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العدد الثاني  :فبراير 9102
رئيس املركز :
أ.عمار شرعان
رئيس التحرير :
د .جواد الرباع – أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية ،ايت ملول ،جامعة ابن زهر أكادير ،املغرب
رئيس الهيئة العلمية:
الحسين أعبوش ي ،أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ،نائب رئيس جامعة القاض ي
عياض ،مراكش ،املغرب.



هيئة التحرير:
أ.د .عبد الواحد القريش ي أستاذ القانون إلاداري ،جامعة محمد بن عبد هللا فاس .،املغرب.



أ.د.محمد بوبوش ،أستاذ في العالقات الدولية ،جامعة محمد ألاول وجدة ،املغرب.



أ.د.مبروك كاهي ،أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة الجزائر



أ.د .دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية جامعة أدرار،الجزائر.



أ.د.إبراهيم يامة،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أدرار الجزائر.



د.نبيل تقني باحث في القانون الاداري ،جامعة محمد ألاول وجدة.املغرب.



ماموح عبد الحفيظ  ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس الرباط،املغرب.



التصفيف إلاخراج والتصميم التقني:
ذ .عبدالدائم البطوي ،جامعة القاض ي عياض ،املغرب



د.الطاهر بكني ،جامعة القاض ي عياض ،املغرب



ذ.خالد صالح ،جامعة الحسن ألاول ،سطات ،املغرب



ذ.لحسن اوتسلمت ،جامعة ابن زهر أكادير ،املغرب



ذ .كريم الشكاري ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،املغرب
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الهيئة العلمية و الاستشارية:
أ.د.أحمدالحضراني ،أستاذ القانون إلاداري ،جامعة املولى إسماعيل مكناس .،املغرب.
أ.د .محمد نشطاوي ،أستاذ القانون الدولي والعالقات الدولية  ،جامعة القاض ي عياض،
مراكش.
أ.د .محمد الغالي ،أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ،جامعة القاض ي عياض،
مراكش املغرب.
أ.د .محمد بن طلحة الدكالي ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش.
املغرب.



أ.د .نجيب الحجيوي  ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة الحسن ألاول ،سطات .املغرب



أ.د .أحمد الدرداري ،أستاذ العلوم السياسية  ،جامعة عبد املالك السعدي تطوان ،املغرب.






أ.د محمد منار باسك ،أستاذ القانون إلاداري والعلوم السياسية ،جامعة القاض ي عياض،
مراكش.املغرب
أ.د.محمد الجناتي ،أستاذ في العلوم إلادارية والسياسية،جامعة محمد ألاول وجدة ،املغرب.
أ.د الزياني عثمان ،أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري،جامعة محمد ألاول وجدة،
املغرب.



أ.د عبد الكريم بخنوش ،أستاذ العلوم إلادارية  ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب



أ.د حسن صحيب ،أستاذ القانون إلاداري ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب.



أ.د محمد العابدة ،أستاذ القانون إلاداري ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب.



أ.د نجاة العماري ،أستاذة املالية العامة ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب.



أ.د عمر احرشان ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب.



أ.د .محمد بوحنية ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة ورقلة ،الجزائر



أ.د .وليد الدوزي ،أستاذ العالقات الدولية ،جامعة بشار ،الجزائر.



أ.د .حساين سامية ،أستاذة قانون أعمال جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر.



أ.د إدريس فاخور ،أستاذ القانون إلاداري ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب



أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياسية ،كلية الحقوق الجديدة،املغرب



أ.د حسن طارق ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط .املغرب.



.د أحمد السوداني ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط .املغرب.
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أ.د عبد الفتاح بلخال ،أستاذ املالية العامة ،جامعة محمد الخامس ،الرباط .املغرب.



أ.د عمر العسري ،أستاذ املالية العامة ،جامعة محمد الخامس ،الرباط .املغرب.



إبراهيم كومغار،أستاذ القانون إلاداري ،جامعة ابن زهر ،أكادير ،املغرب.






أ .د .رشيد املدور ،أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء ،املحمدية،
املغرب.
أ.د أحمد ادعلي،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة ابن طفيل .املغرب.
أ.د .محمد املساوي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ،جامعة ابن زهر ،أكادير،
املغرب.



أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ،جامعة ابن زهر ،أكادير ،املغرب.



أ.د .رشيد كديرة استاذ العلوم السياسية .جامعة ابن زهر ،اكادير .املغرب.











أ.د .بوحنية قوي أستاذ علوم سياسية  .كلية الحقوق والعلوم السياسية  .جامعة ورقلة
الجزائر.
أ.د .سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة طاهري محمد
بشار الجزائر
أ.د .سامي الوافي أستاذ القانون ،رئيس تحرير مجلة اتجاهات سياسية .جامعة املنار تونس
أ.د .إبراهيم اولتيت .أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ،جامعة ابن زهر اكادير
املغرب.
أ.د.بن عيس ى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة بالجزائر.
أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس املركز املغاربي للدراسات إلاستراتيجية،
موريتانيا.



أ.د .محرز صالح الدريس ي علم النفس التربوي ،تونس.



أ.د شاكر املزوغي الحكامة وحقوق إلانسان .جامعةقرطاج ،تونس.



أ.د .احمد عبد الكريم احمد سليمان أستاذ التخطيط الحضري املشارك  /الرياض /
السعودية.
أ.د.محمد نبيل ُملين التاريخ والعلوم السياسية املركز الوطني للبحث العلمي ،فرنسا.



أ.د .محمد حركات أستاذ في الاقتصاد السياس ي والحكامة جامعة محمد الخامس السويس ي
الرباط.املغرب.
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أ.د.عبد الرحيم املنار أسليمي ،رئيس املركز ألاطلس ي للدراسات إلاستراتيجية والتحليل ألامني
/أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط .املغرب.



أ.د .هود محمد أبوراس عضو املكتب التنفيذي إلتحاد اﻻكاديميين العرب .الجامعة العاملية ،
تركيا.







أ.د .عماري نورالدين ،كلية الحقوق .جامعة النعامة الجزائر.
أ.د .عبدا لسالم ألازرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي.جامعة عبدا ملالك السعدي،
طنجة.املغرب.
أ.د .حبيبة البلغيتي ،أستاذة العالقات الدولية،جامعة القاض ي عياض،مراكش.املغرب.
أ.د.عبدالسالم لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبداملالك
السعدي؛طنجة.املغرب.



أ.د..لخضر رابحي ،قانون دولي وعالقات دولية جامعة عمار ثليجي الاغواط -الجزائر



أ.د.شوقي نذير املركز الجامعي لتامنغست /الجزائر



أ.د .عماري نور الدين القانون الخاص .جامعة النعامة الجزائر.



أ.د.هيثم حامد املصاروة أستاذ القانون املدني بكلية ألاعمال برابغ -جامعة امللك عبد العزيز
“السعودية”.



أ.د.مارية بوجداين أستاذة القانون إلاداري جامعة عبد املالك السعدي،تطوان ،املغرب.



أ.د.نورالدين الفقيهي ،جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان ،املغرب.






أ.د بنقاسم حنان استاذة القانون إلاداري والعلوم إلادارية جامعة الحسن ألاول،
سطات.املغرب.
أ.د.وفاء الفياللي القانون الدستوري والعلوم إلادارية جامعة محمد الخامس ،الرباط .املغرب.
أ.د.فاطمة املصلوحي ،القانون الدولي العام والعلوم السياسية جامعة الحسن
ألاول،سطات.املغرب.



أ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عنابة.تونس.



أ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القانون جامعة بنغازي.ليبيا.



أ.د محمد املجني أستاذ القانون إلاداري والعلوم إلادارية جامعة ابن زهر ،اكادير.املغرب.



أ.د الحسين الرامي ،جامعة ابن زهر أكاديرالقانون إلاداري والعلوم إلادارية.املغرب.



أ.د.زين يونس،أستاذ القانون،جامعة الوادي،الجزائر.
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أ.د.حسناء القطني أستاذة القانون كلية الحقوق ،تطوان جامعة عبد املالك السعدي.املغرب.



أ.د .عائشة عباش ،جامعة الجزائر،3علوم سياسية .وعالقات دولية .الجزائر.



أ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون إلاداري وعلم إلادارة جامعة عبد املالك السعدي .املغرب.



ا.د قوراري مجدوب .كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة طاهري محمد بشار .الجزائر



ا.د نداء مطشر صادق الجامعة املستنصريه كليه العلوم السياسية .العراق.



أ.د .يوسف اليحياوي،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة محمد الاول ،وجدة ،املغرب



أ.د إدريس مقبول،أستاذ التعليم العالي ،مدير مركز ابن غازي لألبحاث والدراسات
إلاستراتيجية،املغرب.



أ.د فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع ،جامعة ابن طفيل – القنيطرة – املغرب.



أ.د عادل الحدجامي ،أستاذ باحث في الفلسفلة،جامعة محمد الخامس الرباط ،املغرب.



أ.د سعيد الخمري ،أستاذ العلوم السياسية،جامعة الحسن الثاني ،الدار البيضاء،املغرب



أ.د محسن ألاحمدي ،أستاذ علم الاجتماع السياس ي ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب



أ.د عبد الفتاح بلعمش ي ،أستاذ القانون الدولي  ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش .املغرب



أ.د إكرامي خطاب أستاذ القانون إلاداري والدستوري جامعة شقراء “السعودية”.



أ.د الهياللي عبد اللطيف ،أستاذ العلوم السياسية ،جامعة ابن زهر ،أكادير ،املغرب.



أ.د .زازة لخضر ،أستاذ القانون الدولي والعالقات الدولية ،جامعة عمار ثليجي باألغواط،
الجزائر.



أ.د.أيمن محمد زين عثمان،أستاذ القانون ،دولة إلامارات العربية املتحدة-



أ.د.مصطفى حسيني ،أستاذ القانون ،جامعة ابن زهر ،أكادير ،املغرب.



أ.د شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع السياس ي جامعة ابن طفيل ،القنيطرة ،املغرب.



أ.د إدريس شكربة،أستاذ الاقتصاد،جامعة عبد املولى إسماعيل مكناس ،املغرب.








أ.د محمد بومدين ،أستاذ القانون الدستوري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أحمد
دراية  -الجزائر.
أ.د عليان بوزيان ،أستاذ التعليم العالي جامعة ابن خلدون – تيارت – الجزائر.
أ.د بوسماحة الشيخ ،أستاذ التعليم العالي جامعة ابن خلدون – تيارت – الجزائر.
أ.د الهادي بووشمة ،أستاذ علم الاجتماع املركز الجامعي لتامنغست /الجزائر.
أ.د محمد الداه عبدالقادر ،أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية ،جامعة نواكشط العصرية.
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شروط النشر باملجلة:
–أن يكون البحث أصيال معدا خصيصا للمجلة ،و أﻻ يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة
نشر إلكترونية أو ورقية.
–يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية وإلانجليزية.
يمكن للباحث إجراء التعديالت املطلوبة وإرسال البحث املعدل إلى نفس البريد إلالكتروني املذكورسالفا.
–تنشر املقاﻻت باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية.
الالتزام باملعايير ألاكاديمية والعلمية املعمول بها دوليا في إعداد ألاعمال العلمية ،أهمها ألامانةالعلمية.
–أن يكون املقال مكتوبا بلغة سليمة ،مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط وألاشكال.



يكتب على الصفحة ألاولى من املقال ما يلي:اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية ،الصفة ،الدرجة العلمية ،مؤسسة الانتساب
(الجامعة والكلية) ،البريد إلالكتروني



كتابة عنوان املقال باللغتين العربية والانجليزية.



وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود  311كلمة.



إتباع طريقة التهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتهي فيكل صفحة كما يلي :اسم الكاتب  ،لقب الكاتب ،اسم الكتاب ،رقم الطبعة ،بلد النشر :دار النشر ،
سنة النشر ،ص
توثق املراجع حسب الترتيب ألابجدي في نهاية املقال وتصنف إلى:1مراجع باللغة العربية-0( :الكتب -9-القوانين واملواثيق الدولية -3-املقاﻻت 4-املواقعالاليكترونية(



2املراجع باللغة ألاجنبية -0( :الكتب -9-القوانين واملواثيق الدولية -3-املقاﻻت 4-املواقعالاليكترونية(



3-طريقة كتابة املراجع:
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الكتاب :لقب الكاتب ،اسم الكاتب  ،اسم الكتاب ،رقم الطبعة ،بلد النشر :دار النشر  ،سنةالنشر
املقال :لقب الكاتب  ،اسم الكاتب”،عنوان املقال” ،اسم املجلة ،العدد ،سنة النشر ،الصفحةاملواقع الاليكترونية :لقب الكاتب  ،اسم الكاتب  ”،عنوان املقال” اسم املوقع الالكتروني
–رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،العنوان ،يذكر رسالة ماجستير
أو أطروحة دكتوراه  ،اسم الجامعة ،السنة.
–إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية :يكتب اسم الجهة ،عنوان التقرير،
أرقام الصفحات ،سنة النشر
يتم تنسيق الورقة على قياس ) ، (A4بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي:

نوع الخط Sakkal Majallaحجم  20بارز ) (Grasبالنسبة للعنوان الرئيس ي ،وحجم 18
بارز بالنسبة للعناوين الفرعية ،وحجم  16عادي بالنسبة للمتن ،وحجم  14عادي
بالنسبة للجداول وألاشكال إن وجدت ،وحجم  11عادي بالنسبة الهوامش) .أما
املقاﻻت املقدمة باللغة ألاجنبية تكون مكتوبة بالخط Times New Roman.09



ترك هوامش مناسبة ()9.2من جميع الجهات.



ﻻ يزيد عدد صفحات املقال (بما في ذلك املراجع) عن  99صفحة وﻻ يقل عن 02صفحة



يرسل البحث املنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى البريد إلالكتروني:



constitutional@democraticac.de
يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثالثة.




يتم إبالغ الباحث بالقبول املبدئي للبحث أو الرفض.



يخضع ترتيب املقاﻻت في املجلة على أسس موضوعية.



تعبر املضامين الواردة في املقال على أراء أصحابها وﻻ تمثل أراء املجلة.



أي خرق لقواعد البحث العلمي أو ألامانة العلمية يتحملها الباحث صاحب املقال بصفة كاملة.



كل بحث أو مقال ﻻ تتوفر فيه الشروط ﻻ يؤخذ بعين الاعتبار وﻻ يتم نشره مهما كانت قيمته
العلمية.
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الزمالء الباحثين ألاعزاء يسعدنا استقبال الدراسات وألاوراق البحثية حتى  20مارس . 9102ترسل
املساهمات في اللغة العربية منسقه على شكل ملف مايكروسفت وورد ،إلى البريد
إلالكتروني constitutional@democraticac.de
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أخالقيات الوظيفة العمومية
PUBLIC SERVICE ETHICS
د .شمس الدين بشير الشريف و د .سميحة لعقابي
أستاذين محاضرين قسم-ب -بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة
سطيف19
امللخص:
يعتبر تخليق سلوكات ألاعوان العموميين أحد الرهانات ألاساسية لعصرنة إلادارة العمومية وتحسين
العالقة بينها وبين املنتفعين من خدماتها ال ّ
سيما في ظل تنامي ظاهرة الفساد إلاداري ،لذلك تحاول هذه
الدراسة بحث أخالقيات الوظيفة العمومية ،وذلك وفق إشكالية تتمحور حول الوقوف على كيفية غرس
هذه ألاخالقيات وتعزيزها في نفوس أعوان الدولة .وبغرض معالجة هذه إلاشكالية ،فقد تم التطرق إلى
تحديد مفهوم أخالقيات الوظيفة العمومية حتى يتسنى ضبطها تصوريا ووضع الحدود الفاصلة بينها
وبين بعض املفاهيم املجاورة لها كمفهوم ألاخالق والقيم ،رصد مختلف الانحرافات املرتبطة باألخالقيات
التي قد يرتكبها املوظف والوقوف على آلاليات أو امليكانيزمات التي يلزم تفعيلها لتعزيز ألاخالقيات في
الوظيفة العمومية ،وذلك كله في إطار هدف عام هو تقوية شرعية الوظيفة العمومية عبر تخليق تصرفات
أعوانها.
الكلمات املفتاحية :الوظيفة العمومية ،ألاخالقيات ،الشفافية إلادارية ،ألاخالق.
Abstract:
The moralisation of the behavior of public servants is one of the basic stakes in
modernizing public administration and improving the relationship between it and its users,
especially in light of the growing phenomenon of administrative corruption. Therefore, this
study attempts to examine the ethics of the public service, based on the problem of how to
instill and promote this ethics in the hearts of State agents. In order to address this problem,
the concept of public service ethics has been addressed so that it can be conceptualized and
the boundaries between it and some of its neighboring concepts, such as ethics and value, the
various deviations associated with the ethics that an employee may commit and the
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mechanisms that need to be activated to promote ethics in the public service are identified, all
within the framework of the general objective of strengthening the legitimacy of the public
service by moralisation the actions of its agents
Keywords: public service, ethics, administrative transparency, morality.
مقدمة:
تراهن أي دولة ديمقراطية اليوم ،من أجل القيام بمهامها في إشباع الحاجات العامة ملواطنيها وحفظ
ّ
النظام العام في املجتمع بكفاءة ،على دعم ومساندة وظيفة عمومية تمتاز بالعصرنة والفعالية .وملا كان
املوظف العمومي هو أداة إلادارة في إتمام وظائفها املرتبطة باملصلحة العامة ،فإنه يتمتع نظير ذلك
بامتيازات في عالقته مع جمهور املنتفعين من خدماتها ،تؤهله في أغلب الحاالت التخاذ قرارات إدارية
تمس بمراكزهم القانونية ،لذلك يظهر دوره محوريا في تحسين صورة إلادارة وترشيد عالقتها مع
املواطنين .تفرض هذه املكانة املركزية على أعوان إلادارة أن يتقاسموا بعض القيم ألاساسية ،وأن
يحترموا القواعد ألاخالقية التي يفرضها خصوصية الانتماء إلى القطاع العمومي ،حيث تبدو مثل هذه
املعايير بمثابة الثقل املوازن لعدم انحرافهم أو تعسفهم في استخدام امتيازات السلطة العامة.
كالسيكيا ،ارتبط مفهوم ألاخالقيات في الوظيفة العمومية باحترام الواجبات امللقاة على املوظف
العمومي أثناء أو بمناسبة ممارسته ملهامه الوظيفية ،والتي يقع تحديدها بواسطة القانون ألاساس ي العام
للوظيفة العمومية والقوانين ألاساسية الخاصة بأسالك املوظفين ،واملعاقبة على مخالفتها بواسطة
القانون التأديبي .غير أن التحوالت التي طرأت على فلسفة الوظيفة العمومية والدور املنتظر منها ،قد
كشفت قصور هذه املقاربة الردعية لوحدها في تخليق املرفق العمومي أو الحياة إلادارية ،لذلك برزت
الحاجة إلى إعادة صياغة أو تكييف مفهوم ألاخالقيات مع هذا التحول ،وهو ما تم من خالل الانتقال
من املقاربة الردعية املبنية على املنع أو الحظر املعاقب عليه إلى املقاربة الوقائية القائمة على املرافقة
والتحديد املسبق للممارسات إلادارية الحسنة بواسطة مدونات ومواثيق ألاخالقيات.
إن تخليق الوظيفة العمومية ينبغي أن يخرج من دائرة الشعارات إلى دائرة التجسيد الفعلي أو
الواقعي ،وهو ما يتطلب من الدولة القيام بإصالحات جوهرية في قطاع الوظيفة العمومية ،تترجم في
تكريس أو تفعيل بعض آلاليات ذات الطابع التنظيمي التي من شأنها تعزيز مكانة ألاخالقيات لدى أعوان
إلادارة مثل إعداد مدونات ألخالقيات الوظيفة العمومية ،ترقية التواصل داخل إلادارة ،تقوية الشفافية
في النشاط العمومي وتحقيق الرضاء الوظيفي لدى املوظف.
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تبرز أهمية موضوع أخالقيات الوظيفة العمومية في أنه من املواضيع الراهنة على املستويات
السياسية ،إلاعالمية وألاكاديمية ،وذلك بفعل تنامي ظاهرة الفساد إلاداري سواء في صورته
الروتينية(البيروقراطية) أو في صورته الجسيمة(الفساد املالي)ّ ،
مما يجعل من مسألة تخليق السلوك في
املرفق العمومي أو تعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية ،عبر تكريس جملة من املتطلبات القانونية والفنية
ضرورة ملحة أو حتمية.
ّأما بالنسبة ألهداف الدراسة ،فيتحرى البحث تحقيق هدف عام ،يتمثل في الوقوف على آلاليات
أو الوسائل التي يلزم تفعيلها لتعزيز ألاخالقيات في الوظيفة العمومية.
وبالنسبة إلشكالية الدراسة ،فتتمثل في :كيف يمكن تعزيز ألاخالقيات في الوظيفة العمومية؟
ويتفرع عن هذه إلاشكالية الرئيسية بعض ألاسئلة الفرعية ،يمكن إيجازها فيما يلي:
 ماذا يقصد بأخالقيات الوظيفة العمومية؟ ما هي الحدود الفاصلة بين مفاهيم ألاخالقيات ،ألاخالق والقيم؟ ما هي مظاهر الانحرافات املرتبطة بأخالقيات الوظيفة العمومية؟ ما هي آلاليات التي يسمح تفعيلها بتعزيز ألاخالقيات في الوظيفة العمومية؟لإلجابة عن هذه إلاشكالية وألاسئلة املتفرعة عنها ،سيتم تقسيم الدراسة وفق الخطة آلاتية:
أوﻻ :مفهوم أخالقيات الوظيفة العمومية
ثانيا :صور الانحرافات املرتبطة بأخالقيات الوظيفة العمومية
ثالثا :تعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية
أوﻻ :مفهوم أخالقيات الوظيفة العمومية
يقتض ي ألامر للوقوف على مفهوم أخالقيات الوظيفة العمومية ،التطرق إلى تعريفها(أ) ،تمييزها عن
املفاهيم املجاورة لها(ب) ،وتحديد أهميتها في نطاق الوظيفة العمومية(ج).

أ -تعريف أخالقيات الوظيفة العمومية
يجد مصطلح "ألاخالقيات" »  « déontologieأصله اللغوي في الكلمتين إلاغريقيتين  déonو،logos
حيث تعني ألاولى "ما يجب فعله أي الواجب" ،بينما تعني الثانية "العلم أو املعرفة" ،ومن ثم ينصرف
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الجمع بينهما إلى "علم الواجبات" .1ويرجع الاستخدام ألاول ملصطلح ألاخالقيات إلى الفلسفة النفعية
ألانغلوسكسونية التي يتزعمها الفيلسوف Jérémie Benthamوذلك في مؤلفه الصادر سنة  ،4381والذي
اعتبر فيه أن ألاخالقيات التي تشكل علم الواجبات تتجاور مع مفهوم القيم التي تعبر عن علم ألاخالق.2
وقد ظهر مفهوم ألاخالقيات ابتداء في املهن الحرة الكالسيكية ،وذلك بغرض إعطاء أعضائها مكانة
اجتماعية متميزة في املجتمع ،ثم امتد إلى مهن أخرى خدمية ،ليتمدد في ألاخير إلى الوظيفة العمومية
وأعوانها.3
تقليديا ،قصد بأخالقيات الوظيفة العمومية من الناحية الاصطالحية :جملة الواجبات املرتبطة
بممارسة الوظيفة ،أي مجموعة الواجبات الحاكمة لسلوك ألافراد املكلفين بممارسة الوظيفة العمومية،
والهادفة إلى ضمان السير الحسن للمرفق العمومي وتحقيق املصلحة العامة .بمعنى يركز هذا التصور
الكالسيكي على الربط بين أخالقيات الوظيفة العمومية والواجبات الوظيفية املحددة بواسطة قوانين
وتنظيمات الوظيفة العمومية .غير أن تحول النظرة إلى فلسفة الوظيفة العمومية والدور املنتظر منها،
أدى إلى إدخال املقاربة الوقائية ضمن أخالقيات الوظيفة العمومية ،فلم تعد هذه ألاخيرة مجرد واجبات
قانونية يتعين على املوظف احترامها تحت طائلة العقوبات التأديبية ،بل أصبحت كذلك نوعا من ألاخالق
املهنية certaine ontologie professionnelleالتي يتعين على عون إلادارة التحلي بها في عالقاته مع
محيطه الوظيفي ّ
السيما مستعملي املرفق العمومي الذي يعمل لصالحه .بمعنى آخر ،تم الانتقال من
املقاربة الردعية أو مقاربة املنع ألخالقيات الوظيفة العمومية إلى املقاربة الوقائية القائمة على املرافقة،
أي على التحديد املسبق للقواعد واملعايير ألاخالقية واجبة إلاتباع ومرافقة املوظف على الامتثال إليها.
تتميز أخالقيات الوظيفة العمومية وفق هذا املدلول باتساع نطاقها الشخص ي ،حيث ال يقتصر
الامتثال ملقتضياتها على طائفة املوظفين العموميين فقط ،أي ألاعوان املرسمين في رتبة من رتب السلم
إلاداري ،بل يمتد ليشمل جميع أعوان إلادارة كاألعوان املتربصين واملتعاقدين واملؤقتين.
ب -تمييز أخالقيات الوظيفة العمومية عن املفاهيم املجاورة لها
يوجد مفهومان يجاوران أو يقتربان من مفهوم ألاخالقيات هما القيم وألاخالق ،لذلك يقتض ي
التحديد الدقيق ملفهوم أخالقيات الوظيفة العمومية رسم الحدود الفاصلة بين هذه املفاهيم.
ENA, Centre de documentation-Bibliographie, « la déontologie dans la fonction publique », France, mars 2018, p.2,
:disponible sur

1-

https://www.ena.fr/content/download/1942/32607/version/18/file/bib_deontologie_csb_2018.pdf
https://hal-:2- Sophie PEREZ, Rapport Union européenne « la déontologie des fonctionnaires », octobre 2015, p.1, disponible sur
univ-tln.archives-ouvertes.fr/hal-01526906/document
:3- Nicolas GUILLET, « Interdits et interdictions dans le droit de la fonction publique », disponible sur
https://journals.openedition.org/droitcultures/1247
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يرجع ألاصل اللغوي للقيم  l’éthiqueإلى الكلمة إلاغريقية  Ethosوالتي تعني آلاداب ،التوجهات أو
طريقة العيش .حسب  ،Chapmanتحيل القيم إلى املبادئ القاعدية للفعل الصحيح وقواعد السلوك،
ومن ثم يمكن تعريفها بأنها مجموعة املبادئ املشكلة لقاعدة السلوك لكل فرد .ترتكز القيم إذن على
النقاش التواجهي بين ما هو صحيح(من الزاوية النظرية) وما هو مشروع (من الناحية القانونية) ،ومن
ثم يمكن فهمها على أنها علم لألخالق ،أي مفهوم يتضمن حكما قيميا شخصيا يستعمل للتمييز بين ما
هو جيد وما هو سيئ بغرض اختيار أفضل الحلول.4
تتميز ألاخالقيات عن القيم بهذا املعنى ،من حيث أن ألاولى ذات طابع محدد وإلزامي ،مرده إلى القوة
امللزمة التي تحوزها الواجبات الوظيفية املقررة في النصوص القانونية والتنظيمية الحاكمة للوظيفة
العمومية ،ومن ثم يؤدي الخروج عنها إلى املتابعة التأديبية للموظف .بينما تتميز القيم بطابعها الاختياري،
كونها تتعلق باملثل التي يقع السعي لبلوغها ،5وليس بقواعد معيارية لها قوة إلالزام .بمعنى آخر ،إذا كانت
ألاخالقيات تتعلق بمجال القانون ،فإن القيم تتعلق بمجال الضمير.
تتميز ألاخالقيات من جهة أخرى عن القيم ،من حيث مصدر كل منهما ،حيث تجد أخالقيات الوظيفة
العمومية مصدرها في القوانين والتنظيمات والتوجيهات الرئاسية ،ومن ثم فهي نابعة من مقتضيات
املرفق العمومي .بينما تتشكل القيم من املثل التي اكتسبها الفرد والنابعة سواء من نشأته العائلية أو من
عقيدته الدينية أو تعليمه املدرس ي .6أخيرا ،تتميز أخالقيات الوظيفة العمومية عن القيم ،من حيث أن
ألاولى ذات طابع جماعي يلزم أعوان الوظيفة العمومية ،بينما الثانية ذات طابع شخص ي يتعلق بكل فرد.
ّأما ألاخالق  ،la moraleفيقصد بها :القواعد التي يحددها أو يرسم إطارها املجتمع ،والتي يقع على
الفرد الخضوع لها بوصفه عضوا في هذا املجتمع .وعليه فهي تختلف عن القيم ،من حيث أن مصدرها
خارجي ،في حين تعتبر القيم داخلية ،كونها تعبر عن تفكير شخص ي حر للفرد حول سلوكه مع آلاخرين.7

Analyse comparative du contexte de l’éthique dans :4- Maxim HABA, De la moralisation du comportement des agents publics
:les fonctions publique en République de Guinée et au Royaume du Maroc, disponible sur
https://www.grin.com/document/356193
5- Maxim HABA, op.cit.
6-Antony TAILLEFAIT, « Déontologie des fonctionnaires et principes du service public de l’éducation nationale », p.4, disponible
:sur
_http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Bibliographies/ethique/a_taillefait_deontologie
fonct.pdf
7-Maxim HABA, op.cit.

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

16

تتميز أخالقيات الوظيفة العمومية عن ألاخالق وفق هذا املدلول ،من حيث أن ألاولى ذات طابع منهي
خالص ،تطبق فقط على أعوان إلادارة وتتعلق بقيم املرفق العمومي .بينما الثانية ذات طابع اجتماعي،
تطبق على كل أفراد املجتمع وتتعلق بقيم مجتمعية.8
ج -أهمية أخالقيات الوظيفة العمومية
تبرز أهمية أخالقيات الوظيفة العمومية في النقاط آلاتية:
 تشكل اليوم مسألة تخليق سلوك ألاعوان العموميين متطلبا يقع في قلب الوظيفة العمومية ،وذلكبسبب الخصوصية املعترف بها للنشاط العمومي ،من حيث ارتباطه بمفهوم املصلحة العامة التي تعني
تجاوز املصالح الخاصة ،والتعبير عن إلارادة العامة .تعطي هذه الخصوصية للنشاط العمومي الحق
للمواطن في أن ينتظر من أعوان إلادارة ،الذين يفترض فيهم التصرف باسمه ،نوعا من املثالية الواقعية،
تترجم في امتثالهم للمقتضيات ألاخالقية التي تفرضها هذه الخصوصية.9
 تشكل أخالقيات الوظيفة العمومية وسيلة للرقابة القبلية على سلوك املوظفين ،غرضها تعزيزاملمارسات املهنية الجيدة كأحد مقتضيات مبدأ حسن إلادارة الذي أصبح اليوم حقا للمواطن في مواجهة
إلادارة ،من جهة ،ومنع املمارسات املسيئة لكرامة الوظيفة ،من جهة ثانية .بمعنى آخر ،تشكل أخالقيات
الوظيفة العمومية آلية للوقاية من ألاعمال أو التصرفات التي يمنع على املوظف القيام بها ،ومن ثم
الوقاية من ظاهرة الفساد إلاداري.
 تجسد أخالقيات الوظيفة العمومية مقاربة مرنة في التعامل مع سلوكات ألاعوان العموميين ،تقوم علىمبدأ الترغيب في إتيان املمارسات الجيدة أكثر من مبدأ الردع.
ثانيا :صور الانحرافات املرتبطة بأخالقيات الوظيفة العمومية
يمثل انتهاكا ألخالقيات الوظيفة العمومية ،سلوك املوظف العمومي الذي ينحرف عن القواعد املتفق
عليها بالخروج عن السلوك إلاداري املألوف واملتعارف عليه داخل مجتمع إلادارة ،لتحقيق أغراض خاصة
بعيدة عن املصلحة العامة .وبالنظر إلى تعدد هذه الانتهاكات ،سنحاول التركيز على بعضها ،خاصة ذات
الطبيعة السلوكية والتي تؤثر بصفة مباشرة على الخدمة العمومية.
أ -ع ــدم احت ــرام وق ــت العمــل
يتخذ عدم احترام وقت العمل الرسمي في إلادارات العمومية صورا مختلفة ،مثل تأخر املوظف عن
موعد الحضور صباحا ،أو مغادرة وظيفته قبل انتهاء وقت العمل الرسمي دون إذن مسبق ،أو إضاعة
8- ENA, Centre de documentation-Bibliographie, op.cit, p.2.
MARC SAUVE, « Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires », Revue française d’administration publique, n° 147,
2013/3, pp.728-730.
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الوقت من خالل قراءة الصحف واستقبال الزوار والانتقال من مكتب آلخر أو التغيب عن العمل أصال.
تؤدي هذه التصرفات إلى عدم الالتزام بتأدية الخدمة أثناء ساعات العمل الرسمية ،ألامر الذي يترتب
عنه انخفاض كفاءة العمل وتدهور مستوى الخدمات.
ب-

التـ ـراخ ــي10

يعني التراخي التباطؤ والتكاسل من قبل املوظف العمومي ،وعدم بذل الجهود الالزمة النجاز ألاعمال
املوكلة إليه في الوقت املحدد .كما يعني من جانب آخر ،التغافل من قبل الرؤساء أو القيادات إلادارية
تجاه املظاهر السلوكية السابق إلاشارة إليها من جانب املرؤوسين.
ج -الس ــلبـي ــة
إن معنى السلبية كمظهر من مظاهر إلاخالل بأخالقيات الوظيفة العمومية ذو أبعاد عديدة ،فمن
جهة تشير إلى جنوح املوظف إلى عدم إبداء الرأي والالمباالة ،وعدم ميله إلى التجديد والتطور ،كما تشير
إلى عزوف املوظف عن اتخاذ القرارات ،من خالل ركونه إلى أساليب العمل التقليدية ،ألامر الذي يصل
به إلى حد القناعة بتلقي التعليمات من غيره دون مناقشة .ومن جهة أخرى ،تعني السلبية كذلك وجها
آخر من أوجه إلاخالل بأخالقيات الوظيفة العمومية التي تتطلب من املوظف أن يكون شخصا ايجابيا
وفعاال و مشاركا ،حيث نجده انعزاليا ،يميل إلى عدم التعاون مع زمالئه في العمل.11
ومن صور السلبية أيضا ،محاولة تجنب املوظف للمسؤولية ،ويظهر ذلك من خالل تحويل ألاوراق
من مستوى إداري إلى مستوى أقل أو العكس ،وذلك للتهرب من إلامضاءات والتوقيعات لعدم تحمل
املسؤولية ،باإلضافة إلى اللجوء إلى التفسير الحرفي للقوانين حتى ال يتحمل املوظف مسؤولية أي قرار.
د -امتن ــاع املــوظــف عــن أداء الع ـم ــل امل ـط ـل ــوب منه
تحدث هذه الظاهرة إذا ما أحجم املوظف على نحو جسيم عن القيام باألعمال الوظيفية امللقاة
عليه .ومن أبرز صورها ،رفض املوظف أداء العمل املكلف به من قبل رؤسائه ،أو الامتناع عن القيام
بأعمال وظيفته أو مباشرتها على نحو صحيح أو التأخير في أدائها .ويمكن إرجاع أسباب انتشار هذه
الظاهرة في أوساط املوظفين إلى انخفاض ألاجور وتدنيها ،عدم كفاية الحوافز املادية املمنوحة للموظفين
وعدم تناسبها مع املجهودات املبذولة النجاز ألاعمال املطلوبة منهم.12
 -10مصطفى داسة  ،االنحراف اإلداري للموظف العمومي و العوامل االجتماعية املؤثرة فيه ،رسالة ماجستير ،علم االجتماع ،جامعة الجزائر،
.0202
 -11أحمد بن عبد الرحمان" ،مظاهر االنحراف اإلداري" ،مجلة التدريب والتنمية ،اململكة العربية السعودية ،عدد ،0222 ،75ص.05.
 -12بالل أمين زين الدين ،ظاهرة الفساد اإلداري يف الدول العربية والتشريع املقارن ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي،
 ،0200ص.222 .
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ه -إلاسـ ـراف ف ــي استخ ــدام امل ـال الع ــام
يأخذ هذا إلاسراف أشكاال وصورا مختلفة ،أكثرها انتشارا ،اتجاه القائمين على إلادارات إلى تبديد
ألاموال في إلانفاق على ألابنية وألاثاث والرواتب املدفوعة دون عمل منجز كما هو مطلوب ،وعلى
التشريفات ،فضال عن املبالغة في استخدام السيارات في ألاغراض الشخصية ،13وإقامة الحفالت
الترفيهية وإلانفاق ببذخ على الدعاية وإلاعالن والنشر في الصحف واملجالت في مناسبات التهاني والتعازي
وغيرها.
و -املـحـس ــوبـي ــة و ال ــوسـ ــاطــة
املحسوبية ،هي الخروج عن القوانين والتنظيمات التي تحكم أجهزة إلادارة العمومية في مجاالت
التعيين ،الترقية ،التنقالت ،تحديد الحوافز ،حركات الانتداب وإلاعارة وغير ذلك من العمليات
الوظيفية .14وتتم هذه الظاهرة عن طريق التحيز واملحاباة ألفراد معينين وفقا العتبارات قبلية أو جغرافية
أو شخصية ،تتجاوز أصول العمل إلاداري وألاخالقيات الوظيفية.
أما الوساطة ،فتقوم على طلب فرد من موظف عمومي انجاز عمل مشروع أو غير مشروع لصالحه
أو لصالح فرد آخر.15
تعتبر هاتين الظاهرتين من ألامراض إلادارية ،ملا يترتب عنهما من تولي الوظائف من قبل أشخاص غير
مؤهلين ،وبالنتيجة التأثير على مستوى كفاءة إلادارة في تقديم خدماتها وقتل روح إلابداع بين املوظفين،
و فقدان الثقة بالنظام إلاداري من جمهور املرتفقين.
ي -الـ ـ ــرش ـ ــوة
تعد الرشوة أشد مظاهر الانحراف خطورة على حسن سير إلادارات العمومية ،فهي توصف بأنها
اتجار املوظف بوظيفته واستغاللها لفائدته الخاصة ،16و هو ما يعد خروجا عن واجبه الوظيفي املحدد.
وتستند الرشوة على قيام املوظف بأخذ أو قبول أو طلب مقابل معين له قيمة مادية أو معنوية للقيام
أو الامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن اختصاصاته ،أو إلاخالل على أي نحو بمقتضيات واجبات
الوظيفة.

 -13يعد استعمال تجهيزات وأمالك اإلدارة ألغراض شخصية أو ألغراض خارجة عن املصلحة ،خطأ تأديبي من الدرجة الثالثة (املادة 082
فقرة  7من األمر رقم .)22/20
 -14أحمد محمد عبد الهادي ،االنحراف اإلداري يف الدول النامية ،مصر  ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،0995 ،ص .88
 -15اعتبر املشرع االستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت ،يقدمها شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة يف إطار ممارسته
وظيفته ،خطأ تأديبي من الدرجة ( 8املادة 080الفقرة  0من األمر رقم .)22/20
 -16عقيلة خالف " ،الحماية الجنائية للوظيفة اإلدارية من مخاطر الفساد" ،مجلة الفكر البرملاني ،العدد ،02جوان  ،0220ص.09 .
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وتأخذ جريمة الرشوة في التشريع الجزائري صورتين ،ألاولى سلبية من جانب املوظف العمومي ومن
في حكمه ،والثانية ايجابية من جانب صاحب املصلحة ،وكال الجريمتين مستقلتين عن بعضهما في
العقاب والتجريم .وقد أضيفت بعض الصور لتشكل هي ألاخرى شكال من أشكال الرشوة ،مثل تلقي
الهدايا وإلاثراء غير املشروع ،وهما صورتين لم تكونا مجرمتين قبل صدور قانون مكافحة الفساد الذي
نص عليهما في املادتين  32و 33على التوالي.
وبالنظر إلى مخاطر الرشوة ،فقد اعتبرها املشرع قائمة حتى وان لم تكن تامة ،حيث بمجرد حصول
املوظف العمومي على املقابل تنشأ الجريمة حتى وان لم تتحقق النتيجة املرجوة منها ،هذا من جهة،
ومن جهة أخرى ،لم يحدد املشرع طبيعة املقابل الذي يحصل عليه املوظف ،حيث جاءت عبارات
النصوص عامة ،17وهو أمر من شأنه أن يوفر حماية أكبر للوظيفة العمومية القائمة على إلاخالص
والنزاهة.
ثالثا :تعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية
يقتض ي تعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية الالتزام باملتطلبات آلاتية:
 -0ترقية التواصل داخل إلادارة وتكريس العمل الجماعي
لكي يلعب التواصل داخل إلادارة 18دوره املنشود في تعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية ،يقتض ي
ألامر إتباع أسلوب الجماعية والتشاركية في عملية صنع القرارات إلادارية ،دون أن يؤدي ذلك إلى تفريق
املسؤولية أو شيوعها بين املتدخلين في عملية اتخاذ القرار .أو بمعنى آخر ،ضرورة إقامة التوازن بين
إقرار العمل الجماعي ،من جهة ،وضبط وتحديد املسؤوليات ،من جهة أخرى.19
من جانب آخر ،يصبح من الضروري تعويض العالقات السلطوية بالعالقات التشاركية ،ويتحقق
هذا من خالل تغيير منطق الوظيفة العمومية القائم على أن املوظف ليس سوى أداة لتطبيق ألاوامر
والتعليمات ،بل البد من تخويل املوظفين بعض الصالحيات ومنحهم نوعا من الحرية في التصرف ،بحيث
يشكل هامشا لتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم في الوظيفة ،باإلضافة إلى تحسين العالقات إلانسانية داخل
إلادارة ،واستبدال النموذج املمركز السلطوي الذي يقوم على مفهوم تجزيء املهام والتواصل املنظم من
 -17سواء كان هذا املقابل يف شكل مزية غير مستحقة أو امتيازات غير مبررة  ،أو أجرة أو منفعة حسب املواد 07،00،05و 08من
القانون رقم .20/20
 -18ينقسم التواصل إلى نوعين ،تواصل رسمي وآخر غير رسمي ،ويتخذ النوع األول ثالث أنماط بارزة ،تواصل هابط ،تواصل صاعد و تواصل
أفقي .أما التواصل غير الرسمي فيقوم ىلع العالقات االجتماعية للموظفين ،دون أن تتدخل اإلدارة يف وضعه أو رقابته وهو يمارس
تأثيرا قويا ىلع املوظفين
François CHAMBON et Olivier GASPON, la déontologie administrative,
.77, p. 0199

19-

paris, Librairie générale de droit et jurisprudence,
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ألاعلى إلى ألاسفل ،واكتساب إلادارة ملوهبة الاتصال لدى إلاداريين وتقوية العالقات إلانسانية
بمرؤوسيهم ،وهنا فقط يمكن الارتقاء بالقواعد ألاخالقية إلادارية ،ومن ثم ترشيد العمل إلاداري.
 -9تكريس التداول إلاداري (الحركية)
إن التعاقب والتداول بين املوظفين ،على شغل بعض الوظائف املوصوفة بذات ألاهمية أو
الحساسية ،يساهم في القضاء على ظاهرة الروتين إلاداري عند املوظف والتي تثبط روح املبادرة لديه.
ّ
غير أن الحركية  la mobilitéفي العمل ،ولضمان فعاليتها وإلافادة من مزاياها ،ينبغي أال تشمل جميع
موظفي الدولة ،بل تقتصر على الوظائف ذات ألاهمية البالغة وعلى املوظفين ألاكثر احتكاكا وممارسة
لسلطة اتخاذ القرارات إلادارية ،بما يضمن تكوين موظفين متعددي الخبرات والحد من فرص استغالل
الوظيفة العمومية من قبل بعض املوظفين الذين يظلون فترة طويلة في نفس الوظيفة في مرحلة أولى،
ثم تعميمها في مرحلة الحقة وعدم اقتصارها على املسؤولين فقط لتشمل الفئات ألاخرى ،ألن املمارسات
تبقى وتستمر في حالة تغيير املسؤول وحده ،لذلك يقتض ي ألامر إعداد قائمة بالوظائف التي تبرر هذا
التداول أو التعاقب على شغلها بما يخدم مقصد تثمين أو ترشيد أخالقيات الوظيفة العمومية.
 -3دعم الشفافية إلادارية
ّ
عرف الفقيه  Jégouzoالشفافية إلادارية بأنها":مجموعة ألاعمال القانونية التي تهدف إلى السماح
للمرتفقين بالنفاذ إلى النظام إلاداري ووضع حد لحق (وغالبا التزام) إلادارة في السرية" .20أما ّ
السيد
 ،Prechalفقد اعتبر أن الشفافية إلادارية تقوم على عدة مبادئ هي :وضوح إلاجراءات ،الدقة في التحرير،
النشر أو التبليغ للقواعد والالتزام بتسبيب الخيارات .21ترتكز الشفافية إلادارية إذن على التزام إلادارة
باالنفتاح على املواطنين في سياساتها العامة وفي قراراتها ،من خالل الالتزام بجملة من الضوابط ألاساسية
(وضوح القوانين وإلاجراءات ،دقتها ،تسبيب وتبرير القرارات إلادارية) ،وكذلك الاعتراف ببعض الحقوق
املرتفقين في مواجهة إلادارة كالحق في النفاذ إلى القانون والحق في النفاذ إلى الوثائق إلادارية.
تقدم الشفافية إلادارية إذا ما تم إعمالها على الوجه ألاكمل العديد من املزايا في املجال إلاداري،
يمكن حصرها فيما يلي:
 تسمح الشفافية إلادارية بتحقيق هدف الحوكمة العمومية  ،la gouvernance publiqueمن خاللترشيد النشاط إلاداري وإضفاء خصائص املشروعية ،الصحة والفعالية عليه .وهكذا ،تساهم قواعد
« l’ensemble des procédés juridiques visant à permettre aux administrés de pénétrer dans le système administratif et ainsi -20
de faire échec au droit (et le plus souvent à l’obligation) de l’administration au secret », Yves JEGOUZO, « Le droit à la
transparence administrative », EDCE, n° 43, 1992, p. 200.
Le lien entre la mise :21 - Dacian C.DRAGOS et autres, « La transparence procédurale dans les communautés rurales roumaines
en œuvre et la capacité administrative », Revue Internationale des sciences Administratives, Vol. 78, 2012/1, p. 143.
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الشفافية في الطلب العمومي مثال أو في توظيف ألاعوان العموميين في التجسيد الفعلي ملبدأ املساواة،
كما تساهم كذلك عبر حق النفاذ إلى الوثائق إلادارية أو التزام إلادارة بتسبيب قراراتها في تحقيق مبادئ
الحياد ،عدم التحيز واملوضوعية في النشاط إلاداري.22
 تساهم الشفافية إلادارية في بناء جسور الثقة بين إلادارة واملرتفقين ،حيث يسمح تدفق املعلوماتاملتعلقة بسياسات إلادارة وقراراتها للمرتفقين بالوقوف على حيثياتها وأهدافها ،وهو أمر من شأنه
املساهمة في توفير املقبولية الشعبية لهذه السياسات والقرارات.
 أخيرا ،تساهم الشفافية إلادارية في تحقيق مسعى دمقرطة إلادارة العمومية la démocratisation de ،l’administration publiqueوذلك من خالل الاعتراف للمرتفقين بكتلة من الحقوق ،يمكنهم الاحتجاج
بها مباشرة في مواجهة إلادارة ،كالحق في إلاعالم ،الحق في الجودة ،والحق في إلادارة الحسنة ،وهو أمر
من شأنه إعادة رسم طبيعة العالقة بين املرتفق وإلادارة.23
يقتض ي التكريس الفعلي للشفافية إلادارية ،الاعتراف ببعض الحقوق والضمانات للمواطنين في
مواجهة إلادارة العمومية ،تتلخص أساسا في أربعة متطلبات أساسية هي :تيسير النفاذ إلى القانون
 ،l’accessibilité de la loiكفالة الحق في النفاذ إلى الوثائق إلادارية le droit d’accès aux documents
 ،administratifsضمانة تسبيب القرارات إلادارية،la motivation des décisions administratives
وتحسين إلاجراءات إلادارية غير املنازعاتية l’amélioration des procédures administratives non
.contentieuses
إن تكريس الشفافية إلادارية بهذا املعنى ،يسمح بتجاوز الانحرافات إلادارية ،ومن ثم تخليق الحياة
إلادارية وتحسين الخدمة العمومية.
 -4تحقيق الرضاء الوظيفي
ينصرف مدلول الرضاء الوظيفي إلى املشاعر التي يبديها املوظف تجاه وظيفته ،ومدى إلاشباع الذي
يتصور أنه يحققه من هذا العمل ،24وهو بهذا املدلول له دور هام في تعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية،
ومن ثم تحسين الخدمة العمومية ،ألن اتجاهات املوظفين ومشاعرهم الايجابية أو السلبية تنعكس على

Jean-Marc sauvé, « transparence et efficacité de l’action publique », Intervention lors de l’Assemblée générale de : Voir-22
C:\Users\saiha\Downloads\Transparence-et-: 2, disponible sur.l’inspection générale de l’administration, 02 juillet 0205, p
efficacite-de-l-action-publique.htm
23

- Jacques CHEVALLIER, « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », Revue française

d’administration publique, n° 173, 2011/1, pp. 20-24.
 -24محمد محمد عجالن( ،ضمانات فعالية الوظيفة العمومية باليمن) ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،0228 ،ص.097 .
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أعمالهم .ويمكن تحقيق هذا الرضاء عن طريق تحفيز املوظفين ،وذلك من خالل اتخاذ جملة من التدابير
أهمها:
أ -ترشيد شبكة ألاجور
يتحقق هذا الترشيد من خالل قيام الدولة بوضع تصور جديد ملنظومة ألاجور ،يقوم على أسس:
التحفيز ،الشفافة ،تثمين املجهود املبذول فعليا من املوظف والعدالة.
ب -تثمين العمل
يتحقق هذا املتطلب من خالل الربط بين استحقاق الحوافز وكمية العمل املنجز ،طريقة ألاداء
والكفاءة .و يتعين أن يقوم أي نظام تحفيزي على أساس مبدأ الاستحقاق الفعلي للموظفين املحفزين،
ومبدأ إلانصاف والعدل في تقدير وتوزيع تلك الحوافز على مستحقيها ،وهذا لكي يفي هذا النظام بنتائجه
على مستوى إلانتاجية واملردودية.

 -2تفعيل الوظيفة الرادعة للجزاء

التأديبي25

يتوقف نجاح الوظيفة الرادعة للجزاء العقابي على توفير متغيرين يضمنان نظام تأديبي فعلي
ّ
ومتوازن ،يرتكز املتغير ألاول على تجسيد فعلية العقاب التأديبي ،26وتجاوز فكرة الالعقاب إلاداري التي
غالبا ما يطبقها الرؤساء إلاداريين خاصة بالنسبة للموظفين املخطئين املقربين منهم ،وذلك على أساس
املحاباة ،وهو ما يمس بمصداقية نظام التأديب في الصميم ويجعله انتقائيا.
غير أن مقتض ى التجسيد الفعلي لنظام التأديب ،ينبغي أن ال يجعل من الرئيس إلاداري مجرد آلة
تطبق العقوبات بصفة جامدة ،بل يجب إضفاء نوع من املرونة على هذه السلطة في التطبيق في إطار
القوانين والتنظيمات املعمول بها ،بحسب طبيعة الخطأ املقترف والقيمة املهنية وألاخالقية للموظف
املخطئ.

 -25يؤدي الجزاء التأديبي وظيفتين األولى وظيفة عقابية ،والتي يقصد بها وسيلة تغليب مساوئ الفعل املخالف ىلع مميزاته بالنسبة
لفاعله ،والثانية وظيفة الردع ،و الذي يتولد لدى املوظف نتيجة التجربة الشخصية واملشاهدات الفعلية آلثار السلوكات املخالفة للمبادئ
وأصول العمل الوظيفي املتصفة بأنها منحرفة ،مّما يولد االقتناع لدى اآلخرين بأن مضار ارتكاب الفعل املنحرف يعلو ىلع الفائدة
املرجوة منه.
François CHAMBON, Olivier GASPON, op.cit, p. 139.

26
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ويتمثل املتغير الثاني في إقامة مبدأ التناسب أو املالءمة بين الجزاءات املتخذة واملخالفات املرتكبة،
وعلى أساس التجانس النسبي لإلدارات ،27حتى يحقق نظام التأديب الهدف املنتظر منه ،وهو ضمان
السير الحسن للمرفق العمومي.
إن الجزاء التأديبي يثير الدوافع الداخلية لدى املوظف ،لذا فإن إلافراط في القسوة يؤدي إلى إحجام
موظفي املرافق العمومية على اتخاذ املبادرة وتحمل املسؤولية ،كما أن إلاسراف في الشفقة يؤدي إلى
تهاونهم في أداء واجباتهم .28لذلك ،فإن إحاطة النظام التأديبي بالضمانتين املذكورتين سابقا ،يجعل منه
نظاما موضوعيا ،من جهة ،وذو مصداقية ،من جهة أخرى ،وهو ما يوفر دعامة أساسية لتعزيز أخالقيات
الوظيفة العمومية.
 -1إعداد مدونة ألخالقيات الوظيفة العمومية
يظهر إعداد مدونة عامة ألخالقيات الوظيفة العمومية ،تسري على جميع املوظفين لتوجيههم نحو
ألاخالقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل واملنسجمة مع القوانين
وألانظمة السارية ،وتبين لهم واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمة العمومية،
أولى القواعد إلاجرائية لتعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يتعين إعداد مدونات فرعية خاصة ببعض الوظائف أو ببعض فئات
املوظفين ،29تأخذ شكل مرشد أو دليل عملي .ويجب أن تمتاز هذه املدونات بالطابع العملي والبراغماتي،30
من خالل جعلها مركزة وموجهة للتكيف مع خصوصيات بعض ألاسالك في الوظيفة العمومية ،كما
يجب أن تمتاز بالقابلية للتعديل والتغيير املستمر استجابة لهذا التكيف ،وهذا على غرار تلك املدونات
في بعض املهن الحرة كأخالقيات مهنة الطب ،املحاماة ،الصحافة ،الهندسة وغيرها.
ويشترط في هذه املدونات أوال ،أن تحظى بمقبولية وإذعان املوظفين ،ألنهم غالبا ما يعتبرونها عديمة
الجدوى ،طاملا أن القانون قد حدد السلوكات الالزم إتباعها ،أو أنهم محل شبهة ،31ومن هنا يشكل عدم
القبول لها أول كابح في سبيل نشر مدونة أخالقيات الوظيفة العموميةّ ،مما يجعلها غير قابلة للتطبيق
عمليا وبفعالية.

Ibid., p. 140.-27
 -28محمود سامي جمال الدين ،القضاء اإلداري ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،0228 ،ص ص.205 -200 .
 -29يف فرنسا مثال ،صدر مرسوم بتاريخ  08مارس  0980خاص باألمن الوطني ،تم بموجبه تحديد عدد من املبادئ األخالقية التي يتعين
ىلع كل شرطي مراعاتها يف عالقته مع املواطن ومع قيادته.
et Olivier GASPON, op.cit, p.147. 30 François CHAMBON
 -31سعيد مقدم " ،أخالقيات الوظيفة العمومية " ،دار األمة للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،0995 ،ص.08 .
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بينما يتعلق الشرط الثاني بضرورة التوازن ،حيث ال تركز على دورها التأديبي أو العقابي فقط ،ألن
ذلك من شأنه أن يشكل عامل نفور ومقاومة لها من طرف املوظفين ،بل تهتم أيضا بالجوانب التحفيزية
فيها سواء املادية أو املعنوية.
الخاتمة:
يعتبر تخليق تصرفات أعوان الوظيفة العمومية أحد التحديات ألاساسية التي يتعين على الدولة
العمل على تحقيقها من أجل تشييد إدارة عمومية عصرية وديمقراطية ،يمثل املوظف فيها قدوة من
حيث الالتزام بالقواعد واملعايير ألاخالقية الحاكمة للعمل في القطاع العمومي.
وقد تم الركون من هذه الدراسة إلى بعض النتائج هي:
 ترتكز أخالقيات الوظيفة العمومية في مفهومها الحالي على املقاربة الوقائية ،من خالل التحديد املسبقللقواعد التي يتعين على املوظف الالتزام بها في عالقاته مع محيطه الوظيفي الداخلي والخارجي ،ومرافقته
على الامتثال لها.
 تعبر أخالقيات الوظيفة العمومية عن نظام قانوني ،أي عن قواعد تجد مصدرها في نصوص معيارية،مما يميزها عن مفهومي ألاخالق والقيم التي تفتقد ملثل هذه القوة إلالزامية.
 يؤدي عدم الامتثال إلى ألاخالقيات املهنية من جانب املوظف إلى وقوعه في انحرافات خطيرة قد تصلإلى حد ارتكاب وقائع مجرمة قانونا مثل جريمة الرشوة.
 يتطلب تعزيز ألاخالقيات في قطاع الوظيفة العمومية تفعيل بعض آلاليات ذات الطابع التنظيمي،أخصها :ترقية التواصل داخل إلادارة ،تكريس التداول إلاداري أو الحركية بين املوظفين ،تعزيز الشفافية
إلادارية وتحقيق الرضاء الوظيفي لدى املوظف.
 يعتبر إعداد مدونة عامة ألخالقيات الوظيفة العمومية ،ومدونات أخرى فرعية خاصة ببعض الوظائفأو ببعض فئات املوظفين تتسم بالعملية والتكيف ،أولى املداخل لتخليق سلوكات أعوان إلادارة.
قائمة املراجع :
أ -باللغة العربية:
 -0الكتب:
 عبد الهادي أحمد محمد  ،الانحراف إلاداري في الدول النامية ،مصر ،مركز إلاسكندرية للكتاب،.4991
 زين الدين بالل أمين ،ظاهرة الفساد إلاداري في الدول العربية والتشريع املقارن ،الطبعة الثانية،إلاسكندرية ،دار الفكر الجامعي.2142 ،
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 مقدم سعيد  " ،أخالقيات الوظيفة العمومية " ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،دار ألامة للطباعة والنشروالترجمة والتوزيع.4991 ،
 -9القوانين:
 القانون رقم  10/11املؤرخ في  91فبراير 9111املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل بموجبألامر رقم  12-01املؤرخ في  91أوت (9101ج.ر عدد  )44املعدل واملتمم.
 ألامر رقم  13/11املؤرخ في  02يونيو  9111املتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية( ،ج.رعدد  41املؤرخة في  01يونيو .)9111
 -3املقاﻻت:
 بن عبد الرحمان أحمد " ،مظاهر الانحراف إلاداري" ،مجلة التدريب والتنمية ،اململكة العربيةالسعودية ،عدد.2118 ،71
 خالف عقيلة " ،الحماية الجنائية للوظيفة إلادارية من مخاطر الفساد" ،مجلة الفكر البرملاني،العدد ،48جوان .2112
 -4الرسائل واملذكرات الجامعية:
 -0-4الرسائل الجامعية:
 عجالن محمد محمد ،ضمانات فعالية الوظيفة العمومية باليمن ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،.2113
 -9-4املذكرات الجامعية:
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مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية باملغرب بين التأصيل الدستوري والحماية القضائية
The free principle of management of local communities in Morocco between
constitutional definition and judicial protection
الدكتور عبد الرفيع زعنون
باحث في القانون العام ،جامعة عبد امللك السعدي ،كلية الحقوق ،طنجة
امللخص:
عمل الدستور املغربي لسنة  2144على إعادة رسم عالقة الدولة بالهيئات الالمركزية،بالتأكيد على
ُ ّ
شكل الاعتراف بمبدأ التدبير
مراجعة التنظيم الترابي للمملكةباملوازاة وتحديث التدبير العمومي املحلي،وي ِّ
الحر النواة الصلبة لإلصالحات الجديدة ،من خالل توسيع مجاالت تدخل الجماعات الترابية وتقوية
وقدراتها التدبيرية ،بما يسهم في دعم أدوارها التقريرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنزيالللمقتضيات الدستورية فقد تم إصدار عدة نصوص قانونية لتأطير هذا املبدأ،وهي مستجدات
بقدر مااشتملتعلى ضمانات بقدر ما انطوت على تهديدات وتقييدات قد تحد من الاستقالل إلاداري
واملالي املحلي،وبحكم صفتها كقوانين تنظيمية وبالنظر للدور املناط بالقضاء الدستوري في حماية
الحقوق والحرياتُ ،ي َّ
عول علىاملحكمة الدستورية في تحصين التدبير الحر للجماعات الترابية من أية
تراجعات قد تحد من حرية عمل املجالس املنتخبة بموجب تشريعات أو تدابير تتخذها السلطة
املركزية.
الكلمات املفتاحية :التدبير الحر ،الالمركزية ،الاستقالل املحلي ،الجماعات الترابية ،الدستور ،الرقابة،
القضاء الدستوري.
Abstract :
The Moroccan Constitution of 2011 redraws the relationshipbetween the state and the
decentralized bodies. That isdone by emphasizing the review of the Kingdom's territorial
regulation in parallelwith the modernization of public management.
The recognition of the principle of free management constitutes the solidcore of the new
reformsthroughexpanding the areas of intervention in the territorial communities and
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throughstrengtheningtheir administrative capacities. This
consolidatestheirdecisiverolestowards the activation of socio-economicdevelopment. And to
realizethis, severallegaltexts have been issued to frame thisprincipleaccording to
constitutionalrequirements. Theyincludeguarantees as well as threats and restrictions
whichmaylimit the autonomy of local administration as well as
itsfinancialindependencebecause of the type of thesetexts as regulatorylaws in addition to
anotherrole of the constitutionaljudiciary in the protection of rights and freedoms.
It is up to the Constitutional Court to protect the free management of the territorial
communitiesfromanysetbacksthatmaylimit the freedom of action of electedcouncils by
legislation or measurestaken by the central authority.
Keywords: free management, decentralization, local independence, Povinces, local
Communities, constitution, censorship, constitutional justice.
مقدمة
ُيشكل الاستقالل إلاداري واملالي عصب نظام الالمركزية إلادارية ،فبدون وجود اختصاصات فعلية
وموارد كافية تبقى الديموقراطية املحلية فاقدة ألي مضمون أو رهان ،ويمكن القول إن التأطير
القانوني للجماعات الترابية يستهدف بالدرجة ألاولى تدقيق مجاالت التدخل وتعزيز آليات التدبير
وتوسيع حرية املبادرة وتقليص جوانب ومساطر املراقبة إلادارية التي تمارسها السلطة املركزية على
الوحدات املحلية.
وقد ظلت عالقة الجماعات الترابية بالدولة عبر مختلف القوانين واملواثيق املرتبطة بمساري الالمركزية
والالتمركز تتأرجح بين منح اختصاصات محدودة وإمكانيات ضئيلة مقابل تشديد مساطر ومقتضيات
املراقبة ،في غياب أية ضمانات دستورية وتنظيمية تساعد املجالس املنتخبة على ممارسة اختصاصاتها
وتحمل مسؤولياتها ،غير أن الدستور الجديد لسنة  2144أتى بمستجدات مهمة على مستوى التنظيم
الترابي عبر تحصين عمل البنيات الالمركزية بموجب مبادئ دستورية مهمة كالتفريع والتدبير الحر.
ومن وجهة نظر قانونية يعتبر التدبير الحر بمثابة الترجمة الفعلية ملفهوم للتدبير الديموقراطي ،فمن
الناحية التاريخية فقد دأبت كل الدساتير السابقة على التأكيد على مبدأ التدبير الديموقراطي للوحدات

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

29

الالمركزية بواسطة مجالس منتخبة ،32عبر تضمين مقتض ى دائم بصيغة متواترة {تنتخب الجماعات
املحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا دیمقراطيا طبق الشروط التي ُیحددها القانون}.
غير أن هذا التنصيص لم يكن كافيا إذ حصرته ُجل التأويالت في مجرد اقتراع شكلي للهيئات وألاجهزة،
دون أن يمتد أثر ومفعول البعد الديموقراطي إلى نواحي التدبير وتوسيع حرية العمل واملبادرة ،وإلى ربطه
بضمانات تكفل ممارسة فعلية لالختصاصات واملوارد ،ليتم الحقا دسترة التدبير الحر وجعله النواة
ُ
الصلبة للتنظيم الترابي ،بمعنى أن تما ِّرس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في
للم ّ
النصوص القانونية ،على أن ُتمارس الدولة حق املراقبة البعدية ،بترك نوع من الحرية ُ
دبر املحلي
ِّ
في ممارسة اختصاصاته في مقابل مساءلته عن النتائج التي أنجزها.33
ومن هذه الزاويةُ ،يشكل التدبير الحر ضمانة قانونية مهمة لتعزيز شرعية الجماعات الترابية ودعم
دورها التنموي ،فعلى املستوى العضوي تم تعميق البعد الديموقراطي للتنظيم الترابي في إلاصالح
الدستوري الجديد ،وعلى املستوى الوظيفي تم التأكيد على تخويل الجماعات الترابية أدوارا متعاظمة
تتجاوز التسيير إلاداري إلى تدبير التنمية ،من حيث نوعية الاختصاصات املسندة والقابلة للتحويل
وكيفيات ممارستها وتمويلها.
فما مدى مساهمة التأصيل الدستوري ملبدأ التدبير الحر في تعزيز الاستقالل املالي وإلاداري للجماعات
الترابية وفي تقوية أدوارها التنفيذية وفي تكفلها باختصاصات تنموية فعلية ،ودورها في بناء عالقة
متوازنة مع السلطة املركزية ،وماهي ممكنات مساهمة الرقابة القضائية في تحصين هذا الدور؟،وتنبثق
عن هذه إلاشكالية الرئيسية ألاسئلة الفرعية التالية :ماهي محددات وأبعاد التدبير الحر؟،وما مدى
مساهمة الضمانات الدستورية في تقوية ألادوار التنفيذية للمجالس املحلية املنتخبة؟ ،وإلى أي حد
امتثل التنزيل القانوني والتنظيمي لهذا املبدأ لروح الدستور؟ ،وماهي آلافاق املمكنة إلسهام القضاء
الدستوري في تحصين مبدأ التدبير الحر باملغرب على ضوء التجربة الفرنسية؟
ويمكن صياغة فرضيات هذه الدراسة في كون تجسيد التدبير الحر للجماعات الترابية باملغرب ال
يتوقف على مجرد إلاقرار الدستوري والقانوني ،بل يحتاج إلى تأطيره بضمانات عملية وحماية قضائية
كي تتمكن املجالس املنتخبة من تفعيل اختصاصاتها وتدبير تدخالتها وفق منظور مرن للمراقبة
32

أحمد بوسيدي" :األسس الدستورية للجماعات الترابية" ،يف " الدستور املغربي  0200مستجدات وآفاق" ،الطبعة األولى "،منشورات

كلية الحقوق بوجدة (تنسيق يمنية هيكو ويوسف اليحياوي) ،0200 ،ص .020:
33يونس مليح ":يف الحاجة إلى إصالح نظام الجماعات الترابية" ضمن "التدبير املحلي والحكامة الترابية ىلع ضوء القوانين التنظيمية
الجديدة  ،منشورات مجلة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية  ، 0200 ،ص.087 :
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إلادارية ،كما أن توسيع تطبيقات مبدأ التدبير الحر يرتبط أساسا بالرفع من الكفاءة املعرفية والقدرة
التدبيرية للمنتخبين املحليين.
وقد اقتضت طبيعة الدراسة اعتماد املنهج التحليلي الوصفي من خالل تتبع وجرد النصوص القانونية
والتنظيمية املرتبطة بتأطير مجاالت وآليات تدخل الهيئات الالمركزية ،إلى جانب الاستعانة باملنهج
املقارن في سياق رصد ممكنات استثمار التجربة الفرنسية في تطبيق وحماية مبدأ التدبير الحر باملغرب.
ولإلجابة عن إشكاليات البحث وتمحيص فرضياته ،سنحدد في البداية ألابعاد العضوية والوظيفية
ملفهوم التدبير الحر ،مع إبراز السياق الذي برز فيه وتحوله إلى مبدأ دستوري ُي َّ
عول عليه في تقوية
ألادوار التنفيذية للمجالس املنتخبة ،وفي تمكينها من القيام باختصاصات فعلية تعكس املضمون
التنموي املتوخى من الديموقراطية املحلية ومن نظام الالمركزية (املبحث ألاول) ،وفي مرحلة ثانية
سنرصد املقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وما تضمنته من حدود
وتقييدات ،تفرض سن بعض إلاجراءات املواكبة وتكريس دور الرقابة القضائية في تحصين مبدأ
التدبير الحر (املبحث الثاني).
املبحث ألاول :التأصيل الدستوري ملبدأ التدبير الحر ورهاناته
لم تقم الوثيقة الدستورية وال القوانين التنظيمية بوضع مفهوم للتدبير الحر ،ألامر الذي يجعله
مفهوما واسعا يشمل عدة دالالت وأبعاد ،لكنها تتقاطع في النهاية في توسيع حرية الفعل ومجاالت
التدخل لدى الجماعات الترابية ،من حيث كونه إطارا لتكريس املنشأ الديموقراطي للمجالس املحلية
املنتخبة ،وضمان عالقة متوازنة مع الدولة عضويا ووظيفيا(املطلب ألاول) ،وأداة إلسناد ألادوار
التنفيذية للجماعات الترابية من خالل ربطها بباقي املبادئ الدستورية التي توخت تعزيز الوظائف
التنفيذية للمجالس املنتخبة من قبيل السلطة التنظيمية والاستقالل املالي (املطلب الثاني).
املطلب ألاول :ألابعاد العضوية والوظيفية لدسترة مبدأ التدبير الحر
ُ
إذا كان الدستور املراجع لسنة  4992قد شكل مجرد مرجعية ملبدأ التدبير الديموقراطي بصيغة
عامة وملتبسة ،فإن الدستور الحالي شكل مظهرا متقدما في حفظ الاستقالل املحلي ضد كل أشكال
ُ
دخل التدبير الحر ضمن مبادئ التنظيم الترابي،
تدخل السلطات املركزية في الشؤون املحلية ،بحيث أ ِّ
ُ
وتشكل دسترة هذا املبدأ ترجمة مباشرة إلرادة تكريس الجماعات الترابية كهيئات حرة ومستقلة في
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عالقتها بمصالح الدولة،34وهو ما شكل نقلة نوعية في توسيع املنهجية الديموقراطية في تشكيل
املجالس املنتخبة ،حيث أكد الفصل  487على مسألة املنشأ الديموقراطي للمنتخبين املحليين ،عبر
الربط بين املرجعية الانتخابية في تكوين املجالس املحلية وبين استحضار الديموقراطية كآلية للتدبير،
ويجد هذا إلاقرار فلسفته في املبدأ الديموقراطي القاض ي بالربط الجدلي بين التمثيلية املباشرة
وممارسة الاختصاص.35
وقد كرس الدستور الجديد البعد الديموقراطي على مستوى الوحدات الالمركزية ،عندما نص
على اعتبار الجماعات الترابية أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية
ديموقراطية ،وعلى اعتماد أسلوب الاقتراع العام املباشر في تكريس املسار الانتخابي للجماعات القروية
والحضريةُ ،ويشكل هذا التنصيص الصريح على الاقتراع العام املباشر ضمانة دستورية أساسية
لالستقالل العضوي للجماعات الترابية ،ألن تعديل صيغ انتخاب الجماعات والجهات يتطلب تعديال
دستوريا ،36كما أنه يشكل أداة لدعم الديموقراطية املحلية على اعتبار أن الاقتراع العام املباشر هو
التقنية ألاكثر مالءمة لضمان تمثيل سياس ي فعلي للمواطنين.37
وقد عملت الفقرة الثالثة من الفصل  487على تعميم هذه املنهجية على املؤسسة الجهوية،
بالتنصيص الصريح على أن مجالس الجهات تنتخب باالقتراع العام املباشر ،في سياق توسيع القاعدة
الترابية لالمركزية وجعل جميع الهيئات التداولية ملختلف الجماعات الترابية تقوم على أساس الشرط
الانتخابي الذي يعد أحد التطبيقات ألاساسية ملبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية ،فهذا ألاخير يرتبط
باملرجعية الديموقراطية لألجهزة التي تتولى تدبير شؤون الجهات والجماعات الترابية ألاخرى،38
ُ
يستوجب أن تسهر عليها وتديرها وحدات المركزية ،تتمتع بميزانية
فاالعتراف بوجود مصالح محلية
ِّ
خاصة ونظام قانوني يضمن لها ممارسة حرياتها.39
34

Tarik Zaïr : «le nouveau statut constitutionnel des collectivités territoriales» , Remald, série « Thèmes Actuels », n° 82 ,2013,p:
.091

 35خالد الغازي " :مبدأ التعاون الالمركزي من وجهة نظر دستورية" ،ضمن" القانون الدستوري للجماعات الترابية -دراسات مقارنة « ) ،إشراف
أمال املشريف ( ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ، 0207 ،ص .59 :
 36أحمد بوسيدي ":األسس الدستورية للجماعات الترابية " ،يف " الدستوراملغربي  0200مستجداتوآفاق" ،مرجع سابق  ،ص .022:
37

Mohamed El Yaâgoubi : « la régionalisation avancée à la lumière du rapport de la commission consultative de la
régionalisation” , REMALD, série « Thèmes Actuels », n° 93 ,2015.P: 45
38

أحمد أجعون " :الجهوية املتقدمة يف الدستور املغربي لسنة  ، " 0200م.م.إ.م.ت  ،عدد  ،000ماي ـ يونيو  ،.0208ص

. 88:
39

Jawad Abibi :« les collectivités territoriales au Maroc a la lumière de la constitution de 2100 », Edition L’Harmattan ,Paris ,
.102015 p:
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ويترتب عن توسيع القاعدة الانتخابية في تشكيل الهيئات التداولية والتنفيذية للجماعات
الترابية تقوية بعدها التمثيلي بما يضمن استجابتها النتظارات املواطنين ،وهو رهان دونه تمتيع
الهيئات املنتخبة باختصاصات فعلية ،تجسيدا ملبدأ التدبير الحر الذي يقتض ي إحداث هندسة
جديدة في توزيع السلطات بين الدولة والجماعات الترابية وفق مقتضيات املواكبة والتشارك ،في إطار
تحديث إداري ينبني على تدقيق مقتضيات الرقابة ،باعتبار هذا املبدأبمثابة الترجمة إلادارية لنظرية
الديموقراطية املحلية ،فهو يتيح للجماعات الترابية كوحدات متمتعة بالشخصية املعنوية نوعا من
الاستقالل في التدبير بعيدا عن تحكم ووصاية الدولة.40
ُ
لقد وضع النص الدستوري مبدأ التدبير الحر ضمن مصاف املبادئ املح ِّّددة لنظام الالمركزية
ُ
للمملكة ،بل اعتبر النواة الصلبة للتنظيم الترابي ،على اعتبار أن املكانة املمنوحة للمسألة
الديموقراطية في دستور  2144صوحبت منطقيا بإعادة تحديد التنظيم الترابي للدولة بكيفية تضمن
إحداث قطيعة هيكلية عبر تأكيد التدبير الحر للجماعات الترابية ،وقطيعة وظيفية بممارسة
اختصاصات منقولة تحت رقابة القضاء بدل رقابة املالءمة ،41ولذلك فهو ال يمس بطبيعة الدولة،
بل يستهدف إصالح بنياتها وضمان تموقع جديد للجماعات الترابية بمنحها هامشا واسعا من
الاستقاللية في التدبير الديموقراطي لشؤونها،42بمعنى أنها تتمتع باختصاصات ذاتية وحقيقية مثبتة
بقانون وليس بنصوص تنظيمية أو بدوريات بسيطة لوزارة الداخلية ،تمكنها من اتخاذ القرارات
وتدبير مصالحها الخاصة .
ووفقا لهذا املنظور ،تتجلى أهمية هذا املبدأ في كونه غدا مرجعا أساسيا في تعميق الالمركزية
وتنظيم العالقة بين الدولة والجماعات الترابية وتفادي مسألة تنازع الاختصاص ،وكذلك في توسيع
وتدقيق صالحيات الجماعات الترابية وجعلها شريكا حقيقيا وأساسيا في عملية التنمية ،43ولذلك
ينص الفصل  411على اختصاصات الجماعات الترابية ،وهو ما يشكل تجسيدا ملبدأ التدبير الحر
حيث تنص الفقرة ألاولى على أن الجماعات الترابية تتوفر على اختصاصات ذاتية واختصاصات
مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه ألاخيرة.44
 40أحمد أجعون " :الجهوية املتقدمة يف الدستور املغربي لسنة ، " 0200مرجع سابق  ،ص . 88:
Melloni: « Les trois promesses de la nouvelle Constitution marocaine" ,Revue Maghreb - Machrek , N° 223, 2015, p.74.
Mecherfi : "Les collectivités territoriales dans la constitution marocaine », Imprimerie El MaarifAl Jadida-Rabat ,2015,p
.99:
43أحمدبوسيدي ":التدبير الحر للجماعات الترابية"،مجلةا ملنبر القانوني ،عدد مزدوج  0و،2أبريل  /أكتوبر ،0200ص.020 :

41David
42Amal

44عبدالخالقعالوي " :مبدأالتدبيرالحرللجماعاتالترابيةوإعدادالترابفيضوءدستور ،" 0200املجلةاملغربيةلإلدارةاملحليةوالتنمية،عدد
،007مارس -أبريل ،.0208ص078 :
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فعلى صعيد تعميق الاختصاصات الذاتية فقد تم حصر بعض مجاالت تدخلها وفي مقدمتها
املهام املرتبطة بتدبير التنمية الترابية ،كاستراتيجية يتم إعدادها وإعمالها من طرف الجماعات
الترابية ،وفي إطار يضمن لها ممارسة اختصاصاتها وفق مبدأ التدبير الحر الذي جاء به الفصل 482
في فقرته ألاولى،45وعبر التكريس الدستوري للعديد من املبادئ التوجيهية وللضمانات الفعلية
ُ
امل ْف ِّضية إلى تقوية دور الجماعات الترابية في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وهو ما يعتبر
تغييرا جذريا على مستوى الاختصاصات بصفة عامة ،والاختصاصات التنموية التي ستوكل لهذه
املجالس مع تمكينها من املوارد املالية الكفيلة بتحقيقها.46
ونشير بهذا الخصوص إلى عالقة التدبير الحر باالستقالل إلاداري واملالي ،فهو يرتبط باستقالل
الهيئات الالمركزية في عالقتها باألشخاص العمومية ألاخرى وخاصة الدولة ،ومدى قدرتها على ممارسة
الاختصاصات وترتيب الالتزامات،47والتصرف في املوارد والتقرير بكل استقاللية في ميزانيتها الخاصة
،فبدون هامش مهم من استقالل مالي ال يمكن للجماعات تفعيل سياساتها الاقتصادية املحلية ،48ذلك
أن تركيبة املوارد الخاصة واملحولة يمكن أن تمس بمبدأ التدبير الحر الذي يرتبط أساسا بوجود
سلطة جبائية مستقلة ،وليس بتدبير الوسائل املالية ذات ألاصل الخارجي،وهو ما يعني أنه ال يمكن
إطالقا الحديث عن قدرة الجماعات الترابية على تدبير اختصاصاتها في غياب موارد ذاتية مستقلة
وتقييد حريتها في استعمالها وتخصيصها.
املطلب الثاني :دور التدبير الحر في تقوية ألادوار التنفيذية للمجالس املنتخبة
من مستلزمات التدبير الحر منح املجالس املنتخبة سلطة تنظيمية لتطبيق القانون ،وفرض بعض
املعايير العامة ضمن مجالها الترابي ،وتعني السلطة التنظيمية املحلية الصالحية املمنوحة لألجهزة
التنفيذية للجماعات الترابية في اتخاذ التدابير الالزمة التي يتطلبها استمرار املرفق العام ،والحفاظ على
النظام العام بمدلوالته التي تشمل ألامن العام والصحة العامة والسكينة العامة داخل نفوذها الترابي،
والتدخل لتنظيم أوجه الحياة العامة في مجاالتها املتعددة عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية عامة،
 45نور الدينالسعدوني":الجماعات الترابية باملغرب بين توزيع االختصاصات التدبيرية وإكراهات االستقاللية املالية دراسة تحليلية"،
الطبعة األولى ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط  ،0207،ص.09 :
.46منير الحجاجي  ":التخطيط االستراتيجي بين الدولة والجماعات الترابية "،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة الحسن
األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،سطات ،السنة الجامعية  ، 0208-0202ص .00 :
47Tarik Zaïr :

« Le principe de libre administration des collectivités territoriales », Remald, collection ’’Etudes’’, n °107, novembre. 1décembre 2012,p: 1
48 Mustapha Dalil : « Démocratie participative et Développement locale au Maroc », Revue Marocaine d’administration locale et
.261de développement, série Thèmes Actuels, n°73,2011, p:

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

34

وقرارات إدارية فردية باإلذن أو املنع أو الترخيص ،49في إطار يحدده القانون وضمن دائرة ترابية
محددة.
وبهذا املعنى،يرتبط مبدأ التدبير الحر بممارسة املجالس املنتخبة للسلطة التنظيمية في حدود
اختصاصاتها ،عن طريق إصدار أعمال وإجراءات ذات طابع تنظيمي ،50بحيث تشكل السلطة
التنظيمية املحلية أداة وشرطا لتجسيد التدبير الحر ،الذي يظل في غيابها فاقدا ألي محتوى عملي،
ُ
فلكي تدير الجماعات الترابية نفسها بكيفية حرة يجب أن تتوفر على وسائل قانونية كافية ،وفي
مقدمتها الاعتراف لها بالسلطة التنظيمية ،51التي تشكل وسيلة قانونية مهمة تتولى من خاللها وضع
قواعد تنظيمية في املجاالت املحددة من طرف القانون.
ويرتبط السياق العام للتنصيص الدستوري على السلطة التنظيمية املحلية لفائدة الجماعات
الترابية باإلرادة السياسية في ألاخذ بنظام متقدم للجهة،تعزز فيه صالحياتها والسيما التقريرية منها في
نطاق مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع ،52وهناك من يعتبر أن الاعتراف الدستوري بسلطة الجماعات
الترابية في املجال التنظيمي هو تحصيل حاصل ،على اعتبار أن الدساتير السابقة قد كرست بشكل
ضمني السلطة التنظيمية املحلية ،حيث نصت على أن الجماعات املحلية تسير شؤونها بكيفية
ديموقراطية ،وهذا التسيير يقتض ي بالضرورة ممارسة السلطة التقريرية التي تمتد حتما إلى السلطة
التنظيمية ،مما يعني اعتبار هذا املقتض ى الدستوري كتكريس لوجود سلطة تنظيمية محلية تغطي
بشكل كلي مساحة الاختصاصات التي تمارسها الجماعات املحلية.53
ونفس املسار مرت به التجربة الفرنسية ،حيث كرست الاجتهادات الفقهية والقضائية هذا املبدأ
عبر العديد من القرارات وألاحكامالصادرة عن مجلس الدولة الذي اعترف للسلطات املحلية بالحق في
تحديد الشروط العامة لتنفيذ اختصاصاتها املنصوص عليها قانونيا ،شريطة احترام املعايير املحددة
دستوريا  ،54قبل أن تتم دسترته بموجب املراجعة الدستورية لسنة  2118والتي منحت السلطة
 49عبد العزيزأشرقي ":العامل واملفهوم الجديد للسلطة" ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبيضاء ،الطبعةاألولى ،0222 ،ص05 :
.00150Rouquan, Olivier : « Culture territoriale », Editeur Gualino, 2011,p :
Cerda-Guzman :« droit constitutionnel et institutions de la vie république » ,Gualino Editeur & Lextenso Editions ,
2013 , P: 38.

51Carolina

 52املكي السراجي ":دراسة نقدية للسلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية" ،املجلةاملغربيةلإلدارةاملحليةوالتنمية ،عدد
مزدوج ، 027/028ماي -غشت ، 0205،ص.008 :
 53محمد اليعگوبي ":السلطة التنظيمية املحلية ،باملغرب :الفقرة الثانية من الفصل  082من الدستور" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية
والتنمية ،سلسلة مواضيع الساعة ،عدد  ،.0202، 80ص.20 :

« Les règles relatives aux transferts de compétences entre collectivités publiques », Thèse Pour obtenir le :54Benjamin Meunier
.34grade de docteur en droit public, Université D’auvergne – Clermont Ferrand I, 2006, p :
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التنظيمية للجماعات كترجمة ملبدأ التدبير الحر ،بقصد تمكينها من القيام باختصاصاتها بشكل
أفضل ،أو بصيغة أكثر دقة من أجل تحديد شروط ممارسة مهامها ،حيث اعترفت الصيغة املعدلة
للفصل  12من الدستور الفرنس ي للهيئات التنفيذية للمجالس املحلية بإمكانية القيام بأعمال تنظيمية
لتنفيذ اختصاصاتها.
وقد عمل الدستور املغربي الجديد على تأصيل هذه السلطة ،حيث نصت الفقرة الثانية من
الفصل  411بشكل صريح على تمتيع الجماعات الترابية بالسلطة التنظيمية الكفيلة بممارسة
صالحياتها في مجاالت اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية ،مع ما يعنيه ذلك من حاجة إلى تنظيم هذه
السلط ووضع املؤسسات إلادارية الالزمة ملمارستها ،وتدعيم وتعزيز سلطتها املعيارية املحلية ،وهو
تحول اعتبره البعض لبنة أساسية نحو تبلور قانون دستوري محلي يعكس حجم ونوعية إلاصالحات
السياسية الجارية في سياق الجهوية املتقدمة.
وقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تنزيل هذا املستجد الدستوري ،في قفزة
نوعية ُت ّ
ؤسس ملرحلة جديدة في تدبير الشأن املحلي تتماش ى مع التحديات والرهانات الجديدةللتدبير
ِّ
الترابي للتنمية ،حيث تم تكريس هذا املقتض ى بموجب املادة  97من القانون التنظيمي للجماعات التي

نصت على أنه تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 411من الدستور ،يمارس رئيس مجلس
الجماعة السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية  ،ونفس
املضمون ورد بصيغة ُمطابقة في القوانين التنظيمية املتعلقة بالجهات والعماالت أو ألاقاليم.55
وتعتبر السلطة التنظيمية املحلية بموجب هذه القوانين ،سلطة خاصة برؤساء املجالس
الترابيةوليست مرتبطة بالضرورة بتنفيذ مداوالت ألاجهزة التقريرية للجماعات،أي أنها ليست مجرد
سلطة بسيطة لتنفيذ قوانين ،56فالجماعات الترابية باعتبارها أشخاصا معنوية عامة تتمتع
باالستقالل إلاداري واملالي ال بد وأن تتوفر على سلطة تقريرية عامة ومجردة في مجال اختصاصاتها
املذكورة في النص الدستوري وفي القوانين التنظيمية ،ألنه ال يمكن من الناحية العملية أن نتصور
ممارسة الجماعات الترابية لهذه الاختصاصات التي ذكرها املشرع بتحديد مواضيعها وأحكامها العامة
بدون إصدار قواعد عامة ومجردة ،ومن أجل تحقيق هذه املقاصد فقد نصت القوانين التنظيمية
55املادة  020من القانون التنظيمي رقم  000108املتعلق بالجهات واملادة  90من القانون التنظيمي رقم  000108املتعلق بالعماالت
واألقاليم.
56

Mahfoud Lazaar : « réflexions sur le principe de libre administration des collectivit és territoriales », Remald, série « thèmes
actuels », n° 93 ,2015,p:155.
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للجماعات الترابية على مجاالت أخرى ملمارسة السلطة التنظيمية ،57وفي مقدمتها تلك املرتبطة بتدبير
التنمية الترابية ،مثل تطبيق وثائق التعمير وممارسة الشرطة إلادارية الجماعية ،حيث تمارس السلطة
التنظيمية في هذين القطاعين بحرية قانونية واسعة .58
وإضافة إلى ذلك توجد مجاالت أخرى ملمارسة هذه السلطة كالتنظيم إلاداري الداخلي ،عبر سن
قوانين داخلية لتنظيم الهياكل املنتخبة وطريقة تسييرها،مثل تبني نظام التدبير باألهداف ووضع
ُ
منظومة لتتبع املشاريع والبرامج تحدد فيها ألاهداف املراد بلوغها ومؤشرات الفعالية املتعلقة بها،
ووضع دالئل للمساطر املتعلقة باألنشطة واملهام املتعلقة باألجهزة التنفيذية والتدبيرية ،59إضافة إلى
بعض القرارات ذات الطابع املالي كتحديد نسب بعض الجبايات املحلية ،إلى جانب إنشاء وتنظيم
واختيار الطرق املناسبة لتسيير املرافق العمومية املحلية ،60وهو ما يعني تعزيز الدور التقريري واملوقع
التنفيذي للجماعات الترابية.
ونشير بهذا الخصوص إلى أن السلطة التنفيذية املحلية ظلت عبر مختلف مراحل تطور نظام
الالمركزية باملغرب موزعة بين الهيئات املنتخبة وألاجهزة املعينة ،61التي استمرت في الاحتفاظ بدورها
التدخلي والتنفيذي إلى حين الشروع في إلاصالحات الدستورية والقانونية الجديدة ،حيث شكل دستور
 2144قطيعة مع النظام القانوني للسلطة التنفيذية املحلية ،من خالل تقوية السلطات التقريرية
للرئيس املنتخب وفي مقدمتها اتخاذ التدابير وإلاجراءات الكفيلة بتنفيذ مداوالت وقرارات املجالس
كإرادة لتكريس مبدأ التدبير الديموقراطي للجماعات الترابية.62
ُ
وتشكل صالحية تنفيذ مداوالت ومقررات املجالس املحلية إحدى مقومات التدبير الحر ،وتطبيقا
آخر من تطبيقاته على اعتبار أن نقل السلطة التنفيذية إلى رؤساء مجالس الجهات والعماالت أو
ألاقاليم بموجب الفصل  483من الدستورُ ،
سيقوي بالتأكيد من ممارسة التدبير الحر ويوسع
مجاالته ،مما يشكل إطارا لتدعيم مبدأ الشرعية والديموقراطية املحلية ،وهو ما يعني وضع حد للبس
الذي كان يطبع التنظيم الالمركزي عندما كان آلامر بالصرف هو الوالي والعامل على مستوى الجهات

.

 57املكي السراجي ":دراسة نقدية للسلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية" ،مرجع سابق ،ص.009/005 :
 58محمد اليعگوبي ":السلطة التنظيمية املحلية ،باملغرب :الفقرة الثانية من الفصل  082من الدستور"،مرجع سابق  ،ص.82 :
 59املادة  050من القانون التنظيمي رقم  002108املتعلق بالجماعات واملادة  087من القانون التنظيمي رقم  000108املتعلق بالجهات
واملادة  007من القانون التنظيمي رقم  000. 08املتعلق بالعماالت واألقاليم.
 60أحمد بوسيدي":األسس الدستورية للجماعات الترابية « ،مرجع سابق ،ص .029 :
.61محمد عنتري" :الجديد يف السلطة التنفيذية املحلية" ،م.م.ا.م.ت ،مواضيع الساعة ،عدد ،20سنة  ،0220ص .22 :
.6462Jawad Abibi :« les collectivités territoriales au Maroc a la lumière de la constitution de 2011 » ,op. cit p:
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والعماالت وألاقاليم ،63بحيث كان العامل بمركز الجهة يتمتع بصالحيات واسعة باعتباره املسؤول عن
تنفيذ قرارات املجلس الجهوي بل له الحرية في اتخاذ التدابير الالزمة للتنفيذ.64
وقد مثل الفصل  483منعطفا حقيقيا في إقرار ديموقراطية متقدمة لإلصالح الترابي ،ألن ألاجهزة
التنفيذية للمجالس املنتخبة ال يمكن أن تقوم بمجرد دور استشاري أو اقتراحي بل بأدوار فعلية وهي
املسؤولة عن تنفيذ قراراتها الخاصة بدل ممثل الدولة،65حيث أصبح الوالة والعمال غير مؤهلين
لتنفيذ مداوالت املجالس بما يفيد تعزيز الضمانات الدستورية لالستقالل املحلي.
ويمكن تفسير هذا التوجه الجديد بثالثة اعتبارات متداخلة ،أولها يتعلق بأجهزة تدبير مستقلة لها
كامل الصالحيات في التقرير والتنفيذ ،ويرتبط الاعتبار الثاني بطبيعة النظام الالمركزي الذي يفترض
عدم الفصل بين الجهاز التنفيذي والهيئة التداولية ،أما الاعتبار الثالث فيرجع إلى عملية إعادة توجيه
أدوار ووظائف الوالة والعمال من التدخل املباشر والوصائي نحو صالحيات مرتبطة باملراقبة
واملساعدة.66
وتنزيال ملقتضيات الفصل  412فقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تكريس هذه
السلطة بالتنصيص على عدة صالحيات تدبيرية وتنفيذية لصالح رؤساء مجالس الجهات والعماالت
وألاقاليم الذين ُم ِّنحت لهم مهمة تنفيذ قرارات هذه املجالس ،67فقد عمل القانون التنظيمي
للجماعات على تكريس وضعية رؤساء املجالس الجماعية الذين يمثلون السلطة التنفيذية
والتدبيرية،68باتخاذ جميع إلاجراءات الالزمة لتنفيذ امليزانية باعتبارهم آمرين بصرف النفقات وقبض
املداخيل ،وكذلك تنفيذ برامج العمل واملخططات واتخاذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم
وتعريفة الواجبات ومختلف الحقوق.69
ووفق هذه الرؤية ،يرتبط مبدأ التدبير الحر بتحصين عملية إسناد الاختصاصات للمجالس
.63محمد حيمود ":االستقالل املالي للجماعات الترابية بين مضامين دستور  0200وانتظارات التنزيل التشريعي " ،ضمن القانون الدستوري
للجماعات الترابية -دراسات مقارنة  ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ،0207 ،ص .00 :
 64السعدية بودريبلة ":يف مستجدات التنظيم اإلداري باملغرب ،اإلدارة املركزية والالمركزية يف إطار دستور  0200والقوانين التنظيمية
الخاصة بالجماعات الترابية"،مرزاق للطباعة ،مكناس  ،0200،ص.002 :
11-365David Melloni: « Les trois promesses de la nouvelle Constitution marocaine"», op. cit. p :7
66Mohammed El Yaâgoubi : « Les fondements constitutionnels de la décentralisation et de la régionalisation avancée »,in Amal
5.4 /1043Mecherfi (Dir) : « Le droit constitutionnel des collectivités territoriales », Imprimerie El Maarif Al Jadida-Rabat ,2015, p:
.67املكي السراجي ":دراسة نقدية للسلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية" ،مرجع سابق ،ص.050 :
 68املادة  98من القانون التنظيمي  002 .08املتعلق بالجماعات،جريدة رسمية عدد ، 0282بتاريخ  0شوال  02( 0820يوليوز )0207
69عبدالله شنفار":الفاعلون املحليون والسياسات العموميةاملحلية – دراسة يف القرار املحلي "،مطبوعات املعرفة،الطبعــة
األولى،مراكش،0207،ص .082:
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املنتخبة وإعطائها مضامين تنموية،بشكل يجعلها تستهدف تغيير الواقع املحلي وليس مجرد التسيير
اليومي إلاجرائي،من خالل تمتيعها بالوسائل املادية واملوارد املالية الضامنة لتجسيدها بشكل
مستقل ،70لكن في املقابل فقد أوردت النصوص القانونية بعض التقييدات على املبدأ وهو ما يلقي
على عاتق القضاء الدستوري وإلاداري مهمة حمايته.
املبحث الثاني :حدود التنزيل القانوني ملبدأ التدبير الحر والحاجة لتدخل القضاء
يعتبر الاعتراف الدستوري بمبدأ التدبير الحر قفزة نوعية في مسار تعزيز الاستقالل العضوي
والوظيفي للجماعات الترابية والارتقاء بأدوارها من مجرد التسيير إلاداري إلى تدبير التنمية ،غير أن
التنزيل القانوني للمبدأ لم يكن في املستوى املطلوب بحصره في بعض ألاخالقيات املرتبطة بمنظومة
الحكامة دون إقرار تدابير إلزامية تحميه من تدخل إلادارة في ظل استمرار بعض مظاهر الرقابة القبلية
تحت مسميات املساعدة واملواكبة (املطلب ألاول).
ومن أجل تفادي هذا الانزالق ُي َّ
عول على القضاء في صيانة هذا املبدأ وتوسيع تطبيقاته ،من
خالل تأطير منازعات الدولة مع الهيئات الالمركزية على غرار التجربة الفرنسية ،من خالل الدور الرائد
للمجلس الدستوري الذي ساهم في حماية حرية املجالس املنتخبة باستحضار روح الدستور (املطلب
الثاني).
املطلب ألاول :حدود التنزيل القانوني ملبدأ التدبير الحر
على الرغم من التأصيل الدستوري للتدبير الحر واعتباره كمبدأ مهم في إلادارة الترابية
والالمركزية ،71وإحاطته ببعض الشروط املرتبطة بتعزيز الديموقراطية التمثيلية على املستوى املحلي،
فإن هذا الاعتراف لم ُي َ
صاحب بالضمانات الالزمة في ظل وجود تقييدات تحد من إسهامه في تقوية
الاستقالل إلاداري واملالي للجماعات الترابية.
ونشيربهذا الخصوصإلى الحدود املوضوعية التي يمكن تقبلها انسجاما مع طبيعة التنظيم
إلاداري املغربي ومع مضمون الالمركزية إلادارية ،التي تعني منح بعض الاختصاصات تحت مراقبة
السلطة املركزية وليس تقرير ُ
الحكم مستقل،وهذا املعنى يشمل في حد ذاته قيدا على مبدأ التدبير
Ahmed Bouachik : « la régionalisation avancée dans la constitution marocaine de 2011 », Remald, série « thèmes actuels »,
.241n° 82 ,2013 ,p :

70

71إدريس جردان :تأمالتحواللحكامةوالتنميةالترابيةباملغرب(فيأفقتفعيلدستور  ،)0200الطبعةاألولى،مطبعةسبارطيل،طنجة ،0208 ،ص
.82 :
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الحر ،ألن ألامر ال يتعلق بتقرير سلطة الحكم املحلي لفائدة الوحدات الترابية ،بل يعني ببساطة
تمتيعها بهامش من الحرية في تدبير شؤونها املحلية في احترام تام للقوانين واملساطر الجارية ،أي أن
التدبير الحر يسري فقط على الصالحيات إلادارية وال يشمل باقي الاختصاصات التشريعية والسيادية
التي تظل مجال محفوظا للدولة.72
وحتى بالنسبةللنموذج الفرنس ي فقدأقر القضاء الدستوري وإلاداري هذا التصور ،بالتأكيد
علىأنمبدأ التدبير الحر يضمن للجماعات الترابية استقالالإداريا كبيرا لكنه ال يخول لها الحكم من
موقع ِّن ِّّد ٍيأو منافس للدولة أو ُمواز لها،كما اعتبر املجلس الدستوريالفرنسيأنه إذا كانت الجماعات
الترابية تتمتع بحق إدارة شؤونها بحرية ،فيجب أن يتم ذلك في ضوء الشروط املحددة من طرف
القانون.
إن دور التدبير الحر في تكريس الاستقالل املؤسساتي للهيئات الالمركزية ال يعني أبدا تمتيعها
بحرية التنظيم التي هي من اختصاص املشرع ،73وبتعبير بعض الفقهاء الفرنسيين فهو يعني حرية
التدبير وليس التدبير املتحرر من الدولة ،74ولذلك فعلى الجماعات الترابية أن ال تحتمي بمبدأ التدبير
الحر لتبرير تصرفاتها غير املشروعة أو إلقرار نوع من التنظيم الذاتي ،فاملشرع وحده صاحب
الاختصاص في وضع ألاطر القانونية والتنظيمية التي تحدد مجال وآليات عمل البنيات املحلية
انسجاما مع مبدأ الشرعية.
وإضافة إلى مبدأ الشرعية يشكل مبدأ الوحدة قيدا أساسيا على التدبير الحر ،حيث ربط
الدستور بشكل جدلي بين مبدأ السيادة ووحدة الدولة وبين الالمركزية الترابية ،75ففي إطار الدولة
املوحدة ال تتمتع الجماعات الترابية بحرية مطلقة ،فهي تخضع لرقابة الدولة ،والتي هي مقابل
منطقي لالمركزية ،وضابط من الضوابط املؤطرة ملبدأ التدبير الحر ،فهي تهدف إلى تحقيق التوازن
بين امتيازات الدولة والحريات املحلية والتوفيق بين املصالح الوطنية واملصالح املحلية.76
ويعني هذا التأطير املوضوعي غياب أية إمكانية لوضع قواعد معيارية ،فال مبدأ التدبير الحر وال
.5272Jawad Abibi :« les collectivités territoriales au Maroc a la lumière de la constitution de 2011 » ,op. cit. p :
Manon : « A la recherche de l'autonomie locale française. La libre administration des collectivités territoriales,
92un miroir aux alouettes ? Revue Générale des Collectivités Territoriales no 57-2015 - - p : 2
74Joye, Jean-François : « L’action économique territoriale : outils juridiques et logiques d’acteurs » Editions L'Harmattan,
,p :1592002.
75Najib Ba Mohammed:«Les enjeux constitutionnels et politiques de la d écentralisation territoriale à la lumière du nouveau
constitutionalisme marocain »,in Amal Mecherfi(Dir):«Le droit constitutionnel des collectivités territoriales»,op.cit,p :114
76أحمد بوسيدي":التدبيرالحرللجماعاتالترابية"،مرجع سابق ،ص . 022/028:

73Ghevontian
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التفريع يسمح بوجود سلطة تشريعية محلية ،تتدخل في مجال إلادارة املحلية عن طريق تحديد معايير
أو تدقيق شروط تطبيق قانون ،77فهي سلطة تابعة ومشتقة وال تعني أبدا سلطة تنظيمية أصلية
ُ
تؤهل الجماعات املحلية ألن تسن قواعد تأسيسية قد تهم مجاال لم يحدده املشرع ،أو سلطة من
شأنها تأسيس مجال لتنظيم محلي مواز ملجال القانون.78
إن الجماعات الترابية ُت ّ
سير شؤونها بكيفية ديموقراطية على أساس مبدأ التدبير الحر ،في إطار
ِّ
القوانين التي تصدر عن البرملان والقرارات التنظيمية لتنفيذها من قبل رئيس الحكومة ،وعليه فال
يمكن إذن للسلطة التنظيمية املحلية أن تحل محل السلطة التنظيمية املركزية في ميدان تنفيذ
القوانين ،مما يعني أن الجماعات الترابية ستمارس سلطة تنظيمية فرعية ،داخل حدودها الترابية
وفي النطاق الذي تحدده السلطة التشريعية ،وهو ألامر الذي يعني أنها تتسع وتضيق حسب تحديد
املشرع لها.79
وإذا كانت هذه القيود العامة ذات طابع موضوعي لكونها تنسجم مع طبيعة النظام الالمركزي
ضمن دولة موحدة ،فثمة تقييدات خاصة تتنافى مع مضمون التدبير الحر والرهانات املتوخاة منه،
كاستمرار بعض أشكال الوصاية إلادارية التي تتفاوت بين استمرار بعض مظاهر رقابة املالءمة
وتكريس التأشير املسبق على القرارات املالية وبين تعزيز أدوار املواكبة واملساعدة ،إلى جانب ضعف
تأطير السلطة التنظيمية املحلية.
إن التنزيل القانوني للتدبير الحر لم يكن في مستوى إلاقرار الدستوري ،فماورد بالقوانين
التنظيمية للجماعات الترابية ُيظهر أن املشرع لم يستطع أن يترجم عمليا اختصاص الجماعات
الترابية في ممارسة السلطة التنظيمية املنصوص عليها في الدستور،حيث إن هذه السلطة مرتهنة
بترسانة ثقيلة من النصوص التنظيمية ،وهو ما سيسهم في إضعاف املوقع التنفيذي للمجالس
املنتخبة.
ونشير على سبيل املثال ،إلى أن إسناد تنفيذ مقررات ومداوالت املجلس الجهويلرئيس مجلس
الجهة واتخاذ جميع التدابير الالزمة لذلك إضافة إلى اعتباره آمرا بالصرف ،يبقى مجرد إعالن مبدئي
ليس من شأنه أن يصمد أمام الاستثناءات الكثيرة التي تحد من مداه وتكاد تفرغه من أي محتوى،

.9077Jawad Abibi :« les collectivités territoriales au Maroc a la lumière de la constitution de 2011 » ,op. cit. p:
78بوجمعة بوعزاوي ":السلطة التنظيمية املحلية " ،مرجع سابق  ،ص.000 :
 79محمد اليعگوبي ":السلطة التنظيمية املحلية ،باملغرب:الفقرة الثانية من الفصل  082من الدستور"،مرجع سابق  ،ص 29 :و .87
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وذلك عبر إخضاع نفاذ جانب من قرارات الرئاسة ومقررات املجلس الجهوي وصالحياته التداولية
لتأشيرة السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ،حيث ُيالحظ مبالغة املشرع في التأسيس لسلطة تقديرية
واسعة وغير مبررة لفائدة ممثلي سلطة الرقابة ،الش يء الذي ال ينسجم قطعا مع مقتضيات التدبير
الحر.80
إن الوصاية املشددة القائمة على النمطية والتعقيد إلاجرائي والشكليات على مستوى املراقبة
املسبقة أو املواكبة للمقررات الصادرة عن املجالس لن تساهم عمليا في الحد من التجاوزات القانونية
والانحرافات املالية في وقت أكد الدستور على مبدأ التدبير الحر وهو ما يفرض إلغاء كل أشكال الوصاية
على عمل الجماعات الترابية بحيث إن أدوار إلادارة يجب أن تقتصر على الدعم واملساعدة كما هو
منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل  417من دستور .812144
إن القراءة املتأنية للقوانين التنظيمية املتصلة بمختلف الجماعات الترابية ُيستخلص منها أنها
جاءت بمحتويات ومضامين ذات صيغ فضفاضة وعامة تجعل من الصعوبة تحديد الغاية وألاهداف
املسطرة بالنسبة لكل وحدة ترابية،فاالعتقاد قد ينصرف إلى تأويالت أن لكل جماعة ترابية وسائل
وآليات تدخل بالحدود في كل املجاالت،وهو ما سيؤدي إلى تنازع الاختصاصات،والى تعدد املتدخلين في
تنفيذ املشاريع وألاوراش،وسينعكس سلبا على التنزيل الفعلي ملبدأ التدبير الحر.82
ونشير بهذا الخصوص إلى غياب أي تعريف للتفريع في املتن الدستوري والقوانين التنظيمية،
فالفصل  411املذكور ال يمكن تأويله بإعطاء الاختصاص للجماعة العمومية التي يكون تدخلها أفضل،
ففي هذه الحالة وبالنظر للوسائل املتاحة للجماعات الترابية فإن الدولة هياملؤهلةللتدخل في كل
املجاالت ،وإذا كانت القوانين التنظيمية قد حددت الئحة باالختصاصات الخاصة بالجماعات الترابية
فإنها نصت على أن هذه الاختصاصات ال يمكن أن تمارس إال في حدود وسائلها ،وبالتالي يمكن للدولة
أن توقف تدخل أية جماعة ترابية إذا اعتبرت أنه يتجاوز إمكانياتها.83

80عبدالعليعدنان ":مقاربدستوريةلحدودومضمونمبدأالتدبيرالحر :
الجهةنموذجا"،املجلةاملغربيةللقانوناإلداريوالعلوماإلداريةعددمزدوج  0و، 2السنةالثانية ،0205ص .078/072:
 81محمديحيا " :مبدأالتدبيرالحرللجماعاتالترابيةبينالتفسيرينالضيقوالواسعفيالقانونينالدستوريواإلدارياملغربيين"،املجلة املغربية
لإلدارة املحلية والتنمية،عدد ، 022مارس -أبريل،0205،ص.82:
 82محمد يحيا " :مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع "،املرجع السابق ،ص.82 :
Zanane : « Le contrôle administratif des collectivités territoriale », in Amal Mecherfi: « Le droit constitutionnel
.099des collectivités territoriales », op.cit,p :

83Abderrahmane
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وسيشكل توسيع الرقابة إلادارية قيدا حقيقيا أمام امتداد حجم ونطاق التدبير الحر للجماعات
الترابية ،84وخاصة في املجال املالي ،فالتأمل في مجاالت التأشير املسبق يتضح أنها تشمل أهم
املقررات الجماعية وخصوصا منها ذات الطابع املالي أو التدبيري ،فقد حرصت سلطة الوصاية أن
تكون لها الكلمة الفصل في كل ما يرتبط بالتدبير املالي للجماعة ،كما أن السياسة التدبيرية لهذه
ألاخيرة تظل في حاجة ملباركة إلادارة ،وهوما يفهم من ضرورة التأشير على املقررات املتعلقة بإحداث
املرافق العمومية الجماعية وتحديد طرق تدبيرها ،85ووثيقة امليزانية التي ال يمكن تنفيذها إال بعد أن
تتم املصادقة عليها ،مرورا بالقرار الجبائي الخاضع للمصادقة القبلية قبل تنفيذه .86
ورغم تغييب الوصاية من النصوص القانونية كمفهوم ،لكنها مستمرة بشدة من خالل مراقبة
املالءمة مما يعني أن الدولة تستمر في اعتبار الجماعات الترابية قاصرة عن التكفل بشؤونها الخاصة،
وهو ما يعني إفراغ مبدأ التدبير الحر من محتواه الحقيقي ،87وحتى مقتض ى املساعدة على تنفيذ البرامج
التنموية الوارد في الفصل  417من الدستور يمنح وضعية جديدة لرجال السلطة قد تهدد التدبير
الحر ،فمساعدتهم لرؤساء الجهات وباقي الجماعات الترابية في تنفيذ املشاريع التنموية ينطوي على
ممارسة رقابة إدارية مباشرة تحت اسم املساعدة ،88مما يقتض ي تحديد مدلول هذه املساعدة
ومحدداتها ،ومستويات تمفصلها مع ألادوار التدخلية والرقابية للدولة وملمثليها ،بل ولضمانات عدم
تحولها إلى وصاية مقنعة وتكريسها لرقابة تقنية.
املطلب الثاني:حماية مبدأ التدبير الحر بين القانون والقضاء
إن التجسيد الفعلي ملبدأ التدبير الحر ال يتوقف على مجرد الاعتراف الدستوري وإلاقرار
التنظيمي ،بل يحتاج إلى تحصينه بضمانات عملية وقضائية في أفق بلورة آليات توجيهية تصون
حدود ومجاالت ندخل الجماعات الترابية في وجه مختلفمحاوالت تدخل السلطة املركزية على
املستويات التشريعية وإلادارية.
 84أحمدأجعون " :مضمونونطاقالتدبيرالحرللجماعاتالترابية"  ،ضمن "القانونالدستوريللجماعاتالترابية -دراساتمقارنة ،"-مرجع سابق  ،ص :

.89
 85عبد الرحمان حداد ":الوصاية يف مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات" ،املجلة املغربية للسياسات العمومية  ،العدد  ، 00صيف
، 0207ص025:
 86محمد يحيا " :مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع يف القانونين الدستوري واإلدارياملغربيين"،مرجع
سابق ،ص20:
Zanane Le contrôle administratif des collectivités territoriale », in Amal Mecherfi : « Le droit constitutionnel des
. 213collectivités territoriales », op.cit,p :

87Abderrahmane

.0188Tarik Zaïr : « Le principe de libre administration des collectivités territoriales », op. cit. p :
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ُوي َ
عتبر التنصيص الدستوري من خالل الفصل  412على تحديد مقتضيات التدبير الحر بموجب
القوانين التنظيمية املتعلقة بمبادئ وقواعد نظام الجماعات الترابية حماية دستورية مهمة،لكون
القوانين التنظيمية تخضع إجباريا وبشكل مسبق لنظر القضاء الدستوري بموجب الفصل  482من
الدستور ،الذي ينص على أنه تحال علىاملحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار ألامر
بتنفيذها ،مما سيغني ال محالة املبدأ ويضمن عدم حصره في مقتضيات تقنية ِّصرفة.
وفي تحليل املوقف من إلاحالة الدستورية على دور التشريع في تفصيل وتقنين التدبير الحر بدل
تعريفه وضبطه من داخل املتن الدستورينميزبين موقفين،أولهما يعتبر ذلك ضمانة قانونية مهمة من
عدة زوايا ،أوال لتوسيع مجال التشريع في القضايا الترابية وجعلها من اختصاص املنتخبين بشكل
ينسجم مع املنهجية الديموقراطية ،وثانيا ملا يعرفه النص الدستوري من جمود عكس مرونة القانون
وقابليته الدائمة للتعديل.
إن هذه القاعدة تعتبر ضمانة أساسية للجماعات الترابية ،باعتبار أن القانون هو الوحيد الذي
يمكن له أن يقرر في أسس وتطبيقات مبدأ التدبير الحر ،وهو ما يعني استبعاد أي تدخل للحكومة في
هذا املجال عن طريق النصوص التنظيمية املستقلة ،وبالتالي استبعاد أي تجاوز أو شطط محتمل من
طرف الحكومة للمساس بهذا املبدأ.89
أما املوقف الثاني فيعتبر عدم تفصيل الدستور في مقتضيات التدبير الحر إضعافا له وتقليال من
قيمته الدستورية التي ارتبطت بلحظة إصالحيةسرعان ما َخفتتُ ،
ليحل محلها دور غير محايد
ِّل ِّبيروقراطيي التشريع في ظل مناخ سياس ي تغلب عليه نوازع هيمنة إلادارة املركزية،ألامر الذي قد يقلل
منقيمته القانونية بالنظر إلىأن السلطة التشريعية هي من ستتكفل بتعريفه وتأطير حدوده ومجاالته.90

غير أنه يمكن التقليل من هذا التوجس ،من منطلق وجود رقابة قضائية على تجسيد املبدأ من
خالل دور الرقابة الدستورية ،إذ إن سلطة املشرع في هذا إلاطار خاضعة لرقابة القاض ي الدستوري،
من خالل خضوع القوانين التنظيمية للرقابة الوجوبية للمحكمة الدستورية ،حيث ستكون هذه
الرقابة مناسبة هامة لتقدير مضمون ونطاق هذا املبدأ ومدى التزام املشرع به  ،91رغم أن غياب تعريف

 89عبد الخالق عالوي":مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب يف ضوء دستور ،" 0200مرجع سابق،ص.078 :
Zaïr : « Le principe de libre administration des collectivités territoriales », op.cit.p: 9
91أحمد أجعون " :مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية" ،مرجع سابق  ،ص .88 :

90Tarik
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دستوري للمبدأ صعب من الحماية القضائية ومن مهمة القاض ي الدستوري.92
إن مبدأ التدبير الحر مضمون من قبل القانون الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية ،التي
عليها ضرورة احترامه وأخذه بعين الاعتبار عند أي تشريع تعتزم القيام به بخصوص الجماعات الترابية،
فاملشرع ُم َّ
وجه بمبدأ التدبير الحر ،وبالتالي فسلطته مقيدة وليست مطلقة ،بحيث ال يمكنه أن يضع
قوانين تقلص من هامش حرية الجماعات الترابية في اتخاذ قراراتها.93
ويتحمل القاض ي الدستوري مسؤولية كبرى في حماية الجماعات الترابية ،فالقوانين التنظيمية
تخضع لرأيه وتقديره ،ولذلك يجب أن يرسم حدودا أساسية ملبدأ التدبير الحر وباقي املبادئ
الدستورية ،عبر حفظ الحريات املحلية ورفض تقديرات املشرع فيما يخص تأطير حريات الجماعات
الترابية حسب معايير املصلحة العامة ،كلما كانت غير متناسبة أو مخالفة للمبادئ الدستورية بشكل
يهدد مبدأ التدبير الحر املحلي.94
ونشير في هذا السياق إلى دور الاجتهاد القضائي في بلورة قواعد معيارية ُم ّ
وجهة على غرار ما راكمته
ِّ
التجربة الفرنسية في هذا املجال ،فرغم أن املشرع بموجب الفصل  81من الدستور هو من له صالحية
تحديد مبادئ وشروط تطبيق مبدأ التدبير الحر ،فإن الفضل في تحصينه وإحاطته بالضمانات الالزمة
يعود للمجلس الدستوري،95الذي ساهم بفعالية في حماية هذا املبدأ وفي تحصين مقومات الاستقالل
إلاداري واملالي للجماعات الترابية في مواجهة تدخل الدولة ،عبر عدة اجتهادات ساهمت في تأكيد وتطوير
مبدأ التدبير الحر املحلي ،96وفي املصالحة بينه وبين باقي املبادئ الدستورية كاملساواة والتضامن أو
املبادئ ذات القيمة الدستورية مثل املوازنة والتناسب.97
لقد تعامل القاض ي الدستوري الفرنس ي مع مبدأ التدبير الحر كحق أساس ي في عالقته بباقي
الحقوق ألاساسية ،وبالتالي فقد حمى الجماعات الترابية آالف املرات ضد تدخالت الدولة ،98باعتباره
معيارا محددا لقبول أو رفض أي إجراء أو تدبير أو نص قد يمس من قريب أو من بعيد حرية تدخل
92Michel

Verpeaux:«La notion de libre administration des collectivités territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle", in
,institut de la décentralisation :diagnostic-analyse-propositions » , L’Harmattan , ""la gestion locale face à l'insécurité juridique
.10Paris ,1997,p:
93أحمد بوسيدي":التدبيرالحرللجماعاتالترابية"،مرجع سابق ،ص . 028:
94Mohammed

Boujida : « Quelques éléments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivit és
. 1territoriales marocaines », in Amal Mecherfi (Dir) : « Le droit constitutionnel des collectivités territoriales ", op.cit.p: 18
295Dominique Rousseau : « Droit du contentieux constitutionnel », 7ème édition, Edition Delta, Paris ,2006 : p 24
96Dominique Rousseau , Droit du contentieux constitutionnel » ,op. cit. p : 241
97Vanessa Barbé, « La péréquation, principe constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel 2010/1 (n° 81), p. 19.
98Mohammed Boujida: « Quelques éléments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivit és
.1territoriales marocaines», op.cit.p: 18
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الجماعات الترابية أو يحول دون قيامها باالختصاصات املسندة إليها ،ومن بين مجاالت التدخل التي
خصها املجلس الدستوري بعناية خاصة نذكر تدبير املوارد البشرية والحرية التعاقدية والتنظيم
الداخلي وطبيعة الاختصاصات ومدى تناسبها مع املوارد املالية.99
ونشير في البداية إلى الارتباط الفعلي ملبدأ التدبير الحر بممارسة أدوار حقيقية ذات طابع
تنفيذي،ويقود هذا الربط إلى التأكيد على أنه ال يمكن الاعتداد بوجود نظام المركزي فعلي بمجرد
ممارسة املهام إلادارية الروتينية وكأنها هيئات لتصريف ألاعمال ،فيما تبقى القرارات الكبرى التي
تحسم في الحياة املحلية من اختصاص إدارات الدولة وممثليها الترابيين سواء بموجب القانون أو
التفويض أو الرقابة أو املمارسة العملية ،وهو ما ذهب إليه املجلس الدستوري بفرنسا في قراره الصادر
في 3غشت  4937بمناسبة نظره في مدى دستورية قانون تطوير منطقة "كاليدونيا الجديدة
" Nouvelle-Calédonieمؤكدا على ضرورة ربط مبدأ التدبير الحر بممارسة مهام فعلية ،وأن املجالس
املنتخبة يجب أن تتمتع باختصاصات تقريرية واضحة ،أما إذا كانت املجالس ال تتوفر سوى على
اختصاصات استشارية فال يمكن في هذه الحالة الحديث عن أي مظهر من مظاهر التدبير الحر ،100وهو
ما أكدته قرارات وأحكام قضائية أخرى صادرة عن نفس املجلس.
وفيما يتعلق بحرية املجالس املنتخبة في تدبير املوارد البشرية املحلية ،فقد رفض املجلس
الدستوري مشروع قانون الوظيفة العمومية الترابية،لتعارضه مع مبدأ التدبير الحر في قراره الصادر
بتاريخ  21يناير  ،4931معتبرا أن تجسيد هذا املبدأ يعني أن تدبير املسار املنهي ملوظفي الجماعات يتم
من طرف مجالسها التي تملك حرية واسعة في التعيين والفصل والترقية.101
كما كفل املجلس الدستوري الفرنس ي تأمين الحرية التعاقدية للجماعات الترابية ،مؤكدا أن
الشروط املتعلقة بإبرام العقود مع بعض أشخاص القانون العام والقانون الخاص ،كما هو الشأن في
التدبير املفوض يجب أن يفيد الجماعات الترابية في تقوية حريتها التعاقدية ،وحتى موقع الصدارة
الوصائي في العالقة بين الهيئات الالمركزية ،حيث
املمنوح لبعض الهيئات ال يجب أن يكرس املنطق ِّ
إن أشكال التعاون بين الجماعات الترابية ال يجب أن تقود في كل ألاحوال إلى وصاية جماعات على
أخرى ،ونشير هنا إلى قرار املجلس الدستوري باعتبار أن املوقع القيادي ملؤسسات التعاون بين

039p :99JOYE, Jean-François : « L'action économique territoriale : outils juridiques et logiques d’acteurs », op.cit..
Verpeaux : « La notion de libre administration des collectivités territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle »,
op.cit.p :43.
101Idem .p :51.
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ُ ّ
خول لها الوصاية على الجماعات
الجماعات أو نقابة مختلطة في إعداد مخططات التناسق الترابي ال ي ِّ
التي تنضوي تحت لوائها تحت مبرر التنسيق.102
وفيما يتعلق بضبط العالقة املالية بين الدولة والجماعات الترابية ،فإن تنصيص الدستور
الفرنس ي على ضرورة توفير املوارد الضرورية ملمارسة الاختصاصات املحولة،لم يمنع من تعرض
ضمانات الاستقالل املالي املحلي للتهديد املستمر من طرف املشرع والسلطة التنظيمية ،بمنح العمداء
مهام جديدة بدون توفير املوارد الالزمة لتمويلها ،ووفقا ملبدأ التدبير الحر يمكن للجماعات الترابية
تقديم طعن في شأن عدم دستورية أية قوانين أو قرارات إدارية ال تحترم هذا املقتض ى.103
إن القيمة الدستورية ملبدأ التدبير الحر تحصنه من أي تحجيم قانوني ،فهو يندرج ضمن الحقوق
والحريات ألاساسية املضمونة من طرف الدستور ،104ولذلك يمكن الدفع بعدم دستورية أي قانون
قد يهدد أو يمس بالتدبير الحر للجماعات الترابية ،وفقاللفصل  488من الدستور املغربي الذي ينص
على أنه تختص املحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ،أثير أثناء النظر
في قضية ،وذلك إذا دفع أحد ألاطراف بأن القانون ،الذي سيطبق في النزاع ،يمس بالحقوق وبالحريات
التي يضمنها الدستور ،على أساس إصدار قانون تنظيمي ُيحدد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل،
في انتظار تفعيل هذا القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين لتوضيح وإغناء هذه إلاشكالية
.105
إن نطاق ومدى التدبير الحر بقدر ما يرتبط بإرادة املشرع بقدر ما يتوقف على موقف القاض ي
الدستوري ،توسيعا أو تضييقا ،106لكن املجلس الدستوري املغربي في صيغته السابقة صادق على عدة
مقتضيات مناقضة ملبدأ التدبير الحر املضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،107ألامر الذي
يفترض دورا أكبر للمحكمة الدستورية في تحصين هذا املبدأ الذي يشكل النواة الصلبة للتنظيم
الالمركزي ،ولذلك يعول على التأويل الديموقراطي ملبدأ التدبير الحر من طرف القاض ي الدستوري

102Michel

Verpeaux : « les principes constitutionnels », IN sylvie caudal et François rob ( Dir) : « les relations entre collectivités
territoriales », Editions l'harmattan 2005,p :67
» 103Thomas Rouveyran Et Ghislain Foucault : « transferts de compétences et de missions : le droit a compensation financi ère
,la gazette , 12 ,octobre, 2009 ,p :58 .
104Mohammed Boujida: « Quelques éléments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivit és
. 91territoriales marocaines», op.cit.p: 1
.11105Jawad Abibi :« les collectivités territoriales au Maroc a la lumière de la constitution de 2011 » ,op. cit. p :
 106أحمد أجعون " :مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية"  ،مرجع سابق  ،ص .88 :
Boujida : « Quelques éléments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivit és
territoriales marocaines », op.cit.p :186.

107Mohammed
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للمساهمة في خلق توازنات جديدة تعزز من استقاللية الجماعات الترابية.108

خاتمة
لقد أفضت إلاصالحات الدستورية والقانونية إلى التأكيد على ضرورة دمقرطة التدبير الترابي،
بالتنصيص على عدة مبادئ تضمن توسيع مجاالت تدخل الجماعات الترابية ،حيث يبدو جليا من املتن
الدستوري الربط الجدلي بين التنظيم الترابي والتدبير الحر ،واعتبار هذا ألاخير مبدأ توجيهيا في تأطير
العالقة بين الوحدات املحلية والسلطة املركزية وممثليها الترابيين ،بناء على التفريع واملساعدة
والتضامن واملراقبة ،وفيما بين مستويات التدبير املحلي وفق مقتضيات التعاون والتعاضد والصدارة
وعدم وصاية جماعة على أخرى ،ألامر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند التنزيل القانوني والاجتهاد
القضائي الدستوري.
ومن النتائج القانونية املترتبة عن إقرار التدبير الحر وجود اختصاصات فعلية محمية بموجب
الدستور والقوانين ،ألن مفهوم الشؤون الخاصة يقتض ي وجود مهام أصيلة ال يمكن للدولة أو ممثليها
املحليين ممارستها أو املساهمة في ممارستها بشكل مباشر ،بما يكفل ضمان حد أدنى من الاختصاصات
الذاتية للجماعات الترابية ،تمارسها بشكل أصلي ومستقل عن الدولة ،مع ممارسة الاختصاصات
املنقولة أو الاستشارية وفق معايير موضوعية كالتمايز والتدرج.
ويترتب عن تأصيل التدبير الحر العديد من آلاثار القانونية التي تخص إقدار الجماعات الترابية
على املمارسة الفعلية الختصاصاتها القانونية ،وملخرجات هياكلها ،من خالل تقوية املوقع التنفيذي
لرؤساء املجالس املنتخبة ،بمنحهم السلطة التنظيمية املحلية التي ترتبط بتجسيد الاختصاصات
التي أقرتها النصوص الدستورية والقانونية والسلطة التنفيذية املحلية بتولي مسؤولية تنفيذ
املقررات التي تتخذها املجالس التداولية.
غير أن التنزيل القانوني ،وإن كان قد أقر بعض آلاليات الداعمة لعمل الجماعات الترابية ،فإنه لم
يعكس الرهانات الدستورية املتوخاة من إقرار مبدأ التدبير الحر ،حيث تم ربطه بإجراءات شكلية ،في
ظل تكريس الرقابة إلادارية املسبقة لإلدارة على أهم املقررات التي تتخذها املجالس املحلية ،وخاصة
Manon : « A la recherche de l'autonomie locale française. La libre administration des collectivités territoriales,
244un miroir aux alouettes ? », op.cit.p:

108Ghevontian

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

48

فيما يتعلق بامليزانية والتنمية والاستثمار التي تشكل العصب ألاساس ي لعمل املستويات الالمركزية.
وبحكم التأطير التشريعي ملقتضيات التدبير الحر بموجب قانون تنظيمي ،وبالنظر للدور املتعاظم
للقضاء الدستوري باملغرب في صيانة الحقوق والحريات ألاساسيةُ ،ير َاهن على املحكمة الدستورية في
صيغتها الجديدة أن تعمل على حماية هذا املبدأ بالوقوف في وجه كل التشريعات والتدابير التي من
شأنها الحد من حرية تدخل الجماعات الترابية ،على غرار ما راكمه املجلس الدستوري الفرنس ي من
اجتهادات قضائية حفظت أهم مقومات الاستقالل إلاداري واملالي املحلي في املجاالت الحيوية للتدبير
الترابي ،كامليزانية واملالية املحلية وتدبير املوارد البشرية وحرية التعاقد وتأطير حدود الرقابة إلادارية
ُ ّ
مكن من تجاوز مختلف أشكال
وأنماط وصيغ التعاضد والتعاون بين املجالس املحلية املنتخبة ،بما ي ِّ
الوصاية على املستوى العمودي في عالقة الدولة بالجماعات الترابية وعلى املستوى ألافقي ببناء عالقة
متوازنة ومتكافئة بين الوحدات الالمركزية وبنيات الالتمركز إلاداري.
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تفعيل "مبدأ التمكين" املرأة املغربية :
املكتسبات الدستورية واكراهات الواقع
"Empowerment Principle" Moroccan Women
Constitutional gains and realities
إعداد  :لطيفة الصقر
باحثة في القانون العام الداخلي والتحوالت املؤسساتية
كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس
ملخص املقال بالعربية
استأثرت قضية املرأة بأهمية قصوى ،الرتباطها بإشكاالت تشغل في عمقها حيزا كبيرا من النقاش
العمومي ،و" تمكين املرأة " من املصطلحات التي تم تداولها في كثير من املحافل الدولية املتعلقة
بالحركات النسائية ،بالنظر إلى أهمية وأدوار النساء في املشروع املجتمعي ألي دولة ،وتفعيال اللتزامها
داخل املنتظم الدولي باحترام الحريات والحقوق ألاساسية.
هذا املصطلح أثار نقاشا كبيرا بين مختلف مكونات املجتمعات الوطنية ،خصوصا في ارتباطه
باملذاهب الفقهية ،غير أنه تجسد على أرض الواقع في الدول املتقدمة والنامية على حد سواء في منتصف
القرن العشرين ،بفعل بروز حركات نسائية تطالب بتفعيل الحقوق املدنية والاقتصادية والاجتماعية،
بل الحقوق السياسية والثقافية والبيئية ،ذلك أن الديمقراطية الحقيقية تفرض مشاركة النساء
والرجال في التدبير العمومي وفي إثارة النقاش حول السياسات العمومية.
Abstract
The women issues accounted one of the most important cases, due to the linking of it
with problematic that concern a large part of the general debate, “the women empowerment
“is one of the most useful terminological in many international events women's movements,
considering of the importance and the women role in the community projects of any State and
the implementation of its commitment within the international community Respect for
fundamental freedoms and rights.
This term provoked great discussions, among the different components of national
society, especially that the term has a relation with the doctrines. But , it amounted in reality
they both developed and developing countries alike ,in the middle of the 20th century due to
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the emergence of women movements demanding the activation of civil, economic and social
rights, Since true democracy imposes the participation of women and men in public
administration and in stimulating debate on public policies.
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مقدم ـ ـ ــة
مازالت قضية املرأة تستأثر بأهمية قصوى خصوصا في ارتباطها بإشكاالت تشغل في عمقها حيزا
كبيرا من النقاش املجتمعي وعلى جميع ألاصعدة ،اقتصادية كانت ،أو اجتماعية أو سياسية ،وهذا ما
يزيد من وقع التدافع داخل النقاش العمومي.
إن " تمكين املرأة " من املصطلحات التي تم تداولها في كثير من املحافل الدولية ،وقد انتقل
هذا املصطلح إلى أدبيات وخطابات الساسة واملحللين ،إضافة إلى الحركات النسائية في بالدنا "،فالتمكين
" ،هو الترجمة العربية الشائعة ملفهوم " ،"Empowermentأحد املفاهيم املستحدثة التي تم تداولها
وتوظيفها بكثرة في عدد من املجاالت والحقول املعرفية .وقد وقع اختيار ألامم املتحدة على هذا املفهوم
ليشكل حجر الزاوية في منظومتها التنموية التي تبنتها في الربع ألاخير من القرن الفائت التي استهدفت دمج
النساء والفئات املهمشة في عملية التنمية ،ومنذ ذلك الحين جرت محاوالت ملأسسة املفهوم وتحويله
إجرائيا إلى عدد من البرامج التنموية  ،وهو ما أدى إلى انتشار املفهوم عامليا على صعيد واسع .كما أثار
هذا املصطلح الكثير من الجدل ،حيث تمت ترجمته في الوثائق الرسمية لألمم املتحدة بشكل غير دقيق،
فمصطلح "  " Empowerment Womenترجم إلى " تمكين املرأة " ،وهي ترجمة خاطئة ،تؤدي إلى
تغيير املعنى واملضمون ،وتوجيه الفهم باتجاه مختلف تماما.
وفي سياق توضيح مصطلح " تمكين املرأة " ،يمكن القول بأنها مستمدة من ثقافة " الجندر "،
وبالرجوع إلى تعريف "آن أوكلي" أستاذة ألانتروبولوجيا ،في كتابها " الجنس والنوع واملجتمع " ،والتي
أدخلت هذا املصطلح إلى علم الاجتماع سنجد بأنها توضح الاختالف املوجود بين كلمة "نوع الجنس" التي
ترمز إلى التقسيم البيولوجي ،وعبارة " الجندر " التي تأخذ بعين الاعتبار التقسيمات املوازية وغير املتكافئة
اجتماعيا للذكورة وألانوثة ،كما قد نجد أن كلتا الكلمتين مقابلة لألخرى ،وهذه الصورة قد تكون حاملة
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لرؤية ثنائية للعالم.
كما أن مفهوم "الجندر" يركز على ألادوار الاجتماعية التي هي جزء من النظرة الوظيفية البنائية
التي تستبعد مفاهيم القوة والصراع في تفسيرها للظواهر ،ويرجع إطار النوع الاجتماعي قضية املرأة ،إلى
الاختالل في ميزان القوة والنفوذ بين الجنسين ،وينادي بإعادة توزيع القوة بينهما من خالل مراجعة توزيع
ألادوار والفرص ،فالجندر يعني تكامل ألادوار وليس انتقاصها ،كما يعني إلغاء كل أشكال التمييز ضد
املرأة ،فهو يعبر عن مختلف ألادوار والحقوق والواجبات لكل من الرجال والنساء في املجتمع والعالقات
بينهم والطرق التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم التي تحكمها عوامل اقتصادية واجتماعية
وثقافية وسياسية وبيئية مختلفة ،وتأثير هذه العالقة على مكانة املرأة والرجل في املجتمع .كما أن إدماج
 -109ملريني جميلة ،مقاربة النوع والظاهرة اإلجرامية ،أية عالقة ؟ ،بحث لنيل دبلوم املاستر يف العدالة الجنائية والعلوم
الجنائية ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،ظهر مهراز فاس (-0202
 ،)0200ص.0-0 :
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مقاربة النوع الاجتماعي تقوم على أساس تقييم مدى إشراك كل من النساء والرجال في كل عمل تخطيطي
يشمل التشريع واملساطر أو البرامج في جميع امليادين وعلى كافة املستويات.
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في أهمية املوضوع :
يعتبر موضوع " تمكين املرأة " ذو مكانة بالغة بين موضوعات النقاش العمومي ،حيث تتجلى
ألاهمية القصوى "ملبدأ تمكين املرأة " كمؤشر لقياس التطور الديمقراطي داخل أي بلد ،سواء من حيث
النقاش لآلراء املورثة داخل املجتمع ،أو كذلك من زاوية فحص مدى تماش ي القواعد القانونية مع ما
يطرأ من تغيرات في الواقع املعاش للمرأة ،كما أن تمكين املرأة يتجاوز املؤشرات إلى مستوى النص
القانوني ،ذلك أن الشريعة إلاسالمية حريصة على تمتع املرأة ،كما هو الشأن بالنسبة للرجل بجميع
الحقوق إلاقتصادية وإلاجتماعية  ،....في إطار إحترام مبدأ املساواة ،مع ما يلزم من كون الرجال قوامون
على النساء ،كما أن املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان ،سواء تعلق ألامر باإلعالن العالمي لحقوق
إلانسان أو بعض التشريعات الوطنية ،أشارت إلى مفهوم التمكين بمعان مختلفة وفي مجاالت عدة ،حتى
امتد مفهوم التمكين إلى اعتباره عملية سياسية مرتبطة بالعدالة الاجتماعية للفئة املهمشة111.
إشكالية املوضوع:
إذا كانت أهمية التمكين بالنسبة للمرأة واضحة في جل التشريعات ،فاإلختالف في تحديد املفهوم
يبرز من خالل التناقض في تحديد املضمون ،لهذا يصعب تحديد غايات التمكين إلى حد يمكن معه
البوح ،إلى أي مدى يمكن القول بتفعيل مبدأ التمكين للمرأة ؟
فرضيات الدراسة:
النقاش بين ما هو وضعي وما هو سماوي من هللا سبحانه وتعالى ،إن كان محسوما نظريا وواقعيا،
إيمانا منا بكون إلانسان مسيرا وليس مخيرا ،فالنقاش العلمي يثير تساؤالت عدة ،نعتبرها فرضيات ملحاولة
إلاجابة على موضوع إلاشكالية ،وعليه :
 هل من إطار قانوني واليات دستورية لتفعيل " مبدأ التمكين " على أرض الواقع باملغرب ؟ كيف استطاعت املرأة املغربية تحقيق مكتسبات في ظل تفعيل "مبدأ التمكين" ؟ -110ملريني جميلة ،مرجع سابق ،ص.8-2 :
 -111زيارة املوقع االلكتروني ، www.lahaonline.com :بتاريخ  20يناير  0209ىلع الساعة .8h
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 ما هي الصعوبات التي ﻻ زالت تواجهها وتحد من تفعيل " مبدأ التمكين " ،وما هي السبل الكفيلةلتجاوزها ؟
خطة البحث:
يكتس ي موضوع تمكين املرأة راهنيته في الوقت الحاضر ،ذلك أن املجتمعات املعاصرة تعرف
اليوم تغيرات عدة ،إلى حد يمكن معه القول أنها تعرف نوعا من التناقضات وعدم إلاستقرار في الخطاب
الواحد ،لهذا إرتأيت معالجة تمكين املرأة من خالل ألاسس الدستورية واملكتسبات في املبحث ألاول،
ومقاربة املعيقا ت التي تحد من تمتع املرأة بالتمكين السياس ي ،الاقتصادي والاجتماعي ومناقشة سبل
تجاوزها في املبحث ثاني ،مع إلاستعانة ببعض املراجع على نذرتها في قلة الكتابات املتعلقة بالتمكين في
مجال املرأة ،ذلك أن معظم الكتابات تتحدث عن املرأة في إطار من التضييق أو إلانجاز الخارق ،بعيدا
عن مشاركتها الرجل في جل املجاالت منذ بداية البشرية.
املبحث ألاول :مبدأ التمكين للمرأة املغربية :ألاسس الدستورية واملكتسبات
نظرا لكون املغرب من الدول السباقة إلى ألاخذ بمقاربة النوع الاجتماعي وإدماجها في تشريعاته
الوطنية ،فقد سجل انخراطه الفعلي في مسيرة العدالة الانتقالية ،وكسب رهان تحقيق إلانصاف
واملساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات من خالل الخطب امللكية السامية في مختلف الحقب
واملناسبات ،ففي الخطاب امللكي لجاللة امللك املغفور له محمد الخامس يوم  47أكتوبر ،4971
بمناسبة تكليف لجنة لتدوين مدونة ألاحوال الشخصية ،جاء فيه " :لعل أكبر وسيلة لجعل مجتمعنا
املغربي سعيدا هو إقامة شريعة العدل بين أفراده وضمان حقوقهم وصيانة حرياتهم ،"...نفس النهج
سار على خطاه صاحب الجاللة املغفور له امللك الحسن الثاني يوم فاتح ماي  ،4998بمناسبة استقبال
ممثالت الهيئات النسوية  " :ربما ذهبنا شيئا ما أبعد مما طلبتن ،ألننا أردنا أن نظهر أن هناك مساواة
بين املرأة والرجل ،بالطبع من الناحية الفيزيولوجية والبشرية هناك فرق شاسع بين املرأة والرجل،
ولكن من الناحية القانونية والحقوقية والفكرية ما أتى بهذا نبي وﻻ رسول وﻻ بحوث علمية أو
طبية ،فاملرأة مثلها مثل الرجل في التفكير والتدبير وفي تحمل املسؤولية " ،هذا وقد عبر عن ذلك
جاللة امللك محمد السادس في تقديره للمرأة املغربية ،من خالل الخطاب امللكي بمناسبة ثورة امللك
والشعب بتاريخ  21غشت  " ،2118وقد ارتأينا أن يكون أفضل تعبير عن الوفاء لروح ثورة امللك
والشعب في عيدها الذهبي ،وخير منطلق ملواصلتها ،تجسيد إرادتنا الراسخة إلنصاف املرأة املغربية،
التي ﻻ قوام للديمقراطية وحقوق إلانسان دون رفع كل أشكال الحيف عنها وتكريمها املستحق"112.

 -112جميلة ملريني ،مرجع سابق ،ص.00-02 :
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من املبادئ العاملية املتعلقة بحقوق إلانسان مبدأ املساواة ،هذا املبدأ تناوله إلاعالن العالمي
لحقوق إلانسان وامليثاق ألاوربي ،...كما تطرقت إليه تشريعات العديد من الدول ،كما هو الشأن بالنسبة
للمغرب ،حيث تضمن دستور  2144مجموعة من املقتضيات املتعلقة به ،وفي مقدمتها تصدير الدستور
الذي نص على " :حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو
الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو إلاعاقة أو أي وضع شخص ي ،مهما كان ".
ونص الفصل  49من الدستور أيضا على أن " يتمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة ،بالحقوق
والحريات املدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة في هذا الباب من
الدستور وفي مقتضياته ألاخرى ،وكذا في الاتفاقيات واملواثيق الدولية ،كما صادق عليها املغرب ،وكل
ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها؛ تسعى الدولة إلى تحقيق املناصفة بين
الرجال والنساء؛ وتحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
كما جاء الفصل  31بما يلي " ،لكل مواطن أو مواطنة ،الحق في التصويت ،وفي الترشح
لالنتخابات ،شرط بلوغ سن الرشد القانونية ،والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية .وينص القانون
على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية".
وتضمن الفصل  34مهام السلطات العمومية " ،تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل
سياسات موجهة إلى ألاشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ،ولهذا الغرض تسهر خصوصا
على ما يلي :معالجة ألاوضاع الهشة لفئات من النساء وألامهات ،ولألطفال وألاشخاص املسنين
والوقاية منها "  ،وهذا ما يقتض ي نهج إستراتيجية واضحة املعالم تماشيا مع أهداف الخطة الوطنية
للديمقراطية وحقوق إلانسان ،وإستراتيجيات الوزارة املعنية ،واستجابة ملطالب هده الشريحة.
وفي إطار حكامة املرافق العمومية ،أكد املشرع في الفصل  024من الدستور ،أنه " يتم تنظيم
املرافق العمومية على أساس املساواة بين املواطنات واملواطنين في الولوج إليها ،وإلانصاف في تغطية
التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات" .كما أناط لهيئات الحكامة في الفصل  014مهمة السهر
على تحقيق املناصفة ومحاربة التمييز كما يلي " ،تسهر الهيأة املكلفة باملناصفة ومحاربة كل أشكال
التمييز ،املحدثة بموجب الفصل  02من الدستور بصفة خاصة ،على احترام الحقوق والحريات
املنصوص عليها في نفس الفصل املذكور ،مع مراعاة الاختصاصات املسندة للمجلس الوطني لحقوق
إلانسان ".
ومن أجل تيسير مشاركة النساء في الحياة السياسية والحزبية جاء الفصل السابع من الدستور
بما يلي " تعمل ألاحزاب السياسية على تأطير املواطنات واملواطنين وتكوينهم السياس ي وتعزيز
انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ."...وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي
لألحزاب السياسية رقم ،92.00 113في مادته  91في الباب الثالث املعنون تحت "مبادئ تنظيم وتسيير
 -113ظهير شريف رقم  01001000الصادر يف  08ذي القعدة  00( 0820اكتوبر  )0200بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 09100
املتعلق باألحزاب السياسية ،املنشور بالجريدة الرسمية عدد ،7989 :ص.7057 :
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ألاحزاب السياسية" ،نجده يحدد مسؤولية الحزب في إطار "تمكين املرأة السياس ي" ،مع العلم أن مدونة
إلانتخابات والقانون التنظيمي ملجلس النواب حددا نسبة تمثيلية املرأة في الالئحة الوطنية للنساء
والجزء الثاني املخصص للشباب " على كل حزب سياس ي أن يعمل على توسيع مشاركة النساء
والشباب في العمل السياس ي ،وبالتالي في التنمية السياسية للبالد مع العمل على احتالل النساء ثلث
املناصب القيادية في الهيئات التقريرية لألحزاب مركزيا ومحليا في أفق تحقيق املناصفة مع الرجال
"114.
وتفعيال ملقتضيات الدستور ،صدرت نصوص تتعلق بالتعيين في املناصب العليا ومناصب
املسؤولية ،تم من خاللها وبموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه املناصب ،بما يمكنها
من اختيار ألاطر الكفأة القادرة على تحمل املسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية ،وعلى سبيل املثال ال
الحصر نورد ألاتي :
 القانون التنظيمي رقم  12.42املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 19
و 92من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4.42.21بتاريخ  41يوليو .2142
 املرسوم رقم  2.42.142الصادر في  44أكتوبر  2142بتطبيق أحكام املادتين  1و 7من القانون
التنظيمي رقم  12.42فيما يتعلق بمسطرة التعيين في املناصب العليا التي يتم التداول في شأن
التعيين فيها في مجلس الحكومة.
 مرسوم رقم  2.44.234الصادر في  27نونبر  2144في شأن تعيين رؤساء ألاقسام ورؤساء املصالح
باإلدارات العمومية ،والذي بموجبه تم إعادة النظر في شروط تعيين رؤساء ألاقسام ورؤساء
املصالح بمختلف الوزارات ،وذلك باعتماد عناصر موضوعية جديدة في كيفية انتقاء املترشحين
لتقلد مهام املسؤولية ،تستند إلى الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين واملستوى العلمي واملعرفي115.
 منشور السيد رئيس الحكومة رقم  1/2148بتاريخ  29أبريل  ،2148حول التعيين في مناصب
املسؤولية باملؤسسات العمومية.
هذا وتجدر إلاشارة ،إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة أعدت في وقت سابق برنامجا
متوسط املدى ملأسسة املساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية في الفترة املمتدة ما بين  2117و،2144
ومن أهم املنجزات وجب ذكر :
 برنامج تحسيس ي وتكويني لفائدة مسيري املوارد البشرية ملجموعة من الوزارات من أجل إدماج مبدأاملساواة بين الجنسين في الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات (تم إنجازه سنة .)2113
 دراسة حول تمثيلية النساء والرجال في مناصب املسؤولية بالوظيفة العمومية برسم سنة .2119 -114بنلمليح منية ،اإلصالحات الدستورية والقانونية وتأثيرها ىلع وضعية املرأة يف املغرب ،املجلة املغربية لإلدارة
املحلية والتنمية ،العدد ،027-028 :ماي-غشت  ،0205ص.022 :
 -115زيارة املوقع االلكتروني ، www.mmsp.gov.ma :بتاريخ  09يناير  0209ىلع الساعة .02h
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 برنامج تحسيس ي وتكويني إلدماج مبدأ املساواة بين الجنسين في مسلسل التوظيف والانتقاءوالتعيين ( تم إنجازه سنة .)2141
 إحداث مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية. كما تم تقديم إستراتيجية ملأسسة املساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية الرباط  27ماي ،2142وإحداث شبكة التشاور املشتركة بين الوزارات من أجل املساواة بين الجنسين في الوظيفة
العمومية سنة  ، 2141إضافة إلى إدماج بعد النوع الاجتماعي في امليزانية ملختلف القطاعات
الحكومية116.
ومواكبة للتشريعات السالفة ،ذهبت محكمة الاستئناف إلادارية بالرباط في إطار توجه القضاء
إلاداري الرامي إلى تفعيل املبادئ الحقوقية وتكريس املكتسبات في قرارها رقم9104/3912/0343 :
املؤرخ في  09أكتوبر  ،9102أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب ،ﻻ سيما اتفاقية منع جميع
أشكال التمييز ضد النساء من املبادئ الراسخة في التشريع املغربي إلى جانب مبادئ الشريعة
إلاسالمية السمحاء ،مما يجعل عملية توزيع ألاراض ي الساللية القائمة على ألاعراف املحلية مخالفا
ملبدأ تراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام ،وفي هذا الشأن تقول املحكمة :
"وحيث في نازلة الحال ،فالفصل  02من الدستور املغربي (دستور  )9100يجعل املواطنين متساوين
أمام القانون ،وأن تلك املساواة تشمل الرجال منهم والنساء ،وأنه من جهة ثانية فإن املبادئ
ألاساسية للشريعة إلاسالمية باعتبارها الدين الرسمي للدولة تقتض ي توريث ما يخلف إلى ألابناء
ذكورا منهم ونساء ،فضال عن الاتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف املغرب وخاصة منها
اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء ،مما يجعل العرف القائم على حرمان النساء من
الانتفاع مشروعا ،والحكم الابتدائي يبقى مصادفا للصواب عندما قض ى برفض طلب إلغائه ،الش يء
الذي يجعله حريا بالتأييد"117.
كما اعتبرت املحكمة أن  " :قرار مجلس الوصاية بتخويل إلاناث استغالل نصيب في أراض ي
الجموع ﻻنتسابهم للجماعة الساللية بصفتهن ورثة مثلهم مثل الذكور طبقا لقاعدة املساواة مراعاة
ملقاربة النوع الاجتماعي تصرف مرتكز على سبب صحيح من الناحية الدستورية (الفصول  1و02
و )39والشرعية لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم " :النساء شقائق الرجال في ألاحكام " ،وملا
تفرضه الاتفاقيات الدولية ﻻسيما املواد  0و 9و 3من إلاعالن العاملي لحقوق إلانسان ،واملواد  9و3

 -116زيارة املوقع االلكتروني ، www.ogfp.gov.ma :بتاريخ  09يناير  0209ىلع الساعة .00h
 -117قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط ،ملف رقم 0208/5027/0282 :املؤرخ يف  00أكتوبر  ،0207قضية بن شاعو
املصطفى ومن معه ضد بن شاعو فاطمة ومن معها ،اجتهاد قضائي يف مجال دعاوى اإللغاء ،منشور باملجلة املغربية
لإلدارة والتنمية املحلية ،عدد مزدوج ،005-000 ":يناير-أبريل  ،0200ص.257-252 :
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و 91من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،املواد  0و 9و 3و 02من اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعروفة باتفاقية سيداو "118.
تمكين املرأة املغربية تجاوز مساهمتها في تقليص الفوارق الاقتصادية والهوة الاجتماعية ،إلى
مستوى مشاركتها في تدبير الشأن العام الوطني واملحلي ،بوعي ومسؤولية في إطار التفاعل الايجابي بين
الحقوق والواجبات ،وما أدل على ذلك سوى ارتفاع نسبة الترشيح في الانتخابات الجماعية والتشريعية
التي عرفها املغرب.
وفي ما يلي نرصد تطور عدد املستشارات الجماعيات باملغرب خالل إلاثنى عشرة سنة ألاخيرة
( )2147-2118قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات ،هذا التطور لم يعد مقرونا بعدد املقاعد ،بل
تجاوز ذلك إلى عدد املقاعد املعبر عنها واملشار إليها أسفله :
مبيان  :0تطور عدد املستشارات الجماعيات باملغرب من سنة  9113إلى 9102
تطور عدد المستشارات الجماعيات بالمغرب من سنة  2003إلى سنة 2015
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لطيفة الصقر ،باحثة في القانون العام ،دراسة بحثية متعلقة بنتائج الانتخابات الجماعية
باملغرب ،سنة .9102
هاته املعطيات لم ترتبط فقط بدستور  2144وال بالقوانين الصادرة في ظله ،بل ساهم املشرع
في تكريس هذا املبدأ ،بالرغم من عدم ورود املصطلح ("التمكين") بشكل الواضح ،وهذا ما جاءت لتفسير
مضامين املرسوم رقم  9.12.341الرامية إلى تطبيق املادة  922مكرر من مدونة الانتخابات ،واملتعلقة

 -118الشامخي يونس ،تطور املرجعية الكونية يف االجتهاد القضائي االداري املغربي ،املجلة املغربية لألنظمة القانونية
والسياسية ،العدد ،02 :اكتوبر  ،0200ص.000-000 :
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بالدعم املخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية ،بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية
والتشريعية واملقدم في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء119.
أما فيما يخص " تمكين املرأة باملجالس الجماعية " ،وفي إطار ضمان تمثيلية منصفة للنساء
بالجماعات الترابية والاستفادة من عطاء املرأة املغربية ،فإنه تم التنصيص على إحداث هيئة استشارية
لدى كل مجلس جماعي تحمل اسم "هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"120.
مبيان  :9تطور عدد املقاعد املحصل عليها للبرملانيات املغربيات من  9113إلى 9101
تطور عددالمقاعد المحصل عليها لفائدة البرلمانيات المغربيات
من سنة  2007إلى سنة 2016
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لطيفة الصقر ،باحثة في القانون العام ،دراسة بحثية متعلقة بنتائج التشريعية باملغرب3
أكتوبر  ،9101سنة .9102

 -119املرسوم رقم  01281580الصادر يف  0محرم  22 ( 0822دجنبر  / ) 0228الجريدة الرسمية ،7090 :بتاريخ  20يناير ،0229
ص.07 :
 -120كما جاء يف املادة  002من القانون التنظيمي رقم  002108املتعلق بالجماعات ( 02يوليوز ،)0207الجريدة الرسمية،
عدد ،0282 :ص.0002:
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أما على مستوى الانتخابات التشريعية ،فقد عرف عدد املقاعد املحصل عليها من طرف املرأة
املغربية في الغرف التشريعية تطورا كبيرا ،حيث انتقل من  3مقاعد سنة  9113إلى  13مقعدا سنة
 ( 2144بزيادة تقدر ب  ،) %01إلى  20مقعدا سنة  ( 2142زيادة تفوق  ،) %03وهذا يعود باألساس
إلى إحداث الئحة وطنية مخصصة للمرأة.

مبيان  :3تطور عدد الوزيرات من حكومة  0223إلى 9103
تطور عدد الوزيرات من حكومة  1997الى 2017
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لطيفة الصقر ،باحثة في القانون العام ،دراسة بحثية متعلقة بنتائج التشريعية باملغرب3
أكتوبر  ،9101سنة .9102
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يوضح هذا املبيان ،إنطالقا من فرضيات الدراسة مدى تواجد املرأة في تدبير الشأن العام الوطني
في عالقتها باملؤسسة التشريعية وكذا بالسلطة التنفيذية ،وهذا ش يء إيجابي بغض النظر عن القيمة
العددية.

املبحث الثاني :تمكين املرأة املغربية :إلاكراهات والتحديات
تمكين املرأة واستقاللها وتحسين مركزها السياس ي والاجتماعي والاقتصادي والصحي من أهم
املؤشرات التي يقاس بها انخراط أي بلد في املسلسل الديمقراطي ،وهكذا يمكن بالتالي رصد صعوبات
التي تصاحب تفعيل "مبدأ التمكين" على أرض الواقع ،وبالتالي الخروج بنتيجة تأكيد أو تفنيد
الفرضيات السالف إعالنها في مقدمة البحث لتفعيل "مبدأ التمكين للمرأة املغربية" ،من هذا املنطلق
يمكن الوقوف عند ابرز املعيقات السوسيو اقتصادية وكذا املعيقات السياسية ،والتي يمكن تصنيفها
كالتالي :
املعيقات الاقتصادية والاجتماعية :
إن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الناتج الوطني الخام ال ترتبط باملستوى
املطلوب من مساهمة النساء في مجال التجارة والفالحة والقطاعات الخدماتية كالخياطة ،...ومعاناتها
من مشاكل متعددة تتمثل في ارتفاع أثمان املواد الخام واكتساح منتجات الدول املتقدمة والسلع املهربة
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لألسواق ،لذلك البد من وضع استراتيجيات وطنية وجهوية بل ومحلية من أجل الدفع بهذا الاختيار
وأيضا عن طريق التأطير من أجل الابتعاد عن هدر الطاقات والاستفادة من التجارب العاملية وتبادل
الخبرات بين الدول العربية.
تأثير مختلف التمثالت الاجتماعية على واقع النساء وعلى مسارهن املنهي ،وهكذا فإن تدني وضعية
املرأة املوظفة في إلادارة العمومية ال يعزى إلى قلة في كفاءتها أو قدرتها ،وإنما يرجع إلى مختلف التصورات
التي تتشكل في ألاذهان عن دورها داخل ألاسرة وداخل املجتمع ،وهي تصورات تنبثق من التمييز بين
ا لجنسين على أساس النوع الاجتماعي ،وتساهم في تكريس تقسيم معين لألدوار الاجتماعية مما يرسخ
121

نظاما تراتبيا بين الرجال والنساء تنعكس آثاره على وضعية املرأة داخل إلادارة العمومية.
يبقى الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية ،عائقا كبيرا يحول دون تحقيق املرأة
122

للمساواة الفعلية مع الرجل ،رغم عطائها في مختلف املجاالت العلمية والعملية؛ فالتقسيم ألابوي
لألدوار الاجتماعية بين النساء والرجال يشرح إلى حد ما من املعيقات التي تحد من تدرج املوظفات في
الحياة املهنية والارتقاء إلى مراكز القرار ،يزداد ألامر صعوبة في ظل وجود ألاطفال ،وما يتطلبه ذلك من
تضحيات وجهود غالبا ما تكون ملزمة لها وحدها.
تفسر طريقة تقسيم الوقت بين الرجال والنساء سواء داخل البيت أو خارجه ،العديد من الفوارق
بين أنماط وأنواع العمل التي يتعاطاها كل منهما ،فاملرأة املوظفة تزاول نفس املهام التي يقوم بها الرجل
املوظف ،ولكن خارج إلادارة فإنها تجد نفسها ملزمة بالقيام بأعمال إضافية منزلية ،يعفى منها الرجل
بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية ،كما أنها تعاني من ضيق الوقت الذي يعتبر محددا في مجال توزيع
ألادوار بين الجنسين ،والذي يكون له تأثير كبير على أداء املرأة املنهي ومبادرتها في اتجاه اتخاذ القرارات.

123

املعيقات السياسية :
إن مشاركة املرأة في الحقل السياس ي ال زالت مشاركة رمزية وتمثيلها في مواقع تدبير الشأن العام
ال زالت جد محدودة ال تعبر عن وزنها وقوتها في املجتمع وال تعكس حضورها املتناهي في الساحة
الاجتماعية والاقتصادية الش يء الذي يؤكد أن الحقل السياس ي املغربي مازال يعتبر ساحة للرجال دون
النساء .وكذلك الشأن بالنسبة لبعض البلدان العربية التي لم يسمح فيها للمرأة باملشاركة السياسية،
ويرجع ضعف وانعدام املشاركة السياسية لعدة أسباب منها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
 -121بشرى التيجي ،مرجع سابق ،ص.18 :
 -122حميد أبوالس ،تدعيم دور املرأة يف املشاركة السياسية ىلع ضوء الدستور الجديد :دستور  ،0200دراسات ،املجلة
املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،عدد مزدوج  ،002-029مارس-يونيو  ،0202ص.007 :
 -123بشرى التيجي ،مرجع سابق ،ص.80-87 :
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 العقليات العربية تنظر إلى املرأة التي تشتغل في املجاالت السياسية على أنها مهملة لبيتهاوأنها تضيع وقتها في مجال ال تقدر عليه وعلى مشاكله؛
 مشاركة املرأة في الحياة العامة ودخولها ميادين كانت حكرا على الرجال جعلها أمام تحدصعب يجعلها تجمع بين وظيفتين :وظيفتها التقليدية كزوجة وربة بيت وأم ،ووظيفتها خارج
البيت وهذا يجعلها؛
 مسؤولية الدولة وألاحزاب واملجتمع املدني في إعداد املرأة للدخول في الانتخابات من أجلتنمية سياسية تشاركية مسؤولية ال تصل إلى املستوى املرغوب فيه ،فاالهتمام باملرأة
كناخبة يفوق ويناقض حضورها كمرشحة في املجالين املحلي أو الوطني وهذا يعزى إلى عدة
أسباب منها ضعف تواجد النساء املحزبات وكذلك عدم اقتناع ألاحزاب بترشيح املرأة.

124

فرغم الجهود املبذولة في مجال تمتع املرأة بمختلف الحقوق كالحق في الانتخاب والترشيح
واملشاركة السياسية وتقلد املناصب العليا واملهام السامية ،إال أن جل الباحثين واملهتمين يجمعون على
أن تمثيلية املرأة في املجالس التشريعية وفي مراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود
 ،%47ال توازي في تطورها ما حققته املرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات في شتى
امليادين.

125

إن تقوية وتحسين مشاركة النساء إلى جانب الرجال في كل أجهزة اتخاذ القرار على مختلف
املستويات الترابية والجهوية والوطنية ،يساعد في تصحيح التفاوتات غير العادلة ،كما يمكن من وصول
املرأة بشكل تدريجي إلى مناصب القيادة في إلادارات العمومية ،وداخل املقاوالت ،وأجهزة التمثيل
الديمقراطي بالغرف التشريعية والحكومية وكذا داخل هياكل الفاعلين الرسميين لتدبير وصنع القرارات
السياسية والعمومية (ألاحزاب ،النقابات ،)..أما فيما يخص ألافاق والسبل الكفيلة لتصحيح الوضع
الحالي ،وكذا ضمان حقوق وحريات أساسية دون نقصان ،وكذا تفعيل " مبدأ التمكين " ،من أجل
ألاهداف السامية لتحقيق التنمية املجتمعية املستدامة ،يمكن رصد الخالصات التالية :
 إقرار سلسلة من إلاجراءات والتدابير كاعتماد التمييز إلايجابي ،من أجل ضمان مشاركة النساء فياتخاذ القرار العمومي ،كإقرار استفادة نصيب من النساء من الترشيح ملناصب أو مراكز اتخاذ
القرار باإلدارات العمومية وخاصة املستويات العليا والوسطى منها التي تمكنها من املشاركة في
صناعة واتخاذ القرارات إلاستراتيجية؛
 -124جميلة العماري ،مرجع سابق ،ص.080-080 :
 -125منية بنلمليح ،مرجع سابق ،ص.020 :
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 تحويل الوظيفة العمومية إلى نموذج يحتدى به في مناصب اتخاذ القرار وفي الترقية ،وبالتاليتكريس مبادئ الفعالية والجودة والشفافية والنزاهة؛
 إنشاء آليات مؤسساتية ،كما جاء في مضامين إستراتيجية مأسسة املساواة بين الجنسين بالوظيفةالعمومية لضمان وجود توازن تمثيل املرأة والرجل على املستوى املركزي وإلاقليمي وجميع
126

املستويات وفي جميع القطاعات الوزارية  ٪45 :بحلول عام 2020؛
 تسهيل ولوج نسبة كبرى من النساء ذوات الكفاءة إلى مراكز اتخاذ القرار؛ تدعيم العمل على مساواة املرأة والرجل في مجال النشاط الاقتصادي وخاصة فيما يتعلقبخصوص التمويل والائتمان والاستفادة من الصناديق الاجتماعية؛
 اشتراك املرأة في جميع مواقع اتخاذ القرار واملؤسسات املعنية بالتخطيط العام على املستوى127

الوطني ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات الاقتصادية؛
 مساندة الرجل لزوجته في مهام البيت وكذا تربية ألابناء من أجل التوفيق بين املسؤولية داخلألاسرة واملسؤولية داخل إلادارة العمومية؛
 الانخراط في دراسات علمية وأكاديمية على أعلى مستوى ،من أجل تجميع قاعدة بيانات تهماملؤثرات والعوامل الكامنة وراء ضعف تقلد املرأة ملناصب صنع القرار العمومي ،بهدف رصد
السبل الكفيلة لتصحيح الاختالالت القائمة ،وتحصيل معطيات ومعلومات منتظمة حول املوضوع
مع الحرص على نشرها على نطاق واسع وذلك بإجراء دراسات ميدانية من طرف القطاعات
الوزارية املكلفة بملف املرأة أو من طرف طلبة الجامعات في إطار انفتاح هذه ألاخيرة على محيطها
الاجتماعي والاقتصادي ،والعمل على تفعيل التوصيات إلاجرائية والواقعية التي تتوصل إليها هذه
الدراسات.

 -126زيارة املوقع االلكتروني ، www.ogfp.gov.ma :بتاريخ  09يناير  0209ىلع الساعة .00h
 -127جميلة العماري ،مشاكل البيئة العربية وافاق تطويرها ،أشغال امللتقى الخامس للمرأة العربية ،تحت عنوان :دور
املرأة العربية يف التنمية املستدامة ،الرباط  00-00نونبر  ،0225سلسلة الزهراء ،العدد الرابع ،مطبعة ،Rabat Net
الطبعة االولى ،فبراير  ،0202ص.080-082-029 :
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ﻻئحة املراجع املعتمدة
املجالت القانونية :
-

بنلمليح منية ،إلاصالحات الدستورية والقانونية وتأثيرها على وضعية املرأة في املغرب ،املجلة املغربية
لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد ،032-034 :ماي-غشت ( .) 9103
الشامخي يونس ،تطور املرجعية الكونية في الاجتهاد القضائي إلاداري املغربي ،املجلة املغربية لألنظمة
القانونية والسياسية ،العدد ،01 :اكتوبر ( .) 9101
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البحث ألاكاديمي ،الطبعة ألاولى.) 9103 ( :
العماري جميلة ،مشاكل البيئة العربية وأفاق تطويرها ،أشغال امللتقى الخامس للمرأة العربية ،تحت
عنوان :دور املرأة العربية في التنمية املستدامة ،الرباط  01-09نونبر  ،9113سلسلة الزهراء ،العدد
الرابع ،مطبعة  ،Rabat Netالطبعة ألاولى ،فبراير ( .) 9101

الرسائل :
 ملريني جميلة ،مقاربة النوع والظاهرة إلاجرامية ،أية عالقة ؟ ،بحث لنيل دبلوم املاستر في العدالةالجنائية والعلوم الجنائية ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية ،ظهر مهراز فاس.)9100-9101( ،
أحكام قضائية :
 قرار محكمة الاستئناف إلادارية بالرباط ،ملف رقم 9104/3912/0343 :املؤرخ في  09أكتوبر ،9102قضية بن شاعو املصطفى ومن معه ضد بن شاعو فاطمة ومن معها ،اجتهاد قضائي في مجال دعاوى
إلالغاء ،منشور باملجلة املغربية لإلدارة والتنمية املحلية ،عدد مزدوج ،093-091 :يناير-أبريل .9101
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 الدستور املغربي  9100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00.0 .20بتاريخ  92يوليوز .9100 القانون التنظيمي رقم  003.04املتعلق بالجماعات ( 93يوليوز  ،)9102املنشور بالجريدة الرسمية عدد:.1321

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

71
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الحماية القانونية للمرأة العاملة
دراسة حالة اليمن وألاردن
Legal Protection of Working Women
A Case Study on Yemen and Jordan
أ.د .عبدالوهاب عبدهللا أحمد املعمري

امللخص:
تواجه املرأة العاملة صعوبات واشكاالت قانونية وادارية وغيرها ،هذه الصعوبات قد تكون قبل
التقديم للعمل أو أثناء العمل ،رغم أن املرأة تحظى بعناية املشرع القانوني وخاصة تلك التي تلتحق
بالعمل في املجتمعات العربية ،وهذا يستلزم بحث موضوع الحماية القانونية لها ،وهذه الاشكالية قد
تظهر من خالل التمييز بين املرأة والرجل في التعيين والتوظيف والترقية أو في عدم وضع ألاحكام وتهيئة
بيئة مناسبة لها اثناء العمل نظ ٍرا لظروفها الخاصة ،وكونها تمر بأحوال خاصة كالحمل والرضاعة وغيرها،
وهذا يسبب لها الكثير من املعاناة ،رغم التوجهات الحكومية لدعم مشاركة املرأة في البناء والتنمية،
وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويهدف هذا البحث إلى بيان الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريعات اليمنية و الاردنية ،ولتحقيق
هدف البحث استخدم الباحث املنهج التحليلي املقارن من خالل دراسة التشريعات املتعلقة بالعمل
والوظيفة العمومية في اليمن والاردن ،ومناقشتها للتوصل إلى النتائج العلمية ،حيث توصل الباحث إلى
تحديد أوجه الحماية القانونية التي تسهم في تمكين املرأة ومشاركتها في العمل ،وتوصل الباحث إلى عدد
من النتائج والتوصيات العلمية في هذا املجال.
الكلمات املفتاحية:
الحماية القانونية ،املرأة العاملة ،التعسف ،التمييز ،تكافؤ الفرص.
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Legal Protection of Working Women
A Case Study on Yemen and Jordan

Abstract
Women face legal and administrative difficulties and problems. These difficulties may be prior
to applying for work or during work. Although women have the considerations of the legal
legislator, especially those who work in the Arab societies, it is important to conduct research
for their legal protection. It is observed that such problems may manifest in the discrimination
between women and men in designation, recruitment, promotion or non-performed legal
provisions and creating an appropriate environment for them during work due to their special
circumstances. As they go through special conditions such as pregnancy, breastfeeding and
others, they face a lot of suffering, despite the government's efforts to support the participation
.of women in the building and development, and achieve the principle of equal opportunities
The paper aims to investigate the legal protection of working women in the Jordanian and
Yemeni legislations. In order to achieve this objective, the researcher used the comparative
analytical method by examining the legislations related to work and the public function in
Jordan and Yemen and discussing them to reach the results. The researcher has identified the
legal protections that contribute to the empowerment of women and their participation in
work. The paper also has come up with certain findings and recommendations in this respect.
.Legal Protection, Working Women, Abuse, Discrimination, Equal Opportunities :Keywords
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مقدمة:
تواجه الدول تحديات كثيرة في العصر الحديث ،وهي تسعى ملواجهة هذه التحديات وتعمل على
تجاوزها ،ومن أهم هذه التحديات الفقر ،ولذلك تعمل على ايجاد فرص للعمل ،وذلك من خالل ايجاد
ً
استراتيجيات توظيف ناجحة إلحداث التغيير الواضح مع ألاخذ في الاعتبار املعدالت املرتفعة حاليا
للبطالة والنمو السكاني السريع ،وضعف مشاركة النساء في قوة العمل ،كما يستلزم إيجاد سياسات
مناسبة من اجل التعليم وتطوير املهارات لدى العاملين والعامالت بهدف انتاج أعمال ذات جودة عالية،
ولذلك يجب أن تكون بيئة العمل مشجعة للعمال يجدون فيها العدالة واملساواة وتتحقق أهدافهم
وطموحاتهم.
و التزال مشاركة املرأة في سوق العمل تجابهها عدد من املشكالت والصعوبات ومن أمثلتها :عدم
مناسبة بيئة العمل ،وعدم توفر حضانات ورياض لألطفال في املرافق أو بالقرب منها أو مناطق السكن
وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل املرأة ،ومعاناة بعض النساء من السلوكيات غير املقبولة من قبل
الذكور سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه أو من التحرش بالعامالت في النوبات الليلية أو
ألاعمال املنزلية.
وهذا يقودنا إلى ضرورة البحث في الحماية القانونية التي توفرها التشريعات للمرأة العاملة ،وتجدر
إلاشارة إلى ضعف الوعي لدى املرأة العاملة وكذلك لدى بعض أصحاب العمل بالتشريعات والقوانين
التي تتصل بعمل املرأة والحماية القانونية لها.
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املقارن من خالل وصف موضوع البحث ،وتحليل
عناصره ودراسة التشريعات والقوانين املتعلقة باملوضوع واملقارنة بهدف التوصل للنتائج املفيدة في
موضوع البحث.
ويهدف هذا البحث إلى مايلي:
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 التعرف على الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريعات ذات الصلة. مقارنة النصوص القانونية الخاصة بموضوع البحث بين التشريعات ألاردنية واليمنية وبيانأوجه الاتفاق والاختالف بينهما.
 التوصل للنتائج العلمية والتوصيات املفيدة في موضوع البحث.ولتحقيق هذه الاهداف تم تقسيم موضوعات البحث على النحو التالي:
 املبحث ألاول :الصعوبات واملشكالت التي تواجه املرأة العاملة. املبحث الثاني :الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريعات الخدمة املدنية والعمل. املبحث الثالث :الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريعات التأمينات إلاجتماعية. -الخاتمة وفيها عرض النتائج والتوصيات.

املبحث ألاول :الصعوبات واملشكالت التي تواجه املرأة العاملة:
ً
ً
مشاركة املرأة في العمل لم يعد أمرا اختيارّيا ،وخاصة لدى بعض الفئات واملجتمعات وذلك بسبب
الظروف الاقتصادية ّ
السيئة والحروب والصراعات والتي تفرض بذل جهود مشتركة من كل من الرجل
واملرأة لتوفير متطلبات الحياة ،ومواجهة احتياجات الابناء املتنوعة من صحة وتعليم وغذاء وغيره.
وتواجه املرأة اليمنية كغيرها من النساء في املجتمعات العربية صعوبات ومعوقات تحول دون مشاركتها
وتمكنيها في سوق العمل ،وهذه الصعوبات تتنوع بين صعوبات ومعوقات اجتماعية وادارية وثقافية
وتشريعية وغيرها ،وسوف نقتصر هنا على بحث املعوقات التشريعية ،حيث سيتم البحث في التشريعات
والقوانين املتعلقة بعمل املرأة في الجمهورية اليمنية واملقارنة مع التشريعات والقوانين املماثلة في اململكة
الاردنية الهاشمية.
وتجدر إلاشارة إلى أن املرأة اليمنية كانت عبر التاريخ حاضرة في جميع املجاالت الاقتصادية والسياسية
وغيرها ،وقد برزت نساء في حقب تاريخية سابقة وظهرت اسماؤهن وارتبطت بازدهار تلك الحضارات
مثل امللكة بلقيس ملكة سبأ وامللكة أروى بنت أحمد الصليحي التي كانت ملكة في الدولة الصليحية،
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ً
ورغم أن قرونا من التمزق والتخلف والاستعمار قد أفقدت اليمن قرونا من الازدهار والتقدم وعادت به
إلى مراحل من التخلف والتبعية للمجتمع بشكل عام وللمرأة اليمنية بشكل خاص بل وأكثر حدة
وقسوة(.)128
ً
ً
ومشكالت وهموم املرأة اليمنية عموما ال تختلف كثيرا عن مشكالت وهموم املرأة في العديد من
البلدان باستثناء تلك املشكالت الناتجة عن الحروب والصراعات املسلحة ،وهذه املشكالت والهموم
متنوعة منها الاقتصادي والثقافي والسياس ي وكذلك القانوني والتنظيمي (إلاداري /املالي)( ،)129سواء في
اليمن أو الاردن والتي نقارن في هذه الدراسة بين التشريعات اليمنية والتشريعات الاردنية.
وتواجه املرأة العاملة تحديات وصعوبات تتعلق ببيئة العمل سواء في املراحل السابقة للعمل ،في
مرحلة التقديم للعمل أو املفاضلة أو أثناء العمل ومن هذه الصعوبات مايلي:
 الصراعات املسلحة والنزاعات التي تعصف بالبلدان واليمن تمر بهذه الحالة ،وال شك أن ذلك ينعكسً
سلبا على موضوع عمل املرأة كون هذه البيئة تشكل خطر كبير على العامالت ،وعمل املرأة في هذه
ً
ً
الظروف قد ال يكون اختياريا بل قد يكون اجباريا بسبب فقدان العائل إما نتيجة لوفاته أو اختطافه أو
مشاركته في هذه النزاعات ،وتبقى املرأة في هذه الظروف هي العائل لالطفال وألاسرة ،وال شك أن هذه
ً
ً
الصراعات والحروب تعصف بالبلدان أرضا وإنسانا.
 مشكلة الفقر والبطالة التي تعاني منها املجتمعات نتيجة لعدم توفر فرص العمل ومصادر العيش مماً
قد يضطر الرجل واملرأة للخروج معا للعمل حتى يسدوا احتياجات أسرهم.
 ضعف مشاركة املرأة في التعليم والتدريب ،نتيجة للجهل والفقر أو نتيجة للعادات الاجتماعية السائدة،ً
وهذه بدوره ينعكس سلبا في الظروف التي تضطر املرأة إلى العمل وهي غير مؤهلة ،مما يؤدي إلى عدم
ً
توفر الاعمال التي يمكن أن توفر لها العيش الكريم ،وربما استغاللها نظرا لحاجتها للعمل.
 ضعف ورداءة الخدمات الصحية والبيئية والسكن وخدماته وشبكة الطرق في بعض املجتمعاتً
وخاصة الريفية ،مما يؤثر سلبا على كل ظروف العمل وكذلك يضع عقبات في طريق التأهيل والتعليم
والتدريب ،حيث يصعب عليها الانتقال من قرية إلى أخرى أو إلى املدينة نتيجة لعدم توفر وسائل النقل
امليسرة وآلامنة والخدمات ألاخرى املتصلة بها.

 - 128عبدالله ،الزمين عبدالولي قائد (0208م) ،حقوق املرأة يف تشريعات العمل اليمنية من منظور
النوع االجتماعي ،رسالة ماجستير مقدمة الى مركز املرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن  ،ص.2
 - 129القره داغي ،علي محيى الدين ( ،)0220املرأة واملشاركة السياسية والديمقراطية دراسة يف
الفقه والفكر السياسي اإلسالمي ،بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس األوروبي لألفتاء
والبحوث ،اسطنبول ،ص.5
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 قلة برامج التوعية واملشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية التي تستهدف املجتمع ،والتي يمكن أنتسهم في إيجاد قناعات مفيدة في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق حياة أفضل للناس ،ولذلك يلزم الاهتمام
بمشكالت الفئات الهامشية والفقراء وتوفير الحد الضروري للعيش والتعليم والعالج والعمل والاستقرار.
 عدم مواكبة التشريعات القانونية املتعلقة بعمل املرأة وتنمية املجتمع ،والتي يمكن من خاللها تصحيحالاختالالت والانحرافات التي قد تظهر فيها.
ومع أنه يالحظ أن هناك ارادة لدى الحكومات إليجاد معالجات لها ،وهذه املعالجات للصعوبات
السابقة ولكن ال تزال دون الطموح ،ولذلك حاولنا من خالل هذه الدراسة التركيز على تلك املعوقات
واملعالجات املطلوبة في التشريعات القانونية املتصلة بموضوع الدراسة وبالتالي فإنه من الضروري تطوير
التشريعات القائمة واصدار تشريعات جديدة.

املبحث الثاني :الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريعات الخدمة املدنية والعمل.
ً
تجدر الاشارة إلى أن النصوص القانونية توصف بأنها عامة ومجردة ،وتحكم أفراد املجتمع رجاال
ً
ونساء باستثناء النصوص التي فيها ما يدل على التخصيص ،وسوف نتطرق هنا لتلك النصوص التي
تضمنت أحكام خاصة باملرأة والتي تهدف إلى تمكينها وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ،والتي فرضت
وجودها وباتت تتبوأ مكانة خاصة في املجتمعات الحديثة.
ً
ً
أما املرأة اليمنية التي عانت كثيرا نجدها لم تستسلم لهذه الصعوبات بل ناضلت طويال لتفرض
وجودها وتقنع غيرها بمشاركتها وجهودها في مختلف مجاالت الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية ،وشاركت في سوق العمل كموظفة وعاملة ومستثمرة وحققت نتائج مشهودة( ،)130وفي
وقتنا الراهن هناك الوزيرة ووكيله الوزارة والسفيرة وعضوة البرملان ،هذا عدا الكثيرات ممن يشغلن
مناصب قيادية في الهيئات واملؤسسات الحكومية وعضوات هيئات التدريس في الجامعات واملدارس وفي
سلك القضاء واملحاماة والسلك العسكري وغيرها(.)131

130

 -حيث يذكر التاريخ امللكة بلقيس التي كانت ملكة سبأ ،وورد ذكرها يف القرآن الكريم االية 07

سورة سبأ ،وكذلك امللكة أروى بنت أحمد الصليحي ملكة الدولة الصليحية ،ويف العصر الحديث كذلك
العديد من النساء الالتي برزن يف مختلف املجاالت.
 - 131الهمداني ،معديكرب حسين ( ،)0202املشاركة السياسية للمرأة اليمنية ،الدار املحمدية
الهمدانية للدراسات واألبحاث ،الطبعة الثانية ،ص.02
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 -0الحماية القانونية من خالل تشريعات الخدمة املدنية:
مع إتساع نشاط الدولة الحديثة ومواكبه زيادة املرافق العامة والحاجة املاسة لتوفير كوادر بشرية
هذه املرافق باملوظفين العموميين للنهوض بأعمالها بغية تحقيق الصالح العام أصبح املوظف العام هو
املحرك الذي من خالله يستطيع املرفق العام تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية(.)132
وتقوم الخدمة املدنية على مجموعة من املبادئ ألاساسية ،حيث نص قانون الخدمة املدنية في اليمن
عليها في املادة رقم ( )42من قانون الخدمة املدنية بقوله:
"أ  -الوظيفة العامة تكليف ،وإلاخالص فيها واجب وطني تمليه املصلحة العامة هدفها خدمة املواطنين
ً
بأمانة وشرف وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص تؤدى طبقا للقانون والنظم النافذة  ،وجميع
املوظفين مواطنون تأتمنهم الدولة لتنفيذ هذا الهدف وتطبيق سياستها في كافة املجاالت السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ٌ
كل في موقعه.
ب -الوظيفة العامة أساس في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ،وتتكفل الدولة بتوفير
فرص تطوير الوظيفة العامة وفق متطلبات العلوم والتقنية الحديثة.
ج – يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق املتساوية لجميع املواطنين دون أي
تمييز ،وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا املبدأ.
د – يقوم تنظيم الوظيفة العامة وإدارة شؤون ألافراد فيها على أساس من املبادئ العلمية والتطبيقات
ً
الحديثة في إلادارة والاستعانة بأساليب وطرائق العلوم إلانسانية والنفسية في تنمية أفراد إلادارة علميا
ً
وفنيا  ،وتشجيع وتنمية روح إلابداع والتفكير العلمي املنظم لديهم لحل مشكالت إلادارة والتنمية".
وفي الاردن ورد النص على مبادئ الخدمة املدنية في املادة ( )1من نظام الخدمة املدنية الاردني بقولها:
"ترتكز الخدمة املدنية على املبادئ والقيم التالية:
أ .العدالة وتكافؤ الفرص.
ب .الاستحقاق والجدارة والتنافسية.
ج -الشفافية واملساءلة.
د .التميز في الاداء والتطوير املستمر".

 - 132األحسن ،محمد( ،)0207النظام القانوني للتأديب يف الوظيفة العامة – دراسة مقارنة ،رسالة
دكتوراة مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد الجزائر ،ص.9
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ويالحظ من النصين أن الوظيفة العمومية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ،ووجوب املساواة ومنع التمييز
بين الرجل واملرأة ودعا إلى تكافؤ الفرص ،وجاءت جميع أحكام الخدمة املدنية في القانونية اليمني والاردني
تخاطب الرجل واملرأة.
ً
ً
حيث تشغل املرأة مكانا مهما في الوظيفة العامة ،اضافة إلى ذلك فد منحت لها مميزات عديدة،
وسوف نركز هنا على تلك النصوص الخاصة باملرأة والتي تمثل حماية قانونية لها من التمييز أو غيره،
حيث نص قانون الخدمة املدنية اليمني رقم ( )49لسنة 4994م في املادة رقم ( )79على أنه:
" أ -يحق للموظفة الحامل أن تحصل على إجازة وضع براتب كامل مدتها ستون يوما متصلة قبل الوضع
وبعده ،وال تؤثر إجازة الوضع على تمتع املوظفة بإجازتها الاعتيادية .
ً
ب  -تعطى املوظفة الحامل عشرين يوما إضافة إلى ألايام املذكورة في الفقرة (أ) ،من هذه املادة وذلك
في الحالتين التاليتين-4 :إذا كانت الوالدة متعسرة واقتضت عملية جراحية-2 .إذا ولدت توائم".
ونصت املادة ( )13من قانون الخدمة املدنية اليمني على أن ال تزيد ساعات العمل للمرأة العاملة
الحامل على أربع ساعات في اليوم عند بلوغها الشهر السادس من الحمل وخمس ساعات عمل إذا كانت
مرضعة حتى يبلغ وليدها الشهر السادس من العمر.
ولم تجز املادة ( )11من قانون الخدمة املدنية اليمني تشغيل املرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من
شهرها السادس للحمل وخالل الستة ألاشهر التالية ملباشرتها العمل بعد عودتها من إجازة الوضع.
كما لم تجز الفقرة ( )2من املادة ( )17من قانون الخدمة املدنية اليمني تشغيل املرأة العاملة أثناء
إجازة الوضع.
وحضرت املادة ( )12من قانون الخدمة املدنية اليمني الفقرة (ب) تشغيل النساء في الصناعات
ً
ً
وألاعمال الخطرة والشاقة واملضرة صحيا واجتماعيا وال يجوز تشغيلهن ليال إال في شهر رمضان وفي تلك
ألاعمال التي تحدد بقرار من الوزير املختص.
أما نظام الخدمة املدنية الاردني فقد نص على إجازة ألامومة واجازة ألابوة وساعة الرضاعة في املادة
( )417بقوله:
ً
" -أ -تستحق املوظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع
العالوات التي تستحقها ،وذلك ً
بناء على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية ،وال تؤثر إجازة ألامومة
على استحقاق املوظفة لإلجازة السنوية.
ج -تستحق املوظفة بعد انتهاء اجازة ألامومة املنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه املادة وملدة تسعة
اشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد ارضاع مولودها الجديد وال تؤثر على اجازتها السنوية وراتبها
وعالواتها ".
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وقد منح نظام الخدمة املدنية ألاردني للمرأة في املادة رقم ( )413الحق في اجازة بدون راتب" :للموظفة
ً
بعد انتهاء اجازة الامومة ملدة ال تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوما منها املدة التي كانت
فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة".
ً
ويتضح هنا الفرق بين القانونين حيث منح القانون الاردني املرضعة ساعة واحدة للرضاعة يوميا ،أما
القانون اليمني فقد حدد ساعات العمل اليومية للمرضع بخمس ساعات فقط ،وقد أحسن املشرع
الاردني اذ نص على حق الزوجة الحصول على اجازة بدون راتب ملدة سنتين كاملتين وهي فترة الرضاعة.

 -9الحماية القانونية في قانون العمل:
يعتبر قانون العمل من أهم القوانين املرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك لكونه يعمل
على توجيه ألايدي العاملة من خالل تحديد سياسة ألاجور واملرتبات وتحديد مدة العمل ،حيث تتفاوت
من منطقة ألخرى ومن مؤسسة ألخرى حسب طبيعة العمل ،كما أن قانون العمل يعمل على معالجة
مشكلة البطالة من خالل رفع الحد الادنى لألجور ووضع قيود على العمل الاضافي ،وتحديد ساعات
العمل مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ،اضافة إلى الدور الاجتماعي الذي الينبع فقط من كثرة
ألافراد املخاطبين بقانون العمل ،وإنما من خالل ألاثر الذي يتركه في حياة املجتمع بأسره (.)133
وقد نص قانون العمل اليمني رقم ( )49لسنة 4994م في املادة ( )7على أنه:
" العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة
دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر إلامكان حق
الحصول على العمل من خالل التخطيط املتنامي لالقتصاد الوطني".
ونصت املادة ( )12من قانون العمل اليمني على أن " :تتساوى املرأة مع الرجل في كافة شروط العمل
وحقوقه وواجباته وعالقاته دون أي تمييز  ،كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام
والترقي وألاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية وال يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات
العمل أو املهنة".
ومن هذه النصوص نجد أن قانون العمل اليمني حرص على التأكيد على حق املواطن في العمل وعلى
املساواة وعدم التمييز في العمل بسبب الجنس أو غيره ،وبالتالي فإن للمرأة الحق في العمل أسوة بالرجل
133

 -املغربي ،جعفر محمود ( ،)0208شرح أحكام قانون العمل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان-

االردن ،ص.00
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وكذلك فإن املرأة مثل الرجل تخضع لنفس الشروط لاللتحاق بالعمل ودون تمييز ،وهذا يشمل التقديم
للوظيفة وكذلك الترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات وغيرها ،وال نجد هذه النصوص في قانون
العمل الاردني ،ولعل التأكيد عليها هنا مناسب.
وسوف نركز هنا على تلك النصوص الخاصة باملرأة والتي تمثل حماية قانونية لها من التمييز أو غيره،
حيث ورد النص قانون العمل اليمين املادة ( )11على أنه:
"على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل
النساء".
أما قانون العمل الاردني رقم ( )3لسنة 4992م وتعديالته فقد نص في املادة رقم ( )21على أن " :للمراة
التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال او اكثر الحق في الحصول على اجازة دون اجر ملدة ال تزيد
على سنة للتفرغ لتربية اطفالها ،ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة على ان تفقد هذا
الحق اذا عملت باجر في أي مؤسسة اخرى خالل تلك املدة" ،وقد تميز بهذا النص عن القانون اليمني.
حيث يالحظ أن القانون اليمني أوجب اعالن نظام تشغيل النساء في املؤسسة ،وهذا يعني أن إدارة
املؤسسة هي املعنية بوضع هكذا نظام ،وال شك أن ذلك سوف ينتج عنه تباين بين املؤسسات التي تعمل
ً
فيها النساء ،وأنه تبعا لذلك تختلف الانظمة التي يتم عملها فيها لتشغيل النساء.
ً
ولكن قانون العمل اليمني أورد نصا لحماية املرأة من الاعمال الشاقة والخطيرة فقد نص في املادة
ً
( )12على أنه " :أ ـ يحظر تشغيل النساء في الصناعات وألاعمال الخطرة والشاقة واملضرة صحيا
ً
ً
واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من ألاعمال املحظورة طبقا لهذه الفقرة".
أما قانون العمل الاردني فقد نص في املادة ( )29على أن " :تحدد بقرار من الوزير بعد استطالع راي
الجهات الرسمية املختصة :أ  .الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها".
وفي هذا حماية خاصة للمرأة كون هذه الاعمال الشاقة والخطيرة ال تتناسب معها والعمل فيها قد يسبب
لها مخاطر كثيرة ،ولذلك ورد املنع منها ،وذلك كون املرأة تقوم بوظيفة اجتماعية مهمة باالضافة إلى
طبيعة تكوينها والحفاظ عليها يمثل أهمية كبيرة.
ولتوفير ظروف عمل مناسبة ومراعاة لوضعها وطبيعتها فهي قد تكون أم أو زوجة وبالتالي فهي مسؤلة
ً
أيضا عن تربية ألاطفال والعناية بهم ،ولذلك فقد نص القانون على أحكام للعمل تتناسب مع ذلك،
ومنحها اجازات خاصة لذلك ،حيث نص قانون العمل اليمني املادة ( )11على أنه" :ال يجوز تشغيل املرأة
ً
ساعات عمل إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخالل الستة ألاشهر التالية ملباشرتها العمل
بعد تمتعها بإجازة الوضع".
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ومنح الحق للمرأة الحامل في الحصول على إجازة حمل حيث ورد النص على ذلك في املادة ( )17بقولها:
" -4يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها ستين يوما.
 - 2ال يجوز بأي حال من ألاحوال تشغيل املرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
ً
 - 8تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إلى ألايام املذكورة في الفقرة ( )4وذلك في الحالتين
التاليتين :
أ -إذا كانت الوالدة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب -إذا ولدت توأم" .

ً
أما قانون العمل الاردني فقد نص أيضا على الاجازات التي يمكن للمرأة الحامل واملرضع في املادة ()11
بأنه " :للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها
عشرة اسابيع ،على أن ال تقل املدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع ،ويحظر
تشغيلها قبل انقضاء تلك املدة" ،وفي املادة ( )14على أنه " :للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الامومة
املنصوص عليها في املادة ( )11من هذا القانون الحق في أن تأخذ خالل سنة من تاريخ الوالدة فترة أو
فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجديد ال يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد".

ومن خالل املقارنة بين النصوص الخاصة بإجازات املرأة العاملة في فترة الحمل والرضاعة وتربية ألاطفال
نجد أنهما نصا على الاجازة الخاصة بالحمل والرضاعة مع تباين في املدة بينهما ،إال أن القانون ألاردني
قد أعطى للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة لتربية ألاطفال ،حيث ورد في املادة ( )12على أن :
" على صاحب العمل الذي يستخدم ما ال يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في
عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العامالت الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات ،على ان ال يقل عددهم
عن عشرة اطفال".
وهذا النص غير موجود في القانون اليمني ،ولعله من الحري بقانون العمل اليمني أن يورد نص مماثل
ملا ورد في قانون العمل الاردني ،وذلك لحاجة ألاطفال في هذه الفترة لرعاية ألام ولكي تتمكن من تأدية
رسالتها التربوية تجاه ألابناء الذين هم أمل املستقبل.

املبحث الثالث :الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريعات التأمينات إلاجتماعية.
حرصت التشريعات على تنظيم حقوق املوظفين فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،لتوفر له بيئة
عمل مستقرة وتحقق له الامان الوظيفي ،وتدفعه للمزيد من الاانتاج والابداع ،وتعرف التأمينات
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ً
الاجتماعية بأنها :مجموعة الوسائل والسياسات املالية الوقائية والعالجية املقررة نظاميا لحماية العاملين
من املخاطر الاجتماعية ،وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي(.)134
ولكى يمكن لإلنسان العيش بسالم البد له من إشباع حاجاته ألاساسية ،وحتى يتمكن من إشباع هذه
الحاجات البد له من دخل يوفر له املال الالزم لإلنفاق على شراء السلع والخدمات وهو اليوم قد يكون
صحيحا سليما يمكنه السعى لكسب رزقه والحصول على دخله ولكن عوادى ألايام وتصاريف القدر
تحمل في طياتها انقطاع الدخل أو نقصانه في املستقبل بالشيخوخة أو العجز أو الوفاة وترك عائلة ال
عائل لها سواه ،وهذا ما يؤرقه ويجعله في حالة خوف من املستقبل املجهول ،ولذلك فهو يدخر من دخله
الحالى ملواجهة مخاطر نقص الدخل أو فقدانه بما يحقق له ألامن على مستقبله ومن يعولهم(.)135
وقد اقتصرت الحماية الاجتماعية في بداية ظهورها على بعض أنواعها مثل مخاطر العمل ثم بدأت
تتطور فكرة التأمينات الاجتماعية من خالل التنظيم والتقنين وزدادت فروعها لتصل في النهاية إلى ما
بات يعرف بالضمان الاجتماعي الشامل والذي شمل جميع فروع التأمينات وامتد لتوفر الحماية
الاجتماعية لكل أفراد املجتمع بما فيهم النساء.
ً
ً
وهذه الحماية الاجتماعية التي باتت متطلبا ضروريا ونصت عليها التشريعات ونظمتها ،لحماية حقوق
ً
ً
ونساء ،وبالتالي فإن ألاحكام العامة للتأمينات تشمل الرجل واملرأة إال أنها راعت املرأة
العمال رجاال
وجعلت لها وضع خاص بها يتناسب مع طبيعتها ودورها في الاسرة ،حيث وردت أحكام ونصوص قانوني
التأمينات واملعاشات في اليمن رقمي ( )27و( )22لسنة 4994م شاملة للرجال والنساء على حد سواء.
إال أن هناك مميزات وحماية خاصة وردت لصالح املرأة وسوف نركز هنا على تلك النصوص الخاصة
باملرأة والتي تمثل حماية قانونية لها من التمييز أو غيره ،حيث ورد في نص املادة ( )49من قانون رقم
ً
( )27بشأن التامينات الاجتماعية اليمني ،على أن “:يستحق املؤمن عليه معاشا تقاعديا في إحدى حاالت
التقاعد التالية :
-4عند إكمال املؤمن عليه ( )87خمسة وثالثين سنة كاملة خدمة فعليه.
 -2إذا تقاعد املؤمن عليه ً
بناء على طلبه بعد إتمام الرجل( )81ثالثين سنة خدمـة فعليـه ،واملرأة ()27
خمسة وعشرين سنه خدمة فعلية مهما كان سن املؤمن عليه.
 - 134الصالح ،محمد بن أحمد بن صالح ( ،)0220التأمينات االجتماعية بين املفهوم واملخاطر والتطور
واآلثار  -دراسة تطبيقية ىلع اململكة العربية السعودية ،مقدم إلى مؤتمر التأمينات االجتماعية بين
الواقع واملأمول ،جامعة األزهر  -مركز صالح عبد الله كامل لالقتصاد اإلسالمي ،ص.0
 - 135عمر ،محمد عبدالحليم ( ،)0220االسالم والتأمينات االجتماعية – مدخل تعريفي ،مقدم إلى
مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع واملأمول ،جامعة األزهر  -مركز صالح عبد الله كامل لالقتصاد
اإلسالمي ،ص.2
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 -8إذا تقاعد املؤمن عليه بناء على طلبه بعد إتمام الرجل ( )27خمسة وعشرين سنه خدمة فعليه وبعد
بلوغه سن ( )71الخمسين  ،واملرأة بعد إتمامها ( )21عشرين سنة خدمة فعلية  ،وبعد بلوغها سن ()12
السادسة وألاربعين .
 -1تقاعد املؤمن عليه لبلوغ الرجل سـن الستين ومدة خدمته الفعلية ( )47خمسة عشر سنة كاملة
وبلوغ املرأة سن ( )77الخامسة والخمسين ومدة خدمتها ( )41عشر سنوات كاملة”.
ومن خالل النص السابق يتضح حرص القانون على مراعاة وضع املرأة العاملة وتقدير ظروفها ولذلك
نص على استحقاقها للمعاش التعاقدي في سن مبكر.
وبالنسبة لقانون التقاعد املدني الاردني رقم  81لسنة  4979وتعديالته ،فقد ساوى بين املرأة والرجل
في حقوق املتقاعدين ،حيث جعل سن التقاعد بالنسبة لهما بلوغ ستين سنة من العمر وهو ما ورد في
نص املادة ( ،) 42ويحق للموظف الذي قض ى ثالثين سنة خدمة أن يطلب إلاحالة إلى التقاعد وهو ما
نصت عليه املادة ( ،)48وأجاز ملجلس الوزراء أن يقرر إحالة اي موظف إلى التقاعد إذا أكمل عشرين
سنة واملوظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة وهو ما نصت عليه املادة (.)47
ويالحظ في قانون التقاعد املدني الاردني أنه ساوى في سن الاحالة للتقاعد بين الرجل واملرأة ،وكذلك في
سنوات الخدمة الطبيعية ،وهذا يختلف عن نصوص القانون اليمني السابق ذكرها والتي جعلت سن
ً
التقاعد للمرأة أقل من سن التقاعد للرجل ،وكذلك خالف أيضا قانون الضمان الاجتماعي الذي يسري
على غير موظفي الحكومة ،حيث نص قانون الضمان إلاجتماعي الاردني رقم ( )4لسنة 2141م على تحديد
سن إلاحالة للمعاش للمرأة ببلوغها سن الخامسة والخمسين (املادة  1فقرة أ) ،فقد اتفق مع القانون
اليمني في تحديد سن إلاحالة للمعاش للمرأة.
وقد خصص قانون الضمان الاردني فصل خاص بعنوان تأمين ألامومة تضمن الاحكام الخاصة
باستحقاق تأمين الامومة ،حيث نظم ما يتعلق باملرأة العاملة ونص في املادة ( )17على أنه:
ً
" أ .يصرف للمؤمن عليها خالل اجازة ألامومة بدل يعادل أجرها وفقا آلخر أجر خاضع لالقتطاع عند
بدء اجازة ألامومة.
ً
ب .تعتبر اجازة ألامومة املمنوحة للمؤمن عليها وفقا ألحكام املادة ( )11من هذا القانون مدة خدمة فعلية
لغايات شمولها بأحكامه".
ويالحظ من النص السابق شمول الرعاية للمرأة العاملة في فترة ألامومة ،حيث تؤدي في هذه الفترة
واجب أساس ي من واجباتها ،وقد أحسن بهذا التخصيص وأعطى للمرأة العاملة حقوق وضمانات في فترة
ألامومة ،وجدير بالقانون اليمني تخصيص أحكام مماثلة.
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الخاتمة:
ً
ً
تؤدي املرأة العاملة دورا مهما من خالل القيام بعملها ،وهي تشارك في العمل الذي تقوم به ،ولكن
هناك صعوبات واشكاليات قد تواجه املرأة العاملة وهذا ما جعل التشريعات تتضمن أحكام خاصة
باملرأة العاملة تتناسب مع طبيعتها ووظيفتها الاجتماعية.
ويهدف هذا البحث لبيان الحماية القانونية للمرأة العاملة في القوانين ذات الصلة ،والتي تنظم
الخدمة املدنية والعمل والتأمينات والضمان إلاجتماعي في اليمن وألاردن ،وقد توصل البحث إلى عدد
من النتائج والتوصيات كما يلي:
النتائج:
من خالل موض ــوع البحث وتحليل النتائج التي توص ــل إليها الباحث واملقارنة بين التش ــريعات املتعلقة
بعمل املرأة في اليمن والاردن يمكن تحديد النتائج التالية:
 تواجه املرأة اليمنية كغيرها من النسـاء في املجتمعات العربية صـعوبات ومعوقات تحول دون مشــاركتهاوتمكنيها في سوق العمل.
 ال تختلف مشكالت وهموم املرأة اليمنية عن مشكالت وهموم املرأة في العديد من البلدان باستثناءتلك املشكالت الناتجة عن الحروب والصراعات املسلحة والتي حدثت في بلدان معينة وترتب عليها ظروف
ً
صعبة على املجتمع ،وعانت املرأة كثيرا من ذلك.
 ضعف مشاركة املرأة في التعليم والتدريب ،نتيجة للجهل والفقر أو نتيجة للعادات الاجتماعية السائدة،ً
انعكس سلبا على الظروف التي تضطر املرأة إلى العمل وهي غير مؤهلة ،مما يؤدي إلى عدم توفر الاعمال
ً
التي يمكن أن توفر لها العيش الكريم ،وربما استغاللها نظرا لحاجتها للعمل.
 لم يالحظ الباحث وجود أحكام قانونية منحازة ضــد املرأة ،أو تعطي أفضــلية للرجل في موضــوع العملوبالتالي فال يمكن القول أنه توجد نصوص قانونية تؤدي إلى التمييز ضد املرأة.
 ورد النص القانوني على أن الوظيفة العمومية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ،ووجوب املساواة ومنعالتمييز بين الرجل واملرأة ودعا إلى تكافؤ الفرص ،وجاءت جميع أحكام القوانين محل الدراسة تخاطب
الرجل واملرأة.
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ً
 منح القانون الاردني املرضعة ساعة واحدة للرضاعة يوميا ،أما القانون اليمني فقد حدد ساعات العملاليومية للمرضع بخمس ساعات فقط.
 أحسن املشرع الاردني اذ نص على حق الزوجة الحصول على اجازة بدون راتب ملدة سنتين كاملتين وهيفترة الرضاعة ،وهذه الفترة يمكن أن تحصل فيها على راتب من الضمان الاجتماعي.
 أوجب القانون اليمني اعالن نظام تشغيل النساء في املؤسسة إذا توفر عدد من النساء العامالت فيها،وهذا يعني أن إدارة املؤسسة هي املعنية بوضع هكذا نظام ،وال شك أن ذلك سوف ينتج عنه تباين بين
ً
املؤسسات التي تعمل فيها النساء ،وأنه تبعا لذلك تختلف الانظمة التي يتم عملها فيها لتشغيل النساء.
 من خالل املقارنة بين النصوص الخاصة بإجازات املرأة العاملة في فترة الحمل والرضاعة وتربية ألاطفالنجد أنهما نصا على الاجازة الخاصة بالحمل والرضاعة مع تباين في املدة بينهما.
 يالحظ أن قوانين التأمينات والضمان الاجتماعي حرصت على مراعاة وضع املرأة العاملة وتقدير ظروفهاوذلك بالنص على استحقاقها للمعاش التعاقدي في سن مبكر ،بخالف قانون التقاعد املدني الاردني
الذي ساوى في سن الاحالة للتقاعد بين الرجل واملرأة ،وكذلك في سنوات الخدمة الطبيعية.

توصيات الدراسة:
توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات بهدف تطوير التشريعات والقوانين
التي تعزز مشاركة املرأة وتمكنها في سوق العمل في الجمهورية اليمنية ،وبيانها في التالي:
 يوص ي الباحث بالعمل على تطوير التشريعات التي تتضمن حماية املرأة العاملة بهدف ازالة املشكالتوالصعوبات الالتي يعانين منها في العمل.
 يوص ي الباحث بالعمل على تطوير التشريعات والقوانين السائدة بهدف إزالة أي شكل من أشكالالتمييز (املباشرة وغير املباشرة) ضد املرأة.
 تقدير واعتبار جهود املرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية غير املنظورة مثل :عمل ربات البيوتوالعامالت في الحقول والحرف الصغيرة الخاصة بأسرهن.
 يوص ي الباحث بدعم تعدد وتنوع ألاطر املؤسسية الخاصة بتأهيل املرأة ،وزيادة الدعم املادي لهاكتعبير عملي إليجاد مناخ مالئم ملشاركة املرأة في العمل.

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

87

 توسيع املعاهد التعليمية والصحية وتلك التي تعني باالقتصاد املنزلي والخياطة والغزل والحياكةوالصناعات الغذائية وأعمال السكرتارية وخدمات البنوك ،وإقامة مراكز تدريب للنساء والاشتراك في
برامج التأهيل املنهي ومشروعات التنمية.
 الرقابة والتفتيش على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين املرأة والرجل في العمل بصورة أكبر من خاللمراجعة شروط الترقيات وتكثيف برامج التدريب والتأهيل املرتبطة بالعمل.
ً
ً
 ويوص ي الباحث أيضا بمراجعة التشريعات التي توفر حلوال الحتياجات املرأة العاملة التي لديها أطفالمن حيث توفير التسهيالت الضرورية لها كالحضانات ورياض ألاطفال والخدمات الصحية وتوفير
املواصالت والخدمات ألاخرى.
 يوص ي الباحث بوضع ضوابط خاصة بالسالمة املهنية للمرأة العاملة وخاصة في املهن الخطيرة التييسمح بتشغيلها فيها حتى ال تنتقل ألامراض التي قد تصاب بها ألامهات إلى الابناء وخاصة أثناء فترة الحمل
والرضاعة.
 يوص ي الباحث املشرع اليمني أن يورد نص مماثل ملا ورد في قانون العمل الاردني فيما يخص فترةرعاية الطفل ،وذلك لحاجة ألاطفال في هذه الفترة لرعاية ألام ولكي تتمكن من تأدية رسالتها التربوية
تجاه ألابناء الذين هم أمل املستقبل.

املصادر واملراجع:
 ألاحسن ،محمد ( ،)2147النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة – دراسة مقارنة ،رسالةدكتوراة مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد الجزائر.
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 الصالح ،محمد بن أحمد بن صالح ( ،)2112التأمينات الاجتماعية بين املفهوم واملخاطروالتطور وآلاثار  -دراسة تطبيقية على اململكة العربية السعودية ،مقدم إلى مؤتمر التأمينات
الاجتماعية بين الواقع واملأمول ،جامعة ألازهر  -مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد إلاسالمي.
 القره داغي ،علي محيى الدين ( ،)2112املرأة واملشاركة السياسية والديمقراطية دراسة في الفقهوالفكر السياس ي إلاسالمي ،بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس ألاوروبي لألفتاء
والبحوث ،اسطنبول.
 املغربي ،جعفر محمود ( ،)2143شرح أحكام قانون العمل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان-الاردن.
 الهمداني ،معديكرب حسين ( ،)2141املشاركة السياسية للمرأة اليمنية ،الدار املحمديةالهمدانية للدراسات وألابحاث ،الطبعة الثانية.
 عبدهللا ،الزمين عبدالولي قائد ( ،)2141حقوق املرأة في تشريعات العمل اليمنية من منظورالنوع الاجتماعي ،رسالة ماجستير مقدمة الى مركز املرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن.
 عمر ،محمد عبدالحليم ( ،)2112الاسالم والتأمينات الاجتماعية – مدخل تعريفي ،مقدم إلىمؤتمر التأمينات الاجتماعية بين الواقع واملأمول ،جامعة ألازهر  -مركز صالح عبد هللا كامل
لالقتصاد إلاسالمي.
القوانين:
 قانون الخدمة املدنية اليمني رقم ( )19لسنة 4994م. قرار جمهوري رقم ( )122لسنة 1992م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة املدنية اليمني. نظام الخدمة املدنية الاردني رقم ( )32لسنة 2148م. قانون العمل اليمني رقم ( )5لسنة 1995م. قانون العمل الاردني وتعديالته رقم  3لسنة 4992م ،املنشور على الصفحة  4418من عددالجريدة الرسمية رقم ( )1448تاريخ 4992/1/42م.
 قانون التأمينات واملعاشات اليمني رقمي ( )27لسنة 4994م ،معدل بالقرار الجمهوري رقم ()4لسنة 2111م.
 -قانون التقاعد املدني الاردني رقم  81لسنة  4979وتعديالته.
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 قانون التأمينات إلاجتماعية اليمني رقم ( )22لسنة 4994م. -قانون الضمان الاجتماعي الاردني رقم ( )4لسنة 2141م.
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الركائز النظرية للدولة :ألاسطورة العلمية للهرم
Theoretical fundamentals of the ‘’State’’:
The Scientific myth of the pyramid
عادل املودن باحث في القانون العام بكلية الحقوق بطنجة
ملخص املقال:
إن نظامالدولة يخضع لقواعد تعتبر ثابتة و أساسية تقوم على التنظيم الهرمي لها و على تراتبية السلطة
داخلها ،و تستلهم الدولة قواعدها هذه من تطور تاريخي رسخ بشكل كبير هذه املسلمات العلمية في تنظيمها،
و هي قواعد مستمدة من نظرية الدولة التي شهدت امتدادا مستمرا عبر مختلف الحقبات التاريخية و من
خالل مختلف العلوم املتعلقة بها (الفلسفة ،السياسة ،إلاجارة و القانون).
و بالعودة إلى نظرية الدولة سيتبين رسوخ مبادئ أساسية في تنظيمها بناء على فكر فلسفي و سياس ي و
قانوني معين تم انتقاؤه انتقاء ليكون مبررا لهذه القواعد رغم أن الفكر الفلسفي و السياس ي و إلاداري يزخر
بروافد أخرى تدافع عن مبادئ مخالفة في تنظيم الدولة عموما ،إال أن ظروفا معينة كانت تدفع في كل مرة
إلى انتصار الفكر التقليدي للدولة و النظرية الهرمية في التنظيم ،و التي حوال روادها بشكل مستميت وضع
قواعد عقلية تبررها رغم صعوبات ذلك مما جعلها قواعد اسطورية يؤمن بها الجميع رغم عدم استكمال
بنائها العقالني و املنطقي من طرف مختلف منظريها.

Summary:
The organization of the state is based on a pyramidal model and an authority relation
inside it; these rules are extracted from the theories of the ‘’State’’ which is the origin of the
strength of the state model.
Returning back to the Theory of the State, we can observe the triumph of the same
principles developed by philosophical, political and legal theories which were chosen in order to
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justify the pyramidal model of the State and its Public Administration, even if there were a lot of
different thoughts defending different rules and principles for the state organization.
However, the triumph of the classical thought of the State find its support on some
specific circumstances which helped to give more interest and utility to the classical theory, but
not to admit totally the logical construction of this theory which become à real myth that all the
people believe in, although it couldn’t achieve its logical construction.

الكلمات املفاتيح :النظام  ،الهرم ،الدولة ،النظريات ،الظروف ،البناء ،العقالنية ،منطق ،السلطة،
التنظيم ،البيروقراطية ،الحرية ،أرسطو ،هوبز ،كلسن ،فيبر ،التبرير ،القانون ،أهداف ،وسائل ،العقد،
استكمال النظرية ،الصعوبات العلمية.
keyword: order, pyramid, state, theories, circumstances, construction, logic, organization,
Bureaucracy, liberty, Aristotle, Hobs, kelsen, weber, argumentation, law, goals, contract,
achieving the theory, scientific difficulties.
ال يمكن بتاتا فصل دراسة النظام إلاداري و آليات عمله عن دراسة نظرية الدولة ،و ذلك لسببين
مباشرين ،أولهما أن إلادارة في حد ذاتها ليست لها فلسفة مستقلة ،فهي تستمد مبادئها وشرعيتها من نظام
القيم املهيمن داخل املجتمع ،و هذا النظام هو الذي يحدد لإلدارة أهدافها ووسائل عملها لبلوغ هذه
ألاهداف136،و تتبلور مجموع مبادئ هذا النظام في مفهوم الدولة ،التي ينظمها القانون الدستوري ،بحيث
يصبح القانون املنظم لإلدارة أو القانون إلاداري امتدادا للقانون الدستوري و ترجمة له على أرض الواقع.137
أما ثاني هذين السببين هو أن إلادارة إنما هي آلالية ألاساسية التي يتوفر عليها نظام الدولة لبلوغ أهدافه
وفق املبادئ التي يقوم عليها ،و تكون إلادارة خاضعة في تنظيمها و وسائل عملها لألهداف التي يسطرها نظام
الدولة فتكون بذلك مرتبطة في جميع تطوراتها بتطور الدولة نفسها.
و في هذا إلاطار ،فقد استسلمت جميع النظريات العلمية في مختلف املجاالت املتعلقة بنظام
الدولة بالتصور الهرمي البسيط للدولة ،و للنظام القانوني و التنظيمي للمجتمع ،حيث أصبح هذا النموذج
136

Charles DEBBASCH et fréderic COLIN, Administration publique, 6éme édition, ECONOMICA, p1
137Michelle Rousset et Jean Garagnon ; Droit Administratif marocain, 6ém édition, 2003. P11
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مسلمة "علمية" ينطلق منها للتأسيس لنظريات وأراء علمية أخرى ،دون أن يكون هذا النموذج محل أي
إعادة نظرةو لو جزئية.
و قد أثبت نموذج الدولة القائم على هرمية السلطة و العالقات العمودية داخلها ترسخه من
خالل استمراره رغم جميع التحوالت التي شهدتها آليات عمل الدولة و كذا ظروف وجودها و محيطها ،و
رغم أن بعض املفاهيم الجديدة املتداولة حاليا خاصة في مجال التدبير العمومي و التنظيم إلاداري (الحكامة
و الشراكة و التشاور ...إلخ) تناقض مبادئ النظرية التقليدية للدولة ،و هذا ما يمنح املوضوع أهمية من
حيث إنه يقارب ،من خالل دراسته للصمود التاريخي لنظرية الدولة ،مدى إمكانية تأثير التحوالت الحالية
في مجال التدبير العمومي و في مجال آليات و وسائل تصرف الدولة على نموذجها ألاصلي القائم على احتكار
السلطة و على هرمية تنظيمها ،و يقدم بذلك عناصر لإلجابة على التساؤالت التي أصبحت تطرح اليوم حول
موضوع تحول مفهوم الدولة و تغير مضمونه.
و قد أثارتنا هذه املالحظة و دفعت إلى طرح إشكالية حول أسباب ترسخ النظرية الهرمية للدولة
كنظرية طبيعية وقدرتها على الاستمرارية إلى حدود اليوم،و ما إذا كان البناء العلمي لها مكتمال بالشكل
الذي يضمن استمرارها باعتبارها معطى علميا و عقالنيا ثابتا رغم التحوﻻت التي يشهدها العالم اليوم.
وهذا إلاشكال الذي يقتض ي إلاجابة على مجموعة من التساؤالت املتعلقة به على غرار مدى علمية النظريات
املتعلقة بها و العناصر التي ساهمت في ترسخها؟ و هل أجابت هذه النظريات عن جميع التساؤﻻت
املتعلقة باألسس العلمية لتصور نظام الدولة حتى تكون نظرية ثابتة و مسلمة علمية؟أم أن رسوخها
يعود إلى أسباب أخرى غير علمية؟
و ملناقشة هذه إلاشكالية و إلاجابة على التساؤالت املتعلقة بها ،فإننا سنعتمد منهجا تحليليا
نقديا يستهدف الكشف عن ألاسباب الكامنة وراء هذا التشبع النظري بالنموذج التقليدي للتنظيم في
الدولة ،و عن مسار تثبيت هذا املعطى العلمي و ذلك من خالل قراءة تحليلية في مختلف النظريات ألاساسية
املتداولة ملفهوم الدولة و نظامها سواء السياس ي أو إلاداري أو القانوني (و هي أنظمة مترابطة فيما بينها
بالضرورة) باعتبار أن استمرار نموذج نظام الدولة و مبادئه رغم جميع التغيرات الحاصلة على مستوى آليات
العمل أو مناهجها هو نتيجة لترسيخها من طرف هذه النظريات .و بناء عليه فإن دراستنا للنظريات التاريخية
إنما تستهدف بناء نظرة مستقبلية حول مدى إمكانية تحول تصور الدولة على ضوء التحوالت الجديدة في
آليات عملها كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
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و لتحقيق هذا الهدف التحليلي النقدي ،سنعمل من خالل هذا املقال على دراسة مباشرة
للنظريات ألاصلية كما وضعها منظروها من خالل مؤلفاتهم بشكل مباشر و ذلك لتجاوز ألافكار املروجة
بشكل عام حولها مثلما نقلها مؤلفون آخرون وهو ما لن يسعف في إلاجابة عن التساؤالت العميقة التي
يستهدفها هذا املقال ،كما أن الرجوع إلى بعض املراجع ألاصلية سيخول لنا تسليط الضوء على النقاط
الغير املتداولة في شأن نظرية الدولة عند منظريها.
في هذا إلاطار ،سيحاول بحثنا أن يأخذ أسلوبا مغايرا هذه املرة ،نركز فيه على إلاجماع الذي
عرفته هذه النظريات حول التصور الهرمي البسيط للدولة و عن ألاسباب واملبررات الحقيقية لهذا التصور،
وسنبين كيف أن التصور الهرمي للدولة لم يكن مسألة "فطرية" أجمع عليها العقل البشري و إنما واحدة
من التصورات التي كانت تتداول في كل مرة ،لكنها كانت تنتصر نظريا في كل مرحلة من مراحلها نتيجة
ألسباب معينة .إن الكشف عن هذه الاسباب و مناقشة مدى علمية نظرية الدولة يعتبر حجر الزاوية في فتح
أفق مناقشة تحول دور الدولة و مفهومها اليوم.

أوﻻ :الانتصار النظري للفكر السياس ي للدولة منذ العصر اليوناني إلى حدود عصر ألانوار ألاوروبي
تكاد تجمع التقاليد ألاكاديمية عند دراستها لنظرية الدولة في الفكر اليوناني على استعراض
نظريات أفالطون و أرسطو حول السياسة ،هذان الفيلسوفان اللذان ارتكز تصورهما للدولة على أساس
الفكر الفيثاغوري البسيط الذي يؤلف العلم من أعداد ،أي من وحدات منفصلة ويتصور املوضوع انطالقا
من أجزاءه في إطار عالقات بسيطة.
في املقابل ،تتجاهل هذه التقاليد ألاكاديمية التيارات ألاخرى في التصور الفلسفي للدولة ،و ذلك
اعتبارا منها أن التفكير في "الدولة" قد فرض تلقائيا و بشكل طبيعي النموذج الهرمي البسيط ،و أنه لم يتم
التفكير في املوضوع خارج هذا إلاطار ،و أن اختالفات الفكر الفلسفي اليوناني كانت تتم دائما في إطار هذا
التصور ،و الذي استمر الخالف دائما في إطاره حتى التأسيس العلمي للتنظيم السياس ي في عصر ألانوار.
 -0تصور الدولة في الفكر الفلسفي القديم :وجهة نظر أخرى
من املجمع عليه اليوم أنه إذا اعتبرنا مفهوم الدولة باعتباره نظاما للحكم املؤسس ،فإن النقاش
الذي عرفته اليونان القديمة حول موضوع املدينة سيمثل أول شكل في التفكير حول الدولة ،و قراءة بسيطة
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لإلنتاجات ألاكاديمية حول املوضوع تكشف عن ارتباط فكرة النظام السياس ي و الدولة بتيار فلسفي في
الفكر اليوناني معروف بأسماءه املتداولة في كتب و مراجع الفكر السياس ي؛ فالفضل يعود للفكر اليوناني-
يقول أحد املؤلفين ،في بلورة مؤسسات سياسية واضحة املعالم و فكر سياس ي متميز ،و لهؤالء اليونان
القدامى يعود التأسيس لبعض املصطلحاتو النظريات السياسية التي مازلنا نستعملها إلى

اليوم.138

لكن املفارقة بالنسبة إلينا عندما نقارن ما يقوله مختصوا الفكر السياس ي و ما يستعرضه
املتخصصون في تاريخ الفلسفة اليونانية ،هو أن الفكر اليوناني املؤسس لنظريات التنظيم السياس ي و الدولة
مختزل لدى علماء السياسة في عدد محدود من ألاسماء (أفالطون و أرسطو على وجه الخصوص) و في مرحلة
تاريخية معينة من تاريخ املدينة اليونانية ،في املقابل فإن مؤلفي تاريخ الفكر الفلسفي اليوناني يستعرضون
أعدادا كبيرة من الفالسفة اليونان الذين ال يشار إليهم البتة عند تداول موضوع الدولة.
و مالحظة هذه املفارقة دفعتنا إلى إعادة البحث في الفكر الفلسفي اليوناني حول الدولة من زاوية
نظر خاصة ،قادتنا إلى بحث أعمق يتجاوز ما اجمع عليه اليوم في املوضوع.
و قد خلصت دراستنا هذه إلى ضرورة التنبيه إلى حقيقة وجود تيارين مختلفينفي الفكر الفلسفي
اليوناني حول مفهوم و تنظيم الدولة و النظام ،إذ تبين من خالل دراسة مجموعة من أطروحات الفالسفة
اليونانيين إلى استخالص عناصر أساسية من فكرهم حول تنظيم الدولة وخصوصياته لديهم ،و مكن
استخراجنا لهذه العناصر من تصنيفها في إطار تيارين:
 التيار ألاول :هو التيار الفلسفي املتمحور حول املدينة و الذي يرتكز مرجعيا على الفكر الفيثاغوريالبسيط ،و الذي نشأت معه املدينة باعتبارها دولة باملفهوم املتعارف عليه اليوم،و يضم املفكرين الذين
أسسواللمرجع الفلسفي ألام لفكر الدولة و التنظيم السياس ي.
 التيار الثاني :و هو الذي ال يتداول عادة عند الحديث عن الدولة و التنظيم السياس ي  ،و هو الفكراملؤسس على مبادئ التغير و النسبية و الحركية و الذي أسست له مدارس هيرقليطس وزينون و استوحى
منه أفالطون في بداياته من خالل كتابه "الجمهورية" ،وبلغ في أقص ى مراحل توسعه مع جناحه
الراديكالي :السوفسطائيون.

 138إبراهيم أبراش ،تاريخ الفكر السياسي ،شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع ،0999 ،ص02
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لكن هذا الفكر لم يشكل مجاال لنمو و تصور فكرة الدولة و النظام أمام سطوع نجم التيار
ألاول في املوضوع نتيجة ألسباب جوهرية ستكون وراء انتصار فكر الدولة مع نهاية أسطورة املدينة .cité
و تنطلق إعادة قراءتنا للفكر اليوناني املتعلق بالدولة بتياريه من أسئلة جوهرية :إذا كانت املدينة
كتنظيم و كفكرة فلسفية هي أولى مظاهر تنظيم الدولة فلماذا ارتبطت فقط بمرحلة ما بعد سقراط و بثلة
من الفالسفة الذين نسب إليهم التنظير في مفهوم الدولة ،و ملاذا لم ترتبط الفالسفة اليونان ألاخرين
القاطنين باملدينة نفسها و الذين كانت لهم نظرياتهم كذلك حولها مخالفة لنظريات املدينة-الدولة لدى
نظرائهم آلاخرين؟ و ملاذا انتصر فكر "الدولة" في املدينة و لم ينتصر الفكر املخالف؟ و منذ متى كانت املدينة
دولة؟
إن املدينة اليونانية لم تكن في واقع ألامر "دولة" إال في أخر أيامها ،139فلم يكن ألاثينيون ما قبل
سقراط و أفالطون وأرسطو يفكرون في وضع نظام سياس ي لهم مهما تكن تسميته ،و كان التفكير الفلسفي
اليوناني مرتكزا على الفرد و قائما على الحركية و التغير املستمر؛ فقد رسم هيرقليطس معالم التفكير
الفلسفي لدى اليونانيين خالل هذه املرحلة ،وبناه على أساس من التغير والديالكتيك ،و كان على عكس
الفكر اليوناني ملا بعد سقراط ،ال ينتظم فكره في إطار منظم و إنما هو تعبير حر مبعثر لكنه متسق في
خضوعه للتغيير و النسبية و الاستمرارية ،و هذا هو ما يلخصه نيتشه في وصفه لفلسفته في كتابه والدة
الفلسفة ب" أنه كوكب بدون مجرة".
و يفيد وصف نيتشه هنا لفكر هيرقليطسفي أخذ فكرة عن عدم تفكير اليونانيين خالل هذه
املرحلة في ضرورة إيجاد إطار تنظيمي بقواعد صارمة على شاكلة الدولة ،فقد تأسست فكرة التنظيم
لدى اليونانيين في أول ألامر على عدم التأطير الصارم لتحركات مكونات النظام ،و أن كل مكون يسير حرا
دون أي ارتباط قسري باإلطار و أنه ال ثابت في ألافكار ما دام الحكم على نفس الش يء من طرف شخصين
لن يعطي نفس النتيجةو أن إتيان الش يء مع اختالف الوقت لن يعطي بالضرورة نفس النتيجة ،فنحن
ال نستحم في النهر مرتين –يقول هيرقليطس .
هذا الفكر اليوناني املختلف عن الفكر الفيثاغوري البسيط و املؤمن بالنتائج ،سيؤطر أطروحات
فالسفة اخرين كزينون الايلي و أستاذه براميس و غيرهم من الساخرين بالفكر الطبيعي واملعترفين بنسبية
النتائج.
139

George Burdeau,L’Etat , Edition Points, 0999 p08
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إن املدينة ما قبل الدولة التي حاربت الفرس على مر  44سنة و انتصرت إنما كانت املدينة القائمة
على فكر هؤالء الفالسفة املؤسس على الحرية و الفرد و الانتظام الذاتي و ليس النظام املحدد املفروض
سواء الطبيعي أو الوضعي،إن هذه املرحلة حيث املدينة بحوالي  211.111نسمة ،في قمة التقدم ،و
فخورة بقتالها من أجل الحرية و الاستقالل ،و حيث أن إدارة "الدولة" هو مبدئيا شأن الجميع ...و حيث
يمكن لكل واحد التقدم إلى الوسط "،هي مرحلة تعدد الفكر داخل املدينة حيث ال نظام مفروض و لكل
الحق في قول ما يشاء ،و حيث أصبح القول و التعبير مبنيا على حرية التأسيس املطلقة ،لكل حقه في
خلق نظامه املنطقي الخاص ،هذه املبادئ ستؤسس في أوجها لظهور تيار السفسطائيين الذين آمنوا
بإمكانية إلاقناع بالقول دون الخضوع لنظام عام يوجه التفكير ،أو إطار لحكم العالقات ،فالسلطة
لإلقناع وإلاقناع يكون بالكالم و الكالم حق للجميع.

إن املدينة لم تكن دولة ،لكن هذه املدينة غير املنتظمة في دولة لم تكن لتستمر في خضم املواجهات
العسكرية مع الخارج ،و خاصة الفرس و فيليب املقدوني ،و لم تكن في إطار هذا الجو العام من الحرية
في الانتظام للمدينة أن تتحول إلى حضارة هيلينية140
و قد كان من املنطقي بعد ذلك أن تنتهي املدينة غير الدولة في الفكر الفلسفي ،بعد أن تبينت
ضرورة استعجال التفكير في الانتظام و محاربة الفكر الفلسفي غير الانتظامي و املعقد و الذي ال يمنح
الاستمرارية للمدينة في ظل الظروف الخارجية التي تحيط بها.
في هذا إلاطار العام ،انطلق الفكر اليوناني املؤطر للمدينة-الدولة و املتداول من طرف ألاكاديميين باعتباره
أولى ألافكار حول املدينة.
لقد أصبحت أثينا في حاجة ملحة إلى التنظيم ،و أصبح الفالسفة اليونانيون يؤصلون للتنظيم
بصفة عامة ،و يبحثون عن منهج أبسط يمكنهم من ذلك ،و ليس أفضل من استعادة الفكر الفيثاغوري
البسيط ،فقد كان سقراط الذي دشن هده املرحلة في الفكر اليوناني يجتهد في حد ألالفاظ و املعاني
حدا جامعا و يصنف ألاشياء في أجناس و أنواع ،ليمتنع الخلط بينها.141

140يرد بعض املؤرخون مأساة الهيلينين إلى ضعف مدنهم ،لقد كان من شأن و جود دولة هيلينية السيطرة ىلع العالم ،فدولة اليونان
كانت لتهزم فيليب املقدوني و السيطرة ىلع الفرس.
141يوسف كرم،تاريخ الفلسفة اليونانية ،دار القلم0992 ،ص 07
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و كان الانتظام الاجتماعي في واقع ألامر جزءا من تنظيم التفكير العقلي عموما ،فأثينا لم تعد تحتمل
عدم وحدة الفكر و التنظيم لتستمر في مواجهة املخاطر الخارجية ،و لذلك فقد كان من املنطقي أن تظهر
أولى النظريات املتعلق بالتنظيم السياس ي للدولة وفق ما هو متعارف عليه اليوم فقط عند أواخر سنوات
آثينا-املدينة مع كل من أفالطون و أرسطو املتشبعين بالفكر التنظيمي لسقراط و الذي في إطاره العام سيتم
وضع نظريات مختلفة في اقتراحها و تصوراتها ،لكنها مجمعة على العناصر ألاساسية في نظام "الدولة" و التي
يمكن تحديدها في :
 الوجود الطبيعي للدولة :إن وجود الدولة أمر تحتمه الطبيعة ،و العدالة قائمة على الطبيعة
ال على العرف ،فقواعدها واضحة و متينة ،و الاجتماع ظاهرة طبيعية  ،فالدولة يقول
أفالطون "تنشأ ألن الفرد ال يكفي نفسه بنفسه ،بل يكون له حاجات عديدة ال يستطيع أن
يشبعها وحده ،فتجمع عدد من ألافراد كاف ألن يشبع كل منهم حاجات ألاخرى ،فيعيشون
كشركاء أو كمساعدين بعضهم لبعض و تكون املجموعة التي ينشؤها بهذه الطريقة ما يعرف
بالدولة"142

و هذا التشكل الطبيعي للدولة هو جوهر إجابة أرسطو كذلك عن سؤال كيف تتكون الجماعة السياسية،
حيث يجيب أن أول جماعة هي ألاسرة ،الغرض منها القيام بالحاجات اليومية ،تليها القرية و هي اجتماع
عدة أسر لتوفير ش يء أكثر من الحاجات اليومية ..ثم اجتماع عدة قرى في هيئة عامة هي املدينة ،أرقى
الجماعات ،تكفي نفسها بنفسها و تضمن لألفراد ليس فقط املعاش ،بل أيضا حسن املعاش وهذا هو
فضلها النوعي.
هكذا يكون وجود الدولة طبيعيا ،و بالتالي ضروريا و له مبرر طبيعي و منطقي واضح يفرض على الناس
الانتظام في إطار كيان سياس ي هو الدولة.
 التنظيم الطبيعي للدولة :إن تنظيم العالقات داخل الكيان السياس ي "الطبيعي" هي بدورها
طبيعية وضرورية لوجود الدولة و استمرارها و تطورها ،و قد أثبت كل بطريقته طبيعية هذا
التنظيم؛ فأفالطون يقارن الدولة بالنفس البشرية ،إذ اعتبر أن للنفس ثالث قوى هي
الناطقة و الغاضبة و الشهوانية ،و لكل منها فضيلة خاصة بها ،وكل هذه القوى الثالثة
للنفس تقابلها طبقات ثالث من طبقات املجتمع ،فالنفس الناطقة تقابل طبقة الحكام و
142أورده محمد أبراش ،تاريخ الفكر السياسي ،مرجع سبق دكره ص 80

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

98

النفس الغضبية تقابل طبقة الحراس و النفس الشهوانية تقابلها فئات الشعب ،و كذلك
يفسر أرسطو الطبيعة الهرمية للنظام السياس ي بمقارنتها بالطبقية التي أسس عليها ألاسرة،
إذ أن تقابل ألاعلى و ألادنى مشاهد في الطبيعة بأكملها :هو مشاهد بين النفس والحياة و بين
العقل و النزوع و بين إلانسان و الحيوان و بين الذكر و ألانثى ،و كلما وجد هذا التقابل كان
من خير املتقابلين أن يسيطر ألاعلى على ألادنى.143وفق هذا التوجه ،يكون تصور الدولة
بالضرورة و الطبيعة تصورا هرميا حيث يسيطر ألاعلى على ألادنى وحيث ينقسم الهرم إلى
طبقات تطابق الطبقات املوجودة في الطبيعة.
كذلك تأسس تصور عالقات الدولة و عملها على املقارنة بالطبيعة ،حيث أفادت هذه املقارنة في تفسير
عالقات الارتباط و التبعية لسلطة عليا داخل منظومة الدولة؛ و هذا ما نجده في نظرية أرسطو حول
التطابق بين منظومة الدولة و منظومة جسم الحيوان ،فوحدة الدولة و ارتباطها هو عضوي و ليس مطلقا؛
تماما مثل جسم الحيوان الذي يعمل على حماية أعضائه و تنسيقهم و توجيههم نحو صالحه ،و الدولة لها
سلطات متميزة لتأمين التناسق و الانتماء إلى الجسد الواحد الذي تمثله.144
 حكم سلطة عامة:القانون هو السيد الذي ال سيد فوقه في الديمقراطيةألاثينية ،و القانون
السائد هو قانون مجرد و عام و ال يمكن تصور نظام الدولة ألاثينية دون قانون و هو ما يعبر
عنه أحد الفالسفة في الفكر اليوناني (بورييس) بالقول":فتبا لنظام ال يسوده القانون ،بل
يسوده طاغية ،كلمته هي القانون ،فالسيادة في ككل دولة هي للقانون و ليس للحاكم".145
و مصدر القانون هو الطبيعة نفسها ،التي تعتبر مصدرا عاما لقواعد القانون ،و تجعله ثابتا متعارفا
عليه و أساسا لالستقرار ،و هو ما أقنع أفالطون بالتراجع عن فكرة حكم الفالسفة في جمهوريته ،حيث
يفضل في كتابه ألاخير "القوانين" حكم قانون مجرد ثابت عوض حكم الفيلسوف ،القانون الحي الذي
يصدر قواعد حسب الحالة و باالعتماد على حكمته ،و نفس الاتجاه يرسخه أرسطو في تصنيفه لألنظمة
حيث يفضل "الحكم الدستوري" ،أي حكم القانون الذي هو العقل مجردا من الهوى" .146

143إبراهيم ابراش  ،مرجعسبق ذكره ص82
144

Lionel Ponton, Hegel et Aristote, la souveraineté de l’Etat, https://id1erudit1org/iderudit/822950ar, p070
145أورده إبراهيم ابراش ،م س د ،ص 50
146نفس املرجع السابق ،ص022
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إن هذه املبادئ هي ما يشكل لدى الباحثين جوهر الفكر اليوناني حول الدولة ،و هذا الفكر و إن
كان فكرا متأخرا بحيث عاصر نهاية املدينة و اعتمد أساسا لبناء دولة إلاسكندر املقدوني (الذي أشرف
أرسطو على تربيته) ،فإن التقاليد ألاكاديمية تتداوله باعتباره الفكر الفلسفي اليوناني للدولة ،و هو
املعطى الذي تبينت نسبيته من خالل قراءتنا الخاصة لتاريخ الفلسفة اليونانية ،بحيث كشفنا كيف أنه
فكر أقلية و فكر متأخر ،و أن فكر التنظيم في املدينة قد تمحور من فبل حول تصورات أخرى شكلت
رصيدا هاما متجاهال في التنظير للنظام الاجتماعي .
و الواقع ،و كما استعرضنا فإن الظرفية التي عاشتها املدينة في ظل التهديدات الخارجية و
الحروب املستمرة هي العوامل ألاساسية التي ساهمت في انتصار فكر املدينة -الدولة على حساب املدينة
غير الدولة ،و هذه النتيجة إنما نريد أن نشير بها إلى أن نظرية الدولة و نشوئها ليس في واقع ألامر ميوال
علميا طبيعيا كما يتداول في نظريات نشوء الدولة  ،و إنما هو توجه ساهم في نشوءه مجموعة من
املعطيات التاريخية و الواقعية و التي ستكون فيما يبدو سببا في انبعاث فكر الدولة على مرور التاريخ.
 -9نظريات الدولة في عصر النهضة ألاوروبية و فكر ألانوار:
لقد كانت بداية نهاية فكر املدينة اليونانية و بداية فكر الدولة ،التي نشأت كمفهوم و واقع عملي
مع سيطرة إلاسكندر ألاكبر على مساحات شاسعة من العالم املعروف آنذاك تمهيدا لقيام الدولة
الرومانية ،لقد أنشأت روما الدولة  ،و هي الدولة املنشأة إلى اليوم ،و التي أسس ما أصبحت الدولة
الحديثة تقوم عليه :السلطة ذات السيادة و القانون.147
لقد كانت روما دولة واقع و لم تكن في حاجة إلى تبرير نظري لوجودها مادامت تمتلك القوة
والتوسع ما يسكت كل مشكك في سلطتها ،و لذلك فقد تخافت النقاش النظري حول الدولة و تراجع
أمام فرض إلامبراطورية العاملية لواقع وجودها و أمام السالم العالمي الذي فرضته بعد أن غزت آخر
الشعوب وأصبحت إلامبراطورية كاملة.148
لكن سقوط الدولة الرومانية و انقسام العالم الغربي إلى ملكيات متناحرة ،غدتها النزاعات
والحروب الدينية سيعيد النقاش السياس ي حول الدولة ،في مرحلة أولى في إطار صراع ديني بين

147

GeorgeBureau ,L’Etat, op1cit1 p07
p31

148Idem,
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البروتستانت و الكاثوليك على و جه الخصوص ،و في مرحلة ثانية بمنهج عقالني في استعادة للفكر
الطبيعي ألواخر فكر املدينة-الدولة مع أرسطو في ظل فكر النهضة ألاوروبية.149
مرة أخرى يرتبط تطور الفكر املتعلق بالدولة بمرحلة أزمات و حروب و تناحرات ،فاألزمات الكثيرة
و ألاحداث ذات النتائج العديدة و الظروف املهيمنة لم تكن باإلمكان إال أن تترك آثارا عميقة على تطور
الفكر السياس ي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .150وكانت أولى نتائج هذا التأثير في الدفع من جديد
نحو التفكير "العقالني" في إنشاء الدولة و تنظيمها ابتداءا من مكيافيلي و مرورا بجون بودان وصوال إلى
توماس هوبس ،و هو الحراك الفكري املتوج باإلعالن الرسمي عن نشوء "الدولة" بمفهومها الحديث من
خالل اتفاقيات وستفاليا  4213ليكرسه فيما بعد فكر ألانوار مع كل من جون لوك و جون جاك روسو.
إن الدراسات التي تتناول الفكر السياس ي للدولة خالل هذه املرحلة تركز في تحديد أوجه الخالف
في تصور كل واحد من رواده ،لكنها ال تركز على ألاهم من ذلك بالنسبة إلينا ،و هو العناصر املشتركة
الثابتة بينهم و التي هي أساس نظرياتهم ،فبين تصورات مكيافيلي "غير ألاخالقية" في نظرية ألامير ،و
تشبث جون بودان بمفهوم السيادة في مؤلفه "الجمهورية" ،أو كذلك "اللوفيتان" الاصطناعي لهوبز
ونظريات العقد الاجتماعي لدى جون لوك و جون جاك روسو ،هناك عناصر مركزية مشتركة بينهم ال
يمكن تصور الدولة دونها ،هذه العناصر مستمدة بشكل كبير من الفكر الفلسفي للدولة-املدينة ؛ لقد
استرجع هؤالء الخصائص "العقالنية" لتصور الدولة ،بحيث إن وجود الدولة منطقي و ضروري ،كما أن
الانتظام يقتض ي الخضوع لسلطة عليا.
فال بد لوجود الدولة ،هذا هو الشعار الذي تبناه كل الفكر السياس ي لعصر النهضة ألاوروبية ،و
هو املبدأ الذي ينطلق منه جميع منظريه ليختلفوا بعد ذلك فقط في تبرير هذه الضرورة ،و في بيان أنواع
الدولة.
وأهمية بل و ضرورة وجود الدولة عند مكيافيلي كانت جد بديهية" ،ملاذا الدولة؟ إن هذه "ألاسئلة
املدرسية" لم تثر اهتمام مكيافيلي ،فالدولة موجودة و من الضروري املحافظة عليها ،و تقويتها و إصالحها
عند الاقتضاء من أجل املحافظة عليها ،إن هناك غاية وحيدة هي ازدهارها و عظمتها و هي غاية تتجاوز

 149لم نشر يف بحثنا إلى الفكر السياسي اإلسالمي الذي عرف يف إطار مرحلة الركود األوروبي ثراء كبيرا جدا ،لكننا سنعتمد الفكر
األوروبي دون غيره ىلع اعتبار أنه تنظيم الدولة املعاصرة و التي تستمد قواعدها منه ال من سواه.
150جون جاك شوفالييه ،تاريخ الفكر السياسي ،ترجمة محمد عرب صاصيال ،املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 0998 ،ص009

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

101

الخير و الشر ،151بل إن ضرورة وجود الدولة قد دفعت بمكيافيلي إلى التضحية باألخالق تماما ،فوجود
الدولة يتجاوز القيم ألاخالقية و هو أسمى منها و أكثر أولوية.
و إذا كان مكيافيلي متطرفا في تصور ضرورة وجود الدولة بحيث لم يكلف نفسه عناء البحث
عن مبررات لذلك ،فإن جون بودان ،أحد أعالم فكر الدولة خالل عصر النهضة ألاوروبية ،يستلهم تبريره
لوجود الدولة من فكر أرسطو حول ذلك ،فالدولة الجمهورية عند بودان هو الحكم املستقيم لعدة أسر
و ملا هو مشترك بينها ،و ألاسرة أصل الدولة و يستتبع النشوء الطبيعي لألسرة تطورها الطبيعي إلى دولة.
لكن التفكير في ضرورة الدولة سيأخذ بعدا أكثر عقالنية مع توماس هوبز من خالل نموذج
اللوفيتان لديه ،فالدولة كيان اصطناعي مبني على الفكر الاستنتاجي الرياض ي البسيط الذي ارتكز عليه
سابقوه من مؤسس ي فكر الدولة في الفلسفة اليونانية القديمة.وأعجب هوبز بديكارت ،و بكل الذين
يأخذون باملنهج إلاستنتاجي و بالرياضيات و بالهندسة ،ألنها تتميز بالدقة ،و حيث أن إلانسان يشبه آلالة،
وحتى تكون عالقة إلانسان منضبطة و دقيقة ،أي أن تخلو من الفوض ى و الاضطراب ،فيجب استخدام
منهج الهندسة  ...فال تكون الدولة لدى هوبز واقعة طبيعية أو اجتماعية ،و إنما ثمرة اصطناعية توافقت
على إيجادها إلارادة إلانسانية لتخرج الناس من حالة الفوض ى و الحرب .152فكان أن توصلت إلارادة
البشرية مستهدية بقوانين الطبيعة و بالعقل الطبيعي الكامن داخل إلانسان إلى الاتفاق على إنشاء الدولة
باعتبار ذلك ضرورة لضمان مصالح هذا إلانسان.
في نفس املنحى يتجه سبينوزا في تبريره لضرورة وجود الدولة ،باعتبار أن حالة الطبيعة ال تضمن
استمرار إلانسان و خدمة مصالحه ،لكنه يختلف مع هوبز و مؤسس ي نظريات العقد الاجتماعي الذي
يعتبره غير واقعي و غير قابل للتحقيق و يعوضه بنظرية الحاجيات املؤسسة للدولة ،التي تتحقق من
خالل اتفاق عقالني ينش ئ الجماعة السياسية ألن ألافراد يجدون أنه ال يمكن تفادي ألاخطار املحدقة
بهم في كل مكان إال من بضم قواهم.
إن الهدف ألاساس ي من النظريات السياسية خالل هذه املرحلة املطبوعة بالصراعات هو تبرير
ضرورة وجود الدولة ،واختالفات هذا التبرير كانت تعود للظروف الخاصة بكل منظر على حدة ،لكن

151جون جاك شوفالييه ،تاريخ الفكر السياسي  ،ص029
نفس املرجع السابق ص087

152
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أوروبا في هذه املرحلة كانت مجمعة على ضرورة و جود الدولة مئات السنين بعد أن أعلنها الفالسفة
اليونانية خالل أواخر سنوات املدينة –الدولة.
من جهة أخرى،و في مرحلة تشبه املرحلة التي عاصرها أرسطو و رفقاءه من رواد الفكر اليوناني
للدولة-املدينة ،استرجع الفكر السياس ي لعصر النهضة و ألانوار ألاوروبيين مبدأ خضوع املجموعة
السياسية لسيادة عليا ثابتة تضمن استقرار و قوة هذه الجماعة.
إن ضرورة و طبيعية الخضوع لسلطة عليا هي الخالصة التي توحد جميع مفكري عصر ألانوار
ألاوروبي ،و الذين اجتهدو أشد اجتهاد من أجل تبرير هذه السلطة التي يجب بالضرورة أن يخضع لها
الجميع ،و اختلفو في تبرير أسباب و أشكال الخضوع لهذه السلطة.
فروسو يجعل أهم أهداف العقد الاجتماعي هو التزام الجميع لفائدة السيد  ، le Souverainو
هذا الخضوع للسيد مبرر على اعتبار ان هذا السيد ال يمكن أن تكون له منفعة مناقضة ملنفعة ألافراد
الخاضعين له ،و هو ال يحتاج ألي ضمانة أمام رعاياه ،ألنه من غير املمكن أن يعمل الجسم على إلحاق
الضرر بأعضائه ،فالسيد،باعتباره الوحيد ذو السيادة ،هو دائما ما يجب أن يكون

عليه153.

وفق نفس النهج ،يشدد مكيافيلي على ضرورة وجود ألامير و تركيزه لجميع السلط في يده ،فاملدن
و ألاقاليم مفترض فيها أن تحكم من طرف أمير واحد ،فإذا لم يبق ألامير فلن يتفق الرعايا على تعيين
أمير ،و هم ال يعرفون كيف يعيشون بحرية ،154فال يكون هناك من سبيل الستمرار هذه املدن و
املحافظات إال بوجود ألامير ذي السلطة على الجميع و التي بدونها تكون هذه املدن و املحافظات مهددة
بالزوال تماما.
و بطريقته ،يبرر كذلك هوبز ضرورة الخضوع لسلطة اللوفياتان التي بفضلها يمكن لألفراد أن
يستمروا في الحياة و يتجاوزو حالة الطبيعة التي كانت تهدد حياة كل واحد منهم بسبب الشرور التي
تملؤهم في حالة الطبيعة.

153

Jean Jacques ROUSSEAU, du contrat social, la Classique de la Philosophie, livre de porche, Edition de Gerard
Mairet, 1991, p56
154
Machiavel, le Prince , la Classique de la Philosophie, livre de porche, Edition de Jean François BALAUDE, 1998,
p75
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لقد تبين من خالل قراءة تطور فكر الدولة في الفلسفة اليونانية و عصر ألانوار التشابه الكبير
بين مسار انتصار فكر الدولة الكالسيكي على جميع النظريات ألاخرى املنافسة ،و ذلك ال يعود إلى القوة
العلمية للنظرية أو لعناصر إلاقناع بداخلها بقدر ما يعود للظروف الخاصة التي رافقت هذه النظريات
بل و كانت سببا رئيسيا في بروزها كآلية لتبرير سلطة الدولة و لو بناء على افتراضات كما فعل روسو أو
مسلمات كما فعل مكيافيلي.
ثانيا :التنزيل النظري للفكر السياس ي للدولة في العلوم إلادارية (ماكس فيبر ) و القانونية (هانس كلسن)
لقد تبين من خالل ما سبق كيف استقر الفكر السياس ي للدولة على أساس قواعد أساسية
لتنظيم الجماعة السياسية ،و كيف أن نفس القواعد تنبعث خالل مراحل تاريخية تعرف مميزات متشابهة؛
فعلى غرار الظروف التي دفعت الفكر السياس ي اليوناني إلى التفكير في ضرورة الانتظام في إطار الدولة-املدينة
 ،كانت ظروف الحروب و عدم الاستقرار التي عرفتها أوروبا خالل سنوات العصر الوسيط وراء تبلور
النظريات السياسية الحديثة في التنظيم السياس ي و التي تعتبر أساس املفهوم املعاصر للتنظيم السياس ي.
و على ضوء املبادئ ألاساسية لهذا الفكر السياس ي فإن التنظيم إلاداري و القانوني للدولة
سيستلهمان نفس املبادئ في إطار تصورات رواد الفكر إلاداري و القانوني املعاصر بدون منازع ،ماكس فيبر
و هانس كلسن و اللذان يمثالن نموذجي دراستنا للنظريات القانونية وإلادارية لتنظيم الدولة.
 -0ماكس فيبر  :البيروقراطية نصرة لفكرة النظام الهرمي:
ال يمكن الحديث عن التنظيم إلاداري املعاصر للدولة خارج نظريات ماكس فيبر حول التنظيم،
فهذا السوسيولوجي الذي أسس للسوسيولوجيا السياسية يوصف باعتباره أول من وضع أسسا علمية
للتنظيم بصفة عامة ،و لتنظيم الدولة و إلادارة على وجه الخصوص.
و في إطار التقاليد ألاكاديمية ،فإن أغلب الدراسات التي جعلته موضوعا لها كانت تشيد بفكره
و ببراعته في وضع منهج فهمي للظواهر الاجتماعية على أساس عقالني و علمي ،و ذلك على غرار ما قيل عن
أرسطو و عن ماكيافيلي و جون لوك من اعتبارهم معقلني التفكير السياس ي و واضعي ألاسس العلمية
للتنظيم السياس ي.

و ماكس فيبر من جانبه أسس ملنهج العقلنة في التنظيم الاجتماعي من خالل "لنظرية علم
الاجتماع الفهمي" ) ،(sociologie compréhensiveو ذلك باالعتماد على املبادئ الفكرية ألارسطية التقليدية
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القائمة على التفسير و التفكيك والفهم لوضع القواعد العامة ،و لكن و على عكس فكر التغيير و التحرر
الذي قاده نيتشه و كارل ماركس آنذاك ،فقد كان فكر ماكس فيبر ال يبتغي التأثير ) ،(pensée passiveو إنما
اكتفى بتفسير الواقع و تأويله و تفهمه ،و على عكس ماركس في مهاجمته للسياسة ،فقد أبدع فيبر فيها و
جعلها حقال للبحث

العلمي155.

غير أن هناك وجهة نظر أخرى مغايرة في إنتاج ماكس فيبر ال يكون لها عادة مجال في الدراسات
املتعلقة بالتنظيم و الدولة ،إنها وجهات النظر ألاخرى املنتمية للمدرسة الفكرية املنافسة للفكر التقليدي
للدولة و التي كانت ترى في نظرية العقلنة شكال من أشكال الهيمنة التقنية املضادة لتجربة الحرية التي كانت
سائدة خالل املراحل السابقة ،و أن ماكس فيبر هو أحد ألاعضاء امللتزمين بالتقاليد املكيافيلية في الفكر
الاجتماعي.156
من جهتنا ،وسيرا على منهج دراستنا للفكر السياس ي اليوناني و فكر عصر النهضة و ألانوار ،فإن
دراستنا لفكر ماكس فيبر تثير انتباهنا من جانبين أساسيين هما الظروف التاريخية و العلمية لنظريات
ماكس فيبر ثم ارتكازه على ألاركان ألاساسية للفكر السياس ي للدولة في بلورة فكره إلاداري.
إن ما تجب إلاشارة إليه عند تطرقنا للظروف التاريخية و العلمية لنظريات ماكس فيبر هو تزامنه
مع صعود نجم فكر مناهض للفكر التقليدي العقالني عموما و الفكر السياس ي على وجه الخصوص ،فقد
كان يضع ماكس فيبر نظرياته في مواجهة تيار فكري قائم على النسبية و الحركية و التحول (على غرار الفكر
الذي نافس فكر املدينة في العصر اليوناني) ،و الذي كان يقوده كل من نيتشه في إطار نظرياته حول منظومات
القيم و تغيرها و كارل ماركس في مناهضته ملنظومة الدولة الراسمالية و الذي شكل نموذجا للفكر املنافس
للفكر التقليدي للدولة.
وتماما كما فعلت التقاليد ألاكاديمية عند دراستها للفكر السياس ي في الفلسفة اليونانية من حيث
اقتصارها على ألاسماء التي قادت فكر الدولة-املدينة و تجاهل التيار الفلسفي املناهض للفكرة التقليدية
للدولة ،فإن هذه التقاليد فعلت نفس الش يء عند دراستها لفكرة التنظيم خالل هذه املرحلة ،بحيث تتجاهل
التيارات الفكرية ألاخرى و التي كانت تقدم نموذجا مغايرا للتنظيم التقليدي للدولة ،و ذلك في إلاطار العام
ملا سميناه الانتصار النظري للفكر التقليدي للدولة.
155لوران فلوري" ،ماكس فيبر" ،ترجمة محمد علي مقلد ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،الطبعة األولى ،0228 ،ص00
156

Jeffrey C . Alexander, Max Weber, la théorie de la rationalisation et le marxisme, Sociologie et sociétés, vol. 14, n° 2, 1982,
p 34 , publié sur www.erudit.org

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

105

لكن هذا الانتصار النظري ارتبط ارتباطا بالظروف التي أحاطت به و املشابهة تماما للظروف التي
انتصرت فيها النظريات السابقة حول تنظيم الدولة؛ فقد تميزت املرحلة بصراع عسكري كبير في أوروبا
عموما و بأملانيا بلد ماكس فيبر على وجه الخصوص انتهت بالحرب العاملية ألاولى.
وعاصر فيبر الصراعات إلاقليمية و التوجهات التوسعية العسكرية باملنطقة ،وليس أكثر داللة
من تزامن حياته بين حرب الدوقات ( ( guerre des duchés1864و الحرب العاملية ألاولى  ،4949و ما بين
الحربين كانت أملانيا تعيش مرحلة صراع عسكري بامتياز ،و كان الهدف هو تحقيق الوحدة ألاملانية و إنشاء
دولة قوية  ،و هو الهدف الذي  ،من جانب عسكري ،خاضت من أجله أملانيا عدة حروب مع بروسيا و
فرنسا و النمسا والدنمارك  ، ....و من جانب نظري ،اجتهد ماكس فيبر لوضع أسسه من خالل نظريته حول
التنظيم ،و هذا الدور هو ما أعلن عنه ماكس فيبر بنفسه خالل مرحلة متقدمة من عمره في إحدى
محاضراته حول التجمعات السياسية وتنظيمها ،حيث تمنى غلبة السياسة الخارجية و أراد أن يرى كل
التنظيم الداخلي موجها نحو هدف السياسة العاملية.

157

مرة أخرى إذن ترتبط نظرية أحد أكبر مؤسس ي فكر الدولة بظروف الحروب و عدم الاستقرار،
و يظهر مدى ارتباط فكرة الدولة و تنظيمها خصوصا بالعوامل املحيطة بالتجمعات السياسية ،و بصراعها
النظري ثم انتصارها على تيارات فكرية مناهضة ،و هذا هو ما سينتج نظرية في التنظيم إلاداري للدولة
تتقاسم ألاركان ألاساسية للفكر السياس ي للدولة مثلما عرضنا له سابقا.
في هذه الظروف املشابهة لظروف نهاية الدولة-املدينة و ظروف أوروبا في العصر الوسيط
سيستعيد ماكس فيبر من خالل منهجه الفهمي نفس أسس الفكر السياس ي للدولة ،و سينزله في إطار التنظيم
إلاداري الذي ليس إال تطبيقا لفكرة الدولة في املنظومة إلادارية  ،هذه ألاخيرة التي تضمن استمرار الدولة و
أدائها ملهامها.
لن يكون في ظل هذا التحليل إذن مفاجئا أن يؤسس ماكس فيبر تصوره للمنظومة إلادارية مرة
أخرى على املبادئ التالي:
 الوجود املنطقي للدولة :يندرج مفهوم الدولة لدى ماكس فيبر في إطار نظريته حول
سوسيولوجية التاريخ ،و الذي ينهج في إطارها نهجه القائم على املالحظة و الفهم و التفسير
لوضع نماذجه الشهيرة ( les idéaltypes) ،ووفق هذا املنهج فإن الدولة عند فيبر هو نتاج
157أورده لوران فلوري يف كتابه "ماكس فيبر" ،مرجع سبق ذكره ،ص 98
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طبيعي للسيرورة التاريخية،158و على نهج مكيافيلي ،لم يهتم ماكس فيبر بتبيان فكرة نشأة
الدولة و ملاذا نشأت بقدر ما اهتم بتطورهاو تحولها من الدولة البدائية إلاقطاعية إلى الدولة
الحديثة ،و على طول استعراضه لتاريخ الدولة يستشف نماذجه للدولة ،بعد أن يعرفها

باعتبارها " تجمعا سياسيا ذي طابع مؤسساتي تنجح عند تطبيق القواعد و النظم ،في فرض
احتكارها لإلكراه البدني الشرعي".159
من املهم هنا استنتاج عدم اهتمام ماكس فيبر بتبرير أسباب وجود الدولة ،كما لو أنه يعتبرها
معطى طبيعيا غير قابل للنقاش ،و هو املنطلق الذي تحكم في خالصاته عندما قدم من خالل بحثه النماذج
املمكنة للدولة ،كما لو أنه يحد مجال الاختالف املمكنة في تصور الدولة فقط في النماذج التي يضعها ،و
أن ال اختالف في وجود الدولة في ذاتها ،فالدولة موجودة ،كذلك قال مكيافيلي قبله ،و قد تطورت من دولة
تقليدية قائمة على الاعتقاد بقدسية الحكام ،إلى دولة شخصانية مرتبطة بالشخصية الكاريزماتية للحاكم
ثم إلى دولة حديثة قائمة على الشرعية القانونية ،و هذا هو مجال الاختالف في تنظيم الدولة.
 الخضوع لسلطة عليا :تستشف هذه الخاصية املركزية في فكر ماكس فيبر حول التنظيم إلاداري
للدولة بكل وضوح من تعريفه للدولة ،فكما استعرضنا له سابقا فإن الشرط ألاساس ي لوجود
الدولة هو احتكارها للعنف ،و خضوع الجميع لسلطتها،و يتمحور الجزء ألاكبر لنظرية ماكس فيبر
حول عقلنة هذا إلاخضاع؛ فهو ضروري و طبيعي كما هو ضروري و طبيعي وجود الدولة ،و هذه
السيطرة هي لب السياسة ذاتها ،فهذه ألاخيرة تحدد مجمل التصرفات املتعلقة بسيطرة إلانسان
على إلانسان.160
و بنفس منطق دراستها للدولة ،يعمل ماكس فيبر على مالحظة و تفهم ممارسات السيطرة في
املجتمعات ،باعتبارها معطا دائما ،ليصوغها في إطار نفس نماذجه مميزا بين السلطة التقليدية و السلطة
الكاريزمية والسلطة الشرعية ،هذه ألاخيرة هي التي تمثل الشكل املعقلن للسلطة ،و التي يعرفها باعتبارها

"إلايمان بشرعية النظم و القواعد املوضوعة و بأحقية ممارس ي السيطرة في إعطاء ألاوامر و ممارسة
سيطرتهم عبر هذه الوسائل" .161
158نفس املرجع السابق ،ص 98
159ترجمة شخصية للتعريف الوارد يف النسخة الفرنسية لكتاب Économie et société, Max Weber, Collection Pocket Agora, 2003, :
.p 96 à 100
160لوران فلوري" ،ماكس فيبر" ،مرجع سبق ذكره ،ص92
161ترجمة شخصية للتعريف الوارد يف النسخة الفرنسية لكتاب Économie et société,:مرجع سبق ذكره.
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إن نظرية ماكس فيبر تستهدف إعطاء تبرير منطقي و مقبول ملمارسة السيطرة ،فهو في نموذجه
الشرعي للسيطرة يحاول إبعاد املدلول السلبي عن املفهوم ،ويحاول مصالحة السيطرة مع الحرية ،فالطاعة
ليست خضوعا إلكراه  ...إنها التزام ،و هذا الالتزام هو الذي يفتن ماكس فيبر ،162و هو هدفه من مجهوده
النظري في عقلنة السيطرة بطريقة تشبه إلى أبعد حد لنظرية توماس هوبز في تصوره للوفيتان املسيطر
نتيجة القتناع الناس بضرورة وجوده كسلطة عليا تضمن استمرار البشرية و خضوعهم له تلقائيا من خالل
العقد الاجتماعي.
 العالقات الهرمية داخل الدولة :إن تنظيم الدولة و إدارتها هو العنصر ألاساس ي في نظرية ماكس
فيبر والذي يترجم من خاللها مجموع نظريته الاجتماعية في نموذجه املعقلن لتنظيم إلادارة ،إذ أنه
و كما أشرنا سابقا يعير اهتماما أقل لنشأة الدولة منه لتنظيمها و آليات عملها و التي بلورها في
نموذجه العقالني الشهير لتنظيم الدولة :البيروقراطية.
إن البيروقراطية عند ماكس فيبر هي منتهى تطور الدولة الحديثة ،و هي مرتبطة ارتباطا كامال
بتطور هذه ألاخيرة؛ فإذا كانت الدولة قد نشأت عندما ركز ألامير إلاقطاعي في يديه سلطة إلاكراه ،فإن تطور
الطلبات املوجهة إلى إدارة الدولة و تطور مهامها خاصة الاجتماعية منها جعل الدولة في حاجة إلى قاعدة
بيروقراطية.
ولكن ما هي البيروقراطية عند فيبر و ما هي خصوصياتها و مبادئها؟
تندرج البيروقراطية في إطار منظور فيبر ملفهوم التنظيم ،فهو ينظر إلى هذا ألاخير باعتباره عملية
اجتماعية ،و هذه العملية يمكن اعتبارها عملية عقلنة تميز ما نسميه بمجتمع الحداثة ...و من هنا فإن
البيروقراطية عند فيبر هي تلك الظاهرة التي تختزل كل أشكال التنظيم والعقلنة ،إنها كتطور اجتماعي عمل
على تكريس السلوك العقالني في التنظيم و تعبر عن الخصائص الجوهرية للمجتمع الغربي الحديث كما
يتصوره فيبر .163و من الواضح من خالل هذا التعريف كيف أن البيروقراطية عند فيبر هي غاية مثلما هي
غاية لديه السلطة الشرعية ،و هذه الغاية هي نتيجة للعقلنة.

لوران فلوري" ،ماكس فيبر" ،مرجع سبق ذكره ،ص92

162

 163نجيب معمري ،التنظيم يف النظرية السوسيولوجية ،منشورات مركز األبحاث و الدراسات النفسية و االجتماعية ،كلية األداب و
العلوم اإلنسانية ظهر املهراز،0229 ،ص 00
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ويقوم هذا التنظيم املعقلن للدولة على مبادئ هيكلية تتحكم في كل البنى املنظمة لهيمنتها ،و
خاصة إلادارة .و هذه املبادئ هي الدقة و السرعة و التوقع و التسلسلية الرآسية و تقسيم العمل و الفعالية،
فالبيروقراطية آلة من املوظفين منظمة على أساس مبدأ التسلسلية الرآسية و املسؤوليات ،كما أن تقسيم
العمل و املركزة ) (la Centralisationهي ضرورية للتوصل إلى أكثر بساطة وسرعة و فعالية في تدبير الشؤون
املتعلقة باملصلحة العامة للدولة ،164و هذه املبادئ التي يؤسس عليها ماكس فيبر نظريته حول البيروقراطية
هي التي تأسس عليها النموذج التقليدي للدولة اليوم و هي التي طبعت هذا النموذج بمجموعة من
الخصائصالتي تميزها اليوم.
إن البيروقراطية لدى فيبر هي مركز التنظيم و العقلنة في املجتمع ،و هو يرسم بنظريته لوحة
للمستقبل تقوم على اساس برقرطة ( (bureaucratisationشاملة لكل الحياة الاجتماعية و السياسية...
وحسب فيبر فإن الخاضعين ملبدأ البيروقراطية وهيمنتها لن يتمكنوا من تجاوز آلالة البيروقراطية،بعد
وضعها ،أو استبدالها؛ فبعد أن تتم برقرطة إلادارة بشكل نهائي و كامل ،نكون قد خلقنا شكل عالقات
سيطرة يكون من املستحيل تكسيرها.165
إن هذه املسلمة العلمية التي يدعيها فيبر في التنظيم إلاداري هي محور البناء الكالسيكي للدولة
الذي يشكل اليوم مسلمة لهذه ألاخيرة.
: -9هانس كلسن) (1881-1973و وضع اللبنة القانونية في صرح املفهوم التقليدي للدولة
لن يكون من الصعب الكشف عن الارتباط الوثيق بين نظريات هانس كلسن املؤسس للعلوم
القانونية الحديثة و بين مسلسل الترسيخ العلمي للدولة و نظريتها باعتبار ذلك معطى علميا بل و
طبيعيا؛فقراءة أولية لكتابه النظرية العامة للقانون و الدولة ،166تفصح عن توجه كلسن نحو تعزيز نظرية
الدولة من خالل مقترب أكثر علمية هو املقترب القانوني.
و الواقع أن فكرة كلسن هذه تنم عن هدفين متكاملين؛ الهدف ألاول هو نقد ألاسس النظرية
السابقة للدولة في إطار العلوم السياسية و الاجتماعية كما عرضنا لها سابقا ،بحيث يبدو أنها لم تقنع علميا
كلسن -املؤسس للمنهج العلمي الصارم في القانون -حتى تكون أساسا لفكرة الدولة .أما الهدف الثاني فهو

Andreas Anter, « L'histoire de l'État comme histoire de la bureaucratie », Trivium [En ligne], 7 | 2010, mis en ligne
le 06 décembre 2010. URL : http://trivium.revues.org/3794 p3
165ibid . p5
166
Han Kelsen « Théorie général du Droit et de l’Etat » ; traduit de l’Anglais par Béatrice Laroche L .G.D.J
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وضع أسس علمية جديدة للفكرة التقليدية للدولة ،مع الاحتفاظ بجميع خصائصها التقليدية مثلما اتفق
عليه املؤسسون السابقون لها كما عرضنا لهم سابقا.
إن تعريف الدولة بالنسبةلكلسن هي مهمة شديدة الصعوبة ،نظرا لتعدد املعاني التي يأخذها
املفهوم في نفس الوقت .والنظرية السياسية ،التي ليست سوى نظرية للدولة ،تبدو غير مقنعة ،خاصة و أن
عدة منظرين يجمعون إشكاالت متناقضة تماما بينها تحت نفس املفهوم ،و يعتمدونه مع إعطاءه عدة معان
دون حتى الانتباه إلى

ذلك167.

و فكرة كلسن هذه ،التي ال يشرحها كفاية في كتابه ،و إن كانت تستهدف فيما بعد تعزيز نظرية
الدولة من خالل املقترب القانوني ،فإنها تعني أوال و قبل كل ش يء أن الفكر التقليدي للدولة لم يكن يقنع
علميا حتى مؤسسيه ،و لذلك فقد كان على كلسن التأسيس ملرتكزات أكثر علمية لفكر الدولة و هو ما
يقترحه من خالل نظرية القانون لديه.
من هذا املنطلق يعتبر هانس كلسن أن املقترب القانوني يجعل من ألاسهل مقاربة مفهوم الدولة،
وذلك من خالل اعتبار أن هذه ألاخيرة ليست إال جماعة مؤسسة من خالل نظام قانوني ،بحيث تصبح
الدولة شخصنة لهذه املجموعة أو للنظام القانوني املؤسس لهذه الجماعة و يكون نتيجة لذلك إشكالية
الدولة هي إشكالية النظام القانوني نفسه.168
يقترح كلسن إذن تجاوز جميع املقتربات ألاخرى للدولة سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو
الانتروبولوجية باعتبارها ال تجيب بوضوح عن جميع إلاشكاالت التي تطرحها هذه ألاخيرة و تعويضها باملنهج
العلمي القانوني ،بحيث يستهدف اقتراح كلسن هذا خلق تطابق تام بين مفهوم النظام القانوني و الدولة،
فتصبح دراسة الدولة عند كلسن هو دراسة النظام القانوني الذي يطبع بخصائصه نظام الدولة.
تندرج مقاربة كلسن هذه ضمن املجهود التنظيري الكبير الذي بدل من طرف علماء القانون
خالل القرن العشرين من أجل تجاوز العقبات النظرية ملفهوم الدولة و التي لم يتمكن مشيدو هذا املفهوم
على مر التاريخ ،و كما عرضنا لهم سابقا ،من تجاوزها ،بل و إن منهم من لم يعتبر من املجدي الخوض فيها
كمكيافيلي مثال؛ في حين ،يستدعي ألامر وضع منهج علمي صارم و كاف لشرح فكرة الدولة وهو ''هدف كفاية

Kelsen , Théorie Générale du Droit et de l’Etat1 op1cit1 p027
168
Ibid p235

167Han
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القانون '' ’’la suffisance de droitالذي وضعه نصب عينيه كلسنو نظراءه من أنصار العلوم القانونية
خاصة كاري دي مالبورغ '' ''Caré de Mulbergأو الحقا ج بورديو ".G.BORDEAU
يرتكز هدف كفاية القانون لدى كلسن على قصر النظر للدولة فقط من زاوية القانون دون

غيرها ،ويعنى بالقانون طبعا لدى كلسن بشكل حصري تماما النصوص الوضعية أو "القانون الخالص"
( ،)Droit purو"النظرية الخالصة للقانون" التي يقدمها كلسن تمثل أساس تعريف الدولة لديه و بعد ذلك
أساس مبادئ وخصائص نظامها.و لذلك فإننا ال نجد لدى كلسن نظريات حول الدولة مستقلة عن دراسته
للقانون ونظريته حول القانون الوضعي ،و حتى مؤلفاته ألاساسية ال تحمل عناوين مستقلة حول الدولة ،و
إنما العنوان ألاساس ي دائما هو القانون و نظرياته ،و التي يلحق بها نظرية الدولة بعد ذلك ،و لذلك فإن ما
يجب أن يفهم من قراءتنا لنظريات القانون عند كلسن هو أنه يتحدث حول الدولة ما دامت هذه ألاخيرة
ليست إال نظاما للقواعد القانونية ،فالدولة أوال وقبل كل شيئ هي حقيقة قانونية ،و بالنسبة لكلسن فإن
الدولة في واقع ألامر هي نظام قواعد قانونية و ال وجود الزدواجية بينها و بين القانون ،و إذا كنا نخضع
لسلطات الدولة فإن ذلك ليس ألن هذه السلطات ناتجة عن قوة واقع و إنما ألن لها قيمة قاعدة قانونية.169
باستحضار هذا التطابق التام لدى كلسن بين الدولة و النظام القانوني ،ال يكون الدولة/النظام
القانوني لدى كلسن صحيحا ومشروعا ((valideإال إذا كان وضعيا ،أي ذلك النظام الذي تم وضعه ،و تتأتى
خاصية الوضعية من اعتباره ناتجا بالضرورة عن مصدر واضع له ) )un acte créateurفيكون بذلك مستقال
عن منظومة ألاخالق و عن أي نظام قواعد أخر موازي و غير موضوع.170وهذه الفكرة هي نواة نظرية العلوم
القانونية حول الدولة من حيث قصر زاوية النظر في تعريف هذه ألاخيرة باعتبارها نظاما قانونيا موضوعا،
وبإقصاء جميع "الشوائب" النظرية ألاخرى عنه التي يمكن أن تمس بالصفاء العلمي لنظرية القانون/الدولة،
ويستتبع هذا القول لدى كلسن ورفقائه مجموعة من النتائج النظرية بخصوص الدولة ،و هي نتائج تقطع
قطعا مع النظريات السابقة (السوسيولوجية و الفلسفية وألانتروبولوجية و الدينية و التاريخية  )...حول
الدولة و نظامها.

يلخص  G .Bordeauإحدى أهم الخصائص الناتج عن هذا التصور بالقول'' :يجب الفهم بأنه
إذا كنا نريد أن تكون الدولة ظاهرة قانونية ،فإنه من املمنوع أن نرى في تكوينها مجرد عمل مادي ،ذلك ألن
املرور من الواقع املادي إلى املؤسسة يبقى غير قابل للتفسير ،فيكون أنه ال يمكن إدخال الدولة إلى العالم
169Yadh

Ben Achour , Etat nouveau et la philosophie politique et juridique occidentale ; Publication du Centre d’Etudes, de
Recherhes et de publicationsde la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et économiques de Tunis, 1980 p 53
170
Hans Kelsen, Théorie Pure de Droit , Introduction à la science de Droit , édition de la baconniére –Neuchetel, 1953 p 114
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القانوني إال إذا و ضعنا في أصلها عمال قانونيا ( ...)acte juridiqueإن ما يعود إذن و حصريا للعلوم القانونية
هو تعريف الدولة ،ألن الدولة هي قبل كل شيئ ظاهرة قانونية''171
إضافة إلى اعتبار مصدر نشوء الدولة هو عمل قانوني ،ينتج عن التصور القانوني للدولة كذلك
رهن مشروعية الدولة بارتباطها بالنظام القانوني ،فما يميز الدولة عن باقي ألانظمة غير القانونية هو أن
الدولة هي نظام إجبار ( )contrainteغير منفصل البتة عن القاعدة القانونية ،أي أن العنف الذي شكل
أساس التنظير حول الدولة في مختلف النظريات ،و إن أخذ اصطالحات و تعريفات مختلفة ،هو نفسه
مضمن في إطار منظومة قانونية وضعية و ال عالقة له بسواها من النظم غير الوضعية ،و تقنين إلاكراه
يمنح لهذا ألاخير شرعية أكثر قوة من مجرد الشرعية التاريخية و في نفس الوقت تضمن له تجنب الانحراف
في استعماله.172
عكس الانطباع الذي يعطيه الاطالع ألاولي على نظرية كلسن حول الدولة أن املدرسة العلمية
للقانون تقدم نموذجا مختلفا للدولة عن الفكر التقليدي لها كما عرضنا ألهم محطاته سابقا ،فإنه و في
واقع ألامر ال تختلف هذه املدرسة عن نظيراتها السابقة إال في مقترب دراسة الدولة ،في حين لم يؤدي تغيير
املقترب سوى إلى تأكيد بل و ترسيخ الخصائص النظرية للتنظيم في إطار الدولة ،و كانت النتيجة عكس
املتوقع هو أن كلسن و املدرسة العلمية في القانون كانت أكبر من طور النظرية التقليدية للدولة و أضفى
عليها طابعا علميا محتفظا و مزكيا ملبادئ التنظيم التقليدي في الدولة كما وضعه أرسطو و هوبز و مكيافيللي
و فيبر بمقترباتهم املختلفة.
فهانس كلسن و رفقاءه لم يتجاوزوا ،رغم مقتربهم العلمي ،خاصية اعتبار أصل وجود الدولة
مفترضا ،فإذا كان النظام القانوني مصنوعا من طرف جهة عليا تضعه ،فإن تتبع هذا التراتب يقود إلى
الجهة ألاسمى واضعة الدستور ،و هذه الجهة هي إرادة املنشئين ألاولين التي تعتبر لدى كلسن أساسية في
النظرية القانونية للدولة ،و على عكس باقي النظم القانونية التابعة و التي تكتس ي طابعا وضعيا ما دامت
موضوعة حسب النظام القانوني الذي هو أسمى منها ،فإن النظام ألاعلى ،أو ما يسميه هانس كلسن
بالقاعدة إلانشائية ،La normefondamentaleيجب أن تأخذ في العلوم القانونية طابعا افتراضيا؛ إن
القاعدة إلانشائية أو الرئيسية هي الفرضية الضروية لكل دراسة وضعية للقانون ،و اعتبارا ألنها لم يتم
خلقها باتباع مسطرة قانونية ،فإنها ليست قاعدة من قواعد القانون الوضعي؛ فهي ليست موضوعة posée
171yadh ben Achour ,op.cit p49أورده
p52

172Ibid,
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و إنما مفترضة  ،supposéeإنها الفرضية التي تسمح لعلم القانون باعتبار القانون كمنظومة قواعد
صحيحة.173
إنفكرة كلسن هذه عن نشوء الدولة باعتبارها نظاما قانونية تذكر بشكل واضح بمواقف أرسطو
و مكيافيللي وهوبز وماكس فيبر حول أصل وجود الدولة ،فكل هؤالء استعانوا بتصورات طبيعية أو
أسطورية أو افتراضية من أجل تبرير وجود الدولة ،بل وكان منهم من اعتبر السؤال عن أصل وجود الدولة
سؤالا مدرسيا ال يجب حتى إلاجابة عليه (مكيافيلي).
كذلك تعزز النظرية القانونية للدولة خاصية و جود سلطة مهيمنة ،فالسلطة هي عنصر جوهري
في التعريف القانوني للدولة ،ومجهود كلسن النظري في إقصاء املرجعيات غير العلمية في استعمال القوة لم
يكن الهدف منها إقصاء القوة في حد ذاتها من مفهوم الدولة ،وإنما الهدف هو تبرير هذه القوة أو السلطة
من خالل مقترب قانوني علمي يعطيها أكثر مشروعية ،من خالل تقنين السلطة " juridisation du
''pouvoirالتي تجعل من الدولة في أخر املطاف هي السلطة السياسية منظورا إليها من طرف رجل قانون.174
أخيرا ،و على غرار نظريات سابقيه من مؤسس ي فكر "الدولة" يرتكز تصور كلسن للنظام
القانوني/الدولة على أساس تنظيم مكوناته تنظيما هرميا تراتبيا ،بل إن هانس كلسن  -املؤسس للعلوم
القانونية – يعتبر بدون أدنى شك من طور بالشكل ألاكثر راديكالية النظريات التقليدية للدولة و تنظيمها،
عندما انطلق من نتيجة علمية تقوم على اعتبار النظام القانوني ليس تركيبة معقدة من القواعد الجاري
بها العامل ،واحدة أمام ألاخرى ،و لكن هرما أو تسلسال للقواعد التي ترتبط كل واحدة منها بأخرى أدنى أو
أسمى175.

إن النظام القانوني/الدولة –يقول هانس كلسن  -ليس منظومة من القواعد املتعارضة و املنسق
بينها ،بل هي بنية هرمية وقواعدها منتظمة في إطار مجموعة من الطبقات الواحدة منها فوق ألاخرى؛ و
تؤدي هذه التراتبية إلى أن كل قاعدة قانونية تحدد كيف يتم إنشاء القاعدة التي تليها ،بل و حتى بعض ما
يجب أن تحتويه هذه القاعدة ،فتصبح صحة و فعالية القاعدة القانونية رهينة بما إذا كان قد تم إنشاؤها
بالطريقة املحددة من طرف القاعدة التي تعلوها.

176

173

Hans Kelsen, Théorie pure de droit, op.cit. p116
174Yadh ben achourm op.cit. p51
175François Ost et Michel van de kerchove, de la pyramide au réseau ; publication des facultés universitaires Saint-Luis 2002.
P44
176
Hans Kelsen, théorie pure de droit, op.cit. p123
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وتحليل منظور العلوم القانونية للنظام القانوني/الدولة هذا هو أساس ما يلقن إلى حدود اليوم
لطلبة القانون فيما يخص تراتبية القانون؛فانطالقا من القاعدة ألاصلية ذات الطبيعة املفترضة حسب
كلسن يأتي الدستور فالتشريع ثم التنظيم فالقرارات إلادارية ،و كل نوع من هذه القواعد يخضع ملقتضيات
القاعدة التي تسبقه بحيث يستمد منها مشروعيته ،فال يكون ذا مشروعية التشريع غير الدستوري ،و ال
املرسوم التنظيمي املخالف للتشريع و ال القرارات إلادارية املخالفة للمراسيم التنظيمية ...
يبدو واضحا إذا من خالل ما عرضنا له كيف أن اختالف كلسن مع النظريات التقليدية للدولة
إنما هو اختالف في منهج املقاربة ال في النتائج ،بل إن كلسن من خالل منهجه العلمي سيكون أكثر من رسخ
مفهوم الدولة بخصوصياته التقليدية ،بحيث انتهى في أخر املطاف إلى تزكية منظور الفكر الفلسفي و
السياس ي والسوسيولوجي للدولة التي عرضنا لها سابقا مع أرسطو و مكيافيليو ماكس فيبر لينتهي إلى
استكمال منظومة الدولة التقليدية ،و التي على أساسها تم تصور نظامها إلاداري بشكل ينسجم مع املبادئ
الفلسفية والسياسية و العلمية لنظريات الدولة.
خالصة:
يتبين من خالل رصد تطور البناء العلمي لنظرية الدولة أنهاكانت نظريات تبريرية أكثر منها نظريات
بنائية ،سخرت أساسا من أجل مواجهة ظروف معينة اقتضت من الدولة أن تكون منظمة وفق قواعد
هرمية ،و هذه القواعد تبقى دائما راسخة ومرجعية مهما تغيرت ظروف عمل الدولة أو تطورت وسائل
عملها ،فهي ممتدة عبر قرون و عبر مقتربات علمية مختلفة تجمع في آخر املطاف ،بالرغم من الصعوبات
العلمية العديدة التي تواجهها ،على القواعد الاساسية في تنظيم الدولة باعتبارها قواعد منطقية بل
وطبيعية دون الحاجة إلى بيان ذلك.
و على ضوء هذا الاستنتاج ،الذي يؤكد تشبث تنظيم الدولة بالنظريات ألاساسية التي عرضنا
لها رغم الثغرات املنطقية والعلمية التي تتخللها و رغم عدم استكمال بنائها العلمي ،يبدو أن التحوالت
الحاصلة اليوم على مستوى آليات عمل الدولة و ما يصاحبه من تداول لنظريات جديدة تزعم تغيرا في
مفهوم الدولة ليس من شأنها املساس بنظرية الدولة التي يبدو أنها ستنبعث كلما كان هناك تهديد لركائزها،
و ليس أشهد على ذلك من التطورات الحاصلة في أغلب الدول حاليا من خالل صعود الحركات اليمينية
املتطرفة ذات الدعوات إلى إعادة تركيز سلطة الدولة و من خالل إثارة التساؤالت حول مالئمة الجهويات
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السياسية و اللجوء بشكل كبير إلى القانون من أجل محاصرة كل ما يهدد الدولة مع التوسع في هذا املفهوم
إلى غير ذلك من التوجهات التي تستهدف إعادة تعزيز ''هيبة الدولة'' املفترضة.
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"العرائض كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية؛ التجربة املغربية بين
إلاقرار الدستوري و الاعتماد القانوني"
Petitions as a mechanism for the exercise of participatory democracy: the Moroccan
experience between constitutional recognition and legal dependence
د مصعب التجاني دكتوراه في القانون العام جامعة عبد املالك السعدي

ملخص:
يناقش املقال موضوع العرائض كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية ،وذلك من خالل
تسليط الضوء على التجربة املغربية من زاوية نظر تستند على إلاقرار الدستوري ،والاعتماد القانوني
لهذه آلالية كواحدة من آليات الديمقراطية التشاركية .ينطلق املقال من العريضة كمنتوج للممارسة
الديمقراطية وتطورها على مستوى التجارب الدولية املخالفة  ،ليصل إلى إقرارها من داخل النص
الدستوري املغربي مع التجربة الدستورية السادسة للمملكة ،هذا إلاقرار الذي جاء كإجابة عملية على
تعثر املمارسة الديمقراطية واملشاركة السياسية للمواطنات و املواطنين ،وهي إلاجابة التي توسع هامش
املشاركة أمام املواطنين عبر الديمقراطية التشاركية ،على هذا ألاساس يمكننا القول بأن املشرع
الدستوري رام دعم الديمقراطية التمثيلية وتقويتها بالديمقراطية التشاركية في إطار التكامل بين
الديمقراطيتين  .غير أن املالحظ بالنظر إلى القوانين التنظيمية و املراسيم و القرارات التي أعقبت إلاقرار
الدستوري لهذه آلالية أنها لم تجسد فلسفة إلاقرار الدستوري و ال طموحاته .يناقش املقال هذا
التمفصل عبر اسجالب التجارب املقارنة ،و الوقوف بالتحليل و التفصيل و القراءة على مختلف
النصوص القانونية ذات الصلة بآلية العرائض.

كلمات مفتاحية :
الديمقراطية التشاركية  -الديمقراطية التمثيلية – مشاركة املواطنين – آلية العرائض – الدستور –
التطور الدستوري – املشاركة السياسية.
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Abstract:
The article discusses the issue of petitions as a mechanism for the exercise of practice of
participatory democracy by highlighting the Moroccan experience from a viewpoint based on
constitutional recognition and the legal adoption of this mechanism as one of the mechanisms
of participatory democracy. The article was launched as a product of democratic practice and
development at the level of international experiences, To arrive at its adoption within the
constitutional text of Morocco with the sixth constitutional experiment of the Kingdom, this
recognition, which came as a practical answer to the failure of democratic practice, and the
political participation of citizens, the answer that expands the margin of participation to
citizens through participatory democracy, on this basis we can say that the constitutional
legislator Ram support representative democracy and strengthening participatory democracy
in the context of the integration of democracies. However, in view of the regulatory laws,
decrees and decisions that followed the constitutional recognition of this mechanism, it did
not reflect the philosophy of constitutional recognition or its ambitions. The article discusses
this separation through the integration of comparative experiments, and the analysis and
detail and reading on the various legal texts related to the mechanism of petitions.
Keywords:
Participatory democracy - representative democracy - citizen participation - petition
mechanism - constitution - constitutional development - political participation.
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مقدمة:
ال يستقيم الحديث عن آليات الديمقراطية التشاركية دونما الحديث عن إحدى آلاليات
الفاعلة و املؤثرة في مسارات املشاركة عبر الديمقراطية التشاركية  ،الحديث هنا بطبيعة الحال عن آلية
العرائض باعتبارها من آلاليات ألاكثر استعماال في التجارب املقارنة لفاعليها ولتأثيرها القوي في مسار
إعداد السياسات العمومية  ،وكذا لكونها من آلاليات التي عبرها يتجسد واقعيا توسيع هوامش املشاركة
أمام املواطنين وكذا فعاليات املجتمع املدني في السياسات العمومية  ،على هذا ألاساس سنحاول من
خالل هذه الورقة تسليط الضوء على هذه آلالية وما تتيحه من فرص للمشاركة  ،وذلك من خالل
النظر إلى مضمون ودالالت دسترة هذا الحق من جهة ،بينما من جهة ثانية سنعمد إلى مقاربة نروم من
خاللها النظر إلى إلاعتماد القانوني لهذه آلالية و املسار الذي مر منه ،وذلك لكونه عنصر من العناصر
التي تساعد على تموضع وتموقع هذه آلالية في نسق آليات دعم وتعزيز الديمقراطية  .تتأسس هذه
الورقة على إشكال أساس ي يتجلى في التساؤل التالي  :إلى أي حد تمثل النص القانوني روح الاعتماد
الدستوري للديمقراطية التشاركية وآليتها؟ وهو إشكال يسلط الضوء مباشرة على التمفصل بين الاقرار
الدستوري للديمقراطية التشاركية و آلياتها و على رأسها آلية العرائض ،وإلاعتماد القانوني التنزيلي لهذه
آلالية .
منهجيا سنمض ي في ورقتنا هذه من خالل الانطالق من التعريف املفاهيمي واملعرفي واملقترن
منهجيا بالتطور التاريخي والنظري ملفهوم العرائض ،وهو التطور الذي سيقترن هذه املرة بالتطور
السياس ي على اعتبار أن الحق في العرائض إنما يقترب في أصله من الحقوق السياسية  ،وهو ذات املطلب
الذي سنحاول من خالله رصد عدد من التجارب من ناحية نشأة هذا الحق،سواء على مستوى بريطانيا
أو فرنسا لنرصد بعدها نتاج التطور التاريخي على مستوى املنظمات الدولية ومدى حضور الحق في
العرائض على مستوى وثائقها وهياكلها ولجانها ،كل ذلك تأسسيا للحديث الحقا عن التجربة املغربية
،ونقصد بالضبط هنا بعض التجارب السابقة على الدسترة والتي تنطبق من عريضة املطالبة باالستقالل
في العهد القريب ومن عرائض أخرى في سابقة في التاريخ السياس ي املغربي ،منهجيا سيكون لزاما علينا
من أجل فهم أكثر وضوحا وجودة أن نجيب على عدد من ألاسئلة املرتبطة باإلطار النظري واملفاهيمي
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للعريضة والتطور الذي لحق سواء املمارسة العملية أو املفهوم على السواء ،كما سيكون من املنطقي أن
نجيب على عدد من ألاسئلة التي من بينها تحليل الحضور الدستوري للحق في العرائض إن على مستوى
الهندسة الدستورية من خالل الفصلين الدستورين وإلاشارتين الاثنتين للعرائض بنوعيها ،موازاة مع
تحليل أبعاد هذا الحضور وإلاجابة عن كنه دسترة الحق في العرائض؟ في دستور سمي لدى العديد
بدستور الحقوق والحريات ،وطرح على مستوى تنزيله سؤال التأويل السليم والديمقراطي ملضامينه ،
وعليه سنجعل من املقارنة معينا على مستوى التحليل للخروج بمقاربة شاملة يمكن الاعتماد عليها في
رصد بداية التجربة و املساهمة في التأسيس ملمارسات ديمقراطية تعكس جوهر الديمقراطية التشاركية
املتمثل في توسيع هوامش املشاركة أمام املواطنات واملواطنين.
املطلب ألاول :العرائض بين البعد املفاهيمي و الحضور الدستوري
يعتبر املدخل املفاهيمي مهما لفهم أبعاد ومكانة العريضة كآلية من آليات الديمقراطية
التشاركية ،كما تعد مطلبا لفهم دسترة هذه ألاخيرة  ،و اعتمادها دستوريا كمدخل ملساهمة املواطنين
و املواطنات في السياسات العمومية.
الفقرة ألاولى :مفهوم العريضة وتطور تاريخها السياس ي.
لقد عرفت العرائض تطورا عميقا بل يمكن القول أن العرائض كانت ِّنتاجا للتطور السياس ي
لفكرة السيادة وما ارتبط بها من نظريات ،حيث أن من بين هذه النظريات ما يرجع السيادة من داخل
الدولة إلى ألامة  ،ومنها ما يرجعها إلى الشعب يمارسها وفق عدد من آلاليات  ،ومن أجل التعرف أكثر
على هذه آلالية التشاركية التي تسمح للمواطنين واملجتمع املدني على التوالي باالنخراط في الحياة
العامة،وممارسة الاختصاصات املرتبطة بتدبير الشأن العام ،وكذا املساهمة في تبني وتتبع وتنفيذ وتقييم
السياسات العمومية،إضافة إلى ممارسة الدور الرقابي على عدد من القضايا .وجب أن ننطلق في بادئ
ألامر من إلاطار املفاهيمي والداللي للعريضة،وعليه سنخصص هذه الفقرة للوقوف على إلاطار املفاهيمي
للعريضة من جهة ،ومن جهة أخرى سنحاول التنقيب عن أصل هذه املمارسة وما لحقها من تطور
مفاهيمي ونظري ،وكذا على مستوى املمارسة والتبني من طرف ألانظمة السياسية لعدد من البلدان.
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أ .مفهوم العريضة؛ إحاطة مفاهيمية

العريضة لغة؛ مفرد اسم مؤنثه َعريض  ،تجمع على وزن عريضات وعرائض مؤنث عريض،
والعريضة هي الصحيفة ُت ُ
عرض بها حاجة من الحاجات .177إن الحديث عن العرائض إنما يحيلنا
باألساس على ضرورة التفرقة بين العريضة والدعوى؛ حيث أن حق تقديم العرائض يتالقى مع حق
التقاض ي ،ألامر الذي يوجب معه تحديد نقط التمايز بين الحقان الدستوريان ،إن ضرورة التفرقة بين
ألامرين تجد أساسها منذ عهد الثورة الفرنسية وهو ألامر الذي اصطدم بصعوبة تحديد مضمون
التقاض ي ،حيث عرفه الفقيهان كارسون وسيزار برو بأنه " الحق املقرر لكل إنسان بمراجعة السلطات
القضائية للحصول على حق مغتصب" ،178فيما ذهب ألاستاذ سوليس إلى تعريفه بأنه " السلطة
القانونية املخولة إلى شخص للجوء إلى القضاء بقصد حماية حقه" ،179و الحال أن تعريف ألاستاذ
موريل للدعوى بكونها وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها اللجوء إلى املحاكم للحصول على اعتراف
بقوله بأن الدعوى "هي وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها من اللجوء الى املحاكم للحصول على
اعتراف بحقه ،و عند الاقتضاء لصيانة هذا الحق".180
وانطالقا مما تم ايراده يمكن أن نسجل مجمال من الخالصات حول أهمية وضرورة هذا التمييز
 ،بل وما يمكن أن يميز كل آلية عن ألاخرى باعتبار العرائض تنسحب إلى آلاليات التي رافق تطورها تطور
الديمقراطية التشاركية ،في حين أن الدعوى تعتبر احدى الحقوق التي تضمن العدالة بين ألافراد وتضمن
الحقوق من جهة ثانية ،وبالتالي فحق تقديم العرائض هو وسيلة قانونية يستطيع بواسطتها صاحب
الحق اللجوء إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية ،و يتميز عن الدعوى التي هي أيضا وسيلة قانونية و
لكن يستطيع بموجبها صاحب الحق اللجوء للسلطات القضائية املمثلة في املحاكم لحماية حقه.
وبالتالي فإن تقديم العرائض حق يتوجب على كل فرد أن يباشره شخصيا و ال يجوز أن
يفوض غيره صالحية ممارسة هذا الحق نيابة عنه ،ألنه ال يجوز التفويض إال في املسائل التي يعجز
الشخص على ممارستها ،أما مراجعة القضاء عن طريق الدعوى فهو أمر اختياري متروك لصاحب
الحق ،الذي يتمتع بالحرية املطلقة بمراجعة املحاكم أو عدم مراجعتها لتأكيد حقه أو املطالبة به.
 177معجم اللغة العربية املعاصر.
 178حيث بقي معموال بهذا التنظيم الى سنة  0880قبل ان يتم الغاؤه من قبل مجلس اللوردات  .،راجع
petition en France, R.D. P. 1992 Dubourg – Lavroff: Le droit de Sonia
 179أمين سالمة العضايلة "حق تقديم العرائض يف الدستور االردني لعام  " 0970ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر اإلقليمي لقضايا
الديمقراطية  ،األردن  0208ص 9
 180مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستور املغربي وحق تقديم العرائض ..دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم املغربي"
منشور بجريدة االتحاد االشتراكي ليوم .0200/00/0
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بينما تختلف العريضة عن الدعوى املدنية أو الدعوى إلادارية من حيث املصلحة ،فموضوع
العريضة قد يتضمن ترافعا من أجل حماية مصلحة الشخص املقدم للعريضة أو الترافع من أجل
املصلحة العامة باعتبارها انعكاسا ملجموع املصالح الخاصة ،و هذا يجعلنا نقترب كثيرا من الدعوى
الشعبية بحيث يستبعد شرط املصلحة الخاصة ،أما الدعوى ؛ فتشترط أن تكون للمدعي مصلحة في
مباشرة الدعوى ،ألن املصلحة هي موضوع الدعوى ،و املحاكم لم تحدث إلعطاء استشارات قانونية
للمدعين  ،فدون شرط املصلحة ال يمكن للمدعي ولوج القضاء ،ويجب أن تكون املصلحة شخصية و
مباشرة و قانونية قائمة ،181و الحال أنه في القانون إلاداري هناك نزاع في ضرورة وجود املصلحة
كأساس لقبول دعوى إلغاء قرار إداري غير مشروع ،و قد أجاز القضاء إلاداري املغربي بأن مكن لكل
مواطن أن يعترض على القرارات و إن لم تكن له مصلحة مباشرة.
و مما سبق يمثل الفرق بين حق تقديم العرائض و الدعوى في كون حق تقديم العرائض
حق لكل مواطن ،بموجبه يتمكن من تقديم تظلماته أمام السلطة التشريعية أو أمام رئيس الدولة أو
أمام الوزارة املعنية ،و هذا الحق يمنح للمواطنين الحاملين للجنسية و كل مواطن مجبر على ممارسته
بنفسه ،إعماال للمبدأ الذي يقض ي بأن املواطن ال يفوض إال الحقوق التي ال يستطيع ممارستها ،أما
الدعوى فهي مقررة لكل فرد في الدولة بغض النظر إن كان مواطنا حامال للجنسية أم أجنبيا إذا لحقه
ضرر من قبل السلطة أو من قبل أي شخص و ال يعرض إال أمام القضاء.182
ب .تطور مفهوم العريضة و استعماالته ؛ التطور التاريخي والسياس ي.
إن أصل ممارسة الحق في العرائض يجد أساسه في تجربة النظام البريطاني وبالضبط مع إعالن
امليثاق ألاعظم (املاغناكارتا) لسنة  ،4247الذي أقر حق تقديم العرائض للملك ادوارد ألاول الذي امتد
حكمه من سنة  4212إلى حدود سنة، 4811حيث أمر هذا ألاخير بتعيين مجموعة من ألاشخاص مهمتهم
تلقي العرائض  :مجموعة مكلفة بتلقي العرائض و أخرى تتولى دراستها و إحالتها على السلطة املختصة.183

 181مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستور املغربي وحق تقديم العرائض منشور بجريدة املساء عدد  0008:بتاريخ
0208/20/20
 182مقال ل لكاتب نورالدين قربال تحت عنوان " الديمقراطية املواطنة والتشاركية" منشور بالجريدة االلكتروني

هسبريس

املغربية بتاريخ  02يناير 0208
A thesis Adli hawwari : « Challenging the incompatibility paradigm a democratic audit of jordan 1990-2010 » 183
submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Westminster for the degree of Doctor of
Philosophy , 2012.,P 86
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ففي عهد امللك ادوارد الثالث تم سن تشريع ينص على عدم السماح بتوقيف أي شخص
بسبب عرائض أو مالحظات أبداها في مجلس امللك ،بحيث تولى امللك الاستماع للعرائض املقدمة من
طرف ألاشخاص الذين يتظلمون عنده و يحيلها إلى السلطات املختصة ،وبات ألافراد الذين يعترضهم
مشكل لم يتطرق له املشرع يتولون تقديم عرائض بشأنها للبرملان من أجل ملء الفراغ التشريعي ،184وهو
ما يبين الدور املهم الذي لعبه مجلس العموم خالل هذه املرحلة املهمة في تكريس حق تقديم العرائض
في مجلس العموم ،ويتولى املجلس مهمة دراستها و إحالتها على مجلس اللوردات من أجل التقرير في
موضوع العريضة مرفقة برأيه بالسلب أو إلايجاب على أن يعود القرار النهائي للملك في موضوع العرائض.
سنة  4229أكد مجلس العموم البريطاني أن حق تقديم العرائض متاح لكل شخص في اململكة
البريطانية ،فبات بإمكان أي فرد إعداد العرائض و تقديمها ملجلس العموم بشأن تظلم وقع عليه،185
على أن يتولى املجلس تلقي العرائض و دراستها من خالل تحديد موضوعها و طبيعتها إلصدار حكم فيها
بالقبول أو الرفض ،وهي املمارسة التي تم التأكيد عليها في عهد امللك جاك الثاني إذ أصدر سنة 4231
إعالن يسمح بحرية إقامة الشعائر الدينية ،وهو إلاعالن الذي رفض البرملان املصادقة عليه فأمر امللك
رئيس ألاساقفة بتفعيل إلاعالن و قراءته جهرا على املنابر ،غير أن رئيس ألاساقفة رفض هو وستة من
مساعديه القيام بذلك من خالل عريضة تقدموا بها للملك تتضمن الرفض ،فعمل امللك على إحالتهم
إلى هيئة املحلفين ،186غير أن الهيئة برأتهم بدعوى أنهم استعملوا حقهم الطبيعي ،و خلد هذا الحدث
بلوحة الزالت في البرملان في ويستمنسر .187و هو الحدث الذي أسس بشكل فعلي للوجود املادي لحق
تقديم العرائض .
إن الثورة البريطانية لسنة  4233و التي جاءت بامللك وليام وزوجته للعرش البريطاني و اللذان
وقعا قانون الحقوق سنة  ،4239حيث بموجبه تم تقييد السلطات امللكية في بريطانيا بوضع ألاسس
الدستورية للسلطة التنفيذية ،و الاعتراف بحق تقديم العرائض بشكل خاص ،لكن ذلك عرف تحوال
سنة  4131أسس لحق تقديم العرائض ذات الطابع العام ،أي أن تنصب العرائض على املواضيع التي
تهم املصلحة العامة كإلغاء العبودية ،188حيث عرفت هذه الفترة كثرة العرائض  ،ألامر الذي حتم وضع
نظام قانوني يحدد مسطرة تقديمها ،و لقد تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا بحيث الزال إلى

Adli hawwari , op.cit 184
 185نورالدين قربال  ،م س
98186Adli hawwari , op.cit ,P
97Adli hawwari , op.cit ,P 187
97Adli hawwari , op.cit ,P 188
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حدود اليوم نظام تقديم العرائض ملجلس ي العموم و اللوردات وفق اجراءات مسطرية تحدد طريقة
التقدم بالعرائض و إحالتها على الوزارة املختصة.189
ومن ناحية أخرى نجد أن التجربة الفرنسية تعتبر كذلك من أوائل التجارب على هذا املستوى
والتي جاز التأصيل على أساسها؛ حيث خالفا ملا يذهب له بعض الباحثين فنظام تقديم العرائض كان
حاضرا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كحق معترف به ،و لكن في شكل عريضة تظلم أو شكوى شخصية
ال تتطرق للمصلحة العامة أو املصلحة السياسية ،ففي عريضة استرحام ترجع لسنة  4221من الكاتب
الشهير موليير إلى لويس الرابع عشر يقول فيها " إنه تهور مني أن أزعج امللك العظيم وسط انتصاراته
العظيمة ،لكن يا سيدي بسبب الحالة التي أجد نفس ي بها من سطوة السلطة التي تقيدني ،أتيت أبحث
عن الحماية  ،والتي أستطيع أن أجدها عندكم كمصدر للسلطة ...العاهل العادل وسيد كل ألاشياء،"190
إال أن تكريس الحق في العرائض كحق مضمون تم إرسائه على يد رجال الثورة من خالل إقرار حق
تقديم العرائض بموجب املادة  22من املرسوم الصادر في  41دجنبر  4139و املتعلق بتشكيل البلديات
،بمقتضاه سمح للمواطنين الفرنسيين بالحق في التجمع بدون سالح من أجل كتابة العرائض ،على
شرط أن يبلغ بذلك مأمور البلديات ،و أن ال ينتدب املواطنون أكثر من عشرة أشخاص لتقديم العرائض.
ثم صدر مرسوم آخر في  22 -43مايو  4194ينص على أن حق تقديم العرائض ال يمكن
تفويضه أو استعماله بشكل جماعي ،حيث نص دستور  4198في الباب ألاول على أن  :للمواطنين الحرية
بأن يرسلوا إلى السلطات املؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي  ،كما نصت املادة  82من حقوق إلانسان
و املواطنة سنة  4198على حق تقديم العرائض بشكل مطلق و غير محدد ،وذلك من خالل بتنصيصها
على آلاتي  " :إن حق تقديم العرائض إلى القائمين على السلطات العامة ال يمكن منعه أو تعليقه أو
تحديده بأي شكل ،غير أن املالحظ هو كون دستور الجمهوية الخامسة لم يمنح حق تقديم العرائض
نفس ألاهمية ،فاكتفت بالتنصيص على ذلك الحق النظم الداخلية لكل من مجلس الشيوخ و الجمعية
العامة.191وبالتالي جاز القول بأن ألاصل في العرائض ينسحب إلى التجربتين البريطانية والفرنسية،حيث
كرستا ألولى النماذج على مستوى أنظمتهما السياسية ،وهو التكريس الذي نجده كذلك حاضرا على
مستوى املواثيق واملنظمات الدولية.

 189مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستور املغربي لسنة  0200و حق تقديم العرائض" منشور بجريدة االتحاد االشتراكي بتاريخ
0200/00/0
 190امين سالمة العضايلة مرجع سابق ص 0
020Adli hawwari , op.cit ,P 191
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إن هذا التطور يفرض علينا الالتفات إلى ما شهدته املنظمات الدولية من تطور على مستوى
تبنيها آللية العرائض ،حيث نجد ميثاق ألامم املتحدة قد نص في املادة  31على مستوى الفقرة (ب)
وبموجب املادة  21و  82من نظام منظمة العمل الدولية ،و في البروتوكول الاختياري امللحق بامليثاق
الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية على حق تقديم العرائض من املادة  4إلى املادة  7من
البروتوكول الاختياري امللحق بامليثاق الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،192كما نص النظام
الداخلي للبرملان ألاوربي من خالل املادة  13بشكل تفصيلي على شروط ممارسة حق تقديم العرائض،
حيث مكن جميع مواطني السوق ألاوروبية املشتركة من ممارسة هذا الحق ؛و نصت املادة  72من النظام
الداخلي للجمعية الاستشارية ملجلس اوربا في معاهدة الوحدة ألاوربية بمسترخت سنة  4992و جاءت
كالتالي ":كل مواطن في الاتحاد و كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم و له مركز قانوني في دولة عضو ،له
الحق بشكل فردي أو جماعي بتقديم عريضة للبرملان ألاوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط
املجموعة ألاوربية و يتعلق بها بشكل مباشر".193
ومن جهة ثانية وعبر تتبع الدساتير ألاوربية نجدها تضمن حق تقديم العرائض ،كأحد الحقوق
ألاصيلة،حيث ينص الدستور البلجيكي 194في املادة  24على الحق في تقديم العرائض،نفس ألامر نجده
على مستوى الدستور الاسباني 195في املادة  ، 29وكذا الدستور الايطالي  196على مستوى املادة ، 71و
دستور لوكسمبورغ  197في املادة  ، 21و الدستور اليوناني 198في املادة  ،41و الدستور البرتغالي 199على
مستوى املادة  ،72و الدستور ألاملاني 200في املادة  ، 41و الدستور الهولندي 201على مستوى املادة .7
إن التساؤل الذي يطرح نفسه منهجيا عند هذه املرحلة هو ما داللة الحضور الدستوري للحق
في العرائض كآلية من آليات املشاركة املواطنة والديمقراطية ،وكآلية من آليات الرقابة سواء على التراب
املحلي ،أو على مستوى املؤسسات والسياسات العمومية بصفة عامة من خالل الدستور املغربي؟ وإلى

http://www.politiquetimes.com/maroc/news.php?action=view&id=1302 192
020Adli hawwari , op.cit ,P 193
 194الدستور البلجيكي
 195الدستور االسباني
 196الدستور االيطالي
 197دستور اللوكسمبورغ
 198الدستور اليوناني
 199الدستور البرتغالي
 200الدستور األملاني
 201الدستور الهولندي
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أي حد يمكن الحديث عن ممارسة آلية العريضة قبل دسترتها من خالل عدد من النماذج التي قد تدخل
في نطاق العرائض؟ بطبيعة الحال سبقت القراءة املقارنة قراءة الوجود السوسيولوجي والقانوني
الدستوري للعرائض كحق في املغرب  ،وهو الحق الذي سبقت ممارسته في أشكال مختلفة وبطرق
متعددة قبل دسترته ،وذلك بغية إعمال قراءة مقارنة للموضوع تجعلنا نقف عند أهم الفرص التي يمكن
من خاللها إرساء تجربة مغربية متميزة على مستوى تنزيل و أجرأة الحق في العرائض كآلية من آليات
الديمقراطية التشاركية.
الفقرة الثانية :الحضور الدستوري للعريضة كآلية للرقابة واملشاركة املواطنة على مستوى
السياسات العمومية
من خالل هذه الفقرة سنحاول الاجابة عن ما تقدم من أسئلة ،واملرتبطة في مضمونها بالحديث
عن عدد من املبادرات واملمارسات السابقة في التاريخ السياس ي للمغرب ،والتي تندرج في إطار آليات
العرائض التي يمكن الاعتماد عليها في التأصيل لظهور هذه آلالية في الحياة السياسية والعامة باملغرب،
والتي سبقت بتاريخ طويل دسترتها ،ثم املكانة التي منحها الدستور املغربي للعرائض وما املأمول منها في
إطار دعم وتقوية الديمقراطية التشاركية وممارستها والانخراط في آلياتها من قبل املواطنين
واملواطنات.بيما في شق ثان من هذه الفقرة سنحاول الوقوف عند العريضة من زاوية نظر تقنية لرصد
الفرص و إلامكانات وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه ألاجرأة العملية قبل العودة لالعتماد القانوني
و مساره.
أ .دسترة آلية العريضة ،بين تدعيم الديمقراطية التشاركية ورمزية البعد الرقابي
ينص الدستور ألاخير للمملكة املغربية على مجموعة من املقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات
املجتمع املدني،حيث تضمن دستور  2144مساهمة الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام ،واملنظمات
غير الحكومية ،في إطار الديمقراطية التشاركية ،في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة
والسلطات العمومية ،ويعد حق تقديم العرائض من أبرز هذه الحقوق التي تحاول إشراك املجتمع املدني
وترسيخ الديمقراطية التشاركية ،لكن قبل الخوض في البعد الدستوري للحق في العرائض البد من
الرجوع إلى الوراء الستجالء الصورة بوضوح أكثر من خالل الحديث عن ما سبق الدسترة من تجارب
والتي تعود في تأصيلها إلى مطالبة النخب املغربية ومعها الشعب في إطار مطالب الحركة الوطنية
باالستقالل  ،حيث عرضت هذه ألاخيرة مطالبها على امللك الراحل محمد الخامس ،وعرض عليه بعد
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ذلك نص الوثيقة فوافق عليه ،حررت العريضة ُ
وعرضت على امللك فوافق عليها وحدد موعد تقديمها
في  44يناير .4911
مسلسل العرائض سيستمر لكن هذه املرة مع العريضة التي تقدم بها كل من حزب الاستقالل
والاتحاد الاشتراكي في سنة  4994واملوجهة إلى امللك الراحل امللك الحسن الثاني للمطالبة بإصالحات
سياسية ودستورية لتصحيح الديموقراطية وإخراج البالد من ألازمة ،وتعزيز العمل املشترك من أجل
إقرار "ديموقراطية حقة" بتأسيس الكتلة الديموقراطية سنة ،4992وهي نفس السنة التي عرفت عرض
دستور جديد على الاستفتاء ،وهي املناسبة ذاتها التي شهدت توجيه عدد من ألاحزاب السياسية ملذكراتها
على مستوى التصور العام لإلصالحات الدستورية .
وفي إطار الجهود التي بذلتها الكتلة من أجل إقرار الاصالحات الديمقراطية والحقوقية
بالبالد،ستتقدم هذه املرة بعريضة إلى امللك الراحل الحسن الثاني سنة ،4992حيث عرض بدوره مشروع
دستور جديد على الاستفتاء في شتنبر من نفس السنة يستجيب لبعض الاقتراحات املقدمة من طرف
أحزاب الكتلة،ورغبة في تجاوز املسألة الدستورية دعت هذه ألاحزاب إلى التعامل بإيجابية مع املشروع
الجديد كموقف سياس ي وليس كموقف إزاء بنود الدستور ذاته ،وتبعا لذلك أجريت سنة 4991
الانتخابات الجماعية واملهنية والتشريعية قبل أوانها،ليعلن الراحل الحسن الثاني في افتتاح البرملان
املنبثق عن انتخابات  4991عزمه على تكليف شخصية من املعارضة بتشكيل الحكومة ،وفي  1فبراير
 4993أسند هذه املهمة إلى شخصية من الكتلة الديموقراطية و هو الكاتب ألاول لالتحاد الاشتراكي حينها
السيد عبد الرحمان اليوسفي .وهو ما يؤكد على أن هذه آلالية إنما مارسها السياس ي أي املنتمي سياسيا
لألحزاب السياسية في حين ظل املواطن العادي بعيدا عنها ،و حتى على مستوى املذكرات التي كانت
تقدمها ألاحزاب السياسية بمناسبة التعديالت الدستورية لم يكن للمواطن حظ في املشاركة فيها،وهو
ما يبرز أهمية دسترة هذه آلالية وجعلها في املقام ألاول في يد املواطنين وهيئات املجتمع املدني ،وهي التي
يعقد الرهان عليها من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية وتنزيل آلياتها التشاركية على مستوى الحياة
العامة بمختلف تجلياتها ،على هذا املستوى نجد أن الدستور املغربي قد نص في فصله الخامس عشر
على الحق في العرائض بالقول " للمواطنين واملواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
،ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق"، 202وهو ما يفيد بأن املشرع املغربي قد اعتبر
الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية حقا من حقوق املواطنة،على اعتباره وسيلة من وسائل
 202الفصل الخامس عشر من الدستور املغربي
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املراقبة والتتبع للشأن العام املحلي والوطني على التوالي ،وهو إلاجراء الدستوري الذي من شأنه إعطاء
دفعة قوية لهيئات املجتمع املدني في إطار الديمقراطية التشاركية ،وإعداد القرارات واملشاريع التنموية
لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية .
ومن ناحية أخرى نجد الدستور قد جعل نهجه تكريس دستورية الحق في العرئض باعتباره
مظهرا من مظاهر الحقوق والحريات  ،وهو ما يتم على أساسه توجيه العرائض إلى املجالس املنتخبة من
أجل إدراج ما تراه مفيدا وذا أهمية من النقاط ضمن جدول أعمالها  ،مما يجعل منها آلية من آلاليات
البارزة على مستوى الديمقراطية التشاركية.
ب .الحق في العرائض؛ التفاصيل التي تقيد املمارسة -نظرة مقارنة-
ال يمكننا أن نتصور تنزيل ممارسة الحق في العرائض باعتباره أحد تجليات توسيع هامش
املشاركة أمام املواطنات واملواطنين بعيدا عن توجسات الديمقراطية التمثيلية ،ولعل توجس الفاعل
السياس ي آلاتي من قنوات التمثيل والديمقراطية التمثيلية كان من بين ما استحضره حينما رفع الفيتو
ضد التوقيع إلالكتروني على العرائض،انعكاس هذا ألاخير على ممارسة هذا الحق ،حيث بإمكان إجراء
كهذا أن يسهل املأمورية على املواطنات واملواطنين ويقرب لهم آلية العرائض ،بما يقربهم من املشاركة
ويساهم في رفع منسوبها ،إن السبب الحقيقي لهذا الرفض ال يتمثل سوى في التأكد من القدرة على
ضبط ممارسة هذا الحق والتحكم في مخرجاته ،حيث ال يمكن أن نتصور حجم النقاش الدائر اليوم
حول رقمنة العمل والخدمات والتوجه املستمر نحو إلادارة الالكترونية ،وفي مقابله التحجج بحجج غير
مقنعة لرفض التنصيص القانوني على التوقيع الالكتروني على العرائض .
على مستوى التجربة الفرنسة نجدها قد أخذت بالتوقيع الالكتروني على مستوى العرائض
املقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  ،203حيث أشارت الفقرة ألاخيرة من املادة  4-1إلى
اعتماد التوقيع الالكتروني على العريضة  ،لكن يجب في املقابل طباعتها وتقديمها للمجلس في صيغة

203 Loi organique du 28 juin 2010 – Article 4-1 :
« Art. 4-1. - Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère
économique, social ou environnemental.
« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000
personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse
de chaque pétitionnaire et est signée par lui.
Un processus de signature de pétition lancée électroniquement est donc recevable dans la mesure où la pétition est imprimée
» et présenté au Conseil économique, social et environnemental sur un support écrit.
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ورقية مكتوبة ،وهو نفس ما سار إليه البرملاني ألاملاني حينما اعتمد جمع التوقيعات الالكترونية على
مستوى العرائض .
لقد رفض املشرع املغربي صراحة التوقيع الالكتروني حينما لم ينص عليه ضمن القانون
التنظيمي  ،11.41غير أنه في املقابل فتح الامكانية أمام النشر الالكتروني للعريضة املودعة لدى السلطات
العمومية ،وهو ما نجد املادة الرابعة عشر من مرسوم تأليف لجنة العرائض  204تنص عليه ،حيث نصت
على ضرورة إحداث بوابة الكترونية مخصصة للعرائض املوجهة لرئيس الحكومة ،وهي البوابة
الالكترونية التي وضعت تحت إشراف السلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني .وبإعمال
املقارنة نجد أن التجربة الفرنسية قد ألزم مشرعها على مستوى العرائض الوطنية املوجهة للجمعية
الوطنية بنشر مطوية العرائض  ، le feuilleton des pétitionsوهي مطوية تتضمن مجمال ملوضوع
العريضة وكذا القرار املتخذ بشأنها ،وهنا يظهر الاختالف بين التجربة الفرنسية والتجربة املغربية،حيث
ُ
أن ألاولى أي التجربة الفرنسية تضمن مطوية العرائض القرار املتخذ بخصوص العريضة،بينما نجد
التجربة املغربية ال تنص على نشر إال العرائض املقبولة.
إذا كانت التجربة املغربية قد أغلقت الباب في وجه التوقيعات الالكترونية على العرائض ،فإنها
كذلك لم تحدد أجال لإلبالغ بالقرار املتخذ في حق العرائض املقبولة،وبالتالي فإن كان املشرع قد حدد
أجال للرد على أصحاب العريضة املقبولة ،205فإنه لم يحدد هذا ألاجل لإلخبار بمضمون القرار املتعلق
بهذه العريضة ،وعلى هذا ألاساس أنهى دور حامل العريضة في الرد عليهم،واحتفظ للسلطات العمومية
بهامش واسع من السلطة التقديرية فيما تبقى من مراحل .حيث نجد أن املشرع املغربي على مستوى
النص التنظيمي ملتعلق بالعرائض قد حدد أجل التبليغ بعدم قبول العريضة في تسعين يوما  ،كما حدد
أجل إحالة العريضة من الرئيس إلى لجنة العرائض في خمسة عشر يوما من تاريخ إلايداع أو التوصل،
إضافة إلى ذلك فقد حدد أجل بت لجنة العرائض في شروط العريضة و إخبار الرئيس بذلك في حدود
ثالثين يوما،206كما تم تحديد أجل إخبار وكيل لجنة تقديم العريضة من طرف الرئيس في حالة رفض
العريضة وعدم قبولها في ثالثين يوما  ،207وبالتالي يمكن اعتبار هذا ألاجل ضمنيا للقول بأن العريضة
مقبولة في غياب التصريح املباشر عبر استنطاق النص القانوني املنظم ،إن التفسير إلايجابي لتحديد مدة
 204املرسوم رقم  ، 01001552مرجع سابق
 205أنظر املواد ؛ 8،00، 5من القانون التنظيمي رقم  ،88108مرجع سابق
 206أنظر املادتين  9،08من القانون التنظيمي رقم  ،88108مرجع سابق
 207أنظر املادة  02من القانون التنظيمي رقم  ،88108مرجع سابق
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التسعين يوما كأجل أقص ى متساوي بين حالتي القبول وعدم القبول للعريضة الوطنية يطرح إشكاال
متمثال في عدم تحديد أجل إلبالغ وكيل لجنة العريضة بمضمون القرار املتخذ في موضوع العريضة
املقبولة
من بين املؤاخذات التي تدخل ضمن الاجراءات التي تهدف إلى تقييد وتقليص هامش املشاركة
عبر آلية العرائض في السياسات العمومية،ما تضمنه القانون التنظيمي موضوع النقاش في ارتباطاه
ومسألة املواطنة،حيث نجد أن القانون التنظيمي  11.41املنظم للحق في العرائض باعتبارها إحدى
آلاليات املهمة للديمقراطية التشاركية،قد نظمها وفق مدخالت الديمقراطية التمثيلية،وبالعودة قليال
للوراء يمكننا القول بأن إدراج مساهمة املواطنات واملواطنين وهيئات املجتمع املدني في السياسات
العمومية وفق مدخل الديمقراطية التشاركية في الدستور،إنما هي خطوة من أجل ضمان تكاملية املهام
والوظائف بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية ،أو بمعنى أدق جلب آليات وميكنازمات الديمقراطية
التشاركية لسند الديمقراطية التمثيلية املترهلة على مستوى املمارسة واملخرجات بالنظر إلى حجم
الاقبال (العزوف الانتخابي وتدني نسب املشاركة ) ،وبالتالي كل تأطير للديمقراطية التشاركية بخلفية
الديمقراطية التمثيلية لن ينتج سوى ممارسة معلولة ومعطوبة بأعطاب الديمقراطية التمثيلية،ومن
خالل هذه النقطة سنحاول أن نسلط الضوء على مفهوم املواطنة ومقاربته من منطوق القانون
التنظيمي للعرائض.
لقد رهن املشرع من خالل القانون التنظيمي  11.41ممارسة الحق في العرائض بمتطلبات
ممارسة الحقوق من داخل منظومة الديمقراطية التمثيلية ،حيث اشترط التقيد بواجباتها وكذا التمتع
بالحقوق السياسية واملدنية .تشترط املادة الثانية من القانون التنظيمي  208في فقرتها الثالثة حينما
تعرف أصحاب العريضة باملواطنات واملواطنون املقيمون باملغرب أو خارجه الذين اتخذوا املبادرة إلعداد
العريضة ووقعوا عليها ،شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم املدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح
الانتخابية العامة  .وهو اشتراط واضح إلحدى الواجبات التي تخول ممارسة الديمقراطية التمثيلية وهو
شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية ،على هذا املستوى نجد من يقرن ممارسة الحق بالواجب ،ويذهب
بعيدا في التبرير لهذا الاجحاف من خالل القول بأن من الواجبات أن يتم التسجيل في اللوائح الانتخابية

 208املادة  0من القانون التنظيمي  ، 88108مرجع سابق
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،وعبر الواجب يأتي الحق ،وهي محاججة غير مقنعة من حيث النظر إليها ارتباطا و أصول الديمقراطية
التشاركية.
أما من حيث اشتراط التمتع بالحقوق املدنية والسياسية فهو تضييق حقيقي على مشاركة
املواطنات واملواطنين في مسلسل السياسات العمومية،وقد يكون إحدى املداخل املمكنة لرفض
العرائض ،وبإعمال املقارنة نجد أن اشتراط التمتع بالحقوق املدنية و السياسية ملمارسة الحق في
العرائض الوطنية على مستوى التجربة الفرنسية غير منصوص عليه،وبالتالي يمكننا القول بأن الحق في
تقديم العرائض الوطنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على سبيل املثال على مستوى التجربة
الفرنسية يسع الجميع بمن فيهم من لم تسعه الديمقراطية التمثيلية.
املطلب الثاني  :آلية العرائض؛قراءة في القانون التنظيمي املنظم وفق نظرة مقارنة
صدر القانون التنظيمي املحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى
السلطات العمومية ،وهو القانون الذي من املفروض أن يكون عاكسا ملخرجات التشاور العمومي الذي
أجري حوله،وكذا أشغال اللجنة الوطنية حول املجتمع املدني وألادوار الدستورية ،وبالتالي فمن املفروض
أن يؤسس القانون التنظيمي هذا ملمارسة الحق في تقديم العرائض ،وتنزيل هذه آلالية لدعم مسار
الديمقراطية التشاركية ،وتوسيع مجال مساهمة املواطنين واملجتمع املدني في مسلسل السياسات
العمومية ،وهو ما يفرض علينا أن ننتبه وبحذر شديد للتأخر الذي عرفه مشوار صدور هذا القانون
التنظيمي من جهة ،ومن جهة ثانية يفرض علينا ألامر النظر إلى مضامينه ومدى أمانتها في الاعتماد على
ألارضية القانونية التي انتجت عبر مسلسل التشاور العمومي السابق الذكر،كما أنه من بين ألاسئلة التي
يجب الانكباب عليها؛ما يرتبط منها بالجانب التقني للعرائض وما يجب على العرائض الانضباط له من
شروط مادية وشكلية من عتبات لإلمضاءات،وما يجب عليها الابتعاد عنه من مجاالت حظر على العرائض
التطرق لها ،كل ذلك من خالل استيراد تجارب عدد من الدول الامريكية وألاوروبية.
ال يمكن قراءة القانون التنظيمي بعيدا عن سياقاته واملحطات التي مر منها،وعلى هذا املستوى
ال بد من قراءة الدالالت التي يحملها الصدور املتأخر للقانون التنظيمي ،هذا التأخر الذي نفترض أنه
جاء في سياق التنزيل غير السليم لعدد من املقتضيات الدستورية،حيث ال يخرج عن سياق جدلية
التوسيع والتضييق على حق مشاركة املواطنين خارج آلاليات التقليدية .
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الفقرة ألاولى  :القانون التنظيمي للعرائض؛ في دالالت الصدور املتأخر
صدر القانون التنظيمي للحق في العرائض املنصوص عليه في الفصل الخامس عشر من
الدستور املغربي متأخرا  ،هذا التأخر الذي يعكس فيما يعكسه توجسا من هذه آلالية التي تسمح بهامش
أوسع ملشاركة املواطنات واملواطنين في الحياة العامة والسياسات العمومية،وبالتالي نجد أنفسنا أمام
توسيع دستوري وتضيق قانوني عبر التأويل التشريعي للمقتضيات الدستورية ،هذا التأويل الذي قد
يذهب مذهب التضييق ،وهو ما سينعكس سلبا على هامش مشاركة املواطنات واملواطنين واملجتمع
املدني في السياسات العمومية.
أ .القانون التنظيمي للعرائض؛مالحظات حول عملية اعتماده
نص الدستور املغربي في الفصل الخامس عشر على حق تقديم العرائض ،ونص في املقابل على
ضرورة اخراج قانون تنظيمي ينظم شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق،وبالتالي فالقانون التنظيمي على
هذا املستوى يعتبر الترجمة والتجسيد الفعلي الواقعي للنص الدستوري ،كما يعكس التأويل
ملقتضياته،وبمناسبة الحديث عن التأويل الدستوري نجد أن املتخصصين ذهبوا فيه إلى مذهبين؛مذهب
اعتبره تأويال سليما وآخر اعتبره غير سليم وغير ديمقراطي،خصوصا و أنه يرتبط بحق من حقوق
املواطنات واملواطنين،إن القانون التنظيمي موضوع تحليلنا هذا تأخر صدوره حيث نجد أن الدستور
املغربي الذي اعترف بالحق في تقديم العرائض للمواطنات واملواطنين صدر بتاريخ التاسع والعشرين من
شهر يوليوز من سنة  2144في حين صدر القانون التنظيمي املرتبط بالعرائض بتاريخ الثامن عشر من
شهر غشت سنة  ،2142وهو ما يعني أن القانون التنظيمي جاء بعد الدستور بخمس سنوات،خمس
سنوات هذه تعكس الكثير خصوصا إذا نظرنا إليها في سياقها،فسياق إقرار الدستور وإقرار هوامش
متعددة للمشاركة املواطنة على مستوى السياسات العمومية والحياة العامة وفق مدخل الديمقراطية
التشاركية لم يعد قائما،والحكومة املنتخبة في سنة  2144شارفت مدتها على الانتهاء بعدما مرت بعدد
من التحوالت،وبالتالي فالتأخر في الصدور على هذا املستوى إنما يعكس توجسا خفيا من توسيع هامش
املشاركة على مستوى السياسات العمومية كنموذج،وعليه فمن املفروض في نظرها التريث قصد التعامل
مع هذا املعطى الدستوري في سياق آخر .
لقد مر القانون التنظيمي الخاص بالعرائض بمراحل متعددة،فمسودته ألاولى التي تم تحضيرها
من الثالث عشر من مارس من سنة  2141إلى الثاني من ماي من نفس السنة من طرف وزارة املجتمع
املدني ،عبر الحوار الوطني الذي اعتبر نموذجا متميزا لتنزيل الاستشارات العمومية ،ليس هو القانون
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التنظيمي الذي تم اعتماده في آخر املشوار،فاملسودة التشاركية ألاولى تحتوي  21مادة موزعة على سبع
أبواب،في حين النسخة النهائية للقانون التنظيمي ال تحتوي سوى ثمانية عشر مادة وزعت على أربع أبواب
 ،وبالتالي فاملالحظة ألاولى املقترنة بتأخر الصدور تتجلى في تطويع وترويض املسودة ألاولى للقانون
التنظيمي التي تعكس تطلعات املواطنات واملواطنين ،209كل هذا املجهود والتطلعات التي أتت في سياق
تعزيز الثقة في الاستشارات العمومية وتعويد املواطنات واملواطنين على الفعل من داخل قنوات
الديمقراطية التشاركية،سيتم التخلي عنها بكل بساطة وتعويضها بتأويل للنص الدستوري  ،وهو ما
يعكس في نظرنا التوجس الواضح من آليات الديمقراطية التشاركية التي تسمح بهامش أوسع للمشاركة
السياسية  ،كما تسمح لفاعلين كثر بالفعل على مستوى السياسات العمومية .
مسودة القانون التنظيمي الخاص بالحق في العرائض هذا تمت إحالته على ألامانة العامة
للحكومة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة ، 2141ليوافق املجلس الحكومي عليه مع ألاخذ بعين الاعتبار
املالحظات املقدمة بشأنه،210إذا سنة إال بعض ألايام هي املدة التي قضتها مسودة القانون التنظيمي
باألمانة العامة للحكومة،خاللها ستتم املوافقة عليه لكن بشرط التقيد باملالحظات املقدمة بشأنه
،مالحظات جردته من روح الديمقراطية التشاركية ونزعت بذلك التأويل السليم والديمقراطي للدستور
لتعوضه بتأويل آخر معرقل للمشاركة املدنية ،ومضيق من هوامشها على مستوى السياسات العمومية.
إشارة كهذه قد تكون كافية لدعم افتراضنا السالف الذكر بكون أن املحدد على مستوى
الحقوق املرتبطة باملشاركة إنما يحتكم لسياقات متعددة،فسياق اعتماد الدستور املغربي ليس هو سياق
إخراج القانون التنظيمي بطبيعة الحال.
بعد ذلك ستتم املصادقة على النسخة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي الخاص
بالعرائض باملجلس الوزاري بتاريخ  28من يوليوز من سنة ، 2147وبالتالي منذ هذا التاريخ لم يعد هناك
حديث عن املسودة السابقة  ،بل أصبحنا أمام مشروع قانون جديد،وعبر املصادقة عليه باملجلس
الوزاري سيخرج مشروع القانون التنظيمي للتداول،حيث ستتم إحالته بتاريخ الثالث والعشرين من

 209تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم  88108بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق يف
تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ،دورة أكتوبر  ،0207السنة التشريعية الخامسة ،0200-0207الوالية التشريعية التاسعة -0200
.0200
 210نفس املرجع السابق  ،ص 8
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يوليوز من نفس السنة على مجلس النواب ،حيث سيقدم املشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس
النواب بتاريخ العشرين من أكتوبر من سنة .2147
هكذا لينتهي مسار التأويل الغير السليم وغير الديمقراطي للدستور باملصادقة على مشروع
القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
،حيث صادق عليه مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير من
سنة  2142ب  77صوت بنعم و  41صوتا بال و 2أصوات امتنعت عن التصويت ،من بين الدالالت
ألاخرى التي يمكننا تسجليها ؛ عدد النواب املهتمين بمشروع القانون التنظيمي هذا ،حيث لم يتجاوز
ثمانية وسبعين نائب برملاني وهو ما يعكس باألرقام عدم اهتمام املشرعين بهذا القانون التنظيمي
وبموضوعه ،وما يعكس كذلك توجس النخب القادمة عبر قنوات الديمقراطية التمثيلية من كل ما يمكن
أن يأتي عبر الديمقراطية التشاركية وآلياتها ،فقانون تنظيمي من هذا الحجم،وذو كل هذه الارتباطات
والامتدادات كان من الالزم أن يحظى باهتمام املشرعين داخل مجلس النواب.نفس ألامر ستعكسه
الغرفة الثانية من البرملان حيث سيتم التصويت على مشروع القانون السابق الذكر من طرف سبعة
وعشرين مستشارا صوتوا بنعم ،في حين عارضه عشرة مستشارين وامتنع عن التصويت عليه ثالث
مستشارين ،أي أن مشروع القانون التنظيمي هذا لم يساهم في التصويت عليه ومناقشته سوى أربعين
مستشارا .
مسلسل التأخر لن يتوقف باملصادقة على القانون التنظيمي داخل البرملان،حيث سيصدر
بالجريدة الرسمية بتاريخ الثامن عشر من شهر غشت من سنة ،2142حيث ستنص املادة التاسعة من
القانون التنظيمي 211هذا على " تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت إسم لجنة العرائض  "...كما
تنص في فقرتها ألاخيرة على " يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي
" ،كما تنص املادة الثامنة عشر من ذات القانون على " يتعين صدور النص التنظيمي املنصوص عليه
في املادة  9أعاله داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة
الرسمية" ،وبالتالي يكون القانون التنظيمي قد حدد أجال إلصدار النص التنظيمي ،هذا ألاخير الذي
سيصدر في شكل مرسوم حامل للرقم  2.42.118بتاريخ فاتح يوليوز من سنة ، 2141أي بسنة إال بضعة

 211القانون التنظيمي رقم  88108بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق يف تقديم العرائض للسلطات العمومية  ،الصادر بالجريدة
الرسمية عدد . 0890
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أيام من تاريخ صدور القانون التنظيمي ،أي بمعدل زيادة ستة أشهر على املوعد الذي حددته املادة
الثامنة عشر من القانون التنظيمي.
إن مسار التأخرات هذا إنما يعكس رغبة في تأخير ممارسة هذا الحق وتعطيله،بعدما تم العمل
على تقييده،ويظهر ذلك بشكل جلي ال غبار عليه ،حيث ستنص املادة السادسة عشر من هذا املرسوم
 212على " يدخل هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء لجنة العرائض " ،هذه ألاخيرة
التي ينصبها رئيس الحكومة بتاريخ السابع عشر من يوليوز من سنة .2141
مسار طويل من التأخرات لم ينتهي بعد،حيث تنص املادة العاشرة من املرسوم  213على " تتخد
اللجنة قراراتها وفق شروط النصاب القانوني و ألاغلبية املنصوص عليها في نظامها الداخلي " ،إضافة إلى
املادة الثالثة عشر من ذات املرسوم التي تنص على " :تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي تحدد فيه،
بصفة خاصة ،كيفيات سيرها  .يحال النظام الداخلي إلى رئيس الحكومة قصد املصادقة عليه ، ".وبالتالي
يظهر هنا أن املحرك والروح بالنسبة لهذه اللجنة هو النظام الداخلي الذي يحدد سير أعمالها وكيفية
اتخاذها لقراراتها ،وهو النظام الداخلي الذي مازال لم يخرج لحيز الوجود .يظهر بشكل واضح إذا أن
مسار التأخرات مسار طويل ومستمر في الزمن ،وجزء ال يتجزأ من التأويل الغير السليم للدستور ،وهو ما
يعكس فهما خاصا وإيقاعا معينا يجب أن تسير وفقه الديمقراطية التشاركية وآلياتها ،إن التدخل الذي
مورس في حق مسودة القانون التنظيمي ألاولى وازاه فتور على مستوى نقاش املشروع في صيغته الثانية
داخل أروقة املشرعين ،وبالتالي يمكننا القول بأن الخالصات هذه ال يمكننا فصلها عن السياقات
السابقة الذكر ،وهي السياقات التي تحكمت في اعتماد الدستور ،وفي تأويله.
ب .القانون التنظيمي للعرائض بين تقدمية املطالب وهزالة املنتوج
تأسيسا على ما سبق يمكننا القول بأن مخرج مسودة القانون التنظيمي الخاص بالحق في
العرائض عرف تغييرا جذريا إن على مستوى الشكل أو املضمون،وهو التغيير الذي حاولنا ربطه بمعطى
تأخر الصدور للخروج إلى الخالصات السابقة الذكر ،وبالتالي ال مفر من النظر إلى ما سبق باعتبار
السياقات التي تتحكم ،حيث أن إلاطار العام الذي حكم صياغة مشروع الدستور يختلف جذريا عن
سياق إنتاج القانون التنظيمي.تعتبر آلية العرائض من آلاليات الفعالة على مستوى املشاركة املواطنة في
السياسات العمومية ،وتعتبر محورية للديمقراطية التشاركية،على هذا ألاساس يمكننا الحديث عن
 212مرسوم رقم  01001552بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها  ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2829
 213نفس املرجع السابق
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الدور السياس ي للعرائض  ،و يتضح ذلك في الرقابة على أعمال الحكومة بطريقة غير مباشرة بحيث تقوي
مجال الرقابة على السلطة التنفيذية ،أي في ممارسة وظيفتها السياسية.فحق تقديم العرائض يشكل
أساسا للحكومة املنبثقة عن البرملان لكونه يحصن النظام البرملاني من سلبياته على اعتبار أن هذا الحق
يشكل حماية للحريات والحقوق في مواجهة السلطة ،و هو بذلك مبدأ دستوري ضد الانفراد باتخاذ
القرارات و صناعة السياسات.
لقد خول الدستور املغربي للمواطنين و املواطنات حق تقديم العرائض للسلطات العمومية،
وهو ما يتماش ى نظريا مع ما تم التنصيص عليه على مستوى تصدير الدستور املغربي القائل  ":وفاءا
الختيارها الذي ال رجعة فيه ،في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ،تواصل بعزم مسيرة توطيد
وتقوية مؤسسات دولة حديثة ،مرتكزاتها املشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ،وإرساء دعائم مجتمع
متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة الاجتماعية،
ومقومات العيش الكريم ،في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة".
إن القانون التنظيمي املنظم للحق في تقديم العرائض يبقى كما رأينا دون مستوى تطلعات
املراهنين على هذه آلالية كإحدى آلالية التي عبرها يمكن تحصين توسيع املشاركة على مستوى صناعة
السياسات العمومية و اتخاذ القرارات ،وهو ما يدفعنا للقول بأن العالقة بين الديمقراطية التمثيلية
املتحكم في مخرجاتها وفي نخبها (بشكل متزايد)لم تطمئن بعد آلليات الديمقراطية التشاركية ،وهو ما
يعيد إلى السطح النقاش الذي عرفه النظام الفرنس ي كما سبق ذكره وكما سنقف عنده بمزيد من
التحليل الحقا.
الفقرة الثانية  :القانون التنظيمي للعرائض وجدلية التوسيع /التضييق ؛ موقع املجتمع املدني.
عبر هذه الفقرة سنحاول تسليط الدور على مكانة املجتمع املدني وموقعه ضمن آلية العرائض
املوجهة للسلطات العمومية،كيف يمكن للمجتمع املدني أن ينخرط في هذه آلالية الترافعية على مستوى
السياسات العمومية والشأن العام ،وذلك عبر قراءة في املرسوم رقم  2.42.118بتحديد تأليف لجنة
العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها و الذي تم تعديله وتتميمه باملرسوم رقم  2.43.211في املقام
ألاول ،ثم قراءة في قرار رئيس الحكومة بخصوص تحديد شكل العريضة .
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أ .مرسوم تأليف لجنة العرائض ؛ قراءة أخرى في جدوى اللجنة
نصت املادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم  11.41بتحديد شروط وكيفيات ممارسة
الحق في العرائض على إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تحت إسم " لجنة العرائض" يحدد تأليفها
واختصاصاتها وكيفيات سيرها نص تنظيمي ،وبالتالي نكون في إطار التدرج قد انطلقنا من التنصيص
الدستوري على حق املواطنين واملواطنات في تقديم العرائض،مرورا بالقانون التنظيمي الذي عمل على
تأويل النص الدستوري ،ثم املرسوم الذي يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
التدرج هذا وقفنا عنده بالتحليل من خالل ما سلف ،لكن ما يهمنا آلان في إطار استكمال
التحليل هو الوقوف على مضمون ومحتوى املرسوم هذا ،والذي يجيب على أسئلة ثالثة وهي تأليف لجنة
العرائض،ثم الاختصاصات املوكولة لها،وأخيرا كيفية سير أعمالها .
تشير املادة الثانية من الباب الثاني املعنون بتأليف اللجنة ،من ذات املرسوم إلى أن اللجنة
يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية املكلفة من لدنه لهذا الغرض وتتألف من ألاعضاء :
 ممثل عن رئيس الحكومة
 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بحقوق إلانسان
 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية
 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل
 ممثل عن ألامانة العامة للحكومة
 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية
 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني
وتبقى لرئيس الحكومة سلطة التعيين باقتراح من السلطة الحكومية املعينة.
وبالتالي نكون أمام لجنة تتألف من املمثلين عن السلط الحكومية املشار إليها أعاله،بدون أي
تمثيلية ألي هيأة من هيئات املجتمع املدني التي يمكن أن تمثل داخل اللجنة املواطنات واملواطنين
املعنيين بالعريضة ،مما يجعلنا نطرح السؤال عن جدوى هذه اللجنة حيث كان باإلمكان الاكتفاء بمكتب
لدى رئاسة الحكومة يقوم مقام هذه اللجنة ،إن لم يكن الهدف منها العمل على تمثل مفهوم الديمقراطية
التشاركية ،لجنة مشكلة من القطاعات الحكومية ال تعبر سوى عن التوجهات الحكومية،وال تعكس أي
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موقع للمواطنات وال املواطنين على مستوى التعامل مع هذه آلالية التي نعتبر أننا في مرحلة تأسيسية لها
.
في حين نجد أن الباب الثالث املعنون باختصاصات اللجنة ينص في مادته الثالثة ويستنسخ
ما جاء في املادة التاسعة من القانون التنظيمي  ،11.41حيث ينص على أن اللجنة تمارس الاختصاصات
التالية :
 التحقق من استيفاء العرائض للشروط املنصوص عليها في القانون التنظيمي
 إبداء الرأي واقتراح إلاجراءات التي تراها مناسبة في شأن املطالب أو الاقتراحات أو التوصيات التي
تتضمنها العرائض املقبولة
وبالتالي نجد أن الاختصاصات التي تضمنها املرسوم تم نسخها من الاختصاصات التي حددها
القانون التنظيمي وهو أمر منطقي طبيعي مقبول ،ويدعم سؤال ما جدوى التنصيص على هذه اللجنة
وإفراد مرسوم لها ؟
بينما اختص الباب الرابع املعنون بكيفيات سير اللجنة باإلجابة على السؤال الثالث الذي
طرحناه سالفا  ،حيث يوكل عبر مادته الثامنة أمر الكيفية املرتبطة بانعقاد اللجنة إلى النظام الداخلي
للجنة،مع إشارة إلى أن اللجنة تنعقد بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها .
كما تشير املادة التاسعة لإلجراءات املرتبطة بالعرائض التي تتسلمها اللجنة،حيث يعين الرئيس
مقررا من بين أعضاء اللجنة يتولى إعداد تقرير حول العريضة يتضمن ما يلي :
 نص العريضة كما أحيلت إلى اللجنة
 بيان عن ألاسباب الداعية إلى تقديم العريضة و ألاهداف املتوخاة منها
 بيان عن أسباب عدم قبول العريضة
 إلاجراءات املقترح اتخاذها من أجل الاستجابة إلى املطالب أو املقترحات أو التوصيات التي تتضمنها
العريضة املقبولة
وذلك داخل أجل عشرون يوما من تاريخ تكليفه بإعداد التقرير.
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كما يشير في املادة العاشرة إلى أن اتخاذ القرارات داخل اللجنة يتم وفق شروط النصاب
القانوني وألاغلبية املنصوص عليها في النظا م الداخلي.بينما تشير املادة الثانية عشر إلى أن السلطة
الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني تتولى مهام كتابة اللجنة.
إن ما يمكننا تسجيله على مستوى هذا املرسوم هو أنه لم يأتي بجديد في مسار العريضة الذي
مازال مبهما،حيث يشير من خالل مواده إلى أن النظام الداخلي هو الذي سيحدد كيفيات سير اللجنة
،وبالتالي فبدون هذا ألاخير ال يمكننا تصور عمل للجنة.
وهو ما تؤكد عليه املادة الثالثة عشر ضمن الباب الخامس و ألاخير،والتي تنص على أن تضع
اللجنة نظامها الداخلي الذي تحدد فيه،بصفة خاصة كيفيات سيرها ،ويحال هذا النظام الداخلي إلى
رئيس الحكومة قصد املصادقة عليه.
كرر املرسوم الاشارة إلى النظام الداخلي للجنة أربع مرات مما يعكس معه أن هذا ألاخير يعتبر
روح هذه اللجنة التي بدونه ال يمكنها أن تشتغل و ال أن تباشر عملها ،وإن باشرته سيكون خارج القانون.
كما أننا نتنبؤ على هذا املستوى من أن النظام الداخلي الذي سيصدر سيكون معه من
الضروري تغيير املرسوم ،وهو ما سيدخلنا في متاهات أخرى .مما سبق يظهر أن املرسوم هذا الذي تمت
إلاشارة إليه على مستوى القانون التنظيمي كان باإلمكان الاستعاضة عنه ،وعبره الاستعاضة عن هذه
اللجنة التي ال تعكس سوى السلطة الحكومية التي كان باإلمكان تعويضها وتعويض ممثليها بمكتب
برئاسة الحكومة مكلف بتلقي العرائض وتفعيل القانون التنظيمي املنظم تحت سلطة رئيس الحكومة،
عوض هذا املرسوم الذي ال يساهم سوى في الجهود املبذولة للي عنق الديمقراطية التشاركية ووأد
آلياتها.
صدر مرسوم آخر يغير ويتمم املرسوم هذا ،حيث قام بإضافة املادة  48مكرر و التي تنص على
كون أنه في إطار تيسير ممارسة املواطنات و املواطنين لحقهم سيحدد نموذج لشكل العريضة بقرار لرئيس
الحكومة ،وهو املقتض ى الذي ال نجد له أساسا ال في النص االدستوري و ال في القانون التنظيمي وهو ما
يطرح معه عددا من التأويالت و إلاشكاالت سنقف عندها بطرح سؤال السند القانوني و الدستوري .
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ب .شكل العريضة؛في سؤال السند القانوني و الدستوري

صدر قرار لرئيس الحكومة يحمل رقم  8.23.43بتحديد نموذج العريضة املقدمة إلى رئيس الحكومة
،214حيث تم بناء القرار على القانون التنظيمي رقم  11.41بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في
تقديم العرائض إلى السلطات العمومية 215وال سيما املادة  41منه ،وكذا بناء على مرسوم تحديد وتأليف
لجنة العرائض و اختصاصاته وال سيما املادة  48املكررة منه ،حيث قرر رئيس الحكومة تطبيقا للمادة
 48املكررة من املرسوم رقم  118.42.2وفق املرفق امللحق نموذجا للعريضة املوجهة إلى رئيس الحكومة
.216
إن ما يمكن مالحظته في البداية وقبل التطرق لشكل العريضة املقترح هو أن الاستناد على
املادة  41من القانون التنظيمي رقم  11.41غير مجد،فاملادة السابقة الذكر تنص على أنه يتعين على
السلطات العمومية اتخاذ جميع إلاجراءات املناسبة و التدابير الالزمة لتيسير ممارسة املواطنات و
املواطنين لحقهم في تقديم العرائض ،وبالتالي يكون الاستناد و الاعتداد بهذه املادة غير صحيح في حالة
تحديد شكل العريضة التي لم يقيدها الدستور و ال القانون التنظيمي بشكل من ألاشكال،ويظهر بالتالي
أن التأويل الذي سار فيه رئيس الحكومة إلصدار هذا القرار تأويل مجانب للصواب وخارج عنه،ومتعسف
في تقييد حق من الحقوق.
بينما و بالرجوع إلى املرسوم رقم  2.42.118قبل تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.43.211فنجد
أنه لم يحمل أي إشارة لنموذج العريضة،وبالتالي يطرح السؤال حول الدوافع التي كانت وراء تغيير
وتعديل املرسوم ألاول و إضافة املادة  48مكرر الناصة على أنه من أجل تيسير ممارسة املواطنات و
املواطنين لحقهم في تقديم العرائض يحدد نموذج "العريضة بقرار لرئيس الحكومة" ،وهو الاجتهاد الذي
ال نجد له أساسا سواء في النص الدستوري أو القانون التنظيمي أو املرسوم ألاول الذي يحدد لجنة
العرائض و اختصاصاتها و تأليفها .
لقد خالف قرار رئيس الحكومة الذي يوجد في درجة أدنى في تراتبية مصادر القانون أحكام
القانون التنظيمي الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الدستور ،إذ بالتزام مضمون القاعدة القانونية فقد

 214الجريدة الرسمية عدد  0098بتاريخ  00ذو القعدة  00 ( 0829يوليو )0208
 215الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  01001025بتاريخ  02شوال  08( 0825يوليو )0200
 216املادة الثانية من قرار رئيس الحكومة .
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نصت املادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم  11-41التي جاءت بشروط قبول العريضة - ،و الشرط
الزم ،-عندما صرحت بما يلي" :يشترط لقبول العريضة أن:
يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛تكون املطالب أو املقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة؛تحرر بكيفية واضحة؛تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين ألاسباب الداعية إلى تقديمها وألاهداف املتوخاة منها؛تكون مرفقة بالئحة دعم العريضة املشار إليها في املادة  2بعده".فالبند الثالث من املادة الثالثة يؤكد الطرح الوارد حول شكلية العريضة كما عرفها البند الثاني
من املادة الثانية ،أما مضمون املادة الثالثة فقد حدد بما ال يدع مجاال للتأويل مرفقات العريضة والتي
حصرها في املذكرة املفصلة والئحة دعم العريضة التي يجب أن تكون بدورها مرفقة بنسخ عن البطاقات
الوطنية للتعريف الخاصة بمدعمي العريضة ،وهو الشرط املذكور في الفقرة الثانية من املادة السادسة
من القانون التنظيمي رقم  11-41املشار إليه أعاله.
يمكن تسجيل مالحظة أخرى على مستوى نموذج الئحة دعم العريضة ،فالبند الخامس من
املادة الثانية عرف الئحة دعم العريضة بأنها":الالئحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة ،وأسمائهم
الشخصية والعائلية ،وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف ،وعناوين إقامتهم" ،وفي املقابل نجد نموذجها
املرفق بقرار رئيس الحكومة يضيف خانة خصصها لرقم التسجيل في اللوائح الانتخابية ،وهو خروج
واضح عن التعريف الوارد أعاله كما نص عليه القانون التنظيمي رقم  11-41املذكور.
خاتمة:
إن ما يمكن مالحظته على مستوى التجربة املغربية فيما يخص الحق في العرائض باعتباره
أحد ألاعمدة ألاساسية للديمقراطية التشاركية ممارستا وتنزيال  ،هو أنه بعد مرور أزيد من سبع سنوات
على الدستور ألاخير الذي دستر الديمقراطية التشاركية بجانب الديمقراطية التمثيلية ،ما زالت
الديمقراطية التشاركية لم تعرف بعد موقعها و ال موضعها و ال سبل تنزيلها ومجاالتها ،وذلك بالنظر إلى
آلاليات التي عبرها يمكن ممارسة هذه ألاخيرة  ،وبالنظر إلى آلية العرائض كإحدى هذه آلاليات نجد أن
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الاعتماد و إلاقرار القانوني لهذه آلالية شابه ما شابه من مظاهر إلانحراف مقارنة مع روح الدستور فيما
يخص مقتضيات الديمقراطية النتشاركية و آلياتها ،لقد بينا كيف أن القانون التنظيمي للحق في
العرائض وما أعقبه من مراسيم تطبيقية خالفت بشكل كبير كنه إلاقرار الدستوري لهذه آلاليات ،والتي
كان الغرض منها دعم وسند الديمقراطية التمثيلية بما يضمن دعم مسار الديمقراطية في البالد وعبره
الانتقال بالنظام السياس ي إلى مراحل متقدمة من الديمقراطية ،بما يخدم دمقرطة الحياة العامة .
تسمح الديمقراطية التشاركية عبر آلياتها بضمان مشاركة واسعة للمواطنين و املواطنات في
دينامية السياسات العمومية ومن خاللها في الحياة العامة  ،وهو ما يعني أن آليات الديمقراطية
التشاركية بما فيها آلية العرائض تعتبر إحدى الركائز ألاساسية التي تهدف إلى ضمان مشاركة الهوامش،
أي من ال تسعهم الديمقراطية التمثيلية سواء ارتباطا بقناعاتهم الفكرية أو ألسباب أخرى  ،إن الرهان
اليوم هو املالءمة بين إلاعتماد القانوني و الاقرار الدستوري الذي طبعته ملسة متقدمة مقارنة بما أنتج
على مستوى النصوص القانونية التنزيلية ملمارسة هذا الحق  ،وبين إلاثنين يظل سؤال الديمقراطية
معلقا.

املراجع املعتمدة:

 أمين سالمة العضايلة" ،حق تقديم العرائض في الدستور الاردني لعام  "4972ورقة بحثية
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للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير املقارنة .تم اعداد هذه الوثيقة وإخراجها
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املؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ،ومن نصوص سجل مشروع الدساتير املقارنة.
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 تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم  11.41بتحديد
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مدى تبني القضاء إلاداري ألاردني لنظرية العلم اليقيني
"دراسة مقارنة"
Extent of the Jordanian Administrative Judicature Adoption of the Indisputable
(Certainty) Knowledge
Comparative Study
د .هشام حامد سلمان الكساسبة أستاذ القانون العام املساعد كلية الحقوق /جامعة الزيتونة
ألاردنية

ملخص
أن نشر القرار إلاداري أو إعالنه إلى صاحب الشأن يعتبر قرينة قانونية غير قابلة إلثبات العكس على
ً
ً
العلم بالقرار سواء كان تنظيميا أو فرديا ،إال أن ذلك ال يمنع من إثبات وصول العلم للمخاطب بالقرار
ً
بدون هذه الوسائل ،وذلك اعتمادا على أي وسيلة من وسائل إلاخبار الكافية على ثبوت العلم اليقيني،
فالعلم الحقيقي يتحقق إذا لم تلجأ إلادارة إلى ألاساليب السابقة متى حالت الظروف دون ذلك ،أو كان
من شأنها أن تحول دون إتباعها ،وبناء عليه يتناول البحث مدى تبني القضاء إلاداري ألاردني لنظرية
العلم اليقيني ،فقد نص املشرع على هذه الحالة والحقها بالنشر وإلاعالن إلتحاد العلة ،وذلك حتى ال
ً
ُ
يظل أمر القرارات التي لم تنشر أو لم تعلن معلقا إلى أمد غير محدد ،وبما يستتبع ذلك عدم إلاستقرار
في املراكز القانونية املترتبة على هذه القرارات ،لذلك أضاف القضاء إلاداري إلى وسيلتي النشر وإلاعالن
ً
املنصوص عليهما قانونا وسيلة ثالثة هي العلم اليقيني ،ولهذا جاء البحث على النحو آلاتي :املبحث الاول
ماهية العلم اليقيني وفي املطلب ألاول منه مضمون العلم اليقيني والثاني الشروط الالزم توافرها بالعلم
اليقيني والثالث موقف الفقة من العلم اليقيني ،وفي املبحث الثاني إثبات العلم اليقيني وفي املطلب ألاول
منه وسائل إثبات العلم اليقيني واملطلب الثاني مدى قوة قرينة العلم اليقيني في ألاثبات.
الكلمات الدالة :القضاء إلاداري ،القرائن القضائية ،العلم اليقيني.
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Extent of the Jordanian Administrative Judicature Adoption of the Indisputable
(Certainty) Knowledge
Comparative Study
Dr. Hisham Hamed Salman Al-Kasasbeh
Abstract:
The promulgation or announcement of the administrative decision to the concerned
party is deemed a legal, irreversible presumption on serving the decision whether it was
regulatory or individual. Yet, this does not prevent proving that the concerned party had been
communicated the decision without these means, depending on any of the sufficiently
accepted notification or serving methods that provide a proof on the indisputable knowledge.
The actual knowledge will be achieved if the administration did not apply the
abovementioned methods, once certain circumstances prevent them, or such circumstances
would prevent applying these methods. Accordingly, the research deals in the extent of the
Jordanian administrative judicature adoption of the indisputable knowledge. In this concern,
the legislator provided this case and attached it to the publishing and announcement due to
the integration of causality. This is vitally important so that the case of the unannounced or
unpublished decision will not remain pending for indefinite periods, which, consequently, will
result in instability of the legal positions concerned with these decisions. As such, the
administrative judiciary added to the two legally specified publishing and announcement
methods a third method, i.e. the indisputable knowledge. Thus, this research was made as
follows: the first topic, "Essence of the Indisputable Knowledge", which included three
requirements: content of the indisputable knowledge, the conditions that should be present
in the indisputable knowledge, and jurisprudence attitude toward the indisputable
knowledge. The second topic, "Proof of the Indisputable Knowledge", tackled two demands:
means of proving the indisputable knowledge, and strength of the indisputable knowledge
presumption in evidencing.
Keywords: Administrative Judiciary, Judicial Presumptions, Indisputable knowledge.
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مقدمة
ُ
ت َعد القرارات إلادارية الصادرة عن إلادارة أداة مهمة في تحقيق املصلحة العامة ،وذلم إما بتحقيق
ً
املنفعة أو دفع ألاضرار ،وملا لذلك من آثر على ألافراد في بعض الاحيان فكانوا وجوبا ان يعلموا بها وذلك
من خالل الوسائل املتعارف عليها وهي النشر وألاعالن للقرار إلاداري ،إال أن هناك وسيلة تضاف اليها
وهي العلم اليقيني وتأخذ نفس درجة آلاثر القانوني.
لذلك تبنت بعض التشريعات نظرية العلم اليقيني وبعضها هجرها ،ملا لها من آثر حاسم أمام القضاء
إلاداري ،وملا لها من تأثير على ألاحكام الصادرة بحق ألافراد ،ذلك أن العلم بكافة مضامين القرار إلاداري
الجوهرية يعتبر قرينة على رسوخ العلم به من قبل املخاطب به صاحب املصلحة.
ولكون املشرع ألاردني قد أخذ بنظرية العلم اليقيني وجعل لها نفس آلاثر الناتج عن النشر وألاعالن
للقرار إلاداري ،فكان ال بد من الوقوف على بعض النقاط وإثارت بعض التساؤالت وإلاشكاليات ومنها:
 .4آثر نظرية العلم اليقيني على الدعوى إلادارية.
 .2مدى أخذ القضاء إلاداري لهذه النظرية.
 .8موقف الفقة والقضاء إلاداريين منها.
وذلك بأسلوب الدراسة املقارنة والتحليل للنصوص الناظمة لهذه النظرية مقارنة بالقانون والقضاء
إلاداريين املصري وا لفرنس ي للوقوف على أهم النقاط املهمة املتعلقة بهذه النظرية ،لذلك حاولنا ان
ً
وصوال الى طرق
نوضح ماهية العلم اليقيني والشروط الالزمة لهذه النظرية ،وموقف الفقة إلاداري منها،
ووسائل إثبات العلم اليقيني التي تساعد القضاء في استنباط العلم اليقيني ،ومدى قوة قرينة العلم
اليقيني في إلاثبات ،وقد قسمت البحث على النحو آلاتي:
املبحث الاول :ماهية العلم اليقيني.
املبحث الثاني :إثبات العلم اليقيني.
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املبحث ألاول
ماهية العلم اليقيني
تقتضـ ـ ي دراس ــة نظرية العلم اليقيني بيان مض ــمون العلم اليقيني ،والبحث في الش ــروط الالزمة
ً
لتحقق العلم اليقيني ،وبيان موقف الفقة من العلم اليقيني ،كال في مطلب مستقل على النحو آلاتي:
املطلب ألاول
مضمون العلم اليقيني
ً
ً
العلم اليقيني هو علم املخ ــاط ــب ب ــالقرار الص ـ ـ ـ ـ ــادر بحق ــه علم ــا مؤك ــدا غير ق ــائم على الظن أو
إلاحتمــال ،بحيــث ينطوي هــذا العلم على جميع عنــاص ـ ـ ـ ــر القرار إلاداري التي من شـ ـ ـ ـ ــأنهــا التــأثير في مركز
صاحب الشأن مع ثبوت هذا العلم في تاريخ معين(.)217
ً
فهو العلم الذي تم بمسـ ــعى خاص من ِّقبل ص ـ ــاحب الش ـ ــأن دون قيام إلادارة رس ـ ــميا بإعالنه أو
بنشر القرار محل الطعن ,فإنه يندرج تحت مسمى "العلم الواقعي"(.)218
ُوي َع ـ ود الوس ـ ـ ـ ــيل ــة الث ــالث ــة للعلم ب ــالقرار إلاداري ،لم ينص علي ــه الق ــانون ،وإنم ــا هي من ص ـ ـ ـ ــنع
ً ً
ً
القض ـ ـ ـ ــاء( ،)219تقوم على علم ص ـ ـ ـ ــاحب الش ـ ـ ـ ــأن بالقرار إلاداري علما حقيقيا نافيا للجهالة بحيث يكون
ً
شامال لجميع عناصر القرار(.)220
ُ
ونرى انه العلم الراس ــخ لدى املخاطب بالقرار إلاداري بكل مض ــامينه ,دون نقص أو جهالة في أي
َ
من مكونات القرار الجوهرية ,وعلى القاض ي التأكد من َّأنه قد َوق َر لدى أصحاب الشأن أو أحدهم.
( )217د/خليفة ،عبد العزيز عبد املنعم ،إجراءات التقاضـــي واإلثبات يف الدعاوى اإلدارية ،منشـــأة املعارف ،اإلســـكندرية
 ،0228ص.299
( )218د /فكري ،فتحي ،الوجيز يف قضاء اإللغاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،0990ص.90
-

ال أن ترفع خالل ســـتين يومان التالية للعلم بالقرار املطعون فيه بسحدى وســـائل العلم
"يلزم لقبول دعوى اإللغاء شـــك ن
املقررة،وهي العلم اإلفتراضـي الذي يتحقق بنشر القرار املطعون فيه ،أو العلم الحقيقي الذي يتحقق بسخطار صاحب
الشـأن بالقرار ،أو العلم اليقيني الذي يتحقق بتصـرف الشـخص تصرفنا ال يصدر اإل من شخص قد علم بالقرار"؛ املحكمة
اإلدارية العليا املصـــرية ،الطعن رقم  ،9820س72ق ،جلســـة 0202/00/07؛ مجلة هيئة قضـــايا الدولة ،س ،77عدد،0
أبريل -يونية  ،0200ص008؛ والطعن رقم  ،5889س70ق ،جلســة 0200/0/0؛ مجلة هيئة قضــايا الدولة ،س ،77عدد،8
أكتوبر -ديسمبر  ،0200ص.052

( )219د/خضــر ،طارق فتح الله ،دعوى اإللغاء ودعوى الحســبة بالتطبيق ىلع القضــاء اإلداري املصــري ،بحث منشــور بمجلة
العلوم اإلدارية ،السنة  ،27عدد  ،0يونيه  ،0992ص.020
220

( ) Patrick Fraisseix, Vers la fin de la théorie de la connaissance, acquise, R.D.P, 1999, p759.
 مشـار إليه عند :د /علي ،أحمد يوسـف محمد ،التظلم اإلداري وميعاد دعوى اإللغاء ،رسالة دكتوراة ،كلية الحقوق ،جامعةطنطا ،0225 ،ص.205
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ومفـاد نظريـة العلم اليقيني أنـه في حس ـ ـ ـ ــاب ميعـاد رفع دعوى إلالغـاء يقوم العلم بالقرار إلاداري
ً
املطعون فيه مقام النش ـ ــر وإلاعالن ،فإذا تخلف النش ـ ــر أو إلاعالن فإن ميعاد رفع الدعوى يظل مفتوحا
ما لم يكن صاحب الشأن قد علم بالقرار على وجه اليقين وبمحتوياته(.)221
وقد أقر مجلس الدولة في مص ــر قرينة العلم اليقيني منذ إنش ــائه وس ــوى بينه وبين النش ــر وإلاعالن ،وفي
هــذا تقول املحكمــة إلاداريــة العليــا املصـ ـ ـ ـريــة بــأنـه" :يثبــت هــذا العلم من أ َّن ـه واقعــة أو قرينــةتفيــدحص ـ ـ ــولهــدون
التقيــد في ذلــك بوس ـ ـ ــيلــة إثبــات معينــة وللقضـ ـ ـ ــاء إلاداري في أعمــال رقــابتــه القــانونيــة ،التحقق من قيــام أو عــدم
قيـام هـذه القرينـة أو تلك الواقعة ،وتقرير ألاثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قص ـ ـ ــوره ،وذلك
حسـ ـ ــبما تسـ ـ ــتبينه املحكمة من ألاوراق وظروف الحال"( ،)222وفي حكم آخر تقول بأن" :نظرية للعلم اليقيني هي
ً
نظرية من خلق القض ـ ـ ــاء إلاداري ،ومؤداها إذا علم ص ـ ـ ــاحب الش ـ ـ ــأن بمض ـ ـ ــمون القرار إلاداري ومحتوياته علما
ً
ً
حقيقيــا يقينيــا يقوم مقــام النش ـ ـ ــر وإلاعالن ،ويبــدأ من تــاريخ ثبوت ذلــك العلم سـ ـ ـ ـريــان ميعــاد الطعن بــاإللغــاء،
ً
ً
ً
ً
ويجب أن يكون ذلك العلم يقينيا ال ظنيا وال افتراضيا ،وأن يكون شامال لجميع محتويات القرار"(.)223
وقد تبنى القضاء إلاداري ألاردني نفس إلاتجاة بالقول بأنه" :استقر اجتهاد محكمة العدل
العليا على إعتبار العلم اليقيني بالقرار املطعون فيه وسيلة تقوم مقام التبليغ فيما يتعلق ببدء ميعاد
الطعن باإللغاء وذلك بالنظر إلى أن التبليغ وسيلة للعلم ,فإذا تحقق العلم بغيرها قام العلم
مقامها"( ،)224وفي حكم آخر قولها بأنه" :يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون
التقيد في ذلك بوسيلة معينة ،وللقضاء إلاداري في أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم

( )221جرى القضـاء ىلع أن العلم اليقين بالقرار اإلداري يقوم مقام النشـر أو اإلعالن ،الطعن رقم  ،00009س  78ق.ع ،جلسة
0229/00/00؛ مشـار إليه عند :شفيق ،وجدي ،املوسوعة املاسية ،دار ناس للطباعة ،القاهرة  ،0200ص780؛ والطعن
رقم  ،8255س 88ق.ع ،جلسـة 0229/0/07؛ مشـار إليه عند ،وجدي شفيق املوسوعة املاسية ،مرجع سابق ،ص289؛
وبـاملعنى نفســـه :د /فودة ،رأفـت ،النظـام القانوني للميعاد يف دعوى اإللغاء،دارالنهضـــة العربية ،القاهرة ،0200
ص008؛ د/يوسـف ،أمير فرج الوسـيط يف قضاء محكمة القضاء االداري دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية 0202
ص.082
( )222الطعن رقم  ،25س 09ق ،جلســة  ،0958/0/00س ،09ص082؛ مشــار إليه عند :املســتشــار /عكاشــة ،حمدي ياســين،
موسوعة املرافعات اإلدارية واإلثبات ،الكتاب السادس ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية  ،0202ص.889-888
( )223الطعن رقم  ،52س00ق ،جلســة 0900/2/00؛ مشــار إليه عند :د /البدوي ،إســماعيل ،القضــاء اإلداري" ،دراســة مقارنة"،
الجزء الثالث ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،0999ص.088
( )224محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،0220/09مجلة نقابة املحامين ،س ،78عدد  ،0220 ،9-8-5ص.992
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ً
ً
قيام هذه القرينة"( ،)225فيستفاد مما سبق "أن العلم بالقرار إلاداري علما يقينيا يقوم مقام النشر أو
ً
إلاعالن ويعتبر القرار مبلغا لصاحب الشأن"(.)226
وقد تبنت املحكمة إلادارية العليا ألاردنية بعد إنشاءها بموجب قانون القضاء إلاداري رقم 21
ً
لسنة  2141نفس إلاتجاة بالقول" :يتبين ان مدة الطعن بالقرار إلاداري هي ستين يوما تبدأ من اليوم
ً
ً
التالي لتاريخ تبليغ هذا القرار ،وأنه يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار إلاداري علما يقينيا"(.)227
وبالنسبة لقضاء مجلس الدولة الفرنس ي( ،)228ومن خالل استعراض أحكامه بخصوص العلم
اليقيني ،فقد أخذ بها في بادئ ألامر ،وقض ى بأن العلم اليقيني وسيلة من وسائل العلم بالقرار إلاداري
ويقوم مقام النشر وإلاعالن ،فقد اعتبر في أحد أحكامه أن أعضاء الهيئات القائمة باملداولة كأعضاء
املجالس البلدية واملشاركين في جلسات املحافظات لديهم العلم بالقرارات البلدية التي اتخذتها هذه
الهيئات( ،)229أو حالة اعتراف الطاعن بسبق علمه بالقرار املطعون فيه( ،)230أو حالة كون الطاعن
ً
ً
موظفا مكلفا بتنفيذ قرار معين وأراد أن يطعن في هذا القرار( ،)231أو في حالة طلب الطاعن تنفيذ
ً
القرار املطعون فيه ممن أصدره( ،)232أو حالة تنفيذ إلادارة لقراراتها جبرا على أحد ألافراد(.)233
( ) 225محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقم  ،88/020مجلـة نقابة املحامين ،س ،29عدد  ،0990 ،8-5ص0275؛ وحكمها رقم
 ،0222/000مجلة نقابة املحامين ،س ،70عدد  ،0228 ،2-0-0ص.88
( ) 226محكمـة العدل العليا األردنية رقم  ،55/80مجلة نقابة املحامين ،س ،08عدد  ،0982 ،7ص797؛ وحكمها رقم ،58/02
مجلـة نقـابـة املحامين ،س ،00عدد  ،0958 ،5ص808؛ وحكمها رقم  ،52/08مجلة نقابة املحامين ،س ،09عدد ،0-0
 ،0950ص ،027وحكمها رقم  ،0220/720مجلة نقابة املحامين ،س ،77عدد  ،0225 ،00-00-02ص.0509
( )227املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0200/085هيئـة عـاديـة) تـاريخ  ،0200/0/8منشـــورات مركز عـدالة ،تاريخ
0208/0/00؛ وحكمها رقم ( ،0205/020هيئة عادية) تاريخ  ،0205/8/07منشورات مركز عدالة ،تاريخ .0208/0/00
( ) 228يرجع تـاريخ أخذ املجلس بنظرية العلم اليقيني إلى القرار الصـــادر بتاريخ  ،0800/7/8حيث أخذ بعين االعتبار تاريخ
بداية امليعاد من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.
-

C.E: 8 mai 1822, Fortier, C/Ministre de la guerre, Rec. p. 476.
ة إلى عدم قبول الطعن بعد فوات أربعة أشــهر
علمنا أن املادة  00من املرسـوم الصــادر يف  00جويليه أشـارت صــراح ن
من تاريخ تبليغ القرار املطعون فيه.

-

;Xavier Cabannes, "La théorie de la connaissance acquise ou la peau de chagrin", R.D.P. 2000, No 6, p. 1749
مشــار إليه عند :د /محمد ،تاجر ،بدء ســريان ميعاد رفع دعوى اإللغاء ،بحث منشــور باملجلة النقدية للقانون والعلوم
السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،الجزائر ،العدد ،0جانفي  ،0220ص.088
انظر للمزيد حول موقف مجلس الدولة الفرنســي بشــأن نظرية العلم اليقيني :د/فودة النظام القانوني للميعاد يف
دعوى اإللغاء مرجع سابق ص.029-022

(229) C.E: 15/2/1907, Dayna, Rec. p. 162.
(230) C.E: 29 Jan 1909, Broc, S. 1910-3. p. 33.
(231) C.E: 9 dec 1921, Vinturoux, Rec. p. 1044.
(232) C.E: 27 Nov 1903, Tessier, Rec. p. 723.
233
( ) C.E: 25 Nov 1901, Union Mutuelle de proprietaires lyonnois, Rec.p.804.
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أما منذ عام َ 4924عدل مجلس الدولة الفرنس ي عن مسلكه السابق ,وقرر هجر النظرية وعدم
ً
ً
الاعتداد بها ،إال في حاالت ضيقة جدا وعلى سبيل الاستثناء( ،)234وظهر ذلك واضحا في العديد من
أحكامه( ، )235فقد قض ى مجلس الدولة في أحد أحكامه بأن التوقيع على محضر استالم الوظيفة يفيد
العلم بالقرار إلاداري( ،)236وقض ى بأن حالة التفنيذ الجبري تحل محل النشر فيما يتعلق بسريان مدة
الطعن ،وال يحل محل إلاعالن( ،)237وأن العلم اليقيني الذي ال يستند إلى نشر أو إعالن ال يؤدي إلى بدء
سريان املدة(.)238
ويرجع سبب العدول من قبل مجلس الدولة الفرنس ي إلى عدة أسباب منها(:)239
 -4أن العلم اليقيني يقوم في معظم الحاالت على قرائن ،وأن هذه القرائن لن تبلغ في داللتها مبلغ إلاعالن.
 -2أن إضافة واقعة جديدة لبدء سريان املدة لم ينص عليها القانون يتنافى مع سياسة املجلس في
التخفيف عن ألافراد وتلمس ألاعذار لهم في تأخير بدء سريان املدة على قدر إلامكان.
 -8انتشار وسائل النشر وإلاعالن بدرجة تغني عما عداها.

( )234للمزيد انظر :د /السـناري ،محمد عبد العال ،نفاذ القرارات اإلدارية ،نفاذ القرارات اإلدارية ،رسالة دكتوراة ،كلية الحقوق،
جامعة عين شمس ،0980 ،ص 008وما بعدها؛ د /علي ،التظلم اإلداري وميعاد دعوى اإللغاء ،مرجع سابق ،ص.258
(235) C.E:20/1/1932, cordier, Rec. p. 67; C.E: 11/5/1951, chabassier, Rec. p. 261.
(236) C.E: 12 Juillet 1970, plotter, Rec. p. 144.
( ) C.E: 7/5/1922, loque et marche, Rec. p. 531.
(238) C.E: 22 Avril 1921, Groix, Rec.p. 393.
( )239للمزيد انظر :د /الزبيدي ،خالد ،نظرية العلم اليقيني يف الفقة والقضاء اإلداري مع التركيز ىلع محكمة العدل العليا،
237

"دراسة مقارنة" ،بحث منشور بمجلة دراسات ،الجامعة األردنية ،املجلد  ،28العدد  ،0أيار  ،0225ص.072-070
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وقد اختلفت الارآء في تحديد السبب الذي أدى بمجلس الدولة لهجر هذه النظرية ومنها" :أن
مجلس الدولة الفرنس ي يميل إلى إحالل فكرة العلم شبه الرسمي بالقرار محل العلم اليقيني"(،)240
ً
ويرىآخر" :أنها مرحلة انتقالية بين نظرية العلم اليقيني على إطالقها وبين العلم الرسمي املنظم قانونا،
الذي ال يتأتى إال بالنشر أو التبليغ"( ،)241وهناك من يرى أنه" :ميول املجلس إلى العلم الرسمي بالقرار
الحاصل عن طريق التبليغ في الغالب وليس العلم شبه الرسمي"(.)242
ونرى أن إتجاة مجلس الدولة الفرنس ي جاء ليغلب الوسائل الرسمية على الوسائل القانونية
القائمة على القرائن كوسيلة من وسائل الاثبات ،وذلك لسهولة الاثبات في هذا املجال  -الوسائل
ً
الرسمية  -بدال من الدخول في استنباط القرائن وما يعترض ذلك من صعوبات ،فمجلس الدولة
الفرنس ي ال يعد العلم اليقيني من بين وسائل سريان مدة الطعن على القرارات إلادارية ،إال أنه لم يترك
هذه النظرية ،وإنما قلص نطاق تطبيقها إلى حد كبير.
وهناك ر ٌ
أي يقول (" :)243بأنه وبالرغم من أن املادة  411من تقنين املحاكم إلادارية واملحاكم
إلادارية إلاستئنافية نصت صراحة على أن ميعاد الطعن ال يبدأ في السريان إال إذا تضمن تبليغ القرار
ميعاد وطرق الطعن ،وكذلك املادة التاسعة من املرسوم املؤرخ في  ،4938/44/43املنظم للعالقة بين
إلادارة واملستعملين التي أشارت صراحة إلى وجوب النص في قرار التبليغ على مواعيد وطرق الطعن،
ً
فإن القضاء الفرنس ي لم يطبق هذين النصين حرفيا إلى غاية سنة  ،4993منذ تاريخ تشدد مجلس
الدولة الفرنس ي في تطبيق نظرية العلم اليقيني ،وكان ذلك بموجب قرارين شهيرين صادرين بتاريخ
 ،4993/8/48وهما" :قرار السيدة مولين ،وقرار املساعدة العامة ملستشفيات باريس".
فقد أشار مجلس الدولة في القرار ألاول (مولين) إلى ّأن القرار ألاصلي املؤرخ في 4939/7/2
والقرارين املؤرخين في  49أفريل و22جويليه  4991اللذين بموجبهما رفض الوزير الطعن املقدم من

) ( 240
Raymond
Odent,
Contentieux
administratif,
Fascicule,
Paris,
1957-1958,
;p.67
Joel Carbajo, L'application dans Le temps des décisions administratives exécutoires, L.G.D.j., Paris, 1980, p.
;20-32, p. 34-37
 مشار إليهم عند :د/الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.070( )241د /الجوهري ،عبـد العزيز ،هـل تختفي نظريـة العلم اليقيني من أفق القانون اإلداري ،بحث منشـــور بمجلة املحاماة،
نقابة املحامين يف مصر ،عدد  ،0988 ،8-2ص.08
( )242د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.070
( )243د /محمد ،بدء سريان ميعاد رفع دعوى اإللغاء ،مرجع سابق ،ص.089-088
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ّ
يتضمنوا إلاشارة إلى مواعيد وطرق الطعن،
طرف السيدة مولين ضد القرار املؤرخ في  ،4939/7/2لم
وعليه فإن العريضة املقدمة من طرف السيدة مولين في  4991/9/22غير متأخرة ،وأنها في آلاجال(.)244
ّأما في القرار الثاني ( ،املساعدة العامة مستشفيات باريس) فقد أشار مجلس الدولة إلى أن
املادة  411من تقنين املحاكم إلادارية واملحاكم إلادارية الاستئنافية التي نصت على عدم بداية ميعاد
الطعن في السريان إال إذا تضمن تبليغ القرار مواعيد وطرق الطعن(.)245
املطلب الثاني
الشروط الالزمة في العلم اليقيني
من خالل ما سبق فإن القضاء إلاداري املصري وألاردني ،لم يقع في حالة التردد التي كانت
واضحة في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي ،فيالحظ أنه في مصر وألاردن تم إقرار نظرية العلم اليقيني
منذ البداية ،وألاحكام القضائية دليل على ذلك ،إال أن تطبيق نظرية العلم اليقيني يقوم على أسس
واضحة ،وال بد من توافر شروط معينة فيه حتى تكون صالحة للتطبيق ,وذلك لضمان املحافظة على
مصالح ألافراد(.)246
وتتمثل هذه الشروط كاآلتي(:)247
ً
ً
ً
ً ً ً
ً
ً
الشرط ألاول :أن يكون علما حقيقيا يقينيا تاما ثابتا وليس علما ظنيا أو افتراضيا:
ومضمون هذا الشرط هو وجوب ثبوت علم صاحب الشأن بالقرار إلاداري بشكل قاطع غير
ً
مبني على الشك أو الظن أو الافتراض أو الاحتمال( ،)248ويعتبر هذا من املبادئ املستقر عليها قضائيا،
ومن الشواهد على ذلك ما جاء في حكم املحكمة إلادارية العليا املصرية قولها بأنه" :قد استقر قضاء
املحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية ،أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من
(244) C.E: 13 mars 1998, Mme Mauline, Rec.p.80.
( ) C.E: 13 Mars 1998, Hópitaux de paris, R.F.D.A., Nov. –Déc. 1998, p.1185.
( )246د /يوسف الوسيط يف قضاء محكمة القضاء اإلداري مرجع سابق ص.082
245

( )247املحكمة اإلدارية العليا الطعن رقم  08828س89ق جلســـة 0200/0/07؛ مجلة هيئة قضـــايا الدولة س 70عدد8
أكتوبر -ديسمبر 0200ص.020
( )248د/جمال الدين ،ســامي ،الوســيط يف دعوى إلغاء القرارات اإلدارية ،ط ،0منشــأة املعارف ،اإلســكندرية  ،0228ص-229
202؛ وباملعنى نفسـه :د /الجرف ،طعيمة ،قضاء اإللغاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،0955ص020؛ د /فوده النظام
القـانوني للميعـاد يف دعوى اإللغاء مرجع ســـابق ص000؛ د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضـــاء
اإلداري ،مرجع سابق ،ص.072
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ً
ً
تاريخ إعالنها إلى صاحب الشأن ويقوم مقام النشر وإلاعالن تحقق علم صاحب الشأن به علما يقينيا
ً
ال ظنيا"( ،)249وفي حكم آخر قولها َّإن" :العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان ميعاد دعوى
ً
إلالغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث ال يقوم على ظن أو افتراض"(.)250
وقد تبنى القضاء إلاداري ألاردنيذلك ,وأكد عليه في أحكامهبالقول أنه" :يشترط بالعلم اليقيني
ً
ً
ً
في القرار إلاداري حتى يقوم مقام التبليغ أن يكون حقيقيا ال ظنيا وال افتراضيا"( ،)251وفي حكم آخر أن:
"العلم اليقيني باملعنى الذي استقر عليه الفقه والقضاء إلاداريان هو العلم الحقيقي بفحوى القرار
وأسبابه"( ،)252وفي حكم آخر كذلك أن" :العلم بقرار مجلس نقابة املحامين املطعون فيه يقتض ي أن
ً
ً
يكون يقينيا ال افتراضيا"(.)253
ويتعين أن يتحقق هذا العلم من قبل صاحب الشأن ذاته ،لذلك ال يعد علم من هم سواه
ً
ً
علما منه بالقرار حتى ولو كانوا أشخاصا مقربين إليه ،ذلك أن مجرد إعالن إخوة املدعي بهذا القرار
ً
ً
وتنفيذ مقتضاه ال يقطعان في علم املدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علما يقينيا ،إذ
قد ال يطلع إلاخوة أخاهم على القرار( ،)254وهذا ما أكدعليه القضاء إلاداري ألاردني بقوله بأن" :كون
ً
ً
ابن املستدعي موظفا في وزارة الزراعة ويطلع على قرارات التفويض ال يكفي العتبار املستدعي عاملا
ً
ً
ً
ً
بالذات بالقرار علما يقينيا؛ ألن التبليغ أو العلم اليقيني يجب َّأن يكون حقيقيا ال ظنيا أو
ً
افتراضيا"(.)255

( ) 249الطعن رقم  ،0802س 20ق ،جلســـة  ،0990/00/02املوســـوعــة الحــديثــة ،الجزء  ،27ص 980؛ والطعن رقم 00200
س70ق جلســـة  0228/2/00املجموعة س  0/72املكتب الفني ص892؛ والطعن رقم  ،08255س77ق ،جلســـة
0200/8/00؛ مجلة هيئة قضايا الدولة ،س ،70عدد ،2يوليو -سبتمبر  ،0200ص.020
( )250الطعن رقم  ،2978س 88ق ،جلسة  ،0220/8/5املجموعة من أول يناير آلخر يوينو سنة  ،0220ص05؛ والطعن رقم ،7000
س 88ق ،جلسة  ،0220/8/22س ،80ص0592؛ مشار إليه عند :املستشار /عكاشة ،موسوعة املرافعات اإلدارية واإلثبات ،الكتاب
السادس ،مرجع سابق ،ص890؛ وقضت املحكمة اإلدارية العليا املصرية بأن" :املسؤولية التأديبية ليست مسؤولية مفترضة وال
تبنى ىلع قرائن غير قاطعة ،فال يقبل أن يُسأل الرئيس عن األخطاء التي يرتكبها املرؤوس يف أداء األعمال املنوطة به القيام
بها وأن الوظيفة اإلشرافية تجعل صاحبها بمنأى عن املساءلة التأديبية"؛ الطعن رقم  ،00958جلسة  ،0228/00/00س 70ق؛
مجلة هيئة قضايا الدولة ،س ،72عدد ،0أبريل – يونية  ،0229ص.050
( )251محكمة العداللعليا األردنية رقم  ،88/002مجلة نقابة املحامين ،س ،27عدد  ،0985 ،0-7ص.889
( )252محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،52/08مجلة نقابة املحامين ،س ،00عدد  ،0952 ،00-00ص.0728
( )253محكمة العداللعليا األردنية رقم  ،0220/002مجلة نقابة املحامين ،عدد  ،0222 ،2-0-0ص.007
( )254املحكمة اإلدارية العليا املصرية ،الطعن رقم  ،752س 02ق ،جلسة  ،0909/0/08س ،08ص.278
( )255محكمة العداللعليا األردنية رقم  ،59/89مجلة نقابة املحامين ،عدد  ،0982 ،7ص.000
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إال أن القضاء إلاداري املصري ذهب في حكم لهبإتجاة مغاير فقض ى بأنه" :إذا كان من الصحيح
ً
أن املطعون ضدها لم يثبت علمها بالقرار املطعون فيه عند صدوره ،إال أن زوجها أرسل خطابا إلى
الجهة املختصة يحوي بيانات ما كان في ِّمكنته إلادالء بها إال من خالل زوجته املطعون ضدها
باعتبارها صاحبة الصفة في التعامل مع الهيئة املطعون في قرارها"( ،)256وتوصلت املحكمة من تلك
القرينة إلى تحقيق علم الزوجة بالقرار ،بينما بقي القضاء إلاداري إلاردني على نفس الاتجاه الذي
سلكه في هذا الاتجاه ،فقضت بأن" :اطالع الوكيل على الئحة جوابية في قضية أخرى تتضمن خالصة
ً
ً
عن القرار املطعون به ال يشكل علما يقينيا بالقرار بالنسبة للموكل بل هو مجرد علم ظني أو
ً
ً
افتراض ي"( ،)257كما اعتبر أن" :نشر القرار إلاداري في الصحف املحلية ال يشكل علما يقينيا بمضمون
ً
القرار املطعون فيه"( ،)258فال بد وأن" :يقوم الدليل القاطع وفقا ملقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على
ً
ً
ً
علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا ال افتراضيا"(.)259
وقد أكدالقضاء إلاداري ألاردني على نهجه في التمسك بهذا الشرط بل والتشدد في تطبيقه،
حكمه برد الدفع الذي تقدم به ممثل مجلس نقابة املحامين ،بحصول العلم اليقيني بعدم قبول
متدربين جدد إلى حين إنشاء مركز تدريبي مالئم ،وقد استند ممثل النقابة في ذلك على أن القرار جرى
تعليقه في لوحة إعالنات نقابة املحامين وصالة مجمع النقابات ،وتناقلته الصحف املحلية ،وعقدت
ً
بشأنه الندوات التلفزيونية ،واحتشدت من أجله الاعتصامات ،إال أن القضاء رد هذا الدفع مؤسسا
حكمه على أن املستدعين كانوا وقت صدور القرار على مقاعد الدراسة الجامعية وحصلوا على
البكالوريوس في الحقوق بعد صدور القرار الطعين( ،وال يمكن الاطمئنان إلى حد الرضا الوجداني بأنهم
يجب أن يطلعوا على ما يعلق على لوحة إعالنات نقابة املحامين وصالة مجمع النقابات وحتى متابعة
املوضوع في وسائل إلاعالم املشار إليها في الدفع) ،وبناء عليه جاء الحكم بأنه" :وإذا لم يثبت أن
املستدعين قد تبلغوا بالقرار املشكو منه أو علموا به بإحدى الطرق املشار إليها في املادة (/42أ) من

( )256الطعن رقم  ،288س 28ق ،جلسة .0990/0/9
( )257محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقم  ،08/02مجلة نقابة املحامين ،عدد  ،0908 ،0-7-8ص200؛ وحكمها رقم ،08/05
مجلة نقابة املحامين ،س ،05عدد  ،0909 ،0-7-8ص.200
( )258محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقم  ،0227/005مجلة نقابة املحامين ،س ،72عدد  ،0227 ،00-02ص0075؛ وحكمها
رقم  ،59/085مجلة نقابة املحامين ،س ،08عدد  ،0982 ،02ص.0280
( )259محكمة العدل العليا العليا األردنية رقم  ،58/87مجلة نقابة املحامين ،س ،05عدد  ،0959 ،0ص.08
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ً
ً
قانون محكمة العدل العليا ،أو علموا به علما يقينيا ال يتطرق إليه الشك فإن دعواهم تكون مقبولة
ً
شكال وهذا الدفع واجب الرد"(.)260
ويالحظ من هذا القرار أن القضاء لم يعترف بتحقيق العلم اليقيني بالقرار برغم ما رافقه من
ً
أصداء إعالمية وشعبية واسعة ،انسجاما مع مضمون الشرط والتشدد في تطبيقه من أجل حماية
حقوق ألافراد( ،)261في حين اعتبرت املحكمة إلادارية العليا املصرية ما أحاط القرار عند إصداره من
أصداء إعالمية وشعبية قرائن كافية لتحقق العلم اليقيني(.)262
ً
ً
ويعتبر ثبوت العلم بالقرار علما يقينيا على جانب كبير من ألاهمية ،الرتباطه الوثيق بميعاد
الطعن باإللغاء ،فقد استقر القضاء إلاداري على أن التحقق من قيام هذا الشرط هو أمر تجريه
املحكمة من تلقاء نفسها بغير حاجة للدفع به لتعلقه بالنظام العام(.)263
ً
الشرط الثاني :أن يكون العلم بالقرار إلاداري شامال لجميع عناصره:
ً
يشترط في العلم املعتبر لقيام القرينة ،أن يكون شامال لجميع عناصر القرار التي يمكن لصاحب
الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار إلاداري ،ويستطيع أن يحدد على مقتض ى
ذلك طريقة في الطعن فيه(.)264
ً
فالعلم يكون شامال لجميع عناصر القرار إلاداري املعروفة وهي إلارادة ،واملحل ،والسبب،
ُ
فبالنسبة لإلرادة يجب أن يبين مصدر القرار والشكل الجوهري الذي أتخذ في إصداره وتاريخ القرار،
ومن حيث املحل وهو نقل الفرد من مركزه القديم إلى مركزه الجديد فيجب بيان ذلك بعناصره ،ومن

( )260محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،0228/07مجلة نقابة املحامين ،س ،72عدد  ،0227 ،2-0-0ص 09وما بعدها.
( )261د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.078
( )262الطعن رقم  ،2000س 29ق ،0985 ،املوسوعة اإلدارية الحديثة ،الجزء  ،27ص.0225
( ) 263انظر يف ذلـك :محكمـة العـدل العليـا رقم  ،58/87مجلـة نقـابة املحامين ،س ،05عدد ،0959 ،0ص08؛ وحكمها رقم
 ،0220/720مجلة نقابة املحامين ،س ،77عدد ،0225 ،00-00-02ص0509؛ محكمة القضــاء اإلداري املصــرية ،الدعوى
رقم  ،7/0057جلسة  ،0978/7/0س ،8ص.0225
( )264د /عطا الله ،محمد علي محمد ،اإلثبات بالقرائن يف القانون اإلداري والشــريعة اإلســالمية" ،دراســة فقهية مقارنة"،
رسـالة دكتوراة ،كلية الحقوق ،جامعة أسـيوط ،0220 ،ص008؛ وباملعنى نفسـه :د /جمال الدين ،الوسيط يف دعوى
-

إلغاء القرارات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.000-002
وبنفس املعنى :املحكمة اإلدارية العليا املصـرية ،الطعن رقم  ،0500س 89ق.ع ،جلسة 0202/0/05؛ مشار إليه عند:
وجدي شفيق ،املوسوعة املاسية ،مرجع سابق ،ص.029
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حيث السبب يجب بيان املناسبة التي من أجلها صدر القرار ،فإذا كان القرار مما يجب تسبيبه وجب
بيان السبب في اتخاذه(.)265
فعلم صاحب الشأن بجزء من القرار إلاداري أو ببعض محتوياته ال يكفي هذا العلم الجزئي
إلبتداء سريان ميعاد الطعن في مواجهته( ،)266وقد أكدت ألاحكام القضائية توافر هذا الشرط ،فذهبت
ً
املحكمة إلادارية العليا املصرية إلى أن العلم اليقيني بالقرار إلاداري يجب أن يكون شامال لكل عناصر
القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانوني املترتب على هذا القرار ،وأن
يحدد طريقة للطعن فيه(.)267
أما القضاء إلاداري ألاردنيفقض ى بأن" :العلم اليقيني باملعنى الذي استقر عليه الفقة والقضاء
إلاداريان هو العلم الحقيقي بفحوى القرار وأسبابه"( ،)268وفي حكم آخر أن" :القرارات الصادرة عن
ً
ً
هذه اللجنة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن به أو من تاريخ علمه بجميع عناصر القرار علما يقينيا"(،)269
"فالعلم اليقيني بالقرار إلاداري الذي يسد مسد التبليغ هو العلم بمضمون القرار وأسبابه"(.)270
ويقتض ي هذا الشرط أن يشمل العلم اليقيني علم صاحب الشأن بالغاية الحقيقية للقرار أو
الهدف الذي ابتغت إلادارة تحقيقه من إصدار قرارها ،بوصفه أحد أهم عناصر القرار إلاداري ،إذ في
ً
ضوء ذلك الهدف يتسنى له إدراك مدى تأثير القرار في مركزه القانوني ،خصوصا إذا كانت إلادارة قد

( )265د /وصفي ،مصطفى كمال ،أصول إجراءات القضاء اإلداري ،ط ،0مطبعة األمانة ،مصر  ،0958ص.028
( )266د /البدوي ،القضـاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص092؛ وباملعنى نفسه :د /الخطيب ،نعمان ،اتجاهات محكمة العدل العليا
يف ميعاد الطعن باإللغاء ،بحث منشـــور بمجلة مؤتة للبحوث والدراســـات ،الكرك ،املجلد األول ،العدد  ،0كانون األول
 ،0980ص 028؛ د /موسى ،أحمد كمال الدين ،نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري ،رسالة دكتوراة ،كلية الحقوق ،جامعة
القاهرة  ،0950ص.829
(

267

)الطعن رقم  ،870س 05ق ،جلســــة  ،0980/0/8س ،20ص0277-0278؛ والطعن رقم  ،0082س 82ق ،جلســــة
 ،0220/00/00مجلة املحاماة ،عدد  ،0222 ،2ص228؛ والطعن رقم  00200س70ق جلســة  0228/2/00املجموعة
س  0/72املكتـب الفني ص892؛ والطعن رقم  ،08255س77ق ،جلســـة 0200/8/00؛ مجلـة هيئـة قضـــايا الدولة،
س ،70عدد ،2يوليو -سبتمبر  ،0200ص.020

()268محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،52/08مجلة نقابة املحامين ،س ،00عدد  ،0952 ،00-00ص.0728
()269محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،58/87مجلة نقابة املحامين ،س ،05عدد ،0959 ،0ص.08
()270محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،80/52مجلة نقابة املحامين ،س ،22عدد ،0980 ،0ص7؛ وبنفس املعنى:
-

C.E: 13/3/1998, Mme Mauline, Rec. p. 80.
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اتخذت القرار وسيلة لتحقيق غاية غير ظاهرة في منطوق قرارها أو استهدفت تحقيق غاية غير تلك التي
أعلنتها في قرارها(.)271
أما بالنسبة لركن السبب في القرار إلاداري ،فإن أحكام القضاء إلاداري قد تباينت بخصوصها،
ً
فلم تجعل املحكمة إلادارية العليا املصرية في أحد أحكامها الجهل بأسباب القرار مانعا من تحقق العلم
ً
اليقيني ،فقضت بعدم قبول حجج املدعي بأنه كان يجهل أسباب القرار وبواعثه أو لم ُي َحط خبرا
بمسوغاته؛ ألن الجهل بأسباب القرار ال يقدح في العلم بما أحدثه من مركز قانوني وال في إلاحاطة
بمضمونه( ،)272إال أنها ذهبت في حكم آخر إلى خالف ذلك فقررت أن" :العلم اليقيني هو العلم
الحقيقي املؤكد ،ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه أن كانت له
أسباب معلنه"(.)273
أما القضاء إلاداري ألاردنيفيالحظ من ألاحكام الصادر عنه في هذا الشأن ،أنها تشترط العلم
بأسباب القرار ،ذلك أن" :التظلم الذي يقدمه املوظف للطعن بقرار فصله عن العمل يفيد العلم
اليقيني بالقرار طاملا وأنه ُذكر فيه السبب الذي ُبني عليه هذا القرار بصورة تفصيلية"(َّ ،)274
"فإن العلم
اليقيني ...هو العلم الحقيقي بفحوى القرار وأسبابه"(.)275
ويرى جانب" :أن الوقوف على علم صاحب الشأن بسبب القرار أو بأسبابه ال يعد من
ً
مستلزمات الشرط الذي نحن بصدده ،إال في القرارات إلادارية الواجبة التسبيب قانونا ،أو تلك التي
تفرض جزاءات بحق ألافراد؛ ألن إلادارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها كقاعدة"(.)276

( )271د /خليفة ،إجراءات التقاضــي يف الدعاوى اإلدارية ،مرجع ســابق ،ص828؛ وباملعنى نفســه :د /علي ،التظلم اإلداري
-

وميعاد دعوى اإللغاء ،مرجع سابق ،ص.250
املحمكة اإلدارية العليا ،الطعنان رقم  9080و  ،9822س 89ق.ع ،جلســـة  ،0220/0/07املجموعة ،س ،0/780املكتب
الفني ،ص900؛ والطعون أرقام  8805و 8772و ،8770س 85ق.ع ،جلســـة  ،0227/00/05املجموعة ،س ،0/70املكتب
الفني.087 ،

( )272الطعن رقم  ،989س 0ق ،جلسة  ،0978/2/00س ،8ص.990
( )273الطعن رقم  ،0587والطعن رقم  ،888س 20ق ،جلســة 0985/0/02؛ مشــار إليهما عند :د /أبو العينين ،محمد ماهر ،دعوى اإللغاء
أمام القضاء اإلداري ،الكتاب األول ،دار صادر ،بيروت  ،0998ص.827-828
()274محكمة العدل العليا األردنيةرقم  ،50/070مجلة نقابة املحامين ،س ،02عدد  ،0950 ،0-7ص.008
() 275محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقم  ،52/08مجلة نقابة املحامين ،س ،00عدد  ،0952 ،00-00ص0728؛ وحكمها رقم
 ،80/52مجلة نقابة املحامين ،س ،22عدد  ،0980 ،0ص.7
( )276د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضــاء اإلداري ،مرجع ســابق ،ص077؛ د /مســعود ،محمد عبد الحميد،
إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري ،منشأة املعارف ،األسكندرية  ،0229ص.202
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وال يؤثر في قيام هذه القرينة عدم علمه بالعيب الذي شاب القرار إلاداري ،وهو ما ذهبت إليه
محكمة القضاء إلاداري املصرية بأنه" :ال وجه للتحدي بعدم علم الطاعن بما شاب القرار من عيب،
ما دام أنه كان في مكنته أن يطعن عليه في امليعاد بعد أن تبين مركزه القانوني منه ومبلغ مساسه
به"(.)277
ً
ً
ويعتبر هذا مسلكا ايجابيا؛ ألن مسألة علم صاحب الشأن بعيوب القرار أو عدم علمه بها هي
ً
مسألة غير منضبطة ويمكن أن تفتح املجال واسعا للطعن في القرار إلاداري في أي وقت ،وتفقد
ً
القرارات إلادارية الحصانة املقررة لها( ،)278وهذا ما أكد عليه القضاء إلاداري حديثا بالقول...." :
ً
ً
أصدرت الجهة املستدعى ضدها قرارا خطيا يتضمن إلاعتذار عن إيجابة طلب املستدعي ،ولم يرد ما
يثبت تبلغ املستدعي أو علمه بهذا القرار ....وعليه يكون طعن املستدعي بالقرار الضمني املشكو منه أمام
ً
املحكمة إلادارية والذي جاء متفقا بالقرار الخطي الذي أتخذته الجهة املستدعى ضدها ولم يتبلغه أو
ً
ً
ً
يعلم به طعنا صحيحا وموافقا إلحكام القانون"(.)279
ً
وهذه القاعدة ال تطبق على علم ألافراد يقينيا بل تنصرف على ممثلي النيابة إلادارية العامة،
وقد اكد القضاء إلاداري الاردني على ذلك بالقول...." :ال يعتبر الاستفسار الصادر عن رئيس النيابة
ً
إلادارية من مدير عام دائرة ألاراض ي واملساحة عن الدعوى املقامة من املستدعي  -الطاعن  -علما
ً
يقينيا بالئحة الدعوى وما أشتملت عليه من وقائع وأسباب وطلبات مما يتعين معه رد هذا
السبب"(.)280
ً
ً
وقد اتجه القضاء إلاداري ألاردني إتجاهاجديدا وذلك بإعتمادة على ما يسمى بالحد ألادنى
املتيقن للعلم بالقرار إلاداري من قبل صاحب الشأن ،فقد جاء الحكم بالقول ...." :أي بمعنى أنه قد

( )277القضـية رقم  ،875س5ق ،جلسة  ،0978/2/9س ،8ص920؛ وحكمها يف  ،0978/0/00س ،8ص708؛ املحكمة اإلدارية
-

العليا ،الطعن رقم  00200س70ق جلسة  0228/2/00املجموعة س  0/72املكتب الفني ص.892
بنفس املعنى :د /البدوي ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.222

( ) د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضــاء اإلداري ،مرجع ســابق ،ص077؛ وباملعنى نفســه :د /موســى،
278

نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.882
()279املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0207/027هيئـة عـاديـة) ،تـاريخ  0207/02/0منشـــورات مركز عدالة ،تاريخ
.0208/0/00
()280املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  ،0200/8تاريخ  ،0200/0/0غير منشور.
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ً
ً
علم  -الطاعن  -بالقرار املشكو منه وشطب عضويته في نقابة ألاطباء علما يقينيا بتاريخ تقديمة الطلب
في  2141/1/2كحد أدنى متيقن"(.)281
الشرط الثالث :أن يثبت حصول العلم في ميعاد محدد:
لكي يتم الاعتماد على نظرية العلم اليقيني وألاخذ بها؛ فإنه ال بد من حدوث العلم في تاريخ
ً
محدد؛ ليتسنى حساب ميعاد الطعن اعتبارا منه(.)282
وعلة قيام هذا الشرط أن العلم اليقيني ال يعدو أن يكون واقعة مادية ،ومن ثم فإنه إلمكان
الحديث بنفاذ أثره في بدء سريان ميعاد الطعن ،فإنه يتعين ثبوت حدوثه في تاريخ معلوم ،وعدم تحقق
ً
هذا الشرط يجعل دفع إلادارة بعدم قبول الدعوى شكال لرفعها بعد امليعاد يفتقد لألساس القانوني
السليم(.)283
ً
فإذا لم يتحقق هذا الشرط ،يصبح دفع إلادارة بعدم قبول الدعوى شكال لرفعها بعد امليعاد

ً
فاقدا لألساس القانوني السليم( ،)284كذلك الحال إذا لم يتضمن علم صاحب الشأن املراحل النهائية
للقرار بما في ذلك عملية التصديق(.)285
ً
لذلك نالحظ أن القضاء جاء متشددا في ألاخذ بهذه القرينة بهذا إلاطار ،فتقول املحكمة
إلادارية العليا املصرية بأنه" :ولئن كان أساس الدفع بعدم قبول الدعوى هو الكتاب املرسل من وكيل
املدعي إلى السيد سفير اليونان بالقول َّإن ُه يعبر عن العلم اليقيني لوكيل املدعي بالقرار محل الطعن غير
أن ترتيب علم املدعي بالقرار املذكور على علم وكيله هو ترتيب حكمي يعود على الافتراض ،فإذا صح أن
ً
ً
وكيل املدعي قد علم علما يقينيا بالقرار املطعون فيه في تاريخ معين ،فإنه يحتمل أال يكون املدعي ذاته

()281املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0200/085هيئـة عـاديـة) ،تـاريخ  0200/0/8منشـــورات مركز عـدالـة ،تاريخ
0205/0/02؛ وحكم املحكمة اإلدارية االردنية رقم  ،0207/88تاريخ  ،0207/8/00غير منشور.
( )282د /فودة النظام القانوني للميعاد يف دعوى اإللغاء مرجع ســـابق ص007؛ د /خليفة ،إجراءات التقاضـــي واإلثبات يف
الدعاوى اإلدارية ،مرجع ســـابق ،ص827؛ د/عطا الله ،اإلثبات بالقرائن يف القانون اإلداري والشـــريعة اإلســـالمية ،مرجع ســـابق،
ص.009
( )283املحكمة اإلدارية العليا املصرية ،الطعن رقم  ،85520س 27ق ،جلسة .0995/00/02
( )284محكمة القضـاء اإلداري املصـرية ،رقم  ،795جلسة  ،0989/0/00س ،2ص277؛ وحكم املحكمة اإلدارية العليا املصرية،
رقم  ،0020س22ق،جلسة  ،0988/2/8املوسوعة اإلدارية الحديثة ،س ،22ج ،0ص.0205
( )285محكمة القضــاء اإلداري املصــرية ،رقم  ،508جلســة  ،0970/2/08س ،0ص082؛ والطعن رقم  ،08255س77ق ،جلســة
0200/8/00؛ مجلة هيئة قضايا الدولة ،س ،70عدد ،2يوليو -سبتمبر  ،0200ص.020
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قد علم بحقيقة القرار املذكور في هذا التاريخ العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر أو إلاعالن في
ً
حساب بداية امليعاد خصوصا وأن املدعي يقيم في اليونان"(.)286
وقد أكدالقضاء إلاداري ألاردني في أحكامه على هذا املبدأ بقوله أنه" :يفترض أن يشمل العلم
مضمون القرار وأن يثبت هذا العلم بتاريخ محدد حتى يمكن حساب امليعاد"( ،)287وإذا لم يحدد موعد
ً
ً
فيبقى ألامر يبقى معلقا حتى يتم العلم" ،فإذا لم يتبلغ املستدعي القرار املشكو منه أو أنه علم به علما
ً
يقينيا فتقبل دعواه من حيث املدة ,ألنها مقدمة على العلم"(.)288
يضاف ملا تقدم ،وحتى يقوم هذا الشرط ،وجوب علم صاحب الشأن ببيانات أخرى مهمة
تتعلق بالقرار ،منها اسم الجهة إلادارية التي أصدرت القرار ،صفتها ،رقم القرار إلاداري ،تاريخ صدوره،
أسماء املشمولين بأحكامه وصفاتهم ،وما يتبع ذلك من بيانات أخرى يتبين منها صاحب الشأن مركزه
القانوني.
وهذا ما أكد عليه القضاء إلاداري ألاردني بقوله بأنه" :وعلى هذا يجب أن يحسب ميعاد
ً
الستين يوما املقررة في القرارات إلادارية الصادرة عن هذه اللجنة من تاريخ تبلغ صاحب الشأن به أو

( )286الطعن  ،0897س0ق ،جلسة  ،0900/8/07املوسوعة  007/07وما بعدها.
-

" وكـذلـك الحـال بـالنســـبـة الســـتطالة األمد ىلع صـــدور القرار املطعون فيه ال تكفي وحدها للقول بتوافر العلم
اليقيني"...؛ املحكمة اإلدارية العليا املصـــرية الطعن رقم  0958س85ق جلســـة  0228/2/07املجموعة س0/72
املكتب الفني ص .580

( ) 287محكمـة العـدل العليا األردنية رقم  ،0220/000مجلة نقابة املحامين ،عدد  ،0222 ،2-0-0ص ،80وباملعنى نفســـه:
محكمة التمييز اإلردنية رقم  ،0228/0270تاريخ  ،0229/2/00منشورات مركز عدالة.
( )288محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،0222/000مجلة نقابة املحامين ،س ،70عدد  ،0228 ،2-0-0ص.88
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ً
ً
من تاريخ علمه بجميع عناصر القرار علما يقينيا"( ،)289وأن" :اطالع الوكيل على الئحة جوابية في قضية
ً
ً
أخرى تتضمن خالصة عن القرار املفعول به ،ال يشكل علما يقينيا بالقرار بالنسبة للموكل"(.)290
املطلب الثالث
موقف الفقة من العلم اليقيني
من خالل العرض السابق لشروط العلم اليقيني ،يتضح أن القضاء في مصر وألاردن تشدد
ً
حيال قرينة العلم اليقيني ,ولم يجيزا إعمالها إال إذا توافرت شروطها ،وإن ظهر جليا تشدد القضاء
ً
ً
إلاداري ألاردنيأكثر مما هو الوضع في القضاء إلاداري املصري ،ويالحظ كذلك أن هناك فرقا كبيرا ما
ً
بين الوضع في مصر وألاردن عما هو عليه الوضع في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي الذي بيناه سابقا.
وأمام هذا الوضع في كل من مصر وألاردن ،ظهرت هناك آراء ما بين مؤيد ومعارض لهذه النظرية،
لذلك سوف نحاول إبراز هذا ألامر في فرعين مستقلين على النحو آلاتي:
الفرع ألاول
آلاراء املعارضة لنظرية العلم اليقيني
برزت آراء معارضة لنظرية العلم اليقيني ،وذلك بناء على املخاطر التي تلحق بحقوق ألافراد،
وملا لها من مساوئ حسب وجهة نظرهم( ،)291أهمها ما يلي:
( ) 289محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقم  ،58/87مجلـة نقابة املحامين ،س ،05عدد  ،0959 ،0ص08؛ وباملعنى نفســـه:
املحكمة اإلدارية األردنية رقم  ،0207/88تاريخ  ،0207/8/00غير منشـــور؛ وباملعنى نفســـه :املحكمة اإلدارية العليا
األردنية رقم ( ،0207/097هيئة عادية) ،تاريخ  ،0207/0/9منشورات مركز عدالة ،تاريخ  0208/0/00؛ املحكمة اإلدارية
العليا األردنية رقم ( ،0207/220هيئة عادية) ،تاريخ  ،0200/0/05منشــورات مركز عدالة ،تاريخ 0208/0/00؛ املحكمة
اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0200/085هيئة عادية) ،تاريخ  ،0200/0/8منشـــورات مركز عدالة ،تاريخ 0208/0/00؛
املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0205/020هيئـة عـادية) ،تاريخ  ،0205/8/07منشـــورات مركز عدالة ،تاريخ
0208/0/00؛ املحكمة اإلدارية األردنية رقم  ،0207/88تاريخ  ،0207/8/00غير منشور.
( ) 290محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقم  ،08/05مجلـة نقـابـة املحـامين ،س ،05عـدد  ،0909 ،0-7-8ص200؛ وباملعنى
نفســـه :املحكمـة اإلدارية العليا األردنية رقم ( ،0207/027هيئة عادية) ،تاريخ  ،0207/02/0منشـــورات مركز عدالة،
-

تاريخ 0208/0/00
قضـت املحكمة اإلدارية العليا بالقول" :اسـتطالة األمر بين صدور القرار وإقامة الدعوى ال يعني العلم اليقيني بالقرار"؛
وباملعنى نفســـه:املحكمة اإلداريةالعليا املصـــرية ،الطعن رقم  ،8280جلســـة  ،0202/0/02س  72ق ،مجلة هيئة
قضايا الدولة ،س ،78عدد ،0يناير – مارس ،0202 ،ص.055

( )291د /الســـناري ،نفاذ القرارات اإلدارية ،مرجع ســـابق ،ص007-008؛ د /كشـــاكش ،كريم ،ميعاد رفع دعوى اإللغاء يف
قضاء محكمة العدل العليا األردنية ،بحث منشور بمجلة أبحاث اليرموك ،جامعة اليرموك ،اربد ،املجلد  ،00العدد ،2

أيلول  ،0220ص 082؛ د /الخطيب ،اتجاهات محكمة العدل العليا يف ميعاد الطعن باإللغاء ،مرجع ســـابق ،ص080؛

د /الشــوابكة ،فيصـــل عب د الحافظ ،نظرية العلم اليقيني يف قضـــاء محكمةالعدل العليا األردنية ،بحث منشـــور
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 -4أن نظرية العلم اليقيني القائمة على علم صاحب الشأن بالقرار يقوم بالنشر أو التبليغ ،وقد يتم
ذلك من خالل وسائل الفرد الخاصة أو الاجتهاد الذاتي ،فإنه ال يصدق عليه وصف العلم
الحقيقي ،فهو يعلم بمضمون القرار أو محتواه وقد ال ُيلم بجميع عناصره ،فالعلم هنا أصبح
ً
ً
افتراضيا وليس حقيقيا( ،)292ويرد على ذلك بأن القاض ي إلاداري يتحقق من مدى توفر شروط
العلم اليقيني كافة ،ألامر الذي يوفر الحماية املطلوبة لألفراد(.)293
 -2قيام هذه النظرية على القرائن ،والقضاء يكون بين املرونة والتشدد من حيث ألاخذ بها ،وأن مرونة
هذه النظرية تؤدي إلى قيامها على أساس غير محدد وقاطع ،ويرد عليهم بأن العلم الحاصل عن
طريق النشر أو إلاعالن هو آلاخر مبني على أساس القرائن وألامر ال يختلف في الحالتين(.)294
 -8أن هذه النظرية ال تطبق إال حين يتخلف النشر أو إلاعالن ،وهنا يتحمل الفرد تبعات تقصير إلادارة
أو تراخيها عن القيام بأهم واجباتها؛ إذ ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة القرار الذي يمسه ،ومعرفة
مضمونه(.)295
 -1عدم مشروعية النظرية ،لخروج املحكمة عن اختصاصها وعدم ضمان حق الدفاع لصاحب
الشأن( ،)296ويرد على ذلك بالقولَّ ،إن أساس مشروعية نظرية العلم اليقيني هو القضاء الذي
ً ً
يعد مصدرا مهما من مصادر مبدأ املشروعية ،فكونها نظرية من صنع القضاء أسوة بأغلب
نظريات القانون إلاداري ،الذي يوصف أنه قانون قضائي ،ولو سايرنا هذا املنطق لوصمنا جميع
تلك النظريات بعدم املشروعية ،أما حق الدفاع فإن التطبيقات القضائية تشهد أنه مصان
ألصحاب الشأن ،وبأن القضاء يتثبت من تحقق العلم اليقيني ،ويتشدد في حصوله ،ويتيح
ألصحاب الشأن دحض الادعاء بوقوعه(.)297

بمجلة دفاتر الســياســة والقانون ،كلية الحقوق ،جامعة قاصــدي مرباح ،ورقلة /الجزائر ،العدد  ،9جوان  ،0202ص

.228

( )292د /الســناري ،نفاذ القرارات اإلدارية ،مرجع ســابق ،ص 008؛ د /الجوهري ،هل تخت في نظرية العلم اليقيني من أفق
القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.50

( )293د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.070

( ) 294د /البيـدق ،محمـد الســـيد عبد املجيد ،نفاذ القرارات اإلدارية وســـريانها يف حق األفراد ،رســـالة دكتوراة ،كلية
الحقوق ،جـ امعـة القـاهرة ،0220 ،ص 080؛ د /الجوهري ،هل تختفي نظرية العلم اليقيني من أفق القانون اإلداري،
مرجع سابق ،ص.50-50

( )295د /السـناري ،نفاذ القرارات اإلدارية ،مرجع سـابق ،ص 008؛ د /وصـفي ،أصـول إجراءات القضـاء اإلداري ،مرجع سابق،
ص 002؛ د /إسـماعيل ،خميس السـيد ،قضـاء مجلس الدولة ،قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوي اإلدارية،
دون ناشــر ،0985-0980 ،ص 827؛ علي ،التظلم اإلداري وميعاد دعوى اإللغاء ،مرجع ســابق ،ص 252؛ "اســتطالة األمر
بين صـدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم اليقيني بالقرار إذا ىلع

العامل أن ينشـط دائمنا إلى معرفة القرارات التي من شأنها املساس بمركزة القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات

اختصاصها يف الوقت املناسب"؛ املحكمة اإلدارية العليا املصرية ،الطعن رقم  ،7000س 88ق ،جلسة ،0220/8/22

س ،80ص 0592؛ مشـار إليه عند :املستشار /عكاشة ،موس وعة املرافعات اإلدارية واإلثبات ،الكتاب السادس ،مرجع
سابق ،ص.890

( )296د /الخطيب ،اتجاهات محكمة العدل العليا يف ميعاد الطعن باإللغاء ،مرجع سابق ،ص.080
( )297د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.072
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 -7عدم أهمية النظرية من الناحية العلمية ،ألن العلم بالقرار التنظيمي عديم الفائدة؛ ألنه إذا أغلق
ً
ً
طريق الطعن بالنسبة لفرد أو أفراد بذواتهم استنادا إلى تحقق هذا العلم ،فإنه سيبقى مفتوحا
بالنسبة لباقي أصحاب الشأن إلى أن تنشر ،أما القرارات الفردية ،فإذا ما ألزم القانون إلادارة
ً
بتسبيبها؛ فإن العلم بمضمون القرار يصبح غير ذي جدوى لو نفذته إلادارة جبرا؛ ألن ألافراد يجب
أن يعلموا بأسبابه ،وذلك ال يتم إال بالتبليغ ،أما القرارات غير املسببة فإن القضاء إلاداري يتطلب
ً
شروطا عسيرة التحقق لتطبيق النظرية مما يجعلها شبه مشلولة(.)298
ُ
ومع تسليم املدافعين عن النظرية بهذا النقد إال أنهم يرون أن الطعن بالقرار غير املنشور أو غير املبلغ
ً
استنادا إلى العلم اليقيني ،سوف يحث إلادارة على القيام بواجبها في نشر القرار أو تبليغه ألصحاب
الشأن(.)299
 -2أن عدم تطبيق النظرية وإهمالها يحقق فائدة كبيرة للقضاء إلاداري؛ ألنه يوفر الوقت الذي
يستغرقه القاض ي في بحث تحقق العلم اليقيني أو تخلفه ،ما يساعد القضاء في التخفيف من
البطء في العدالة إلادارية( ،)300ويرد على هذا الرأي ،بأن سلب القضاء إلاداري من اختصاصاته في
ً
ً
كثير من الطعون ملجرد أن حسم الوقائع املتعلقة بها ،والتأكد من تحققها يستغرق وقتا طويال(.)301
الفرع الثاني
آلاراء املؤيدة لنظرية العلم اليقيني
برغم الانتقادات املوجهة إلى نظرية العلم اليقيني ،إال أنه ظهر من أيد هذه النظرية( ،)302ملا
فيها من مزايا ،ومن أهمها ما يلي:
 -4أن نظرية العلم اليقيني تضمن حقوق ألافراد ،وتعمل على استقرار املراكز وألاوضاع القانونية
وثباتها ،وعدم بقائها معلقة أو مهددة فترة طويلة من الزمن؛ ألن تطبيقها يتطلب تحديد تاريخ
محدد لسريان مدة الطعن ،وتظهر إيجابيتها عندما تتراخى إلادارة أو تهمل في نشر أو إعالن القرارات

( )298د /الطماوي ،سـليمان ،القضـاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،ط ،0دار الفكر العربي ،القاهرة  ،0980ص708؛ د /مسعود ،إشكالية
إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.202
( )299د /البيدق ،نفاذ القرارات اإلدارية وسريانها يف حق األفراد ،مرجع سابق ،ص.082
( )300د /السناري ،نفاذ القرارات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص.007
( )301د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.072
( )302ومنهم :د /موسـى ،نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري ،مرجع سـابق ،ص880؛ د /حلمي ،محمود  ،القضاء اإلداري ،ط،0
دار الفكر العربي ،القاهرة  ،0958ص087؛ د /عطا الله ،اإلثبات بالقرائن يف القانون اإلداري والشـريعة اإلسالمية ،مرجع
ســـابق ،ص 002؛ د /البيدق ،نقاذ القرارات اإلدارية وســـريانها يف حق األفراد ،مرجع ســـابق ،ص072؛ د /محمد ،بدء
ســريان ميعاد رفع دعوى اإللغاء ،مرجع ســابق ،ص 085وما بعدها؛ د /بســيوني ،عبد الغني ،القضــاء اإلداري" ،قضــاء
اإللغاء" ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية  ،0982ص 027وما بعدها.
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ً
ً
عمدا أو إهماال( ،)303كما أن قطعية العلم بالقرار أولى أن يؤخذ به من ألاخذ بمجرد قرينة على
العلم مثل النشر أو إلاعالن بخطاب مسجل يرسل إلى موطن املوجه إليه وقد ال يسلم إليه
ً
شخصيا(.)304
 -2إمكانية تطبيق هذه النظرية على إلادارة كما تطبق على ألافراد ،وهذا هو مسلك مجلس الدولة
ً
ً
الفرنس ي ،الذي طبقها ضمن حدود ضيقة جدا ,وذلك تماشيا مع املصلحة العامة ،ذلك أن مدة
الطعن باإللغاء في القرار إلاداري تبدأ من يوم وصول القرار إلى حوزتها ،وأجاز إثبات هذه الواقعة
بطرق إلاثبات كافة(.)305
ونساير إلاتجاة املؤيد لنظرية العلم اليقيني؛ ألن الاعتماد عليها ضمن الشروط املحددة لها،
ً
وباإلضافة ملا ذكر سابقا ،يؤدي إلى تحقيق العدالة إلادارية ،وإضفاء إلايجابية على العمل القضائي،
ً
وذلك العتماده في إصدار أحكامه على ما هو ثابت حقا في وجدان القاض ي إلاداري ،وما يستشفه من
الظروف املحيطة لتحقق العلم اليقيني ،وما يؤدي إلى تحقيق املشروعية التي يسعى إليها الجميع،
ً
خصوصا إذا ما علمنا أن بعض التوجهات القضائية توسعت في ألاخذ بها ،بل واعتبرتها من النظام
ً
العام ،وتأسيسا على ذلك فإنه في حالة عدم وجود التبليغ أو النشر ،فإن القاض ي يثيرها من تلقاء
نفسه ،حتى وإن لم يثرها الخصوم(.)306
املبحث الثاني
إثبات العلم اليقيني
ّ
يترتب على ألاخذ بنظرية العلم اليقيني نتائج قانونية مهمة ،وأحكام قضائية ُمنهية للنزاع مبنية
ً
على هذه النظرية ،منها الرد الشكلي للدعوى إذا ما قدمت بعد انقضاء امليعاد املحدد قانونا ،كمان
تبين على من يقع عبء إلاثبات بهذا الشأن ،ولبيان ذلك فأنه البد من الحديث عن وسائل إثبات العلم
اليقيني ،ومدى قوة قرينة العلم اليقيني في إلاثبات ،كال في مطلب مستقل علة النحو آلاتي:
املطلب ألاول
إثبات العلم اليقيني
( )303د /الزبيدي ،نظرية العلم اليقيني يف الفقه والقضـاء اإلداري ،مرجع ســابق ،ص072؛ وباملعنى نفســه :د/أحمد كمال
الدين موسى ،نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.882
( )304د /حلمي ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.087
(305) C.E: 5/8/1911, Commune d'Ecquemicourr, Rec.p.950.
ال بمجلس الدولة الجزائري ،فقد قضـــى يف إحدى أحكامه بالقول
( )306ومن هذه األنظمة النظام القضـــائي الجزائري ،ممث ن
أنـه" :يف املواد اإلدارية ،ويف غياب التبليغ فسن القاضـــي اإلداري يأخذ بنظرية علم اليقين ،وله أن يثيرها من تلقاء
نفســـه" ،مجلس الـدولة الجزائري ،الغرفة األولى ،ملف رقم  ،220828تاريخ  ،0220/8/9بن .م ضـــد منظمة املحامين،
لناحية املدية؛ مشار إليه عند :د /محمد ،بدء سريان ميعاد رفع دعوى اإللغاء ،مرجع سابق ،ص.078
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بالرغم من التشدد الذي أحاطه القضاء في تطبيق نظرية العلم اليقيني كوسيلة إعالمَّ ،
فإن ُه
ً
ً
أجاز إثباته بكافة طرق إلاثبات ،ومن أهمها :إقرار صاحب الشأن بالعلم بالقرار إلاداري علما كافيا،
وتنفيذ القرار إلاداري(.)307
 -0إقرار الطعن:
بالرغم من أن إقرار الطاعن يمثل الوسيلة الواضحة والسهلة إلثبات العلم اليقيني ،فإنها نادرة
الوقوع ،والسبب في ذلك هو عدم معقولية إقرار الطاعن بالعلم؛ ألنه يعلم بأنه في ذلك يعرض نفسه
ً
لخسارة دعواه ،وعدم قبولها لفوات املدة إذا انقضت فعال ،فاملكاتبات التي يجريها الطاعن وبعض
السلوكيات هي فقط التي يمكن أن تقوم مقام إلاقرار(.)308
وجاء القضاء إلاداري ألاردني بهذا الخصوص بقوله" :إنه عند الاطالع على محتويات ملف
املستدعي الوظيفي يتبين أنه كان بتاريخ 4991/1/42م قد تقدم باستدعاء إلى املدير العام يطلب فيه
إعادة عالوة بدل العمل إلاضافي املوقوفة ،إال أن املدير رفض إجابة الطلب ،وفي ضوء ما تقدم يتبين
ً
ً
أن املستدعي قد علم علما يقينيا بالقرار املطعون به بتاريخ 4991/1/42م ،وحيث َّإن الدعوى مقدمة
بتاريخ  ،4991/42/41أي بعد فوات املهلة القانونية املحددة في املادة ( )4/42من قانون محكمة العدل
ً
العليا فنقرر رد الدعوى شكال"(.)309
ً
وقض ى كذلك أن" :تقديم املستدعي طلبا إلعادة تسجيله في سجل املحامين املتدربين يدل داللة
قاطعة على علم املستدعي بمضمون قرار شطب تسجيله بتاريخ تقديم الطلب الواقع في ،2118/9/48
ً
وأن إقامة الدعوى بتاريخ  2118/44/42أي بعد مض ي أكثر من  47يوما يجعل الدعوى مقامة بعد
ً
فوات املدة القانونية عمال باملادة  99من قانون نقابة املحامين رقم  44لسنة  4912مما يستوجب ردها
ً
شكال"( ،)310وفي حكم آخر بالقول أنه...." :ومن الرجوع إلى ملف الدعوى يتبين أن القرار املشكو منه قد
(" ) 307وال يتقيـد إثبـات العلم اليقيني بوســـيلـة إثبات معينة وأنه يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصـــوله"؛ املحكمة
اإلدارية العليا املصـــرية الطعن رقم  08828س89ق جلســـة 0200/0/07؛ مجلة هيئة قضـــايا الدولة س 70عدد8
أكتوبر -ديسمبر 0200ص.020
( )308د /الخطيب ،اتجاهات محكمة العدل العليا يف ميعاد الطعن باإللغاء ،مرجع سـابق ،ص029؛ د /يوسـف الوسيط يف
قضاء محكمة القضاء اإلداري مرجع سابق ص.085
( )309محكمة العداللعليا األردنية رقم  ،98/820مجلة نقابة املحامين ،0998 ،ص.2025
( )310محكمـة العـداللعليـا األردنيـة رقم  ،0220/700مجلــة نقـابـة املحـامين ،س ،70عـدد  ،0228 ،2-0-0ص57؛ وحكمهــا
 ،92/70مجلة نقابة املحامين ،س ،80عدد  ،0992 ،0ص.0050
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صدر بناريخ  2141/8/84وأن الطاعن كان تقدم بتاريخ  2141/1/2بطلب للمطعون ضده يلتمس فيه
الرجوع عن القرار املشكو منه ،أي بمعنى أنه قد علم بالقرار املشكو منه.)311( "....
أو في حالة توقيع صاحب الشأن على طلب شهادة بمدة خدمته السابقة مما يفيد علمه اليقيني
بقرار قبول استقالته( ،)312أو باإلشارة إلى القرار ومحتوياته في خطاب موجه إلى الجهة إلادارية(.)313
أو قد يكون من خالل التظلم الذي يقدمه صاحب الشأن ،وفي ذلك اتجه القضاء إلاداري
ألاردني بالقول بأن" :الاستدعاء املقدم من املستدعي قبل تاريخ صدور القرار املطعون به املتضمن
ً
تظلمه من قيام مهندس التظلم بتكليفه بالتقيد باالرتداد القانوني ال يفيد علمه بالقرار علما
ً
يقينيا"(َّ ،)314
"وإن التظلم الذي يقدمه املوظف للطعن بقرار فصله من العمل يفيد العلم اليقيني
بالقرار ,وأنه ذكر فيه السبب الذي بني عليه هذا القرار بصورة تفصيلية"( ،)315وقضت املحكمة
إلادارية العليا املصرية بأنه" :ما دام لم يثبت من ألاوراق تاريخ علم املدعي بالقرار املطعون فيه
فيفترض علمه من تاريخ التظلم"(.)316
ونشير إلى أن القضاء إلاداري ألاردني في إجتهاده فيما يتعلق بالتظلم إلاداري استقر على أن
ّ
النص في القانون ،وعليه قض ى بأن ..." :وال يقطع التظلم
التظلم الذي يقطع امليعاد هو الذي ورد عليه
مدة الطعن ملا أستقر عليه الفقة والقضاء إلاداري من أن التظلم الجوازي ال يقطع مدة الطعن بالقرار
ُ
امل ّشرع بالنص ْ
سبق التظلم قبل إقامة دعوى إلالغاء.)317( "...
ما لم يرد نص على ذلك ،أو يشترط

( )311املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0200/085هيئـة عـاديـة) ،تـاريخ ،0200/0/8منشـــورات مركز عـدالة ،تاريخ
0208/0/00؛ وحكمهارقم ( ،0207/097هيئة عادية) ،تاريخ ،0207/0/9منشورات مركز عدالة ،تاريخ .0208/0/00
( )312محكمة القضاء اإلداري املصرية ،جلسة  ،0972/0/08س ،5ص.220
( )313املحكمة اإلدارية العليا املصرية ،جلسة  ،0978/7/08س ،2ص.0250
( )314محكمـة العـداللعليـا األردنيـة رقم  ،59/89مجلة نقابة املحامين ،س ،08عدد  ،0982 ،7ص000؛ وحكمها رقم ،09/89
مجلة نقابة املحامين ،س ،05عدد  ،0909 ،00-00-02ص.888
( ) 315محكمـة العـداللعليـا األردنيـة رقم  ،50/070مجلـة نقـابـة املحـامين ،س ،02عـدد  ،0950 ،0-7ص008؛ وحكمها رقم
 ،52/09مجلـة نقابة املحامين ،س ،09عدد  ،0950 ،9-8-5ص855؛ وحكمها رقم  ،08/80مجلة نقابة املحامين ،س،5
عدد  ،0909 ،2-0-0ص.70
( )316الطعن رقم  ،0027جلسة .0957/0/07
( )317محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقم  ،58/02مجلـة نقابة املحامين ،0958 ،ص808؛ وحكمها رقم  ،92/05مجلة نقابة
املحامين ،0998 ،ص.20
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َ
ونرى بأن إتجاة القضاء إلاداري ألا دني بأن ّ
يعتد فقط بالتظلم الوجوبي كسبب قاطع مليعاد
ر
ً
الطعن ،في حين أنه لم يعترف بذلك إذا كان التظلم جوازيا ،وهذا فيه تضييق على ذوي املصلحة
ً
الراغبين في التوجة للقضاء إلاداري من أجل إلغاء القرار إلاداري بعد أن تظلموا منه إختياريا.
ً
كما يعتبر عاملا بصورة يقينية عندما يقوم املدعي بتنظيم وكالة لوكيله املحامي املحتوية على
مضمون هذا القرار(.)318
-9تنفيذ القرار إلاداري:
ً
ً
ً
يعتبر بدء تنفيذ القرار تنفيذا ماديا بداية لسريان مدة الطعن ،ويعتبر دليال على علم صاحب
ً
ً
الشأن علما يقينيا بالقرار ،وهنا لبيان ألامر فإننا نفرق بين أمرين:
ألامر ألاول -قيام الجهة إلادارية بتنفيذ القرار إلاداري:
في حال صدور قرار إداري ،وقامت إلادارة بتنفيذه فإن هذا التنفيذ ال يعد قرينة على العلم
ً
اليقيني بالقرار إلاداري من قبل صاحب الشأن ،إال إذا كان التنفيذ من قبل جهة إلادارة ُيفيد علما
ً
يقينيا بمحتوى القرار وكافة عناصره(.)319
وفي هذا تقول املحكمة إلادارية العليا املصرية بأنه" :ال يجوز الاحتجاج بتاريخ القبض على
املدعي للقول بسريان ميعاد رفع دعوى إلالغاء في حقه من هذا التاريخ بإعتبار أنه علم بالقرار املطعون
ً
ً
فيه علما يقينيا؛ إذ ال دليل في ألاوراق على إبالغه بهذا القرار في تاريخ معين مع اطالعه على ألاسباب
ً ً
ً
التي دعت إلى إصداره ،بما يتحقق معه علمه بمحتوياته وفحواه علما يقينيا نافيا للجهالة يمكنه من
ً
ً
تحديد موقفه إزاءه من حيث قبوله أو الطعن فيه ،ال ظنيا وال افتراضيا"( ،)320وفي حكم آخرلها بأن:
"واقعة إغالق أحد مكاتب تحفيظ القرآن ال تكفي بالقول بعلم صاحبه اليقيني بقرار الغلق"(.)321
ً
ً
وقضىالقضاء إلاداري ألاردني بقوله بأن" :مجرد مصادرة الجواز من املستدعي ال يفيد علما يقينيا
بقرار مصادرة جواز سفره املطعون به وال يقوم مقام التبليغ"( ،)322وفي حكم آخر بأنه" :إذا علم املستدعي
( )318محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،59/022مجلة نقابة املحامين ،س ،08عدد  ،0982 ،8ص.0205
( )319د /بسيوني ،القضاء اإلداري" ،قضاء اإللغاء" ،مرجع سابق ،ص.025
( )320الطعن رقم  ،0502س 0ق ،جلسة  ،0902/2/02س ،8ص.850
( )321املحكمة اإلدارية العليا املصرية ،جلسة  ،0902/2/0س ،8ص.825
( )322محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،08/27مجلة نقابة املحامين ،سس ،00عدد  ،0908 ،8-5ص.788
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ً
بالقرار الصادر باالستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ  ،2113/9/41وهو التاريخ املحدد لتنفيذه ،وبما أن
العلم اليقيني بالقرار إلاداري يقوم مقام التبليغ ،وحيث َّإن الدعوى أقيمت بتاريخ  ،2113/44/42فإنها تكون
ً
مقدمة بعد انقضاء مدة الستين يوما املنصوص عليها في املادة (/42أ) من قانون محكمة العدل العليا
ً
مستوجبة الرد شكال"()323؛ وبنفس إلاتجاة أنه" :إذا صدر القرار املطعون فيها رقم  2148/11تاريخ
 2141/3/24عن اللجنة املحلية في بلدية عجلون الكبرى املتضمن منح الترخيص النهائي للمستودع املقام على
قطعة ألارض موضوع الدعوى قد تم باإلستناد لصالحياتها املحددة في املادة  2/9من قانون تنظيم املدن
والقرى وألابنية رقم  19لسنة  4922وبعد إتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذ ومراعاة أحكام
القانون واملتمثلة بموافقات الجهات املعنية وهي وزارة الطاقة والثروة املعدنية والدفاع املدني واللجنة اللوائية
في عجلون ولجنة البلدية ،وكذلك إجراء الكشوفات الفنية والتأكد من تقيد طالب الترخيص بإحكام التنظيم
وإلارتدادت القانونية ،مما يعني أن اللجنة عندما أصدرت قراراها كان وفق لصالحياتها املمنوحة لها بموجب
القانون"(.)324
ألامر الثاني -قيام صاحب الشأن بتنفيذ القرار إلاداري:
إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ القرار فإن ذلك يدل على العلم اليقيني بالقرار ،وذلك كما لو صدر
ً
قرار بخصم أيام من راتب املوظف ,ونفذت إلادارة الخصم وقبض املوظف راتبه مخصوما منه ،فقبضه
قرينة على علمه اليقيني بالقرار ,وتبدأ مدة الطعن باإللغاء ،كذلك ألامر لو صدر قرار إداري بفصل موظف
من عمله ,ونفذ املوظف ذلك ,وانقطع عن عمله فإن الانقطاع قرينة على العلم اليقيني بالقرار ,تبدأ من مدة
الطعن باإللغاء( ،)325أو في حالة الفصل من البعثة وما يرافقها من عدم صرف باقي املرتبات املستحقة أثناء
البعثة باعتباره نتيجة حتمية للقرار الصادر بالفصل(.)326
وأكد القضاء إلاداري ألاردني على ذلك بالقول أن " :التأكد من تقيد طالب الترخيص بأحكام
التنظيم والارتدادات القانونية(" ،)327إذا صدر القرار املشكو منه عن الطاعن بتاريخ  2148/41/22وتضمن
ً
تعديل درجة املستدعي وراتبه مع أطباء آخرين إعتبارا من تاريخ  2142/42/84وتم تنفيذ هذا القرار وتصويب
ً
راتب املطعون ضده إعتبارا من التاريخ املشار اليه بإقتطاع ما قبضه زيادة عما يستحقه من راتبه الشهري
ً
ً
وإسترداد الزيادة التي سبق له وقبضها مما يعني أن املطعون ضده ( املستدعي) كان يعلم علما يقينيا
بتصويب وضعه الوظيفي من بداية الحسم من راتبة وإسترداد الزيادة التي قبضها من تاريخ قبضه أول راتب
( )323محكمة العدل العليا األردنية رقم  ،0228/787مجلة نقابة املحامين ،س ،78عدد  ،0229 ،9-8-5ص.0205
( )324املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0207/220هيئـة عـاديـة) ،تاريخ  ،0200/0/05منشـــورات مركز عدالة تاريخ
.0208/0/00
( )325د /البدوي ،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.095-090
( )326املحكمة اإلدارية العليا املصرية ،الطعن رقم  ،0502س 0ق ،0902/2/02 ،س ،8ص.850
( )327املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0207/220هيئـة عـاديـة) ،تاريخ  ،0200/0/05منشـــورات مركز عدالة تاريخ
.0208/0/00
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بعد التصويب ،وبما أن املطعون ضده تقدم بالدعوى لدى املحكمة إلادارية بتاريخ  2147/4/2أي بعد مرور
ً
ً
ما يزيد على  41شهرا من علمه اليقيني بصدور القرار املشكو منه فيكون هذا الدفع واردا على الحكم
املطعون فيه والدعوى مستوجبة الرد"(.)328
املطلب الثاني
مدى قوة قرينة العلم اليقيني في إلاثبات
توصلنا  -من خالل ما سبق  -بأن قرينة العلم اليقيني يجب أن يؤخذ بها أمام القضاء ويعتمد
عليها في إصدار ألاحكام ،على أن تكون الشروط متوافرة للعمل بها فقرينة العلم اليقيني من القرائن
القضائية البسيطة التي تقبل إثبات العكس ،والقاض ي يتمتع بالحرية في التعامل معها ،فله أن يأخذ
بها أو أن يتركها ،ويعتمد على دليل آخر غيرها ،ويجوز لصاحب الشأن أن ينفي هذه القرينة ،وذلك من
ً
خالل أن يثبت أنه لم يعلم بالقرار ،أو أن علمه كان قائما على الظن والاحتمال وليس اليقين والجزم،
فإذا تمكن صاحب الشأن من نفي تلك القرينة ضمن نطاق الوسائل املتاحة له بموجب القانون
ومتوافقة مع املشروعية ،فإنه ال يحكم بالقرار بمواجهته(.)329
وقد أكدالقضاء إلاداري ألاردني على ذلك بالقول بأنه" :يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو
قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة إلثباته ،وللقضاء إلاداري في إعمال رقابته
القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة"(.)330
ويقع عبء إثبات العلم اليقيني على عاتق جهة إلادارة ،فإذا ادعت إلادارة العلم بالقرار من
ِّقبل صاحب الشأن فإنها تلتزم بإثبات ذلك من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله ،دون التقيد في ذلك
بوسيلة إثبات معينة(.)331

( )328املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0207/089هيئـة عـاديـة) ،تاريخ  ،0207/02/5منشـــورات مركز عدالة تاريخ
.0208/0/00
( )329د /عطا الله ،اإلثبات بالقرائن يف القانون اإلداري والشريعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.008
( ) 330محكمـة العدل العليا األردنية رقم  ،88/020مجلة نقابة املحامين ،س ،29عدد  ،0990 ،8-5ص0275؛ وبنفس اإلتجاة:
املحكمـة اإلداريـة العليـا األردنيـة رقم ( ،0207/097هيئـة عـاديـة) ،تـاريخ  ،0207/0/9منشـــورات مركز عدالة تاريخ
0208/0/00؛ وحكمها رقم ( ،0207/027هيئة عادية) ،تاريخ  ،0207/02/0منشورات مركز عدالة تاريخ .0208/0/00
( )331د /موسى ،نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص882-880؛ وباملعنى نفسه :د /وصفي ،أصول إجراءات
القضـاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص058؛ د /حسن ،حسن محمود محمد ،دور القاضي اإلداري يف خلق القاعدة القانونية،
"دراســـة مقارنة" ،رســـالة دكتوراة ،كلية الحقوق ،جامعة أســـيوط ،دون تاريخ ،ص822؛ د /خليفة ،إجراءات التقاضـــي
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وقد قضت املحكمة إلادارية العليا املصرية بأنه" :يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة
تفيد حصوله ،دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة ،وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه
القرينة أو تلك الواقعة ،وتقدير ألاثر الذي يمكن ترتيبه عليهما من حيث كفاية العلم أو قصوره ،فال
يأخذ بهذا العلم إال إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه ،كما ال تقف عند إنكار صاحب املصلحة له
حتى ال تهدد املصلحة املبتغاة من تحصين القرارات إلادارية ,وال تزعزع املراكز القانونية التي اكتسبها
أربابها بمقتض ى هذه القرارات"(.)332
الخاتمة
وفي نهاية هذا العمل توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على النحو آلاتي:
النتائج:
ُ .4ي َع ّد العلم اليقيني من وسائل العلم بالقرار إلاداري ،وهي من صنع القضاء ،وقد عمل
بها كل من القضاء إلاداري ألاردني واملصري وتشددا في تطبيقه ،وأخذ به القضاء
إلاداري الفرنس ي في بداية ألامر إال أنه توقف عن تبنيها فيما بعد ،حتى يمكن القول أنه
قد هجرها.
 .2يقوم العلم اليقيني على عدة شروط أساسية ومنها ،علم صاحب الشأن بالقرار
ً ً
ً
ً
إلاداري علما حقيقيا نافيا للجهالة بحيث يكون شامال لجميع عناصر القرار ،وأن يثبت
حصول العلم بميعاد ووقت محدد.
 .8قامت ألاصوات التي تعارض نظرية العلم اليقيني على أن قيام هذه النظرية على
القرائن ،وأن تطبيقها يكون حين عدم قدرة النشر أو ألاعالن عن القيام بدورهما،
وعدم مشروعية النظرية لخروج املحكمة عن إختصاصها ،وعدم ضمان حق الدفاع
لصاحب الشأن ،وعدم أهمية النظرية من الناحية العلمية ،وأن عدم تطبيق النظرية
وأهمالها يحقق فائدة كبيرة للقضاء إلاداري.

واإلثبات يف الدعاوي اإلدارية ،مرجع سـابق ،ص 820؛ د /كشاكش ،ميعاد دعوى اإللغاء يف قضاء محكمة العدل العليا
األردنية ،مرجع سابق ،ص.080
-

وهذا ما أكدت عليه املحكمة اإلدارية العليا املصرية بقولها" :إنَّ إثبات العلم اليقيني ال يتقيد بوسيلة إثبات معينة،
وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصـوله"؛ الطعن رقم  ،08255س77ق ،جلسـة  0200/8/00؛ مجلة هيئة قضايا
الدولة ،س ،70عدد ،2يوليو -سبتمبر  ،0200ص.020

( )332الطعن رقم  ،788جلســـة  ،0900/00/8س ،8ص090؛ والطعن رقم  00200س70ق جلســـة  0228/2/00املجموعة
س  0/72املكتب الفني ص.892

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

172

.1
.7
.2
.1

ترى آلاراء املؤيدة لنظرية العلم اليقيني تضمن حقوق ألافراد وتعمل على إستقرار
املراكز القانونية وثباتها.
ُ
ت َع ّد الوسائل التقنية الحديثة طريقة جديدة لتحقق العلم اليقيني لذوي الشأن.
يصل العلم اليقيني إلى صاحب الشأن عن غير طريق إلادارة ،أي من خالل إلاجتهاد
الشخص ي وهذا يتوافق مع العلم اليقيني إلالكتروني.
أصبحت الجوانب القانونية املتعلقة بالعلم اليقيني التقليدي وإلالكتروني ولكن
تنقصنا املنظومة التقنية املتكاملة للوصول إلى العلم اليقيني إلالكتروني.

التوصيات:
.4

.2

.8

.1
.7

ً
يعتبر هجر القضاء الفرنس ي لنظرية العلم اليقيني بالقرار إلاداري إنتقاصا إلحدى
وسائل العلم بالقرارات إلادارية ،ونتمنى عليه سلوك الطريق الذي أتبعه القضاء
إلاداري ألاردني واملصري الذي تشدد فيه.
ال بد أن يبقى القضاء إلاداري ألاردني واملصري متبعين للمنهج املؤيد لهذه النظرية
والتشدد في تطبيقها ،وذلك في ظل عدم فعالية النشر وإلاعالن للقرارات إلادارية
املتبعة في مثل هذه الدول ،كما وأنه يختصر الوقت والجهد.
ال بد وأن يقوم القضاء إلاداري الفرنس ي بالتراجع عن موقفه الرافض للعلم اليقيني
الدال على معرفة صاحب الشأن بمضمون القرار إلاداري ،والعمل بمضمونه ما دام
أنه يؤسس إلصدار أحكام بعيده عن الجهالة في معرفة مضمون القرارات إلادارية.
ال بد على القضاء إلاداري ألاردني أن يعترف بالتظلم الجوازي كسبب قاطع مليعاد
الطعن أسوه بالتظلم إلاجباري.
ً
توفير التقنية ألاساسية وتوفير الخدمات إلكترونيا من أجل الوصول إلى العلم اليقيني
إلالكتروني ،وزيادة الوعي والتثقيف لدى ألافراد بفوائد الخدمات التقنية والحث على
إستخدامها.
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الجهود الدولية ملكافحة جريمة تهريب املهاجرين.
The international efforts to combat the crime of smuggling of migrants.
الدكتورة /زهرة بوسراج أستاذة محاضرة "أ" كلية الحقوق جامعة باجي مختار –عنابة-

ملخص:

جريمة تهريب املهاجرين هي مشكلة إجرامية تزايدت خطورتها بسبب آلاثار السلبية املترتبة عنها ،إذ
بعدما كان الخطر يقتصر على اجتياز ألافراد للحدود خلسة ،تحولت تدريجيا إلى عمل منظم تشرف
عليه شبكات وتنظيمات مختلفة ،مما حول القضية إلى جريمة عابرة للحدود .وقد أصبحت تستدعي
استجابة املجتمع الدولي لها على مختلف املستويات الوطنية وإلاقليمية والعاملية ،من خالل إيجاد إطار
مفاهيمي موحد لها ،الذي جاء به بروتكول مكافحة تهريب املهاجرين بهدف تمييزهم عن الظواهر
إلاجرامية املماثلة ،ومحاولة دراسة دور املنظمات املتخصصة في هذا املجال ،لتظهر ضرورة التعاون
الدولي في مكافحة هذه الظاهرة.
الكلمات املفتاحية :جريمة منظمة ،تهريب ،مهاجر.
Abstract:
The crime of smuggling of migrants has now become a global criminal phenomenon that
requires an international response characterized by universal, regional and national
cooperation, and to make this situation no worse, the United Nations has taken a series of
measures at the legal level (the protocol against the smuggling of migrants, additional to the
convention against transnational organized crime) and institutional, in order to stop the
smuggling of migrants.
Key words: Organized crime, smuggling, immigrant.
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مقدمة:
الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير النظامية ،هي مصطلحات ترد على
ظاهرة تزايدت خطورتها بسبب آلاثار السلبية املترتبة عنها ،إذ بعدما كان الخطر يقتصر على اجتياز
ألافراد للحدود خلسة ،تحولت تدريجيا إلى عمل منظم تشرف عليه شبكات وتنظيمات مختلفة ،مما
حول القضية إلى جريمة عابرة للحدود.
ّ
إن حدة التحركات السكانية تحت طائلة العوملة والفوارق الاقتصادية بين الدول قد ولدت وحفزت
شبكات متخصصة في نقل البشر على الحدود طمعا في الربح املادي ،فلم يكن بإمكان املجتمع الدولي أن
يبقى مكتوف ألايدي تجاه تزايد نشاط هذه الشبكات ،و كان عليه خلق السبل الكفيلة ملنعها و
مواجهتها ،لهذا يتم البحث من خالل هذه الورقة عن إلاستراتيجيات الدولية لتفعيل التنسيق و التعاون
الدولي ملكافحة جريمة تهريب املهاجرين؟
وفقا لتقديرات منظمة ألامم املتحدة استنادا إلى البروتوكول امللحق باتفاقية ألامم املتحدة
ملكافحة الجريمة املنظمة الخاص بمكافحة تهريب املهاجرين الذي أعطى مفهوما للجريمة وسبل
معالجتها حيث جاء في املادة  " 8أ " من" يقصد بتعبير تهريب املهاجرين تدبير الدخول غير املشروع ألحد
ألاشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من املقيمين الدائمين فيها  ،وذلك من أجل
الحصول ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،على منفعة مالية أو منفعة مادية اخرى  .واستنادا إلى مادته
الثانية التي دعت الدول ألاطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون فيما بينها من أجل تحقيق غاية البروتوكول،
مع السهر على حماية حقوق املهاجرين املهربين ،سارعت الدول خاصة التي تعاني من الظاهرة إلى إبرام
اتفاقيات ثنائية أو متعددة واملصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات إلاقليمية والعاملية(املطلب ألاول).
لم تتوقف الجهود عند مجرد الاتفاق ،حيث تم تجسيدها على أرض الواقع من خالل إنشاء
أجهزة متخصصة ملعالجة الظاهرة (املطلب الثاني).
املطلب ألاول:
أثبتت إلاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول بصفة إنفرادية من أجل مكافحة الهجرة غير
الشرعية وجريمة تهريب املهاجرين فشلها وعدم نجاعتها ،مما استوجب ضرورة توحيد الجهود على
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الصعيد الدولي من أجل الحد منها ،وفي هذا إلاطار تم إبرام العديد من إلاتفاقيات دولية وإقليمية
وثنائية.
الفرع ألاول :إلاتفاقيات الدولية.
وضعت ألامم املتحدة مجموعة من إلاتفاقيات في إطار مكافحتها للجريمة املنظمة بمختلف
صورها.
من املؤكد أن عالقة وضع املهاجرين خاصة غير الشرعيين واحترام حقوق إلانسان هي عالقة
وطيدة ،مادمت الهجرة ظاهرة اجتماعية ذات بعد إنساني .لهذا كانت مسألة الحماية الدولية مطروحة
ً
على املجتمع الدولي الذي توصل إلى صياغة حلول قانونية لقضية املهاجرين أينما كانو ،معتبرا
حقوقهم مسألة إنسانية بالدرجة ألاولى ،وذلك بغرض رد الاعتبار لهذه الفئة املحرومة من التمتع بأهم
الحقوق إلانسانية .تجسد هذا املنحى في إبرام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
املهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ  18ديسمبر 1990تحت إشراف منظمة ألامم املتحدة ،والتي جاءت
كتتويج ملجهود فريق من الخبراء الدوليين دام طيلة اثني عشرة سنة(.)0
ً
تقر هذه الاتفاقية الدولية رسميا مسؤولية الدول املهاجر إليها عن احترام حقوق املهاجرين
وضمان حمايتهم ،وتنص على مجموعة من املعايير الدولية امللزمة لتناول معالجة املهاجرين الحائزين
ً
للوثائق الالزمة ،واملهاجرين غير الحائزين لها على حدا سواء ورعايتهم  .ويتمثل الهدف الرئيس ي لهذه
الاتفاقية في مكافحة عمليات استغالل وانتهاك حقوق إلانسان التي يتعرض لها املهاجرون ،والذين
يشكلون مجموعة سكانية بالغة العطب.
على الرغم من أهمية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال إال أن أثرها القانوني مازال
محدودا ،فبالرغم من إصدارها سنة  4991إال أنها لم تدخل حيز التنفيذ إال في سنة  ،2118حيث
قامت ما يقارب أربعين دولة غالبيتها من دول املنشأ باملصادقة عليها( )9في حين لم تصادق ولم توقع
عليها دول الاستقبال التي تستقطب أغلب العمال املهاجرين سواء بأوروبا أو أمريكيا الشمالية ،أو في
دول أخرى كاليابان واستراليا ودول الخليج مما يدل داللة قاطعة أن هذه الدول يتمحور اهتمامه حول
إنتاجية العمال املهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين بدل الاهتمام بحماية حقوقهم وحقوق أفراد
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أسرهم ،وهذا ما يفسر عدم التصديق ،انجر عن هذا الوضع خيبة أمل املجتمع الدولي واملدافعين عن
حقوق إلانسان في تحقيق معاملة أكثر إنسانية تجاه املهاجرين ،واملعرضين باستمرار ملختلف الانتهاكات
السالبة لحقوقهم من جراء القوانين واملمارسات التعسفية.
ً
ونظرا لتضييق الخناق على الحدود وفشل الهجرة غير الشرعية العفوية ،ظهر نوع جديد من
ألانماط إلاجرامية ينقل ألافراد ويجولوا بهم الحدود الدولية دون احترام إلاجراءات القانونية ،مما أدى
باملجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقية مكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية ( )3املوقعة في باليرم بإيطاليا
سنة  2111وإلحاقها ببرتوكول مكافحة تهريب املهاجرين( )4يتمثل الهدف ألاساس ي منه في املنع
والقضاء على هذه الجريمة مع الحرص على حماية حقوق املهاجرين املهربين( ،)2والذي يحمل في مواده
العديد من الضمانات للمهاجرين غير الشرعيين ،أهمها عدم تعرضهم للمالحقة الجنائية ألنهم هدفا
لسلوك التهريب.
كما قض ى البرتوكول الدولي على كل دولة طرف أن تتخذ بما يتسق مع التزاماتها بمقتض ى
القانون الدولي كل التدابير املناسبة ،بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء لصون وحماية حقوق
املهاجرين ،خاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال املعاملة أو
العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،وأن توفر املساعدة املناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو
سالمتهم للخطر بسبب تهريبهم ،وفي حالة احتجاز املهاجرين املهربين يتعين على كل دولة طرف أن تتقيد
بالتزاماتها الدولية بمقتض ى اتفاقية فينا للعالقات القنصلية القاضية باطالع الشخص املعني دون
إبطاء ألاحكام املتعلقة بإبالغ املوظفين القنصليين والاتصال بهم ،مع ضرورة موافقة كل دولة طرف
بتسيير وقبول دون إبطاء ال مسوغ له أو غير معقول إعادة املهاجرين املهربين متى كانوا من مواطنيها أو
يتمتعون بحق إلاقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادتهم(.)1
كما أكد البرتوكول على تقديم الرعاية الخاصة إذا اشتملت عمليات التهريب ألاطفال أو النساء
ومن واجب ألاطراف احترام هذه الشريحة ،وإتباع إجراءات تكفل لهما الحماية وألامن أهمها :إبعادهم
ً
فورا عن أي مصدر خطر ،عدم السماح لهم بمواصلة الاتصال بأي فرد من املشتبه فيهم ،عرضهم
على أحد املتخصصين الطبيين من أجل فحص حالتهم الصحية ،تزويدهم بمالبس إضافية ،التعامل
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معهم بعد ذلك على أيدي ضباط مدربين .وعندما يكون هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان
الشخص طفال أو إذا ما تعذر التحقق من سنه فإن أفضل املمارسات املتبعة هي افتراض أنه طفال.
يستند التعاون الذي ينادي به هذا البروتوكول إلى إبرام الدول ملجموعة من الاتفاقيات واملعاهدات
الثنائية و املتعددة ألاطراف أو إلاقليمية في مجال العدالة الجنائية واملسائل املتعلقة بتسليم املطلوبين و
املساعدات القانونية املتبادلة في املسائل الجنائية ،خاصة ما يتعلق بمبدأ عاملية الاختصاص الجنائي(.)1
الفرع الثاني :إلاتفاقيات إلاقليمية.
إنطالقا من حاجة الجماعة الدولية إلى تكثيف التعاون الدولي بعدما أثبتت الوسائل الفردية
للدول عدم نجاعتها في تحقيق غايتها املرجوة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ،حتمت الحاجة اللجوء
إلى التعاون في إلاطار إلاقليمي.
أوﻻ -على الصعيد ألاوروبي.
سعت الدول ألاوربية إلى تكتل أجزائها ،وتجميع قواها في شكل اتحاد يعبر عن قوة صلبة
ومتماسكة في جميع املجاالت السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،ومن أهم مظاهر ذلك نذكر:
 -4معاهدة شنغن( : )2أبرمت هذه املعاهدة في  41يونيو 4937م بين حكومات دول الاتحاد الاقتصادي
 ،Bénéluxوأملانيا الفيدرالية وفرنسا باإللغاء التدريجي ملراقبة الحدود املشتركة ،وفرض تأشيرات على
ألاجانب (خاصة العرب وألافارقة) من قبل جميع الدول ألاعضاء ،وهذا يعني أن هذه الدول قامت
بخطوة جدية في التعاون بينها ملراقبة فضاء شنغن ،أما تمكين ألاشخاص املرشحين للهجرة للحصول
على تأشيرة لدخول إقليم شنغن فإنه يعتمد على عناصر موضوعية.
 -2قمة تامبير  : 0222قرر فيها رؤساء دول الاتحادألاوربي تبني سياسة مشتركة للتعامل مع الهجرة من
أجل التحكم بتدفق الهجرة القائم على الحاجات الاقتصادية ،والتركيز على سياسات املراقبة ملستوى
التدفقات وسياسات إلادماج في الداخل ،مع إصدار تشريعات لتقييد وتقنين الهجرة واللجوء السياس ي
ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة املنظمة ضمن إستراتيجية ألامن ألاوربية الجديدة التي أصدرتها
املفوضية ألاوربية ،حيث سيتم إضافة هذه التشريعات لدعم سياسة الفيزا املشتركة ووثائق السفر
ألامنية إلدراكهم أن ظاهرة الهجرة تؤثر في التعايش املشترك وأمن دول ألاعضاء .
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 -8قمة سالونيكي :التي عقدت في  49يونيو 2118م جاء انعقاد هذه القمة في ظل التطورات السياسية
والاندماجية التي انخرط فيها الاتحاد ألاوربي ،بعد التصديق على الدستور املوحد وهياكل الاتحاد
الجديدة واستحقاقات التوسع املستقبلي شرق القارة ألاوربية ،حاولت هذه القمة وضع معايير موحدة
لدول الاتحاد من أجل التصدي للهجرة السرية وتضييق فرص الدخول إلى أوروبا إال وفق شروط
محددة .
 -1إصدار الكتاب ألاخضر حول الهجرة  :أصدر املجلس ألاوربي في  44جانفي  2117الكتاب ألاخضر
حول الهجرة الذي يعد من أخطر السياسات املعتمدة في مجال الهجرة الدولية عامة وهجرة جنوب
وشرق املتوسط بصفة خاصة ،لكونها تهدف في أساسها إلى تبني آلية انتقائية تفتح ألابواب أمام
املهارات وذوي العقول وتغلقها على غيرهم ،مما يدل على براغماتية وإستراتيجية السياسة ألاوربية
للهجرة في محاولتها الستنزاف الجنوب من كل موارده البشرية وإغراقه في التخلف والتبعية بحجة
الحفاظ على ألامن(. )2
 -7ميثاق الهجرة ألاوربي لسنة  :9112والذي صادق فيه الزعماء ألاوربيين دون تردد على القواعد
املنظمة للهجرة بهدف القضاء على الهجرة السرية للبلدان ألاوربية .وفي هذا املجال صرح الرئيس
الفرنس ي السابق " نيكوﻻ ساركوزي" خالل مؤتمر القمة ألاوربي املنعقد ببروكسل "إن أوربا لديها
اليوم سياسة حقيقية للهجرة ".ويتضمن امليثاق ألاوربي بشأن الهجرة واللجوء السياس ي مبادئ
توجيهية من خالل قوانين غير إلزامية للتحكم في الهجرة القانونية وخاصة الهجرة السرية من خالل
القواعد الواردة في امليثاق على ما يسمى البطاقة الزرقاء  ،وهي وثيقة تمنح لألجانب من ذوي املؤهالت
املهنية العالية والذين يأتون من دول خارج الاتحاد ألاوربي ألجل العمل حيث تمنحهم وعائالتهم حق
إلاقامة لفترات محددة في أراض ي الاتحاد ألاوربي( . )01وقد دعى املجلس ألاوروبي من خالل هذه الوثيقة
دول إلاتحاد إلى العمل على السيطرة على ظاهرة الهجرة بتوحيد السياسات املتعلقة بها ،والعمل على
حماية الحدود الخارجية لإلتحاد واعتماد سياسة موحدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وذلك بإرجاع
هؤالء املهاجرين إلى بلدانهم ألاصلية أو إلى بلدان العبور.
 -2برنامج ﻻهاي( :)00تبنى مجلس الاتحاد ألاوربي برنامج الهاي سنة 2004والذي يضع أهدافا لتقوية
الحرية وألامن ضمن الاتحاد ألاوربي خالل الفترة ما بين  2117ـ  ،2141وكانت أهدافه الرئيسية تقوية
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الحقوق ألاساسية كحرية التنقل ،وتطوير إدارة متكاملة للحدود الخارجية لالتحاد ألاوربي ،وفرض
إجراءات مشتركة وضمان إجراءات وقائية فعالة .
ثانيا -على الصعيد العربي.
فيما يتعلق بالهجرة فقد أظهرت جامعة الد ول العربية اهتماما في هذا ألامر وسعى إلى زيادة
التنسيق من خالل إدارة السياسات السكانية و الهجرة و مكافحة الهجرة السرية وفقا للمادة  48من
الاتفاقية العربية ملكافحة الجريمة املنظمة التي تنص:
تهريب املهاجرين
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي ،لتجريم ارتكاب ألافعال التالية
التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:
 -4تهريب املهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد ألاشخاص على نحو غير مشروع إلى دولة طرف اليعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من املقيمين فيها ،وذلك من أجل الحصول ،بصورة مباشرة أوغير
مباشرة ،على منفعة مالية.
إلى جانب ذلك ،أصدرت منظمة العمل العربية العديد من الاتفاقيات منها الاتفاقية املتعلقة بشأن
حرية تنقل وتناول ألايدي العاملة بين ألاقطار العربية ،أكدت من خاللها أولوية العمالة الوطنية ثم
العمالة العربية أخيرا تأتي العمالة ألاجنبية ،هذا من أجل تجانس القوانين املتعلقة بالعمل والضمان
الاجتماعي .كما أنشأت املرصد العربي للهجرة الذي يختص بنشر بيانات الهجرة العربية من خالل إقامة
قاعدة بيانات تغطي كافة البلدان العربية ملعرفة حجم و تيارات الهجرة (.)42
الفرع الثالث :إلاتفاقيات الثنائية.
تتم هذه الاتفاقات بين الدول التي تظهر فيها وتتعاظم مشاكل املهاجرين غير الشرعيين ،والهدف
منها إعادة توطين هذه الفئة ،وغالبا ما يصحب عملية إلاعادة هذه بعض املزايا للدولة املصدرة لهؤالء
املهاجرين.
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تعرضت اتفاقية الشراكة ألاورو_مغاربية إلى الهجرة غير القانونية في الجزء املتعلق بالشراكة في
املجاالت الاجتماعية و الثقافية وإلانسانية ،إذ اعترف بالدور املهم الذي تلعبه الهجرة في عالقاتهم مع
إلزامية تكثيف التعاون لتخفيف ضغوط الهجرة الخفية ،وبناء على هذا أصدرت املفوضية ألاوربية
نموذجا إلتفاقية إعادة القبول للمهاجرين غير القانونيين.
كما قامت دول من إلاتحاد ألاوروبي بإجراء اتفاقيات ثنائية مع دول من الشرق ألاوسط في مجال
تنظيم عملية الهجرة وانتقال املواطنين فيما بينها وأيضا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وعالج
آلاثار املترتبة عنها.
اتفاقية بين إيطاليا ومصر :تنص هذه إلاتفاقية على إعطاء فترة كافية للسلطات املصرية إلعادةتوطين مواطنيها مع تحميل الجانب إلايطالي لكافة تكاليف عملية إعادة التوطين ،وبموجبها قام الجانب
إلايطالي بتوفيق أوضاع الآلالف من املصريين املقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا عام  ،2112وأمنت
حصة سنزية من سوق العمل تبلغ  1111تأشيرة عمل دائمة وموسمية للعمالة املصرية( .)48
اتفاقية بين إيطاليا والجزائر :بموجبها تم ترحيل املهاجرين الجزائريين غير الشرعيين بعد التحقق منجنسيتهم ،وقد وصل عدد املرحلين إلى أكثر من نصف مليون شخص.
اتفاقية بين إيطاليا وليبيا :هي مذكرة تفاهم وقعت في  2118للحد من الهجرة غير الشرعية ،تضمنتتقديم معدات فنية وتجهيزات مراقبة ملساعدة الحكومة الليبية في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
الاتفاق املبرم بين الجزائر وإسبانيا في أفريل  :2112كان الدافع من وراء إبرامه وضع إطار جديد لتعميقالعالقات الثنائية خاصة التعاون من أجل مراقبة الهجرة غير الشرعية و الاستفحال دون تطويرها
باستخدام جميع الوسائل في إطار احترام القوانين الدولية  ،أما املغرب فتعد الاتفاقية التي أبرمتها مع
أسبانية من أنجح الاتفاقيات في مجال مكافحة الهجرة السرية()41

.

املطلب الثاني :إلاطار املؤسساتي ملكافحة جريمة تهريب املهاجرين
قصد تحقيق مكافحة فعالة ملختلف أنواع الجريمة املنظمة ،استوجب على املجتمع الدولي سواء
على املستوى إلاقليمي أو العالمي إنشاء و استحداث أجهزة متطورة مختصة في مكافحة إلاجرام الدولي
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بما فيه الجريمة املنظمة بشتى صورها ،والتي من بينها جريمة تهريب املهاجرين ،ذلك بالتعاون بين
مختلف آلاليات الدولية وإلاقليمية بالتنسيق مع ألاجهزة ألامنية للدول.
الفرع ألاول :ألاجهزة الدولية ملكافحة تهريب املهاجرين.
أوﻻ-املنظمة الدولية للهجرة:
من أهم نشاطاتها نقل املهاجرين وتنظيم سفرهم في أحسن الظروف ألامنية ،فهي تقدم
مساعداتها للمهاجرين في الحاالت الطارئة التي تتطلب ترحيل في حالة عودتهم إلاجبارية .وقد وضعت
برامج موجهة للدول إلافريقية تهدف إلى تسهيل عودة املهاجرين ذوي الكفاءات إلى بلدانهم ألاصلية،
تدعيم العودة الطوعية للمهاجرين خاصة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم واملهاجرين غير
الشرعيين وتعيدهم إلى بلدانهم ألاصلية ،وهذا لتجنب التطبيقات القمعية واملتعلقة باحتجاز املهاجرين
والطرد الجماعي الذي تقوم به بعض البلدان وعادة ما تكون تلك املمارسات منتهكة لحقوق إلانسان.
تسعى املنظمة إلى محاولة وضع حد لهذه الظاهرة من خالل إجراء دراسات وتقارير ومؤتمرات
وندوات التي تعقدها بهدف الوصول إلى حل املشكلة .كما أنها تقدم املساعدات ألجهزة الدول املكلفة
واملتخصصة في مواجهة تهريب املهاجرين( .)47
وقد وضعت املنظمة عدة استنتاجات فيما يتعلق بموضوع الهجرة:
ضرورة وضع سياسات وطنية واضحة في مجال الهجرة تحتوي على إجراءات لتسيير الهجرة القانونيةأو هجرة العمل خاصة مع العوملة.
إن تجربة البلدان املتطورة في مجال مراقبة الحدود والحد من الهجرة بوسائل قمعية أكدت عدمفعاليتها في حل مشكل الهجرة وأنه ينبغي فتح املجال أمام الهجرة املنظمة والقانونية وتسييرها بشكل
منهجي لتحل محل الهجرة غير القانونية وتحد من آلاثار املضرة املترتبة عن هذا النوع من الهجرات.
تكثيف الجهود في مجال البحث ووضع برامج تساعد على مكافحة تهريب املهاجرين وإرفاقهابالدعايات إلاعالمية.
ثانيا -اللجنة العاملية للهجرة الدولية
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أنشئت اللجنة العاملية للهجرة الدولية بقرار من ألامين العام لألمم املتحدة في أواخر عام ، 2118
تضم  49خبير متخصص في شؤون الهجرة بقصد جمع املناقشات الدولية املتناثرة حول الهجرة  ،أسند
إليها عدة مهام منها:
السعي السعي إلى تنظيم حوار حول الهجرة يجمع الحكومات و املنظمات الدولية و كل ألاطراف املهتمةبموضوع الهجرة.
 أدراسة أوجه النقص في املناهج املعالجة للهجرة الحالية. تقديم إرشادات و توصيات للمجتمع الدولي من أجل تعزيز التعاون إلاقليمي والعالمي في مجال الهجرة.بناء على هذا أصدرت تقريرها في  5أكتوبر  2117يتضمن استنتاجات و تحليالت ،جاء فيه إلى أن
الجتمع الدولي عجز عن إدراك إلامكانيات الكامنة في الهجرة الدولية ألنه لم يرتفع إلى مستوى التحديات
التي تمثلها ،فنادت اللجنة إلى تكثيف املزيد من الجهود والتعاون بتوحيد سياسة الهجرة على املستوى
الوطني وإلاقليمي الدولي ،فاقترحت اللجنة إطار شامل للعمل الدولي أسس على ستة مبادئ (  )42تتمثل:
باستطاعة ألافراد الهجرة طواعية و ليس بسبب الحاجة و أن يتم ذلك بأسلوب آمن وقانوني حيث يوجدتقدير وحاجة إلى مهاراتهم
يجب الاعتراف بدور املهاجرين في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وخفض مستوى الفقر كما يجب
أن تصبح الهجرة جزء ال يتجزأ من إستراتيجيات التنمية الدولية.
الاعتراف بحق الدول في أن تقرر من تسمح له بدخول أراضيها فإنه يجب عليها التعاون فيما بينهما فيمحاولة للحد من الهجرة غير القانونية ،و عليها في الوقت ذاته أن تحترم حقوق املهاجرين و الالجئين
احتراما كامال و السماح بدخول املهاجرين الذين يعودون إلى أوطانهم.
يجب العمل على دمج املهاجرين القانونيين الذين أمضوا فترة طويلة دمجا فعال في املجتمعات التياستوطنوا فيها وتقوية التنوع و التماسك الاجتماعي.
يجب أن يعرف املهاجرون حقوقهم وعليهم احترام التزاماتهم القانونية ،كما يجب تنفيذ حقوق إلانسانللمهاجرين الدوليين بصورة أكثر فعالية ،لتحسين مستوى الحماية العاملية املتاحة للمهاجرين.
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يجب تعزيز سياسات الهجرة بما يجعلها أكثر اتساقا وكذا تعزيز إلامكانيات على املستوى الوطني منخالل توثيق التعاون على املستوى إلاقليمي وتنظيم حوار ومشاورات أكثر فعالية بين الحكومات و
املنظمات الدولية(.)41
ثالثا-املجموعة العاملية للهجرة:
أنشئت هذه املجموعة في أفريل  ،2118وهي مجموعة دولية للهجرة من أجل التنسيق بين
املنظمات الدولية ،تعمل على التنسيق بين ألاعمال التي يقوم بها أعضاؤها في مجاالت الهجرة من أجل
توحيد الرؤى واملقاربات ،وتسمى أيضا مجموعة جنيف للهجرة .تجمع أكثر من  41وكالة دولية من بينها
 42تابعة ملنظمة ألامم املتحدة( .)43وتهتم باالحترام الكامل لحقوق إلانسان واملبادئ القانونية الدولية،
وأعطت أهمية خاصة ملشكل الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق املهاجرين غير الشرعيين .وقد نددت
بالتجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها هؤالء املهاجرين وخاصة ألاطفال ،لذلك دعت
املجموعة الدول إلى تفحص حالة املهاجرين غير الشرعيين والتأكد من عدم تجاوز الاتفاقيات الدولية
وإلاقليمية املتعلقة بحقوق إلانسان.
الفرع الثاني :ألاجهزة إلاقليمية ملكافحة تهريب املهاجرين.
لم ينجو أي إقليم من أقاليم العالم من تفش ي و انتشار الهجرة السرية ،خاصة بعد امتهانها من
طرف مهربين أصبحوا ينافسون تجار البشر و املخدرات من حيث العائدات املادية ،و تعد أوربا أكبر
ضحية من ضحايا تهريب البشر باعتبارها حلم ومقصد للعديد من املهاجرين ،لذا استوجب عليها وضع
تدابير صارمة وأجهزة خاصة بحماية حدودها .وللنظام العربي أيضا دور في هذا املجال.
أوﻻ-ألاجهزة ألاوروبية.
-0مجلس أوروبا:
نشاطات املجلس املتعلقة بموضوع الهجرات هي تحت إشراف وإعداد "لجنة الهجرات والالجئين
والديمغرافيا" .وقد نشر املجلس عدة تقارير تتعلق بالهجرة ،واهتم في السنوات ألاخيرة بمشكلة الهجرة
غير الشرعية ،كما يعمل على حماية املهاجرين باعتماده التوصيات وملبادئ مهمة وبمساهمته في تسهيل
املصادقة على الاتفاقيات.
مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

187

وقد اقترح املجلس على الحكومات ألاوروبية استراتيجية شاملة تطبق على املدى البعيد لحل
املشاكل املتعلقة بمجاالت الهجرة والتي تمس كل من حق اللجوء ،الهجرة غير الشرعية وعودة
املهاجرين ،كما ينبغي أن تكون السياسات املتعلقة بالهجرة شفافة ومتناسقة.
وقد أنشأ املجلس الوكالة ألاوربية إلدارة الحدود – FRONTEXبموجب التعليمة  2111 -2111في
 22أكتوبر 2111وتعتبر مدينة فرسوفياأللبانية مقر لها ،و يتمثل دور هذه املنظمة في تنسيق التعاون
العملياتي بين دول إلاتحاد حول ألامن و حماية الحدود الخارجية ،و كذلك متابعة البحث و التطوير
حول مادة ألامن الحدودي من خالل تكثيف التدريبات لحراس الحدود للدول ألاطراف ،إضافة إلى تحليل
جل املخاطر التي تهدد بها هذه الدول ،لتقدم في نفس الوقت املساعدات التقنية الازمة واملعلومات
املتوفرة واملتحقل عليها من من البحوث التي أجرتها(.)49
وتعمل الوكالة جاهدة للحد من الهجرة غير الشرعية بمكافحة ومتابعة شبكات التعريب في
إلاتحاد ألاوروبي وفضاء شنغن ،ومن أجل إنجاح عملياتهم تم رفع ميزانيتها.
-9إلاتحاد ألاوروبي:
أعطى أهمية كبيرة ملوضوع الهجرة واللجوء خاصة منذ اعتماد اتفاق أمستردام الذي دخل حيز
النفاذ عام .4999
تعتبر مشاريع إلاتحاد ألاوروبي وبرامجه التشريعية نموذجا منفردا ملواجهة تدفقات الهجرة خاصة
منها الهجرة غير الشرعية ،وفي هذا إلاطار ركز إلاتحاد على ضرورة تبني مقاربة جهوية شاملة لتحسين
تسيير الهجرات في إطارها تقوم الدول بتحديد بوضوح شروط دخول وإقامة ألاجانب في إلاتحاد وتبيان
حقوقهم وواجباتهم مع وضع تحت تصرفهم إمكانية إلاطالع على هذه املعلومات ،كما ينبغي على الدول
أن تضع ميكانيزمات تضمن من خاللها التطبيق العادل لهذه املقاربة.
ولتحقيق عزل كامل بين ضفتي البحر ألابيض املتوسط ،سعى الاتحاد ألاوروبي إلى عقد لقاءات
واتفاقيات ثنائية بينه وبين كل دولة من الدول املغاربية ،ومحاولة التأثير في سياساتها الداخلية
بتضييق الخناق على املهاجرين غير الشرعيين ،وذلك بتأمين حدودها إلاقليمية وسن تشريعات ردعية،
ومن أهم مظاهر هذه السياسة نجد الاتفاقية املبرمة بين تونس والاتحاد ألاوروبي والتي تطرقت إلى
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العديد من املسائل أهمها معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،وضمان عودة املهاجرين املتواجدين
بصورة غير قانونية على ألاراض ي ألاوروبية ،وباحترام حقوقهم إلانسانية والتعاون للتخفيف من هذه
الظاهرة(. )91
وفي ذات املسار ،أبرم الاتحاد ألاوربي اتفاقية مع املغرب عالجت مسألة الهجرة غير الشرعية في
القسم الخاص بالشراكة الاجتماعية والثقافية في املادة  29فقرة ( 8أ -ب-ج) التي تتحدث عن الحوار
من أجل ظروف العمال املهاجرين ،واملشاكل املتعلقة بهم وألاشخاص املوجودين بصفة غير قانونية
وضمان عودتهم ،والفقرة ألاولى من املادة  14التي حثت على ضرورة التعاون من أجل تخفيف جحافل
املهاجرين غير الشرعيين القادمين من املغرب نحو دول الاتحاد ألاوروبي .
-3منظمة الشرطة ألاوربية والتي تعود فكرة إنشاءها إلى املستشار ألاملاني  Helmut Kohlبمناسبة
قمة لوكسمبورغ في  29يونيو  ،4994وذلك على منوال النموذج الفدرالي ألاملاني ملكافحة إلاجرام
املنظم ،ونجحت هذه الفكرة وتم التصديق عليها بمقتض ى املادة ألاولى  kمن اتفاقية ما سترخت
 .Maastichtوفي  1فبراير  4992حددت لها مهمة خلق نظام لتبادل املعلومات على مستوى الاتحاد
ألاوربي من أجل مناهضة إلارهاب والاتجار غير املشروع باملخدرات  ،وأي شكل من أشكال إلاجرام
الدولي الجسيم  .ومن أهم ألاعمال التي قامت بها املنظمة التصدي لشبكة التهريب الناشطة في
الفتينام  ،العراق ،أفغانستان ،إيران ،آسيا الجنوبية ،وشمال إفريقيا ،وأصبحت مهتمة أيضا منذ
سنة 2141بحاالت الزواج الذي يتم بغرض الحصول على الوثائق .كما حثت على ضرورة ضبط
املستفيدين من املهاجرين غير الشرعيين  ،والذين يبذلون قصارى جهودهم لتوفير املأوى لهم
واستغاللهم بأبخس ألاسعار للقيام باألعمال التي يطلق عليها  ( D8قاسية ،خطيرة ،قذرة)(.)90
-4النظام ألاوربي ملراقبة الحدود  :أسس هذا ألاخير سنة  2148في دول أعضاء الاتحاد ألاوربي
ً
ً
الواقعة على حدود الاتحاد ألاوربي املطلة بحريا من الناحية الجنوبية ،وبرا من الناحية الشرقية
(اسبانيا ،استونيا ،ايطاليا ،البرتغال ،بلغاريا ،بولندا ،رومانيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،فرنسا ،فلندا،
قبرص ،كرواتيا ،التفيا ،ليتوانيا ،مالطة ،هنغاريا ،اليونان ،النرويج) ،أما في باقي الدول ألاعضاء التي لها
حدود خارجية برية وبحرية (أملانيا بلجيكيا ،السويد ،هولندا) ،وطبق النظام في ديسمبر  .2141ويهدف
هذا النظام إلى تخفيض عدد املهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون أراض ي الاتحاد ألاوربي خلسة،
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وتخفيض عدد الوفيات بين املهاجرين غير النظاميين عن طريق إنقاذ عدد أكبر من املعرضين للغرق في
البحر وزيادة تدابير ألامن الداخلي في الاتحاد ألاوربي إجماال عن طريق إلاسهام في منع الجرائم العابرة
للحدود  ،كما يتيح للسلطات الوطنية املسؤولة عن مراقبة الحدود تبادل املعلومات العملية والتعاون
فيما بينها(.)99
ثانيا :مظاهر التعاون العربي في التخفيف من وطأة الهجرة غير الشرعية
إن ملف الهجرة غير الشرعية على الرغم من ثقله بالنظر لآلثار السلبية املترتبة عن الهجرة
السرية( ، )93إال أنه لم يلقى ذات الاهتمام مقارنة بالدول ألاوروبية ،وما يسجل من جهود عربية في
محاربة الهجرة غير الشرعية نذكر اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد املغرب العربي في  24أفريل 2148
بالرباط بمشاركة كافة الوزراء وبحضور ألامين العام لالتحاد املغربي وتناول العديد من املحاور ،نذكر
منها:
 مجابهة شبكات الاتجار بالبشر والحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين دون املساس بكرامتهم فيإطار مغاربي تنموي ومتوازي .
 تكثيف الجهود في إطار املسؤولية املشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجاربالبشر وذلك بالتعاون مع الشركاء ألاوروبيين واملنظمات الدولية املعنية من أجل ضمان معالجة أفضل
لتدفق املهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد املغربي التي تحولت إلى بلدان استقرار مع ما يترتب عن
ذلك من أعباء مادية ومعنوية بالنسبة لها وما يحمله من مخاطر ترتبط بانتشار الجريمة املنظمة.
ُ
ُ
 العمل على بلورة إستراتيجية مغربية في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تعزز و تكملالجهود إلاقليمية والدولية في هذا املجال(.)21
إلى جانب دور الوزراء العرب ،تعمل بعض املنظمات العربية على مجابهة تهريب املهاجرين من
خلل تنظيم عملية الهجرة.
أوﻻ-منظمة العمل العربية :أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية في هذا الصدد
العديد من اتفاقيات العمل العربية التي يذكر منها خاصة الاتفاقية الصادرة في شأن حرية تنقل وتناول
ألايدي العاملة بين ألاقطار العربية ،وتطبيق ما تم الاتفاق عليه خالل مؤتمرات العمل العربي من أن
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تكون ألاولوية للعمالة الوطنية تليها العربية ثم ألاجنبية في أضيق الحدود ،وفي املهن والتخصصات التي
ال يمكن توافرها من العمالة العربية.
ثانيا-املرصد العربي الهجرة أنش ئ سنة  2113بهدف وضع قاعدة بيانات تغطي البلدان العربية
وتيارات الهجرة العربية تشمل البيانات إلاحصائية للهجرة وتوزيعاتها والتشريعات التي تحكم الهجرة
وإلاجراءات التي تنظمها في بلدان إلارسال والاستقبال .والتواصل بين املعنيين بالهجرة والتشاور مع
جمعيات املهاجرين في بلدان الاستقبال(.)27
الخاتمة:
أصبح العالم اليوم يتخبط أمام ظاهرة خطيرة متفشية بشكل واسع و بمختلف أنماطها املتمثلة في
الجريمة املنظمة ،التي تشكل تهديدا متزايدا لألمن العالمي للدول ،و زعزعة العالقات الدولية ،و بكون
جريمة تهريب املهاجرين صورة من صور الجريمة املنظمة عبر الوطنية ،تحتل املرتبة الثالثة في سلم
الجرائم الدولية من حيث عائداتها املالية بعد املخدرات وألاسلحة ،فإنها تنتج نفس ألاثار و تؤدي إلى
نفس العواقب .ألامر الذي يتطلب تكثيف الجهود بين الدول املرسلة و العابرة و املستقبلة للمهاجرين
غير الشرعيين علما أن الحلول الجزئية غير فعالة ،و أن املعالجة ألامنية لم تعد وحدها كافية نظرا
ملحدوديتها إذ أصبحت تستغل من طرف شبكات التهريب في ارتكاب جرائم في أقاليم الدول التي تعاني
قصورا تشريعيا في مكافحتها وفسادا إداريا.
و من خالل ما تقدم يمكن تقديم التوصيات التالية:
قيام الدول املرسلة للمهاجرين بتحقيق التنمية الاقتصادية وترشيد نظم الحكم فيها وتطوير نظمهاالتعليمية لرفع مستوى كفاءة شبابها.
تعزيز التعاون الدولي بين الدول املتقدمة والنامية من خالل تقديم املساعدات وإنشاء استثماراتلخلق مناصب شغل في الدول النامية من أجل تثبيت الشباب في دولهم ،ومن ثم التقليل من عمليات
الهجرة بقطع أسبابها.
رغم أن الهجرة السرية تنش ئ مركز غير قانوني للمهاجر إال أنه يبقى إنسان ،لذلك يجب على الدول أنتعترف –عن طريق املعاهدات الدولية -بالحد ألادنى من حقوق إلانسان لهذه الفئة.
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الهوامش:
 -4حمد البزاز  ،الحماية الدولية للمهاجرين حالة املهاجرين املغربيين في أوربا،مداخلة مقدمة إلى
الندوة الدولية حول الهجرة املغربية الرهانات آلانية واملنازعات ،مركز الدارسات وألابحاث حول حركات
الهجرة املغربية 25-24 ،نوفمبر ،2005وجدة ،ص .15
 -2وهي " املغرب ،الجزائر ،ليبيا موريتانيا مصر ،سوريا ،سيشل ،كولومبيا ،الفلبين ،أوغندا ،سيرالنكا،
السنغال ،البوسنة ،الهرسك ،الرأس ألاخضر ،أذربيجان ،املكسيك ،غانا ،غينيا ،بوليفيا ،أورغواي،
بيليز ،ألاكوادور ،السلفادور ،غواتيماال ،مالي ،البيرو ،اللبيوتو ،بوركينافاسو ،الشيلي ،الهوندروس،
كيزغيزتان ،طاجاكستان ،تيمور الشرقية ،تركيا ،ألورغواي".
-8تحتوي هذه إلاتفاقية على  14مادة وثالث بروتوكوالت إضافية وصادقت عليها  471دولة من بينها
الجزائر في  17فيفري .2112
 -1تم التوقيع والتصديق على البروتوكول إلاضافي الخاص بمكافحة تهريب املهاجرين عبر البر والبحر
والجو بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة في الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ  41نوفمبر
 ،2111و يحتوي على  27مادة وصادقت عليه  422دولة من بينها الجزائر بموجب املرسوم 143/18
الصادر في .2118
-7املادة الثانية من بروتكول مكافحة تهريب املهاجرين.
 -2املادة  18من برتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو املكمل التفاقية ألامم
املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية.
 -1أعمال مؤتمر ألاطراف في اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية  ،وثيقة ألامم
املتحدة CTOC/COP/WG.7/2012/02 -بعنوان "التحديات و املمارسات الجيدة في مجال تهريب
املهاجرين والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائيا "ص. 2
 -3محمد رضا التميمي ،الهجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية ،مجلة
دفاتر السياسة والقانون ،العدد الرابع ،2001،ص .228
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 -9أحمد طع ـيـبة .مليكة حجاج ،الهجرة غير الشرعية بين إستراتيجيات املواجهة وآليات الحماية ،مجلة
دفاتر السياسة والقانون ،جامعة ورقلة ،عدد  ،47جوان  /2142الجزائر.
-41نفس املرجع السابق.
-44أحمد طعيبة و مليكة حجاج ،نفس املرجع السابق ،ص .29
 -42عزت حمد الشيشيني ،املعاهدات و الصكوك و املواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير
الشرعية  ،جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية ،الطبعة ألاولى ،الرياض ،2141 ،ص8.
-48نفس املرجع ،ص .471
-41نفس املرجع السابق ،ص ص .477-471
 -47عبد املالك صايش ،مكافحة تهريب املهاجرين السريين ،أطروحة دكتوراه في العلوم ،تخصص
قانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،فيفري  ،2114ص .813
 -42حمدي شعبان ،الهجرة غير املشروعة) الضرورة و الحاجة(  ،مركز إلاعالم ألامني ،جمهورية مصر
العربية -،ص ص .43-41
 -41تتمثل الوكاالت في :منظمة العمل الدولية ،قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ملنظمة ألامم
املتحدة ،اليونسكو ،صندوق ألامم املتحدة لإلسكان ،املحافظة الساميو لحقوق إلانسان ،املحافظة
السامية لالجئين ،البنك الدولي ،مكتب ألامم املتحدة للوقاية من املخدرات والجريمة ،معهد ألامم
املتحدة للتكوين والبحث ومنظمة ألامم املتحدة للطفولة.
 -43عبد املالك صايش ،مرجع سابق ،ص .292
 -49ماهر عبد مواله ،التشريع ألاوربي إزاء الهجرة السرية املغاربية ،آليات الردع والتحفيز ،مجلة
املستقبل العربي ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،2142 ،893ص .74
-21عبد املالك صايش ،مرجع سابق ،ص .892
-24نفس املرجع.
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 -22مؤتمر ألاطراف في اتفاقية ألامم ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية ،الفريق العامل املعني
بتهريب املهاجرين ،املمارسات الجيدة في مجال إنشاء مراكز مشتركة بين عدة وكاالت ،البند  8من
جدول ألاعمال املؤقتة ،فيينا 48-44 ،نوفمبر  ، 2148ص  .2نقال عن أحمد طعيبة و مليكة حجاج،
نفس املرجع السابق ،ص .81
 -28أحمد طعيبة و مليكة حجاج ،نفس املرجع السابق ،ص .88
 -21نفس املرجع السابق ،ص .81
 -27عزت حمد الشيشيني ،مرجع سابق.
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الوظيفة الرقابية للبرملان املغربي على أعمال الحكومة في ظل دستور9100
The monitoring function of the Moroccan parliament on the work of the government
under the 2011constitution
رشيد املدراس ي طالب باحث بسلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية
كلية الحقوق :املحمدية جامعة الحسن الثاني -الدارالبيضاء

ملخص:
يمكن القول :إن دستور  ،2144جاء بجملة من آلاليات التي تمكن البرملان من أن يمارس وظيفته
الرقابية على أعمال الحكومة بشكل فعال.
هذه آلاليات تتوزع بين وسائل محدودة ألاثر كاألسئلة بشقيها(الشفوية والكتابية( ،وتشكيل لجان
تقص ي الحقائق ،باإلضافة إلى وسيلة أخرى تخص مجلس املستشارين فقط وهي:ملتمس مساءلة
الحكومة.
أما النوع الثاني من آلاليات ،فيتعلق بتلك التي تؤدي إلى تحريك املسؤولية السياسية للحكومة.
ونقصد هنا :ملتمس الرقابة ومسألة الثقة ،مع حصر هاتين الوسيلتين على مجلس النواب فقط باعتباره
منتخبا باالقتراع العام املباشر.
وإذا كانت هذه الوسائل الرقابية موجودة في دستور  ،4992فإن دستور  2144خفف من شروط
اللجوء إليها ،كتخفيض النصاب لطلب تشكيل لجنة تقص ي الحقائق من قبل أعضاء مجلس النواب أو
مجلس املستشارين من ألاغلبية املطلقة إلى الثلث فقط.
كما استحدث وسيلة رقابية ذات بعد تقييمي ،ويتعلق ألامر بوظيفة تقييم السياسات العمومية.
وتتم ممارستها عبر تخصيص جلسة سنوية من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

الكلمات املفتاحية:
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. املسؤولية السياسية-  الوظيفة الرقابية للبرملان-البرملان – الحكومة

Abstract :
It can be said that the constitution of 2011came with a set of mechanisms that enable
parliament to exercise its over night function effectively on the government.
These mechanisms are divided between means of limited impact such as oral and written
questions and the formation committees to investigate the truth , in addition to other means
of only the house of counselors which is : requesting the accountability of the government.
The second type of mechanisms is related to the mechanisms which lead to the political
responsibility of the government, we mean here the censor and the question of trust with the
restriction of these two means to the house of representatives only as a member by general
suffrage.
And if such supervisory means existed in the 1996 constitution, the 2011 constitution has
relaxed the terms of resorting to them, such as reducing the quorum to request the formation
of the committee of truth investigation by members of the house of Representatives or the
council of Advisers from the absolute majority to only one third.
It also developed a supervisory means whit an evaluating end this is about the function of the
evaluation of public policies and it is parctised through customizing an annual session by
Parliament to discuss public policies and evalate them.

Key words:
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مقدمة:
تعد الرقابة البرملانية الركيزة ألاساسية للديمقراطية التمثيلية:ألن من شأنها أن تضمن التوازن بين
الجهازين التشريعي والتنفيذي،الش يء الذي يجعل هذا ألاخير مسؤوال عن أعماله،وحريصا على خدمة
الصالح العام.
ويشير مفهوم الرقابة البرملانية إلى إلاجراءات التي يستخدمها البرملان في وجه الحكومة ليحاسبها
على ألاعمال التي تعهدت بتنفيذها. 333وهذه الرقابة تنصب أساسا على تقويم مسلكيات السياسات
الحكومية ،عبر إخضاعها لجملة من آلاليات التي تندرج ضمن قسمين :أولهما :آليات ال تقترن بإثارة
مسؤولية الحكومة السياسية (املطلب ألاول) ،وثانيهما :آليات تقترن بإثارة مسؤولية الحكومة السياسية
(املطلب الثاني)،كما سنقف في (مطلب ثالث) عند آلية أخرى تعزز بهما الدور الرقابي للبرملان واملتعلقة
بوظيفة تقييم السياسات العمومية.
وتتميز هذه إلاجراءات وآلاليات على مستوى التجربة الدستورية املغربية ،بعقلنتها للحد من
فعاليتها :لذا سأقف عند مظاهرها ،وبحث تطورها على مستوى الوثيقة الدستورية لسنة  .2144محاوال
إلاجابة عن إلاشكالية التالية:
ما هي عناصر الثبات والتحول التي عرفتها آليات الرقابة البرملانية في ظل دستور9100؟

املطلب ألاول:
وسائل الرقابة غير املثيرة للمسؤولية السياسية
تتعدد وسائل هذا النوع من الرقابة ،وسنتعرض لتلك التي تبنتها الوثيقة الدستورية املغربية
واملتجلية أساسا في:
الفقرة ألاولى :تكريس السؤال كآلية للمراقبة املنبرية:

 - 333سمير الشحواطي"،املؤسسات الدستورية والتنمية السياسية يف املغرب:نموذج املؤسسة البرملانية ىلع ضوء التعديل
الدستوري" مجلة أنفاس حقوقية /ع/8.يوليوز ،0200ص .85
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منح الفصل 411من الدستور للبرملانيين حق مساءلة الحكومة :إذ تنص الفقرة  4منه على أن:

ُ
"تخصص باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة أعضاء مجلس ي البرملان وأجوبة الحكومة".بغية
الاستطالع والاستعالم حول مختلف مناحي السياسة العامة التي يكون الوزراء ملزمين بتقديم كل
البيانات حول الاستفسارات التي يطرحها ممثلو ألامة وتستأثر اهتمام الرأي العام.334
وقد حدد النظام الداخلي ملجلس النواب 335أربعة أصناف من ألاسئلة ،ويتعلق ألامر باألسئلة
ألاسبوعية العادية ،وآلانية والتي تتلوها مناقشة .ثم ألاسئلة الكتابية.
وقد تمت إضافة صنف خامس ،بموجب الفقرة ألاخيرة من الفصل 411من دستور ،2144هو
ألاسئلة الشفوية الشهرية املوجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة .وهكذا ،نصت املادة 431
من النظام ال داخلي ملجلس النواب على أن" :لكل نائبة أو نائب الحق في توجيه أسئلة كتابية أو شفهية
إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة وإلى الوزراء حول السياسات الخاصة القطاعية للحكومة".
إذا كان الدستور املغربي في جميع محطاته قد أقر آلية ألاسئلة ،إال أن املدة التي تتقيد بها الحكومة
لإلجابة عنها لم تحدد دستوريا إال مع نص 4992من خالل الفصل 77منه ،والتي حددت في  21يوما
املوالية لطرح السؤال ،وهو ما كرسه دستور .3362144
وهذا التحديد من شأنه جعل ألاسئلة الشفهية أكثر حيوية ،كما يؤدي إلى الحد من ظاهرة تقادم
إلاجابات أو عدم إلاجابة عن بعضها.
أما ألاجوبة على ألاسئلة املتعلقة بالسياسية العامة .فتقدم من قبل رئيس الحكومة ،وتخصص
لهذه ألاسئلة جلسة واحدة كل شهر ،وتقدم ألاجوبة عنها أمام املجلس الذي يعنيه ألامر خالل الثالثين
يوما املوالية إلحالة ألاسئلة على رئيس الحكومة .337ويخصص لجلسة ألاسئلة املتعلقة بالسياسة العامة
غالف زمني يتراوح بين ساعة وساعتين ،يوزع على الشكل التالي:
 الثلث للحكومة. -الثلث للمعارضة البرملانية.

 - 334الحاج قاسم محمد" ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية-املفاهيم األساسية والنظم السياسية" ،ص .000
 - 335أنظر الباب الخامس من النظام الداخلي ملجلس النواب.
 - 8بموجب الفصل  022الفقرة  0منه" :تُدلي الحكومة بجوابها خالل العشرين يوما املوالية إلحالة السؤال إليها".
 - 337الفصل ( 022الفقرة  )2من دستور .0200
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 الثلث لألغلبية البرملانية.يتبين مما سبق ،أنه بإمكان أعضاء مجلس ي البرملان توجيه أسئلة قطاعية إلى الوزير املعني في أي
موضوع يدخل في اختصاصه،أو إلى رئيس الحكومة إذا تعلق ألامر بالسياسة

العامة338.

واملالحظ من املمارسة أن هذه آلالية شكلت الوسيلة الرقابية ألاكثر استعماال ،لكنها أثبتت عدم
قدرتها على أداء الوظيفة الرقابية وخلق التفاعل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي؛ إذ يطغى عليها
الطابع املحلي الضيق؛ لتتحول من أداة للمراقبة إلى آلية للتواصل مع الدائرة الانتخابية ،ومن جلساتها
إلى نوع من الفرجة السياسية ،في ظل تمثل النواب لوظيفة الجهاز التشريعي القائمة على سياسة الفضح،
وهو ما يفسر سلوك التهافت على ألاسئلة املنقولة إعالميا.

الفقرة الثانية :تشكيل لجان لتقص ي الحقائق.
يتفق الفقهاء على أن التحقيق البرملاني تباشره لجنة من لجان املجلس التشريعي .وتأخذ الرقابة
البرملانية هنا مظهرا جماعيا أكثر عمقا من الاستجواب الذي قد يمتد يوما أو يومين ،جلسة أو جلستين،
بينما التحقيق قد يمتد أكثر من شهر أو شهرين .بل قد تصل هذه الفترة إلى ستة شهور في بعض
البلدان.339
ويقصد بالتحقيق البرملاني حسب " :P. Eugéneتلك التحريات التي يلجأ إليها البرملان بواسطة
أعضائه املختارين من قبله ملدة محددة وهذه التحقيقات يمكن إثارتها حول كل املسائل والقضايا التي
تهم البلد".340
ويعرف  armitz Robertإجراء التحقيق بأنه طريقة من طرق التحري التي تنظمها السلطة
التشريعية من أجل الرقابة على الحكومة.341

 - 338احمد حضراني"،األنظمة الدستورية املقارنة :مقاربة للتجارب الدولية واملغرب" الطبعة األولى /0207ص052.
 - 339عبد الكريم الحديكي" ،التأثير املتبادل بين الحكومة والبرملان يف النظام الدستوري املغربي" ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف
الحقوق ،جامعة محمد الخامس أكدال كلية الحقوق الرباط ،السنة الجامعية  ،0222/0220ص.029 .
340

- P. Eugéne: “Traité de droit politique électoral et parlementaire », 6ème édition, libraire imprimerie Réunies,
Paris, 1902, p 678.
وردت يف أطروحة عبد الكريم احديكي ،مرجع سابق ،ص .002
 -341عبد الكريم احديكي " ،التأثير املتبادل ".........م .س ،ص .002
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وحسب  André Hauriouتعتبر لجان التحقيق بأنها لجان تشكل من أجل إلقاء الضوء على بعض
ألاعمال املعينة.342
ويبقى التعريف الذي قدمه مصطفى قلوش للتحقيق البرملاني ألاعم معتبرا أنه "حق هذا ألاخير(أي
:البرملان( في تقص ي الحقائق عن وضع معين في أجهزة الدولة من أجل الكشف عن مخالفة أو مخالفات
سياسية وإدارية عن طريق لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضائه ،تقوم بمهمة التقص ي والبحث وتقدم
اقتراحات تعرضها على البرملان في شكل تقرير".
وعلى مستوى التشريع املقارن ،نص ألامر التنظيمي الفرنس ي الصادر سنة  4973على ما يلي":تحدث
لجان تقص ي الحقائق من أجل تجميع عناصر املعلومات حول وقائع معينة ووضع خالصاتها على املجلس
الذي شكلها".343
كما أن التحقيق البرملاني يعتبر وسيلة لرقابة البرملان على الحكومة تمارسها عنه لجنة منه ،بهدف
إظهار ما يهم البرملان من حقائق في موضوع يدخل في اختصاصه ،ويكون لها في سبيل ذلك كل السلطات
التي تخولها لها النصوص وتنتهي مهمتها بتقرير ترفعه للبرملان صاحب القرار النهائي ،أو بصورة أخرى
تعتبر لجان تقص ي الحقائق أجهزة مؤقتة تساعد البرملان للحصول على املعلومات حول وقائع معينة من
أجل ممارسة صالحياته الدستورية كمؤسسة مكلفة بمراقبة العمل الحكومي أو هي لجان لتمكين البرملان
من املراقبة املستمرة لدواليب السلطة التنفيذية وإلدارتها ولسير مؤسساتها العمومية.344
وفي املغرب فإن دستور  4992في فصله  11كان أول الدساتير املغربية التي نصت على اللجان
النيابية لتقص ي الحقائق ،وبعده دستور  ،4992وهو ما تم تأكيده مع دستور  2144في الفقرة  2من
الفصل  ..." :21يجوز أن تشكل بمبادرة من امللك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو ثلث أعضاء
مجلس املستشارين ،لجان نيابية لتقص ي الحقائق ،يناط بها جمع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة ،أو
بتدبير املصالح أو املؤسسات واملقاوالت العمومية ،واطالع املجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها".

A1 Hauriou: “Droit constitutionnel et institutions politiques” 2ème édition, Paris 1972, p 789.
وردت يف عبد الكريم الحديكي " ،التأثير املتبادل .....م .س" ،ص.002 .

342-

Article 6 de l’ordonnance du 05 novembre de 09781 - 343
وردت يف عبد الكريم الحديكي " ،التأثير املتبادل ".........م .س ،ص .002
 - 344الحاج قاسم محمد........................ ،م .س .ص.007 .
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ونشير إلى أنه ال يجوز تكوين لجان لتقص ي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية،
مادامت هذه املتابعات جارية ،مع اطالع املجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها ،كما أن طابعها مؤقت
حيث تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
وما يالحظ هو أنه بخصوص تشكيل اللجان النيابية للتقص ي تم تخفيض النصاب لطلب عقدها
من قبل أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس املستشارين ،من ألاغلبية املطلقة لألعضاء إلى الثلث
فقط .كما تم توسيع مهام هذه اللجان ،إذ لم يعد النص الجديد يحصرها بشكل غامض ،فقط في جمع
املعلومات املتعلقة بوقائع معينة ،بل أضاف إليها أيضا ما يتعلق بتدبير املصالح أو املؤسسات واملقاوالت
العمومية ،ولم يعد مدى تدخلها يقتصر فقط على اطالع املجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها ،وإيداع
تقريرها لديه ،بل أصبح بإمكانها عند الاقتضاء إحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا املجلس ،عالوة
على تخصيص جلسة عمومية داخل املجلس املعني ،ملناقشة تقارير لجان تقص ي الحقائق.345
إن رفع هذه التقييدات ،خاصة شرط أغلبيةألاعضاء ،يجعل تشكيلها في متناول املعارضة ،والذي
اعتبره الفصل  41حقا دستوريا لها.346
وتشكل دسترة هذه الوسيلة مكسبا كبيرا للبرملان في إعمال املراقبة؛ حيث رفضت الغرفة
الدستورية سابقا تكوين مثل هذه اللجان من طرف مجلس النواب 347من دون وجود سند صريح من
الدستور .وذلك بسبب تأويل الغرفة الدستورية التي لم تعتبر لجان تقص ي الحقائق من بين وسائل
مراقبة البرملان للحكومة وإن إحداثها من طرف البرملان يعد مساسا بالتوازن بين املؤسستين التشريعية
والتنفيذية.348
وبعد الاعتراف دستوريا بهذه اللجان ،تشكلت عدة لجان لتقص ي الحقائق كان أبرزها :اللجنة
الخاصة بمؤسسة القرض العقاري والسياحي بتاريخ  24أبريل  2111بطلب من مجلس النواب ،واللجنة
الخاصة بتقص ي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب من مجلس املستشارين

 - 345سعيد خمري" ،روح الدستور ،اإلصالح :السلطة والشرعية باملغرب" ،منشورات دفاتر سياسية  /سلسلة نقض السياسة ،ط0200 / 0 .
 /ص 005 .
 - 346سمير الشحواطي ....................... "،م  .س  /" .ص 89 .
347

 -لقد عرفت الحياة البرملانية املغربية تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق قبل العام  0990وبمبادرة من امللك ،األولى يف تسرب

امتحانات البكالوريا عام  0959والثانية إثر إحداث  08دجنبر  (.0992وردت يف كتاب :الحاج قاسم محمد" القانون الدستوري واملؤسسات
السياسية .......م.س ".هامش ص0207.
 - 348الحاج قاسم محمد....................... ،م  .س  / .ص .007 .
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بتاريخ  21نونبر ،2114ولجنة تقص ي الحقائق الخاصة بأحداث سيدي افني بتاريخ  24يونيو ،2113
واللجنة الخاصة بأحداث مدينة العيون بتاريخ  21نونبر.3492141
ويبقى حق تشكيل لجان التحقيق حقا عاما ال يمكن أن يصادره أي نص ،إال أنه ليس على إطالقه،
فالحكومة تتمتع بصالحيات رقابية مهمة من شأنها إضعاف املبادرات البرملانية في هذا الاتجاه ،إن لم
نقل إقبارها في مهدها .فعبارة "وال يجوز تكوين لجان لتقص ي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات
قضائية ،ما دامت هذه املتابعات جارية (الفصل .")21وبالتالي يبقى هناك تخوف من تعسف الحكومة
في استعمال هذا الحق خاصة وأنها تنفرد بسلطة تقدير ما إذا كانت الوقائع املراد التحقيق فيها تشكل
موضوع متابعات قضائية .فأخذها بالتفسير الضيق لهذا الشرط يفيد أن وزير العدل يكفيه فقط ،عند
اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برملانية ،إخبار البرملان بوجود متابعات قضائية لكي يولد هذا الاقتراح ميتا
وليضيع بذلك حق البرملان في هذا املجال.350
وفي رأينا ،فإن إجراء متابعات قضائية ال يجب أن يمنع تشكيل لجنة تحقيق بل فقط يحد من
سلطاتها في التحري في الوقائع التي تحقق فيها السلطة القضائية وهذا التأويل يتوافق وروح فصل السلط
دون أن يمكن الجهاز التنفيذي من استخدام الاختصاصات القضائية لتفادي أية مراقبة من قبل
البرملان.
إذا كانت لجان تقص ي الحقائق مؤقتة بطبيعتها فقد نص الدستور على لجان برملانية دائمة
ملمارسة الدور الرقابي من خالل آلية الاستماع وفق الفصل  :23إذ ينص في فقرته ألاخيرة على ..." :يمكن
للجان الدائمة للبرملان ،أن تعقد اجتماعات مشتركة لالستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتس ي طابعا
وطنيا هاما" ،وكذلك الفصل  412من الدستور الذي جاء على الشكل التالي" :يمكن للجان املعينة في كال
املجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي إلادارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،بحضور الوزراء
املعنيين ،وتحت مسؤوليتهم".
وتبقى هذه آلالية الرقابية من الوسائل املستحدثة مع الدستور الجديد ،وهناك وسيلة أخرى
خاصة فقط بمجلس املستشارين واملتمثلة في:
الفقرة الثالثة :ملتمس مساءلة الحكومة.
 - 349الحاج قاسم محمد....................... ،م  .س  / .ص .000 .
 - 350عبد الكريم الحديكي.................... ،م  .س  . / .ص .008 .
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مع دستور  4992كان مجلس املستشارين بإمكانه التقدم بملتمس توجيه تنبيه للحكومة ،وفي
نفس التوجه منح النص الحالي مجلس املستشارين حق مساءلة الحكومة عبر توجيه ملتمس مساءلة
متضمن في الفصل  412على النحو التالي":ملجلس املستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس
يوقعه على ألاقل خمس أعضائه ،وال يقع التصويت عليه ،بعد مض ي ثالثة أيام كاملة على إيداعه،إال
باألغلبية املطلقة ألعضاء هذا املجلس.
يبعث رئيس مجلس املستشارين على الفور ،بنص ملتمس املساءلة إلى رئيس الحكومة ،ولهذا ألاخير
أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا املجلس جواب الحكومة ،يتلوه نقاش ال يعقبه تصويت".
إن هذه آلالية مؤداها الضغط على الحكومة ال إسقاطها.
ونشير إلى أنه باستثناء تخفيض عدد املوقعين على ملتمس املساءلة إلى 4/7عوض 4/8املحرك
مللتمس التنبيه،فإن باقي املقتضيات الدستورية املؤطرة للملتمسين تتشابه .فاعتمادها يتم بناء على جمع
أصوات ألاغلبية املطلقة ألعضاء املجلس وداخل نفس ألاجل املحدد .كما أن مراسلة رئيس مجلس
املستشارين لرئيس الحكومة إلعداد الجواب عن ملتمس املساءلة داخل أجل 2أيام ومآله،لم تكن إال
إعادة إنتاج نفس مقتضيات الفصل 11من دستور.4992فلقد اختلفت الصيغة الرقابية وظل املضمون
واحدا351.

ولكن هناك انتقاص معنوي من قيمة هذه الوسيلة الخاصة بمجلس املستشارين  ،من خالل تغيير
تسميتها من " ملتمس توجيه تنبيه" إلى مجرد " ملتمس مساءلة".
إذا كانت هذه الوسائل الرقابية التي تطرقنا إليها بشكل مقتضب ،تبقى محدودية ألاثر على أعمال
الحكومة ،فما هي آلاليات الرقابية التي منحها الدستور للبرملان قصد إثارة املسؤولية السياسية
للحكومة؟
املطلب الثاني:
وسائل الرقابة املثيرة للمسؤولية السياسية.

- 351أحمد حضراني "،األنظمة الدستورية.........م.س/.ص080.
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تعني املسؤولية السياسية للحكومة في أبسط تجلياتها مسؤولية الحكومة عن أعمالها التي تتعلق
بالسياسة العامة ،ويرى البرملان أنها ال تتفق مع مصالح الدولة،رغم أنها سليمة من الناحية القانونية.352
وقد تعني سحب الثقة من الحكومة .فهي تضامنية باعتبار أن الوزراء مسؤولون بالتضامن عن السياسة
العامة للحكومة ،وتستتبع سقوط الحكومة بمجموعها ،وقد تكون فردية حيث تستتبع سقوط الوزير
وحده ،كما تؤدي إلى سقوط الحكومة بمجموعها إذا أعلن الوزير ألاول تضامن الحكومة معه.353
وتعرف املسؤولية السياسية للحكومة أمام البرملان أيضا بعبارة التبعية السياسية للحكومة ،وهي
تنبني على أساس وجود خالف سياس ي بين الحكومة والبرملان.354
ويعود ظهورها ألول مرة في إنجلترا في القرن  ،43وقد جاءت نتيجة لتطور ما كان يسمى باملسؤولية
الجنائية التي كانت تطبق ابتداء من القرن ( 41سنة  .)4892يعني أنها لم تظهر فجأة وإنما خرجت من
رحم املسؤولية الجنائية ،لتتطور إلى مسؤولية جنائية سياسية،ولتبزغ املسؤولية السياسية مع استقالة
الوزير ألاول "نورت  "northفاستقالت حكومته بشكل جماعي سنة  ،4192والحكومة قد تكون مسؤولة
أمام البرملان فقط في حالة ألاخذ باملسؤولية ألاحادية ،أو قد تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة والبرملان
في حالة ألاخذ باملسؤولية املزدوجة.355
وبالنسبة للتجربة املغربية ،تقاطعت جميع املحطات الدستورية مند أول دستور لسنة  4922إلى
دستور  ،2144حول النص على مسؤولية الحكومة السياسية،أمام كل من امللك والبرملان ،مع إدخال
بعض التغييرات على إجراءاتها ،والتي سنقف منها على تلك التي تطال مسؤولية الحكومة السياسية أمام
البرملان ،مع التمييز في هذا الصدد بين تحريك املسؤولية من طرف الحكومة نفسها عن طريق آلية طرح
الثقة (الفقرة ألاولى) وتحريكها من طرف البرملان عبر آلية ملتمس الرقابة (الفقرة الثانية ).
الفقرة ألاولى :مسألة الثقة.
وبخصوص تحريك املسؤولية السياسية للحكومة بمبادرة منها نسجل آلية طرح الثقة عبر آلية
التصويت على البرنامج الحكومي كرقابة سابقة أو طلب منح الثقة بشأن تصريح حول سياستها العامة،
أو بخصوص نص قانوني تطلب املوافقة عليه ،فبالنسبة للتصويت على البرنامج الحكومي لم يكن متاحا
 - 352سمير الشحواطي ........................ "،م  .س /ص72.
 - 353رقية املصدق ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،ج ،/0980 .0.ص 088 .ـ.089
 - 354عبد الكريم الحديكي ..................... ،م  .س  / .ص 050 .
 - 355سمير الشحواطي ..........................."،م  .س  / .ص 72.
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في ظل النصوص الدستورية لسنة  4911،4922و4912؛ إذ اكتفت بالتنصيص على عرض الوزير ألاول
للبرنامج أمام البرملان ،356لكن مع النص الدستوري لسنة 4992توفرت هذه إلامكانية للبرملان بمقتض ى
الفصل ،79ونفس ألامر كرسه دستور  4992وفق الفصل  21الذي خول ملجلس النواب التصويت دون
مجلس املستشارين ،رغم مشاركة املجلسين معا في النقاش ،ومن شأن هذا التصويت أن يؤدي إلى سحب
الثقة من الحكومة واستقالتها الجماعية حالة تعذر حصولها على ألاغلبية املطلقة املؤيدة لبرنامجها ،وهو
ما يجعل هذه آلالية تصنف ضمن وسائل رقابة البرملان للحكومة املثيرة ملسؤوليتها السياسية ،وفي ظل
النص الدستوري لعام  2144فقد ارتقى هذا التصويت إلى آلية لتنصيب الحكومة بعد تعيينها من طرف
امللك ،وفق منطوق الفصل  ،33وبخصوص مسألة طلب منح الثقة ،357الذي بمقتضاه تربط الحكومة
بين مواصلة تحمل مسؤوليتها بتصويت منح الثقة في شأن تصريح يتعلق بالسياسة العامة،أو بشأن نص
قانوني يطلب املوافقة عليه ،فقد تم تخويله ملجلس النواب وفق شرطين هما:
 ال يتم التصويت من أجل سحب الثقة أو لتحديد مصير النص املقترح على املوافقة إال بعد مرورثالثة أيام كاملة على طرح مسألة الثقة.
 ال يعلن عن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إال باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألفمنهم مجلس النواب.
ويترتب عن سحب الثقة استقالة الحكومة بصورة جماعية.
واملالحظ أن تقييد البرملان باألغلبية املطلقة وعدم لجوء الحكومة الستعمال هذه التقنية إال إذا
كانت متأكدة من ضمان ألاغلبية لصالحها ،يجعل هذه آلالية معطلة عمليا .أما اشتراط عدم التصويت
إال بعد مرور ثالثة أيام على إيداع النص أو البرنامج ،فإنه سيمكن الحكومة من استغالل هذه املدة من
أجل التأثير على ألاغلبية املطلقة ألعضاء املجلس لكي ال تصوت ضد النص أو البرنامج ،358وعليه فإن
هذه الشروط تبقى في صالح الحكومة.
الفقرة الثانية :ملتمس الرقابة.

 - 356الفصل  82من دستور  0900والفصل  52من دستور  0952والفصل 58من دستور  0950ودستور  0990والفصل  57من دستور .0990
 - 357الفصل  022من دستور.0200
358

 -ابراهيم اتهادي" ،العقلنة البرملانية باملغرب يف ظل دستور ،" 0990رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،جامعة الحسن

الثاني -كلية الحقوق -عين الشق -البيضاء .السنة الجامعية /0999-0998 :ص.50 .
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إذا كانت مسألة طلب الثقة تأتي بمبادرة حكومية ،فإن ملتمس الرقابة يأتي بمبادرة من أعضاء
مجلس النواب ،والذي بواسطته يتمكن املجلس من معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها،
وقد أقرته كل املراجعات الدستورية املغربية ،359مع تسجيل بعض التعديالت إلاجرائية بخصوص
الشروط املطلوبة ملمارسة هذه آلالية الرقابية ،ألنه إذا كان النص الدستوري لسنة  4922لم يشترط
إال عشر أعضاء مجلس النواب لقبول ملتمس الرقابة ،فإن نصوص  4911و 4912و 4992رفعت النسبة
إلى ربع ألاعضاء ،واحتفظ نص  4992بنفس الشروط بالنسبة للغرفة ألاولى ،والثلث بالنسبة للغرفة
الثانية ،لتنخفض إلى الخمس مع دستور  2144بالنسبة ملجلس النواب ،360أما مجلس املستشارين فقد
استبعدت هذه آلالية الدستورية من اختصاصه.
وتطلق عبارة ملتمس الرقابة على الوثيقة التي يبدي بموجبها مجموعة من ألاعضاء البرملانيين عن
عدم ثقتهم بالحكومة ،ويعبرون فيها عن رغبتهم في إسقاطها.361
لكن ملتمس الرقابة الذي يستهدف إسقاط الحكومة يخضع لشروط:
ـ إن ملتمس الرقابة املقدم من قبل أعضاء مجلس النواب يشترط فيه أن يكون موقعا من قبل
خمس ألاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ـ بعد تقديم ملتمس الرقابة ال يمكن أن يشرع في مناقشة امللتمس إال بعد انصرام ثالثة أيام كاملة
على إيداع ملتمس الرقابة.
ـ ال تصح املوافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إال بتصويت ألاغلبية املطلقة
لألعضاء الذين يتألف منهم.
وتؤدي املوافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
ـ إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فال يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة
أمامه طيلة السنة.

 -359الفصل 80من دستور  0900والفصل  58من دستور  0952والفصل  57من دستور  0950و ،0990والفصلين 50و 55من دستور0990
 - 360الفصل  027من دستور.0200
 - 361عبد الكريم الحديكي .....................،م .س / .ص229 .
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ويصبو هذا املقتض ى إلى تفادي إلاسقاط املتكرر للحكومة من طرف البرملان ،حفاظا على الاستقرار
الحكومي ،كما أن رفع النسبة بخصوص الشرط ألاول ،من العشر إلى الربع إلى الخمس يعتبر خروجا عما
تنص عليه أغلب الدساتير في التجارب املقارنة.كما يعد تشديدا للعقلنة البرملانية ،وتعجيزا للبرملان،362
وهو ما يفسر شبه غياب لجوء البرملان إلى آلية ملتمس الرقابة ،إذ لم تسجل طيلة الحياة الدستورية
املغربية إال مبادرتان ،تمثلت ألاولى في امللتمس الذي قدمته املعارضة ضد حكومة باحنيني في  47يونيو
 4921والثانية ضد حكومة عز الدين العراقي خالل الدورة البرملانية ألبريل .3634991
وعليه فإن الباحث ال يسعه إال أن يؤكد محدودية الرقابة البرملانية على عمل الحكومة ،خصوصا
بالنسبة لآلليات املقرونة بإثارة املسؤولية السياسية للحكومة ،والتي تبقى في عداد املستحيالت واقعيا،
رغم توافرها دستوريا ،وما يعزز هذا الطرح هو خلو التجربة البرملانية املغربية من أية حالة إسقاط
للحكومة مند الاستقالل إلى يومنا هذا.

املطلب الثالث:
تعزيز الدور الرقابي للبرملان.
تعززت الوظيفة الرقابية للبرملان تجاه أعمال الحكومة بآلية جديدة،تتعلق بوظيفة تقييم
السياسات العمومية.
الفقرة ألاولى :معنى تقييم السياسات العمومية.
نستهل هذه الفقرة بمقتطف من الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة ألاولى من السنة
التشريعية الثانية من الوالية التشريعية التاسعة الذي جاء فيه " ...وتعميقا لدور البرملان في مجال مراقبة
الحكومة ،فقد تم تدعيمه دستوريا ،ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية .وهو ما يفتح آفاقا واعدة

 - 362سميرالشحواطي........................"،م .س / .ص70 .
363

 -عبد الغني اعبيزة ،ملتمس الرقابة يف النظام الدستوري والسياسي املغربي ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام جامعة

محمد الخامس-أكدال -كلية الحقوق -الرباط -السنة الجامعية / 0228-0222ص.002-029 .
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أمام إمكانية إدخال التعديالت املالئمة والضرورية على البرامج في الوقت املناسب ،وذلك من أجل ضمان
حسن سيرها وإنجاحها".364
يستلزم الحديث عن السياسات العمومية ،التنبه بدء لكونها إجراءات تتم في إطار القانون،
تستنبط جوابا ممأسسا عن مشكلة أو مشاكل ما ،وهي أيضا سلسلة قرارات ترتبط بمجموعة تفاعالت
ديناميكية معقدة – تشترك فيها عناصر رسمية وغير رسمية  ،-مميزة في سياقها القراري ،ترتبط بثقافة
ومنظومة قيم فكرية وسياسية ،وببنائية السلطة وتوزيعها كذلك.365
كما تعرف على أنها "برنامج عمل مقترح لشخص أو لجماعة أو لحكومة في نطاق بيئة محددة
لتوضيح الفرص املستهدفة واملحددة املراد تجاوزها سعيا للوصول إلى هدف أو لتحقيق غرض مقصود"
كما يعرفها ريتشارد هوفيربرت على أنها "مجموعة قرارات يتخذها فاعلون معروفون بهدف تحقيق غرض
عام".
ودون التوغل في التعاري ف املتعددة التي أعطيت لهذا املفهوم ،ألن ما يهمنا هو تقييم السياسات
العمومية،الذي يأتي في صلب تحديث العمل السياس ي،وجعله أكثر نجاعة،يهدف من ورائه معرفة مدى
تحقيق سياسة عمومية أو بناء حكم قيمة عن التدخل العمومي لألهداف املسطرة.
ويعتبر تقييم السياسات العمومية بمثابة الوظيفة البرملانية ذات الطابع التقني والسياس ي في نفس
الوقت ،مما يجعل البرملاني في حاجة للوسائل الضرورية التي تسمح له بالحصول على املعطيات الدقيقة
ذات الصلة بوظيفة التقييم،كما يحتاج لضبط آلاليات املتعارف عليها ملمارسة هذه الوظيفة الثالثة
املخولة له بمناسبة ممارسته للسلطة التشريعية.
ويمكن اعتبار وظيفة التقييم بمثابة عملية تمكن البرملاني من إصدار حكم معين ،أي بمعنى
آخر،بتقدير وتقييم الفعل العمومي من خالل الرهانات التي تحكمه.فهو يسمح بالوقوف على ألاسباب
والدواعي التي استدعت التدخل الحكومي.
وتجدر إلاشارة إلى أن البرملانيين ليسوا مطالبين بالقيام بالتحليل التقني أو بالقيام بدور الخبير
املتخصص علميا أو تقنيا فيما يتعلق بعملية التقييم ،فالبرملاني ال يقوم بتجميع املعطيات وال يقوم
 -364الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية التاسعة بتاريخ
 0200/02/00الرباط.
 - 365طه لحميداني" ،البرملان املغربي وتقييم السياسات العمومية" ،مجلة أنفاس حقوقية ،ع ،8 .يوليوز  ،0200ص 00
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بتحليل تفصيلي للعناصر التقنية للنتائج املحصل عليها،فهذه املهام توكل عادة إلى الخبراء واملتخصصين
من أطر إدارية أو تقنية ،وإنما يتركز الدور ألاساس ي الذي يقوم به النائب البرملاني في تحديد قائمة
السياسات العمومية املزمع تقييمها واستغالل نتائج عمليات التقييم وتحليلها وتقييم آثارها على
املجتمع،إضافة إلى صياغة واعتماد التوصيات الكفيلة بتحسين وتقويم هذه السياسات أو استبدالها
بسياسات عمومية أخرى أكثر نجاعة( ،366تم عقد جلسة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية املرتبطة
بإنتاج الثروة من طرف مجلس املستشارين ،خالل السنة التشريعية .)2142-2147
الفقرة الثانية:البرملان وتقييم السياسات العمومية:
نظرا ألهمية تقييم السياسات العمومية ،فقد عزز الدستور املغربي الجديد الوظيفتين
التقليديتين املناطتين بالبرملان بوظيفة ثالثة لم تتضمنها الدساتير السابقة تتعلق ب "تقييم السياسات
العمومية" ،367حيث نصت الفقرة  2من الفصل 11على ما يلي" :يصوت البرملان على القوانين ،ويراقب
عمل الحكومة ،ويقيم السياسات العمومية.".
كما نص الفصل  414على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية
وتقييمها ،وذلك عالوة على دسترة املشرع إلمكانية عرض رئيس الحكومة أمام البرملان الحصيلة املرحلية
لعمل الحكومة ،هذه إلامكانية لم تبق رهينة مبادرة رئيس الحكومة فقط ،بل أتاح طلبها لثلث أعضاء
مجلس النواب وأغلبية أعضاء مجلس املستشارين.
وقد وسع النظام الداخلي ملجلس النواب،كما تم إقراره يوم 42يناير،2142هذا الاختصاص املتعلق
بالتقييم؛حيث جعل من صالحية اللجان الدائمة ملجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقييم
السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها (املادة.)13لكن املجلس الدستوري في
قراره رقم ،329/42اعتبر أن هذه الصالحية املمنوحة للجان مخالفة للدستور،على اعتبار أن قراءة
الفصل( )414من الدستور يستفاد منه أن مناقشة وتقييم السياسات يتم من قبل مجلس ي البرملان في
جلسات عمومية تعقد في نفس الفترة وليس في نطاق اللجان البرملانية الدائمة.إال أن الصيغة ألاخيرة التي
تم إقرارها في النظام الداخلي ملجلس النواب ،كما صودق عليها في جلستي فاتح غشت و29أكتوبر،2148
تنظم صالحية تقييم السياسات العمومية وفق الشكل التالي:
 - 366تقييم السياسات العمومية "اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية"منشورات مجلس النواب –اململكة املغربية-ص8.
 - 367امحمد مالكي" ،بنية توزيع السلطة يف الدستور املغربي الجديد" ،مجلة النهضة،العددان 2و،8خريف-0200ربيع /0202ص .009
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يخصص مجلس النواب جلسة سنوية خالل النصف ألاول من دورة أبريل ملناقشة السياساتالعمومية وتقييمها.
 يحدد مكتب املجلس السياسات املراد تقييمها في مستهل السنة التشريعية،بناء على اقتراح منرؤساء الفرق واملجموعات ،وتتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك.
يمكن ملجلس النواب أن يوجه طلبا إلحدى هيئات الحكامة أو املجلس الاقتصادي والاجتماعي،إلبداء الرأي أو إلعداد دراسة أو بحث حول السياسات موضوع التقييم.
تساهم اللجان الدائمة في إلاعداد للجلسة العامة السنوية املخصصة ملناقشة وتقييم السياساتعبر عرض تقاريرها التي تستتبع بكلمات الفرق واملجموعات.368
كل هذا سيمكن البرملان من تقوية وظيفته الرقابية ،والانتقال من رقابة عادية تقليدية إلى رقابة
تقييمية حديثة ،فالتاريخ له ثقله كذلك ،إذ أن البرملان املغربي ظل بعيدا جدا عن أي اهتمام بمجال
التقييم؛ إذ أمام غياب قدرات مستقلة في الخبرة والتحليل ،فإن هيمنة الجهاز التنفيذي تصبح مضاعفة
بفعل التبعية املطلقة للبرملان اتجاه الحكومة في ميدان الوصول إلى املعلومة الضرورية قصد ممارسة
اختصاصاته.369دون أن نغفل الوضعية الدستورية الجديدة للمعارضة البرملانية في الرقابة على العمل
الحكومي إلى جانب ألاغلبية البرملانية وهذا ما يبدو جليا من خالل الفصل  41من دستور 2144؛إذ من
بين ما ينص عليه":املشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي،السيما عن طريق ملتمس الرقابة
ومساءلة الحكومة وألاسئلة الشفوية املوجهة للحكومة ،واللجان النيابية لتقص ي الحقائق".

خاتمة:
صفوة القول:إن أدوات الرقابة البرملانية قد تعززت مع دستور،2144مقارنة مع الدستور
السابق،خاصة على مستوى شروط ممارستها وتحريكها،كما أن هذه الرقابة تشكل سالحا نوعيا ألعضاء
مجلس النواب مقارنة مع أعضاء مجلس املستشارين ،وهذا راجع لكون الغرفة ألاولى هي مصدر شرعية
وإفراز الحكومة وذلك من خالل الانتخابات التشريعية،التي تبقى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
- 368مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية-الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان -أبريل /0208ص20-20.
 - 369حسن طارق" ،السياسات العمومية يف الدستور املغربي الجديد" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،ع ،90 .ط،0200/0 .
ص .ص .28-25
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ﻻئحة املراجع:

أوﻻ :الكتب :
 أحمد حضراني"،ألانظمة الدستورية املقارنة :مقاربة للتجارب الدولية واملغرب" الطبعة ألاولى/2147مطبعة وراقة سجلماسة  ،الزيتون-مكناس.
 الحاج قاسم محمد" ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية-املفاهيم ألاساسية والنظمالسياسية "-الطبعة الخامسة /2144طباعة دار النشر املغربية.
 تقييم السياسات العمومية "إلاطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية" ،منشورات مجلسالنواب –اململكة املغربية.
-

رقية املصدق ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،ج.4932 .4.
 -سعيد خمري ،روح الدستور ،إلاصالح :السلطة والشرعية باملغرب" ،منشورات دفاتر سياسية /

سلسلة نقض السياسة ،ط.2142 / 4.
 مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية-الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق إلانسان-أبريل .2141
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ثانيا :ألاطروحات والرسائل الجامعية:
 ابراهيم اتهادي" ،العقلنة البرملانية باملغرب في ظل دستور ،"4992رسالة لنيل دبلوم الدراساتالعليا املعمقة ،جامعة الحسن الثاني -كلية الحقوق -عين الشق -البيضاء .السنة الجامعية-4993 :
.4999
 عبد الغني اعبيزة" ،ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياس ي املغربي" ،أطروحة لنيلالدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس-أكدال -كلية الحقوق -الرباط -السنة الجامعية2118
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أثر إلاحالة القضائية للدفع بعدم الدستورية
على عقلنة رقابة دستورية القوانين املاسة بالحقوق والحريات
The impact of judicial referral on unconstitutionality
in rationalizing the review of the constitutionality of laws that violate rights and
freedoms
أ .د /عليان بوزيان
جامعة ابن خلدون تيارت
ملخص:
تبح ـ ــث الدراس ـ ــة ف ـ ــي بي ـ ــان أهمي ـ ــة إقـ ـ ـرار ح ـ ــق امل ـ ــواطنين ف ـ ــي الطع ـ ــن بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية أم ـ ــام
القضاء ،كأحد أهم آليات إلغاء التشريعات املاسة بالحقوق والحريات ألاساسية .
وق ـ ـ ــد كش ـ ـ ــفت الدراس ـ ـ ــة أن ـ ـ ــه الب ـ ـ ــد م ـ ـ ــن تفعي ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه الرقاب ـ ـ ــة؛ بتمك ـ ـ ــين امل ـ ـ ــواطنين ف ـ ـ ــي الطع ـ ـ ــن
بعدم دستورية القوانين.
و ذل ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ــا تبن ـ ـ ـ ـ ــاه املؤس ـ ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ـ ــتوري الجزائ ـ ـ ـ ـ ــري بموج ـ ـ ـ ـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ــادة  433م ـ ـ ـ ـ ــن التع ـ ـ ـ ـ ــديل
الدستوري لسنة  .2142وكرسه بموجب القانون العضوي .42/43
وانته ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى اس ـ ـ ــتنباط ض ـ ـ ــوابط ملمارس ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية باالعتم ـ ـ ــاد
عل ـ ــى نظ ـ ــام التص ـ ــفية ،كمـ ـ ــا انته ـ ــت إل ـ ــى اس ـ ــتقراء بع ـ ــض الض ـ ــمانات الت ـ ــي يمكنه ـ ــا تفعي ـ ــل ه ـ ــذا الحـ ـ ــق
الدستوري.
الكلمات املفتاحية:
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية ،إلاحال ـ ـ ـ ـ ـ ــة القض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ،نظ ـ ـ ـ ـ ـ ــام التص ـ ـ ـ ـ ـ ــفية ،الحق ـ ـ ـ ـ ـ ــوق والحري ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الدستورية ،العقلنة .

The study examines the importance of recognizing the right of citizens to recourse
unconstitutionality before the ordinary and administrative courts, as one of the most
important mechanisms for abolishing legislation that violates fundamental rights and
freedoms.
The study revealed that this control should be activated by enabling citizens to recourse
the unconstitutionality of laws.
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This is what the Algerian constitutional founder adopted under article 188 of the
constitutional of 2016. He was consecrated by organic law 18/16.
The study ended with the establishment of Conditions for the practice of this recourse of
unconstitutionality based on the liquidation system, and ended up extrapolating some
guarantees that can activate this constitutional right.
key words:
The unconstitutional, judicial referral, the system of liquidation, constitutional
rights and freedoms ,rationalization.

مقدمة:
فـ ـ ـ ــي فلسـ ـ ـ ــفة أي نظـ ـ ـ ــام دسـ ـ ـ ــتوري ديمقراطـ ـ ـ ــي يجـ ـ ـ ــب أن يكـ ـ ـ ــون الدسـ ـ ـ ــتور انعكاسـ ـ ـ ــا لعدالـ ـ ـ ــة
دس ـ ــتورية متوازن ـ ــة ب ـ ــين الس ـ ــلطة والحري ـ ــة ،وه ـ ــو م ـ ــا يتطل ـ ــب مواجه ـ ــة تح ـ ــدى خط ـ ــرين ه ـ ــامين :خط ـ ــر
دولنـ ـ ــة القـ ـ ــانون مـ ـ ــن خـ ـ ــالل حصـ ـ ــر مراجعـ ـ ــة القضـ ـ ــاء الدسـ ـ ــتوري فـ ـ ــي املؤسسـ ـ ــات الدسـ ـ ــتورية برملانـ ـ ــا
وحكوم ـ ـ ــة فق ـ ـ ــط ،وخطـ ـ ـ ــر فردنـ ـ ـ ـة القـ ـ ـ ــانون م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل فـ ـ ـ ــتح مج ـ ـ ــال مراجعـ ـ ـ ــة القض ـ ـ ــاء الدسـ ـ ـ ــتوري
للم ـ ـ ــواطنين كاف ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــا يس ـ ـ ــتتبع ذل ـ ـ ــك م ـ ـ ــن تراج ـ ـ ــع لهيب ـ ـ ــة س ـ ـ ــيادة الق ـ ـ ــانون ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل تن ـ ـ ــامي ظ ـ ـ ــاهرة
العومل ـ ـ ــة وحق ـ ـ ــوق الهوي ـ ـ ــات وألاقلي ـ ـ ــات الفردي ـ ـ ــة والجماعي ـ ـ ــة ،فالدس ـ ـ ــتور الحقيق ـ ـ ــي ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ــذي يك ـ ـ ــون
قيدا على السلطات ،وضامنا للحريات.
وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم س ـ ـ ــتكون" :الثق ـ ـ ــة بن ـ ـ ــواب ألام ـ ـ ــة -كم ـ ـ ــا يق ـ ـ ــول النائ ـ ـ ــب وال ـ ـ ــرئيس ألامريك ـ ـ ــي الس ـ ـ ــابق
ً
ً
توم ـ ـ ــاس جيفرس ـ ـ ــن  -إن الثق ـ ـ ــة باألم ـ ـ ــة تك ـ ـ ــون وهم ـ ـ ــا خطيـ ـ ـ ـرا إذا كان ـ ـ ــت ستس ـ ـ ــكت مخاوفن ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى
حقوقنـ ـ ــا ،وقـ ـ ــد أثبتـ ـ ــت الثق ـ ـ ــة فـ ـ ــي كـ ـ ــل مك ـ ـ ــان أنهـ ـ ــا قرينـ ـ ــة الاس ـ ـ ــتبداد ،فيجـ ـ ــب أﻻ تبنـ ـ ــى الحكوم ـ ـ ــة
الديمقراطي ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى تلـ ـ ـ ــك الثقـ ـ ـ ــة ،وإنمـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ــك والحـ ـ ـ ــذر  .فلنتجنـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي مسـ ـ ـ ــائل الحكـ ـ ـ ــم
ً
والسياس ـ ــة ك ـ ــل ح ـ ــديث ع ـ ــن الثق ـ ــة باإلنس ـ ــان ،ولنعم ـ ــل ب ـ ــدﻻ م ـ ــن ذل ـ ــك عل ـ ــى تقيي ـ ــده بالدس ـ ــتور".
 370ولـ ـ ــذلك يق ـ ـ ــول ج ـ ـ ــورج بي ـ ـ ــدو" :يعتم ـ ـ ــد مص ـ ـ ــير ألامـ ـ ــة عل ـ ـ ــى عوام ـ ـ ــل ثالث ـ ـ ــة :دس ـ ـ ــتورها ،والطريق ـ ـ ــة

-370د .علــي الســيد البــاز  ،الرقابــة ىلع دســتورية القــوانين يف مصــر  ،رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق -
جامعة اإلسكندرية  ، 0958 ، -ص 528
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التـ ـ ــي ينفـ ـ ــذ بهـ ـ ــا ،ومـ ـ ــدى الاحت ـ ـ ـرام الـ ـ ــذي يبعثـ ـ ــه فـ ـ ــي النفـ ـ ــوس 371".وال يحصـ ـ ــل ذلـ ـ ــك إال إذا كـ ـ ــان لهـ ـ ــذه
ألامة وعي سياس ي و قانوني يمكنها من استعمال حق في التقاض ي الدستوري.
وه ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــا يسـ ـ ـ ـ ــتتبع إق ـ ـ ـ ـ ـرار و اعتمـ ـ ـ ـ ــاد مراجع ـ ـ ـ ــات للقضـ ـ ـ ـ ــاء الدسـ ـ ـ ـ ــتوري خـ ـ ـ ـ ــارج املؤسسـ ـ ـ ـ ــات
الدسـ ـ ـ ــتورية ،باعتمـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـ ــياق وسـ ـ ـ ــطي فـ ـ ـ ــي مراجعـ ـ ـ ــة العدالـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية ُيعيـ ـ ـ ــد الاعتبـ ـ ـ ــار للعدالـ ـ ـ ــة
الدس ـ ـ ــتورية ب ـ ـ ــين طرف ـ ـ ــي العق ـ ـ ــد الاجتم ـ ـ ــاعي والسياس ـ ـ ـ ي ،ب ـ ـ ــالتمكين للمعارض ـ ـ ــة البرملاني ـ ـ ــة وللم ـ ـ ــواطنين
م ـ ـ ــن ح ـ ـ ــق إخط ـ ـ ــار املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ،كوس ـ ـ ــيلة لكش ـ ـ ــف مخالف ـ ـ ــة التش ـ ـ ـريعات للدس ـ ـ ــتور أو ع ـ ـ ــدم
مخالفته ـ ـ ــا ل ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ــي ب ـ ـ ــذلك تتص ـ ـ ــف بأهمي ـ ـ ــة كبي ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي إقام ـ ـ ــة البن ـ ـ ــاء الق ـ ـ ــانوني وتوكي ـ ـ ــد الش ـ ـ ــرعية
ً
الدسـ ـ ــتورية .إذ أن مبـ ـ ــدأ املشـ ـ ــروعية يصـ ـ ــبح عـ ـ ــديم القيمـ ـ ــة وفارغـ ـ ــا مـ ـ ــن أي مضـ ـ ــمون مـ ـ ــا لـ ـ ــم يتقـ ـ ــرر
جزاء على مخالفات سلطات الدولة املختلفة للقانون372،
وذلـ ـ ـ ـ ــك هـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـدور الـ ـ ـ ـ ــذي منحـ ـ ـ ـ ــه التعـ ـ ـ ـ ــديل الدسـ ـ ـ ـ ــتوري فـ ـ ـ ـ ــي الجزائـ ـ ـ ـ ــر لسـ ـ ـ ـ ــنة 2142
للس ـ ـ ــلطة القض ـ ـ ــائية باعتم ـ ـ ــاد نظ ـ ـ ــام إحال ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفوع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية بع ـ ـ ــد تص ـ ـ ــفيتها م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــرف
القضـ ـ ــاء إلـ ـ ــى املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري مـ ـ ــن أجل":اسـ ـ ــتبعاد الـ ـ ــدفوع الشـ ـ ــكلية والكيديـ ـ ــة والاقتصـ ـ ــار علـ ـ ــى
إحالـ ـ ــة الـ ـ ــدفوع ّ
الجديـ ـ ــة إلـ ـ ــى املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري ملراقبـ ـ ــة مـ ـ ــدى ُمطابقتهـ ـ ــا للدسـ ـ ــتور" ،دون التفـ ـ ــريط
في اختصاصات الحصرية للمجلس الدستوري.
وبالنتيجـ ـ ــة لـ ـ ــم يعـ ـ ــد حـ ـ ــق إحالـ ـ ــة القـ ـ ــوانين غيـ ـ ــر الدسـ ـ ــتورية علـ ـ ــى املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري قاص ـ ـ ـرا
علـ ـ ــى السـ ـ ــلطتين التشـ ـ ــريعية والتنفيذيـ ـ ــة ،بـ ـ ــل أصـ ـ ــبح حقـ ـ ــا مكتسـ ـ ــبا أيضـ ـ ــا للمتقاضـ ـ ــين بعـ ـ ــد دسـ ـ ــترة
ح ـ ــق امل ـ ــواطن املتقاضـ ـ ـ ي فـ ـ ــي ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية أثن ـ ــاء نـ ـ ـزاع ق ـ ــائم أمـ ـ ــام القض ـ ــاء ،مم ـ ــا جعـ ـ ــل
معظـ ـ ــم الفقـ ـ ــه الدسـ ـ ــتوري يصـ ـ ــفونه ب ـ ـ ـ "الثـ ـ ــورة الحقوقيـ ـ ــة الحقيقيـ ـ ــة وبالنقلـ ـ ــة النوعيـ ـ ــة فـ ـ ــي مجـ ـ ــال
تعزيز الحماية الدستورية للحقوق والحريات.
إال أن هـ ـ ــذا التطـ ـ ــور بقـ ـ ــي محفوفـ ـ ــا بالعديـ ـ ــد مـ ـ ــن إلاش ـ ـ ـكاالت العمليـ ـ ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل تبنـ ـ ــي املؤسـ ـ ــس
الدسـ ـ ــتوري الجزائـ ـ ــري لنظـ ـ ــام الطعـ ـ ــن غيـ ـ ــر املباشـ ـ ــر أمـ ـ ــام املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري والخـ ـ ــاص باملتقاضـ ـ ــين
فقـ ــط عنـ ــد انتهـ ــاك أحـ ــد الحقـ ــوق الدسـ ــتورية أثنـ ــاء ن ـ ـزاع قـ ــائم أمـ ــام القضـ ــاء ،وهـ ــو مـ ــا يتطلـ ــب وضـ ــع
آلي ـ ـ ــات وكيفي ـ ـ ــات إلحال ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفع ،وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا تكف ـ ـ ــل ب ـ ـ ــه الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي الجدي ـ ـ ــد 42/43املح ـ ـ ــدد
لشروط وكيفيات تطبيق املادة  433من التعديل الدستوري 2142
إال أنن ـ ــا بع ـ ــد الفح ـ ــص الع ـ ــام له ـ ــذا الق ـ ــانون العض ـ ــوي الحظن ـ ــا أن ـ ــه أج ـ ــاب ع ـ ــن جان ـ ــب معتب ـ ــر
وكبيـ ـ ــر م ـ ــن إلاش ـ ــكاالت املحتملـ ـ ــة عن ـ ــد تطبيق ـ ــه إال أن ـ ــه مـ ـ ــع ذل ـ ــك تبق ـ ــى بع ـ ــض إلاش ـ ــكاالت العويص ـ ــة
مح ـ ــل نق ـ ــاش فقه ـ ــي وقض ـ ــائي منه ـ ــا :كيفي ـ ــة الاحت ـ ـراز م ـ ــن التعس ـ ــف ف ـ ــي اس ـ ــتعمال ه ـ ــذه الح ـ ــق إلاجرائ ـ ــي
م ـ ــن ط ـ ــرف املتقاض ـ ــين كي ـ ــديا إلطال ـ ــة أم ـ ــد النـ ـ ـزاع م ـ ــع إمكاني ـ ــة وض ـ ــع كفال ـ ــة مالي ـ ــة قابل ـ ــة لالس ـ ــترجاع
- 371الشــاعر ،رمــزي  .النظريــة العامــة للقــانون الدســتوري  .مطــابع دار السياســة ،يف الــنظم السياســية والدســتورية
 .الكويت0950 ،م .ص.2
-372د /كريم يوسف أحمد كشاكش ،الحريات العامة يف األنظمة الدستورية املعاصرة ،مرجع سابق  ،ص 807
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للتخفي ـ ــف والح ـ ــد م ـ ــن التعس ـ ــف ف ـ ــي اللج ـ ــوء إلي ـ ــه ،وه ـ ــو م ـ ــا يمك ـ ــن أن يك ـ ــون مح ـ ــل دراس ـ ــة مس ـ ــتقلة،
ومنهـ ـ ــا أيضـ ـ ــا ه ـ ـ ــل يعتبـ ـ ــر نظ ـ ـ ــام تصـ ـ ــفية عقلن ـ ـ ــة للـ ـ ــدفوع بع ـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية أم عرقل ـ ـ ــة وحرمانـ ـ ــا م ـ ـ ــن
وصولها الى املجالس واملحاكم الدستورية،
ال شـ ـ ـ ــك أن الحـ ـ ـ ــل املقتـ ـ ـ ــرح لعـ ـ ـ ــالج إشـ ـ ـ ــكالية طبيعـ ـ ـ ــة نظـ ـ ـ ــام التصـ ـ ـ ــفية يجـ ـ ـ ــب أن يراعـ ـ ـ ــي أوﻻ:
احتمالي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــدوث اختن ـ ـ ــاق للمجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ال ـ ـ ــذي يتص ـ ـ ــف بكون ـ ـ ــه هيئ ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة وبمحدودي ـ ـ ــة
أعض ـ ــائه؟ وثاني ـ ــا :ح ـ ــال مانع ـ ــا لتف ـ ــادي أن يتح ـ ــول قاضـ ـ ـ ي املوض ـ ــوع إل ـ ــى ق ـ ــاض دس ـ ــتوري س ـ ــلبي عن ـ ــد
تحققه من جدية الدفع بعدم الدستورية؟
إن هـ ـ ـ ـ ــذه إلاشـ ـ ـ ـ ــكالية واحتماالتهـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــدفعنا إلـ ـ ـ ـ ــى استشـ ـ ـ ـ ــكال لجـ ـ ـ ـ ــوء املؤسـ ـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ـ ــتوري
الجزائ ـ ــري لنظ ـ ــام إلاحال ـ ــة القض ـ ــائية ه ـ ــل ه ـ ــو تقيي ـ ــد س ـ ــلبي لح ـ ــق املتقاض ـ ــيين ف ـ ــي الاتص ـ ــال املباش ـ ــر
بقاض ـ ـ ــيهم الدس ـ ـ ــتوري بمثاب ـ ـ ــة العرقل ـ ـ ــة ،أم ه ـ ـ ــو قي ـ ـ ــد ايج ـ ـ ــابي لعقلن ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفوع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية
وغربلتها؟
وهـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــيتم معالجت ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي عنصـ ـ ـ ــرين معتم ـ ـ ــدين عل ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــنهج التحليل ـ ـ ــي واملقـ ـ ـ ــارن
لنص ـ ـ ــوص الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي  12/43بقص ـ ـ ــد الوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــوابط عقلن ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتعمال الح ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي
الدفع بعدم الدستورية وضمانات كفالة ممارسته دون عراقيل إجرائية وموضوعية.
أوﻻ :طبيعة نظام إلاحالة القضائية كقيد على الدفع الفردي بعدم الدستورية
ثانيا :ضوابط عقلنة استعمال الدفع بعدم الدستورية وضماناته

أوﻻ :طبيعة نظام إلاحالة القضائية للدفوع بعدم الدستورية
لقـ ـ ــد أضـ ـ ــحت العدالـ ـ ــة الدسـ ـ ــتورية ركيـ ـ ــزة أساسـ ـ ــية فـ ـ ــي تعزيـ ـ ــز حـ ـ ــق ألاف ـ ـ ـراد فـ ـ ــي الالتجـ ـ ــاء إلـ ـ ــى
القض ـ ــاء ،ليعرض ـ ــوا علي ـ ــه أم ـ ــرهم ويطلب ـ ــوا إلي ـ ــه إنص ـ ــافهم م ـ ــن ظل ـ ــم أو اعت ـ ــداء أو انته ـ ــاك يعتق ـ ــدون
وقوعـ ـ ــه عل ـ ـ ــى حقـ ـ ــوقهم املض ـ ـ ــمونة دسـ ـ ــتوريا 373.وم ـ ـ ــن ثـ ـ ــم فإنن ـ ـ ــا نتفـ ـ ــق م ـ ـ ــع القـ ـ ــائلين بأن ـ ـ ــه إذا ك ـ ـ ــان
القـ ـ ــرن التاسـ ـ ــع عشـ ـ ــر هـ ـ ــو "قـ ـ ــرن البرملانـ ـ ــات" فـ ـ ــان القـ ـ ــرن العشـ ـ ــرون هـ ـ ــو قـ ـ ــرن املحـ ـ ــاكم الدسـ ـ ــتورية"
على حد تعبير الفقيه الدستوري دومينيك روسو374.

 - 373د/عبـــد العزيـــز محمـــد ســـاملان ،نظـــم الرقابـــة ىلع دســـتورية القـــوانين دراســـة مقارنـــة ،ســـعد الســـمك
للمطبوعات القانونية ،القاهرة؛ 0222؛ ص .059
 - 374نقــال عــن رســالة رداوي مــراد ،مســاهمة املجلــس الدســتوري الجزائــري يف حمايــة مبــدأ الفصــل بــين الســلطات،
رسالة دكتوراه ،جامعة بسكرة – السنة ،0200-0207:ص 0
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وعلي ـ ــه ف ـ ــإن الق ـ ــول ب ـ ــأن املؤسس ـ ــة التش ـ ــريعية ق ـ ــد تنح ـ ــرف بالتش ـ ــريع فتس ـ ــن ق ـ ــوانين منافي ـ ــة
للحري ـ ــة ،وان ك ـ ــان يب ـ ــدو ق ـ ــوال غي ـ ــر مستس ـ ــاغ نظري ـ ــا باعتب ـ ــار أن س ـ ــيادة الق ـ ــانون ه ـ ــي نتيج ـ ــة لس ـ ــيادة
البرمل ـ ــان ،والـ ـ ــذي هـ ـ ــو بـ ـ ــدوره ثمـ ـ ــرة سـ ـ ــيادة الش ـ ــعب .ولكننـ ـ ــا إذا رجعنـ ـ ــا إلـ ـ ــى الواقـ ـ ــع العملـ ـ ــي نجـ ـ ــد أن
م ـ ــآل ه ـ ــذه املؤسس ـ ــة التش ـ ــريعية ف ـ ــي ال ـ ــدول الديمقراطي ـ ــة ص ـ ــار بي ـ ــد بح ـ ــزب ألاغلبي ـ ــة البرملاني ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل
س ـ ــيادة النزع ـ ــة الحزبي ـ ــة ف ـ ــي النظ ـ ــام ال ـ ــديمقراطي حي ـ ــث ال ديمقراطي ـ ــة ب ـ ــدون تعددي ـ ــة حزبي ـ ــة وه ـ ــو م ـ ــا
سيس ـ ـ ــفر ع ـ ـ ــن ظه ـ ـ ــور أغلبي ـ ـ ــة حاكم ـ ـ ــة س ـ ـ ــرعان م ـ ـ ــا تنته ـ ـ ــي بأص ـ ـ ــحابها إل ـ ـ ــى إتي ـ ـ ــان أعم ـ ـ ــال اس ـ ـ ــتبدادية
ديكتاتوريـ ـ ــة ،يصـ ـ ــير معهـ ـ ــا القـ ـ ــانون غيـ ـ ــر معبـ ـ ــر فـ ـ ــي الواقـ ـ ــع عـ ـ ــن إرادة سـ ـ ــيادة الشـ ـ ــعب ،وإنمـ ـ ــا معب ـ ـ ـرا
عن إرادة أصحاب النفوذ وأحيانا عن ارادة الزعيم الدكتاتور375" .
وه ـ ــو م ـ ــا ي ـ ــدفع إل ـ ــى البح ـ ــث ع ـ ــن ذل ـ ــك القي ـ ــد ال ـ ــذي يمك ـ ــن أن ّ
يقي ـ ــد الس ـ ــلطة التش ـ ــريعية
بالدس ـ ـ ـ ــتور ،وينق ـ ـ ـ ــذ الق ـ ـ ـ ــانون م ـ ـ ـ ــن الانحـ ـ ـ ـ ـراف التش ـ ـ ـ ــريعي ،ال ش ـ ـ ـ ــك أن ذل ـ ـ ـ ــك يكم ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي التمك ـ ـ ـ ــين
الدس ـ ــتوري لرقاب ـ ــة فعال ـ ــة عل ـ ــى دس ـ ــتورية الق ـ ــوانين تت ـ ــوفر له ـ ــا ك ـ ــل ض ـ ــمانات الاس ـ ــتقالل 376،لتراق ـ ــب
املش ـ ــرع وتض ـ ــعه ف ـ ــي ح ـ ــدود س ـ ــلطته وتح ـ ــول دون اس ـ ــتبداده 377،وم ـ ــن ث ـ ــم فليس ـ ــت مهم ـ ــة القض ـ ــاء
الدسـ ـ ــتوري التقليـ ـ ــل مـ ـ ــن سـ ـ ــيادة البرملـ ـ ــان ،وإنمـ ـ ــا التحقـ ـ ــق مـ ـ ــن أنـ ـ ــه كـ ـ ــان يعمـ ـ ــل فـ ـ ــي النطـ ـ ــاق الـ ـ ــذي
سمح به الدستور378.
وبه ـ ـ ــذه الوس ـ ـ ــيلة تس ـ ـ ــلم القواع ـ ـ ــد القانوني ـ ـ ــة م ـ ـ ــن محاول ـ ـ ــة العب ـ ـ ــث بأحكامه ـ ـ ــا ويس ـ ـ ــتقيم
النظ ـ ــام الق ـ ــانوني ف ـ ــي الدول ـ ــة ،ونص ـ ــل ب ـ ــذلك إل ـ ــى حماي ـ ــة حق ـ ــوق ألافـ ـ ـراد وحري ـ ــاتهم ،فتت ـ ــرجم بالنهاي ـ ــة
فكرة دولة القانون على ارض الواقع379.
 -0فلسفة الطعن الفردي بعدم الدستورية:
إن الق ـ ـ ـ ــول ب ـ ـ ـ ــأن املؤسس ـ ـ ـ ــة التش ـ ـ ـ ــريعية ق ـ ـ ـ ــد تنح ـ ـ ـ ــرف بالتش ـ ـ ـ ــريع فتس ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــوانين منافي ـ ـ ـ ــة
للحري ـ ــة ،وان ك ـ ــان يب ـ ــدو ق ـ ــوال غي ـ ــر مستس ـ ــاغ نظري ـ ــا باعتب ـ ــار أن س ـ ــيادة الق ـ ــانون ه ـ ــي نتيج ـ ــة لس ـ ــيادة
البرمل ـ ــان ،والـ ـ ــذي هـ ـ ــو بـ ـ ــدوره ثمـ ـ ــرة سـ ـ ــيادة الش ـ ــعب .ولكننـ ـ ــا إذا رجعنـ ـ ــا إلـ ـ ــى الواقـ ـ ــع العملـ ـ ــي نجـ ـ ــد أن
م ـ ــآل ه ـ ــذه املؤسس ـ ــة التش ـ ــريعية ف ـ ــي ال ـ ــدول الديمقراطي ـ ــة ص ـ ــار بي ـ ــد بح ـ ــزب ألاغلبي ـ ــة البرملاني ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل
س ـ ــيادة النزع ـ ــة الحزبي ـ ــة ف ـ ــي النظ ـ ــام ال ـ ــديمقراطي حي ـ ــث ال ديمقراطي ـ ــة ب ـ ــدون تعددي ـ ــة حزبي ـ ــة وه ـ ــو م ـ ــا
سيس ـ ـ ــفر ع ـ ـ ــن ظه ـ ـ ــور أغلبي ـ ـ ــة حاكم ـ ـ ــة س ـ ـ ــرعان م ـ ـ ــا تنته ـ ـ ــي بأص ـ ـ ــحابها إل ـ ـ ــى إتي ـ ـ ــان أعم ـ ـ ــال اس ـ ـ ــتبدادية

-375د .عبد الحميد متولي ،الحريات العامة ،مرجع سابق  ،ص  92هامش -0-
 -376د/عبــد الحميــد متــولي ،الحريــات العامــة – نظــرات يف تطورهــا وضــماناتها ومســتقبلها  ،-منشــأة املعــارف،
اإلسكندرية ،0957 ،ص .90
-377د .عبد العزيز محمد ساملان  ،رقابة دستورية القوانين  ،مرجع سابق  ،ص .080
-378د .أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،ط  ، 0دار الشروق ،القاهرة ، 0222 ،ص.078
-379د .فاروق عبد البر ،دور املحكمة الدستورية املصرية يف حماية الحقوق والحريات ،مرجع سابق ،ص .000
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ديكتاتوريـ ـ ــة ،يصـ ـ ــير معهـ ـ ــا القـ ـ ــانون غيـ ـ ــر معبـ ـ ــر فـ ـ ــي الواقـ ـ ــع عـ ـ ــن إرادة سـ ـ ــيادة الشـ ـ ــعب ،وإنمـ ـ ــا معب ـ ـ ـرا
عن إرادة أصحاب النفوذ وأحيانا عن إرادة الزعيم الدكتاتور380" .
و تث ـ ـ ــور املش ـ ـ ــكلة عن ـ ـ ــدما يم ـ ـ ــارس البرمل ـ ـ ــان س ـ ـ ــلطته التش ـ ـ ــريعية ليرسـ ـ ـ ـ ي القواع ـ ـ ــد القانوني ـ ـ ــة
املنف ـ ـ ــذة إلرادة الس ـ ـ ــلطة التأسيس ـ ـ ــية واملكمل ـ ـ ــة للنص ـ ـ ــوص الدس ـ ـ ــتورية ف ـ ـ ــإذا ب ـ ـ ــه ال ينف ـ ـ ــذ إرادة تل ـ ـ ــك
السـ ـ ــلطة ،ويخـ ـ ــالف هـ ـ ــذه النصـ ـ ــوص الدسـ ـ ــتورية ،فحينمـ ـ ــا يـ ـ ــنظم الدسـ ـ ــتور حريـ ـ ــة مـ ـ ــن الحريـ ـ ــات أو
ً
حقـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن الحقـ ـ ـ ــوق العامـ ـ ـ ــة ،ويعطـ ـ ـ ــى للمشـ ـ ـ ــرع البرملـ ـ ـ ــاني السـ ـ ـ ــلطة التقديريـ ـ ـ ــة للتـ ـ ـ ــدخل ،بتنظـ ـ ـ ــيم
كيفي ـ ـ ــة ممارس ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذا الح ـ ـ ــق وطرائ ـ ـ ــق اس ـ ـ ــتخدام تل ـ ـ ــك الحري ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــإذا خ ـ ـ ــرج البرمل ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن الح ـ ـ ــدود
ً
الدس ـ ـ ــتورية ،وأورد قي ـ ـ ــودا عل ـ ـ ــى الح ـ ـ ــق أو الحري ـ ـ ــة تح ـ ـ ــول دون التمت ـ ـ ــع به ـ ـ ــا ،أو عل ـ ـ ــى ألاق ـ ـ ــل تجعـ ـ ـ ــل
ممارسـ ـ ــتها أم ـ ـ ـرا يشـ ـ ــق علـ ـ ــى املـ ـ ــواطنين  ،فانـ ـ ــه بـ ـ ــذلك يفـ ـ ــرغ الـ ـ ــنص الدسـ ـ ــتوري الكافـ ـ ــل للحريـ ـ ــة مـ ـ ــن
محتواه381.
وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــدفع إل ـ ـ ــى البح ـ ـ ــث ع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك القي ـ ـ ــد ألاق ـ ـ ــوى ال ـ ـ ــذي يمك ـ ـ ــن أن ّ
يقي ـ ـ ــد الس ـ ـ ــلطة
التش ـ ـ ــريعية بالدسـ ـ ـ ــتور ،وينقـ ـ ـ ــذ القـ ـ ـ ــانون مـ ـ ـ ــن الانح ـ ـ ـ ـراف التشـ ـ ـ ــريعي ،ال شـ ـ ـ ــك أن ذلـ ـ ـ ــك يكمـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي
التمك ـ ـ ـ ـ ــين الدس ـ ـ ـ ـ ــتوري لرقابـ ـ ـ ـ ـ ــة فعال ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــى دس ـ ـ ـ ـ ــتورية القـ ـ ـ ـ ـ ــوانين تت ـ ـ ـ ـ ــوفر لهـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــل ضـ ـ ـ ـ ـ ــمانات
الاسـ ـ ــتقالل 382،لتراقـ ـ ــب املشـ ـ ــرع وتضـ ـ ــعه فـ ـ ــي حـ ـ ــدود سـ ـ ــلطته وتحـ ـ ــول دون اسـ ـ ــتبداده 383،ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم
فليس ـ ـ ــت مهم ـ ـ ــة القض ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ــتوري التقلي ـ ـ ــل م ـ ـ ــن س ـ ـ ــيادة البرمل ـ ـ ــان ،وإنم ـ ـ ــا التحق ـ ـ ــق م ـ ـ ــن أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان
يعم ـ ــل ف ـ ــي النط ـ ــاق ال ـ ــذي س ـ ــمح ب ـ ــه الدس ـ ــتور 384.وه ـ ــو الخي ـ ــار املنطق ـ ــي ذل ـ ــك أن الدس ـ ــتور ف ـ ــي م ـ ــادة
الحري ـ ـ ــات العام ـ ـ ــة ه ـ ـ ــو خط ـ ـ ــاب امل ـ ـ ــواطنين يج ـ ـ ــب عل ـ ـ ــيهم التأس ـ ـ ــيس علي ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي معارض ـ ـ ــة أي انحـ ـ ـ ـراف
تش ـ ـ ــريعي م ـ ـ ــاس به ـ ـ ــا ،فوظيف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفع الف ـ ـ ــردي بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية وق ـ ـ ــف الاعت ـ ـ ــداء عل ـ ـ ــى الدس ـ ـ ــتور
باعتباره الوثيقة الاسمي لحماية الحقوق والحريات في الدولة385 .
ذل ـ ـ ــك أن تحلي ـ ـ ــل النص ـ ـ ــوص الدس ـ ـ ــتورية عل ـ ـ ــى املس ـ ـ ــتوى الع ـ ـ ــالمي مك ـ ـ ــن م ـ ـ ــن معاين ـ ـ ــة أن
 73دول ـ ـ ـ ــة أق ـ ـ ـ ــرت نظام ـ ـ ـ ــا للس ـ ـ ـ ــؤال ألاول ـ ـ ـ ــي للدس ـ ـ ـ ــتورية ،بص ـ ـ ـ ــيغ مختلف ـ ـ ـ ــة .أم ـ ـ ـ ــا آلي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ـ ــدم
الدس ـ ـ ــتورية فق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــم إقراره ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي  12دول ـ ـ ــة .كم ـ ـ ــا أن بع ـ ـ ــض التج ـ ـ ــارب الوطني ـ ـ ــة أح ـ ـ ــدثت آلي ـ ـ ــات
أنظم ـ ـ ــة للرقاب ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية انطالق ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الاجته ـ ـ ــاد القض ـ ـ ــائي ،كم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو الش ـ ـ ــأن بالنس ـ ـ ــبة لتجرب ـ ـ ــة

-380د .عبد الحميد متولي ،الحريات العامة ،مرجع سابق  ،ص  92هامش -0-
 -381د .وجـــدي ثابـــت غبريـــال ،حمايـــة الحريـــة يف مواجهـــة التشـــريع  ،دار النهضـــة العربيـــة  ،القـــاهرة – 0989 ،
 ، 0992ص .02
 -382د/عبــد الحميــد متــولي ،الحريــات العامــة – نظــرات يف تطورهــا وضــماناتها ومســتقبلها  ،-منشــأة املعــارف،
اإلسكندرية ،0957 ،ص .90
-383د .عبد العزيز محمد ساملان  ،رقابة دستورية القوانين  ،مرجع سابق  ،ص .080
-384د .أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،ط  ، 0دار الشروق ،القاهرة ، 0222 ،ص.078
 - 385عمر العطعوط ،القضاء الدستوري والثورات العربية ،مرجع سابق  ،ص52
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الواليـ ــات املتحـ ــدة ألامريكيـ ــة ،وهـ ــي آلاليـ ــات التـ ــي تن ـ ــدرج فـ ــي إطـ ــار تمكـ ــين املتقاضـ ــين مـ ــن املسـ ــاهمة فـ ــي
إنتاج"املعيارية الدستورية"386.
وعليـ ـ ــه يسـ ـ ــتمد القضـ ـ ــاء الدسـ ـ ــتوري شـ ـ ــرعيته وذاتيتـ ـ ــه مـ ـ ــن الـ ـ ــدور املنـ ـ ــاط بـ ـ ــه فـ ـ ــي صـ ـ ــون
الدس ـ ـ ــتور ال ـ ـ ــذي ه ـ ـ ــو التعبي ـ ـ ــر ألاس ـ ـ ــمى ع ـ ـ ــن إرادة الش ـ ـ ــعب وس ـ ـ ــيادته ،باعتب ـ ـ ــاره أه ـ ـ ــم ه ـ ـ ــذه آلالي ـ ـ ــات
الس ـ ـ ــلمية ف ـ ـ ــي املحافظ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى الت ـ ـ ــوازن ب ـ ـ ــين مختل ـ ـ ــف الس ـ ـ ــلطات وف ـ ـ ــي مواجه ـ ـ ــة أي انته ـ ـ ــاك محتم ـ ـ ــل
لس ـ ــلطة م ـ ــا عل ـ ــى الحري ـ ــات ألاساس ـ ــية وذل ـ ــك بتمك ـ ــين ألاف ـ ـراد كم ـ ــواطنين ب ـ ــالطعن عل ـ ــى الق ـ ــوانين الت ـ ــي
ته ـ ـ ـ ــدر أو ت ـ ـ ـ ــنقص م ـ ـ ـ ــن حري ـ ـ ـ ــاتهم وحق ـ ـ ـ ــوقهم العام ـ ـ ـ ــة .387بحي ـ ـ ـ ــث يثي ـ ـ ـ ــر املتقاض ـ ـ ـ ــون و ك ـ ـ ـ ــذا قاض ـ ـ ـ ـ ي
املوض ـ ـ ــوع مباش ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية دون عرض ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى أعل ـ ـ ــى جه ـ ـ ــة قض ـ ـ ــائية كترجم ـ ـ ــة
عملي ـ ـ ـ ــة للمواطن ـ ـ ـ ــة الدس ـ ـ ـ ــتورية الحقيقي ـ ـ ـ ــة وفق ـ ـ ـ ــا مل ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو معم ـ ـ ـ ــول ب ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي بع ـ ـ ـ ــض ألانظم ـ ـ ـ ــة
الدستورية كونه دفعا نظاميا388.
وقـ ـ ــد أثبتـ ـ ــت التجـ ـ ــارب أن أيـ ـ ــة رقابـ ـ ــة علـ ـ ــى دسـ ـ ــتورية القـ ـ ــوانين ال يسـ ـ ــهم فيهـ ـ ــا املـ ـ ــواطن إل ـ ـ ــى
جان ـ ـ ــب ألاجه ـ ـ ــزة السياس ـ ـ ــية أو القض ـ ـ ــائية تخ ـ ـ ــرج ع ـ ـ ــن نط ـ ـ ــاق الش ـ ـ ــرعية الديمقراطي ـ ـ ــة املكلف ـ ـ ــة بمن ـ ـ ــع
الاعت ـ ــداء عل ـ ــى الحق ـ ــوق والحري ـ ــات العام ـ ــة املقدس ـ ــة للف ـ ــرد بواس ـ ــطة م ـ ــا تص ـ ــدره الس ـ ــلطة التش ـ ــريعية
م ـ ــن ق ـ ــوانين غي ـ ــر دس ـ ــتورية  ،كم ـ ــا يخ ـ ــل ذل ـ ــك بمب ـ ــدأ الت ـ ــوازن املس ـ ــتهدف تحقيق ـ ــه فيم ـ ــا ب ـ ــين الس ـ ــلطة
والحرية في املجتمع  .وهو ما يهدد هذا ألاخير باالنهيار389.
و فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الصـ ـ ـ ــدد ص ـ ـ ـ ــار إق ـ ـ ـ ـرار املسـ ـ ـ ــألة الدس ـ ـ ـ ــتورية ألاولوي ـ ـ ـ ــة محـ ـ ـ ــل اتف ـ ـ ـ ــاق دس ـ ـ ـ ــتوري
ّ
ع ـ ـ ــالمي ،ذل ـ ـ ــك أن تحلي ـ ـ ــل النص ـ ـ ــوص الدس ـ ـ ــتورية عل ـ ـ ــى املس ـ ـ ــتوى الع ـ ـ ــالمي مك ـ ـ ــن م ـ ـ ــن معاين ـ ـ ــة أن 73
دول ـ ــة أق ـ ــرت نظام ـ ــا للس ـ ــؤال ألاول ـ ــي للدس ـ ــتورية ،بص ـ ــيغ مختلف ـ ــة .أم ـ ــا آلي ـ ــة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية
فقـ ـ ــد تـ ـ ــم إقرارهـ ـ ــا فـ ـ ــي  12دولـ ـ ــة .كمـ ـ ــا أن بعـ ـ ــض التجـ ـ ــارب الوطنيـ ـ ــة أحـ ـ ــدثت آليـ ـ ــات أنظمـ ـ ــة للرقابـ ـ ــة
الدسـ ـ ــتورية انطالقـ ـ ــا م ـ ـ ـن الاجتهـ ـ ــاد القضـ ـ ــائي ،كمـ ـ ــا هـ ـ ــو الشـ ـ ــأن بالنسـ ـ ــبة لتجربـ ـ ــة الواليـ ـ ــات املتحـ ـ ــدة

 - 386ورقــة تقديميــة للنــدوة الدوليــة تحــت عنــوان " :الولــوج إلــى العدالــة الدســتورية  :الرهانــات الجديــدة للرقابــة
البعديـــــة ىلع دســــــتورية القــــــوانين" أيــــــام 08-05 :ســـــبتمبر  0208املحكمــــــة الدســــــتورية  -اململكــــــة
املغربية -ص0
 - 387محمــد رفعــت عبــد الوهــاب ،رقابــة دســتورية القــوانين املبــادئ النظريــة والتطبيقــات الجوهريــة ،دار الجامعــة
الجديدة ،0228 ،ص .000
 - 388بــن أعــراب محمــد بــن شــناف منــال ،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين يف األنظمــة الدســتورية
املقارنة  ،مرجع سابق  ،ص 00
 -389د .د .كــريم يوســف احمــد كشــاكش ،الحريــات العامــة يف األنظمــة السياســية املعاصــرة  ،مرجــع ســابق  ،ص
ص .220 – 222
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ألامريكي ـ ــة ،وه ـ ــي آلالي ـ ــات الت ـ ــي تن ـ ــدرج ف ـ ــي إط ـ ــار تمك ـ ــين املتقاض ـ ــين م ـ ــن املس ـ ــاهمة ف ـ ــي إنتاج"املعياري ـ ــة
الدستورية"390.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الص ـ ـ ـ ــدد يمث ـ ـ ـ ــل التع ـ ـ ـ ــديل الدس ـ ـ ـ ــتوري الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ي الراب ـ ـ ـ ــع والعش ـ ـ ـ ــرين لدس ـ ـ ـ ــتور
الجمهوري ـ ـ ـ ـ ــة الفرنس ـ ـ ـ ـ ــية لع ـ ـ ـ ـ ــام  4973امل ـ ـ ـ ـ ــؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ــي 28 :تم ـ ـ ـ ـ ــوز  2113بش ـ ـ ـ ـ ــأن تح ـ ـ ـ ـ ــديث مؤسس ـ ـ ـ ـ ــات
الجمهوريـ ـ ـ ــة الخامسـ ـ ـ ــة التعـ ـ ـ ــديل ألابـ ـ ـ ــرز وألاهـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ــى إلاطـ ـ ـ ــالق فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــاريخ التعـ ـ ـ ــديالت الدسـ ـ ـ ــتورية
الفرنس ـ ـ ـ ــية391،حي ـ ـ ـ ــث كش ـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ــذا التع ـ ـ ـ ــديل ع ـ ـ ـ ــن حقيق ـ ـ ـ ــة الطبيع ـ ـ ـ ــة القض ـ ـ ـ ـائية لعم ـ ـ ـ ــل املجل ـ ـ ـ ــس
الدس ـ ـ ــتوري املختل ـ ـ ــف فيه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــين النق ـ ـ ــاد ،392ووج ـ ـ ــه الخصوص ـ ـ ــية في ـ ـ ــه إض ـ ـ ــافته للم ـ ـ ــادة  4-24الت ـ ـ ــي
تمث ـ ـ ـ ــل ث ـ ـ ـ ــورة ص ـ ـ ـ ــامتة عل ـ ـ ـ ــى الرقاب ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــابقة له ـ ـ ـ ــذا التع ـ ـ ـ ــديل واملوس ـ ـ ـ ــعة لجه ـ ـ ـ ــة إخط ـ ـ ـ ــار املجل ـ ـ ـ ــس
الدسـ ـ ــتوري الفرنس ـ ـ ـ ي لصـ ـ ــالح ألاف ـ ـ ـراد وفقـ ـ ــا لضـ ـ ــوابط دسـ ـ ــتورية محـ ـ ــددة ،مـ ـ ــن خـ ـ ــالل آليـ ـ ــة الرقابـ ـ ــة
الالحقة" املسألة ألاولية"393.
وقـ ـ ـ ــد دخلـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــادة حيـ ـ ـ ــز النفـ ـ ـ ــاذ فـ ـ ـ ــي ألاول مـ ـ ـ ــن آذار  2141بعـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــدور قانونهـ ـ ـ ــا
ألاساس ـ ـ ـ ـ ـ ي رق ـ ـ ـ ـ ــم 2119/4728 :بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ 2119/42/41 :تطبيق ـ ـ ـ ـ ــا للم ـ ـ ـ ـ ــادة  4-24وت ـ ـ ـ ـ ــأتي أهمي ـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــذه
املـ ـ ــادة394مـ ـ ــن حيـ ـ ــث منحهـ ـ ــا ألاف ـ ـ ـراد وألول مـ ـ ــرة فـ ـ ــي التـ ـ ــاريخ الدسـ ـ ــتوري الفرنس ـ ـ ـ ي الحـ ـ ــق فـ ـ ــي الطعـ ـ ــن
بدس ـ ــتورية ألاحك ـ ــام التش ـ ــريعية أم ـ ــام القض ـ ــاء مباش ـ ــرة بض ـ ــوابط تجع ـ ــل من ـ ــه نظام ـ ــا خاص ـ ــا لفرنس ـ ــا
بامتياز395 .
وه ـ ـ ــي الخط ـ ـ ــوة الت ـ ـ ــي تبنته ـ ـ ــا و ش ـ ـ ــرعت فيه ـ ـ ــا العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول العربي ـ ـ ــة لتعزي ـ ـ ــز الحماي ـ ـ ــة
الدس ـ ـ ـ ـ ــتورية للحق ـ ـ ـ ـ ــوق والحري ـ ـ ـ ـ ــات ،كم ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــو الح ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــع الدس ـ ـ ـ ـ ــتور العراق ـ ـ ـ ـ ــي  2117والتع ـ ـ ـ ـ ــديل
الدس ـ ـ ــتوري ألاردن ـ ـ ــي  ،2144والدس ـ ـ ــتور املغرب ـ ـ ــي الجدي ـ ـ ــد املراج ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي 2144حي ـ ـ ــث قض ـ ـ ــايا بموج ـ ـ ــب
امل ـ ـ ــادة  ،73والفص ـ ـ ــل  429عل ـ ـ ــى الت ـ ـ ــوالي منهم ـ ـ ــا باس ـ ـ ــتحداث املحكم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية ونص ـ ـ ــها بالنس ـ ـ ــبة
 - 390ورقــة تقديميــة للنــدوة الدوليــة تحــت عنــوان " :الولــوج إلــى العدالــة الدســتورية  :الرهانــات الجديــدة للرقابــة
البعديـــــة ىلع دســــــتورية القــــــوانين" أيــــــام 08-05 :ســـــبتمبر  0208املحكمــــــة الدســــــتورية  -اململكــــــة
املغربية -ص0
 - 391د /عيــد أحمـــد غفــول ،الـــدفع بعــدم الدســـتورية يف القــانون الفرنســـي ،دار النهضــة العربيـــة القـــاهرة؛ ط،0
 ،0200ص 022وما بعدها.
Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité Pratique et Contentieux ;A Jour au 1 novembre -392
2010 ; P 12.
 - 393د /محمـــد محمـــد عبـــد اللطيـــف ،املجلـــس الدســـتوري يف فرنســـا والتعـــديل الدســـتوري يف  02يونيـــو،0228
بحث منشور بمجلة الحقوق الكويت ،العدد الثالث السنة ،28سبتمبر ،0202ص.25
394

- ARTICLE 61-1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le
Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de
cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
 -395د/علــــي عيســــى اليعقوبي"،تعــــديل  02تمــــوز  0228الدســــتوري وأثــــره يف تطــــور الرقابــــة ىلع دســــتورية
القوانين يف فرنسا" تاريخ الولوج09 :جوان 0202ىلع الرابط االلكتروني
http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htm
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ُ
للدسـ ـ ـ ــتور ألاردنـ ـ ـ ــي -4 ":تنشـ ـ ـ ــأ بقـ ـ ـ ــانون محكمـ ـ ـ ــة دسـ ـ ـ ــتورية ،"...وبالنسـ ـ ـ ــبة للدسـ ـ ـ ــتور املغربي"تحـ ـ ـ ــدث
محكم ـ ـ ــة دس ـ ـ ــتورية" ب ـ ـ ــدل م ـ ـ ــن املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ،مم ـ ـ ــا يعن ـ ـ ــى تحوي ـ ـ ــل ص ـ ـ ــالحيات املجل ـ ـ ــس إل ـ ـ ــى
املحكم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية ،تماش ـ ـ ــيا م ـ ـ ــع النم ـ ـ ــوذج الانجل ـ ـ ــو سكس ـ ـ ــوني وال ـ ـ ــذي اس ـ ـ ــتمدت من ـ ـ ــه الهندس ـ ـ ــة
الشكلية للدستور املغربي ،وهو ما يعتبر ترجمة إلنشاء قضاء دستوري396،
وعلي ـ ـ ــه تفت ـ ـ ــرض الرقاب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم دس ـ ـ ــتورية ق ـ ـ ــانون مع ـ ـ ــين وج ـ ـ ــود نـ ـ ـ ـزاع
مع ـ ـ ــروض عل ـ ـ ــى املح ـ ـ ــاكم ( عادية،إداري ـ ـ ــة) بواس ـ ـ ــطة دع ـ ـ ــوى تس ـ ـ ــتهدف املطالب ـ ـ ــة بح ـ ـ ــق اس ـ ـ ــتنادا إل ـ ـ ــى
الق ـ ـ ــانون ،لك ـ ـ ــن ق ـ ـ ــد يحص ـ ـ ــل أن يثي ـ ـ ــر ص ـ ـ ــاحب املص ـ ـ ــلحة دفع ـ ـ ــا يتمث ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي مطالب ـ ـ ــة املحكم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدم
تطبي ـ ــق الق ـ ــانون عل ـ ــى ال ـ ــدعوى لكون ـ ــه مخ ـ ــالف للدس ـ ــتور وف ـ ــي ه ـ ــذه الحال ـ ــة يك ـ ــون ص ـ ــاحب املص ـ ــلحة
ق ـ ــد م ـ ــارس ال ـ ــدفع بع ـ ــدم دس ـ ــتورية الق ـ ــانون .ف ـ ــإذا ثب ـ ــت ل ـ ــدى املحكم ـ ــة بع ـ ــد الفح ـ ــص ع ـ ــدم مطابق ـ ــة
الق ـ ـ ــانون للدس ـ ـ ــتور ،فإنه ـ ـ ــا تمتن ـ ـ ــع ع ـ ـ ــن تطبيق ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدعوى ،وال تلغ ـ ـ ــي الق ـ ـ ــانون امل ـ ـ ــذكور ألنه ـ ـ ــا ال
تمل ـ ــك س ـ ــلطة إلالغ ـ ــاء ب ـ ــل تمل ـ ــك س ـ ــلطة رقاب ـ ــة الامتن ـ ــاع 397 .وم ـ ــن ث ـ ــم تتح ـ ــدد رقاب ـ ــة الامتن ـ ــاع عل ـ ــى
دسـ ـ ــتورية القـ ـ ــوانين بأنه ـ ـ ــا رقابـ ـ ــة الحقـ ـ ــة تمـ ـ ــارس بواسـ ـ ــطة الـ ـ ــدفع يثيـ ـ ــره صـ ـ ــاحب املصـ ـ ــلحة بمناسـ ـ ــبة
وج ـ ــود دع ـ ــوى معروض ـ ــة عل ـ ــى القض ـ ــاء ،فه ـ ــذا التفس ـ ــير لنظري ـ ــة الرقاب ـ ــة عل ـ ــى دس ـ ــتورية الق ـ ــوانين ع ـ ــن
طري ـ ـ ــق ال ـ ـ ــدفع يعتبره ـ ـ ــا بأنه ـ ـ ــا ح ـ ـ ــق للمتض ـ ـ ــرر م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون املنع ـ ـ ــي علي ـ ـ ــه واملح ـ ـ ــاكم ال يج ـ ـ ــوز له ـ ـ ــا أن
تثيره تلقائيا.
وعلي ـ ـ ــه وين ـ ـ ــدرج ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدفع ض ـ ـ ــمن ال ـ ـ ــدفوع العيني ـ ـ ــة باعتباره ـ ـ ــا م ـ ـ ــن الض ـ ـ ــمانات الوقائي ـ ـ ــة
لتف ـ ــادي ص ـ ــدور أحك ـ ــام غي ـ ــر دس ـ ــتورية تم ـ ــس بحق ـ ــوق وحري ـ ــات املتقاض ـ ــين ،حي ـ ــت يترت ـ ــب علي ـ ــه ع ـ ــدم
نف ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ــانون ابت ـ ـ ــدءا م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــاريخ ق ـ ـ ـرار املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ،وب ـ ـ ــذلك يج ـ ـ ــب أن تلت ـ ـ ــزم ب ـ ـ ــه مختل ـ ـ ــف
املح ـ ـ ـ ــاكم ،مم ـ ـ ـ ــا يجعل ـ ـ ـ ــه دفع ـ ـ ـ ــا موض ـ ـ ـ ــوعيا فرعي ـ ـ ـ ــا ذو طبيع ـ ـ ـ ــة قانوني ـ ـ ـ ــة دفاعي ـ ـ ـ ــة ول ـ ـ ـ ــيس هجومي ـ ـ ـ ــة،
وب ـ ــالرجوع إل ـ ــى ه ـ ــذا ألاث ـ ــر املترت ـ ــب ع ـ ــن ال ـ ــدفع ال ـ ــذي يص ـ ــل إل ـ ــى ح ـ ــد إلغ ـ ــاء ال ـ ــنص الق ـ ــانوني ،ول ـ ــيس
مج ـ ــرد الامتن ـ ــاع ع ـ ــن تطبيق ـ ــه عل ـ ــى النـ ـ ـزاع املع ـ ــروض ،ك ـ ــان م ـ ــن ألاول ـ ــى أن تك ـ ــون تقني ـ ــة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم
الدس ـ ـتورية بموج ـ ــب دع ـ ــوى أص ـ ــلية ،ول ـ ــيس ع ـ ــن طري ـ ــق دف ـ ــع فرع ـ ــي مل ـ ــا اس ـ ــتقر ب ـ ــه العم ـ ــل ف ـ ــي الفق ـ ــه
الدس ـ ــتوري عل ـ ــى ك ـ ــون إث ـ ــارة ال ـ ــدفوع الفرعي ـ ــة املتعلق ـ ــة بع ـ ــدم مطابق ـ ــة ن ـ ــص ق ـ ــانوني ال يرت ـ ــب إلغ ـ ــاء
القـ ـ ــانون وسـ ـ ــحبه ،بقـ ـ ــدر مـ ـ ــا يرتـ ـ ــب أث ـ ـ ـرا محـ ـ ــدودا يتمثـ ـ ــل فـ ـ ــي مجـ ـ ــرد الامتنـ ـ ــاع عـ ـ ــن تطبيـ ـ ــق القـ ـ ــانون
 -396وهــذا مــا صــرح بــه الفصــل  022منــه":تختص املحكمــة الدســتورية بــالنظر يف كــل دفــع متعلــق بعــدم
دســتورية قــانون ،أثيــر أثنــاء النظــر يف قضــية ،وذلــك إذا دفــع أحــد األطــراف بــأن القــانون ،الــذي ســيطبق يف النــزاع،
يمــس بــالحقوق وبالحريــات التــي يضــمنها الدســتور .يحــدد قــانون تنظيمــي شــروط وإجــراءات تطبيــق هــذا الفصــل،
ويقابلهــا نــص املــادة  02فقــرة  -0 ": 20يف الــدعوى املنظــورة أمــام املحــاكم يجــوز ألي مــن أطــراف الــدعوى إثــارة
الــدفع بعــدم الدســتورية وىلع املحكمــة إن وجــدت أن الــدفع جــدينا تحيلــه إلــى املحكمــة التــي يحــددها القــانون
لغايات البت يف أمر إحالته إلى املحكمة الدستورية".
 - 397بــن أعــراب محمــد ،بــن شــناف منال،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين يف األنظمــة الدســتورية
املقارنة،مجلة االجتهاد القضائي ،املجلد الرايع ،العدد ،0ص00
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املخـ ـ ـ ــالف للدس ـ ـ ـ ــتور دون الحك ـ ـ ـ ــم بإلغائ ـ ـ ـ ــه .وعلي ـ ـ ـ ــه فرقاب ـ ـ ـ ــة إلالغ ـ ـ ـ ــاء تم ـ ـ ـ ــارس ع ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ــدعوى
ألاص ـ ـ ــلية بموج ـ ـ ــب دع ـ ـ ــوى إبط ـ ـ ــال ق ـ ـ ــانون غي ـ ـ ــر دس ـ ـ ــتوري ،أم ـ ـ ــا رقاب ـ ـ ــة الامتن ـ ـ ــاع فه ـ ـ ــي وس ـ ـ ــيلة ل ـ ـ ــدفع
إص ـ ــدار حك ـ ــم مع ـ ــين بن ـ ــاء عل ـ ــى ق ـ ــانون غي ـ ــر دس ـ ــتوري ،و ال يل ـ ــزم كاف ـ ــة ألاف ـ ـراد وال حت ـ ــى ذات املحكم ـ ــة
ما لم يدفع أحد ألاطراف بعدم الدستورية.
غيـ ـ ــر أن إلاشـ ـ ــكال يبقـ ـ ــى فـ ـ ــي تعيـ ـ ــين الجهـ ـ ــة القضـ ـ ــائية املختصـ ـ ــة باإلجابـ ـ ــة عـ ـ ــن الـ ـ ــدفع الفرعـ ـ ــي
هـ ـ ــل هـ ـ ــي نفـ ـ ــس الجهـ ـ ــة التـ ـ ــي أثيـ ـ ــر أمامهـ ـ ــا الـ ـ ــدفع الفرعـ ـ ــي أي جميـ ـ ــع املحـ ـ ــاكم كمـ ـ ــا الحـ ـ ــال مـ ـ ــع رقابـ ـ ــة
الامتن ـ ـ ــاع ف ـ ـ ــي النم ـ ـ ــوذج ألامريك ـ ـ ــي للرقاب ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية؛ أم أنه ـ ـ ــا أعل ـ ـ ــى جه ـ ـ ــة قض ـ ـ ــائية ف ـ ـ ــي الدول ـ ـ ــة ،أم
يبق ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري ص ـ ــاحب الاختص ـ ــاص الحص ـ ــري ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم وج ـ ــد ن ـ ــص ص ـ ــريح وواض ـ ــح
يمنع القضاء من النظر في رقابة دستورية القوانين398.
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك يبق ـ ـ ــى القض ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ــتوري بمختل ـ ـ ــف نماذج ـ ـ ــه الض ـ ـ ــمانة ألاه ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي حماي ـ ـ ــة
الحق ـ ـ ــوق والحري ـ ـ ــات املكفول ـ ـ ــة دس ـ ـ ــتوريا ،س ـ ـ ــواء ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق الرقاب ـ ـ ــة الس ـ ـ ــابقة املس ـ ـ ــلطة عل ـ ـ ــى
مش ـ ــاريع الق ـ ــوانين أو ع ـ ــن طري ـ ــق الرقاب ـ ــة الالحق ـ ــة بواس ـ ــطة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية 399.وه ـ ــو م ـ ــا
يعبر عن التزام راسخ بتوطيد دولة القانون.
– 9أهمية التمكين القانوني لحق املواطنين في العدالة الدستورية :
تأسيس ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا س ـ ـ ــبق تح ـ ـ ــرص أغل ـ ـ ــب ألانظم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية عل ـ ـ ــى تض ـ ـ ــمين دس ـ ـ ــاتيرها
الح ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي التقاضـ ـ ـ ـ ي أم ـ ـ ــام القض ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ــتوري كأح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم آلي ـ ـ ــات تك ـ ـ ــريس مب ـ ـ ــدأ الرقاب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى
دسـ ـ ــتورية القـ ـ ــوانين بهـ ـ ــدف اسـ ـ ــتبعاد أو إلغـ ـ ــاء التشـ ـ ــريعات املخالفـ ـ ــة لـ ـ ــإلرادة العامـ ـ ــة؛ غيـ ـ ــر أن إنشـ ـ ــاء
مجلـ ـ ــس دسـ ـ ــتوري أو محكمـ ـ ــة دسـ ـ ــتورية ال يكفـ ـ ــي لحمايـ ـ ــة الدسـ ـ ــتور مـ ـ ــن صـ ـ ــدور قـ ـ ــوانين وتنظيمـ ـ ــات
ومعاهـ ــدات مخالف ـ ــة ل ـ ــه ب ـ ــل الب ـ ــد م ـ ــن تفعي ـ ــل ه ـ ــذه الرقاب ـ ــة؛ وه ـ ــو التفعي ـ ــل ال ـ ــذي ينطل ـ ــق م ـ ــن تمك ـ ــين
امل ـ ــواطنين ف ـ ــي الطع ـ ــن بعـ ـ ــدم دس ـ ــتورية الق ـ ــوانين ،كضـ ـ ــمانة لقي ـ ــام دول ـ ــة دسـ ـ ــتورية ذل ـ ــك م ـ ــا تبنـ ـ ــاه
املؤس ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ــتوري بموج ـ ـ ـ ــب امل ـ ـ ـ ــادة  433م ـ ـ ـ ــن التع ـ ـ ـ ــديل الدس ـ ـ ـ ــتوري  2142وكرس ـ ـ ـ ــه بموجـ ـ ـ ـ ــب
القانون العضوي .42/43
وه ـ ــو م ـ ــا س ـ ــيكون م ـ ــن ش ـ ــأنه إخ ـ ـراج املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري الجزائ ـ ــري م ـ ــن حال ـ ــة الجم ـ ــود الت ـ ــي
أوقع ـ ــه فيه ـ ــا حص ـ ــر جه ـ ــات إلاخط ـ ــار ف ـ ــي رئ ـ ــيس الجمهوري ـ ــة ،ورئيسـ ـ ـ ي غرفت ـ ــي البرمل ـ ــان ،نح ـ ــو الحركي ـ ــة
والفعالي ـ ــة املتطلب ـ ــة لتط ـ ــوير نظ ـ ــام الرقاب ـ ــة الدس ـ ــتورية مثلم ـ ــا علي ـ ــه الح ـ ــال ف ـ ــي ألانظم ـ ــة الدس ـ ــتورية
املقارنة بعد توسيع جهات إلاخطار إلى املعارضة واملتقاضين400.
 - 398د /يحي الجمل؛ القضاء الدستوري يف مصر؛ ص80
 - 399عمر العطعوط ،القضاء الدستوري والثورات العربية ،مرجع سابق ،ص59
 - 400شـــوقي يعـــيش تمـــام وريـــاش دنـــش ،توسـ ـيع إخطـــار املجلـــس الدســـتوري ودوره يف تطـــوير نظـــام الرقابـــة
الدســـتورية  -مقاربـــة تحليليـــة يف ضـــوء التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري لســـنة  - 0200مجلـــة العلـــوم القانونيـــة
والسياسية،املجلد  ،5العدد،2ص070
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وم ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ــم فليس ـ ـ ـ ــت مهم ـ ـ ـ ــة القض ـ ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ـ ــتوري التقلي ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــيادة البرمل ـ ـ ـ ــان ،وإنم ـ ـ ـ ــا
التحق ـ ـ ــق م ـ ـ ــن أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان يعم ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي النط ـ ـ ــاق ال ـ ـ ــذي س ـ ـ ــمح ب ـ ـ ــه الدس ـ ـ ــتور 401.فالرقاب ـ ـ ــة الس ـ ـ ــابقة وان
كان ـ ــت تحق ـ ــق نوع ـ ــا م ـ ــن الاس ـ ــتقرار الدس ـ ــتوري كونه ـ ــا رقاب ـ ــة وقائي ـ ــة إال أنه ـ ــا تبق ـ ــى رقاب ـ ــة مج ـ ــردة تعج ـ ــز
ع ـ ــن كش ـ ــف عي ـ ــوب ال ـ ــنص الق ـ ــانوني الت ـ ــي س ـ ــتبرز عـ ـ ــند تطبيق ـ ــه ،فض ـ ــال ع ـ ــن انع ـ ــدام أي دور لألف ـ ـراد
ف ـ ــي ظله ـ ــا ملمارس ـ ــة ح ـ ــق الطع ـ ــن بدس ـ ــتورية الق ـ ــوانين .ه ـ ــذه ألاس ـ ــباب وغيره ـ ــا تب ـ ــرر إل ـ ــى ألاخ ـ ــذ بالرقاب ـ ــة
الالحق ـ ـ ـ ــة بتمك ـ ـ ـ ــين املتض ـ ـ ـ ــررين م ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ــانون امل ـ ـ ـ ــاس ب ـ ـ ـ ــالحقوق والحري ـ ـ ـ ــات بتحري ـ ـ ـ ــك الرقاب ـ ـ ـ ــة
الدس ـ ـ ــتورية .ذل ـ ـ ــك م ـ ـ ــا تبن ـ ـ ــاه املؤس ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري بموج ـ ـ ــب امل ـ ـ ــادة  433م ـ ـ ــن التع ـ ـ ــديل الدس ـ ـ ــتوري
 .2142وكرسـ ـ ـ ــه بموجـ ـ ـ ــب القـ ـ ـ ــانون العضـ ـ ـ ــوي  .42/43طبقـ ـ ـ ــا لنـ ـ ـ ــص املـ ـ ـ ــادة الثانيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ــانون
العض ـ ــوي  42/43بحي ـ ــث يمك ـ ــن إث ـ ــارة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ف ـ ــي ك ـ ــل محاكم ـ ــة ،...م ـ ــن قب ـ ــل أح ـ ــد
أط ـ ـراف ال ـ ــدعوى ...كم ـ ــا يمك ـ ــن أن يث ـ ــار ه ـ ــذا ال ـ ــدفع للم ـ ــرة ألاول ـ ــى ف ـ ــي الاس ـ ــتئناف أو الطع ـ ــن ب ـ ــالنقض.
وكذا أثناء التحقيق الجزائي ...،وتنظر فيه غرفة الاتهام"402.
إن تفعيـ ـ ــل هـ ـ ــذا الحـ ـ ــق سيوسـ ـ ــع مـ ـ ــن مسـ ـ ــاحة الرقابـ ـ ــة الدسـ ـ ــتورية إلـ ـ ــى املجـ ـ ــاالت التـ ـ ــي لـ ـ ــم
ُ
يسـ ـ ــبق أن أخط ـ ـ ــر بش ـ ـ ــأنها وم ـ ـ ــن ثـ ـ ــم يبس ـ ـ ــط رقابت ـ ـ ــه عل ـ ـ ــى جميـ ـ ــع املنظوم ـ ـ ــة القانوني ـ ـ ــة ،ال س ـ ـ ــيما م ـ ـ ــا
تعل ـ ـ ــق منه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــالحقوق والحري ـ ـ ــات وإخراج ـ ـ ــه م ـ ـ ــن حال ـ ـ ــة الجم ـ ـ ــود الت ـ ـ ــي أوقع ـ ـ ــه فيه ـ ـ ــا حص ـ ـ ــر جه ـ ـ ــات
إلاخطار بتوسيع جهات إلاخطار إلى املتقاضين403.
وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا التط ـ ـ ـ ــور الدس ـ ـ ـ ــتوري أدخ ـ ـ ـ ــل املؤس ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ــتوري الجزائ ـ ـ ـ ــري نظ ـ ـ ـ ــام الرقاب ـ ـ ـ ــة
الالحق ـ ــة ع ـ ــن طري ـ ــق ال ـ ــدفع بع ـ ــدم دس ـ ــتورية الق ـ ــوانين ،وذل ـ ــك ف ـ ــي س ـ ــياق النظ ـ ــر ف ـ ــي ن ـ ـزاع قض ـ ــائي م ـ ــا،
وهـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ــدفع التـ ـ ـ ــي يجـ ـ ـ ــب أن يتسـ ـ ـ ــم باملسـ ـ ـ ــألة ّ
باألوليـ ـ ـ ــة ،وتعمـ ـ ـ ــل علـ ـ ـ ــى إحالتهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــورا إلـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ــس
الدسـ ـ ــتوري الـ ـ ــذي يخـ ـ ــتص بالفصـ ـ ــل فيـ ـ ــه حصـ ـ ــريا ،و فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك تعزيـ ـ ــز ملكانـ ـ ــة املتقاض ـ ـ ـ ي عـ ـ ــن طريـ ـ ــق
تمكينه من إثارة عدم دستورية القوانين بطريقة غير مباشرة.
ّ
وبمج ـ ـ ـ ــرد إحال ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدفع للمجل ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ــتوري ،يت ـ ـ ـ ــولى ه ـ ـ ـ ــذا ألاخي ـ ـ ـ ــر فحص ـ ـ ـ ــه لتقري ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــدى
دسـ ـ ــتوريته .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا إلاطـ ـ ــار ،يـ ـ ــتم إبطـ ـ ــال الـ ـ ــنص غيـ ـ ــر الدسـ ـ ــتوري حسـ ـ ــب مـ ـ ــا نصـ ـ ــت عليـ ـ ــه املـ ـ ــادة
 494فق ـ ــرة " :2إذا ُ
اعتب ـ ــر ن ـ ــص تش ـ ــريعي م ـ ــا غي ـ ــر دس ـ ــتوري عل ـ ــى أس ـ ــاس امل ـ ــادة  433أع ـ ــاله ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا
ال ـ ــنص يفق ـ ــد أث ـ ــره ابت ـ ــداء م ـ ــن الي ـ ــوم ال ـ ــذي يح ـ ـ ّـدده ق ـ ـرار املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري" .ويؤك ـ ــد ه ـ ــذا ال ـ ــنص
-401د/أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،ط  ، 0دار الشروق ،القاهرة ، 0222 ،ص.078
 -402وال يمكــن طبقــا للمــادة  2إثــارة الــدفع بعــدم الدســتورية أمــام محكمــة الجنايــات االبتدائيــة .غيــر أنــه ،يمكــن
إثــارة الــدفع بعــدم الدســتورية ،عنــد اســتئناف حكــم صــادر عــن محكمــة الجنايــات االبتدائيــة ،بموجــب مــذكرة
مكتوبــة ترفــق بالتصــريح باالســتئناف ،ىلع أن تنظــر محكمــة الجنايــات اإلســتئنافية يف الــدفع بعــدم الدســتورية
قبل فتح باب املناقشة".
 -403شـــوقي يعـــيش تمـــام وريـــاش دنـــش ،توســـيع إخطـــار املجلـــس الدســـتوري ودوره يف تطـــوير نظـــام الرقابـــة
الدســـتورية  -مقاربـــة تحليليـــة يف ضـــوء التعـــديل الدســـتوري الجزائـــري لســـنة  - 0200مجلـــة العلــوم القانونيـــة
والسياسية،املجلد  ،5العدد،2ص070
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عل ـ ـ ــى الط ـ ـ ــابع املطل ـ ـ ــق للمس ـ ـ ــألة الدس ـ ـ ــتورية ّ
ألاولي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى اعتب ـ ـ ــار ال ـ ـ ــنص املص ـ ـ ـ ّـرح بع ـ ـ ــدم
دسـ ـ ــتوريته الغيـ ـ ــا .ولـ ـ ــيس مجـ ـ ــرد مسـ ـ ــتبعدا مـ ـ ــن تطبيقـ ـ ــه علـ ـ ــى الن ـ ـ ـزاع املعـ ـ ــروض كمـ ـ ــا هـ ـ ــو فـ ـ ــي رقابـ ـ ــة
الامتناع أو الدفع الفرعي في النظام ألامريكي.
وبه ـ ـ ــذا ي ـ ـ ــتم ت ـ ـ ــدعيم الرقاب ـ ـ ــة السياس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــابقة بالرقاب ـ ـ ــة القض ـ ـ ــائية الالحق ـ ـ ــة بواس ـ ـ ــطة
ال ـ ــدفع بتمك ـ ــين امل ـ ــواطنين املتقاض ـ ــين م ـ ــن ح ـ ــق مخاص ـ ــمة دس ـ ــتورية الق ـ ــوانين املاس ـ ــة بحق ـ ــوقهم
ألاساس ـ ــية ،والفك ـ ــرة الت ـ ــي اسـ ـ ــتلهمها املؤس ـ ــس الجزائ ـ ــري م ـ ــن نظيـ ـ ــره الفرنسـ ـ ـ ي بموج ـ ــب التعـ ـ ــديل
الدسـ ـ ــتوري لسـ ـ ــنة  ،404 .9112ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم تفعيـ ـ ــل الاختصـ ـ ــاص القضـ ـ ــائي فـ ـ ــي تقـ ـ ــدير جديـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفع
الفردي بعدم الدستورية.
وجـ ـ ــدير باإلشـ ـ ــارة التنبيـ ـ ــه إلـ ـ ــى وجـ ـ ــود نـ ـ ــوعين مـ ـ ــن الرقابـ ـ ــة الالحقـ ـ ــة بحسـ ـ ــب فلسـ ـ ــفة كـ ـ ــل
نظـ ـ ـ ــام دسـ ـ ـ ــتوري فحـ ـ ـ ــق الولـ ـ ـ ــوج إلـ ـ ـ ــى القضـ ـ ـ ــاء الدسـ ـ ـ ــتوري دون وسـ ـ ـ ــاطة وﻻ تصـ ـ ـ ــفية كمـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي
النظـ ـ ــام الدس ـ ـ ــتوري الاس ـ ـ ــباني وألامل ـ ـ ــاني يع ـ ـ ــد وس ـ ـ ــيلة لت ـ ـ ــدقيق وتنق ـ ـ ــيح النظ ـ ـ ــام الق ـ ـ ــانوني كك ـ ـ ــل،
أم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الفلس ـ ـ ــفة الفرنس ـ ـ ــية وم ـ ـ ــن س ـ ـ ــار عل ـ ـ ــى منهجه ـ ـ ــا الرق ـ ـ ــابي ،فه ـ ـ ــو مج ـ ـ ــرد ح ـ ـ ــق م ـ ـ ــن حق ـ ـ ــوق
املتقاضـ ـ ــين حماي ـ ـ ــة ملص ـ ـ ــلحة شخص ـ ـ ــية ي ـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم دس ـ ـ ــتورية الحك ـ ـ ــم التش ـ ـ ــريعي الض ـ ـ ــار بأح ـ ـ ــد
حقوق ـ ـ ـ ــه الدس ـ ـ ـ ــتورية .وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــا يمي ـ ـ ـ ــز القض ـ ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ـ ــتوري ألاورب ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن القض ـ ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ـ ــتوري
ألامريك ـ ــي ف ألاول يق ـ ــوم عل ـ ــى أس ـ ــاس حماي ـ ــة الت ـ ــدرج الهرم ـ ــي للنظ ـ ــام الق ـ ــانوني ف ـ ــي الدول ـ ــة ف ـ ــي املقاب ـ ــل
يقوم هدف الثاني على أساس حماية املواطن من تعسف انتهاك حقوقه الدستورية405.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــالرجوع إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى التج ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية املقارن ـ ـ ـ ـ ـ ــة بخص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص إحال ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
الدسـ ـ ــتورية ،نج ـ ـ ــد أن املؤس ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري الجزائـ ـ ــري ق ـ ـ ــد انتص ـ ـ ــر للخي ـ ـ ــار املعمـ ـ ــول ب ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي فرنس ـ ـ ــا
من ـ ـ ـ ــذ س ـ ـ ـ ــنة  2113وألاردن واملغ ـ ـ ـ ــرب من ـ ـ ـ ــذ س ـ ـ ـ ــنة  ، 2144وال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـ ــتم في ـ ـ ـ ــه إلاحال ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن محكم ـ ـ ـ ــة
املوض ـ ــوع إل ـ ــى املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة الل ـ ــذين تق ـ ــرران بع ـ ــد أن التأك ـ ــد م ـ ــن جدي ـ ــة ال ـ ــدفع
إلاحالة من عدمها إلى املجلس الدستوري عمال بنظام التصفية ،406
ووفقـ ـ ــا للنمـ ـ ــوذج الجزائـ ـ ــري فـ ـ ــي "الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية" يشـ ـ ــترط لصـ ـ ــحة الـ ـ ــدفع أن يكـ ـ ــون
بمناس ـ ـ ـ ــبة دع ـ ـ ـ ــوى قض ـ ـ ـ ــائية وفق ـ ـ ـ ــا للم ـ ـ ـ ــادة  433م ـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ـ ــانون  14-42املتض ـ ـ ـ ــمن تع ـ ـ ـ ــديل الدس ـ ـ ـ ــتور
الجزائ ـ ـ ــري لع ـ ـ ــام  ، 2142دون أن يك ـ ـ ــون للف ـ ـ ــرد الح ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي الاتص ـ ـ ــال ب ـ ـ ــاملجلس الدس ـ ـ ــتوري مباش ـ ـ ــرة
م ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ــدور الجدي ـ ــد للس ـ ــلطة القض ـ ــائية ف ـ ــي تحري ـ ــك الرقاب ـ ــة الدس ـ ــتورية ع ـ ــن طري ـ ــق إلاحال ـ ــة ،

 - 404د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر -دراســة مقارنــة
بالنموذج الفرنسي ،-مجلة حوليات الجزائر  0العدد ،20ج ،0جوان  ،0208ص022
 -405د/حسن الجماعي ،مدخل إلى القانون الدستوري ،مطبعة دعاية ،سنة  ،0208ط ،0ص002
 -406د /ليلــى بــن بغيلــة ،دعــوى الــدفع بعــدم الدســتورية يف ظــل التعــديل الدســتوري  0200استئناســا بالتجربــة
الفرنسية ،مجلة الشريعة واالقتصاد  ،العدد ،0205 ،00ص ، 72ص52
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وهـ ــو م ـ ــا س ـ ــيفعل م ـ ــن الرقاب ـ ــة البعدي ـ ــة للمجل ـ ــس الدسـ ــتوري ف ـ ــي غي ـ ــاب ال ـ ــنص عل ـ ــى رقاب ـ ــة دس ـ ــتورية
سابقة إلزامية على كل القوانين والتنظيمات. .407
وبناء عليه ،فإن هناك ثالثة أهداف يمكن تحقيقها من خالل هذه الوسيلة:
أ-إعطاء حق جديد يمكن للمتقاض ي من الدفاع عن حقوقه املضمونة دستوريا.
ب-إش ـ ـ ـ ـراك املـ ـ ـ ــواطنين بطريقـ ـ ـ ــة غيـ ـ ـ ــر مباشـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي تصـ ـ ـ ــفية النظـ ـ ـ ــام القـ ـ ـ ــانوني مـ ـ ـ ــن مقتضـ ـ ـ ــيات غيـ ـ ـ ــر
دستورية
ج-إشراك املواطنين في السهر على حماية مبدأ سمو الدستور عن طريق إلاخطار غير املباشر ,
إن هـ ـ ـ ــذا التبري ـ ـ ــر الفقهـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأنه أن يش ـ ـ ــجع عل ـ ـ ــى تقريـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ــق الفـ ـ ـ ــرد ف ـ ـ ــي تحريـ ـ ـ ــك
الرقابـ ـ ــة القض ـ ـ ـائية علـ ـ ــى دسـ ـ ــتورية القـ ـ ــوانين عـ ـ ــن طريـ ـ ــق الـ ـ ــدفع ،حتـ ـ ــى يشـ ـ ــارك فـ ـ ــي حمايـ ـ ــة دسـ ـ ــتوره
م ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــوانين تخالفـ ـ ـ ـ ــه ،خاصـ ـ ـ ـ ــة وأن قواعـ ـ ـ ـ ــد الدسـ ـ ـ ـ ــتور تعلـ ـ ـ ـ ــو وال يعلـ ـ ـ ـ ــى عليهـ ـ ـ ـ ــا 408.إال أن املشـ ـ ـ ـ ــرع
الجزائ ـ ــري اعتب ـ ــره دفع ـ ــا فرعي ـ ــا ال بمك ـ ــن للقاضـ ـ ـ ي إثارت ـ ــه م ـ ــن تلق ـ ــاء نفس ـ ــه .باعتب ـ ــاره وس ـ ــيلة دفاعي ـ ــة
مق ـ ـ ـ ــررة ومتف ـ ـ ـ ــق عليه ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــدى غالبي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدول الت ـ ـ ـ ــي تتبن ـ ـ ـ ــاه كوس ـ ـ ـ ــيلة أساس ـ ـ ـ ــية لتحري ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ــدعوى
الدستورية في الدولة409.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا املجـ ـ ــال أبـ ـ ــدع التعـ ـ ــديل الدسـ ـ ــتوري الفرنس ـ ـ ـ ي لعـ ـ ــام  2113فـ ـ ــي إيجـ ـ ــاد صـ ـ ــيغة
للرقاب ـ ــة الالحقـ ـ ــة علـ ـ ــى القـ ـ ــوانين يشـ ـ ــترك فيـ ـ ــه إلاف ـ ـ ـراد مـ ـ ــع السـ ـ ــلطة القضـ ـ ــائية فـ ـ ــي تحريـ ـ ــك املجلـ ـ ــس
الدس ـ ـ ـ ـ ــتوري،وهو التع ـ ـ ـ ـ ــديل ألاب ـ ـ ـ ـ ــرز وألاه ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ـ ــى إلاط ـ ـ ـ ـ ــالق ف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــاريخ التع ـ ـ ـ ـ ــديالت الدس ـ ـ ـ ـ ــتورية
الفرنسـ ـ ــية 410،ووجـ ـ ــه ألاهميـ ـ ــة فيـ ـ ــه إضـ ـ ــافته للمـ ـ ــادة  4-24التـ ـ ــي تمثـ ـ ــل ثـ ـ ــورة صـ ـ ــامتة علـ ـ ــى الرقابـ ـ ــة
الس ـ ـ ــابقة بتوس ـ ـ ــعها لجه ـ ـ ــة إخط ـ ـ ــار املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري الفرنس ـ ـ ـ ي لص ـ ـ ــالح ألاف ـ ـ ـراد وفق ـ ـ ــا لض ـ ـ ــوابط
دس ـ ـ ــتورية مح ـ ـ ــددة ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل آلي ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ـة الالحق ـ ـ ــة" املس ـ ـ ــألة ألاولي ـ ـ ــة" 411.وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا يعتب ـ ـ ــر ث ـ ـ ــورة
حقوقي ـ ــة حقيقي ـ ــة ف ـ ــي ت ـ ــاريخ القض ـ ــاء الدس ـ ــتوري الفرنس ـ ـ ي حي ـ ــث ت ـ ــم التمك ـ ــين ألول م ـ ــرة للمتقاض ـ ــين

 -407إبـــراهيم بلمهيـــدي ،آليـــة الـــدفع بعـــدم الدســـتورية يف أحكـــام تعـــديل الدســـتور الجزائـــري  ، 0200مجلـــة
الدراسات القانونية املجلد  ،2العدد ،0ص000
 - 408د/مصـــطفى بـــن شـــريف ،العـــوار القـــانوني يف املـــذكرة املتعلقـــة بالقـــانون التنظيمـــي للـــدفع بعـــدم
الدســــتورية؛ مقــــال منشــــور ىلع جــــزأين بجريــــدة املســــاء العــــدد  0028بتــــاريخ 09 :أوت 0202؛ ىلع الــــرابط
http://almassae.ma/node/68653
 - 409د /أحمـــد كمـــال أبـــو املجـــد؛ الرقابـــة ىلع دســـتورية القـــوانين يف أمريكـــا؛ ص700؛ ود /أشـــرف اللمســـاوي؛
الشريعة الدستورية؛ ص00
 - 410د /عيــد أحمـــد غفــول ،الـــدفع بعــدم الدســـتورية يف القــانون الفرنســـي ،دار النهضــة العربيـــة القـــاهرة؛ ط،0
 ،0200ص 022وما بعدها.
 - 411د /محمـــد محمـــد عبـــد اللطيـــف ،املجلـــس الدســـتوري يف فرنســـا والتعـــديل الدســـتوري يف  02يونيـــو،0228
بحث منشور بمجلة الحقوق الكويت ،العدد الثالث السنة ،28سبتمبر ،0202ص.25
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بـ ـ ــالولوج إل ـ ـ ــى املجلـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري 412.مـ ـ ــن حي ـ ـ ــث منح ـ ـ ــه لألف ـ ـ ـراد وألول م ـ ـ ــرة فـ ـ ــي الت ـ ـ ــاريخ الدس ـ ـ ــتوري
الفرنسـ ـ ـ ي الح ـ ــق ف ـ ــي الطع ـ ــن بدس ـ ــتورية ألاحك ـ ــام التش ـ ــريعية أم ـ ــام القض ـ ــاء مباش ـ ــرة بض ـ ــوابط تجع ـ ــل
من ـ ــه نظام ـ ــا خاص ـ ــا لفرنس ـ ــا بامتي ـ ــاز 413 .وه ـ ــي الخط ـ ــوة الت ـ ــي تبنته ـ ــا و ش ـ ــرعت فيه ـ ــا العدي ـ ــد م ـ ــن ال ـ ــدول
العربيـ ـ ـ ـ ــة لتعزي ـ ـ ـ ـ ــز الحماي ـ ـ ـ ـ ــة الدس ـ ـ ـ ـ ــتورية للحق ـ ـ ـ ـ ــوق والحريـ ـ ـ ـ ــات ،كم ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــو الح ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــع الدس ـ ـ ـ ـ ــتور
املغربي 414،2144والدستور التونس ي .2141والدستور الجزائري .2142
ه ـ ـ ـ ــذا ألاخي ـ ـ ـ ــر يالح ـ ـ ـ ــظ علي ـ ـ ـ ــه إش ـ ـ ـ ــكالية ع ـ ـ ـ ــدم وض ـ ـ ـ ــوح تكيي ـ ـ ـ ــف مض ـ ـ ـ ــمون امل ـ ـ ـ ــادة  433م ـ ـ ـ ــن
الدسـ ـ ــتور املتعلقـ ـ ــة بالـ ـ ــدفع الفرعـ ـ ــي بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية هـ ـ ــل هـ ـ ــي وفقـ ـ ــا للنمـ ـ ــوذج ألامريكـ ـ ــي بـ ـ ــالنظر
إل ـ ــى أن اس ـ ــتبعاد القض ـ ــاء م ـ ــن الفص ـ ــل ف ـ ــي م ـ ــدى دس ـ ــتورية الق ـ ــانون املطع ـ ــون ف ـ ــي ح ـ ــين أن ألام ـ ــر ف ـ ــي
دس ـ ــتور الجزائ ـ ــر يتعل ـ ــق بمس ـ ــألة فرعي ـ ــة ،تل ـ ــزم القاض ـ ـ ي ال ـ ــذي أثي ـ ــرت أمام ـ ــه ب ـ ــالتوقف ع ـ ــن الب ـ ــت ف ـ ــي
الـ ــدعوى ألاصـ ــلية وانتظـ ــار صـ ــدور ق ـ ـرار عـ ــن املجل ـ ــس الدسـ ــتوري املخـ ــتص فـ ــي حسـ ــم الن ـ ـزاع .ومـ ــن ث ـ ــم
فه ـ ــو يكي ـ ــف عل ـ ــى املس ـ ــألة ألاولوي ـ ــة .خصوص ـ ــا وأن موق ـ ــف الدس ـ ــتور الجزائ ـ ــري في ـ ــه ل ـ ــبس م ـ ــن حي ـ ــث
اس ـ ـ ـ ــتخدام مص ـ ـ ـ ــطلح"إخطار" وك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـن ألاول ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ــتخدام" إحال ـ ـ ـ ــة " ومثل ـ ـ ـ ــه الق ـ ـ ـ ــانون العض ـ ـ ـ ــوي
 42/43ف ـ ـ ــي بع ـ ـ ــض م ـ ـ ــواده الس ـ ـ ــيما امل ـ ـ ــواد ( 00الفق ـ ـ ــرة ألاول ـ ـ ــى) و 03و 02و 02و ،02مم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد يفه ـ ـ ــم
من ـ ــه أن ـ ــه يمك ـ ــن املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة إخط ـ ــار املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري ،وأن ـ ــه يمك ـ ــن للجه ـ ــة
القضـ ـ ـ ــائية املعنيـ ـ ـ ــة بالفصـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي الن ـ ـ ـ ـزاع إخطـ ـ ـ ــار املحكم ـ ـ ـ ـة العليـ ـ ـ ــا أو مجلـ ـ ـ ــس الدولـ ـ ـ ــة وأنـ ـ ـ ــه يمكـ ـ ـ ــن
املتقاضـ ـ ـ ـ ي إخط ـ ـ ــار املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة مباش ـ ـ ــرة ،وق ـ ـ ــد س ـ ـ ــبق للمجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري
عن ـ ـ ــدما طل ـ ـ ــب من ـ ـ ــه ٍرأي ـ ـ ــه الوج ـ ـ ــوبي ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــدى دس ـ ـ ــتورية ه ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي أن ص ـ ـ ــرح بقول ـ ـ ــه:
"واعتب ـ ـ ــارا أن املـ ـ ـ ــادة  431م ـ ـ ــن الدسـ ـ ـ ــتور حـ ـ ـ ــددت ،عل ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــبيل الحصـ ـ ـ ــر ،جه ـ ـ ــات إخطـ ـ ـ ــار املجلـ ـ ـ ــس
الدس ـ ـ ــتوري ف ـ ـ ــي رئ ـ ـ ــيس الجمهوري ـ ـ ــة أو رئ ـ ـ ــيس مجل ـ ـ ــس ألام ـ ـ ــة أو رئ ـ ـ ــيس املجل ـ ـ ــس الش ـ ـ ــعبي ال ـ ـ ــوطني أو
ال ـ ــوزير ّ
ألاول ،إضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى خمسـ ـ ــين نائبـ ـ ــا أو ثالثـ ـ ــين عض ـ ــوا مـ ـ ــن مجلـ ـ ــس ألامـ ـ ــة ،واعتبـ ـ ــارا أنـ ـ ــه يمكـ ـ ــن
إخطـ ـ ــار املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري عـ ـ ــن طريـ ـ ــق الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية بنـ ـ ــاء علـ ـ ــى إحالـ ـ ــة مـ ـ ــن املحكمـ ـ ــة
العلي ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة ،طبق ـ ـ ــا ألحك ـ ـ ــام امل ـ ـ ــادة  433م ـ ـ ــن الدس ـ ـ ــتور الت ـ ـ ــي خولتهم ـ ـ ــا إحال ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفع
للمجلس الدستوري وليس إخطاره"415.
 - 412بــن أعــراب محمــد بــن شــناف منــال ،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين يف األنظمــة الدســتورية
00
املقارنة ،مجلة االجتهاد القضائي ،املجلد  ،8العدد ،0ص َ
 -413د/علــــي عيســــى اليعقوبي"،تعــــديل  02تمــــوز  0228الدســــتوري وأثــــره يف تطــــور الرقابــــة ىلع دســــتورية
القوانين يف فرنسا" تاريخ الولوج09 :جوان 0202ىلع الرابط االلكتروني
http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htm
 - 414وهــذا مــا صــرح بــه الفصــل  022منــه":تختص املحكمــة الدســتورية بــالنظر يف كــل دفــع متعلــق بعــدم
دســتورية قــانون ،أثيــر أثنــاء النظــر يف قضــية ،وذلــك إذا دفــع أحــد األطــراف بــأن القــانون ،الــذي ســيطبق يف النــزاع،
يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل،
 - 415رأي رقـــم /03ر.ق.ع/م.د 08/مـــؤرخ يف  20ذي القعـــدة عـــام  0829املوافـــق  0غشـــت ســـنة  ،0208يتعلـــق
بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،للدستور.
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وعل ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا يش ـ ـ ـ ــكل إلاخط ـ ـ ـ ــار الدس ـ ـ ـ ــتوري أح ـ ـ ـ ــد امليكانيزم ـ ـ ـ ــات الدس ـ ـ ـ ــتورية الت ـ ـ ـ ــي ته ـ ـ ـ ــدف
ً
لضـ ـ ــمان حسـ ـ ــن السياسـ ـ ــة التشـ ـ ــريعية ،حمايـ ـ ــة ملبـ ـ ــدأ سـ ـ ــمو الدسـ ـ ــتور بمـ ـ ــا يحتويـ ـ ــه هـ ـ ــذا ألاخيـ ـ ــر مـ ـ ــن
حق ـ ــوق وحري ـ ــات لألفـ ـ ـراد .ولك ـ ــن وحماي ـ ــة ألعم ـ ــال املش ـ ــرع م ـ ــن النت ـ ــائج الت ـ ــي ق ـ ــد تترت ـ ــب عل ـ ــى ألاحك ـ ــام
ً
ً
الدسـ ـ ـ ــتورية ،فـ ـ ـ ــإن القـ ـ ـ ــانون دائمـ ـ ـ ــا يصـ ـ ـ ــدر مقترنـ ـ ـ ــا بقرينـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية ،هـ ـ ـ ــذه القرينـ ـ ـ ــة تعـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم
الض ـ ــمانات الت ـ ــي تع ـ ــزز الثق ـ ــة ل ـ ــدى البرمل ـ ــان املنبث ـ ــق م ـ ــن إلارادة الش ـ ــعبية ،ه ـ ــذا م ـ ــن جه ـ ــة .وم ـ ــن جه ـ ــة
ً
ً
ثاني ـ ــة فإنه ـ ــا تش ـ ــكل ض ـ ــابطا وأساس ـ ــا لعم ـ ــل القاضـ ـ ـ ي الدس ـ ــتوري ،ناهي ـ ــك أنه ـ ــا تخف ـ ــف الع ـ ــبء ع ـ ــن
القاض ـ ـ ـ ي الدس ـ ـ ــتوري ،بحي ـ ـ ــث يل ـ ـ ــزم م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــدعي ع ـ ـ ــدم دس ـ ـ ــتورية الق ـ ـ ــانون أن يق ـ ـ ــدم املب ـ ـ ــررات الت ـ ـ ــي
ي ـ ـ ــدحض مـ ـ ـ ــن خاللهـ ـ ـ ــا قرين ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية ،وإال فـ ـ ـ ــإن القاضـ ـ ـ ـ ي الدسـ ـ ـ ــتوري سـ ـ ـ ــيحكم بالدسـ ـ ـ ــتورية،
ً
تجنب ـ ـ ــا للوق ـ ـ ــوع بالخط ـ ـ ــأ ،ألن ـ ـ ــه م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــهل تص ـ ـ ــحيح الخط ـ ـ ــأ ف ـ ـ ــي الحك ـ ـ ــم بالدس ـ ـ ــتورية ،لكن ـ ـ ــه م ـ ـ ــن
الص ـ ـ ــعوبة بمك ـ ـ ــان تص ـ ـ ــحيح الخط ـ ـ ــأ ف ـ ـ ــي الحك ـ ـ ــم بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية .وله ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــإن قرين ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية
ً
ً
تلعـ ـ ــب دورا بـ ـ ــارزا فـ ـ ــي دعـ ـ ــم البرملـ ـ ــان ،وإسـ ـ ــتقرار مؤسسـ ـ ــة القضـ ـ ــاء الدسـ ـ ــتوري  ،وتعزيـ ـ ــز الثقـ ـ ــة بهـ ـ ــا،
وتحقق التوازن بين املبدأ الديمقراطي والرقابة على دستورية القوانين416
مم ـ ــا س ـ ــبق نخل ـ ــص إل ـ ــى أن ألاص ـ ــل ف ـ ــي النص ـ ــوص التش ـ ــريعية حمله ـ ــا عل ـ ــى قرين ـ ــة الدس ـ ــتورية
ب ـ ــافتراض مطابقته ـ ــا للدس ـ ــتور ،ولك ـ ــن هن ـ ــاك اس ـ ــتثناء بموجب ـ ــه ي ـ ــتم إرج ـ ــاء تطبي ـ ــق ق ـ ــانون م ـ ــا ف ـ ــي ن ـ ـزاع
مع ـ ــروض عل ـ ــى القض ـ ــاء؛ مت ـ ــى ت ـ ـ ّـم ال ـ ــدفع بع ـ ــدم دس ـ ــتوريته إل ـ ــى غاي ـ ــة التأك ـ ــد م ـ ــن م ـ ــدى دس ـ ــتوريته
م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــرف الجه ـ ـ ــة املختص ـ ـ ــة دس ـ ـ ــتوريا ،وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم ال يج ـ ـ ــوز أن يك ـ ـ ــون مج ـ ـ ــرد الطع ـ ـ ــن عليه ـ ـ ــا موقف ـ ـ ــا
لتطبيقهـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى املخ ـ ـ ـ ــاطبين به ـ ـ ـ ــا ،ذلـ ـ ـ ــك أن إلغائه ـ ـ ـ ــا مس ـ ـ ـ ــألة حص ـ ـ ـ ــرية فـ ـ ـ ــي الهيئ ـ ـ ـ ــة املكلف ـ ـ ـ ــة بحمايـ ـ ـ ــة
الدس ـ ــتور .وحي ـ ــث أق ـ ــر املش ـ ـ ّـرع الدس ـ ــتوري نظ ـ ــام الرقاب ـ ــة املركزي ـ ــة عل ـ ــى دس ـ ــتورية الق ـ ــوانين ،فإن ـ ــه ال
يجـ ـ ــوز للمحـ ـ ــاكم علـ ـ ــى اخـ ـ ــتالف أنواعهـ ـ ــا ودرجاتهـ ـ ــا التصـ ـ ــدي لرقابـ ـ ــة الدسـ ـ ــتورية ،إال مـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق منهـ ـ ــا
باإلحال ـ ــة التلقائيـ ـ ــة إلـ ـ ــى املجـ ـ ــالس أو املح ـ ــاكم الدسـ ـ ــتورية ،بعـ ـ ــد تق ـ ـ ـدير ال ـ ــدفوع املثـ ـ ــارة أمامهـ ـ ــا بعـ ـ ــدم
الدس ـ ـ ـ ـ ــتورية ف ـ ـ ـ ـ ــان الاختص ـ ـ ـ ـ ــاص الحص ـ ـ ـ ـ ــري للرقاب ـ ـ ـ ـ ــة الدس ـ ـ ـ ـ ــتورية ي ـ ـ ـ ـ ــؤول ف ـ ـ ـ ـ ــي النهاي ـ ـ ـ ـ ــة للمجل ـ ـ ـ ـ ــس
الدستوري لوحده.

 -416د /عيــد أحمــد الحســبان ،قرينــة الدســتورية كأســاس لعمــل القاضــي الدســتوري ،مجلــة الشــريعة والقـــانون،
العدد ( )88أكتوبر  / 0200جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،ص005
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ثانيا :ضوابط عقلنة استعمال الدفع بعدم الدستورية وضماناته
ألاص ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي التقاضـ ـ ـ ـ ي الدس ـ ـ ــتوري ان ـ ـ ــه ح ـ ـ ــق مت ـ ـ ــاح لك ـ ـ ــل امل ـ ـ ــواطنين باعتب ـ ـ ــار الدس ـ ـ ــتور
القـ ـ ـ ــانون الاسـ ـ ـ ــمي الـ ـ ـ ــذي يجـ ـ ـ ــب حمايتـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن إي اعتـ ـ ـ ــداء باملخالفـ ـ ـ ــة ،إﻻ أن هـ ـ ـ ــذا ألاصـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــو
الاس ـ ـ ــتدناء ف ـ ـ ــي الدس ـ ـ ــاتير العربي ـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث ي ـ ـ ــتم تقيي ـ ـ ــد ح ـ ـ ــق امل ـ ـ ــواطنين ف ـ ـ ــي اللج ـ ـ ــوء إل ـ ـ ــى القض ـ ـ ــاء
الدسـ ـ ــتوري وفقـ ـ ــا لضـ ـ ــوابط دسـ ـ ــتورية وتشـ ـ ــريعية .ممـ ـ ــا قـ ـ ــد يقلـ ـ ــل مـ ـ ــن فرصـ ـ ــة إشـ ـ ـراك القضـ ـ ــاء
في إحالة طلبات الدفوع بعدم الدستورية 417.
وترجـ ـ ــع ّ
حجيـ ـ ــة تبنـ ـ ــي خيـ ـ ــار الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم دسـ ـ ــتورية نـ ـ ــص أو قـ ـ ــانون أنـ ـ ــه يثيـ ـ ــر مسـ ـ ــألة أوليـ ـ ــة
أساس ـ ــية ال تس ـ ــتطيع املحكم ـ ــة الت ـ ــي تنظ ـ ــر موض ـ ــوع ال ـ ــدعوى أو تفص ـ ــل فيه ـ ــا م ـ ــا ل ـ ــم تحس ـ ــم املس ـ ــألة
ألاوليـ ـ ــة ،وهـ ـ ــي مسـ ـ ــألة دسـ ـ ــتورية أو عـ ـ ــدم دسـ ـ ــتورية الـ ـ ــنص املـ ـ ــدفوع بعـ ـ ــدم دسـ ـ ــتوريته ،ولكـ ـ ــن ه ـ ـ ــل
ك ـ ـ ــل دف ـ ـ ــع م ـ ـ ــن أح ـ ـ ــد أط ـ ـ ـراف املنازع ـ ـ ــة بع ـ ـ ــدم دس ـ ـ ــتورية ن ـ ـ ــص ق ـ ـ ــانوني ي ـ ـ ــؤدي مباش ـ ـ ــرة إل ـ ـ ــى تحري ـ ـ ــك
املجلس الدستوري؟
ال شـ ـ ـ ـ ــك أن إطـ ـ ـ ـ ــالق هـ ـ ـ ـ ــذا الحـ ـ ـ ـ ــق سـ ـ ـ ـ ــيغرق املجلـ ـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ـ ــتوري بسـ ـ ـ ـ ــيل مـ ـ ـ ـ ــن إلاخطـ ـ ـ ـ ــارات
الدسـ ـ ــتورية ،لهـ ـ ــذا أرس ـ ـ ـ ى املؤسـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري منهجـ ـ ــا يـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى نـ ـ ــوع مـ ـ ــن التصـ ـ ــفية أو "الغربلـ ـ ــة "
تق ـ ـ ــوم ب ـ ـ ــه الس ـ ـ ــلطة القض ـ ـ ــائية عل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـرحلتين :عل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتوى املحكم ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــدفع أمامه ـ ـ ــا بع ـ ـ ــدم
دس ـ ـ ــتورية ن ـ ـ ــص ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ــانون أن تق ـ ـ ــدر تل ـ ـ ــك املحكم ـ ـ ــة أن ال ـ ـ ــدفع ج ـ ـ ـ ّـدي ،و أم ـ ـ ــام املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا أو
مجل ـ ــس الدول ـ ــة حس ـ ــب طبيع ـ ــة النـ ـ ـزاع بقص ـ ــد اس ـ ــتبعاد ال ـ ــدفوع الكيدي ـ ــة الواض ـ ــحة والت ـ ــي ال يقص ـ ــد
مه ـ ـ ــا غي ـ ـ ــر تعطي ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــير ال ـ ـ ــدعوى املعروض ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى القض ـ ـ ــاء  .و ه ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا يس ـ ـ ــتوجب دراس ـ ـ ــة جملـ ـ ـ ــة
ضوابط إلاحالة القضائية إلعمال الدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي . 42/43
وال ش ـ ـ ــك أن ه ـ ـ ــذا الخي ـ ـ ــار القاض ـ ـ ـ ي بحتمي ـ ـ ــة تص ـ ـ ــفية ال ـ ـ ــدفوع سيس ـ ـ ــاهم ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــبط و عقلن ـ ـ ــة
ال ـ ــدفوعات غي ـ ــر املؤسس ـ ــة و م ـ ــن ث ـ ــم الس ـ ــماح للمجل ـ ــس بالب ـ ــت ف ـ ــي الطع ـ ــون النوعي ـ ــة والجدي ـ ــة .وهن ـ ــا
يثـ ـ ــار نوعـ ـ ــان مـ ـ ــن التصـ ـ ــفية تصـ ـ ــفية مرنـ ـ ــة أمـ ـ ــام محكمـ ـ ــة املوضـ ـ ــوع وتصـ ـ ــفية مشـ ـ ــددة أمـ ـ ــام الجهـ ـ ــة
القضائية العليا418.
-4ضوابط عقلنة الدقع بعدم الدستورية:
ممـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــبق يعتـ ـ ـ ــرف الدسـ ـ ـ ــتور الجزائـ ـ ـ ــري بموجـ ـ ـ ــب املـ ـ ـ ــادة  433للمتقاضـ ـ ـ ــين بحقهـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي
الطع ـ ــن الف ـ ــردي أم ـ ــام القض ـ ــاء عل ـ ــى ع ـ ــدم دس ـ ــتورية ق ـ ــانون م ـ ــاس بحقوق ـ ــه ألاساس ـ ــية ،إال ان ـ ــه ح ـ ــق
مقي ـ ـ ــد بض ـ ـ ــرورة امل ـ ـ ــرور عب ـ ـ ــر املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة ،ومح ـ ـ ــدد ل ـ ـ ــه املج ـ ـ ــال وه ـ ـ ــو املس ـ ـ ــاس
بـ ـ ـ ــالحقوق والحريـ ـ ـ ــات املنصـ ـ ـ ــوص عليهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي الدسـ ـ ـ ــتور ،ومبـ ـ ـ ـ ّـين لـ ـ ـ ــه الوقـ ـ ـ ــت وهـ ـ ـ ــو بمناسـ ـ ـ ــبة دعـ ـ ـ ــوى
 - 417كيــوة عبــد املــنعم ،القيــود الدســتورية ىلع الحقــوق والحريــات ،الكتــاب الســنوي األول للمنظمــة
العربية للقانون الدستوري  ،السنة  ،0200-0207ص58
 -418بــن أعــراب محمــد بــن شــناف منــال ،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين يف األنظمــة الدســتورية
املقارنة ،مرجع سابق ،ص05
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ُ
منشـ ـ ــورة أم ـ ـ ــام القض ـ ـ ــاء ،و ق ـ ـ ــد أحيل ـ ـ ــت إج ـ ـ ـراءات ممارسـ ـ ــة ه ـ ـ ــذا الح ـ ـ ــق إل ـ ـ ــى ق ـ ـ ــانون عض ـ ـ ــوي ي ـ ـ ــنظم
إج ـ ـ ـراءات ومواعيـ ـ ــد وضـ ـ ــوابط قبـ ـ ــول الـ ـ ــدفع وكيفيـ ـ ــات إحالتـ ـ ــه علـ ـ ــى املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري 419.مـ ـ ــرورا
بنظ ـ ـ ـ ــام التص ـ ـ ـ ــفية القض ـ ـ ـ ــائية ،تفادي ـ ـ ـ ــا للطلب ـ ـ ـ ــات الكيدي ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــأنها إره ـ ـ ـ ــاق املجل ـ ـ ـ ــس
الدس ـ ــتوري ف ـ ــي ظ ـ ــل محدودي ـ ــة أعض ـ ــائه يظه ـ ــر أهمي ـ ــة تص ـ ــفية ال ـ ــدفوع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية قب ـ ــل
إحالة على املجلس،و هو الدور املنوط بالجهات القضائية العليا420 .
ورغ ـ ــم ع ـ ــدم ال ـ ــنص عل ـ ــى نظ ـ ــام التص ـ ــفية صـ ـ ـراحة إﻻ ان ـ ــه ظ ـ ــاهر م ـ ــن خ ـ ــالل القـ ـ ـراءة
املتأني ـ ـ ــة للم ـ ـ ــادة  022م ـ ـ ــن الدسـ ـ ـ ــتور وم ـ ـ ــواد الق ـ ـ ــانون العضـ ـ ـ ــوي  01/02حي ـ ـ ــث ح ـ ـ ــدد املؤسـ ـ ـ ــس
مـ ـ ـ ــرحلتين للتصـ ـ ـ ــفية القضـ ـ ـ ــائية يمـ ـ ـ ــر بهمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدفع أمـ ـ ـ ــام أول جهـ ـ ـ ــة ثـ ـ ـ ــم أمـ ـ ـ ــام الجهـ ـ ـ ــة املكلفـ ـ ـ ــة
حصـ ـ ـ ــريا باإلحال ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ــتوري للب ـ ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــدى دس ـ ـ ـ ــتوريته  ،فهـ ـ ـ ــو عل ـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـرار
املؤس ـ ـ ـ ــس الفرنس ـ ـ ـ ـ ي يك ـ ـ ـ ــون ق ـ ـ ـ ــد تبن ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــمنيا مب ـ ـ ـ ــدأ ثنائي ـ ـ ـ ــة التص ـ ـ ـ ــفية بص ـ ـ ـ ــرف النظ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــن
اختص ـ ـ ـ ــاص القض ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــل مرحل ـ ـ ـ ــة ،تنته ـ ـ ـ ــي بمرحل ـ ـ ـ ــة ثالث ـ ـ ـ ــة مرحل ـ ـ ـ ــة إلاحال ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى املجل ـ ـ ـ ــس
الدس ـ ـ ــتوري 421 .وال ش ـ ـ ــك أن ه ـ ـ ــذا الخي ـ ـ ــار يس ـ ـ ــاهم ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــبط وعقلن ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفوعات غي ـ ـ ــر املؤسس ـ ـ ــة و
من ثم السماح للمجلس بالبت في الطعون النوعية والجدية422 .
وه ـ ـ ــي إلاحال ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تك ـ ـ ــون بع ـ ـ ــد تأك ـ ـ ــد الجه ـ ـ ــات القض ـ ـ ــائية العلي ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــوافر الش ـ ـ ــروط
الش ـ ـ ــكلية لل ـ ـ ــدفع وك ـ ـ ــذا التأك ـ ـ ــد م ـ ـ ــن جدي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفع اس ـ ـ ــتبعادا لل ـ ـ ــدفوع الص ـ ـ ــورية غي ـ ـ ــر املؤسس ـ ـ ــة
عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــانيد قوي ـ ـ ــة حماي ـ ـ ــة ملص ـ ـ ــلحة املتقاض ـ ـ ـ ي املتض ـ ـ ــرر م ـ ـ ــن الن ـ ـ ـزاع ،حي ـ ـ ــث اش ـ ـ ــترط الق ـ ـ ــانون
العض ـ ــوي أن يك ـ ــون موضـ ـ ــوع ال ـ ــدفوع مـ ـ ــرتبط بج ـ ــوهر النـ ـ ـزاع بحيـ ـ ــث يتوق ـ ــف عليـ ـ ــه م ـ ــآل الن ـ ـ ـزاع.
تفاديـ ـ ــا للـ ـ ــدفع الكيـ ـ ــدي بقصـ ـ ــد إطالـ ـ ــة أمـ ـ ــد الن ـ ـ ـزاع ،فضـ ـ ــال عـ ـ ــن شـ ـ ــرط عـ ـ ــدم أسـ ـ ــبقية التصـ ـ ــريح
بدستورية الحكم التشريع املدفوع بعدم دستوريته423 .
وعلي ـ ـ ـ ـ ــه يؤس ـ ـ ـ ـ ــس نظ ـ ـ ـ ـ ــام التص ـ ـ ـ ـ ــفية مرحل ـ ـ ـ ـ ــة وس ـ ـ ـ ـ ــيطة ب ـ ـ ـ ـ ــين املتقاض ـ ـ ـ ـ ــين وب ـ ـ ـ ـ ــين املجل ـ ـ ـ ـ ــس
الدس ـ ــتوري ،وه ـ ــو م ـ ــا ق ـ ــد يش ـ ــكل عقب ـ ــة إجرائي ـ ــة منف ـ ــرة م ـ ــن اللج ـ ــوء إل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري ،وه ـ ــو
م ـ ـ ــا يمك ـ ـ ــن إرجاع ـ ـ ــه إل ـ ـ ــى فلس ـ ـ ــفة الدس ـ ـ ــتور ذات ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي الغاي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن تمتي ـ ـ ــع امل ـ ـ ــواطن م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا الح ـ ـ ــق
الدسـ ـ ـ ــتوري ،فمـ ـ ـ ــن املؤكـ ـ ـ ــد أن الدسـ ـ ـ ــتور الجزائـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ــي تعديلـ ـ ـ ــه لسـ ـ ـ ــنة  2142جـ ـ ـ ــاء لتعزيـ ـ ـ ــز مكانـ ـ ـ ــة
 -419جمـــال بـــن ســـالم ،حـــق املـــواطن يف إخطـــار املجلـــس الدســـتوري ،مجلـــة البحـــوث والدراســـات القانونيـــة
والسياسية ،العدد التاسع ،ص098
 - 420د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر  -مرجــع ســابق،
ص .000
- 421د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر -دراســة مقارنــة
بالنموذج الفرنسي ،-مرجع سابق  ،ص .002
-422بــن أعــراب محمــد بــن شــناف منــال ،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين يف األنظمــة الدســتورية
املقارنة ،مرجع سابق  ،ص05
-423د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر  -مرجــع ســابق ،
ص 008
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الحقـ ـ ــوق والحري ـ ـ ــات املكفول ـ ـ ــة دس ـ ـ ــتوريا ،و ل ـ ـ ــيس بغاي ـ ـ ــة السـ ـ ــهر عل ـ ـ ــى احت ـ ـ ـرام الدس ـ ـ ــتور م ـ ـ ــن ص ـ ـ ــدور
ق ـ ــوانين تعت ـ ــدي عل ـ ــى س ـ ــيادته وعلويت ـ ــه ال ـ ــذي بق ـ ــي حص ـ ــريا للس ـ ــلطتين التنفيذي ـ ــة رئ ـ ــيس الجمهوري ـ ــة
والـ ـ ــوزير ألاول وللسـ ـ ــلطة التشـ ـ ــريعية رئـ ـ ــيس االغـ ـ ــرفتين واملعارضـ ـ ــة البرملانيـ ـ ــة فـ ـ ــي حـ ـ ــدود  71نائبـ ـ ــا و81
عض ـ ــوا ،وم ـ ــن ث ـ ــم ل ـ ــم يخ ـ ــول الدس ـ ــتور مكن ـ ــة إشـ ـ ـراك امل ـ ــواطنين ف ـ ــي تنقي ـ ــة املنظوم ـ ــة القانوني ـ ــة م ـ ــن
قواعـ ـ ــد قانونيـ ـ ــة تخـ ـ ــالف الدسـ ـ ــتور ،وعليـ ـ ــه فانـ ـ ــه بموجـ ـ ــب املـ ـ ــادة  433يحظـ ـ ــر علـ ـ ــى القضـ ـ ــاء سـ ـ ــلطة
ال ـ ــدفع التلق ـ ــائي لقاضـ ـ ـ ي املوض ـ ــوع ،مم ـ ــا ينف ـ ــي عـ ـ ــن ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ص ـ ــفة النظ ـ ــام العـ ـ ــام
التـ ــي تميـ ــزه فـ ــي معظـ ــم نظـ ــم الرقابـ ــة القضـ ــائية علـ ــى دسـ ــتورية القـ ــوانين .ومـ ــن الفقـ ــه حتـ ــى فـ ــي فرنسـ ــا
مـ ـ ـ ــن يعتبـ ـ ـ ــر نظـ ـ ـ ــام تصـ ـ ـ ــفية املسـ ـ ـ ــائل الدسـ ـ ـ ــتورية ذات ألاولويـ ـ ـ ــة كابحـ ـ ـ ــا لتطـ ـ ـ ــور الاجتهـ ـ ـ ــاد القضـ ـ ـ ــائي
للمجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري فـ ـ ــي موضـ ـ ــوع الحقـ ـ ــوق والحريـ ـ ــات ،وهـ ـ ــو مـ ـ ــاظهر جليـ ـ ــا فـ ـ ــي املحـ ـ ــاوالت العديـ ـ ــدة
التـ ـ ــي قامـ ـ ــت بهـ ـ ــا النـ ـ ــواب فـ ـ ــي البرملـ ـ ــان الفرنس ـ ـ ـ ي القت ـ ـ ـراح إلغـ ـ ــاء معيـ ـ ــار جديـ ـ ــة الـ ـ ــدفع مـ ـ ــن شـ ـ ــروط
قب ـ ــول ال ـ ــدفع وم ـ ــن ث ـ ــم إلاحال ـ ــة إل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري ،وإيج ـ ــاد إمكانيـ ــة للطعـ ــن ف ـ ــي ق ـ ـرارات رف ـ ــض
إلاحالـ ـ ــة الصـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن الهيئـ ـ ــات القض ـ ـ ــائية العليـ ـ ــا 424 .إذ قـ ـ ــد تمي ـ ـ ــل الهيئـ ـ ــات القض ـ ـ ــائية العليـ ـ ــا إل ـ ـ ــى
رفـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ــدفع فتتح ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى محكم ـ ـ ـ ــة دسـ ـ ـ ــتورية ويتحـ ـ ـ ــول املجل ـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ــتوري إل ـ ـ ـ ــى جهـ ـ ـ ــة ثاني ـ ـ ـ ــة
للتقاض ـ ـ ـ ي للفصـ ـ ــل فـ ـ ــي مـ ـ ــا تـ ـ ــم إحالتـ ـ ــه عليهـ ـ ــا مـ ـ ــن قبـ ـ ــل الهيئـ ـ ــات القضـ ـ ــائية العليـ ـ ــا ،فتصـ ـ ــبح هـ ـ ــذه
ألاخيرة هي املحكمة العادية في فحص الدستورية في حالة رفض الدفع.425
وبـ ـ ــالرجوع إلـ ـ ــى املشـ ـ ــرع الفرنس ـ ـ ـ ي نجـ ـ ــده بموجـ ـ ــب املـ ـ ــادة  28مـ ـ ــن القـ ـ ــانوني ألاساس ـ ـ ـ ي السـ ـ ــابقة
ق ـ ــد ن ـ ــص عل ـ ــى ان ـ ــه ال ت ـ ــتم إحال ـ ــة للمس ـ ــألة الدس ـ ــتورية ألاولي ـ ــة إل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري الفرنسـ ـ ـ ي
إال بعد تتثبت من توافر الشروط الثالث آلاتية:
ً
 -4أن يك ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــنص التش ـ ـ ـ ــريعي امل ـ ـ ـ ــدفوع بع ـ ـ ـ ــدم دس ـ ـ ـ ــتوريته مطبق ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى الن ـ ـ ـ ـزاع املط ـ ـ ـ ــروح عل ـ ـ ـ ــى
ً
أساسا للمالحقة القضائية.
املحكمة ،أو يعد
 -2أال يكـ ـ ـ ـ ــون هنـ ـ ـ ـ ــاك قضـ ـ ـ ـ ــاء سـ ـ ـ ـ ــابق للمجلـ ـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ـ ــتوري متضـ ـ ـ ـ ـ ً
ـمنا أن الـ ـ ـ ـ ــنص املـ ـ ـ ـ ــدفوع بعـ ـ ـ ـ ــدم
ً
Sauf changement
مطابقـ ــا للدسـ ــتور ،إال إذا تغيـ ــرت الظـ ــروف circonstances.
دسـ ــتوريته
des
 -8أن يكون الدفع ً
جديا".
وبـ ـ ـ ــدوره تـ ـ ـ ــدخل املشـ ـ ـ ــرع الجزائـ ـ ـ ــري بموجـ ـ ـ ــب الفصـ ـ ـ ــل الثـ ـ ـ ــاني "شـ ـ ـ ــروط وكيفيـ ـ ـ ــات ممارسـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ــدفع بعـ ـ ـ ــدم الدسـ ـ ـ ــتورية بوضـ ـ ـ ــع ضـ ـ ـ ــوابط شـ ـ ـ ــكلية موضـ ـ ـ ــوعية للحـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدفوع الكيديـ ـ ـ ــة
التعسـ ـ ــفية مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك اش ـ ـ ــتراط املـ ـ ـ ــادة " : 1يق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية ،تح ـ ـ ــت طائل ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدم
القب ـ ـ ــول ،بم ـ ـ ــذكرة مكتوب ـ ـ ــة ومنفص ـ ـ ــلة ومس ـ ـ ــببة  .وك ـ ـ ــذا ش ـ ـ ــرطي الفوري ـ ـ ــة والتس ـ ـ ــبيب ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــادة 3
 -424محمـــد أتـــركين ،دعـــوى الـــدفع بعـــدم الدســـتورية يف التجربـــة الفرنســـية ،مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة الـــدار
البيضاء ،طبعة  ،0202ص .000
 - 425محمد أتركين ،مرجع سابق ،ص .080
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":تفص ـ ــل الجه ـ ــة القض ـ ــائية ف ـ ــورا وبق ـ ـرار مس ـ ــبب ،ف ـ ــي إرس ـ ــال ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية إل ـ ــى املحكم ـ ــة
العلي ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة ،بع ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتطالع رأي النياب ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة أو مح ـ ـ ــافظ الدول ـ ـ ــة " .كم ـ ـ ــا نص ـ ـ ــت
املـ ـ ــادة  2مـ ـ ــن القـ ـ ــانون العضـ ـ ــوي  01/02علـ ـ ــى أنـ ـ ــه " يـ ـ ــتم إرسـ ـ ــال الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية ،إذا
تم استيفاء الشروط آلاتية:
أن يتوقف على الحكم التشريعي املعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة،أﻻ يك ـ ـ ــون الحك ـ ـ ــم التش ـ ـ ــريعي ق ـ ـ ــد س ـ ـ ــبق التص ـ ـ ــريح بمطابقت ـ ـ ــه للدس ـ ـ ــتور م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــرف املجل ـ ـ ــسالدستوري باستدناء حال تغير الظروف،
أن يتسم الوجه املثار بالجدية".فه ـ ـ ــي ثالث ـ ـ ــة ش ـ ـ ــروط باس ـ ـ ــتيفائها ي ـ ـ ــتم إرس ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية ،واعتب ـ ـ ــارا أن ـ ـ ــه إذا
ك ـ ــان يع ـ ــود للمش ـ ـ ّـرع أن يح ـ ــدد بك ـ ــل س ـ ــيادة ش ـ ــروط قب ـ ــول ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ،فإن ـ ــه باملقاب ـ ــل
يعـ ـ ـ ــود للمجلـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ــتوري التأكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن أن تطبيـ ـ ـ ــق هـ ـ ـ ــذه الشـ ـ ـ ــروط لـ ـ ـ ــيس مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأنه املسـ ـ ـ ــاس
باختصاص ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ــلطات ألاخ ـ ـ ـ ـ ــرى أو الاختصاص ـ ـ ـ ـ ــات املخول ـ ـ ـ ـ ــة للمجل ـ ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ـ ــتوري ،بموج ـ ـ ـ ـ ــب
الفق ـ ـ ــرة ألاول ـ ـ ــى م ـ ـ ــن امل ـ ـ ــادة  432م ـ ـ ــن الدس ـ ـ ــتور الت ـ ـ ــي حص ـ ـ ــرت اختص ـ ـ ــاص الرقاب ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية ف ـ ـ ــي
املجل ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ــتوري لوح ـ ـ ـ ــده بص ـ ـ ـ ــفته هيئ ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ــتقلة تكل ـ ـ ـ ــف بالس ـ ـ ـ ــهر عل ـ ـ ـ ــى احت ـ ـ ـ ـرام الدس ـ ـ ـ ــتور،
وبالنتيج ـ ـ ــة يع ـ ـ ــود ل ـ ـ ــه ول ـ ـ ــه وح ـ ـ ــده الس ـ ـ ــهر عل ـ ـ ــى احت ـ ـ ـرام الدس ـ ـ ــتور وفق ـ ـ ــا لإلج ـ ـ ـراءات والوس ـ ـ ــائل الت ـ ـ ــي
يقررهـ ــا ه ـ ــذا ألاخي ـ ــر ،ورغـ ــم عـ ــدم الـ ــنص علـ ــى نظـ ــام تصـ ــفية الـ ــدفوع ص ـ ـراحة إﻻ انـ ــه ظ ـ ــاهر مـ ــن
خ ـ ــالل القـ ـ ـراءة املتأني ـ ــة للم ـ ــادة  022م ـ ــن الدس ـ ــتور وامل ـ ــادة م ـ ــن الق ـ ــانون العض ـ ــوي  01/02حي ـ ــث
ح ـ ــدد املؤس ـ ــس م ـ ــرحلتين للتص ـ ــفية القض ـ ــائية يم ـ ــر بهم ـ ــا ال ـ ــدفع أم ـ ــام أول جه ـ ــة ث ـ ــم أم ـ ــام الجه ـ ــة
املكلف ـ ــة حص ـ ــريا باإلحال ـ ــة عل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري للب ـ ــث ف ـ ــي م ـ ــدى دس ـ ــتوريته ،فه ـ ــو عل ـ ــى غـ ـ ـرار
املؤس ـ ـ ـ ــس الفرنس ـ ـ ـ ـ ي يك ـ ـ ـ ــون ق ـ ـ ـ ــد تبن ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــمنيا مب ـ ـ ـ ــدأ ثنائي ـ ـ ـ ــة التص ـ ـ ـ ــفية بص ـ ـ ـ ــرف النظ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــن
اختص ـ ـ ـ ــاص القض ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــل مرحل ـ ـ ـ ــة ،تنته ـ ـ ـ ــي بمرحل ـ ـ ـ ــة ثالث ـ ـ ـ ــة مرحل ـ ـ ـ ــة إلاحال ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى املجل ـ ـ ـ ــس
الدستوري426 .
ويالح ـ ـ ــظ أن ـ ـ ــه رغ ـ ـ ــم الاخ ـ ـ ــتالف الظ ـ ـ ــاهر ب ـ ـ ــين املؤسس ـ ـ ــين الفرنس ـ ـ ـ ي والجزائ ـ ـ ــري ف ـ ـ ــي تس ـ ـ ــمية:
املس ـ ـ ــألة الدس ـ ـ ــتورية ألاولي ـ ـ ــة" أو "ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية" ه ـ ـ ــذا الح ـ ـ ــق إلاجرائ ـ ـ ــي الدس ـ ـ ــتوري
املتعلـ ـ ــق بإثـ ـ ــارة عـ ـ ــدم دسـ ـ ــتورية القـ ـ ــانون املـ ـ ـراد تطبيقـ ـ ــه علـ ـ ــى النـ ـ ـزاع املعـ ـ ــروض علـ ـ ــى القضـ ـ ــاء إﻻ
أن القـ ـ ـراءة املتأني ـ ــة للم ـ ــادتين املؤسس ـ ــتين له ـ ــذا الح ـ ــق ف ـ ــي الدس ـ ــتوريين الفرنسـ ـ ـ ي والجزائ ـ ــري ك ـ ــل
من املادة  0/10واملادة  022يالحظ التشابه في ضوابط ممارسة هذا الحق427 .
 - 426د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر -،دراســة مقارنــة
بالنموذج الفرنسي ،-مجلة حوليات الجزائر  0العدد ،20ج ،0جوان  ،0208ص .002
-427د /أوكيــل محمـــد األمـــين ،دور القضـــاء يف تفعيـــل آليـــة الــدفع بعـــدم الدســـتورية يف الجزائـــر مرجـــع ســـابق،
ص022
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فـ ـ ـ ــيفهم مـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك أن تقييـ ـ ـ ــد مقبوليـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدفع بشـ ـ ـ ــروط تضـ ـ ـ ــيق مـ ـ ـ ــن نطـ ـ ـ ــاق إعمالـ ـ ـ ــه
وتعقل ـ ــن كيفي ـ ــة ممارس ـ ــته ب ـ ــأن يث ـ ــار ال ـ ــدفع م ـ ــن ط ـ ــرف أح ـ ــد أط ـ ـراف املحاكم ـ ــة فق ـ ــط ،مهم ـ ــا ك ـ ــان
مرك ـ ـ ــزهم فيه ـ ـ ــا ،وص ـ ـ ــفتهم وطبيع ـ ـ ــتهم أش ـ ـ ــخاص طبيعي ـ ـ ــة أو معنوي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة والخاص ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا
يترتـ ــب عليـ ــه منـ ــع القضـ ــاء إثارتـ ــه مـ ــن تلقـ ــاء نفسـ ــه لتقيـ ــده بمبـ ــدأ الحيـ ــاد ولعـ ــدم وجـ ــود مصـ ــلحة
قائمـ ــة لـ ــه 428.إﻻ انـ ــه قـ ــد تثـ ــار إشـ ــكالية حـ ــق النيابـ ــة العامـ ــة فـ ــي إثـ ــارة هـ ــذا الـ ــدفع باعتبارهـ ــا وفقـ ــا
لق ـ ـ ــانون إلاجـ ـ ـ ـراءات املدني ـ ـ ــة و إلاداري ـ ـ ــة ق ـ ـ ــد تك ـ ـ ــون طرف ـ ـ ــا مباشـ ـ ـ ـرا أو منض ـ ـ ــما ،كم ـ ـ ــا يش ـ ـ ــترط أن
يك ـ ــون الق ـ ــانون املعت ـ ــرض عل ـ ــى دس ـ ــتوريته م ـ ــرتبط بح ـ ــق أو حري ـ ــة ن ـ ــص عليه ـ ــا الدس ـ ــتور ،أم ـ ــا ب ـ ــاقي
القـ ـ ــوانين التـ ـ ــي لـ ـ ــيس لهـ ـ ــا صـ ـ ــلة بـ ـ ــالحقوق والحريـ ـ ــات الدسـ ـ ــتورية فـ ـ ــال شـ ـ ــأن للمتقاضـ ـ ــين للـ ـ ــدفع
بع ـ ــد دس ـ ــتوريتها .وه ـ ــو الخي ـ ــار املنطق ـ ــي ذل ـ ــك أن الدس ـ ــتور ف ـ ــي م ـ ــادة الحري ـ ــات العام ـ ــة ه ـ ــو خط ـ ــاب
امل ـ ـ ــواطنين يج ـ ـ ــب عل ـ ـ ــيهم التأس ـ ـ ــيس علي ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي معارض ـ ـ ــة أي انحـ ـ ـ ـراف تش ـ ـ ــريعي م ـ ـ ــاس به ـ ـ ــا ،فوظيف ـ ـ ــة
ال ـ ــدفع الف ـ ــردي بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية وق ـ ــف الاعت ـ ــداء عل ـ ــى الدس ـ ــتور باعتب ـ ــاره الوثيق ـ ــة الاس ـ ــمي لحماي ـ ــة
الحقوق والحريات في الدولة429 .
و يترتـ ـ ــب علـ ـ ــى ذلـ ـ ــك خصوصـ ـ ــية الـ ـ ــدفع كونـ ـ ــه دفـ ـ ــع فرعـ ـ ــي ذو طـ ـ ــابع موضـ ـ ــوعي تـ ـ ــابع لـ ـ ــدعوى
أصـ ـ ــلية قائمـ ـ ــة لحمايـ ـ ــة مصـ ـ ــلحة شخصـ ـ ــية لطرفـ ـ ــي الخصـ ـ ــومة القضـ ـ ــائية .ممـ ـ ــا يجعلـ ـ ــه يكتس ـ ـ ـ ي
طابع ـ ـ ــا تبعي ـ ـ ــا دفاع ـ ـ ــا لع ـ ـ ــدم إمكاني ـ ـ ــة إثارت ـ ـ ــه مباش ـ ـ ــرة إﻻ تبع ـ ـ ــا ل ـ ـ ــدعوى أص ـ ـ ــلية ،الفص ـ ـ ــل فيه ـ ـ ــا
م ـ ــرتبط بق ـ ــانون م ـ ــرتبط بح ـ ــق أو حري ـ ــة ي ـ ــدفع أح ـ ــد طرف ـ ــي الخص ـ ــومة بع ـ ــدم دس ـ ــتوريته فه ـ ــي دف ـ ــع
عينـ ـ ـ ــي موجـ ـ ـ ــه ضـ ـ ـ ــد حكـ ـ ـ ــم تشـ ـ ـ ــريعي مـ ـ ـ ــاس بالحريـ ـ ـ ــات والحقـ ـ ـ ــوق التـ ـ ـ ــي يكفلهـ ـ ـ ــا الدسـ ـ ـ ــتور ،ممـ ـ ـ ــا
سـ ـ ــيجعله دفع ـ ـ ــا خاص ـ ـ ــا بض ـ ـ ــمان الحقـ ـ ــوق والحري ـ ـ ــات ،كم ـ ـ ــا يش ـ ـ ــترط أن يث ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدفع أم ـ ـ ــام جه ـ ـ ــة
قض ـ ـ ـ ــائية عادي ـ ـ ـ ــة أو إداري ـ ـ ـ ــة مهم ـ ـ ـ ــا كان ـ ـ ـ ــت درجته ـ ـ ـ ــا محكم ـ ـ ـ ــة أو مجل ـ ـ ـ ــس أو محكم ـ ـ ـ ــة علي ـ ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ـ ــس
الدول ـ ـ ـ ــة ،باس ـ ـ ـ ــتثناء محكم ـ ـ ـ ــة الجناي ـ ـ ـ ــات لطابعه ـ ـ ـ ــا الش ـ ـ ـ ــعبي والس ـ ـ ـ ــتحالة مقاطع ـ ـ ـ ــة مب ـ ـ ـ ــدأ اس ـ ـ ـ ــتمرارية
املرافعـ ـ ــات .مـ ـ ــع إمكانيـ ـ ــة إثـ ـ ــارة قبـ ـ ــل ذلـ ـ ــك أمـ ـ ــا قضـ ـ ــاء التحقيـ ـ ــق علـ ـ ــى أن يثـ ـ ــار الفصـ ـ ــل فيـ ـ ــه لغرفـ ـ ــة
الاتهام430.
وي ـ ــرى بع ـ ــض ف ـ ــي الفق ـ ــه الدس ـ ــتوري ّأن املراس ـ ــيم املس ـ ــتقلة الص ـ ــادرة م ـ ــن ط ـ ــرف رئ ـ ــيس الجمهوري ـ ــة
طبقـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــنص املـ ـ ـ ــادة  427مـ ـ ـ ــن دسـ ـ ـ ــتور سـ ـ ـ ــنة  ،4992يؤهـ ـ ـ ــل املجلـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ــتوري ملراقبتهـ ـ ـ ــاّ ،
ألنهـ ـ ـ ــا
بمثاب ـ ـ ــة دالئ ـ ـ ــل ملمارس ـ ـ ــة رئ ـ ـ ــيس الجمهوري ـ ـ ــة س ـ ـ ــلطته املس ـ ـ ــتقلة بص ـ ـ ــفته ممث ـ ـ ــل الس ـ ـ ــلطة التنفيذي ـ ـ ــة،

 -428جمـــال بـــن ســـالم ،حـــق املـــواطن يف إخطـــار املجلـــس الدســـتوري ،مجلـــة البحـــوث والدراســـات القانونيـــة
والسياسية ،العدد ،9ص027
 - 429عمر العطعوط ،القضاء الدستوري والثورات العربية ،مرجع سابق ،ص52
-430د /أوكيـــل محمـــد األمـــين ،دور القضـــاء يف تفعيـــل آليـــة الـــدفع بعـــدم الدســـتورية يف الجزائـــر  ،ص 020ومـــا
بعدها
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وكم ـ ــا ّأن رئ ـ ــيس الجمهوريـ ـ ــة يص ـ ــدرها ف ـ ــي املسـ ـ ــائل غي ـ ــر املخصص ـ ــة للقـ ـ ــانون ،وبالت ـ ــالي ال يوج ـ ــد بينهـ ـ ــا
وبين الدستور درجة أخرى ،فهي من هذه الزاوية تتساوى مع القانون431.
ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم فـ ـ ــان القـ ـ ــانون العضـ ـ ــوي  42/43بـ ـ ــإقراره لقضـ ـ ــاة الجهـ ـ ــات القضـ ـ ــائية العليـ ـ ــا ،تقـ ـ ــدير
م ـ ــدى ت ـ ــوفر ش ـ ــروط قب ـ ــول ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية وك ـ ــذا تق ـ ــدير ّ
تغي ـ ــر الظ ـ ــروف م ـ ــع دراس ـ ــة الط ـ ــابع
الجـ ـ ـ ّـدي للوجـ ـ ــه املثـ ـ ــار مـ ـ ــن أحـ ـ ــد أط ـ ـ ـراف الن ـ ـ ـزاع ،فانـ ـ ــه ال يقصـ ـ ــد بـ ـ ــذلك -بحسـ ـ ــب تحفـ ـ ــظ املجلـ ـ ــس
الدس ـ ـ ـ ــتوري -م ـ ـ ـ ــنح ه ـ ـ ـ ــذه الجه ـ ـ ـ ــات القض ـ ـ ـ ــائية س ـ ـ ـ ــلطة تقديري ـ ـ ـ ــة مماثل ـ ـ ـ ــة لتل ـ ـ ـ ــك املخول ـ ـ ـ ــة حص ـ ـ ـ ــريا
للمجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ،واعتب ـ ـ ــارا أن ممارس ـ ـ ــة الاختص ـ ـ ــاص ال ـ ـ ــذي يع ـ ـ ــود حص ـ ـ ــريا ،وب ـ ـ ــإرادة املؤس ـ ـ ــس
الدسـ ـ ـ ـ ــتوري طبقـ ـ ـ ـ ــا للمـ ـ ـ ـ ــادة  ،432إلـ ـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ـ ــتوري تقتض ـ ـ ـ ـ ـ ي أن ّ
يتقيـ ـ ـ ـ ــد القضـ ـ ـ ـ ــاة ،عنـ ـ ـ ـ ــد
ممارس ـ ــة ص ـ ــالحياتهم ،بالح ـ ــدود الت ـ ــي تس ـ ــمح فق ـ ــط بتق ـ ــدير م ـ ــدى ت ـ ــوفر الش ـ ــروط املنص ـ ــوص عليه ـ ــا ف ـ ــي
املـ ـ ــادة  9مـ ـ ــن القـ ـ ــانون العضـ ـ ــوي ،موضـ ـ ــوع إلاخطـ ـ ــار ،دون أن يمتـ ـ ــد ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى تقـ ـ ــديرهم لدسـ ـ ــتورية
الحكم التشريعي املعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع432.
وبـ ـ ـ ــالنظر لص ـ ـ ـ ــعوبة تحديـ ـ ـ ــد العناص ـ ـ ـ ــر املش ـ ـ ـ ــكلة للجديـ ـ ـ ــة كش ـ ـ ـ ــرط لقبـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ــدفع ،وارتب ـ ـ ـ ــاط
تق ـ ـ ـ ــديرها باملوض ـ ـ ـ ــوع ول ـ ـ ـ ــيس بالش ـ ـ ـ ــكل؛ وأن نظ ـ ـ ـ ــام التص ـ ـ ـ ــفية ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى انتق ـ ـ ـ ــاص اختص ـ ـ ـ ــاص
املجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوري بص ـ ـ ـ ـ ـ ــالحية املراقب ـ ـ ـ ـ ـ ــة البعدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة للدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور ،وحرمان ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اختصاص ـ ـ ــه ك ـ ـ ــامال ،ف ـ ـ ــان إح ـ ـ ــداث آلي ـ ـ ــة كفيل ـ ـ ــة بإرس ـ ـ ــاء نظ ـ ـ ــام للتص ـ ـ ــفية ب ـ ـ ــاملجلس الدس ـ ـ ــتوري
ك ـ ـ ــان يمك ـ ـ ــن أن يحق ـ ـ ــق النجاع ـ ـ ــة القض ـ ـ ــائية وحس ـ ـ ــن س ـ ـ ــير العدال ـ ـ ــة وس ـ ـ ــرعة الب ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدفوع
وإصدار قرارات بشأنها داخل أجل معقول.433
م ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم يج ـ ـ ــب أن تفس ـ ـ ــر عب ـ ـ ــارة  ":تفص ـ ـ ــل" ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــادة  03م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي 01/02
بمعنـ ـ ـ ــى الفصـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي مقبوليـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدفع قبـ ـ ـ ــل إحالتـ ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ــس؛ ولـ ـ ـ ــيس دسـ ـ ـ ــتورية الحكـ ـ ـ ــم
التشـ ـ ـ ــريعي بنصـ ـ ـ ــها علـ ـ ـ ــى ":تفصـ ـ ـ ــل املحكمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا أو مجلـ ـ ـ ــس الدولـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي إحالـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدفع بعـ ـ ـ ــدم
الدسـ ـ ـ ــتورية إلـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ــتوري فـ ـ ـ ــي أجـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ــهرين ( )2ابتـ ـ ـ ــداء مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ــاريخ اسـ ـ ـ ــتالم إلارسـ ـ ـ ــال
املنصـ ــوص علي ـ ــه فـ ــي امل ـ ــادة  9مـ ــن ه ـ ــذا القـ ــانون العض ـ ــوي .وفـ ــي حال ـ ــة تأخرهـ ــا ف ـ ــي الفصـ ــل لس ـ ــبب أو
آخ ـ ــر ينعق ـ ــد الاختصـ ـ ــاص بق ـ ــوة القـ ـ ــانون للمجل ـ ــس طبقـ ـ ــا للمـ ـ ــادة  21بنص ـ ــها":في حالـ ـ ــة عـ ـ ــدم فصـ ـ ــل
املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا أو مجلـ ـ ــس الدولـ ـ ــة فـ ـ ــي آلاجـ ـ ــال املنصـ ـ ــوص عليهـ ـ ــا فـ ـ ــي املـ ـ ــادة  48أعـ ـ ــاله يحـ ـ ــال الـ ـ ــدفع
بعدم الدستورية ،تلقائيا ،إلى املجلس الدستوري".
 -431ســهيلة ديبــاش ،املجلــس الدســتوري ومجلــس الدولــة ،رســالة ماجســتير ،كليــة الحقــوق ،بــن عكنــون ،الجزائــر،
0222ـ ،0220ص008
 - 432رأي رقـــم /03ر.ق.ع/م.د 08/مـــؤرخ يف  20ذي القعـــدة عـــام  0829املوافـــق  0غشـــت ســـنة  ،0208يتعلـــق
بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور.
 -433د/يوســف ادريــدو ،خالــد الــدك  ،قــراءة يف قــرار املحكمــة الدســتورية رقــم  52108م .د بتــاريخ  0مــارس 2018
بشــــأن القــــانون التنظيمــــي رقــــم  80107بتحديــــد شــــروط وإجــــراءات الــــدفع بعــــدم دســــتورية قــــانون ،ىلع
الرابط https://www.droitetentreprise.com
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وف ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذه الض ـ ــوابط تبق ـ ــى للقاضـ ـ ـ ي الس ـ ــلطة التقديري ـ ــة ف ـ ــي قب ـ ــول دع ـ ــوى ال ـ ــدفع ،و
هـ ـ ـ ـ ــي الس ـ ـ ـ ـ ـلطة التـ ـ ـ ـ ــي تالمـ ـ ـ ـ ــس اختصـ ـ ـ ـ ــاص القاض ـ ـ ـ ـ ـ ي الدسـ ـ ـ ـ ــتوري دون إصـ ـ ـ ـ ــدار الحكـ ـ ـ ـ ــم بمـ ـ ـ ـ ــدى
الدس ـ ــتورية ،وإنم ـ ــا ي ـ ــتم الاكتف ـ ــاء بتقري ـ ــر م ـ ــدى قب ـ ــول م ـ ــذكرة ال ـ ــدفع م ـ ــن ع ـ ــدمها ،ول ـ ــيس الحك ـ ــم
بدس ـ ــتورية الحك ـ ــم التش ـ ــريعي م ـ ــن عدم ـ ــه .فمض ـ ــمون قـ ـ ـرار التص ـ ــفية ه ـ ــو م ـ ــدى إمكاني ـ ــة الطع ـ ــن
فيه ال غير.434
ومهم ـ ـ ــا يك ـ ـ ــن مض ـ ـ ــمون قـ ـ ـ ـرار التص ـ ـ ــفية ف ـ ـ ــان املش ـ ـ ــرع ق ـ ـ ــد اش ـ ـ ــترط وجوبي ـ ـ ــة تس ـ ـ ــبيب قـ ـ ـ ـرار
تص ـ ـ ـ ــفية ال ـ ـ ـ ــدفع مثل ـ ـ ـ ــه مث ـ ـ ـ ــل جمي ـ ـ ـ ــع ألاحك ـ ـ ـ ــام والق ـ ـ ـ ـرارات وألاوام ـ ـ ـ ــر القض ـ ـ ـ ــائية ،وفق ـ ـ ـ ــا لقواع ـ ـ ـ ــد
املحاكم ـ ــة العادل ـ ــة الت ـ ــي تقتضـ ـ ـ ي تق ـ ــديم ألاس ـ ــباب الت ـ ــي كونـ ـ ــت القناع ـ ــة بقب ـ ــول أو رف ـ ــض الـ ـ ــدفع
حت ـ ـ ــى يتس ـ ـ ــنى الطع ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـرار التص ـ ـ ــفية وفق ـ ـ ــا لقواع ـ ـ ــد إلانص ـ ـ ــاف والتقاضـ ـ ـ ـ ي عل ـ ـ ــى درجت ـ ـ ــين؛
حماي ـ ـ ــة ملص ـ ـ ــلحة املتقاضـ ـ ـ ـ ي املتض ـ ـ ــرر مـ ـ ـ ــن النـ ـ ـ ـزاع .و ب ـ ـ ــالنظر إلـ ـ ـ ــى غي ـ ـ ــاب الحـ ـ ـ ــدود الفاص ـ ـ ــلة بـ ـ ـ ــين
عملي ـ ـ ــة التص ـ ـ ــفية القض ـ ـ ــائية لل ـ ـ ــدفوع ،والرقاب ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية ،ق ـ ـ ــد تص ـ ـ ــبح عملي ـ ـ ــة التص ـ ـ ــفية عقب ـ ـ ــة
وح ـ ـ ــاجزا أم ـ ـ ــام ول ـ ـ ــوج امل ـ ـ ــواطن بوص ـ ـ ــفه متقاض ـ ـ ــيا إل ـ ـ ــى القض ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ــتوري 435.وه ـ ـ ــو جع ـ ـ ــل املش ـ ـ ــرع
يضـ ـ ـ ـ ــع ضـ ـ ـ ـ ــمانات تحـ ـ ـ ـ ــول دون صـ ـ ـ ـ ــيرورة القضـ ـ ـ ـ ــاء حجـ ـ ـ ـ ــرة ع ـ ـ ـ ـ ــرة أمـ ـ ـ ـ ــام توسـ ـ ـ ـ ــيع نطـ ـ ـ ـ ــاق الرقابـ ـ ـ ـ ــة
الدس ـ ــتورية ،وه ـ ــي الض ـ ــمانات الت ـ ــي تس ـ ــتهدف املوازن ـ ــة ب ـ ــين تفعي ـ ــل الح ـ ــق الدس ـ ــتوري للمتقاض ـ ــين
ف ـ ـ ــي حم ـ ـ ــايتهم م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــوانين ق ـ ـ ــد تم ـ ـ ــس بحق ـ ـ ــوقهم وحري ـ ـ ــاتهم ،وب ـ ـ ــين ع ـ ـ ــدم إره ـ ـ ــاق وإغـ ـ ـ ـراق املجل ـ ـ ــس
الدس ـ ـ ــتوري ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل محدودي ـ ـ ــة أعض ـ ـ ــاءه وجس ـ ـ ــامة مهام ـ ـ ــه الدس ـ ـ ــتورية ألاخ ـ ـ ــرى .وتل ـ ـ ــك أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم
أهداف إقرار نظام التصفية للتمييز بين الدفوع الجدية والدفوع التعسفية436 .
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا إلاطـ ـ ــار اشـ ـ ــترط القـ ـ ــانون العضـ ـ ــوي  01/02أن يكـ ـ ــون موضـ ـ ــوع الـ ـ ــدفوع منصـ ـ ــب
علـ ـ ــى قـ ـ ــانون مـ ـ ــرتبط بجـ ـ ــوهر الن ـ ـ ـزاع ،بحيـ ـ ــث يتوقـ ـ ــف عليـ ـ ــه مـ ـ ــآل الن ـ ـ ـزاع .تفاديـ ـ ــا للـ ـ ــدفع الكيـ ـ ــدي
بقصـ ـ ـ ــد إطالـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــد الن ـ ـ ـ ـزاع ،فضـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــرط عـ ـ ـ ــدم أسـ ـ ـ ــبقية التصـ ـ ـ ــريح بدسـ ـ ـ ــتورية الحكـ ـ ـ ــم
التشـ ـ ـ ــريع املـ ـ ـ ــدفوع بع ـ ـ ـ ــدم دسـ ـ ـ ــتوريته .زي ـ ـ ـ ــادة علـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ــرط الجديـ ـ ـ ــة 437 .ليتق ـ ـ ـ ــرر بعـ ـ ـ ــدها م ـ ـ ـ ــدى
إحالته ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ،وه ـ ـ ــي إلاحال ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تك ـ ـ ــون بع ـ ـ ــد تأك ـ ـ ــد الجه ـ ـ ــات القض ـ ـ ــائية
العليـ ـ ــا مـ ـ ــن تـ ـ ــوافر الشـ ـ ــروط الشـ ـ ــكلية للـ ـ ــدفع وكـ ـ ــذا التأكـ ـ ــد مـ ـ ــن جديـ ـ ــة الـ ـ ــدفع ،تفاديـ ـ ــا لتكـ ـ ــدس
القضايا .
-434د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر  ،مرجــع ســابق ،ص
005
435

 -بــن أعــراب محمــد بــن شــناف منــال ،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين يف األنظمــة الدســتورية

املقارنة ،مجلة االجتهاد القضائي ،املجلد  ،28ع ،0ص08
 -436جمـــال بـــن ســـالم ،حـــق املـــواطن يف إخطـــار املجلـــس الدســـتوري،مجلة البحـــوث والدراســـات القانونيـــة
والسياسية ،العدد  ،29ص 020
 -437د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر  -مرجــع ســابق،
ص 008
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وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه الح ـ ـ ــال يج ـ ـ ــب أن يص ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـرار املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة بتش ـ ـ ــكيلة يرأس ـ ـ ــها
رئـ ـ ــيس كـ ـ ــل جهـ ـ ــة قضـ ـ ــائية ،و عنـ ـ ــد تعـ ـ ــذر ذلـ ـ ــك يرأسـ ـ ــها نائـ ـ ــب الـ ـ ــرئيس و تتشـ ـ ــكل مـ ـ ــن رئـ ـ ــيس الغرفـ ـ ــة
املعني ـ ـ ـ ــة و ثالث ـ ـ ـ ــة مستش ـ ـ ـ ــارين يعي ـ ـ ـ ــنهم حس ـ ـ ـ ــب الحال ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــرئيس ألاول للمحكم ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا أو رئ ـ ـ ـ ــيس
مجل ـ ــس الدول ـ ــة .يرس ـ ــل إل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري القـ ـ ـرار املس ـ ــبب للمحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة
عند إحالة الدفع إليه و يرفق بهذا القرار مذكرات وعرائض ألاطراف.
علـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه بمجـ ـ ـ ــرد القبـ ـ ـ ــول ألاولـ ـ ـ ــي للـ ـ ـ ــدفع تعلـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــدعوى إلـ ـ ـ ــى غايـ ـ ـ ــة البـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي املسـ ـ ـ ــألة
الدس ـ ــتورية ألاولي ـ ــة ،تطبيقـ ـ ــا للمـ ـ ــادة  41ف ـ ــي حال ـ ــة إرس ـ ــال ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ،ترجـ ـ ـ الجه ـ ــة
القض ـ ــائية الفص ـ ــل ف ـ ــي النـ ـ ـزاع إل ـ ــى غاي ـ ــة توص ـ ــلها بق ـ ـرار املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة أو املجل ـ ــس
الدسـ ـ ــتوري عنـ ـ ــد الـ ـ ــدفع إليـ ـ ــه .غيـ ـ ــر أنـ ـ ــه ،ال يترتـ ـ ــب علـ ـ ــى ذلـ ـ ــك وقـ ـ ــف سـ ـ ــير التحقيـ ـ ــق ويمكـ ـ ــن الجهـ ـ ــة
القضائية أخذ التدابير املؤقتة أو التحفظية الالزمة ".
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل هـ ـ ــذه الضـ ـ ــوابط تبقـ ـ ــى للقاض ـ ـ ـ ي السـ ـ ــلطة التقديريـ ـ ــة فـ ـ ــي قبـ ـ ــول دعـ ـ ــوى الـ ـ ــدفع ،و
هـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ــلطة التـ ـ ـ ـ ــي تالمـ ـ ـ ـ ــس اختصـ ـ ـ ـ ــاص القاض ـ ـ ـ ـ ـ ي الدسـ ـ ـ ـ ــتوري دون إصـ ـ ـ ـ ــدار الحكـ ـ ـ ـ ــم بمـ ـ ـ ـ ــدى
الدس ـ ــتورية ،وإنم ـ ــا ي ـ ــتم الاكتف ـ ــاء بقب ـ ــول م ـ ــذكرة ال ـ ــدفع م ـ ــن ع ـ ــدمها ،و ل ـ ــيس الحك ـ ــم بدس ـ ــتوري
الحك ـ ـ ــم التش ـ ـ ــريعي م ـ ـ ــن عدم ـ ـ ــه .فمض ـ ـ ــمون قـ ـ ـ ـرار التص ـ ـ ــفية ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــدى إمكاني ـ ـ ــة الطع ـ ـ ــن في ـ ـ ــه ال
غير،438
 -9ضمانات ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستورية:
مم ـ ــا س ـ ــبق يالح ـ ــظ أن ض ـ ــمانات ممارس ـ ــة حـ ـ ــق ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية مرتبط ـ ــة بطـ ـ ــرق
الول ـ ــوج إل ـ ــى العدال ـ ــة الدس ـ ــتورية ،وف ـ ــي ه ـ ــذا الص ـ ــدد يمك ـ ــن الوق ـ ــوف عل ـ ــى ع ـ ــدة ط ـ ــرق وأنم ـ ــاط
للول ـ ـ ــوج والاتص ـ ـ ــال بالقض ـ ـ ــاء الدس ـ ـ ــتوري ف ـ ـ ــي ألانظم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية املقارن ـ ـ ــة ،إم ـ ـ ــا مباش ـ ـ ــرة أم ـ ـ ــام
القاضـ ـ ـ ي الدس ـ ــتوري بحي ـ ــث يمك ـ ــن للف ـ ــرد بص ـ ــفة مباش ـ ــرة الاتص ـ ــال باملحكم ـ ــة الدس ـ ــتورية كم ـ ــا
ف ـ ــي اس ـ ــبانيا طبق ـ ــا لدس ـ ــتور  0232دون واس ـ ــطة قض ـ ــائية بم ـ ــا يجعل ـ ــه مس ـ ــاهما ف ـ ــي تك ـ ــريس س ـ ــمو
القاعدة الدستورية وتحقيق دولة الحق و القانون دون عملية التصفية439 ،
وهن ـ ـ ــا نك ـ ـ ــون أم ـ ـ ــام نف ـ ـ ــس الض ـ ـ ــمانات إلاجرائي ـ ـ ــة واملوض ـ ـ ــوعية املق ـ ـ ــررة لل ـ ـ ــدعاوى العادي ـ ـ ــة،
أو بواس ـ ـ ــطة القض ـ ـ ــاء م ـ ـ ــرورا بنظ ـ ـ ــام التص ـ ـ ــفية القض ـ ـ ــائية ،تفادي ـ ـ ــا للطلب ـ ـ ــات الكيدي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي م ـ ـ ــن
شـ ـ ــأنها إرهـ ـ ــاق املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري فـ ـ ــي ظـ ـ ــل محدوديـ ـ ــة أعضـ ـ ــائه يظهـ ـ ــر أهميـ ـ ــة تصـ ـ ــفية الـ ـ ــدفوع

 -438د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر  -مرجــع ســابق
ص 005
 - 439بــن أعــراب محمــد بــن شــناف منــال ،آليــة الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين يف األنظمــة الدســتورية
املقارنة ،ص 09
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بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية قب ـ ــل إحال ـ ــة عل ـ ــى املجل ـ ــس ،و ه ـ ــو الـ ـ ـدور املن ـ ــوط بالجه ـ ــات القض ـ ــائية العليـ ـ ــا.
440

وهن ـ ــا نك ـ ــون أم ـ ــام ض ـ ــمانات متع ـ ــددة ملن ـ ــع تعس ـ ــف القض ـ ــاة ف ـ ــي من ـ ــع املتقاض ـ ــيين م ـ ــن الاتص ـ ــال
بقاض ـ ــيهم الدس ـ ــتوري ،بحي ـ ــث يمك ـ ــن للقض ـ ــاء عرقل ـ ــة الوص ـ ــول إل ـ ــى العدال ـ ــة الدس ـ ــتورية وه ـ ــو م ـ ــا
يتطلـ ـ ــب البحـ ـ ــث عـ ـ ــن ضـ ـ ــمانات أمثـ ـ ــل نتفـ ـ ــادى مـ ـ ــن خاللهـ ـ ــا الـ ـ ــرفض التعسـ ـ ــفي للـ ـ ــدفوع .وعليـ ـ ــه
يمكن التعويل على الضمانات آلاتية:
أ-حياد القضاء في تقدير مشروعية الدفع:
بنـ ـ ـ ـ ــاء علـ ـ ـ ـ ــى اعتبـ ـ ـ ـ ــار أن القضـ ـ ـ ـ ــاء الدسـ ـ ـ ـ ــتوري الضـ ـ ـ ـ ــمانة ألاهـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــي حمايـ ـ ـ ـ ــة الحقـ ـ ـ ـ ــوق
والحريـ ـ ـ ــات املكفولـ ـ ـ ــة دس ـ ـ ـ ـتوريا ،سـ ـ ـ ــواء عـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ــق الرقابـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــابقة املسـ ـ ـ ــلطة علـ ـ ـ ــى مشـ ـ ـ ــاريع
الق ـ ـ ــوانين أو ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق الرقاب ـ ـ ــة الالحق ـ ـ ــة بواس ـ ـ ــطة ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية 441.فان ـ ـ ــه بحك ـ ـ ــم
تمتع ـ ــه باﻻس ـ ــتقاللية والحي ـ ــاد يع ـ ــول علي ـ ــه كثيـ ـ ـرا إيص ـ ــال ال ـ ــدفوع الجدي ـ ــة للمجل ـ ــس الدس ـ ــتوري
دون أن يتح ـ ــول إل ـ ــى حج ـ ــرة ع ـ ــرة أم ـ ــام توس ـ ــيع نط ـ ــاق الرقاب ـ ــة الدس ـ ــتورية ،وم ـ ــن ث ـ ــم تقري ـ ــر م ـ ــدى
إحالته ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ،وه ـ ـ ــي إلاحال ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تك ـ ـ ــون بع ـ ـ ــد تأك ـ ـ ــد الجه ـ ـ ــات القض ـ ـ ــائية
العلي ـ ــا م ـ ــن ت ـ ــوافر الش ـ ــروط الش ـ ــكلية لل ـ ــدفع وك ـ ــذا التأك ـ ــد م ـ ــن جدي ـ ــة ال ـ ــدفع اس ـ ــتبعادا لل ـ ــدفوع
الصـ ـ ــورية غيـ ـ ــر املؤسسـ ـ ــة علـ ـ ــى أسـ ـ ــانيد قويـ ـ ــة حمايـ ـ ــة ملصـ ـ ــلحة املتقاض ـ ـ ـ ي املتضـ ـ ــرر مـ ـ ــن الن ـ ـ ـزاع،
حي ـ ـ ــث اش ـ ـ ــترط الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي أن يك ـ ـ ــون موض ـ ـ ــوع ال ـ ـ ــدفوع م ـ ـ ــرتبط بج ـ ـ ــوهر النـ ـ ـ ـزاع بحي ـ ـ ــث
يتوق ـ ــف علي ـ ــه م ـ ــآل الن ـ ـزاع .تفادي ـ ــا لل ـ ــدفع الكي ـ ــدي بقص ـ ــد إطال ـ ــة أم ـ ــد الن ـ ـزاع ،فض ـ ــال ع ـ ــن ش ـ ــرط
عدم أسبقية التصريح بدستورية الحكم التشريع املدفوع بعدم دستوريته442 .
وف ـ ــي ه ـ ــذه الحـ ـ ــال يج ـ ــب أن يص ـ ــدر قـ ـ ـرار املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة بتش ـ ــكيلة يرأس ـ ــها
رئـ ـ ــيس كـ ـ ــل جهـ ـ ــة قضـ ـ ــائية و عنـ ـ ــد تعـ ـ ــذر ذلـ ـ ــك يرأسـ ـ ــها نائـ ـ ــب الـ ـ ــرئيس و تتشـ ـ ــكل مـ ـ ــن رئـ ـ ــيس الغرفـ ـ ــة
املعني ـ ــة و ثالث ـ ــة مستش ـ ــرين يعي ـ ــنهم حس ـ ــب الحال ـ ــة ال ـ ــرئيس ألاول للمحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو رئ ـ ــيس مجل ـ ــس
الدولـ ـ ــة .يرس ـ ـ ـل إل ـ ـ ــى املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري الق ـ ـ ـرار املس ـ ـ ــبب للمحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة عن ـ ـ ــد
إحال ـ ــة ال ـ ــدفع إلي ـ ــه و يرف ـ ــق به ـ ــذا القـ ـ ـرار م ـ ــذكرات وعـ ـ ـرائض ألاطـ ـ ـراف .ويقت ـ ــرح ف ـ ــي ه ـ ــذا الص ـ ــدد تبن ـ ــي
خي ـ ـ ـ ــار املش ـ ـ ـ ــرع التونسـ ـ ـ ـ ـ ي ف ـ ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ــداث غرف ـ ـ ـ ــة دس ـ ـ ـ ــتورية للتص ـ ـ ـ ــفية مش ـ ـ ـ ــكلة م ـ ـ ـ ــن كب ـ ـ ـ ــار القض ـ ـ ـ ــاة
واملستش ـ ـ ــارين .أو ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق إنش ـ ـ ــاء لجن ـ ـ ــة مش ـ ـ ــتركة م ـ ـ ــن الهيئت ـ ـ ــين للح ـ ـ ــوار والتع ـ ـ ــاون ف ـ ـ ــي تص ـ ـ ــفية
ال ـ ـ ــدفوع املؤك ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدفوع الكيدي ـ ـ ــة ،س ـ ـ ــواء عل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتوى الهيئ ـ ـ ــات القض ـ ـ ــائية العلي ـ ـ ــا أو عل ـ ـ ــى
- 440د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر -دراســة مقارنــة
بالنموذج الفرنسي  ،ص .000
 - 441عمر العطعوط ،القضاء الدستوري والثورات العربية ،مرجع سابق ،ص59
 -442د /أوكيــل محمــد األمــين ،دور القضــاء يف تفعيــل آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية يف الجزائــر  -مرجــع ســابق،
ص 008
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مسـ ـ ــتوى املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري علـ ـ ــى نمـ ـ ــوذج الـ ـ ــدول التـ ـ ــي تبنـ ـ ــت نظـ ـ ــام التصـ ـ ــفية .وهـ ـ ــو الخيـ ـ ــار الـ ـ ــذي
تبنت ـ ـ ــه املحكم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية التونس ـ ـ ــية"ّ بموج ـ ـ ــب الفص ـ ـ ــل ":79تح ـ ـ ــدث ل ـ ـ ــدى املحكم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية
بق ـ ـرار م ـ ــن رئيس ـ ــها لجن ـ ــة خاص ـ ــة أو أكث ـ ــر تترك ـ ــب م ـ ــن ثالث ـ ــة أعض ـ ــاء م ـ ــن ذوي الاختص ـ ــاص ف ـ ــي الق ـ ــانون
ّ
توك ـ ـ ــل له ـ ـ ــا مهم ـ ـ ــة التثب ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــدى احت ـ ـ ـرام م ـ ـ ــذكرة ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية ملوجباته ـ ـ ــا الش ـ ـ ــكلية
وإلاجرائيـ ـ ـ ــة .ترف ـ ـ ـ ــع اللجن ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــذكورة ب ـ ـ ـ ــالفقرة املتقدمـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــرئيس املحكم ـ ـ ـ ــة الدس ـ ـ ـ ــتورية اقتراحاته ـ ـ ـ ــا
القاض ـ ـ ـ ــية إم ـ ـ ـ ــا بقب ـ ـ ـ ــول إلاح ـ ـ ـ ــاالت م ـ ـ ـ ــن الناحي ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ــكلية وإلاجرائي ـ ـ ـ ــة أو رفض ـ ـ ـ ــها .تت ـ ـ ـ ــولى املحكم ـ ـ ـ ــة
الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل  7من هذا القانون".
ب -تعليق النظر في الدعوى املنشورة أمام القضاء وفي آجال معقولة:
بمج ـ ـ ــرد القب ـ ـ ــول ألاول ـ ـ ــي لل ـ ـ ــدفع تعل ـ ـ ــق ال ـ ـ ــدعوى إل ـ ـ ــى غاي ـ ـ ــة الب ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي املس ـ ـ ــألة الدس ـ ـ ــتورية
ألاوليـ ــة ،وبـ ــالنظر إلـ ــى مـ ــا يترتـ ــب علـ ــى ذلـ ــك مـ ــن تكـ ــدس القضـ ــايا أقـ ــر نظـ ــام التصـ ــفية ، 443للتميي ـ ــز
ب ـ ـ ــين ال ـ ـ ــدفوع الجدي ـ ـ ــة وال ـ ـ ــدفوع التعس ـ ـ ــفية .تطبيق ـ ـ ــا للم ـ ـ ــادة  41ف ـ ـ ــي حال ـ ـ ــة إرس ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم
الدس ـ ــتورية  ،ترج ـ ــي الجه ـ ــة القض ـ ــائية الفص ـ ــل ف ـ ــي النـ ـ ـزاع إل ـ ــى غاي ـ ــة توص ـ ــلها بق ـ ـرار املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو
مجل ـ ــس الدول ـ ــة أو املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري عن ـ ــد ال ـ ــدفع إلي ـ ــه .غي ـ ــر أن ـ ــه ،ال يترت ـ ــب عل ـ ــى ذل ـ ــك وق ـ ــف س ـ ــير
التحقيـ ـ ــق ويمكـ ـ ــن الجه ـ ـ ــة القضـ ـ ــائية أخـ ـ ــذ الت ـ ـ ــدابير املؤقتـ ـ ــة أو التحفظيـ ـ ــة الالزم ـ ـ ــة  ".وألـ ـ ــزم املش ـ ـ ــرع
بموج ـ ــب امل ـ ــادة  9أن يوج ـ ــه ق ـ ـرار إرس ـ ــال ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية م ـ ــع ع ـ ـرائض ألاط ـ ـراف وم ـ ــذكراتهم
إل ـ ــى املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة خ ـ ــالل عش ـ ــرة ( )41أي ـ ــام م ـ ــن ص ـ ــدوره ويبل ـ ــغ إل ـ ــى ألاط ـ ـراف ،وال
يك ـ ــون قـ ـ ــابال ألي طعـ ـ ــن  .علـ ـ ــى أن يبل ـ ــغ ق ـ ـ ـرار رفـ ـ ــض إرسـ ـ ــال ال ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية إلـ ـ ــى ألاط ـ ـ ـراف،
وال يمك ـ ــن أن يك ـ ــون مح ـ ــل اعت ـ ـراض إال بمناس ـ ــبة الطع ـ ــن ض ـ ــد الق ـ ـرار الفاص ـ ــل ف ـ ــي النـ ـ ـزاع أو ف ـ ــي ج ـ ــزء
منه ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة ".
كم ـ ــا أل ـ ــزم املش ـ ــرع الهيئ ـ ــات القض ـ ــائية العلي ـ ــا الفص ـ ــل ف ـ ــي ّ
جدي ـ ــة ال ـ ــدفع ف ـ ــي أج ـ ــل ش ـ ــهرين م ـ ــن
ت ـ ـ ــاريخ اس ـ ـ ــتالم إلارس ـ ـ ــال الص ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن الجه ـ ـ ــة القض ـ ـ ــائية الت ـ ـ ــي أثي ـ ـ ــر أمامه ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـدفع .إال إذا ك ـ ـ ــان
املعنـ ـ ـ ــي محرومـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن الحريـ ـ ـ ــة بسـ ـ ـ ــبب الـ ـ ـ ــدعوى أو عنـ ـ ـ ــدما تهـ ـ ـ ــدف هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدعوى إلـ ـ ـ ــى وضـ ـ ـ ــع حـ ـ ـ ــد
للحرم ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن الحري ـ ـ ـ ــة أو إذا كان ـ ـ ـ ــا مل ـ ـ ـ ــزومين قانون ـ ـ ـ ــا بالفص ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي أج ـ ـ ـ ــل مح ـ ـ ـ ــدد أو عل ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ــبيل
الاسـ ـ ــتعجال .وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا نصـ ـ ــت عليـ ـ ــه امل ـ ـ ــادة " 00ال ترجـ ـ ــي الجهـ ـ ــة القضـ ـ ــائية الفصـ ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ــدعوى،
عن ـ ــدما يك ـ ــون ش ـ ــخص مح ـ ــروم م ـ ــن الحري ـ ــة بس ـ ــبب ال ـ ــدعوى أو عن ـ ــدما ته ـ ــدف ه ـ ــذه ألاخي ـ ــرة إل ـ ــى وض ـ ــع
ح ـ ــد للحرم ـ ــان م ـ ــن الحري ـ ــة وعن ـ ــدما ي ـ ــنص الق ـ ــانون عل ـ ــى وج ـ ــوب فص ـ ــل الجه ـ ــة القض ـ ــائية ف ـ ــي أج ـ ــل
محدد أو على سبيل الاستعجال ".

 -443جمـــال بـــن ســـالم ،حـــق املـــواطن يف إخطـــار املجلـــس الدســـتوري،مجلة البحـــوث والدراســـات القانونيـــة
والسياسية ،العدد  ،29ص 020
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و "إذا فص ـ ـ ــلت الجه ـ ـ ــة القض ـ ـ ــائية الابتدائي ـ ـ ــة دون انتظ ـ ـ ــار القـ ـ ـ ـرار املتعل ـ ـ ــق بال ـ ـ ــدفع بعـ ـ ـ ــدم
الدسـ ـ ـ ـ ــتورية وتـ ـ ـ ـ ـ ّـم اسـ ـ ـ ـ ــتئناف قرارهـ ـ ـ ـ ــا ،ترجـ ـ ـ ـ ــي جهـ ـ ـ ـ ــة الاسـ ـ ـ ـ ــتئناف الفصـ ـ ـ ـ ــل فيـ ـ ـ ـ ــه ،إال فـ ـ ـ ـ ــي الحـ ـ ـ ـ ــاالت
املنصوص عليها في الفقرة السابقة ".
وك ـ ــذلك إذا ت ـ ــم تق ـ ــديم طع ـ ــن ب ـ ــالنقض وك ـ ــان قض ـ ــاة املوض ـ ــوع ق ـ ــد فص ـ ــلوا ف ـ ــي القض ـ ــية
دون انتظ ـ ــار قـ ـ ـرار املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة أو قـ ـ ـرار املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري عن ـ ــد إحال ـ ــة ال ـ ــدفع
إليـ ــه  ،يـ ــتم إرجـ ــاء الفصـ ــل فـ ــي الطعـ ــن بـ ــالنقض إلـ ــى غايـ ــة الفصـ ــل فـ ــي الـ ــدفع بعـ ــدم الدسـ ــتورية طبقـ ــا
للم ـ ـ ــادة  42م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي  . 42/43وعلي ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ــتم الفص ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــرف املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا أو
مجلـ ـ ــس الدولـ ـ ــة عنـ ـ ــدما يكـ ـ ــون املعنـ ـ ــي محرومـ ـ ــا مـ ـ ــن الحريـ ـ ــة بسـ ـ ــبب الـ ـ ــدعوى أو عنـ ـ ــدما تهـ ـ ــدف هـ ـ ــذه
ألاخي ـ ــرة إل ـ ــى وض ـ ــع ح ـ ــد للحرم ـ ــان م ـ ــن الحري ـ ــة أو إذا ك ـ ــان الق ـ ــانون يلزمهم ـ ــا بالفص ـ ــل ف ـ ــي أج ـ ــل مح ـ ــدد
أو على سبيل الاستعجال.
ج  -وجوب إلاحالة التلقائية للمجلس الدستوري:
وهـ ـ ــي أهـ ـ ــم ضـ ـ ــمانة فـ ـ ــي تفعيـ ـ ــل الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية وقـ ـ ــد نصـ ـ ــت عليهـ ـ ــا املـ ـ ــادة  90مـ ـ ــن
القـ ـ ـ ــانون العضـ ـ ـ ــوي " فـ ـ ـ ــي حالـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــدم فصـ ـ ـ ــل املحكمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا أو مجلـ ـ ـ ــس الدولـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي آلاجـ ـ ـ ــال
املنص ـ ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ــادة  ،04يح ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ـ ــتورية ،تلقائي ـ ـ ـ ــا ،إل ـ ـ ـ ــى املجل ـ ـ ـ ــس
الدس ـ ـ ــتوري" ،واعتب ـ ـ ــارا أن املؤس ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ح ـ ـ ــدد إمكاني ـ ـ ــة إخط ـ ـ ــار املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ع ـ ـ ــن
طريـ ـ ــق الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية بنـ ـ ــاء علـ ـ ــى إحال ـ ـ ــة مـ ـ ــن املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا أو مجلـ ـ ــس الدولـ ـ ــة ،طبق ـ ـ ــا
ألحكـ ــام امل ـ ــادة  433م ـ ــن الدس ـ ــتور ،فان ـ ــه ف ـ ــي حال ـ ــة ع ـ ــدم فص ـ ــل املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة ف ـ ــي
آلاج ـ ـ ــال املنص ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــادة  41م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي ،يح ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدفع تلقائي ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى
املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ول ـ ـ ــم يح ـ ـ ــدد املش ـ ـ ـرع كيفي ـ ـ ــة تطبي ـ ـ ــق ذل ـ ـ ــك.وفي ه ـ ـ ــذا ي ـ ـ ــرى املجل ـ ـ ــس أن املش ـ ـ ـ ّـرع
ب ـ ـ ــإقراره إحال ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية تلقائي ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ،نتيج ـ ـ ــة ع ـ ـ ــدم فص ـ ـ ــل
املحكم ـ ـ ــة العلي ـ ـ ــا أو مجل ـ ـ ــس الدول ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي آلاج ـ ـ ــال املح ـ ـ ــددة ،فإن ـ ـ ــه يقص ـ ـ ــد إرس ـ ـ ــال الجه ـ ـ ــة القض ـ ـ ــائية
املعنية ملف الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس الدستوري أي بـ"قوة القانون".
ولكـ ـ ــن كيـ ـ ــف يعلـ ـ ــم املجلـ ـ ــس بـ ـ ــأن هنـ ـ ــاك دفوعـ ـ ــا قـ ـ ــد فاتـ ـ ــت عليهـ ـ ــا آلاجـ ـ ــال ويجـ ـ ــب أن تعـ ـ ــرض
علي ـ ــه تلقائي ـ ــا عم ـ ــال بقاع ـ ــدة إلزامي ـ ــة دس ـ ــتورية القواع ـ ــد؟ ربم ـ ــا يك ـ ــون ه ـ ــذا م ـ ــن مقتض ـ ــيات حتمي ـ ــة
إنش ـ ـ ــاء لجن ـ ـ ــة مش ـ ـ ــتركة م ـ ـ ــن الهيئت ـ ـ ــين للح ـ ـ ــوار والتع ـ ـ ــاون ف ـ ـ ــي تص ـ ـ ــفية ال ـ ـ ــدفوع املؤك ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدفوع
الكيدي ـ ــة ،س ـ ــواء عل ـ ــى مس ـ ــتوى الهيئ ـ ــات القض ـ ــائية العلي ـ ــا أو عل ـ ــى مس ـ ــتوى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري عل ـ ــى
نم ـ ـ ـ ــوذج ال ـ ـ ـ ــدول الت ـ ـ ـ ــي تبن ـ ـ ـ ــت نظ ـ ـ ـ ــام التص ـ ـ ـ ــفية .وه ـ ـ ـ ــو الخي ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــذي تبنت ـ ـ ـ ــه املحكم ـ ـ ـ ــة الدس ـ ـ ـ ــتورية
التونسـ ـ ـ ــية"ّ بموجـ ـ ـ ــب الفصـ ـ ـ ــل ":79تحـ ـ ـ ــدث لـ ـ ـ ــدى املحكمـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية بق ـ ـ ـ ـرار مـ ـ ـ ــن رئيسـ ـ ـ ــها لجنـ ـ ـ ــة
خاص ـ ــة أو أكث ـ ــر تترك ـ ـب م ـ ــن ثالث ـ ــة أعض ـ ــاء م ـ ــن ذوي الاختص ـ ــاص ف ـ ــي الق ـ ــانون توك ـ ــل له ـ ــا مهم ـ ــة التثب ـ ــت
ّ
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــدى احت ـ ـ ـرام م ـ ـ ــذكرة ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية ملوجباته ـ ـ ــا الش ـ ـ ــكلية وإلاجرائي ـ ـ ــة .ترف ـ ـ ــع اللجن ـ ـ ــة
امل ـ ــذكورة ب ـ ــالفقرة املتقدم ـ ــة ل ـ ــرئيس املحكم ـ ــة الدس ـ ــتورية اقتراحاته ـ ــا القاض ـ ــية إم ـ ــا بقب ـ ــول إلاح ـ ــاالت
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مـ ـ ـ ــن الناحيـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــكلية وإلاجرائيـ ـ ـ ــة أو رفضـ ـ ـ ــها .تتـ ـ ـ ــولى املحكمـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية البـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي اقتراحـ ـ ـ ــات
اللجنة طبق أحكام الفصل  7من هذا القانون".
وتفادي ـ ــا للتعس ـ ــف ف ـ ــي تعطي ـ ــل وظيف ـ ــة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية وض ـ ــمانا للش ـ ــفافية ف ـ ــي دراس ـ ــة
ال ـ ـ ــدفوع اش ـ ـ ــترط املش ـ ـ ــرع بموج ـ ـ ــب امل ـ ـ ــادة  41ض ـ ـ ــرورة تس ـ ـ ــبيب ق ـ ـ ـرار إلاحال ـ ـ ــة بالدس ـ ـ ــتورية أو ع ـ ـ ــدمها
بنصـ ـ ـ ــها علـ ـ ـ ــى أنه":يرسـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ــتوري الق ـ ـ ـ ـرار املسـ ـ ـ ــبب للمحكمـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ــا أو مجلـ ـ ـ ــس
الدولة عند إحالة الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض ألاطراف".
د -عدم تأثير انقضاء الدعوى على الفصل في الدفع بعدم الدستورية:
م ـ ــن ب ـ ــين ض ـ ــمانات نف ـ ــاذ ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتوري اس ـ ــتمرارية املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري الفص ـ ــل في ـ ــه
حت ـ ــى ول ـ ــو بع ـ ـد س ـ ــقوط ال ـ ــدعوى تطبيق ـ ــا للم ـ ــادة ": 28ال ي ـ ــؤثر انقض ـ ــاء ال ـ ــدعوى الت ـ ــي تم ـ ــت بمناس ـ ــبتها
إثـ ــارة الـ ــدفع بعـ ــدم الدسـ ــتورية ،ألي سـ ــبب كـ ــان علـ ــى الفصـ ــل فـ ــي الـ ــدفع بعـ ــدم الدسـ ــتورية الـ ــذي تـ ــم
إخطار املجلس الدستوري به".
ويترتـ ـ ــب علـ ـ ــى هـ ـ ــذا الق ـ ـ ـرار وقـ ـ ــف الفصـ ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـ ــدعوى املنظـ ـ ــورة أمامهـ ـ ــا حتـ ـ ــى تصـ ـ ــدر محكمـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ــنقض أو مجل ـ ـ ـ ــس الدول ـ ـ ـ ــة قرارهم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــأن املس ـ ـ ـ ــألة الدس ـ ـ ـ ــتورية ألاولي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــرفض إلاحال ـ ـ ـ ــة أو
باإلحالـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ــتوري .وقـ ـ ـ ــد أوجـ ـ ـ ــب القـ ـ ـ ــانون العضـ ـ ـ ــوي علـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـرار املـ ـ ـ ــادة  28مـ ـ ـ ــن
الق ـ ـ ــانون م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون ألاساسـ ـ ـ ـ ي الفرنسـ ـ ـ ـ ي رق ـ ـ ــم  4728لس ـ ـ ــنة 2119ض ـ ـ ــرورة أن ي ـ ـ ــتم إرس ـ ـ ــال قـ ـ ـ ـرار
ً
ومرفقـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــذكرات ومسـ ـ ـ ــتندات الخصـ ـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدعوى
إلاحالـ ـ ـ ــة للمجلـ ـ ـ ــس الدسـ ـ ـ ــتوري مسـ ـ ـ ـ ًـببا
املوض ـ ـ ـ ــوعية .وب ـ ـ ـ ــنفس الحك ـ ـ ـ ــم نص ـ ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ــادة  02م ـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ــانون العض ـ ـ ـ ــوي  01/02علـ ـ ـ ــى  ":إحال ـ ـ ـ ــة
ال ـ ــدفع إل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري ،يتع ـ ــين عل ـ ــى املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة إرج ـ ــاء الفص ـ ــل إل ـ ــى
ح ـ ــين الب ـ ــت ف ـ ــي ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ،إال إذا ك ـ ــان املعن ـ ــي محروم ـ ــا م ـ ــن الحري ـ ــة بس ـ ــبب ال ـ ــدعوى
أو عن ـ ـ ــدما ته ـ ـ ــدف ه ـ ـ ــذه ألاخي ـ ـ ــرة إل ـ ـ ــى وض ـ ـ ــع ح ـ ـ ــد للحرم ـ ـ ــان م ـ ـ ــن الحري ـ ـ ــة أو إذا كان ـ ـ ــا مل ـ ـ ــزمين قانون ـ ـ ــا
بالفصـ ـ ــل فـ ـ ــي أجـ ـ ــل محـ ـ ــدد أو علـ ـ ــى سـ ـ ــبيل الاسـ ـ ــتعجال .وبـ ـ ــذلك يشـ ـ ــترك املـ ـ ــواطن فـ ـ ــي تنقيـ ـ ــة النظـ ـ ــام
القانوني من مقتضيات غير دستورية تكون قد شابته بتغير الظروف.
ه-حق الاستعانة باملحامي:
ب ـ ـ ــالنظر إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ــعوبة التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى أوج ـ ـ ــه ع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية الت ـ ـ ــي تش ـ ـ ــوب بع ـ ـ ــض النص ـ ـ ــوص
القانوني ـ ــة ،ض ـ ــمن املش ـ ــرع للمتقاضـ ـ ـ ي ال ـ ــدافع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ح ـ ــق بتمكي ـ ــنهم بمح ـ ــامي يم ـ ــثلهم ف ـ ــي
جلسـ ـ ــة املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري 444طبقـ ـ ــا للفقـ ـ ــرة 2مـ ـ ــن املـ ـ ــادة":22يـ ـ ــتم تمكـ ـ ــين ألاط ـ ـ ـراف ،املمثلـ ـ ــين مـ ـ ــن
قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم مالحظاتهم وجاهيا ".
و -إمكاني ـ ــة ال ـ ــدفع ف ـ ــي ك ـ ــل مراح ـ ــل ال ـ ــدعوى م ـ ــع تمك ـ ــين املتقاض ـ ـ ي م ـ ــن ح ـ ــق الاس ـ ــتئناف ووجوبي ـ ــة
التسبيب:
 -444جمـــال بـــن ســـالم ،حـــق املـــواطن يف إخطـــار املجلـــس الدســـتوري ،مجلـــة البحـــوث والدراســـات القانونيـــة
والسياسية ،العدد التاسع ،ص 002
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و ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا يس ـ ـ ــتفاد م ـ ـ ــن ن ـ ـ ــص امل ـ ـ ــادة  2م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي  42/43حي ـ ـ ــث يمك ـ ـ ــن إث ـ ـ ــارة
ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ف ـ ــي ك ـ ــل محاكم ـ ــة  ،...م ـ ــن قب ـ ــل أح ـ ــد أط ـ ـراف ال ـ ــدعوى ...كم ـ ــا يمك ـ ــن أن يث ـ ــار
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدفع للم ـ ـ ــرة ألاول ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي الاس ـ ـ ــتئناف أو الطع ـ ـ ــن ب ـ ـ ــالنقض .وك ـ ـ ــذا أثن ـ ـ ــاء التحقي ـ ـ ــق الجزائ ـ ـ ــي...،
وتنظ ـ ــر في ـ ــه غرف ـ ــة الاته ـ ــام .وال يمك ـ ــن طبق ـ ــا للم ـ ــادة  8إث ـ ــارة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية أم ـ ــام محكم ـ ــة
الجناي ـ ــات الابتدائي ـ ــة .غي ـ ــر أن ـ ــه ،يمك ـ ــن إث ـ ــارة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ،عن ـ ــد اس ـ ــتئناف حك ـ ــم ص ـ ــادر
ع ـ ـ ــن محكم ـ ـ ــة الجناي ـ ـ ــات الابتدائي ـ ـ ــة ،بموج ـ ـ ــب م ـ ـ ــذكرة مكتوب ـ ـ ــة ترف ـ ـ ــق بالتص ـ ـ ــريح باالس ـ ـ ــتئناف ،عل ـ ـ ــى
أن تنظر محكمة الجنايات إلاستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب املناقشة .
ومهم ـ ــا ك ـ ــان مض ـ ــمون ق ـ ـرار التص ـ ــفية ف ـ ــان املش ـ ــرع ق ـ ــد اش ـ ــترط وجوبي ـ ــة تس ـ ــبيب ق ـ ـرار تص ـ ــفية
ال ـ ـ ــدفع مثلـ ـ ـ ــه مث ـ ـ ــل جميـ ـ ـ ــع ألاحكـ ـ ـ ــام والقـ ـ ـ ـرارات وألاوامـ ـ ـ ــر القضـ ـ ـ ــائية ،وفق ـ ـ ــا لقواعـ ـ ـ ــد املحاكمـ ـ ـ ــة
العادل ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تقتضـ ـ ـ ـ ي تق ـ ـ ــديم ألاسـ ـ ـ ــباب الت ـ ـ ــي كون ـ ـ ــت القناعـ ـ ـ ــة بقب ـ ـ ــول أو رفـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ــدفع حتـ ـ ـ ــى
يتسنى الطعن في قرار التصفية وفقا لقواعد إلانصاف والتقاض ي على درجتين.
و -عالنية الجلسات :
تطبيق ـ ـ ــا للم ـ ـ ــادة  22م ـ ـ ــن الق ـ ـ ــانون العض ـ ـ ــوي ":تك ـ ـ ــون جلس ـ ـ ــة املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري علني ـ ـ ــة ،إال
فـ ـ ــي الحـ ـ ــاالت الاسـ ـ ــتثنائية املحـ ـ ــددة فـ ـ ــي النظـ ـ ــام املحـ ـ ــدد لقواعـ ـ ــد عملـ ـ ــه"  .وهـ ـ ــو مـ ـ ــا يعتبـ ـ ــر نوعـ ـ ــا مـ ـ ــن
ضمانات املحاكمة العادلة ،وهو
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خاتمة:
مم ـ ــا س ـ ــبق تنته ـ ــي الدراس ـ ــة إل ـ ــى تثم ـ ــين خي ـ ــار املؤس ـ ــس الدس ـ ــتوري الجزائ ـ ــري ف ـ ــي مج ـ ــال إش ـ ـراك
امل ـ ــواطن ف ـ ــي ال ـ ــدفاع ع ـ ــن حقوق ـ ــه وحريات ـ ــه ض ـ ــد مقتض ـ ــيات غي ـ ــر دس ـ ــتورية أم ـ ــام قاض ـ ــيه الطبيع ـ ــي،
بواس ـ ـ ــطة ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية أثن ـ ـ ــاء نظ ـ ـ ــر دع ـ ـ ــوة معروض ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى القض ـ ـ ــاء ،بش ـ ـ ــرط أن يك ـ ـ ــون
جـ ـ ـ ـ ّـديا -اس ـ ـ ـ ــتبعادا للـ ـ ـ ــدفوع الكيدي ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي يقص ـ ـ ـ ــد منهـ ـ ـ ــا تعطي ـ ـ ـ ــل وتطويـ ـ ـ ــل إج ـ ـ ـ ـراءات الفصـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي
الخصومة.
وق ـ ـ ــد كش ـ ـ ــفت الدراس ـ ـ ــة أن ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية آلي ـ ـ ــة للرقاب ـ ـ ــة الالحق ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى دس ـ ـ ــتورية
القـ ــوانين ،إذ لـ ــم تعـ ــد هـ ــذه آلاليـ ــة حك ـ ـرا علـ ــى الطبقـ ــة السياسـ ــية فحسـ ــب؛ بـ ــل تعـ ــدتها لتصـ ــبح حقـ ــا
للمتقاضـ ـ ــين كـ ـ ــذلك مـ ـ ــن خـ ـ ــالل إمكانيـ ـ ــة إثـ ـ ــارتهم لهـ ـ ــذا الـ ـ ــدفع بمناسـ ـ ــبة دعـ ـ ــوى قضـ ـ ــائية ينظـ ـ ــر فيهـ ـ ــا
م ـ ــرورا بعملي ـ ــة التص ـ ــفية إلاجباري ـ ــة تفادي ـ ــا للتعس ـ ــف ف ـ ــي اس ـ ــتعمال ه ـ ــذه آلالي ـ ــة لغي ـ ــر م ـ ــا ش ـ ــرعت ل ـ ــه،
وهـ ـ ــي تنقيـ ـ ــة النظـ ـ ــام القـ ـ ــانوني مـ ـ ــن املقتضـ ـ ــيات غي ـ ـ ـر الدسـ ـ ــتورية ،ذلـ ـ ــك أن القـ ـ ــول بسـ ـ ــيادة البرملـ ـ ــان
بعيـ ـ ــدا عـ ـ ــن الرقابـ ـ ــة الدسـ ـ ــتورية فكـ ـ ــرة بالغـ ـ ــة الخطـ ـ ــورة ،ممـ ـ ــا يسـ ـ ــتوجب إلاق ـ ـ ـرار بضـ ـ ــرورة أن تكـ ـ ــون
العدالة الدستورية في خدمة املواطنين .
وق ـ ـ ــد بين ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة دوران نظ ـ ـ ــام التص ـ ـ ــفية ب ـ ـ ــين العقلن ـ ـ ــة منع ـ ـ ــا للتعس ـ ـ ــف إلاجرائ ـ ـ ــي والعرقل ـ ـ ــة
منعـ ـ ـ ــا لالتص ـ ـ ـ ـال ب ـ ـ ـ ــاملجلس الدسـ ـ ـ ــتوري ،مم ـ ـ ـ ــا يتطل ـ ـ ـ ــب إح ـ ـ ـ ــداث إصـ ـ ـ ــالح لتحقي ـ ـ ـ ــق فعالي ـ ـ ـ ــة لنظـ ـ ـ ــام
التص ـ ــفية اس ـ ــتبعادا لل ـ ــدفوع الكيدي ـ ــة والاقتص ـ ــار عل ـ ــى ّ
الجدي ـ ــة منه ـ ــا ،لي ـ ــتم ف ـ ــي ألاخي ـ ــر تقري ـ ــر م ـ ــدى
إمكاني ـ ــة إحالته ـ ــا م ـ ــن ط ـ ــرف املحكم ـ ــة العلي ـ ــا أو مجل ـ ــس الدول ـ ــة إل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري ال ـ ــذي يظ ـ ـ ّـل
ص ـ ـ ــاحب الاختص ـ ـ ــاص الحص ـ ـ ــري فـ ـ ـ ـي تقري ـ ـ ــر م ـ ـ ــدى دس ـ ـ ــتورية الق ـ ـ ــوانين املاس ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالحقوق والحري ـ ـ ــات
التي نص عليه الدستور بشرط أن ال يكون املجلس قد فصل فيها مسبقا برأي أو قرار.
كمـ ـ ــا كشـ ـ ــفت الدراسـ ـ ــة أنـ ـ ــه بـ ـ ــالنظر إلـ ـ ــى القـ ـ ــانون العضـ ـ ــوي  42/43املتعلـ ـ ــق بكيفيـ ـ ــات وشـ ـ ــروط
الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية يكـ ـ ــون املشـ ـ ــرع الجزائـ ـ ــري ق ـ ـ ـد تبنـ ـ ــى نظـ ـ ــام تصـ ـ ــفية الـ ـ ــدفوع فـ ـ ــي أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن
مرحل ـ ـ ـ ـ ــة قض ـ ـ ـ ـ ــائية ،كم ـ ـ ـ ـ ــا تبن ـ ـ ـ ـ ــي نظ ـ ـ ـ ـ ــام إلاحال ـ ـ ـ ـ ــة القض ـ ـ ـ ـ ــائية كطري ـ ـ ـ ـ ــق وحي ـ ـ ـ ـ ــد لالتص ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ــاملجلس
الدسـ ـ ـ ـ ــتوري ،ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــم يكـ ـ ـ ـ ــون قـ ـ ـ ـ ــد تجنـ ـ ـ ـ ــب إمكانيـ ـ ـ ـ ــة الاتصـ ـ ـ ـ ــال املباشـ ـ ـ ـ ــر للمتقاضـ ـ ـ ـ ــين ب ـ ـ ـ ـ ــاملجلس
الدستوري.
ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم يمكـ ـ ــن اقت ـ ـ ـراح تعريـ ـ ــف هـ ـ ــذه إلاحالـ ـ ــة بأنها":ذلـ ـ ــك إلاج ـ ـ ـراء الـ ـ ــذي بموجبـ ـ ــه يـ ـ ــتم تحويـ ـ ــل
ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية م ـ ــن املحكم ـ ــة املرف ـ ــوع إليه ـ ــا ابت ـ ــداء إل ـ ــى الجه ـ ــة املختص ـ ــة قانون ـ ــا ،وه ـ ــو م ـ ــا
يمك ـ ــن تس ـ ــميته باإلحال ـ ــة لع ـ ــدم الاختص ـ ــاص .حي ـ ــث تق ـ ــوم املحكم ـ ــة إذا وج ـ ــدت ال ـ ــدفع ج ـ ـ ّ
ـديا بنق ـ ــل
وإحال ـ ــة مل ـ ــف ال ـ ــدعوى الجدي ـ ــدة املس ـ ــتقلة ع ـ ــن ال ـ ــدعوى ألاص ـ ــلية بإحالته ـ ــا إل ـ ــى املجل ـ ــس الدس ـ ــتوري
بنـ ــاء علـ ــى دفـ ــع مـ ــن أحـ ــد املتقاضـ ــين ،ومـ ــن ثـ ــم فهـ ــي وسـ ــيلة وقائيـ ــة تقـ ــي مـ ــن صـ ــدور أحكـ ــام قضـ ــائية
من جهات قضائية غير مختصة.
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وتنته ـ ــي الدراس ـ ــة إل ـ ــى تعلي ـ ــق ألام ـ ــل ف ـ ــي تفعي ـ ــل ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية عل ـ ــى القض ـ ــاء الح ـ ــارس
ألام ـ ـ ــين عل ـ ـ ــى حق ـ ـ ــوق ألاف ـ ـ ـراد وحريات ـ ـ ــه بحك ـ ـ ــم حي ـ ـ ــاده واس ـ ـ ــتقالليته حينم ـ ـ ــا يتص ـ ـ ــدى لتق ـ ـ ــدير جدي ـ ـ ــة
الـ ـ ــدفع بعـ ـ ــدم الدسـ ـ ــتورية ،موازنـ ـ ــا بـ ـ ــين التمكـ ـ ــين للمتقاضـ ـ ــين فـ ـ ــي الولـ ـ ــوج إلـ ـ ــى املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري،
وب ـ ـ ــين املحافظ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـى هيب ـ ـ ــة املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــدم إرهاق ـ ـ ــه وإغراق ـ ـ ــه واخنق ـ ـ ــاه بال ـ ـ ــدفوع
الكيدي ـ ــة الت ـ ــي ق ـ ــد يك ـ ــون اله ـ ــدف منه ـ ــا إطال ـ ــة أم ـ ــد الن ـ ـزاع بش ـ ــكل يس ـ ـ يء اس ـ ــتعمال ه ـ ــذا ألاس ـ ــلوب م ـ ــن
الرقابة.
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السلطات ،رسالة دكتوراه ،جامعة بسكرة – السنة ،2142-2147:ص ,4
 .2د/عب ـ ــد الحمي ـ ــد مت ـ ــولي ،الحري ـ ــات العام ـ ــة – نظـ ـ ـرات ف ـ ــي تطوره ـ ــا وض ـ ــماناتها ومس ـ ــتقبلها ،-
منشأة املعارف ،إلاسكندرية،4917 ،
 .1د .أحمـ ـ ـ ــد فتحـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـرور ،الحمايـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية للحقـ ـ ـ ــوق والحريـ ـ ـ ــات ،ط  ، 2دار الشـ ـ ـ ــروق،
القاهرة، 2111 ،
 .3د .وج ـ ـ ــدي ثاب ـ ـ ــت غبري ـ ـ ــال ،حماي ـ ـ ــة الحري ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مواجه ـ ـ ــة التش ـ ـ ــريع  ،دار النهض ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة ،
القاهرة ، 4991 – 4939 ،
 .9د/عبـ ـ ــد الحميـ ـ ــد متـ ـ ــولي ،الحريـ ـ ــات العامـ ـ ــة – نظ ـ ـ ـرات فـ ـ ــي تطورهـ ـ ــا وضـ ـ ــماناتها ومسـ ـ ــتقبلها ،-
منشأة املعارف ،إلاسكندرية،4917 ،
 .41د .أحمـ ـ ـ ــد فتحـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــرور ،الحمايـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية للحقـ ـ ـ ــوق والحريـ ـ ـ ــات ،ط  ، 2دار الشـ ـ ـ ــروق،
القاهرة2111 ،
 .44النـ ـ ــدوة الدوليـ ـ ــة تحـ ـ ــت عنـ ـ ــوان " :الولـ ـ ــوج إلـ ـ ــى العدالـ ـ ــة الدسـ ـ ــتورية  :الرهانـ ـ ــات الجديـ ـ ــدة
للرقابـ ـ ـ ـ ــة البعديـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ــى دسـ ـ ـ ـ ــتورية القـ ـ ـ ـ ــوانين" أيـ ـ ـ ـ ــام 92-93 :سـ ـ ـ ـ ــبتمبر  9102املحكمـ ـ ـ ـ ــة
الدستورية  -اململكة املغربية -ص,9
 .42محم ـ ـ ــد رفع ـ ـ ــت عب ـ ـ ــد الوه ـ ـ ــاب ،رقاب ـ ـ ــة دس ـ ـ ــتورية الق ـ ـ ــوانين املب ـ ـ ــادئ النظري ـ ـ ــة والتطبيق ـ ـ ــات
الجوهرية ،دار الجامعة الجديدة،2113 ،
 .48د /عيـ ـ ـ ــد أحمـ ـ ـ ــد غفـ ـ ـ ــول ،الـ ـ ـ ــدفع بعـ ـ ـ ــدم الدسـ ـ ـ ــتورية فـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ــانون الفرنس ـ ـ ـ ـ ي ،دار النهضـ ـ ـ ــة
العربية القاهرة؛ ط،2144 ،2
14. 1 -Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité Pratique et
Contentieux ;A Jour au 1 novembre 2010
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 .47د /محم ـ ـ ــد محم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد اللطي ـ ـ ــف ،املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ف ـ ـ ــي فرنس ـ ـ ــا والتع ـ ـ ــديل الدس ـ ـ ــتوري
ف ـ ـ ــي  28يوني ـ ـ ــو ،2113بح ـ ـ ــث منش ـ ـ ــور بمجل ـ ـ ــة الحق ـ ـ ــوق الكوي ـ ـ ــت ،الع ـ ـ ــدد الثال ـ ـ ــث الس ـ ـ ــنة،81
سبتمبر،2141
 .42د/علـ ـ ـ ــي عيس ـ ـ ـ ـ ى اليعقوبي"،تعـ ـ ـ ــديل  28تمـ ـ ـ ــوز  2113الدسـ ـ ـ ــتوري وأثـ ـ ـ ــره فـ ـ ـ ــي تطـ ـ ـ ــور الرقابـ ـ ـ ــة
عل ـ ـ ـ ـ ــى دس ـ ـ ـ ـ ــتورية الق ـ ـ ـ ـ ــوانين ف ـ ـ ـ ـ ــي فرنس ـ ـ ـ ـ ــا" ت ـ ـ ـ ـ ــاريخ الول ـ ـ ـ ـ ــوج49 :ج ـ ـ ـ ـ ــوان 2148عل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـرابط
الالكتروني
http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of- .i
intellenct/22/05.htm
 .03ب ـ ــن أعـ ـ ـراب محم ـ ــد ،ب ـ ــن ش ـ ــناف منال،آلي ـ ــة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم دس ـ ــتورية الق ـ ــوانين ف ـ ــي ألانظم ـ ــة
الدستورية املقارنة،مجلة الاجتهاد القضائي ،املجلد الرايع ،العدد،2
 .43شـ ـ ــوقي يعـ ـ ــيش تمـ ـ ــام وريـ ـ ــاش دنـ ـ ــش ،توسـ ـ ــيع إخطـ ـ ــار املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري ودوره فـ ـ ــي تطـ ـ ــوير
نظـ ـ ـ ــام الرقابـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية  -مقاربـ ـ ـ ــة تحليليـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء التعـ ـ ـ ــديل الدسـ ـ ـ ــتوري الجزائـ ـ ـ ــري
لسنة  - 2142مجلة العلوم القانونية والسياسية،املجلد  ،1العدد،8
 .49د/أحمـ ـ ـ ــد فتحـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــرور ،الحمايـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ــتورية للحقـ ـ ـ ــوق والحريـ ـ ـ ــات ،ط  ، 2دار الشـ ـ ـ ــروق،
القاهرة2111 ،
 .21د /أوكي ـ ـ ــل محم ـ ـ ــد ألام ـ ـ ــين ،دور القض ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي تفعي ـ ـ ــل آلي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية ف ـ ـ ــي
الجزائـ ـ ـ ــر -دراسـ ـ ـ ــة مقارنـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالنموذج الفرنس ـ ـ ـ ـ ي ،-مجلـ ـ ـ ــة حوليـ ـ ـ ــات الجزائـ ـ ـ ــر  0العـ ـ ـ ــدد،39
ج ،9جوان ،9102
 .24د/حسن الجماعي ،مدخل إلى القانون الدستوري ،مطبعة دعاية ،سنة  ،2141ط،4
 .22د /ليل ـ ــى ب ـ ــن بغيل ـ ــة ،دع ـ ــوى ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ف ـ ــي ظ ـ ــل التع ـ ــديل الدس ـ ــتوري 2142
استئناسا بالتجربة الفرنسية ،مجلة الشريعة والاقتصاد  ،العدد،2141 ،42
 .28إبـ ـ ـراهيم بلمهي ـ ــدي ،آلي ـ ــة ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ف ـ ــي أحك ـ ــام تع ـ ــديل الدس ـ ــتور الجزائ ـ ــري
 ، 2142مجلة الدراسات القانونية املجلد  ،8العدد،4
 .21د/مص ـ ــطفى ب ـ ــن ش ـ ــريف ،الع ـ ــوار الق ـ ــانوني ف ـ ــي امل ـ ــذكرة املتعلق ـ ــة بالق ـ ــانون التنظيم ـ ــي لل ـ ــدفع
بع ـ ـ ــدم الدس ـ ـ ــتورية؛ مق ـ ـ ــال منش ـ ـ ــور عل ـ ـ ــى ج ـ ـ ـزأين بجري ـ ـ ــدة املس ـ ـ ــاء الع ـ ـ ــدد  2483بت ـ ـ ــاريخ49 :
أوت 2148؛ على الرابط http://almassae.ma/node/68653
 .27د /عيـ ـ ـ ــد أحمـ ـ ـ ــد غفـ ـ ـ ــول ،الـ ـ ـ ــدفع بعـ ـ ـ ــدم الدسـ ـ ـ ــتورية فـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ــانون الفرنس ـ ـ ـ ـ ي ،دار النهضـ ـ ـ ــة
العربية القاهرة؛ ط،2144 ،2
 .22د /محم ـ ـ ــد محم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد اللطي ـ ـ ــف ،املجل ـ ـ ــس الدس ـ ـ ــتوري ف ـ ـ ــي فرنس ـ ـ ــا والتع ـ ـ ــديل الدس ـ ـ ــتوري
ف ـ ـ ــي  28يوني ـ ـ ــو ،2113بح ـ ـ ــث منش ـ ـ ــور بمجل ـ ـ ــة الحق ـ ـ ــوق الكوي ـ ـ ــت ،الع ـ ـ ــدد الثال ـ ـ ــث الس ـ ـ ــنة،81
سبتمبر،2141
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 .21د /عي ـ ــد أحم ـ ــد الحس ـ ــبان ،قرين ـ ــة الدس ـ ــتورية كأس ـ ــاس لعم ـ ــل القاضـ ـ ـ ي الدس ـ ــتوري ،مجل ـ ــة
الشريعة والقانون ،العدد ( )13أكتوبر  / 2144جامعة إلامارات العربية املتحدة ،
 .92كي ـ ــوة عب ـ ــد امل ـ ــنعم ،القي ـ ــود الدس ـ ــتورية عل ـ ــى الحق ـ ــوق والحري ـ ــات ،الكت ـ ــاب الس ـ ــنوي ألاول
للمنظمة العربية للقانون الدستوري  ،السنة ،2142-2147
 .29جم ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــالم ،ح ـ ـ ـ ــق امل ـ ـ ـ ــواطن ف ـ ـ ـ ــي إخط ـ ـ ـ ــار املجل ـ ـ ـ ــس الدس ـ ـ ـ ــتوري ،مجل ـ ـ ـ ــة البح ـ ـ ـ ــوث
والدراسات القانونية والسياسية ،العدد التاسع
 .81محم ـ ــد أت ـ ــركين ،دع ـ ــوى ال ـ ــدفع بع ـ ــدم الدس ـ ــتورية ف ـ ــي التجرب ـ ــة الفرنس ـ ــية ،مطبع ـ ــة النج ـ ــاح
الجديدة الدار البيضاء ،طبعة ،2148
 .84سـ ـ ــهيلة ديبـ ـ ــاش ،املجلـ ـ ــس الدسـ ـ ــتوري ومجلـ ـ ــس الدولـ ـ ــة ،رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير ،كليـ ـ ــة الحقـ ـ ــوق،
بن عكنون ،الجزائر2111 ،ـ،2114
 .82د/يوسـ ـ ــف ادريـ ـ ــدو ،خالـ ـ ــد الـ ـ ــدك  ،ق ـ ـ ـراءة فـ ـ ــي ق ـ ـ ـرار املحكمـ ـ ــة الدسـ ـ ــتورية رقـ ـ ــم  31.02م.
د بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ  1م ـ ـ ـ ـ ــارس  2018بش ـ ـ ـ ـ ــأن الق ـ ـ ـ ـ ــانون التنظيم ـ ـ ـ ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ ــم  21.02بتحدي ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ــروط
وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفع بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون ،عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الرابط https://www.droitetentreprise.com
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التدبير الانتخابي و صناع الفعل السياس ي باملغرب
Electoral measure and the makers of political action in Morocco
عبد اللطيف الهاللي أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة ابن زهر -أكادير
ملخص املقال باللغة العربية :
الفعل السياس ي ليس فقط ممارسة ’و إنما هو عملية متداخلة ما بين النظرية و التطبيق’ تكون فيه
ألافكار السياسية املوجه ألاساس ي للعملية السياسية برمتها .
من هذا املنطلق ’نناقش الفعل السياس ي كونه ممارسة انتخابية تمرر عبر أدوات تقنية ’مالية وقضائية
.
إن الفعل السياس ي هو تفاعل ما بين العديد من النخب ’فهو ليس عملية صرفة للسياس ي" le
“ politiqueبل هو مجال للتداخل ما بين ’التقنوقراطي و البيروقراطي ’كما يؤثر فيه أيضا الوصولي و
الانتهازي و رجل السلطة .

الكلمات املفاتيح:
التدبير-السياسة-العملية الانتخابية -الفعل السياس ي -الفاعلون .

Abstract
The political act is not only an exercise 'but a process that is intertwined between
theory and practice' in which political ideas are the main thrust of the entire political
process.
In this sense, 'we discuss the political act as an electoral exercise passed through
technical tools' financial and judicial.
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The political act is an interaction between many elites. It is not a purely political
process, but a field of overlap between 'technocrats and bureaucrats', as well as the
opportunist, the opportunist and the man of authority.

Keywords:
Measure - policy - electoral process - political action - actors.

مقدمة :
إن مناقشة موضوع التدبير الانتخابي باملغرب ’أو باألحرى تسيير العملية الانتخابية تقتض ي منا
الانطالقة من مجموعة مفاهيم محددة للعملية السياسية كظاهرة اجتماعية ’ ومن بين أهم هذه
املفاهيم املحددة للسياسة كفعل و كممارسة نختصر الحديث ,و قبل التطرق إلى الو سائل املواكبة
للعملية الانتخابية ’و الفاعلين على مستوى صنع الفعل السياس ي خاصة في التجربة املغربية على
املفاهيم ألاساسية التالية :
مفهوم إلايديولوجية  :هذا املفهوم يكتنفه الغموض كتعبير مستعمل في لغة رجال السياسة و لغةعلماء الاجتماع . 445فمنذ نهاية القرن  ’ 43نجد بان هذه الكلمة فرضت ذاتها بقصد الداللة من حيث
الفكر على مجادلة املذاهب التي تحمل أفكارا خاطئة أو أفكارا مسبقة ’ ومع ذلك فان هذا التقليد
الجدلي هو حاضر أيضا لدى املفكرين أمثال  :كارل ماركس في ق’ 49الذي عارض إلايديولوجية و مثلها
بكونها مجموعة أفكار خاطئة في إطار مقارنته إلايديولوجية بالعلم’ أي العلم البروليتاري الذي بقيامه
يتم نسف املظاهر الخادعة لأليديولوجية التي هي فقط وسيلة لحماية الرأسمالية ’عكس ما ذهب إليه
املاركسيون الجدد في ق 21أمثال أنطونيو غرا مش ي الذي ذهب بالقول ’إلى كون ألايديولوجية تعمل
على توطيد الرأسمالية من خالل إعادة إنتاج رأس املال و تجديد اليد العاملة من خالل القيم ’و
احترام ملكية آلاخر  ,وحب العمل  ,والطاعة ...

-445فليب برو :علم االجتماع السياسي  ,ترجمة محمد عرب صاصيال ,ط’ 1المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع , 1991,ص302:
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مفهوم الفلسفة السياسية  :التي تعني البحث عن نظام بديل ’ وهي حكمة عملية تحث على الفعل ,والسياسة هي فلسفة تركز على ألاخالق والقيم ومن هنا يتم التمييز ما بين الفعل والقيم ’و لتبقى
الفلسفة السياسية مقوالت عقلية تنضبط الى التاريخ و الواقع من خالل الفعل .
 مفهوم النظرية السياسية  :هي تفكير شمولي في الوضع السياس ي ’ بمعنى ان النظرية السياسية تجمعما بين مفهومين  ,مفهوم النظرية ومفهوم السياسة  ,فالنظرية هي فكر والسياسة هي فعل ’باملجمل
النظرية السياسية هي عملية عقلية تتكشف عبرها حقيقة الش يء ’ من هنا يمكن القول ان النظرية
السياسية هي القدرة على التنظيم .
اذن ,من خالل هذه املفاهيم ذات العالقة بمفهوم السياسة ’يتضح لنا أن ألاحزاب السياسية كفاعل
مساهم و مؤثر في عملية بلورة القرار السياس ي ’ تستثمر هي ألاخرى في مجموعة من املفاهيم املؤطرة
للفعل السياس ي من خالل استعمال اللغة السياسية بشكل أساس ي’كمنظومة استداللية أو كعمل
رمزي 446بقصد التأثير على املحيط .
هكذا فالبحث في هذه املفاهيم ’نجدها تتأسس كل واحد منها على فكرة معينة أو بعد ما .فمفهوم"
ألايديولوجية" يركز على فكرة الخطأ  ,في الوقت الذي نجد "مفهوم الفلسفة السياسية" يرتكز على
فكرة البحث عن نظام بديل للحكم  ,في حين يركز "مفهوم النظرية السياسية "على فكرة القدرة على
التنظيم ’بمعنى الحصول على السلطة بقصد توزيع القيم  .إن القيام بقرأة هذه ألافكار’ و في إطار
عالقتها بموضوع تدبير العملية الانتخابية خاصة على مستوى صنع القرار السياس ي .نالحظ بان الفاعل
السياس ي زمن الانتخابات سواء تشريعية أو جماعية ’ يعمل على توظيف هذه املفاهيم من حيث هي
أفكار بقصد التأثير على الرأي العام’ مستعينا بمقومات لغوية ’ حتى يتمكن من خلق الاعتقاد عند
العامة بجدية وواقعية برنامجه الانتخابي’ وهو ما يشكل في نظره برنامجا واعد بكونه ألاصلح’ رغم انه
يعي أن مجادلته لآلخر هي مجادلة بنيت أساسا على أفكار مسبقة خاطئة ’ بمعنى آخر أنه يستند
لإليديولوجية على مستوى الفعل السياس ي.
إذن ,إذا كانت السياسة تتجادبها كمفهوم مجموعة أخرى من املفاهيم بقصد التعريف بها كأفكار
سياسية ’ فإلى أي حد يمكن الحديث عن تدبير عقالني للعمليات الانتخابية كممارسة سياسية
باملغرب من خالل دور ألاحزاب السياسية كمؤسسات رسمية مهمتها بالدرجة ألاولى تأطير املواطن ثم
 -446فليب برو  :علم االجتماع السياسي ,نفس المرجع ,ص414:
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املشاركة في صناعة الفعل السياس ي بالبالد ’بعيدا عن املناكفات السياسية ما بين الفاعلين في الحقل
السياس ي املغربي ’ من طبيعة الحال عبر وسائل مادية وبشرية .من هنا نتساءل ’هل وحده الفاعل
السياس ي الحزبي يمكن اعتباره املتدخل ألاساس ي في صناعة الفعل السياس ي باملغرب ,ام أن هناك
متدخلين آخرين في لعبة بلورة القرار السياس ي كجزء من القرار العام ؟
لتحليل هذه إلاشكالية سنعتمد في ذلك املنهج البنيوي اعتبارا ملجموع البنى املؤثرة في العنلية
الانتخابية في النسق السياس ي املغربي مركزين من خالل التحليل من جهة أولى على و سائل تأطير
العملية الانتخابية باملغرب (مبحث أول ) .أما من جهة ثانية فسوف نقف عند أهم الفاعلين في بلورة
الفعل السياس ي باملغرب(مبحث ثاني) .
املبحث ألاول  :وسائل تأطير و تدبير العملية الانتخابية باملغرب.
في هذا إلاطار يمكن أن نتحدث عن تعددية للوسائل املستعملة في تاطير و تدبير العملية الانتخابية ’
فيمكن أن تكون هذه الوسائل قانونية (مطلب أول ) كما يمكن أن تكون إدارية ’ ثم مالية وحتى تقنية
(مطلب ثاني ).
املطلب ألاول :الوسائل القانونية لتأطير العملية الانتخابية .
يجب أن نميز في هذه الوسائل القانونية ’ما بين ما هو دستوري يرجع إلى منطوق الوثيقة الدستورية ’و
ما هو تنظيمي يرجع بالدرجة ألاولى إلى القانون الانتخابي’ سواء من خالل استقراء مدونة الانتخابات ’أو
القوانين التنظيمية لكل من مجلس النواب او تلك املتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية ’ ثم القانون
املتعلق باألحزاب السياسية :
 التأطير الدستوري للعملية الانتخابية من خالل الوارد في الوثيقة الدستورية:447يمكننا في هذا إلاطار الحديث و بتدقيق عن الفصول الدستورية التي تطرق فيها املشرع الدستوري’ إلى
كيفية ضبط العملية الانتخابية ’ فهكذا نجد الدستور قد أشار الى كون "ألامة تختار ممثليها في
املؤسسات املنتخبة باالقتراع الحر و النزيه و املنظم" ,448كما تعمل ألاحزاب السياسية على  ...املشاركة
في ممارسة السلطة ’ كما تخولها الدولة دعما ماليا تمول به نشاطها الانتخابي. 449
-447أنظر الدستور المغربي لسنة 3011
 -448الفقرة الثانية من الفصل  3من الباب األول المتعلق باألحكام العامة من دستور المملكة لسنة 3011
-449الفقرة األولى و السابعة من الفصل  7من نفس الباب من دستور 3011
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أيضا ألاحزاب السياسية ’ تكتسب مشروعيتها التمثيلية من خالل انتخابات حرة ونزيهة ’تراعى فيها
الحقوق املرتبطة بالحمالت الانتخابية بشكل منصف أمام وسائل إلاعالم’ 450على أساس الحياد بقصد
ضمان شفافية الانتخابات.451
كما انه و في هذا إلاطار ’ عمل الدستور على التأطير املحكم للعمليات الانتخابية ’ و ذلك من خالل
كفالة الحق في التصويت ’و في الترشح’ و الولوج الى الوظائف الانتخابية ’452كما ضمن إمكانية مشاركة
ألاجانب املقيمين في املغرب في العمليات الانتخابية املحلية .453
املشرع الدستوري و هو يقنن ذلك ’ أشار إلى كون انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم وفق الاقتراع
العام املباشر ’454وانتخاب أعضاء مجلس املستشارين يتم بشكل غير مباشر’ 455إال أنه في حالة حل
املجلسين ’أو احدهما يتم انتخاب البرملان’ أو املجلس الجديد في ظرف شهرين على ألاكثر بعد تاريخ
الحل ’456و يخضع انتخاب البرملان إلى املراقبة القضائية للمحكمة الدستورية ’التي لها الاختصاص
للنظر في صحة العملية الانتخابية و عمليات الاستفتاء . 457كما يمارس املجلس ألاعلى للحسابات
اختصاصاته في كل ما يتعلق بعملية التدقيق في حسابات ألاحزاب السياسية ’و فحص النفقات
املتعلقة بالعمليات الانتخابية ’458التي تشكل فيها مساهمة الدولة نسبة كبيرة من خالل الدعم املالي
العمومي ’حتى تتمكن ألاحزاب السياسية من تغطية النفقات املرتبطة بحمالتها الانتخابية .
أما في باب الانتخابات املتعلقة بمجالس الجهات و الجماعات الترابية ’ بناءا على الباب التاسع من
دستور اململكة ’ فان هذه العملية تتم وفق طريقة الاقتراع العام املباشر.
القانون التنظيمي ملجلس النواب:تشير املادة  84من القانون التنظيمي رقم  21.44املتعلق بتنظيم مجلس النواب ’بان الانتخابات
محددة بسقف زمني بداية وانتهاءا  ,وهذا التأطير القانوني للحملة الانتخابية هدفه التحكم في الحملة
الانتخابية ’حتى ال تخرج عن سياقها الذي و ضعت من أجله ’ وفي هذا إلاطار كل مرشح يرغب في ان
-450الفقرة  2من الفصل  11من دستورالمملكة لسنة 3011
-451الفقرة  6من نفس الفصل
-452الفقرة األولى من الفصل  20من الباب الثاني من دستور المملكة لسنة 30011
-453الفقرة الرابعة من نفس الفصل
-454الفصل  63من الباب الرابع من نفس الدستور
-455الفصل  62من نفس الباب
-456الفصل  97من الباب السادس من دستور المملكة لسنة 3011
-457الفصل  123من الباب الثامن من الدستور لسنة 3011
-458الفقرة الرابعة من الفصل  147من الباب العاشر من الدستور
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تكون حملته الانتخابية ’عبارة عن مسيرة تحمل فيها الفتات انتخابية ’عليه أن يقدم بهذا ألامر إشعار
مكتوب إلى السلطة إلادارية املحلية ’شريطة أن يبين فيه ساعة انطالق و نهاية املسيرة الانتخابية.459
في هذا إلاطار يجب أن نشير كذلك ’ إلى كون القانون منع استغالل الوسائل اململوكة للهيئات العامة ’و
الجماعات الترابية (م ’)81كما ان املادة  11من الباب السابع الخاص بالعمليات الانتخابية ’عملت على
تأطير عملية التصويت من خالل ضرورة إحاطة الناخب بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه
بواسطة إشعار مكتوب ’ يحدد مكانه بمقرر للعامل حتى يكون معلوما للعموم .
كذلك ذهبت املادة  13من نفس القانون ’إلى توضيح كيفية فرز ألاصوات و الهيئة املخول لها ذلك
’حتى تتم عملية حماية و ضمان سرية الانتخابات و فق منطوق (املادة . )19
لهذا نجد الباب الثامن من هذا القانون قد بين كيفية تحرير املحاضر و كيفية إحصاء ألاصوات و
إعالن النتائج (م38و’ )31وفي هذا إلاطار و حسب املادة ’ 32يبقى لكل مترشح الحق في الاطالع في مقر
السلطة إلادارية املحلية أو مقر العمالة أو إلاقليم ’ على محاضر مكاتب التصويت و املكاتب املركزية
لإلحصاء .في حين أشارت املادة  33انه يمكن الطعن في قرارات مكاتب التصويت’ و املكاتب املركزية و
لجان إلاحصاء من طرف الناخبين و املترشحين املعنيين .
-القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية :

-459المادة  24من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 37-11
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في إطار التأطير القانوني للعمليات الانتخابية بشكل عام ’نشير كذلك إلى القانون التنظيمي رقم -44
 46079املتعلق بكيفية و شروط انتخاب مجالس الجماعات الترابية ’وفي هذا إلاطار نالحظ إن القانون
التنظيمي املشار إليه ’ قد عمل و من خالل منطوق أقسامه و أبوابه  ,و أجزائه و فصوله و فروعه  ,على
و ضع إطار قانوني للعملية الانتخابية الخاصة بمجالس الجهات والعماالت و الجماعات القروية
والحضرية و املقاطعات ’ في قسمين  ,قسم خصصه لألحكام املشتركة و قسم ثاني أفرده لألحكام
الخاصة .
فإذا قمنا بقراءة تحليلية لهذه ألاقسام ’ يمكن ان نستنتج بان أغلب ألاحكام الخاصة هي مفسرة أو
مكملة لألحكام العامة ’461كما ان املشترك ما بين الجماعات الترابية يبقى في نظرنا هو مدة الانتداب
التي تشكل املشترك ما بين أعضاء املجالس املنتخبة’وكذلك ورقة التصويت’نظرا لكون هذه الورقة من
حيث الشكل تتضمن نفس البيانات سواء البيانات املتعلقة بالدائرة الانتخابية ’الانتماء السياس ي
للمرشح أو املرشحين ’الاسم العائلي و الشخص ي للمرشح او املرشحين ثم اسم وكيل الالئحة ثم رمز
الهيئة السياسية .
أما فيما يتعلق ببقية ألاحكام سواء املشتركة او الخاصة فهي من الناحية إلاجرائية تكاد تكون متشابهة
ما عدى عدد أعضاء املجالس املنتخبة ’املرتبط من الناحية إلاحصائية بعدد أعضاء الهيئة الناخبة
.462
قانون ألاحزاب السياسية:في إطار تأطير العمليات الانتخابية يبقى للحزب السياس ي دور هام في ذلك ’و هذا ما وضحته املادة 2
من القانون املتعلق باألحزاب السياسية’ من كون دور الحزب يبقى هو تأطير املواطنين’ و تكوينهم
السياس ي’ و تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية الوطنية و في تدبير الشأن العام .

-460تجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون ,مكون من أربعة أقسام ,القسم األول تضمن  73مادة توزعت ما بين أربعة أجزاء:
 جزء متعلق بمدة االنتداب و تاريخ االقتراع و الترشيحات و جزء ثاني متعلق بالتصويت  ,وجزء ثالث خصص للمنازعات االنتخابية ثم الجزءالرابع و األخير من هذا القسم خصص للحملة االنتخابية و تحديد المخالفات و العقوبات المقررة لها .
ثم القسم الثاني الذي اقره المشرع  ,وهو القسم المتعلق باألحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات و مجالس العماالت واألقاليم و مجالس
الجماعات و المقاطعات مكون من  11مادة  ,فصل الى ثالثة أجزاء  ,الجزء األول من هذه األجزاء يشير الى الحكام الخاصة بانتخاب أعضاء
مجالس الجهات  ,جزء ثاني متعلق باألحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العماالت واألقاليم  ,جزء ثالث خصص لألحكام الخاصة بانتخاب
أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات ,و قسم ثالث خصص لتمويل الحمالت االنتخابية للمرشحين و أخيرا قسم رابع تعلق باألحكام االنتقالية و
الختامية .
-461إن صح التعبير إن األحكام الخاصة تابعة لألحكام العامة  ,بدليل اإلحالة على بعض المواد الواردة في القسم األول المتعلق باألحكام المشتركة
.
-462انظر بشكل عام مواد القانون التنظيمي رقم  99-11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية .
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كما يساهم الحزب في التعبير عن إرادة الناخبين ’و يشارك في ممارسة السلطة في إطار التعددية و
بالوسائل الديمقراطية.
اذا من خالل هذه املادة يتضح مدى أهمية ألاحزاب السياسية في فترة الانتخابات ’سواء التشريعية أو
املحلية ’كما ان الحزب السياس ي يؤطر العملية الانتخابية ’من خالل التزكيات التي يمنحها إلى بعض
مرشحيه’ و من هذا املنطلق الالزم على الحزب السياس ي ان يعمل على دراسة كل طلب للتزكية حتى
يضمن الحزب شفافية العملية الانتخابية و نزاهتها (م.)82
كما انه و بمناسبة كل محطة انتخابية ’و تأطيرا لهذه السيرورة السياسية ’ تعمل ألاحزاب في الدخول
فيما بينها في إطار تحالفات تمكنها من تقوية مواقعها الانتخابية ’و كذا مواقعها الحكومية والتشريعية
(م 77و أملادة 77مكرر ).
املطلب الثاني :ألادوات إلادارية ’املالية ’ التقنية و القضائية ملواكبة تدبير العملية الانتخابية:
أخصص هذا املطلب للحديث عن ألادوات إلادارية الخاصة بأجرة العملية الانتخابية (نقطة أولى) ثم
ألادوات املالية و التقنية املخصصة لدعم العملية الانتخابية (نقطة ثانية) .ثم دور القضاء في عملية
املراقبة الانتخابية (قطة ثالثة ).
ألادوات إلادارية الخاصة بأجرأة العملية الانتخابية.في هذا إلاطار’ يمكن أن نميز فيما بين هذه ألادوات ما بين مصالح الوزارة املكلفة بالداخلية’ سواء على
املستوى املركزي و الالمركزي’ و التي تعتبر العبا أساسيا في تاطير العمليات الانتخابية سواء الخاصة
بمجلس النواب او بمجالس الجماعات الترابية و ذلك من خالل تدخالتها الرئيسية على مستوى
إلاعداد’ والتتبع ’واملراقبة’ للوائح الانتخابية و تدبيرها تدبيرا يدويا و آليا .
إن مصالح وزارة الداخلية تؤكد وجودها على مستوى العملية الانتخابية برمتها ’من خالل التواجد
وحسب ما تشير إليه القوانين الانتخابية سواء املتعلقة باالنتخابات املحلية او الانتخابات الخاصة
بمجلس النواب ’ على مستوى تتبع عملية القيد في اللوائح الانتخابية التي أصبحت تتم بشكل آلي من
خالل الاستثمار في التقنية الحديثة و لو بشكل غير كامل ’ بحيث الزالت هناك بعض الصعوبات
املتعلقة باملجتمع الذي الزال لم ينخرط بعد في هذا البعد الالكتروني و ذلك لعدة أسباب ’مذكر منها
ألامية املتعلقة بمعرفة هذا املجال ’ ثم إن تدخل الوزارة يبدو واضحا من خالل كذلك تتبع عملية
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التشطيب املتعلقة بهذه اللوائح ’كذا تلقي طلبات التسجيل او التحويل و إعداد إلاشعارات الخاصة
بذلك ’هذه املصالح يبقى لها دور تأطيري أيضا متعلق بتكوين املكاتب و كيفية إلاشراف عليها ’بفضل
تسخير لجان إدارية خاصة بهذه العملية ’مصالح الوزارة هي متواجدة كذلك على مستوى فرز ألاصوات
و إحصائها بواسطة لجان الفرز و اللجان املركزية لإلحصاء ’ثم إلاعالن عن النتائج سواء النتائج
ألاولية او النهائية محليا و مركزيا’ من خالل العمال و الوالة او و زير الداخلية  .ان هذا التواجد املكثف
لوزارة الداخلية على مجريات العمليات الانتخابية سواء على املستوى الوطني او املحلي’ يجعل املتتبع
لهذه العمليات ينتابه نوع من الشك في مدى قدرة الوزارة على ضمان نزاهة الانتخابات ’ و حياد
رجاالتها في السيرورة الانتخابية سواء املحلية او التشريعية ’ وهي التي تعتبر املشرف الرئيس ي على هذه
الانتخابات.الش يء الذي يجعلنا نستنتج محدودية دعم الديمقراطية باملغرب. 463
الوسائل املالية والتقنية لدعم العملية الانتخابية .يمكن أن نجمل هذه الوسائل في:
 مساهمة الدولة املالية نحو ألاحزاب السياسية:تشير جل القوانين املتعلقة باالنتخابات التشريعية و املحلية إلى كون ألاحزاب السياسية ’تتلقى
دعما ماليا من الدولة بقصد تمويل حمالتها الانتخابية ’ في حدود السقف املحدد من الناحية القانونية
بشرط ’و ضع بيانات مفصلة ملصادر تمويل الحملة ’ ثم وضع جرد كامل باملبالغ التي صرفت أثناء
الحملة مرفوقا بجميع و وثائق الاتباث .
في هذه النقطة ’غالبا ما يلجأ أغلب املرشحين الى الالتفاف على القانون في شكل كشوفات و
وثائق مزورة ’مطية لنهب املال العام .
 املال السياس ي:اغلب املرشحين و حتى يضمنوا وعاءا انتخابيا ’ يؤهلهم إلى الفوز بمقعد انتخابي سواء باملجالس
املحلية أو بمجلس النواب ’ فهم يلجؤون إلى تمويل حمالتهم الانتخابية إلى استعمال املال السياس ي
الذي تتعدد مصادره هل هي مشروعة أوغير مشروعة ’ مستغلين بذالك حاجة الناس و ضعف و ضعهم
الاجتماعي’ ثم عدم اكثرات العامة بالعملية الانتخابية ككل ’لكونها ال تنتج رخاءا اقتصاديا و ال اجتماعيا
إال للطبقات الاجتماعية املتداخلة على مستوى صنع القرار بالفاعل السياس ي املركزي .
فبواسطة املال تتم عملية شراء الذمم و ألادمغة ’ فاملال يشكل في املجتمع إحدى القيم
ألاساسية ’ بحيث أصبح كل ش يء قابل للبيع و الشراء ’ فبواسطة املال يمكن شراء السلطان.
-463حسن طارق :االنتخابات المغربية من إشكالية االنتقال الديموقراطي الى إشكالية المرور الى السياسة ,المجلة المغربية للعلوم السياسية و
االجتماعية  ,عدد, 4الجزء السابع شتنبر  3012ص11:
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 لوجستيك تدبير العملية الانتخابية :من طبيعة الحال تضع الدولة و سائل هائلة لتمرير العملية الانتخابية في أجواء عادية و هادئة
’فهي داخل العملية الانتخابية تعمل على تعبئة املوارد البشرية للضبط ’من درك و شرطة وقوات
مساعدة و موظفين ’ و وسائل إلاعالم السمعية والبصرية ’ ثم تجهيز املكاتب بالصناديق الانتخابية و
معازل التصويت ’ زيادة على و سائل نقل ألاصوات من بعد الفرز من املكاتب الفرعية الى املكاتب
الرئيسية ’ زد على ذلك أقالم الحبر و حبر تبرير املشاركة في التصويت ...
دور القضاء في املراقبة الانتخابية :في هذه النقطة يمكن القول أن دور القضاء يبقى منحصرا في مراقبة مخرجات العملية
الانتخابية ’ سواء على مستوى املخالفات و الطعون املقدمة ’ و من هنا يبدو ان القضاء إلاداري بشقيه
املحاكم إلادارية واملحكمة الدستورية ال يمكنه النظر في أي حالة للخرق إال من خالل وجود شواهد
الاثباث ’ وهذا ما يكون غالبا غير متأتي بالنسبة على مستوى امللفات املعروضة .
إن إشكالية القضاء إلاداري يجد نفسه في هذه املرحلة بالذات مرغم و في وقت ضيق على البث
في كل امللفات املرفوعة اليه بقصد شرعنة الفعل السياس ي لهذه العملية دون النظر في الاكراهات
العملية و املادية والجسدية للقاض ي إلاداري و هو يبث في هذه امللفات ’ فال لظروف الاشتغال و دراسة
القضايا هي متاحة و ال الوقت املخصص هو كافي و الصحة النفسية والجسدية لألغلبية من القضاة
هي مستقرة نظرا لإلجهاد الكبير الذي يضغط عليهم في هذه املرحلة .
إن القضاء إلاداري و هو في حالة الال إستقالل يراد منه أن يكون فاعال متحمال ملسؤوليته ’ في
الوقت الذي يتجاهل فيه الفاعلين الاكراهات الضاغطة على الجسم القضائي و منها قلة ألاطر القضائية
و ألاطر املرتبطة باإلدارة القضائية كمساعدة للقاض ي إلاداري في أداء مهمته ’ثم إن القاض ي إلاداري
كجهاز يتم تشييئه ’بحيث ان البعض ال زال ينظر له كأداة في يد الجهاز التنفيذي دون الاعتراف به
كسلطة دستورية .
إن أي عملية انتخابية يتم فيها تحييد الجهاز القضائي في أغلب املراحل سوف تضل عملية
يشوبها العديد من الاختالالت و املخالفات ما دام القضاء عاجز للظروف التي ذكرناها عن تطبيق
القانون في أغلبها .
يبقى إلاشكال في املغرب إذا من كل هذا ’ ليس في املرجعية القانونية و ال حتى في الوسائل
اللوجستية واملالية و القضائية التي تتم تعبئتها بشكل يغطي احتياجات العمليات الانتخابية ’وإنما
إلاشكال يقع على مستوى الفاعل السياس ي و إلاداري ’بحيث يبقى التساؤل حول من يقرر بالفعل
في مخرجات هذه العمليات الانتخابية كفعل عمومي ’ هل هو رجل السياسة ’ أم هو رجل الاقتصاد
’أو هو الفاعل إلاداري ’أم هم متدخلين آخرين ؟
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املبحث الثاني :الفاعلون في صناعة الفعل السياس ي باملغرب:
يمكن أن نناقش الفاعلين الذين يشكلون نوعا من التأثير على الفعل السياس ي من خالل مستويات
معينة ’ ومن هذه النقطة نميز في هذا إلاطار بين فاعلين تقليديين لهم تأثير و اضح في مستويات معينة
(مطلب أول ) و فاعلين جدد لهم تواجد على السيرورة القرارية للفعل السياس ي( مطلب ثاني).
املطلب ألاول  :الفاعلون التقليديون و مستويات التأثير السياس ي باملغرب(محليا):
 الوصولي أو الانتهازي ومستوى العالقة بالعامة :هذه الفئة تتقن لغة النصب على العامة من خالل تواجدها داخل تنظيم سياس ي معين ’ أو
على ألاقل هي تظهر بمظهر الفاعل و املقرب من رجل السياسة ’ وبذلك فاالنتهازي يروج لذاته بأنه
سوف يخدم أهل الدوار أو أهل الحي ’و سيعمل جاهدا على الدفاع عن مصالحهم و رفع مطالبهم
للشخص السياس ي املمثل لهم أو للسلطة ’و هذا ما يجعله يتنقل بين املهام من وسيط إلى مقاول
سياس ي ينافس العين  .هذا النمط من العالقات يتغذى على التخلف و ألامية و الفقر ’ الش يء الذي
يجعل الوصولي قريب من مراكز القرار محليا و حتى وطنيا.464
 عون و رجل السلطة و توجيه العملية الانتخابية:أغلب رجال السلطة وأعوان السلطة ’ تحكمهم في اللحظات الانتخابية مصالح ذاتية ’وليس
املصلحة العامة ,بدليل أن هذه النخبة إلادارية تتماهى مع الجميع و هي تنافق الجميع في الوقت الذي
تدعم فيه طرف سياس ي على طرف سياس ي آخر ’بل و الدعوة له من مجموعة من القنوات خاصة
املحلية املتمثلة في أعوان السلطة والتجار و الحرفيين و املقربين من السلطة و الذين يعتبرون هم
كذلك انتهازيون من الدرجة ألاولى.
إن عون السلطة يلعب في هذا إلاطار دورا مميزا بصفته منفذا ألوامر "ألاعلى " ,فاملقدمين
والشيوخ يقومون بهذه املهام حفاظا على استمرارية تقة رجل السلطة فيهم من جهة ’ ومن جهة ثانية
حتى يحافظوا على موقعهم ما بين أفراد مجتمعهم ألاصلي و السلطة ’ فرغم أنهم يعيشون بين أبناء
القبائل و ال يراكمون ثروات ’إال أن عالقتهم بالعامة تضل مستقرة نظرا الن كل من املواطن ور جل
السلطة "القائد" تكون الثقة فيما بينهم منعدمة ’ لذا فكل واحد يستثمر في آلاخر.465بقدر ما يحتاجه
لتحقيق مصلحته الذاتية .
 -العين بنية مخزنية لخلق التوازن :

-464حماني أقفلي :السلوك االجتماعي و السياسي للنخبة المحلية ,مركز طارق بن زباد ط’1أكتوبر  , 3003ص339:
-465حماني أقفلي:السلوك االجتماعي و السياسي للنخبة المحلية ,نفس المرجع ,ص397:
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قد يقول البعض أن العين لم تعد له تلك املكانة التي كان يتمتع بها من قبل ’خاصة أثناء
سيادة املنطق املخزني ’ لكن يمكن ان نناقش ذلك من خالل كون العين يشكل ركيزة أساسية في النظام
السياس ي املغربي ’مهما تغيرالظروف و ألاوضاع السياسية ’ نظرا ملا يمثله العين في النسق السياس ي من
ضمانة لالستقرار املحلي ’ بحكم عالقته باملجتمع سواء عالقة قرابة او مصاهرة ’كما ان العين هو كثير
الاتصال بالسكان و هو كذلك يستحسن تصرفاتهم و ال يبدي الامتعاض من اللقاء بهم ’ وهذه التصرفات
من قبل العين ما هي إال استثمار و إستراتيجية سياسية على املدى البعيد يجني ثماره منها في املحطات
السياسية ’ يساعده في ذلك رجل السلطة ’عن طريق تسخير أعوان السلطة لخدمة هذا العين الذي
يشكل بدوره صمام أمان بالنسبة للنظام السياس ي على املستوى الاجتماعي’ بحيث ان العين يقوم بدور
ضبط املجتمع املحلي من خالل تقله الاجتماعي و حضوره الاقتصادي ’ هذا التواجد للعين يجعل منه
املوجه و املؤثر في العملية الانتخابية ’ نظرا لكون العامة هي في خدمة العين و العين هو في خدمة العامة
.466
 املالك الكبار ووسائل الضغط الاقتصادي :و يدخل في هذا إلاطار أصحاب ألاراض ي والعقارات ’ هذه الفئة لها دور مهم في التأثير على قواعد اللعبة ما بين العامة و العين و
ممثلي السلطة سواء بالقرى كما بالبوادي ’ نظرا لكون هذه النخبة من املالك بمقدرهم التأثير
في العملية الانتخابية ’ و ذلك من خالل الضغط الذي تمارسه على العامة خاصة على مستوى
ألاجور إما بالزيادة او النقصان ’ فكلما توترت العالقة ما بين الدولة و هذه الهيئة الاقتصادية
’تلجأ هذه ألاخيرة إلى عمل معاكس للتوجه العام للدولة ’إما بتسريح العمال آو بالخصم من
ألاجور أو توقيف عملية التوظيف  ...الش يء الذي يجعلها تضمن موقع قوة من داخل النسق
السياس ي ’ مما يجعل هذا ألاخير يربط معها عالقة تكامل للمصالح.
إن قوة الطبقة الاقتصادية ممثلة في كبار املالك ’ تعتبر طبقة مؤثرة في الفعل السياس ي نظرا
للتخلف الاقتصادي العام للبالد و تزايد تضرر ألاوضاع الاقتصادية للفئات الاجتماعية ’الش يء الذي
يؤدي الى تزايد البطالة مما ينتج عنه املزيد من الاستغالل للطبقات املستضعفة ماديا ’من خالل
الزيادات في ساعات العمل دون مقابل ’أو الاستغالل املعنوي من خالل ابتزاز هذه الطبقات سياسيا و
تسخيرها لخدمة أطراف سياسية بقصد التأثير في الفعل السياس ي من بوابة الانتخابات ’لهذه تعد هذه
الفئة فاعال أساسيا في لعبة توجيه الانتخابات محليا و وطنيا. 467

-466حماني أقفلي:السلوك االجتماعي و السياسي للنخبة المحلية,مرجع سابق  ,ص ص317-306 :
-467حماني أقفلي:نفس المرجع س,ص196:
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املطلب الثاني :الفاعلون الجدد و التواجد املكثف في سيرورة صناعة الفعل السياس ي
باملغرب(مركزيا):
يمكن ان نالحظ تواجد هذه الفئات كصانعة فعلية للفعل السياس ي على املستوى الوطني ’من خالل
تواجدها على مستوى الدوائر القرارية ’ ويمكن أن نلخص هذا املستوى في الدور الذي تلعبه هذه
الهيئات :
البيروقراط  :يطلق مصطلح البيروقراط على موظفي املكاتب الذين ينفذون و يحافظون على السراملنهي نظرا لوجود خلل في بيئة العمل’ من هنا نالحظ ان الفعل السياس ي يتميز بصراع بين ألاشخاص
’و مظاهر هذا الصراع تظهر على مستوى الوزارات و مراكز النفوذ .
فاملغرب يعرف تنضيد إداريا متنافرا على مستوى جميع املرافق ’ ومن هنا نجد مجموعة من الهيئات
إلادارية تشكل ثقال و تأثيرا في صناعة القرار السياس ي ضدا على هيئات أخرى ’ و ذلك من خالل قوة
التدخل في الفعل العمومي من قبل فئة البيروقراط  .و من تم تشكل جسما مستقال بذاته فهو يستمد
قوة الهيمنة 468في توجيه الفعل السياس ي من خالل مجموعة من الركائز للسيطرة تتمثل بالدرجة ألاولى
في الوالء لألعلى في إطار التراتبية العمودية للفعل العمومي ’ فعلى مستوى الانتخابات نجد هذه الفئة
جد نشيطة على مستوى التدرج في إلادارات العمومية كموظفين كبار خاصة على مستوى الهيئات
الكبرى للدولة ’ فهي تؤثر في عملية التوجيه الانتخابي ’ من خالل العالقات التي راكمتها هذه الفئات
سواء على مستوى القيادات أو العماالت أو الواليات ’ الش يء الذي يمنحها سلطة للفعل ’خاصة على
مستوى الدوائر الانتخابية .
التقنوقراط:469كمقاولين جدد يجمعون ما بين التقنية واملعرفة ’ وهم غالبا ما ال يعلنون عن انتمائهمالسياس ي ’ هم كذلك يعملون على بناء مشروعيتهم على البعدين التقني واملعرفي  .لهذا نجد الدولة قد
انتقلت من فكرة الوالء التقليدي الذي أسسته على املحدد الديني و الثقافي ’إلى فكرة الوالء عبر التقنية
باالستثمار في التقنوقراط كفاعلين جدد في صناعة الفعل السياس ي ’ ومن ثم نالحظ تراجع دور
الفاعل التقليدي من شرفاء و اعيان و علماء خاصة على مستوى املجال الحضري .

27-Francoise Dreyfus: L'invention de la bureaucratie ;éd;La découverte ;paris;1964 ;p:9
28-Jean Meynard : La technocratie Mythe ou réalité;éd;Payot;paris;1964;p:56
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إن التقنوقراط يؤثرون في العملية الانتخابية كسيرورة لبناء العملية السياسية بالنسبة للدولة املغربية
’ من خالل تموقع هذه الفئات على مستويات متعددة من مراكز القرار’ خاصة على مستوى الدواوين
الوزارية و على مستوى املؤسسات واملرافق العامة الكبرى للدولة ’و بالخصوص باملرافق ذات البعد
الاقتصادي واملالي ’ فمن خالل هذه الدوائر القرارية فهم يقومون بإدارة العملية السياسية بشكل
مركزي .
إن الكل يعلم إن تسييس التقنوقراط هو أمر واضح ’ من خالل تقلد البعض منهم ملهام سياسية
حزبية أو تواجدهم على املستوى الوظيفي كمدراء لبعض املؤسسات العامة او مسيري شركات وطنية
’هم كذلك متواجدون في الحقل السياس ي من خالل املجالس املحلية أو املجلس النيابي ’ هذا التموضع
الذكي يؤهلهم بشكل أو بآخر من ربط عالقات و تحالفات ما بين الوطني واملحلي عبر الهيكل العام
للدولة مما جعل منهم فاعلين أساسيين في توجيه وإدارة الفعل السياس ي بالبالد و منه العمليات
الانتخابية ’ليس فقط من خالل مناطق تواجدهم الوظيفي ’ولكن من خالل عالقاتهم و تحكمهم في
إدارة املصالح الخاصة لبعض الفئات الاجتماعية الوازنة على مستوى أخذ القرار السياس ي.
إذا ’يبقى من أهم أدوار التقنوقراط في هذا املجال ’هو ضبط النسق إلاداري و السياس ي الذي ال يتم
فقط من خالل آليات قانونية و لكن أيضا من خالل آليات جديدة تتجاوز النظم القانونية و
التنظيمية مما يؤدي إلى خلق تسويات و مساومات في الخفاء.470
النقابات الحزبية :يمكن تلخيص تدخل النقابات الحزبية في توجيه الرأي العام والتأثير في الانتخابات سواء املحلية أو
التشريعية ’ من خالل تلك العالقة التي تجمع ما بين املمثلين النقابيين و أعضاء املكاتب السياسية
لألحزاب السياسية ’ نظرا لكون النقابي في أغلبه انتهازي أو وصولي ’ همه الوحيد تحقيق ذاته من خالل
الحزب على حساب املناضل النقابي الصرف’ الذي يؤمن بفكرة اجتماعية وليس بفكرة ايديولوجي
لحزب معين’ و لهذا فاغلب مفكري علم السياسة ال يعتبرون النقابات كجماعات للضغط 471ولكن هي
في الاساس هيئات اجتماعية هدفها الدفاع عن مصالح بعض منخرطيها ’ فهي تؤثر في العملية

 -470عبد هللا شنفار اإلدارة المغربية ومتطلبات التنمية ,دراسة سوسيو قانونية و تحليلية ,منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنمية ,ط1
, 3000,ص19:
-471عصام سليمان :مدخل الى علم السياسة ,دار النضال للطباعة والنشر و التوزيع  ,بيروت , 1919ص101:

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

261

الانتخابية كفعل سياس ي من خالل ترسيخ قناعة أعضائها بالتصويت لحزب دون ألاخر’ ليس على
أساس البرنامج ولكن على أساس املصلحة الخاصة .
مجموعات املصالح:للحصول على متطلبات من السلطة تلجأ مجموعات املصالح عن طريق طرق متعددة للتدخل إما
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ’ مشروطة أو غير مشروطة ’ ومن خالل هذه ألانماط للتدخل بقصد
التأثير في الفعل السياس ي ’تقوم جماعات الضغط بتعبئة الرأي العام او املنظمات القابلة للتحالف
معها من خالل منطق املنافسة الانتخابية ’ 472وذلك من خالل صياغة مصالح خاصة بعبارات املصلحة
العامة ’مما يجعلها ذات قوة توجيهية و مؤثرة سواء على املستوى املحلي أو الوطني في نتائج الانتخابات
املحلية و التشريعية  .هذه إلاستراتيجية إذا’ تخرج جماعات الضغط من مأزق املواجهة املباشرة مع
الدولة ’ نظرا لكون املواجهة ستسقط جماعات الضغط أخيرا في إشكالية الخضوع كلما استنفدت و
سائل املواجهة مع النسق السياس ي ’ لكن كلما كانت املطالب عامة وليست خاصة كلما تقوى موقع
دفاع هذه الجماعات لتنتقل من منطق املواجهة إلى منطق التفاوض ’الذي يؤدي حسب الحاالت إلى
الاتفاق علما بان من أهم منخرطي هذه الجماعات نجد املالك الكبار ’و أصحاب رؤوس ألاموال من
أرباب شركات خاصة ’و الذين يتحملون جزء مهم من حلول معضلة البطالة ’لكن هم يستثمرون ذلك
ألغراض سياسية في مواجهتهم مع رجل السياسة أما بدعمه أو تأليب العامة عليه.473

خالصة:
يمكن القول بان تدبير العمليات الانتخابية باملغرب ’ سواء املحلية او التشريعية ال يحكمه املنطق
القانوني التنظيمي ’ املبين في القوانين التنظيمية حسب كل هيئة ’ ولكن الفيصل في هذه العمليات
هو مستوى وقوة التدخل من قبل فاعلين آخرين لهم مشروعية أخرى’ولكن السؤال الذي يطرح ذاته
هو أي فاعل ؟

-472فليب برو :علم االجتماع السياسي ,ترجمة محمد عرب صاصيال  ,مرجع سابق ,ص319 :
 -473إن دور جماعات الضغط يضل مركزيا في اي لعبة سياسية  ,بحيث ان هذه الهيئات الضاغطة تبقى لها اهمية كبرى في توجيه الرأي العام بل
والتأثير عليه  ,كلما احتدم الصراع ما بينها وما بين رجل السياسة على منهجية ادارة المصالح .

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية ،العدد الثاني ،فبراير  | 9102املركز الديمقراطي العربي ،أملانيا –
برلين

262

في هذه الدراسة تم التوقف عند مجموعة من الفاعلين ’ وقد تم التمييز على هذا املستوى ما بين
الفاعل التقليدي و الفاعل الجديد ’ و بذلك نجد الوصولي و غايته من التأثير في مجريات العمليات
الانتخابية ’رجل وعون السلطة و منطقه في ممارسة السلطة’ العين و خاصة العين املحلي و مرجعيته
في التأثير الاجتماعي ’املالك الكبار و الهيمنة الاقتصادية ’ ثم التواجد لبنيات جديدة على مستوى تدبير
هذه العملية من خالل التواجد املكثف للبيروقراط و التقنوقراط ثم جماعات الضغط ’ صحيح ان
العمليات الانتخابية ’تتداخل فيها مؤثرات الفعل السياس ي بين الاقتصادي و إلاداري والسياس ي’و
الاجتماعي ’ حتى تصعب عملية التفرقة او التمييز ما بين هذه املستويات ’نظرا للتناسب في املصالح .
فكيف اذا يمكن القول ان العمليات الانتخابية كفعل سياس ي ما هي إال لعبة إدارية ’ يلعبها السياس ي و
إلاداري و التقني و الاقتصادي و الاجتماعي فقط لحماية املصالح الخاصة بهم ’ إذا من يحكم في
السياسة ؟
من هذه الاستنتاجات و التساؤالت ’تبدو لنا العملية الانتخابية جد محدودة رغم ما يرصد إليها من
جهد عقلي و بدني ’و مهما ما يرصد لها من موارد مادية وبشرية’ نظرا لكون الالعبين في السياسة
يعمدون إلى استراتيجيات أخرى بقصد ضمان تواجدهم خاصة على املستوى الحكومي’ و من تم فهم
يعمدون إلى وضع رأي الجمهور جانبا ليتفرغوا من بعد إلى توزيع الغنيمة السياسية عبر محددات
متباينة ’يتداخل فيها السياس ي باالقتصادي باالجتماعي وفق نظام املحاصصة ’و هذا ما يبرر عدم
صالحية الانتخابات كفعل عمومي .
إذا’ ما الجدوى من الفعل الانتخابي ؟ إذا كان الحزب السياس ي هو أصال محدود على مستوى التصور و
املساهمة في إنتاج السياسات العمومية ’في ظل سيطرة بنيات ال سياسية على الفعل العمومي بشكل
عام .
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