىل و لنقض ٕاال  ىن الطعن  ٓتية:ٔو  وال ي ه ا ٔو   ٔكرث من ا
 لسة رسية حلمك يف  ٔخطاء ٕاجرائية اكلنطق  ال ذ وجود  دة جوهرية يف إالجراءات: م  .خمالفة قا
 حلضور لكيف  عدم وجود  ٔشاكل اجلوهرية لٕالجراءات:    . ٕاغفال ا
 :صاص خ ٔمام احملمكة العليا دم  ٔول مرة    .يثار ولو 
 ٔهداف خشصية ق    .جتاوز السلطة: خروج احلمك عن القانون لتحق
 ري حم ٔو ٕاعامل نص يف  دم تطبيق نص واجب التطبيق  يل:  ا   .خمالفة القانون ا
  يب املتعلق ٔج ٔ يف إالسنادبخمالفة القانون ا ٔو اخلط د إالسناد    .قوا
  ات ة خمالفة االتفاق يل فٕان تطبيقه بغض النظر عن االتفاق ا ىل القانون ا سمو  ة  عتبار االتفاق ولية: لنقضا   .ستوجب الطعن 
 ليه احلمك ي بين  دم وجود النص القانوين ا ٔساس القانوين:    .انعدام ا
 ضيات احلمك ب مضن مق سب دم وجود  ب:  سب   .انعدام ال
 قص ري اكف  ب  سب ب:  سب ع قصور ال ري مق   .و
  لهيا ٔسباب الواقعية والقانونية اليت انطوى  دم وجود ص بني احلمك وا ب مع املنطوق:  سب   .احلمكتناقض ال
  :ٔو القرار ل حتريف املضمون الواحض لوثيقة معمتدة يف احلمك  ىل دليل مزورم ٔو القرار  د احلمك    .اع
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 ة عندما ٓخر در ٔحاكم و قرارات صادرة يف  دوى  تناقض  ٔثريت بدون  ٔكد هذا التناقض يفصل كون جحية اليشء املقيض به قد  ث التارخي وٕاذا ت ٔو قرار من ح ٓخر حمك  لنقض ضد  ه الطعن  ٔولويف هاته احلا يو ٔو القرار ا يد احلمك  ٔ   .بت
 لطعن العادي ري قاب  ٔحاكم  و ،تناقض  لنقض مق كون الطعن  ٔحاكم ولو اكن ال ويف هاته احلا  د ا ٔ

لرفض ى  هت لنقض سابق ا ل  ،موضوع طعن  ٔ لنقض حىت ولو بعد فوات ا رفع الطعن  ٔو احلمكني معاويف هاته احلا  د احلمكني  ٔ لغاء  ٕ ٔكد التناقض تقيض احملمكة    .وجيب توجهيه ضد احلمكني وٕاذا ت
 :ٔو القرار طوق احلمك  ناقضة مضن م ضيات م لزام  وجود مق ٕ ملقاصة ويف ذات الوقت يقيض  ٔن يقيض 

لوفاء بدينه ن    .املد
 ٔكرث مما طلب ٔو ب   .احلمك مبا مل يطلب 
  :ٔصلية د الطلبات ا ٔ كون إالغفال لكيا جيعل اكٕ السهو عن الفصل يف  ٔن  ٔصلية وشرتط  غفال الطلبات ا ليه ابة  دم إال ٔو    .الطلب معلقا 
  ٔ قيص ا فاع ٕاذا مل يدافع عن  دم ا اصة و ٔهلية هلم حامية  قيص ا ٔن  اصة و فاع و لنقضهلية: ضام حلق ا ستوجب الطعن   فهل يندرج هذا حتت بند احلضورية السابق. عهنم 
  البا ٕاىل ه  ٔو رجع هذه ا ه و ٔو اله ويه ستة  ٔ صاص وجتاوز كربى تندرج حتهتا هذه املفص  خ دم  ٔو ٕاغفالو السلطة  دة جوهرية يف إالجراءات  خمالفة  ٔساس القانوين يف احلمك و قا ٔو قصور واانعدام ا ٔحوال الشخصية نعدام  علق  يب م ٔج ٔو قانون  يل  ا ٔ يف تطبيق القانون ا ٔو خط ٔسباب خمالفة  هنائية الصادرة من حمامك خمتلفة.ٔو تناقض ا ٔحاكم ا ٔو او   وتناقض ا ٔو شهر ٕاذا نقضت احملمكة العليا املوضوع  ل شهرن  ٔ ت يف  ٔن ت ا جيب  ىل حممكة ٕا لنص املدين واجلزايئ.لنقط فٕاهنا حتيل  ث و   حسب املادتني املدنية واجلزائية طبقا  احممكة  ٔنلكن ح لها نقض القرار، فان ذ رهني وإ  إال لنقطة القانونية اليت مت من ا دة  ن اكنت مق كون حممكة النقض قد حسمت يف تٔ ب ت حممكة ٔ  النقطة بن  ان و ريةاكنت احملمكة  ٕاذا ٔمايظهر الرٔي القضايئ البات حملمكة النقض،  ٔن ٔيتطبيق ما تضمنته،  ٕاىل إال ٔ هيا العنارص اليت متكهنا من  ا مل تتوفر  هتت  ىل ما ا هتا  ااحملمكة املطعون يف قرارها  ٕاليهسط رقا لعدم كفاية  ؤ  لعدم بيان السند املعمتد، ٕاما ٔما ئق املدىل هبا  االو ىل حممكة ٔما ا امللف  ه وٕا ٔت  نقض القرار املطعون ف ا، وارت ال إ ، فإال ن ا ا  و ريةهذه  ٔمامكون بذ مف ٔ لهيا من  ا مي ما عرض  ادة تق ئق يف  ٔقوالٕال عوى،  ٕاطاروو قها  حتق للت ب ىل ذ ال يعترب ما  ب  لرتت يل النقطة القانونية اليت مت احلسم  العليامكة احمله و ور من ق قرارها املذ ىل حممكة  افهيا واليت توجب  د هبا. إال رجع ٔ بيف قرار  احملمكة العليا ٔوردتكام   التق ايف السابق  ست ٔطرافن نقض القرار  نفس الوضعية  ٕاىلوالزناع  ا ، وال يلغي  لهيا ق ٔاليت اكنوا  ٔ  قلالنا را اف،  اهو خمالفة حممكة  ٕامنا املمنوعن لالست ه حممكة النقض، ويف  ٔنملا سبق  إال ش ٕاطارحسمت ف س حرص نظر حممكة ٔ نفس الزناع  ت فهيا، ول ريها من ن نقطة قانونية ب ورة دون  لهيا القضية بعد النقض، يف النقطة املذ اف، احملا  كون الطعن اليت قد  ٔسبابالست ه احلمك ىل و ٔثري    .لها ت
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ا، ٔ لكن املالحظ هو  س ، ويه قلي  ه القانوين حملمكة النقض، هنا قضا لتوج ثال  م ضيات انه مقابل هذا  ىل اخلرق الرصحي ملق ىل ذ  223ملادة تقف فهيا حممكة النقض  من قانون املسطرة املدنية، فرتتب  لمرة الثانية  ه بعدم انطباق املادة  ٔصدرتعليا مكة ال احمل ٔنومن ذ    ! النقض  ق من  333قرارا حسم ف ون حممكة النقض تبقى  ذاوه  .ىل الناز املعروضة الشغل اما يبني  ورة تتوزع ما بني النقض مع  ٔما ل النوازل املذ ارات يف م دة خ ا ة،  ٔخرىىل حممكة  إال ر ال  مصدرة القرار املنقوض، ىل نفس احملمكة ٔومن نفس ا شك ويه مشلكة  اهزة، وهو  ٕاذاالنقض مع التصدي  ٔوديدا،  الفه ما دامت ٔمراكنت القضية  قد  -ٔي القضية -ال يتصور  ديدة من التقايض، لكن هذه  ل  رية إالماكنيةقطعت مرا ٔ اوي  ا ريها، إاللغاءتبقى حمصورة يف د مما  دون  دود احلاالت اليت يمت فهيا خرق ا رشيعيا لتوسيع نطاقها، ولو يف  ال  من قانون   223ملادة  ستدعي تد وهن راجعا حمدودا عن حسب حق التصدي من حممكة  ااملسطرة املدنية شلك رصحي مع مالحظة  شلك  يق غرف  إالداريةالنقض، وان مت تقرر هذا الرتاجع لفائدة الغرفة  تطبيقه  ٕاماكنيةما دامت  العليامكة احملدون 
اوي  ىل د ده إاللغاءقارصة  س حملمكة  ٔكدت ٔنيف قرار صدر جبميع الغرف  العليامحمكة لسبق  كام   ا.و دة التالية "ل االقا املساس  إال لم ٔنلنقطة القانونية اليت سبق  ت بذ قوة  تب حمكة العليا  س وٕاذا اكن لها  املقيض به، اليشءفهيا، واك اتقمي قرارها بعد  ٔن لصها من  إال ست ديدة  كون  ٔوراقىل عنارص  ن ال  امللف فان ذ مرشوط  الصها مساس بت النقطة القانونية رياوشري   .الست ريةما ورد يف الفقرة  ٕاىل ٕاضافةنه ٔ  ٕاىل ٔ ٔ ت رٔ  ٕاذاه ٔنموضوع البحث من   223املادة من  ا ليه ا احملمكة العلي ستوجب احلمك، فٔ بعد نقض القرار احملال  ابدون  نه يقرر النقُض إ نه مل يبق هناك  رتب كام    ،ٕا اصة  ادم  ٔيضاهناك مساطر  ا التناقض بني إال لطعن صادرة  ؤ  ٔحاكم،  ري قاب  قرارات  اف خمتلفة، واليت تقرر فهيا حممكة النقض  ٔحاكمد ٔ  ٕابطالعن حمامك است ضاء دون  ٕاليهاملقدمة  ا ق عند   ، ا ى ٕا مل الويل العام  ا  ة القانون، واليت تتحقق يف  ا النقض ملصل نه صدر حمك ٔ  العليامكة احملو لقانون  ه خمالف  ىل و د املسطرة، و ٔ هنايئ  ٔطرافد من ٔ نه مل يتقدم ٔ و لقوا ٔ بطلب نقضه يف  ا لصوا  ٕاذاىل احملمكة، واليت نه حيي إ املقرر، ف لا ه ليت ستفادة م ٔطراف  لنقض فال ميكن ل صدر عهنا حمك  ضيات احلمك املنقوض، فهنا  اال تقع  ٔيضامن مق اوز القضاة لسلطاهتم ،إال ا النقض لت ذعن   .وكذ  االت  وقف التنف ـاالت   :206و شري هنا ٕاىل بعض  ٔننا  ري  حث شديد الوعورة  ٔ وم ذ ويه مس االت وقف التنف رهتا املادة كام هناك  ذ ويه اليت ذ لنقض فهيا التنف لـنقض  اليت تقول: 206ال يوقف الطعن  ل الطعـن  ٔ ىل  ال يرتتب  في.  ر توق ٔ في ٕاال يف احلاال  ٔي  ر التوق ٔ لنقض ا لطعن  كون  ة؛  ت التالية:وال  هناء الرابطة الزوج ٕ ٔمر احلمك  دا ٕاذا  ر الفرعي؛  يف قضا الزواج ما  اوى الزتو ظ العقاري؛  يف د لتحف ات املتعلقة    يف الزنا
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لـغ مـن النقـود  سديد م اص القانون العام ب ٔش ٔدان خشصا اعتبار من  ه قد  رفع اليد اليت يضعهٕاذا اكن القرار املطعون ف ٔمر  .ٔو  الغ مستحقة  عتباري لغرض حتصيل م ىل طلـب مـن الطـاعن  ا هذا الشخص  ائية وبناء  لمحمكة العليا بصفة است لفقرة السابقة جيوز  ارج احلا املقررة  ٔن  ,و ـذ  ٔن هـذا التنف ه ٕاذا اكن من ش ذ القرار املطعون ف تصة يف احلمك يف الطعن بوقف تنف لهتا ا شك ٔمر  ٔن ت
هاحيدث و  يلضعية ال ميكن تدار اوز ت ٔن ال  ,  ذ هذا ت ة وقف التنف ـت ٔشه 6صالح ٔن ت لمحمكـة  ر جيـب  ٔخـر هنائيا يف القضية اللها ـذ  ح وقـف تنف ر وال ميكن م ٔ ذ بال  ٔشـد ٔو يصبح وقف التنف ـىل الطـرف ا . و لغ إالدانة. ٔن يودع م س احملمكة حيدد          حرصا  ٔن  ويف هذه احلا فٕان رئ ـىل  ت فهيا هنائيا يف القضـية  لسة اليت سي ل ٔن يـودع رخيا  ٔشد حرصا  ىل الطرف ا ذ. و رخي وقف التنف ٔشهر من  اوز مثانية  ل ال يت ٔ لغ إالدانة.تنعقد هذه اجللسة يف    م
دمـة املسـطرة املطلـوب فهيـا ال يف   ـذ يف  ات ليكـون وقـف التنف وهنا يتعني الوقـوف حلظـات وسـا ٔطرافدمة  ىل احملمكة العليا اختاذ قرار  ،ا ديئويه مسا يتعني  ه   .افهي م ر ف الف نذ ل  لهيا بصفهتا حممكة  ٔن نعرج  ا ومل يبق لنا ٕاال  ٓخرت يه احملمكة العليا بصفهتا حممكة ٕا حها ملهنج دون  رج ٔسباب  ت اجهتادها و ٔما مكحمكة وبعد ذ ف يه احملمكة العليا مكحمكة ، بيا ا  ٕا الف فسنعرض موضوع اجهتادها بصفهتا حممكة النقض.   ل 

مة ال مة حل خالف:مح ا مح   العل
يس، تلعب احملمكة العليا  ون ٔن ذ هو هدفها الرئ دة، و ٔهنا وح سلسل القضايئ، ومبا  مكة احمليف ذروة ال جهتاد العليا د  ٔساسيا يف توح لمحمكة، وهذه الوظيفة تفرس ا ،دوًرا  اليت ال حتمك قطّ و لطبيعة املتخصصة  ٔو إ بل  ،يف الوقائع ٔو الشلك، ٕان اكن قدميا  ٔساس  ً بتفسري القانون، يف ما خيص ا متثل حرص ا  ا ن  ٔمهية قراراهتاا، و ديد ىل ، و هذا ما يعزز  تركز تفسريها  ا ىل احلجج  إال اليت تعطهيا يف حمكها  ا، ٔما الفة القانون املعروضة  ىل احلجج اليت تتذرع مب ٔكرث،  ٔن ،وشلك حمدد  كون وتطور  ونالحظ  ة  يف ستدعي بعض التعليق.  جهتاد املتّبع  لقانون ف   ورش  لتطبيق املناسب  ات اليت تقود ٕاىل تفحص لك دعوى يف ما يتعلق  ية النقض  ب طبيعة تق ٔساس طلبات النقض واحلجج النامجة ىل القرار موضوع النقض، يمت تطور س ىل  جهتاد شلك تدرجيي  ىل و عنه.  سبة للك احملامك ،لقرارات التنظميية امكة ممارسة احملحيظر  ل ٔنه  ٔخرى، ومبوجب  املوريتانيةكام و ا ي مب يف زمن معقول لك دعوى جيب البت فهيا حبمك ، "إالجراءات املدنيةمن قانون  15املادة  هت ٔن ت جرد دون  ا الشطب"،  ًا فش جهتاد ش لتايل تطور  شلك تدرجيي مبوجب جحج كويمت  ة  ٔن املشالك مطرو ام  متع  العليامكة احمللتايل، ٕان  ،قانونية امغها مع ا ه مع  املوريتاينب ّفًة ٕا ديد تطبيق القانون مك تقوم بت ع  ٔو اج كون ٕان سياسية،  متع، اليت  ة. تطورات هذا ا ولوج ك ٔو  ية،  ٔو تق ٔو دولية،  صادية،  ٔو اق ية،  ىل  واز ملعظم املشالك احملٕان تنوع املسائل حبد ذاته، املطروح  ا وم طق ٔن تعطي جوا م لهيا  ٔنه  مكة يعين    احملمت اليت يثريها تفسري القانون. 
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ديدة، مع الوق ، نطاقا واسعا لقراءة  ة تفسري وترتك املرونة النامجة عن ذ ف ٔمر، لك ىض ا ت، وٕاذا اق هيا متع والطريقة اليت يمت النظر ٕا ىل ضوء التغريات يف ا اص، متّكن من ملء ثغرات  ،القانون،  شلك  ويه 
ٔن  دم  أو، متنع احملاكم من رفض احلكم بسبب صمتالقانون  املبادئ العامة يفيف القانون، ٕاذ  ٔو  مغوض  لتايل  ،مالءمة القانون ٔسايس ، و ٔسايس تلعبه يف هذا الصدد دور العليامحمكة لوكون  شلك  هناك  ة مصت القانون ّيتان من املمكن استعامهلام ملوا   :تق

  متثل بتطبيق النصوص حول االت ال يتوقعها املرشع، ومكثال حممتل  ىل  داهام تطبيق نصوص  ة،ٕا لعام  املسؤولية اجلرم ٔسايس عن القانون املدين  شلك  سري السيارات 1804النامجة    .يف ما يتعلق 
  :هتام ٔخرى يه ن ية ا ادالتق ٔمر، نظرية  س دة الغش يفسد لك  ل املثال قا ىل س امة ( ادئ  ٕاىل م راء فاع)، إال ٔ حقوق ا د ٔو م الغ به،  اج اجلريان شلك م دة ٕاز اقض هذه  ري املرشوع، قا ٔن ال ت ىل  لقانون الوضعي ٔي نص  ية طبعا مع  سمح البنود احلالية  ،التق ا ال  ٔح دودها: ف ية  ٔي تعديل يف تفسري القانونولكن لهذه التق ة لعدة تطورات،  لمناقشة، ن ٔصبحت لكيا قاب  ٔهنا  لرمغ من  للتايل،  ،لقانون، و كون هناك تقرر سنوي  ٔن  لنصوص و محجيب  يمت مكة ٕاىل العواقب النامجة عن الوضع احلايل  ه ا رشيعية. اقرت ف ٔيًضا شلك معليات حتول و   ح تعديالت  ذ هذا التطور  ٔ جهتاد لتغريات تدرجيية يف اجتاه معني، ولكن قد ي ائيةيؤدي تطور  ث طبيعهتا است كون هذه التغيريات من ح ة يبذلون اجلهود لوضع مكاحمل قضاةّن ٕاذ ٔ  ،عكيس ملا سبقه، ف شارهيم امصني ومس ٔساس ولمت لتايل معياًرا حملامك ا لرضورة ف  ،اجهتاد مستقر وشلك  ناء القانون حيصل  ٔنه جيب  ،شلك تدرجيي وبصورة مسمترة ىل احملك. ولكن ال يعين ذ  كون سلطة احملمكة   ، نتقاداتفضال عن ذ جهتاد بوابل من  كررٔن يمت ريم  ٔحاكم ذ شلك م ت ا طق  ،، كام بي لتايل م لية وقد يؤدي  جضة دا كون مثرة معلية  البا ما  ٔخرى، ٕاىل حتول مفاجئ عام سبق،  ٔو  لامءالتطور، يف ما يتعلق بنقطة  ٔخرى مهنا عبارة عن رّدات فعل رٔي  كون العنارص ا ، و ٔو عن مقاومة من حمامك  وقانونيني وطوي

ٔساس ٔن  و  ،ا جهتاد،  ل هذا التحول يف  ال، ٕانه فقط من بعد التفكري الناجض، يمت تقرر م ٔي  ىل  ر  ىل لك  آ تالية،  الل ردات فعل م ٔيًضا، من  ارش ولكن  شلك م عوى اخلاصة املعنية  ىل ا س فقط  ٔ ذاهتال اوى العالقة اليت تطرح املس لتحول  عىنمب ،ا ساؤل حول مفع املفاجئٓخر،  ستدعي ال ول رجعي مما  هنا يف و  ،املامرسات اليت يد ك ة ٕاىل  قة بني احلا لتوصل ٕاىل موازنة دق م مسمتر  لتايل وجود اه ة ٕاىل القوانني اليت تدوميُفهم  متع واحلا ٔوسع عن الهيئة العامة و  ،القانون مع تغريات ا ع معليات التحول ا البا ما ت ٔنّ  الل معرفة املفردات املناسبة والقانونية، يفهم اجهتاد و   هذه الهيئة ال حتتكر ت العمليات.  لرمغ من  ال، فقط من  ٔمهية و مكة، احملىل لك  من هنا ا ىل رش هذا  ي هو من مسئولية  جهتاد،املعلقة  ٔمر ا ب الفينا ، و ، املك ٕاّن الوسي التقليدية   ّ رش جم س لك غرفة اكنت تقيض ب ل رئ ٔحاكما يمت اقرتاح رشها من ق ٔنه جيب كام ،لغرف مربزة  ٔن  رى 
رش ىل  ت ٔحاكم اليت   . نرتنتلك القرارات  رش ا ٔن ت ٔنه جيب  رى  س فقط من كام  ٔساس واليت يمت ٕاصدارها ل اصة حملامك ا ٔمهية  كون  ل  ٔخرى. كام  العليامكة احملق ل حمامك  ٔيًضا من ق شارن مع بل  ٓراء احملامني العامني وتقارر املس ٔهنا تتضمن 

ات تنظمها  ت العلامء وحمارض اج ة خمتارة من كتا ة. احملمجمو اف ست رؤساء احملامك  ل ت املتعلقة    مكة، م
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الل العامل إاللكرتوين  ّاين ٕاىل ل من  خول ا ماكنية ا ٕ شاطات   القراراتللك وقع إاللكرتوينامليمتتّع امجلهور  وال الل التطواف يف هذه الربوع   :اخلامتة  . .اليت تقوم هبا احملمكة رية تتعلق اتنصل ٕاىل توصيمن  اص  ٔ ةٔوالهام برضورة صدور نظام  لية واخلارج ا القاهتا ا انب املساطر معلها و هتام لمحمكة العليا مبوريتانيا ينظم ٕاىل  ن دال لكمة  و س ر  ب الوارد يف القرٓن العظمي، كام نذ ٔننا يف لك ذ النقض الواردة يف مسطرتنا بلفظ التعق ٔن الوقت اولنا الوقوف ب ستقصاء اليت ال طائل من وراهئا كام  ذورهاىل بعض املسائل الهامة يف املوضوع معرضني عن حماوالت  ري مواتيني لبعث املسائل من  ركني  واحلال  والغوص مبوسوعية  فٕاننا جنذب عنان القمل  دا لسامعني والقارئني فرصة ر مع ج ٔة ومل  ٔت لت د امللقني وقد اكن مصا  ٔ لملقى  ،ـ ما روي عن  فقال  رك لمك فرصة ٔ ــ التك  بعد الاكف من لكامت ـ لسانه لقوقد  ،لهيم  والتكـــــــــــــرر ميل ــــــــــ ــ ون والتك ــــــــــــــوالتكــــــــــــليل والتكـ      .لموضوعبري ٕاخل ـــــــــــــ سري والتك ـــــــــــ


