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



ذ.خالد صالح ،جامعة محمد بن عبدهللا ،فاس ،املغرب

التصفيف إلاخراج والتصميم التقني:


ذ.لحسن اوتسلمت ،جامعة ابن زهر أكادير ،املغرب



ذ .عبدالدائم البطوي ،جامعة القاض ي عياض ،املغرب



د.الطاهر بكني ،جامعة القاض ي عياض ،املغرب



عبدالاله أبجان ،جامعة ابن زهر ،اكادير



قاسم العويمري ،جامعة املولى اسماعيل ،مكناس



لطيفة الصقر ،جامعة محمد بن عبدهللا ،فاس



د.حسن مروان ،دكتور في القانون العام جامعة الحسن الثاني املحمدية،



د .ميثم منفي كاظم العميدي ،دكتوراه قانون دستوري عام العراق.



د  .سعيد رحو ،باحث في القانون العام املغرب




د .السعدية لدبس ،باحثة في القانون العام املغرب
د .صباح العمراني ،باحثة في القانون العام املغرب

الهيئة العلمية والاستشارية:


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.
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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.



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.
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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.
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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.



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 االكاديميين 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.
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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.



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.
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

9

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر



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.



أ.د.عباس بوغالم استاذ باحث بجامعة محمد ألاول.وجدة املغرب.



أ.د سعيد الخمري استاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني،الدار البيضاء ،املغرب.



أ.د حميد النهري أستاذ باحث بجامعة عبد املالك السعدي،طنجة املغرب.
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أ.د محمد فقيهي أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بن عبد هللا،فاس املغرب.

شروط النشر باملجلة:
–أن يكون البحث أصيال معدا خصيصا للمجلة ،و أال 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 إلالكترونياملذكور سالفا.
–تنشر املقاالت باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية.
الالتزام باملعايير ألاكاديمية والعلمية املعمول بها دوليا في إعداد ألاعمال العلمية ،أهمهاألامانة العلمية.
–أن يكون املقال مكتوبا بلغة سليمة ،مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط
وألاشكال.
يكتب على الصفحة ألاولى من املقال ما يلي:توثق املراجع حسب الترتيب ألابجدي في نهاية املقال وتصنف إلى:

مراج ععع باللغ ععة العربي ععة-1( :الكت ععب -2-الق ععوانين واملواثي ععق الدولي ععة -3-املق ععاالت 4-املواق ععع
الاليكترونية(



املراجععع باللغععة ألاجنبيععة -1( :الكتععب -2-القععوانين واملواثيععق الدوليععة -3-املقععاالت 4-املواقععع
الاليكترونيع ع ععة(اسع ع ععم ولقع ع ععب الباحع ع ععث بع ع ععاللغتين العربيع ع ععة والانجليزيع ع ععة ،الصع ع ععفة ،الدرجع ع ععة
العلمية ،مؤسسة الانتساب (الجامعة والكلية) ،البريد إلالكتروني.



كتابة عنوان املقال باللغتين العربية والانجليزية.



وض ععع ملخص ععين وكلم ععات مفتاحي ععة للمق ععال ب ععاللغتين العربي ععة والانجليزي ععة ف ععي ح ععدود 300
كلمة.
إتبععاع طريقععة الشهمععيش أسععفل الصععفحات بطريقععة غيععر تسلسععلية حيععث يبععدأ تععرقيم الشهمععيشوينتهعي فععي كععل صععفحة كمععا يلععي :اسععم الكاتععب  ،لقععب الكاتععب ،اسععم الكتععاب ،رقععم الطبعععة ،بلععد
النشر :دار النشر  ،سنة النشر ،ص.
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طريقة كتابة املراجع:
الكتععاب :لقععب الكاتععب ،اسععم الكاتععب  ،اسععم الكتععاب ،رقععم الطبعععة ،بلععد النشععر :دار النشععر ،سنة النشر
املق ععال :لق ععب الكات ععب  ،اس ععم الكات ععب”،عن ععوان املق ععال” ،اس ععم املجل ععة ،الع ععدد ،س ععنة النش ععر،الصفحة
املواقع الاليكترونية :لقب الكاتب  ،اسم الكاتب  ”،عنوان املقال” اسم املوقع الالكتروني
–رسععالة ماجسععتير أو أطروحععة دكتععوراه :يكتععب اسععم صععاحب البحععث ،العنععوان ،يععذكر رسععالة
ماجستير أو أطروحة دكتوراه  ،اسم الجامعة ،السنة.
–إذا كععان املرجععع نشععرة أو إحصععائية صععادرة عععن جهععة رسععمية :يكتععب اسععم الجهععة ،عنععوان
التقرير ،أرقام الصفحات ،سنة النشر
يتم تنسيق الورقة على قياس ) ، (A4بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي:

ن ععوع الخ ععط  Traditional Arabicحج ععم  11ب ععارز ) (Grasبالنس ععبة للعن ععوان
الرئيسع ي ،وحجععم  11بععارز بالنسععبة للعنععاوين الفرعيععة ،وحجععم  14عععادي بالنسععبة
للمع ععتن ،وحجع ععم  14عع ععادي بالنسع ععبة للجع ععداول وألاشع ععكال إن وجع ععدت ،وحجع ععم 11
ع ععادي بالنس ععبة اله ععوامش) .أم ععا املق ععاالت املقدم ععة باللغ ععة ألاجنبي ععة تك ععون مكتوب ععة
بالخط Times New Roman.12



ترك هوامش مناسبة ()2.2من جميع الجهات.



ال يزي ع ععد ع ع ععدد ص ع ععفحات املق ع ععال (بم ع ععا ف ع ععي ذل ع ععك املراج ع ععع) ع ع ععن  22ص ع ععفحة وال يق ع ععل ع ع ععن
12صفحة



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 املقاالت في املجلة على أسس موضوعية.



تعبر املضامين الواردة في املقال على أراء أصحابها وال تمثل أراء املجلة.
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أي خرق لقواعد البحث العلمي أو ألامانة العلمية يتحملها الباحث صاحب املقال
بصفة كاملة.



كل بحث أو مقال ال تتوفر فيه الشروط ال يؤخذ بعين الاعتبار وال يتم نشره مهما كانت
قيمته العلمية.
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إشكاليةتنازع الاختصاص في مسطرة التقاض ي الخاصة بدعوى املسؤولية الضريبي
من إنجاز :الدكتورة عزيزة تابتي
أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية –سطات-
ملخص:
تشكل دعوى املسؤولية الضريبية ملسري الشركة ضمانة إضافية ختول لإلدارة اجلبائية التنفيذ على أمواله اخلاصة.
لكن هذه املسطرة تبقى مشمولة بالعديد من الصعوبات اليت حتول دون حتقيق الغاية املتوخاة من وراء سنها .فاملشرع
أحاطها جبملة من الشروط املوضوعية والشكلية اليت يصعب توفرها ملباشرة هذه الدعوى ،من جهة .كما أن الواقع
العملي أبرز العديد من اإلشكاالت القضائية ،ال سيما إشكالية تنازع االختصاص بني خمتلف اجلهات صاحبة الصفة
واملصلحة يف رفع الدعوى ،واجلهات القضائية املختصة نوعيا للبت فيها ،من جهة ثانية.
الكلمات المفاتيح :املسؤولية الضريبية – اإلدارة اجلبائية – اإلشكاالت القضائية – تنازع االختصاص– اجلهة
القضائية – املختصة نوعيا – الدعوى – الصفة – املصلحة.
Abstract :
The tax liability lawsuit for the company manager constitutes an additional
guarantee that authorizes the tax administration to implement on his own funds.
However, this procedure remains covered by many difficulties that prevent the
achievement of the desired goal behind its enactment. On the one hand, the legislator
surrounded it with a set of objective and formal conditions that are difficult to meet to
initiate this case. In addition, the practical reality highlighted many judicial problems,
especially the problem of conflict of jurisdiction between the various parties that have
the capacity and interest in filing the case, and the judicial authorities that are
qualitatively competent to decide on it, on the other hand.
Key words: tax liability - tax administration - judicial problems - jurisdiction
conflict - the qualitatively competent judicial authority - lawsuit - capacity - interest.
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مقدمة
إن تنصيص املشرع اجلبائي على إلزامية سلوك اإلدارة اجلبائية ملسطرة التقاضي إلدانة املسري باملسؤولية التضامنية
والشخصية مع الشركة عن أداء ديوهنا الضريبية ،جاء إلحاطة مسريي الشركات التجارية بضمانات مسطرية ومحايتهم
من جتاوزات اإلدارة اجلبائية ،وتنظيم حقوق الدفاع ،وترسيخ املبادئ العامة اليت يقوم عليها القانون الضرييب ،وكذا تثبيت
حقوق اإلدارة اجلبائية ،فيكون اهلدف من وراء سلوك مسطرة التقاضي هو محاية مبدأ الشرعية الضريبية.
ويف النزاع اجلبائي غالبا ما تكون مبادرة اللجوء إىل القضاء من طرف اخلاضع للضريبة ،إال أنه على مستوى نزاع
دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري فإن مبادرة اللجوء إىل القضاء تكون من طرف اإلدارة اجلبائية ،باعتبارها
الطرف املدعي يف الدعوى وصاحبة الصفة واملصلحة يف رفع النزاع إىل القضاء املختص للمطالبة مبستحقاهتا الضريبية.
حبيث اشرتط املشرع يف املادة  73من م.ت.د.ع على أن الدعوى ترفع من طرف اخلازن العام للمملكة أو
املدير العام إلدارة الضرائب أو املدير العام إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة ،يف مواجهة مسريي الشركة ،وبالتايل
فهو حدد على وجه احلصر ذوي الصفة اخلاصة يف رفع الدعوى ،لكن من خالل تتبع العمل القضائي لنزاع دعوى
املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري ،فاملالحظ أن جل القضايا ترفع باسم اخلازن العام للمملكة ،يف حني أن هناك مجلة
من الضرائب أصبح يعود أمر حتصيلها إىل املديرية العامة للضرائب.
وبالنظر إىل الدور الفعال الذي يلعبه القضاء يف إهناء اخلصومة بكل استقاللية وحياد بعيدا عن تدخل أطراف
النزاع ،جيعل مسطرة التقاضي يف نزاع دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري أهم ضمانة قضائية ألطراف النزاع
اجلبائي ،حبيث أسند مشرع مدونة حتصيل الديون العمومية أمر إدانة املسري باملسؤولية الشخصية التضامنية مع الشركة
عن أداء ديوهنا الضريبية للقضاء وليس لإلدارة اجلبائية.
ومنه ضمان احلياد واالستقاللية أثناء سري مسطرة التقاضي أمام القضاء بعيدا عن تدخل املتقاضني ،مما يضمن
حتقيق احلماية القضائية الواجبة يف األوضاع القانونية لطريف النزاع اجلبائي.
ومسطرة التقاضي يف نزاع دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري ختضع للقواعد العامة املنصوص عليها يف
قانون املسطرة املدنية ،على اعتبار أن الدعوى تقام أمام احملاكم االبتدائية ،سواء من حيث أهلية التقاضي ،وكيفية سري
اجللسات واالجراءات املسطرية ،وصدور احلكم القضائي ،وطرق الطعن فيه.
إال أن دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري تنفرد خبصوصية تعدد أطراف الدعوى ،مما يطرح مجلة من
اإلشكاالت ال سيما على مستوى تعدد أصحاب الصفة واملصلحة يف رفع الدعوى ،وغياب التنسيق بني خمتلف هذه
األجهزة املعنية بالدعوى.
املطلب األول :مسطرة التقاضي يف دعوى املسؤولية الضريبية
تنص املادة  73من م.ت.د.ع على أن التقاضي يف إطار دعوى املسؤولية الضريبية يباشر أمام احملكمة
االبتدائية ،وبالتايل خضوع الدعوى لكل اإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها أمام احملاكم االبتدائية.
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إذ تشكل قواعد التقاضي خبصوص دعوى املسؤولية الضريبية العمود الفقري هلذه الدعوى ،فهي اليت حتكم سري
الدعوى والبت فيها أمام احملاكم االبتدائية املختصة ،باعتبارها السبيل الوحيد ملمارسة احلقوق ،وجتسيد الضمانات
القضائية للمدين بالضريبة ،ومنه تؤدي القواعد املسطرية للتقاضي إىل تفعيل النص اجلبائي وأجرأته على أرض الواقع.
حبيث حتدد قواعد التقاضي الطريقة اليت يتعني على املعين باألمر سلوكها لعرض نزاعه على القضاء ،أي الشروط
املتعني توفرها يف أطراف النزاع ،والشكليات الواجب احرتامها أثناء ممارسة الدعوى ،حىت ال يكون مصريها عدم القبول
وبالتايل ضياع احلق املطالب به لعيب يف مسطرة حتريك الدعوى.
وتعترب قواعد التقاضي من النظام العام مبا ال جيوز خمالفتها ،حيث يتعني على أطراف النزاع احرتامها حتت طائلة
تعرض الدعوى لعدم القبول ،ويتم إثارهتا تلقائيا من طرف احملكمة املختصة اليت تسهر على حسن سري العدالة وتراقب
مدعى احرتام املسطرة للشكليات املتطلبة قانونا حتت طائلة عدم القبول.
وختضع إجراءات التقاضي اليت حتكم مسار دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري للقواعد العامة املنصوص
عليها يف قانون املسطرة املدنية ،اليت حتدد اإلجراءات املتبعة أمام احملكمة االبتدائية املختصة ،درء ألي خلل يطال
الشروط القانونية الواجب توافرها لرفع الدعوى حىت ال يكون مصريها عدم القبول لعيب يف الشكل.
الفقرة األوىل :قواعد رفع دعوى املسؤولية الضريبية وآثارها
ختضع مسطرة النزاع يف دعوى املسؤولية الضريبية للشكليات الواجب توافرها إلمكان رفع أي نزاع أمام احملاكم
االبتدائية ،واملتعلقة أساسا باحرتام شروط وإجراءات رفع الدعوى احملددة مبوجب مقتضيات املواد  86و 87و 83من
قانون املسطرة املدنية ،وذلك حىت حتظى الدعوى بالقبول.
ويعترب التقيد بشروط وشكليات رفع الدعوى من القواعد األساسية واجلوهرية املتطلبة قانونا لصحة مسطرة
التقاضي ،إذ يرتتب عن عدم احرتامها تعرض الدعوى للطعن يف املقال املقدم للمحكمة من قبل املدعى عليه ،وعدم
قبوهلا من حيث الشكل ،ومنه عدم مناقشة الدفوع املوضوعية للدعوى.
البند األول :شروط التقاضي يف دعوى املسؤولية الضريبية
تباشر إجراءات رفع دعوى املسؤولية الضريبية ،وهي دعوى معفاة من أداء الرسوم القضائية ،مبقال افتتاحي
تتقدم به اإلدارة اجلبائية املعنية بالدعوى ،والذي خيضع جملموعة من الشروط والشكليات القانونية ،حبيث جيب تقدميه
طبقا للشكل الذي يقرره الفصل  86من قانون املسطرة املدنية ،ووفق الشروط املتطلبة يف مقال الدعوى حتت طائلة
عدم قبوهلا طبقا ملقتضيات الفصل  87من قانون املسطرة املدنية.1
 -1ينص الفصل  87من ق.م.م على أنه ":جيب أن يتضمن املقال أو احملضر األمساء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو حمل
إقامة املدعى عليه واملدعي وكذا عند االقتضاء أمساء وصفة وموطن وكيل املدعي ،وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن املقال أو
احملضر امسها ونوعها ومركزها.
جيب أن يبني بإجياز يف املقاالت واحملاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل املثارة وترفق بالطلب املستندات اليت ينوي
.

املدعي استعماهلا عند االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد املستندات املرفقة ونوعها
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وينص الفصل  86من قانون املسطرة املدنية والذي ورد فيه ما يلي":ترفع الدعوى إىل احملكمة االبتدائية مبقال
مكتوب موقع عليه من طرف املدعي أو وكيله ،أو بتصريح يديل به املدعي شخصيا وحيرر به أحد أعوان كتابة الضبط
احمللفني حمضرا يوقع من طرف املدعي أو يشار إىل أنه ال ميكن له التوقيع".
وبناء على مقتضيات الفصل السالف الذكر ألزم املشرع املغريب يف املنازعة أمام احملاكم االبتدائية رفع الدعوى
بواسطة مقال مكتوب وهو املقال االفتتاحي ،موقع عليه من طرف املدعي إذا باشر الدعوى بنفسه.
غري أن املشرع مسح برفع الدعوى بواسطة تصريح شفوي يديل به املدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط
باحملكمة ،ولكن مع ذلك فإن النتيجة يف هذه احلالة أن يؤول التصريح إىل حمضر مكتوب يوقع عليه املديل بالتصريح،
أو يشار إىل عدم توقيعه إذا كان من غري املمكن التوقيع عليه.1
لكن يف إطار دعوى املسؤولية الضريبية ورغم التنصيص على أنه يتم رفع الدعوى أمام احملاكم االبتدائية ،وبالتايل
تطبيق القواعد املقررة يف قانون املسطرة املدنية ،فإنه يتم حتريك الدعوى أمام احملكمة االبتدائية املختصة بواسطة مقال
مكتوب يوقعه حمام مسجل يف جدول هيئة من هيئات احملامني باملغرب ،وذلك نظرا لكون مبدأ كتابة املرافعات يعترب
من أهم القواعد اليت دأب عليها القضاء خاصة يف جمال املنازعات اجلبائية ،وبالتايل رفع الدعوى وفق الشكليات
القانونية املقررة أمام احملاكم اإلدارية ،وذلك بناء على مقتضيات املادة  8من القانون  36.70احملدث للمحاكم
اإلدارية ،واليت حتيل إىل القواعد املنصوص عليها يف ق.م.م ال سيما الفصل  87منه.
وهكذا جيب أن يتضمن املقال االفتتاحي للدعوى مجيع البيانات املنصوص عليها قانونا ،ويتعلق األمر عموما
بالبيانات اليت يتعني توفرها يف الطلب املقدم أمام احملكمة املختصة ،2وأن حيدد بإجياز موضوع الدعوى والوقائع
والوسائل املثارة من قبل اإلدارة اجلبائية لتعزيز إدعاءها.
حبيث جيب أن تكون عريضة رفع دعوى املسؤولية الضريبية مضبوطة حىت ال يكون مصريها عدم القبول لعيب يف
الشكل ،ويف هذا الصدد صدرت العديد من األحكام القضائية القاضية بعدم قبول الطلب لوجود إخالالت شكلية.
البند الثاين :مآل دعوى املسؤولية الضريبية

إذا قدم الطلب مبقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على املدعي أن يرفق املقال بعدد من النسخ مساو لعدد اخلصوم.
يطلب القاضي املقرر أو القاضي املكلف بالقضية عند االقتضاء حتديد البيانات غري التامة أو اليت مت إغفاهلا ،كما يطلب اإلدالء بنسخ
".

املقال الكافية وذلك داخل أجل حيدده ،حتت طائلة احلكم بعدم قبول الطلب
- 1عبد الكرمي الطالب :الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية ،املطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش ،7068 ،ص .618-689
 -2جيب أن يتضمن املقال االفتتاحي البيانات التالية:
 األمساء العائلية والشخصية؛ صفة أو مهنة أو حمل إقامة املدعي واملدعى عليه؛ إذا كان أحد األطراف شخص اعتباري ،جيب أن يتضمن املقال امسها ونوعها ومركزها؛ ملخصا ملوضوع الدعوى وكذا الوقائع والوسائل املثارة.إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
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باستقراء جمموعة من األحكام الصادرة عن احملاكم االبتدائية املختصة نوعيا للنظر يف دعوى املسؤولية الضريبية
اخلاصة للمسري ،يتضح أن العديد منها قضى بعدم قبول الدعوى نتيجة وجود إخالالت شكلية دون اخلوض يف
مضمون املنازعة.
ويف هذا السياق نورد بعض النماذج من األحكام اليت قضت بعدم قبول دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة
للمسري لعدم احرتام الشروط املتعلقة برفع الدعوى.
حيث ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي" :وحيث سبق وأن رجع
استدعاء املدعى عليه مبالحظة أن عنوان املدعى عليه ناقص من رقم الفيال فأشعر الطرف املدعي باإلدالء بعنوانه
الصحيح غري أنه مل يفعل.
وحيث تبعا لذلك فإن الدعوى على حالتها معيبة شكال وبالتايل حليفة عدم القبول".1
ويف نفس السياق ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي" :وحيث التمست
املدعية يف مقاهلا احلكم على املدعى عليهم بتمكينها من املبالغ املودعة بكتابة ضبط احملكمة االبتدائية.
وحيث استندت املدعية يف مقاهلا على مستخرج جداول الضرائب ،صورة رسالة موقعة من املسماة أ.أ ،وصورة
تعرض على أداء مؤخر يف  7060/1/63وصورة وصل قضائي.
وحيث نص الفصل  87من قانون املسطرة املدنية املعدل بقانون  98.08بتاريخ  8فرباير  7003أنه جيب أن
يتضمن املقال أو احملضر األمساء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو حمل إقامة املدعى عليه واملدعي وكذا عند
االقتضاء أمساء وصفة وموطن وكيل املدعي ،وإذا كان أحد األطراف شركة جيب أن يتضمن املقال أو احملضر امسها
ونوعها ومركزها ،جيب أن يبني بإجياز يف املقاالت واحملاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل املثارة
وترفق بالطلب املستندات اليت ينوي املدعي استعماهلا عند االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت
فيه عدد املستندات املرفقة ونوعها .ويطلب القاضي املقرر أو القاضي املكلف بالقضية عند االقتضاء حتديد البيانات
غري التامة أو اليت وقع إغفاهلا.
وحيث إنه بعدما رجع استدعاء املدعى عليهم مبالحظة عدم سكناهم بالعنوان كلفة احملكمة املدعية باإلدالء
بالعنوان الصحيح وإصالح املسطرة لكنهم تقاعسوا عن ذلك رغم إمهاهلم أجال كافيا.
وحيث إنه أمام عدم إدالء املدعية بالعنوان الصحيح للمطلوبني يف الدعوى مما يبقى الطلب معيب شكال،
ويتعني معه التصريح بعدم قبوله".2

 -1حكم عدد  8673ملف مدين رقم  09/7/7399بتاريخ  7009/60/69صادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ،غري
منشور.
 -2حكم عدد  6797ملف عدد  7060/7900بتاريخ  7066/8/8صادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ،غري منشور.
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ويف نفس التوجه ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي" :وبناء على املقال
الذي تقدم به الطرف املدعي بتاريخ  7008/3/6إىل كتابة ضبط هذه احملكمة ،والذي يلتمس من خالله احلكم على
املدعى عليه بأداء لفائدة اخلزينة العامة مبلغ  78631867.08درهم على وجه التضامن مع شركة السبيت إخوان
للنسيج وحتميله صائر الدعوى.
وحيث إن املدعي تقدم بطلب رام إىل احلكم له مبا سطر أعاله.
وحيث إن املدعي ختلف رغم استدعائه لعدة جلسات ومل يدل بالعنوان الصحيح للمدعى عليه.
وحيث بذلك تكون الدعوى معيبة شكال ملخالفتها ملقتضيات الفصلني  86و 87من قانون املسطرة املدنية،
والذي يتعني معه التصريح بعدم القبول".1
ويف نفس املنحى ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي" :وحيث إن
املدعي ملزم باإلدالء بالوثائق واحلجج املؤيدة لدعواه حتت طائلة عدم قبول طلبه عمال بأحكام الفصل  87من
ق.م.م.
وحيث باستقراء أوراق الدعوى ليس هبا ما يفيد مسؤولية املدعى عليهم عن األعمال املنسوبة إليهم من طرف
املدعي ،وبالتايل يبقى طلب هذا األخري غري مربر ويقضي التصريح بعدم القبول".2
ويف نفس املوضوع ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي" :وحيث إن
الطلب يفتقر إىل اإلثبات وخمالفا ملقتضيات املادة  87من ق.م.م ،ويتعني بالتايل التصريح بعدم القبول".3
واألمثلة على ذلك كثري يف العمل القضائي الصادر عن احملاكم االبتدائية للمملكة يف إطار دعوى املسؤولية
الضريبية ،حبيث يشكل عدم قبول الدعوى لعيب يف الشكل من أهم أسباب رفض الطلب الرامي إىل حتريك مسطرة
املسؤولية الشخصية والتضامنية للمسري عن أداء الدين الضرييب للشركة.
الفقرة الثانية :إجراءات التحقيق املسطرية
مبجرد تسجيل مقال دعوى املسؤولية ،حييل رئيس احملكمة امللف حاال إىل قاضي مقرر يقوم بتعيينه وإىل املفوض
امللكي للدفاع عن احلق والقانون.
ومبا أن املسطرة يف دعوى املسؤولية الضريبية مسطرة كتابية سواء يف رفع الدعوى أو يف املرافعات من تبادل
للمذكرات بني املسري واخللية القانونية حىت يتمكن كل طرف من إبداء مالحظاته وتعقيباته يف مواجهة الطرف اآلخر،
يصدر القاضي املقرر أمرا يقضي بتبليغ املقال االفتتاحي للطرف املدعى عليه ويشعره باجلواب ،ويعني تاريخ النظر يف
القضية يف جلسة مقبلة ،فيقدم املدعى عليه مذكرة جوابية وقد يعقبها تعقيب للمدعي وجواب املدعى عليه ،حيث
 -1حكم عدد  01/8806ملف عدد  7008/8367بتاريخ  7001/8/77صادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ،غري
منشور.
 - 2حكم رقم  8097ملف رقم  08/366بتاريخ  7008/3/9صادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ،غري منشور.
 -3حكم رقم  67889ملف رقم  086/7868بتاريخ  7008/60/08صادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ،غري منشور.
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يتعني على القاضي املقرر أن يتخذ اإلجراءات اليت جتعل القضية جاهزة ويأمر الطرفني بتقدمي املستندات اليت يرى
ضرورهتا للتحقيق يف الدعوى.
كما جيب على اإلدارة اجلبائية بصفتها الطرف املدعي يف دعوى املسؤولية الضريبية أن ترفق باملقال الوثائق
واملستندات اليت تنوي اعتمادها واملكونة مللف الدعوى ،حبيث مسح القانون للمتقاضني باإلطالع لدى كتابة ضبط
احملكمة على مستندات الدعوى حىت يتمكن كل طرف من إعداد مذكراته اجلوابية والتعقيبية سواء كان الطرف مدعي
أو مدعى عليه ،إذ تشكل املسطرة التواجهية أهم خصائص املنازعات اجلبائية بصفة عامة ومنازعة دعوى املسؤولية
الضريبية بصفة خاصة ،وبالتايل توفري ضمانة أساسية ومحاية قضائية للمسري حىت يتمكن من الدفاع عن مراكزه
القانونية.
وهكذا وبعد أن تكون عريضة الدعوى مستوفية لكافة الشروط والشكليات املتطلبة قانونا ،واحرتامها جلميع
الضوابط األساسية للتقاضي ،وذلك وفق اإلجراءات املقررة مبوجب مقتضيات املسطرة املدنية اليت حتدد شروط كيفية
رفع الدعوى والبيانات الضرورية الواجب توافرها يف املقال االفتتاحي للدعوى.
تباشر احملكمة االبتدائية يف شأن نزاع دعوى املسؤولية الضريبية املطروح أمام أنظارها ،إجراءات التحقيق
املسطرية ،وتقرتح وسائل التحقيق إذا ارتأت ذلك ضروريا ،ومتكني أطراف النزاع من اإلدالء بدفوعاهتم ومالحظاهتم،
وبالتايل فسح اجملال للمدعي واملدعى عليه لتبادل املذكرات واملستنتجات والرد عليها.
البند األول :دور اخللية القانونية يف مسار دعوى املسؤولية الضريبية
تضطلع اخللية القانونية 1التابعة لإلدارة اجلبائية املعنية بالدعوى بدور أساسي يف مسار رفع دعوى املسؤولية
الضريبية اخلاصة للمسري ،باعتبارها احملرك األساسي للدعوى أمام احملاكم االبتدائية.

 -1مت إحدات خلية قانونية مركزية باخلزينة العامة مستقلة عن مصلحة املنازعات مكونة من ثالث أفراد سنة ،6730
نتيجة شعور املسؤولني مبا ميكن أن يرتتب عن تزايد عدد القضايا املطروحة عليها من خطر على سري استخالص الدين العمومي.
وعلى ضوء تنوع القضايا املعروضة على اخللية القانونية من حيث حمتواها ميكن أن حتدد املهام املوكولة إليها فيما يلي:
 اجلواب والتعقيب وتتبع مجيع القضايا املعروضة ضد اخلزينة العامة يف ميدان حتصيل الديون الضريبية أمام احملاكم االبتدائية واالستئنافيةوحمكمة النقض؛
 متابعة إجراءات بيع األصول التجارية والعقارية املرفوعة من طرف احملاسب العمومي أما احملاكم مبختلف درجاهتا؛ اجلواب على الطعون اإلدارية املرفوعة أمام حمكمة النقض ضد اخلزينة العامة؛ دراسة الشكايات اإلدارية املقدمة من طرف اخلاضعني للضريبة؛ القيام بالدراسات القانونية.إمجاال ميكن حصر اختصاصها يف إعداد املذكرات اجلوابية ويف حترير املقاالت االستئنافية ومقاالت الطعن بالنقض ،ويف ما خيص حتريك
الدعوى وتنفيد األحكام وحضور اجللسات وسحب الوثائق وإيداع املذكرات فكان القباض يتولون القيام به.
للمزيد :انظر :حممد اليونسي ":املقاربة اجلديدة يف تدبري املنازعات القضائية املتعلقة بتحصيل الديون العمومية" ،اخلزينة ،جملة اخلزينة العامة
للمملكة ،العدد رقم  7أبريل  ،7003ص .68
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حبيث يتم إيداع املقال االفتتاحي للدعوى باحملكمة االبتدائية املختصة من طرف اخللية القانونية التابعة لإلدارة
اجلبائية املعنية بدعوى املسؤولية الضريبية ،واليت تضطلع بعدة اختصاصات ،إذ تعمل على تتبع ملفات الدعوى املعروض
أمام أنظار احملاكم االبتدائية املختصة ،وحضور اجللسات وموافاة مصلحة املنازعات بكل املعلومات املتعلقة مبلفات
دعوى املسؤولية الشخصية والتضامنية للمسري عن أداء الديون الضريبية للشركة ،وذلك وفق اإلجراءات املسطرية التالية:
رفع الدعوى من طرف ذوي الصفة أمام احملكمة االبتدائية اليت يتواجد هبا املقر االجتماعي للشركة ،بواسطة
مقال افتتاحي يتم إيداعه من طرف املصلحة القانونية لإلدارة اجلبائية ،واليت تعمل على تتبع هذه امللفات أمام احملاكم
املختصة حبضور اجللسات وموافاة مصلحة املنازعات بكل املعلومات املتعلقة مبلفات دعوى املسؤولية الضريبية للمسري.
وجيب أن يتضمن هذا املقال االفتتاحي على وجه اخلصوص:
حتديد أطراف الدعوى؛
املراجع للديون املستحقة الواجبة؛
عرض للوسائل وإجراءات التحصيل املتخذة يف حق الشركة دون جدوى؛
املؤاخذات املنسوبة للطرف املدعى عليه؛
مراجع املادة  73من مدونة حتصيل الديون العمومية.
وجيب أن يكون هذا املقال معززا جبميع املستندات املثبتة للوقائع املثارة.1
وتوضح اخلطاطة التالية مسار رفع دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري:2

1

-Instruction Relative Au Recouvrement Des Créances Publiques : Mais, 2011, P184.
"Le tribunal compétent est saisi par le T.G.R. au moyen d'une requête introductive
d'instance indiquant, notamment :
; la désignation des parties
; les références aux créances dues
l'exposé des moyens et actions du recouvrement engagés à l'encontre de la
; société, sans résultat
; les faits reprochés à la partie mise en cause
les références à l'article 98 du Code.
Cette requête doit être appuyée de toutes pièces justificatives étayant les faits dénoncés".
2
-YAHYA KASSIMI: La Responsabilité Solidaire Du Dirigeant De L'entreprise,
Revue De La Trésorerie Générale Du Royaume, Al Khazina, N°5 Décembre 2005, P
25.
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القابض

الخازن الجهوي اإلقليمي
• يقوم بدراسة الملف ويتم توجيهه إلى الخازن العام بعد إبداء رأيه (
في جدوى إذانة المسير بدعوى المسؤولية عندما تسمح مالئة ذمته
المالية باألداء )
المصالح المركزية للخزينة العامة

إعادة إرسال الملف لدى المحكمة االبتدائية
المختصة ( المرحلة القضائية للدعوى)

• يتولى تهيءملف إثارة مسؤولية المسير(إعداد الوثائق المثبتة للوقائع
المثارة ومراقبة مدى توافر الشروط المطلوبة والمحددة بموجب
مقتضيات المادة  98من م.ت.د.ع)

• التحقيق في الملف وإتخاذ القرار المناسب في شأن تحريك الدعوى

رسم توضيحي :املرجع جملة اخلرينة العامة للمملكة "اخلزينة" عدد  8دجنرب  7008ص .78
وعلى هذا األساس تشكل اخللية القانونية العنصر األساسي يف حتريك دعوى املسؤولية الضريبية ،ال سيما على
مستوى تفعيل املسطرة التواجهية اليت تتميز هبا الدعوى ،واليت تتجسد يف عملية تبادل املذكرات بني أطراف النزاع يف
مجيع مراحل الدعوى ،واالطالع على املستندات والوثائق اليت يتكون منها ملف الدعوى ،حبيث ينص الفصل 886
من ق.م.م على أنه" :ميكن لألطراف أو لوكالئهم اإلطالع على مستندات القضية كتابة دون نقلها".
وهكذا خول املشرع ألطراف النزاع احلق يف اإلطالع على مستندات ووثائق الدعوى حىت يتمكنوا من إعداد
وسائل دفاعهم ،حبيث يلتزم القاضي بالفصل يف دعوى املسؤولية الضريبية على ضوء املستندات والوقائع املعروضة أمام
أنظاره ،مما يفرض على اخللية القانونية تقدمي مجيع املستندات والوثائق واحلجج والوقائع والوسائل القانونية اليت تنوي
اعتمادها يف الدعوى ،وذلك عن طريق تكليف احملاسب املكلف بالتحصيل الذي قام بتحريك الدعوى داخل دائرة
اختصاصه بتقدمي ما حتت يده من حجج ومستندات اليت مت اعتماده إلثارة دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري.
فاحملاسب املكلف بالتحصيل يف إطار دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري ملزم بتتبع امللف قضائيا وإمداد
املصلحة الق انونية جبميع الوثائق والعناصر اليت تطلبها إلعداد املذكرات ،وحضور اخلربة اليت تأمر احملكمة بإجرائها،
حبيث إذا تبني للقاضي املقرر من خالل دراسة عريضة الدعوى وخمتلف الوثائق املرفقة واملذكرات التعقيبية للطرفني أن
معطيات املنازعة ال متكن من تكوين قناعة الختاذ القرار املالئم ،جاز له بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا
تعميق إجراءات التحقيق عن طريق االستعانة سواء باخلربة أو تنظيم جلسة حبث.1
البند الثاين :إشكالية اخلربة احلسابية يف دعوى املسؤولية الضريبية

 -1الفصول من  88إىل  11من قانون املسطرة املدنية.
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خيضع تنظيم إجراء اخلربة يف إطار دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري للقواعد املنصوص عليها يف الفصول
من  88إىل  11من ق.م.م ،دون أي متييز يذكر حتظى به الدعوى.
فبعد انتداب اخلبري من طرف احملكمة يقوم هذا األخري باستدعاء األطراف باليوم والساعة اليت ستجرى فيه
اخلربة ،ويدعوهم فيه للحضور قبل امليعاد خبمسة أيام على األقل برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل ،1ويعترب هذا
اإلجراء ذا طبيعة جوهرية حتت طائلة بطالن تقرير اخلبري ملساسه حبق الدفاع.
ويف هذا السياق ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية مبراكش ما يلي" :أما خبصوص اخلربة
املنجزة فهي تتسم بعدم احلضورية مما جيعلها خارقة ملقتضيات الفصل  18من ق.م.م ،فضال على عدم املوضوعية إذ
أن منجزها اقتصر يف حتديدها على وضعية امللزم املدىل هبا من طرف املدعي واحلال أنه ملزم باالطالع على وثائق
امللف".2
كما أنه جيب على احملكمة التأكد من سالمة كافة إجراءات اخلربة ،وأن اخلبري قام باملهام املوكولة له وفق
الضوابط املتطلبة قانونا ،حبيث إذا ما تبني للمحكمة أن إجراءات اخلربة متت بطريقة غري سليمة ،وكان هذا اإلجراء
يتعلق بالنظام العام جاز للمحكمة احلكم ببطالن اخلربة من تلقاء نفسها ،أما إذا مل يكن كذلك فليس هلا احلكم
بذلك إال بناء على طلب اخلصوم.
األمر الذي مت تأكيده يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بتمارة والذي ورد فيه ما يلي:
"وخبصوص اخلربة فإهنا جاءت خمالفة ملقتضيات الفصل  18من قانون املسطرة املدنية حيث مل يستدعي املدعى عليه
للحضور للخربة ،كما خالفت مقتضيات احلكم التمهيدي القاضي بإجرائها حيث مل يطلع على دفاتر الشركة ومل
يبحث يف سبب مديونتها وال يف أسباب عدم وجود رصيد هلا كما أنه مل يبحث فيما إذا كانت عقارات الشركة كافية
لسداد الدين وإمنا انتهى إىل ما انتهى إليه بناء على تصريح ممثل القباضة اجملرد من كل حجة ملتمسا على أساس احلكم
بعدم قبول الدعوى للعلل أعاله والتقادم واحتياطيا إجراء خربة جديدة".3

 -1ينص الفصل  18من ق.م.م على أنه ":جيب على اخلبري حتت طائلة البطالن ،أن يستدعي األطراف ووكالءهم حلضور إجناز اخلربة،
.

مع إمكانية استعانة األطراف بأي شخص يرون فائدة يف حضوره

جيب عليه أال يقوم مبهمته إال حبضور أطراف النزاع ووكالئهم أو بعد التأكد من توصلهم باالستدعاء بصفة قانونية ما مل تأمر احملكمة
خبالف ذلك إذا تبني هلا أن هناك حالة استعجال.
يضمن اخلبري يف حمضر مرفق بالتقرير أقوال األطراف ومالحظاهتم ويوقعون معه عليه مع وجوب اإلشارة إىل من رفض منهم التوقيع.
يقوم اخلبري مبهمته حتت مراقبة القاضي الذي ميكن له حضور عمليات اخلربة إذا اعترب ذلك مفيدا".
 - 2حكم رقم  6863ملف رقم  08/6/6688بتاريخ  7066/08/73صادر عن احملكمة االبتدائية مبراكش ،غري منشور.
 -3حكم رقم  681ملف مدين رقم  6706/7003/808بتاريخ  77رجب  6388املوافق  7063/08/77صادر عن احملكمة
االبتدائية بتمارة ،غري منشور.
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وهكذا ،إذا كان القانون مينح للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف األخذ بنتائج اخلربة أم ال ،فإنه يف جمال املنازعات
اجلبائية يتم االعتماد بشكل كبري على ما جاء يف تقرير اخلربة ألن األمر يتعلق باجملال احملاسيب واملايل للشركة ،الذي
يتسم بالتقنية والدقة وليس النظر يف املسائل اإلجرائية للعمليات اجلبائية.
حبيث إذا سلمنا أنه يف إطار دعوى املسؤولية الضريبية ال جمال إلعمال اخلربة احملاسبية اليت تقتضي النظر يف
البيانات احملاسباتية واملالية للشركة ،ألن موضوع الدعوى يرمي إىل حتميل املسري املسؤولية التضامنية عن أداء الديون
الضريبية للشركة نتيجة ارتكابه ألعمال تدليسية ،وبالتايل تقتضي اخلربة النظر يف وجود األعمال التدليسية من عدمه،
ومدى مسامهتها يف عجز الشركة عن الوفاء بالدين الضرييب ،وليس إجراء خربة حماسبية كما هو األمر يف املنازعات
اجلبائية.
فكيف سيتمكن اخلبري من التحري عن أسباب عجز الشركة واملتمثل يف كون اخلصوم تفوق األصول ،دون
االطالع على الوثائق ودفاتر حماسبة الشركة ،ودراسة حساباهتا ،وتفحص مدى صحتها ومطابقتها للقواعد القانونية
خصوصا القانون رقم  7.33املتعلق بالقواعد احملاسبية الواجبة على التجار العمل هبا ،والقيام جبرد أصول الشركة ملعرفة
هل فعال قام املسري باختالس بعض أصوهلا قصد افتعال إعسارها ،أو الزيادة بصورة تدليسية يف خصومها ...وغريها من
األفعال التدليسية اليت يقوم هبا مسري الشركة خدمة ملصلحته اخلاصة على حساب مصلحة الشركة.
ومنه التوصل إىل األسباب احلقيقية اليت أدت بالشركة إىل العجز عن الوفاء بديوهنا الضريبية ،وحتديد مسؤولية
املسري يف حالة وجود أعمال تدليسية أدت إىل ذلك ،وبالتايل إجناز اخلبري لتقريره الذي يوضح فيه األسباب الفعلية
والواقعية ملديونية الشركة.
وعلى هذا األساس تشكل اخلربة الوسيلة األكثر فعالية يف هذا النوع من القضايا ألن األمر يتعلق بتوضيح
اجلوانب التقنية واحملاسباتية للشركة ومدى نظاميتها وقوهتا الثبوتية ،وحيث أن اخلربة تعترب من أهم وسائل التحقيق ،فإن
إجرائها يبقى أمرا حامسا يف دعوى املسؤولية الضريبية ،شأهنا يف ذلك شأن سائر املنازعات اجلبائية.
وبناء عليه ختضع دعوى املسؤولية الضريبية لنفس إجراءات التحقيق املسطرية املميزة للمنازعات اجلبائية ،نظرا
لكوهنا منازعة تطبق عليها نفس قواعد املسطرة املدنية اليت تطبق أمام احملاكم اإلدارية ،وتتعلق مبوضوع تقين وحماسيب
أكثر منه قانوين ،ولذلك متثل إجراءات التحقيق اليت تأمر هبا احملكمة أمهية حامسة يف تكييف الدعوى وتوجيهها قصد
جتهيزيها وإصدار حكم فاصل بشأهنا.
إال أن ما مييز هذه الدعوى هي كوهنا استثناء من األصل ،فهي دعوى تكون فيها اإلدارة اجلبائية واملتمثلة يف
اخلازن العام للمملكة أو املدير العام إلدارة الضرائب أو املدير العام إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة ،جمربة على
إثارة الدعوى وليست خمرية ،حبيث يكون احملاسب املكلف بالتحصيل ملزما بتحريك الدعوى كلما تعذر التحصيل
بسبب أعمال تدليسية مرتكبة من طرف مسري الشركة ،وليس خمريا ألنه يبقى متحمال بالدين العمومي إىل حني حتصيله
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أو اإلبراء منه عن طريق إلغاء الديون غري القابلة للتحصيل ،1واليت يتم إلغائها إما بواسطة قوائم معززة بالتربيرات
الضرورية ،واليت ميكن أن تكون على شكل حمضر عدم وجود ما حيجز أو حمضر التفتيش أو شهادة الغياب ،أو شهادة
العوز ،لكن دون أن يؤدي ذلك إىل انقضاء دين املدين.
كما أنه وبعد إثارة هذه الدعوى وحتريكها ال ميكن التنازل عنها ألهنا دعوى قضائية وجدت حلماية حق ال يقبل
التنازل عنه ،ألهنا ال حترك من قبل ذوي الصفة واملصلحة يف إثارهتا بصفتهم الشخصية وإمنا بصفتهم ممثلني لصاحب
املصلحة وهي الدولة ،والدين الضرييب كدين عمومي موضوع دعوى املسؤولية الضريبية جيعل منها دعوى من النظام
العام ،ال تقبل التنازل عنها ما مل يتم استخالص الدين الضرييب.
إال أن الواقع العملي أفرز صدور العديد من األحكام اليت تقضي بالتنازل عن الدعوى يف املرحلة االبتدائية من
طرف اإلدارة اجلبائية بعد إبرام صلح جبائي مع املسري وأدائه للمبالغ املتصاحل بشأهنا.
ويف هذا السياق ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما يلي" :بناء على املقال
الذي تقدم به املدعي بواسطة نائبة ذ /ح .أ لدى كتابة ضبط هذه احملكمة بتاريخ  03فرباير  7008والذي التمس
مبقتضاه احلكم على املدعى عليهم متضامنني بينهم بأدائهم له مبلغ ثالمثائة وسبعة وعشرون مليونا ومخسمائة ومخسني
ألفا ومائة وستة وتسعني درمها ومخسة وستني سنتيما  327.550.196,65درمها مع الصائر والنفاذ املعجل وحتديد
اإلجبار يف األقصى بالنسبة لألشخاص الدائنني وذلك مقابل الضرائب اليت أعرضت الشركة املدعى عليها عن أدائها مبا
يف ذلك الضرائب عن القيمة املضافة واليت متثل مبالغ تؤمن عليها الشركة بعد استيفائها من الزبناء قصد تسليمها للدولة
املستوفات لفائدهتا.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة  7008/07/67حضرها نائبا الطرفني وألفي بامللف
تنازل املدعي عن الدعوى ملتمسا اإلشهاد عليه ،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل قصد النطق باحلكم جللسة
 7001/07/67للتأمل قصد النطق باحلكم جللسة .7001/07/67
حيث التمس نائب املدعي االشهاد على تنازله عن دعواه.
وحيث فضال على أن تنازله املذكور مل يكن مدار طعن أو اعرتاض من طرف املدعى عليهم فإنه وقع على شيء
ميلك حق التصرف فيه والتعامل بشأنه وليس به أي مساس بالنظام العام مما ينبغي معه اإلشهاد عليه.
 -1تنص املادة  671من م.ت.د.ع على أنه ":إذا مل تفض مجيع طرق التنفيذ على أموال املدين وعند االقتضاء على شخصه إىل حتصيل
الديون العمومية ،يقرتح إلغاء ھذه األخرية مببادرة من احملاسب املكلف بالتحصيل.
يتم اقرتاح إلغاء الديون غري القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتربيرات الضرورية ميكن أن تكون على الشكل التايل:
حمضر عدم وجود ما حيجز؛
حمضر التفتيش؛
شھادة الغياب؛
-

شھادة العوز".
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وتطبيقا ملقتضيات الفصل  667وما يليه من قانون املسطرة املدنية.
هلذه األسباب نصرح علنيا باإلشهاد على تنازل املدعي عن دعواه مع إبقاء الصائر على عاتقه".1
وعليه تبقى لدعوى املسؤولية الضريبية عدة خصوصيات متييزها عن باقي دعاوى املنازعات اجلبائية ،واليت أفرزها
الواقع العملي مما جعل من الدعوى جمرد وسيلة للضغط من أجل حتصيل الدين العمومي وبالتايل خروجها عن السياق
العملي الذي رمسه املشرع هلا ،وذلك نتيجة مجلة اإلشكاالت العملية اليت أثريت نتيجة تفعيل املادة  73من م.ت.د.ع
املؤسسة هلذه الدعوى ،تنضاف إليها إشكالية تداخل االختصاص بني خمتلف األشخاص ذوي الصفة واملصلحة يف
حتريك الدعوى.
املطلب الثاين :إشكالية تعدد أطراف دعوى املسؤولية الضريبية
من أهم اإلشكاالت اليت تطرحها دعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري ،هي تعدد أطراف الدعوى ال سيما
على مستوى األشخاص الذين هلم الصفة واملصلحة يف حتريك الدعوى من جهة ،واألشخاص الذين متارس يف حقهم
هذه الدعوى من جهة آخرى.
وطبقا ملقتضيات الفصل األول من قانون املسطرة املدنية ،ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة واملصلحة واألهلية
إلثبات حقوقه.
وتثري احملكمة تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو اإلذن بالتقاضي إن كان ذلك ضروريا وينذر الطرف املدعي
بتصحيح املسطرة داخل أجل حتدده ،حبيث إذا مت تصحيح املسطرة اعتربت الدعوى كأهنا أقيمت بصفة صحيحة وإال
صرحت احملكمة بعدم قبول الدعوى.
ويعترب هذا املقتضى القانوين من النظام العام يهم مجيع الدعاوى ،إال أن املنازعات الضريبية ال تقبل إال إذا كان
املدعي يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه بالنسبة لألشخاص الطبيعية ،أما إذا كان املدعي شخصا معنويا كالشركة مثال
فإن الدعوى ال ميكن أن ترفع إال باسم من ميثلها قانونا.
ويشكل شرط املصلحة الشرط األساسي لقيام احلق يف الدعوى ،ألنه حيث تنعدم املصلحة تنعدم الدعوى،
ومقصود باملصلحة اليت يقرها القانون أو شرط املصلحة القانونية أن يدعي املدعي يف الدعوى حبق يعرتف به القانون
وحيميه.
وإذا كانت اإلدارة اجلبائية يف أغلب الدعوى الناشئة عن املنازعات اجلبائية متثل الطرف املدعى عليه ،فإنه يف
إطار دعوى املسؤولية الضريبية متثل الطرف املدعي املختص الوحيد يف حتريك الدعوى ،أي صاحبة الصفة واملصلحة
إلثارة دعوى املسؤولية الشخصية والتضامنية للمسري عن أداء الديون الضريبية للشركة.
لكن ما مييز صفة اخلازن العام للمملكة أو املدير العام إلدارة الضرائب أو املدير العام إلدارة اجلمارك والضرائب
غري املباشرة يف دعوى املسؤولية الضريبية هو أن إثارهتم هلذه املسطرة ال يتم لكوهنم األشخاص ذوي املصلحة يف حتريك
 - 1حكم عدد  3199ملف رقم  08/07/6398صادر بتاريخ  01/07/67عن احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء ،غري منشور.
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الدعوى ،بل من منطلق كوهنم ممثلني لصاحب املصلحة وهي اإلدارة اجلبائية التابعني هلا ،فعند إقامتهم لدعوى املسؤولية
ال يقي موها بصفتهم الشخصية وال بصفة مناصبهم الوظيفية ،وإمنا بصفتهم ممثلني لإلدارة اجلبائية حبيث يتوجب عليهم
اإلشارة يف مقال الدعوى إىل صفتهم كممثلني لإلدارة اجلبائية التابعني هلا حتت طائلة عدم قبول الدعوى.
وخالفا لكون املدعي هو من حيدد ضد من توجه اخلصومة ،جند أن املشرع اجلبائي قد حدد الطرف املدعى عليه
يف دعوى املسؤولية الضريبية املؤسسة مبوجب مقتضيات املادة  73من م.ت.د.ع ،يف كل من املديرين أو املتصرفني أو
املسريين اآلخرين أي كل أصناف املسريين باملعىن الواسع.
واملالحظ هو أن أطراف الدعوى تتميز بتعدد األشخاص ذوي الصفة اخلاصة يف حتريك الدعوى أي املدعون
هذا من جهة ،إضافة إىل تعدد أصناف املدعى عليهم من جهة ثانية ،حبيث ال ميكن إثارة هذا النوع من الدعاوى إال
يف مواجهة أصحاب الصفة اخلاصة الذين ميكن متابعتهم باملسؤولية الضريبية اخلاصة وهم مسريو الشركات التجارية.
الفقرة األوىل :إشكالية تعدد األشخاص املتابعني بالدعوى
تنص الفقرة األول من املادة  73من م.ت.د.ع على أنه ":إذا تعذر حتصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها
والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل املرتبطة هبا الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبتة قانونا ،ميكن
جعل املد يرين أو املتصرفني أو املسريين اآلخرين مسؤولني على وجه التضامن مع الشركة أو املقاولة عن أداء املبالغ
املستحقة وذلك إذا مل يكونوا ملزمني بأداء ديون الشركة تطبيقا ألحكام أخرى".
مبوجب املادة السالفة الذكر حدد املشرع اجلبائي قائمة األشخاص املعنيني بالدعوى وهم مسريو الشركات
التجارية باملعىن الواسع ،حبيث أنه ال ميكن توجيه الدعوى إال يف حق من كانت له صفة مسريا أو متصرفا أو رئيسا
جمللس اإلدارة أو رئيس جملس اإلدارة اجلماعية أو مديرا عاما أو مديرا عاما منتدبا أو املدير العام الوحيد ،أي كل
شخص كان قائم على إدارة أو تسيري أو تدبري الشركة ،وقت ارتكاب األعمال التدليسية.
واجلدير بالذكر أن هذا التعداد ورد على سبيل املثال وليس احلصر ،حيث ترك املشرع قائمة املسريين مفتوحة
لتشمل مجيع املسريين اآلخرين الذين ميكن أن يعرفهم جمال تسيري وتدبري الشركات التجارية ،والذي يتميز بالتطور
وا لتجديد على مستوى هياكل اإلدارة والتسيري والتدبري ،وظهور أمناط وأشكال جديدة من املسريين بأصناف وألقاب
خمتلفة ،وحىت ال تستثىن من حتمل املسؤولية الضريبية ،فإن كل شخص يكون على قائمة إدارة وتسيري الشركة يكون
عرضة للمساءلة القانونية نتيجة ارتكابه أخطاء يف التسيري ترتب عنها إحلاق الضرر بالشركة أو األغيار.
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وخلري دليل على هذا التوجه احملمود للمشرع هو التعديل الذي أدخلته املادة  81من القانون  70.08حيث مت
التنصيص على املدير العام املنتدب هذه املرة كمسري مبوجب القانون ،لينضاف إىل قائمة املسريين املعنيني بدعوى
املسؤولية الضريبية.1
وعليه إذا كان مرتكب األعمال التدليسية اليت أدت إىل تعذر التحصيل ال حيظى هبذه الصفة فال نكون بصدد
دعوى املسؤولية الضريبية ،واليت تثار حىت يف حالة تفويض السلطات والصالحيات بني األشخاص ذوو الصفة اخلاصة
يف املتابعة بدعوى املسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري.
البند األول :مسؤولية املتصرف املنتدب
بناء على مقتضيات املادة  11من القانون  69.78ميكن جمللس إدارة الشركة يف حالة وفاة رئيس اجمللس ،أو
حدوث مانع مؤقت له حال بينه وبني قيامه مبهامه ،أن ينتدب متصرفا للقيام هبذه املهام ،ويتعلق األمر هنا بانتداب
عام يشم ل كل املهام اخلاصة بالرئيس ،ويتحمل املتصرف املنتدب الذي حيل حمل الرئيس ومبفرده بنفس مسؤوليات هذا
األخري.
لقد مسح املشرع جمللس اإلدارة ،أن يفوض بصفة دائمة أو مؤقته مهام الرئيس للمتصرف املنتدب ،الذي جيب أن
تتوفر فيه نفس الشروط املتطلبة قانونا يف رئيس اجمللس اإلداري ،وهي أن يكون شخصا طبيعيا حتت طائلة البطالن وأن
يكون مسامها ومتصرفا ،وال ميكن أن يكون أبدا من خارج املسامهني املتصرفني حتت طائلة بطالن التعيني ،وميلك هذا
املتصرف املنتدب ذات صالحيات الرئيس الذي عوضه ،مما جيعله مسؤوال يف حدود الصالحيات والسلطات املخولة له.
وعليه ال ميكن جمللس اإلدارة أن ينتدب متصرفا باجمللس ليقوم مبهام الرئيس إال يف حالتني:
حالة املانع املؤقت :كاملرض مثال ،يكون انتداب املتصرف ملدة حمدودة ،وتكون هذه املدة قابلة للتجديد إىل
غاية زوال املانع املؤقت.
حالة املانع الدائم :كالوفاة أو االستقالة أو العزل ،فإن مدة انتداب املتصرف تستمر إىل غاية انتخاب رئيس
جديد جمللس اإلدارة.2
-1تنص املادة  81من القانون  69.78على أنه ":جيب أن يعرض كل اتفاق بني شركة مسامهة وأحد متصرفيها أو مديريها العامني أو
مديريها العامني املنتدبني أو أحد املسامهني فيها الذي ميلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة أكثر من مخسة يف املائة من رأس املال أو من
حقوق التصويت على جملس اإلدارة للرتخيص به مسبقا.
يسري نفس احلكم على االتفاقات اليت يكون أحد األشخاص املشار إليهم يف الفقرة األوىل أعاله معنيا هبا بصورة غري مباشرة أو اليت
يتعاقد مبوجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
كما يلزم احلصول على ترخيص جملس اإلدارة مسبقا فيما خيص االتفاقات املربمة بني شركة مسامهة ومقاولة ،إذا كان أحد املتصرفني أو
املديرين العامني أو املديرين العامني املنتدبني يف الشركة مالكا لتلك املقاولة أو شريكا فيها مسؤوال بصفة غري حمدودة أو مسريا هلا أو متصرفا
فيها أو مديرا عاما هلا أو عضوا يف جهاز إدارهتا اجلماعية أو يف جملس رقابتها".
 - 2نادية فاضيل :شركات األموال يف القانون اجلزائري ،الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،7009 ،ص  737وما بعدها.
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وكما يكون رئيس اجمللس اإلداري عرضة الرتكاب أخطاء يف التسيري عند مباشرة مهامه يرتتب عنها إحلاق ضرر
بالشركة أو األغيار ،بصفة مباشرة ،فإن املتصرف املنتدب الذي مت انتدابه للقيام مبهام الرئيس ميكن أن يرتكب كذلك
أخطاء يرتتب عنها قيام مسؤوليته اجتاه الشركة أو األغيار ،لذا خيضع لذات املسؤولية واملساءلة املدنية واجلنائية واجلبائية
نتيجة ارتكابه أخطاء يف التسيري ترتب عنها إحلاق الضرر بالشركة أو األغيار املتعاملني معها.
البند الثاين :مسؤولية املدير العام املنتدب
طبقا ملقتضيات املادة  19مكررة ،ميكن جمللس اإلدارة بناء على اقرتاح من املدير العام ،أن يفوض شخصا أو
عدة أشخاص طبيعيني ملساعدة املدير العام بصفته مديرا عاما منتدبا.
ويتم تعيني املدير العام املنتدب ،أو عدة مدراء عامني منتدبني من طرف اجمللس اإلداري باقرتاح من املدير العام
ملساعدته يف إدارة الشركة.
وجيب أن يكون املدير العام املنتدب شخصا طبيعيا ،وأال تتناىف مهمته مع مهمة مراقب احلسابات ،وال ميكن
للمجلس اإلداري تعيني مدير عام منتدب من تلقاء نفسه حتت طائلة البطالن ،باعتبار أن املشرع أوكل للمدير العام
حق اقرتاح الشخص الذي يراه مناسبا ملنصب مدير عام منتدب.
ويكون املدير العام املنتدب يف نفس الوضعية القانونية كما لو كان مديرا عاما مساعدا للرئيس املدير العام
للشركة.
وفضال على أن املدير العام املنتدب يضطلع ببعض املهام ملساعدة املدير العام ،فإن وجوده مينح املدير العام حق
تفويض بعض صالحياته أو كلها له إذا طرأ عليه مانع يتعذر عليه مبوجبه القيام بكل املهام املوكولة له أو بعضها منها.
وخيضع املدير العام املنتدب لنفس املسؤولية اليت خيضع هلا املدير العام ورئيس جملس اإلدارة ،واليت قد تكون
مدنية أو جنائ ية أو جبائية أو املسؤولية املشدد للمسري يف حالة التسوية والتصفية القضائية املوجبة لتحمل ديون الشركة
من الذمة املالية والشخصية للمسري.
وعلى هذا األساس فإن النظام القانوين الذي حيكم تسيري الشركات التجارية يرتتب عنه ظهور العديد من
املناصب اإلدارية اليت تعىن بالتسيري والتدبري داخل هياكل الشركة ،مما جيعل احتمال إحداث مؤسسات جديدة تعىن
باإلدارة والتسيري ،كمؤسسة املتصرف املنتدب واملدير العام املنتدب واملدير العام الوحيد والقائمة طويلة ،وبالتايل التحلل
من املساءلة اجلبائية املؤسسة مبوجب املادة  73من م.ت.د.ع ،ودرء للوقوع يف مثل هذه احلاالت ،مت التنصيص على
املسريين اآلخرين لتشمل مقتضيات املادة السالفة الذكر ،كل شخص قائم على رأس الشخص املعنوي ويتوىل مهمة
إدارة وتسيري وتدبري شؤونه اليومية ،وذلك تفاديا لربوز مجلة من اإلشكاالت العملية نتيجة تعدد األشخاص ذوي الصفة
اخلاصة يف املتابعة بدعوى املسؤولية الضريبية.
لكن رغم كل هذا احلرص من طرف املشرع اجلبائي تفاديا لصعوبة تفعيل مقتضيات املادة  73من م.ت.د.ع
املؤسسة للمسؤولية الضريبية اخلاصة للمسري ،فإن الواقع العملي أفرز مجلة من اإلشكاالت ال سيما على مستوى
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التطبيق ،لتنضاف إليها اإلشكاالت الناجتة عن تعدد السلطات املخول هلا أمر رفع الدعوى وتداخل االختصاص فيما
بينها.
الفقرة الثانية :إشكالية تعدد األشخاص ذوي الصفة واملصلحة يف رفع الدعوى
لقد حدد املشرع اجلبائي األشخاص ذوي الصفة واملصلحة يف إقامة دعوى املسؤولية اخلاصة ضد املسري ،وهم
املشار إليهم يف الفقرة الثانية من املادة  73من م.ت.د.ع ،واليت ورد فيها ما يلي" :تثار هذه املسؤولية حسب احلالة
مببادرة من اخلازن العام للمملكة أو املدير العام للضرائب أو مدير العام إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشر الذين
يقيمون دعوى هلذا الغرض أمام احملكمة االبتدائية ضد املديرين أو املتصرفني أو املسريين اآلخرين".
وانطالقا من هذا املقتضى القانوين حصر املشرع اجلبائي قائمة األشخاص الذين هلم الصفة واملصلحة يف رفع
دعوى املسؤولية الشخصية والتضامنية للمسري عن أداء الديون الضريبية للشركة يف كل من اخلازن العام للمملكة واملدير
العام للضرائب ومدير إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة كل حسب اختصاصه.
البند األول :اخلازن العام للمملكة
يعترب اخلازن العام ممثال للخزينة العامة للمملكة أمام احملاكم يف املنازعات املتعلقة بتحصيل الديون العمومية،
وتضطلع اخلزينة العامة للمملكة بعملية حتصيل موارد الدولة وخاصة اجلانب املتعلق بالضرائب والرسوم احمللية ،سواء تلك
اليت تؤول مباشرة إىل اجلماعات الرتابية أو تلك اليت ختتص هبا خزينة الدولة.1
ويباشر احملاسب املكلف بالتحصيل تنفيذ عمليات حتصيل الدين العمومي ،والذي يعترب بدوره ممثال للخازن
العام للمملكة بناء على قاعدة التفريق بني مهام اآلمرين بالصرف ومهام احملاسب العمومي.
وهكذا يعهد للخزينة العامة للمملكة بتحصيل:
 الرسم املهين؛ رسم السكن؛ رسم اخلدمات اجلماعية؛ ضرائب ورسوم اجلماعات احمللية وهيئاهتا.البند الثاين :املدير العام للضرائب
يعترب املدير العام للضرائب ممثال للمديرية العامة للضرائب ،واليت تضطلع باإلشراف على تدبري وتأسيس
واستخالص ومراقبة كل ما يتعلق بضرائب الدولة وبعض الرسوم اخلاصة باجلماعات الرتابية.
ومنذ سنة  7003أصبح جزء مهم من مهمة حتصيل الضرائب الواجبة على الشركات يرجع إىل االختصاص
احلصري للمديرية العامة للضرائب ،إذ أصبح يعهد هلا باستخالص:1

 - 1انظر :املوقع االلكرتوين لوزارة املاليةwww.finance.gov.ma :
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 الضريبة على الشركات؛ الضريبة على الدخل؛ الضريبة على القيمة املضافة يف الداخل؛ رسوم التسجيل والتمرب والرسوم املماثلة.البند الثالث :املدير العام للجمارك والضرائب غري املباشرة
ميثل امل دير العام إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة اإلدارة العامة للجمارك والضرائب غري املباشرة ،واليت
تضطلع بالعمليات املتعلقة بتأسيس وحتصيل الضريبة على القيمة املضافة املتعلقة باسرتداد السلع واملعدات واخلدمات،
وتتم عملية االستخالص اجلمركي بناء على التصرحيات والتصرحيات املؤقتة ،وتشمل:
 الضريبة على القيمة املضافة يف اخلارج؛ احلقوق والرسوم اجلمركية.فاملالحظ أن كل إدارة جبائية معنية بتحصيل أنواع حمددة وخاصة هبا من الديون العمومية ،مما جيعل اجلهات
املخول هلا أمر رفع دعوى املسؤولية الضريبية متعددة ومتنوعة حسب طبيعة الديون املدينة هبا الشركة خلزينة الدولة ،واليت
بدورها ختتلف وتتنوع حسب النشاط التجاري للشركة احملدد لوجود الواقعة املنشئة للضريبة من عدمه ،واليت تنشأ
مبوجبها الضرائب املفروضة على الشركة.
وعلى هذا األساس جعل املشرع ذوي الصفة واملصلحة يف إثارة دعوى املسؤولية الضريبية للمسري هم اخلازن
العام للمملكة أو املدير العام إلدارة الضرائب أو املدير العام إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة نظرا لتنوع الدين
العمومي املدينة به الشركة للخزينة العامة للمملكة ،واختالف اجلهات املخول هلا قانونا أمر حتصيلها.
لكن رغم أن اخل زينة العامة واملديرية العامة للضرائب واملديرية العامة إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة تعترب
األجهزة اإلدارية اجلبائية الوحيدة صاحبة املصلحة والصفة يف رفع هذه الدعوى ،واملعنية حصريا بالدين العمومي حمل
دعوى املسؤولية الضريبية تابعة لوزارة واحدة وهي وزارة االقتصاد واملالية ،وتضطلع مبهمة حتصيل الديون العمومية لفائدة
اخلزينة العامة للمملكة ،فإن الواقع العملي أثبت غياب التنسيق فيما بينها ،وتبادل املعلومات الكافية حول الوضعية
اجلبائية للشركة املدينة بالديون املطالب هبا ،حىت يتم حتريك الدعوى دفعة واحدة بتنسيق مع مجيع األشخاص املخول
هلم أمر رفع الدعوى ،واملطالبة بكافة الديون اجلبائية املتخلدة بذمة الشركة مبا فيها الديون اجلمركية وليس الديون
الضريبية فقط.
 - 1املادة  67من قانون املالية رقم  33.08املتعلق بالسنة املالية  7003والذي تضمن مقتضيات تعديلية وتكميلية للقانون رقم
 80.38املتعلق بالضريبة على القيمة املضافة.
 املادة  67من قانون املالية رقم  71.03املتعلق بالسنة املالية  7008والذي تضمن مقتضيات تعديلية وتكميلية للقانون لرقم 73.31املتعلق بالضريبة على الشركات.
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حبيث أن املشرع أثناء سنه ملقتضيات املادة  73من م.ت.د.ع استعمل عبارة "أو" وليس حرف العطف "و"
مبعىن أنه بإمكان أي شخص من األشخاص املمثلني لإلدارة اجلبائية أن يقوم بتحريك دعوى املسؤولية الضريبية للمسري
إما بصفة فردية أو مجاعية ،وليس العكس ،حبيث أن املشرع مل يلزمهم بتحريك الدعوى مجاعة ،وذلك حسب احلالة،
أي حسب نوع وطبيعة الدين الضرييب املطالب به ،هل هو عبارة عن دين ضرييب تابع أمر حتصيله للخزينة العامة ،أو
دين ضرييب تابع أمر حتصيله لإلدارة العامة للضرائب ،أو ديون مجركية تابع أمر حتصيلها لإلدارة العامة للجمارك
والضرائب غري املباشرة.
وإذا سلمنا بعكس توجه املشرع اجلبائي فإنه جيب على كل إدارة أن ترفع دعوى مستقلة عن اإلدارة اآلخرى
لتطالب بالدين العمومي الذي يعود إليها أمر استخالصه ،ويف هذه احلالة إذ صدر احلكم الذي يقضي باملسؤولية
التضامنية للمسري ومتت متابعته يف ذمته املالية والشخصية الستخالص الديون الضريبية التابعة للخزينة العامة ،فهل جيوز
متابعته من جديد من أجل استخالص الديون الضريبية التابعة إلدارة الضرائب؟ وما جدوى مبدأ ضم الديون الواجبة
على املدين املعمول به قبل مباشرة عملية التحصيل اجلربي؟ والذي يفرض على احملاسب العمومي جتميع كافة الضرائب
والديون العمومية الواجبة على نفس املدين واملستحقة األداء حلظة التنفيذ ،وبالتايل علمه مبديونيته كاملة اجتاه اإلدارة
اجلبائية ،حىت يتفادى احملاسب املكلف بالتحصيل مواجهته من طرف هذا األخري بأي احتجاج على املبالغ غري
املتضمنة بالالئحة واليت تصل إىل علمه الحقا ،فقائمة املتابعة جيب أن تتضمن مجيع الديون الضريبية الواجبة على
الشركة سواء اليت يرجع أمر حتصيلها للخزينة العامة أو لإلدارة العامة للضرائب ،أما بالنسبة للديون اجلمركية فعملية
حتصيلها تبقى مستقلة أصال وتتم دون تنسيق مع باقي اإلدارات اجلبائية حىت خارج إطار دعوى املسؤولية الضريبية
اخلاصة للمسري.
وهكذا فمن الناحية العملية غالبا ما يتم حتريك الدعوى من طرف اخلزينة العامة للمملكة املمثلة يف شخص
اخلازن العام للمملكة للمطالبة بالديون الضريبية املدينة هبا الشركة سواء اليت يعود أمر حتصيلها للخزينة العامة أو لإلدارة
العامة للضرائب ،يف حني أن إدارة اجلمارك تشكل وحدة مستقلة عن اإلدارتني وتستأثر بتحصيل الديون اجلمركية
املتخلدة بذمة الشركة هذا إن وجدت.
وبالرجوع إىل حصيلة العمل القضائي للدعوى ،جند أنه رغم تنوع األشخاص املؤهلني لتحريك دعوى املسؤولية
الضريبية اخلاصة للمسري ،والذين أوكل هلم املشرع بصفة حصرية أمر إثارة هذه الدعوى ،فإن مسطرة حتريكها تبقى
حكرا على اخلازن العام للمملكة باعتباره صاحب األولوية يف رفع الدعوى مبوجب القانون ،حبيث مل يتم إدخال املدير
العام إلدارة الضرائب إال بعد التعديل الذي طال املادة  73من م.ت.د.ع مبقتضى املادة  3من قانون املالية 30.03
لسنة  ،7007يف حني متت إضافة املدير العام للجمارك مبقتضى املادة  7من قانون املالية  38.60لسنة .7066
فاملالحظ أن جل القضايا اليت رفعت حلد اآلن فهي باسم اخلازن العام للمملكة ،وقضية واحدة هي اليت مت
حتريكها من طرف املدير العام إلدارة الضرائب بتنسيق مع اخلازن العام للمملكة ،أما اإلدارة العامة للجمارك والضرائب
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غري املباشرة فلم يسبق هلا حلد اآلن تفعيل النص اجلبائي وذلك يف حدود ما مت االطالع عليه ،ما عدا إثارة املسؤولية
املالية للمسري يف إطار مساطر معاجلة صعوبات املقاولة إذا أثبت ارتكابه خطأ يف التسيري بالنسبة لقضية شركة السامري
لتكرير وتوزيع النفط ،واليت ختتلف بكثري عن دعوى املسؤولية الضريبية.
واجلدير بالذكر أنه رغم الفصل احلاصل بني اإلدارة العامة للضرائب واخلزينة العامة فيما يتعلق بعملية التحصيل،
فإن هذه األخرية مازالت تستأثر بتحريك الدعوى واملطالبة جبميع الديون الضريبية املتخلدة بذمة الشركة ،سواء اليت يعود
إليها أمر حتصيلها أو اليت يعهد بتحصيلها لإلدارة العامة للضرائب ،وهذا راجع إىل ما دأب عليه العمل القضائي قبل
سنة  7003وهو نفس النهج الذي مازال معمول به أمام حماكم اململكة ،رمبا ألن الديون املطالب هبا يف سنة 7069
يرجع تاريخ وضع األمر بتحصيلها إىل ما قبل سنة  – 7003دون أن يطلها التقادم الرباعي -إذ تشكل السنة اليت
منح فيها االختصاص حصريا للمديرية العامة للضرائب لتحصيل جزء مهم من الضرائب املفروضة على الشركات.
ويف هذا السياق ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ  7063ما يلي" :بناء على
املقال االفتتاحي واإلضايف للدعوى والتدخل فيها الذين تقدم هبم كل من السيد اخلازن العام للمملكة والسيد املدير
العام للضرائب بتاريخ  7003/01/07و  760/01/78و  7066/03/78واملعفاة من الرسوم القضائية بقوة
القانون واليت يعرضان فيها أن شركة حافالت األزرق للنقل احلضري مدينة خلزينة الدولة مبجموعة من الضرائب بلغت
قيمتها  483.464.358,47درمها وذلك عن سنوات  6776إىل  7060مفصلة على الشكل التايل:
مبلغ  255.298.283,92درمها عن الدين الضرييب املستحق للقباضة الضريبية باإلدارة العامة للضرائب.
مبلغ  228.166.074,55درمها عن الدين الضرييب املستحق لقباضة متارة التابعة للخزينة العامة للمملكة.
ذلك أنه بالرجوع إىل امللف اجلبائي للشركة املعنية يتبني أهنا توجد يف وضعية غري قانونية.1"...
ويشكل احلكم السالف الذكر ،احلكم الوحيد الذي مت فيه رفع الدعوى باسم كل من اخلازن العام للمملكة
وامل دير العام إلدارة الضرائب ،ليتم تفعيل النص اجلبائي وفق التوجه الذي رمسه له املشرع ال سيما بعد التعديالت اليت
أدخلت عليه ،درء لتعرض الدعوى للرفض نتيجة مطالبة اخلازن العام للمملكة بدين عمومي ال يعود له أمر حتصيله.
لكن بغض النظر عن هذه الدعوى الوحيدة اليت مت إدخال فيها املدير العام إلدارة الضرائب كطرف يف الدعوى
إىل جانب اخلازن العام للمملكة ،فإن باقي الدعاوى اليت مت حتريكها من طرف اخلازن العام للمملكة ،وصدر حكم
بشأهنا لصاحل اخلزينة العامة للمملكة يقضي باملسؤولية التضامنية والشخصية للمسري عن أداء مجيع الديون الضريبة
الواجبة على الشركة مبا فيها الديون الضريبية اليت يعود أمر حتصيلها لإلدارة العامة للضرائب ،األمر جيعلنا نقف أمام
اإلشكال التايل:

- 1حكم رقم  681ملف مدين رقم  6706/7003/808صادر بتاريخ  7063/08/77عن احملكمة االبتدائية بتمارة ،غري منشور،
سبق اإلشارة إليه.
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باعتبار اخلازن العام للمملكة هو احملاسب األمسى الذي ميركز مجيع مداخيل الدولة وحساباهتا ،فهل ميكن
للمدير العام إلدارة الضرائب أو املدير العام إلدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة توجيه أمرا باملداخيل للخازن العام
للمملكة إذ تعذر عليهما حتصيل الديون العمومية اليت يرجع أمر حتصيلها إليهما حصريا؟
وهكذا يتضح أن تطبيق املادة  73من م.ت.د.ع على املستوى العملي طرح مجلة من اإلشكاالت نظرا لدقة
النص اجلبائي ،وتضمينه مجلة من احليثيات اليت تستلزم قراءة متأنية ضمانا لفعالية أجرأة النص اجلبائي على أرض الواقع،
حبيث باإلضافة إىل إشكالية تداخل االختصاص بني خمتلف األشخاص ذوي الصفة احلصرية يف حتريك دعوى املسؤولية
الضريبية اخلاصة للمسري ،تثار إشكالية تنازع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء العادي.

الئحة املراجع
الكتب
عبد الكريم الطالبّ:الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية ،املطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش،

-

.3102
نادية فاضيلّ:شركات ألاموال في القانون الجزائري ،الطبعة الثانية ،دوان املطبوعات الجامعية،

-

الجزائرّ.3112 ،

املقاالت
-

محمد اليونس يّ:املقاربة الجديدة في تدبير املنازعات القضائية املتعلقة بتحصيل الديون العمومية،
الخزينة ،مجلة الخزينة العامة للمملكة ،العدد رقم  3أبريل ّ.3112

ألاحكام والقرارات
-

حكم عدد  2032ملف مدني رقم  12/3/3222بتاريخ  3112/01/02صادر عن املحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء ،غير منشورّّ.

-

حكم عدد  0321ملف عدد  3101/3211بتاريخ  3100/5/5صادر عن املحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء ،غير منشورّّ.

-

حكم عدد  10/2210ملف عدد  3115/2101بتاريخ  3110/5/33صادر عن املحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء ،غير منشورّّ.

-

حكم رقم  5123ملف رقم  15/100بتاريخ  3115/2/2صادر عن املحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء ،غير منشورّّ.

-

حكم رقم  03522ملف رقم  150/3502بتاريخ  3115/01/12صادر عن املحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء ،غير منشورّّ.

-

حكم رقم  0201ملف رقم  15/0/0055بتاريخ  3100/15/32صادر عن املحكمة الابتدائية
بمراكش ،غير منشورّّ.
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-

حكم رقم  050ملف مدني رقم  0310/3111/212بتاريخ  33رجب  0225املوافق 3102/15/33
صادر عن املحكمة الابتدائية بتمارة ،غير منشورّّ.

-

حكم عدد  2022ملف رقم  15/13/0225صادر بتاريخ  10/11/01عن املحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء ،غير منشورّّ.

املجاالت والدورياتّ
Instruction Relative Au Recouvrement Des Créances Publiques : Mais, 2001.

-

املواقع الالكترونية
-

املوقع الالكتروني لوزارة املاليةّّwww.finance.gov.maّ:
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العالقة بين القطاع العام والخاص بالمغرب :من التعاقد إلى الشراكة.

The relationship between the public and private sector
in Morocco : from contracting to partnership .
أحمد الجراري
دكتور في القانون العام  -العلوم اإلدارية و المالية.
كلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتماعية ،جامعة عبد المالك السعدي -طنجة.
Jeraria72@gmail.com
ملخص:
حظي مفهوم الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص بانشغال الباحثني و الدارسني هلذا اجملال القائم على أساس
استقطاب القطاع اخلاص من أجل املشاركة و التعاون مع القطاع العام من أجل تطوير و متويل املشاريع املهيكلة اليت
تقدم اخلدمات العامة للمواطنني مقابل منافع مالية لتغطية استثماراته املالية و املادية و أرباحه.
و هذا املفهوم ظل يتسع و يضيق حسب االنظمة اليت تأخذ به ،حيث يتسع و يضيق حسب حالة الدولة إليه ،و قد
مر هذا النظام التعاقدي بني القطاعني العام و اخلاص مبراحل عدة استطاع أن يدخل عامل التقنني و التشريع.
و هذا النظام التعاقدي يتميز خبصائص عدة ترتبت عنه آثار إجيابية بالنسبة للشريك العام و اخلاص ،و أخرى سلبية
للشريكني معا خصوصا أثناء عدم الوفاء بالتزامات بنود العقد ،و الذي قد يرتتب عنه يف االقصى فسخ العقد إما
ألسباب ذاتية تتعلق بالشريك املتعاقد أو ألسباب موضوعية تتعلق بالظروف اخلارجية كاحلوادث الفجائية و القوة
القاهرة.
الكلمات المفتاح:عقود الشراكة -القطاع العام – القطاع اخلاص -البنية التحتية -التمويل -املنافع
Abstract :
The concept of public-private partnership has gained the attention of
researchers and scholars in this field, which is based on attracting the private
sector to participate and cooperate with the public sector in order to
develop and finance structured projects that provide public services to
citizens in return for financial benefits to cover its financial and material
investments and profits
And this concept kept expanding and narrowing according to the
according to the as it expanded and narrowed ،it regulations that adopted
and this contractual system between the public and ، state of the state
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private sectors passed through several stages and was able to enter the world
.of legalization and legislation
This contractual system is characterized by several characteristics that have
effects and negative ، partner private positive effects for the public and
both partners, especially during non-fulfilment of the obligations of for
which may result in the maximum termination of the ، clauses contract the
contract, either for subjective reasons related to the contracting partner or
for objective reasons related to the circumstances. External such as sudden
.accidents and force majeure
مقدمة:
منذ عقود خلت ،واملغرب حياول إدخال القطاع اخلاص للمسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،حيث
منذ عهد احلماية بدأ يف تطبيق األشكال التقليدية للشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،وقد عرف هذا الشكل
من التعاقد انتعاشة قوية يف أواخر القرن العشرين ،حيث اخنرط املغرب يف سياسة توفري العديد من اخلدمات العمومية
عرب تدبري املرافق العمومية احليوية من خالل إبرام عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف شكل حديث و مقنن،
وهو ما عرف يف األدبيات اإلدارية بالتدبري املفوض يف املغرب .وهذا املفهوم قد حظي باهتمام خمتلف الدول بعدما أفل
مفهوم االشرتاكية واملعىن من الفكر اإلجتماعي(.)1
ويقوم أساس هذا التعاقد على استقطاب القطاع اخلاص لتطوير ومتويل املشاريع اليت تقدم اخلدمات العامة
لألفراد و اجلماعات  ،مقابل حصول هذا األخري على امتيازات و منافع مالية يغطي هبا استثماراته اليت وظفها يف
املشروع.
و تعترب عقود اإلدارة من بني الوسائل القانونية اليت تربم هبا الدولة أو االدارة بصفتها سلطة عامة قائمة على
حتقيق املصلحة العامة مع األفراد من أجل إجناز عمل معني حيقق املنفعة العامة بشكل مباشر أو غري مباشر كتوريد
السلع و اخلدمات  ،أو تنفيذ االشغال العامة  ،أو نقل البضائع و األفراد أو املسامهة يف بعض أنواع النفقات العامة أو
إقراض األموال.
و هذه العقود ال ختضع لنظام قانوين موحد ،بل منها ما خيضع ألحكام و قواعد القانون اخلاص ،و منها ما
خيضع ألحكام و قواعد القانون العام ،مبعىن أن هذا الصنف األخري هو الذي يعد من العقود اإلدارية و ليس من عقود
اإلدارة ،حيث لكي تكون العقود اليت تربمها الدولة عقودا إدارية ال بد من توافر عناصر أساسية و منها أن يكون أحد

 1مسري أمني  :اإلقتصاد السياسي للتنمية يف القرنني العشرين والواحد والعشرين ،دار الفارايب ،الطبعة األوىل  7007 ،ص.83 :
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أط راف هذا العقد شخص معنوي عام كالدولة أو أحد مؤسساهتا  ،و أن يتضمن العقد استغالل أو تدبري مرفق
عمومي ،و تضمني هذا العقد شروطا استثنائية غري مألوفة يف التعاقدات العادية.
فبعد تزايد الطلب على احلاجيات العامة األساسية اليت حيتاجها املواطنون عن طريق تدخالت القطاع العام ،مل يعد هذا
األخري قادرا لوحده على مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض طريق التنمية التي أصبحت طموح كل دولة،
األمر الذي دفع العديد من الدول سواء المتقدمة منها أو النامية و منها المغرب إلى خلق كيانات مؤسسية
وتشريعية تشاركية تساهم يف إنشاء وتوجيه إدارة وتشغيل املشاريع التنموية.
و قد ظهرت يف هذا اإلطار و يف هذه الفرتة على امتداد سنوات عدة أساليب يف جمال التعاقد بني القطاعني العام و
اخلاص وفق عدة طرق و أساليب ومنها:
 عقود االمتياز عقود الصفقات العمومية عقود التدبري املفوضو أخريا ظهور عقود الشراكة.
وتعد عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من املفاهيم احلديثة نسبيا ،ظهر يف القاموس و يف العالقات الدولية
حيث تبنته األمم املتحدة يف مؤمتر للتجارة الدولية CNUCED

يف هناية الثمانينات ،و من مث أصبحت

متداولة بشكل واسع يف اخلطابات السياسية واحملافل العلمية و األكادميية.
و قد ظهر عقد الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص بالشكل املتطور يف فرنسا سنة  ،7003و من بعده انتقل إىل
جل الدول األخرى.
و هذا الشكل من التعاقد عامة له مفهومني :مفهوم واسع يضم كل أشكال التعاون والتضامن و الشراكة
بني الدولة و مكوناهتا وأطراف خاصة أو عامة أخرى ،ومفهوم ضيق حيصر الشراكة يف العقود اليت يكون موضوعها
متويل مشاريع مهيكلة حيتاجها أو يعجز املرفق العام عن القيام هبا(.)1
وقد كان للجوء إىل عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص الفضل و التمكن من االستفادة من القدرات
اإلبتكارية للقطاع اخلاص ومتويله للمشاريع العامة ،ومن ضمان توفري اخلدمات بصفة تعاقدية وتقدميها يف اآلجال
واجلودة املطلوبة ،وإمكانية تسهيل أداء مستحقاهتا جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية ،وحبسب املعايري احملددة
سلفا؛ كما مكن أيضا من التقييم القبلي للمشاريع املعنية ،وإمكانية تنفيذها وجدوى اللجوء إىل هذا الشكل من
التعاون.

 1عبد اجمليد حنيلي  :املرفق العام باملغرب بني التدبري العمومي اجلديد  ،وأفق الشراكة :عام -خاص  ،رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون
العام ،كلية احلقوق ،سطات ،جامعة احلسن األول  7066-7060 ،ص.38 :
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و قد حققت الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص نتائج مهمة يف بناء املشاريع و املرافق العمومية ،و
املنشآت الكربى ،خمففة العبء على الدولة اليت تزايدت حاجياهتا العامة من أجل حتقيق التنمية.
و املغرب بدوره حنى نفس املنحى يف تطبيق هذا املبدأ اهلام يف جلب االستثمارات العامة و اخلاصة من أجل
توفري اخلدمات العامة و بناء املشاريع ذات الطابع االسرتاتيجي ضمن إطار سياسة الدولة جللب االستثمارات اليت تعود
بالنفع على االقتصاد الوطين.
وبعد جتربة املغرب يف إطار عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،ميكن التساؤل عن تقييم هذه التجربة،
انطالقا من الرؤية العامة هلذه الشراكة من خالل حتليل اإلطار املؤسسايت والتشريعي والقانوين  ،والتقييم العام لبعض
أنواع هذه الشراكات يف عدد من اخلدمات العمومية مع رصد آثارها على التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 المحور األول  :المفهوم و اإلطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص المحور الثاني  :خصائص عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب و آثارها.المبحث األول:اإلطار المفاهيمي و القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص
كان إىل وقت قريب أن وضع الشراكة يف املغرب بني القطاعني العام و اخلاص حمتشما ،حيث كان القطاع العام
متمسكا بسلطات واسعة يف هذا اجملال و حيد من انتشار هذه التقنية من التعاقد و حتجيم روح املبادرة  ،حيث كانت
قبل ظهور الشكل اجلديد من هذا التعاقد و الشراكة تنتشر عقود اإلمتياز و التوريد و الصفقات العمومية ،و من بعدها
جاء التدبري املفوض بشكل متقدم من التعاقد و الشراكة  ،أما اليوم فقد أصبحت عقود الشراكة هي املنتشرة نظرا
حلداثتها و مميزاهتا.
وتعد مسألة حتديد مفهوم عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أبرز املسائل اليت حظيت بأمهية بالغة يف
اآلونة األخرية سواء من طرف الفقه أو املشرع أو املنظمات الدولية  ،سواء يف الدول ذات النظام القانوين الفرنكوفوين
أو النظام األجنلوساكسوين (املطلب األول) و نفس األمر بالنسبة لإلطار التشريعي لعقود التعاون و الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص باملغرب الذي تطور بشكل تدرجيي عرب مراحل ما بني التدبري املفوض منذ 7001

()1

و

القانون املؤطر لعمليات الشراكة يف شكلها اجلديد و هو قانون  31-67لسنة  ( )2(7063املطلب الثاين).

 1ظهري شريف رقم  6.01.68صادر يف  68من حمرم  63( 6379فرباير  )7001بتنفيذ القانون رقم  83.08املتعلق بالتدبري
املفوض للمرافق العامة صادر باجلريدة الرمسية عدد  8303بتاريخ 7001/08/61
 2ظهري شريف رقم  6.63.677صادر يف فاتح ربيع األول  73( 6381ديسمرب  )7063بتنفيذ القانون رقم  31.67املتعلق بعقود
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص صادر باجلريدة الرمسية عدد  1873بتاريخ  77يناير .7068
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المطلب األول :اإلطار التعاقدي للشراكة بين القطاعين العام و الخاص من خالل الفقه و المنظمات الدولية.
بعد انتشار العوملة االقتصادية و انفتاح العامل الذي أصبح عبارة عن قرية صغرية بفضل انتشار الوسائل املعلوماتية و
التكنولوجية احلديثة و اليت أسقطت احلواجز و احلدود بني الدول ،لذا مل تكن الدولة املغربية يف معزل عن هذا التغيري
العاملي و ذلك باملبا درة إىل جتديد ترسانته القانونية و املؤسساتية و اليت من خالهلا مت حتديد مفهوم هذه الشراكة بني
القطاعني العام و اخلاص عرب إصدار قانون يهتم هبذه العالقة مستندا إىل املفاهيم اليت اعتمدهتا بعض الدول و
املنظمات الدولية (الفقرة األوىل) وهذه التعاريف و املفاهيم كانت هلا مربرات و قواعد تطلبها توجه االقتصاد العاملي و
التجارة الدولية و االستثمار و اخلصوصية املغربية ( الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :تعريف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل الفقه
رغم انتشار مفهوم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،إال أن تعريفه وحتديد إطاره املفاهيمي اكتنفه الغموض يف
بعض األحيان يف ظل التعاريف الفقهية املتعددة اليت قاربته من عدة زوايا بسبب تعدد احلقول املعرفية اليت تالمسه ،ويف
هذا الصدد هناك شبه إمجاع على وجود مفهومني للشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،أحدمها واسع والثاين ضيق.
فالشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف مفهومهما الواسع ،هي عقود إدارية حيكم القانون بني أحد األشخاص املعنوية
العامة كالدولة واملؤسسات التابعة هلا ،وبني إحدى األشخاص اخلاصة كالشركات واملقاوالت اليت ميكن أن تتكلف
مبهمة تقدمي خدمات ،أو بناء مؤسسات أو تدبري قطاعات عرب التمويل والتشغيل والصيانة مقابل عمولة طيلة مدة
االستغالل وانتقال امللكية يف هناية املدة اليت عادة ما تكون طويلة(.)1
أما الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف مفهومها الضيق ،فهي التعاون إلجناز مشاريع مشرتكة بني الدولة أو
اجلماعات الرتابية أو املؤسسات العمومية وبني املقاوالت اخلاصة وهذه الشراكة تتم بواسطة عقد حيدد من خالله
الشروط اليت يتم وفقها تقاسم املخاطر وشروط وكيفيات دفع أجرة اخلدمات خالل مدة العقد ،وكيفيات نقل امللكية
بعد انقضاء العقد وغريها.
و هذا املفهوم تدرج عرب السنوات و عرب تطور الدولة و مع االقتصاد و احلاجيات ،فمصطلح الشراكة بني القطاعني
العام و اخلاص نشأ يف الواليات املتحدة األمريكية ،فيما يتعلق بالتمويل املشرتك للقطاعني العام و اخلاص للربامج
(.)2

التعليمية ،مث يف سنوات اخلمسينات و الستينات مشل املشاريع املشرتكة للتجديد احلضري

و تعد اململكة املتحدة الرائد يف تطبيق منوذج عقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص إذ كانت تعرف حتت
()3

مسمى "مبادرات التمويل اخلاص"

و قد بدأ التطبيق الفعلي هلذه العقود سنة  6777من طرف حكومة احملافظني

 1أمحد بوعشيق  :عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،آلية فعالة لتمويل التنمية باملغرب ،منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية
والتنمية عدد  76-70يناير/أبريل  7060ص.33 :
E.R.YESCOMBE,2007, p 5 2
 3عادل حممود الرشيد :إدارة الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص  ،املنظمة العربية اإلدارية ،القاهرة  ،7009 ،ص673:
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حينما مت القيام بإلغاء القواعد القانونية السارية سنة  6737و اليت كانت حتظر استخذام رأس املال اخلاص لتمويل
أصول عامة ،حيث كان العبء األكرب هو متويل املنشآت العامة باألموال العمومية و ليس بأموال القطاع اخلاص.و
بذلك أصبح االجتاه يذهب إىل متويل القطاع اخلاص ملثل هذه املشاريع دون اللجوء إىل ميزانية الدولة مما يدفعها إىل
االقرتاض

()1

و من الناحية الفقهية فقد حاول بعض الباحثني تعريف هذا النوع من العقود على أنه ":اتفاق تعاقدي بني القطاعني
العام و اخلاص يكون االتفاق فيه واضح االهداف  ،و يتعلق مبسامهة القطاع اخلاص على شكل تقدمي أصول و /أو
()2

خدمات اليت كانت احلكومة تقدمها مباشرة"

أما من خالل النظام الفرنكوفوين الذي تتبناه فرنسا و املغرب فهذا النظام يرتكز على تطوير و حتديث خدمات البنية
التحتية يف املناطق احلضرية ،و االهتمام بالسياسة االجتماعية و الشراكة املتينة بني القطاعني العام و اخلاص و ذلك من
خالل التشريع.
الفقرة الثانية :تعريف الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من خالل المنظمات الدولية
تناولت بعض املنظمات االقتصادية الدولية هذا املفهوم لعقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص ،فقد
وجدت هذه العقود اهتماما لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" حيث عرفت هذه املنظمة الشراكة
بني القطاعني العام و اخلاص على أهنا":أشكال من التعاون  ،من خالهلا يتوىل الشريكان العام و اخلاص معا امللكية و
()3

املسؤولية  ،و غالبا ما تكون الشراكة يف قطاعات البنية االساسية و املرافق العامة"

و من بني التعاريف املهمة األخرى اليت قاربت موضوع عقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص ميكن ذكر ما يلي:
 -8تعريف صندوق النقد الدولي  :حيث عرف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بأهنا تلك االتفاقيات
اليت يوفر مبوجبها القطاع اخلاص بنيات حتتية وخدمات كانت عادة من مسؤولية الدولة (.)4
 -6تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :لقد عرفت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص بأهنا اتفاقيات يتم إبرامها ما بني الدولة من جهة وبني شريك أو شركاء متعددين من

 1حممد عبد اجمليد امساعيل  ،القانون العام االقتصادي و العقد االداري الدويل اجلديد ،بريوت  7060 ،ص699 :
 2فيصل الفديع الشريف ،مبادرات التمويل اخلاص  ،حبث منشور على املوقع اإللكرتوين التايلwww.falcharif .com/page :
id
3
United Nations Industrial Develoment Organization (UNIDO) Guidlines for
infrastucture Development through Build- Operate – Transfer (BOT) Project
3(19696)https///open. Unido.org/api/documents.
 4برنادين إيكيتويب وآخرون  :االستثمار العام والشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،سلسلة قضايا اقتصادية ،العدد  ،30صندوق النقد
الدويل 7009 ،ص03 :
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القطاع اخلاص من جهة أخرى ،يقوم مبوجبها القطاع اخلاص أو الشركاء اخلواص بتوفري خدمات ،حبيث أن أهداف
(.)1

مردوديتهم ترتبط بالنقل الكايف للمخاطر إىل الشريك اخلصوصي

 -3تعريف اللجنة األوربية  :حيث وضحت هذه اللجنة أربعة معايري يتم مبوجبها تعريف الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص( )2وهي:
 مدة العقد اليت تكون طويلة نسبيا، طريقة متويل املشروع ،و الذي ميول جزء من القطاع اخلاص. الدور اهلام الذي يلعبه الفاعل االقتصادي يف تصميم املشروع وإجنازه وتفعيله ومتويله.و تأخذ الشراكة بني االقطاعني العام و اخلاص أشكاال عدة  ،حيث يتم تصنيف عقود الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص من خالل جمموعة من املعايري املعتمدة يف التطبيق كنمط التنظيم ،اختاذ القرارات ،نوع القطاع الشريك ،طبيعة
النشاط ،و طبيعة العقد ،حيث يتخذ الدور الذي يقوم به كل من القطاع العام والقطاع اخلاص ضمن الشراكة،
فالرتتيبات املؤسسية للشراكة بني القطاعني ترتاوح ما بني ترك أمر البنية األساسية إلدارة الدولة أو ترك أمرها كلية
(.)3

للقطاع اخلاص

وتتخذ أشكال الشراكة النماذج التالية:
 الشراكات التعاونية  :وتدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بني القطاعني العام واخلاص،حيث تتصف الشراكة بعالقات أفقية بني أطراف الشراكة ويتم اختاذ القرارات باإلمجاع ،ويشرتك مجيع الشركاء بأداء
املهام والواجبات ،و ال يوجد إشراف منفرد ألي طرف مبوجب القواعد اليت يفرضها العقد.
 الشراكات التعاقدية  :وتعىن برتتيبات توصيل اخلدمات مبوجب عقد بني طرفني ،وتكون العالقات بنيطريف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة متارس الرقابة على األطراف املسامهة يف الشراكة ،وهذه اجلهة ال
متارس أداء املهام ،بل تعتمد على األطراف األخرى يف ذلك ،وتكون قادرة على إهناء الشراكة أحيانا من جانب واحد
استنادا إىل معيار العقد الذي حيكم العالقة بني القطاعني العام واخلاص.

 1تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الرابط WWW .oecd .org/globalisation/oecd_arabe_web.LDF
تاريخ اإلطالع . 7076/1/61.
2
European PPP Expertise Centre, Review of the European PPP Market in 2016-2017
P :03 196
 3طهراوي دومة علي  :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف البىن التحتية للطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التبعية الطاقوية –دراسة
جتربة املغرب -جملة مناء لالقتصاد والتجارة -العدد الثاين -ديسمرب  7069ص.73 :
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ووفق هذا التصنيف يدخل نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص »  « PPPضمن الشراكات التعاونية،
بينما يأخذ الشراكات التعاقدية أشكاال أخرى عديدة ( )1كتأجري اخلدمة ،التدبري املفوض ،االمتياز ،االنتفاع ،نقل
امللكية وغريها.
و قد أبرزت التجارب واملمارسات الدولية أن جناح عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص رهني بتوافر
إطار قانوين يوضح املبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة الشراكة وحتديد نطاقها ،فضال عن توصيف األدوار واملسؤوليات بني
القطاعني ،مبا يؤدي إىل طمأنة القطاع اخلاص حبماية حقوقه واستثماراته ،يف ظل غياب قوانني خاصة تنظم عمليات
الشراكة اليت قد يرتتب عنها زيادة يف التكاليف واجلهد واملال الالزم بعد إبرام هذه الشراكة ،فضال عن ارتفاع احتماالت
نشوب املنازعات يف املستقبل بني أطراف هذه الشراكة ،واإلطار القانوين املعمول به و حتديد القضاء املختص.
و اإلطار القانوين للشراكة بني القطاعني العام واخلاص خيتلف من دولة إىل أخرى نظرا لتباين األعراف والقوانني
واألنظمة بني هذه الدول ،فهناك من الدول من تتوفر على إطار تشريعي( )2وقانون خاص بالشراكة بني القطاعني العام
واخلاص كاملغرب  ،وهناك من ال تتوفر على إطار قانوين رمسي ،ويف احلاالت اليت ال تتوفر فيها قوانني خمصصة للشراكة
بني القطاعني العام واخلاص ،يتم العمل وفق معايري وموجهات حتدد التزام الدولة أو إحدى أجهزهتا اجتاه مشاريع
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،أو وفقا لقوانني أخرى عامة كقوانني الصفقات العمومية و قوانني االستثمار و
املبادئ العامة للقانون.
وقد قام املغرب يف السنوات العشرين األخرية بتجديد اإلطار التشريعي واملؤسسايت ملواجهة التحديات الدولية
وإعادة هيكلة اقتصاده من خالل القيام مبجموعة من اإلصالحات القانونية و االقتصادية منها:
 التنصيص على حرية املبادرة اخلاصة وحق امللكية(.)3 املصادقة على قانون االستثمار اجلديد سنة  6778من أجل تشجيع املبادرة اخلاصة وإدخال القطاعاخلاص يف التنمية االقتصادية.
 إصدار قانون املنافسة وحرية األسعار وقانون امللكية الصناعية ،ومدونة اجلمارك ،وقانون الصفقاتالعمومية.
وكل هذا من أجل تشجيع القطاع اخلاص سواء األجنيب أو الوطين على االستثمار بالقطاعات املنتجة،
وجلب رؤوس األموال ،ومن جهة أخرى سعت الدولة إىل توفري البنيات التحتية املشجعة لالستثمار من خالل القيام

 1بن موفق زروق  :تفعيل إسرتاتيجية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كخيار لتحفيز التنويع االقتصادي على ضوء بعض التجارب
الدولية ،جملة البديل االقتصادي ،اجمللد اخلامس ،العدد األول  ،7063ص.676 :
 2كقانون رقم  31-67وقبله قانون التدبري املفوض رقم  83-08الذين سبق ذكرمها.
 3أحالم بوقديدة  :املرتكزات األساسية للتدخل االقتصادي لألشخاص املعنوية العامة ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،عدد مزدوج
 688-683ماي –غشت  7069ص.879 :
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مبجموعة من املشاريع املهيئة لظروف االستثمار كتوسيع املطارات الدولية ،وجتهيز شبكات الطرق السيارة واملناطق احلرة
التجارية والصناعية ،وتعزيز شبكة السكك احلديدية( ،)1والقطارات السريعة...
المطلب الثاني :التعريف القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
يف ظل غياب أو توحيد تعريف مفهوم لعقد الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص من طرف الفقهاء و املنظمات
الدولية و القانون الدويل ،حيث اختلف التعريف من فئة إىل أخرى حسب طبيعة النظام و القوانني السائدة يف الدولة،
و بالتايل انربى املشرع لتعريف هذا املفهوم (الفقرة األوىل) و قد أخذت هذه الشراكة أبعادا يف جمال التمويل و االدارة و
حتمل املخاطر (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى:مفهوم عقد الشراكة في القانون المغربي
بعد تعدد املفاهيم اليت تطرقت لتعريف عقود الشراكة بني القطاع العام و اخلاص  ،كان على املشرع املغريب أن جيد
حال هلذا املفهوم  ،و هكذا جاء املشرع املغريب من خالل قانون  31-67لسنة  7063بتعريف واضح و موسع،
حيث عرفت املادة األوىل عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بأنه "عقد حمدد املدة ،يعهد مبوجبه شخص عام إىل
شريك خاص مسؤولية القيام مبهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو اجلزئي والبناء ،أو إعادة التأهيل وصيانة
أو استغالل منشأة أو بنية حتتية أو تقدمي خدمات ضرورية لتوفري مرفق عمومي".
وعرفت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص تطورا يف أسلوب متويل التنمية اإلقتصادية بعد إعادة النظر يف دور الدولة
و مسؤولي اهتا ،وكيفية إدارة شؤون اخلدمات العامة ،واعتربت وسيلة تعاقدية مكنت من االستفادة من الكفاءات اإلدارية
والتقنية والقدرات التمويلية اليت يتوفر عليها القطاع اخلاص.
وقد ناقشت خمتلف األدبيات النظرية والتطبيقية مفهوم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وتعريفه من زوايا خمتلفة،
حيث بذلت جهودا على املستوي النظري والعملي لتحديد مفهوم الشراكة ،على الرغم من عدم وجوب تعريف
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص متفق عليه على نطاق واسع.
وهذا ميكن احلديث عن شكلني من أنواع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص باملغرب  ،األول يرجع إىل سنوات
 7001مع التدبري املفوض باملغرب و هو الذي تطبقه اجلماعات الرتابية يف غالب األحيان ،والثاين مع الشكل اجلديد
للتعاقد و الشراكة لسنة  7063مع قانون  31- 67ويعود السبب الرئيسي الذي أدى إىل اللجوء إىل الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص يف املغرب سواء يف شكلها القدمي أو احلديث هو املساعدة على إجناز واستغالل و القيام
بأشغال وخدمات عمومية لفائدة املرتفقني ،والسيما يف جمال تدبري وتوزيع املاء والتطهري والكهرباء ،الذي ظهرمع سنة
 ،6763مع الشركة املغربية للتوزيع »  « SMDاملكلفة بعمليات إنتاج وتوزيع املاء الشروب و اليت مشلت أربع مدن
مغربية ،وشركات أخرى إلجناز مشاريع أخرى هتم البنيات التحتية كالسكك احلديدية واملوانئ و السدود.
 1عبد الطيف ناصري :مقاربة نظرية ملفهوم االستثمار ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،عدد مزدوج  87-86يوليوز -أكتوبر
 7008ص.38
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و قد انتظر املغرب حىت بداية عقد الثمانينات مع حترير االقتصاد إلعادة االستقرار إىل اإلطار
املاكرو_اقتصادي ،لكي يعود املغرب ثانية إىل اعتماد التدبري اخلاص لبعض املصاحل العمومية يف أشكال متعددة  ،أمهها
التدبري املفوض ،وقد هم بصفة أساسية قطاع اخلدمات والطرق السيارة ،والنقل احلضري ،توزيع املاء والكهرباء والتطهري،
ومجع النفايات املنزلية و غريها.
الفقرة الثانية :أشكال الشراكة بين القطاعين و الخاص
تأخذ الشراكة بني االقطاعني العام و اخلاص أشكاال عدة  ،حيث يتم تصنيف عقود الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص من خالل جمموعة من املعايري املعتمدة يف التطبيق كنمط التنظيم ،اختاذ القرارات  ،نوع القطاع الشريك ،طبيعة
النشاط  ،و طبيعة العقد ،حيث يتخذ الدور الذي يقوم به كل من القطاع العام والقطاع اخلاص ضمن الشراكة،
فالرتتيبات املؤسسية للشراكة بني القطاعني ترتاوح ما بني ترك أمر البنية األساسية إلدارة الدولة أو ترك أمرها كلية
(.)1

للقطاع اخلاص

وتتخذ أشكال الشراكة النماذج التالية:
 الشراكات التعاونية  :وتدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بني القطاعني العام واخلاص،حيث تتصف الشراكة بعالقات أفقية بني أطراف الشراكة ويتم اختاذ القرارات باإلمجاع ،ويشرتك مجيع الشركاء بأداء
املهام والواجبات ،و ال يوجد إشراف منفرد ألي طرف مبوجب القواعد اليت يفرضها العقد.
 الشراكات التعاقدية  :وتعىن برتتيبات توصيل اخلدمات مبوجب عقد بني طرفني ،وتكون العالقات بنيطريف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة متارس الرقابة على األطراف املسامهة يف الشراكة ،وهذه اجلهة ال
متارس أداء املهام ،بل تعتمد على األطراف األخرى يف ذلك ،وتكون قادرة على إهناء الشراكة أحيانا من جانب واحد
استنادا إىل معيار العقد الذي حيكم العالقة بني القطاعني العام واخلاص.
ووفق هذا التصنيف يدخل نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص »  « PPPضمن الشراكات التعاونية،
بينما يأخذ الشراكات التعاقدية أشكاال أخرى عديدة ( )2كتأجري اخلدمة ،التدبري املفوض ،االمتياز ،االنتفاع ،نقل
امللكية وغريها.
و تتميز عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بأهنا شراكة طويلة األمد هتدف إىل تقدمي خدمات عامة ،وإنشاء
البىن التحتية عن طريق االستفادة من الكفاءة اإلدارية واملالية والبشرية والتمويلية للقطاع اخلاص ،وتتميز هذه الشراكة
بأهنا ليست شراكة برأس املال وشراكة باألرباح ،بل هي أيضا شراكة باملخاطر ،حبيث أن القطاع اخلاص جزءا من خماطر

 1طهراوي دومة علي  :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف البىن التحتية للطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التبعية الطاقوية –دراسة
جتربة املغرب -جملة مناء لالقتصاد والتجارة -العدد الثاين -ديسمرب  7069ص.73 :
 2بن موفق زروق  :تفعيل إسرتاتيجية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كخيار لتحفيز التنويع االقتصادي على ضوء بعض التجارب
الدولية ،جملة البديل االقتصادي ،اجمللد اخلامس ،العدد األول  ،7063ص.676 :
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املشروع وحيتفظ( )1بأخرى وهذا ما مييز الشراكة عن اخلوصصة والعقود اإلدارية ،فاخلوصصة تنطوي على حتويل خماطر
املشروع من أرباح وخسارة إىل القطاع اخلاص ،بينما تكتفي الدولة بدور التنظيم والرقابة ،أما عقود اإلدارة فتقضي
باحتفاظ الدولة باملخاطر كلها ،ألن دور القطاع اخلاص يقتصر تأمني اخلدمة مبقابل أرباح.
كما جاء يف هذه الدباجة أيضا أن تطوير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،ميكن حتت مسؤولية الدولة،
من تعزيز:
وفرة اخلدمات والبنيات التحتية االقتصادية واالجتماعية واإلدارية ذات اجلودة وبأقل تكلفة . تويل الشريك اخلاص تقدمي اخلدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد مببدأي املساواة بني املرتفقنيواستمرارية املرفق.
 تقاسم املخاطر املرتبطة هبا ما بني القطاعني العام واخلاص. تنمية مناذج جديدة حلكامة املرافق العمومية داخل اإلدارات العمومية على أساس الفعالية.إلزامية املراقبة والتدقيق يف عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام اإلعداد واإلسناد والتنفيذ.وخبالف املتربع املغريب فقد ذهب املشرع الفرنسي إىل اعتبار عقود الشراكة من العقود اإلدارية مما يتيح
خضوعها للمبادئ العامة هلذه الطائفة من الشروط اليت تتميز بتغليب املنفعة العامة على املصلحة اخلاصة ،ومتنع العديد
من االمتيازات يف سبيل حتقيق هذه الغاية ،احلرص يف الوقت ذاته على إقامة نوع من التوازن بني أهداف كال
القطاعني.2
ويف ظل عدم حتديد املشرع املغريب للطبعة القانونية لعقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كان لزاما تكييفه
عن طريق االجتهادات القضائية من خالل املنازعات بني أطراف هذا العقد( ،)3والتكييف القضائي هلذا النوع من
العقود فيما خيص الطبيعة القانونية له هو الكفيل لتحديد درجة ملرونة اليت ستواجه املستثمر الشريك مع املمثل القانوين
للشريك اآلخر من القطاع العام خالل مرحلة التفاوض وأيضا خالل إبرام العقد وتنفيذه ومنازعاته.

 1عن موفق زروق  :تفعيل اسرتاتيجية الشراكة بني القطاع العام واخلاص ،كخيار لتحفيز التوزيع االقتصادي على ضوء بعض التجارب
الدولية ،جملة البديل االقتصادي ،اجمللد اخلامس العدد األول 7063 :ص.678 :
 2السالكة أمشري  :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص باملغرب ،رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام ،كلية احلقوق بسال ،السنة
اجلامعية  7067-7066ص.79 :
 3عبد الرمحان الشرقاوي  :تكييف عقد الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص "حنو إطار قانوين لتنظيم عقود الشراكة بني اقطاعني
العام واخلاص ،ندوة علمية دولية نظمها فريق البحث يف حتديث القانون والعدالة يومي  60و  66فرباير  ،7067دار أيب رقراق للطباعة
النشر ،طبعة  7063ص.38 :
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باإلضافة إىل ذلك فإن التكييف القضائي هو الذي سيحدد القانون الواجب التطبيق أثناء املنازعة أو أثناء
تعديل بنود العقد ،وكذلك حتديد احملكمة املختصة ،إال أن تعدد أساليب وأمناط الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
تثري العديد من الصعوبات خصوصا املركبة منها كالتعاقد( )1من الباطن على سبيل املثال ال احلصر.
يعد مفهوم الشراكة بني القطاعنب العام واخلاص من املفاهيم اليت يصعب حتديدها وال يوجد تعريف موحد له على
الصعيد الوطين والدويل باستثناء بعض احملاوالت اليت انربت لتعريف مفهومه ،لذا سوف نقاربه من خالل جمموعة من
التعاريف اليت استعملتها املنظمات الدولية كتعريف صندوق النقد الدويل ،وتعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و
اللجنة األوروبية.
هذا فيما خيص اجلانب املفاهيمي و القانوين  ،فماذا عن املربرات اليت جعلت الدولة تلجأ إىل هذا النوع من الشراكة و
التعاقد؟ و ما هي اآلثار اليت تنتج عن هذه الشراكات؟
المبحث الثاني :مبررات اللجوء إلى عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص و آثاره
تعد شراكة القطاعني العام واخلاص آلية تساعد على زيادة استثمارات القطاع اخلاص يف كافة جماالت األنشطة
االقتصادية والتجارية واالجتماعية ،من خالل الوفاء بتوفري احتياجات اجملتمع من السلع واخلدمات مبقابل ،وميكن
حصر مربرات اللجوء إىل أسلوب الشراكة بني هذين القطاعني اهلامني إىل مربرات اقتصادية و اجتماعية و مالية و
غريها (املطلب األول) كما أن هذه الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص قد ختلف نتائج منها اإلجيابية و منها السلبية
(املطلب الثاين).
المطلب األول :مبررات اعتماد الدولة على عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
من املربرات اليت اعتمدهتا أغلب التوجهات يف هذا االطار منها ما يتعلق بالقطاع العام الشريك كالدولة و مكوناهتا
(الفقرة األوىل) و منها ما يتعلق بالقطاع الشريك سواء كان خاصا أو عاما (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :المبررات االقتصادية و المالية للدولة.
مع تزايد احلاجيات العامة للمواطنني مل تبق الدولة و مكوناهتا قادرة لوحدها جماهبة هذه احلاجيات املتزايدة يوما عن
يوم يف ظل تقلص املوارد االقتصادية و املالية هلذه األخرية ،و هكذا ميكن تعداد املربرات التالية:
 - 6عجز الدولة عن حتمل أعباء تقدمي اخلدمات والبىن التحتية لوحدها ،وتقلص موارد التمويل العمومي
لربامج التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وزيادة الضغط االجتماعي على الدولة من أجل الزيادة يف حتسني اخلدمات
العمومية.
 -7عدم قدرة الدولة لوحدها على حتقيق التنمية املستدامة و اليت تسعى كل الدول من أجل حتقيق هذه
الغاية إشراك مجيع املكونات لإلسهام و املشاركة يف برامج التنمية.

 1أنظر املادة  67من قانون  31-67اليت حددت شروط التعاقد من الباطن.
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 -8حمدودة املوارد املالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد اجملاالت واملشاريع اليت يتطلب
تنفيذها وجود وتوافر هذه املوارد.
 -3حماولة تقليص اإلنفاق العمومي وختفيف الضغط على امليزانية العامة للدولة.
 -8االستفادة من الكفاءات اليت يتوفر عليها القطاع اخلاص ،وكذا اإلمكانيات املادية والبشرية اليت يتوفر
عليها هذا األخري.
 -1استقطاب االستثمارات ورؤوس األموال اليت ميكن ضخها يف القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية اليت ميكن
أن متتص البطالة وتوفري فرص الشغل.
هذا فيما خيص املربرات اليت اعتمدهتا الدولة للجوء إىل التعاقد يف إطار التعاون و الشراكة ،فماذا عن الشريك
املقابل؟
الفقرة الثانية :مبررات الشريك الخاص
بعدما فتحت الدولة اجملال للقطاع اخلاص لكي يساهم بقدراته املالية و املادية يف النهوض ببعض اخلدمات
االجتماعية و االقتصادية ،مل يتوان يف إبداء الرغبة يف التعاون و الشراكة جنبا إىل جنب مع القطاع العام و املسامهة يف
التنمية االقتصادية و االجتماعية مقابل نسبة من األرباح و املنافع حتت مراقبة الدولة.
و قد كان لتطوير عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حتت مسؤولية الدولة أن تبىن الطرفان حتقيق الغايات التالية
من منافع و خماطر و منها:
 -6توفري خدمات وبنيات حتتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة ؛
 -7تويل الشريك اخلاص تقدمي اخلدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد مببدأي املساواة بني املرتفقني واستمرارية
املرفق؛
 -8تقاسم املخاطر املرتبطة هبا ما بني القطاعني العام واخلاص؛
 -3تنمية مناذج جديدة حلكامة املرافق العمومية داخل اإلدارات العمومية على أساس الفعالية؛
 -8وكذا إلزامية املراقبة والتدقيق يف عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام اإلعداد واإلسناد والتنفيذ.
عالوة على ذلك ،وتطبيقا ملبدأ الشفافية واحلق يف الولوج إىل املعلومة ،فإنه أصبح من الواجب نشر أهم البيانات
املتعلقة بعقود الشراكة ،و قد يتطلب ذلك تكثيف اللجوء إىل عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص و القيام
بتقييم قبلي للمشاريع املعنية وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إىل هذا الشكل من التعاون ،و
كذلك من حيث التناسب بني التكلفة والربح ،واختيار الشريك اخلاص استنادا إىل مبادئ الشفافية واملنافسة ومعايري
االنتقاء هبدف اختيار العرض األكثر فائدة من الناحية االقتصادية.
كما كان جمال تطوير اللجوء إىل عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص املساعدة على بروز جمموعات ذات
مرجعية وطنية يف هذا اجملال ،وتشجيع نشاط الشركات الصغرى واملتوسطة من خالل التعاقد من الباطن.
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المبحث الثاني :خصائص عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و آثاره
تعترب الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص حديثة العهد ،و تتميز خبصائص شىت سواء من حيث طبيعتها القانونية أو
من حيث مدهتا (الفقرة األوىل) و قد يرتتب عن هذه الطبيعة آثارة منها االجيابية و منها السلبية( الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :خصائص الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
لقد كانت طبيعة عقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص من الناحية القانونية مثار جدال و اختالف بني الفقهاء
كما سبقت االشارة إىل ذلك ،حيث مل يتفقوا على تكييف واحد لعقود الشراكة بل اختلفوا يف ذلك ،فالبعض اعتربها
عقود إدارية و البعض اعتربها عقود خاصة يف حني يذهب البعض إىل تكييفها بأهنا عقود ذات طبيعة خاصة ،و لكل
جهة من هذه اجلهات مربراهتا و براهينها.
كما تتميز عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بأهنا شراكة طويلة األمد هتدف إىل تقدمي خدمات عامة ،وإنشاء
البىن التحتية عن طريق االستفادة من الكفاءة اإلدارية واملالية والبشرية والتمويلية للقطاع اخلاص ،وتتميز هذه الشراكة
بأهنا ليست شراكة برأس املال وشراكة باألرباح ،بل هي أيضا شراكة باملخاطر ،حبيث أن القطاع اخلاص جزءا من خماطر
املشروع وحيتفظ( )1بأخرى ،وهذا ما مييز الشراكة عن اخلوصصة والعقود اإلدارية فاخلوصصة تنطوي على حتويل خماطر
املشروع من أرباح وخسارة إىل القطاع اخلاص ،بينما تكتفي الدولة بدور التنظيم والرقابة ،أما عقود اإلدارة فتقضي
باحتفاظ الدولة باملخاطر كلها ،ألن دور القطاع اخلاص يقتصر على تقدمي اخلدمات لقاء مقابل مادي يتم االتفاق
عليه بني الطرفني.
و بالرجوع إىل مقتضيات قانون  31-67لسنة  7063املتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،ميكن
استنتاج بعض اخلصائص املتعلقة بعقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص و منها:
 -6طول مدة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ارتباطا بطبيعة اخلدمات والتسهيالت املمنوحة حيثنصت املادة  68من قانون  31-67على أنه" :حتدد مدة عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مع األخذ بعني
االعتبار حسب احلالة خصوصا ،استخماد االستثمارات اليت سيتم إجنازها و كيفيات التمويل املعتمدة وطبيعة اخلدمات
املقدمة وترتاوح هذه املدة ما بني  8سنوات و  80سنة وميكن متديدها بصفة استثنائية إىل  80سنة وذلك حسب
الطبيعة املعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية واالقتصادية واحملاسبتية واملالية.
 -7ارتباط العقد بني شخص من أشخاص القانون العام وشخص على األقل من أشخاص القانون اخلاصبعقد ذو طبيعة إدارية.

 1عن موفق زروق  :تفعيل اسرتاتيجية الشراكة بني القطاع العام واخلاص ،كخيار لتحفيز التوزيع االقتصادي على ضوء بعض التجارب
الدولية ،جملة البديل االقتصادي ،اجمللد اخلامس العدد األول 7063 :ص.678 :
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 -8تقاسم أطراف عقد الشراكة للمهام واملخاطر واملنافع على أساس املناصفة سواء كانت األخطاء ناجتةعن حادث فجائي أو قوة قاهرة ( )1وذلك تكريسا لشراكة ال خاسر فيها.
 -3تقدمي خدمات عمومية حسب مواصفات اقتصادية من لدن القطاع اخلاص. -8إمجالية ومشولية املهام موضوع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. -1قيام الشريك مبهمة شاملة ،تتضمن التصميم والتمويل الكلي واجلزئي واإلجناز أو إعادة توظيف وصيانةأو استغالل منشأة أو بنية حتتية ،وهذا ما أكدته املادة األوىل( )2من قانون .31-67
()3

 -9-تأدية الشريك العام املقابل املايل بطرق خاصة واليت نصت عليها املادة

 68من قانون 31-67

وهي حتديد شروط وكيفيات دفع أجرة اخلدمات للشريك اخلاص خالل مدة العقد.
 -3انتقال ملكية أصول املشروع موضوع التمويل ،االستثمار والتدبري والتشغيل واالستغالل والصيانة عندهناية مدة العقد إىل الشريك العام.
 -7تعددية الشراكة وتباين األساليب بني القطاعني العام واخلاص.وخبالف املتربع املغريب فقد ذهب املشرع الفرنسي إىل اعتبار عقود الشراكة من العقود اإلدارية مما يتيح خضوعها
للمبادئ العامة هلذه الطائفة من الشروط اليت تتميز بتغليب املنفعة العامة على املصلحة اخلاصة ،ومتنع العديد من
االمتيازات يف سبيل حتقيق هذه الغاية ،احلرص يف الوقت ذاته على إقامة نوع من التوازن بني أهداف كال القطاعني.4

 1نصت املادة  61من قانون  31-67على أنه" :حيدد عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص الشروط اليت يتم وفقها تقاسم املخاطر
بني الشخص العام والشريك اخلاص ،مبا يف ذلك تلك النامجة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة ،مع احرتام توازن العقد املذكور وفقا ملا هو
منصوص عليه يف املادة  69بعده".

 2نصت املادة األوىل من قانون  31-67على أن ":عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص عقد حمدد املدة ،يعهد مبوجبه شخص عام
إىل شريك خاص مسؤولية القيام مبهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو اجلزئي والبناء ،أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغالل
منشأة أو بنية حتتية أو تقدمي خدمات ضرورية لتوفري مرفق عمومي.
يقصد باملصطلحات التالية يف مدلول هذا القانون :
الشخص العام  :الدولة واملؤسسات العمومية التابعة للدولة واملقاوالت العمومية.
الشريك اخلاص  :شخص معنوي خاضع للقانون اخلاص ،مبا يف ذلك الشخص املعنوي الذي ميتلك شخص عام رأمساله كليا أو جزئيا.
3

نصت املادة األوىل من قانون  31-67على أن ":عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص عقد حمدد املدة ،يعهد مبوجبه شخص عام

إىل شريك خاص مسؤولية القيام مبهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو اجلزئي والبناء ،أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغالل
منشأة أو بنية حتتية أو تقدمي خدمات ضرورية لتوفري مرفق عمومي.
يقصد باملصطلحات التالية يف مدلول هذا القانون :
الشخص العام  :الدولة واملؤسسات العمومية التابعة للدولة واملقاوالت العمومية.
الشريك اخلاص  :شخص معنوي خاضع للقانون اخلاص ،مبا يف ذلك الشخص املعنوي الذي ميتلك شخص عام رأمساله كليا أو جزئيا.
 4السالكة أمشري  :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص باملغرب ،رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام ،كلية احلقوق بسال ،السنة
اجلامعية  7067-7066ص.79 :
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ويف ظل عدم حتديد املشرع املغريب للطبعة القانونية لعقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كان لزاما تكييفه
عن طريق االجتهادات القضائية من خالل املنازعات بني أطراف هذا العقد( ،)1والتكييف القضائي هلذا النوع من
العقود فيما خيص الطبيعة القانونية له هو الكفيل لتحديد درجة ملرونة اليت ستواجه املستثمر الشريك مع املمثل القانوين
للشريك اآلخر من القطاع العام خالل مرحلة التفاوض وأيضا خالل إبرام العقد وتنفيذه ومنازعاته.
باإلضافة إىل ذلك فإن التكييف القضائي هو الذي سيحدد القانون الواجب التطبيق أثناء املنازعة أو أثناء
تعديل بنود العقد ،وكذلك حتديد احملكمة املختصة ،إال أن تعدد أساليب وأمناط الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
تثري العديد من الصعوبات خصوصا املركبة منها كالتعاقد( )2من الباطن على سبيل املثال ال احلصر.
الفقرة الثانية:آثار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لقد اعتربت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وسيلة لتعزيز األساليب احلديثة للتدبري عرب إدماج القطاع
اخلاص يف تدبري املرافق العامة أو تفويتها إليه ،وقد فرضت هذه االسرتاتيجية نفسها يف الدول اليت عادة ما كانت تدبر
فيها املرافق العمومية ذات الطابع االقتصادي عرب أسلوب الوصاية أو من خالل مقاوالت عمومية.
فالقطاع اخلاص أثبت جدرانه بالنظر إىل األهداف الرحبية اليت يروم هذا القطاع حتقيقها ،حبيث يفرض عليه
ذلك ضرورة التحسني ا ملستمر آلليات اشتغاله وتكيفها مع كل ما يستجد من جهة املتطلبات اخلارجية املرتبطة بالزبون
املرتفق واحتياجاته ،أو من جهة املتطلبات الداخلية املتعلقة بالتطور التكنولوجي واملعريف الذي يزخر به هذا القطاع.
و بعد إبرام عقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص قد يرتتب عن ذلك آثار تتعلق باحلقوق و
االلتزامات اليت ختص الطرفني  ،فالشخص العام يتمتع بسلطة واسعة يف مواجهة الشريك اخلاص املتعاقد ،كما يتمتع
هذا األخري بدوره حبقوق هامة و ترتتب عنه بعض االلتزامات ال بد أن يويف هبا اجتاه الطرف اآلخر.
فاملتعاقد من القطاع العام يتمتع بسلطات واسعة و امتيازات هامة يف عقود الشراكة تتمثل فيما يلي:
 -6سلطة الرقابة و االشراف :حيث يتمتع الشخص العام بسلطة املراقبة و االشراف على تنفيذ عقد
الشراكة ،و هي سلطة مفرتضة و لو مل يقع التنصيص عليها يف عقد الشراكة؛ و تستهدف التحقق من
مدى تنفيذ الشريك اخلاص اللتزاماته التعاقدية و مدى احرتامه السيما الهداف حسن األداء و اجلودة
املرتبطة باخلدمات  ،و كذلك الشروط املتعلقة بلجوء الشريك اخلاص للتعاقد من الباطن بواسطة
مقاوالت لتنفيذ العقد.

 1عبد الرمحان الشرقاوي  :تكييف عقد الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص "حنو إطار قانوين لتنظيم عقود الشراكة بني اقطاعني
العام واخلاص ،ندوة علمية دولية نظمها فريق البحث يف حتديث القانون والعدالة يومي  60و  66فرباير  ،7067دار أيب رقراق للطباعة
النشر ،طبعة  7063ص.38 :
 2أنظر املادة  67من قانون  31-67اليت حددت شروط التعاقد من الباطن.
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و ميكن للشخص العام االستعانة بأي خبري من اختياره ،و هلذه الغاية يضع الشريك اخلاص كل
املعلومات و الوثائق الضرورية حتت تصرف الشخص العام ملراقبة تنفيذ عقد الشراكة بني القطاعني العام
و اخلاص.
و يطلع الشريك اخلاص بصفة منتظمة شريكه العام على تقدم تنفيذ العقد عرب تقرير يوجهه سنويا إىل
الشخص العام؛ و قد سكت املشرع من خالل قانون  31-67عن املراقبة املالية للدولة اليت ختضع هلا
عقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص( ،)1غري أن هذا ال مينع من ممارسة هذه الرقابة بالنظر إىل ما
ينص عليه قانون  17-00املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة و هيئات أخرى( )2كما
()3

ختض هذه العقود لرقابة اجمللس األعلى للحسابات

على املستوى الوطين و للمجالس اجلهوية

للحسابات على املستوى اجلماعات الرتابية.
كما ميلك الشخص العام أيضا سلطة توقيع اجلزاءات على الشريك اخلاص الذي خيل بالتزاماته التعاقدية
 ،السيما اليت تتعلق باحرتام أهداف حسن األداء و تتمثل هذه اجلزاءات جزاءات مالية و أخرى غري
مالية تتجلى يف سلطة احللول حمل الشريك اخلاص و قد يؤدي إىل فسخ عقد الشراكة يف بعض
احلاالت.
و ميكن أيضا للشخص العام بناء على طلب من املؤسسات املمولة للمشروع أن يقوم بإجراءات احللول
حمل الشريك اخلاص يف حالة االخالل بالتزاماته اليت من شأهنا املس مببدأ استمرارية املرفق العام جتاه هذه
املؤسسات بصفة قانونية.
كما أنه من اآلثار السلبية اليت قد تؤثر على عقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص هي فسخ
العقد من خالل االسباب اليت تؤدي إىل فسخه يف أحوال معينة كحالة القوة القاهرة و اختالل توازن
العقد ،و كذلك ألسباب تقتضيها املصلحة العامة  ،أو الرتاضي  ،أو اخلطأ اجلسيم يرتكبه الشريك
اخلاص.
كما يرتب عقد الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص آثارا بالنسبة للشريك اخلاص ،كمقابل حلقوقه اليت
جتعله يستمر يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،و بالتايل استمرار املرفق العام يف أداء خدماته ،كما يتحمل
الشريك اخلاص بعض االلتزامات و الواجبات اجتاه الشخص العام.
 1جناة خلدون ،العمل االداري  ،الطبعة األوىل 7068 ،ص607-606 :
 2املادة األوىل من القانون رقم  17-00املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة و هيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهري
الشريف رقم  6.08.678صادر يف  61من رمضان  66 ( 6373نوفمرب )7008صادر باجلريدة الرمسية عدد  8690بتاريخ 63
ديسمرب 7008.
 3حسب الفصل  91من ظهري  68يونيو  7007املتعلق باحملاكم املالية .
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و من حقوق الشريك اخلاص  ،احلق يف احلصول على املقابل املايل ،و احلق يف إعادة التوازن املايل
للعقد ،و احلق يف احلصول على بعض االمتيازات  ،و تقاسم املخاطر النامجة عن حادث فجائي أو
القوة القاهرة مع احرتام توازن العقد.
كما يلتزم الشريك اخلاص بضمان سري املرفق العمومي بانتظام و اطراد ،و التعهد بتقدمي اخلدمات
للمرتفقني وفق ما مت التعاقد بشأنه يف بنود العقد.
خاتمة:
لقد مرت عقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص بعدة مراحل عرب تطور مضطرد حبسب احلاجيات اليت
توفرها الدولة ،و قد عرفت عدة أشكال من التعاقد و بصيغ معينة ،إىل أن استقر الوضع على الصيغة احلالية باملغرب و
اليت أصدر املشرع يف أمرها قانونا رقم  31-67املتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص.
وكان اهلدف من هذا القانون هو إشراك القطاع اخلاص يف االقتصاد و اخلدمات االجتماعية و االستفادة من القدرات
االبتكارية هلذا القطاع ،و متويالته لألوراش الكربى املهيكلة للدولة.
و هلذا كان لتطوير الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص إىل هذا احلد تعزيز و توفري خدمات و بنيات حتتية اقتصادية و
اجتماعية و إدارية ذات جودة و بأقل تكلفة مع محاية الشريك عرب تقاسم املخاطر و الظروف الصعبة كاليت عاشها
العامل مع اجتياح وباء كورونا كوفيد  67و اليت تركت و سوف ترتك خملفات سواء على الشريك العام أو اخلاص.
قائمة المراجع:
باللغة العربية:
 -6مسري أمني  :اإلقتصاد السياسي للتنمية يف القرنني العشرين والواحد والعشرين ،دار الفارايب ،الطبعة األوىل ،
7007
 -7عبد اجمليد حنيلي  :املرفق العام باملغرب بني التدبري العمومي اجلديد  ،وأفق الشراكة :عام -خاص  ،رسالة لنيل
دبلوم املاسرت يف القانون العام ،كلية احلقوق ،سطات ،جامعة احلسن األول . 7066-7060 ،
 -8أمحد بوعشيق  :عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،آلية فعالة لتمويل التنمية باملغرب ،منشورات اجمللة
املغربية لإلدارة احمللية والتنمية عدد  76-70يناير/أبريل  7060ص.33 :
 -1عادل حممود الرشيد :إدارة الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص  ،املنظمة العربية اإلدارية ،القاهرة ،7009 ،
ص673:
 أحالم بوقديدة  :املرتكزات األساسية للتدخل االقتصادي لألشخاص املعنوية العامة ،اجمللة املغربية لإلدارة احملليةوالتنمية ،عدد مزدوج  688-683ماي –غشت  7069ص.879 :
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 -68عبد الطيف ناصري :مقاربة نظرية ملفهوم االستثمار ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،عدد مزدوج 87-86
يوليوز -أكتوبر  7008ص.38
 -63بن موفق زروق  :تفعيل إسرتاتيجية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كخيار لتحفيز التنويع االقتصادي على
ضوء بعض التجارب الدولية ،جملة البديل االقتصادي ،اجمللد اخلامس ،العدد األول  ،7063ص.676 :
 -61السالكة أمشري  :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص باملغرب ،رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام ،كلية
احلقوق بسال ،السنة اجلامعية  7067-7066ص.79 :
 -69عبد الرمحان الشرقاوي  :تكييف عقد الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص "حنو إطار قانوين لتنظيم عقود
الشراكة بني اقطاعني العام واخلاص ،ندوة علمية دولية نظمها فريق البحث يف حتديث القانون والعدالة يومي  60و
 66فرباير  ،7067دار أيب رقراق للطباعة النشر ،طبعة  7063ص.38 :
 -63حممد عبد اجمليد امساعيل  ،القانون العام االقتصادي و العقد االداري الدويل اجلديد ،بريوت  7060 ،ص:
699
 -67فيصل الفديع الشريف ،مبادرات التمويل اخلاص  ،حبث منشور على املوقع اإللكرتوين التايل :برنادين إيكيتويب
وآخرون  :االستثمار العام والشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،سلسلة قضايا اقتصادية ،العدد  ،30صندوق النقد
الدويل 7009 ،ص03 :
 -70طهراوي دومة علي  :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف البىن التحتية للطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق
التبعية الطاقوية –دراسة جتربة املغرب -جملة مناء لالقتصاد والتجارة -العدد الثاين -ديسمرب  7069ص.73 :
القوانين و التقارير:
 -6الظهري الشريف رقم  6.01.68صادر يف  68من حمرم  63( 6379فرباير  )7001بتنفيذ القانون
رقم  83.08املتعلق بالتدبري املفوض للمرافق العامة صادر باجلريدة الرمسية عدد  8303بتاريخ
7001/08/61
 -7الظهري الشريف رقم  6.63.677صادر يف فاتح ربيع األول  73( 6381ديسمرب  )7063بتنفيذ
القانون رقم  31.67املتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص صادر باجلريدة الرمسية عدد 1873
بتاريخ  77يناير .7068
 -8قانون رقم  31 -67املتعلق بالشراكة بني القطاعني العام و اخلاص و قانون التدبري املفوض رقم 83-08
 -3الظهري الشريف رقم  6.01.68صادر يف  68من حمرم  63( 6379فرباير  )7001بتنفيذ القانون
رقم  83.08املتعلق بالتدبري املفوض للمرافق العامة صادر باجلريدة الرمسية عدد  8303بتاريخ
7001/08/61
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

56

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

 -8الظهري الشريف رقم  6.63.677صادر يف فاتح ربيع األول  73( 6381ديسمرب  )7063بتنفيذ
القانون رقم  31.67املتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص صادر باجلريدة الرمسية عدد 1873
بتاريخ  77يناير .7068
 -1القانون رقم  17-00املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة و هيئات أخرى الصادر بتنفيذه
الظهري الشريف رقم  6.08.678صادر يف  61من رمضان  66 ( 6373نوفمرب )7008صادر باجلريدة
الرمسية عدد  8690بتاريخ  63ديسمرب 7008
 -9تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية UNIDO
 -6بالغة االجنبية:
1- E.R.YESCOMBE,2007, p 5
)United Nations Industrial Develoment Organization (UNIDO

1

2-

– Guidlines for infrastucture Development through Build- Operate
3(19696)https///open.

Project

)(BOT

Transfer

Unido.org/api/documents.
 -8املواقع االلكرتونية:
WWW .oecd .org/globalisation/oecd_arabe_web.LDF -3
7076/1/61.
5- European PPP Expertise Centre, Review of the European PPP
Market in 2016-2017 P :03 196
www.falcharif .com/page id -1
-9
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الضمانات التأديبة للموظف العام
"دراسة تحليلية لقانون الخدمة المدنية رقم  18لسنة "6182
Disciplinary guarantees for public servants
""An Analytical Study of Civil Service Law No 36 of 7061
الرائد دكتور
إياد سليمان عبداهلل البرديني
دكتوراه في القانون العام -معهد البحوث والدرسات العربية
وزارة الداخلية -دولة فلسطين
الملخص:
إن املوظف مرآة الدولة ،فإذا صلح صلحت الدولة وإذا فسد فسددت هدي األخدرى ،وهدو أيضداه رأسدها املفكدر
وساعدها املنفذ ،وإذا كان املوظف اجملد يكافأ على جده واجتهاده بالرتقيات وغري ذلدك مدن احلدوافز املاديدة وغدري املاديدة
فإنه من الضروري باملقابل أن يعاقب املوظدف املهمدل علدى إمهالده بالعقوبدة املناسدبة وهلدذا يعتدرب التأديدب الضدمانة الفعالدة
الحرتام املوظف لواجباته الوظيفية.
وإذا كانت سلطة التأديب ضرورية لسيادة النظام داخل املرافق ،فإهنا يف غايدة اخلطدورة إذا أسديء اسدتخدامها،
هلذا فإن املوظف أحوج ما يكون للضمانات اليت متكنه من الددفاع عدن نفسده وإظهدار براءتده ،ألن الظلدم لدو مت عدن غدري
قصد فهو أشد ما يفت عضد املوظفني ويبث اليأس فس نفوسهم.
كلمات مفتاحية :املخالفة التأديبية ،األركان ،التحقيق ،التظلم.
Abstract:
The employee is the mirror of the state. Therefore, discipline is the
effective guarantee of the employee's respect for his job duties
.And if the disciplinary authority is necessary for the rule of order
within the facilities, it is extremely dangerous if it is misused, so the
employee needs the guarantees that enable him to defend himself and show
his innocence, because if injustice is done unintentionally, it is the most
severe thing that destroys the employees and spreads despair. their souls.
Key words: disciplinary violation, staff, investigation, grievance.
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المقـدم ــة:
إن الوظيفة العامة حتظى بأمهية بالغة الرتباطها املباشر بسري املرافق العامة بانتظام واطراد وما تؤديه مدن خدمدة
عامة جلميع أفراد اجملتمع ،وهلذا حترص الدول على تضمني تشريعاهتا مدا حيمدي الوظيفدة العامدة مدن كدال إخدالل بواجباهتدا
ومن كل عبث أو احنراف ميس أعماهلدا ،ونتيجدة الزديداد وظدائف الدولدة ازداد عددد موظفيهدا باعتبدارهم احملدرك الدذي مدن
خاللدده ميكددن للمرفددق العددام حتقيددق أهدافدده بكفدداءة وفاعليددة ،غددري أن ذلددك ال مينددع هددؤالء املددوظفني مددن ارتكدداب أخطدداء
وخمالفات أثناء قيامهم بوظيفتهم ،لذلك ال بد من أعمال مبدأ الضمان بشكل متسق ومتوازن مع مبدأ الفاعلية ،إذ أن
اإلخالل مببدأي الفاعلية وال ضمان يؤدي إىل نتائج سلبية خطرية سديما وأن النظدام التدأدييب نظدام نسديب فمدا يصدلح لبلدد
قد ال يصلح ألخر ،والذي يصلح خالل مدة قد ال يصلح خالل فرتة زمنية أخرى ،ونظراه ملا تتمتع به السلطة املختصدة
بالتأديب من سلطة تقديرية واسعة ،متكنها من توقيع اجلزاء على املوظف العام املنسوب إليه اخلطأ التأدييب ،والذي ميتدد
أثره إىل حرمان املوظف من مزايا وظيفية عديدة فقد كدان مدن الضدروري أن تكفدل للموظدف ضدمانات يف مواجهدة تلدك
السلطات ،فإنه جيب أن ال يفهم من أن السلطة التأديبية على اهنا سلطة تعسفية بل على العكس من ذلك فهي مقيدة
يف مراحل وإج راءات محاية حلقوق املوظفني العموميني وملنع اإلدارة من التعسف يف استعمال سدلطتها التأديبيدة ،فشدرعية
اجلزاء التأدييب باتفاقه مع ما يوجبه القانون من إجراءات واجبة اإلتباع حيال تأديب املوظف العام شرط أساسي لصدحة
القدرار أو اخلكددم التددأدييب باعتبددار إن تلددك اإلجدراءات تشددكل ضددمانات مقددررة ملصددلحة املوظددف العددام اخلاضددع للتأديددب
يتعني على السلطة املختصة بالتأديب احرتامها.
أوالا :أهميــة الدراســة :بددالنظر لكددون املوظددف العددام هددو العنصددر البشددري مددن السددلطة العامددة للدولددة فهددو ،عقلهددا
املخطط ويدها اليت تنفذ مشاريعها العامة ،فإن استقامته تدنعكس علدى مسعدة هدذه السدلطة ،أمدا إذا احندرف هدذا املوظدف
فإن مصلحة السلطة العامة تقومي هذا االحنراف ،ولعل النظام التأدييب من أكثر األنظمة القانونية فعاليدة يف ردع املخطدئ
وزجددر كددل مددن تسددول لدده نفسدده االقتددداء بدداملخطئ ،كمددا ترجددع أمهيددة هددذه الدراسددة إىل ان التحقيددق التددأدييب أداة قانونيددة
للوصول إىل احلقيقة وهو احملور الرئيسي الذي يدور حوله هذه الدراسة وإجراءاته هي مادته وضمانات هذا التحقيق هي
جوهره.
ثانيا :أهداف الدراســة :هتدف الدراسة إىل توضيح مسؤولية املوظف العام ومدى التزامة بواجباته الوظيفية ،كما
هتدف إىل التعرف على امهية الضمانات التأديبية يف مجيع مراحلها وأثرها على املوظف العام اخلاضع هلا ومدى كفايتها.
ثالثا :مشكلة الدراسـة :يثري البحث يف موضوع الدراسة عدة اشكاليات وتساؤالت ،فإذا كانت مواجهة املوظف
باملخالفات املنسوبة إليه ،وحقه يف الدفاع ،وحيادية جهة التحقيق والتصرف يف التحقيق من الضمانات اهلامة اليت
ينبغي أن تسبق وتعاصر التحقيق التأدييب ،فإن التساؤل يدور حول مفهوم التحقيق وأساس املواجهة ،واملقصود حبق
الدفاع ومتطلباته ،ومضمون احليدة ،كما يثور التساؤل حول ضوابط اجلزاء التأدييب ،ودور السلطة التقديرية يف تكييف
األفعال ،وامكانية الطعن بالقرار التأدييب واجلهة املختصة بنظر هذا الطعن؟
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رابعا :خطة الدراسة :ضمانات تأديب الموظف العام:
المبحث األول :الماهية القانونية للمخالفة التأديبية وأركانها:
املطلب األول:املفهوم القانوين للمخالفة التأديبية.
املطلب الثاين :األركان القانونية للمخالفة التأديبية.
المبحث الثاني :الضمانات السابقة لتوقيع العقوبة التأديبية:
املطلب األول :ضمانات التحقيق:
املطلب الثاين :حق املواحهة:
املطلب الثالث :حق الدفاع:
المبحث الثالث :الضمانات المتزامنة لتوقيع العقوبة التأديبية.
املطلب األول :حيادة السلطة التأديبية.
املطلب الثاين :تسبيب القرار التأدييب.
المبحث الرابع :الضمانات الالحقة لتوقيع العقوبة التأديبية.
املطلب األول :التظلم اإلداري.
املطلب الثاين :التظلم القضائي.
وأختتمت هذه الدراسة ،بخاتمة وما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.
المبحث األول
الماهية القانونية للمخالفة التأديبية وأركانها
وملا كنا بصدد دراسة املاهية القانونية للمخالفة التأديبية وأركاهنا -سنتناول املفهوم القانوين للمخالفة التأديبية
يف مطلب أول ،على أن نتصدى بشيئ من التفصيل ألركان املخالفة التأديبية يف املطلب الثاين ،وذلك على النحو
اآليت:
المطلب األول
المفهوم القانوني للمخالفة التأديبية
مل يقم املشرع املصري يف قانون اخلدمة املدنية امللغي أو القانون احلايل رقم  36لسنة  7061بتعريف
املخالفة التأديبية بصورة حمددة وقاطعة ،لذلك اجته بعض الفقهاء إىل حماولة وضع تعريف للمخالفة التأديبية فبعض
الفقه ذهب إىل تعريف املخالفة التأديبية بأهنا " كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه العامل وجيايف واجبات منصبه" ،يف
حني ذهب البعض األخر بوصف املخالفة التأديبية بأهنا " كل تصرف يصدر من العامل أثناء الوظيفة أو خارجه يؤثر
فيها بصورة قد حتول دون قيام املرفق بنشاطه على الوجه األكمل ،وذلك مىت ارتكب هذا التصرف عن إرادة آمثة"،
ويأكد على تلك احلقيقة رأى آخر من الفقه بالقول أن املخالفة التأديبية هي "إخالل بواجبات الوظيفة إجيابا أو سلبا
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وال يقصد بواجبات الوظيفة الواجبات املنصوص عليها يف التشريعات املختلفة اإلدارية وغري اإلدارية فقط بل يقصد هبا
أيضا الواجبات اليت يقتضيها حسن انتظام واطراد العمل يف املرافق العامة ولو مل ينص عليها"(.)1
واستكمااله للصورة جند بأن القضاء قد اجته إىل األخذ برأي الفقهاء حيث عرفت احملكمة اإلدارية العليا
املخالفة التأديبية بقوهلا " إن املخالفة التأديبية ليست فقط إخالل العامل بواجبات وظيفته إجيابا أو سلبا وما تقتضيه
هذه الوجبات من احرتام الرؤساء وطاعتهم ،بل كذلك تنهض املخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي
على إخالل بكرامة الوظيفة أو ال يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا" (.)2
وعلى ضوء ما سبق يتضح أن املقصود باملخالفة التأديبية هو كل إخالل بالواجبات الوظيفية سواء ظهر ذلك
يف القيام بعمل من األعمال احملظورة على املوظف أو االمتناع عن القيام بعمل جيب أن يقوم به خمالفاه بذلك القانون
ومقتضيات الوظيفة.
أما من ناحية حصر املخالفات فاملشرع املصري مل حيصر تلك املخالفات وحيدد هلا العقوبات املناسبة وكل ما
مت ذكره هو احملظورات اليت حيظر على املوظف ارتكاهبا وإال عرض نفسه إىل عقوبات تأديبية ،ويرجع السبب يف ذلك
أن األصل يف املخالفة التأديبية وفقاه للرأي السائد فقهاه ال ختضع لقاعدة ال جرمية إال بنص ،ألن املخالفة التأديبية خالفاه
للجرائم اجلنائية غري حمددة على سبيل احلصر ،ويرجع ذلك يف املقام األول إىل تعذر حصر الواجبات الوظيفية سلفاه اليت
إذا خالفها املوظف عد مرتكباه جرميية تأديبية (خمالفة تأديبية) ،خاصة وحنن قد رأينا على سبيل املثال أن التزام املوظف
بطاعة الرؤساء مستقل عن االلتزام بطاعة القانون(.)3
ومن المعطيات السـابقة ،يسـمح لنـا بـالقول أن املقدرر يف نطداق املخالفدات التأديبيدة بأهندا وإن مل تتشدابه مدع
اجلدرائم اجلنائيددة يف أهنددا قددد وردت علددى سددبيل احلصددر إال أهنددا بوصددفها نظامداه للتددأثيم والتجددرمي يتعلددق بالسددلوك اإلنسدداين،
فإهنددا جيددب أن تثبددت يقينداه يف حددق املددتهم حددىت يتسددىن توقيددع العقدداب املناسددب علددى مددن ارتكبهدا ،فددإذا تطددرق الشددك إىل
أدلتهدا تعدني عددم االعتدداد هبدذه األدلددة وتطبيدق املبددأ األصدويل أن الشدك يفسدر ملصددلحة املدتهم ،وعليده فدال جيدوز أن يددتم
نسددبة املخالفددة إىل املددتهم علددى مظنددة ت دوافر املصددلحة لديدده مددن السددلوك املددؤمث ،بددل جيددب ثبددوت وقددوع فعددل أو امتندداع مندده
ٍ
بشكل يثبت أهنا خمالفة تأديبية واضحة

( )1د.سليمان حممد الطماوي ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثالدث ،قضداء التأديدب (دراسدة مقارندة) دار الفكدر العدريب ،القداهرة  ،6778ص
 .783املستشار ،ممدوح طناوي ،املوسوعة التأديبية اجلرائم والدعاوي واألدلة التأديبية ،املكتب اجلامعي احلدديث ،7007 ،ص.878
د .عبد الغين بسيوين ،القانون اإلداري ،منشأة املعارف اإلسكندرية  ، 6776ص .888
()2القضية رقم  733لسنة  68القضائية ،املكتب الفين  -جمموعة املبادئ القانونية ،السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة  6797إىل
آخر سبتمرب سنة  ،)6798ص .38
( )3د.أنس جعفر ،د .أشرف أنس جعفر ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،7067 ،ص .877
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المطلب الثاني
األركان القانونية للمخالفة التأديبية
اختلف الفقهاء يف حتديد أركان املخالفة التأديبية بصورة عامة وهلم يف ذلك مذاهب كثرية فكان لكل فقيه
رأيه اخلاص ،ولكن الراجح أن أركان املخالفة التأديبية مها:
 أوالا :الركن المعنوي :هو اإلرادة اآلمثة للموظف الذي يرتكب الفعل أو الرتك الذي يشكل إخالاله بواجبات
الوظيفة ومقتضياهتا ،وال يكفي للمساءلة التأديبية أن يرتكب املوظف ما يعترب منه خمالفة لواجب وظيفي ،وإمنا
جيب أن يتوافر عنصر نفسي واع يتجه إىل ارتكاب الفعل أو االمتناع وهذا العنصر هو اإلرادة اآلمثة أو الركن
املعنوي ،فاملخالفة التأديبية تقوم على فكرة خطأ املوظف ،ويلزم أن يصدر هذا اخلطأ عن إرادة آمثة فال يكفي
وقوع الفعل أو االمتناع " الركن املادي" ،بل جيب أن يكون ذلك الفعل أو االمتناع نتيجة إلرادة آمثة ،فلكي
يسأل املوظف جيب أن يكون مدركاه وقادراه على معرفة معىن اجلزاء ولديه اإلرادة احلره اليت متكنه من االمتناع أو
اإلقدام على الفعل املكون للمخالفة.
وبالتايل نستطيع القول إذا انعدمت إرادة املوظدف وهدو يرتكدب الفعدل اخلداطئ فدال مسدؤلية ،ومدن مث ال يسدأل
املوظف يف حال( املرض -القوة القاهرة -اإلكراه املادي أو األديب -احلادث الفجائي -فقدد االدراك والتمييدز -ارتكداب
املخالفة تنفيذا ألمر الرئيس الذي جيب طاعته) ،وال خيفى على ذي بصرية أن خطأ املوظف يف فهم القانون أو الواقع ال
يعترب عذراه مانعاه من املسؤلية التأديبية ،ألن املفروض أن املوظف جيب أن يعمل على التطبيق السليم للقانون طاملا كانت
النصوص واضحة.
 ثأنيا :الركن المادي :وهو عبارة عن سلوك حمدد يصدر عن املوظف سواء كان هذا السلوك إجيابياه أو سلبياه ،فإذا
اقتصر سلوك املوظف على جمرد التفكري يف املخالفة فال يعد خمالفة تأديبية طاملا مل خيرج إىل حيز التنفيذ ،إذاه
ليتحقق الركن املادي يف املخالفة التأديبية جيب أن يكون هناك تصرف إجيايب أو سليب يرتكبه املوظف إخالال
بواجبات الوظيفة من الناحية الفعلية والواقعية ،حبيث يكون هناك تصرف حمدد وثابت ارتكبه املوظف ،فال يكفي
لتوفر هذا الركن جمرد االشاعات واألقاويل أو بناؤه على جمرد الشك ،وإمنا ال بد من قيام املوظف بتصرف أو
نشاط معني فيه إخالل بواجب وظيفي.
باإلضافة إىل أن خيرج السلوك والتصرف الذي ارتكبه املوظف إىل حيز الواقع ،فاألعمال التحضريية اليت
تتمثل يف إعداد وسائل تنفيذ املخالفة التأديبية وكذلك األفكار اليت تراود املوظف لإلقدام على ارتكاب املخالفة ،كلها
تعد أمور ال يعترب أي منها يف حد ذاته خمالفة تأديبية ما دامت مل خترج إىل حيز الوجود وبقيت حبيسة النفس ،مما
يتضح أن الفعل أو التصرف الذي يرتكبه املوظف إخالال بواجبه الوظيفي جيب ان يكون حمدداه ،فاألوصاف العامة

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

62

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

والنعوت املرسلة كسوء السرية الذاتية أو اخلروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ال ميكن اعتبارها ركناه مادياه للمخالفة

التأديبية(.)1

خالصة القول :إن اإلرادة اآلمثة للموظف الذي يراد تأديبة ال تعين أكثر من أنه قد ارتكب الفعل أو االمتناع عن
واجب دون عذر شرعي ،سواء كان حسن النيه أو سيئها ،وبالتايل فإن الركن املادي وحده ال يكفي لقيام املخالفة
التأديبية.
المبحث الثاني :الضمانات السابقة لتوقيع العقوبة التأديبية
تُعد الضمانات التاديبية مبا حتتلها من حيز هام يف إطار التشريعات العقابية واليت غايتها حتقيق العدالة بكافة
اشكاهلا للموظف العام من احتمالية عسف اإلدارة حال إحالته للتأديب ،باعتبار هذا األخري يف فحواه نظام عقايب
ميثل اعتداءه على حق أو انتقاص من حرية ،لذلك ال بد وأن حياط املوظف العام بضمانات إجرائية حتد من سلطة
اإلدارة التعسفية أو احنرافها يف استعمال سلطتها التقديرية قبل توقيع العقوبة ،خاصة وأن الضمانات السابقة لتوقيع
العقوبة التأديبية هي وسيلة استبانة احلقيقة ووجه احلق فيما ينسب إىل املوظف من اهتام ،وهلذا سوف نقسم هذا
املبحث إىل ثالثة مطالب ،وذلك على النهج اآليت:
المطلب األول :ضمانات التحقيق
التحقيق اإلداري ليس غاية يف حد ذاته ،بل هو وسيلة هتدف اإلدارة من ورائها إىل استضهار احلقيقة حىت
ميكن التصرف مع املوظف احملال للتحقيق إما حبفظ أوراق التحقيق أو االستمرار بالتحقيق يف املخالفة املنسوبة له حىت
هنايتها ،لذلك يعد التحقيق اإلداري مهم استلزمة املشرع املصري قبل فرض أي عقوبة انضباطية على املوظف املخالف.
وهذا ما حذا ببعض الفقه بتعريف التحقيق بأنه إجراء شكلي يتخذ بعد وقوع املخالفة ،بقصد الكشف عن
فاعلها أو التثبت من صحة إسنادها إىل فاعل معني ،فاهلدف منه الوصول إىل احلقيقة وإماطة اللثام عنها ،فالتحقيق
بصفة عامة يعين الفحص والبحث والتقصي املوضوعي واحملايد والنزيه الستبانة وجه احلقيقة واستجالئها فيما يتعلق
بصحة حدوث وقائع حمددة ونسبتها إىل أشخاص حمددين ،وذلك لوجه احلقيقة والصدق والعدالة ،وهذا ما أكدتة
احملكمة اإلدارية العليا بقوهلا " ..أن التحقيق مبعناه االصطالحي الفين يفرتض أن يكون مثة استجواب أسئلة حمددة
موجه ة إىل العامل نسبة اهتام حمدده ويف عبارات صرحية وبطريقة متكنه من إبداء دفاعه والرد على ما وجه إليه من
اهتامات ويكون من شأهنا إحاطته علماه بكل جوانب املخالفة املنسوبة إليه ومن مث ال يكون التحقيق مستكماله األركان
مجيعاه من حيث حمله وغايته إال إذا تناول الواقعة حمل االهتام بالتمحيص وال بد وأن حيدد عناصرها بوضوح ويقني من
حيث األفعال والزمان واملكان واألشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصراه أو أكثر من هذه

( )1د.شريف يوسف خاطر ،الوظيفة العامة ،دار الفكر والقانون ،7066 ،ص.688
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العناصر على حنو جتهل معه الواقعة وجوداه وعدماه ونسبتها إىل املتهم كان حتقيقاه معيباه ويكون قرار اجلزاء املستند إليه
معيباه كذلك)1( "..
وبناء على ما سبق بتضح أن التحقيق ال يعدو أن يكون جمرد إجار متهيدي إال أنه جيب عدم إحالة ملوظف
إليه ،إذا مل يكن االهتام جدياه يقوم على احتماالت قوية ترجح ارتكابة للمخالفة التأديبية املنسوبة إليه( ،)2وذلك ملا
قد يتضمنه التحقيق من إساءة لسمعة املوظف ومكانته ،إذاه فالقاعدة العامة أن هناك ضمانات أساسية يتعني توافرها
يف التحقيق حىت يستكمل الضمانات األساسية وحيقق النتيجة اليت استهدفها القانون أمهها:
 أوالا :إعالن املوظف كتابة :حيال املوظف إىل التحقيق فيما نسب إليه من خمالفات ،وذلك مبوافقة أحد رؤسائه
اإلداريني ممن ال يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام ،ويتعني قبل البدء يف التحقيق مع املوظف إعالنه كتابة على حنو
يتحقق به علمه بقرار اإلحالة للتحقيق من خالل أمر استدعاء يشتمل على البيانات اآلتية ( امسة رباعياه ،الرقم
القومي ،اسم الوظيفة اليت يشغلها ،موضوع املخالفة املنسوبة إليه ،السلطة اليت قررت إحالته إىل التحقيق وتاريخ
القرار)  ،هذا باالضافة إىل وجوب حتديد موعد بدء التحقيق ومكانه ،على أال تتجاوز الفرتة الزمنية لبدء التحقيق
عشرة أيام من تاريخ تسلم قرار اإلحالة إىل التحقيق ،ويف حال امتنع املوظف احملال إىل التحقيق عن احلضور رغم
إعالنه يتم إعادة إعالنه خالل ثالثة أيام عمل باملوعد اجلديد ،فإذا ختلف عن احلضور تسري جهة التحقيق يف
استكمال التحقيق ،وينطبق ذات احلكم يف حالة رفض املوظف تسلم أمر االستدعاء ويتأشر على أمر االستدعاء
بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق(.)3
 ثاني ا :سلطات التحقيق :يلزم العتبار إجراءات التحقيق سليمة وصحيحة أن يعهد بإجرائه لسلطة أناطها القانون
بذلك ،والقاعدة أن تباشر السلطات الرئاسية التحقيق مع املوظفني باعتبار أن ذلك مما يدخل يف اختصاصها
األصيل ،إذ التأديب يف ذاته ما هو إال امتداد للسلطة الرئاسية ،وتباشر السلطة الرئاسية التحقيق بأحد أسلوبني:
أ -أن تقوم السلطة الرئاسية بنفسها عن طريق تكليف أحد الرؤساء املباشرين للموظف املتهم بالتحقيق
معه ،ويكون التصرف يف التحقيق مرتوكاه للرئيس اإلداري املختص.
ب -أن تقوم بالتحقيق إدارة متخصصة ملحقة باجلهة الرئاسية ،وهي إدارة الشؤن القانونية أو إدارة
التحقيقات حبسب التسمية املستعملة ،ويكون التصرف يف التحقيق مرتوكاه للرئيس اإلداري املختص.
 ثالثا :التحقيق كتابة :ألزم املشرع املصري يف القانون رقم  36لسنة  7061من خالل املادة ( )87أن يكون
التحقيق مع املوظف احملال إىل التحقيق كتابة ،ويثبت يف حمضر مرقم بأرقام مسلسلة ،يُذكر به تاريخ وساعة ومقر
()1الطعنان رقما  7739لسنة  89ق ،لسنة  83القضائية ،جلسة  77من إبريل سنة  ،6778جملس الدولة  -املكتدب الفدين  -جمموعدة
املبادئ القانونية ،السنة األربعون ،ص .6139
( )2د.ماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،6778 ،ص.886
( )3انظر املادة (  )688الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  36لسنة .7061
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فتح احملضر ،واسم احملقق ،وقرار اإلحالة ،والسلطة اليت أصدرته ،واسم املوظف احملال إىل التحقيق وسنه وحمل إقامته
واإلدارة التابع هلا ووظيفته ومستواها الوظيفي ،وملخص الواقعة حمل التحقيق ،وأقوال شهود اإلثبات والنفي ،وما مت
االطالع عليه من مستندات ،وإثبات ساعة وتاريخ غلق احملضر ،وتُذيل كل صفحة من صفحات احملضر بتوقيع

احملقق ومن أدىل بأقواله هبذه الصفحة( ،)1وعلى الرغم مما سبق ذكره إال أن القانون أجاز بالنسبة جلزائي اإلنذار
واخلصم من األجرة ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة ،على أن يثبت مضمونة يف القرار الصادر
يتوقيع اجلزاء.
المطلب الثاني:حق المواجهة
من أهم حقوق املوظف املتهم يف التحقيق املواجهة ،بل تعد من الضمانات اجلوهرية اليت حرص املشرع
املصري على مراعاهتا يف التحقيق اإلداري ،وذلك بإيقاف املوظف على حقيقة التهمة املسندة إليه ،وإحاطته علماه
مبختلف األدلة اليت تشري إىل ارتكابه املخالفة حىت يستطيع أن يديل بأوجه دفاعه ،وعلى ذلك أن املواجهة تنطوي على
عدة عناصر:
 أوالا :إعالم املوظف املخالفة املنسوبة إليه :يقصد بإعالن املوظف بالتهمة املنسوبة إليه ،حق املوظف املتهم مبخالفة
تأديبية بأن يعلم باملخالفة له ،ويعد هذا احلق من اإلجراءات اجلوهرية اليت توجب معطم التشريعات أن يكون
خبطاب موصى عليه مع علم الوصول ،للتأكيد من هذه اإلجراءات ويعد اإلعالن من اإلجراءات اليت يرتتب عليها
على إغفاهلا وجود عيب شكلي يؤدي إىل البطالن(.)2
فإعالن املوظف املخالفة املنسوبة إليه يعد إجراء جوهري ،ميعىن أنه ال جيوز توقيع جزاء على املوظف إال بعد
ال تحقيق معه كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه ،األمر الذي يفهم منه أن املوظف جيب أن يكون على علم تام مبا هو
منسوب إليه قبل أن يوقع عليه جزاء تأدييب ،وإال كان القرار الصادر هبذا اجلزاء باطاله ،فإعالن املوظف بالوقائع املسندة
إليه تعترب إذن أمر أمراه أساسياه وإلزامياه حىت يف حالة عدم وجود نص يقضي بذلك ،ومن مث جيب على كافة السلطات
الرئاسية املختصة بتأديب العاملني االلتزام هبذا املبدأ وذلك بضرورة إخطار املوظفني التابعني هلم واملتهمني بوقائع معينة،
هبذه الوقائع وأدلة ثبوهتا قبل توقيع أي جزاء عليهم بل وأيا كان هذا اجلزاء ،وإال كان القرار الصاد يف هذا الشأن
باطال(.)3
( )1تدنص املددادة (  )83علددى أن " ال جيددوز توقيددع أي جدزاء علددى املوظددف إال بعدد التحقيددق معدده كتابددة ،ومسدداع أقوالدده وحتقيددق دفاعدده ،ويكددون
القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسبباه" للمزيد أنظر :قانون اخلدمة املدنية  36لسنة .7061
( )2د.ممدوح طنطاوي ،الدعوى التأديبية ،منشأة املعارف ،الطبعة الثانية ،7008 ،ص .378
( )3د.عبد الفتاح حسن ،التأديب يف الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية .القاهرة ،6713 .ص .730
وهددذا اإللتدزام مددا أقددره جملددس الدولددة الفرنسددي كمبدددأ عددام للقددانون صدراحة يف حكمدده الشددهري يف قضددية ( أرامددو جاسددتون(Aramu - Gastonبقوله" أنه من املبادئ العامدة للقدانون واملطبقدة إلزاميداه حدىت يف حالدة عددم وجدود ندص يقضدي بدذلك أنده ال ميكدن احلكدم بأيدة
عقوبة حكماه صحيحاه دون إخطار احملكوم عليه ،بالشكوى املقدمة ضده ،وأن يتسىن له أن يبدي دفاعه بطريقة منتجة وفعالة"
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 ثانيا :حق اإلطالع على ملف التحقيق :جيب توفري ضمانة إطالع املوظف احملال إىل التحقيق على كافة
أوراق التحقيق وتقدمي ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه ،وهذا ما أكدتة املادة ( )681من الالئحة التنفيذية
لقانون اخلدمة املدنية  36لسنة  ،7061فاألصل إطالع املوظف على ملف الدعوى التأديبية وما حيتوي عليه من
األوراق احدى الضمانات اجلوهرية املقررة للموظف املتهم إذ اليكفي جمرد إعالنه بالتهمة املنسوبة إليه وإحاطته هبا
علماه ،وإمنا جيب متكينه من إبداء دفاعه بصورة كافيه وهو ما ال يأيت إال بتمكينه من اإلطالع على ملف الدعوى
التأديبية.
ينال مما تقدم حق املوظف اإلطالع على ملف الدعوى التأديبية مبا يشتمل عليه من حتقيقات ومستندات
ووثائق متعلقة بالتهم املنسوبة إليه ،إذ جيب إحاطة املوظف صاحب الشأن علماه هبذا امللف ،بإعتبار أن ذلك يعد من
الضمانات األساسية يف اجملال التأدييب.
المطلب الثالث :حق الدفاع
املتهم برئ حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة ،تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وهذا مأكده
املشرع يف املادة ( )71من دستور  ،7063وهبذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط احملاكمة القانونية،
وأكده مرة أخرى يف املادة ( )87من قانون اخلدمة املدنية  36لسنة  7061حني نص على أنه " ال جيوز توقيع أي
جزاء على املوظف إال بعد التحقيق معه كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه" ،وهلذا يعترب حق الدفاع الركيزة اجلوهرية
للمحاكمة املنصفة؛ فهو لصيق الصلة باحلق يف افرتاض الرباءة ،وهو حق ال ينفصل عن احلق يف املساواة الذي تأيت
املساواة يف األسلحة بني االهتام والدفاع من تطبيقاته ،وهلذا فإن احرتام حق الدفاع يعترب ضمانة أساسية للعدالة ،بل ال
يتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع ،واحرتام هذا احلق يتطلب توفري عدد من الضمانات وإقرارها ألمهيتها.
 أوالا :اإلحاطة بالتهمة وأدلتها :الدفاع ال يكون فعااله ما مل يكن للمتهم حق أن يعلم بكل ما يتعلق به يف
الدعوى ،وبدون هذه املعرفة يضحى حق الدفاع مشوباه بالغموض وفاقد الفاعلية ،فال جيوز أن جتمع األدلة أو
تفحص أو تناقش يف غيبة من الدفاع ،وتتطلب فاعلية هذا الضمان كفالة وقت معقول حىت يتسىن للمتهم أن
حيضر دفاعه عن بصر وبصرية ،وقد أكد قانون اخلدمة املدنية هذا احلق(.)1
"que des principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte, quune
sanction ne peut à ce titre être prononcée légalement sans que l'intéressé ait été mis
en mesure de présenter utilement sa défense ; qu'il doit, par suite, au préalable,
recevoir connaissance, sinon du texte même du rapport établi ou de la plainte
déposée contre lui, du moins de l'essentiel des griefs qui y sont contenus, de manière
à être en état de formuler à ce sujet toutes observations qu'il juge nécessaires, soit
voir- "devant la commission elle-même, soit devant le délégué de celle-ci
octobre 1945, Aramu. Rec., P. 213.71C.E.,Ass.,
( )1د.أمحد فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الشروق ،الطبعة الثانية ،7000 ،ص987
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إذاه يشرتط قانون اخلدمة املدنية متكني املوظف املتهم من اإلطالع على التحقيقات اليت أجريت ،وكل ما
يتعلق هبا ،أو ضم أوراق أو تقارير واستيفاء أي إجراء يكون موصاله للحقيقة ،كما أنه ال يعترب من اجملاوزة حلق الدفاع
أن ينكر املتهم املخالفات وينسبها إىل غريه ،ما دام ذلك مل يكن بسوء نيه( ،)1ولكن إذا ثبت ان هناك عذراه قهرياه مينع

املوظف املتهم من مباشرة حقه يف الدفاع عن نفسه ،كإصابته مثال مبرض عقلي فإنه يتعني يف هذه احلالة وقف الدعوى
حىت يشفى أو يعود إىل رشده ،أما يف حال تقاعس املوظف املتهم عن إبداء دفاعه رغم متكينه من ذلك ،فإنه قد
يفوت على نفسه هذا احلق ومن مث ميكن مساءلته تأديبياه دون حاجة إىل هذا الدفاع ،إذ ال ميكن إجباره على إبدائه.
 ثاني ا :حق االستعانة مبحام :يعترب حق املوظف يف االستعانة مبحام من الضمانات األساسية لتحقيق الدفاع عن
نفسه ،وبرز أمهية االستعانة مبحام يف كونه يتمتع خبربة ودراية بالقانون وأصول اإلجراءات التأديبية والقضائية مبا
يؤمن الوصول إىل احلقيقة ،كما أن من شأن وجود حمام جعل املوظف املتهم يف مأمن من سوء استخدام السلطة
التحقيقة اختصاصها لصاحلها ،بل أثبت الواقع العملي أن استعانة املتهم مبحام لسماعدته فيما جيري من حتقيقات
متثل ضرورة ملمارسة حق الدفاع على الوجه األمثل ،حيث إن املتهم قد ال يتمكن يف غالب األحيان من القيام
مبهمة الدفاع عن نفسه ألسباب تعود إىل تكوينه الشخصي أو تأهيله العلمي أو ما يعانيه من خوف وتوتر من
جراء مثوله أمام حمقق يصوب إليه االهتام ،هذا باإلضافة أن استعانة املتهم مبحام حتقق غاية أخرى هي الكشف
عن وجه احلقيقة حيث يلقي املذنب احلقيقي عقابة ومينع أن يعيث فساداه يف احلياة اإلدارية ،األمر الذي تتحقق
معه مصلحة املرفق والصاحل العام بصفة عامة.
 ثالث ا :حق االستشهاد بشهود :ويقصد هنا أقوال يديل هبا غري اخلصوم مبا أدركوه حبواسهم أو استقوه من غريهم
بأمساعهم أو ابصارهم متعلقاه بالواقعة أو ظروف ارتكاهبا ،أو إسنادها إىل املتهم أو براءته منها ،ويكفي يف الشهادة

إن مل توصل إىل احلقيقة كلها أن تؤدي إىل استنتاجها استنتاجاه مقبواله( ،)2وعلى ذلك جيب متكني املوظف املتهم
من مناقشة شهود اإلثبات ومساع من يريد شهادهتم من شهود النفي وغري ذلك من مقتضيات الدفاع ،مع مالحظة
أن اغفال ا حملقق مساع أقوال شهود ،رأى يف تقديره عدم جدوى سؤاهلم ،أو االكتفاء مبا سبق أن أدلوا به أمام حمقق
آخر ال ميكن أن يكون سبباه للبطالن.
المبحث الثالث :الضمانات المتزامنة لتوقيع العقوبة التأديبية
إن الضمانات املتزامنة على توقيع لتوقيع العقوبة التأديبية ال تقل امهية عن الضمانات السابقة لتوقيع العقوبة
التأديبية ملا هلا من أثر كبري على سري إجراءات التحقيق ،خاصة ما يتعلق بتوافر احليدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق
ومتكني املوظف من اختاذ كل مايلزم لتحقيق دفاعه ،باإلضافة إىل ضمانة التسبيب بصورة واضحة العناصر األساسية
اليت قام عليها اجلزاء التأدييب ،وبيان الظروف واملالبسات اليت احاطت بارتكاب املخالفة وكان هلا دور يف تقدير هذا
( )1املادة ( )683الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  36لسنة .7061
( )2د.حممد رفعت عبدالوهاب ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،دار اجلامعة اجلديدة ،7067 ،ص .800
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اجلزاء ،يف إطار احلديث عن الضمانات املتزامنة لتوقيع العقوبة التأديبية نرى أنه من األوفق أن نتناول حيادية السلطة
التأديبية يف مطلب أول ،ومن مث نتبعه باحلديث تسبيب القرار التأدييب يف مطلب ثاين ،وذلك على النحو اآليت:
المطلب األول :حيادة السلطة التأديبية
من أهم املبادئ األساسية يف التحقيق حياد السلطة املكلفة بالتحقيق ،إذ تعترب احليادية املطلقة يف التحقيق
واحدة من أهم الضمانات التأديبية يف جمال التحقيق أثناء توقيع اجلزاء التأدييب على املوظف ،واملقصود حبيادية احملققني
يف التأديب ،استقالهلم وعدم تبعيتهم للرؤساء يف اجلهاز اإلداري وهو ما حيقق معىن الفصل بني سلطيت التحقيق
واحلكم ،ومن مث يتعني أال يكون احملقق متحاماله على املوظف املتهم ،وكذلك ال يكون الرئيس اإلداري الذي وجه
االهتام هو نفسه الذي يتوىل التحقيق ،وهذا ما سوف نتناوله من خالل العناصر اآلتية:
 أوالا :احليادية يف التحقيق :ميتاز مبدأ احليادية يف التحقيق بطبيعة شخصية احملقق ،وتتمثل بضرورة جترد احملقق من
ميوله الشخصية أثناء مباشرة التحقيق اإلداري ،فيتحلل من مجيع مظاهر التحيز وامليل واهلوى ،حيث ينبغي على
من يقوم بالتحقيق أن يتجنب القيام بأي عمل من شأنه التأثري على إرادة املتهم ،كأن يدفعه إىل قول كالم ال
يرغب يف قوله أو يتدخل بأي شكل من األشكال يف إجاباته.
ألن ما حلياد احملقق التأدييب من أمهية بالغة يف سري العملية التأديبية انطالقاه من أن التحقيق يعكس كافة
مالبسات الواقعة املنسوبة إىل احملال ،مفنداه لألدلة القائمة ضده وشهادة الشهود وأوجه دفاعه وعليه يبين جملس التأديب
قراره ،ومن مث يكون من مقتضيات حيدة احملقق عدم تدخله للتأثري على جمريات التحقيق عن طريق صياغة األسئلة على
حنو معني يوحي للمتهم باألقوال اليت يديل هبا ،وذلك عن طريق إدخال اإلجابة ايل ينشدها احملقق يف صيغة السؤال
الذي يوجه إليه ،فال يكون أمام املتهم مفر من التسليم مبا ورد فيه ولو مل تتجه إرادته األصلية إىل اإلدالء بتلك
األقوال(.)1
كما حيظر على احملقق استخدام اإلكراه يف التحقيق ضد املوظف ،مما يؤدي إىل التأثري على إرداته ودفعه إىل
االعرتاف بارتكاب التهمة املوجهة إليه ،ويدخل يف هذا اإلطار هتديده بالوقف عن العمل أو إهناء خدماته أو التحايل
عليه بأي وسيلة من وسائل التحايل واخلداع مما يدفعه إىل اإلعرتاف ،كما حيظر على احملقق إعطاء أو تقدمي الوعود
للمتهم أثناء التحقيق ،مثل الوعد بتخفيف العقوبة أو إعفائه من املسؤولية يف حال إعرتافه بالتهمة املنسوبة إليه ،خاصة
وأن القاعدة العامة اليت تنظم التحقيق عند توجيه األسئلة إىل املتهم هي أن تكون له احلرية الكاملة عن إجابته على
األسئلة ،حبيث تكون إرادته الفعلية وبدون تأثري من أي أطرارف أخرى ،وأن يكون قد قصد بإرادته أن يديل مبا ذكر
من إجابات وال يكون ما ذكره من أقوال قد جاء نتيجة تأثري على إراداته السليمة بأي شكل من األشكال(.)2

( )1د.هيثم حليم غازي ،جمالس التأديب ورقابة احملكمة اإلدارية العليا ،دار الفكر اجلامعي ،7068 ،ص .783
( )2د .حممد نصر حممد ،املسؤولية التأديبية للموظف العام بني الشريعة والقانون ،مكتبة القانون واإلقتصاد ،7068 ،ص .683
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هذا باإلضافة لضمان مبدأ احليادية والنزاهة أثناء التحقيق جيب تفعيل مبدأ الرد والتنحي فعند وجود سبب من
أسباب الرد والتنحي ألعضاء اجمللس التأدييب أو بعض أعضائه جيب االستجابة لطلب الرد باعتباره سبباه من أسباب
احليادية والنزاهة يف التحقيق ،فضمان احليد ملن يشرتك يف عضوية جمالس التأديب وحق الرد ،هو حق املوظف املتهم
باالعرتاض على اشرتاك أحد األشخاص املعينني يف جملس التأديب حملاكمته ألسباب حمددة تتعلق باحليدة والنزاهة
وكفالة حق التنحي بطلب أحد أعضاء جملس التأديب تنحية عن االشرتاك بعضوية اجمللس الذي ينظر يف املخالفة
ألسباب يستشعر معها باحلرج من نظر التحقيق ألي سبب ،حىت ينأى حبياديته عن منظة الشك والريبة.
ينبني على ما سبق تنيجة مفادها :إن جتاهل ضمانة احليادية يف التحقيق يؤدي بالضرورة إىل عدم تطبيق
باقي الضمانات التأديبية ،فما دام الشخص املختص بالتحقيق غري حمايد فإن قراراته لن تكون عادلة حىت لو توفرت
باقي الضمانات التأديبية اليت وفرها القانون للشخص احملال للتأديب اإلداري.
 ثاني ا :الفصل بني سلطة التحقيق وسلطة اإلهتام يتطلب احلياد إبعاد سلطة التحقيق عن املواقف والتأثريات اليت قد
تؤثر عليها وتعرضها خلطر التحكم فيها أو التناقض يف اإلختصاص ،فاحلياد يف التحقيق ضمانة هامة للفصل بني
السلطة اليت تقوم بالتحقيق "سلطة التحقيق" والسلطة اليت توقع اجلزاء "سلطة اإلهتام" ،فكل من سبق له القيام
بالتحقيق وإبداء رأيه فيه مينع عليه االشرتاك يف نظر الدعوى واحلكم فيها ،فالرئيس اإلداري عند ممارسته لسلطة
التحقيق واالهتام تكون لديه فكرة مسبقة عن الواقعة ،فعند توقيعه للجزاء أثناء ممارسة سلطة االهتام سيتمسك برأيه
أثناء نظره للواقعة يف التحقيق ،ولن تكون لديه فكرة جديدة عن الواقعة ،حيث إن الفصل بني سلطة التحقيق
واالهتام مؤشر على ضمان حيادية جهة التحقيق ،وكذلك جيب على سلطة التحقيق أن تسلك سلوكها مسلك
احلياد التام أثناء عملها(.)1
وتطبيقاه هلذه املبادئ قضت احملكمة اإلدارية العليا يف أحد أحكامها بشأن وجوب حياد احملقق بذات القدر
املطلوب توافره يف القاضي ،ويرتتب بطالن التحقيق وما يرتتب عليه من آثار يف حالة عدم توافر تلك احليدة بقوهلا أن
"..استظهار وجه احلقيقة يف أمر اهتام موجه إىل إنسان ال يتسىن إال ملن جترد من أية ميول شخصية إزاء من جيري
التحقيق معهم ،سواء كانت هذه امليول جلانبهم أو كانت يف مواجهتهم ،إذ إن التجرد هو الذي حيقق احليدة والنزاهة
واملوضوعية اليت تقود مسار التحقيق يف جترد غايته احلق واحلقيقة والصاحل العام ،الذي ال يتحقق إال إذا ثبت لكل من
ميثل للتحقيق من أنه جترد لوجه احلق والعدل والقانون يف محاية ضمري حيمن سلوك احملقق ،بأن يكون موجهاه يف اجتاه
استظهار احلقيقة أياه كان موقعها ال ينبغي هلا وجهة يرضاها سوى مرضاة اهلل ملتزماه تطبيق حمايد وموضوعي للقانون"..

( ،)2ومما سبق ميكننا القول أنه جيب على احملقق أن يقف موقف احملايد بني طريف الدعوى(اإلهتام واملتهم) ،فال ينحاز

( )1د.سعد نواف العنزي ،الضمانات اإلجرائية يف التأديب ،دار املطبوعات اجلامعية ،7009 ،ص .618
()2الطعن رقم  8738لسنة  88قضائية ،جلسة  ،6737/5/68جمموعة مبادئ السنة الرابعة والثالثون ،ص .790
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إىل طرف على حساب أخر اثناء سري التحقيق وال أثناء توقيع اجلزاء التأدييب ،فاحلياد التام للمحقق أثناء القيام مبهامه
يعترب ضمانة من ضمانات القضاء ،مبعىن توفر احليادية يف احملقق أو جملس التأديب مثل القاضي عند النظر يف دعوى ما
مرفوعة أمامه.
المطلب الثاني :تسبيب القرار التأديبي
من الضمانات املهمة اليت تعاصر توقيع اجلزاء التأدييب ،تسبيب القرار الصادر بتوقيع اجلزاء ،فالتسبيب جييب
التساؤل عن الواقعة أو الوقائع اليت دفعت السلطة التأديبية إىل توقيع اجلزاء التأدييب حبق املوظف املتهم ،وإنطالقاه من
ذلك أوجب قانون اخلدمة املدنية لسنة  7061يف املادة ( )87بضرورة تسبيب القرار اإلداري الصادر بالعقوبة التأديبية
بعد التحقيق وضمان الدفاع( ،)1ويقصد بتسبيب القرار وجوب ذكر سبب توقيع العقوبة التأديبية يف صلب القرار
التأدييب ببيان العقوبة واملخالفة اليت كانت سبباه لتوقيعها ،والغاية من التسبيب متكني احملكمة من اإلطالع على وقائع
اخلصومة والبيانات املقدمة فيها ودفاع اخلصوم ودفوعهم هبدف متكني القضاء من بسط رقابة على القرارات التأديبية،
فتسبيب القرار ذكر اإلدارة يف صلبة ملربرات إصداره ،هبدف أحاطه املخاطبني به بالدوافع اليت ألجلها مت عقاهبم.
فالتسبيب إذا هو اإلفصاح عن األسباب القانونية والواقعية اليت تربر القرار اإلداري ،وبالتايل يكون القرار
مسبباه إذا أفصح بنفسه عن األسباب اليت أستند إليها مصدر القرار ،فالتسبيب هو التعبري الشكلي عن أسباب القرار
ومن مث فإنه ينتمي للمشروعية اخلارجية للقرار ،باإلضافة إىل أن التسبيب يعد من الضمانات اليت تكفل عدالة العقوبة
املتوقعة ،ألن إلزام السلطة التأديبية بالتسبيب يعين ذكرها ألسباب احلقيقة اليت دفعتها إىل توقيع اجلزاء التأدييب على
الواقعة أو الوقائع املرتكبة من قبل املوظف ،واليت تشكل حبد ذاهتا خمالفة مسلكية تستوجب العقاب ،وهذا التسبيب
يعطي احملكمة مراقبة العنصر الواقعي يف القرار الصادر بتوقيع اجلزاء(.)2
فاحلقيقة اليت ال مراء فيها وال غموض أن تسبيب احلكم يعترب شرطاه من شروط صحته ،لذا جيب أن يصدر
احلكم مشتمال على األسباب الىت بىن عليها وإال كان باطال ،كذلك القصور ىف أسباب احلكم الواقعية يرتتب عليه
 ويف حكم أخر قضت احملكمة اإلدارية العليا ،بأن "..إن من بدني الضدمانات اجلوهريدة للمدتهم حيددة اهليئدة الدىت تتدوىل حماكمدة العامدل ومدنمقتضددى هددذا األصددل ىف احملاكمددات التأديبيددة أن مددن يسددبق لدده ابددداء رأيدده ىف االهتددام ميتنددع عليدده االش درتاك ىف نظددر الدددعوى واحلكددم فيهددا
وذلدك ضددماناه حليدددة القاضددى أو عضددو جملدس التأديددب ،وأن مددن جيلددس جملددس القضدداء جيدب أال يكددون قددد كتددب أو اسددتمع أو تكلددم ىف
موضوع املخالفة املنظورة حىت تصفو نفسه من كل ما ميكن أن يستشف منه رأيده ىف املدتهم مبدا يكشدف هلدذا األخدري مصدريه فيزعدزع ثقتده
فيه أو يقضى على اطمئنانه ،ومن مث فإن القرار الذى يصدر على خالف هذا األصل معيدب بعيدب ينحددر بده إىل الدبطالن ،"..للمزيدد
أنظددر :الطعددن رقددم  8770لسددنة  83قضددائية عليددا ،املكتددب الفددىن لدرئيس جملددس الدولددة  -جمموعددة املبددادئ القانونيددة الددىت قررهتددا احملكمددة
اإلدارية العليا ،السنة الثانية واألربعون ،ص.8
( )1تنص املادة ( )87من قدانون اخلدمدة املدنيدة  36لسدنة  7061علدى أنده " ال جيدوز توقيدع أي جدزاء علدى املوظدف إال بعدد التحقيدق معده
كتابة ،ومساع أقواله وحتقيق دفاعه ،ويكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسبباه".
( )2د .حممددد مدداهر أبددو العينددني ،دعددوى اإللغدداء وفق داه ألحكددام وفتدداوي جملددس الدولددة ،دار أبددو اجملددد للطباعددة ،الكتدداب الثدداين ،7000،ص
 .688د.حممد رفعت عبدالوهاب ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص.807
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بطالن احلكم د احلكمة الىت اقتضت تسبيب األحكام واضحة وهى محل القاضى على العناية حبكمه لتوخى العدالة ىف
قضائه كما أهنا حتمل إقناع اخلصوم بعدالة األحكام حىت تنزل من النفوس منزلة االحرتام وفوق كل هذا فهى الزمة
لتمكني حمكمة الطعن من اجراء الرقابة على احلكم األحكام التأديبية جيب أن تكون األسباب فيها مكتوبة على النحو
الذى يوضح وضوحاه كافياه ونافياه للجهالة األسانيد الواقعية والقانونية الىت بنت عليها عقيدهتا باإلدانة أو الرباءة وحتقيقاه
ألوجه الدفاع اجلوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول وذلك ليتسىن للمحكمة
اإلدارية العليا إعمال رقابتها القانونية على تلك األحكام مبا يكفل حتقيق سالمة النظام القضائى حملاكم جملس الدولة
وضماناه ألداء احملاكم التأديبية لرسالتها ىف حتقيق العدالة ولضمان حسن سري املرافق العامة واالحرتام الكامل للحقوق
العامة للعاملني املقدمني لتلك احملاكم وعلى رأسها حق الدفاع عن براءهتم مما نسب إليهم (.)1

واجلدير باإلشارة أن القضاء التأدييب أستقر أيضاه على تطبيق مبدأ شرعية العقوبة ،وهو إنكار إمكان معاقبة
املوظف عن ذنب واحد مرتني ،أي عدم جواز تعدد العقوبات عن الفعل الواحد ،ما مل يوقع اجلزاء التأدييب بسبب
خمالفة جديدة ،ولو كانت استمرار لذنب قدمي استوىف املوظف جزاءه ،ويف هذا ما يأكده القضاء اإلداري بأنه ال جيوز
معاقبة املوظف عن الذنب اإلداري الواحد مرتني جبزاءين أصليني مل ينص القانون صراحة على اجلمع بينها أو جبزاءين مل
يقصد اعتبار أحدمها تبعياه لألخر ،وهذا من البديهات اليت تقتضيها العدالة الطبيعية وهكذا كان من األصول املسلمة

يف القانون اجلزائي ،)2( "..والواضح ألدىن متأمل أنه إذا كان األصل عدم توقيع اجلزاء مرتني عن الواقعة الواحدة ،فهذا
ال يعىن عدم جواز توقيع جزاء تأديىب جديد عن كل خمالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة اإلدارية إىل ذات املوظف

لسابقة جمازاته تأديبياه ولو كانت من جنس املخالفة الىت سبق مساءلة املوظف عنها وجمازاته تأديباه حىت ولو مجعت
بينهما عناصر التماثل والتشابه ىف طبيعة املخالفة طاملا أن الواقعة املشكلة للمخالفة اجلديدة تغاير ذات الواقعة الىت
سبق مساءلته وجمازاته عنها تأديبياه.
المبحث الرابع :الضمانات الالحقة لتوقيع العقوبة التأديبية
تعد الضمانا ت الالحقة لتوقيع العقوبة التأديبية الفرصة األخرية واملهمة للموظف ،إلذا مل تسعفه الضمانات
املقررة اليت قررها نظام اخلدمة املدنية واليت تتمثل يف املواجهة والتحقيق والدفاع ،وتسبيب القرار التأدييب ،وحىت تؤدي
الضمانات غايتها فقد جعل املشرع للموظف ضمانات أخرى الحقة على إصدار القرار التأدييب حرصاه منه على حتقيق
العدالة يف أقصى صورها ،ومن أهم الضمانات الالحقة على إصدار القرار التأدييب التظلم اإلداري الذي يقدمه املوظف
إىل مصدر القرار أو رئيسه ،وكذلك حق الطعن يف القرارات التأديبية امام القضاء املختص ،باعتبار أن رقابة القضاء

( )1الطعن رقم  7386لسنة  36قضائية ،املكتب الفىن لرئيس جملس الدولة  -جمموعة املبادئ القانونية الىت قررهتا احملكمة اإلدارية العليدا،
السنة الواحد واألربعون ،اجلزئ الثاين ،ص.6868
( )2د.سامي مجال الدين ،الرقابة على اعمال اإلدارة ،منشأة املعارف ،6737 ،ص .818
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تعترب أهم وأفضل الضمانات على اإلطالق ،وعلى هذا األساس سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني وذلك على
النحو التايل:
المطلب األول :التظلم اإلداري
يعد التظلم أحد الضمانات اليت كفلها املشرع للموظف للتخلص من اجلزاء الذي اوقع عليه من قبل
السلطات التأديبية ،وهذا التظلم يكون على شكل التماس يتقدم به املوظف إىل السلطة التأديبية مصدرة القرار ،او
يقدمه إىل الرئيس اإلداري للسلطة اليت أصدرته ،ويطلب فيه إلغاء القرار أو تعديله أو سحبه مبا جيعله أكثر اتفاقاه مع
حكم القانون ،والتظلم اإلداري نوعان:
 أوالا :التظلم الوالئي :ويقصد به أن يتقدم املوظف صاحب الشأن إىل مصدر القرار بشكوى يطلب منه فيها أن
يعيد النظر يف القرار الذي أصدره وذلك بسحبه أو إلغائه أو تعديله ،وأخرياه باستبدال غريه به ،حسب السلطة اليت
ميكلها هذا املصدر ،أي الرئيس اإلداري الذي أصدر القرار التأدييب.
 ثاني ا :التظلم الرئاسي :ويقصد بالتظلم الرئاسي أن يتقدم املوظف بشكواه إىل رئيس مصدر القرار التأدييب الذي
يتوىل بناء على سلطته الرئاسية إما بسحب هذا القرار أو إلغاءه أو تعديله مبا جيعله مطابقاه للقانون ،واجلدير بالذكر
إن الرئيس اإلداري قد يتوىل مباشرة هذه السلطة من ذاته كاختصاص رقايب له على مرؤسيه وما يصدر عنهم من
أفعال وقرارات ،أي ان للرئيس اإلداري أن يباشر سلطة التعقيب على القرارات التأديبية دون حاجة إىل تظلم يقدم
إليه من صاحب الشأن ،والتظلم من القرارات التأديبية يف الواقع إجراء حتمي إذا ما رغب صاحب الشان يف
اللجوء إىل القضاء اإلداري للطعن باإللغاء يف تلك القرارات ،وهلذا يطلق عليه تظلم وجويب حيث جيب على كل
ذي مصلحة أن يتقدم هبذا التظلم أمام اإلدارة قبل رفع الدعوى إللغاء التأدييب أمام القضاء اإلداري(.)1
ومن املعلوم واملسلم به أن ميعاد الطعن أمام احملكمة االدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور احلكم اال
أن هذا امليعاد ال يسرى ىف حق ذى املصلحة الذى مل يعلن باجراءات حماكمته وبالتاىل مل يعلم بصدور احلكم ضده -
اال من تاريخ علمه اليقيىن هبذا احلكم ،وبذلك إذا تقدم صاحب الشأن هبذا التظلم يف امليعاد احملدد قانوناه ،انقطع
ميعاد الطعن القضائي ،فإذا كانت اجلهة اإلدارية قد أجابت املوظف املتظلم قبل انتهاء الستني يوماه بقرار صريح
بالرفض وجب حساب هذا امليعاد من تاريخ إعالن هذا القرار أو العلم به علماه يفيناه ،وإذا مل ترد السلطات الرئاسية
حىت انتهاء مدة امليعاد فيعترب ذلك مبثابة رفض ،وبالرفض الفعلي أو احلكمي للتظلم يبدأ حساب ميعاد الستني يوماه
املقررة للطعن القضائي يف القرارات النهائية للسلطات التأديبية ،والتظلم يقطع ميعاد الطعن باإللغاء مىت قدم قبل
انقضائه ويظل امليعاد منقطعاه إىل أن ترد جهة اإلدارة على التظلم برفضه ،أو متضي ستون يوماه من تريخ تقدميه أيهما
أقرب.

( )1انظر املادة ( )67قانون جملس الدولة رقم  39لسنة  6797وتعديالته.
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والتظلم الذي يعتد به يف قطع امليعاد املقرر لرفع دعوى اإللغاء هو التظلم األول الذي يقدم يف امليعاد القانوين
إىل اجلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار أو للجهات الرئاسية هلا ،وال جيدي يف قطع ميعاد الطعن أو امتداده االسرتسال
يف تقدمي تظلمات متعاقبة ومتكرره عن ذات املوضوع إذ املدة ال تنقطع إال مرة واحدة ،وليس لذوي الشأن أن يتخذوا
من تكرار التظلمات وسيلة إلطالة ميعاد رفع الدعوى دون هناية(.)1
ويعود الغرض من هذا اإلجراء بناء على القاعدة اليت تواترت عليها أحكام القضاء اإلداري هو تقليل الوارد
من القضايا بقدر املستطاع وحتقيق العدالة اإلدارية بطريق أيسر للناس وإهناء تلك املنازعات يف مراحلها األوىل إن رأت
اإلدارة أن املتظلم على حق يف تظلمه فإن رفضته أو مل تبت فيه خالل امليعاد املقرر ،فله أن يلجأ إىل طريق التقاضي،
والواضح من ذلك أن املشرع ولئن استحدث التظلم الوجويب الذي ال مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء للحكمة
اليت أشار إليها باملذكرة اإليضاحية ،أي أنه يف صدد املواعيد مل خيرج عما قرره يف شأن التظلم االختياري ،وملا كان
انتظار املواعيد مقصوداه به إفساح اجملال أمام اإلدارة إلعادة النظر يف قرارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من
قول الشارع وانتظار املواعيد املقررة للبت يف التظلم ،يكون قد حتقق إذا عمدت اإلدارة إىل البت يف التظلم قبل انقضاء
فسحة امليعاد اليت منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن مبراجعة القضاء وانقضى امليعاد أثناء سري الدعوى دون أن جتيبهم
اإلدارة إىل طلباهتم.
وفي الختام :أنه يف حال اختاذ اإلدارة جانب الصمت مدة ستني يوماه ال يعد دائماه ويف مجيع األحوال قراراه
ضمنياه أو سلبياه بالرفض ،وذلك ألن قرينة الرفض الضمين ال يعمل هبا يف جمال انقضاء مرور ميعاد الستني يوماه التالية
لتقدمي التظلم دون البت فيه وأنه يتعني على العامل االنتظار حىت تبت جلنة شئون العاملني يف التظلم حىت يتمكن من
الطعن على هذا التقرير بدعوى اإللغاء(.)2
المطلب الثاني :التظلم القضائي
يعد التظلم القضائي آخر وأهم حصن يلجأ إليه كل املتضرر ،سواء يف جمال القانون اخلاص أو العام ،فالرقابة
القضائية املمارسة على القررات اإلدارية أهم ضمانه للموظف العام بعد استنفاد كافة السبل إلعادة حقوقه ،حبيث
تعمل تلك احملاكم على إلغاء أي قرار خيرج من حدود الشرعية ،وهلذا فإن حق التقاضي من احلقوق العامة اليت جيب أن
تعرتف هبا الدساتري لألفراد بصفة عامة ،ويعترب حق الطعن من أهم ضمانات املوظف العام يف مواجهة سلطة التأديب،
( )1وهددذا مددا أكدتدده احملكمددة اإلداريددة العليددا يف أحددد أحكامهددا بقوهلددا إن " ..قضدداء هددذه احملكمددة قددد اسددتقر علددى أندده إذا تعددددت تظلمددات
املدعي من القدرار املطعدون فيده فدإن العدربة يف بددء سدريان مواعيدد رفدع الددعوى هدي بدالتظلم األول ،األمدر الدذي يكدون معده التداريخ الدذي
حتسب منه مواعيد رفع الدعوى هو تاريخ تقدمي التظلم األول "..للمزيد انظر :الطعن رقم  778لسنة  88القضدائية ،املكتدب الفدين -
جمموعددة املبددادئ القانونيددة الدديت قررهتددا احملكمددة اإلداريددة العليددا ،السددنة السددابعة والثالثددون  -العدددد الثدداين (مددن أول مددارس سددنة  6777إىل
آخر سبتمرب سنة  ،)6777ص.6313
( )2حكم احملكمة اإلدارية العليدا ،الطعدن رقدم  8890لسدنة  37القضدائية ،املكتدب الفدين لدرئيس جملدس الدولدة  -جمموعدة املبدادئ القانونيدة
اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا،السنة الثانية واألربعون -اجلزء الثاين ،ص .716
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ذلك ألن القضاء مبا يتصف به من حيدة ونزاهة ومعرفة ختصيصة يف مسائل املنازعات من شأنه أن ينظر نظرة فاحصة
عادلة إىل قرار اجلزاء التأدييب املوقع ،وحيسن فحص ما يدعيه املوظف من وجوه عدم املشروعية اليت قد تلحق بقرار
اجلزاء(.)1
وسبق أن تبني لنا أن املشرع املصري أوجب على ذوي الشأن حىت تقبل طعوهنم باإللغاء يف القرارات النهائية
للسلطات التأديبية أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوى إىل اهليئة اإلدارية اليت أصدرت القرار أو إىل اهليئة الرئاسية وانتظار
املواعيد املقررة للبت يف التظلم ،فالتظلم القضائي يرد على القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية ،وقد يرد
على األحكام اليت تصدرها احملكام التأديبية وجمالس التأديب وملا كان التظلم األول أي الذي يرد على القرارات التأديبية
الرئاسية ال خيتلف يف قليل أو كثري عن ذلك التظلم الذي يرد على القرارات اإلدارية األخرى ،حيث يأخذ يف مجيع
األحوال شكل دعوى إلغاء أو دعوى تعويض(.)2
مبعىن ال تستقل القرارات التأديبية يف هذه احلالة بأحكام خاصة للطعن عليها أمام القضاء اإلداري عن بقية
القرارات اإلدارية إذا ختضع -شأهنا يف ذلك شأن هذه القرارت األخرية -لكافة القواعد املنظمة للطعن بدعوى اإللغاء
أو بدعوى التعويض أو بالدعويني معاه ،وطبقاه ألحكام القانون رقم  39لسنة  6797يف شأن جملس الدولة فقد
أصبحت احملاكم التأديبية صاحبة الوالية العامة للفصل يف مسائل تأديب العاملني ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن مث
فإن والية هذه احملاكم تتناول الدعوى التأديبية املبتدأة كما تتناول الطعن يف أي إجراء تأدييب يصدر من السلطات
الرئاسية ،وإن اختصاصها هذا ال يقتصر على الطعن بإلغاء اجلزاء بل يتناول كذلك لطلب التعويض عن األضرار املرتتبة
على اجلزاء وغريها من الطلبات املرتبطة بالطعن(.)3
وبهذا يتضح لنا بجالء أن والية احملكام التأديبية تتناول الدعوى التأديبية املبتدئة ،وتتناول الطعن يف أي جزاء
تأدييب وأن اختصاصاها بالفصل يف هذه الطعون ال يقتصر على الطعن باإللغاء مباشرة بل ميتد إىل غري ذلك من
الطلبات املرتبطة بالطعن ومنها طلب التعويض عن األضرار اليت حاقت بالعامل من جراء القرار التأدييب وكذلك خصم
احلوافز أو خصم أيام الغياب والنقل والندب ...وغريها ،وكل ما تطلبه احملكمة اإلدارية العليا يف هذا الشأن ،أي كل ما
تطلبته لكي ينعقد االختصاص للمحكام التأديبية بنظر هذه اإلجراءات أن تكون مرتبطة أو مرتتبة على اجلزاء األصلي
امل وقع على صاحب الشأن ،باعتبار أن من ميلك األصل ميلك الفرع ،وينعقد االختصاص هنا سواء قدم الطلب يف هذا
( )1انظ ددر امل ددادة ( )79م ددن دس ددتور  7063حي ددث نص ددت أن " التقاض ددى ح ددق مص ددون ومكف ددول للكاف ددة .وتلت ددزم الدول ددة بتقري ددب جه ددات
التقاضى ،و تعمل على سرعة الفصل يف القضايا ،وحيظر حتصني أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ،وال حياكم شدخص إال أمدام
قاضيه الطبيعى ،واحملاكم االستثنائية حمظورة".
( )2د.سد ددليم حتاملد ددة ،القضد دداء اإلداري " طعد ددون امل د ددوظفني ،دون دار نشد ددر ،7008 ،ص  .670د.سد ددليمان حممد ددد الطمد دداوي ،القضد دداء
اإلداري ،مرجع سابق ،ص .138
( )3حكم احملكمة اإلدارية العليدا ،الطعدن رقدم  6789لسدنة  78القضدائية ،املكتدب الفدين لدرئيس جملدس الدولدة  -جمموعدة املبدادئ القانونيدة
اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا،السنة اخلامسة -العدد األول ،ص .6638
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اخلصوص إىل احملكمة التأديبية مقرتناه بطلب إلغاء اجلزاء التأدييب ،أو أن يكون قدم إليها على استقالل ،وبغض النظر
عما إذا كان التحقيق مع العامل متخض عنه جزاء تأدييب أو مل يتمخض عنه أي جزاء.
غري أن ما تقدم ذكره ال ينفي حقيقة أن احملاكم التأديبية ال ختتص بالنظر يف قرارات النقل أو الندب وهذا ما
أكدته احملكمة اإلدارية العليا بقوهلا "..ىف غري املنازعات االدارية طبقا ملا تقضى به املادة  68من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم  31لسنة  6797فضاله عن االلتزام ىف حتديد اختصاص احملاكم التأديبية باجلزاءات
الصرحية الىت حددها القانون على سبيل احلصر وال ينعقد االختصاص هلذه احملاكم إذا كان الطعن موجها إىل قرار صدر
بنقل أو ندب أحد العاملني فتختص حمكمة القضاء اإلدارى أو احملاكم االدارية مبثل هذه القرارات بالنسبه للعاملني
باحلكومة كما خيتص القضاء العادى واحملاكم العمالية بتلك القرارات بالنسبة للعاملني بالقطاع العام تأسيسا على أن
اختصاص احملاكم التأديبية بنظر الطعون ىف اجلزاءات انتقل إىل هذه احملاكم استثناء من والية القضائني العادى واإلدارى
ومن مث فال جيوز التوسع فيه وال القياس عليه ومؤدى ذلك خروج اجلزاء املقنع من نطاق اختصاص احملاكم التأديبية ألهنا
تعتمد أساسا على اهلدف الذى خيلعه صاحب الشأن على القرار وال جيوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد
اختصاص احملكمة واختيار قاضيه حسبما يضفيه من أوصاف ومؤدى ذلك والزمه أن احملاكم التأديبية ختتص بنظر
الطعون ىف قرارات اجلزاء الصرحية املنصوص عليها قانونا وعدم اختصاصها بقرارات النقل والندب ،)1("..وإعمااله لذلك
أنه إذا كان قرار النقل أو الذنب مرتبطاه صريح من اجلزاءات املنصوص عليها ،وقام على ذات سبب هذا اجلزاء وحتقق
االرتباط بينهما ،فإن االختصاص بنظر الطعن فيه ينعقد للمحاكم التأديبية ،على أساس أن قرار النقل أو الندب فرع
من املنازعة يف القرار التأدييب ،وأن قاضي األصل هو قاضي الفرع فضاله عما يرتتب على جتزئة املنازعة من تضارب
األحكام.
أما با لنسبة ألحكام احملاكم التأديبية ال ختضع للطعن باالستئناف وإمنا يتم الطعن فيها بالتماس إعادة النظر
أمام ذات احملكمة الصادر عنها احلكم إذا توافرت موجبات الطعن بالتماس إعادة النظر أو الطعن أمام احملكمة اإلدارية
العليا وال تقبل تلك األحكام املعارضة فيها  ،وعلى ذلك نصت كل من املادة  77من قانون جملس الدولة املصري رقم
 39لسنة  6797على أن" أحكام احملاكم التأديبية هنائية ويكون الطعن يف أحكام احملكمة اإلدارية العليا يف األحوال
املبينة يف هذا القانون " واملادة  86نصت على أنه" جيوز الطعن يف األحكام الصادرة عن حمكمة القضاء اإلداري
واحملاكم اإلدارية واحملاكم التأديبية بطرق التماس إعادة النظر يف املواعيد واألحوال املنصوص عليها يف قانون املرافعات
املدنية والتجارية أو قانون ال يتعارض مع طبيعة املنازعات املنظورة أمام هذه احملاكم"(.)2

( )1حكم احملكمة اإلدارية العليدا ،الطعدن رقدم  3317لسدنة  87القضدائية ،املكتدب الفدىن لدرئيس جملدس الدولدة  -جمموعدة املبدادئ القانونيدة
الىت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا ،السدنة الثالثدة واألربعدون  -اجلدزء الثداىن (مدن أول مدارس سدنة  6773إىل آخدر سدبتمرب سدنة ،)6773
ص .788
()2انظر املادة ( )86-77قانون جملس الدولة رقم  39لسنة  6797وتعديالته.
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الخاتمة
جاء اهتمامنا للبحث يف الضمانات التأديبية للموظف العام ،ملا هلذا املوضوع من أمهية لدى املوظف العام
واستقراره النفسي واالجتماعي وبالتايل يف حياة املرفق العام وحسن سري أداءة بالنتظام واطراد بوصف املوظف العمود
الفقري للمرفق العام ،وحىت يتسىن لنا مساعدة املوظف العام عن جزء ولو يسري من التساؤالت القانونية اليت تتبادر إىل
ذهنه أو تعرضه يف حياته الوظيفية ،وبعد االنتهاء بفضل اهلل من إجناز هذه الدراسة ،قد توصلنا إىل العديد من النتائج
واملقرتحات اليت ميكن حصرها فيما يلي.
أوال :النتائج:
 أن املقصود باملخالفة التأديبية هو كل إخالل بالواجبات الوظيفية سواء ظهر ذلك يف القيام بعمل من
األعمال احملظورة على املوظف أو االمتناع عن القيام بعمل جيب أن يقوم به خمالفاه بذلك القانون ومقتضيات
الوظيفة.
 أثبتت الدراسة أن للموظف حق اإلطالع على ملف الدعوى التأديبية مبا يشتمل عليه من حتقيقات
ومستندات ووثائق متعلقة بالتهم املنسوبة إليه ،إذ جيب إحاطة املوظف صاحب الشأن علماه هبذا امللف،
بإعتبار أن ذلك يعد من الضمانات األساسية يف اجملال التأدييب.
 أن جتاهل ضمانة احليادية يف التحقيق يؤدي بالضرورة إىل عدم تطبيق باقي الضمانات التأديبية ،فما دام
الشخص املختص بالتحقيق غري حمايد فإن قراراته لن تكون عادلة حىت لو توفرت باقي الضمانات التأديبية
اليت وفرها القانون للشخص احملال للتأديب اإلداري.
 جيب على احملقق أن يقف موقف احملايد بني طريف الدعوى(اإلهتام واملتهم) ،فال ينحاز إىل طرف على
حساب أخر اثناء سري التحقيق وال أثناء توقيع اجلزاء التأدييب ،فاحلياد التام للمحقق أثناء القيام مبهامه يعترب
ضمانة من ضمانات القضاء ،مبعىن توفر احليادية يف احملقق أو جملس التأديب مثل القاضي عند النظر يف
دعوى ما مرفوعة أمامه.
 تُعد الرقابة القضائية من الضمانات الالحقة على صدور القرار التأدييب ،حيث تشمل الرقابة على اعمال
اإلدارة والسلطات التأديبية ،حيث منح القانون الرقابة حق إلغاء القرارات التأديبية غري املشروعة والتعويض عنها إذا
كان لذلك مقتضى.
ثانيا :المقترحات:
 ضرورة تعريف املخالفة اإلدارية وأن يتضمن معظم أركاهنا وشروطها بأهنا كل تصرف قويل أو فعلي مادياه كان
أو معنوياه بصورته االجيابية أو السلبية يصدر عن موظف ويكون من شأنه أن يضر حبسن سري العمل يف املرفق
العام.
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 نوصي السلطة املخولة قانوناه يف اختاذ قرار اإلحالة إىل التحقيق ضرورة التأين ووزن األمور مبوضوعية وجترد
وحيادية قبل إصدار اإلحالة ،وعلى أال تنحصر مهمتها يف جمرد التصديق بل جيب أن تعقب وتفحص لو
ظاهرياه من أن الواقعة يعرتيها شبة خمالفة للقوانني واللوائح والقرارات واملعمول هبا ،وذلك استناداه إىل السلطة
التقديرية املخولة إليها يف هذا الشأن.
 ضرورة أن يكون اجلزاء التادييب عاداله خيلو من االسراف يف الشدة واالمعان يف استعمال الرأفة ألن كاله من
األمرين ليس فيهما من خري على حسن سري املرافق وجيافيان املصلحة العامة.


تتمثل ضمانة املواجهة باستجواب املوظف ومتكينه من الدفاع عن نفسه ،وذلك بتمكني املوظف من إبداء
دفاعه بالطريقة اليت يراها مناسبة كتابة أو شفاهة ووجوب أن تكون املساءلة التأديبية حضورية إال ان املشرع
أجاز أن يتم التحقيق بغياب املوظف إذا تطلب مصلحة التحقيق ذلك بالرغم من ان هذه اإلجازة تنقص من
ضمانات تأديب املوظف العام.
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القرار االداري االمني و الديموقراطية االدارية
من القرار االداري احادي الجانب Unilatéraleالى االنتاج المشترك للقرار Coproduction1
Administrative security decision and administrative democracy
From unilateral administrative decision to joint production of decision

رشيد كديرة
استاذ باحث بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،أكادير
ملخص العربية
انقسمت النظريات النقدية للحداثة بني منتصر لواقع الدستورانية الغربية اليت تؤول فيها القوة اىل جانب واحد  ،مما
يفرتض وجود تعاقد او توافق يوتوبيا دميوقراطية ال ميكن للدولة القوية اال نفيها بانتاج سلطة قوية من جانب واحد كما
ادعى كارل مشيث  ،استمرارا لنظريات هوبز و ماكيافيل  ،يف حني حاول مفكرون ليرباليون  ،الدفاع عن قيم احلداثة
الليربالية مع نقد جتلياهتا التارخيية  ،واقرتحت سبل دمقرطة قرارها اإلداري  /االمين عرب التفكري يف اصالح النمادج
التارخيية اليت حاولت تطبيق النظرية الدميوقراطية اللربالية  ،بادخال براديغمات جديدة ملا بعد احلداثة القانونية املعتلة ،
بوضع قواعد االنتاج املشرتك للقانون و الدميوقراطية يشمل النطاق الرمسي للمؤسسات الرمسية الدستورية املختصة حبكم
القانون بتمثيل االرادة العامة  ،والنطاق غري الرمسي الغري منخرط يف العملية السياسية و القانونية الرمسية.
ان سلطة اختاذ القرار من جانب واحد لإلدارة هي بال شك األكثر صعوبة يف مقاومة املواجهة مع الدميقراطية .تستند
الدميقراطية إىل مبدأ سيادة الشعب :كل سلطة تصدر منه هي شرعية فقط بشرط االرتباط برضاه ،وإظهار عالقة
املساواة بني احلكام واحملكومني .على العكس من ذلك ،فإن سلطة اختاذ القرار من جانب واحد لإلدارة تعرب عن عدم
املساواة األساسية بني الفرد العام واخلاص.
الكلمات المفاتيح :القرار -اإلداري -األمين-الدميقراطية-احلقوق واحلريات
Abstract :
Critical theories of modernity were divided between a victor of the reality of Western
constitutionalism in which power devolves to one side, which assumes the existence
of a democratic utopia contract or agreement that a strong state can only deny by
producing strong power from one side, as Carl Schmit claimed, a continuation of the
theories of Hobbes and Machiavelli, while Liberal thinkers tried to defend the values
1

 -سنقدم يف هدا العمل خالصات دراستني احدامها نظرية وهي أطروحة يف القانون اإلداري متت مناقشتها سنة  6102عن " سلطة القرار األحادي اجلانب لإلدارة

و الدميوقراطية اإلدارية " للباحث كريستوف تيستار " Décision unilatéral de pouvoir de l’ administration et démocratie
 ،" administrativeودراسة ميدانية عن اإلنتاج املشرتك للقرار اإلداري األمين مهت تطبيق الدميوقراطية اإلدارية يف اجملال األمين املرجع  :دراسة مقارنة
للسياسات األمنية ،مناذج دولية  ،حتت إشراف  :جوزيفينا الفاريز  / Joséphine Alvarezتقرير » العيش يف أمان ،احلاجة إىل الوسائل « الذي أعده
جوزيفينا الفاريز( )Joséphine Alvarezوبتعاون مع

كالوديو بيزوزي ( ،)Claudio Bezzoziوكذا دانييل سانسفون( Daniel

)Sansfaçonاألعضاء يف املركز الدويل ملنع اجلرمية.
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of liberal modernity while criticizing their historical manifestations, and suggested
ways to democratize its administrative / security decision by thinking about reforming
historical models that tried to apply liberal democratic theory, by introducing new
paradigms of legal postmodernism, by setting the rules of joint production of law and
democracy The official scope of the constitutional official institutions competent by
law to represent the public will.
The unilateral decision-making power of the administration is undoubtedly the most
difficult to resist confrontation with democracy. Democracy is based on the principle
of the sovereignty of the people: every authority that emanates from it is legitimate
only on the condition that it is linked to its consent, and that the relationship of
equality between rulers and ruled is demonstrated. On the contrary, the unilateral
decision-making power of management expresses the fundamental inequality between
the public and private individual
Key word: Decision-administrative-security-democracy-rights and freedoms

مدخل نظري عام
عرفت الدول الغربية االوربية بداية القرن العشرين احنراف الدول الدستورية الحديثة اليت ظهرت يف القرن
الثامن عشر حنو دول ادارية كما يف نظرية كارل مشيث (كتاب الشرعية و املشروعية ) تقوم على مفهوم حرب
الصديق و العدو  ،و دول امنية هابرماس( كتاب القانون والدميوقراطية ) مشولية نتيجة اقصاء الفضاء العام التواصلي
للحقوق و احلريات اليت كرستها دساتري الثورات الغربية الليربالية .
عرفت تلك املرحلة يف تاريخ الدميوقراطية الدستورية  ،بازمة الحداثة القانونية  ،و اليت دفعت املفكرين اىل
اعادة التفكري يف ازمة احلداثة و ازمة الوعي االوريب  /بول هازار  ،انتجت عدة مسارات بديلة خمتلفة بني تأكيد املسار
احلتمي املتأزم الكامن يف جوهر الدميوقراطية اللربالية .
انقسمت النظريات النقدية للحداثة بني منتصر لواقع الدستورانية الغربية اليت تؤول فيها القوة اىل جانب واحد
 ،مما يفرتض وجود تعاقد او توافق يوتوبيا دميوقراطية ال ميكن للدولة القوية اال نفيها بانتاج سلطة قوية من جانب واحد
كما ادعى كارل مشيث  ،استمرارا لنظريات هوبز و ماكيافيل  ،يف حني حاول مفكرون ليرباليون  ،الدفاع عن قيم
احلداثة الليربالية مع نقد جتلياهتا التارخيية  ،واقرتحت سبل دمقرطة قرارها اإلداري  /االمين عرب التفكري يف اصالح
النمادج التارخيية اليت حاولت تطبيق النظرية الدميوقراطية اللربالية  ،بادخال براديغمات جديدة ملا بعد احلداثة القانونية
املعتلة  ،بوضع قواعد االنتاج املشرتك للقانون و الدميوقراطية يشمل النطاق الرمسي للمؤسسات الرمسية الدستورية
املختصة حبكم القانون بتمثيل االرادة العامة  ،والنطاق غري الرمسي الغري منخرط يف العملية السياسية و القانونية الرمسية
 ،ما يف نظريات هابرماس ،يشمل هذا التوجه القانوين ما بعد احلديث ،مستويات عدة لالنتاج املشرتك ،الذي يشرتك
فيه الرمسي و غري الرمسي خصوصا تلك القوى اليت حتتضنها االغلبيات غري املشاركة يف املؤسسات الرمسية

او

املعارضة ،حىت ال تنحرف اىل العنف املقوض لكل عملية سلمية هتدد السلم االجتماعي.
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مل تكن اجتاهات إعادة التفكري يف ماالت الدميوقراطية الدستورية بداية القرن الواحد و العشرين  ،وهي سبل
التفكري ملا بعد احلداثة القانونية الوضعية الليربالية لربملانات القرن الثامن عشر  ،مهتمة فقط بعالقة الدميوقراطية "بالقانون
" يف معناه ونظريته الوضعية اليت تعترب السلطة التشريعية الوعاء الوحيد لتالقي اإلرادة الشعبية و اعمال الدولة من خالل
انتاج قانون يعرب عن اإلرادة العامة و السيادة الشعبية  ،بل صارت اجتاهات مابعد احلداثة منشغلة مبا بعد إقرار القوانني
و املصادقة عليها و نشرها للعموم  ،أي مرحلة تنفيدها و تطبيقها و ترجتمها اىل مراسيم حكومية و قرارات إدارية
.بذلك صارت السلطة التنفيدية مدارا جديدا للتفكير في عالقة الديموقراطية بالقانون  ،عالقة الديموقراطية
بالحكومة و اإلدارة .
لفرتة طويلة ،كانت سلطة اختاذ القرار االنفرادي لإلدارة تُفهم بشكل مستقل بغض النظر عن عالقتها
بالدميقراطية .بتعبري أدق ،بدا احلكم مفهوما :يف صيغة مضمونة ومعربة عن الرأي السائد يف الفقه القانوين ،وأكد جان
ريفريو أنه "ال ميكن حتويل أي من طريقيت الدميقراطية  -متثيلية أو مباشرة كانت  -إىل إجراء إداري ،كونه ممارسة مهنة
ذات متطلبات متعددة".1
إن سلطة اختاذ القرار املنفرد لإلدارة هي بال شك االقل مقاومة يف مواجهة الدميقراطية .واملتعارف عليه ان
الدميقراطية هي "النظام السياسي الذي تناط فيه السلطة العليا بالشعب الذي ميارسها بنفسه ،أو من خالل املمثلني
الذين ينتخبهم " حيث تقوم على مبدأ السيادة للشعب :أي ان الشعب هو مصدر سلطة القيادة وال تصح مشروعيتها
إال بشرط أن تكون مبوافقتهتجسيدا للعالقة القائمة على املساواة بني احلكام واحملكومني.أما سلطة اختاذ القرار من
جانب واحد اليت تتمتع هبا اإلدارة " ،فهي تعرب عن الالمساواة اجلوهرية بني أشخاص القانون العام واشخاص القانون
اخلاص" ،عندما يتم فرضها على جهة ما دون احلاجة إىل موافقتها ،.فهي نابعة من امتيازات السلطة العامة ،اليت
اكدت عليها مدرسة السلطة العامة ملوريس هوريو ،2إهنا جتسيد لسلطة قيادة اإلدارة ،واختزال املواطن السياسي جبعله
مسألة إدارية .ومن خالل املقارنة بني التحليل الواقعي والرمزي لسلطة اختاذ القرار من جانب واحد ،ميكن للمذهب
ويف نفس الدراسة ،أن يشري يف الوقت نفسه إىل طابعها "احلتمي يف أي جمتمع ،حىت لو أراد ان يكون دميقراطيها ،مع

اإلقرار بأنه "عادة ما ختتفي عندما متيل هيمنة اإلنسان على اإلنسان إىل التالشي".الشيء الذي مييز الدولة اليت تنتقل
من احلكم االستبدادي إىل الدميقراطية.
ان سلطة اختاذ القرار من جانب واحد لإلدارة هي بال شك األكثر صعوبة يف مقاومة املواجهة مع الدميقراطية.
تستند الدميقراطية إىل مبدأ سيادة الشعب :كل سلطة تصدر منه هي شرعية فقط بشرط االرتباط برضاه ،وإظهار

1

Rivero (J), « l’administré face au droit administratif », AJDA, 1995, p.150.
DELVOLVE (P), « Georges Vedel et l’école de Toulouse », RFDC, 2004, n° spés. P .37. sur M.
Haurio en tant que « chef de file »de cette école, v GILBERT (S), « Les écoles doctrinales », in AFDA,
La doctrine Administratif, LexisNexis, 2010, p. 115
2
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عالقة املساواة بني احلكام واحملكومني .على العكس من ذلك ،فإن سلطة اختاذ القرار من جانب واحد لإلدارة تعرب عن
عدم املساواة األساسية بني الفرد العام واخلاص"

1

من اخلطأ تفسري ما جاء به جان ريفريو بتأكيده على ادانة أي تقارب بني اإلجراءات اإلدارية ،وسلطة اختاذ
ا لقرار االنفرادي لإلدارة والدميقراطية ،على العكس من ذلك ،تطرق املؤلف بكل صدق للموضوع ،الذي حيتل مكانة
حمورية يف عمله ،وتقدمي التعاليم األساسية اليت ال تزال تسمح بفهم النظام القانوين احلايل وإهلام كل من يهتم هبذا اجملال
من بعده .باعتبار ان مكانة االنسان وكرامته على احملك يف نظر املؤلف ،هناك روابط ضرورية بين سلطة اتخاذ القرار
من جانب واحد لإلدارة وبين الديمقراطية 2،ولكن هذه األخرية تظهر يف اساليب معينة ال تُنسب عادة إىل
الدميقراطية :إضافة اىل عدم توافقها ،فإن خصوصية روابطها هي اليت يتم حتديثها ،واليت تشكل "جزءها من احلقيقة الذي

ختفيه أطروحة التعارض املطلق اإلجراءات اإلدارية والدميقراطية" .ان هذه السبل هي سبل االستقصاء العمومي ،
املشاورات احمللية ،احلوار والنقاش العمومي؛ إضافة اىل استفتاءات حملية يف جمال صنع القرار ،املشاورات

اإللكرتونية....وتشرتك مجيعها ،وفقا لقواعد خمتلفة ،يف أهنا تسمح مبشاركة املواطنني يف صياغة القرارات اإلدارية املعنية.
كما ان كل هذه السبل والوسائل تستعري مجيعها من التحليل الواقعي والرمزي لسلطة اختاذ القرار االنفرادي
لإلدارة ،طاملا اهنا منقسمة بني سيادة املصلحة العامة اليت حتددها السلطات العامة وحدها وبني التعبري عن التطلعات
االجتماعية من اجل ضمان رغبات االفراد املعنيون.
يف مقابلة له مع جملة  LE DEBATمنشورة يف صحيفة  LE MONDEيف  61سبتمرب 70613
اعترب رئيس اجلمهورية فرانسوا هوالند أفضل استجابة لتحديات التطرف يف السلطة" هو معاجلة أوجه القصور يف
دميقراطيتنا الفرنسية من خالل إشراك املواطنني بشكل أكرب يف اختاذ القرارات " سيكون من الضروري عندئذ
استحداث آليات منتظمة للتشاور مع املواطنني" ،جلان ،جمالس عامة ،نقاشات تشاركية واستفتاءات احمللية ".
هذه الرغبة اليت ابداها رئيس الدولة مل تكن عبثية  ،بل استندت اىل تنظيم مشاورة حملية يوم  71يونيو
 7061بشأن مشروع مطار نوتردام دي الندز  ،NOTRE DAME DES LANDESواليت ظهرت
كتعبري بارز عن اشكالية البحث الذي نقومبه.
ذلك ان ملشروع الذي انطالق منذ سنة  1960أعلن على انه ذو منفعة عامة يوم  9فرباير  20094كما انه
قد مت الشروع يف اجنازه :وبالتايل كانت تتوفر فيه كل عناصر القرار النهائي .غري انه قد واجه معارضة من طرف جزء
من الساكنة لفرتة طويلة ،دون أن مينع ذلك استمرار اإلجراءات القانونية.
1

- Christophe Testard, Pouvoir de décision unilatéral de pouvoir de l’ administration et
démocratie administrative, 2018 , Ed, L.G.D.J, Lextenso éditions, p47.
2
RIVERO (J), « A propose des métamorphose de l’administration d’aujourd’hui : démocratie et
administration », in Mélanges offerts à R. Savatier, Dalloz, 1965, p 826
3
Le monde, 16 sept, 2016, pp 20-21 ; Le débat, 2016, n° 191, p 3
4
D. déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aéroport pour le
Grande Ouest – Notre-Dame-des-landes et de sa desserte routière et emportant approbation des
nouvelles dispositions des plans locaux d’urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchampإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
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ورأت السلطة اإلدارية ضرورة أخذ هذه املعارضة بعني االعتبار ،حيث مت استعمال اآلليات التقليدية إلشراك
املواطنني كالنقاش العمومي واالستقصاء العمومي زيادة كذلك على انشاء هيئات خمصصة بغية التخفيف من التوترات.
ومبا أن هذه اإلجنازات مل حتقق النتائج املنشودة ،فان من الواضح ان شروط جناح املشروع ،إن مل تفرض ،هي تنظيم
مشاورة حملية تقدم على أهنا االستجابة الدميقراطية الوحيدة املمكنة للخروج من هذا االحتقان .والتطورات احلالية تثبت
ان املشاورات العامة ال ميكن ان تكون هي احلل :على الرغم من النتيجة اإلجيابية ،أدى تغيري رئيس اجلمهورية واألغلبية
الرئاسية إىل التخلي عن املشروع.
ومن خالل الدروس املستفادة من املمارسة املعاصرة لسلطة اإلدارة يف صنع القرار من جانب واحد ،يتبني انه
من البديهي أن الدميقراطية املشار إليها هنا رمبا ال تتوافق مع تلك املتعارف عليها يف النظرية السياسية ،فقط ألن
السلطة اإلدارية مل تكن ملزمة باتباع الرأي الذي عرب عنه ناخبو لوار أتالنتيك LOIRE-
 .ATLANTIQUEحىت ان  DOMINIQIE ROUSSEAUدومينيك روسو قد اعترب أن هذا
إضعاف للدميقراطية التمثيلية من خالل اإلحياء بأن مؤسساهتا مل تعد شرعية مبا يكفي لكسب تأييد املواطنني.

1

ومع ذلك ،فإن طموح رئيس الدولة السابق إلشراك املواطنني يف صنع القرار ليس بالشيء اجلديد كما يبدو ،
هي جمموعة من إجراءات العملية التشاركية اليت بدورها ليست باجلديدة حيث اهنا موجودة منذ القدم ولطاملا استعملت
للتعبري عن التوقعات االجتماعية  .وتستند هذه اإلجراءات إىل االهتمام املتزايد بعملية صنع القرار اإلداري ،واليت
انفتاحا من ذي قبل وينبغي أن تسمح للمواطنني بالتعبري عن آرائهم.وتشكل مجيع هذه الضمانات
أصبحت أكثر
ه
اإلجرائية للمشاركة جمموعة حتت اسم "الدميقراطية اإلدارية" (اليت صاغها جان ريفريو  ،)Jean Riveroمما يدل
على العالقة الفريدة اليت تربط سلطة صنع القرار األحادية اجلانب لإلدارة بالنظرية الدميقراطية  ،من خالل اجلمع بني
تعقيدا من جمرد
عنصرين أساسيني من التحليل القانوين واألداء الطبيعي للمجتمع املعاصر ،يتبني أن هذه العالقات أكثر ه
كوهنا متعارضة ،وبالتايل فهي تستدعي االهتمام.
إذا كانت سلطة اختاذ القرار من جانب واحد لإلدارة هدفها أساسيها للدراسة يف القانون اإلداريوبعيدا عن
خصوصيتها التأسيسية ،2فإن حتليلها من وجهة نظر إجرائية ينتمي اآلن إىل التطورات الكالسيكية للمادة.وقد أدرج
اإلجراء اإلداري غري القضائي ،الذي يفهم على أنه إجراء صياغة القرار اإلداري ،يف الكتب القانون اإلداري الفرنسي:
قد أعطتها مدونة العالقات بني الشعب واإلدارة على األقل رؤية رمسية ووحدة .أطروحات عديدة واكبت تطور اإلطار
القانوين إلعداد القرارات اإلدارية ،اليت هي جزء من حركة حتسني العالقات بني اإلدارة واملدارين الذين أصبحوا االن
ُ
يعتربون كمواطنني .هل هناك إذن مادة إلضافتها إىل هذه التحليالت؟ تعززها فكرة أن هناك دائما شرعية للعودة إىل
des-Fontaines, Notre-Dame-des-landes, Treilliéres, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la
Loire-Atlantique, JORF 10 Févr. 2009.p 2503
1
- Idem, p314
2
On se souvient de formule de M. Hauriou : « Le droit administratif français a inséré sa racine
juridique dans l’acte administratif et s’y est solidement implanté », HAURIOU (M), « Introduction à
l’étude du droit administratif », RGA, 1902, t. 3, p. 385.
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دراسة ظاهرة قانونية كيف ما كان نوعها ،وال تزال دراسة سلطة اختاذ القرار من جانب واحد اليت تتمتع هبا اإلدارة مل
حيسم فيها على اية حال ،إذ أن أحدث االعمال يف هذا الشأن يدل على االهتمام الكبري املتواصل ،الذي تواكبه
إصالحات مستمرة.
ال سيما وأن اجلوانب الدميقراطية ملمارسة هذه السلطة االنفرادية لصنع القرار تظل متحفظة يف التحليل الفقهي،
مما يدفع لالستغراب :أمل يتم التأكيد على أن القانون اإلداري هو ،بامتياز ،املركز الرئيسي للعالقات بني املواطن
والسلطات العامة 1،وبالتايل فهو يدخل يف جوهر الدميقراطية؟
أمهية املوضوع ليست باجلديدة يف الواقع .يف عام  ،6713أقام غي إسحاق Guy Issacمهز وصل بني
دراسة اإلجراءات اإلدارية الغري قضائية وعالقتها بالدميقراطية.حيث أشار املؤلف :أن اإلجراءات اإلدارية الغري قضائية
اليت يكون موضوعها تقنني عملية سن املعامالت اإلدارية ،أي األعمال اليت تقوم هبا اإلدارة ...حتكم سلوك األفراد،
وبطبيعة احلال ،هنا يطرح سؤال دمقرطة هذا النشاط املتمثل يف اشراك األطراف املعنية يف صناعة العمال اليت حتكم
مصريهم .هذا التأكيد كان ينحو اىل كونه اعرتاف ،احلقبة اليت أدت إىل العمل التأسيسي أصبحت تقليدية يف هذه
املسألة.
كان جان ريفيرو بال شك المترجم الرئيسي ،حتى المدافع عن دراسة العالقة بين الديمقراطية واإلدارة،2
ولكن جيب أن نذكر أيضا عمل أندريه ماتيوتAndré Mathiotوغاي إسحاق Guy Isaac 3وأخيل
ميستري. Achille Mestre
مت يف وقت الحق إمهال املوضوع إىل حد كبري من قبل الفقه القانوين على الرغم من انه وجد فكرة موحدة على
ما يبدو من خالل استحضار "الدميقراطية اإلدارية"وهذه األخرية مل تفرض نفسها يف الفقه وال تزال حمل خالف،
وبقدر ما يكون ذلك رمزيا ،ال تظهر فكرة الدميقراطية وال الدميقراطية اإلدارية يف فهرس معاجم القانون اإلداري .وقد
أدى وضع إجراءات مشاركة املواطنني يف خمتلف فروع القانون اإلداري إىل إجراء دراسات حمددة .تكمن أمهيتها يف فهم
املادة بشكل عام،
الميكن فهم احتكار "الدولة اإلدارية القوية " للقرار االمين  ،ومسوغات شرعية اقصاء اجملتمع من صنع
القرار االمين ،خارج تفسري احلاجة اىل الدميوقراطية الفعلية و اليومية " :الديموقراطية اإلدارية " ،4فكيف متت عملية
االنتاج املشرتك  ،Co-productionلالمن بكل مستوياته السياسي االجتماعي االقتصادي الثقايف القيمي و
البيئي  ،يف الدول الغربية ال صالح اعطاب عالقة القانون بالدميوقراطية مبا يسمخ بالتفكري يف دمقرطة العمل اإلداري

1

ISAAC (G), La procédure administrative non contentieux, LGDJ,t, 79 , 1968 , p 671
2
MATHIOT (A), « Bureaucratie et démocratie », EDCE, 1961, p 11
3
ISAAC (G), préc.
MESTRE (A), « La démocratie administrative », in Mélanges en l’honneur du Professeur Couzinet,
Université des sciences sociales de Toulouse, 1974, p 561
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و الفعل االمين مبا جيعل اجملتمع املدين و كل الفاعلني االجتماعيني شركاء يف اختاد القرار اإلداري األمين يف الدولة
احلديثة .
تقديم للدراسة الميدانية
تعترب حماوالت الوقوف على فعالية سياسات الوقاية واألمن بطريقة منهجية حديثة نسبيا .على الرغم من أن
املقاربة "احلديثة" هلذه السياسات بدأت تتطور منذ  70سنة يف دول السويد ،فرنسا ،بلجيكا و اململكة املتحدة .ومل
يظهر االهتمام بتقييم حمتواها وتأثريها إال الحقا ،وغالبا كنتيجة للقيود الكامنة يف الربامج األوىل اليت نفدت يف هذه
البلدان الرائدة.
ميكننا أن نرى أنه إذا كانت مثانينيات القرن العشرين قد شهدت يف هذه البلدان بدايات وضع سياسات
الوقاية واألمن ،وهو األمر الذي مت يف الغالب حتت شعار الشراكة و"احمللية" ،فإن بداية التسعينيات متيزت بالبحث عن
طرق التقييم والتنظيم واليت كانت تفتقدها معظم اإلجراءات اليت مت تنفيذها باسم الوقاية .إن البحث عن فعالية
السياسات و التدابري الوقائية واألمنية سيكون يف صلب اخلطاب السياسي الذي مل يستند على البحث التجرييب
والتقييم بل كان مبنيها على تصرحيات النوايا احلسنة حيث زاد الطلب االجتماعي على األمن يف أواخر التسعينيات.
ولكن بعد ذلك ،أصبح األمن د ألسباب متعددة ال يتسع جمال ذكرها هناد قضية رئيسية يف كل من السياسة الداخلية
ويف االستحقاقات االنتخابية  ،تندرج في تطبيق الديموقراطية اإلدارية أي اإلنتاج المشترك للقرار اإلداري األمني
 ،الذي كان من قبل حكرا على الدولة اإلدارية  ،كمهام ثقليدية تروم الحفاظ على النظام العام .
يف سياق البحث عن الكفاءة أو تبينها ،سرعان ما اتضح أنه من املناسب االعتماد على مناذج تنهل من حقل
العلوم الطبيعية؛ ومتت العودة إىل الطرائق اإلمربيقية املوروثة عن املنهج التجرييب.
بالنسبة إىل التقييم النهائي خليارات السياسات العامة والتدابري املتخذة يقتضي األمر احلصول على معطيات
امربيقية يف املراحل األوىل إلجراء مقارنات مع مرور الوقت .يف هناية التسعينات ،مت اختيار "تشخيص األمن" يف عدد
قليل من البلدان ،والذي نستخدمه اليوم كأداة مثالية ملنح التدخل األمين والوقائي صفة العلمية ،هبدف طمأنة الرأي
العام املتيقظ بشكل متزايد بشأن مزايا اخليارات واإلجراءات املتخذة .وبالطبع ،فاألسباب السياسية مبفردها ال تفسر
اعتماد التشخيص األمين يف أواخر التسعينات.
نعتقد بوجود ثالثة أسباب أخرى على األقل لفهم هذا التحول .يتمثل األول يف الثقل املتزايد ملفهوم جديد
قائم على فكرة "اإلنتاج املشرتك" لألمن الذي تشارك فيه جهات ذات أصول متنوعة للغاية ،فالدولة مل تعد تعترب اجلهة
الوحيدة اليت حتتكر املسألة األمنية ،بل أصبحت جهات أخرى تشارك فيها؛ خاصة السلطات احمللية ،املقاوالت واجملتمع
املدين.
يتمثل السبب الثاني يف التعقيد املتزايد هلذه الظاهرة .لقد أصبحت القضايا األمنية أكثر تعقيدا بعد انتقال
اجملتمع إىل ما بعد احلداثة وعصر العوملة .فلم تعد تكفي دراسة املتغريات التقليدية ( إحصائيات اجلرمية ،نشاط العدالة
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اجلنائية ) للوقوف على كل ما من شأنه أن يهدد األمن ،واألهم التدابري األنسب ملواجهته .لتلبية الطلب املتزايد على
احلماية من "املخاطر" االجتماعية ،أصبح من الضروري إدماج جوانب أخرى متنوعة يف التحليالت األمنية؛ كحوادث
السيارات ،السلوكات غري املدنية أو الشعور بعدم األمن ،وكذلك حالة "العرض" األمين قبل اختاذ إجراءات جديدة
ذات طابع عام .ومع ذلك سنرى أن هناك اختالفات مهمة ستظهر عند االنتقال من بلد إىل آخر خبصوص فهم
ظاهرة األمن و "تشخيصها".
يرتبط السبب الثالث ارتباطا وثيقا باألسباب السابقة :لقد أصبح اجملتمع املدين شريكا أساسيا يف السياسات
األمنية ،ليس فقط ألن العديد من اجلمعيات قد استثمرت يف جمال الوقاية واألمن ،ولكن أيضا ألن رأي اجملتمع املدين د
كموضوع للشعور بعدم األمن د أصبح أساسيا على وجه اخلصوص .ينبغي التأكيد ،كما فعل البعض ،على أنه يف هذا
االعتبار اجلديد للمجتمع املدين ،هناك ميل أصلي ،خاصة يف اجملتمعات ما بعد الصناعية ،حنو تعزيز الدميقراطية
التشاركية القائمة على املواطنة واليت تتجاوز اجملاالت التقليدية اليت مت حتديدها لعقود (االنتخاب أو التفويض).
باختصار ،مل تعد الدولة والسلطات احمللية قادرة د يف سياق هذه الدينامية االجتماعية اجلديدة د على حتمل
نفقات التنفيذ .جيب أن يفهموا أيضا ما يفعلونه وملاذا يفعلون ذلك .وجيب عليهم كذلك االستشارة واإلشراك ،خاصة
يف موضوع األمن الذي أصبح موضوعا جديدا حساسا للرأي العام يف اجملتمعات املتقدمة.
وهكذا ،أصبحت تشخيصات األمن يف العديد من البلدان شرطا مسبقا لتنفيذ سياسات األمن والوقاية.
فاألمن بصفته امتيازا سياديا للدولة ،ظل حكراه على نظام العدالة التقليدي لفرتة طويلة .يف حني أن الصحة والتعليم
والنقل واالقتصاد غالباه ما تتطلب إجراء عمليات تدقيق أو إجراء "تشخيصي" قبل تنفيذ برامج أو سياسات جديدة ،
وهو األمر الذي مل حيدث كثريا يف اجملال األمين ،كما هو احلال كذلك يف قطاع السجون والشرطة.
يفسر كل ما سبق التوجه اجلديد للسياسات العامة يف هذا اجملال .يف سنة  ،6779اعتمدت فرنسا إطارا
قانونيا ينص على اعتبار التشخيصات شرطا أساسيا للتوقيع على العقود احمللية لألمن ( .)CLSستسري اجنلرتا على
نفس النهج بإقرار قانون اجلرمية والفوضى " " Crime &DisorderActسنة  ،6773والذي أكد على ضرورة
إجراء تشخيصات د تسمى عمليات التدقيق د لتحديد االسرتاتيجيات الرامية إىل احلد من اجلرمية والسلوكات غري املدنية.
ستقوم بلجيكا بنفس األمر من خالل اعتماد نظام يف سنة 7006خيلق عقودا جديدة لألمن والوقاية ،نتيجة لتقييم
واسع النطاق للسياسات اليت مت تنفيذها يف إطار عقود اجملتمع واألمن القدمية ،وجتسد بلجيكا أحد البلدان اليت تركز
على التقييم أكثر من التشخيص .سنتوقف كذلك يف هذه الدراسة على جتربيت كل من أسرتاليا ونيوزيالندا واللتان عملتا
يف السنوات األخرية على إنشاء أنظمة ترتكز إما على التشخيصات األولية أو التقييمات النهائية أو مها معا.
من أجل االستفادة من جتربة بعض الدول األوروبية و ودول منطقة احمليط اهلادئ هبدف تطوير منوذج
تشخيصي لألمن وأدوات متكيفة مع واقع كيبيك ،كلف املعهد الوطين للصحة العامة يف منطقة الكبك
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(1(INSPQاملركز الدويل للوقاية من اجلرمية ((CIPC

2

بإعداد حتليل مقارن للكيفية اليت يتم هبا (املمارسة)

التشخيص احمللي لألمن يف مخسة بلدان .
ُوجهت هذه الدراسة مبجموعة من األسئلة ،ندرجها على النحو التايل:

 إىل أي مدى ميكن مقارنة املصادر املستخدمة واملؤشرات املختارة من بلد إىل آخر؟
 هل هناك اختالفات جوهرية يف على املستوى املنهجي؟ على سبيل املثال؛ هل يتم تفضيل الدراسات
الكيفية أم الكمية أم مها معا؟
 ما هي اخليارات املنهجية وتقنيات البحث املفضلة؟
 ما هي اجلهة اليت جتري هذه الدراسات املقارنة؟
 يبدو هذا السؤال األخري أكثر أمهية عندما نعلم أن توجه البحث يرتبط يف بعض األحيان باهليئة اليت
تنجزه وعالقتها بالقطاع العام أو اخلاص أو باجلامعة.
 هل التقاليد املختلفة فيما يتعلق بسياسات الوقاية واألمن ترتك بصمتها على هذه التشخيصات ؟
 هل يتم يف هذه التشخيصات حتديد "عوامل اخلطر" اليت تسهم يف ولوج عامل اجلرمية؟
 كيف يتم استثمار الشراكات القائمة إلجراء هذه التشخيصات؟
 هل هناك إشراك للمجتمع املدين يف التشخيصات؟ وبأية طريقة؟

ستحاول هذه الدراسة املوجزة اإلجابة عن هذه التساؤالت مع التأكيد يف الوقت نفسه على احلدود التقليدية
للبحث املقارن :أوال؛ تلك املتعقلة باحلصول على املعطيات د واليت تبني أهنا متثل صعوبة حقيقية كما سنرى الح هقا د
ثانيا؛ تلك املتعلقة مبا أكدت عليه الدراسات يف جمال أنثروبولوجيا القانون واليت أظهرت بوضوح خماطر النظر إىل
ممارسات اآلخر من منظور تقاليدنا اخلاصة.
إذا كان املشروع األويل يقوم على حتليل حنو  80تشخيصا أجريت يف البلدان اخلمسة املعينة ،فإن الواقع قد غري
هذا الشرط األويل ألن بعض البلدان ال تقوم بإجراء التشخيص باملعىن احلقيقي للكلمة .يف الواقع ،فإن إجنلرتا وفرنسا
مها البلدان الوحيدان اللذان جيريان تشخيصات بطريقة منهجية ،وإن كان هناك اختالف بني التجربتني على مستوى
التشخيص ،فإهنما مؤسستان ودائمتان بالشكل الذي يسمح بإجراء دراسة معمقة خبصوصهما .وهلذا السبب قمنا
بتحليل عشرات التجارب يف كل من هذين البلدين.
بالنسبة ألسرتاليا ونيوزيلندا ،كان علينا أن نالحظ أن إجراء التشخيصات مل يعمم بعد أو ميأسس .بالنسبة
للبلد األول ،قمنا بدراسة عشرات "التحقيقات األمنية" اليت أجريت يف والية فيكتوريا .أما بالنسبة لنيوزيلندا ،فقد درسنا
جتارب "ملفات اجلرمية واألمن" " "Les profils du crime et de la sécuritéيف ست مدن يف مجيع أحناء
البالد .لقد أثبتت هذه امللفات على أهنا مصدر جيد جدا للمعطيات .وعلى الرغم من انتقاد املنهجية املتبعة إلعداد
1

L’Institut national de santé publique du Québec.
Le Centre international pour la prévention de la criminalité.

2
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هذه امللفات ،فإن تنوع الدراسات اليت متكنا من الوصول إليها قد أثرى هذا التقرير مبقاربات جديدة ،خاصة ما يتعلق
بعوامل اخلطر واملقاربة الوقائية من خالل التصميم البيئي .لذلك سنستفيد من جتربة نيوزيلندا بالرتكيز على عوامل اخلطر
األكثر شيوعا ،مع العلم أن عددا قليال من الوثائق د من بني تلك اليت متت دراستها د تعاجل حقا هذا املوضوع.
لقد وقع االختيار على بلجيكا ،من جانبها ،نظرا لتبنيها مقاربة تقوم على تقييم السياسات السابقة ،وحلد اآلن
فهي مل تقم بأي تشخيص ،باستثناء تلك التشخيصات اليت أجريت على مواضيع حمددة مثل إدمان املخدرات .من
ناحية أخرى ،سنحيط بعدد من جوانب السياسة البلجيكية اليت بدت مثرية لالهتمام بالنسبة لنا فيما يتعلق بأهداف
حبثنا.
يف اجملموع  ،قمنا بتحليل حوايل  30دراسة أجريت يف البلدان األربعة األوىل املشار إليها ،من خالهلا مت جرد
وضع اجلرمية واألمن هبذه البلدان .ولقد كانت هناك اختالفات مهمة خبصوص الطرق املتبعة واملوضوعات اليت متت
اإلحاطة هبا حيث مت تسليط الضوء على أوجه التشابه وإبرازها وكذلك أوجه االختالف .نعتقد أن التنوع الذي ال يزال
قائما بني خمتلف البلدان يف طرق فهم الظواهر االجتماعية يشكل أحد أهم املسامهات يف هذه الدراسة .هذا التنوع
يرتبط أساسا بثقافات ،تقاليد وتاريخ كل بلد على حده .وهذا ما يؤكد جمددا استحالة "نقل" السياسات أو املمارسات
بشكل ميكانيكي من بلد إىل آخر .وأيا كان ما سنجنيه من هذه التجارب ،فيجب دائما تكييفها مع خصوصيات
الواقع االجتماعي اآلخر.
لقد اخرتنا املزج بني اجلوانب الوصفية البحتة هلذه التجارب واجلوانب التحليلية هبدف تسهيل قراءة هذه
املقارنات والبقاء خملصني للمصادر وتقليل هامش التأويالت الشخصية.
مت تنظيم املعطيات بالطريقة األبسط :حسب البلد ،برتتيب يتوافق ببساطة مع الطريقة اليت وصلنا هبا إىل هذه
املعطيات ،فبدأنا بالبلدان األوروبية مث بلدان احمليط اهلادئ .ولقد بدا من املهم بالنسبة لنا ،بالنسبة لكل بلد ،أن نبدأ
بعرض موجز لسياسة الوقاية واألمن املطبقة واجلهات املسؤولة عنها ،مصحوبة بتذكري تارخيي موجز يشرح اختيارات
السياسات وأسسها القانونية.
في ما يتعلق بالتشخيصات اليت مت إجراءها يف كل بلد من البلدان املختارة ،بدا لنا أنه من املناسب تزويد القارئ
مبعطيات "خام" متكنه من القيام بتحليالته اخلاصة،

تكون مكملة أو رمبا موازية لتحليلنا .وهلذا السبب سنقدم

جداول موجزة تبني اجلوانب الرئيسية اليت تناولتها التشخيصات من حيث حمتواها ومنهجيتها :تقنيات البحث
املستخدمة ،املؤشرات املدروسة ،الرتاب موضوع الدراسة ،اجلهة اليت قامت بالدراسة (بالقدر الذي كانت به هذه
املعطيات متوفرة).
سنقدم ،ألسباب مماثلة ،مثاال مفصال بالنسبة لكل بلد ،والذي بدا لنا األكثر اكتماال (وليس األكثر متثيلية)
وذلك هبدف السماح بفهم أفضل للمقاربات املتبعة ميدانيا .نتشرف هنا باالهتمام بسبل تسهيل إعادة إنتاج حمتمل
هلذه التجارب .مت إرفاق هذه اجلداول بتعاليق ختص بعض اجلوانب امللموسة من املنهجية املتبعة وتنفيذ التشخيصات.
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أخريا  ،سنحاول حتديد عناصر املقارنة بني النماذج املختلفة اليت متت دراستها من خالل تسليط الضوء على
ه

نقاط القوة والضعف يف كل منوذج .ويف النهاية ،سنقرتح اخلطوط العريضة "للتشخيص النموذجي" النابع من األمثلة اليت
متت دراستها ،وهو عبارة عن تركيب للعناصر املتعلقة بالطريقة املنهجية واملؤشرات املفضلة يف التجارب املختلفة اليت مت
حتليلها.
لقد تفاوت كم املعطيات اليت متكنا من الوصول إليها من بلد إىل آخر .وهذا ما يفسر االختالف يف حجم كل
فصل من الفصول اخلاصة بالبلدان املعنية.
الفصل األول :نموذج فرنسا '' العقد األمني المحلي'' ،و المملكة المتحدة
إن تاريخ سياسات األمن والوقاية يف فرنسا تاريخ طويل جدا ،تاريخ يتميز مبجموعة من الوسائل القانونية
واإلدارية .ويف هذه الدراسة سنكتفي فقط باإلحاطة باجلوانب األكثر حداثة واملرتبطة بشكل مباشر بدراستنا (املبحث
األول) ،لننتقل لدراسة اململكة املتحدة  :إسرتاتيجية للحد من اجلرمية والسلوكات غري املدنية ( املبحث الثاين).
المبحث األول :فرنسا  :عقد محلي في مجال األمن
ابتدأ التقرير بدراسة عقد األمن احمللي بفرنسا ،وتاريخ سياسات األمن والوقاية يف فرنسا الذي يعد تارخيا طويال
جدا ومميز يف العديد من النصوص القانونية واإلدارية.لننتقل إىل تشخيصات األمن يف إطار عقود األمن احمللية ووالدة
ه
النموذج يف فرنسا.
ميكن احلصول على األساس القانوين للتشخيصات األمنية يف فرنسا يف قانون 28أكتوبر  6779لوزارة
الداخلية بشأن إنشاء العقود األمنية احمللية والذي يعد بشكل خاص خطوة أولية لوضع العقد إلجراء تشخيص واقعي
لألمن .وهذا اإلطار يعد قانونيا ملسألة تشخيص األمن إىل حدود يومنا هذا ،وجند كذلك نصني قانونني آخرين هلما
عالقة بالقانون األول واملتمثل يف قانون  9يونيو 6777وأكثر من ذلك جند يف اآلونة األخرية املرسوم رقم 2002-
999املؤرخ 69يوليو  7007املتعلق باألمن اإلقليمي من أجل التعاون يف منع ومكافحة اجلرمية،ويف شهر مايو
تشخيصا و ميثل عدد سكاهنا  78مليون،ويعترب
 7008مت توقيع  187عقد حملي أمين يف فرنسا ومت إجراء 163
ه
رؤساء البلديات يف أكثر من  6800بلدية هم من املوقعينمن بني 768عقد حملي أمنبذات طبيعة مشرتكة بني

البلديات  79خمصصة للنقل و  8خمصصة لألحياء .بالنسبة للعقود احمللية األمنية يف حماربة اجلرمية ،مت إنشاء 737
عقد حىت اآلن ،مبا يف ذلك  90منها بني البلديات.أما اجملالس البلدية ملنع اجلرمية ،كان هناك أكثر من  380موزعة
يف كل أحناء فرنسا يف عام . 7000
وف هقا للتشريع اجلديد،فإن " CLSPDالعقود احمللية األمنية اخلاصة مبحاربة اجلرمية"هي اهليئة املسئولة عن
اإلعدادو تنفيذ وتقييم عقد األمن احمللي ،و ترتبط التشخيصات األمنية يف فرنسا ارتباطها وثي هقا بالعقود األمنية احمللية.
قبل معاجلتها بالتفصيل ينبغي أن نذكر اخلصائص الرئيسية للعقد احمللي اإلداري  CLSاملنصوص عليها يف
قانون  73أكتوبر  ،6779ليحدد املبادئ والغايات من هذه العقود األمنية احمللية اليت تتضمن حسب التقرير
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ثالثةجماالت عمل :الوقاية والقمع واملواطنة الصاحلة حيث جيب أن تتعاون الدولة والسلطات احمللية مع خمتلف اجلهات
الفاعلة احمللية (اجلمعيات واجلهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية)من أجل تطوير احللول اليت جتيب بشكل عملي
لتطبيقها على أرض الواقع ،وخاصة يف األحياء احلساسة.
المطلب األول  :توجيه االستراتيجيات حول عدة محاور:
 الوقاية :تعلم املواطنة ،ودعم إجراءات الوقاية احمللية فيما يتعلق بالشباب على وشك التهميش ،والوقاية
من العنف داخل املدارس ويف البيئة املدرسية ،الوقاية من العود ،مساعدة الضحايا ...تعزيز العمل القمعي
وتنوع العقوبات :مشاركة النيابة العامة يف خطط عمل العقد وتنفيذ مبدأ االستجابة السريعة قضائية أو
غريها ومعاجلة القضايا "يف وقت معقول" تكييف العقوبات وحتديد بدائل العقوبات اجلنائية التقليدية
(خدمة اجملتمع وتدابري اجلرب والتذكري القانوين وما إىل ذلك).
 شروط تدخل الشرطة والدرك :وجود قوات األمن و تنفيذ الشرطة احمللية والرتحيب باجلمهور وأصحاب
الشكاوى والضحايا و مجع الشكاوى ومتابعتها وتعزيز مكافحة العوامل املؤيدة للعنف واجلنح (إدمان
املخدرات ،السالمة الطرقية).
 اجلانب األكثر أمهية هو العملية اليت يتم فيها التشخيص ،البداية األولىهي إجراء التشاور ،مث توقيع العقد،
هذا اإلجراء يهدف إىل إنشاء تعاقدإلضفاء الطابع الرمسي على بعض االلتزامات املعتمدة لوضع أحكام
هتدف إىل حتسني األمن ومنع اجلرمية يف البلدية أو يف إقليم ،وفقا لألولويات أما بالنسبة لشركاء العقد،
فيمثلون املؤسسات املعنية باألمن :احملافظ اإلقليمي ،رئيس البلدية ،املدعي العام ورئيس اجلامعة .وميكن
أيضا الوصول إليها من قبل شركاء آخرين كاجلمهور ،وال سيما رؤساء اجملالس العامة اليت هلا اختصاص
من بني آخرين يف جماالت رعاية الطفل والوقاية .
 أهم املراحل املختلفة لتوقيع CLSعقد حملي أمين:
 حتديد اإلقليم :قد يتعلق العقد ببلدية أو تكتل أو شبكات النقل ،يف بعض احلاالت ،قد يقتصر العقد
على عقد واحد أو أكثر يف حي واحد أو أحياء حمددة ،ولكن ال زال هناك استثناء يف هذه املسألة.
 تطوير تشخيص حملي :وهذا يشمل بيان الوضع احلايل (اجلنح ،عدم القدرة على التأقلم ،اهلذر املدرسي،
الشعور بعدم األمن) و حتليل االستجابات والنظم احلالية (وسائل معرفة انعدام األمن بشكل حقيقي،
كفاية التدابري املتخذة والوسائل املنفذة فيما يتعلق بالوضع يتم حتليل فعالية اإلجراءات اليت يتم تنفيذها
باستخدام املوارد احلالية وكيفية استخدامها ،خاصة للوقاية والقمع).من أجل تطوير التشخيص ،من
الضروري االعتماد على مشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة :ممثلو السكان ،واجلهات الفاعلة االقتصادية
واالجتماعية واجلمعيات و كل أطراف اجملتمع.
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 تنفيذ خطة العمل :بناءه على تشخيص األمن احمللي ،توجد خطة عمل حمددة مع مراعاة اخلصائص
احمللية .فاإلجراءات ميكن أن تؤثر على الكثري من املناطق وف هقا للظروف احمللية :فيجب دعم إنشاء
الشرطة احمللية ،ومنع اجلنح (الشباب على وشك التهميش والعنف احلضري ،وما إىل ذلك) وأمن األماكن
املكشوفة بشكل خاص ،مساعدة الضحايا والوساطة اجلنائية .حتديد الطريقة:حتديد األهداف،ووضع
أوراق العمل واجلدول الزمين للتنفيذ.
 يتضمن العقد احمللي األمين ثالثة جوانب :الرصد والتوجيه والتقييم.
 تشخيصات األمن احمللية.
كما أوضحنا أعاله فإن حتقيق تشخيص األمن احمللي ( )DLSهو اخلطوة األويل يف أي عقد لألمن احمللي.
بعد مرور ست سنوات يف فرنسا فيما يتعلق بتطبيق هذا العقد يظهر السياسيون أن التشخيص اجليد
يعتمد إىل حد كبري على النجاح النهائي لإلجراءات اليت سيتم تنفيذها بعد ذلك .هلذا السبب فإن
(DLSتشخيص األمن احمللي) مهمة تتطلب الدراية واملوارد البشرية حيث يشمل  DLSحتليل
إحصاءات اجلنح ،ولكن التشخيص اجليد ال ميكن أن يتوقف عند هذا احلد ألن أرقام اجلنح غري كافية
للقيام بتحليل جغرايف للظواهر ،فاملعلومات جد ضرورية ألن بدون هذه املعلومات ،ال ميكن وضع خطة.
لذلك جيب مراعاة بعض احلاالت إلجراء تشخيص جيد أوال جيب حتديد ذلك يف وقت مبكر جدا على
خمتلف اإلدارات املعنية ،حتت رعاية معهد الدراسات العليا يف األمن الداخلي ) (IHESIلوزارة الداخلية ،وهو دليل
مفصل للغاية ( منهجية وأدوات التحليل مع أمثلة من االستبيانات وأدلة املقابلة ،الرسوم التوضيحية واخلربات واحلاالت
امللموسة وأوراق العمل) لتسهيل إعداد CLSو DLS7 .مت إجراء معظم التشخيصات بإتباع هذا الدليل .هذا ما
يفسر أوجه التشابه بني الدراسات املختلفة اليت أجريت يف فرنسا .
 من أجل تطوير التشخيص ،يوصي دليل معهد الدراسات العليا يف األمن الداخلي IHESIمبا يلي:
 أوال جيب تعيني مدير املشروع أو املنسق.
 ثانيا جيب أن تركز التحليالت على النقاط األكثر حساسية جغرافيا وفيما يتعلق باألشكال احلالية
لالحنراف.
 ثالثا جيب إجراء املسوحات امليدانية الستكمال حتليل والتقييم الشعور بانعدام األمن وتوزيعه اجلغرايف.
 رابعا القيام مبقابالت واجتماعات ومناقشات مع املسئولني العموميني وممثلي الفئات االجتماعية املهنية
املعرضة للجرمية.
تتميز فرنسا خبصوصية متمثلة يف حتقيق ما يسمى "التشخيصات املوضوعاتية "التشخيص حسب اإلقليم أو
حسب املوضوع ونفس الشيء يسري علىالتشخيصات املتعلقة بالنقل العام أو املناطق التجارية .عموما ،فإن
املوضوعاتاألكثر شيوعا هي تشخيص النقل املشرتكواألماكن اليت ينظر إليها على أهنا "غري آمنة" هذه التشخيصات هي
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بالضرورة أقل تعقيدا من التشخيصات األخرى .كما أهنا تنفذ يف وقت أقل ومصحوبة مبساحات للشعوربانعدام األمن
واالجتماعات العامة التيتعتمد إىل حد كبري على البيانات املسجلة من قبل الشرطة وأنظمة الكمبيوتر (على سبيل
املثال "نظام سيزار" وهو أداة لتكنولوجيا املعلومات تتيح التقاط الظواهر اجلنحية يف أي مؤسسة من خدمات السكك
احلديدية الوطنية اليت أنشئت يف عام  .)6777غالبها ما تُستكمل البيانات اإلحصائية بأرقام عن األعمال اجلرمية
املرتكبة يف الفضاء اخلارجي وكذلك من خالل انعقاد مقابالت مع املوظفني التقنيني والقيام بتشخيصات لتحليل ظاهرة
كثريا يف هذه األماكن ،مما يساهم يف بعض األحيان يف زيادة الشعور بعدم
األشخاص الذين ال مأوى هلم والذين يبقون ه
األمن حيث يتم حتديد اإلجراءات املتخذة لتحسني األمن ويتم تقدمي التوصيات يف النهاية.
 التشخيص احمللي لألمن( )DLSيف فرنسا بعض عناصر املقارنة والتفسري.
 خالصات األداة :جتدر اإلشارة إىل أنه يف فرنسا ال تعترب التشخيصات مستندات عامة كما هو احلال يف
إجنلرتا حيث تكون عمليات التدقيق متاحة للجميع على موقع وزارة الداخلية .أما حني يف فرنسا ،تعترب
هذه الدراسات ووثائق العمل اليت تنتمي إىل البلديات و تعامل يف بعض األحيان على أهنا وثائق سرية
للغاية .لذلك هناك صعوبة الوصول إىل املعلومات .لكن سنقوم بتقدمي بعض املعلومات اليت مت إدراجها
على شكل جدول يف الوثيقة يلخص اجلوانب املختلفة الشائعة هلذه الدراسات وحيدد عدد التشخيصات
وبعضاملؤشرات احملددة واملختارة:
 األساس القانوني :قانون  73أكتوبر  6779و  9يونيو  6777لوزارة الداخلية بشأن إنشاء العقود األمنيةاحمللية.
 تقنية الدراسة:التقنيات النوعية :مقابالت شبه منظمة ،اجتماعات ،مالحظات.و التقنيات الكمية:البيانات ،التحليل اإلحصائي و رسم اخلرائط للجرائم؛
 تحليل الوثائق :البيانات االجتماعية والدميوغرافية من خمتلف املصادر ،بيانات عن التشخيصاتاألخرىللمدن األخرى ،الصحف إحصائي.
 اإلقليم :املدن ( ،)67/9التكتالت ( ،)67/6بني اجملتمعات ( ،)67/7املناطق اخلاصة (احملطات( ،)67/6املناطق التجارية (.)67/6
 جوهر التشخيص:العرض االجتماعي واالقتصادي والدميوغرايف لإلقليم (-.)67/67التحليل اإلحصائيللجنح املسجلة ( - .)67/67حتليل خريطة اجلنح ( -.)67/3نتائج املقابالت واالجتماعات مع املسئولني (الشرطة
والعدالة ،التعليم الوطين والبلدي) وكذلك مع أفراد اجملتمع املدين (املنظمات غري احلكومية ،التجار ،مالك العقارات،
وأحياناه السكان) ( -.)67/67وصف ملشاعر انعدام األمن ،يف معظم األحيان مع "ضباط شرطة القرب"وأحيانها مع
السكان ( -.)67/3وصف الضحية ( -. (2/12التشاور مع السكان ( -.)67/3جرد اإلجراءات اليت تقوم هبا
خمتلف هيئات الوقاية وقمع اجلنح (بشكل فردي ويف شراكة) ،ويف البلديات املعنية ((12/12.
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

92

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

 التوصيات :السياسات واإلجراءات الواجب تنفيذها الناجتة عن التشخيص الثابت ).(12/12 المنظمة الرائدة للتشخيص :شركة أمن خاصة ()67/8؛ اجلامعة أو املنظمة البحثية )(2/12؛ IHESI(اهليئة الالمركزية بوزارة الداخلية) ()67/8؛ مسئولو البلدية (.)67/7
 اللجنة التوجيهية :ممثلون عن خمتلف املؤسساتاملوقعة علىالعقد. CLS (12/12 مجموعة المراقبة الفنية :ممثلو خدمات الدولة واملدينة (.)67/67سنالحظ أوال أوجه التشابه املهمة بني التشخيصات الفرنسية املختلفة ،واليت ميكن تفسريه من خالل اإلطار
املنهجي الذي مت طرحه بواسطة قانون  73أكتوبر  6779و االستخدام املكثف لدليل  ، IHESخاصة يف املدن
الصغرية .وبالتايل جند العناصر التالية يف مجيع التشخيصات الفرنسية:
 العرض الدميوغرايف االجتماعي للمنطقة :على الرغم من أن املتغري يعتمد على املوقع ،وهو وصف
اإلقليم بشكل منهجي يف مجيع التشخيصات .رغم ذلك فإن مخسة التشخيصات فقط هي اليت
تقوم بتقدمي عرض شامل لإلقليم واخلصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان.
 حتليل امللف الشخصي للجنح اليت سجلتها خدمات الشرطة املقدمة باستخدام الرسومات ،موزعة
وفقا للمتغريات التقليدية (نوع اجلرمية ،والتطور يف الوقت )...وتسليط الضوء على املناطق اإلجرامية
يف اإلقليم فدائما ما يتم وصف التفاصيل املتعلقة جبنح األحداث أكثر أو أقل مشوال.
 حتليل نتائج االجتماعات واملقابالت مع اجلهات الفاعلة ،فيما يتعلق بتصور اخلدمات املقدمة
والطلب على األمن.
 توصيات بشأن السياسات واإلجراءات
المطلب الثاني :التشخيصات تقومبتحليل االختالفات الحالية من حيث الجوانب التالية:
 يف معظم التشخيصات وجدنا عدم وجود حتليل يعتمد على مؤشرات هي نفسها مؤشرات استخدام
البيانات من النظام القضائي أو األمن اخلاص أو رجال اإلطفاء أو مجعيات.
 تناولت بعض التشخيصات فئات اجلرائم مثل العنف العائلي ()67/7أو اجلرمية االقتصادية
(.)67/0
 االختالف الكبري اآلخر بني التشخيصات يتعلق باالستطالعات حول الشعور بعدم األمن وعلى
تشخيصا  ،أجرت مثانية ( )٪11دراسة الشعوربانعدام األمن ،مبا يف
اإليذاء .من أصل اثين عشر
ه
ذلك أربعة فقط من السكان .أما بالنسبة للتحقيقات أو األسئلة املتعلقة بالشعور بعدم األمن ،فهي
موجودة فقط يف تشخيصني.
 تتم استشارة السكان بشكل رئيسي من خالل "االجتماعات العامة "أو "اجتماعات مواضيعية"
حول قضايا حمددة .يف أحدث تشخيصات هلا يعترب دليل IHESIطريقة جديدة الستشارة
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السكان :االجتماعات داخل منازل السكان،مت إجراءمثانية تشخيصات على اثين عشر مبشاركة
السكان.
و بعد حتليل هذه املعطيات خلصنا إىل ما يلي:
املتنوعة ،وهو ما قد حيدث بالفعل وسيفسر
 oأواله ،سوف جند أوجه تشابه مهمة بني التشخيصات الفرنسية ّ

ذلك باإلطار املنهجي الذي قدمه املنشور املؤرخ  73أكتوبر  ،6779وباالستخدام واسع النطاق لدليل
املعهد الدويل للتعليم احملاسيب ،ال سيما يف البلديات الصغرية .وهكذا جند يف مجيع التشخيصات الفرنسية

ما يلي:
 oالوضع االجتماعي الدميوغرايف لإلقليم :على الرغم من أنه متغري حسب املوقع ،إال أنه وصف املناطق اليت
توجد فيها مجيع التشخيصات بصورة منتظمة .بيد أنه جيب التشديد على أن مخسة تشخيصات فقط تقدم
عرضا شامال لإلقليم واخلصائص االجتماعية -االقتصادية للسكان.
 oإىل جانب هذا  ،يُظهر التشخيص الذي مت حتليله االختالفات يف اجلوانب التالية :يف أغلب التشخيصات
وجدنا افتقارا إىل التحليل استناداه إىل تشخيص مؤشرات مثل توضيح معدالت واجتاهات اجلنوح .وينطبق
الشيء نفسه على استغالل البيانات من العدالة أو األمن اخلاص أو رجال اإلطفاء أو اجلمعيات.بضع
تشخيصات عاجلت فئات من اجلرائم مثل العنف داخل األسرة أو االحنراف االقتصادي
 oكما يرتبط الفارق الرئيسي اآلخر بني التشخيصات بالدراسات االستقصائية ملشاعر انعدام األمن وعن اإليذاء.
من ال  67تشخيص ،أربعة منهم يشعرون بانعدام األمن .بل إن االجتاه السائد يف فرنسا هو دراسة هذا املتغري
مع "ضباط الصف األمامي" .فيما يتعلق بالدراسات االستقصائية أو املسائل املتصلة بالضحايا ال توجد إال يف
تشخيصني اثنني.
 oوسواء كانت اجلمعيات "مدعوة" غالباه حلضور اجتماعات عامة ،أو إذا ما مت استشارهتا من خالل استبيان
باعتبارها "يف خط املواجهة" ،فإن قِلة منها تشارك بنشاط يف تطوير التشخيص ،باستثناء مجعيات اآلباء
ورابطات الضحايا .ومن ناحية أخرى ،فإن أغلبية كبرية من التشخيصات تشري إىل إجراء مشاورات مع التجار
واملاحنني االجتماعيني وخدمات النقل .وأخريا مل يأخذ سوى عدد قليل جدا يف االعتبار آراء بعض الفئات
االجتماعية مثل الشباب.
 oأخرياه ،مل حيدد سوى تشخيص واحد "املمارسات اجليدة" يف الوقاية والسالمة يف املنطقة املعنية من خالل
الدراسة (تشخيص املساحات التجارية) .واستناداه إىل االنسان املتنقل ،وإقليم التشخيص وخصوصيته ،يبدو أن
متغري الكائن احلي الرئيسي يفسر قدراه كبرياه من التباين املرصود .ونشري إىل أن أكثر التشخيصات اكتمااله قد
قامت هبا فرق من اجلامعة ،مث تلتها تلك اليت قام هبا املعهد الدويل للدراسات العليا ومكاتب الدراسة اخلاصة.
والتشخيصات اليت تقوم هبا إدارات بلدية املدينة هي أقل العمليات اكتمااله .وميكن تفسري ذلك مبسألة املوارد
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املالية واملوظفني املتخصصني .ومن الضروري أيضا التذكري بأن الدينامية اليت نشأت يف فرنسا يف املنشور املؤرخ
 73أكتوبر  6779قد خلقت "سوقا أمنية" جديدة أنشأت فيها مكاتب استشارية عديدة.
وفيما يتعلق بتفاوت حجم املدن ،الحظنا وجود اختالفات كبرية بني تشخيص املدن الكبرية وتشخيص املدن
الصغرية ،وهي اختالفات ميكن إرجاعها إىل الوسائل املتاحة هلذا الغرض يف كل منها.
وهناك عنصر خاص من التشخيص الذي اجري يف منطقه تولوز :بعض املقاالت الصحفية اليت تتناول صعود
اجلنوح واملواضيع األخرى ذات الصلة تدرج يف منت التقرير .ويعاجل التشخيص أيضا مسائل من قبيل عدم االنضباط
والغياب عن املدارس ،واإلجراءات اليت تتخذها البلديات ومجعيات الشباب ،وتعاطي املخدرات  ،والعنف املنزيل ،
وكثريا ما ينظر إىل اإلحياء السكنية االجتماعية علي أهنا مناطق و مصادر للمشاكل .وعالقة بالتشخيص ،تقدم سلسله
من التوصيات يف هناية الدراسة هبدف تيسري وضع العقد األمين احمللي.
هذه أهم النقط اليت تناوهلا التقرير يف فرنسا فيما خيص العقود األمنية احمللية وأهم املراحل اليت مير منها توقيع
العقد األمين احمللي وتشخيصات األمن احمللية ودراسة حول التشخيص احمللي األمين املدرجة يف التقرير على شكل
جدول مفصل هلذا التشخيص.
المبحث الثاني المملكة المتحدة :االستراتيجيات المعتمدة
بعد مرور سنة على التجربة الفرنسية ،ستقوم اجنلرتا باعتماد نص قانوين سيسمح بفرض دينامية جديدة يف
املسألة األمنية .وسيكون اهلدف األساسي هو حتديد اسرتاتيجيات جديدة ملكافحة اجلرمية ،ترتكز أساسا على إجراء
عمليات التدقيق احمللية والشراكات.
المطلب األول :قانون مكافحة الجريمة والسلوكات غير المدنية:
مت اعتماد قانون "اجلرمية والفوضى" "  "Crime and DisorderActسنة  ،6773وهو الذي
سيشكل أساس سياسة الوقاية ومكافحة االحنراف يف اجنلرتا و ويلز .لقد فرضت هذه اآللية القانونية على السلطات
احمللية ضرورة التنسيق مع الشرطة ،وكالمها اعترب كسلطة مسؤولة عن تطبيق السياسة اجلديدة ،وإجراء التشخيصات د
تدقيقات د هبدف حتديد تردد ونوع اجلرائم والسلوكيات غري املدنية يف جمال ترايب معني  :مقاطعة ،بلدية ،جمال تشرف
عليه سلطة حملية يف كل من اجنلرتا وويلز.
يف القسم اخلامس من الفصل األول من اجلزء األول هلذا القانون ،والذي يتناول "السلطات املسؤولة عن
االسرتاتيجيات" ،مت التأكيد على أن هذه األخرية ستعمل بالتعاون مع كل جلنة مراقبة أو سلطة صحية داخل اجملال
احملدد ومع كل شخص أو هيئة حمددة بأمر من الوزير ،واليت سيكون عليها بدورها واجب التعاون مع السلطات
املسؤولة عن هذه املهام.
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قانون " "Crime and DisorderActيتعدى حمتواه إطار التشخيص األمين احمللي واالسرتاتيجيات اليت
تنبثق عنه .فهو يستعرض العديد من جوانب السياسة اجلنائية يف اململكة املتحدة .يتألف أساسا من  8أجزاء و 676
قسما ،و تندرج ضمن موضوع دراستنا كل من األقسام  8و  1و ،9لقد جاء هذا القانون هبدف:
 املساعدة على منع اجلرمية والسلوكيات غري املدنية؛
 جترمي بعض السلوكيات ذات طابع عنصري؛
 إلغاء الفرضية اليت تعترب أن الطفل عاجز عن الفعل؛
 إلغاء عقوبة اإلعدام بتهمة اخليانة والقرصنة؛
 إحداث تغيريات يف نظام العدالة اجلنائية؛
 زيادة أحكام التفاوض مع اجلناة؛
 تعميق املعايري مع ضمان احرتام االعتقال االحتياطي واإلفراج؛
 تعديل الفصل األول من اجلزء الثاين من قانون اجلرمية لعام 6779؛
 إلغاء الفصل األول من اجلزء الثالث من قانون اجلرمية والعقاب لعام ( 6779اسكتلندا)؛
 القيام بتعديالت لتسهيل عملية توحيد بعض األحكام؛
لتحقيق هذه األهداف ،يوصي هذا القانون بعقد شراكات للحد من اجلرمية والسلوكيات غري املدنية
" " CDRP1بني كل من السلطة احللية ،الشرطة احلضرية ،السلطات الصحية ومصاحل املراقبة .و ستكون هذه
الشراكات د كما سنرى الحقا بشكل مفصل د مسؤولة عن إجراء تدقيق حملي ونشره بشأن املشكالت املتعلقة باجلرمية
والسلوكيات غري املدنية؛ و إجراء مشاورات حملية بشأن نتائج التدقيق؛ ووضع ونشر األهداف للحد من اجلرمية
والسلوكيات غري املدنية؛ وتكرار هذه العملية كل ثالث سنوات.
سيشكل هذا الشكل اجلديد من الشراكة حجر الزاوية يف إجراء عمليات التدقيق يف بريطانيا العظمى ،واليت
سيتم من خالهلا حتديد اسرتاتيجيات للحد من اجلرمية وف هقا ألهداف حمددة بدقة ،ومعرب عنها بنسب مئوية.
وف هقا للمادة  1من قانون " ،" Crime and DisorderActجيب على السلطات احمللية أن تضع وتنفذ،
ملدة ثالث سنوات ،إسرتاتيجية للحد من اجلرمية و السلوكيات غري املدنية ،بناءه على جرد مسبق يشمل ما يلي:

 دراسة تردد وطبيعة اجلرائم والسلوكيات غري املدنية يف اجملال الرتايب املعين ،مع مراعاة معارف وخربات
األشخاص املشاركني بشكل مباشر يف املوقف؛
 حتليل نتائج هذه الدراسة؛
 نشر التقرير؛

1

Crime and DisorderReductionPartnerships
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 التشاور مع األشخاص واهليئات يف املنطقة املعنية باجلرد الذي مت القيام به ،سواء عن طريق
االجتماعات العامة أو غريها من الوسائل املناسبة؛
جيسد ما سبق العناصر الرئيسية للتدقيق بالشكل الذي حدد به يف "  ." Crime and Disorderوهبذا
املعىن ،ميثل التدقيق وسيلة تسمح للسلطات املسؤولة بتحديد إسرتاتيجية العمل ،واليت تتضمن:
 األهداف اليت يتعني على السلطات املسؤولة حتقيقها وكذلك األشخاص أو اهليئات األعضاء يف
الشراكة أو أي نوع آخر من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين مت الرتخيص هلم من طرف
السلطات احمللية.
 األهداف القصرية والطويلة األمد واليت متكن من قياس األداء وتقييم ما إذا األهداف احملددة قد
حتققت.
 بعد صياغة اإلسرتاتيجية ،يتعني على السلطات املسؤولة نشر وثيقة توضح حالة:
 األشخاص واهليئات املشاركة يف الشراكة؛
 نتائج التدقيق؛
 آراء خمتلف اهليئات واألشخاص بشأن التدقيق؛
 اإلسرتاتيجية ،مبا يف ذلك األهداف املسطرة والسلطات و األشخاص أو اهليئات املسؤولة عن
حتقيقها ،وكذلك تقديرات النتائج املتوقعة.
 أثناء تنفيذ اإلسرتاتيجية ،جيب على السلطات املسؤولة التأكد من فعاليتها هبدف إدخال التعديالت
الالزمة.
تتطلب معرفة االحتياجات احمللية للحد من اجلرمية والسلوكيات غري املدنية فهما لطبيعة هاتني الظاهرتني
وأسباهبما على حد سواء ،وذلك هبدف وضع برنامج وقائي فعال .لذلك ،جيب أن يطور التدقيق تصورا يشمل تأثري
اجلرمية على اجملتمع ومسامهات اجملتمع يف احلد من اجلرمية .لذلك ،يبدو من الضروري أن يستثمر التدقيق مصادر
املعلومات املختلفة ،سواء ما يتعلق بالتنظيمات واجملموعات احمللية (املنظمات غري احلكومية أو غريها) أو املصادر ذات
الطابع الوطين.
أوال :شراكات جديدة:
إذا كان قانون " "CDAيؤكد على أن السلطة احمللية والشرطة يشكالن السلطات املسؤولة عن املسألة
األمنية ،فإنه يدعو باملقابل إىل عقد جمموعة من الشراكات مع األطراف األخرى اليت تنشط يف هذا اجملال ،مثل :ممثلي
املدارس ،جلان مراقبة األحياء ،النقل العمومي واملدرسي ،مصاحل مساعدة الضحايا ،القضاة ،اجلهات اليت تعمل مع
مدمين املخدرات والكحول ،وكذلك التنظيمات اليت تشتغل مع النساء والشباب واألشخاص يف وضعية إعاقة
واألقليات واملثليني جنسيا ،وكذلك الساكنة.
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باإلضافة إىل الشراكات من أجل احلد من اجلرمية والسلوكيات غري املدنية ،مت تطوير أشكال أخرى أكثر واقعية
للشراكة منذ عام :6773
 : "YouthOffending Teams" شراكات تستهدف الشباب املنحرفني؛
 : "CommunitySafety Teams" شراكات تستهدف األمن احمللي؛
يعترب بعض املتخصصني أن " "YouthOffending Teamsجتسد اجلانب األكثر ابتكارا يف القانون
اجلديد على املستوى التنظيمي .حيث يتم تشكيل هذه اجملموعات املتعددة التخصصات انطالقا من السلطة احمللية.
وجيب أن تشمل على األقل :أخصائي اجتماعي ،موظف عن نظام االختبار ،ضابط شرطة ،ممثل عن السلطة الصحية
احمللية ،ممثل عن قطاع الرتبية والتعليم ،كما ميكن ضم هيئات أو مجعيات أخرى يعترب وجودها مناسبا .وتعترب
" "YOTاجلهة املسؤولة عن تنسيق وتنفيذ خدمات قضاء األحداث على املستوى احمللي؛ وكذلك التدخل املباشر مع
الشباب املنحرفني .كما تساهم يف إجراء التدقيق يف جمال ختصصها .جيد عملها جذوره يف اخلطة السنوية لقضاء
األحداث " "Youth Justice Planاليت جيب تقدميها واملوافقة عليها من قبل جلنة قضاء األحداث " Youth
 ،"Justice Boardواليت تتمثل مهمتها يف اإلشراف على اخلطة على املستوى الوطين ،وتقدمي املشورة للحكومة
وتعزيز املمارسات اجليدة .يعترب " "YOTفريقا للتدخل د أكثر من كونه فريقا للربجمة د يقابل الشباب املخالفني (مت
اعتقاهلم للمرة الثانية ،أو للمرة األوىل عندما يتعلق األمر باجلرائم اخلطرية) إلجراء تقييم شامل لسلوكهم واقرتاح برامج
فردية.
تنشط " "CommunitySafety Teamsعادة يف األحياء اخلطرية داخل املدن .ويتكلف يف الغالب
أخصائي اجتماعي متخصص يف جمال الوقاية من املخدرات بتنسيق عملها ،وميكن أن ينضم إليه؛ أخصائي اجتماعي
متخصص يف جمايل الشباب والعنف املنزيل ،ضابط شرطة سابق متخصص يف أمن الشركات ،ضابط شرطة مسؤول عن
الوقاية واملداومة بالقرب من املدارس ،ممثل للبلدية من الشباب للقيام بأعمال الوساطة ومسؤول مايل .ويشكل وجود
أحد املنتمني إىل األقليات الثقافية د على سبيل املثال الشباب من أصل إفريقي د كارييب د يف هذه الفرق اجلديدة أحد
أهم املستجدات يف املشروع .وتتنوع اإلجراءات اليت يقوم هبا الفريق خارج عمليات التدقيق ،وتغطي العنف املنزيل،
العنصرية ،السطو ،األمن يف املتاجر ،مشاكل املخدرات.
ثانيا :اإلستراتيجية الحكومية:
بعد اعتماد قانون " "CDAيف  86يوليوز  ،6773قامت احلكومة بنشر إسرتاتيجيتها للحد من اجلرمية
تتضمن سبعة إجراءات رئيسية:


رفع أداء الشرطة والشراكات للحد من اجلرمية والسلوكيات غري املدنية؛



احلد من عمليات السطو واالعتداء على املمتلكات؛



التصدي للجرائم املرتكبة يف املركبات؛
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معاجلة السلوكيات غري املدنية واملعادية للمجتمع؛



التعامل بفعالية مع احنراف األحداث؛



التعامل بفعالية مع احنراف البالغني؛



مساعدة الضحايا والشهود؛

اعتربت احلكومة هذه اإلسرتاتيجية مبثابة "برنامج عمل طموح" جيب أن يقلل من مستوى اجلرمية .حيث تقدر
تكلفة هذه األخرية يف اقتصاد اململكة املتحدة حبوايل  80مليار جنيه إسرتليين سنويا .ومن املفرتض أن تتيح هذه
اإلسرتاتيجية اجلديدة إمكانية إجراء جرد للجرمية وقياس فعالية السياسات املطبقة .ولقد مت وضع ميزانية أولية خمصصة
هلذا الربنامج تصل إىل  300مليون جنيه إسرتليين.
المطلب الثاني :أدوات للحد من الجريمة والسلوكيات غير المدنية:
من املثري لالهتمام أن نالحظ أن وزارة الداخلية قد وضعت على شبكة اإلنرتنت مجيع املعلومات الالزمة لتطبيق
أحكام قانون سنة  6773خبصوص إجراء التشخيصات األمنية احمللية وحتديد إسرتاتيجية العمل .و اقرتحت كذلك
جمموعة من األدوات " "une boîte à outilsتوفر معلومات حول جمموعة واسعة من اجلوانب؛ سواء ما يتعلق
باجلانب املنهجي أو حتديد املشكالت أو اجملموعات املستهدفة .ويعد حتليل هذه األدوات " une boîte à
 "outilsوسيلة مثالية لفهم اخلصائص الرئيسية ل " منوذج التشخيص االجنليزي" ،مع إعطاء نظرة عامة حول
املؤشرات اليت يرتكز عليها.
وبالتايل يشري كل "مدخل" إىل وصف املتغري املعين وكذلك إىل كيفية قياسه .و بغض النظر عن حقيقة كون
هذا املخطط يسهل إجراء عمليات التدقيق ،فإنه يتجاوز هذه الغاية ليسمح لنا بفهم ثراء هذا النموذج .فعلى الرغم من
كونه يركز بشكل أساسي على مجع وتفسري أرقام اجلرمية ورسم اخلرائط ،فإنه يوفر كذلك معلومات مفيدة جدا حول
"الشراكة" " ،اخلوف من اجلرمية"" ،اإليذاء املتكرر" .يتميز كذلك النموذج االجنليزي بكونه يسلط الضوء على بعض
اجلوانب اليت تكون مهملة يف أغلب التشخيصات ،مثل "العنف األسري"" ،جرائم الكراهية" أو اجلرائم اليت يرتكبها
أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية".


دليل االستخدام السليم للمعلومات والمعطيات في عمليات التدقيق:

جند ضمن هذه األدوات د خاصة يف القسم اخلاص باستخدام املعلومات ونشر املعطيات د العناصر املشكلة
لدليل خاص بإجناز التدقيقات.
مت إدراج جدول يف التقرير يعرض أهم خصائص التشخيصات للجرمية يف اجنلرتا:
 تقنية الدراسة :التقنيات النوعية :املقابالت منها املقابالت الفردية أو اجلماعية واملؤمترات. التقنيات الكمية :التحليل اإلحصائي واجلغرايف املسوحات والبيانات ،القياس و حتليل الوثائق :البحثاجلامعي.
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 املنظمة الرائدة للتشخيص :شراكة سالمة اجملتمع ( ،)67/7منظمة غري حكومية متخصصة ( ،)67/6هيئةاجلامعة ( ،)67/6إدارات املدينة بالتعاون مع الشرطة (.)67/6
 اإلقليم :املدن ()67/3؛دوائر (.)67/3باإلضافة إىل أن التقرير قام بتشخيص حالة مدينة  Southamptonمن خالل جمموعة من النقط
األساسية وهي:


تاريخ نشر التشخيص:سنة 6773



مدة الدراسة :سنة كاملة



تقنية الدراسة :التحليل اإلحصائي والبياين و رسم اخلرائط للحقائق القيام بأكثر من  700مقابلة
(مسؤولو البلدية ،مراقبة احلي ،التجار ،املدارس واجلمعيات والشرطة و رجال اإلطفاء) االستبيانات.



مقابالت مع السكان (مبا يف ذلك الشباب).



اإلقليم :مدينة  Southamptonعدد ساكنها  763300ساكنة.

مت إدراج جدول يقوم بتحليل  787عملية تدقيق أو تشخيص مت تنفيذها يف اململكة املتحدة ،ومت إدراج فيه
نوع املؤشرات احملتجزة اليت قامت هبا الشرطة و السلطة احمللية وكاالت عامة أخرى و بيانات أخرى وعدد عمليات
التدقيق و النسبة املئوية لكل مؤشر.
ومشل التدقيق يف مدينة ( ساوتهمبتون )  Southamptonحتليل اجلرائم ونذكر منها :


اجلرائم املرتكبة خالل الليل يف وسط املدينة.



جرائم املثلية اجلنسية.



جرائم عنصرية.



اجلرائم ضد األطفال والشباب.



اجلرائم اليت يرتكبها األطفال والشباب.



استهالك املخدرات.

مت حتليل أول  787عملية تدقيق مت تنفيذها يف اململكة املتحدة مدرجة على شكل جدول يف التقرير يتضمن
نوع املؤشرات احملتجزة وعدد عمليات التدقيق ونسبة املئوية هلذه املؤشرات.
نوع املؤشرات احملتجزة

عدد عمليات التدقيق

نسبة مئوية

شرطة
اجلرائم املسجلة  /املبلغ عنها

787

100%

مكاملات خدمة احلوادث

703

80%

توضيحات  /اعتقاالت

683

52%
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حوادث عنصرية

688

51%

السلطة احمللية
االستثناءات

135

52%

التغيب عن املدرسة

99

38%

شكاوى الضوضاء

100

39%

شكاوى السلوك املعادي للمجتمع

70

27%

اخلدمات االجتماعية :بيانات عن املؤلفني

69

27%

وكاالت عامة أخرى
خدمات االختبار :بيانات املؤلف

166

64%

اخلدمات الصحية :عالج مدمين املخدرات

71

27%

رجال اإلطفاء :احلرق العمد

95

37%

رجال اإلطفاء

91

38%

منظمات اجملتمع :املتطوعني

-

-

بيانات عن العنف املنزيل

80

31%

بيانات أخرى
مسح موقف اجلرمية

141

54%

مسح على الشعور بعدم األمن

124

48%

خالصة القول  :نستنتج أنه مت إنشاء  891شراكة جديدة للحد من اجلرمية ومت تنفيذها مبجملها تقريبها من
اخنفاضا يف عدد اجلرائم املسجلة يف  ٪80من الشراكات .يف
حيث القيام بعمليات التدقيق ووجدت وزارة الداخلية
ه

 ٪ 78من احلاالت ،مل يكن هناك تغيري ويف  ٪ 78من احلاالت األخرى ،لوحظ زيادة يف اجلرمية املسجلة.
الفصل الثاني :الجوانب المقارنة بين النماذج و تشخيص األمن :نحو نموذج ممكن

تبني التجارب اليت مت حتليلها أن هناك طريقة منهجية تنتظم بشكل تدرجيي يف إجراء تشخيصات األمن احمللية،
واليت ختتلف ديناميتها من بلد إىل آخر .وتظهر كذلك د على الرغم من وجود اختالفات كبرية بني " الفعل le faire
واملهارة  "le savoir faireيف كل بلد د إمكانية حتديد أوجه التشابه بينها.
من خالل قراءة مستعرضة ،سنحاول إبراز اجلوانب املشرتكة بني النماذج اليت مت تطبيقها يف كل دولة وكذلك
خصوصية كل منوذج .على الرغم من أن كلمة منوذج د باملعىن الدقيق د تنطبق فقط على التشخيصات اليت مت إجراءها يف
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كل من اجنلرتا وفرنسا .وهلذا السبب حتديدا ،سنبدأ بإجراء مقارنة بني هذين النموذجني ،مث سننتقل بعد ذلك إىل
اجلوانب املستعرضة للمقاربات املنهجية يف ضوء "أسئلة البحث" املوجهة للدراسة .ستتيح لنا هذه اإلضاءة إمكانية
اقرتاح خمطط لنموذج عام إلجراء التشخيصات احمللية لألمن يف الفصل األخري.
المبحث األول :مقارنة موجزة بين النموذجين الفرنسي واإلنجليزي في إجراء عملية التشخيص:
مقارنة بالطريقة الفرنسية ،تتميز الطريقة اإلجنليزية باألمهية اليت توليها إلحصائيات اجلنوح  /االحنراف .وذلك
عن طريق عرض مفصل للنتائج يف جداول ورسوم البيانية وخرائط ،وكذلك املكانة اليت تعطيها للجرائم اليت غالبا ما ال
تكون موضوعا ألي دراسة .ومع ذلك ،فهي أقل اهتماما بالسياق االجتماعيد االقتصادي وكذلك ببعض الظواهر
األخرى اليت يتم حتليلها غالبا يف التشخيص وفق النموذج الفرنسي ،مثل العنف يف املدرسة و وسائل النقل ،املشاكل
املرتبطة بالسكن والعنف يف املناطق احلضرية .يف فرنسا ،تقوم التشخيصات بتحليل سري العدالة اجلنائية ،وهو جانب
نادرا ما يتم تناوله يف النموذج اإلجنليزي ،غالبا ما حتدد اإلجراءات اليت تقوم هبا هيئات الشراكة يف الوقاية من اجلرمية،
وتقوم جبرد أكثر عمقا للعالقة بني العرض والطلب على األمن لكل من هذه احلاالت.
ما سبق جيعل التقارير الفرنسية أكرب حجما مقارنة بنظرياهتا االجنليزية ،من ناحية أخرى ،يتم تقدمي عمليات
التدقيق يف إجنلرتا عموما كتقارير مستقلة تستهدف "االسرتاتيجيات" ،مبعىن تقدمي اإلجراءات اليت سيتم اختاذها وكذلك
األهداف اليت يتعني حتقيقها يف احلد من اجلرمية يف شكل نسب مئوية .لذلك فإن النموذج اإلجنليزي يركز أكثر على
عمل الشرطة ،وهي اهليئة الوحيدة اليت تطلب منها نتائج قابلة للقياس الكمي .إذا كانت "التوصيات" الفرنسية تناشد
قطاعات أخرى مثل قطاع العدل ،الرتبية الوطنية ،املصاحل البلدية ،قطاع النقل ،مما يربز الشراكة بني اهليئات املختلفة،
فإهنا غري معرب عنها رقميا وأقل دقة مقارنة باحلالة االجنليزية .يبدو أن عمليات التدقيق األمين يف إجنلرتا تشكل وسيلة
تتيح تصميم إسرتاتيجية تتناسب مع احتياجات املدن ،يف حني أن التشخيص احمللي لألمن يف فرنسا يشكل غاية يف
حد ذاته ،على الرغم من أن العقود األمنية احمللية تظهر على أهنا امتداد إلزامي هلذه التشخيصات.لقد اختذ الربيطانيون
خطوة مهمة د مع إنشاء الشراكات اليت دعا إليها قانون" " Law and Disorderد حنو هنج الشراكة الذي مل
يكن بالضرورة يف صلب السياسات األمنية حىت ذلك احلني.
يتميز هذان النموذجان ،باألمهية اليت تعطى ملشاركة مجهور املواطنني .ميكن إذن أن نتحدث عن تشخيص
فعلي يف احلالة االجنليزية وتشخيص على األوراق يف احلالة الفرنسية .ففي إجنلرتا ،تُنشر عمليات التدقيق على نطاق
واسع ،وميكن للجمهور الوصول إليها يف املكتبات ويف دار البلدية .إهنم ال يقدمون فقط املعطيات اليت أدىل هبا
املسؤولون عن املسائل األمنية يف املدينة ،بل يدعون املواطنني إىل ملء االستمارات املرتبطة بردود أفعاهلم خبصوص ما
ذكرناه أعاله .أما يف فرنسا ،فتستند التشخيصات على املعطيات اليت ال ميكن الوصول إليها إال من طرف األشخاص
املعنيني وال تستهدف أبدا مجهور املواطنني .نتيجة لذلك ،يُعترب التدقيق يف احلالة اإلجنليزية عملية غري مكتملة ومتحركة
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باستمرار تتطلب مشاركة السكان .يف فرنسا ،تقدم التشخيصات على أهنا شاملة وكاملة ،ومصممة ليتم تنفيذ عقود
األمن احمللية اليت من املفرتض أن "تتم مراقبتها وتعديلها".
ميكن تفسري هذا اجلانب األخري ،من خالل حقيقة أن قانون "  " Law and disorderينص على
إجراء عمليات التدقيق كل ثالث سنوات .حاليا تنخرط اجنلرتا يف املوجة الثانية من عمليات التدقيق .وجتدر اإلشارة هنا
إىل أنه مت االعتماد يف معظم األحيان على اإلصدار الثاين من التدقيقات يف هذا البحث.
المطلب األول :تحليل مستعرض للنماذج
لقد تناولنا بتفصيل اخلصائص املميزة للمقاربات املنهجية اليت مت اعتمادها يف كل بلد من البلدان إلجناز
التشخيصات احمللية لألمن .ففرنسا وإجنلرتا مها الدولتان الوحيدتان اللتان حددتا إطارا منهجيا إلجراء التشخيص .يف
حني أن كل من أسرتاليا ونيوزيلندا ال زالتا مرتددتان يف تعميم ومنذجة جتارهبما .ومع ذلك ،مل مينع هذا نيوزيلندا من
حتقيق نتائج مذهلة ومبتكرة يف بعض األحيان.
إذا أخذنا كإطار مرجعي األسئلة البحثية اليت وجهت الدراسة ،فيجب أن ختضع جتارب هذه البلدان األربعة
اآلن إىل حتليل منهجي مستعرض.
 هل هناك تغريات كبرية فيما خيص املصادر املستعملة واملؤشرات املعتمدة يف التشخيص عند االنتقال من بلدإىل آخر؟
على الرغم من االختالفات بني فرنسا وإجنلرتا اليت أوردناها سلفا ،جتدر اإلشارة إىل أن املصادر واملؤشرات
املعتمدة متشاهبة بشكل كبري :املتغريات االجتماعية والدميوغرافية ،املتغريات املستمدة من إحصائيات الشرطة ،جغرافية
االحنراف ،دراسات حول الشعور بعدم األمان ،التشاور مع العاملني يف اخلطوط األمامية والساكنة .تعد التشخيصات
العديدة اليت مت إجراؤها يف نيوزيلندا جزء ا من قاعدة البيانات هذه .ميكننا أيضا القول أن الدول الثالثة تشرتك يف
العناصر اليت ال يتضمنها التشخيص :عدم اإلشارة إىل مصادر أخرى حمتملة للمعطيات مثل العدالة ،الصحة ،املنظمات
غري احلكومية ،عدم القيام بدراسات حول االعتداء بشكل منتظم.
يف إطار هذه االجتاهات الرئيسية ،يتفرد كل بلد خبصائصه املميزة .حيث ستقوم نيوزيلندا بتطوير دراسة
مهما للغاية يف التشخيص الشامل ،بينما سرتكز إجنلرتا
املتغريات االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية ،واليت تلعب ه
دورا ه

على رسم خرائط اجلنوح ودراسة بعض اجلرائم اليت مل تتعرض كثريا للدراسة .من جانبها ،سرتكز فرنسا على نظام

التعليم والنقل وستحلل عن كثب بعض الوضعيات االجتماعية "احلساسة" مثل العنف احلضري يف الضواحي،
املسافرون والشباب املشردين.
هل هناك اختالفات جوهرية على مستوى املقاربة املنهجية املعتمدة؟ هل مت اعتماد دراسات كمية أم كيفية أم
كالمها؟ ما هي تقنيات البحث املعتمدة؟
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تبني النماذج املختلفة االعتماد املزدوج على املقاربتني الكمية والكيفية ،وإن كان يرجح االعتماد على
إحصائيات اجلرمية كفة املقاربة الكمية .و بشكل عام ،يكون التشخيص أكثر بساطة كلما اقتصر على التقنيات
الكمية .و على العكس من ذلك ،كلما مت تطويره ،وجب استدعاء املقاربة الكيفية ،ال سيما فيما يتعلق بالتشاور مع
الساكنة وتصور اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة يف جمال الوقاية واألمن .يف فرنسا ،يصبح هذا االجتاه واضحا عندما
نقارن التشخيصات اليت جتريها املصاحل البلدية يف البلديات الصغرية مع تلك اليت جتريها اجلامعات أو اهليئات
املتخصصة يف العديد من البلديات املتوسطة والكبرية .وينطبق نفس الشيء على إجنلرتا ،حيث كانت تشخيصات اجليل
األول بسيطة و "كمية"  ،يف حني أن تشخيصات اجليل الثاين تبدو بالفعل أكثر تعقيدا ومتيل حنو االجتاه الكيفي /
النوعي.
تعتمد اسرتاليا بشكل حصري على الطرائق الكمية ،وبالتايل تتقلص نطاق التحقيقات األمنية اليت أجريت يف
هذا البلد ،وكذلك إمكانية حتليلها بالنسبة لنا كنماذج تشخيصية .وعلى العكس من ذلك ،وجدنا أن بعض
التشخيصات يف نيوزيالندا تعكس نوعا من األصالة ،واليت نلمسها كذلك يف اختيار تقنيات البحث (املالحظات
املنظمة على سبيل املثال)  ،ويف املؤشرات اليت عادة ما يتم إقصاؤها (حاالت انتحار الشباب) ،وكذلك يف كيفية إجراء
بعض الدراسات بالتعاون مع ممثلي اجملتمع املدين.
بصرف النظر عن التحليل اإلحصائي د وهو األسلوب املفضل إىل حد كبري يف مجيع التشخيصات د استخدمت
الدراسات املختلفة االستبيان كوسيلة جلمع البيانات ،وخاصة يف سياق الدراسات حول الشعور بعدم األمان ،وكذلك
حول آراء وكالء اخلطوط األمامية بشأن العرض والطلب األمنيني أو ردود األفعال حول التدقيقات يف احلالة االجنليزية.
جتدر اإلشارة إىل أن الدراسات اليت ترتكز على االستبيان نادرا ما كانت جترى على شكل مقابالت مباشرة ( على
سبيل املثال " " Lower Huttيف نيوزيالندا) أو عرب اهلاتف ( مثل حالة فكتوريا يف أسرتاليا) .ففي معظم األوقات
يتعلق األمر باستمارات تتم تعبئتها كتابيا.
تشكل املقابالت مع املسؤولني يف القطاع العام واخلاص ،واجملموعات املركزة ،واالجتماعات العامة ،واعتماد
العينات واملقابالت اجلماعية التقنيات اليت تستعمل بشكل نادر .مت استخدام املالحظة املوجهة مع دليل املالحظة مرة
واحدة يف " " Lower Huttواملالحظة ( اليت ال تتم باملشاركة) يف بعض الدراسات االستكشافية اليت أجراها "
 " IHESIيف فرنسا .أخريا ميكن القول أن البلدان الثالثة استخدمت الدراسات الوثائقية باستثناء أسرتاليا.
 ما هي اجلهة اليت تقوم بإجراء هذه الدراسات؟لقد مت الكشف عن هذا العنصر كعنصر مميز للحالة الفرنسية فقط ،رمبا ألن اهليئة اليت جتري التشخيص مت
حتديدها خارج فرنسا يف حاالت نادرة جدا .ولقد الحظنا اختالفات كبرية بني التشخيصات يف هذا البلد .لقد
أسفرت تلك التشخيصات اليت أجرهتا هيئة جامعية أو متخصصة عن تقارير شاملة ومفصلة بشكل كبري .يف حني أن
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التشخيصات اليت أجرهتا مكاتب الدراسات تستجيب للمعايري ،لكنها كانت أقل توجها حنو مصادر املعطيات األخرى
خارج املصادر التقليدية أو التشاور مع الساكنة .بينما أنتجت املصاحل البلدية تشخيصات تقتصر على "احلد األدىن ".
كان املعطى الوحيد املتاح خبصوص إجنلرتا هو أن ما نسبته  % 38من التشخيصات مت فيها التدقيق بواسطة
"الشراكة" .بالنسبة لنيوزيلندا وأسرتاليا ،كانت هناك أيضا معطيات قليلة جدا عن هذا املتغري ،مما جيعل إمكانية وضع
فرضيات هبذا اخلصوص أمرا مستبعدا.
 هل ترتك التقاليد املختلفة يف جمال السياسات الوقائية واألمنية بصمتها على هذه التشخيصات؟جند أن هناك منوذجني أو تقليدين خمتلفني فيما يتعلق بالوقاية :النموذج الفرنسي أو الالتيين من جهة و النموذج
األجنلو سكسوين من جهة أخرى (إجنلرتا ،نيوزيلندا ،وأسرتاليا) ،األول ينحدر من تقليد الوقاية االجتماعية " la
 "prévention socialeبينما الثاين من تقليد الوقاية املوضعية "." la prévention situationnelle
فهل من املمكن ربط االختالفات املالحظة يف طريقة إجراء التشخيصات بالفوارق املوجودة بني النموذجني؟ ال يبدو
األمر كذلك .فاالختالفات تنبع بشكل أكرب من الفوارق "الثقافية" أكثر مما تنبع من االختالفات القائمة بني
النموذجني .يتضح ذلك؛ من جهة؛ من خالل ميل التدقيق يف احلالة االجنليزية إىل استخدام اخلرائط ،وقياس األداء،
وبروفايالت اجلناة والضحايا ،باإلضافة إىل عرض موجز وحمكم للنتائج ،تدعمه الرسوم البيانية واجلداول .من جهة
أخرى ،متيل التشخيصات يف احلالة الفرنسية إىل أن تكون أكثر حتليلية ،وأكثر ميال للتعامل مع "احلقائق االجتماعية"
وطريقة اشتغال املصاحل مقارنة مع معاجلة البيانات بشكل متطور ،وهذا األمر يرجع إىل نقص يف اإلرادة أكثر من
ارتباطه بنقص يف الوسائل.إن احلقيقة املتمثلة يف أن عمليات التدقيق يف احلالة اإلجنليزية ميكن الوصول إليها على شبكة
اإلنرتنت ،بينما تندرج " "DLSيف احلالة الفرنسية ضمن "أدبيات املطلعني" " la littérature pour initiés
" جتسد مثاال جيدا عن االختالفات الثقافية اليت نتحدث عنها ،واليت ال ترتبط بشكل مباشر بأي "منوذج وقائي".
جيب أن نتذكر أنه يف حالة أسرتاليا ،مت نشر مجيع تقارير الدراسات امليدانية على الويب.
لذلك ميكننا أن نستنتج أن حتليل " "DLSيكشف عن اجتاه د أكد عليه آخرون د إما حنو مزيج تدرجيي من
"تقليدي" الوقاية ،يف إطار تكامل وليس تعارض،

أو حنو حتول تدرجيي من تقليد اإلهلام االجتماعي

" "l’inspiration socialeإىل تقليد اإلهلام املوضعي " ."l’inspiration situationnelleرمبا يكون هذا
التفسري أكثر اتساقا مع عملية "التجانس" يف جمال األمن و الذي ميكن مالحظته يف معظم دول العامل منذ عشر
سنوات ،وهي عملية من شأهنا أن تعكس انتصار التقليد الثاين على األول.
 .هل يتم يف هذه التشخيصات حتديد "عوامل اخلطر" اليت تسهم يف ولوج عامل اجلرمية؟يتم التعامل مع هذا اجلانب بشكل هامشي يف معظم الدراسات .وحنن يف هذا التقرير نفضل احلديث عن
"الساكنة املعرضة للخطر" بدال من عوامل اخلطر "  ."Les facteurs de risqueوتبقى الدراسة الوحيدة اليت
تتناول مباشرة موضوع عوامل اخلطر هي دراسة " "Wanganuiيف نيوزيلندا.
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 كيف يتم استثمار الشراكات القائمة إلجراء التشخيص؟تعد الشراكات أساس مجيع التشخيصات اليت متت دراستها :ويعد هذا األمر أحد النتائج الكربى هلذا البحث.
يف بلد مثل فرنسا ،حيث يوجد تقليد الشراكة منذ فرتة طويلة ،تعتمد ممارسة التشخيص بشكل واضح على هذا النهج.
إن خمزون املعطيات الذي وفرته التشخيصات يف احلالة الفرنسية حول أداء خمتلف "املصاحل"  ،واليت هي يف الواقع
"مصاحل الشراكة" ،هو بالتأكيد نتيجة هلذا التقليد .يف بلدان أخرى ،مثل إجنلرتا ،يتم إنشاء الشراكات "مبوجب
القانون" ،وهو األمر الذي لقي النجاح.
ينبثق عنصر آخر مثري لالهتمام من حتليلنا هذا  :لقد أسهمت احلركية اليت مت خلقها عن طريق التشخيصات يف
تعزيز دينامية الشراكات ،ألنه ميكن أن تكون هناك شراكة دون تشخيص ،ولكن ال يوجد تشخيص حقيقي يف غياب
الشراكة .أخريا ،تكون فكرة التشخيص "التشاركي" ،حيث يلعب كل طرف دورا نشيطا يف إنتاج التشخيص ،أمرا
ممكنا فقط إذا كانت الشراكة فعلية.
 هل يتم إشراك اجملتمع املدين يف عملية التشخيص؟ وبأية طريقة؟أخريا ،ميكننا أن نستنتج أن الدول األربعة تسعى ،بطرق خمتلفة ومتنوعة ،إىل إشراك اجملتمع املدين يف
ه
التشخيص ،ال سيما من خالل مجع آرائه وتصوراته للمسألة األمنية .ففي بعض األحيان ،تكون الوسائل والتقنيات
املعتمدة جد مبتكرة ( اجتماعات "  ،"Les réunions d’appartementاجملموعات املركزة " focus
 ،" groupsأماكن التحدث "  ،"Les lieux de paroleاخل) ،ولكن من بني مجيع التشخيصات اليت مت
حتليلها ،تبقى جتربة نيوزيالندا هي الوحيدة اليت تشرك اجملتمع املدين بشكل مباشر يف بلورة التشخيص .فقد ال تكون
عملية مجع آراء الساكنة الطريقة األكثر فعالية إلشراكهم ،يف حني أن األسلوب املباشر قد يكون أحد املسارات اليت
جيب إتباعها يف املستقبل.
المطلب الثاني :التشخيصات وإحصائيات الجريمة :مالحظة أساسية:
الحظنا أن مجيع مناذج التشخيص اليت مت حتليلها تعطي مكانة أساسية للتحليل الكمي إلحصائيات اجلرمية.
وبالنسبة ملعظم التشخيصات ،يتم اعتماد األرقام املقدمة من طرف جهاز الشرطة بشكل حصري .إن املكانة املتميزة
اليت حتظى هبا هذه املؤشرات يف البلدان اليت أصبحت فيها التشخيصات احمللية لألمن دائمة وتشكل جزء من السياسة
العامة لألمن (بريطانيا العظمى وفرنسا) تدعونا إىل التعليق عليها والتحذير منها يف نفس الوقت.
يشكل اجلنوح  /االحنراف والسلوكات غري املدنية ظاهرة معقدة ،وهذا ما يفرض حماولة فهمها بكل تعقيداهتا.
ومع ذلك ،فإن معدالت اجلرمية هي انعكاس لنشاط املصاحل وليس انعكاسا للواقع ( ال ميكن اعتبار قائمة الطعام هي
الطعام نفسه ،كما أن اخلريطة ليست هي املدينة نفسها) .توضح بعض األعمال احلديثة املنشورة يف فرنسا أيضا أنه
ميكن إجراء العديد من القراءات انطالقا من إحصائيات متطابقة ،ناهيك عن املخاطر الناجتة عن احملاسبة املختلفة اليت
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سيتم القيام هبا ،لنفس احلدث ،من طرف مصاحل خمتلفة ( على سبيل املثال؛ الشرطة وقطاع العدل) .ال ينبغي إذن
إعطاء األولوية للبيانات املسجلة سواء على مستوى اجلمع أو التفسري.
باإلضافة إىل ما سبق ،جند أن هناك ما يسمى ب "الرقم األسود" " ،"Le chiffre noirوالذي يشري إىل
أعمال اجلنوح اليت مل يتم تسجيلها واليت تتأرجح تقديراهتا .من الواضح إذن أن احلصول على تقدير موثوق ل "الرقم
األسود" هو االهتمام الرئيسي للدراسات امليدانية حول اجلرمية ،وهي ممارسة ال تظهر إال نادراه يف التشخيصات اليت مت
حتليلها.
وأخريا جند أن هناك إحصائيات حول "اجلنوح غري التقليدي" " la délinquance non
 ، " traditionnelleكما يطلق عليه عادة ،واليت تشمل على وجه اخلصوص اجلرائم املالية وجرائم رجال السياسة
(الشطط يف استخدام السلطة ...اخل) ،وهي إحصائيات نادرا ما يتم إدراجها يف سجالت الشرطة وقطاع العدل.
ويعترب هذا النوع من اجلنوح غري مرتبط بالشعور بعدم األمن ،وال يولد اخلوف ،وبالتايل ال يتم اعتباره كمؤشر يف
التشخيصات احمللية لألمن .ومل يتم تناوله يف مجيع التشخيصات اليت مت حتليلها.
تقودنا هذه الطبيعة املتناقضة إلحصائيات "العمالء"  ،واليت تعكس أداء املصاحل وأيضا بعض خيارات السياسة
اجلنائية ،إىل التذكري ببعض التوصيات اليت جيب أخذها بعني االعتبار لتجنب ارتكاز التشخيص على إحصائيات
اجلنوح من جهة ،ومن جهة أخرى ،لتجنب التجزيء املبالغ فيه يف حتليل الظواهر.
فيما يتعلق بتجميع اإلحصائيات ،جيب:
 وضع تعاريف مشرتكة وحتديد املعايري اليت ستحدد ما إذا كان سيتم االحتفاظ مبالحظة أم ال ،وما إذا
كان سيتم تصنيفها هبذه الطريقة أم تلك .وهذا ينطبق ،على سبيل املثال ،على السلوكات غري املدنية،
االضطرابات ،السلوكات املعادية للمجتمع أو املنحرفة ،العنف احلضري...اخل ،والعديد من الفئات
األخرى اليت يتم استخدامها غالبا دون حتديد ما تعنيه بشكل دقيق.
 توض يح ما يغطيه املصدر ألولئك الذين يشتغلون على النتائج ،وكذلك بالنسبة ألولئك الذين يقدمون
املعلومات األساسية ( املنظمات غري احلكومية ،شركات األمن اخلاصة ،احملالت التجارية ،اجلهات
املاحنة ومجيع شركاء التشخيص "غري املتخصصني").
 مراقبة تباين تغطيتها واكتمال مركزية البيانات ،فإحصائيات اجلنوح والسلوكات غري املدنية هي بطبيعتها
جزئية.
 إعداد أنظمة جتميع موثوقة وفعالة وقابلة إلعادة االستخدام مع مرور الوقت.
 حتسني آجال استثمار جمموعة معينة من البيانات.
 فيما يتعلق باستثمار وتفسري النتائج ،جيب:
 ذكر أصل اإلحصائيات وكيفية احلصول عليها.
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 االمتناع عن تقدمي النتائج بنوع من الدقة "الومهية".
 ربط ومقارنة النتائج اليت مت احلصول عليها من مصادر خمتلفة.
 تفضيل جمموعة املؤشرات على املؤشر الواحد ،والسعي إىل التفسري من خالل املواجهة بني وجهات
النظر املختلفة.
 اعتماد ختصصات متعددة يف تفسري  /تأويل البيانات :يعترب هذا األمر إحدى أفضل الطرق ملواجهة
الغموض وعدم دقة إحصاءات اجلرمية ومراعاة األبعاد املتعددة للظاهرة اليت تتجاوز النطاق الضيق
لألرقام.
 جيب إرفاق "الرقم" بسياق نوعي (يكون حمليا يف الغالب) معرب.
تتمثل إذن ،ضمانات التشخيص اجليد فيما يلي :استخدام مصادر خمتلفة ،املزاوجة بني املعطيات الكمية
والكيفية ،تأويل األرقام من منظور التخصصات املتعددة.
المطلب الثالث :خاتمة أولية
باإلضافة إىل األمساء املختلفة اليت اختارهتا البلدان املختلفة لتسمية عملية إجراء التشخيصات احمللية لألمن،
فمن الواضح أن هناك قاعدة مشرتكة بني هذه البلدان فيما خيص الطرائق واملؤشرات املستعملة .وإذا كانت هناك
خصوصيات فهي ترتبط أساسا باالختالفات الثقافية املرتبطة بسريورة املعرفة السائدة يف كل بلد (أو يف كل تقليد؛
التيين أو أجنلوساكسوين) أكثر من ارتباطها باالختيارات السياسية يف املادة األمنية .تتمثل هذه االختالفات بشكل
كبري يف طريقة عرض النتائج د مرئية ومعروضة على شكل خطاطات من جهة ،وحتليلية من جهة أخرى د أكثر من
ارتباطها باألسئلة املطروحة .يتم التأكيد على جوانب خمتلفة ،وهذا من شأنه أن خيلق مظهرا من مظاهر االختالف.
لكن هذا أبعد ما يكون عن املطلق ،باستثناء "التشخيصات املوضوعاتية" اليت أجريت يف فرنسا ،واليت ال جندها يف
لبلدان األخرى.
 يف حالة كل من فرنسا وإجنلرتا ،نعتقد أن وجود مرجعية قانونية قوية (قانون ودورية) تشكل إطارا إلجناز
التشخيص احمللي لألمن يشكل عامال حامسا يف التطور الذي عرفته هذه العملية بالبلدين .فبفضل هذه اآللية القانونية،
توجد يف كل فرنسا وإجنلرتا مناذج للتشخيص منظمة ومستدامة وقابلة لكي يتم إعادة إنتاجها .يف حني ،أن كل من
أسرتاليا ونيوزيلندا ،حيث ظل اإلطار القانوين لعملية التشخيص ضعيفا ،مل تعرفا نفس السريورة ،بالرغم من أهنما
استطاعا وضع سياسات وقائية متطورة وحمددة بشكل مبكر .ومع ذلك ،فإن أصالة ومفعول بعض التشخيصات اليت
أجريت يف نيوزيلندا جاءت لتذكرنا بأنه إذا بدا أن القانون ميزة لتنظيم العملية وجعلها مستدامة ،فإن إطار العمل أو
"دفرت التحمالت" الذي حيددها جيازف باسم اإلبداع واألصالة برفع ما جيلبه التنظيم.
أخريا،يؤكد ما بيناه للتو ،التنوع املوجود بني البلدان يف طريقة فهمها لظاهرة اجتماعية معينة .وهذه االختالفات
ترتبط أساسا باخلصائص الثقافية والتارخيية وتقاليد كل بلد .وهذا يؤكد جمددا استحالة "نقل" السياسات أو املمارسات
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بطريقة ميكانيكية من بلد إىل آخر .وكيفما كان توظيفنا هلذه التجارب ،فسيكون من الضروري للغاية تكييفها مع
خصائص الواقع االجتماعي املعين.
المبحث الثاني :تشخيص األمن :نحو نموذج ممكن
قبل التعامل مع اجلوانب املتعلقة بالنموذج احملتمل إلجراء التشخيص ،يتعلق السؤال األويل باجلهة اليت تقوم
بإجراء التشخيص )املطلب األول(  ،استنادا إىل اخلربات اليت متت دراستها ،هناك عدة احتماالت ممكنة .ميكن إجراء
التشخيص من قبل السلطات احملليةبكفاءة  ،يف بعض األحيان مسؤولون منتخبون أو مسؤولو بلدية  ،يدعمهم أو ال
يدعمهم متخصصون أكادمييون :هذا هو احلال خاصة بالنسبة الجنلرتا و نيوزيلندا و فرنسا .الطريقة الثانية هي التعاقد
مع شركات متخصصة ،وهو احلل الذياختارته أسرتاليا والعديد من البلديات الفرنسية الكبرية بسبب حجم املعلومات
اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار .أخريا ،مت إجراء التشخيصات يف إجنلرتا ونيوزيلندا بواسطة مجعيات ( )NGOتعمل
يف جمال الوقاية والسالمة (املطلب الثاين ).
المطلب األول :خصائص تشخيص السالمة
يف ضوء التجارب املختلفة اليت متت دراستها  ،ميكننا أن نستنتج أن تشخيص السالمة يكون اهلدف منه إقامة
عالقة بني االحتياجات األمنية يف إقليم معني و الوسائل واإلجراءات املناسبة للتعامل معها،من خالل الرتكيز على
الصعوبات احلقيقية اليت ميكن أن تكون يف بعض األحيان خمتلفة عن التصورات اليت لدى السكان .يف هذا املعىن  ،فإن
التشخيص أداة ال بد منها الختاذ أفضل مبادرات الوقاية والسالمة وصياغة إسرتاتيجية العمل يف هذا اجملال  ،مع تعزيز
الشراكة وكذلك مشاركة السكان و دلك من خالل خصائص مشرتكة مثل:
• حملة عن اجلرمية وتأثريها على األمن يف إقليم معني والعالقة بني املشاكل القائمة والوسائل واإلجراءات املعتمدة
• تعزيز الشراكة بني خمتلف اجلهات األمنية الفاعلة،و مشاركة فاعلني غري تقليديني مثل التجار أو الشركات ،و
مشاركة السكان وبعض الفئات املستهدفة مثل الشباب ،يوصى ب:
• اإلسرتاتيجية الواجب إتباعها وخطة العمل و أولويات املشروع.
• تقييم :اإلجراءات و إجراء عملية التشخيص.
أوال  :خطوات في إجراء عمليات التشخيص األمني
عملية إجراء التشخيص شاقة ألنه جيب أن تتوفر معلومات كبرية ومتنوعة .يتطلب إنتاجها ما بني ستة أشهر
وسنة من العمل ،وهذا يتوقف على الوسائل املتاحة .و تتمثل اخلطوات العامة وف هقا للنماذج املطبقة فيبعض الدول يف
يلي:
• مجع البيانات الكمية مثل:
املعلومات االجتماعية و الدميوغرافية واالقتصادية يف املنطقة احملددة،
إحصاءات الشرطة والقضاء وغريها من مصادر املعلومات عن اجلرمية،
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إحصاءات األشكال األخرى من املخالفات اليت عادة ال يتم اإلبالغ عنها أو إبالغ الشرطة هبا،
معلومات عن االضطرابات أو السلوك املعادي للمجتمع،
• مجع البيانات النوعية
مقابالت مع اجلهات الفاعلة يف جمال األمن احمللي وغريهم من اخلرباء،
اجتماعات مع جمموعات الرتكيز،
التنظيم املنهجي للعملية والدراسة االستكشافية
استنادا إىل متطلبات الدراسة االستكشافية يتم إعداد أدوات جلمع املعلومات (االستبيانات  ،املقابالت ،
املسوحات ،أوراق املراقبة امليدانية  ،املعلومات اإلحصائية) ؛ و تعريف العينة .و القيام باجتماعات مع خمتلف
القطاعات املعنية وكذلك مع السكان.
مجع وحتليل املعلومات
هذه هي "النواة الصلبة" للتشخيص .سيكون هناك ثالثة جوانب ميكن تنفيذها يف وقت واحد ،ولكن جيب
التمييز بينها لتمر العملية بشكل أفضل:
• مجع البيانات الكمية والنوعية ؛
• جرد اإلجراءات املتعلقة بالوقاية واألمن والعدالة ؛
• حتليل وتوليف املعلومات.
ثانيا :عملية التشخيص

 إنتاج التشخيصجيب أن يتضمن التقرير على األقل جزءها يعرض اجلوانب املتعلقة باإلقليم ،أو اجملال ،وامللف الشخصي العام
للجرمية ،والعنف والسلوك املنحرف .و سيتم حجز جزء آخر ملشاعر انعدام األمن ،و نتائج التحقيق مع الضحايا ومع
السكان وأصحاب املصلحة املعنيني باملشاكل األمنية .و سوف يركز اجلزء الثالث على الوسائل املستخدمة ملواجهتها.
لذلك  ،فإن تقرير التشخيص سوف يسلط الضوء على :
• املشاكل الرئيسية املكتشفة ؛
• االحتياجات غري امللباة ؛
• نقاط القوة والضعف و االختالالت املوجودة.

 استعادة التشخيصتسمح هذه املرحلة مبعرفة رأي السكان  ،و رأي اخلرباء واملتخصصني ،و االطالع على النتائج اليت مت احلصول
عليها .حيث ميكن عقد اجتماعات مع موظفي البلديات وأعضاء اجلهات املعنية .املالحظات اليت يتم اإلدالء هبا أثناء
املناقشات سيتم تضمينها يف التشخيص.
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المطلب الثاني :صياغة اإلستراتيجية وخطة العمل
اإلسرتاتيجية اليت ستمكن من حتديد أولويات خطة العمل بشكل فعال سواء كانت قصرية أو متوسطة ا
.

وطويلةاملدى
هذهالتوصياتسوفتقرتحالتسلسالهلرميللتحديات،ستحددالربامج،وحتىاإلجراءاتذاتاألولوية،وستقومبصياغةاملشاريعالتيتعزز

الشراكة .كما جيب تصميم هذه اإلسرتاتيجية  ،هبدف تطبيق سياسات فعالة يف هذا اجملال .و اعتمادا على النموذج
املتبع  ،واإلسرتاتيجية يتم دمج خطة العمل كجزء أخري من تقرير التشخيص (النموذج الفرنسي)أو يكون موضوع وثيقة
منفصلة (النموذج اإلجنليزي) موزعة على مجهور واسع.
يف هذا االقرتاح ملخطط منهجي لوضع التشخيص ،حاولنا أن نأخذ يف االعتبار اجلوانب االجيابية ملختلف
النماذج اليت متت دراستها .لذلك قمنا بنوع من التوليف الذي نأمل أن يكون متماس هكا  ،يف حماولة لتسليط الضوء
على املسامهات اليت وضعت هنا أو هناك .كل هذا ترافقه بعض املالحظات واإلضافات الشخصية تتغذى على كتلة
من الوثائق اليت مت الرجوع إليها .لكننا ال نستطيع أن نتطرق مبا فيه الكفاية إىل جانب يود التحدث عنهما مرة أخرى
يف هذه املرحلة.
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المالحظة االولى  -الواقع المحلي قبل كل شيء
تتمثل املالحظة األوىل يف التذكري بضرورة تكييف منهجية التشخيص مع الواقع احمللي والوسائل املتاحة .منهجية
(املؤشرات وأساليب البحث) جيب حتديدها وف هقا لكل منطقة .فكل حقل لديه اخلصائص اخلاصة اليت يتعني مراعاهتا.
ال يوجد واقع يساوي آخر ،وهذا ينطبق حىت على املدن أو املناطق القريبة جغرافيا ،ولكن مع اختالفات كبرية يف
التكوين االجتماعي واالقتصادي للسكان ،مشاكل خاصة ،حتضر ،موارد ...اخل.).
المالحظة الثانية  -التقييم  ،قبل كل شيء
املالحظة الثانية تتعلق برصد وتقييم كل من التشخيص واإلسرتاتيجية واإلجراءات اليت تتدفق منه .سيكون
التشخيص ساري املفعول فقط لفرتة حمددة من الوقت .ومن هنا تأيت أمهية الرصد املنتظم والتجديد الدوري ،كما هو
احلال يف بريطانيا العظمى .للقيام بذلك  ،من املستحسن إنشاء  ،يف وقتا لتشخيص  ،جمموعة مراقبة وتقييم تقوم
مبراجعة املوقف مرتني أو ثالث مرات يف السنة من أجل تقييم تأثري السياسات واإلجراءات وكذلك درجة تقدم
اإلجراءات.
ميكن أن يستند التقييم إىل ثالثة جوانب :الرؤية اإلسرتاتيجية لصناع القرار احملليني ملعرفة رأيهم يف الربنامج
ونتائجه ؛ التحليل الكمي للمؤشرات احملددة عند إجراء التشخيص ؛ التفاهم  ،من خالل وضع آليات التنسيق
(جمموعات الرتكيز  ،جمموعات املناقشة  ،جمموعات التحكم) ملعرفة تصور السكان واجلهات الفاعلة اليت تواجه مشاكل
انعدام األمن والسياسات واإلجراءات.
على سبيل الختم
تعترب الدراسة عن التجارب الغربية املقارنة يف جمال حديث عن اعمال النظرية الدميوقراطية وفق مبدئي
"الشراكة" أي اإلنتاج املشرتك للقرار اإلداري األمين  ،و "المحلية "أي انتاج القرار من القاعدة وفق متغريات الواقع
الرتايب او احمللي  ،حماولة من اجل التفكري يف دمقرطة اإلدارة مبا يسحب النقاش الثقليدي للدميوقراطية السياسية من
جمال حمفوظ  ،كالسيكي يقرن السيادة الشعبية الدميوقراطية باملشاركة السياسية التمثيلية داخل املؤسسة التشريعية  ،و
مينح سلطة إدارية واسعة للجهاز التنفيذي يف انتاج القرارات اإلدارية من جانب واحد خصوصا يف مهام سيادية
للسلطات العامة للحفاظ على النظام و االمن العموميني .
الشك ان تطور أدوار اجملتمع احمللي و املدين  ،وازدياد الطلب على االمن العمومي وفق حاجيات و تقديرات
خمتلفة عن حاجيات و تقديرات الدولة اإلدارية  ،دفع بكل أطياف اجملتمع سواء منها الرمسية املمثلة يف الدوائر القانونية
الربملانية و احلكومية و اإلدارية  ،او الدوائر غري الرمسية  ،لقوى املعارضة و غري املشاركة يف العملية السياسية الدميوقراطية
 ،من العمل على انتاج مشرتك دميوقراطي للقرار األمين .
وميكن القول  ،ان الدول اليت مل تعرف مثل هذه التجربة التشاركية  ،خصوصا منها الدول التسلطية اليت حتتكر
فيها الدولة القرار اإلداري األمين  ،واليت ال خيضع فيها للحد األدىن من املشاركة و التقيييم و الرقابة املؤسساتية الربملانية
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 واشراك الساكنة احمللية يف التشخيص املشرتك،  هي اليوم يف امس احلاجة اىل اعمال الدميوقراطية اإلدارية،واحلكومية
." للحاجيات األمنية و التفكري املشرتك يف سبل " العيش املشرتك باعتبار االمن قضية اجلميع
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الملخص
هتدف هذه الورقة إىل توضيح خصوصية اهلوية الفلسطينية يف الدستور الفلسطيين املقرتح .هذه اخلصوصية
اليت رمبا تطرح جمموعة من اإلشكاالت عند حماولة تقنينها؛ بسبب الظروف اليت متر هبا القضية الفلسطينية ،وخباصة
التباس املرحلة وعدم حسم اخليارات ،سواء جتاه التسوية السلمية ،أو الكفاح املسلح ،أو خيارات الثورة أو الدولة .فكل
خيار من هذه اخليارات يؤثر يف تعريف اهلوية.كما تسعى إىل توضيح الفرق بني مفهوم اهلوية يف بعدها النضايل عن
مفهومها يف بعدها الثقايف ،والسوسيولوجي ،من حيث أن األول ميكنه توحيد طاقات الشعب الفلسطيين يف مواجهة
االحتالل ،بينما الثاين قد يثري خالفات وخباصة يف البعد الديين .وقد سعت الورقة لإلجابة عن السؤال املركزي التايل:
هل حصر اله وية الفلسطينية بنص دستوري يخدم هذه القضية في هذه المرحلة؟وقد استخدم الباحثاملنهج الوصفي
التحليلي ،من خالل الرجوع إىل األدبيات املختلفة حول املوضوع ،وربطها وحتليلها ،وتفسريها هبدف الوصول إىل نتائج
وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وحتليله .وتوصلت الورقة إىل جمموعة من النتائج أمهها .6:الشعب الفلسطيين يعيش
أزمة هوية منذ العام  6733إن مل يكن قبل ذلك .7.خضع حتديد اهلوية الفلسطينية ملتغريات إقليمية ودولية أكثر مما
خضع حملددات وطنية فلسطينية ،كما يف امليثاق القومي  .6713بينما يف امليثاق الوطين الفلسطيين  ،6713وهنوض
الوطنية الفلسطينية متت اإلشارة إىل اهلوية الوطنية لكن دون قطعها مع اهلوية القومية .8.جاء توقيت وضع الدستور
الفلسطيين تلبية لرغبات ومطالب خارجية ،وليس انعكاسا حلاجة جمتمعية فلسطينية،فقد تأثر مضمونه بطبيعة الظروف
واألوضاع السياسية للفلسطينيني :الالجئني ،فلسطينيي الشتات ،مؤسسات املنظمة ،استحقاقات أوسلو ،واالتفاقات
الثنائية بني الفلسطينيني واإلسرائليني.
الكلمات المفتاحية :إشكالية ،اهلوية ،الفلسطيين ،الدستور ،املشهد السياسي
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Abstract
This paper aims to clarify the specificity of the Palestinian identity in the
proposed Palestinian constitution.This privacy may pose a set of problems when
trying to legalize it; Because of the circumstances the Palestinian issue is going
through, especially the ambiguity of the stage and the failure to resolve the options,
whether towards a peaceful settlement, the armed struggle, or the options of the
revolution or the state.Each of these options affects the definition of identity. It also
seeks to clarify the difference between the concept of identity in its struggle
dimension from its concept in its cultural and sociological dimension, in that the first
can unify the energies of the Palestinian people in the face of the occupation,While
the second may raise differences, especially in the religious dimension.The paper
sought to answer the following central question:Does limiting the Palestinian identity
to a constitutional text serve this issue at this stage?The researcher used the
descriptive and analytical approach, by referring to the various literature on the topic,
linking it, analyzing it, and interpreting it in order to reach conclusions and
generalizations that help in understanding and analyzing reality.The paper reached a
set of results, the most important of which are:1. The Palestinian people have lived
through an identity crisis since 1948, if not before.2. The determination of the
Palestinian identity has been subject to regional and international variables more than
it is subject to Palestinian national determinants, as in the 1964 National Pact. While
in the 1968 Palestinian National Pact and the rise of Palestinian nationalism, the
national identity was referred to, but without cutting it with the national identity.3.The
timing of the creation of the Palestinian constitution came in response to external
desires and demands, and not a reflection of a Palestinian societal need, as its content
was affected by the nature of the political conditions and conditions of the Palestinian
refugees, the Palestinians in the diaspora, the institutions of the organization, the Oslo
entitlements, and bilateral agreements between the Palestiniansand the Israelis.
Key Words: Problem, Identity, Palestinian, the Constitution, Political scene,

المقدمة
 أحد مفردات اخلطاب السياسي الفلسطيين منذ انطالق الثورة الفلسطينية،شكل مصطلح اهلوية الفلسطينية
 لكن هذا املفهوم هو مفهوم نضايل وسياسي وتعبوي مرتبط، وكان احلفاظ على اهلوية من االنقراض والتشويه،املعاصرة
 وميكن اعتبار البعد. وثقافية وحضارية، أما مفهوم اهلوية يف مرحلة تأسيس الدولة فيأخذ أبعادا سياسية،حبركات التحرر
 ويف احلالة الفلسطينية يصبح،الديين يف اجملتمع العريب واالسالمي من أكثر القضايا إثارة للجدل عند احلديث عن اهلوية
.أكثر تعقيدا
 فمن هوية وطنية إىل هوية قطرية إىل، وتداخلها يف احلالة العربية أمرا مييزهم عن غريهم،يعترب تعدد اهلويات
، وأزمة الدولة مرتبطة بأزمة اهلوية، وهذه األزمة مرتبطة بأزمة الدولة، ما خلق أزمة هوية يف جمتمعاتنا، إىل إسالمية،قومية
وهذا ما يربر شرعية السؤال من حنن؟
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إن إثارة موضوع اهلوية واالنتماء اليوم ،هو مؤشر على وجود حالة من القلق ،فالثقافات الوطنية تعيش اليوم
حالة من الصراع؛ إلثبات الوجود ،وللحفاظ على اخلصوصيات ،على اهلوية واالنتماء .وإذا كان هذا حال اجملتمعات
املستقلة واملستقرة ،فكيف هبوية كاهلوية الوطنية الفلسطينية اليت تتعرض لتهديد متعدد املصادر :العدو الصهيوين الذي
يشكل حالة نفي للهوية الفلسطينية ،ومن العوملة الثقافية ،وبدرجة أقل من اهلويات اليت تتشابك معها يف بعض الرموز
املشرتكة

والقيم

كالقومية

العربية

واالسالم،

واألممية

اإلنسانية .

فاهلوية الفلسطينية تواجه عدوا ال خيفي أنه ميثل حالة نفي ،وتناقض مع الوجود الفلسطيين واهلوية الوطنية الفلسطينية.
فالفلسطيين إن ختلى عن هويته ،أو ضعفت هويته ،تضيع األرض ،ويضيع الوطن.
االشكالية:
إن مسألة اهلوية ،أي هوية الشعب والدولة يف فلسطني من القضايا اإلشكالية غري املفكر فيها ،واليت مل تكن
يف حساب املشرعني الذين كان مههم ضبط احلياة السياسية الفلسطينية ،وضبط العالقات بني السلطات يف الدولة
املوعودة ،ولذلك سوف تسعى الورقة لإلجابة عن السؤال املركزي التايل :هل حصر الهوية الفلسطينية بنص
دستوري يخدم هذه القضية في هذه المرحلة؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
 .6ما املقصود باهلوية الفلسطينية؟
 .7هل ميكن أن تكون شيئا خمتلفا عن اهلوية العربية واإلسالمية؟
الفرضيات:
 .6اهلوية الفلسطينية مرتبطة باألرض وضياعها يعين ضياع الوطن.
 .7فك االرتباط بني اهلوية الفلسطينية واهلويات األخرى سواء القومية أو االسالمية أو غريها ،ضروري ألنه خيدم
اهلوية الفلسطينية.
 .8إعالء شأن اهلوية الوطنية الفلسطينية على حساب اهلويات األخرة املرتبطة هبا رمبا يدؤدي إىل خدمدة توجهدات
العدو الصهيوين يف فصل فسطني عن حميطها العريب واإلسالمي.
 .3جتاهل اهلوية الفلسطينية ملصلحة أبعاد مأزومة كاملستوى الرمسي ،أو الديين حيرف القضية عن مسارها.
أهمية الورقة ،وأهدافها:
إن كثريا من الشعوب العربية تعيش أزمة هوية ،أو تتنازع بني هويات خمتلفة ،ما بني القطري والقومي
واإلسال مي والعلماين ،إال أن هذه األزمة عندهم هي فكرية وأيدلوجية أكثر من كوهنا أزمة وجود ،بينما الفلسطيين
خيتلف عن بقية الشعوب العربية بالنسبة للهوية ،فاملصري أو السوري أو اجلزائري ...إن ختلى عن هويته القطرية يظل
مسلما أو عربيا يعيش على أرضه التارخيية ،أما الفلسطيين إن ختلى عن هويته أو ضعفت تضيع األرض؛ ألن عدوه يريد
تغييب هويته لطمعه باألرض .فاهلوية الفلسطينية مرتبطة باألرض أكثر من أي هوية أخرى.
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ولذلك هتدف هذه الورقة إىل توضيح خصوصية اهلوية الفلسطينية ،هذه اخلصوصية اليت رمبا تطرح جمموعة من
اإلشاكاالت عند حماولة تقنينها؛ بسبب الظروف اليت متر هبا القضية الفلسطينية ،وخباصة التباس املرحلة وعدم حسم
اخليارات ،سواء جتاه التسوية السلمية ،أو الكفاح املسلح ،أو خيارات الثورة أو الدولة .فكل خيار من هذه اخليارات
يؤثر يف تعريف اهلوية.
كما تسعى إىل توضيح الفرق بني مفهوم اهلوية يف بعدها النضايل عن مفهومها يف بعدها الثقايف،
والسوسيولوجي ،من حيث أن األول ميكنه توحيد طاقات الشعب الفلسطيين يف مواجهة االحتالل ،بينما الثاين قد يثري
خالفات وخباصة يف البعد الديين.
المنهج البحثي والمداخل النظرية المقترحة وأبرز المفاهيم المستخدمة:
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل الرجوع إىل األدبيات املختلفة حول املوضوع،
وربطها وحتليلها ،وتفسريها هبدف الوصول إىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وحتليله.
الدستور الفلسطيني :نبذة تاريخية
ارتبط ظهور الدستور بنشأة النظام الدميقراطي يف البلدان الغربية منذ عصر األنوار ،وهو نتيجة مباشرة للتطور
االجتماعي والسياسي والفكري الذي عرفته جمتمعات تلك البلدان منذ هناية القرون الوسطى ،واستمر إىل غاية الفرتة
التالية للحرب العاملية الثانية ،حني انتقلت نظم احلكم من احلكم الفردي املطلق املبين على الشرعية الوراثية إىل احلكم
املستند إىل الشرعية الدميقراطية بعد االعرتاف بأحقيةالشعب بالسيادة ،وبالتايل تسيري شؤونه بواسطة املؤسسات النيابية
املنتخبة دميقراطيا( .)1وللدستور معان خمتلفة تبعا للتعريف الذي يعطى له" ،فهو يشري من حيث املوضوع إىل ذلك
النظام املتكامل احملكم ،أما من حيث الشكل فيشري الدستور إىل نص حمدد يسمو على غريه من القوانني ،وهو الذي
()2

ينظم سلطات الدولة"

ومييل نقاد القانون إىل األخذ باملعنيني الشكلي واملادي يف آن معا لتعريف الدستور؛ فهو "القانون الذي يتميز
بعلويته عن القوانني األخرى ،نظرا إىل خصوصية إجراءات وصفه وتعديله ،وكذلك إىل خصوصية موضوعه باعتباره
ينظم سلطة احلكم وكيفية ممارستها ،ويضمن يف الوقت نفسه حقوق األفراد وحرياهتم"( .)3ومل يظهر الدستور هبذا املعىن
احلديث إال منذ القرن الثامن عشر يف كل من أمريكا وفرنسا ،مث انتشر بعد ذلك يف بلدان عدة ،يف أوروبا وخارجها،
تأثرت بالفكر السياسي اجلديد الذي مهد لظهور الدستور وبناء األنظمة الدميقراطية احلديثة ،وسعت إىل بناء سلطة

1عمر البوبكري "ظهور فكرة الدستور وتطورها يف تونس" تبين ،العدد  ،7068 ،8ص 98
2عاصم خليل ،ورشاد توام.فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني ،فلسطني :املركز الفلسطيين ألحباث السياسات
والدراسات االسرتاتيجية ،مسارات ، 7063 ،ص 68
3البوبكري ،ص 91
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سياسية تقوم على احلكم املقيد بالقانون .ومل يكن العامل العريب واإلسالمي مبعزل عن تلك التطورات اليت أثرت يف بعض
أجزائه بدرجات متفاوتة .وذلك ما حصل يف تركيا ،ويف مصر ،وتونس منذ القرن التاسع عشر(.)1
يعترب القانون األساسي العثماين لسنة  ،6391أول دستور طبق يف فلسطني ،حيث جاء هذا القانون يف
إطار اإلصالحات الواسعة اليت قامت هبا السلطات العثمانية يف النصف األول من القرن التاسع عشر .وقد أقام هذا
الدستور نظام احلكم على أساس وجود ثالث سلطات رئيسة هي :السلطة التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية؛ وبذلك
شكل خطوة يف إصالح نظام احلكم الفردي الذي كان قائما( ،)2غري أن املفاهيم املرتبطة حبقوق اإلنسان وحرياته
األساسية مل تكن وصلت إىل درجة التطور اليت وصلت إليها اآلن(.)3
ويف  ، 6777 /3/60مت إصدار مرسوم دستور فلسطني كأمر ملكي صادر عن البالط امللكي ،تنفيذا لصك
االنتداب على فلسطني املستند إىل وعد بلفور عام 6769؛ حيث جاءت نصوص القانون منسجمة مع هذا
الوعد( ،)4إال أن القانون ،حبسب الربغوثي وعوكل،ورغم "تكريسه االنتداب وسياساته املنبثقة عن وعد بلفور ،إال أنه
وألول مرة حدد معىن لفلسطني ،والذي سيصطلح عليه "فلسطني التارخيية" ،كما إنه وإن اتسم بالطابع السلطوي ،فقد
أقر وجود ثالث سلطات :تشريعية ،وتنفيذية ،وقضائية"(.)5
لكن هذا املرسوم مل يتضمن نصوصا ناظمة للحقوق واحلريات األساسية ،باستثناء النص الدال على احلق يف
املساواة وعلى حرية االعتقاد يف املادة  .)6(38وبالتايل فإن مرسوم دستور فلسطني مل يقدم أية ضمانات حلقوق الشعب
الفلسطيين وحرياته؛ فلم ينص على مبادئ النظام الدستوري الدميقراطي ،أو أدوات حتقيقها ،أو السيادة الشعبية ،أو
سيادة القانون ،أو مسو الدستور ،والفصل بني السلطات ،واستقالل القضاء؛ بل إنه دمج السلطات وركزها بيد ملك
بريطانيا واملندوب السامي ،وأناط باحلكام اإلداريني صفة القضاء ،وأنشأ الكثري من احملاكم اخلاصة :حماكم العشائر،
احملاكم الدينية ،وحماكم األراضي( .)7يف حني أن للبعض رأيا آخر ،فيما يتعلق بتنظيم مرسوم فلسطني للسلطة القضائية،

1املصدر نفسه
2حممد خضر.التنظيم الدستوري في فلسطين ،فلسطني :املركز الفلسطيين الستقالل احملاماة والقضاء مساواة ،7068 ،ص 78

3ملزيد حول القانون ميكن الرجوع اىل :يوسف قزما خوري.الدساتير في العالم العربي ،نصوص وتعديالت  ،6739-6387بريوت :دار
احلمراء ،6733 ،ص61
4انظر ،فتحي الوحيدي .التطورات الدستورية في فلسطين مع شرح المبادئ الدستورية العامة ،فلسطني :مطابع املقداد ،7003 ،ص
.638-636
5عبد الكرمي الربغوثي ،وطالل عوكل "،احملددات والدالالت السياسية للدستور الفلسطيين" يف نادر سعيد ،وآخرون :الدستور الفلسطيني
ومتطلبات التنمية البشرية ،أحباث وأوراق عملفلسطني :جامعة بريزيت ،مايو ،7003 ،ص.73
6نصت املادة  " ،38تضمن جلميع سكان فلسطني حرية االعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقا لعاداهتم ما مل تكن خمالفة للنظام
العام أو منافية لآلداب العامة ،وتتمتع كل طائفة دينية اعرتفت به احلكومة باالستقالل الذايت يف إدارة شؤوهنا الداخلية مع مراعاة احكام
كل قانون او مرسوم يصدره املندوب السامي".
7خضر ،ص 71
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حيث يرى احملامي هيثم الزعيب،أن هذا املرسوم "عمل على تنظيم احملاكم وهيكلتها وأدائها بصورة مفصلة ومنظمة
ومفعلة إىل حد كبري"( .)1ويرى الربغوثي وعوكل ،أن املرسوم "ساهم يف تكريس مبدأ فصل السلطات وأمهية السلطة
القضائية ،وعمل على القطع مع التجربة العثمانية وإن ليس بشكل هنائي"(.)2
أدت النكبة عام  6733إىل تشتت الفلسطينيني جغرافيا وسياسيا ،فربزت القضية الفلسطينية كقضية
الجئني ،كما فتت فلسطني إىل كيانات ثالث :الضفة الغربية وقطاع غزة ،ودولة االحتالل ،ورغم احملاوالت إلبقاء
كيانية فلسطينية مستقلة ،حكومة عموم فلسطني ،إال أن التدخالت العربية حيث ضم الضفة الغربية إىل األردن،
وخضوع قطاع غزة إىل اإلدارة املصرية أسهم يف تشتيت التمثيل الفلسطيين ،واستمرار العرب يف تقاسم حياة
الفلسطينيني ورمسها.
يف الضفة الغربية ،وعلى إثر قرار الوحدة مع األردن ،مت م ّد مؤسسات احلكم األردين وسلطاته على الضفة
الغربية ،فخضع سكاهنا والالجئون للدستور األردين الذي صدر يف شهر آب  ،6787وكذلك للقوانني والتشريعات
األردنية خضوعا تاما.وقد أقام الدستور األردين نظام حكم ملكي فردي وراثي ،إىل جانب بعض النصوص املتعلقة
باحلقوق واحلريات األساسية ،ووظاف السلطات الثالث حتت سيادة امللك .ورغم أن القانون أنشأ سلطات واضحة
شل مجيع السلطات واحلكم بصورة مطلقة وفقا إلرادة امللك
املعامل؛ إال أنه أعطى للملك وفقا للعديد من نصوصه ّ
املنفردة "فالسلطات مستقلة طاملا تعمل وفقا لإلرادة امللكية وتتماشى مع توجهاهتا وال متس بصالحية امللك املطلقة"(.)3
ومل خيتلف الوضع يف قطاع غزة عن الضفة الغربية ،وذلك رغم نص القانون األساسي رقم  788لسنة  ،6788والذي
عدل مبوجب إعالن بالنظام الدستوري لسنة  ،6717على استمرار سريان مرسوم دستور فلسطني لسنة 6777
وتعديالته إىل احلد الذي ال يتعارض فيه مع أحكامه( .)4وبذلك فالنظام الذي استمر يف السريان يف قطاع غزة هو
النظام الربيطاين.
ويف العام  ،6719سيطرت دولة االحتالل "إسرائيل" على ما تبقى من أراضي فلسطني التارخيية (الضفة
والقطاع) ،وبسبب ذلك ،مل تعد مسألة احلقوق واحلريات األساسية ذات قيمة يف تلك الفرتة ،طاملا أن االحتالل هو
الذي يتوىل أمر السلطات املختلفة ،وخباصة سلطة القضاء.
1املصدر نفسه ،ص 71
2الربغوثي وعوكل ،ص 73
3خضر ،ص 79
4نصت املادة ( )38من القانون األساسي لسنة  6788على أنه " :النصوص الواردة مبرسوم دستور فلسطني لسنة  6777ومجيع القوانني
واألوامر واملنشورات والتعليمات اليت أصدرها وزير احلربية أو احلاكم اإلداري العام أو القائد العام للقوات املسلحة أو أية سلطة خمتصة يف
تلك املنطقة منذ دخول القوات املصرية فيها يف  68من أيار لسنة  ،6733وكذلك القوانني الفلسطينية القائمة يف هذا التاريخ يظل
معموال هبا فيما ال خيالف أحكام هذا القانون وذلك مع عدم اإلخالل مبا للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها يف حدود سلطتها.
وال ترتتب أي مسؤولية بسبب اإلجراءات واألعمال واألوامر واألحكام اليت اختذت مبقتضى القوانني واللوائح واألوامر واملنشورات
والتعليمات املنصوص عليها يف الفرتة السابقة" .انظر ،خضر ،ص79
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الميثاق القومي الفلسطيني
ورثت منظمة التحرير الفلسطينية مهمة تمثيل الفلسطينيين بعد أن تم تأسيسها يف مؤتمر القاهرة يف كانون
الثاين/يناير  .6713وقد عقد الفلسطينيون مؤمترهم الفلسطيين األول يف القدس عام  ،6713الذي انبثق عنه امليثاق
القومي الفلسطيين الذي يعتبر أهم وثيقة قانونية تصدر عن المؤتمر الوطني األوﻝ ،فهو بمثابة الدستور في األنظمة
الديمقراطية ،وميكن النظر إليه من خالل اآلثار املرتتبة عنه ،بغض النظر عن القيمة الدستورية اليت يتمتع هبا .فقد أسهم
يف تأسيس "الكيانية الفلسطينية" وتزامنه مع النظام األساسي الذي كان على ذات املستوى من حيث القيمة القانونية.
وقد عكس امليثاق القومي الذي استمر أثره ألربعة أعوام ،التدخالت العربية ،فقد قام العاهل األردين بافتتاح
املؤمتر .إن انعقاد املؤمتر بتلك الصورة عمق ثنائية ظلت مالزمة للكيان الفلسطيين (م .ت .ف) وهي عروبتها من جهة،
وخصوصية قرارها املستقل من جهة ثانية(.)1
جدير بالذكر ،إن املؤمتر األول لعب دور اجمللس التأسيسي بإصداره للمواثيق الدستورية ،وقد أطلق املؤمتر على
نفسه جملسا وطنيا ،وأصبح بذلك صاحب إقرار الوثائق السياسية :امليثاق والنظام األساسي وصاحب تعديلها من
خالل جلان يعينها ،عادة ،رئيس املنظمة.
الميثاق الوطني الفلسطيني
لقد تكرست النزعة االستقاللية الفلسطينية ،والدعوات للعمل من داخل منظمة التحرير؛ بسبب عدد من
العوامل منها :التنازع بني منظمات املقاومة الفدائية وبني املنظمة ،وكذلك اختالف الرؤى بني حركة القوميني العرب
وحركة فتح من جهة ،وداخل كل منهما من جة أخرى؛ بفعل التدخالت ،وبفعل هزمية األنظمة العربية الرمسية عام
 ،6719وإجنازات املقاومة يف معركة الكرامة.
أدت هذه الظروف ،يف النهاية ،إىل تشكيل جلنة لتحديد أعضاء اجمللس الوطين اليت كانت من مجلة شروط
وضعتها حركة فتح ملشاركة الفاعلة يف املنظمة ،ومن تلك الشروط :تغيري امليثاق القومي والنظام األساسي ،وهومامت فعال
حيث مت تقليص أعضاء اجمللس الوطين من  300إىل  600عضو يف الدورة الرابعة  ،6713وقد مت تعيينهم بالتوافق
الوطين الذي أسس ملبدأ توزيع احلصص بني املنظمات الفدائية ليصبح هذا معيارا للشرعية(.)2
عكس التغيري الذي جرى يف ميثاق املنظمة نزعة االستقالل سابقة الذكر ،حيث مل يتعامل اجمللس مع
تعديالت امليثاق القومي ،بل أطلق عليه امسا جديدا هو امليثاق الوطين ،وكأنه يكرس استقالال وطنيا فلسطينيا مبعزل عن
التدخالت الرمسية العربية .فقد محل هذا التعديل يف طياته جوهر التعديالت كلها ،فهو املنعطف يف حتويل "مسار سكة

 1ملزيد من املعلومات حول امليثاق القومي انظر ،أسعد عبد الرمحن ،امليثاق القومي الفلسطيين  ،6713الموسوعة الفلسطينية ،يف
 ،7068/60/73شوهد يف ،7070/8/79 :يفhttps://bit.ly/2WM15R2 :
2الربغوثي ،وعوكل ،ص 79
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القطار من السكة العربية القومية إىل السكة الفلسطينية الفرعية؛ وهلذا انعكاسات على اهلوية الفلسطينية"( .)1حيث
رفض ،بشكل واضح ،كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية ،وأكد مبدأ عدم التدخل ،وعدم التدخل املقابل ،وأعاد
تعريف صياغة تعريف الشعب من خالل االرتباط باألرض ،رابطا احلق بالوطن باحلق يف تقرير املصري ومعرفا الشخصية
الفلسطينية ليس ،فقط ،من خالل ارتباطها العريب ،بل وبالتنازع مع املشروع الصهيوين.
العوامل السياسية التي أدت إلى ظهور فكرة الدستور الفلسطيني
أقر اجمللس الوطين الفلسطيين يف الدورة التاسعة عشرة يف اجلزائر يف شهر  6733 /66وثيقة االستقالل اليت
اعتربها البعض وثيقة فوق دستورية ،وأهنا أقرب إىل اإلعالن الدستوري ،حيث أكد اإلعالن "أن دولة فلسطني
للفلسطينيني أينما وجدوا؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون باملساواة الكاملة يف احلقوق ...يف ظل نظام
حكم دميقراطي برملاين يقوم على أساس حرية الرأي وتكوين األحزاب ...يف ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء
املستقل"(.)2
جاءت تلك الدورة للمجلس الوطين يف ظل ظروف سياسية هامة ،حيث كانت االنتفاضة الفلسطينية اليت
اندلعت يف ديسمرب  ،6739يف أوجها وقوهتا ،واندفاعتها ،وكان االحتاد السوفيييت موجودا ،رغم ظهور مقدمات
التفكك .ويف تلك املرحلة بدأت بالظهور معامل مبادرات سياسية دوليةمن أبرزها االهتمام األمريكي غري املسبوق إلهناء
االنتفاضة ،حيث زار وزير اخلارجية األمريكي السابق شولتز املنطقة ،وطرح جمموعة من االشرتاطات واالقرتاحات.
وعلى املستوى الفلسطيين ،خشي املستوى القيادي من انتهاء االنتفاضة سريعا دون استثمارها سياسيا ،وهو
ما أدى إىل بلورة رؤية سياسية قيادية حنو ترمجة مبادرة االنتفاضة مببادرة سالم فلسطينية جيري إقرارها عرب مؤسسة
تشريعية فلسطينية هي اجمللس الوطين الفلسطيين.وجرى إعالن قيام الدولة الفلسطينية ،وإعالن وثيقة االستقالل.
أظهرت منظمة التحرير استعدادها للدخول يف مفاوضات سياسية مع الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل،
ماشكل مرجعية وغطاء للتغريات السياسية الالحقة .فقد أقدمت قيادة منظمة التحرير على تلبية االشرتاطات اليت
طرحتها اإلدارة االمريكية يف حينه ،لبدء حوار فلسطيين أمريكي رمسي ،فأعلن الرئيس عرفات إدانته لإلرهاب ،واستعداد
املنظمة لالعرتاف حبق إسرائيل يف الوجود فضال عن وصفه امليثاق الوطين "بالكادوك" أي منتهي الصالحية(.)3
وعلى املستوى الرمسي العريب ،فقد كانت مصر قد عادت إىل مؤسساته ،ما كل عامال مشجعا لتلك
التطورات ،وداعما ملبادرة السالم الفلسطينية ،ومعربا عن ارتياحه للتطور السياسي اجلديد يف الساحة الفلسطينية.

 1نقالعن ،عماد الدين أبو رمحة .أثر عملية التسوية على الهوية الفلسطينية ،دراسة التجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع

غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،فلسطني :جامعة األزهر ،7066 ،ص .608

2وثيقة إعالن االستقالل سنة  ،6733منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة شؤوون المفاوضات ،يف  ،7063/66/67شوهد يف:
 ،7070 /8/79يفhttps://bit.ly/33RHY9z:
3الربغوثي ،وعوكل ،ص 80
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قدمت وثيقة االستقالل ،يف إطار تلك املرحلة ،الرؤية ومنظومة املفاهيم الفلسطينية الشاملة لطبيعة نظام
احلكم الذي جرى اإلعالن عن إطاره العام "الدولة الفلسطينية" قبل أن تكون القيادة الفلسطينية متأكدة من حتمية
قيامها يف إطار البعد الزمين الذي تصورته القيادة.أضف إىل ذلك كون وثيقة االستقالل قد حفرت جمرى الوثيقة املرجعية
البديلة بصفة عامة للميثاق الوطين الفلسطيين الذي مل يعد صاحلا كمرجعية للحركة السياسية الفلسطينية .وبذلك
جاءت وثيقة االستقالل لتؤمن غطاء شرعيا ملرحلة مبادرة السالم الفلسطينية وما جاء بعدها ،وخباصة إلغاء عدد كبري
من بنود امليثاق الوطين الفلسطيين يف الدورة احلادية والعشرين للمجلس الوطين بغزة عام .6771
جاءت تلك املتغريات السياسية كما يبدو تلبية الستحقاقات خارجية أملتها احلاجة إىل االستثمار السريع
لالنتفاضة ،ويف ظل أوضاع نضالية متقدمة ،فجاءت وثيقة االستقالل لتعرب عنها بامتياز ،يف حني جاءت قرارات
اجمللس الوطين لتعرب عن االستجابة للتطورات الدولية ومتطلبات االستثمار السياسي.
صياغة دستور فلسطيني
ارتبطت فكرة صياغة دستور فلسطيين بالتطورات املهمة اليت أدخلت تعديالت على الرؤى السياسية ملنظمة
التحرير ،وكذلك كانعكاس حلركة املتغريات السياسية الدولية والعربية واحمللية املرتبطة بالصراع .إضافة إىل اآلمال اليت
ظهرت مع اندالع انتفاضة عام  ،6739وقرب قيام الدولة الفلسطينية اليت كان االعالن عنها يف .6733/66/68
لكن أدت جمموعة من األسباب إىل تراجع تلك اآلمال ،وكذلك تراجع احلاجة إىل صياغة دستور فلسطيين ،كان
أبرزها :اهنيار املنظومة االشرتاكية وحلف وارسو ،وتفكك االحتاد السوفيييت عام  ،6737وهو ما أدى إىل انعكاسات
خطرية على املستوى الدويل ،وعلى مستوى املنطقة والقضية الفلسطينية .واندالع حرب اخلليج الثانية ،وجناح التحالف
الدويل ذلك يف طرد القوات العراقية من الكويت ،وما نتج عنه من تفكك للنظام الرمسي العريب ،وهزمية األمة العربية
ومعها احلركة الوطنية الفلسطينية ،وإخضاع العراق لعقوبات احلصار االقتصادي الشامل ،وما تال ذلك من إعالن بوش
األب عن قيام النظام الدويل اجلديد بزعامة الواليات املتحدة.
وعلى الصعيد الفلسطيين أدى ذلك إىل وضع منظمة التحرير الفلسطينية؛ بسبب موقفها املتعاطف مع العراق
أمام خيارات صعبة وخطرية .أضف إىل ذلك تراجع االنتفاضة الكربى ،وتراجع آمال الفلسطينيني بتحقيق الدولة
الفلسطينية قريبا ،ما مهد لفتح ملف التسوية السياسية وانعقاد مؤمتر مدريد وفق شروط جمحفة لألطراف العربية،
وخباصة منظمة التحرير الفلسطينية.
عادت فكرة صياغة الدستور إىل الفكر والعمل السياسي الفلسطيين من جديد بعد قرار إعالن الدولة ،واختذ
اجمللس الوطين قرارا بإعداد الدستور للدولة املستقبلية ،وتكرر األمر نفسه ،يف عام  ،6778عندما كلفت اللجنة
التنفيذية يف منظمة التحرير جلنةإلعداد الدستور ،وقد قدمت اللجنة املسودة األوىل من الدستور اليت مسيت ،يف حينه،
بالقانون األساسي إىل اللجنة التنفيذية يف كانون األول من سنة  ،6778وأعقب ذلك صياغة عدة مسودات وصلت
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إىل مخس ،كانت األخرية منها يف  ،6771حيث شكلت هذه املسودات نواة القانون األساسي الفلسطيين( .)1ويف
سنة  6779أقر اجمل لس التشريعي مشروع القانون بالقراءة الثالثة ،غري أن الرئيس عرفات مل يصادق عليه حىت العام
 7007؛ بداعي أن قضية الدستور مسألة ختص مجيع الفلسطينيني الذين ال ميثلهم مجيعا اجمللس التشريعي ،وإمنا اجمللس
الوطين( .)2ويف سبيل تبين دستور فلسطيين" ،كلف اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية جلنة خاصة إلعداد
مسودة دستور ،فأجنزت ثالث مسودات :األوىل يف شباط فرباير  ،7006والثانية يف شباط فرباير  ،7006والثالثة يف
نسختني :إحداها يف آذار/مارس  ،7008واألخرى يف أيار/مايو .)3("7008
شكلت ،فيما بعد ،اتفاقات أوسلو املرجعية السياسية والقانونية أو على األقل عنصرا ال ميكن جتاوزه عند
حتديد سياسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ،ورغم أهنا ال ترتقي إىل مستوى الوثائق الدستورية إال أهنا
تعيق صياغة مرجعيات أخرى سواء أكانت دستورية أم غري ذلك.
اختذ قرار بتشكيل جلنة إلعداد دستور الدولة الفلسطينية يف دورة اجمللس الوطين اليت عقدت إللغاء بنود
امليثاق عام  ، 6771حيث كان من املفرتض أن يعلن عن قيام الدولة الفلسطينية من خالل اتفاق يف هناية املرحلة
االنتقالية ،لكن سقوط حزب العمل ،وصعود حزب الليكود بزعامة نتنياهو عام  ،6771واندالع هبة النفق بعد ذلك
بثالثة اشهر شكل مؤشرا سلبيا على إمكانية انتهاء املرحلة االنتقالية بقيام دولة فلسطينية.
ويف حماولة اإلجابة عن سؤال املبادرة إىل إعالن قيام الدولة أو تأجيله وربطه باالتفاق النهائي للتسوية ،عادت
منظمة التحرير لتبدي اهتماما بالدستور كإشارة إىل إصرار الفلسطينيني على بلوغ هدف الدولة ،بعد أن تراجعت دولة
االحتالل عن تعهداهتا والتزاماهتا إزاء اتفاقية أوسلو اليت انتهت مرحلتها االنتقالية يف أيار  ،6777دون االتفاق على
إعالن الدولة الفلسطينية كما كان متوقعا .وقد أشار قريع إىل ذلك بقوله" :استمرت النشاطات والتحركات واجلهود
الفلسطينية طوال حكم نتنياهو بكثافة ،لتهيئة األرضية السياسية املؤاتية ،وكذلك املسرح الدويل ،من أجل تفعيل شعار
إعالن الدولة املستقلة .وكانت ذروة تلك النشاطات والتحركات قد جتسدت يف اجتماع اجمللس املركزي الفلسطيين يف
غزة يف يوم 6777/3/79؛ إذ مت اختاذ مجلة من القرارات اإلجرائية لتنفيذ ذلك اإلعالن ،ومن أبرزها تأليف جلان
حتضريية لتكريس قيام الدولة ،مثل جلنة إعداد الدستور الفلسطيين ،وجلنة وضع قانون االنتخابات الربملانية
1

Mahler. S. Gergory. Constitutionalism and Palestine Constitutional Development.
.(Palestine: Passia, 1996), p 126-129
انظر أيضا ،خضر ،ص  ،80وفالح ،ودقة ،ص 76-70
2
FerasMilhem, “The Constitutional System of the Palestinian National Authority”. In:
Civic Education in Palestine (Palestine:Passia, 2006), p 129.
3أشرف صيام ،وتسنيم كحلة "السلطة التشريعية يف فلسطني بني نظام اجمللس الواحد ونظام اجمللسني يف نظام الثنائية اجمللسية يف األنظمة

الدستورية العربية" ضمن ،زيد العلي وآخرون ،الكتاب السنوي ،تونس :املنظمة العربية للقانون الدستوري ،القسم الثاين،
 ،7061/7068ص83
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للدولة"(.)1وجدير ذكره ،أن اجمللس املركزي يف هذا االجتماع ،جدد فيه قرار تكليف الدكتور نبيل شعث ترؤس جلنة مت
تشكيلها بقرار من الرئيس إلعداد مشروع دستور فلسطيين ،حيث مت فعليا تشكيل اللجنة ،وضمت خنبة من القانونيني
والسياسيني الفلسطينيني .باإلضافة إىل تشكيل اللجنة العربية لدعم صياغة الدستور بناء على طلب فلسطيين من
اجلامعة العربية يف أواخر عام  ،6777وكان على رأس اللجنة الدكتور عصمت عبد اجمليد ،حيث أدت اللجنة الحقا
دورا استشاريا مهما يف الصياغات اليت تعاقبت للدستور.
الدستور قبل الدولة أم بعد الدولة
تعترب عملية حتضري الدستور من أهم أعمال السيادة يف الدول ،وتعرب عن حق الشعوب يف تقرير مصريها من
خالل إقرار نوع النظام السياسي الذي حيكمها ،واملبادئ العامة للنظام الدستوري يف ذلك البلد .وحيدد الدستور طبيعة
النظام السياسي ،وشكل الدولة وحيدد طبيعة العالقة بني السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ،وأيضا مجلة حقوق
املواطنني وواجباهتم وكفالة حرياهتم العامة .وباعتبار الدستور اإلطار الذي حيدد بيئة التنمية وشروطها ،ال ميكن أن
يتجاهل العالقة الوثيقة واملتداخلة بني العوامل الداخلية اليت تؤثر يف صياغة الدستور والعوامل اخلارجية.
إن عملية حتضري الدستور قد جتري قبل حتقيق السيادة واالستقالل السياسي ،بل "إن حتضري دستور منوذجي
حيتوي على بعض املبادئ ،ويبين لنظام سياسي بذاته ،قد يشكل جزءا من االتفاق الذي يؤدي يف احملصلة إىل قيام
الدولة اجلديدة ،ويعترب ،يف كثري من األحيان ،ضروريا الكتساب الشرعية الدولية استعدادا لالستقالل السياسي"(.)2
فعملية التحضري للدستور تعترب جزءا من عملية التحضري للدولة.
يعكس اجلدل الدائر يف الساحة الفلسطينية حول الدستور الفلسطيين ،سواء من ناحية توقيت طرح الدستور،
وشروطه ووظائفه يف الوضع الفلسطيين ،اختالف الرؤى السياسية ،وتعددها بشأن العالقة بني مكونات الدستور ،ومجلة
احلقوق واملعايري اليت يتضمنها وبني احلق يف تقرير املصري والسيادة الكاملة على األرض واملكونات .ذلك أن االحتالل
الذي ختضع له فلسطني يصادر وجود الشعب الفلسطيين يف األساس،ويصادر ،فعليا ،كامل حقوقه الفردية واجلماعية،
وخيضعه ألبشع العقوبات اجلماعية .فاالحتالل مازال ينتهج سياسة ممنهجة يف مصادرة األراضي اليت ستقوم عليها
الدولة الفلسطينية ،ويقطعها إىل كانتونات معزولة بعضها عن اآلخر.
وبناء على ذلك ،فإن إقرار الدستور يف ظل وجود االحتالل واستمرار مفاعيله على احلالة الفلسطينية مجيعها،
من شأنه أن يؤثر يف إمكانية جناح هذا الدستور يف حتقيق وظائفه وأهدافه ،ورمبا حييله إىل جمرد وثيقة سياسية تستهدف

1أمحد قريع.الرؤية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خارطة الطريق ،فلسطني :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،7009 ،
ص 670

2عاصم خليل ،ورشاد توام .فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني مقاربات استراتيجية في النظام السياسي
الفلسطيني ،فلسطني :املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات االسرتاتيجية ،7063 ،ص 78
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تأكيد حضور الشعب الفلسطينيعلى اخلريطة اجليوسياسية أكثر مما تؤكد دوره الشامل يف صياغة حاضر الشعب
الفلسطيين ومستقبله من خمتلف جوانبه وتقرير خياراته.
وبناء على ذلك ،فهناك من يرى أن صياغة الدستور ،بل طرح فكرته باألساس قبل قيام الدولة ،إمنا يستهدف
تلبية استحقاقات خارجية مفروضة تنظر للدستور كخطوة قانونية تؤكد اعرتاف الشعب الفلسطيين باحلد األقصى من
حقوقه الوطنية ،وحدود دولته اليت ستخضع الحقا آلليات التفاوض والتوصل التفاقات سالم ستؤدي حتما إىل تعديل
الدستور لكي يتالءم مع نتائج تلك االتفاقات وما تتضمنه من حمددات.
وبالنظر إىل دورات اجمللس املركزي ،اليت ناقشت موضوع الدستور ،يتضح أن اجلبهة الشعبية واجلبهة
الدميقراطية ،وجبهة التحرير العربية اعرتضوا على توقيت صياغة الدستور ،ويرون أنه غري مالئم ،وأن الوقت األفضل
واملناسب لصياغة الدستور هو بعد قيام الدولة الفلسطينية ،وليس قبل ذلك ،رغم أن هذه القوى أبدت اهتماما أكرب
مبضمون مشروع الدستور .أما القوى االسالمية ،فلها مشروعها املختلف ،ولذلك فإهنا تعفي نفسها من الدخول يف
مثل هذه املناقشات واملداخالت.
ويف املقابل ترى وجهة النظر األخرى أن صياغة الدستور الفلسطيين تأيت يف إطار تأكيد األهلية الفلسطينية
ملمارسة حق تقرير املصري ،والتحضري لقيام الدولة الفلسطينية اليت أقر اجملتمع الدويل أمهية قيامها وضرورهتا من حيث
املبدأ.ويرى أصحاب هذا الرأي أن صياغة الدستور الفلسطيين إمنا يأيت يف سياق النضال الفلسطيين السياسي ضد
االحتالل ،وتعبريا عن مشولية الصراع ،مبا أنه صراع تارخيي حضاري ثقايف قانوين اجتماعي اقتصادي .فنجد ،مثال،
حزب الشعب الفلسطيين يصرح بأن من "شأن صناعة الدستور ص ّد اآلثار السلبية للحملة اإلسرائيلية يف تشويه صورة
القضية الفلسطينية ونضاالهتا ،إىل جانب مساعدته يف "زيادة حافز قوى دولية خمتلفة ،شعبية ورمسية ،على أن ترى يف
والدة دولة فلسطني ،ودستورها العصري عامال إضافيا يف املسعى من أجل التضامن معها ،ودعم قيامها واالعرتاف هبا
دون أدىن تردد ويف ظل شكل من أشكال املسامهة يف والدة منوذج دميقراطي متميز يف الشرق األوسط يف القرن احلادي
والعشرين"(.)1
الهوية في الدستور الفلسطيني المقترح
ال خيتلف مفهوم اهلوية إال يف احملتوى الذي يرتبط بالثقافة ،فاهلوية لغة مشتقة من الفعل :هوى ،هوة ،واهلوية
تصغري هوة ،وقيل اهلوية لغة بئر بعيدة املهواة(،)2وتدل اهلوية اصطالحا على امليزة الثابتة يف الذات ،أي عالمة ما هو
متماه ،أو هي :ميزة فرد أو كائن ميكن من هذا الوجه تشبيهه بفرد يقال عنه:إنه متماه ،أو إنه هو ذاته يف خمتلف فرتات
وجوده( .")3وقد اشتقت كلمة اهلوية من اهلو فاملعىن الفلسفي للهوية هو ما يكون الشيء هو نفسه ،وقد عرب الفارايب
1خليل ،وتوام ،ص  ،73انظر أيضا ،حزب الشعب الفلسطيين " استثمار التقاطع من أجل املبادرة" يف سعيد والربغوثي ،ص 796
2ابن منظور .لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،د .ت ،ص.893

3أندريه الالند.موسوعة الفلسفة  ،ترمجة خليل أمحد عمر ،اجلزء  ،7بريوت :عويدات للنشر ،7067 ،ص .109
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عن ذلك بقوله" :هوية الشيء وعينيته وتشخصه وخصوصيته ووجوده املنفرد له الذي ال يقع فيه اشرتاك احلد
املفهومي"( .)1فمعىن اهلوية يف الفكر الفلسفي العريب استقر ليدل به على الشيء بوصفه وجودا منفردا متميزا عن غريه.
أما اهلوية حبسب علم االجتماع السياسي فهي "جمموعة اخلصائص اليت ميكن للفرد عن طريقها أن يعرف
نفسه يف عالقته باجلماعة اليت ينتمي إليها ،ومتيزه عن األفراد املنتمني للجماعات األخرى .وهذه اخلصائص اجلمعية ال
تتكون صدف ة أو بقرار يف حلظة تارخيية معينة ،بل جتمع عناصرها وتطبع اجلماعة بطابعها على مدار تاريخ اجلماعة من
خالل تراثها اإلبداعي (الثقافة) ،وطابع حياهتا (الواقع االجتماعي) ،وتعبريات خارجية شائعة مثل :الرموز والعادات
والتقاليد واللهجة أو اللغة ،وأهم مكونات اهلوية هي تلك اليت تنتقل بالوراثة داخل اجلماعة وتظل حمتفظة بوجودها
وحيويتها بينهم :كاألساطري والقيم والرتاث الثقايف(.)2فاهلوية هي جزء من السياقات السياسية واالجتماعية يف العامل
احلديث( ، )3ومن البديهي أن اهلوية ترتبط بالفرد أو اجلماعة سواء أكانت اجلماعة تعيش على أرضها التارخيية أو موزعة
يف أرض الشتات ،ولكن جيب أن يتوفر عنصر االنتماء للجماعة والوعي باهلوية.
حيظى موضوع اهلوية بأمهية كبرية يف الدراسات الفلسفية والسوسيولوجية ،والسياسية يف ظل تطورات العوملة،
ويف ظل احلروب األهلية والطائفية اليت عصفت بالعامل ،وخباصة العامل العريب منه ،حيث باتت تشكل حتديا كبريا أمام
هويات اجلماعات الوطنية والقومية؛ وبالتايل وحدة الشعوب والدول الوطنية والقومية.أما يف احلالة الفلسطينية فموضوع
اهلوية حيظى بأمهية خاصة؛فاحلالة الوطنية الفلسطينية مل تنجز مشروع هويتها كما فعلت معظم الشعوب ،وهذا "ليس
فقط بسبب تأخره عن مشاريع الوطنيات العربية املتمثلة يف الدولة العربية بشكلها الراهن ،وليس حبكم عدم التكافؤ يف
صراع موازين القوى مع املشروع الصهيوين فحسب،بل بسبب افتقاد هذا املشروع إقليمه(اجلغرايف) اخلاص وحيزه
االجتماعي املتعني"( )4بعد نكبة عام .6733
فقضية اهلوية الوطنية الفلسطينية هي قضية التحرر الوطين الفلسطينية ،وهي قضية املشروع الوطين األول الذي
عرب عن تلك اهلوية .كما إن تطور اهلوية الوطنية الفلسطينية ارتبط بالكفاح الوطين على األرض ،وليس بتحليالت
النخب املثقفة؛ وبالتايل"،فإن صريورة اهلوية الوطنية الفلسطينية املستقبلية حمكومة بقدرة حركة التحرر الوطين الفلسطيين
على جتاوز مأزقها ،مأزق احلركة واملشروع واهلوية؛ ذلك أن الصريورة الطبيعية للهوية الوطنية الفلسطينية هي صريورة

1الفارايب .األعمال الفلسفية ،كتاب التعليقات ،حتقيق ،جعفر آل ياسني ،بريوت :دار املناهل للطباعة والنشر ،6777 ،ص 76

2نقال عن ،إبراهيم أبراش" .مسألة اهلوية يف الدستور الفلسطيين" ،يف ،سعيد ،وآخرون ،ص .681
3
Meir Litvak, Introduction: Collective Memory and the Palestinian Experience, in Meir
Litvak (ed.), Palestinian Collective Memory and National Identity, New York: Palgrave
.Macmillan, 2009, p7
4ماجد كيايل".صعود وأفول اهلوية الوطنية والكيانية السياسية للفلسطينيني" مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،7067 ،70ص 7
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كفاحية بالضرورة واالرتكاس يف املشروع الكفاحي هو أكرب خطر يهدد مستقبل هذه اهلوية بالذات"( .)1فالتأكيد على
اهلوية الوطنية يف السياق الفلسطيين " ضرورة نضالية لتأكيد الوجود وبالتايل احلقوق ،أي مبا يتجاوز ضرورات متييز الذات
عن اآلخر كما هو لدى الشعوب األخرى اليت أجنزت شروط حتررها الوطين واستقالهلا السياسي"(.)2
ويف التجربة الفلسطينية ورغم أن "وجود الشعب الفلسطيين على أرض فلسطني التارخيية ،على األقل ،منذ
مخسة آالف سنة ،فإن حديثه عن هويته الوطنية مل يتبلور إال بفعل صدمة قاسية جسدها املشروع االستعماري
الغريب"( .)3واحلديث عن اهلوية الوطنية الفلسطينية بشكل مغاير "يغيب اجلانب الصراعي يف العالقة بني تبلور اهلوية
الوطنية الفلسطينية واملشروع االستعماري الصهيوين ...،كون ذلك الصراع هو حاضنة تبلور اهلوية الوطنية ،وليس من
العلمية مبكان تناول العالقة بني املشروعني :اهلوية الوطنية واملشروع االستيطاين خارج دائرة الصراع"( .)4وهذا ما نفهمه
من فيصل دراج عندما يتحدث عن النص اآلخر الذي يضيء اهلوية ،حيفزها للظهور ،واآلخر هنا هو النص الصهيوين
حصرا الذي يشتبك مع النص الفلسطيين.فاهلوية الوطنية الفلسطينية مثلها مثل أية هوية حية "مشروع بناء لن يزال
مستمرا ضمن مشروع وطين حترري (خالصي) هدفه إنقاذ الشعب الفلسطيين من نار نكبته (اخلطيئة) :بدولة ،وعودة،
وتقرير مصري"(.)5
وبناء على ما ذكر ،فهناك ارتباط قوي بني هوية الفرد وهوية اجلماعة ،فهذه األخرية مجع ألفراد هلم اهلوية
نفسها ،فهوية الفرد تؤثر يف هوية اجلماعة وهوية اجلماعة تؤثر يف هوية الفرد ،ويف حال التهديد اخلارجي تكون اهلوية
عند الطرفني أكثر متاسكا ،وقوة ،وكذلك إذا تقاسم الطرفان البيئة االجتماعية واألرض نفسيهما.فاهلوية تشكل عند
الفرد " التعبري الصادق عن ذاتية اإلنسان النفسية املستقلة ،اليت متيزه عما عداه من آخرين يف نفس حميطه ،وهي تتكون
من خالل عمليات توحد وتطابق ومزج بني املسلمات الشخصية للفرد ،ومن يؤثرون فيه اجتماعيا ونفسيا"(.)6
إن إثارة موضوع اهلوية واالنتماء اليوم ،أكثر مما مضى إمنا هو مؤشر على وجود حالة من القلق ،فالثقافات
الوطنية تعيش حالة صراع إلثبات الوجود وللحفاظ على اخلصوصيات على اهلوية واالنتماء يف ظل عامل يتغري قسرا
بفعل العوملة .فإذا كان هذا حال اهلوية يف اجملتمعات املستقرة واملستقلة فكيف باهلوية الوطنية الفلسطينية اليت تتعرض
1كايد عزت شرمي".اهلوية الوطنية الفلسطينية :جدل الواقع ومأزق اخلطاب مقاربة نقدية" ،مجلة جامعة االستقالل لألبحاث ،العدد
خاص مؤمتر بأحباث مؤمتر اهلوية حاضر ومستقبل ،7069 ،ص 606
2عبد الفتاح القلقيلي ،وأمحد أبو غوش .الهوية الوطنية الفلسطينية :خصوصية الشكل واإلطار الناظمبيت حلم :مركز بديل7067 ،
ص .63
3املرجع السابق ،ص 69
4وسام رفيدي " اهلوية الوطنية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو ،إشكالية التفكيك برسم النظام" مجلة حق العودة ،العدد ، 7066 ،38
ص3
5عبد الرحيم الشيخ" ،اهلوية الثقافية الفلسطينية ،يف التجمعات الفلسطينية ومتثالهتا ،المؤتمر السنوي الثاني ( ،)8فلسطني :مركز
مسارات ،7068 ،ص 99
6نقال عن ،أبراش ،ص 681
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لتهديد متعدد املصادر :العدو الصهيوين الذي يشكل حالة نفي للهوية الفلسطينية ،العوملة الثقافية ،وبدرجة أقل من
اهلوياتالصديقة ،أو اليت تتشارك معها يف بعض الرموز والقيم املشرتكة ،كالقومية العربية واإلسالم واألممية اإلنسانية،
ناهيك عن خطر الغربة والشتات.
الهوية في الميثاق القومي الفلسطيني لعام 8621
يعتبر الميثاق القومي الفلسطيني أهم وثيقة قانونية تصدر عن المؤتمر الوطني األوﻝ ،فهو بمثابة الدستور
في األنظمة الديمقراطية .كان الفكر القومي العريب هو السائد؛ ولذلك غابت اهلوية الفلسطينية لصاحل اهلوية القومية،
كما مل يشر امليثاق إىل اهلوية اإلسالمية نظرا حلالة الصراع ما بني القوميني واإلسالميني يف تلك الفرتة ،بل ونظرا للدور
الذي لعبته الدول العربية يف تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،فقد جتنب واضعو امليثاق اإلشارة إىل كلمة وطنية أو
هوية وطنية فحمل امليثاق اسم امليثاق القومي الفلسطيين ،بل أكد هذا امليثاق على عدم أحقية الفلسطينيني فرض
السيادة على الضفة الغربية وغزة اللتني كانتا حتت احلكم العريب؛ وبالتايل رفض قيام دولة فلسطينية تعرب عن اهلوية
السياسية الفلسطينية(.)1
الهوية في الميثاق الوطني الفلسطيني 8621
متت اإلشارة إىل اهلوية الوطنية الفلسطينية دون القطع مع اهلوية القومية،غري أن النظام السياسي واالجتماعي
لفلسطني سيحدد عند التحرير ،ومل يكن التأجيل عن عجز بل خوفا من معارضة بعض األنظمة والقوى السياسية اليت
مل تكن مسرتحية لنهوض اهلوية الفلسطينية ،وألن حركة فتح سيطرت على املنظمة طرحت نفسها كحركة حترر ال تلتزم
بأيدلوجية حمددة.
وجدير بالذكر ،أن حركة فتح طرحت عام  ،6713وألول مرة مفهوم اهلوية يف مشروع الدولة الدميقراطية
العلمانية ،فخالل دورة اجمللس الوطين الفلسطيين الثامنة ،اليت انعقدت بالقاهرة يف هناية شباط (فرباير) ،ومطلع آذار
(مارس)  ،6796مت تبين شعار "الدولة الفلسطينية الدميقراطية" .فالربنامج الذي تبنته تلك الدورة اعترب أن دولة
املستقبل يف فلسطني ،احملررة من االستعمار الصهيوين ،ستكون "الدولة الفلسطينية الدميقراطية اليت يتمتع الراغبون يف
العيش بسالم فيها بنفس احلقوق والواجبات ضمن إطار مطامح األمة العربية يف التحرر القومي والوحدة الشاملة ،مع
التأكيد على وحدة الشعب يف كلتا ضفيت األردن،)2("...كما متطرح دولة ينعم مواطنوها حبقوق مجاعية ،ويلتزمون
بواجبات مجاعية مبنية على أساس املفهوم العلماين لفكرة املواطنة ،دون أي متييز ألحد بناء على الدين أو اإلثنية أو
اللون ،وهذا ما جاء يف امليثاق الوطين عام  6713معرفا هدفه بد"إنشاء دولة دميقراطية يف فلسطني ينعم فيها املسلمون
1قررت املادة الرابعة والعشرون بشأن السيادة على األرض الفلسطينية أن “ ال متارس هذه املنظمة أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية يف اململكة األردنية اهلامشية وال قطاع غزة وال منطقة احلمة .وسيكون
نشاطها على املستوى القومي الشعيب يف امليادين التحريرية والتنظيمية والسياسية واملالية” .ولكن املادة اخلامسة والعشرين نصت على أن “تكون هذه املنظمة مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطيين يف نضاله من
أجل حترير وطنه يف مجيع امليادين التحريرية والتنظيمية والسياسية واملالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطني على الصعيدين العريب والدويل ”.انظر امليثاق القومي الفلسطيينhttps://bit.ly/2WM15R2 :
2ماهر الشريف "كيف تصورت منظمة التحرير الفلسطينية موقع الفلسطينيني يف إسرائيل ودورهم النضايل؟" مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف ،7063/6/80 :شوهد يف :7070/3/6 :يف:
https://bit.ly/2UBJWrY
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واملسيحيون واليهود حبقوق وواجبات متساوية"()1وهو يستشف من نص حركة فتح" :حنن نقاتل يف سبيل إقامة دولة
فلسطينية دميقراطية يعيش فيها الفلسطينيون بكل طوائفهم ...مسلمني ومسيحيني ويهود يف جمتمع دميقراطي تقدمي،
وميارسون عباداهتم وأعماهلم مثلما يتمتعون حبقوق متساوية" وقد استطردت احلركة يف البيان نفسه ،تأكيدا من فتح على
إنسانية اهلدف بالقول " :إن ثورتنا الفلسطينية لتفتح قلبها وفكرها لكل بين اإلنسان الذين يريدون أن يعيشوا يف اجملتمع
الفلسطيين احلر الدميقراطي ،وأن يناضلوا يف سبيله بصرف النظر عن اللون أو الدين أو العرق"(.)2
أما اجلبهة الش عبية ،فقد أكدت أن فلسطني الغد اليت ستحكمها املبادئ املاركسية اللينينية اليت ال خيار عنها
يف مرحلة التحرير والنضال ويف مرحلة ما بعد التحرير "فلسطني احملررة ستكون جزءا من جمتمع عريب ثوري جديد...
حيث حددت رؤيتها للنضال الفلسطيين ،بنص يقول" :إن هدف النضال الفلسطيين ،هو إقامة دولة وطنية دميقراطية
يف فلسطني ،يعيش فيها العرب واليهود كمواطنني متساويني يف احلقوق والواجبات ،وتشكل جزءها ال يتجزأ من الوجود
()3

الوطين العريب التقدمي"

 ،وأن اجملتمع العريب اجلديد الدميقراطي االشرتاكي سيكون قادرا باالستناد إىل مبادئ

املاركس ية اللينينية على توفري احلل لكل مشكالت الفقر والتخلف واالضطهاد واالستغالل اليت يعاين منها إنسان هذا
الوطن ...وأن اليهود يف فلسطني بعد التحرير سيمارسون شأهنم شأن غريهم كافة حقوقهم الدميقراطية كمواطنني يف
جمتمع دميقراطي اشرتاكي"(.)4
وقد تبنت اجلبهة الدميقراطية شعار فلسطني الدميقراطية ،حيث قدمت اجلبهة الدميقراطية قبيل انعقاد الدورة
السادسة للمجلس الوطين يف القاهرة مشروع قرار للمجلس حتت عنوان حل دميقراطي للقضية الفلسطينية ،دعت فيه
إىل إقامة الدولة الفلسطينية املوحدة بعد القضاء بالكفاح املسلح على الكيان الصهيوين ،حيث اعترب املشروع أن هذه
الدولة متثل حال دميقراطيا للتناحر القائم بني الشعب العريب والشعب اليهودي .لكن يف عام  6790أعادت اجلبهة
الدميقراطية حتديد مفهومها للحل الدميقراطي،وأسهمت يف إعادة النظر يف املفهوم النظري للقضية الفلسطينية لكي
يأخذ هنجا جديدا ،من خالل صياغتها حال للقضية يتلخص بأن حترير فلسطني ال ميكن أن يكون عربيا أو مسلما أو
يهوديا ،بل جيب أن يكون غري طائفي ،بإقامة "دولة دميقراطية علمانية يكون فيها املسلمون واليهود واملسيحيون
مواطنني متساوين"(.)5وقد وضح نايف حوامتة طبيعة احلقوق املتساوية اليت ستعطى لليهود والعرب حيث سيكون لكل
"منهم حرية تطوير ثقافته القومية بروح دميقراطية وتقدمية"(.)6

1الشيخ ،ص

33

2إبراهيم أبراش " ،ما وراء عودة الديث عن دولة ثنائية القومية يف فلسطني" ،مفتاح ،يف ،7067/60/68 :شوهد يف ،7070/8/73 :يفhttps://bit.ly/2Jkf74i :

3وسام الفقعاوي "مفهوم العلمانية التعريف واألنساق واحلالة الفلسطينية" يف  ،7067 /60/61شوهد يف
 ،ص 633
 4إبراهيم أبراش" ،مسألة اهلوية يف الدستور الفلسطيين" يف سعيد ،وآخرون

 7070/3/6 :يف https://bit.ly/3dPVrUi

،

5الفقعاوي ،نفسه.

 6أبراش ،مسألة اهلوية،

ص 633
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الهوية في إعالن االستقالل الفلسطيني 8611
جاء اعالن االستقالل الفلسطيين ،بعد خروج الثورة من لبنان واستمرار انتكاسة املشروع القومي العريب،
وبداية تغلغل اإلسالم السياسي ،وبداية املد االسالمي يف فلسطني ،ليعكس تأثري هذه املتغريات على صياغة اهلوية
الفلسطينية ،حيث جاء بصيغة توفيقية ما بني اهلويات الثالث ،وكسابقيه من املواثيق مل حيدد إعالن االستقالل دين
الدولة ،فنص على"أن دميومة التصاق الشعب باألرض هي اليت منحت األرض هويتها ،ونفخت يف الشعب روح
الوطن ،مطعما بسالالت احلضارة ،وتعدد الثقافات ،مستلهما نصوص تراثه الروحي والزمين"(.)1
وعليه فإن دولة فلسطني هي للفلسطينيني ،يف كل األمكنة اليت يتواجدون فيها ،وفيها يطورون هويتهم الوطنية
والثقافية ،ويتمتعون باملساواة الكاملة يف احلقوق ،وتصان فيها معتقداهتم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية .أما
النظام املقرتح يف الدولة الفلسطينية فهوالنظام الدميقراطي الربملاين الذي يقوم على أساس حرية الرأي ،وحرية تكوين
األحزاب ورعاية حقوق األقلية واحرتام قرارات األغلبية ،إضافة إىل العدل االجتماعي واملساواة وعدم التمييز يف احلقوق
العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل ،وهذا كله يأيت يف "ظل دستور يؤمن سيادة القانون
والقضاء املستقل ،وعلى أساس الوفاء الكامل لرتاث فلسطني الروحي واحلضاري يف التسامح والتعايش السمح بني
(.)2

األديان عرب القرون"

الهوية في الدستور الفلسطيني المقترح
أثري موضوع اهلوية بطريقة غري مباشرة عندما طرح موضوع الدستور ،حيث كان مطلوبا أن حتدد اهلوية
وخباصة فيما يتعلق بالبعد الديين وعالقته مبصادر التشريع .ورغم أمهية موضوع اهلوية إال أن الدستور الفلسطيين املقرتح
مل يذكر صرا حة موضوع اهلوية ،لكن ميكن أن يستشف ذلك من خالل املبادئ الدستورية اليت تعاجل طبيعة العالقة بني
أفراد اجملتمع من جهة ،واجملتمع مع بقية اجملتمعات من جهة أخرى ،وكذلك عند التطرق حلقوق وواجبات املواطنني.
فقد ورد يف املادة اخلامسة من الدستور الفلسطيين املقرتح "اللغة العربية هي اللغة الرمسية واالسالم هو الدين
الرمسي يف فلسطني ،وللمسيحية ،و(اليهودية) ولسائر الرساالت السماوية ذات القدسية واالحرتام ،ويكفل الدستور
للمواطنني أيا كانت عقيدهتم الدينية ،املساواة يف احلقوق والواجبات"(.)3
شكل هذا النص ،عنصراه ثابتاه يف النصوص الدستورية العربية منذ مطلع القرن العشرين .،وهو بند عام جداه،
فيما جيب تناول التفاصيل العملية يف بنود أخرى .ورمبا األثر الفعلي الوحيد جلعل اإلسالم "الدين الرمسي" هو دحض
أية حجج بشأن عدم االعرتاف بالدين .وبعبارة أخرى ،ال يستطيع املرء أن يشتكي استناداه ألسس دستورية من عملية
1نص إعالن عرفات قيام دولة فلسطني ،موسوعة الجزيرة ،يف ، ،7061/66/68 :شوهد بتاريخ ،7070/8/68 :يف:
https://bit.ly/33hMkqA
2املصدر السابق نفسه

3ناثان براون ،مسودة دستور فلسطين ،المسودة الثالثة ،فلسطني :املركز الفلسطيين للبحزث السياسية واملسحية ،7008 ،ص 1
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تعيني مفيت للدولة ،أو تضمني التعليم الديين يف املنهاج املدرسي،أضف إىل ذلك أن اللغة املستخدمة حول اإلسالم
عامة ،وكذا هي حول احلرية الدينية( )1كما يقول ناثان براون.
وقد ورد يف املادة السابعة أن "مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع وألتباع الرساالت السماوية
تنظيم أحواهلم الشخصية وشؤوهنم الدينية وفقا لشرائعهم ومللهم الدينية يف إطار القانون ومبا حيفظ وحدة الشعب
الفلسطيين واستقالله"( .)2فاملادة ال تشري مباشرة إىل الشريعة اإلسالمية بل إىل "مبادئ الشريعة اإلسالمية" .وههذه
الصيغة ،كما يرى إ براهيم أبراش تغلق الباب أمام فكرة الدولة الدميقراطية على كامل فلسطني .وهذا يتطلب معاجلة
موضوع اهلوية والدين يف بنود الدستور بطريقة ال تقصي أحدا ،وال تستثري اجلماعات الدينية طاملا مل يتم حسم الصراع
مع العدو الصهيوين ،والبحث عن صيغة تصاحلية لدمج اجلميع يف املشروع الوطين الفلسطيين(.)3
تتميز احلالة الفلسطينية خبصوصية كبرية ،كما الدول املستقلة حديثا أو اليت تتشكل بعد انتهاء مرحلة
االستعمار أو اليت عاصرت مرحلة انتقالية من حكم إىل آخر ،فيما يتعلق بالقدرة على تكييف األنظمة السياسية ضمن
حدود الدستور وانعكاساته ،وذلك لتعدد الثقافات وتداخلها منذ نشأهتا وحىت اليوم ،بسبب ما تعرضت له من احتالل
واستعمار ووصاية واستيطان وترسيخها لبعض املفاهيم املتعلقة بالدولة ،وبالتايل؛ فإن "الدستور يشكل انعكاسا
للموروث السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف الذي عاصرته الدولة"(.)4
ومبا أن اهلوية الفلسطينية هي قراءة مستمرة ملاهية اجلماعة؛ وبالتايل ،فإن احلركة الوطنية الفلسطينية تعربعن
ذلك السرد اليومي للتاريخ الفلسطيين املشرتك ،وتلك الرؤية ملستقبلها املوحد ،وهي بالتايل؛ تتأقلم وفق معطيات داخلية
ودولية ،إذ إنها تعكس أولويات جماعة بشرية تعيش ضمن تاريخ ومكان حمددين .وهذا يعني أن النص الدستوري ال
يستطيع جتاهل ذلك التطور الطبيعي.
وحيثإن الدستور الفلسطيين سيرافق بناء الدولة "ذات السيادة" فإنه جيب أن يسعى إىل تثبيت أساسات
الهوية الفلسطينية .وهذا يعين أن يشكل جتسيدا لذلك احلل النهائي مع إسرائيل ،وأن يكون نهاية لكل القضايا العالقة
بين االطرفني .وأن يكرس الدستور بداية مرحلة جديدة أساسها شرعية مرتبطة بمؤسسات فاعلة ،وهذا يعين أنه
"سيقطع الطريق أمام التبرير الثوري للحركة الوطنية .وهذا سيخلق مشكلة حقيقية ،إذ إن الفلسطيني عرف هويته
وميزها من خالل صراعه مع احلركة الصهيونية ،ومن أجل حترير أراضيه"(.)5

1املصدر نفسه
2املصدر نفسه
3أبراش ،مسألة اهلوية ،ص 633
4نوار ،وبدير ،ص 3

5عاصم خليل "عملية حتضري الدستور الفلسطيين وطريقة تبنيه ،ملاذ؟ كيف؟ وملاذا اآلن؟"دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
المجلد ،81العدد،7007 ،7ص.887
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

132

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

فاهلوية الثقافية الفلسطينية ،كما أشار الباحث سابقا ،بدأت بالتشكل مع دخول الفلسطينيني يف صراع
عملي مع املشروع الصهيوين ،ذلك أنه ال وجود هلوية حمددة إال مبواجهة هوية مغايرة هلا ،هتددها ومتنع عنها اخليار احلر
وتقرير املصري .وهذا يعين أن اهلوية ليست معطى ثقافيا جاهزا ،بل حمصلة لصراع مع هوية أخرى ،يعيد بناء عناصرها
"اخلام" ويدخلها يف عملية من التغري والتبدل .فقبل هذا يوجد "الرتاث" الذي يتناقله األحفاد من األجداد ،بشكل
يأخذ شكل العادة كما لو كان الصراع مع اآلخر املهدد ينقذ العناصر املوروثة ويعيد ترتيبها ويغري من دالالهتا(.)1
ولذلك ،فإن غياب هذه الصورة للعدو ،يف حال جرى حل الصراع ،يتطلب بناء عناصر جديدة تميز
الفلسطيين؛ فالعالقة باآلخر تميزه ،لكن اآلخر سيفقد بين ليلة وضحاها صورته الشيطانية ليصبح القريب واجلار.
لكن جيب الحذر من اخللط ،إذ إن احلركة الصهيونية وإن كانت من العوامل التي ساعدت يف تسريع بلورة احلركة
الوطنية الفلسطينية ،إال إن الهوية الفلسطينية موجودة قبل احلركة الصهيونية ،وبغض النظر عن ،احلركة الصهيوينة.
الهوية من منظور الحركات اإلسالمية
حيدد ميثاقحركة محاس أهدافها في "منازلة الباطﻝ وقهره ودحره ،ليسود احلق وتعود األوطان وينطلق فوق
مساجدها اآلذان معلنا قيام دولة اإلسالم"( ،)2واعتبر الميثاق أرض فلسطني أرض وقفإسالمي على أجيال املسلمني
إلى

يومالقيامة ،ال

يصحالتفريطبها

أو

جبزءمنها

أو

التنازﻝ

عنها

أو

عنجزءمنها(،)3

كما

حيصرميثاقحماسهويةاملنتسبينإليهاباهلويةالدينيةاإلسالمية ،فجاء يف املادة الثالثة من امليثاق "تتكون البنية األساسية لحركة
المقاومة اإلسالميةمنمسلمني أعطوا والءهم هلل فعبدوه حقعبادته"( .)4وربط امليثاق فكرة الوطنية بالعقيدة ،وقد عرب
امليثاق عن ذلك بالقول" :الوطنية من وجهة نظر احلركة اإلسالمية جزء من العقيدة الدينية"(.)5
وبالتايل ،كان ميثاق محاس أكثر وضوحا يف التأكيد على اهلوية االسالمية دون غريها ،بل غيبت اهلوية
الوطنية الفلسطينية حىت على مستوى الشعارات والعلم ،ففلسطني بالنسبة هلم وقف إسالمي خالص وهي بعد التحرير
ستكون جزءا من الدولة االسالمية .وحركة محاس واضحة يف تغييبها للبعد الوطين لصاحل البعد الديين االسالمي .وهذا
التصور ينطبق على حركة اجلهاد االسالمي.
إشكالية الدين في الدستور
من اإلشكاليات املثرية للجدل يف الدستور ما يتعلق بالدين ،وما جيعلها كذلك طبيعة املرحلة اليت تتميز باملد
اإلسالمي ،وكذلك كون العدو حيمل مشروعا دينيا أصوليا .ولذلك رافق عملية حتضري القانون األساسي الفلسطيين،
1فيصل دراج .الهوية ،الثقافة ،السياسة ،قراءة في الحالة الفلسطينية ،عمان :دار أزمنة ،7060 ،ص 87
2ميثاق حركة املقاومة االسالمية (محاس) ،املادة التاسعة ،الجزيرة .د .ت ،يف ،https://bit.ly/2XlCAdW:شوهد يف/3/3 :
7070
3املصدر نفسه ،املادة احلادية عشرة.
4املصدر نفسه ،املادة الثالثة.
5املصدر نفسه ،املادة الثانية عشرة.
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اختالف يف املواقف حيث نادى الفريق األول بضرورة اعتبار أن اإلسالم دين الدولةالرمسي ،وأن مبادئ الشريعة
اإلسالمية مصدر تشريع رئيس أو أساسي فيها من منطلق أن الشعب الفلسطيين جزء من األمة العربية اإلسالمية ،مع
ضمان املساواة يف احلقوق والواجبات بني املواطنني ،بصرف النظر عن الديانة أو العقيدة أو اللون أو اجلنس .فيما يرى
الفريق الثاين ،أن اعتماد أحكام الشريعة االسالمية يتعارض ،يف بض األحيان ،مع احلقوق واحلريات الواردة يف املواثيق
الدولية؛ وبالتايل مع مبادئ الدميقراطية ،ولذلك فهم يؤكدون ضرورة تبين نظام مدين يستمد شرعيته من املواطنني
املتساوين يف احلقوق(.)1
يالحظ عند العودة إىل امليثاق الوطين الفلسطيين لعام  ،6713وإلعالن االستقالل عام  6733والنسخ
األوىل من القانون األساسي أنه مل يتم ذكر "االسالم دين الدولة ،أما القانون األساسي الذي تبناه اجمللس التشريعي عام
 6779يف قراءته الثالثة (القانون رقم  )71 ،6ووقع عليه رئيس السلطة الفلسطينية فينص يف املادة  3الفقرة  6على
بالنظر إىل دساتري الدول العربية ،يالحظ أن معظمها تنص على أن "اإلسالم هو الدين الرمسي يف فلسطني" ،وهذه
نفسها جندها يف مشروع الدستور الفلسطيين يف املادة  1من النسخة األوىل اليت مت حتضريها عام ،7006واملادة  8من
النسختني الثانية والثالثة اللتني مت حتضريمها عام .)2(7008
رغم أن واضعي القانون األساسي ،وصانعي مشروع الدستور تبنوا صيغة "اإلسالم هو الدين الرمسي يف
فلسطني"  ،إال أن املادة نفسها متضي قدما لتؤكد أن للديانات السماوية األخرى قدسيتها واحرتامها (املسيحية
واليهودية) ،وهنا من املهم اإلشارة إىل أن اعتبار االسالم الدين الرمسي أو عدمه ال يعين بالضرورة أننا أمام دولة
إسالمية ،أو دولة علمانية؛ إذ إن "اإلشارة إىل الدين اإلسالمي ،كما يعتقد بعضهم ،ما هو إال نوع من االعرتاف
الدستوري باإلرث اإلسالمي لألكثرية"( .)3وإعالن اإلسالم دين الدولة ال خيلق مشاكل ،حبد ذاته ،ومن املفرتض أال
يثري خماوف غري مربرة يف هذا الشأن ،واملهم أال ترتجم تلك الفقرة على أرض الواقع بقوانني ،أو ممارسات حكومية
متس احلريات الدينية الشخصية واجلماعية ،ومتيز بني املواطنني على أساس الدين.
أما يف موضوع الشريعة اإلسالمية ومكانتها ،فقد تباينت دساتري الدول العربية واإلسالمية فيإطار تنظيم
الدستور ملكانة التشريع؛ فمنها ما تنص على أن الشريعة اإلسالمية هي "املصدر الرئيس للتشريع" ومن األمثلة عليها:
دستور كل من مصر وقطر ،وأخرى تستخدم صياغة خمتلفة بالنص على أن الشريعة اإلسالمية هي "مصدر رئيس
للتشريع" كدستور الكويت ،والبحرين واإلمارات العربية املتحدة ،وكذلك القانون األساسي الفلسطيين ،وبعض الدساتري

1نوار بدير ،وعاصم خليل" ،اإلشارة إىل االسالم والشريعة يف الوثائق الدستورية وأثر ذلك على احلرية الدينية دراسة مقارنة" ،مؤتمر الدين
والدولة ،تونس :املنظمة العربية للقانون الدستوري واجلمعية التونسية للقانون الدستوري ،7067 ،ص 1-8

2عاصم خليل"دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني ،فلسطني :جامعة بريزيت ،7068 ،ص 678
3خليل ،دراسات ،ص 707
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من ناحية أخرى مل تتطرق هلذه املسألة ،واقتصرت على اعتبار أن اإلسالم دين الدولة دون التعرض للشريعة اإلسالمية
ومنها :الدستور التونسي واملغريب واجلزائري(.)1
ويف احلالة الفلسطينية أشار القانون األساسي ،واملسودة الثانية ،والثالثة والرابعة ضمن نصوصه أن "مبادئ
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع" يف فلسطني ،أما املسودة األوىل ملشروع الدستور الفلسطيين فأضافت هلا "ال"
التعريف ،لتصبح "مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيس للتشريع" ،لكن عادت املسودة الرابعة لتتخذ ذات االجتاه
املتبع يف القانون األساسي باعتبار مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدرا رئيسا للتشريع ،بل وأضافت بعض الضمانات
املتعلقة حبقوق األقليات الدينية يف فلسطني وبالتحديد الطائفة املسيحية ) وذلك حني نصت املادة ( )9من مشروع
الدستور الفلسطيين لسنة  7008على" :للمسيحني وألتباع الرساالت السماوية تنظيم أحواهلم الشخصية وشؤوهنم
الدينية وفقا لشرائعهم ومللهم الدينية يف إطار القانون ،ومبا حيفظ وحدة الشعب الفلسطيين واستقالله"( ،)2ومل ختصص
املسودات الثالث األوىل بنودها للحديث عن الطائفة املسيحية كما هو احلال يف املسودة الرابعة ،وإمنا مشلت كل
الرساالت السماوية؛ وبالتايل ،تفرتض هذه النصوص تطبيق قانون ديين يف قضايا األحوال الشخصية تسنه السلطة
التشريعية وفقا لكل مذهب ديين معتمد .واعترب البعض "أن إضافة مصطلح يف"إطار القانون" يقرتب من جعل القانون
الديين تابعا للقانون العلماين"(.)3
وما جتدر اإلشارة إليه ،خلو نصوص املسودة الثالثة من مشروع الدستور الفلسطيين من أي نصوص تتعلق
بإقامة حماكم دينية منفصلة شرعية وأخرى نظامية ،كما هو احلال يف القانون األساسي واملسودات السابقة .فالقانون
األساسي اقتصر فيه النص على" :املسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها احملاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون"؛
وبالتايل ،تتمتع هذه الطوائف املعرتف هبا باستقالليتها ،ومينحها القانون تنظيم

شؤون رعاياها يف قضايا األحوال

الشخصية كل حسب انتمائه الديين ،إال أن هذه االستقاللية مرتبطة باالعرتاف بالطائفة املنتمىي إليها ،غري أن املسودة
الرابعة تداركت األمر بالنص صراحة على إنشاء قضاء ديين كنسي للطوائف الدينية غري املسلمة ،على أن ينظم
اختصاصات هذا القضاء أحكام قوانني تتبناها السلطة التشريعية ،وجاء يف نص املادة ( ،)733من املسودة الرابعة
للدستور" :ينشأ بقانون قضاء ديين ومبا ال يتعارض مع أحكام املادة  68من هذا الدستور ،وخيتص القضاء الديين
مبسائل األحوال الشخصية ،واملسائل املتعلقة باألوقاف الدينية ،ومسائل الدية(.)4

1بدير ،وخليل ،ص 7
2نقال عن :باسم بشناق ،وفارس غرة" ،داللة النص على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف مشروع الدستور الفلسطيين وأثره يف تنظيم وعمل
السلطة التنفيذية" ،مجلة جامعة األزهر سلسلة العلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،67العدد  ،7069 ،6ص .799
3بدير ،وخليل ،ص60
4املرجع نفسه ،ص 66-60
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الخاتمة
جيب االعرتاف أن الشعب الفلسطيين يعيش أزمة هوية منذ العام  6733إن مل يكن قبل ذلك ،فشعب دون
دولة مستقلة ،ال بد أن تكون هويته معرضة للتشويش أو للزوال ،حيث هناك فرق بني الوطنية والثورية من جانب
واهلوية من جانب آخر .ويناء عليه ميكن استخالص أهم النتائج وهي:
 .6إن أزمة اهلوية اليت نلمسها من خالل التداخل بني اهلوية الوطنية الفلسطينية وهويات أخرى قومية تارة،
من  6733إىل  ،6718وماركسية واشرتاكية تارة أخرى ،مث إسالمية أخريا ،وهي هويات وإن كانت
تسمح للشعب الفلسطيين ملمارسة حقه بالنضال من أجل االستقالل؛ إال أهنا ال ميكن أن تكون بديال
عن هويته الوطنية ،وال تشكل ضمانا هلذه اهلوية ،حبيث تنتكس هوية الفلسطيين وقضيته بانتكاسة هذه
اهلويات أو تراجعها ،أو يعيش الشعب الفلسطيين على هامشها ويف تبعيتها .وقد كانت الثورة
الفلسطينية املعاصرة جتسيدا النبثاق اهلوية الوطنية وتعبريا عنها بعد سنوات من التغييب والتعامل مع
القضية الفلسطينية كقضية الجئني.
 .7خضعت فلسطني إىل أنظمة سلطوية خمتلفة،تلتها سلطة االحتالل؛ وبالتايل أثرت هذه السلطات يف
طبيعة السلطة القضائية ومهمتها ،ويف طبيعة العالقة بينها وبني السلطات املختلفة األخرى .فقد عانت
تلك السلطة من إمهال ومن هيمنة سلطة احلكم عليها؛ لتكون بذلك أداة يف حتقيق سلطة احلكم
ألهدافها .أضف إىل ذلك ،أن املبادئ املتعلقة بالفصل بني السلطات ،أو استقالل القضاء مل يكن ذا
قيمة يف ظل تلك األنظمة ،ومل تكن احلقوق واحلريات األساسية ومحايتها من ضمن أولويات سلطات
احلكم املختلفة .وعليه مل تكن محاية احلقوق واحلريات أو مراقبة السلطات يف خمتلف ما تقوم به من
ضمن وظائف السلطة القضائية.
 .8برغم الصعود املدويللوطنيةالفلسطينية ،إال أن نصوص الميثاق كانرتهنا باملناخ السائد في اجلامعةالعربية،
وتأثري القوة الرئيسة في النظامالعريب ،مصر ،حيثأعطى البعد القومي األولوية على ماعداه في
حتديداهلوية ،وبالتالي ملتربنصوص الميثاق عنالتطوراتالكيانية في الساحةالفلسطينية.وقد كان حتديد اهلوية
خاضعا ملتغريات إقليمية ودولية أكثر مما هو خاضع حملددات وطنية فلسطينية ،كما يف امليثاق القومي
 .6713بينما يف امليثاق الوطين الفلسطيين  ،6713وهنوض الوطنية الفلسطينية متت اإلشارة إىل اهلوية
الوطنية لكن دون قطعها مع اهلوية القومية.
 .3جاء توقيت وضع الدستور الفلسطيين تلبية لرغبات ومطالب خارجية ،وليس انعكاسا حلاجة جمتمعية
فلسطينية من وراء وضع وإصدار هذه الوثيقة ،ولذلك تأثر مضمون الدستور الفلسطيين هبذه الرغبات.
فقد تأثر مضمونه بطبيعة الظروف واألوضاع السياسية للفلسطينيني :الالجئني ،فلسطينيي الشتات،
مؤسسات املنظمة ،استحقاقات أوسلو ،واالتفاقات الثنائية بني الفلسطينيني واإلسرائليني ،وغري ذلك
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من القضايا اليت تؤكد على صياغة العديد من اجلوانب املعهمة يف الدستور انطالقا من الوضع الراهن
لسلطة الوطنية الفلسطينية ،وليس استنادا لوثيقة جيري إعدادها لتنظيم خمتلف اجلوانب االقتصادية
واالجتماعية والسياسية للدولة.
 .8تتطلب طبيعة الصراع مع إسرائيل رؤية وطنية فلسطينية شاملة ،حبيث ال تسقط الدين من مكونات
اهلوية ،وال تستثري اجلماعات الدينية ،وإجياد صيغ مشرتكة تصاحلية ،يف إطار العمل على معاجلة موضوع
اهلوية حبيث ال يتم إقصاء أحد.
المصادر والمراجع
الكتب
إبراهيم أبراش" ،مسألة اهلوية يف الدستور الفلسطيين" يف سعيد ،نادر ،وآخرون .الدستور الفلسطيني ومتطلبات
التنمية البشرية ،أحباث وأوراق عمل ،فلسطني :جامعة بريزيت ،مايو.7003 ،
ابن منظور .لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،د .ت.
براون ،ناثان .مسودة دستور فلسطين ،المسودة الثالثة ،فلسطني :املركز الفلسطيين للبحزث السياسية واملسحية،
.7008
خضر ،حممد .التنظيم الدستوري في فلسطين ،فلسطني :املركز الفلسطيين الستقالل احملاماة والقضاء مساواة،
.7068
خليل ،عاصم  ،وتوام ،رشاد .فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني مقاربات استراتيجية في النظام
السياسي الفلسطيني ،فلسطني :املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات االسرتاتيجية.7063 ،
خليل ،عاصم  ،وتوام ،رشاد .فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني ،فلسطني :املركز الفلسطيين
ألحباث السياسات والدراسات االسرتاتيجية ،مسارات.7063 ،
خليل ،عاصم .دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني ،فلسطني :جامعة بريزيت.7068 ،
خوري ،يوسف قزما .الدساتير في العالم العربي ،نصوص وتعديالت  ،6739-6387بريوت :دار احلمراء،
.6733
دراج ،فيصل .الهوية ،الثقافة ،السياسة ،قراءة في الحالة الفلسطينية ،عمان :دار أزمنة.7060 ،
صيام ،أشرف  ،وكحلة ،تسنيم "السلطة التشريعية يف فلسطني بني نظام اجمللس الواحد ونظام اجمللسني يف نظام الثنائية
اجمللسية يف األنظمة الدستورية العربية" ضمن ،زيد العلي وآخرون ،الكتاب السنوي ،تونس :املنظمة العربية للقانون
الدستوري ،القسم الثاين.7061/7068 ،
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عبد الكرمي الربغوثي ،وطالل عوكل "،احملددات والدالالت السياسية للدستور الفلسطيين" يف نادر سعيد ،وآخرون:
الدستور الفلسطيني ومتطلبات التنمية البشرية ،أحباث وأوراق عمل فلسطني :جامعة بريزيت ،مايو.7003 ،
الفارايب .األعمال الفلسفية ،كتاب التعليقات ،حتقيق ،جعفر آل ياسني ،بريوت :دار املناهل للطباعة والنشر،
.6777
قريع ،أمحد .الرؤية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خارطة الطريق ،فلسطني :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية.7009 ،
القلقيلي ،عبد الفتاح ،وأبو غوش ،أمحد .الهوية الوطنية الفلسطينية خصوصية الشكل واإلطار الناظم ،فلسطني:
مركز بديل.7067 ،
الالند ،أندريه .موسوعة الفلسفة  ،ترمجة خليل أمحد عمر ،اجلزء  ،7بريوت :عويدات للنشر.7067 ،
الوحيدي ،فتحي .التطورات الدستورية في فلسطين مع شرح المبادئ الدستورية العامة ،فلسطني :مطابع املقداد،
.7003
الدوريات
بدير ،نوار ،وخليل ،عاصم" .اإلشارة إىل االسالم والشريعة يف الوثائق الدستورية وأثر ذلك على احلرية الدينية دراسة
مقارنة" ،مؤتمر الدين والدولة ،تونس :املنظمة العربية للقانون الدستوري واجلمعية التونسية للقانون الدستوري،
(.)7067
بشناق ،باسم ،وغرة ،فارس" .داللة النص على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف مشروع الدستور الفلسطيين وأثره يف تنظيم
وعمل السلطة التنفيذية" ،مجلة جامعة األزهر سلسلة العلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،67العدد .)7069( ،6
البوبكري ،عمر "ظهور فكرة الدستور وتطورها يف تونس" تبين ،العدد ( ،8شتاء.)7068 ،
خليل ،عاصم" .عملية حتضري الدستور الفلسطيين وطريقة تبنيه ،ملاذ؟ كيف؟ وملاذا اآلن؟" دراسات ،العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،المجلد  ،81العدد.)7007( ،7
رفيدي ،وسام "اهلوية الوطنية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو ،إشكالية التفكيك برسم النظام" مجلة حق العودة ،العدد
.)7066( ،38
شرمي ،كايد عزت "اهلوية الوطنية الفلسطينية :جدل الواقع ومأزق اخلطاب مقاربة نقدية" ،مجلة جامعة االستقالل
لألبحاث ،العدد خاص مؤمتر بأحباث مؤمتر اهلوية حاضر ومستقبل( ،تشرين االول.)7069 ،
الشيخ ،عبد الرحيم" .اهلوية الثقافية الفلسطينية ،يف كتاب التجمعات الفلسطينية ومتثالهتا ،المؤتمر السنوي الثاني
( ،)8فلسطني :مركز مسارات( ،أيار .)7068
كيايل ،ماجد" .صعود وأفول اهلوية الوطنية والكيانية السياسية للفلسطينيني" مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،70
(ربيع.)7067 ،
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المواقع االلكترونية
أبراش ،إبراهيم  " ،ما وراء عودة الديث عن دولة ثنائية القومية يف فلسطني" ،مفتاح ،يف ،7067/60/68 :شوهد
يف ،7070/8/73 :يفhttps://bit.ly/2Jkf74i :
الشريف ،ماهر .كيف تصورت منظمة التحرير الفلسطينية موقع الفلسطينيني يف إسرائيل ودورهم النضايل؟ مؤسسة
الدراسات الفلسطينية يف ،7063/6/80 :شوهد يف :7070/3/6 :يفhttps://bit.ly/2UBJWrY :
عبد الرمحن ،أسعد .امليثاق القومي الفلسطيين  ،6713املوسوعة الفلسطينية ،يف  ،7068/60/73شوهد يف:
 ،7070/8/79يف.https://bit.ly/2WM15R2 :
الفقعاوي ،وسام .مفهوم العلمانية التعريف واألنساق واحلالة الفلسطينية ،يف  ،7067 /60/61شوهد يف:
 ،7070/3/6يفhttps://bit.ly/3dPVrUi :
ميثاق حركة املقاومة االسالمية (محاس) ،املادة التاسعة ،اجلزيرة .د .ت ،شوهد يف،7070 /3/3 :
يف،https://bit.ly/2XlCAdW:
نص إعالن عرفات قيام دولة فلسطني ،موسوعة اجلزيرة ،يف ،7061/66/68 :شوهد يف ،7070/8/68 :يف:
. https://bit.ly/33hMkqA
وثيقة إعالن االستقالل سنة  ،6733منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة شؤوون املفاوضات ،يف ،7063/66/67
شوهد يف ،7070 /8/79 :يفhttps://bit.ly/33RHY9z:
رسائل ماجستير
أبو رمحة ،عماد الدين .أثر عملية التسوية على اهلوية الفلسطينية ،دراسة الجتاهات طلبة اجلامعات الفلسطينية بقطاع
غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،فلسطني :جامعة األزهر.7066 ،
المراجع األجنبية
Gergory، Mahler. S. Constitutionalism and Palestine Constitutional
Development" Palestine: Passia, 1996.
Litvak, Meir.Introduction Collective Memory and the Palestinian
Experience, in Meir Litvak (ed.), Palestinian Collective Memory and
National Identity, New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Milhem, Feras. “The Constitutional System of the Palestinian National
Authority”. In: Civic Education in Palestine، Palestine: Passia, 2006.

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

139

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

المسألة الحقوقية ورهان االنتقال الديمقراطي بالمغرب
The legal issue and the democratic transition in Morocco
د.عبد اإلله أمني أستاذ التعليم العايل مؤهل
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية .جامعة ابن زهر أكادير اململكة املغربية
Dr.AMINE Abdel illah
الملخص التنفيذي :ربط االنتقال الدميقراطي باملسألة احلقوقية ،والتمييز ولو إجرائيا بني مستويني من االنتقال
الدميقراطي (علوي وقاعدي) ،هو تأكيد على أمهية البوابة احلقوقية يف إجناح مسلسل االنتقال الدميقراطي .فهذا األخري
ليس جمرد إصالح مؤسسايت قانوين للدولة ،بل هو يف العمق إنفاذ " للمطلب احلقوقي" بكل تشعباته ،ومبختلف
مستوياته ،ليشمل كل أعضاء اجلماعة السياسية الوطنية .وهذا ما يعطي لالنتقال الدميقراطي عمقا سوسيوثقافيا،
ويشكل ضمانة حقيقية لتحقق العدالة االنتقالية.
-Abstract : The linking the democratic transition to the issue of
rights and to distinguish at least procedurally, between two levels of
democratic transition (upper and basic), is a kind of an affirmation of the
importance of the right gate in making the democratic transition process
successful.The latter is not merely a legal institutional reform of the state. It
is deeply the enforcement of the requirement of rights in all its
ramifications, and at all its levels, to include all members of the national
political group. This is what gives the democratic transition its sociocultural depth, and forms the real gurantee of transitional justice.
مقدمة:
حناول من خالل هذه الدراسة مقاربة االنتقال الدميقراطي يف عالقته باملسألة احلقوقية ،وذلك هبدف تأكيد
أمهية البوابة احلقوقية إلجناح مسلسل االنتقال الدميقراطي باملغرب.
يف مستوى أول ،ويف حماولة منا للتأكيد على مصداقية وراهنية طرح سؤال االنتقال الدميقراطي من جديد ،بل
وطرحه بلغة أكثر علمية هذه املرة مما سيبعدنا عن سوق املزايدات السياسية ،سعينا إىل تناول سؤال االنتقال الدميقراطي
من خالل زوايا ثالث تشكل ما أمسيناه باإلطار املرجعي لالنتقال الدميقراطي:
 زاوية أوىل ،تتناول عالقة الشرعية الدستورية باملشروعية الدميقراطية يف عملية االنتقال الدميقراطي.
 زاوية ثانية ،تتناول عالقة االنتقال الدميقراطي العلوي باالنتقال الدميقراطي القاعدي.
 زاوية ثالثة ،تتناول مقومات االنتقال من خالل التجارب االنتقالية الناجحة.
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أما يف مستوى ثان ،فقد حاولنا حبث املسألة احلقوقية يف عالقتها باالنتقال الدميقراطي ،وذلك بالوقوف
أوال على مسار تطور املطلب احلقوقي العام يف املغرب وما أحدثه ذلك من كبري دينامية يف الساحتني احلقوقية
والسياسية ،مث حاولنا تناول أمهية املسألة احلقوقية يف إجناح مسلسل االنتقال الدميقراطي إن توفرت الشروط الذاتية
واملوضوعية لذلك .وقد حاولنا توضيح ذلك من خالل ملفات ثالث رئيسية ،هي تباعا املسألة النسائية ،املسألة
األمازيغية ،والعدالة االنتقالية .وإن كان احليز املخصص للدراسة ال يسمح بالتوسع أكثر.
 -Iالتحديد المفاهيمي:
حبث االنتقال الدميقراطي من خالل البوابة احلقوقية ،يستدعى منا أوال التدقيق يف مدلول املفهومني الرئيسيني
يف هذه الدراسة ،ومها تباعا :املسألة احلقوقية واالنتقال الدميقراطي.
فما املقصود باملسألة احلقوقية يف هذه الدراسة؟ وبأي معىن نوظف االنتقال الدميقراطي يف عالقته باملسألة
احلقوقية؟
 -1المسألة الحقوقية.
استعمال مفهوم املسألة احلقوقية هنا ليس للداللة عن جمرد مطلب حقوقي عام ينتظر دخوال لألجندة
املؤسساتية ،بل هو يدل يف العمق على منظومة فعل نسقي مشكلة من جمموعة فاعلني منتظمني يف إطار عالقات
تفاعلية-صراعية حمكومة برهانات متعددة ،وتتغذى باستمرار من حميط اشتغاهلا الداخلي واخلارجي.
ونقول مبسألة حقوقية يف اللحظة اليت انتقل فيها املطلب احلقوقي من الفضاء اخلاص إىل " فضاء حلبة الصراع
العمومي"(االختفاء القسري حتديدا) ،أو انتقل من طور اإلمجاع إىل طور التسييس .ونستحضر هنا حتديدا مسار تطور
املسألة األمازيغية ،واملسألة النسائية ،واحلقوق املدنية والسياسية يف عالقة باملنظومة القيمية الوطنية.
وقد ارتبط تشكل املسألة احلقوقية ،مبا هي منظومة فعل نسقي تؤشر لتحول من دائرة اإلمجاع إىل دائرة
التسييس ،بتوفر أربعة مقومات رئيسية:
أوال :فاعل حقوقي ممتلك لكل مقومات الفعل اجلماعي ،وهي تباعا :األنا اهلويايت اجلماعي) ،(Iخصم حمدد
املعامل) ،(Oوصراع مشويل يتجه حنو توجيه تارخيانية اجملتمع ) (Tحسب "أالن تورين".

1

ثانيا :مطلب حقوقي مركب ،من حيث طبيعته ورهاناته ،ينتظر تسوية من طرف الدولة .وهنا تعمل "القوى"
حاملة املطلب واملدافعة عنه على تشكيل خطاب أيديولوجي تعبوي له مفاهيمه اخلاصة ،واسئلته الكربى ،وحقوله
املرجعية اليت تشرعن له ،سواء يف مسار انتزاع االعرتاف االجتماعي ،أو يف مرحلة التشكل كمشكل عمومي أو يف مرحلة
الولوجية إىل األجندة املؤسساتية.

2

1

- Alain TOURAINE, La voix et le regard, Paris, éd .Du seuil, 1978, pp41-50.

2

- Patrick Hassenteufel, Les processus de mise sur agenda : sélection et construction
des problèmes publics ,in « Informations sociales », 2010/1 n° 157 | pages 50 à 58,
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ثالثا :اسرتاتيجية فعل حقوقي تعتمد اسرتاتيجية الضغط الدويل حتديدا.
رابعا :فضاء عمومي يسهم يف إخراج املطلب من دائرة الظل إىل دائرة الضوء ،من دائرة اإلمجاع إىل دائرة
التسييس ،حبيث يالحظ بأن "القوى" حاملة املطلب احلقوقي واملدافعة عنه تعمد إىل ممارسة نوعني من التعبئة :تعبئة
داخلية غايتها التأسيس ألنا هويايت مجاعي كفيل بتحول املشكل الفردي إىل مشكل مجاعي ،وتعبئة خارجية كفيلة
بتحول املشكل إىل مشكل جمتمعي مث إىل مشكل عمومي .هكذا ،وبنجاح عملية التعبئة خيرج املطلب احلقوقي من دائرة
الفضاء اجلمعوي ليخرتق فضاء الصراع العمومي.
 -2االنتقال الديمقراطي:
الوقوف عند حدود الداللة االصطالحية لالنتقال الدميقراطي فيه اختزال كبري ملفهوم االنتقال الدميقراطي يف
خمتلف أبعاده ،بل فيه تشويه إلشكالية التحول يف اجملتمعات يف طور التحول.
لذا ،فإنين أتناول االنتقال الدميقراطي يف هذه الدراسة كصريورة بناء سياسي مطبوع بالتدافع اإليديولوجي ،بل
والصراع السياسي احلاد أحيانا بني الفرقاء السياسيني.
وهذا الصراع بني الفرقاء السياسيني ،على اختالف مشارهبم الفكرية وقناعاهتم اإليديولوجية وانتماءاهتم
السياسية ،هو الذي جيعل من االنتقال مسلسال معقد الرتكيب ،تصعب قراءته من طرف األكادميي ،كما تصعب معرفة
مآالته من طرف السياسي ،مهما كان موقعه يف تراتبية بنية السلطة.
وميكن أن نرجع هذا الرتكيب الذي يطبع عادة مسلسالت االنتقال الدميقراطي إىل ثالث عوامل:
أوال :تعدد صور وسيناريوهات االنتقال وتعدد التجارب االنتقالية حنو الدميقراطية (إسبانيا ،الربتغال ،أوربا
الشرقية ،أمريكا الالتينية) حبيث يصعب حتديد أمنوذج حمدد وموحد يتم على ضوئه االنتقال حنو الدميقراطية ،ومن هنا
تنبع صعوبة حتديد حمدد وواحد لالنتقال الدميقراطي.
ومبعىن أدق ،إذا سلمنا بوجود براديكم شكلي ( )paradigme Formelللدميقراطية ولالنتقال
الدميقراطي فانه يصعب احلديث عن براديكم موضوعي ( ،)paradigme substantielوإال فإننا سنكون مرة
أخرى أمام دولة مستوردة بكل ما خيتزنه املفهوم من دالالت وينتجه من آثار.

1

ويكفي يف هذا السياق أن نستحضر كمثال كون التعامل مع قضية الدين ،سواء من حيث عالقته بالسياسي
- Erik Neveu,l’analyse des problèmes publics,Un champ d’étude interdisciplinaire au
cœur des enjeux sociaux présents,in « Idées économiques et sociales » 2017/4 N°
190 | pages 6 à 19, www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2017-4 page-6.htm1
- Michel MlAILLE: L'Etat de droit comme paradigme , Annuaire de l'Afrique du
Nord , Centre national de la recherche scientifique; Institut de recherches et
d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) (éds.), Paris , Editions du
CNRS , 1997 , pp. 29-43
- Guénard, F. (2019). L’égalité politique et les limites de la démocratie procédurale.
Philosophiques, 46(1), 29–44. https://doi.org/10.7202/1062011ar
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أو من حيث املوقع الذي يتعني أن حيتله يف النسيج السوسيوثقايف مل يكن على درجة واحدة يف مجيع التجارب
السياسية ،مبا فيها التجارب الغربية .كما أن معاجلة قضية األقليات اإلثنوثقافية مل يتخذ منحى واحدا يف مجيع
اجملتمعات ،ونفس الشيء بالنسبة ملعاجلة ملفات انتهاكات حقوق اإلنسان يف إطار ما اصطلح عليه مسلسل العدالة
االنتقالية.

1

ثانيا :االنتقال الدميقراطي موضوع رهان بني الفرقاء السوسيوسياسيني .وبتعدد قناعات هؤالء الفرقاء تتعدد
رؤاهم "اإلسرتاتيجية" لالنتقال الدميقراطي ،مما جيعلنا مرة أخرى أمام مفاهيم عدة خيتزن كل منها خلفية إيديولوجية
معينة.
وهكذا ،فبعض الفاعلني قد ينظر لالنتقال من زاوية دستورية يف حني أن البعض اآلخر ينظر إليه من زاوية
توسيع فضاء املمارسة السياسية ليشمل فرقاء سياسيني غري معرتف هبم ،ويعملون من خارج اإلطار املؤسسايت.
وقد يذهب البعض أبعد من ذلك بتأكيده على أمهية املدخل االقتصادي واالجتماعي أو أمهية البوابة الثقافية
يف التأسيس ملسلسل االنتقال الدميقراطي وضمان إجناحه ،واضعا بذلك االعتبارات السياسية والضمانات الدستورية على
الرغم من أمهيتها يف مرتبة أدىن يف سلم األولويات لتحقيق االنتقال.
وقد يتضاعف الرهان سياسيا حول حتديد معامل االنتقال عندما يرى بعض الفرقاء يف االنتقال الدميقراطي
قطيعة مع كل معامل املرحلة البائدة ،يف حني ينادي البعض اآلخر مبا يسميه بالقطيعة يف إطار االستمرارية
ثالثا :التوظيف اإليديولوجي والتسويق السياسي املضاعف ملفهوم االنتقال الدميقراطي ،دومنا مساءلة للمفهوم،
مما أدخلنا حقيقة يف متاهات االنتقال الدميقراطي على حد تعبري أستاذتنا الفاضلة رقية املصدق.
وهذا الرتكيب الذي يطبع مسلسل االنتقال الدميقراطي هو ما يفرض علينا اليوم ركوب مغامرة التحديد
املفاهيمي ،من خالل حتديد ما ميكن تسميته باإلطار املرجعي "لالنتقال الدميقراطي" ،والذي سنعمد من خالله إىل
تقدمي مقرتب فهم ليس إال ملقولة االنتقال الدميقراطي.
 -IIاإلطار المرجعي لالنتقال الديمقراطي :
وقد حاولنا معاجلة هذا اإلطار املرجعي من زوايا ثالث رئيسية:
 الزاوية األولى من اإلطار المرجعي :املصاحلة بني الشرعية الدستورية واملشروعية الدميقراطية.
يف سياق حبثها "متاهات االنتقال الدميقراطي" ركزت أستاذتنا رقية املصدق على الشرعية الدستورية كأساس
لالنتقال الدميقراطي ،من منطلق أن اهنيار الشرعية الدستورية بانشطارها بني الضمين والصريح ،بل وتغليب الدستور
الضمين على الدستور الصريح واختزال احلياة الدستورية والسياسية بكاملها يف فصل واحد هو الفصل  19من الدستور،
1

- Guy Hermet, Les démocratisations au vingtième siècle: une comparaison
Amérique latine/Europe de L’Est,in « Revue internationale de politique comparée »,
2001/2 Vol. 8 | pages 285 à 304, https://www.cairn.info/revue-internationale-depolitiquecomparee-2001-2-page-285.htm
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ال ميكنه إال أن يقوض هذا االنتقال الدميقراطي وجيعل منه متاهة من املتاهات.
وإذا استحضرنا مسلسل التناوب التوافقي يف عالقة بطرح أستاذتنا هذا ميكننا القول بأن الشرعية الدستورية
ضرورية إلجناح االنتقال ،ولكن املصاحلة بني الشرعية الدستورية واملشروعية الدميقراطية يبقى أكثر ضرورة من غريه .وذلك
من منطلقني اثنني :أوهلما ،من منطلق التخوف من تعارض الشرعية الدستورية مع املشروعية الدميقراطية يف حالة ما إذا
كانت الوثيقة الدستورية هي باألساس صناعة "توافق" بني قوى سياسية غري مؤهلة لتدخل مسلسل التوافق من أساسه
نتيجة افتقادها للعمق اجملتمعي وخنبوية خطاهبا وطروحاهتا مثال .وثانيهما ،من منطلق التخوف من االنسياق وراء
االهتمام باالنتقال املؤسسايت وما ارتبط به ،وإغفال اجلانب القاعدي من االنتقال ،ونقصد به حتديدا املنظومة القيمية
الث قافية وما ارتبط هبا من أسئلة ،كسؤال اهلوية مثال ،والذي يعترب يف تقديرنا املدخل الرئيسي لتأسيس وإجناح كل جتربة
انتقالية ،كما سنعمد اىل حبثه الحقا من خالل ما نصطلح عليه االنتقال الدميقراطي القاعدي.
 الزاوية الثانية من اإلطار المرجعي :التمييز بني االنتقال الدميقراطي العلوي واالنتقال الدميقراطي
القاعدي.
منيز بني ما نسميه باالنتقال الدميقراطي العلوي ويشمل تغيري بنية الدولة كمجال ملمارسة السلطة ،والذي
يشكل "التوافق" حول الوثيقة الدستورية مدخله الرئيسي .واالنتقال الدميقراطي القاعدي ،والذي يشمل تغيري املنظومة
القيمية والثقافية السائدة والتأسيس يف إطار "توافقي" ملنظومة قيمية ثقافية بديلة تشكل األساس القاعدي لكل انتقال
دميقراطي .وهنا يشكل سؤال اهلوية من حنن وماذا نريد؟ وسؤال العدالة االجتماعية املرتبط بإعادة تنظيم العالقة بني املركز
واحمليط يف اجتاه توزيع عادل للثروة والسلطة والقيم؟ أقول بأن ذلك يشكل منطلقات ومداخل اساسية لتحقيق االنتقال
على املستوى القاعدي من جمتمع الرعوية أو اجملتمع املركب (وذلك حبسب التوصيف) 1إىل جمتمع املواطنة.
وهذا التمييز بني مستويني من االنتقال الدميقراطي يبقى متييزا اجرائيا ليس إال ،عمدنا إىل توظيفه هنا ألسباب
ثالث نظنها باألساسية:
أوال :التأكيد على أمهية البوابة احلقوقية ليس فقط يف التأسيس لالنتقال الدميقراطي وإجناحه كمسلسل
توافقي ،بل يف ضمان بناء دميقراطي له عمقه السوسيوثقايف واحلقوقي؛ إذ أنه على الرغم من أمهية املدخل الدستوري
لالنتقال الدميقراطي وأمهية اإلصالح املؤسسايت يف إجناح املسلسل االنتقايل حنو الدميقراطية ،فإن التأكيد على أمهية البوابة
احلقوقية هو بالدرجة األوىل تأكيد على أمهية طرح السؤال احلقوقي كأساس قاعدي لكل انتقال دميقراطي .فطرح السؤال
احلقوقي هو املدخل لالنتقال من جمتمع الرعوية إىل جمتمع املواطنة.
ثانيا :تسليط الضوء على الصراع الدائر حاليا بني الفرقاء السوسيوسياسيني حول "تغيري" أو "جتديد" املنظومة
القيمية الثقافية الوطنية .وهذا الصراع ننظر إليه بنوع من االجيابية ألنه يؤسس فعال لفضاء عمومي و لرأي عام وطين
حول العديد من القضايا ،إال أن تدخل الدولة باملقابل من شأنه اإلجهاز على مسلسل التأسيس هذا ،و من شأنه تبعا
 -1بول باسكون ،طبيعة اجملتمع املغريب املزجية،بيت احلكمة ،العدد ،8السنة األوىل،أكتوبر ،6731ص.89
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لذلك أن يفقدنا كأمة كل إمكانية لتقعيد قضايانا احليوية سوسيوثقافيا و تدبريها اسرتاتيجيا ،وهذا ما أخذنا نلمسه من
خالل طريقة " تدبري" قضايا حيوية من قبيل األمازيغية  ،و املسألة النسائية ،وقضية حقوق اإلنسان مع ملفي االختفاء
القسري و االعتقال التعسفي حتديدا ،وغياب ضمانات احملاكمة العادلة خصوصا مع أحداث  16ماي  2003وما
تليها من حماكمات ،مث أسلوب تدبري الدولة حلراك الشارع  ،سواء يف احلسيمة أو يف جرادة أو يف العاصمة الرباط .
ثالثا :التأكيد على أن التأسيس لالنتقال الدميقراطي القاعدي مير عرب جتديد منظومتنا القيمية الثقافية ،لكن هذا
التجديد ال يكون بالتغيري القطيعة بل بالتثاقف اإلجيايب الذي نؤسس من خالله لالنفتاح على "املشرتك اإلنساين" مبا
ينسجم وواقعنا السوسيوثقايف ،ال التأسيس لتصدير النموذج الغريب يف مشوليته بشكل يصادر اخلصوصية الثقافية الوطنية
باسم الكونية.
 الزاوية الثالثة من اإلطار المرجعي :وننفتح من خالهلا على مقومات االنتقال الدميقراطي يف التجارب
االنتقالية املقارنة.
باستقراء التجارب االنتقالية الناجحة جند مثة مؤشرات ال ميكن احلديث عن انتقال دميقراطي يف ظل عدم
توفرها ،مؤشرات يبقى أبرزها:
أوال :توفر إرادة سياسية إلجناح االنتقال الدميقراطي ،وهنا نستحضر التجربة االنتقالية اإلسبانية وما طبعها من
إرادة سياسية قوية من لدن كل األطراف السياسية ويف مقدمتها امللك خوان كارلوس.
ثانيا :توفر ميثاق وطين توافقي بني الفرقاء السوسيوسياسيني يشكل أرضية لكل انتقال دميقراطي حمتمل،
حبيث ال ميكن حتقق االنتقال يف ظل غياب حتديد دقيق ملعامل االنتقال .فامليثاق الوطين هو الكفيل بردم اهلوة بني الفرقاء
السوسيوسياسيني ،وهو الكفيل بتحديد أجندة سياسية وطنية موحدة تطرح فيها قضايا األمة حسب أمهيتها
االسرتاتيجية.
إال أنه عندما نقول بأن امليثاق الوطين يشكل أرضية لكل انتقال دميقراطي حمتمل فليس معناه أن امليثاق
حيدد بالضرورة معامل البناء الدميقراطي املستقبلي ،بل معناه فقط أنه وجد لتدبري املرحلة االنتقالية من حيث تدبري
اخلالفات بني الفرقاء ومن حيث حتديد األولويات ،وغريها من التدابري املرحلية ...أما البناء الدميقراطي مبا يثريه من
إشكاالت فإنه رهني بتوفرنا على مشروع جمتمعي .مشروع جمتمعي يشكل امليثاق الوطين مقدمته وأرضيته التأسيسية.
وتأكيدنا على هذا التمييز بني امليثاق الوطين واملشروع اجملتمعي نابع مما الحظناه من توظيف إيديولوجي
وتسويق سياسي متزايد ملقولة املشروع اجملتمعي لدرجة التمييع ،مما أفقد املفهوم كل دالالته الرمزية .وما استحضار فكرة
املشروع اجملتمعي هنا إال نوع من التحسيس بأمهية التدبري االسرتاتيجي لكل قضايانا اخلالفية ،لكي خنرج من مرحلة "
التدبري" التاكتيكي اليت تستنزف األمة لرتيح السياسيني.
فإذا كانت جتارب سياسية أخرى مبا بلغته من نضج جعلت امليثاق الوطين يصل إىل درجة التطابق مع املشروع
اجملتمعي لألمة ،فإن الوضع ال نظنه كذلك يف املغرب ،حيث يبقى امليثاق الوطين يف أحسن حاالته  -إن هو حتقق-
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ميثاق تدبري م رحلي للخالفات و لردم اهلوة بني الفرقاء و حتديد سلم االولويات يف املرحلة االنتقالية  ،أما مع املشروع
اجملتمعي الذي نثوق إليه مجيعا فإنه يغيب الفرقاء ليحضر الوطن وتغيب فيه القناعات االديولوجية لتحضر الفكرة والطرح
االسرتاتيجيني  ،فال يتغري املشروع اجملتمعي مهما تغريت الظروف السياسية .وهكذا ،فإنه إذا كان امليثاق الوطين لتدبري
املرحلة االنتقالية فان املشروع اجملتمعي هو احلاضر واملستقبل الذي أنتجته وتنتجه القوى احلية لألمة .وهذا ما يتعني أن
تعيه قوانا السياسية واملدنية إن هي أرادت فعال أن تعيش للوطن وبالوطن متعالية عن حساباهتا السياسية الضيقة.
ثالثا :أن يكون التوافق حول امليثاق الوطين بني قوى سياسية مؤهلة أصال للتفاوض ،وهنا نقف عند دروس ثالث
ميكن استخالصها من التجربة االنتقالية اإلسبانية:1
 غياب الدعم الشعيب للتيارات الراديكالية.
 حضور فاعلني سياسيني مؤهلني أصال للتفاوض حول مسلسل االنتقال من منطلق توفرهم على متثيلية
شعبية.
 توسيع دائرة التوافق لتشمل أكرب عدد من الفاعلني السياسيني وأكرب قدر من الطروحات السياسية ،إذ ال
انتقال يف ظل اإلقصاء.
رابعا :حضور ثقافة دميقراطية مدنية ،وهنا نقف حتديدا عند دور اجملتمع املدين يف إجناح االنتقال الدميقراطي
سواء من خالل مسامهته يف ترسيخ هذه الثقافة الدميقراطية املدنية اجتماعيا ،أو من خالل مسامهته يف احملافظة على
مكاسب املرحلة االنتقالية ،وذلك بانتصابه كقوة مراقبة.
وهنا يتعني الرتكيز على رسالة ذات ثالثة أبعاد:
البعد األول ،ويتمثل يف كون بناء الثقافة املدنية وترسيخ ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان ال يكون باإلجهاز على
منظومتنا القيمية بل يكون بتجديد منظومتنا القيمية الثقافية الوطنية الزاخرة عرب تارخيها بالقيم املدنية املؤسسة للمواطنة
كرابطة مدنية تعاضدية.
البعد الث اين ،ويتمثل يف كون جتديد منظومتنا القيمية الثقافية ال يكون بوضع القطيعة مع العمق احلضاري
احلاضن والتنكر له ،بل يكون يف إطار هذا العمق احلضاري احلاضن لتمايزاتنا "االثنوثقافية" .وهنا يتعني على خنبنا املدنية
ان تتحرر من الوصاية املزدوجة ،وصاية السياسي ووصاية الغرب ،إن هي أرادت فعال ربح رهان امتالك ما نصطلح عليه
آليات التمكني الذايت (االستقاللية والفاعلية) واخلروج مما عانته وتعانيه من تيه ايديولوجي مزمن .وهنا نصل للبعد الثالث
يف هذه الرسالة.
1

- Julia Santos, Postfranquisme ou société démocratique, in « Vingtième Siècle. Revue
d'histoire », 2002/2 no 74 | pages 5 à 12, https://www.cairn.info/revue-vingtieme-sieclerevue-d-histoire-2002-2-page-5.htm -
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البعد الثالث ،ويتمثل يف كون ما تعانيه خنبنا من تيه ايديولوجي مل يؤثر سلبا فقط على حتديد معامل االنتقال
بل جعل اجملتمع يعيش هو اآلخر تيها هوياتيا ،مما سيفقده مستقبال كل إحساس باالنتماء لفضاء سوسيوسياسي وثقايف
معني ،ولعمق حضاري حمدد.
وقد بدأت مظاهر ذلك تتضح من خالل ظاهرة خطرية للغاية أضحى يعيشها جمتمعنا (أفرادا وتنظيمات)
وهي ما ميكن ان نصطلح عليه جتاوزا ظاهرة "العصيان املدين السليب الالواعي" ،حبيث يالحظ ختلي اجلميع عن رسالته
بكل ما للكلمة من معىن ،أو على األقل عن وظيفته االجتماعية.
واستمرار هذا التيه اهلويايت ،يف ظل استمرار تعطل آلييت اإلشباع اإليديولوجي والتعويض اهلويايت ،سيؤدي
إىل اهنيار تدرجيي لإلطار احلضاري احلاضن ومعه املنظومة القيمية الثقافية املغذية لإلحساس باالنتماء هلذا الوطن بكل
قيمه ،مما سيدخل اجملتمع ومعه جمموع مؤسسات الدولة يف حالة من العطالة التامة املهددة لوجودنا مجيعا كمغاربة ،على
اختالف مشاربنا الفكرية وقناعاتنا اإليديولوجية.
لذا يتعني على خنبنا املدنية أن تتحمل مسؤوليتها التارخيية وتسمي األمور مبسمياهتا حىت ال يصري التسامح
انبطاحية وتبعية لألسياد (الغرب) ،وال تصري املدنية تفسخا واحنالال أخالقيا ،وال يصري جتديد املنظومة الثقافية القيمية
ذوبانا وانسالخا عن هويتنا وقيمنا احلضارية.
خامسا :استثمار الفرقاء السوسيوسياسيني يف الوثيقة الدستورية كإطار مقنن للسلطة ،وكضمانة ملمارسة
احلقوق واحلريات .وهنا نتفق مجلة وتفصيال مع طرح أستاذتنا رقية املصدق ،من منطلق أن االستثمار يف الوثيقة الدستورية
معناه تضييق دائرة الصراع حول املشروعية واالحتكام باملقابل للشرعية مما سيدعم فكرة مسو الدستور.
وهنا نؤكد مرة أخرى على أن عدم استثمار الفرقاء ،مع جتربة التناوب التوافقي ،يف الوثيقة الدستورية،
والتهافت باملقابل وراء التسويات السياسية دومنا احتكام للشرعية الدستورية أضعف الدستور منذ البداية ،وجعل دستور
 1996أبعد ما يكون عن الدستور االسباين لسنة  ،1978الذي فاقت محولته الرمزية والسياسية محولته القانونية،
وذلك بفعل االستثمار فيه بقوة من لدن الفرقاء ،وبفعل الدعم الشعيب القوي هلذا الدستور ،الذي أريد له ان يكون
املدخل الرئيسي لتحقيق االنتقال الدميقراطي.
وبعد مرور أكثر من عقد على إقرار دستور يوليوز  ،7066يظهر بأن ضعف االحتكام للشرعية الدستورية
أضحت ثقافة سياسية لدى النخبة السياسية؛ ونستحضر هنا فقط كون مؤسسة احلكومة دستوريا أكرب بكثري مما عليه
على مستوى املمارسة .حبيث غاب الدستور الوثيقة ليحل حمله الدستور املنظومة ،الذي تتحدد معامله يف كل مرة مبا
امتلكه الفاعل السياسي من موارد .وبذلك يتأجل إرساء نظام "امللكية الربملانية" املنصوص عليه يف "الدستور الوثيقة" إىل
أن يسمح بذلك "الدستور املنظومة".
إن هذه املقاربة ملا أمسيناه اإلطار املرجعي لالنتقال الدميقراطي أبعد ما تكون عن إعطاء تصور حمدد ملا يتعني
أن يكون عليه مسلسل االنتقال الدميقراطي مغربيا .إهنا فقط مسامهة يف مساءلة مقولة االنتقال الدميقراطي ومعها
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مسلسل االنتقال الدميقراطي املتعثر مغربيا ،لعلنا نوفق مع آخرين يف بعث الكلمة احلرة املسؤولة القادرة على فتح النقاش
من جديد والتأسيس الفعلي لفضاء عمومي حقيقي حول االنتقال وقضاياه الرئيسة.
 -IIIالبوابة الحقوقية لالنتقال الديمقراطي  :أية ضمانات؟ وأية استراتيجية؟
سنعمد أوال إىل حبث مطلب االنتقال يف أدبيات احلركة احلقوقية الوطنية ،لننتقل بعدها لبحث مقومات
االنتقال من عدمه يف املشهد احلقوقي الوطين.
 – 1مطلب االنتقال الديمقراطي لدى الحركة الحقوقية الوطنية :
قبل تناول مطلب االنتقال الدميقراطي لدى احلركة احلقوقية الوطنية بالدرس والتحليل ،يتعني بداية توضيح
معطيات ثالث أساسية:
أوال :خالفا لألستاذ حممد الصبار1الذي حيصر احلركة احلقوقية يف املنظمات احلقوقية املختصة بالتعريف بفكر
وقيم حقوق االنسان ورصد االنتهاكات والعمل على إعمال احلقوق يف الواقع ،فإن األستاذ ادريس بنزكري 2يقدم مفهوما
مرنا وديناميا للحركة احلقوقية ميكنها ان تشمل مجعيات وجلانا ومجاعات وأفرادا (صحفيون ،حمامون ،اكادمييون ،)...كل
يسهم من موقعه ،وبدرجات متفاوتة يف دعم حقوق اإلنسان (مراعاة ومحاية وانفاذا).
وتكمن أمهية هذا التحديد املفاهيمي املرن يف كون عالقة اجلمعيات احلقوقية الوطنية بكل من الدولة واألحزاب
السياسية ال تعرف مستوى حمددا من التمفصل والتقاطع ،بل ان ذلك خيضع لطبيعة املوقف الذي يتخذه كل فاعل من
"قضية حقوقية حمددة" يف ظرفية زمنية حمددة.
ثانيا :اختالف األطر املرجعية وصعوبة إجياد توليفة بني السياسي واحلقوقي من جهة وبني الوطين وفوق الوطين
من جهة ثانية يؤسس للتباين بل للقطيعة أحيانا بني مكونات احلركة احلقوقية الوطنية ،إال أن ذلك مل مينع يف أحيان كثرية
من التأسيس " للمطلب احلقوقي املوحد" ،املتسم مبشروعية الوجود وشرعية اإلنفاذ.
ثالثا :ربط االنتقال الدميقراطي باملسألة احلقوقية ليس أمرا اعتباطيا بل هو تأكيد على أن مسلسل االنتقال
الدميقراطي ال ميكن اختزاله يف بعده السياسي املتمثل يف اإلصالح القانوين واملؤسسايت للدولة ،بل إن املتتبع والدارس
ملختلف التجارب االنتقالية الناجحة سيالحظ أن تدبري املطلب احلقوقي يف خمتلف تشعباته ،وما تاله من جناح يف
التمكني احلقوقي مبختلف مستوياته كان هو اجلوهر الذي قامت عليه خمتلف هذه التجارب االنتقالية الناجحة.
وإذا كان مسلسل العدالة االنتقالية باملغرب قد طبع يف بداياته بطابع سياسي بفعل خملفات سنوات الرصاص
والصعوبات اليت اعرتضت تسوية ملف االختطاف واالختفاء القسري يف عقد التسعينات حتديدا ،فإنه سرعان ما برز
وعي لدى األوساط احلقوقية بأن إجناح االنتقال الدميقراطي ليست مسألة حتول علوي ينصب على البنيات القانونية

 -1حممد الصبار ،احلركة احلقوقية املغربية :شيء من الواقع وجزء من استشراف املستقبل ،التضامن ،ع ،93غشت  ،7000ص.67
 -2ادريس بنزكري ،حركة حقوق االنسان واحلماية ،أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية ،شتنرب  ،6771وارد يف حقوق االنسان :املعايري وآليات
احلماية ،منشورات التضامن ،ط،6،6779ص698
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واملؤسساتية للدولة ،بل هو يف جوهره سريورة بناء وحتول قاعدي للمنظومات القيمية والبنيات السوسيوثقافية ،مبا يضمن
التأسيس الفعلي جملتمع املواطنة .وهذا ما يفسر اتساع دائرة املطلب احلقوقي بشكل عرضاين ليشمل احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية إىل جانب احلقوق السياسية واملدنية ،حبيث انتقلنا من مطلب التحرر من الدولة إىل مطلب التحرر
بالدولة.
هكذا ،وبالرجوع إىل أدبيات احلركة احلقوقية الوطنية جند التمييز قائما ،صراحة أو ضمنا ،بني مستويني من
االنتقال :انتقال دميقراطي "علوي" وانتقال دميقراطي "قاعدي".
 أوال :االنتقال الديمقراطي العلوي ،وهو منحى إصالحي مؤسسايت للدولة املغربية يف اجتاه االنتقال
الفعلي إىل دولة احلق والقانون.
وهنا جند احلركة احلقوقية تركز على نوعني من الضمانات لتحقيق االنتقال:
 الضمانات القانونية :وهنا يتم الرتكيز على الضمانات الدستورية للمساواة وعدم التمييز يف احلقوقواحلريات بشكل عرضاين.
كما يتم التأكيد على ضرورة دسرتة االعرتاف حبقوق اإلنسان الكونية غري القابلة للتصرف وال للتجزيء كما
هو متعارف عليها دوليا ،مع التأكيد على مسو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية مبا يف ذلك الدستور.

1

 الضمانات املؤسساتية :وهي جمموع اآلليات املؤسساتية الساعية لتوفري احلماية حلقوق اإلنسان على املستوىالوطين .وميكن التمييز يف إطارها بني نوعني:
أوال ،آليات وظيفتها الرصد والتتبع وتقدمي مقرتحات لدوائر القرار من اجل جتاوز وضع اهلشاشة املؤسساتية
والقانونية على مستوى ضمانات احلماية احلقوقية.
ثانيا ،آليات لالنتصاف القضائي وشبه القضائي وظيفتها تلقي الشكاوى والتحقيق بشأهنا لوقف اخلرق وجرب
الضرر وإيقاع العقاب.

2

 ثانيا :االنتقال الديمقراطي القاعدي ،وهو االنتقال من جمتمع "الرعوية" إىل جمتمع املواطنة .وهنا تتجلى
بشكل أكرب أمهية البوابة احلقوقية يف حتقيق االنتقال الدميقراطي.
وهنا جند احلركة احلقوقية الوطنية تركز على " تبين" منظومة حقوق اإلنسان يف كونيتها ومشوليتها ،كمدخل

 - 1العصبة املغربية للدفاع عن حقوق االنسان،مذكرة بشأن اإلصالح الدستوري66،أبريل .7066
 املنظمة املغربية حلقوق االنسان،مذكرة أولية للمنظمة املغربية حلقوق االنسان حول تعديل الدستور66 ،أبريل 7066 الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان ،مذكرة الوسيط خبصوص اإلصالحات الدستورية 67،أبريل 7066 -2مجعية عدالة من أجل احلق يف حماكمة عادلة،مذكرة مجعية عدالة خبصوص تعزيز وضعية القضاء يف الدستور 67،أبريل 7066
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للتأسيس جملتمع املواطنة.

1

والتأسيس جملتمع املواطنة عرب البوابة احلقوقية يكون على ثالث مستويات:
 املواطنة كانتماء للجماعة السياسية الوطنية. املواطنة كمشاركة من داخل اجلماعة السياسية الوطنية. املواطنة كتملك وممارسة للحقوق واحلريات يف إطار اجلماعة السياسية الوطنية. -2مقومات االنتقال الديمقراطي عبر البوابة الحقوقية :
سنعمد إىل حبث مقومات االنتقال الدميقراطي ،يف عالقة باملسألة احلقوقية ،عرب ثالث مستويات:
أوال :على مستوى الدولة.
السؤال اجلوهري الذي يطرح عادة يف مسلسالت االنتقال الدميقراطي هو هل توفرت اإلرادة السياسية
للتأسيس ملسلسل االنتقال وإلجناح مسلسل االنتقال؟
يف هذا السياق ،إذا كان البعض يقر مغربيا بوجود إرادة سياسية لتحقيق االنتقال مستندا يف ذلك إىل قراءة
اجيابية ملسلسل معاجلة القضايا الوطنية الكربى (املسألة النسائية ،املسألة األمازيغية ،مسلسل العدالة االنتقالية  ،قضية
الوحدة الوطنية  ،خصوصا مع مقرتح احلكم الذايت لألقاليم الصحراوية ،)...فإن وضعية حقوق اإلنسان بعد أحداث
 16ماي  2003وما أبانت عنه من هشاشة ضمانات احملاكمة العادلة ،واألسلوب املتبع من لدن السلطات يف تدبري
"حراك الشارع" ،2والقصور املؤسسايت يف تنزيل العديد من توصيات هيئة االنصاف واملصاحلة ،ليطرح أكثر من عالمة
استفهام حول وجود إرادة سياسية لتغيري ميكانيزمات اشتغال النسق ووضع قطيعة حقيقية مع مرحلة "الدولة املخزنية"
والتأسيس الفعلي لدولة املؤسسات  ،دولة احلق والقانون .
فإذا كان عقد التسعينات عرف بالفعل إرادة سياسية عليا لتصفية امللفات العالقة وحتديدا ملف االختفاء القسري،3
فإن هذه اإلرادة السياسية لتصفية ملف االختفاء القسري مل ترتجم بعد ذلك إىل إرادة سياسية للتأسيس فعليا ملسلسل
العدالة االنتقالية ،وذلك العتبارات ثالث رئيسية يف تقديرنا:
أوال :نظرا لكون مسلسل العدالة االنتقالية يبقى أوسع معىن وأبلغ داللة من جمرد تصفية ملف من ملفات حقوق
اإلنسان املوروثة عن " سنوات الرصاص"  ،مهما بلغت أمهية هذا امللف ،وحىت ولو تعلق األمر مبلف من حجم ملف
االختفاء القسري واالعتقال التعسفي .فالتمكني احلقوقي مل يعد قاصرا على املطالب السياسية اليت طبعت عقد الستينات
 -1باستثناء منتدى الكرامة واجلمعيات النسائية ذات املرجعية اإلسالمية ،يالحظ مثة توجه لدى جمموع اجلمعيات احلقوقية حنو تبين املرجعية احلقوقية
الكونية ،وخنص هنا حتديدا اجلمعيات النسائية ،من قبيل مجعية جسور ملتقى النساء املغربيات،والربيع النسائي للدميقراطية واملساواة ،واحلركة من أجل
املناصفة ،واجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب.
 -2وحتديدا حراك احلسيمة مع  73أكتوبر  ،7061وأحداث جرادة مع  63مارس  ،7063وملف "األساتذة املتدربني" مث "املتعاقدين" منذ 9يناير
7061
 -3امحد شوقي بنيوب ،األسس النظرية ملذهب جرب الضرر ،التجربة املغربية للعدالة االنتقالية ،ط ،6املغرب ،مطبعة البيضاوي.7003،
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والسبعينات ،بل امتد إىل التمكني الفعلي من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والذي يرتمجه مطلب احلق يف
اقتسام الثروة والسلطة والقيم.
ثانيا :غياب الرؤية االسرتاتيجية يف تدبري العديد من امللفات احلقوقية ،من قبيل املسألة األمازيغية ،واملسألة النسائية،
واالختفاء القسري ،واليت بقيت حلد الساعة أوراشا مفتوحة غلب فيها التكتيك على البعد االسرتاتيجي؛ فتسوية ملف
االختطاف واالختفاء القسري الزال عالقا حبكم الالتوافق خبصوص الكشف عن احلقيقة واملساءلة .ونفس املعطى جنده
يتكرر بالنسبة للمسألة األمازيغية من حيث غياب رؤية اسرتاتيجية لتدبري امللف يف إطار رؤية وطنية ال تغيب الكلفة
السياسية لكل معاجلة مقرتحة ،واملتمثلة يف استمرار وحدة اجلماعة السياسية الوطنية .أما املسألة النسائية فقد غيب
االحتقان السياسي بني الفرقاء "املرأة كمعيش يومي" لتحضر فقط كمادة خطابية متارس هبا التعبئة والتعبئة املضادة ،لتضيع
بذلك العدالة واالنصاف الذين تنتظرمها املرأة املغربية.
ثالثا :نظرا لكون اإلرادة السياسية العليا املعرب عنها يف العديد من اخلطابات الرمسية مل جتد هلا جتسيدا يف السياسات
املؤسساتية للدولة .فإجناح االنتقال الدميقراطي يبقى رهينا بتأهيل خمتلف مؤسسات الدولة ،وخمتلف األنساق السياسية
الفرعية للتفاعل إجيابا مع مسلسل العدالة االنتقالية .هذا املعطى الذي يعترب من أوىل األولويات إن كنا ساعني بالفعل
لتفادي نكسة االنتقال الدميقراطي بعد أن يقتنع اجلميع بتحققه.
وهنا نؤكد على أن التأسيس الفعلي "للملكية الربملانية" ،املكرس حلياد املؤسسة امللكية واملسؤولية السياسية
للحكومة ،هو الضمانة الفعلية إلحداث تغيري حقيقي يف السياسات املؤسساتية للدولة .فعدم حتقق االستقاللية العضوية
والوظيفية ملؤسسة ا حلكومة أمام املؤسسة امللكية مل ولن يسمح بالتأسيس حلكومة برملانية مسؤولة مسؤولية سياسية أحادية
أمام الربملان.
ب-على مستوى المنظمات الحقوقية
السؤال اجلوهري املطروح خبصوص دور املنظمات احلقوقية يف إجناح مسلسل االنتقال الدميقراطي هو هل
امتلكت املنظمات احلقوقية آليات التمكني الذايت ،ونقصد بذلك االستقاللية والفاعلية.
واالستقاللية تتحقق من خالل مستويني :استقاللية عضوية (و هنا تطرح العالقة باحلزيب من جهة ،و العالقة
باملنظمات الدولية من جهة ثانية) و استقاللية موضوعية (وهنا تطرح إشكالية مصادرة السياسي ( (le politique
للحقوقي.
أما الفاعلية فهي مرتبطة بامتالك املنظمات احلقوقية الوطنية للعمق اجملتمعي الذي يؤهلها بالفعل لتكون قوة
وسيطة بني اجملتمع والدولة ،قادرة على إمساع مطالب اهلامش وإيصاهلا إىل املركز .وأن تكون قوة اقرتاحية مسامهة يف إنتاج
سياسات عمومية حقوقية تسهم يف ت أهيل اجملتمع مبنظومته القيمية وبناه االقتصادية واالجتماعية لتحقيق االنتقال حنو
جمتمع املواطنة.
ويف هذا السياق ،يالحظ حلد الساعة حمدودية عمل منظماتنا احلقوقية ،ذات املطلب احلقوقي العام ،وكذلك
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ذات املطلب احلقوقي اخلاص ،يف إجياد توليفة على املستويات التالية:
 توليفة بني احلقوقي و السياسي (ملف االختفاء القسري أكرب جتسيد لذلك ) توليفة بني الثقايف والسياسي (الوضع الدستوري للغة األمازيغية مثال) توليفة بني االحتجاجي واملؤسسايت (العمل من داخل املؤسسات الوطنية احملدثة أم االحتجاج من خارجاملؤسسات ،مثال اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية)...
 توليفة بني الوطين وفوق الوطين (مثال مسألة الشعوب األصلية) توليفة بني الكوين واخلصوصي (مثال مسألة املساواة يف احلقوق املدنية ،وحرية االعتقاد)...ج  -على مستوى المجتمع
ننظر للمجتمع كأنساق سياسية ف رعية تنتج ثقافة خورنية و ثقافة التبعية ،و هنا يتعني االشتغال لتأهيل هذه
األنساق السياسية الفرعية( األسرة ،املدرسة،اإلعالم ،اإلدارة )...لتنتج ثقافة املواطنة من حيث هي ثالوث يتفاعل يف
إطاره عنصر االنتماء للجماعة السياسية الوطنية ،وعنصر املشاركة الفاعلة واإلجيابية داخل هذه اجلماعة السياسية
الوطنية ،وعنصر التمكني من احلقوق و اقتسام الواجبات يف إطار توزيع عادل للثروة و السلطة و القيم بني جمموع أفراد
اجلماعة السياسية الوطنية.
الرجوع اىل العديد من التقارير الرمسية الصادرة عن مؤسسات وطنية ،1ميكننا اجلزم بأن اجملتمع املغريب غري مؤهل
لنجاح التحول من جمتمع الرعوية إىل جمتمع املواطنة وذلك بفعل " ثقل خملفات السياسات املؤسساتية " للدولة الوطنية.
وهكذا ،جند إقرارا من لدن اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف العديد من تقاريره مبحدودية تنمية الفرد وتعزيز
قدراته ،والذي تبقى أبرز أسبابه تعطل املنظومة التعليمية وعدم قدرهتا على توفري التعليم اجليد واملناسب لشرائح واسعة
من اجملتمع املغريب؛ والشاهد على ذلك ارتفاع نسبة األمية ،خصوصا يف صفوف النساء ،وارتفاع نسب اهلدر املدرسي
خصوصا يف العامل القروي ،وحمدودية الرقي االجتماعي واتساع الفوارق االجتماعية وانعدام تكافؤ الفرص.

1

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،النموذج التنموي اجلديد للمغرب.7067، اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،الثروة االمجالية للمغرب مابني 6777و 7068الرأمسال غري املادي :عامل خللق الثروة الوطنية وتوزيعهااملنصف ،دجنرب .7061
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،من أجل ميثاق اجتماعي جديد ،اإلحالة الذاتية  ،6/7066نونرب .7066 اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،احلماية االجتماعية يف املغرب :رصد واقع احلال وتقدمي توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمان واملساعدةاالجتماعية ،اإلحالة الذاتية .7063 ،83/7063
- Institut royal des études stratégiques, l’ordre sociopolitique et la confiance dans les
institutions des Maroc. Programme d’étude-Lien social au Maroc : quel rôle pour l’Etat et
l’ensemble des acteurs sociaux ? Janvier 2010.
- Haut-Commissariat au Plan, Etudes sur quelques aspects du capital humain au Maroc,
Décembre 2015
 Conseil national des droits de l’homme, Pour un droit égal et équitable à l’éducation et à laformation, Série contribution au débat public, 2015
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وإذا كانت أزمة "كوفيد "67قد أبانت عن هشاشة نظام "الضمان االجتماعي"(  38%ال يتوفرون على أي
نظام من أنظمة التغطية الصحية  ،و 66.9%غري مشمولني بنظام التقاعد يف حدود سنة  ،)7063فإن مسار
"االنتقال الدميغرايف" يف املغرب يف اجتاه ارتفاع نسبة األشخاص املسنني املتكفل هبم من جمموع الساكنة سيؤدي إىل تزايد
الضغط على أنظمة الضمان االجتماعي (صناديق التقاعد والتغطية الصحية  ،مما ينذر لتفجر أزمة حقيقية تؤدي إىل
اهنيار ما تبقى من روابط التضامن االجتماعي.
هكذا ،ومن منطلق ما تقدم ،ميكن التأكيد على أن إجناح االنتقال الدميقراطي ،وحتديدا يف مستواه القاعدي
حنو جمتمع املواطنة ،يتطلب إنفاذ فعلي للحق يف الثروة والسلطة والقيم.
المراجع بالعربية
 -8الكتب:
 امحد شوقي بنيوب ،األسس النظرية ملذهب جرب الضرر ،التجربة املغربية للعدالة االنتقالية ،ط ،6املغرب،
مطبعة البيضاوي.7003،
 -6المقاالت:
 الصبار(حممد) ،احلركة احلقوقية املغربية :شيء من الواقع وجزء من استشراف املستقبل ،التضامن ،ع،93
غشت .7000
 بنزكري(ادريس) ،حركة حقوق االنسان واحلماية ،أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية ،شتنرب  ،6771وارد
يف حقوق االنسان :املعايري وآليات احلماية ،منشورات التضامن ،ط6779، 6
 باسكون(بول) ،طبيعة اجملتمع املغريب املزجية،بيت احلكمة ،العدد ،8السنة األوىل،أكتوبر 6731
 -3تقارير ومذكرات:
 الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان ،مذكرة الوسيط خبصوص اإلصالحات الدستورية 67،أبريل
7066
 املنظمة املغربية حلقوق االنسان،مذكرة أولية للمنظمة املغربية حلقوق االنسان حول تعديل الدستور66 ،أبريل
7066
 املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واالنصاف ،مذكرة بشأن املراجعة الدستورية 66 ،أبريل 7066


اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،النموذج التنموي اجلديد للمغرب.7067،

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،من أجل ميثاق اجتماعي جديد ،اإلحالة الذاتية  ،6/7066نونرب
.7066
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،احلماية االجتماعية يف املغرب :رصد واقع احلال وتقدمي توصيات من
أجل تعزيز أنظمة الضمان واملساعدة االجتماعية ،اإلحالة الذاتية .7063 ،83/7063
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 الرأمسال غري7068و6777  الثروة االمجالية للمغرب مابني، اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
.7061  دجنرب، عامل خللق الثروة الوطنية وتوزيعها املنصف:املادي
.7066 أبريل66،مذكرة بشأن اإلصالح الدستوري، العصبة املغربية للدفاع عن حقوق االنسان
مذكرة مجعية عدالة خبصوص تعزيز وضعية القضاء يف، مجعية عدالة من أجل احلق يف حماكمة عادلة
7066  أبريل67،الدستور
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تدبير الموارد البشرية الجهوية في موريتانيا
عبد الرمحن أمحد وديه,طالب باحث ،مركز دراسات الدكتوراه،كلية احلقوق،
جامعة حممد اخلامس -آكدال الرباط
Managing regional human resources in Mauritania
Abderrahmane Ahmed Weddih, Research Student,
Doctoral Studies Center,Mohammed V University - Agdal
Rabat
Weddih62@yahoo.com
الملخص:
يتناول هذا املقال موضوع إدارة املوارد البشرية اجلهوية يف موريتانيا ،من خالل استعراض واقع العنصر البشري يف اجملالس
اجلهوي ددة ،ب دددءا بنش ددأة الالمركزي ددة اإلداري ددة يف موريتاني ددا واإلط ددار الق ددانوين امل ددنظم للتجرب ددة اجلهوي ددة األوىل (جترب ددة اجمل ددالس
اإلقليميددة)  ،والدديت حتولددت مددع الوقددت إىل جمددرد وحدددات إداريددة تدددار مددن قبددل السددلطة اإلداريددة ممثلددة يف وايل الواليددة.ورغددم
الفراغ الذي حدث بعد إلغاء النظدام اجلهدوي يف بدايدة الثمانينيدات وحدىت تعدديل التعدديل الدسدتوري سدنة  7069الدذي
أحدث مستوى جديد مدن اجلماعدات الرتابيدة هدو اجلهدات ،فدإن جممدل هدذه التغيدريات مل حتددث أثدرا كبدريا علدى املسدتوى
القانوين واإلداري ميكن أن يساهم يف إدارة فعالة للموارد البشرية اجلهوية.
إن الددور الددذي ميكددن أن يلعبدده العنصددر البشدري جهويددا يظددل حمدددودا بسددبب معوقدات الوصدداية عليدده وعلددى وعلددى أجهددزة
اجملالس اجلهوية ،وقلة التكوين والتكوين املستمر ،وانعدام اسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية اجلهوية.
كل هذه اإلشكاليات تتطلب حلوال عاجلة لكي يتمكن املنتخب اجلهوي من لعب األدوار املنوطة هبا.
Abstract:
This article deals with the topic of managing regional human resources in
Mauritania, by reviewing the reality of the human element in the regional
councils, starting with the emergence of administrative decentralization in
Mauritania and the legal framework regulating the first regional
experience (the experience of regional councils), which with time turned
into mere administrative units managed by The administrative authority is
represented by the state governor.
Despite the vacuum that occurred after the abolition of the regional
system at the beginning of the eighties and until the amendment of the
constitutional amendment in 2017, which created a new level of territorial
groups, namely the regions, all of these changes did not have a significant
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impact on the legal and administrative level that could contribute to an
effective management of regional human resources.
The role that the human element can play regionally remains limited
because of the obstacles of guardianship over it and on the organs of the
regional councils, the lack of training and continuous training, and the
lack of a strategy for the development of regional human resources.
All of these problems require urgent solutions so that the regional team
can play the roles assigned to it
المقدمة:
إن تدبري املوارد البشرية العمومية هدو األسداس الفعلدي لتجسديد كدل اخلطدط واالسدرتاجتيات والسياسدات العموميدة للدولدة،
ومنطلقا جوهريا ألية تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية هتدف إىل إشدراك املدواطن يف عمليدة صدناعة القدرار ،حيدث أهندا
كانت يف املاضي تدخل يف إطار املوارد اليت تقوم الدولة بتخصيصها خلدمة معينة دون متييزها عن غريها من املوارد املالية
واآلليددات اللوجسددتية الدديت يددتم اسددتخدامها حسددب ماتقتضدديه ضددروريات العمددل اإلداري للدولددة .لتشددهد تبلددورا جديدددا( :
إدارة األشددخاص أو تس دديري األش ددخاص ) ،متي ددزت في دده عددن غريه ددا م ددن امل دوارد لكنه ددا مل تعددرف تط ددورا جدي دددا ب ددل ظل ددت
تستخدم كآلية للتنفيذ اخلطط واالسرتاجتيات اإلدارية للدول .
ونظد درا للحاجي ددات املتزاي دددة للق ددوى العامل ددة عموم ددا ولتنميته ددا خصوص ددا  ،فق ددد تط ددور املفه ددوم ليتج دداوز التس دديري ال ددذايت
لألشددخاص إىل تدددبري املددؤهالت واملهددارات الشخصددية والعلميددة واملهنيددة ،فدداملوظف والعامددل بالنسددبة لددإلدارة مبثابددة احملددرك
اجلددوهري للنجدداح اإلداري وعددامال حمفدزا للحصددول علددى امليددزة التنافسددية بشددكل دائددم ،يف ظددل مايشددهده العددامل مددن حتددول
اقتصادي وتطور علمي مما حيتم على اإلدارة البحث الدائم عن أجنع السبل لتدبري فعال وتوظيف أحسن للموارد البشرية
واعتماد وسائل املراقبة والتقييم للتحقيق أهداف اإلدارة.

1

لقددد تضددمنت االسدرتاتيجيات احلديثددة للتدددبري اإلداري جمموعددة مددن املرتكدزات اهلامددة :أوهلددا أن املدوارد البشدرية هددي أسدداس
اإلبداع واالبتكار ،ومنطلق خلق القيم اإلدارية مدن خدالل امدتالك اإلدارة للقددرات العقليدة واملعرفيدة الديت تعتدرب رأس املدال
احلقيقي ،وهذا ماجيعل من العنصر البشري املنطلق اجلوهري لكل تطوير و الغاية والوسيلة لكل تنمية وتطور تضع الدولة
يف طريددق التقدددم والنمددو يف خمتلددف تدددخالهتا اإلداريددة واالقتصددادية واالجتماعيددة 2،فالدددور الددذي تلعبدده املصددادر البش درية
بات أكثر مشوال واتساعا وتكامال .ذلك أن صدور الكثري من الربامج واخلطط احلكوميدة أدى إىل زيدادة األعبداء اإلداريدة
علددى مسددؤويل املدوارد البشدرية يف اإلدارة العموميددة نظدرا حملدوديددة الوسددائل الدديت متكددن مددن كفدداءة اخلدددمات وزيددادة إنتاجيددة
املنشددأة الددذي تعدداين مندده باملقارنددة مددع اإلدارات األخددرى.ونظدرا ألمهيددة التنميددة اإلداريددة الدديت يعتددرب التدددبري الندداجح للمدوارد
 -1حممد باهي" :تدبري املوارد البشرية باإلدارة العمومية ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء الطبعة األوىل ،7007 ،ص .60
 -2علي حممد ربابعه " :إدارة املوارد البشرية ختصص نظم املعلومات اإلدارية"  ،دار الصفا للنشر والتوزيع  ،عمان  ،الطبعة األوىل ،
 ، 7008ص . 70
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البشرية أهم مقتضياهتا ،وما لذلك من أثر مباشر على اخلطط اهلادفة إىل حتقيق اإلصالح اإلداري املطلوب ،فإن األمر
حيددتم القيددام بعمليددة انتقدداء قانونيددة تعتمددد املؤهددل العلمددي و الكفدداءة شددروطا أساسددية هلددذا االختيددار ،لكددن غيدداب سياسددة
إصدالحية حقيقدة للتددبري اإلداري احلددديث ومدا يتضدمنه مدن مقاربددات جديددة لتطدوير األداء يف اإلداري العمدومي ،جعددل
اإلدارة العموميددة تشددهد الكثددري مددن االختاللددت التنظيميددة واهليكليددة ،رغددم اخددتالف طبيعددة األهددداف املرسددومة مددن طرفهددا
والعمل الذي تقوم به واالمتيازات اليت تتمتع هبا ،والوضعية اإلدارية واملهنية ملوظفيها عن القطاع اخلاص ،وهذا ما نظمه
القددانون رقددم  07 – 78الصددادر بتدداريخ  63يندداير  6778املتعلددق بدداملوظفني والددوكالء العقدددويني للدولددة يف اإلدارات
العمومية للدولة واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واجلماعات الرتابية بصنفيها اجلهوي على مستوى اجلهات.
لقد جاء هذا القانون ملعاجلة اإلشكاليات اليت ظلت تعاين منها املوارد البشرية باإلدارتني العمومية والرتابية ،وسد بعض
الثغرات القانونية يف القانون السابق ،ذلك أن العنصر البشريظل مهمال متاما يف اإلصالحات واخلطط اإلدارية ،وشكل
ذل ك إحدى املعوقات الكبرية اليت أدت إىل احلد من فاعلية بعض اجملهودات اليت قيم هبايف سبيل إرساء التجربة اجلهوية
الدديت بدددأت جتربتهددا األوىل يف هنايددة السددتينيات مددن القددرن املاضددي مبددا مسددي آنددذاك باجملددالس اإلقليميددة ،فأصددبح لكددل واليددة
جملسا إقليميا يتمتع مبجموعة من االختصاصات اليت اإلقليمية .ومن املعروف أن اإلطار القانوين الذي خيضع له العنصر
البشري باجلماعات الرتابية هو عبارة عن نصوص تشريعية مت اعتمادها قبل قيام هذه التجربدة ،وهدو مدا يسدتدعي بشدكل
مستعجل إصالحا كبريا هلذا اإلطار التشريعي أو إصدار إطدار قدانوين جديدد1.وإزاء هدذه االنتقدادات واإلشدكاالت ،فدإن
التسدداؤل الرئيسددي الدديت يتعددني طرحدده ،يدددور حددول الدددور الددذي ميكددن أن تلعبدده املدوارد البشدرية  ،يف ظددل اإلشددكاالت الدديت
تعاين منها اجلماعات الرتابية.وهذا ما يستدعي التساؤل عن أهم التطورات اليت عرفتها اإلدارة اجلهوية ؟ وإىل أي مدى
تشكل املوارد البشرية رهانا جوهريا لتحقيق التنمية باجلهات؟
هددذا مددا سددنحاول اإلجابددة عليدده مددن خددالل التطددرق لواقددع اجملددالس اجلهويددة (الفقددرة األوىل) ،وللدددور الدذي ميكددن أن تلعبدده
املوارد البشرية اجلهوية(الفقرة الثانية)
الفقرة األولى :واقع المجالس الجهوية في موريتانيا
إن احلديث عن تنظيم اجملدالس اجلهويدة يف موريتانيدا يتطلدب منهدا اسدتعراض تطورهدا التدارخيي ،حيدث أن املراحدل التارخييدة
اليت مرت هبا البالد قبدل االسدتقالل بعدده كدان هلدا صدداها علدى الصدعيدين اإلداري واالقتصدادي ،باإلضدافة إىل أن لكدل
جتربة إدارية انعكاسها املباشر على التجربة اليت تليها وحىت اليوم.
أوال :الالمركزية اإلدارية في موريتانيا
بعد احلصول على االستقالل بتاريخ  73نوفمرب  ،6710مت اإلبقاء على التشريعات والنظم القانونية اليت كاندت سدارية
املفعول قي عهد االستعمار ،جتنبا لوقوع فراغ قانوين يف البلد ،ما مل يتم تغيريها ،وقد أدى ذلك إىل حمورة النظام اإلداري
 -1د.حممد الكبري البشري":نظام اإلدارة احمللية يف موريتانيا -البلديات واجلهات" ،مطبعة املنار  -نواكشوط ،الطبعة األوىل  ،7067ص
. 639
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املددوروث عددن االسددتعمار عدددة حتددويرات شددكلية مل تعطددي إضددافة كبددرية يف املضددمون ،ونظ درا للف دراغ اإلداري الكبددري الددذي
صاحب سنوات االستقالل األوىل واحلاجة املاسة إىل نظام المركزي يقرب اخلدمات مدن السداكنة احملليدة ويتديح للسدكان
فرصة املشداركة السياسدية يف صدنع ا لقدرار احمللدي ،وهدذا مدا أدى باملشدرع املوريتداين معاجلدة منده هلدذه اإلشدكاليات إلىإصددار
القددانون رقددم  13 – 737الصددادر بتدداريخ  80يوليددو  6713الددذي مت مبوجبدده اعتمدداد تنظدديم جديددد يتضددمن إحددداث
وحدات ترابية جديدة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املاليتمثلت يف اجملالس اإلقليمية.
لكن هذا القانون مل يعمر هذا القانون طويال ،ليصدر القانون رقم  96 – 633سنة  ،6796ويعيد تسميتها باللجان
اجلهوية بدل اجملالس ،وإصدارالقانون رقم  93 – 096الصادر بتاريخ  07ابريل  ،6793الذي حيدد ظروف اكتتداب
وتوظيف الوكالء العقدويني للدولة واجملموعات احمللية وبعض املؤسسات العمومية ،واملرسومان املطبقات ملقتضياته ومها:
املرسوم رقم 98 – 081 :الصادر بتاريخ 76:اكتوبر 6798املنظم ملسدتحقات ورواتدب وشدروط ترقيدة هدؤالء الدوكالء،
واملرسددوم رقددم  98 -088الصددادر بتدداريخ 76 :فربايددر  6798املتعلددق بدداألعوان املسدداعدين للدولددة واجلماعددات احملليددة
وبعض املؤسسات العمومية .وحىت صدور القانون رقم  78 – 07املنظم لوضعية املوظفني والوكالء العقدويني للدولة.
يتبني مما سبق أن النصوص القانونية املنظمة للمجالس اجلهوية ولوضعية مواردها البشرية يف موريتانيا كما رأينا آنفا ،هي
عبددارة عددن نصددوص قدميددة جدددا صددرت قبددل جتربددة اجملددالس اإلقليميددة ،الدديت حوهلددا األمددر القددانوين رقددم  97 – 071سددنة
 6797وحيوهلددا إىل جمددرد جمددالس استشددارية .لتددتم العددودة إىل النظددام اجلهددوي مبوجددب التعددديل الدسددتوري لسددنة 7069
الددذي أضدداف مسددتوى جديددد مددن اجلماعددات هددو اجلهددات ،الدديت نظمهاالقددانون النظددامي رقددم  060 - 7063املتعلددق
باجلهة الصادر بتاريخ  67فرباير .7063
ثانيا:إشكاالت النص القانوني
إن إحجام السلطات املتكرر عن إصدار إطار قانوين جديد يتماشى مع الواقدع املعداش اليدوم ،أو إدخدال أيدة إصدالحات
على اإلطار القدمي ولد شعورا بالتقصري ،حيث أن الدولة املوريتانية غضت الطرف بصفة منتظمدة عدن اخلدرق املتكدرر إذا
مل تقل التعطيل الكامل لبنود هذا اإلطار القانوين ،مما مسح بإنشاء مساطر إجرائية تسدحب اختصاصدات قانونيدة نصدت
عليها قوانني ومراسيم من اجلهات املسندة هلا ،وختويل مباشرهتا جلهات أخرى ،مما خلق وضدعا أصدبحت فيده املشدروعية
مغيبة وجتاوز القانون هو الشرعية بذاهتا.
واليوم ومع اعتماد جتربة اجملالس اجلهوية ،فإن هذا اإلطار التشريعي سيصبح عائقدا حقيقيدا يف وجده النظدام الالمركدزي يف
بالدنا ،فباإلضافة إىل النواقص العديدة يف هذا الدنص القدانوين ،والتطدور اهلدام هلدذه التجربدة ،مقارندة مدع وضدعها يف بدايدة
إنشددائها 1مبوجددب القددانون رقددم  13 – 737الصددادر بتدداريخ  80يوليددو  ،6713الددذي جدداء بتقطيددع ت درايب جديددد مت
مبوجبدده إحددداث وحدددات ترابيددة جديدددة تتمتددع بالشخصددية االعتباريددة واالسددتقالل املددايل تسددمى اجملددالس اإلقليميددة ،وكددان
اهلددف مدن ذلدك تقريددب اخلددمات مدن املدواطنني ،وختفيددف العدبء عدن السدلطة املركزيددة،وحتقيق التدوازن بدني مجيدع مندداطق
 -1د.حممد الكبري البشري":نظام اإلدارة احمللية يف موريتانيا -البلديات واجلهات" ..مرجع سابق .ص  639و .633
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البلددد .لكددن هددذا التقسدديم مل يسددتطع حتقيددق الغددرض ،حيددث أن تطددور الدولددة وأجهزهتددا اإلداريددة العموميددة والرتابيددة أصددبح
يستدعي إعادة النظر بشكل مستمر يف النصوص التنظيمية.
إن ازدواجيددة دور الواليددة جعلددت القددانون رقددم  ،13 – 737يددنص علددى متتددع الواليددة بكيددانني قددانونيني مددزدوجني ،فهددي
دائرة إدارية إقليمية متثل اجلهداز التنفيدذي بالواليدة ،ويف نفدس الوقدت مجاعدة ترابيدة تتمتدع بالشخصدية املعنويدة واالسدتقالل
املايل ،لكن هذا الوضدع مل يددم لتتحدول مدع الوقدت إىل جهداز استشداري فقدط ،مبوجدب القدانون رقدم  96 – 633سدنة
 6796الذي أعاد تسميتها باللجان اجلهوية بدل اجملالس ،ليصدر األمر القانوين رقم  30 – 633الصادر بتاريخ8 :
يوليو  6730وحيوهلا إىل جمرد جهاز تابع لسلطات الدوائر اإلدارية يف الواليات وجمسدا لسلطتها.

1

إن القاسم املشرتك بني هذه النصوص التشريعية هو أهنا قدمية جدا ومل تعد تواكدب الواقدع ،ففدي الوقدت الدذي تتضداعف
فيه أعداد املوظفني و األعوان يف اجلماعات الرتابية على املستوى البلدي ،وتضاعفها بعد إنشاء اجملدالس اجلهويدة 2،وفدق
التعديالت الدستورية اليت متت  7069وسيتضاعف يف املستقبل أيضا ،يف الوقت الذي يعتمد فيه إطار جديد ملدوظفي
الدولة ووكالئها العقدويني.
ومن الواضح أن تطوير املنظومة التشريعية املتعلقة باملوارد البشرية الرتابية يزداد إحلاحا يوما بعد يوم ،نظرا للتوسع الكبري
واملتسارع الذي تعرفه عمالة هذا القطاع ،ويف ظل اإلصالح الدستوري األخري الذي عزز دور املشرع فيما يتعلق بتحديد
اختصاصات اجلماعات الرتابية ،بعد التنصيص الصريح يف النص الدستوري ،علدى مبددإ اإلدارة احلدرة هلدذه اجلماعدات يف
الفص ددل املخص ددص للجماع ددات الرتابي ددة  3،باإلض ددافة إىل التنص دديص عل ددى أن تقن ددني مقتض دديات ه ددذه اإلدارة احل ددرة م ددن
اختصاصات الربملان.

4

الفقرة الثانية :دور الموارد البشرية بالمجالس الجهوية
تنقسم اجملموعات اإلقليمية " اجلماعات الرتابية" إىل نوعني :اجلهات ،والبلديات احلضرية والقروية ،وتتمتع هذه اجملالس
يف إطار قيامها باالختصاصات احملددة هلا قانونا ،مبوظفني عموميني خيضعون لسلطتها هم :املنتخبون اجلهويون والعمال
املكتتبددون بشددكل مباشددر مددن طددرف اجلهددات أو املوضددوعني حتددت تصددرفها .وخيضددع هددؤالء لوصدداية إداريددة علددى األعمددال
واألشخاص من طرف السلطة اإلدارية اجلهوية ممثلة يف وايل اجلهة ،لكننا سنكتفي هنا بالوصاية على األشخاص.
أوال:المنتخبون
هذه الفئة هلا طابع سياسي حمض يتمثل يف الوصول إىل اجلهة عن طريق االنتخاب ،ومنهم يتكون اجمللس الذي يتحددد
عددد أعضدائه حسددب سداكنة اجلهددة ،واملعيدار األوحددد يف مدؤهالت أعضدداء هدذه اجملددالس ،هدي اكتسدداب السدند االنتخددايب
 -1عبد الرمحن أمحد وديه":دور الالمركزية يف تفعيل التنمية احمللية" – دراسة مقارنة بني املغرب وموريتانيا" ،حبث لنيل دبلوم املاسرت يف
القانون العام ،يف كلية احلقوق جبامعة عبد املالك السعدي – طنجة ،السنة اجلامعية .7067 – 7066ص  603و . 607
 -2املادة 73 :من دستور  70يوليو  6776املعدل  7067و.. 7069
 -3نفس املادة السابقة الذكر..
 -4املادة 89 :من دستور  70يوليو . 6776
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وفق أهلية الرتشيح ،اليت تشرتط أن يكون أهال لالنتخاب كل مواطن موريتاين يبلغ من العمدر  78سدنة ،متمتعدا حبقوقده
املدنيددة والسياسددية ،علددى أن يقدددم املرتشددح ترشددحه يف دائددرة انتخابيددة واحدددة وعلددى الئحددة واحدددة ،كمددا نددص علددى ذلددك
القانون النظامي رقم  060/7063املتعلق باجلهة الصادر بتاريخ  67فرباير .7063
وينقسددم املنتخبددون إىل نددوعني :رؤسدداء اجملددالس ون دواهبم املكددونني اجلهدداز التنفيددذي ،واألعضدداء بصددفتهم املكددون للجهدداز
التداويل 1،ويتم انتخاب اجلميع ملأمورية مدهتا  8سنوات.
ثانيا:الموظفون
أما املوظفون هبذه اجملالس فهم على النحو التايل:
 -8األمين العام
تضم كل جمموعة إقليمية (جملس جهوي) يف هيكلتها وسري عملها أمينا عاما ،وهو من الناحية القانونية موظفدا عموميدا
موفدا من إدارات الدولة وحتديد إداريي وزارة الداخلية بصفتها جهة الوصاية  ،لدذلك يدتم تعيدني األمدني العدام مدن طدرف
وزير الداخلية والالمركزية أو من ميثله .فقانون اجلهة فقد نص على أن األمني العام للمجلس اجلهوي يسداعد الدرئيس يف
إدارة وتنسيق مهام اجمللس 2،ويتم تعيينه من طرف سلطة الوصاية املمثلة يف وزير الداخلية والالمركزية.
 -6اإلداريون
أما قانون اجلهة فلم يفصل يف نوعية املوظفني واختصاصاهتم ،وإمنا أشار إىل أن رئيس اجمللس هو السلطة الرئاسية العليا
للموظفني اجلهويني 3،وكل ذلك دون احلاجة إىل موافقة السلطة اإلقليمية صاحبة الوصاية ،أما عمال اجلهة فيتألفون من
فئتني مها:
 املوظفون املكتتبون من طرف اجلهة
مل يددنص القددانون النظددامي رقددم  7063 -060قواعددد مفصددلة حتكددم عمددال اجلهددة ،واكتفددى يف هددذا اخلصددوص بإشددارة
عددابرة ،نصددت علددى أن اجلهددة تتمتددع يف سددبيل االضددطالع مبهامهددا بعمددال وجمددال خدداص هبددا 4،وهددذا مددا جعددل عماهلددا
خيض ددعون ملقتض دديات الق ددانون رق ددم  096 -093الص ددادر بت دداريخ  07ابري ددل  ، 6793ال ددذي حي دددد ظ ددروف اكتت دداب
وتوظيف الوكالء العقدويني للدولة واجملدالس اجلهويدة وبعدض املؤسسدات العموميدة والنصدوص املطبقدة لده ،وخاصدة املرسدوم
رقم  98 – 081املتعلق برواتب وشروط ترقية هؤالء الوكالء ،الصدادر بتداريخ  76فربايدر  ،6798واملرسدوم رقدم 098
–  98الص ددادر ب ددنفس الت دداريخ ،واملتعل ددق ب دداألعوان املس دداعدين للدول ددة واجمل ددالس اجلهوي ددة وبع ددض املؤسس ددات العمومي ددة،

 -1املادة 07 :من القانون رقم  7063-060الصادر بتاريخ  67فرباير  7063املتعلق باجلهة.
 -2املادة 89 :من القانون رقم  7063 - 060املتعلق باجلهة.
 -3املادة 38 :من القانون النظامي رقم . 7063 – 060
 -4املادة 07 :من نفس القانون.
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باإلضافة إىل بعض املقررات والتعميمات األخرى املتعلقة باألمناء العامني وغريهم من املوظفني املوضوعني حتت تصرف
اجلهات.
 املوظفون املوضوعون حتت تصرف اجملالس اجلهوية من طرف الدولة
تتمتددع اجلهددات يف إطددار ممارسددتها ملهامهددا مبددوظفني موضددوعني حتددت تصددرفها مددن قبددل الدولددة ومصدداحلها القطاعيددة علددى
املستويني اجلهوي واحمللي ،وهدذه الفئدة ندص عليهدا املرسدوم املتعلدق بنقدل الصدالحيات ،والدذي أحدال إىل مرسدوم سيصددر
عددن جملددس الددوزراء ،سدديحدد آليددات وضددعها حتددت تصددرف اجلهددة وآليددات تسدديريها ،ومددن املنتظددر أن يسددبق صدددور هددذا
املرسوم إعداد مقرر أو مقررات حتدد حاجيات اجلهة من املوظفني األكفاء ،وفقدا ملدا نصدت عليده املدادة  78مدن املرسدوم
سالف الذكر.
ويدخل كذلك يف هذه الفئة من العمال األمناء العامون للجهدات ،الدذين تعيدنهم وزارة الداخليدة وتضدعهم حتدت تصدرف
اجلهات ،بصفتهم إداريني ،وإداريني مساعدين من خرجيي املدرسة الوطنية لإلدارة.

1

ثالثا :الوصاية اإلدارية األشخاص
إن الوصدداية يف مضددموهنا حتيددل إىل كددل أشددكال الرقابددة الدديت تباشددرها السددلطة اإلداريددة اجلهددات الوصددية علددى األشددخاص
املعنوية الالمركزية ،واليت تعين يف بعض حتديداته" :جمموع سلطات الرقابة اليت مينحها القانون لسلطة أعلى ،تباشرها على
هيئات اجلماعات احمللية وعلى أعماهلا وذلك من أجل محاية الصاحل العام".
وقدددر اعتددرب جددورج فيدددل أن الوصدداية تعددين" :الرقابددة الدديت ميارسددها وكددالء الدولددة علددى أعمددال أجهددزة أشددخاص عموميددة
أخرى ،من قبيل اجملالس اجلهوية واملؤسسات العمومية ،وذلك بالدرجة األوىل هبدف فرض احرتام املشروعية".

2

وتصددنف هددذه الوصدداية علددى أهندا نددوعني :وصدداية علددى األعمددال ،ووصدداية علددى األشددخاص املعنويددة االعتباريددة ،حيددث أن
تطبيددق ق درارات جمددالس اجلماعددات الرتابيددة ،تبقددى مرهونددة مبوافقددة سددلطة الوصدداية ،الدديت هلددا رفددض هددذه الق درارات يف ظددرف
شهرين ،ابتداء من تسلمها املقرر الذي يصبح نافذا ما مل ترد سلطة الوصداية طيلدة األجدل احملددد ،ومتدارس هدذه الوصداية
من قبل السلطة اإلقليمية واملركزية.
فيمارس الوايل على اجمللس اجلهدوي نوعدا مدن الرقابدة بواسدطة مشداركته يف أعمدال اجمللدس ،والديت غالبدا مدا يسدتخدم نفدوذه
لتوجيهه ،كونه رئيس املصاحل اجلهوية يف الوالية ،واملسؤول عن مراقبة تسريها ،ويدرس كل ما يتعلدق هبدا قبدل عرضده علدى
اجمللس ،وترفع إليه القرارات واالقرتاحات بعد مداوالت اجمللس ،ويعطي رأيه فيها قبل رفعها إىل السلطة املركزية.

3

 -1د.حممد ولد الكبري البشري :مرجع سابق .ص  639و 778و.771

 -2د.حممد ولد الكبري البشري :نفس املرجع ص .698
 -3املادة  88:من املدونة البلدية.
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ومتدارس اإلدارة املركزيددة لدوزارة الداخليددة مهامهددا الوصدائية علددى هدذه اجملددالس 1،باسددتثناء مدا يتعلددق بدالنواحي املاليددة املسددندة
لوزير املالية 2،والوصاية التأديبية على أشخاص وهيئات اجلماعات الرتابية اليت أسند القانون جانبا منه جمللس الوزراء.
وتتسع هذه الوصاية لتشمل:
 املصادقة على أعمال اجمللس -إلغاء بعض األعمال اليت ترى سلطة الوصاية عدم مناسبتها.

3

ونشري إىل أن عدم دسرتة الوصاية وغياب أية نص دستوري واضح وصريح عنها يعترب دعامة جوهرية ملبدأ اإلدارة احلرة،
عكس ما عليه احلال يف بعض الدول األخرى مثال فرنسا ،إال أن بعض النصوص الدستورية ،قد يستشدف منهدا بشدكل
غري مباشر مربرات إلقامة مثل هذه الوصاية ،كما هو واضدح مدن نصدوص املدواد  73و  38مدن الدسدتور 4.يضداف إىل
هددذا أن تعدددد مسددتويات الوصدداية وتنوعهددا علددى املسددتوى اإلداري واملددايل واخلدددمي أثقددل كاهددل اجملددالس اجلهويددة وجعلهددا
عدداجزة عددن القيددام بدددورها املنددوط هبددا ،والشددك أن هددذه الوضددعية انعكسددت سددلبا علددى العنصددر البشددري هلددذه اجلهددات،
وجعلتها مغيبة وعاجزة ومكبلة باإلشكاالت اإلدارية والثغرات القانونية .
رابعا:التكوين
مل ي ددنص املش ددرع املوريت دداين عل ددى ح ددد أدىن م ددن التك ددوين جي ددب ت ددوفره يف املتق دددم لتقل ددد املأموري ددات االنتخابي ددة للمج ددالس
اجلهويددة ،علددى عكددس مددا أقددره نظددريه املغددريب هبددذا اخلصددوص الددذي اشددرتط حصددول املتقدددم لرئاسددة اجمللددس اجلمدداعي علددى
مسددتوى تعليمددي يعددادل املسددتوى االبتدددائي علددى األقددل ،ونعتقددد أن غيدداب أي تنصدديص خبصددوص فددرض مسددتوى مددن
التكوين ستكون له انعكاسات سلبية على اضطالع املنتخب بالوظائف املسندة له ،وخاصة فيما يتعلق بوظائف العمد
ورؤساء اجملالس اجلهوية ونواهبم الذين يضطلعون باختصاصات إدارية وتسيريية.
ويف ظددل وضددع منظددور تتزايددد فيدده اختصاصددات ومسددؤوليات هددذه اجلماعددات ،وتطددور ملحددوظ فيمددا يتعلددق بدداملوارد املاليددة
والبشد درية ،ف ددإن م ددن ش ددأن ذل ددك أن يق ددود إىل وض ددعية جي ددد فيه ددا املنتخب ددون اجلهوي ددون أنفس ددهم م ددرغمني عل ددى ت ددرك ك ددل
اختصاصاهتم بيد األطر اجلهوية مما جيعلهم عرضة للتحكم يف قراراهتم.
وينطب ددق الش دديء نفس دده عل ددى التك ددوين األوىل واملس ددتمر ،والتكوين ددات اخلاص ددة املوجه ددة للمنتخ ددب بع ددد تقل ددده للمأموري ددة
االنتخابية ،حيث مل يقر املشرع وال السلطة التنظيمية أي إجراء هبذا اخلصوص.

 -1املادة 76 :من نفس املدونة.
 -2املواد 87 :و 98و 91من نفس املدونة أيضا.
 -3عبددد الددرمحن أمحددد وديدده " :دور الالمركزيددة يف تفعيددل التنميددة احملليددة  :دراسددة مقارنددة بددني املغددرب وموريتانيددا" ،رسددالة لنيددل دبلددوم املاسددرت يف
القانون العام ختصص تدبري الشأن العام احمللي  ،بكلية احلقوق – جامعة عبد املالك السعدي  -طنجدة السدنة اجلامعيدة 7067 – 7066
 .،ص . 77 – 76 – 70
 -4د.حممد ولد الكبري البشري :مرجع سابق  698 .و691
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ومددن املالحددظ أيضددا غيدداب مؤسسددات مهنيددة تتددوىل االضددطالع مبهمددة التكددوين بشددقيه األول واملسددتمر للكددادر البشددري
للمجددالس اجلهويددة ،وهددذا مددا يؤكددد احلاجددة املاسددة إىل وضددح اسدرتاتيجية وطنيددة للتأهيددل وتكددوين العنصددر البشددري وتطددوير
أداء املنتخب اجلهوي.
خالصة:
لقد تبني لنا من خالل هدذا العدرض ،أن التددبري العمدومي الدرتايب يف موريتانيدا ،الزال يعداين مدن إشدكاليات جوهريدة حتدول
دون قيام اجلماعات الرتابية عموما واجملالس اجلهوية خصوصا باألدوار املنوطة هبا يف حتقيق حكامة ترابية حقيقية ،ويرجع
ذلك إىل سببني أساسيني:
السبب األول :أن الالمركزية اإلدارية الزالت حديثة التجربة على مستوى املمارسة ومل تدراكمحىت اآلن أيدة خدربات مهنيدة
وإدارية معتربة ميكن أن تساهم يف بلورة رؤية جديدة لالمركزية اإلدارية .فبالنسبة للنظام اجلهوي سواء تعلق األمر بتجربته
األوىل (نظام اجملالس اإلقليمية  )6713أو يف جتربته احلالية اليت جاء هبا التعديل الدستوري .7069
ويشرتك النموذجني يف ضعف االختصاصات وثقل الرقابة اإلدارية واملالية ،وتنوع مستوياهتا وقل التكوين والتأهيل.
الســبب الثــاني:أن امل دوارد البش درية اجلهويددة املتمثلددة يف املنتخبددني واملددوظفني املعينددني مددن طددرف الدولددة (األمندداء العددامني)
واملكتتبني حمليا يعانون من نفدس املشداكل املدذكورة أعداله.رغدم أهندم الفاعدل الرئيسدي واملكدون اجلدوهري ألجهدزة اجلهدات.
يضاف إىل ذلك غياب معايري علمية يف اختيار املنتخب عموما ،ورؤساء اجملالس خصوصدا ،بصدفتهم اآلمدرين بالصدرف
واملكددونني للجهدداز التنفيددذي ،يضدداف إىل هددذا تنددوع مسددتويات الوصدداية علددى املنتخددب اجلهددوي سدواء علددى األعضدداء ،أو
علددى رئدديس وندواب رئدديس اجمللددس .كمددا أن الددنقص الكبددري يف التكددوين األوىل واملسددتمر للمدوارد البشدرية ،جعددل املنتخددب
واملوظف الرتايب عاجزا عن الرفع من مستوى هذه اجلماعات ،وهذا ما انعكس سلبا علدى أدائهدا وعلدى الالمركزيدة بصدفة
عامة.
وبالتايل فإن هذه اإلشكاليات ميكن أن تعاجل من خالل تنفيذ املقرتحات التالية:
 -6سن قانون خاص بالوظيفة العمومية الرتابية.
 -7وضع معايري تنص على توفر مستوى تعليمي ال يقل عن الباكالوريا بالنسبة لألعضاء والرؤساء.
 -8حتديد وضبط مستويات الرقابة اإلدارية ومراجعتها.
 -3وضع اسرتاتيجية للتكوين والتأهيل األويل واملستمر ،واحلرص على التأطري البشدري الفعدال للجماعدات الرتابيدة فيمدا
يتعلقباملوظفني واملنتخبني اجلهويني.
 -8إص د د د د د د د ددالح منظوم د د د د د د د ددة األج د د د د د د د ددور والزي د د د د د د د ددادة فيه د د د د د د د ددا م د د د د د د د ددع األخ د د د د د د د ددذ يف احلس د د د د د د د ددبان اإلكراه د د د د د د د ددات املالي د د د د د د د ددة
املوضوعية ومستوى تكلفة املعيشة.
 -1تش د د د د د د د د د ددجيع الش د د د د د د د د د د دراكة يف مي د د د د د د د د د دددان التك د د د د د د د د د ددوين املس د د د د د د د د د ددتمرمع مؤسس د د د د د د د د د ددات ومعاه د د د د د د د د د ددد متخصص د د د د د د د د د ددة يف
التدبري اإلداري :كاملدرسة الوطنية لإلدارة ،املعاهد املهنية ،اجلامعات.
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 -9وضعاملوظفاملناسبفياملكاناملناسب.
 -3تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.
 -7ضمان توزيع أمثل للموظفني بني املصاحل املركزية واإلدارة اجلهوية.
 -60تسهيل احلركية داخل اإلدارة العمومية واإلدارة اجلهوية.
 -66تبادل اخلربات والكفاءات بني اإلدارات املختلفة للرفع من جودة املوظف داخل اإلدارة الرتابية.
المراجع:
 -8حمم ددد ب دداهي" :ت دددبري املد دوارد البشد درية ب دداإلدارة العمومي ددة ،مطبع ددة النج دداح اجلدي دددة ،ال دددار البيض دداء الطبع ددة األوىل،
،7007
 -6علي حممد ربابعه " :إدارة املدوارد البشدرية ختصدص نظدم املعلومدات اإلداريدة"  ،دار الصدفا للنشدر والتوزيدع  ،عمدان ،
الطبعة األوىل  ، 7008 ،ص .70
 -8د .حممد الكبري البشري":نظدام اإلدارة احملليدة يف موريتانيدا -البلدديات واجلهدات" ،مطبعدة املندار  -نواكشدوط ،الطبعدة
األوىل ،7067
 -3د .عبدد احلدق عقلدة :دراسدات يف علدم التددبري العمدومي اجلدزء الثداين  ،مددخل للتددبري العمدومي ،الطبعددة األوىل دار
القلم للطباعة والنشر الرباط.7009 – 7001 ،
 -8املصددطفى بلقزبددور ":توزيددع االختصاصددات ب ددني الدولددة واجله ددات ،أي منددوذج ممكددن يف أف ددق مغددرب اجله ددات؟"،
"السلسلة املغربية لبحوث اإلدارة واالقتصاد واملال ،مطبعة طوب بريس ،الرباط ،الطبعة األوىل .2011 ،
 -1د .حليمة اهلادف " :التدبري العمدومي احمللدي وإشدكالية التحدديث" ،أطروحدة لنيدل الددكتوراه يف القدانون العدام ،كليدة
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد اخلامس  -الرباط ،السنة .7066 – 2012
 -9حمم ددد ك ددادة":ت دددبري املد دوارد البشد درية ب دداإلدارة العمومي ددة" ،حب ددث لني ددل دبل ددوم املاس ددرت يف كلي ددة احلق ددوق جبامع ددة حمم ددد
اخلامس -الرباط -آكدال ،السنة اجلامعية  7006 – 7000ص . 6
 -3عبد الرمحن أمحد وديه" :دور الالمركزية يف تفعيل التنمية احمللية" – دراسة مقارنة بني املغرب وموريتانيا" ،حبث لنيل
دبلوم املاسرت يف القانون العام ،يف كلية احلقدوق جبامعدة عبدد املالدك السدعدي – طنجدة ،السدنة اجلامعيدة – 7066
.7067
 -7حممددد اهددريي":صددناعة الق درار العمددومي ال درتايب وفعاليددة السياسددات العموميددة الرتابيددة" ،حبددث لنيددل دبلددوم املاسددرت يف
القانون العام والعلوم السياسية ،بكلية احلقوق-سال ،جامعة حممد اخلامس – الرباط ،السنة اجلامعية .7069
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دور النظام االنتخابي في ولوج الشباب والمرأة للوظائف االنتخابية:
قراءة في التجربتين المغربيةوالتونسية
The role of the electoral system in the access of women and youth
to electoralfunctions : the Moroccan and Tunisianexperiences
إعداد :د.عادل الزكزوتي
أستاذ باحث بكلية احلقوق مكناسجامعة املوىل إمساعيل  -املغرب
adil.ezzagzouti@gmail.com
الملخص:
تتناوهلذهالدراسةموضوع متكني الشباب واملدرأة مدن الوصدول إىل الوظدائف االنتخابيدة مدن منطلدق مقاربدة النظدام
االنتخايب املغريب مبحيطه اإلقليمي من خالل مقارنته بالنظام االنتخايب التونسي الذي يعترب رائدا على املستوى القداري،
مما مي ّكن من قياس مدى جناعة اإلصالحات املعتمدة.حيثسنركزعلىتوضيحاآلليات القانونية املوضوعة لتطوير متثيلية النوع
باجمللس املنتخبة،معتوضيحاإلجراءات املواكبة هلذهالعمليةوموقع املرأة والشباب يف الربملان واجلماعات الرتابية.
الكلمات المفاتيح:
متكني– مقتضيات حتفيزية – حصيص–لوائح انتخابية– ولوج الوظيفة االنتخابية.
Abstract:
This study treats the issue of empowering youth and women to access
electoral functions based on the approach of the Moroccan electoral
system with its regional environment, by comparing it with the Tunisian
electoral system, which is considered a model at the continental, which
enables the measurement of the effectiveness of the adopted reforms. We
will focus on clarifying the legal mechanisms to develop gender
representation in the elected council, and the procedures accompanying
this process and the position of women and youth in parliament and the
township.
Key words:
Empowerment –stimulus dispositions- quota - access to the electoral
function.
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يعد االنتخاب دعامة أساسية لنظام احلكم الدميقراطي باعتباره وسيلة للمشاركة يف تدبري الشأن العام.ال شك
أن اجملتمع الدميقراطي هو الذي يساعد املدواطنني علدى املسدامهة يف صدياغة وتنفيدذ السياسديات والقدرارات املتعلقدة بشدؤون
جمددتمعهم عددن طريددق املشدداركة السياسددية واختيددار ممثلدديهم داخددل اجملددالس املنتخبددة ،باإلضددافة إىل حددق الوصددول إىل السددلطة
وهددو مددا حييددل ال حمالددة علددى مسددألة التمثيليددة .هددذه األخددرية عرفددت عدددة حتددوالت يف احليدداة االنتخابيددة بدداملغرب منددذ أول
انتخابددات مجاعيددة س دنة  ، 6710وتوالددت هددذه التحددوالت لتأخددذ منحنيددات خمتلفددة طيلةاالسددتحقاقات االنتخابيددة الدديت
عرفتهددا اململكددة .وقددد ش د ّكل دسددتور1متددوز /يوليددو 7066جتليددا هلددذه الددروح املتجددددة الدديت تسددعى إىل إرسدداء دعددائم دولددة
دميقراطيةتضددمن أوسددع متثيلي ددة لفئددات اجملتمددع يف اجمل ددالس املنتخبددة ع ددرب وضددع ض دماناتقانونية ت ددؤطر العمليددة االنتخابي ددة.
وبالتايل جاءت اهلندسة الدستورية اجلديدة بنَد َفس متقدم ملسار التمثيل النوعي.
ويف هددذا اإلطددار جيددب االعدرتاف أن الددنص الدسددتوري املغددريب أعطددى إشددارات إجيابيةملشدداركة-أو متثيددل-خمتلددف
فئات اجملتمع سواء من خالل متكني النساء من الولوج إىل الوظائف االنتخابية ،2أو من خالل التأسيسلمشاركة املغاربدة
املقيمددني يف اخلددارج واألجانددب املقيمددني بدداملغرب .3إال أن احلضددور الباهددت يبقددى السددمة البارزةلتمثيليددة املدرأة والشددباب يف
املؤسسات واهليئات املنتخبة.
ومن هنا تربز أمهية املوضوع كونه يسلط الضوء على مسألة التمثيلية داخل اجملالس واهليئات الدستورية املنتخبة
ال سيما وأنتصنيفالدواللدميقراطيةأصبحيأخذبعيناالعتبارولوجالفئات االجتماعيةإلىالوظائفاالنتخابية.
إن دراسة التمثيلية االنتخابية للمرأة والشباب حتتاج إىل مقاربة مقارنة لربط النظام االنتخايب مبحيطه اإلقليمي
والدويل ،مما مي ّكن من قياس مدى جناعة اإلصالحات املعتمدة .ومن هنا جاءت فكرة مقارنة التجربة املغربية مع التجربة
التونسية ملساءلة النظام االنتخايب املغريب فيما خيص ضمانات ولوجاملرأة والشباب للوظائف االنتخابية.
هددذا االختيددار املنهجددي نددابع مددن التقددارب اجلغدرايف واملؤسسددايت للبلدددين ،فكالمهددا حصددل علددى االسددتقالل سددنة
 ، 6781كما أن وترية تنظيم العمليات االنتخابية متقاربة بني البلدين ،فضال على أناجلمهورية التونسية جتربة رائدة قاريا
على مستوى مؤشر الدميقراطية ،4حبيث احتلت سنة  7067الرتبة 58مقابل الرتبة 668للمملكة املغربيدة كمدا هدو مبدني
يف اجلدول أدناه:

1ظهري شريف رقم  6.66.76صادر يف  79شتنرب  77( 6387يوليوز  )7066بتنفيذ نص الدستور ،اجلريدة الرمسية (ج.ر ).عدد:
 8713مكرر بتاريخ  73شعبان  80( 6387يوليوز .)7066
2ف80 .
3ف 63.وف80.
4مؤشرالدميقراطيةهومؤشرأعدهتوحدةاالستخباراتاالقتص د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددادية ( )EIUلقياسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددحالةالدميقراطيةيف  619بلد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددداه،
وتستندوحدةاالستخباراتاالقتصاديةفيمؤشرالدميقراطيةعلى  10مؤشراجممعينفيخمسفئامتختلفة.
5الرتبة  53عامليا.
6الرتبة  96عامليا.
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الجدول رقم :8ترتيب الدول اإلفريقية حسب مؤشر الديمقراطية
الر
تبة

الدولة

7061

7069

7063

7067

6

جزر املوريس

3.73

3.77

3.77

3.77

7

بوتسوانا

9.39

9.36

9.36

9.36

8

الرأس األخضر

9.73

9.33

9.33

9.93

3

جنوب إفريقيا

9.36

9.73

9.73

9.73

8

تونس

1.30

1.87

1.36

1.97

1

غانا

1.98

1.17

1.18

1.18

9

مملكة ليسوتو

1.87

1.13

1.13

1.83

3

ناميبيا

1.86

1.86

1.78

1.38

7

السينغال

1.76

1.68

1.68

8.36

60

مدغشقر

8.09

8.66

8.77

8.13

66

ماالوي

8.88

8.37

8.37

8.80

67

ليبرييا

8.86

8.78

8.88

8.38

68

كينيا

8.88

8.66

8.66

8.63

63

تانزانيا

8.91

8.39

8.36

8.61

68

اململكة املغربية

3.99

3.39

3.77

8.60

المصدر :تقريرTHE ECONOMIST HOUSE1
تروم هذه الورقة البحثية تقدمي مالحظات أولية حول مكانة الشدباب واملدرأة يف املنظومدة االنتخابيدة املغربيدة مدن
خالل مقارنتها مدع املنظومدة التونسدية ،حبيدث ستسدلط الضدوء علدى اآلليدات القانونيدة املبتكدرة لتعزيدز متثيليدتهم يف اجملدالس
املنتخبة حمليا ،وكذا يف املؤسسة التشريعية.
إذن ،ما هي اإلجراءات التمييزية اليت تبناها كل من النظامني االنتخابيني املغريب والتونسي لتعزيز حضور املرأة
وت ددذليل عوائ ددق ول ددوج الش ددباب إىل الوظيف ددة االنتخابي ددة؟وكيف انعكس ددت ه ددذه التحفيد دزات عل ددى واق ددع التمثيلي ددة خ ددالل
االستحقاقات االنتخابية؟

1عل ددى املوق ددع(http://www.atlasocio.com/classements/politique/democratie/classement-etats- :
) par-indice-de-democratie-afrique_2019.phpتاريخ الزيارة 67 :أكتوبر .7070
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لإلجابة على هذه األسئلة سننطلقمنالفرضيةالتالية:تعرفتمثيليةالشباب والنساء يف اجملالس املنتخبة ارتفاعا مهما
كلما زادت اإلجراءات القانونية التحفيزيةهلذه الفئة مما يعززمشاركتهاالسياسيةواألدوارالتيتلعبهافياملشهدالسياسي.
مسددامهة يف تددوفري عناصددر اإلجابددة علددى األسددئلة املطروحددة ،سنسددعى إىل تقدددمي خمتلددف اآلليددات القانونيددة الدديت
وضعها التشريع االنتخايب لتيسري ولوج فئيت الشباب والنساء للوظائف االنتخابية خالل مبحثني:
 املبحث األول:اإلطارالقانونيلتمثيليةاملرأةفياجملالساملنتخبة املبحث الثاين:اإلطارالقانونيلتمثيليةالشبابفياالنتخاباتوقب ددل ال دددخول يف ص ددلب املوض ددوع ارتأين ددا ختصيص ددمبحث متهي دددي لتق دددمي بع ددض املالحظ ددات األولي ددة ح ددول
اإلجراءات اإلجيابية املوجودة يف اإلطار العام املمهد لالنتخابات فيالنظامني االنتخابيني:
مبحث متهيدي :اإلطار السياسي العام والعمليات املمهدة لالنتخابات
قبد ددل احلد ددديث عد ددن نقد ددط التقد دداء واف د درتاق النظد ددامني االنتخد ددابني علد ددى مسد ددتوى تيسد ددري ولد ددوج امل د درأة والشد ددباب
للمهامالربملاني ددة واحمللي ددة ن ددود التوض دديح أن هن دداك عملي ددات س ددابقة للف ددرتة االنتخابي ددة تس دداهم يف ت ددوطني الول ددوج للوظ ددائف
االنتخابية.
فإذا أخذنا مسألة التسدجيل يف اللدوائح االنتخابيدة فدإن كدال مدن القدانون املغدريب 1والقدانون األساسدي التونسدي

2

ينصان على أن التسجيل شخصيغري أن القانون التونسي يتميز على نظدريه املغدريب كونده جييدز تسدجيل القدرين واألصدول
والفروع حىت الرتبة الثانية ،3وهو ما يتيح توسيع عملية التسجيل يف اللوائح االنتخابية حبيث يصبح للمواطن(ة) إمكانية
تسجيل 67ناخبا(4ة) فما فوق.
ورغددم أن البلدددين مل يعتمدددا التسددجيل التلقددائي يف الل دوائح االنتخابيددة إال أن القددانون التونسددي يتدديح إمكانيددة
حتسني نسبة تسجيل املواطنني البالغني السن القانونية للتصويت ولو بشكل طفيف كما هو مبني يف الشكل أدناه:

1ظهددري شدريف رقددم  6.66.696صددادر يف  80ذي احلجددة  73( 6387أكتددوبر  )7066بتنفيددذ القددانون رقددم  89.66املتعلددق بدداللوائح
االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل احلمدالت االنتخابيدة واالسدتفتائية ،ج.ر.
عدد  8776بتاريخ  8ذو احلجة  86( 6387أكتوبر.)7066
2القددانون األساسددي عدددد  61لسددنة  7063املددؤرخ يف  71مدداي  7063واملتعلّددق باالنتخابددات واالسددتفتاء كمددا متّ تنقيحدده وإمتامدده بالقددانون
دؤرخفي  69فيفددري،7069ص
األساسددي عدددد  9لسددنة  7069املددؤرخ يف  63فيفددري ( .7069الرائدالرمسيللجمهوريةالتونسدديةعدد  63املد ّ
.)813
3الفصل .9
 4يتعلق األمر ب :املعين باألمر  -الزوج  -األم – األب – اجلد من األب – اجلد من األم – اجلدة من األب – اجلدة من األم – االبن
و/أو االبنة – احلفيد و/أو احلفيدة.
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الشكل رقم  :8توزيع التسجيل في اللوائح االنتخابية حسب النوع االجتماعي

1

78%
67%

48% 46%

47% 45%

الجمهورية التونسية
33%

المملكة المغربية
22%

أكثر من  35سنة

أقل من  35سنة

حسب الجنس (نسبة
اإلناث)

نسبة المسجلين

لكن الالفت أن حصيلة التسدجيل يف اللدوائح االنتخابيدة تبقدى مؤشدرا مقلقدا رغدم إجدراءات التبسديط املعتمددة:
التسجيل عن بعد  -املوقع اإللكرتوين..إذ ال يتعدى عدد املسجلني يف اللوائح االنتخابية نصدف عددد السدكان البدالغني
لسددن التسددجيل يف الل دوائح االنتخابيددة :بدداملغرب  68.878.366ناخبددا ،أي بنسددبة  ،45%مقابددل 66.388.000
ناخبا يف تونس ،أي بنسبة .47%
وعل ددى مس ددتوى التنظ دديم احل ددزيب ف ددإن املش ددرع املغ ددريب ع د ّدزز متثيلي ددة امل درأة والش ددباب يف الق ددانون التنظيم ددي املتعل ددق

بدداألحزاب السياسددية ،2حيددث نددص أن هددذه األخددرية تعمددل "علددى توسدديع وتعمدديم مشدداركة النسدداء والشددباب يف التنميددة
السياسددية للددبالد" ،مضدديفا " :يسددعى كددل حددزب سياسددي لبلددوغ نسددبة الثلددث لفائدددة النسدداء داخددل أجهزتدده املسددرية وطنيددا
وجهويا  ...كما يتعني على كل حزب سياسي أن حيدد نسبة الشباب الواجب إشراكهم يف األجهزة املسرية للحزب."3
عك ددس تنظ دديم األح دزاب السياس دديةبتونس 4ال ددذي مل يش ددر إىل أي مقتض ددى يف ه ددذا الب دداب 5مكتفي ددا بالقاع دددة
الدستورية العامة :تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف حتمل خمتلف املسؤوليات ويف مجيع اجملاالت.6
1املصادر :املغرب :املوقع الرمسي للوائح االنتخابيدة listeselectorales.ma؛ تدونس :التقريدر العدام لالنتخابدات البلديدة  7063الصدادر
عن اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات.
2ظهري شريف رقم  6.66.611صادر يف  73ذي القعددة  77( 6387أكتدوبر  )7066بتنفيدذ القدانون التنظيمدي رقدم  77.66املتعلدق
باألحزاب السياسية ،ج.ر .عدد  8737بتاريخ  71ذو القعدة  73( 6387أكتوبر )7066كما مت تعديله وتتميمه.
3املادة  71من ق.ت77.66 .
4مرسددوم عدددد  39لسددنة  7066مددؤرخ يف  73سددبتمرب  7066يتعلددق بتنظدديم األحدزاب السياسددية (الرائددد الرمسددي للجمهوريددة التونسددية عدددد
 93املؤرخ يف اجلمعة  8ذو القعدة  80 -6387سبتمرب )7066
 5جتدر اإلشارة أن مشدروع قدانون أساسدي يتعلدق بداألحزاب السياسدية معدروض علدى استشدارة العمدوم مندذ  8أبريدل  ،7067إذ يدنص الفصدل
 :78يسعى كل حزب سياسي لتحقيق أكرب قدر ممكن من تشريك املرأة والشباب وذوي اإلعاقة يف خمتلف هياكله.
 6الفصل 31
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ويف نفس املنحى نصت مدونة االنتخابات املغربية 1على إحداث صندوق دعم لتشجيع متثيلية النساء ،حيث
ختُصص هلذا الصندوق اعتمادات يف إطار القانون املايل للسنة املالية لبلوغ هدف تقوية القدرات التمثيلية للنساء.2وُمي ِول

هددذا الصددندوق املشدداريع الراميددة إىل تعزيددز مشدداركة النسدداء يف االسددتحقاقات االنتخابيددة تصددويتا وترشدديحا وتعزيددز مشدداركة

النساء يف احلياة السياسية وكذا تقوية قدرات النساء يف جمال تدبري الشأن احمللي.
املبحث األول :اإلطار القانوين لتمثيلية املرأة يف اجملالس املنتخبة :تطور نوعي بفضل إجراءات النظام االنتخايب
رغم أن املرأة املغاربية حصلت على حق االنتخاب والرتشيح لعضدوية اجملدالس النيابيدة مندذ أمدد بعيدد يصدل إىل
أكثر من سبعة عقود يف بعض الدول ،إال أن املمارسة الفعلية هلذه احلقوق تأخرت لفرتات تاليدة .وال زالدت املدرأة العربيدة
إىل اليوم ،ونتيجدة ملعطيدات شدىت ،تكدافح لنيدل العدالدة واملسداواة علدى صدعيد املشداركة السياسدية الكاملدة يف اجملتمدع .3يف
هددذا املبحددث سددنتناول آليددات ضددمان ولددوج امل درأة للمؤسسددة التش دريعية( 4املطلددب األول) وكددذا جملددالس اجلماعددات احملليددة
(املطلب الثاين).
المطلب األول :تمثيلية المرأة في االنتخابات البرلمانيةبين آلية الالئحة والدعم المالي
اخنرطتدداملرأة التونسددية يف العمددل السياسددي تصددويتا وترشدديحا منددذ عددام  ،6787ويف ذات العددام مت انتخدداب أول
امرأة مبجلس الندواب ،وارتفعدت نسدبة مشداركة املدرأة يف الربملدان مدن 1%سدنة  6787إىل 5,6%سدنة ،6731ويف عدام
 7009شددكلت جلنددة خاصددة بدداملرأة يف جملددس الندواب مددن أجددل حتقيددق متثيددل أفضددل للنسدداء داخددل اهليئددات السياسددية ممددا
جعل نتائج انتخابات سدنة  7007تشدهد قفدزة نوعيدة بوصدول 87امدرأة للربملدان أي بنسدبة 27,59%لترتاجدع شديئا مدا
يف انتخابات اجمللس الوطين التأسيسي 5سنة  7066إىل  37مقعدا من أصدل .6769وقدد عدزز دسدتور  77063هدذه
هذه املكتسبات بتبنيه لقضية التمثيلية السياسية للمرأة يف اجملالس املنتخبة.8
1ظه ددري شد دريف رق ددم  6.79.38ص ددادر يف  78م ددن ذي القع دددة  7( 6369أبري ددل )6779بتنفي ددذ الق ددانون رق ددم  7.79املتعل ددق مبدون ددة
االنتخابات.
2املددادة  6مددن مرسددوم رقددم  7.68.888صددادر يف فدداتح ذي احلجددة  9( 6383أكتددوبر  )7068يتعلددق بصددندوق الدددعم لتشددجيع متثيليددة
النساء ،ج.ر .عدد  1679بتاريخ  68ذو احلجة  76( 6383أكتوبر )7068
3مسددرية النسدداء مددن اإلقصدداء إىل املشدداركة -جناحددات النسدداء املهمشددات يف التغلددب علددى اإلقصدداء السياسددي ،املؤسسددة الدوليددة للدميقراطيددة
واالنتخابات ،7069 ،ص69.
 4معلوم أن اململكة املغربيدة تبندت نظدام الثنائيدة الربملانيدة عكدس اجلمهوريدة التونسدية .وجدب التنبيده أنندا سنقتصدر يف هدذه الدراسدة علدى متثيليدة
املدرأة يف جملددس الندواب الددذي يُنتخددب بدداالقرتاع العددام املباشددر .علمددا أن القددانون التنظيمددي املتعلددق مبجلددس املستشددارين وضددع إجدراءات لصدداحل
التمثيلية النسائية سنتناوهلا يف حبث مقبل.
5الربملان املؤقت املنبثق عن االنتخابات الربملانية املنظمةسنة .7066
6املوقع الرمسي جمللس نواب الشعب التونسي( www.tarp.tnتاريخ آخر زيارة  70نونرب )7070
7دستور اجلمهورية التونسية لسنة  ،7063الرائد الرمسي جلمهورية – عدد خاص املؤرخ يف  60ربيع الثاين  60-6388فيفري .7063
8الفصول 31- 83 :من الدستور.
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هددذه اإلرادة ترمجهددا الفصددل  73مددن القددانون األساسددي الددذي أكددد أن الرتشددحات جمللددس ندواب الشددعب ت ّقدددم
على أساس مبدأالتناصفبني النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمدة (الشدكل رقدم  ،)7وال تقبدل القائمدة
اليت ال حترتم هذا املبدأ إال يف حدود ما حيتّمه العدد الفردي للمقاعد املخصصة لبعض الدوائر:
الشكلرقم  :6التناصف العمودي

وبفضل هذه اآللية اإللزامية تطورت التمثيلية النسائية على النحو التايل:
الجدول رقم :6تطور تمثيلية المرأة التونسية خالل االنتخابات التشريعية
السنة

النسبة ()%

7007

27,59%

7066

22,58%

7063

35,00%

7067

26,26%
المصدر :النتائج الرسمية لالنتخابات

لقد جتاوزت متثيلية املرأة التونسية سقف الثلث خدالل انتخابدات  7063حبصدوهلا علدى  91مقعددا مدن أصدل
 ،769ولكنها -رغم إلزامية التناصف يف القائمات التشدريعية-سدرعان مدا عداودت االنددحار خدالل انتخابدات 7067
حبصددول امل درأة التونسددية علددى  89مقعدددا مددن أصددل  769املكونددة جمللددس ن دواب الشددعب مقابددل  610رجددال بنسددبة 93
باملائة أي ثالثة أرباع األعضاء.
مددن جهتدده أقددر أول دسددتور للمملكددة املغربيددة املسدداواة يف التصددويت والرتشددح بددني الرجددل واملدرأة دون أي متييددز.1
وبالتايل مارست املرأة حقها يف التصويت والرتشح منذ أول انتخابات برملانية عرفها املغرب املستقل سنة  6718عكس

1مت إقرار مبدأ املساواة يف احلقوق السياسية يف اململكة املغربية يف القوانني املنظمة لالنتخابات سدنة  6787قبدل القدانون األساسدي للمملكدة
سنة  6716وقبل إقرار دستور  6717املساواة بني اجلنسني.
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بعض الدول املغاربية اليت عرفت تأخرا ملحوظا.1ويف هذا الباب منيز بني ثالث مراحل مفصلية فيما خيصتمثيلية املرأة يف
االنتخابات الربملانية:
 مرحلددة مددا قبددل  :7007وبالضددبط الفددرتة بددني 6718و 6779والدديت عرفددت أضددعف مشدداركة للمدرأة املغربيددة يف
الربملان حيث مل يتعدى عدد النائبات الربملانيات نائبتني اثنتني يف أحسن األحوال (سنتا6778و )6779فيما
كانت غائبة خالل باقي الواليات التشريعية؛
املتمم
 مرحلة إقرار الالئحة الوطنية سنة  :7007حيث نصت املادة األوىل من القانون التنظيمي رقم ِّ ،01.07
واملعدددِّل للقددانون التنظيمددي رقددم  86.79املتعلددق مبجلددس الندواب ،أن ثالثددني ( )80عضدوا مددن اجمللددس ينتخبددون
على صعيد دائرة وطنية .فكان ختصيص مقاعد الالئحة الوطنيدة حصراللرتشديحات النسدائية موضدوع اتفداق بدني
األحزاب املغربيةرغبة منها يف إدمداج العنصدر النسدوي يف املؤسسدة التشدريعية،ما جعدل عددد الربملانيدات ينتقدل مدن
برملانيتني سنة  6779إىل  88برملانية سنة .7007
 مرحل ددة م ددا بع ددد دس ددتور :7066حي ددث ناص ددرت الوثيق ددة الدس ددتورية لس ددنة 7066القض ددية النس ددائية م ددن خ ددالل
التنصدديص علددى سددعي الدولددة لتحقيددق املناصددفة بددني الرجددال والنسدداء وإحددداث هيئددة للمناصددفة ومكافحددة كددل
أشكال التمييز (ف )67.والرتخيص الصريح للنصوص القانونية بإقرار إجراءات من شأهنا تشجيع تكافؤ فرص
الرجال والنساء لولوج الوظائف االنتخابية (ف )80.وهو ما مسح بإقرار الالئحة الوطنية اخلاصة بالنساء.2
وفعددال ،أكددد القددانون التنظيمددي  79.66املتعلددق مبجلددس الن دواب 3أهنددذا األخددري يتددألف مددن  878عض دوا مددن
بيددنهم  70عضدوا ينتخبددون برسددم دائددرة انتخابيددة وطنيددة حتدددث علددى صددعيد تدراب اململكددة .4مضدديفا أن اجلددزء األول مددن
الئح ة الرتشيح برسم الدائرة االنتخابية الوطنية جيب أن يتضمن أمساء ستني ( )10مرتشحة .5
وقدد عددزز القدانون التنظيمددي 70.61القاضددي بتغيدري وتتمدديم القدانون التنظيمددي املتعلددق مبجلدس الندواب حظددوظ
املرأة بتضمني اجلزء الثاين من الئحة الرتشيح برسم الدائرة االنتخابية الوطنية أمساء ثالثني مرتشحا من الجنسين ال تزيد
سنهم عن أربعني ( )30سنة مشسية 6وعدم حصرها على الشباب الذكور كما كانت يف التجربة األوىل.

1عدادل الزكدزويت" ،متثيليدة املدرأة املغربيددة يف االنتخابدات التشدريعية يف ضدوء دسدتور  ،"7066جملددة العلدوم السياسدية والقدانون ،املركدز الدددميقراطي
العريب ،برلني ،العدد  ،7اجمللد  ،7يونيو  ،7063ص777.
2ص803.
3ظهري شريف رقم  6.66.618صدر يف  61ذي القعدة  3( 6387أكتوبر  )7066بتنفيذ القانون التنظيمي  79.66املتعلق مبجلدس
النواب ،ج.ر .عدد  8739بتاريخ  67ذو القعدة  9( 6387أكتوبر .)7066
4املادة األوىل.
5املادة .78
6املادة  78قبل التعديل..." :يتضمن اجلزء الثاين منها أمساء ثالثني ( )80مرتشحا ذكرا ال تزيد سنهم على"...
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من جهة أخرى،تبىن النظام االنتخايب آلية التحفيز املايل لتشدجيع األحدزاب السياسدية علدى تقددمي الرتشديحات
النسددائية وضددمان ولددوج املدرأة جمللددس الندواب ،حبيددث حدددد املرسددوم املتعلددق مبسددامهة الدولددة يف متويددل احلمددالت االنتخابيددة

1

قاعدة توزيع احلصة الثانية من املسدامهة علدى أسداس جعدل املقاعدد الديت حصدلت عليهدا املرتشدحات اإلنداث برسدم الددوائر
االنتخابية احمللية حتصل على دعم مضاعف أربع ()1مرات مقابل املقاعد اليت حصل عليها الذكور.2
ولتوضيح قاعدة توزيع حصة التمويالحملفز حلضور املرأة يف جملس النواب نقدم املثال التطبيقي التايل:
نفرتض أنه برسم االنتخابدات التشدريعية 3لسدنة "س" حتصدلت النسداء علدى عشدرة ( )60مقاعدد برسدم الددوائر
االنتخابيددة احملليددة ،وأن مبلددغ الشددطر الثدداين مددن مسددامهة اجلولددة يف متويددل احلمددالت االنتخابيددة موضددوع هددذا املثددال هددو:
60.000.000MAD4
إذا حتصل كل من احلزب "األمحر" واحلزب "األخضر" على مقاعد موزعة على النحو التايل:
 .6أحددد عشددر ( )66مقعدددا للحددزب األمحددر:املرتشددحات النسدداء حتصددلن علددى  6مقعددد واحددد برسددم
الدوائر احمللية إضافة إىل عشرة ( )60مقاعد للذكور.
 .7عشرة ( )60مقاعد للحزب األخضر:املرتشحات النساء مل يتحصدلن علدى أي مقعدد برسدم الددوائر
احمللية يف حني حتصل املرتشحون الذكور على عشرة 60مقاعد.
فإناحلصة املخصصة لكل حزب برسم التمويل املذكور ستكون كما اآليت:5
 .6حصة احلزب األمحر)22.988×10) +(22.988×4×1) =321.832 MAD :
 .7حصة احلزب األخضر(22.988×10) +(22.988×4×0) =229.880 MAD :
وبالت ددايل ف ددإن النظ ددام االنتخ ددايب املغ ددريب فاض ددل ف ددوز املرتش ددحة األنث ددى م ددن احل ددزب األمح ددر عل ددى ف ددوز املرتش ددح
الذكر ،وذلك جبعل احلزب السياسي يستفيد من مبلغ إضايف يبلدغ  76.787درمهدا،وهو مدا يعدادل أربعدة ( )3أضدعاف
احلصة اليت حتصل عليها كال احلزبني لكل مقعد حمصل عليه من طرف مرتشح ذكر22.988× 4 = 91.952:
ويبني الدول املوايل تطور متثيلية املرأة املغربية داخل جملس النواب انطالقا من سنة :6779

1مرس د ددوم رقد ددم  7.61.111ص د ددادر يف  1ذي القع د دددة  60( 6389أغس د ددطس  )7061يف شد ددأن مسد ددامهة الدولد ددة يف متويد ددل احلمد ددالت
االنتخابيدة الديت تقدوم هبدا األحدزاب السياسدية املشداركة يف االنتخابددات العامدة النتخداب أعضداء جملدس الندواب ،ج.ر .عددد  1370بتدداريخ 9
ذو القعدة  66( 6389أغسطس .)7061
2املادة  8من املرسوم 7.61.111
 3ليكن جمموعمقاعداجمللس .878
 4الدرهم املغريب.
5استخراجالقاسددم :القاسددم= مبلغالشددطرالثاين ( /عدداملقاعدالتيتحصلتعليهاالنسدداءبرمسالدوائراحمللية× + )3جمموعمقاعددداجمللس؛إذنالقامسهو:
77.733 =878+ )3×60( /60.000.000
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الجدول رقم :3تطور تمثيلية المرأة المغربية خالل االنتخابات التشريعية
السنة

مقاعد جملس النواب

مقاعد النساء

النسبة ()%

6779

878

7

≃6

7007

878

88

60%

7009

878

83

60%

7066

878

19

69%

7061

878

36

76%
المصدر :النتائج الرسمية لالنتخابات

إن مقاربة التجربتني املغربية والتونسية تربز إىل أي حد بقيت متثيلية املرأة يف املؤسسة التشريعية حمدودة يف كال
البلدين ،فرغم آليات الالئحة الوطنيدة والددعم املدايل وتقنيدة التنداوب اإللزامدي الزالدت نسدبة النسداء يف البلددين ال تتجداوز
الربع مع تقدم طفيف للمرأة التونسية يف هذا الباب .وهي معطيات تربز مدى حمدوديدة هدذين اإلجدراءين يف ولدوج املدرأة
للربملان.
المطلب الثاني :تمثيلية المرأة في االنتخابات المحلية
عرف حضور املرأة يف اجملالس البلدية بتونس تطدورا مضدطردا علدى امتدداد االنتخابدات البلديدة الديت عرفهدا البلدد
كما هو مبني يف اجلدول رقم  3أسفله:
الجدول رقم :1تطور تمثيلية المرأة التونسية بالمجالس البلدية
العهدة االنتخابية

عدد النساء باجملالس البلدية

النسبة

7000-6778

901

69%

7008-7000

333

76%

7060-7008

6673

79%

7063-7060

-

-

المصدر :التقرير الوطني حول النوع

1

وهو ما حدابالقانون األساسي التونسي العتماد نظامتحفيزي يضمن حضوراأقوى للمرأة يف اجملالس التمثيلية،
متجدداوزا تقنيددة احلصدديص كآليددة حمدددودة يف الددزمن والفعاليددة ،وذلددك مددن خددالل اعتمدداد نظددام التندداوب بددني اجلنسددني أفقيــا
وعموديا (الشكل رقم ،)8ما يضمن ليس فقط حضور املرأة يف اهليئات واجملالس ولكن يتجاوز هذا السقف إىل ضمان
ترؤسها للمجالس البلدية.
Rapport national genre, Statistiques Tunisie, 2015.

1
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الشكل  :3التناصف العمودي واألفقي

دص الفصددل -37تاسد هدعا مددن القددانون األساسددي أن الرتشددحات لعضددوية اجملددالس البلديددة تقد ّدم علددى أسدداس
إذ ند ّ

مبدأ التناصف بن النسداء والرجدال وقاعددة التنداوب بيدنهم داخدل القائمدة .وعليده بلغدت نسدبة ترشديح النسداء  50%مدن
جمموع املرتشحني:
الخاصة بالمتر ّشحين لالنتخابات البلدية لسنة  6181حسب الجنس
الجدول رقم :5اإلحصائيات
ّ
عدد الرتشيحات

النسبة املئوية

ترشيحات الرجال

79.788

80.93%

ترشيحات النساء

71.388

37.71%

اجملموع

88.113

600%

المصدر :التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
كم ددا تُق ددئم ،دائم ددا حس ددب الفص ددل  37تاس ددعا ،الرتش ددحات لعض ددوية اجمل ددالس البلدي ددة واجلهوي ددة عل ددى أس دداس
مبدأالتناصف بن النساء والرجال يف رئاسة القائمات احلزبية واالئتالفية الديت ترتشدح يف أكثدر مدن دائدرة انتخابيدة .وإلبدراز
الطابع اإللزامي هلذا املقتضى أضاف الفصل املذكورأنه "ال تقبل القائمات اليت ال حترتم هذه القاعدة".
ه ددذه الض ددمانات مكن ددت النس دداء م ددن ت ددرؤس 30%م ددن قد دوائم الرتش دديحات برس ددم االنتخاب ددات البلدي ددة لس ددنة
،7063حيث بلغ عدد النساء املرشحات اللوايت يرتأسن قوائم انتخابية  830مدن أصدل  7093قائمدة1كمدا هدو مبدني
يف اجلدول أدناه:

1تقرير اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات حول سري االنتخابات البلدية  ،7063ص637.
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الخاصة برؤساء قائمات الترشيح
الجدول رقم :2اإلحصائيات
ّ
طبيعة القائمة

عدد رؤساء القائمة

نسبة النساء

نسبة الرجال

مستقلة

310

8.37%

71.86%

ائتالفية

687

33.38%

86.89%

حزبية

6088

37.33%

80.87%

اجملموع

7093

80.88%

17.19%

المصدر :التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
الشدديء الددذي انعكددس باإلجيدداب علددى مسددتوى نتددائج االقدرتاع ،إذ حتصددلت النسدداء املرتشددحات علددى 8.838
مقعدا ،أي بنسبة فاقت  47%من جمموع مقاعد اجملالس البلدية .باإلضافة إىل ترؤس  19,6%من البلديات.
أمددا بالنسددبة لالنتخابددات اجلماعيددة املغربيددة فقددد اختددذ املشددرع حزمددة مددن اإلج دراءات القانونيددة مددن أجددل الرقددي
بوضعية املرأة داخل اجملالس املنتخبة حمليا .ولعل أبرز حتول يف هذا املسار هو تاريخ إقرار الالئحة اإلضافية:حيث نصت
املددادة  703.3مددن القددانون  ، 81.03القاضددي بتغيددري وتتمدديم مدونددة االنتخابددات ،علددى إحددداث دائددرة انتخابيددة تسددمى
دائرة انتخابية إضافية مت ختصيصها للرتشيحات النسائية ،وبذلك وصلت متثيلية النساء برسم االنتخابات اجلماعية لسنة
 7007إىل  8301امرأة منتخبة وهو ما ميثل  12%مقابل نسبة  0,56%خالل انتخابات سنة .7008
لكن هذه الالئحة بقيت يف صيغتها االتفاقية ( )consensuelleحىت بعد املصادقة على القانون التنظيمي
 187.66يف صيغته األوىل .إذ أبقى هذا األخري على األحكدام اخلاصدة باالنتخداب برسدم الددوائر االنتخابيدة اإلضدافية،
حيث نصت املادة  638على إحداث دائرة انتخابية إضافية وفق عدد للمقاعد خمصص يف املدادة املواليدة .غدري أن هدذه
املدادة مل تعلدن صدراحة أن الرتشدح برسدم هددذه الالئحدة اإلضدافية هدو حكدر علددى النسداء ،مبعدىن أن القدانون كداد أن يضدديّع
رخددص بدده املشد ّدرع الدسددتوري ،وكأندده يعيددد جتديددد امليثدداق الشددريف بددني
فرصددة إق درار إج دراءات صددرحية لصدداحل امل درأة رغددم مددا ّ

األحزاب السياسية.2

وأثناء اإلعدادلالنتخابات العامة اجلماعية واجلهوية ل  3شتنرب  7068مت إدخال تعديالت جوهرية على هذا
املقتضى ،إذ نَسخت املادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم  83.68القاضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي 87.66
املادتني 638و ،633وأضافت املادة -673مكرر اليت نصت صراحة أنده ،عدالوة علدى عددد املقاعدد احملدددة ،خيصدص

1ظهددري ش دريف رقددم  6.66.698صددادر يف  73مددن ذي احلجددة  76( 6387نددوفمرب  )7066بتنفيددذ القددانون التنظيمددي رقددم 87.66
املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية ،ج.ر .عدد  8779مكررالصادرةبتاريخ  78ذواحلجة  77( 6387نوفمرب .)7066
2عددادل الزكددزويت ،االنتخابددات العامددة اجلماعيددة واجلهويددة ل  7068بدداملغرب :ضددمانات ترسدديخ الدميقراطيددة احملليددة ،ضددمن الكتدداب اجلمدداعي
"االنتخابات احمللية ودورها يف ترسيخ الدميقراطية بالدول املغاربية" ،املركدز الددميقراطي العدريب للدراسدات االسدرتاتيجية والسياسدية واالقتصدادية،
برلني ،مارس  .7067ص.ص80-77 .
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

177

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

للنساء عد د من املقاعد يف كل مجاعة أو مقاطعة وال حيول ذلك دون حقهن يف الرتشدح برسدم املقاعدد األخدرى .وقدد مت
حتديد هذه املقاعد على النحو التايل:
الجدول رقم :7توزيع المقاعد المخصصة للنساء بموجب المادة  861مكرر من ق.ت56.88 .
اجلماعات
اليت ينتخب أعضاؤها باالقرتاع
الفردي

عدد مقاعد اجمللس

عدد املقاعد املضافة

عدد مقاعد اجمللس بعد

قبل تعديل ق.ت.

مبوجب املادة  673مكرر

تعديل ق.ت87.66 .

68

 3مقاعد إضافية

اليت ينتخب أعضاؤها باالقرتاع
بالالئحة وعدد سكاهنا أقل من

 3مقاعد إضافية
78

 7 +مقعدان حيذفان من العدد

700.000

األصلي

اليت ينتخب أعضاؤها باالقرتاع

 3مقاعد إضافية

بالالئحة وعدد سكاهنا أكثر من

16

700.000
املقسمة إىل مقاطعات
ّ

 3 +مقعدان حيذفان من العدد
األصلي

1

(منها  3مقاعد للنساء)
77
(منها  1مقاعد للنساء)
18
(منها  3مقاعد للنساء)

36

 6مقعد إضايف لكل مقاطعة

31

(مجاعة هبا 8

 7 +مقعدان حيذفان من العدد

(منها  68مقعدا

مقاطعات)

األصلي

للنساء)

 6مقعد إضايف لكل مقاطعة
جمالس املقاطعات

69

70

 7 +مقعدان حيذفان من العدد
األصلي

76
(منها  8مقاعد للنساء)

المصدر :القانون التنظيمي 56.88
درؤس الئحددة الرتشدديح .هددذا األخددري ش د ئكل يف
كمددا جدداء القددانون التنظيمددي املعدِّلبمقتضددىبالغ األمهيددة حلسددم تد ّ
السابق عائقا أمام ترشح املرأة املنتخبة يف إطار الالئحة اإلضافية لرئاسة اجلماعة .حبيث كان يستفاد من الدنص القدانوين
يف صدديغتها األوىل أن رأس الالئحددةاملخول لدده للرتشددح لرئاسددة جملددس اجلماعددة مبوجددب املددادة  66مددن القددانون التنظيمددي

1املددادة  761مددن القددانون التنظيمددي  668.63املتعلددق باجلماعددات :ختضددع مجاعددات الدددار البيضدداء والربدداط وطنجددة ومدراكش وفدداس وسددال
للقواعددد املطبقددة علددى اجلماعددات .املددادة  :769يدددبر شددؤون اجلماعددات املشددار إليهددا يف املددادة  761أعدداله جملددس مجدداعي ،وحتدددث هبددذه
اجلماعات مقاطعات جمردة من الشخصية االعتبارية غري أهنا تتمتع باستقالل إداري ومايل وتتوفر على جمالس.
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668.631هو وكيل الئحة الرتشيح جبزئيها األول والثاين .غري أن املدادة  38مدن القدانون التنظيمدي  87.66أصدبحت
تنص صراحة بعد التعديألن املدرأة الدوارد امسهدا يف املرتبدة األوىل يف اجلدزء املخصدص للنسداء مبثابدة رأس الالئحدة وهلدا نفدس
احلقوق املخولة لرأس الئحة الرتشيح املعنية.
وكما أشرنا يف الفقرة السابقة إىل التحفيزات املالية املرتبطة بتمويل احلمالت االنتخابية لألحزاب السياسية فإن
القاعدة ذاهتا مت إقرارها مبوجب املرسوم  7.68.380يف شأن مسامهة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية اليت تقوم هبا
األحدزاب السياسددية املشدداركة يف االنتخابددات العامددة اجلماعيددة واالنتخابددات العامددة اجلهويددة حيددث حدددد قاعدددة مددنح هددذا
التمويل على أساس حتفيز انتخاب النساء برسم الدوائر احمللية املفتوحة يف وجه اجلنسني.
إمجدداال نقدددم خالصددة ألثددر النظددامني االنتخددابني التونسددي واملغددريب علددى متثيليددة امل درأة يف جمددالس اجلماعددات /
البلديات:
الجدول رقم :1تمثيلية المرأة في االنتخابات الجماعية التونسية والمغربية
التجربة التونسية

التجربة املغربية

اآلليات املعتمدة

التناوب األفقي والعمودي

الالئحة النسائية  +الدعم املايل

نسبة الرتشيحات النسائية

50%

22%

عدد النساء املنتخبات

7.738

1.868

نسبة النساء املنتخبات

47%

21%

تطور النسبة بني آخر انتخابات

من  79إىل  39يف املئة

من  67إىل  76يف املئة

المصدر :تركيب
لقددد أبانددت هددذه اخلالصددة أن آليددة التندداوب األفقددي والعمددودي كددان هلددا بددالغ األثددر س دواء علددى مسددتوى نسددبة
الرتش دديحات النس ددائية أو عل ددى مس ددتوى ع دددد النس دداء املنتخب ددات حبي ددث أن نت ددائج الالئح ددة النس ددائية ال دديت تبناه ددا النظ ددام
االنتخايب املغريب جد حمدودة مقارنة مع نظريه التونسي.
املبحث الثاين :اإلطار القانوين لتمثيلية الشباب يف االنتخابات :بني اإلقرار والرتدد
ميثل الشباب  16%من سدكان العدامل ،2وبالتدايل فهدو إحددى العناصدر األساسدية يف املسدارات االنتخابيدة مدن
حيث مشاركته يف االقرتاع وكذا من حيث حضوره يف التعبئة االنتخابية ومسامهته يف أنشطة اجملتمع املدين االنتخابية.
1املددادة  :66بالنسددبة للجماعددات الدديت انتخددب أعضدداء جملسددها عددن طريددق االق درتاع بالالئحددة ،يرتشددح ملنصددب ال درئيس األعضدداء والعض دوات
املرتبون على رأس لوائح الرتشيح اليت فازت مبقاعد داخل اجمللس .ويتعني على املرتشحني استيفاء الشروط التالية .... :يقصدد بدرأس الالئحدة
املرتشح الذي يرد امسه يف املرتبة األوىل يف الئحة الرتشيح حسب الرتتيب التسلسلي يف هذه الالئحة.
 2رغدم عدددم وجدود تعريددف دويل متفدق عليدده عامليهدا للفئددة العمريدة للشددباب ،إال ان األمدم املتحدددة تع ّدرف "الشددباب" علدى أهنددم األشدخاص ممددن
تدرتاوح أعمددارهم بددني  68و 73عامددا .ونشددأ هددذا التعريددف يف سددياق األعمددال التحضددريية للسددنة الدوليددة للشددباب ( )6738وأقرتدده اجلمعيددة
العامة يف قرارها  73/81لعام  .6736وتستند مجيع إحصاءات األمم املتحدة بشأن الشباب إىل هذا التعريف.
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لكددن االهتم ددام بالش ددباب يتج دده يف الغالددب األع ددم إىل م دددى ذهاب دده إىل صددناديق االق درتاع واختي دداره ملمثلي دده يف
اجملالس املنتخبة .وإذا كدان احلضدور النسدوي قدد عدرف قفدزة نوعيدة داخدل اجملدالس واهليئدات املنتخبدة فدإن حضدور الشدباب
ظل باهتا،لذلك يبقى رهان ضمان متثيلية تتناسدب مدع احلجدم الددميغرايف للشدباب قائمدا وبقدوة.كيدف إذن تعاماللتشدريع
االنتخايب معتقوية متثيلية الشباب داخل الربملان (املطلب األول) وداخل اجملالس احمللية (املطلب الثاين).
المطلب األول :آليات تيسير ولوج الشباب لمجلس النواب

1

يعترب وجود إطار قانوين يالئدم الشدباب مدن املقومدات املهمدة للمشداركة السياسدية للشدباب ،وتدنص القدوانني يف
ثلث بلدان العامل على سن أهلية للمنافسة يف انتخابات جملس النواب يبلغ  78عاماه أو أكثر ،مما خيلق فجوة بني سدن

التصويت والسن الذي يتيح للفرد أن يشغل منصباه باالنتخاب (سن األهلية) .2

لقددد انتبدده املشددرع املغددريب إىل هددذه الفجددوة الدديت ختلددف إقصدداءه كب دريا يف صددفوف الشددباب ج دراء حرمدداهنم مددن

التسددجيل يف اللدوائح االنتخابيددة حبكددم عدددم بلددوغهم عشدرين ( )70سددنة وفقددا ملنطددوق املددادة  3مددن مدونددة االنتخابددات.

فكانت مناسبة تعديل املنظومدة االنتخابيدة برمساالنتخابدات التشدريعية لسدنة  37007فرصدة لتخفديض سدن التسدجيل إىل
مثاني ددة عش ددر ( )63س ددنة ،وه ددي الس ددن القانوني ددة ال دديت احتفظ ددت هب ددا امل ددادة  8م ددن الق ددانون  489.66املتعل ددق ب دداللوائح
االنتخابية حيث نصت أنه :يقيد يف اللوائح االنتخابية العامة املواطنات واملواطنون املغاربدة البدالغون سدن الرشدد القانونيدة
واملتمتعون حبقوقهم املدنية والسياسية.
وقد اعتمد التشريع املغريب نفس املقاربة فيما خيص سدن الرتشدح (األهليدة) ،إذ أن القدانون التنظيمدي 86.79
املتعلدق مبجلدس الندواب كدان يشدرتط تدوفر املرتشدح(ة) علددى 78سدنة مشسدية كاملدة يف تداريخ االقدرتاع ،5وهدو نفدس الشددرط
للرتشح لالنتخابات اجلماعية واجلهوية .6إال أن القانون التنظيمي  79.66مل يشر إىل السن كشرط إضايف حيث ندص
أنه يشرتط يف من يرتشح للعضوية يف جملس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا حبقوقه املدنية والسياسية .وبالتايل و ئحد سن
التصويت وسن األهلية للرتشح جمللس النواب.

 1تنبيه :التمييز بني فئة الشباب يف منطوق القانون االنتخايب التونسي (أقل من مخسة وثالثني سنة) ويف القدانون االنتخدايب املغدريب (أقدل مدن
أربعني سنة).
 2حتسددني املشدداركة السياسددية للشددباب علددى امتددداد الدددورة االنتخابيددة ،دليددل املمارسددات السددليمة ،برنددامج األمددم املتحدددة اإلمنددائي،7068 ،
ص3.
3القانون  13.07القاضي بتغيري وتتميم مدونة االنتخابات.
4ظهددري شدريف رقددم  6.66.696صددادر يف  06ذي القعدددة  73( 6387أكتددوبر  )7066بتنفيددذ القددانون رقددم  89.66املتعلددق بدداللوائح
االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل احلمدالت االنتخابيدة واالسدتفتائية ،ج.ر.
عدد  8776بتاريخ  8ذو احلجة  86( 6387أكتوبر .)7066
5املادة .3
6املادة  36من مدونة االنتخابات.
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وفيم ددا خيص ددتعزيز متثيلي ددة الش ددباب ،تأسس ددت س ددنة -7066بع ددد املص ددادقة عل ددى الدس ددتور وقبي ددل االنتخاب ددات
التشريعية"-حركة الشباب املغريب من أجل التمثيلية السياسية اآلن ،"1وهي مبادرة من املنظمات الشبابية احلزبية الوطنية
ضمت يف عضويتها أزيدد مدن  80منظمدة مغربيدة فاعلدة يف أوسداط الشدباب هبددف لفدت االنتبداه إىل إشدراك الشدباب يف
أفددق االسددتحقاقات التش دريعية القادمددة .حيددث أعلنددت ،عددرب أرضددية احلركددة ،عددن تشددبثها املطلددق بتنزيددل نصددوص الدسددتور
اخلاصة بتمكني الشباب مطالبة احلكومة بتمثيلية سياسية باعتماد الئحة وطنية خاصة بالشباب.
وبالفعل،ومبناسددبة اق درتاع  78نددونرب  ،7066نصددت املددادة األوىل مددن القددانون التنظيمددي جمللددس الن دواب أهنددذا
األخري يضم تسعني( )70عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية حتددث علدى صدعيد تدراب اململكدة .وأضدافت املدادة
 78أنه جيب أن تشتمل الئحة الرتشيح على جزأين يتضمن اجلزء الثاين منها أمساء ثالثني ( )80مرتشدحا ذكـراال تزيدد
سنهم على أربعني سنة مشسية يف تاريخ االقرتاع.
هذا اجلزء الثاين سيمتد ،سنة  ،7061ليشمل الشباب من اجلنسني حيث مت تعديل املادة  78لتصبح..." :
يتضددمن اجلددزء الثدداين منهددا أمسدداء ثالثددني ( )80مرتشددحا مددن الجنســين ال تزيددد سددنهم علددى أربعددني سددنة مشسددية يف تدداريخ
االقدرتاع مددع بيددان ت درتيبهم كمددا جيددب أن يتضددمن ،حسددب احلالددة ،كددل جددزء مددن الالئحددة أمسدداء مرتشددحات أو مرتشددحني
ينتسبون إىل كافة جهات اململكة".
هذه اآللية جعلت الشباب املغريب يتوفر على حد أدىن (من ثالثدني ( )80مقعددا) مدن التمثيليدة داخدل جملدس
النوابباإلضافة إىل حقهم يف الرتشح برسم الددوائر احملليدة .وقدد أسدفرت االنتخابدات أعضداء جملدس الندواب لسدنة 7061
عن فوز 283برملانيا دون سن األربعني سنة .بينما جاء توزيع باقي األعضاء كما هو مبني أسفله:
الشكلرقم  :1توزيع أعضاء مجلس النواب حسب الفئة العمرية

المصدر :الموقع الرسمي لالنتخابات

1

 1نظمدت احلركدة أربددع قوافدل التصددال بالشدباب املغددريب يف خمتلدف املدددن والقدرى مددن أجدل التسددجيل يف اللدوائح االنتخابيددة واملشداركة املكثفددة يف
االنتخابات وذلك خالل الفرتة  78-68أكتوبر .7066
2مديرية املوارد البشرية مبجلس النواب (تاريخ الزيارة  7نونرب .)7070
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على خالف ذلدك،ينص القدانون االنتخدايب التونسدي أن الرتشديح جمللدس ندواب الشدعب حدق لكدل ناخدب يبلدغ
من العمر ثالثة وعشرين ( )78سنة كاملة على األقل يف تاريخ الرتشح.2
وقد حرص القانون األساسي على ضمان ترشيحهم من خالل تنصيص الفصل  78على أنه يتعني علدى كدل
قائمددة مرتشددحة يف دائددرة يسدداوي عدددد املقاعددد فيهددا أو يفددوق أربعددة أن تضددم مددن بددني األربعددة األوائددل فيهددا مرتشددحاه أو
مرتشحة ال يزيد سنّه عن مخس وثالثني سنة ،ويف حالة عدم احرتام هذا الشرط ُحترم القائمة من نصف القيمة اإلمجاليدة
ويرسم النظام االنتخايب الدوائر النتخابات جملس نواب الشعب على النحو اآليت:
ملنحة التمويل العموميّ .
الجدول رقم :6الدوائر االنتخابية برسم انتخابات مجلس نواب الشعب
عدد الدوائر

الدوائر اليت هبا 3

الدوائر اليت هبا أقل

االنتخابية

مقاعد فما فوق

من  3مقاعد

داخل تونس

79

79

0

77

خارج تونس

1

7

3

63

اجملموع

88

77

3

769

الدوائر االنتخابية

جمموع املقاعد

المصدر :قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
وبالتايل،وباستثناء  3دوائر انتخابية باخلارج ،واليت متثل  3مقاعد من أصل  769مقعدا مكونا للمجلس،فإن
مجيدع قدوائم الرتشدديح بالددوائر االنتخابيددة ملزمدة بدداحرتام شدرط حضددور الشدباب يف املراتددب األوىل حتدت طائلددة احلرمدان مددن
نصف قيمة التمويل العمومي.
المطلب الثاني :موقع الشباب في المجالس المحلية
ويقر الدستور التونسدي بأمهيدة فئدة الشدباب كونده القدوة الفاعلدة
يعترب الشباب كتلة رئيسية يف املسار االنتخايبّ ،

للمجتمع .3حبيث يؤكد الفصل  688منه أن القانون االنتخايب يضمن متثيلية الشباب يف جمالس اجلماعات احمللية.

ألجددل ذلددك حددرص النظددام االنتخددايب علددى ضددمان ترشدديح الشددباب يف مراتددب متقدمددة حتددت طائلددة عدددم قبددول
الئحة الرتشيح برمتها سدعيا لددعم احلضدور الشدبايب يف احليداة السياسدية .ويدنص القدانون األساسدي علدى أال يتجداوز عمدر
تباعدا يف
يتعني علدى كدل قائمدة مرتشدحة أن تضدم مدن بدن كدل سدتّة مرتشدحني ه
الشخص الثالث يف القائمة 88سنة ،كما ّ
الرتشح.4
بقيّة القائمة
مرتشحا(ة) ال يزيد سنّه عن مخس وثالثني سنة يوم تقدمي مطلب ّ
ه

www.elections.ma
 2الفصل .67
3الفصل .3
4املادة  37عاشرا.

1
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الشكل :5توزيع القوائم حسب الجنس والفئة العمرية

هذه اإلجراءات املتعلّقة بإلزامية إشراك الشباب كشرط وجويب لقبول القائمة أدت إىل مشداركة مهمدة للشدباب
يف االنتخاب ددات البلدي ددة األخ ددرية س ددنة 7063حي ددث فاق ددت النس ددبة العام ددة لرتش دديح الش ددباب 50%بتواج ددد 73.033
املرتشحني حسبالفئات العمريّة:1
شابا(ة) .ويربز اجلدول املوايل نسب ّ

الخاصة بالمتر ّشحين لالنتخابات البلدية حسب الفئات العمرية
الجدول رقم :81اإلحصائيات
ّ
الفئة العمرية

النسبة

أقل من  88سنة

87.60%

بني  81و 38سنة

78.38%

بني  31و 10سنة

67.11%

أكثر من  10سنة

3.36%

المصدر :الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
أمددا علددى مسددتوى النتددائج فقددد متكنددت الفئددة الشددبابية مددن احلصددول علددى 7198مقعدددا يف اجملددالس البلديددة أي
بنسبة  37%من جمموع املقاعد.

1تقرير اهليئة العليا  ،...ص680.
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فيما خيص التجربة املغربية ،فكما تطرقنا إىل ختفيض سن الرتشيح كمحفز لولوج الشدباب جمللدس الندواب ،فدإن
األمر ذاته ينطبق على االنتخابات احمللية ،فبعد أن كان الرتشيح لالنتخابات اجلماعيدة مشدروطا ببلدوغ  78سدنة ،أعطدى
جاللددة امللددك حممددد السددادس-سددنة  -7003توجيهاتدده للحكومددة خلفددض هددذه السددن حيددث جدداء يف اخلطدداب امللكددي:
« وهلذه الغاية ،نوجه احلكومدة الختداذ التددابري الالزمدة قصدد ختفديض السدن القدانوين للرتشديح االنتخدايب للجماعدات احملليدة
مددن 78إىل 76سددنة» .1وهددو مددا دفددع احلكومددة إىل وضددع مشددروع قددانون يقضددي بتعددديل مدونددة االنتخدداب -وخصوصددا
املادة  -36حبيث أصبح سن الرتشيح لالنتخابات اجلهوية واجلماعية هو  76سنة مشسية كاملة.
وخ د ددالل االنتخاب د ددات اجلماعي د ددة املوالي د ددة ،لس د ددنة  ،7068ح د دددد الق د ددانون التنظيم د ددي  87.66ش د ددرط الرتش د ددح
لالنتخابددات اجلماعيددة يف أن يكددون املرتشددح ناخبــاومتمتعددا حبقوقدده املدنيددة والسياسددية ،2وبالتددايل مت توحيددد سددن التصددويت
وسن الرتشح  /األهلية.
وخالل االستحقاق االنتخايب األخري 3 ،شتنرب  ،7068بلغ ترشح الشباب 30%3كما هو مبني أدناه:
الشكل :2توزيع المترشحين لالنتخابات الجماعية حسب الفئة العمرية

وموازاة مع ذلك عرفتنسبة الشباب يف اجملالس املنتخبة حمليا تطورا مضطردا منذ سنة :7008
الجدول رقم :88تطور نسبة الشباب في المجالس الجماعية
السنة

عدد الشباب

النسبة

7008

3.223

14%

7007

4.533

16%

7068

5.876

19%

1خطاب جاللة امللك حممد السدادس للربملدان مبناسدبة افتتداح السدنة التشدريعية  ،7007-7003اجلمعدة  60أكتدوبر  ،7003املوقدع الرمسدي
للحكومة املغربية ( www.maroc.maتاريخ الزيارة  70نونرب)7070
2املادة .3
3املعطيات الرمسية حول عدد املنتخبني اجلماعيني حمددة يف الفئة العمرية أقل من  88سنة.
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المصدر :الجماعات المحلية في أرقام

1

لكن املالحظ أن النظام االنتخايب املغريب مل حيدد ضدمانات كافيدة بشدرحية الشدباب عكدس التمثيليدة النسدائية،
وهددو مددا يفسددر البددون الشاسددع بددني حضددور الشددباب التونسددي يف اجملددالس احملليددة الددذي يصددل إىل 37%بفضددل وجددوب
إشراكهم كشرط لقبول لوائح الرتشيح وحضور الشباب املغريب الذي مل يصل بعد سقف .20%
لعددل التفسددري املنطقددي هلددذا املوقددف احليددادي يعددود إىل كددون فئددة الشددباب هددي مددن شددكلت أول طبقددة سياسددية
مغربية للمطالبة باالستقالل حيث كان جل القياديني يف احلركة الوطنية شبابا وبالتايل مل يعرف املشهد السياسي احنباسا
يف حضور الشباب إال هناية تسعينيات القرن املاضي مع ظهور أجيال جديدة تنخرط يف األحزاب السياسية وبداية بروز
تدافع األجيال وتدافع الطموحات .
من خالل قدراءة نتدائج انتخداب الشدباب يف جملدس الندواب واجملدالس احملليدة نسدتنتج ضدعف حضدور هدذه الفئدة،
مع تسجيل تقدم طفيف للشباب التونسي على مستوى اجملالس البلدية ،رغم اآلليات القانونية املوضوعة هلذا الغرض.
إن املشد دداركة الضد ددعيفة للشد ددباب يف االنتخابد ددات تصد ددويتا وانتخابد ددا ليسد ددت معزولد ددة عد ددن توجد دده عد دداملي يسد ددائل
الدميقراطية التمثيلية ويظهر حدود قدرهتا على تقدمي اإلجابات املقنعة .ففي أغلب االنتخابات اليت جترى عرب العامل جند
أن الشباب هم األقل مشاركة ،وهم أيضا غري ممثلني التمثيل املناسب واملتناسبفي املؤسسات املنتخبة.
لقدد أظهدرت الدراسدة أن أحكدام النظدام االنتخدايب تدؤثر ال حمالدة يف متثيدل النسداء والشدباب يف اجملدالس املنتخبددة
وتسدداهم مددن موقعهددا يف تعزيددز حضددورهم ،لكددن هددذه اإلج دراءات القانونيددة ال ميكنهددا وحدددها أن تتجدداوز سددقفا حمدددودا
لوجود عوائق أخرى تتجاوز اإلطار القانوين.
إن التفك ددري يف تعزي ددز ول ددوج الش ددباب والنس دداء إىل الوظ ددائف االنتخابي ددة جي ددب أن ميت ددد إىل تش ددجيع مش دداركتهم
السياسددية يف الدددورة االنتخابيددة بأكملهددا ،وهددو مددا يعيددد س دؤال تبددين األح دزاب السياسددية هلددذه القضددية.وهنددا يددربز تفضدديل
األحزاب للمرشح األوفر حظا للفوز من منطلق أنه يتوجب على املرشحني أن ميولدوا قسدماه كبدرياه مدن محالهتدم االنتخابيدة
مما يعطي األثرياء ميزة كبرية على حساب الشباب ذكورا وإناثا.

1منشورات املديرية العامة للجماعات احمللية ،وزارة الداخلية.7068-7007-7008 ،
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تطور السلطة الجبائية المحلية :نحو تفريعية هياكل الموارد الضريبية
Evolution of Local Fiscal Power Towards subsidiarity of Tax
resource structures.
هند أبواهليثم
باحثة بسلك الدكتوراه ،خمترب الدراسات الدستورية و حتليل األزمات و السياسات ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و
االجتماعية ،جامعة القاضي عياض ،مراكش.
ملخص:
دفع تطور السياقني االقتصادي و االجتماعي إىل تقييد إطارات اجلبايات احمللية ،ليس بسبب املنافسة التارخيية
بني الدولة و مجاعاهتا التحت -دولتية كما كان يف السابق ،بل لضمان حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الوطنية ،و
اليت تنعكس آثارها على مسألة اجلبايات احمللية.
تؤكد هذه التطورات أن املالية احمللية بشكل عام ،و اجلبايات احمللية خصوصا ،أصبحت تندرج بشكل متنام يف
إطار منطق أكثر عمومية ،يدعو ،بفعل اإلكراهات االقتصادية و السياسية اجلديدة ،إىل تقليص استقاللية املستويات
الدنيا احمللية من طرف املستويات العليا الوطنية.
في هذا السياق الحرج ،سيسمح مبدأ التفريع للدولة بإدراج السياسة الضريبية المحلية في إطار منطق
تقييدي يهدف إلى ضمان استقرار التوازن في الميدان االقتصادي و تحقيق أهداف باستعمال السياسة الضريبية
المحلية ،من طرف الدولة ،باعتبارها آلية لحماية المنفعة العامة للمجموعة الوطنية.
الكلمات المفتاحية:الجماعات الترابية ،الجبابات المحلية ،مبدأ التفريع،السلطة الجبائية المحلية،
االستقاللية المالية المحلية ،اإلعفاءات الضريبية ،التنمية الترابية والعولمة.
Abstract :
The development of economic and social contexts has incited the state to restrict local
fiscal frameworks, not because of the historical competition between the state and its
sub- state municipalities, as was the case a long time ago, but the ensure the
achievement of national economic policy objectives, the effects of which are reflected
in the issue of local taxes.
These developments confirm that local finances in general, and local taxes in
particular, are increasingly part of a much more general logic that calls, because of
new economic and political constraints, for a reduction in the independence of local
levels by higher national levels.
In this critical context, the principale of subsidiarity for the state will allow internal
fiscal policy to be placed within the framework of a restrictive logic with the aim of
ensuring the stability of the balance in the economic field and achieving the
objectives of the public good of the national group.
Key words :Territorial communities, local taxation, principle of subsidiarity,
the local tax authority, Local financial autonomy, Tax exenoration, territorial
development and globalization.
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مقدمة
باعتبار أن مهمة القانون هي تنظيم الوقائع ،فهو مضطر للتواؤم مع السياقات اجلديدة ،لضمان القدرة على
حتقيق أهداف املنفعة العامة املعرفة من طرف اهليئات التمثيلية .لذلك ،يكون من الواجب يف بعض احلاالت إعادة تنظيم
بعض اإلطارات القانونية ،جلعلها قادرة على االستجابة ملتطلبات حتقيق املنفعة العامة ،إما عن طريق منحها ضمانات
أكرب الستقالليتها ،أو على العكس من ذلك ،عن طريق تقييدها .و يتم ذلك ،يف احلالتني ،باعتباره نتيجة لضرورات
املواءمة بني القانون و سياقه.
تفرتض استقاللية اجلماعات الرتابية توفر هذه األخرية على موارد مستقلة نسبيا عن موارد الدولة و عن
إرادهتا .يف هذه احلالة فقط ميكن تصور هذه املوارد كدعامة سياسية تعزز عالقتها بالدولة باعتبارها شريكا فاعال و ليس
خاضعا.و بإلقاء نظرة على تنظيم و هيكلة املوارد احمللية ،ميكن مالحظة اآليت :متثل املوارد الضريبية ،1و املوارد املتأتية
من االقرتاض و من امللك العام احمللي ،و األداءات عن اخلدمات العمومية احمللية ،أهم موارد اجلماعات الرتابية يف
الوقت احلايل .و رغم كون املنح اليت تقدمها الدولة من بني املوارد الضرورية حلسن تسيري اجلماعات الرتابية ،لكن يبقى
دورها هامشيا مقارنة باملوارد السالفة الذكر ،و هي مسألة حممودة ما دام هذا النوع من املوارد ال يؤدي إال إىل ترسيخ
التبعية املالية للجماعات الرتابية ،مما يتناقض مع مبدأ التدبري احلر املنصوص عليه دستوريا.
يف امليدان الضرييب ،كما يف ميداين امللك العمومي و االقرتاض ،طورت الدولة ،منذ ما قبل احلماية و أثناءها،
تقنيات مكنتها من مراقبة موارد اجلماعات التحت -دولتية ،و اليت قلصت بشكل كبري من قدرة هذه اجلماعات على
تعبئة موارد خاصة هبا لتمويل فعلها .أدى تأكيد الالمركزية ،املرتبط بالضرورات املالية الناجتة عن احلاجيات اجلديدة
لدولة الرعاية إىل بروز نظام للتوازن يعرتف بوجود ضريبة حملية خاصة(أوال) .سيتطور هذا النظام ،بفعل التطورات اليت
ستعرفها الدولة و املرتبطة بنظام العوملة ،حنو تفريعية هياكل املوارد الضريبية احمللية ،كإحدى اآلليات املقبولة لتحقيق
التنمية (ثانيا).
أوال :البناء التاريخي الحتكار الدولة للسلطة الضريبية
منذ جون بودان ،مت ربط السلطة الضريبية ،نظريا ،بالسيادة ،اليت شكلت مدخال لقبول اخلضوع لسلطة
فوقية ،مت اعتبارها كسلطة عامة من طرف الشعب ،حتت تربير أهنا متثل املنفعة العامة .لكن و بالرجوع ألصول هذا
اخلضوع ،يرى  Jean Jeffroyأن ذلك ميتد عميقا يف التاريخ ،ف [أصل الضريبة ميكن أن جنده يف حتول األداء إىل
جزية مفروضة من طرف املنتصر على الشعوب اليت يتم غزوها ،لتسم بذلك العالقة الطبيعية ما بني سلطة الفرض و

 -1أهم مورد للجماعات الرتابية هو نصيبها السنوي من الضريبة على القيمة املضافة و يصل يف بعض احلاالت إىل نسبة  70يف املائة من
مالية و ميزانية اجلماعات السيما اجلماعات القروية الفقرية.
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سلطة التبعية] .1و بالتايل فاحتكار الدولة هلذه السلطة هو نتيجة مسار تارخيي ،استعملت فيه ،بداية ،تقنيات سياسية
ملركزة السلطة الضريبية ،و لتعزز هذه املركزة بعد ذلك بتقنيات قانونية .
بعد الثورة الفرنسية مباشرة ،كان هنالك اجتاه حنو تقوية الالمركزية يف مجيع مستوياهتا .لن يطول أمد هذه
ا حلركة لتفسح اجملال لتوجه مركزي قوي أدى إىل حتكم الدولة يف السلطة اجلبائية و منحها إطارا قانونيا يضمن هذا
االحتكار اجلبائي (أ) .لن تعرف التجربة املغربية يف اجملال الضريبيب نفس املسار ،حيث ستقوم الدولة الفرنسية احلامية
بالتنازل عن املبادئ السياسية و القانونية املؤطرة للشرعية الضريبية منذ الثورة الفرنسية ،و ربط هذه السلطة باجلهاز
التنفيذي بدل املؤسسة التمثيلية(ب).
أ -التجربة الغربية و مسار احتكار الدولة للسلطة الضريبية:
لفهم مسار احتكار الدولة للسلطة الضريبية يف املغرب ،و على اعتبار أن التجربة املغربية للدولة الوطنية
مرتبطة بالتجربة الفرنسية ،جيب العودة للعصر الروماين باعتباره أصل القانون الفرنسي املعاصر .لن أتعمق كثريا يف هذه
النقطة ،بل سأركز فقط على ثالثة مراحل رئيسية :تتعلق األوىل مبركزية السلطة الضريبية للدولة الرومانية يف هذه الفرتة
مع التأكيد على االستقاللية املالية للمدن الرومانية ()6؛ قبل االنتقال إللقاء نظرة حول مسار تطور هذه السلطة يف
العصر الوسيط ( ،)7مث يف النظام املعاصر ملا بعد الثورة ()8
-8

المركزية و توزيع الموارد الضريبية :الضريبة في العهد الروماني
متيزت فرتة اإلمرباطورية الرومانية هبيكلة معقدة و متطورة لالقتطاعات الضريبية املركزية ،2و لتوزيع منظم ما

بني خمتلف املستويات الرتابية .حرمت الدولة املركزية املدن من ممارسة عملييت فرض الضرائب و حتصيلها .و انطالقا من
عملية معقدة لتوزيع املوارد الضريبية ،مت ضمان املوارد الضرورية لتمويل حاجيات خمتلف مستويات اإلدارة حمليا (املدن و
األقاليم و العماالت) و مركزيا (الدولة) .هكذا ،تقسم الضريبة اليت يتم حتديدها على أساس عمل املكلفني بإحصاء
الساكنة إىل قسمني ،القسم األول خمصص لالستجابة لالحتياجات احمللية و اإلقليمية ،و القسم الثاين موجه
لالستعماالت املركزية .3يقوم كل مستوى إداري باقتطاع اجلزء الذي خيصه ،و يعود القسم اخلاص بالسلطة املركزية
خلزينة الدولة .ميكن القول إذن أن النظام الضرييب الروماين يرتكز على عملية حمكومة مبنطق نازل يتم يف إطارها حتديد
خمتلف الرسوم و طرق اقتطاعها و توزيعها تتحكم فيها السلطة املركزية و تفرضها على باقي املستويات احمللية ،باملوازاة
مع عملية تعتمد املنطق الصاعد و هتم تطبيق هذه االقتطاعات و توزيعها ،يف إطار نظام التركيزي يساعد على ضمان
وحدة السلطة املركزية.
grandes doctrines », in Alland Denis, Rials Stéphane (dir.), .1 - Jeffroy Jean, « Impôt
« Dictionnaire de la culture juridique », Lamy- PUF, 2003, p. 806.
2
- Bouchard Léon, « Études sur l’administration des finances de l’empire romain », de
Guillaumin, 1871, 526 p.
3
- Ibid., p. 408.
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لكن ،و رغم تركيزية النظام الضرييب الروماين ،ال ميكن إنكار االستقاللية املالية للمدن يف عالقتها بالدولة
املركزية .فأغلب هذه املدن ظلت ،نسبيا ،مستقلة ماليا ،و قادرة على ضمان نفقاهتا احمللية من خالل مداخيلها العادية
 Les revenus ordinaires1و هو ما يعين أن حجم هذه املوارد الضريبية نسبة ملداخيلها يبقى هامشيا ،حيث
تتكلف املدن باالستجابة الحتياجاهتا من خالل جمموعة من املداخيل احمللية العادية و االستثنائية.2
بالنسبة للعصر الوسيط ،و حبلول النظام امللكي حمل الدولة الرومانية ،استبدلت السلطة املركزية لإلمرباطورية
مبلكية احتلت تدرجييا [ مكانا ضمن نوع من فدرالية إمارات متمتعة حبكومات مستقلة لكنها تعرتف مبلك واحد] .3مت
االنتقال إىل النظام الفيودايل من خالل احنراف سلطة النبالء ،املمثلني يف البداية للسلطة امللكية و املكلفني خصوصا
بتحصيل الضرائب لصاحلها ،ليصبحوا بعد ذلك سلطة مستقلة ستدفع حنو االنتقال إىل النظام الفيودايل املتميز برتاجع
للسلطة املركزية يف امليدان املايل.4
-6

المسألة الضريبية في العصر الوسيط
يعتمد النظام الفيودايل على مفهوم وراثي للنبالة ،و الذي يفرتض خلطا ما بني العنصر السياسي و العنصر

الشخصي لإلقطاعية .تعتمد مداخيل هذه اإلقطاعية على موارد ضريبية حمددة من طرف األمري على شكل ضرائب
مباشرة و غري مباشرة ،و هو ما جيعل سلطته تبدو كبديل أو وريث لسلطة الدولة و لتمثيليتها (للخري العام) .باملقابل،
مل تتجاوز السلطة امللكية دور الالحم ملكونات اجملتمع السياسي للعصر الوسيط .و كانت تتدخل يف حاالت ظرفية،
كاحلروب مثال ،لفرض ضرائب ملكية على اإلمارات .و مبجرد انتفاء سبب الضريبة ختتفي هذه األخرية ،حيث ظلت
تعترب ك [إخضاع مهني].5
سيتطور هذا النظام حنو تقوية تدرجيية للسلطة اجلبائية للملك ،و حتويلها من سلطة ظرفية إىل سلطة دائمة و
عامة .فانطالقا من القرن  ،68مل تعد املداخيل امللكية اخلاصة كافية لالستجابة ملصاريف امللك ،6و هو ما أدى إىل
اللجوء لوسائل أخرى لتمويل األشغال الضرورية للمملكة،

و لتحتل الضريبة امللكية مكانة متميزة ضمن هذه

الوسائل التمويلية .يرى  Scordiaأن جمموعة من امللوك (Philipe VI 1285- 1314, Cahrles V
1

- Ibid., p. 479.
- Ibid., p. 482-483.
3
- Magnon- Nortier Ulisabeth, « Aux origines de la fiscalité moderne. Le système fiscal
et sa gestion dans le royaume de France », Lib. Droz, 2012, p. 879.
4
- Timbal Pierre- Clément, Castaldo André, Mausen Yves, « Histoire des institutions
publiques et des faits sociaux », Dalloz, 2009 , p.74
5
- Foviaux Jacques, « De l’empire romain à la féodalité », t. 1, Economica, 1986, p.
389.
6
- Scordia Lydwine, « Le roi doit vivre du sien : La théorie de l’impôt en France »,
Institut d’études augustiniennes, 2005, p. 97
2
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) 1364- 1380, Louis XI 1461-1483انطالقا من هناية القرن  68وضعوا حقال مفاهيميا للضريبة
املعاصرة  .1فمع امللك فيليب الرابع سيتم تأكيد ضريبة الدولة و جعلها عامة .و يعود أول نص قانوين منظم هلذه
الضريبة ل  8دجنرب  ،6810الذي سيسم ضريبة الدولة ب [خاصية العمومية اليت تالئم املسامهة اإللزامية لكل فرد يف
النفقات العمومية] .2و مع لويس احلادي عشر ،سيتم تطوير جباية ملكية ستصبح منذ ذلك الوقت [عادة] 3مقبولة،
رغم التمردات الظرفية عليها .4سيقوي هذا االحتكار الضرييب امللكي من الدور السياسي للملك الذي سيصبح الراعي
األساسي لشعبه.5
انطالقا من القرن  ،68و طوال فرتة "النظام القدمي" السابق للثورة الفرنسية ،تزايدت السيطرة امللكية على
النظام الضرييب ،بإصدار أنواع جديدة من الضرائب ،و تشريعات تنظم األنظمة املالية للمدن ،و مل يعد من املمكن
النظر للضريبة احمللية إال كتنازل ممنوح من امللك لفائدة املدن

و اإلقطاعيات ،مع إنكار تام ألية سلطة حملية

للمجموعات يف امليدان الضرييب .عشية الثورة ،سيتم التعبري عن إرادة شعبية قوية يف العودة للمراقبة احمللية للضرائب،
بالدعوة لتبين [ضريبة موضوعة

و مقسمة من طرف مؤسسات حملية منتخبة ،قدمية أو حمدثة ...و حيث تكون

اجلبايات أداة حلفظ نظام األشياء املوجودة ،ليس نظام اجتماعي ،بل نظام اقتصادي و ثقايف].6
-3

مبدأ شرعية الضريبة كنتيجة لسيادة التشريعي و المحو التدريجي لالستقاللية الجبائية للجماعات
أثرت الثورة الفرنسية بقوة على النظام القانوين الفرنسي ،خصوصا النظام املؤطر لعالقة الدولة املركزية جبماعاهتا

التحت-دولتية .و يبدو هذا التأثري بشكل أكرب يف امليدان الضرييب .فمن أوائل القرارات املتخذة من طرف اجلمعية
الوطنية حديثة النشأة كان القرار الذي يؤكد على عدم شرعية الضرائب ،أو "املسامهات" حسب تعبري القرار ،ألهنا غري
1

- Scordia Lydwine, « Le roi doit vivre du sien : La théorie de l’impôt en France », op.
cit., p. 80.
2
- Chevalier Bernard, « Fiscalité municipale et fiscalité d’Etat en France du 14ème à la fin
du 16ème siècle. Deux systèmes liés et concurrents », In Genet Jean-Philippe, Le Mené
Michel (dir.), « Genèse de l’Etat moderne. Prélèvement et Redistribution », CNRS,
1987, p. 139.
3
- Lardin Philippe, « Mise en place des impôts nouveaux en Normandie oriental », In
Contamine Philippe, Kerhervé Jean, Riguaudière Albert –dir), « L »impôt du moyen
âge . L’impôt public et le prélèvement seigneurial fin 12ème début 13ème siècle », t. 2,
Commité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 539
4
- Lardin Philippe, « Mise en place des impôts nouveaux en Normandie oriental », op.
cit., p. 509 et 512.
5
- Scordia Lydwine, « Le roi doit vivre du sien : La théorie de l’impôt en France », op.
cit., p. 199.
6
- Olivier- Martin, « Histoire du droit français », CNRS, 2010, p. 460.
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صادرة عن األمة .1يعرب هذا القرار عن تغيري نظري راديكايل :مل تعد السلطة الضريبية ملك للملك ،بل لألمة ،و
ترتكز ،من اآلن فصاعدا ،يف إطار االحتكار الذي متارسه هذه األخرية من خالل ممثليها ،على القانون.
نفس املوقف سيتم التعبري عنه من خالل "إعالن حقوق اإلنسان و املواطن" الصادر يف  71غشت
 ،6937اهلادف إىل ضمان احتكار األمة للسلطة اجلبائية .هكذا ،يؤكد الفصل  68من هذا اإلعالن على ضرورة
وضع ضريبة عامة يؤديها املواطنون كل على حسب قدرته ،هبدف االستجابة ملصاريف إدارة الدولة و لقوة خاصة هبا،
لضمان تسيري الدولة ،2اليت مت التفكري فيها و اعتبارها الضامن للحقوق الفردية املعرتف هبا للشخص من طرف
اإلعالن .بينما ينص الفصل  63على أن لكل املواطنني احلق يف التأكد من ضرورة فرض الضريبة و املوافقة على قيمتها
و مدهتا ..و مراقبة طرق إنفاقها ،بشكل مباشر أو من خالل ممثليهم .3و بالتايل ،فقد وضع هذا الفصل األسس
املستقبلية ملبدأ "شرعية الضريبة" أو "الشرعية اجلبائية" ،الذي جيد ترمجته يف الفصل 71من دستور  7066الذي
ينص على ما يلي [خيتص القانون ،باإلضافة إىل املواد املسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور ،بالتشريع يف
امليادين التالية...:النظام الضرييب ،و وعاء الضرائب ،و مقدارها و طرق حتصيلها ،]...و هو ما مينح القانون سلطة
حصرية خللق و حتديد و تنظيم النظام الضرييب.
مل تؤثر هذه املبادئ اجلديدة ،يف بداية األمر ،على تنظيم الضرائب احمللية ،حيث بقيت اجلماعات متمتعة
باالستقاللية املالية ،املعرتف هبا من طرف اجلمعية الوطنية ،من خالل السماح هلذه اجلماعات بالتوفر على الوسائل
الضرورية ،من خالل حتصيلها للضرائب احمللية .4ستتعرض هذه االستقاللية للتهديد سريعا من خالل توحيد الضرائب و
خلق مسامهات جبائية ستستبدل تدرجييا ضرائب النظام السابق على الثورة ،و تسمح بوضع نظام عام و موحد التطبيق

1

- Décret de 17 juin 1789 qui affirme que (Les contributions telles qu’elles se
perçoivent actuellement dans le royaume , n’ayant point été consenties par la nation,
sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur création, extension ou
propagation). Gomel Charles, « Histoire financière de l’assemblée constituante », T. 1,
Guillaumin, 1896, p. 110.
2
-( Pour l’entretien de le force publique, et pour les dépenses d’administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés), Article 13 de la Déclaration des droit de l’homme
et du Citoyen du 26 août 1789.
3
-(Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en
suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrèrent et le durée),
Article 14, op. cit.
4
Bardet Edouard, « Les impôts communaux sous la révolution », Sirey, 1912, p. 39.
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على كل اجملال الرتايب .ارتكز هذا التنظيم اجلديد على ثالثة أنواع من الضرائب املباشرة :العقارية ،على السكن و
املهنية.
مت خلق الضريبة على العقار مبرسوم  78نونرب  .6970تكلفت اجلماعات حبصر امللكيات العقارية الواقعة داخل جماهلا
الرتايب ،بتقدير مداخيلها الصافية و بتوزيع الضريبة ،حتت مراقبة إدارات احملافظات اليت تراقب عملها .1و بالتايل ففعل
اجلماعات البلدية يندرج يف إطار األنشطة املمارسة بتفويض من الدولة و حتت مراقبة أجهزهتا الالممركزة .نفس األمر
بالنسبة للضريبة على السكن 2و الضريبة املهنية ،3حيث تتكلف اجلماعات بتوفري املعلومات الضرورية لتحديد مقدار
الضريبة،حتت مراقبة اإلدارات الالممركزة للدولة.
وضعت السياسة اجلبائية للدولة اجلماعات التحت -دولتية يف مرتبة املنفذ للقرارات الضريبية دون املشاركة يف
وضعها .سيتم تعميق هذه الوضعية من خالل تقوية املراقبة املمارسة من طرف الدولة على املالية احمللية.
ب -التجربة المغربية و صعوبة فرض احتكار للسلطة الضريبية
لفهم البناء السياسي لالحتكار الضرييب للسلطة املركزية يف مغرب ما قبل احلماية ،جيب العودة لبداية تكون
الدولة اإلسالمية ،الرتباط التنظيم الضرييب ملغرب ما قبل القرن العشرين باألسس اليت ارتكز عليها تنظيم السلطة
الضريبية يف دولة الدعوة و اخللفاء ( .)6ستتغري األمور تدرجييا إىل غاية فرض احلماية على املغرب .لكن قبل ذلك ،و
بفعل انفتاح املغرب على القوى األوروبية ،سيتم تبين بعض تقنيات التنظيم الضرييب املطورة يف الغرب .و بسبب عجز
املخزن عن فرض سلطته املادية على كامل اجملاالت الرتابية ،لن يتمكن من بلوغ مرحلة االحتكار السياسي للسلطة
الضربية إىل حدود فرض احلماية ( .)7تعرضت االستقاللية اليت كانت تتمتع هبا مؤسسة "امجاعة" للتهديد سريعا بعد
فرض نظام احلماية ،من خالل توحيد للضرائب و خلق مسامهات جبائية ستستبدل تدرجييا ضرائب النظام السابق ،و
تسمح بوضع نظام عام و موحد التطبيق على كل اجملال الرتايب (.)8
 -1مغرب ما قبل الحماية :مركز عاجز عن فرض سلطة ضريبية عامة و موحدة
يقول حممد عابد اجلابري [كانت دولة الدعوة احملمدية زمن النيب دولة احتادية الطابع .لقد قامت نواهتا على
أساس صحيفة النيب اليت نظمت العالقات بني اجلماعات القبلية املتساكنة يف املدينة يومئذ ،و اليت كانت أشبه ما تكون
ب"دستور احتادي" .و قد تكرس هذا الطابع بعد فتح مكة حني أخذت القبائل تدخل يف اإلسالم ...كان الدخول
يف اإلسالم يعين إعالن الوالء السياسي لدولة الدعوة .و مبا أن الشيء الوحيد العادي امللموس الذي كان ميكن أن
يكون معربا عن االلتزام باإلسالم و الوالء السياسي له هو دفع الزكاة ،فإن القبائل اليت أعلنت إسالمها بعد فتح مكة

1

- Article 21
- Décret du 13 Janvier 1791
3
- Décret des 2-17 mars 1791
2
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قد بقيت مستقلة بشؤوهنا ..أما ممثلو النيب عندها فلم تكن مهمتهم تتعدى مجع الزكاة و تعليم الناس اإلسالم] .1فدولة
اإلسالم منذ نشأهتا احتكرت سلطة جباية الضرائب ،مقابل احرتام حرية التدبري الذايت للقبائل و إقرار سلطة أمرائها و
رؤسائها عليها .2و يف عهد أبو بكر ستندلع حروب الردة ،باعتبارها حركة رفضت فيها جمموعة من القبائل السلطة
املركزية اليت كان ميثلها بنو أمية و حلفائهم ،و هو ما يعين ،من ضمن معاين أخر ،رفض تأدية الزكاة هلذه السلطة.
سيتمكن أبو بكر من إمخاد هذه احلركات 3و تأكيد احتكار السلطة الضريبية للمركز.
يعرب عهد عمر بن اخلطاب ،يف نظري ،عن أهم فرتة لتأكيد مركزية النظام الضرييب للدولة اإلسالمية الناشئة.
فكنتيجة المتداد الفتوحات اإلسالمية يف عهده ،أصبح االحتياج للموارد املالية لضمان السيطرة على اإلمرباطورية
اإلسالمية املستمرة االتساع يف تزايد مستمر .لتأكيد سلطة املركز على احمليط املرتامي أكثر فأكثر ،سيقوم عمر ابن
اخلطاب بابتداع ضريبة مفروضة على املناطق املفتوحة و اليت أعلنت إسالمها ،تؤدى لصاحل بيت املال .مل يفرض
اإلسالم على املسلمني إال ضريبة واحدة هي الزكاة ،بل و أكد على عدم جواز تضريب املسلم ضريبة أخرى غري الزكاة.
لكن ارتأى عمر ضرورة فرض ضريبة أخرى شبيهة باجلزية املفروضة على أهل الذمة ،و ستصبح مستحقة يف املناطق
اإلسالمية .ميكن اعتبار هذا االجتهاد كأول مرحلة يف البناء السياسي لالحتكار الضرييب الغري مؤسس على نص ديين.4
بناء على ذلك ،ظل سالطني مغرب ما قبل احلماية ملزمني بدفع ضريبة اخلراج منذ فتح املغرب يف ظل
الدولة األموية ،و قد مت تنظيم هذه الضريبة خصوصا حتت حكم عبد املومن املوحدي ،و جتدد هذا التنظيم يف عهد
السعديني .5رغم ذلك ،ال ميكن القول أن التنظيم اجلبائي لإلمرباطورية اإلسالمية ،سواء يف عهد األمويني أو العباسيني،
تنظيما متطورا ،كما كان عليه احلال بالنسبة لإلمرباطورية الرومانية .فال جند يف عهد اإلمرباطورية اإلسالمية تنظيما
إلدارهتا من خالل بريوقراطية تربط املركز باحمليط .فاملغرب مثال كان يتمتع باستقاللية مالية يف مواجهة املركز اإلسالمي،

 -1اجلابري حممد عابد" ،العقل السياسي العريب .حمدداته و جتلياته" ،املركز الثقايف العريب ،6770 ،ص .687

 -2نفس املرجع ،ص .610
 -3نفس املرجع ،ص 618-613
 -4مييز املاوردي يف أحكامه السلطانية ما بني اجلزية و اخلراج ،يقول (و اجلزية و اخلراج حقان أوصل اهلل سبحانه و تعاىل املسلمني إليهما
من املشركني ،جيتمعان من ثالثة أوجه ،و يفرتقان من ثالثة أوجه .فأما األوجه اليت جيتمعان فيها  :فأحدها أن كل واحد منهما مأخوذ
ع ن مشرك صغار له و ذلة؛ و الثاين أهنما ماال فيئ ،يصرفان يف أهل الفيء؛ و الثالث أهنما جيبان حبلول احلول ،و ال يستحقان قبله .و أما
األوجه اليت يفرتقان فيها :فأحدها أن اجلزية نص و أن اخلراج اجتهاد؛ و الثاين أن أقل اجلزية مقدر بالشرع ،و أكثرها مقدر باالجتهاد ،و
اخلراج أقله و أكثره مقدر باالجتهاد؛ و الثالث أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر و تسقط بحدوث اإلسالم ،و الخراج يؤخذ مع الكفر

و اإلسالم) ،املاوردي أبو احلسن علي بن حممد" ،كتاب األحكام السلطانية و الواليات الدينية" ،املكتبة العصرية ،7000 ،ص .618
 -5عبيدات داوود" ،املوحدون يف األندلس :املغرب و األندلس ما بني سنيت(  119-836م 6713-6631-م) ،دار الكتاب
الثقايف ،7001 ،ص 687
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و ضريبة اخلراج كانت حتدد و حتصل على املستوى احمللي يف املغرب ،هذا من جهة؛

و من جهة أخرى ،كانت

اجملاالت املغربية تتمتع باستقاللية مالية متكنها من حتديد نفقاهتا و طرق االستجابة هلا.
هذا بالنسبة لعالقة السلطة املركزية لإلمرباطورية اإلسالمية مبمثليها يف املغرب يف امليدان اجلبائي .أما بالنسبة
لسلطات ملوك و سالطني املغرب يف امليدان اجلبائي ،و اليت كانت واسعة ،بتدخلها يف التنظيم اجلبائي للضرائب الدينية
و غري الدينية ،فإهنا مل تستطع حتويل هذه السلطة من سلطة جبائية ظرفية إىل سلطة جبائية دائمة و عامة بالنسبة
لكامل اجملال الرتايب .حيث البد من التمييز بني التنظيم اجلبائي يف بالدي املخزن و السيبة.
فبالنسبة لبالد املخزن ،استطاعت السلطة املركزية تنظيم اجملال اجلبائي ،من خالل بريوقراطية منظمة و تابعة
للسلطان بشكل مباشر ،1و بفرض ضرائب و رسوم غري دينية (كرسوم األبواب أو الدخول إىل املراكز احلضرية ورسوم
االمتياز ورسوم األسواق املقبوضة على عمليات بيع املواد احمللية باألسواق البلدية أو القروية) .أما بالنسبة لبالد السيبة،
فقد عجزت السلطة املركزية على فرض نظام جبائي دائم و عام ،حيث كان يرتاوح األمر بني اإلخضاع يف حالة قوة
السلطان،

و االنفالت من السلطة املركزية يف حالة ضعفه.
و يف كل احلاالت بالنسبة للمجال القروي ،أي سواء كانت القبائل خاضعة أو متمردة على السلطة املركزية،

يظهر بوضوح االستقاللية الكبرية اليت يعرفها التنظيم املايل و اجلبائي هلذه القبائل ،حيث كانت كل قبيلة حرة يف طرق
حتديد و حتصيل و تسيري ماليتها ،ال تتدخل يف هذا األمر السلطة املركزية إال لتحصيل اجلزء اخلاص هبا.
إىل غاية فرض نظام احلماية ،مل تستطع السلطة اجلبائية للسلطان فرض نفسها كسلطة دائمة عامة و جمردة.
فباإلضافة لعدم توفر تنظيم إداري بريوقراطي قوي يربط املركز باحمليط ،مل تستطع السلطة اجلبائية للسلطان أن حتظى
با ملوافقة الشعبية بسبب ارتباط تنظيمها و جبايتها باحلاجيات اخلاصة للسلطان و حلاشيته و كبار ممثليه على املستوى
احمللي .فمقابل ضمان ممثليه جلزء حمدد من طرفه ،مفروض على كل منطقة ،كان السلطان يتغاضى عن التجاوزات اليت
يقوم هبا ممثلوه لضمان نصيبهم الشخصي و الغري مؤدى عنه غالبا من طرف السلطة املركزية ،2و الغري حمدد .مما يفتح
اجملال لتجاوزات ال حصر هلا ،3و يؤدي إىل التمرد و رفض السلطة املركزية عند القدرة على مواجهتها.
 -1يف اجملال احلضري ،كان موظفوا السلطان املكلفون جبباية الضرائب هم األمناء .مل يكن هؤالء املوظفني خاضعني للسلطة الرئاسية
للباشاوات ،بل كانوا يتمتعون باستقاللية و يرتبطون مباشرة بالسلطان .يطلب األمناء من الباشا توفري عدول ملرافقتهم أثناء عملية
التحصيل .يقوم الباشا بدوره بطلب تعيني العدول من طرف قاضي املدينة

Michaux-Bellaire Edouard, « Les impôts marocains », In « Archive Marocain », volume
1904, Tome 1,Mission scientifique du Maroc, 1904, p. 61
- Salmon Georges, « L'administration marocaine à Tanger », In Archives Marocains,
1904 - Volume 1, p.19.
3- Michaux-Bellaire Edouard, «Le Gharb - Chapitre V. - L'administration », In
Archives Marocains, 1913 - Volume 20, p. 153
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 -2من السلطان إلى لجنة اإلصالح المالي :مبدأ شرعية الضريبة كنتيجة لسيادة التنفيذي:
رأينا سابقا كيف نتجت وحدة النظام الضرييب احملتكر من طرف الدولة يف التجربة الغربية عن وحدة السيادة
الوطنية .يف احلالة املغربية سيكون الوضع خمتلفا ،حيث سريتبط النظام الضرييب بسلطة الدولة احلامية ،حتت ذريعة توفري
الوسائل املناسبة لتوحيد البلد و عصرنته .و لن يتم استغالل املفاهيم الثورية الرابطة بني التحكم الدوليت يف النظام
الضرييب و التنظيم القانوين هلذا النظام من طرف التمثيلية الوطنية إال بعد االستقالل.
مل يتم الربط يف هذه املرحلة ،و على خالف التجربة الفرنسية ملا بعد الثورة ،بني مفهوم األمة و التنظيم
القانوين للميدان اجلبائي الدوليت .باملقابل ،استند التنظيم اجلبائي يف فرتة احلماية على أساس فكرتني أساسيتني :األوىل
هتم ضرورة عصرنة البلد ،مبساعدة الدولة احلامية ،حسب الفصل السابع من معاهدة  80مارس  ،16767من خالل
توفري أسباب [النمو االقتصادي الذي يستوجب تأسيس إدارات عمومية على اهلياة العصرية]2؛ و الثانية ،تربط
اإلصالحني املايل و اجلبائي بضرورة الوفاء بديون اململكة الشريفة املمنوحة [بقصد إحداث التنظيمات اليت اقتضى هبا
احلال الزدياد النمو مبملكتنا السعيدة و إعطائها ما تستحقه من املواد و اآلالت االقتصادية اليت تعود بالنفع و بتحسني
ثروهتا].3
تكلفت جلنة معينة مبهمة إصالح النظام املايل ،من خالل [أوال :البحث عن حتسني الضرائب احلالية؛ ثانيا:
حترير ضابط يف أحوال املالية ميكن به الوفاء بضروريات مالية مملكتنا و ذلك جبعل واجبات أو ضرائب تكون مناسبة
للعوائد اجلاري هبا العمل بني رعيتنا و معتدلة و وافرة النتاج قدر اإلمكان] .4يركز الظهري إذن على ضرورة إصالح
النظام الضرييب ،كلبنة أساسية إلصالح مالية الدولة و جعلها قادرة على حتقيق النمو االقتصادي و الوفاء بسداد ديوهنا.
لكن سيتم القيام بذلك من خالل :جلنة معينة و ليست منتخبة؛ و تضم يف عضويتها تركيبة خمتلطة ما بني ممثلي
اململكة الشريفة و ممثلي الدولة احلامية.5

 -1ظهري  70أبريل  6768بشأن تشكيل جلنة اإلصالح املايل ،اجلريدة الرمسية عدد  ،7بتاريخ  61ماي  ،6768ص .9
 -2بيان أسباب ظهري  70أبريل  ،6768ج ر عدد  ،7املصدر السابق ،ص 9
 -3نفس املصدر
 -4الفصل الثاين من نفس الظهري .يالحظ ركاكة يف التعبري ناجتة عن ترمجة غري سليمة من اللغة الفرنسية .آثرت االحتفاظ بالنص األصلي
للظهري ألن ما يهمنا هنا ليس الصياغة ،بل الربط الظاهر يف هذا النص بني مفاهيم رئيسية :النمو االقتصادي ،عصرنة اإلدارة ،اإلصالح
املايل ..من خالل الرتكيز على اإلصالح الضرييب..
 -5تتكون اللجنة حسب الفصل الثاين من ظهري  70أبريل  6768من /وزير مالية الدول الشريفة ،و الكاتبني العامني لدى الدولة
احلامية و لدى الدولة الشريفة ،و مدير املالية العام و رئيس إدارة األمالك املخزنية و رئيس إدارات األمور االقتصادية و رئيس إدارة
االستشارة السياسية الدولية و نائب مدير املالية العام و رئيس إدارة امليزانية.
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يبدو أن سياق التنظيم القانوين للنظام اجلبائي يف أول جتربة مغربية خمتلف متاما عن سياق التنظيم القانوين
اجلبائي يف التجربة الغربية .مل يتم االنتقال من السلطة امللكية أو سلطة السلطان إىل سلطة هيأة جتسد متثيلية األمة و
جتعل التنظيم اجلبائي تنظيما سياديا بامتياز؛ بل مت هتميش سلطة السلطان و كل السلط الوطنية يف هذا امليدان لصاحل
سلطة الدولة احلامية .هذا ما نلمسه من خالل الفصل الثالث من ظهري  70أبريل  6768الذي ينص على ما يلي
[جيب على اللجنة املذكورة أن تعرض على نظرنا الشريف يف أثناء أعماهلا ما رمسته من مشروعات عندما تكون قابلة
إلجراء العمل هبا] .1فعرض مشاريع اإلصالح املايل ،الذي يندرج يف إطارها مشروع إصالح النظام الضرييب ،على
السلطة املركزية للدولة الشريفة هو بغرض األمر بتنفيذ القانون املعد سابقا من طرف اللجنة .هذا األمر بالتنفيذ الذي
حوفظ عليه لفائدة السلطان كسلطة شكلية تضفي نوعا من املشروعية الوطنية على القوانني املعدة من طرف سلطة
احلماية.
سيجعل هذا االنتقال من السلطة امللكية إىل سلطة اللجنة املكلفة باإلصالح املايل من االحتكار الدوليت
للتنظيم الضرييب احتكارا تنظيميا غري مستند على تغيري ثوري يف املفاهيم املؤسسة للعهد اجلديد .يتعلق األمر بتنظيم
تقين يسند التنظيم الضرييب جملموعة من اخلرباء األجانب،

و بعض األعضاء املمثلني للدولة املغربية ،سيقوم

الفريقان بإعداد الظهائر الشريفة املنظمة ،بينما تقتصر مهمة السلطان على املصادقة على هذه الظهائر و اإلذن
بنشرها.
يف إسناد مهمة إصالح النظام الضرييب الدوليت ،كأحد أهم حماور إصالح مالية الدولة الشريفة ،هليأة معينة من
طرف السلطتني املركزيتني املغربية و الفرنسية ما جيعل االحتكار الدوليت للتنظيم اجلبائي ذو خصوصية متميزة .يعكس
متكن و استفراد هيأة غري منبثقة عن الشعب و ذات طابع تنفيذي و غري وطنية بالكامل باختاذ أهم القرارات اليت متثل
سيادة الدولة غياب جمموعة من املفاهيم املؤطرة لدولة الوحدة السيادية الناشئة يف الغرب باملقارنة مع التجربة املغربية.
يتعلق األمر أساسا بارتباط السيادة و القانون مبفهوم األمة .هذا االرتباط الذي يفرض أولوية املشاركة الشعبية من خالل
التمثيلية الربملانية ،يف حتديد املنفعة العامة و طرق االستجابة هلا بصفة عامة،

و املشاركة يف حتديد أشكال حتمل

األعباء الناجتة عن تصريف الشأن العام بشكل خاص.
 -3فترة الحماية:اشتقاقية الجبايات المحلية و نظام التبعية الجبائية

2

رغم عدم ارتكاز الشرعية الضريبية على مفهوم سيادة األمة من خالل التمثيلية الربملانية كما يف التجربة
الغربية ،إال أن هذا مل مينع السلطة املركزية يف مغرب احلماية من استخدام اآللية القانونية لضمان سيطرهتا على اجلبايات
احمللية .تعرب مقتضيات ظهري  77يوليوز  36761على االحتكار الدوليت للضرائب احمللية .ينص الفصل األول من هذا
 -1الفصل الثالث من ظهري  70أبريل  ،6768املصدر السابق ،ص .3
 -2املقصود هنا نظام "السنتيمات اإلضافية اجلماعية" كما سيتم شرحه تاليا.
 -3ج ر عدد  ،690بتاريخ  86يوليوز  ،6761ص .161-168
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الظهري على أن ضرائب ميزانية اجلماعات تؤسس مبقتضى ظهري .هكذا ،و بعد أن اعرتف ظهري  66شتنرب6763
باالستقاللية التامة جملموعة من القبائل و "امجاعات" املمثلة هلا ،و حىت بعد سحب الوظيفة التشريعية من "امجاعة"
مبوجب ظهري  76نونرب  ،6761ظلت هذه التنظيمات متمتعة باالختصاص املايل حىت صدور ظهري  79مارس
 6769املنظم للضرائب البلدية .1وفقا لذلك ،أصبح حتديد أنواع الضرائب اليت ميكن للمجالس البلدية إحداثها حمددة
قانونيا على سبيل احلصر بقرار بلدي 2خيضع للمصادقة القانونية .3كما أصبح بإمكان السلطة احمللية استخالص بعض
أنواع هذه الضرائب.4
ال تعرب صالحية إحداث هذه الضرائب من طرف اجملالس البلدية و تعيني مقدارها مطلقا عن نوع من
االستقاللية املالية هلذه اجلماعات ،لكون القرارات احملدثة للضرائب البلدية تصدر من طرف الباشا ممثل السلطة املخزنية
يف اجملالس البلدية باملدن ،بطلب من رئيس األشغال البلدية ممثل السلطة املركزية احلامية 5باعتباره سلطة الوصاية املكلف
باملصادقة على هذه القرارات ،أو من طرف القائد بالنسبة ل "امجاعات اإلدارية يف اجملال القروي.6
يتعلق األمر باحتكار مزدوج للجبايات احمللية من طرف السلطة املركزية بسبب ازدواجية هذه السلطة .ما أود
الرتكيز عليه هنا هو أن السياسة االستعمارية للحماية الفرنسية ،مل تفصل فقط ما بني الشرعية الضريبية و التنظيم
القانوين هلذه الضريبة املنبثق عن هيأة متثل األمة ،بل أيضا استطاعت أن جتعل السلطة العليا املتحكمة يف حتديد
اجلبايات احمللية يف يد ممثلها ،الذي ال يعترب فقط هيأة غري متثيلية ،بل و أيضا هيأة غري وطنية .فرئيس األشغال البلدية،
و كما ينص الفصل الثامن من أول ظهري للتنظيم البلدي 7على ذلك ،يعني بقرار من املقيم العام ،و تتمثل مهمته يف
مساعدة الباشا يف تدبري شؤون البلدية و مراقبته .8و رغم ما جاء يف الباب األول من أن تدبري الشؤون البلدية هو من
اختصاص ممثل اإلدارة املخزنية حتت سلطة الصدر األعظم ،إال أنه يبدو من فصول أخرى أن سلطة الوصاية هي يف يد
سلطة احلماية من خالل رئيس األشغال البلدية ،الذي يوقع بالعطف على مجيع قرارات ممثل السلطة املخزنية ،و يتدخل
خصوصا يف كل ما له عالقة باملسائل املالية

و الضريبية .فعلى سبيل املثال هو الذي ميثل مصلحة الدولة يف

 -1ظهري  79مارس  6769حول الضرائب البلدية ،ج ر عدد  ،703بتاريخ  78أبريل  ، 6769ص 867-866
 -2الفصل الثالث من ظهري  77يوليوز  ،6761ج ر عدد  ،690بتاريخ  86يوليوز  ،6761ص .161
 -3كأداءات األبواب حسب الفصل  8من الظهري الشريف حول األداءات اليت تستخلص يف أبواب املدن ج ر عدد ،760ص ،881
و أداءات األسواق ،نفس املرجع ص 883
 -4مثل الرسم على األسواق ،ج ر عدد  ،760ص .883
 -5حسب الفصل اخلامس من ظهري  3أبريل  6769حول تنظيم اجملالس البلدية ،اجلريدة الرمسية عدد  ،760بتاريخ  9ماي ،6769
ص .830
 -6الفصل اخلامس من ظهري  1يوليوز  ،6786ج ر عدد  ،7076بتاريخ  70يوليوز  ،6786ص .6301
 -7ظهري  3أبريل  6769مبثابة امليثاق البلدي ،اجلريدة الرمسية عدد  ،760بتاريخ  9ماي  ،6769ص 838-830
 -8الفصل الثامن من ظهري  3أبريل  ،6769ج ر عدد  ،760املصدر السابق ،ص .837
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مواجهة املخالفني ألداء الضرائب احمللية املنصوص عليها ،بل و ميكنه أن حيل حمل القضاء للتوصل إىل تسوية مع هؤالء
املخالفني ،قبل صدور احلكم القضائي و حىت بعده.1
من بني أهم الضرائب احملدثة بظهري  79مارس  6769جند الضريبة على الطرق و الضريبة على كنس
الشوارع و األزقة 2اللتان سيتم تعديل تنظيمهما من خالل ظهري  60نونرب  6786بشأن األداءات املفروضة على
الطرق .3يبدو من خالل نص هذا الظهري أن األداءات املمنوحة للمجالس اجلماعية تعرب عن تنظيم تفريعي للمنفعة
العامة احمللية .حيث تستخلص هذه اجملالس أداءات عن الكنس و صيانة األزقة و األرصفة و جماري املياه و البواليع و
هتيأهتا ،و أداءات للمشاركة يف املصاريف الالزمة لبناء قنوات املياه .4تؤكد هذه األمثلة البعد التفريعي للضرائب احمللية،
فمن املنطقي أن يعود للجماعة حتصيل مقابل اخلدمات اليت يفرض مبدأ التفريع تقدميها من طرف هذا املستوى احمللي،
ألنه و بناء على املنطق الصاعد الذي حيكم مبدأ التفريع ،ال يتدخل املستوى العلوي إال فيما يعجز املستوى األدىن عن
حتقيقه.
تتدخل الدولة أيضا ،دائما يف إطار االحتكار اجلبائي ،للتكفل بتنظيم و حتصيل بعض أنواع الضرائب احمللية،
بعد أن تكون منحت اختصاص إحداثها و حتصيلها لسلطة اجلماعة ،مث توزعها بني اجلماعات احمللية بالشكل الذي
تراه مناسبا ،بدعوى حتقيق عدالة التوزيع اجلبائي بني خمتلف اجلماعات .يتعلق األمر بالضريبة على األبواب أو املكوس
اليت مت تنظيمها يف البداية مبقتضى ظهري  70أبريل  6769املنظم لضريبة املكوس ،حيث مينح الفصل اخلامس من هذا
الظهري للسلطة البلدية تعيني مقدار األداءات و كيفية استخالصها .سترتاجع الدولة عن ذلك لصاحل احتكار تنظيم و
حتصيل هذه الضريبة اليت أصبحت تسمى ضريبة املعامالت مبقتضى ظهري  77دجنرب  6733حيث ينص الفصل 73
على ما يلي [..يقع توزيعه –املتحصل من الضريبة -بني اجلماعات العمومية املتمتعة باستقالهلا املايل و ذلك بالكيفية
اليت سيقع تعيينها بقرارين صادرين ،األول من مدير املالية ،و الثانية من مدير الداخلية].5
ت ظهر سيطرة الدولة على اجلبايات احمللية أيضا من خالل ضمان التبعية اجلبائية ما بني اجلماعة التحت-
دولتية و الدولة ،من خالل نظام ضريبة حملية حتدث و حتتسب كجزء مضاف للضريبة الوطنية .يتعلق األمر بنظام
"األعشار اإلضافية" أو "السنتيمات اإلضافية" .يعرب هذا النظام عن مسو املنفعة العامة الوطنية و أسبقيتها على املنفعة
العامة احمللية .فالضريبة األصلية اليت يرتكز عليها نظام السنتيمات اإلضافية ال ختضع إال إىل متطلبات االستجابة

 -1الفصل السابع من ظهري  70أبريل  6769بشأن األداءات اليت تستخلص يف أبواب املدن ،ج ر عدد  ،760بتاريخ  9ماي
 ،6769ص 889؛ و الفصل الرابع من ظهري  70أبريل  6769بشأن أداءات األسواق ،ج ر عدد  ،760ص .887
 -2الفصل األول من ظهري  79مارس  ،6769ج ر عدد ،703مصدر سابق ،ص 867
 -3اجلريدة الرمسية  ،7033بتاريخ  73دجنرب  ،6786ص 8039-8038
 -4الفصل األول ،املرجع السابق ،ص .8031
 -5ظهري  77دجنرب  6733بشأن ضريبة املعامالت ،ج ر عدد  ،6373بتاريخ  66فرباير  ،6737ص 738
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للمنفعة العامة للدولة ،بشكل ال ميكن إال أن يتجاهل املصلحة احمللية .1ال ميكن تفسري اللجوء إىل هذا النظام إال
باعتباره دليال على حذر الدولة من املنافسة اليت ميكن أن تشكلها اجلماعة يف امليدان اجلبائي ،و اليت ال ميكن مواجهتها
إال باإلكراه املايل املفروض عليها [مبجرد أن تضع الدولة ضرائب منتظمة ،يبتدأ القلق من منافسة اجلماعات :خوفا من
استنفاذ اجلماعات للمادة املفروضة ،تفرض الدولة عليها اللجوء لنفس ضرائبها بشكل إضايف].2
جند أن أول ظهري ينص على نظام "األعشار اإلضافية" هو ظهري  63يوليوز  6763املنظم لضريبة
املباين ، 3و يتم حتديد هذه األعشار بقرار للوزير األعظم ممثل السلطة املخزنية بطلب من مدير األمور املدنية بعد
استشارة املدير العام للمالية كممثالن لسلطة احلماية .ينص الفصل الثالث من هذا الظهري على "الضريبة األصلية"
املخصصة للدولة ،و على اإلضافة املتمثلة يف أعشار ختصص للميزانيات البلدية .نفس النظام جند الدولة تعتمده
بالنسبة للضريبة املهنية 4و ضريبة السكىن 5املضاف إليهما أعشار ختصص للجماعات مبقتضى قرار وزيري.
يف ظهري  1يوليوز  6786املتعلق بتنظيم اجلماعات اإلدارية ،جند استمرارية لنفس النظام مع تغيري الرتمجة من
األعشار إىل السنتيمات ،حيث ينص فصله اخلامس على أن من بني مداخيل ميزانية اجلماعة اإلدارية [السنتيمات
اإلضافية املقبوضة مع الرتتيب ضمن احلدود اليت عينها وزيرنا الصدر األعظم].6
ال يسمح هذا الربط ما بني الضريبة الوطنية –ضريبة الرتتيب يف هذه احلالة -و الضريبة احمللية بتحقيق
استقاللية اجلماعات احمللية من الناحية الضريبية .فأي إلغاء أو ختفيض للضريبة الوطنية يكون له تأثري على اجلزء
املخصص منها للجماعات احمللية .و بالتايل فنظام "السنتيمات اإلضافية" ميثل عامل تبعية جبائية مقلصة الستقاللية
اجلماعات ،ما دام ال ميثل ضريبة يف حد ذاته ،بل ميكن اعتباره جمرد أداة إجرائية و تكميلية جمردة من أي مدلول
سياسي.
ثانيا :الضرائب المحلية :آلية تقويمية للسياسة االقتصادية للدولة
تعرب الفرتة احلالية عن التمظهر الكامل ملرحلة تفكيك الوطين 7من خالل احلركة املزدوجة اليت يسمح هبا
اعتماد "التفريع" كتقنية و ليس باعتباره "مبدأ" .فمن جهة ،يسمح املبدأ بتمكني اجلماعات من موارد مهمة ،و من
1

- Duguit Léon, « L’Etat, Les gouvernants et les agents », (1903), Dalloz, 2005, p. 711
2
- Granet Jean, « L’impôt direct communal », LGDJ, 1904, p.88.
 -3اجلريدة الرمسية عدد  ،791بتاريخ  67غشت  ،6763ص .360
 -4ظهري  7أكتوبر  6770حول ضريبة البتانتا ،ج ر عدد  ،876بتاريخ  71أكتوبر  ، 6770ص  .6066ستتنازل الدولة عن اجلزء
األصلي من هذه الضريبة للجماعات مبقتضى ظهري  67يونيو  ،6733ج ر عدد  ،6318بتاريخ  78يوليوز  ،6733ص .6676
 -5ظهري  73فرباير  ،6780ج ر عدد  ،760بتاريخ  3أبريل  ،6780ص .973
 -6ظهري  1يوليوز  ،6786ج ر عدد  ،7076مرجع سابق ،ص .6301
 -7يف أطروحيت للدكتوراه حتت عنوان "تطور عالقة الدولة باجلماعات الرتابية يف ميدان التنمية" أقرتح تقسيما لتطور هذه العالقة وفق
مرحلتني :املرحلة األوىل أمسيتها "مرحلة بناء الوطين"  .يهم هذا البناء ثالثة حماور أساسية :القانوين و اجملايل و االقتصادي ،و متتد هذه
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القدر ا حملدد من طرف املركز من االستقاللية الضرورية لتحقيق الفعالية االقتصادية ،يف إطار التنافسية ما بني اجملاالت
الرتابية على الصعيدين الوطين و العاملي :املنطق الصاعد؛ و من جهة ثانية ،يسمح باستمرارية التحكم و التأطري الدوليت
للموارد املالية لتمكني الدولة من مترير سياساهتا التنموية الوطنية -املرتبطة باملستوى الفوق وطين -و فرضها على اإلطار
احمللي :املنطق النازل.
يساعد مبدأ التفريع على تنظيم هذه احلركة املزدوجة ،فقط عند استخدامه كتقنية إدارية ،من خالل منح
املستويات الدنيا القدر الالزم من االستقاللية لتحقيق الفعالية فقط ،و ليس لضمان املشاركة الدميوقراطية ،و ضمان
تأطري املستوى األعلى هلذه املستويات خدمة لتحقيق اهلدف األمسى املشرتك :التنمية
لكن ،ال ميكن اعتبار مبدأ التفريع كأساس لالعرتاف باالستقاللية املبدئية للجماعات الرتابية فقط .لنفحص
تداعيات اعتبار كهذا :سيبدو مبدأ ا لتفريع ،يف هذا اإلطار ،كمبدأ بسيط للقرب ،ال ميكن العمل به إال يف إطار
الالمركزية .و هو ما يعين ،بتعبري آخر ،بأن أي مساس باالستقاللية احمللية سيحكم عليه بكونه مناقضا ملبدأ التفريع .ال
تتالءم هذه النظرة التجزيئية ،ال مع رغبة الدولة يف تأكيد دورها اإلشرايف و التحكمي ،و ال مع جوهر مبدأ التفريع،
الذي يتضمن ،إضافة لضرورة ضمان استقاللية املستويات الدنيا ،االعرتاف لصاحل املستويات العليا بإمكانية تقليص
استقاللية املستويات األدىن ،إذا طرأت ضرورات موضوعية ،توجب محاية مصاحل اجملموعة يف مشوليتها ،أو هبدف جتنب
تأثري حرية جزء من مكونات اجملموعة على البقية ،و خصوصا يف حتقيق اهلدف األمسى املشرتك بالنسبة لكل مكونات
اجملموعة :التنمية.
من هذا املنظور ،ميكن اعتبار التطورات اليت عرفتها و تعرفها عالقة الدولة جبماعاهتا الرتابية يف امليدان املايل
كنتيجة لرغبة الدولة يف استعمال السياسة الضريبية كآلية تقييدية لتحقيق أهداف عليا للمنفعة العامة ذات البعد
االقتصادي (أ) .سنالحظ أن هذا املنطق التقييدي سيتغري تدرجييا لفائدة منطق أكثر مرونة هبدف ضمان استقرار
التوازنات املالية و االقتصادية ،دائما مع احتفاظ املركز بآليات مبتكرة للمراقبة و التحكم (ب) .
أ -عدم التالؤم المتنامي لنظام ضريبي محلي مقيد جدا
يف بداية القرن العشرين ،أعطى  Jean Granetحتديدا للسلطة اجلبائية احمللية [يف الدول الالمركزية ،حيث
فصل السلط خالص ،على األقل يف املادة اجلبائية ،حيث الرابط ما بني الضرائب اجلماعية و ضرائب الدولة غري إجباري
أو غري صارم ،أو غري موجود...تعرتف-هذه الدول -للجماعات بسلطة جبائية خاصة] .1يعرب هذا التعريف عن رأي
املرحلة من بداية االستقالل إىل غاية هناية سنوات مثانينيات القرن املاضي .تظهر الوصاية الدولتية على اجلماعات الرتابية مشددة يف هذه
الفرتة ،حيث كانت الظروف املرتبطة بتطور االقتصاد العاملي ال تزال تسمح للدولة مبمارسة سيادهتا على أنظمتها القانونية و اجملالية و
االقتصادية .تبتدئ املرحلة الثانية مع سنوات التسعينات .سنرى تراجعا ملفهوم السيادة على املستوى الكوين ،و لن يشذ املغرب عن هذا
التحول .ستتعرض األنظمة اجملالية و القانونية و االقتصادية الوطنية ملد العوملة ،و ستصبح السياسات العمومية مرتبطة بالتطورات اليت
يعرفها النظام االقتصادي العاملي و اليت تدفع إىل عوملة اجملايل و القانوين و االقتصادي.
1
- Granet Jean, « L’impôt direct communal », op. cit., p. 89.
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فقهي متحمس لفكرة جبايات حملية خاصة تعرتف للجماعات ب "سلطة" حقيقية .هذا التحول النظري يسم مرحلة
جديدة متثل قطيعة مع النظام السابق الذي كانت فيه الدولة حتتكر السلطة اجلبائية بشكل كامل .رمبا يعرب االحتمال
الثالث يف التعريف املتعلق بعدم وجود أي رابط ما بني الضرائب الوطنية و احمللية عن محاس مبالغ فيه ،لكن إمكانية
االعرتاف القانوين بسلطة جبائية حملية تبقى ،مع ذلك ،موضوع نقاش فقهي منذ ذلك الوقت.
عرفت الضرائب اخلاصة باجلماعات الرتابية حتوالت عميقة أثرت بشكل سليب على استقاللية هذه اجلماعات
يف امليدان الضرييب .فبعد تقوية الضرائب احمللية يف السبعينات كنتيجة لسياسة تدعيم الالمركزية احمللية مع امليثاق اجلماعي
لسنة  ، 6791ستعرف بداية الثمانينات تراجعا الستقاللية الضرائب احمللية بسبب التطورات املرتبطة بتحقيق أهداف
املنفعة العامة ذات البعد الوطين ،اليت سيطرت على املكانة املركزية للجبايات يف السياسة االقتصادية للدولة.
رغم أن بناء اإلطار العام للجبايات احمللية ابتدأ مع احلماية ،إال أنه ال ميكن احلديث عن إطار مستقل
للجبايات حملية إال بعد االستقالل()6؛ و مع جتربة امليثاق اجلماعي لسنة  6791أصبح من املمكن احلديث عن
إصالح مهم للجبايات احمللية()7؛ و مع بداية األلفية اجلديدة ،سيتم االعرتاف ،لصاحل اجلماعات احمللية ،و يف إطار
حركة مؤسسة لالمركزية ،جببايات حملية على أساس مبدأ التفريع(. )8
-8

فترة الستينات :وفرة الرسوم المحلية الصغيرة و الظرفية كآلية لتأكيد السيادة الوطنية:

من الطبيعي أن تعرف االحتياجات التمويلية للدولة و للجماعات احمللية تناميا تدرجييا ،خصوصا بسبب
اختيار تبين منوذج دولة الرعاية بعد االستقالل .و إذا أضفنا إىل ذلك عدم مواءمة اإلطار اجلبائي املوروث عن احلماية،
يصبح السياق العام هو ضرورة إجراء تعديالت ال ميكن وصفها باجلذرية ،على اعتبار أن هذه األخرية تشري إىل تقوية
االستقاللية املالية للجماعات .بتعبري آخر :مل تكن التعديالت اليت مهت التنظيم اجلبائي احمللي قادرة على ضمان
استقاللية حقيقية للجماعات ،و هو متاما اهلدف الذي كانت الدولة تسعى لتحقيقه يف مرحلة بناء الوطين.
يف مواجهة االحتياجات التمويلية املرتبطة ببناء الدولة املستقلة ،و يف إطار تبين خيار الالمركزية و الرغبة -
الشكلية -يف إشراك اجلماعات يف مسلسل البناء اليت تظهر من خالل اعتماد امليثاق اجلماعي لسنة  ،6710كان من
الضروري إعادة النظر يف اإلطار القانوين املنظم للجبايات احمللية يف فرتة احلماية ،ألن اخلطاب الرمسي يف العهد اجلديد
يدعو إىل متكني هذه اجلماعات من اختصاصات مهمة.
بعد سنتني من تبين أول ميثاق مجاعي ل  78يونيو  ،6710مت جتميع كل الضرائب احمللية املفروضة سابقا يف
نص قانوين واحد .1مت التأكيد على مبدأ الشرعية الضريبية من خالل أول فصل يف الظهري الذي نص على [أن تأسيس
كل أداء بلدي جيب أن يؤذن به مبقتضى ظهري شريف] .و ألول مرة سيتم الربط بني سيادة األمة و التشريع الضرييب

 -1ظهري شريف رقم  6.10.676بشأن األداءات البلدية بتاريخ  78مارس  ،6717ج ر عدد  7830بتاريخ  1أبريل  ،6717ص
.938
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من خالل الفصل  69من أول دستور للمملكة [على اجلميع أن يتحملوا ،كل على قدر استطاعته ،التكاليف العمومية
اليت للقانون وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها حسب اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الدستور].1
يبدو أن الفكرة املهيمنة على ظهري األداءات البلدية ل  78مارس  6717هو فكرة املشاركة يف حتمل
التكاليف احمللية .إن مقتضيات الفصل  69من دستور  6717جيد تطبيقه ،على املستوى احمللي ،من خالل األداءات
البلدية .فبعد أن حيدد الفصل الثاين الضرائب املفروضة ،سواء بشكل إلزامي 2أو اختياري ،3تقوم الفصول التالية بتحديد
املقتضيات العامة املتعلقة مبختلف هذه الضرائب ،فاملالكني اجملاورين هم املكلفون بأداء مصاريف صيانة و نظافة
الشوارع ،4و تعبيد قارعات الطرق 5و هتيئ األرصفة ،6و بناء بالوعات صرف املياه 7و قنوات املياه.8
ميثل هذا الظهري شكال من أشكال تأكيد سيادة الدولة الوطنية .أكدت هذه األخرية استعادة حتكمها يف
إحدى أهم السلط املميزة للدولة و املعربة عن سيادهتا :السلطة اجلبائية .فباستثناء هذه الرغبة يف إعادة امتالك اجلبايات
احمللية ،مل يأت ظهري  78مارس  6717بتغيري مهم بالنسبة للضرائب و الرسوم احمللية ،اللهم جتميع خمتلف األداءات و
الضرائب يف نص قانوين واحد ،مما يسمح بإلغاء الظهائر السابقة ،9كإشارة الستعادة السيادة و ربط امليدان اجلبائي
باإلرادة الوطنية اليت متثلها األمة من خالل الربملان املختص بوضع النصوص القانونية.10
-6

فترة السبعينات :بوادر فصل الجبايات المحلية عن الجبايات الوطنية:

 -1اجلريدة الرمسية عدد  7161بتاريخ  67دجنرب  ،6717ص .7778
 -2يتعلق األمرباألداءات عن  :صيانة و نظافة الشوارع ،العربات غري السيارات ،الكالب ،املشاهد ،الذبح ،حلوم األسواق ،الفحص
البيطري ،الطرق ،الباعة املتنقلني ،البواليع و شبكات املياه العذب إذا باشرت أشغاله البلدية ،و األداء اإلضايف عن الذبح لفائدة املشاريع
اخلريية؛ باإلضافة جملموعة من احلقوق املستخلصة يف األسواق و أماكن البيع العمومية ،و حقوق عن األرصفة و احتالل الطريق العمومية،
و تلك املفروضة على الباعة املتنقلني و العارضني للسلع للبيع يف الطرق العمومية ،و عن وقوف العربات املخصصة للنقل العمومي
للمسافرين؛ و املتحصل من بيع املاء ،و من املستودع البلدي و امليزان العمومي و من املقابر اليت تسريها البلدية و بوجه عام مجيع اخلدمات
اليت تتكلف هبا البلدية؛ و أخريا املسامهة يف نفقات هتيئة الشوارع و األرصفة و البواليع و قنوات املياه عندما تتحملها ميزانية البلدية ،الفصل
 7من ظهري  78مارس  ،6717ج ر عدد  ،7830ص .938
 -3و هي األداءات عن :اإلغالق املتأخر أو الفتح الصباحي للمقاهي و مقاهي الطرب و قاعات الرقص و املراقص و املطاعم الليلية و
املؤسسات املماثلة هلا ،و عن أماكن بيع املشروبات الغري كحولية أو غري املمزوجة بالكحول ،و عن اإلنارة الكهربائية ،و عن استهالك املاء
العذب .الفصل  7من ظهري  78مارس 6717
 -4الفصل  8من ظهري  78مارس .6717
 -5الفصل  8من نفس الظهري
 -6الفصل  1منه.
 -7الفصل .9
 -8الفصل
 -9هذا ما ينص عليه الفصل  63من هذا الظهري
 -10بقي العمل باملقتضيات القانونية املتعلقة بالضريبة املهنية املتنازل عنها من طرف الدولة للجماعات وفق ظهري  63يونيو (6733ج
ر عدد  6318بتاريخ  78يوليوز  ،6733ص  ،)6676و ضريبة املباين و ضريبة السكىن اللتان ختصصان جزء إضافيا للجماعات وفق
نظام األعشار اإلضافية ،أنظر املطلب األول.
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كان من الضروري إعادة النظر يف النظام اجلبائي احمللي ،خصوصا بعد إصدار ميثاق  80شتنرب 6791
اخلاص بالتنظيم اجلماعي ،و الذي بشر مبيالد نظام المركزية فعلية ،منحت فيها اجلماعات احلضرية و القروية
اختصاصات أكثر أمهية مقارنة بالتنظيم السابق ،و خففت فيها الوصاية نسبيا مع متكني رئيس اجمللس اجلماعي من
صالحيات أهم .كل هذه املستجدات تبدو ذات أمهية ،و توحي بإمكانية تغيري أسس العالقة ما بني الدولة و مجاعاهتا
التحت -دولتية لصاحل استقاللية أكرب هلذه اجلماعات .من هنا تأيت أمهية دراسة تطور النظام اجلبائي احمللي ،ألنه
يكشف لنا عن حقيقة أو زيف الوعود اليت حيملها التعديل القانوين لالختصاصات و لنظام املراقبة الدولتية ألنشطة
اجلماعات.
بعد إصدار امليثاق اجلماعي اجلديد ،و لتفعيل مقتضياته ،كان من الطبيعي املطالبة بإصالح النظام اجلبائي
احمللي ،و هو ما يظهر من خالل توصيات أول مناظرة وطنية حول اجلماعات احمللية املنعقدة بعد سنة من تعديل امليثاق
اجلماعي ،و الداعية إىل تنمية موارد اجلماعات من خالل إصالح نظامها اجلبائي.1
مل يتم تعديل اإلطار القانوين للجبايات احمللية .مع ذلك ،سينص قانون مالية  26793على إحداث نوعني
جديدين من الضرائب ،يعود منتوجهما حصريا للجماعات :الضريبة احلضرية  ،و الضريبة على األراضي احلضرية.
بالنسبة للضريبة احلضرية املفروضة على العقارات و البناءات الكائنة داخل دوائر اجلماعات احلضرية ،يبدو أن
الدولة آثرت إشراك اجلماعات و الساكنة يف عملية اإلحصاء العام لألمالك املفروضة عليها الضريبة ،حيث [تقوم هبذا
اإلحصاء جلنة يعني أعضاؤها ملدة ثالث سنوات يف كل مجاعة ،مبوجب مقرر يصدره عامل العمالة أو اإلقليم باالقرتاح
من رئيس اجمللس اجلماعي وبعد استشارة املصلحة احمللية للضرائب احلضرية .و تتألف هذه اللجنة لزاما من ممثل
للمجلس اجلماعي ومفتش للضرائب احلضرية وأعضاء خيتارون من بني السكان وحيدد عددهم بالنسبة ألمهية عدد
السكان] .3إن يف إشراك الدولة لتمثيلية اجلماعة و الساكنة إشارة إىل متكني رمزي ،باإلضافة للتمكني املادي املمثل يف
ختصيص الضريبة هلذه اجلماعات .إشارة أخرية تتعلق بالسعر التصاعدي هلذه الضريبة الذي يستجيب ملتطلب حتقيق
العدالة اجلبائية .4أما بالنسبة للضريبة على األراضي احلضرية فقد نظمها الفصل السادس من نفس القانون حيث أهنا
 -1وزارة الداخلية" ،من الوصاية إىل التعايش :أعمال املناظرة الوطنية حول اجلماعات احمللية" ،من فاتح إىل  3دجنرب 6799
 -2ظهري شريف رقم  6.99.897بتاريخ  80دجنرب  6799بتنفيذ قانون املالية لسنة  6793رقم  ،6.99ج ر عدد  8300مكرر،
بتاريخ  86دجنرب  ،6799ص .8989
 -3الفقرة السادسة من الفصل الثاين من قانون مالية  ،6793املرجع السابق.
 -4تنص الفقرة  66من الفصل  7على ما يلي( :حدد مقدار الضريبة احلضرية كما يلي بالنسبة لكل صنف من الصنفني املشار إليهما يف
املقطعني "أ" و"ب" اآلتيني :أ -فيما خيص األمالك غري املشار إليها يف املقطع "ب" بعده  :يعفى من الضريبة اجلزء األول من القيمة
الكرائية السنوية البالغ قدره  8.000درهم تفرض الضريبة على اجلزء املرتاوح بني  8.000وغاية  1.000درهم بنسبة  %60؛ تفرض
الضريبة على اجلزء املرتاوح بني  1.000وغاية  67.000درهم بنسبة  %61؛تفرض الضريبة على اجلزء املرتاوح بني  67.000وغاية
 73.000درهم بنسبة %70؛ تفرض الضريبة على اجلزء املرتاوح بني  73.000وغاية  81.000درهم بنسبة %73؛ تفرض الضريبة
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تفرض [ على األراضي احلضرية املوجودة داخل مساحة دوائر تطبيق الضريبة احلضرية باستثناء املناطق احمليطة هبذه
الدوائر].1
بتخصيص قانون مالية  6793منتوج هاتني الضريبتني للجماعات احلضرية ،2ميكن القول أن هذه خطوة حنو
تدعيم استقاللية هذه اجلماعات .لكن تبقى خطوة خجولة ،الستثناء اجلماعات القروية و العماالت و األقاليم من
هذا النوع من الضرائب اخلاصة باجلماعات احمللية ،و لكون الدولة هي املسيطرة على حتديد صارم لنسب هذه الضرائب
بشكل ال يدع للمجالس التداولية أية سلطة يف هذا امليدان ،على خالف التشريع الفرنسي مثال الذي منح للجماعات
و للمحافظات حق التصويت على نسب هاتني الضريبتني باإلضافة للضريبة املهنية و ضريبة السكىن.3
لكن هذه املالحظة ال متنع االعرتاف بالتطور التدرجيي و املتذبذب الذي ابتدأ مع قانون مالية  ،6793و
الذي يصب يف اجتاه فصل جبايات اجلماعات عن جباية الدولة كما كان عليه احلال يف التنظيم السابق لضريبة املباين و
ضريبة السكىن .4تدرجيي ألن جمموعة من القوانني الالحقة ستقوم تدعيم استقاللية اجلبايات احمللية كما سنرى الحقا،
و متذبذب ألنه سيتم ،يف مراحل معينة ،الرتاجع عن املكتسبات احملققة ،كما حدث مع قانون مالية  67385الذي
ألغى الضريبة على األراضي احلضرية ،حارما اجلماعات احلضرية من مورد مهم ألسباب سنحللها الحقا.
-3

فترة الثمانينات و التسعينات :الجبايات المحلية أداة تنفيذية دولتية في خدمة أهداف
برنامج التقويم الهيكلي

على اجلزء املرتاوح بني  81.000وغاية  10.000درهم بنسبة %73؛وتفرض الضريبة على ما زاد على ذلك بنسبة  %80؛ ب -فيما
خيص األمالك املبنية واألراضي واآلالت واألجهزة املبينة يف الفقرة  6من هذا الفصل ،واملدرجة يف أصول املقاوالت اخلاضعة لضريبة األرباح
املهنية احملدثة مبوجب الظهري الشريف رقم  6.87.380الصادر يف  86دجنرب  ،6787عندما تكون خمصصة الستغالل املقاولة أو
لسكىن املستخدمني ،حيدد مقدار الضريبة من  %68.80من القيمة الكرائية السنوية.
 -1الفقرة  6من الفصل  1من قانون مالية 6793
 -2و هو ما تنص عليه الفقرة  68من الفصل الثاين بالنسبة للضريبة احلضرية ،و الفقرة  67من الفصل السادس بالنسبة للضريبة على
األراضي احلضرية
3
- Article 18 de l’ordonnance n° 59-108 du 7 janv. 1959 portant réforme des
impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, JORF 9
janv. 1959, p. 624.
 -4مت التطرق هلذا الربط أعاله عند مناقشة نظام األعشار اإلضافية.
 -5ظهري شريف رقم  6.37.887بتنقيذ قانون املالية لسنة  6738رقم  73.37بتاريخ  86دجنرب  ،6737ج ر عدد 8116
مكرر ،بتاريخ  86دجنرب  ،6737ص .6373
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ترتبط التطورات اليت عرفتها املالية احمللية منذ بداية الثمانينات بضرورة التوفيق بني نوعني من األهداف
املتعارضة اليت تسعى الدولة لتأطريها من خالل التمويل املركزي و التمويل الالمركزي .1لبلوغ هذا اهلدف ،تقوم الدولة
بتقوميات متتالية يف إطار حبثها عن هذا التوازن املطلوب ما بني حتقيق املنفعة العامة الوطنية و املنفعة العامة احمللية ،و هو
ما ينعكس حتما على اإلطارات القانونية للجبايات احمللية املنظمة من طرف الدولة باسم االعتبارات اخلاصة باملنفعة
العامة الوطنية و املرافقة بتطور سياقي حامل إلكراهات اقتصادية و اجتماعية.
قانون اإلطار  :8611تقليص اإلنفاق العمومي كهدف جديد للمنفعة العامة :سجلت سنوات عقدي
الثمانينات و التسعينات تزايد عبء التحمالت اجلبائية على املقاوالت و األسر ،2كإحدى نتائج تطبيق برنامج التقومي
اهليكلي .حاولت الدولة يف هذه الفرتة تقليص اإلنفاق العام و متكني الدولة و اهليئات التابعة هلا من موارد متكنها من
املسامهة يف عملية التنمية.
تبدو سيطرة الدولة على اجلبايات احمللية كإحدى اآلليات الدولتية لتوجيه سياساهتا التنموية املفروضة من
املركز .مت تبين القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الضرييب 3يف هذا السياق ،و مت من خالله الربط بني السياسة الضريبية
الوطنية و السياسة الضريبية احمللية من جهة ،و بني هاتني السياستني و اهلدف األساسي الذي تسعى الدولة إىل حتقيقه
يف إطار برنامج التقومي اهليكلي و املتمثل يف حتفيز النمو االقتصادي من خالل الرتكيز على تشجيع االستثمار من جهة
أخرى .هكذا ،و بعد أن حددت الفقرة الثانية من الفصل األول موضوع القانون اإلطار ،ستنص الفقرة الثالثة على أن
[هذا اإلصالح لن يرتتب عنه املساس بالتدابري اهلادفة إىل تشجيع االستثمارات].
يف مقتضيات القانون اإلطار تأكيد على الرؤية املركزية الواعية بأن حتقيق التنمية ال ميكن أن يتم يف جتاهل
لدور اجلماعات احمللية و لضرورة تنميتها ،اليت ال ميكنها هي األخرى أن تتحقق إال بتوفرها على موارد مالية مهمة.
املفارقة هنا تتعلق بعدم ربط كل هذه املقتضيات بتمكني اجلماعات احمللية من استقاللية حقيقية .بل على العكس من
ذلك ،ستحاول الدولة احلد من هذه االستقاللية من خالل آلييت اإلعفاء من الضريبة احمللية أو إلغائها ،و ربط موارد
اجلماعات احمللية الضريبية باملوارد الضريبية الوطنية.
بالنسبة لآللية األوىل ،و من خالل حتكمها يف اإلعفاءات الضريبية حترم الدولة اجلماعات من موارد مهمة،
مما يسمح هلا بالتحكم يف اجلبايات احمللية و جعلها دائما يف خدمة متطلبات سياستها االقتصادية ،و هذا ما نصت

1

- Gilbert Guy, Guengant Alain, « La fiscalité locale en question », Montchrestien,
1998, p. 14.
 -2اجمللس األعلى للحسابات" ،تقرير حول اجلبايات احمللية" ،مرجع سابق ،ص .38
 -3القانون رقم  8.38املتعلق بوضع إطار لإلصالح الضرييب ،ظهري شريف رقم  ،6.37.871ج ر عدد  8986بتاريخ  7ماي
 ،6733ص .886
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عليه العديد من مقتضيات قانون  80.37املنظم للجبايات احمللية .1كما ألغى قانون املالية لسنة  26738الضريبة على
األراضي احلضرية اليت أحدثها قانون املالية لسنة  ،6793بدعوى صعوبات تنفيذها .3و رغم أن األسباب احلقيقية
إللغاء الضريبة على األراضي احلضرية مرتبطة مبصاحل فئة املالك العقاريني ،مما يعين بأن اجلماعات احمللية مغيبة أثناء قرار
اإللغاء ،فإن املتضرر األكرب من هذا القرار هو استقاللية هذه اجلماعات.
على خالف هذا النظام الذي تتأثر فيه اجلبايات احمللية من القرارات الدولتية لإلعفاء ،بعض الدول تتبىن نظام
"حياد اجلبايات احمللية ،حيث تتكلف الدولة ،يف إطار سعيها لضمان استقرار املداخيل اجلبائية للجماعات احمللية،
بتعويض النقص الناتج عن االعفاءات أو التخفيضات الضريبية مبوارد وطنية حمولة هلذه اجلماعات.4
دائما يف إطار االنضباط لإلمالءات الصارمة لربنامج التقومي اهليكلي ،سيقوم القانون اإلطار  8.38املتعلق
باإلصالح اجلبائي بتمكني اجلماعات احمللية من موارد مهمة سرتصدها الدولة لضمان مسامهة اجلماعات احمللية يف إجناز
خمططات التنمية ،من خالل [حتسني جتهيزاهتا و القيام باملسؤوليات اجلديدة املنوطة هبا] .5و لتحقيق ذلك ،ستتنازل
الدولة عن حصتها من الضريبة املهنية و الضريبة احلضرية املفروضة على العقارات اليت يسكنها مالكها و الضريبة العقارية
بشكل كامل لفائدة اجلماعات احمللية ،و من خالل منح اجلماعات  80يف املائة من حصيلة الضريبة على القيمة
املضافة.6
لكن كيف ختتار الدولة الضرائب و الرسوم اليت ستتخلى عنها للجماعات الرتابية؟ ال تتنازل الدولة إال عن
الضرائب اليت تثبت املمارسة [طابعها السليب الناتج عن آثارها الرتاكمية واالزدواجية؛ فانعكاساهتا السلبية على الصعيد
االقتصادي واالجتماعي تتجاوز املكاسب احملصل عليها على مستوى املداخيل اجلبائية].7
االحتكار الدولتي للمجال الجبائي يصطدم بتفريعية تحديد سعر الضريبة :ساهم القانون  80.37يف
تشكيل نظام جبائي حملي .فألول مرة سيتم تفصيل جمموع الضرائب و الرسوم و التعريفات املكونة للجبايات احمللية يف
 -1من بني اإلعفاءات الواردة يف القانون  80.37جند اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة على األراضي احلضرية غري املبنية حسب املادة 33
ب (األراضي الواقعة باملناطق الغري موصولة بشبكات توزيع املاء و الكهرباء ،األراضي الواقعة داخل املناطق املمنوع فيها البناء ،األراضي
اخلاضعة لرسم النظافة اليت تستغلها مؤسسات تزاول عملها ،و األراضي املمتلكة منذ أقل من ثالث سنوات) ،و اإلعفاء من الرسم
املفروض على تذاكر دخول املهرجانات الرياضية (املادة  ،)673و من الضريبة على عمليات البناء (املادة  .)689ظهري شريف رقم
 6.37.639بتاريخ 76نونرب  6737بتنفيذ القانون  80.37املتعلق بالضرائب املستحقة للجماعات احمللية و هيئاهتا ،ج ر عدد
 ،3078بتاريخ  1دجنرب  ،6737ص .6898
2
 الفصل  8من قانون مالية  ،6738ج ر عدد  8116مكرر ،بتاريخ  86دجنرب  ،6737ص .6800 -3اجمللس األعلى للحسابات " ،تقرير حول اجلبايات احمللية" ،مرجع سابق ،ص .37
 -4املرجع السابق ،ص 87
 -5الفصل  78من القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الضرييب ،ج ر عدد  ،8986ص 883
 -6الفصل  71من قانون اإلطار 8.38
 -7التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  ،7068مرجع سابق ،ص 11

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

207

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

إطار قانوين واحد .كما سيقوم هذا القانون باإلضافة لتحديد الضريبة بتحديد سعرها بشكل كامل بالنسبة لبعض
الضرائب ،أو حتديد القواعد اليت ستعتمدها اجلماعات لتقرير هذا السعر بالنسبة لضرائب أخرى .هكذا ،تنص املادة
السادسة على أن أسعار و تعريفات الضرائب و الرسوم احمللية حتدد ،إما من طرف القانون ،أو يف حالة عدم التنصيص
القانوين ،من طرف رؤساء اجلماعات بالنسبة للجماعات احلضرية و القروية و اجملموعة احلضرية ،و اآلمر بالصرف
بالنسبة للعماالت و األقاليم.
إال أن هذا الرتاوح ما بني التحديد الدوليت لسعر الضريبة و التحديد احمللي ال يدل على تراجع االحتكار
الدوليت هلذا اجملال ،بل ال يتجاوز األمر أن يكون جمرد آلية تنظيمية متخذة من طرف الدولة بشكل منفرد لتدبري أكثر
فعالية للجبايات احمللية .يف الكتاب الثاين ،حيدد القانون  80.37أسعار الضرائب و الرسوم بشكل ال يرتك للمجالس
التداولية جماال للتعبري عن استقالليتها اجلبائية .يبدو أن القاعدة العامة هي التحديد الدقيق ألسعار الضرائب و الرسوم
من طرف لدولة .تعرف هذه القاعدة العامة بعض االستثناءات املتعلقة بالضرائب و الرسوم اليت يصعب حتديد وعائها
اجلبائي بسبب طبيعة املوضوع املفروضة عليه الضريبة.
كمثال على الفكرة السابقة ،لنأخذ الرسم املنظم يف الباب السادس من الكتاب الثاين و املرتتب على
السماح بإغالق بعض احملال العامة بعد امليعاد احملدد أو بفتحها قبله ،حيث يتم حتديد سعر الرسم [باعتبار خمتلف
أصناف املؤسسات] ،1و حيسب على أساس [عدد الساعات يف اليوم أو الشهر أو ربع السنة اليت يسمح فيها
للمؤسسات...أن تظل مفتوحة .2]..نفس األمر بالنسبة للمبلغ الثابت من الضريبة املفروضة على حمال بيع املشروبات،
و الذي [يراعى يف حتديده بوجه خاص صنف املؤسسات و نوع نشاطها و موقعها] ،3عكس املبلغ السنوي احملدد من
طرف الدولة يف نسبة  60يف املائة من مبلغ املوارد السنوية االمجالية للمؤسسة .4يبدو من هذين املثالني ،كما هو حال
العديد من املقتضيات الالحقة ،أن فسح اجملال لرؤساء جمالس اجلماعات لتحديد أسعار بعض الرسوم يكون نتيجة
صعوبة حتديدها على املستوى املركزي بسبب طبيعة بعض املنافع العامة احمللية املختلفة حبسب كل مجاعة .فتعذر تنميط
املادة اخلاضعة للضريبة على املستوى الوطين يدفع الدولة إىل حتويل هذه العملية لكل مجاعة على حدة ،لتحدد سعر
الضريبة حسب ما يتالءم مع الظروف اخلاصة هبا .من هذا املثال يبدو مرة أخرى كيف يفرض مبدأ التفريع نفسه يف
بعض احلاالت على تنظيم العالقة بني الدولة و اجلماعات التحت-دولتية ،حىت قبل أن تقر السلطة العليا للدولة بتبنيه
أو مبنح هذه اجلماعات استقاللية حقيقية يف تدبري جباياهتا اخلاصة ،حىت و إن كان مقرتنا ببوصاية مشددة.5

 -1املادة  38من القانون 80.37
 -2املادة 31
 -3املادة .86
 -4املادة 86
 -5هذا النوع من املقررات تستلزم إمضاء وزير الداخلية و وزير املالية
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ب -القانون 117.12تجسيد الرتباط التنموي المحلي بالتنموي العالمي
ترافق البحث عن حتقيق توازن اإلطارات القانونية للضريبة احمللية من طرف الدولة مع التطورات اليت يعرفها
النظام العاملي يف شقه االقتصادي أساسا ( .)6و هو ما جيعل الدولة ،باعتبارها املسؤولة عن االستجابة العتبارات
املنفعة العامة الوطنية تربط تعديل هذه اإلطارات القانونية باالعتبار ذو األولوية بالنسبة هلا .هل يتعلق األمر بتعزيز
االستقاللية املالية للجماعات الرتابية أم بتحقيق فعالية الفعل العمومي ،الوطين و احمللي؟(.)7

 -8االعتبارات االقتصادية تهمش السياسي في تنظيم الجبايات المحلية
بعد اعتماد ميثاق  7007املعدل مليثاق  6791مت توسيع اختصاصات اجلماعات ،بالرتكيز على هدف
حتقيق التنمية .سيعكس امليثاق اجلماعي لسنة  27007التغري الذي طرأ على املنطق احملدد ألدوار الدولة .أشرت سابقا
إىل أن فرتة الثمانينات و التسعينات من القرن املاضي متيزت بتغيري جذري يف العالقة اليت تربط الدولة املركزية باهليئات و
املؤسسات الفوق و التحت-دولتية ،مع بداية األلفية اجلديدة ،سيجد املغرب نفسه مضطرا إلعادة تنظيم اإلطار القانوين
املنظم للجماعات احلضرية و القروية ،و العماالت و األقاليم حىت يتواءم مع التغيريات الواقعة على الصعيدين العاملي و
الوطين.
في دوافع تعديل قانون الجبايات المحلية و عالقتها بالتطورات التي يعرفها االقتصاد العالمي :إن انفتاح
الدولة على املفهوم اجلديد للتنمية ،الذي أصبح يربط هذه األخرية مبتطلبات

و إكراهات نظام

العوملة ،فرض عليها التنازل عن احتكارها للفعل التنموي يف مرحلة بناء الوطين ،مقابل فسح اجملال لفاعلني آخرين ،حتت
و فوق دولتيني ،للمشاركة .يف هذا اإلطار تبدو مستجدات القانونني  93.00و  97.00كاستجابة هلذا التوجه
اجلديد الذي يفسح اجملال للجماعات التحت دولتية للمشاركة بدرجة أهم مما كان عليه احلال يف حتقيق التنمية .ال ميكن
هلذا السياق اجلديد إال أن يعيد هيكلة اختصاصات هذه اجلماعات ،مما يستلزم حتما إعادة النظر يف تنظيمها و مواردها
املالية ،خصوصا املوارد اجلبائية.
و مبا أن املنطق املتحكم يف هذه التطورات هو منطق اقتصادي يهدف لالستجابة العتبارات اقتصادية أساسا،
ميكن التساؤل حول إمكانية تنازل الدولة عن حتكمها و سيطرهتا على موارد اجلماعات ،باعتبار أن االعرتاف باستقاللية
هذه املوارد هو أهم شرط لتحقيق االستقاللية احمللية .أحاول أن أسائل هنا مدى إمكانية حتقيق استقاللية حقيقية

 -1القانون  39.01املتعلق جببايات اجلماعات احمللية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  09.6.678بتاريخ  80نونرب  ،7009ج ر
عدد  8838بتاريخ  8دجنرب  ،7009ص .8983
 -2املعدل يف 7007
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للجماعات عندما يكون اهلدف هو مواكبة التطورات العاملية الداعمة للتنافسية اجملالية االقتصادية بدل بلوغ دميوقراطية
تشاركية تعيد للتنمية جزءها املغيب؟
تعرب مستجدات القانون  39.01عن هذا السياق العام الذي تطغى عليه ضرورة االستجابة لالعتبارات
االقتصادية ،اهلادفة لتمكني اجلماعات من آليات ،ذات طبيعة تقنية أكثر مما هي سياسية ،تسمح بتهيئ جماالت ترابية
متمتعة بنوع من االستقاللية عن املركز مبا يسمح بانسيابية اخلدمات و السلع ،1مع احملافظة على إمكانية املراقبة و
التحكم ،ليس من قبل املركز الوطين فقط ،بل أيضا و أساسا املراكز الفوق دولتية .يف هذا اإلطار ،يبدو متكني
اجلماعات من موارد مالية ذاتية و مهمة دون متكينها من سلطة حقيقية يف حتديد هذه املوارد و حتديد طرق استعماهلا
مسألة مفهومة و متوافقة مع متطلبات السياق العام اآلنف الذكر.
سيحاول قانون الدولة ،من خالل القانون  39.01جتاوز املعيقات التقنية اليت متنع توفر اجلماعات على موارد
مالية مهمة ،سيحاول تبسيط اإلجراءات و توضيحها لتحقيق فعالية املردودية ،سيتم االهتمام بأحسن السبل لتجاوز
املعيقات اليت تعرقل جباية الضرائب و الرسوم ،مع احملافظة على قدرة الدولة يف التحكم يف هذه املوارد ،و توجيهها مبا
خيدم االستجابة للمنفعة العامة الوطنية ،اليت أصبحت مرتبطة مبصاحل االقتصاد العاملي.
تكريس تبعية الجبايات المحلية للجبايات الدولتية :منذ بداية األلفية اجلديدة ،يبدو أن التغيريات اليت
فرضت نفسها بسبب السياقني الوطين و الدويل قد دفعت إىل إعادة النظر يف املالية احمللية ،خصوصا يف اجلزء املتعلق
باجلبايات احمللية .هكذا ،حاول القانون  39.01أن يتجاوز االختالالت التقنية للقانون السابق .بالرتكيز على بناء
منظومة قانونية جبائية متكاملة مكونة من اجلبايات الوطنية املمنوح نسبة منها للجماعات احمللية و اجلبايات احمللية،
املتحكم فيهما من طرف الدولة ،و اهلادفتان لتمكني اجلماعات من موارد مالية مهمة .و يبدو من خالل الرتكيب
الشكلي لنص القانون تبنيه ملنهجية تفصيلية حتدد بدقة الرسوم و الضرائب املستحقة حسب نوع اجلماعة احمللية2؛ مث
حتليل كل نوع من هذه الرسوم و الضرائب ،من خالل حتديد األشخاص و األنشطة اخلاضعني للضريبة و املعفيني
منها ،3و تعريف و حتديد أساس فرض الرسم ،مث حتديد كل ما يتعلق بتصفية الرسم ،من خالل التحديد الزماين و
املكاين للرسم ،و سعره 4و طريقة توزيعه بني خمتلف اهليئات1؛ و أخريا حتديد واجبات امللزمني بالضريبة.

 -1ترتبط هذه الفكرة بتحليل تطور النظام الرأمسايل حسب Deleuzeو  ،Guattariأنظر:
Deleuze Gilles et Guattari Félix, « L’anti-Œdipe. Capitalisme et
Schizophrénie »,(1972), Minuit, 1995, 500 p.
 -2تنص املادة  7على الرسوم املستحقة للجماعات احلضرية و القروية ،و املادة  8على رسسوم العماالت و األقاليم ،و املادة  3بالنسبة
للجهات.
 -3مثال بالنسبة للرسم املهين املادتني  8و 1
 -4مثال بالنسبة لرسم السكن املادة 79
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لكن ،و بتجاوز التجديد و التنظيم الشكليني ،هل ميكن القول أن اجلبايات احمللية مع تعديل  7009مكنت
اجلماعات احمللية من موارد مالية ستساعد على دعم استقالليتها؟ هل الدولة ترغب فعال يف متكني فعلي للجماعات
الرتابية يسمح هلا بالتمتع باستقاللية حقيقية يف مواجهة الدولة؟
بداية ،و مبقارنة اجلبايات احمللية جببايات الدولة ،يبدو أن هذه األخرية عرفت تطورا مهما ،من خالل توسيع
الوعاء اجلبائي و ختفيض نسب التضريب ،بينما مل تعرف اجلبايات احمللية نفس التطور ،رغم املستجدات اليت عرفتها
اجلبايات احمللية مع القانونني  39.01و  .87.09جمموعة من العوامل تفسر هذا التباين ما بني اجلبايات الدولتية و
اجلبايات احمللية ،من أمهها :اإلطار القانوين املنظم لكل نوع من اجلبايات و الذي يبدو أكثر تطورا بالنسبة جلبايات
الدولة ، 2و خيضع لتعديالت منتظمة و دورية من خالل قوانني املالية و النصوص التنظيمية ،على خالف اجلبايات
احمللية؛ نفس األمر بالنسبة ملضمون املنظومة اجلبائية الذي يتميز بالنجاعة فيما خيص جبايات الدولة ،ألن األمر يتعلق
بعدد حمدود من اجلبايات ذات املردودية املرتفعة ،عكس اجلبايات احمللية اليت تتميز بوفرة الضرائب و الرسوم ذات
املردودية الضعيفة؛ و أخريا ال ميكن إمهال دور اآلليات التدبريية املتطورة للدولة يف امليدان اجلبائي مقارنة باآلليات
التدبريية للجماعات الرتابية ،ففي الوقت الذي تدبر اجلبايات احمللية من طرف هيئات مركزية و الممركزة تابعة للدولة
(اخلزينة العامة للمملكة ،املديرية العامة للضرائب ،املديرية العامة للجماعات احمللية و مصاحل هذه اإلدارات الالممركزة) و
أخرى تابعة للجماعات الرتابية (من خالل  6376وحدة) ،تسيطر اخلزينة العامة للمملكة و املديرية العامة للضرائب
على تسيري اجلبايات الدولتية بشكل فعال يستفيد من تدبري عصري (اعتماد النظام املعلومايت) و خيضع لتقييم سنوي.3
 -6ضرائب و رسوم متعددة و ذات فعالية محدودة:الجبايات المحلية أداة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية
الوطنية
يظهر االطالع على الضرائب و الرسوم احمللية املنظمة بالقانون  39.01طغيان اعتبار االستجابة للمصلحة
العامة الوطنية على املصلحة العامة احمللية .ميكن تفسري ذلك من خالل مبدأ التفريع يف القسم الثاين املتعلق بأهلية
املستوى األعلى للتدخل يف تنسيق و توجيه املستويات الدنيا خدمة ألهداف املنفعة العامة الكربى اليت ميثلها املستوى
األعلى .لنأخذ كمثال ،و للتدليل على هذه الفكرة ،الرسوم املدبرة من طرف الدولة لصاحل اجلماعات الرتابية .يتعلق
األمر ب :الرسم املهين ،الرسم على السكن ،و رسم اخلدمات اجلماعية .يتعلق هذا االختيار بكون احلجم املايل هلذه
-1هنالك توزيع دائم ما بني ميزانية اجلماعة و امليزانية العامة للدولة بالنسبة لتخصيص  60يف املائة من مدخول الرسم أو الضريبة برسم
تكاليف تدبريمها ،و يف بعض احلاالت ،يتوزع الرسم ما بني اجلماعة املعنية و هيئة أو هيئات أخرى حيددها القانون مثل الرسم املهين املوزع
ما بني اجلماعة و غرف التجارة و الصناعة و اخلدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري حسب املادة .66
 -2تنظم اجلبايات الدولتية من خالل املدونة العامة للضرائب و جمموعة كبرية من الدوريات احملينة و املناظرات اخلاصة ،بينما بالنسبة
للجبايات احمللية ،و رغم تطوير اإلطار القانوين بإصدار القانونني  39.01و  87.09فهما يظالن غري مواكبني بدوريات تطبيقية أو
بنقاشات نظرية تغنيهما .تقرير اجمللس األعلى للحسابات لسنة7068مرجع سابق ،ص 90
 -3قراءة يف جدول وارد يف تقرير اجمللس األعلى للحسابات حول اجلبايات احمللية ،مرجع سابق ،ص .90
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املوارد هو أكثر أمهية من املوارد املدبرة من طرف اجلماعات الرتابية ،كما أن تنظيمها القانوين يربز بشكل أكرب التحكم
الدوليت يف اجلبايات احمللية و إخضاعها للمتطلبات السياسية االقتصادية و االجتماعية الوطنية.
مت استبدال ضريبة البتانتا يف القانون  39.01بالرسم املهين .1و تتمثل املهمة األساسية إلصالح هذا الرسم
بالنسبة للدولة يف تشجيع االستثمار ،من خالل احلد من االقتطاعات اليت يفرضها هذا الرسم لصاحل تشجيع املقاوالت
و املشاريع .لبلوغ هذا اهلدف جاءت مقتضيات القانون اجلديد بالعديد من اآلليات اليت تقر جمموعة مهمة تبلغ 87
نوعا من اإلعفاءات الدائمة و املؤقتة و التخفيضات املؤقتة .لكن يبدو أن املستفيد األول من هذه املقتضيات التحفيزية
هي املقاوالت الكربى ،عكس املقاوالت الصغرى و املتوسطة.
تبدو املنفعة العامة الوطنية اليت تسعى الدولة يف هذا املثال لالستجابة هلا هي تشجيع االستثمار كإحدى
أولويات السياسة االقتصادية الدولتية .لكن قد حيمل هذا اإلخضاع لضرورات السياسة االقتصادية الوطنية جتاوزات متس
املنفعة العامة احمللية .فخيار منح أولويات تفضيلية للمقاوالت اليت تفوق قيمتها اإلجيارية املتعلقة بثمن التكلفة 600
مليون درهم من سنة  6773إىل هناية سنة  ،7000ليصبح  80مليون درهم منذ فاتح يناير  ،70062هو خيار
دوليت مركزي ال ميكن للجماعات الرتابية املشاركة يف حتديده ،ألن ضرورات حتقيق التنمية يبقى هدفا مركزيا بامتياز.
ميكن تأكيد أولوية اخليارات املرتبطة بالسياسة االقتصادية للدولة يف القانون  39.01أيضا من خالل املكانة
املتميزة لكل أنواع اإلعفاءات ملنطقة طنجة ،حيث تنص املادة السادسة يف اجلزء املتعلق بالتخفيض الدائم على ما يلي
[ يستفيد امللزمون الذين هلم موطن ضرييب أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا ،و الذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة
نفوذ اإلقليم من ختفيض بنسبة  80يف املائة من الرسم بالنسبة هلذا النشاط] ،كما يستفيد من االعفاء الكلي املؤقت [
الوكالة اخلاصة طنجة -البحر األبيض املتوسط و كذا الشركات املتدخلة يف إجناز و هتيئة و استغالل و صيانة مشروع
املنطقة اخلاصة للتنمية طنجة -البحر األبيض املتوسط و املقامة يف املناطق احلرة للتصدير ...طيلة  68سنة األوىل
لالستغالل] .3نفس األمر بالنسبة للتخفيض الدائم على رسم السكن الذي يبلغ  80يف املائة من قيمة الرسم على
العقارات املتواجدة يف إقليم طنجة سابقا

4

بالنسبة لرسم اخلدمات اجلماعية ،و الرتباط قيمته بالرمسني السابقني حيث يفرض على أساس القيمة اإلجيارية
املعتمدة الحتساب الرسم املهين و رسم السكن ،5فال ميكن إال أن يتأثر بالنواقص اليت تعرتيهما .فبسبب إسقاط 98

 -1من املادة  8إىل املادة 63
 -2الفقرة  87من املادة 1
 3الفقرة األخرية من املادة .1
 -4املادة .77
 -5املادة 88
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يف املائة من القيمة اإلجيارية بالنسبة للسكن الرئيسي ستتأثر قيمة رسم اخلدمات اجلماعية ،هذا باإلضافة لإلعفاءات
اليت هتم اإلدارات العمومية و املقاوالت و األبناك..املقامة يف املناطق احلرة.1..
باإلضافة إىل ذلك ،و مقارنة بالقانون السابق ،ألغى القانون  39.01مثانية من الرسوم 2بسبب عبء
اإلشكاليات املرتبطة بتحصيلها و اليت تفوق فوائدها  .3إال أنه وسع الوعاء اجلبائي احمللي ،من خالل توسيع اجملال
الرتايب لبعض الرسوم كالرسم على السكن 4و الرسم على عمليات جتزئة األراضي و على األراضي احلضرية الغري مبنية؛
كذلك الرفع من أسعار عدد من الرسوم.
خاتمة:
من خالل الرفع من أسعار الرسوم و متديد جمال األنشطة اخلاضعة للتضريب لفائدة اجلماعات الرتابية،
تساهم الدولة يف حتقيق فعالية تنفيذ سياساهتا التنموية ،ما دام الرفع من املوارد اجلبائية هو مقرون بالضرورة بتفويت أهم
لالختصاصات من طرف املركز لصاحل هذه اجلماعات .باالطالع على مقتضيات القانون املنظم للجهة لسنة  6779و
القوانني املنظمة للجماعات احلضرية

و القروية و للعماالت و األقاليم ،نالحظ أن اجلماعات الرتابية أصبحت هلا

اختصاصات أوسع ،كاالختصاصات احملولة اليت كانت سابقا من اختصاص املركز و أصبح من املمكن تفويتها
للجماعات الرتابية.
هتدف الدولة ،من خالل الرفع من املوارد اجلبائية جلماعاهتا الرتابية ،إىل إشراك هذه األخرية يف العملية التنموية
جبعلها مستثمرا مثلها مثل الدولة .5و يف تقرير للبنك الدويل حول امليزانية احمللية ،مت تشخيص أهم املعيقات اليت حتول
دون حتقيق ذلك ،و من ضمنها تعقد املساطر املالية و تعدد سلطات الوصاية .6تتضمن مقتضيات القانون 39.01
املتعلق باجلبايات احمللية و القانون  38.03املتعلق بالتنظيم املايل للجماعات احمللية جمموعة من اآلليات اهلادفة لتجاوز
هذه املعيقات .فقد حاول القانون  39.01تبسيط املساطر اإلدارية املتعلقة بتحصيل اجلبايات احمللية باإلضافة للرفع من
مردوديتها ،كما خفف القانون  38.03من إشكالية الوصاية على مالية اجلماعات الرتابية بإلغاء وصاية وزارة املالية.
 -1املادة .83
 -2يتعلق األمر ب :الرسم املفروض على الباعة املتجولني ،الرسم املفروض على السماح باإلغالق املتاخراو بالفتح املبكر،الرسم املفروض
على الدرجات النارية اليت يفوق حمركها أو يعادل  678سنتيمرت مكعب ،الرسم املفروض على تذاكر دخول املهرجانات الرياضية و املسابح
اخلاصة املفتوحة للعموم،الرسم املفروض على املشاهد،الرسم املفروض على مؤسسات التعليم اخلاصة،الرسم املفروض على عمليات تقسيم
األراضي،الرسم إضايف إىل الرسوم املفروضة على طبع الزرايب
 -3أكد وزير الداخلية أن مدخول هذه الرسوم امللغاة ال يتجاوز  80مليون درهو سنويا ،مشريا إىل أن (مشاكلها أكرب بكثري من
فوائدها) ،املناقشة العامة ملشروع القانون رقم  39-01أمام جلنة الداخلية و الالمركزية مبجلس النواب .تاريخ
 -4فحسب القانون  67.70املتعلق بالتعمري ،أصبح هذا الرسم يطبق ،باإلضافة للجماعات احلضرية و املراكز احملددة باجلماعات
القروية ،على احملطات الصيفية والشتوية و حمطات االستشفاء باملياه املعدنية.
 -5اللجنة االستشارية اجلهوية" ،تقرير اللجنة االستشارية حول اجلهوية املتقدمة" ،الكتاب الثالث ،اجلهوية املتقدمة يف خدمة التنمية
االقتصادية و االجتماعية ،مرجع سابق ،ص 88
 -6نفس املرجع ،ص .88
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حتاول الدولة إذن ،من خالل التنظيم اجلبائي الوطين و احمللي ،أن تنضبط ملتطلبات ،ليس االقتصاد الوطين فقط ،بل
االقتصاد العاملي أيضا.
قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية:
-8الكتب
 اجلابري حممد عابد" ،العقل السياسي العريب .حمدداته و جتلياته" ،املركز الثقايف العريب.6770 ،
 املاوردي أبو احلسن علي بن حممد" ،كتاب األحكام السلطانية و الواليات الدينية" ،املكتبة العصرية،
.7000
 عبيدات داوود" ،املوحدون يف األندلس :املغرب و األندلس ما بني سنيت(  119-836م-6631-
 6713م) ،دار الكتاب الثقايف.7001 ،
 -6القوانين:
 دستور  ،6717اجلريدة الرمسية عدد  7161بتاريخ  67دجنرب  ،6717ص .7778
 ظهري  70أبريل  6768بشأن تشكيل جلنة اإلصالح املايل ،اجلريدة الرمسية عدد  ،7بتاريخ  61ماي  ،6768ص
.9
 ظهري  77يوليوز  6761يف املطالبة لدى احملاكم بالضرائب و الديون و غريها مما يقيد يف مداخيل امليزانية البلدية،ج
ر عدد  ،690بتاريخ  86يوليوز  ،6761ص .161-168
 ظهري  79مارس  6769حول الضرائب البلدية ،ج ر عدد  ،703بتاريخ  78أبريل  ، 6769ص 867-866
 ظهري  70أبريل  6769حول األداءات اليت تستخلص يف أبواب املدن ج ر عدد 760بتاريخ  9ماي  ،6769ص
881
 ظهري  70أبريل  6769حول أداءات األسواق ،ج ر عدد  760بتاريخ  9ماي  ،6769ص .883
 ظهري  3أبريل  6769حول تنظيم اجملالس البلدية ،اجلريدة الرمسية عدد  ،760بتاريخ  9ماي  ،6769ص .830
 ظهري  63يوليوز  6763املنظم لضريبة املباين اجلريدة الرمسية عدد  ،791بتاريخ  67غشت  ،6763ص .360
 ظهري  7أكتوبر  6770حول ضريبة البتانتا ،ج ر عدد  ،876بتاريخ  71أكتوبر  ، 6770ص .6066
 -1 ظهري  73فرباير  6780حول ضريبة السكىن ،ج ر عدد  ،760بتاريخ  3أبريل  ،6780ص .973
 ظهري  67يونيو  6733املتعلق بأساس ضريبة الباتانتا يف الرتاب البلدي للمدن ،ج ر عدد  ،6318بتاريخ 78
يوليوز  ،6733ص .6676
 ظهري  77دجنرب  6733بشأن ضريبة املعامالت ،ج ر عدد  ،6373بتاريخ  66فرباير  ،6737ص .738
 ظهري  1يوليوز  6786املتعلق بتنظيم اجلماعات اإلدارية ،ج ر عدد  ،7076بتاريخ  70يوليوز  ،6786ص
6301
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 ظهري  60نونرب  6786بشأن األداءات املفروضة على الطرق ،ج ر عدد  ،7033بتاريخ  73دجنرب  ،6786ص
.8039-8038
 ظهري شريف رقم  6.10.676بشأن األداءات البلدية بتاريخ  78مارس  ،6717ج ر عدد  7830بتاريخ 1
أبريل  ،6717ص .938
 ظهري شريف رقم  6.99.897بتاريخ  80دجنرب  6799بتنفيذ قانون املالية لسنة  6793رقم  ،6.99ج ر عدد
 8300مكرر ،بتاريخ  86دجنرب  ،6799ص 8989
 ظهري شريف رقم  6.37.887بتنقيذ قانون املالية لسنة  6738رقم  73.37بتاريخ  86دجنرب  ،6737ج ر
عدد  8116مكرر ،بتاريخ  86دجنرب  ،6737ص .6373
 ظهري شريف رقم  6.37.887بتنفيذ قانون مالية  ،6738ج ر عدد  8116مكرر ،بتاريخ  86دجنرب ،6737
ص 6800
 ظهري شريف رقم  6.37.871بتنفيذ القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الضرييب ،ج ر عدد  ،8986بتاريخ  7ماي
 ،6733ص 883
 ظهري شريف رقم  09.6.678بتنفيذ القانون  39.01املتعلق جببايات اجلماعات احمللية ،ج ر عدد  8838بتاريخ
 8دجنرب  ،7009ص .8983
-3التقارير:
 وزارة الداخلية" ،من الوصاية إىل التعايش :أعمال املناظرة الوطنية حول اجلماعات احمللية" ،من فاتح إىل  3دجنرب
6799
 اجمللس األعلى للحسابات" ،تقرير حول اجلبايات احمللية" ،ماي .7068
 اجمللس األعلى للحسابات" ،التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  73 ،"7068أبريل .7069
 اللجنة االستشارية اجلهوية" ،تقرير اللجنة االستشارية حول اجلهوية املتقدمة" ،الكتاب الثالث ،اجلهوية املتقدمة يف
خدمة التنمية االقتصادية و االجتماعية.7060 ،
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دور راس المال النفسي االيجابي في تفعيل معايير االداء المستدام
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المستخلص
تناول البحث ابعاد المال النفسي االيجابي كمتغير مستقل بأبعاده الفرعية (الكفاءة الذاتية،
التفاؤل ،األمل ،المرونة) واالداء المستدام كمتغير تابع بأبعاده الفرعية (االداء االقتصادي
المستدام ،االداء البيئي المستدام ،اداء الموارد المستدام ،االداء االجتماعي المستدام) وقد تم اختيار
عينة من المدراء العاملين في مستشفى بغداد التعليمي ،فقد اعتمد البحث على آراء المدراء
والبالغة عددهم ( )62مديرا .شخصت مشكلة البحث من خالل المعايشة الميدانية التي اجراها
الباحثين في المستشفى وتكمن في ضعف معايير االداء المستدام ،فتم اقتراح ابعاد راس المال
النفسي االيجابي للمساهمة في معالجة ضعف االداء المستدام وذلك الفتقار مدراء االقسام إلى
الدراية الكافية بأبعاد راس المال النفسي االيجابي من جانب وبعالقته الوثيقة باألداء المستدام من
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 وصف ابعاد متغيرات البحث ومدى: سعى البحث الى تحقيق مجموعة اهداف أهمها.جانب آخر
 واختبار عالقة،مساهمة ابعاد راس المال النفسي االيجابي في تفعيل معايير االداء المستدام
 ولتحقيق هذه االهداف اعتمد البحث على.االرتباط واألثر بين متغيرات البحث في المستشفى
 والمعايشات الميدانية في الجانب العملي، واستعمل الباحث االستبانة،المنهج الوصفي التحليلي
 كذلك االبحاث والدراسات التي تخص موضوع البحث في الجانب النظري مع االعتماد،للبحث
 كما اختتم البحث.) الختبار وتحليل فرضيات العالقة واالثر بين متغيرات البحثSPSS( على
.بمجموعة توصيات من الممكن في حال االخذ بها المساهمة بتفعيل معايير االداء المستدام
 راس المال النفسي االيجابي – االداء المستدام/ المصطلحات الرئيسية للبحث

Abstract
The research dealt with the dimensions of positive psychological
money as an independent variable with its sub-dimensions (self-efficacy,
optimism, hope, flexibility) and sustainable performance as a dependent
variable with its sub-dimensions (sustainable economic performance,
sustainable
environmental
performance,
sustainable
resource
performance, sustainable social performance) and a sample of working
managers was selected. In Baghdad Teaching Hospital, the research was
based on the opinions of the 25 directors. The research problem was
identified through the field experience conducted by researchers in the
hospital and lies in the weakness of sustainable performance standards.
Therefore, it was proposed to remove positive psychological capital to
contribute to addressing the weakness of sustainable performance due to
the lack of department manager's sufficient knowledge of the dimensions
of positive psychological capital on the one hand and its close
relationship with sustainable performance. on the other hand, the research
sought to achieve a set of objectives, the most important of which are:
describing the dimensions of the research variables and the extent to
which the dimensions of positive psychological capital contribute to
activating sustainable performance standards, and testing the correlation
and impact relationship between the research variables in the hospital. To
achieve these goals, the research relied on the descriptive and analytical
approach, and the researcher used the questionnaire and field coexistence
in the practical side of the research, as well as research and studies related
to the research topic in the theoretical side with reliance on (SPSS) to test
and analyze hypotheses of relationship and effect between research
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variables. The research reached a set of conclusions through testing and
analyzing the hypotheses adopted by the research. The research also
concluded with a set of recommendations that, if taken, could contribute
to activating the standards of sustainable performance.
Keyword: Positive Psychological Capital. Sustainable Performance

the first axis: Research methodology
First: - The problem of the study
Today we are living in an unstable stage in the business
environment, which has witnessed and is witnessing an increasing
growth, and a variety of problems faced by individuals due to the
technological development and rapid changes that have arisen in various
aspects of contemporary life and affected all economic, social and
political organizations in the countries of the world at different levels of
progress and growth and affected On the structures of values and social
relations to the extent that it can be said that we are living today in a new
world radically different from its predecessor, which greatly affected the
ability of individuals to familiarize themselves with these accelerating
events, as they strive to fulfill their desires and aspirations under these
circumstances, as they face many frustrations that prevent them. And
between what they seek to achieve, and they may feel disconnected from
their societies, others, themselves and not belonging. Moreover,
organizations at the present time are facing various challenges, including
how to improve their environmental performance with the aim of
reducing or finally eliminating the negative impacts of industrial
activities on the environmental environment in a manner that preserves
the permanence and continuity of their activity. Through what's called
sustainable performance.
Which prompted researchers to consider this a problem that requires
research and investigation, and for the purpose of framing the
aforementioned problem, the following questions must be raised:
A- Does Baghdad Teaching Hospital care about sustainable performance?
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B- Is there a positive psychological capital role in Baghdad Teaching
Hospital?
C- What is the level of Baghdad Teaching Hospital's interest in positive
psychological capital? What is the level of practicing positive
psychological capital at Baghdad Teaching Hospital?
D- What is the level of relationship between positive psychological
capital and sustainable performance in Baghdad Teaching Hospital?
Second: - The importance of research
The research acquires its importance in the availability of two important
variables, the first is the importance of positive psychological capital, and
the second is the importance of sustainable performance. The importance
of research can be determined as follows:
-The importance of research stems from the importance of the variables
under consideration, positive psychological capital, sustainable
performance, and these variables are in dire need for research, study and
analysis in order to seek their data in the Iraqi Ministry of Health.
-That it be the beginning of the road to other studies of research due to
the novelty of this topic on the theoretical and practical levels and the
Iraqi organizations ’lack of such studies.
Diagnosing the extent of interest in developing and developing human
resources in organizations. And then achieve the goals it seeks to achieve
by focusing on Baghdad Teaching Hospital, the research community.
Third: - Research objectives
The research aims at a set of goals that it seeks to achieve, the main goal
is to demonstrate the positive psychological capital in Baghdad Teaching
Hospital and its impact on enhancing the sustainable performance of the
organization, and the objectives can be classified in line with the factors
related to the research purposes, and as shown:
A- Provide a basic understanding of positive psychological capital.
B- Identify the level of senior management practice of the research
sample for sustainable performance. And to determine the extent of
variation in the departments' adoption of sustainable performance at the
Baghdad Teaching Hospital level.
C- Recognizing the positive psychological effect of capital on sustainable
performance.

220

 المانيا – برلين/ إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية
2021 العدد الثاني عشر أغسطس

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

D- Knowing the sustainable performance of the Baghdad Teaching
Hospital and whether it could intersect or be integrated with the achieved
practices of the positive psychological capital of the organization itself.
Fourth: - Definitions of terms
A- Positive psychological capital: the state of positive psychological
development of the individual, which is characterized by his possession
of the following :
1 -Confidence (self-efficacy) to undertake and exert the necessary effort
to succeed in assigning tasks.
2 -Make a positive attribution (optimism) about success in the present and
future.
3 -Perseverance on goals and, when necessary, reorienting paths towards
goals (hope) in order to achieve success.
4 -When who suffers from problems and adversity, who is able to rise
again (resilience) to achieve success.
B- Sustainable performance: - A purposeful and precisely organized
social entity that includes many coordinated systems that contain specific
activities, which are related to the external environment of the
organization. These organizations, for their expansion and spread, have
taken on three levels of management: the comprehensive level, the
business level, or the people level (Chen, 2015: 20).
Fifth : The approach used in the research
The researchers adopted the (analytical descriptive approach) which is
based on an accurate and detailed description of the phenomenon or
problem under study, and is not limited to collecting information to
describe the phenomenon, but relies on analysis and revealing the
relationships between its dimensions and thus extracting results and
standing on the most prominent indicators in a way that allows
description and field analysis. (Al-Bayati & Al-Qadhi, 2010: 60)
Sixth: The hypothetical outline of the research
The outline of the research shows the set of relationships and logical
effects that may be in a quantitative or descriptive form, and it brings
together the main features of the reality that you are interested in. On this
basis, the two researchers intend, through presenting this scheme, to be
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comprehensive of all main and subsidiary research variables in its overall
form, and then the possibility of measuring the correlation and influence
relationships between them individually or in a total, so that it embodies
the research problem and the objectives expected to be achieved, and the
research plan consists of Two types of variables are as follows:

Figure (1) the hypothetical outline of the research
Source: Authors
Seven Research hypotheses
First, there is a positive impact of positive psychological capital on
sustainable performance standards.
Second: There is a positive impact of optimism, hope, flexibility and selfefficacy on sustainable performance standards.
The second axis: previous studies
Table (1) previous studies
Summary
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Violence is a serious threat to human rights.
Violence still exists as one of the human
social problems in developed and
developing countries in the twenty-first
century. There are many causes of violence,
so it must be dealt with in the context of
biological-psycho-social integrity. Its
biological causes include genes, hormones,
and physical and mental illnesses that cause
cognitive changes. It is considered that its
psychological causes include violence
gains, parental attitudes, frustration,
agitation،
It aims to determine the effects of
psychological capital and negative
emotions of students on their propensity for
violence. The survey method was used.
A sample of 745 of 11 high school
students.
Students' psychological capital reduces
their propensity for violence by reducing
their negative emotions such as anxiety,
stress and fatigue. It is beneficial for school
administrators and teachers to invest in
enhancing the levels of psychological
capital for their students if they want to
reduce their penchant for violence.

The effects of
positive
psychological
capital and
negative
feelings on
students’
violence
tendency”

Aliyev,
Ramin
&Karakus,
Mehmet :
2015

1

The newly recognized infrastructure of
positive psychological capital that consists
of positive psychological resources (such as
hope, optimism, and resilience) is linked to
many attitudes, behavior and performance
outcomes of employees. However, to date,
the effect of this positive foundation
building over time and on good results for
employee well-being has not been tested

Impact of "
Positive
Psychological
Capital on
Employee
Well-Being
”Over Time

Avey, James
B Joseph &
Luthans,
Fred&Smith,
Ronda M &
Palmer, Noel
F :2010 "

2
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Demonstrate the effect of positive
psychological capital on employee wellbeing over time I use the search internet site
Of the 381 contributions that were
originally reached online, 280 participants
can be used. All study participants were
working adults and had an average age of
31.7, the sample was predominantly white
(86%), while 5% were Asian, 3% Hispanic،
%3are black, 1% are indigenous, and the
remaining 2% do not indicate their ethnic
background. The sample was 51% male.
For the highest level of education
completed, 70% indicated that they have
obtained a high school diploma or
equivalent; 16% of them have university
degrees, 7% of them have a master's degree
or higher, 1% have not finished high
school, and the remaining 6% have not
reached their level of education.
Participants represented a variety of
industries, professions and job levels, and
had an average of 10.5 years of work
experience.
The changing competitiveness of individual
organizations that supply chains compete
against one another. It requires the supply
chain assessment and improvement of
supply chain performance which in turn
requires the development of a performance
measurement system for the sustainable
supply chain.Attempting to apply relatively
new and multi-criteria methods of decision
making from graph and matrix theory
The DEMATEL method assists decisionmakers in identifying informal relationships
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An integrated
model for
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performance
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between standards. That is, through their
application, the importance of four criteria
can be determined and causal relationships
can be built between the criteria. This
relationship diagram is used in multicriteria decision-making.
The second axis - the theoretical side of the research
Introduction...
For the purpose of identifying the content of positive psychological
capital, this topic will address (the emergence and definition of positive
psychological capital, the dimensions of positive psychological capital,
the importance of positive psychological capital).
In order to identify the content of sustainable performance, (the concept
of sustainable performance, sustainable performance indicators) will be
discussed.
First: the positive psychological capital
1 -The emergence and definition of positive psychological capital: The
first roots of positive psychological capital go back to the study of the
psychologist Martin Seligman in 1998, who suggested that we should
focus on the good aspects of individuals rather than focusing on aspects
of weakness and mental disorders (Al-Abdi and Al-Abadi, 2012: 151)
Then, many studies appeared on positive psychology and the positive
organizational school, and its reflection on the school environment, in
particular positive organizational behavior research (Luthans et al, 2006).
, Which emerged as a branch of positive organizational behavior, which
satisfies its best characteristics, and psychological capital is a concept
that results from a mixture of the characteristics of a person who is
subject to development, such as self-efficacy, hope, optimism, and
flexibility, which is logical most everyone is composed of these
characteristics.
Since positive psychological capital consists of self-efficacy, optimism,
hope, and flexibility, and accordingly, these dimensions in their entirety
constitute a definition of positive psychological capital, and accordingly,
positive psychological capital can be defined as the study and application
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of the strengths of positive human resources and psychological
capabilities that can be measured, developed and managed effectively in
order to Improving performance in the workplace (Luthans, 2002: 60),
while Cetin views psychological capital as the employee's psychological
state that transcends intellectual capital in obtaining and maintaining
competitive advantage (Çetin, 2011: 373). Ahmed refers to the concept of
positive psychological capital as the psychological qualities and
capabilities that an individual possesses that help him to take and
implement the behavior required to achieve success and leadership in the
tasks assigned to him (Ahmed, 2017: 143)
2 -Dimensions of psychological capital: that positive psychological
capital consists of several dimensions, namely (self-efficacy, optimism,
hope, flexibility)
a. Self-efficacy: a person's conviction (or confidence) in their ability to
mobilize motivation, cognitive resources, or courses of action necessary
for the successful implementation of a specific task in a given context
(Stajkovic & Luthans, 1998: 66)
B. Optimism: It is the connections that one makes and the method of
interpretation that the individual uses in responding to events, and it is
directed towards the evaluation of the past or events that occur
repeatedly, that is, they are not directed towards the future only.
Seligman, 1998)
T. Hope: a positive motivational state based on an interactive feeling
derived from goal orientation and planning paths to achieve goals
(Snyder et.al, 1991: 287).
D. Resilience: the individual's ability to bounce back from adversity,
uncertainty, risk, or failure, and adapt to changing and stressful life
demands (Masten, 2002: 74-88)
3 -The importance of positive psychological capital: (Najm 2010)
indicates that the possible consequences of the importance of positive
psychological capital are as follows (Al-Shamaa, 2016: 43)
For the organization: improving work relations, assuming responsibility
at work, improving administrative performance, accepting innovative and
new initiatives of individuals, improving the organization’s behavior in
the field of social responsibility and business ethics, and citizenship of
the organization, better relationships with stakeholders, and a source of
competitive advantage that cannot be imitated.
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For the working individual, satisfaction with work, stability at work, high
level of self-commitment at work, initiative in work, high morale, lack of
absence, positive optimism for team work.
Second: sustainable performance
1 -The concept of sustainable performance: The end of the twentieth
century witnessed unprecedented remarkable changes in the company's
strategy and management towards sustainable thinking - the emergence of
sustainability as a corporate strategy, and making sustainability an
integral part of the company's business strategy in order to obtain the
basic benefits (Sebhatu, 2008: 75) Sustainability is understood as the
ability to manage economic, social and environmental performance at the
same time (Liebetruth, 2017: 539), and sustainability is an ethical concept
associated with combating poverty and protecting the environment at the
macro level. Moreover, sustainable development when integrated with the
organization is called institutional sustainability. (Ombudsman) and the
organization’s operational practices require three sustainable
development goals, namely social justice, economic efficiency and
environmental performance (Labuschagne, 2005: 380،
Sustainability has been defined as economic development that meets the
needs of today's generation without compromising the opportunity and
capacity for future generations. Sustainability is complex and
multifaceted, and covers a wide range of topics from habitat preservation,
to energy consumption, to stakeholder satisfaction and financial
outcomes. The original or literal meaning of this term is equivalent to
permanence and implies the concept of durability, stability and eternity
(Cheney et.al, 2004: 230-231).
2 -Sustainable performance indicators: The most important indicators of
sustainable performance can be identified as follows: (Liebetruth, 2017:
3-6)
a. Sustainable economic performance criteria: innovations created
through supplier partnerships, total sales, number of shareholders,
promotion of new investments, creation of new job opportunities, total
taxes paid, etc.
B. Sustainable social performance criteria: training time, innovative ideas
applied from employees, employee turnover, recordable incidents of
harassment and violence towards the employee, employee recordable
complaints, customer complaints, part of total sales invested for social
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enterprises, effectiveness of discipline management, effectiveness of
compensation management Effectiveness of employee recruitment,
participation in decision-making, institutional efficiency, effectiveness of
performance management system sub-criteria that are used to assess
sustainable social performance.
T. Sustainable environmental performance standards: waste
minimization, number of ISO standards developed, part of the facilities
using renewable energy, efficiency of reverse logistics system, resource
efficiency, training on environmental issues, etc.
Th. Sustainable Resource Performance Standards: Total warehouse size,
number of stores, number of people employed, energy consumption,
water consumption, sub-criteria used to evaluate sustainable resource
performance.
Data Analysis
Tests of Normality & Descriptive statistics
The normal distribution test will be conducted based on the Skewness and
Kurtosis test, which is characterized by high accuracy and provides a
clear picture of the nature of the data whether they are distributed
naturally or not, and is suitable for cases where the data collected for a
single sample. This test is performed by extracting the value of Z
Skewness and Z Kurtosis, by dividing the value of Skewness and
Kurtosis by its standard deviation (Khine, 2013). According to this
method, the data are normally distributed if the Z value calculated for the
Skewness and Kurtosis test falls within 1.96 at a significance level of
0.05 (Hair et al., 2010). The following table shows the results obtained:
Table (1): Tests of Normality of variables & Descriptive statistics

variables

Selfefficacy
Optimism
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From the results shown in the table shows that the distribution of data
was normal, which calls for the use of parametric statistics in the
following steps. Table 1 also shows the descriptive statistics using the
mean and standard deviation. It is clear that the arithmetic means ranges
from average (neutral) to agreement on the two main variables and their
dimensions. In addition, the standard deviation was good to indicate that
the data do not go far from its mean.
Correlation & Reliability of measuring instruments
Table (2) shows the correlation coefficient between study variables and
their dimensions. We also used Cronbach's Alpha to check the
consistency of the measures and their internal consistency. As shown in
table (2) the value of Cronbach's Alpha (values between brackets) was
exceeded (0.70), and thus be reliability acceptable administrative and
behavioural research (Pallant, 2011). It is ranged between (.888 to .919)
and is good. Our findings indicate a positive correlation between the two
main variables (p <.01). There was a positive correlation between the
dimensions (Optimism, Hope, and Flexibility) and the sustainable
performance standards, except self-efficacy dimension did not get a
significant correlation. Ultimately, these results provide initial support for
the hypotheses of the study to some extent.

1
2
3
4
5
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Table (2): Correlation and Reliability
Varaibles
1
2
3
4
5
(.91
Self-efficacy
9)
(.90
Optimism
.115
8)
.692 (.88
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.471* **
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.608 .677 (.90
Flexibility
.287
**
**
5)
Sustainable
.621
(.90
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.216 .319 ** .317
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standards
Sustainable
social
.519 .614 .553 .582 (.91
6
.024
**
**
**
**
performance
1)
standards
Sustainable
environment
.513* .452 .618 .480
.441 (.89
7 al
.383 *
*
*
**
*
9)
performance
standards
Sustainable
resources
.566*
.638 .403 .534
.607 (.89
8
.323 **
.347 **
*
*
**
performance
8)
standards
Positive
.695* .442 .656 .478 .427
.644 .700 (.89
9 psychologica
.160 **
*
*
**
*
*
**
7)
l capital
Sustainable
1
.620 .628 .696 .691 .698 .632 .619 .654 (.89
performance
.337
**
**
**
**
**
**
**
**
0
4)
standards
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Note: values between brackets is Cronbach's Alpha reliability
Testing hypotheses
The current study model includes two variables (independent and
dependent), we will use simple linear regression SPSS V.24. Tables 3 and
4 show the results of the main hypothesis and its four sub-hypotheses.
Table (3): Testing main hypotheses
Coefficients
Model
t
Sig.
F
Sig. R2
Std.
Beta
Error
(Constant)
5.674 .000
Positive
H1
17.155 .000b .427
psychological
.654
.112
4.142 .000
capital
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a. Dependent Variable: Sustainable performance standards
As shown in Table (3), it is clear to us that the main hypothesis is
acceptable (H1: p < 0.01), indicating the positive psychological capital
positive effect in sustainable performance standards. The coefficient of
selection for this model (R2= .427) appears to have been well and
acceptable, indicating that the positive psychological capital will predict
many changes in sustainable performance standards.
Table (4): Testing sub-hypotheses
Coefficients
Model
t
Sig.
F
Sig. R2
Beta Std. Error
(Constant)
2.926 .008
.036 -.854- .403
H1a Self-efficacy -.050H1b Optimism
.256
.057 3.437 .003 99.487 .000b .743
H1c Hope
.612
.066 7.043 .000
H1d Flexibility
.240
.062 3.483 .002
a. Dependent Variable: Sustainable performance standards
As shown in Table (4), it is clear to us that the three sub-hypotheses are
acceptable (H1b, H1c, H1d: p < 0.01). This indicates that optimism, hope,
and flexibility positively influence sustainable performance standards.
There was no positive effect of self-efficacy on sustainable performance
standards (H1a: p > 0.01). Notice in this model the coefficient of
selection was higher from the main hypothesis model (R2= .743).
Discussion and recommendations
Discussion:
The results of this study appear to have many practical implications for
developing and managing intrinsic and extrinsic motivators of human
resources in the workplace today. Employees who are more reflective,
optimistic, efficient and resilient may be more resilient to the difficulties
and constraints in the dynamic global environmental contexts facing most
organizations today than their counterparts who have less positive
psychological capital. Although continued investment in financial, human
and social capital is certainly necessary, it may not be sufficient in this
environment. This study, in line with many studies (for example:
(Luthans et al, 2006) or (Çetin, 2011: 373)), confirms that investing in
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psychological capital may result in very large returns that exceed other
traditional forms of capital investment.
This study has several direct implications for human resource
development and performance management. The results provide
preliminary empirical support to recent proposals indicating that a higher
key factor called psychological capital and its components of hope,
optimism, effectiveness, and resilience may be open to organizational
leadership and human resource development in the workplace to improve
organizational performance.
The process of obtaining positive human capital requires long-term
investment, and this is not what is done in organizations. Perhaps the
reason is that managers want to achieve results in the short term that
improve their image in front of the stakeholders, that this conflicts with
the will of positive human capital. Of course, social, economic and
environmental standards of sustainability require a long time to show
positive results, and this is what makes them difficult to achieve for most
managers. With this successful managers they had successful and fruitful
stories with patience that achieved the results of the sustainability of
performance or performance based on sustainability standards in
organizations.
In the end, the results we obtained indicate that investing the human
factor positively will certainly achieve positive results, but these results
will appear after a period of time due to the long time required for the
process of obtaining positive human capital that is flexible, efficient,
contemplative and optimistic, in addition to the length of time for the
consequences to appear. To manage human capital as a positive
investment. This study also indicates the need for public organizations to
focus better on human capital due to the difficulty of the matter compared
to the private sector, due to the strict and stable laws and procedures
related to the recruitment, training and development process, which give
less flexibility to managers in their focus on positively managing human
capital.
Recommendations:
Based on what was discussed from the results that were reached and the
conclusions obtained from those results, we propose a number of
recommendations that we consider important to enhance sustainable
performance as follows:
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1 -There is a concept that most organizations on the ground do not focus
on is "positive human capital management." The management process
requires organizations in the beginning to plan and organize appropriately
and appropriately to obtain the outputs of that process as required. Which
will make the performance sustainable instead of making it erratic and
negatively affect the organizational effectiveness in the end. Therefore
successful organizations are the leaders in actually managing people and
what is inside them positively as an investment for the future.
2 -The hope affects the definition of future goals and paths. Therefore, if
employees of that capacity are recruited or current employees are trained
on that, the results will be amazing at the individual level and then the
desired organizational level.
3 -Including the optimism process and how to set it up in practice is
important and necessary. This is done either by encouraging informal
discussions that call for optimism through planting agents or experts in
this aspect, or officially through motivational courses and seminars to
raise the morale and energy of employees at work.
4 -High efficiency helps in overcoming obstacles and successfully
overcoming them through knowledge and positive planning for them, so
discussing previous obstacles and how to overcome them or even failures
will be the best training to increase the efficiency of employees in a way
that develops them to better deal with the difficulties in the future.
5 -The process of recruiting flexible employees is extremely difficult. It is
a difficult matter on the ground that comes from the difficulty of actually
defining that capacity for someone. This applies to how it is created or
developed in employees. Therefore, organizations should focus on
making career paths or promotions related in one way or another to this
very important characteristic. It can also be done by linking the rewards
and incentives system with the flexibility that the employee enjoys, which
makes employees want to develop themselves and develop them for the
benefit of the organization in the end.
6- From the academic point of view, the process of shedding light on the
concept of human capital is very necessary. With regard to this study, the
process of adding other variables related, for example, to leadership or
emotional and cognitive factors perceived by employees to encourage
them to continue towards the success of their investment process as
human beings. We also recommend the necessity of applying this type of
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studies in various industrial and service sectors in Iraq to ensure the
effectiveness of the model on the ground in a better and stronger way.
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دور مؤسسات الحكامة في نجاعة السياسات التعليمية واالجتماعية خالل جائحة كورونا
The role of governance institutions in the effectiveness of
educational and social policies during the Corona pandemic
من إعداد :نورالدين التلمودي
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ملخص:
يعترب إعداد السياسات العمومية شأنا خاصا حتتكره السلطة التنفيذية فهي املؤهلة لذلك لعدة أسباب ،خاصة
أهنا متتلك الوسائل الالزمة لذلك وكذا اآلليات الكفيلة لتنفيذ هذه السياسات العمومية ،غري أن السلطة التنفيذية ال
تقوم بإعداد هذه السياسات العمومية مبعزل عن باقي اهليئات املختصة.
إن صناعة السياسات االجتماعية والتعليمية ،باعتبارها أحد العناصر األساسية املكونة للسياسات العمومية ،ومن
أجل حتقيقها لألهداف املتوخاة منها ،ينبغي أن تقوم السلطة التنفيذية بإشراك فاعلني آخرين خصوصا اهليئات املختصة
يف ذلك ،ومن ضمنها هيئات احلكامة ،فهذه اهليئات تضم يف عضويتها خرباء وخمتصني يف الشأن التعليمي
واالجتماعي ،وهو األمر الذي سيؤدي إىل حتقيق جناعة هذه السياسات ،خاصة ما يشده املغرب وبلدان العامل من
حتديات اقتصادية واجتماعية نامجة عن جائحة كرونا.
الكلمات المفتاحية:مؤسسات احلكامة ،السياسات االجتماعية ،السياسات التعليمية ،النجاعة ،السياسات العمومية.
Abstrakt :
The preparation of public policies is a private matter that the executive is
monopolized by, as it is qualified for several reasons, especially since it has the means
to do so as well as the mechanisms to implement these public policies, but the
executive does not prepare these public policies in isolation from the rest of the
competent bodies.
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021
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As one of the key components of public policies, and in order to achieve their
objectives, the executive should involve other actors, particularly the relevant bodies,
including governing bodies, whose members include experts and specialists in
educational and social matters, which will lead to the effectiveness of these policies,
particularly the economic and social challenges posed by Morocco and the countries
of the world resulting from the Krona pandemic.
Key words :Institutions of governance, social policies, educational policies,
efficiency, public policies.

تقديم:
أصبح مصطلح احلكامة من بني املفاهيم األكثر تداوال اليوم يف النقاشات العمومية املتعلقة بإصالح الدولة
واجملتمع ،فهو مفهوم يندرج ضمن شبكة مفاهيمية واسعة مرتبطة باألساس بالتنمية جبميع أشكاهلا ،سواء االقتصادية
والسياسية واالجتماعية وربط املسؤولية باحملاسبة واجملتمع املدين والدميقراطية التشاركية ودولة احلق والقانون ومناهضة
الفساد والشفافية  ،كما يرتبط هذا املفهوم باألساس بطريقة إدارة وتسيري الدولة لشأهنا العام.
هبذا املعىن فإن من بني مضامني احلكامة أهنا تقوم على إشراك الدولة ملختلف الفاعلني وإشراك مجيع مكونات
اجملتمع املدين ومجيع الفاعلني االقتصاديني والسياسيني يف صناعة القرار العام وتدبري الشأن العمومي  ،وبذلك فاحلكامة
حتيل إىل أن هناك فاعلني متعددين وأن املشاكل اليت يشهدها اجملتمع ال ميكن حلها من طرف الدولة لوحدها بل
يفرتض مسامهة أطراف أخرى يف حل هذه املشاكل وحتقيق التنمية .
وعليه فإن منظومة احلكامة تفرتض التحول من نظام عمودي يكون فيه اجملتمع جمرد مستقبل ومنفذ للسياسات
العمومية اليت تأيت من قمة اهلرم ،إىل نظام أكثر انفتاحا يتعامل مع واقع متغري  ،فمع احلكامة فإن التدبري مير عرب
االستشارة والتفاوض والتفاهم.

1

ويف ظل هذه املبادئ اليت مت ذكرها سابقا  ،جعل دستور  7066احلكامة اجليدة أحد أقوى الركائز اليت يستند
عليها يف ختليق تدبر الشأن العام ،كتعبري عن الفلسفة العامة من أجل إحداث التغيري املنشود ،بتكريس محاية حقوق
اإلنسان والنهوض هبا ومحاية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية.2
إميانا من املشرع املغريب باملبادئ السالفة الذكر ،فقد خصص بابا كامال من الدستور للحكامة اجليدة وهو الباب الثاين
عشر الذي عنونه "باحلكامة اجليدة" فقد نص الدستور على إحداث جمموعة من اهليآت واملؤسسات ذات الصلة

 1عادل غفال ،احلكامة اجليدة ورهانات التنمية احمللية باملغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية مراكش  ،السنة اجلامعية  7068/7067ص. 736
 2كرمي احلرش  :احلكامة اجليدة باملغرب ،سلسلة الالمركزية واإلدارة الرتابية  ،العدد  7067 ، 70ص . 8
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باحلكامة والذي قسمه إىل ثالثة أصناف وهي هيئات محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا ،هيئات احلكامة اجليدة
والتقنني هيئات النهوض بالتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية .

1

فضال عن ذلك فقد جاء دستور  7066مبجموعة من املبادئ من أجل حتقيق احلكامة اجليدة وتنزيلها وذلك من
خالل جمموعة من الفصول ومنها الفصل األول يف فقرته الثانية اليت تنص على "يقوم النظام الدستوري للمملكة على
أساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية وعلى مبادئ احلكامة اجليدة  ،وربط املسؤولية
باحملاسبة" و الفصل  683الذي نص على أنه "يتم تنظيم املرافق العمومية على أساس املساواة بني املواطنات واملواطنني
يف الولوج إليها  ،واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطين ،واإلستمرارية يف أداء اخلدمات.
ختضع املرافق العمومية ملعايري اجلودة والشفافية واحملاسبة واملسؤولية  ،وختضع يف تسيريها للمبادئ والقيم الدميقراطية اليت
أقرها الدستور".

2

كما ينص الفصل  683من الدستور على أنه "جيب على كل شخص منتخب ميارس مسؤولية عمومية  ،أن يقدم
طبقا للكيفيات احملددة يف القانون ،تصرحيا كتابيا باملمتلكات واألصول اليت يف حيازته  ،بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،
مبجرد تسلمه ملهامه ،وخالل ممارسته وعند انتهائها".
يتضح من خالل الفصل  683من الدستور ،كذلك باقي الفصول الدستورية اليت تتطرق إىل احلكامة أن هذه األخرية
ترتكز على جمموعة من األسس ومنها ،ربط املسؤولية باحملاسبة واملساواة يف الولوج إىل املرافق العمومية وتكريس مبادئ
الدميقراطية وخضوع املرافق العمومية للجودة والشفافية.
كما يتضح أيضا أن هيئات احلكامة وخاصة اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مث اجمللس األعلى للرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،تلعب دورا هاما يف جناعة السياسات العمومية يف ظل ونطاق اختصاص هذه املؤسسات ،من خالل
التقارير اليت تقوم بإبدائها وكذلك التوصيات واآلراء الصادرة عنها.
فالسياسات العمومية ال ترتبط بالدولة كسلطة عامة فقط وإمنا ترتبط باملؤسسات الدستورية القائمة كالسلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ،إىل جانب املؤسسات واملرافق التابعة للدولة.

3

إذا كانت السياسات العمومية حسب تعريف املعاهد األمريكية ،هي سلسة من القرارات واإلجراءات املرتبطة ببعضها
البعض فهي أكثر من جمرد قرار واحد ،فإن إعدادها خيضع جملموعة من اإلجراءات والبد من االعتماد على مكاتب
اخلربة واالستشارة.

4

 1عبد الرحيم بنيحىي ،احلكامة اجليدة مابني مبادئها األساسية ومؤسساهتا الدستورية ،مقال نشر على موقع هسربيس
 https://www.hespress.com/opinions/336316.htmlيوم اجلمعة  70يناير  7069الساعة . 63:68
 2الفصول  6و  683و  683من دستور  7066الصادر مبوجب الظهري الشريف  6.66.37بتاريخ  63رجب  69( 6387يونيو
 )7066واملنشور يف اجلريدة الرمسية عدد  8787مكرر بتاريخ  63رجب  69( 6387يونيو  )7066ص . 7713-7783
 3هشام العقراوي ،مدارس حتليل السياسات العمومية ،سلسلة دفاتر إدارية ،منشورات دفاتر إدارية ،العدد الثاين مارس  7069ص .68
 4هشام العقراوي ،مدارس حتليل السياسات العمومية ،مرجع سباق ص .63
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كما متت اإلشارة سابقا فإن تعريف السياسات العمومية يتميز بالتنوع واالختالف بني الباحثني وكل واحد منهم عرفه
من زاويته اخلاصة حبيث يعتربها البعض بأهنا العالقة بني الوحدة احلكومية وبيئتها ،والبعض األخر يعرفها بأهنا تقرير أو
اختبار حكومي للفعل أو عدم الفعل.

1

فما مدى الرهان على مؤسسات احلكامة من أجل وضع سياسات اجتماعية وتعليمية ناجعة؟
ما هو اإلطار القانوين هليئات احلكامة؟
أين يتجلى دور مؤسسات احلكامة يف وضع السياسات العمومية؟
من أجل اإلجابة عن خمتلف هذه التساؤالت سيتم اعتماد التصميم التايل:
المحور األول :المرجعيات القانونية لمؤسسات الحكامة
أوال :اإلطار القانوين للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
ثانيا :اإلطار القانوين للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
احملور الثاين :دور هيئات احلكامة يف بلورة السياسات العمومية
أوال :دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف وضع السياسات االجتماعية
ثانيا :دور المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في وضع السياسات التعليمية
المحور األول :المرجعية القانونية لمؤسسات الحكامة
لقد تعددت مؤسسات احلكامة ،حيت وضع املشرع الدستوري هلا بابا خاصا وهو الباب الثاين عشر من الدستور
وهي عشر هيئات حمددا بذلك اختصاصاهتا غري أن تفاصيل هيكلة هذه املؤسسات واختصاصاهتا أحاهلا إىل القوانني
املنظمة هلا ،كما أن هناك هيئات تقع خارج الباب الثاين عشر من الدستور ،غري أن تعدد هذه اهليئات سيجعلنا نتطرق
إىل مؤسستني مهمتني ومها ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،مث اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث
العلمي.
أوال :اإلطار القانوني للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
إن اهليئات االستشارية جاء إحداثها بعد نقاش طويل حول مفهوم احلكامة وإشراك املواطن يف تدبري الشأن العام،
فاجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي جاء لرتسيخ احلكامة التنموية ،وتربز أمهيته يف تعددية الكفاءات الوطنية اليت
يتألف منها واليت متثل القوى احلية واملنتجة من هيئات سوسيو-اقتصادية ومهنية وفعاليات مجعوية مؤهلة إىل جانب

Health service planning and policy- making A toolkit for nurses and midwives, world
health organization western pacific region, p 8 .
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حضور املرأة داخل هياكل اجمللس 1،فقد خصص دستور  7066بابا كامال للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
.

2

برز اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ألول مرة خالل املراجعة الدستورية لسنة  ،7066غري أن تفعيله ظل
معلقا إىل أن مت إقرار الدستور اجلديد سنة  ،6771ليعكس تفاعل الدول آنذاك مع القضايا اإلسرتاتيجية للبلد ،ويف
ظل دستور  7066الذي جاء مبستجدات وإصالحات مهمة ،مشلت كافة اجلوانب مبا فيها اجلوانب املؤسساتية ،واليت
تركزت يف تقوية هذه املؤسسة.
ويعكس إحداث اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،استمرار سياسة التشاور يف خمتلف امليادين خاصة امليدان
االقتصادي واالجتماعي والبيئي اليت تبنتها الدولة منذ االستقالل ،وعلى هذا األساس ،فاجمللس يقوم وفقا للدستور
والقانون التنظيمي له بالقيام مبجموعة من الدراسات واألحباث يف جمال ختصصه ،وبشأن القضايا الكربى ،وتتمثل
وظيفة اجمللس أو دوره يف إعداد السياسات العمومية ويف تقدمي التوصيات واالستشارات للسلطة التنفيذية ،ويتضح من
خالل ذلك أن وظيفته وظيفة استشارية بالدرجة األوىل.

3

فاجمللس موضوع رهن إشارة السلطة التنفيذية والتشريعية ،يقوم بإعداد الدراسات واالستشارات ،وتقدمي اآلراء حول
املخططات ومشاريع ومقرتحات القوانني ،واقرتاح إصالحات يف جمال السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئة وكذا
التنموية.

4

كما أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يعترب فضاء من أجل عقلنة القرار العمومي الذي يستهدف اجملاالت
اليت تقع ضمن ختصصه ،وبالتايل ،يقوم بتزويد احلكومة والربملان بآرائه االستشارية ،هبدف تفادي االحنرافات احملتملة
أثناء صياغة القرار السياسي واإلداري على حد سواء.
فيمكن للمجلس تقدمي استشارات ذات طابع عام ،وميكن أن تتعلق باالقتصاد الوطين ،كما ميكنه تقدمي استشارات
ذات طابع خاص.

5

أما فيما يتعلق باملقاربة التشاركية ،فإن السلطتني التنفيذية والتشريعية مدعوتني ألخذ استشارة اجمللس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،كما أهنا مدعوة لعرض كل خمطط وكل مشروع قانون إطار ذات صلة بالطابع االقتصادي
واالجتماعي 1.ويقوم بإجناز الدراسات واألحباث يف امليادين املرتبطة مبمارسة صالحياته.

2

 1ياسني النفايت ،املواطنة يف الدستور املغريب اجلديد ،رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية طنجة ،جامعة عبد املالك السعدي ،السنة اجلامعية 7067/7066ص .673
 2الفصل  686من دستور اململكة الغربية لسنة .7066
 3كرمي احلرش ،احلكامة اجليدة باملغرب ،سلسلة الالمركزية واإلدارة الرتابية ،العدد  7067 ،70ص .81
 4مراد موسى ،الربملان املغريب بني وظيفيت الرقابة وتقييم السياسات العمومية دراسة حتليلية-مقارنة-بني دستوري 6771و ،7066رسالة
لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام ،ج امعة حممد اخلمس أكدال كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط ،السنة اجلامعية
 7069/7061ص .670
 5كرمي احلرش ،احلكامة اجليدة باملغرب ،مرجع سابق ص .83
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يتضح مما سلف أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،مؤسسة استشارية كغريه من املؤسسات األخرى،
فاجمللس السالف الذكر يساهم يف إعداد السياسات العمومية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية عن طريق اآلراء
والتقارير واالستشارات اليت يقدمها إىل صناع القرار وبذلك فاجمللس السالف الذكر يعترب فاعل غري مباشر يف إعداد
السياسات العمومية بشكل عام والسياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل خاص ،وميكن أن تشمل هذه
السياسات املخططات االقتصادية اليت هتدف إىل تطوير وحتسني مستوى االقتصاد الوطين.
ونظرا لكون االقتصاد يشكل مؤشر ورافعة للتنمية فوظيفة اجمللس تبقى جد مهمة وإسرتاتيجية و آراءه تبقى جد
مهمة وهذا راجع لعدة أسباب أمهها تركيبة اجمللس ،فاجمللس يتألف من خرباء اقتصاديني هلم دراية أوسع بالشأن
االقتصادي.
ثانيا :اإلطار القانوني للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
يعترب اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي هيئة دستورية تعىن بقطاع الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،فقد
نص الدستور احلايل لسنة  7066على أن "اجمللس هيئة استشارية ،مهمتها إبداء اآلراء حول كل السياسات العمومية،
والقضايا الوطنية اليت هتم الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وكذا حول أهداف املرافق العمومية املكلفة هبذه امليادين
وتسيريها ،كما يساهم يف تقييم السياسات والربامج العمومية يف هذا اجملال".

3

يعىن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،حسب الفصل  613من الدستور باملسامهة يف إعداد
السياسات العمومية املتعلقة بالرتبية والتكوين والبحث العلمي  ،وإرساء دعامات التنمية باعتبار الرتبية والتكوين أحد
هذه الدعامات ،كما يساهم اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي بتقييم السياسات العمومية والربامج
واملخططات اليت تدخل ضمن هذا اجملال.

4

لقد متت دسرتة اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي من خالل الفصل  619من دستور  7066الذي
نص على أن اجمللس يتوىل بصفته هيئة استشارية 5،مهام إبداء الرأي يف كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع

 1مقتضيات الفصل  688من دستور اململكة املغربية لسنة .7066
 2املادة  7من القانون التنظيمي  673.67املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
 6.63.673الصادر يف  8شوال  86( 6388يوليو  )7063واملنشور يف اجلريدة الرمسية عدد  1737الصادرة بتاريخ  69شوال
 63( 6388أغسطس  )7063الصفحة .1890
 3الفصل  613من دستور اململكة املغربية لسنة .7066
 4كرمي احلرش :احلكامة اجليدة باملغرب ،مرجع سابق ص .73
 5إىل جانب الفصل  613من الدستور الذي يعترب اإلطار الدستوري للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،هناك أيضا
الظهري الشريف رقم  6.63.600الصادر يف  61من رجب  61( 6388ماي  )7063بتنفيذ القانون  608.67املتعلق باجمللس
األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي واملنشور يف اجلريدة الرمسية عدد  1789الصادرة بتاريخ  67رجب 67( 6388ماي )7063
ص .3813
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الوطين اليت هتم ميادين الرتبية والتكوين والبحث العلمي وكذا بشأن أهدف املرافق العمومية املكلفة هبذه امليادين وسريها
واملسامهة يف تقييم السياسات والربامج العمومية املرتبطة هبا.

1

عالوة على ذلك يقوم اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي بتقييم السياسات العمومية املرتبطة بالتعليم
لكن هذا الدور ال يقوم به اجمللس بالتحديد وإمنا هيئة تابعة له يعني مديرها من طرف رئيس اجمللس ملدة مخسة سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة ،وتقوم هذه اهليئة بتقييمات مشولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والربامج العمومية يف
ميادين الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر والتكوين املهين ،وتقوم اهليئة مبجموعة من األدوار منها:

2

ميكن القول أن االختصاصات اليت حيظى هبا اجمللس األعلى للرتبية والتكوين هي اختصاصات استشارية لكنها تبقى
جد مهمة وذلك من خالل اجملال الذي متارس فيه وهو جمال الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،فهذا اجملال حيوي
بالنسبة ألي دولة سواء املغرب أو غريه من الدول ،باعتباره دعامة من دعائم التنمية ،كما أن اجمللس يضم يف تأليفه
جمموعة من اخلرباء يف اجملال التعليمي ،واملشهود هلم باخلربة والكفاءة والتخصص يف جماالت الرتبية والتكوين والبحث
العلمي.

3

المحور الثاني :دور هيئات الحكامة في بلورة السياسات العمومية
إن دور مؤسسات احلكامة ال يقتصر فقط يف املشاركة يف إعداد السياسات العمومية وإمنا ميتد ليشمل املسامهة يف
تقييم هذه السياسات ،وعلى هذا األساس سيتم تقسيم هذا احملور إىل شقني ،الشق األول سيتم التطرف فيه إىل
متظهرات دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف وضع السياسات العمومية ،مث الشق الثاين سيتم التطرق فيه
إىل دور اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف وضع السياسات العمومية.
أوال :دور المجلس االقتصادي واالجتماعي في وضع السياسات االجتماعية
ميكن القول أن إشراك هيئات احلكامة يف وضع السياسات العمومية ،سواء تعلق األمر بالربامج أو املخططات ،أو
القرارات ،جد مهم وتكمن أمهية ذلك يف جناعة السياسات العمومية وحتقيقها لألهداف املتوخاة منها خصوصا ما إذا
مت األخذ بعني االعتبار مقرتحات هذه اهليئات ،خاصة يف القطاعات احليوية كالسياسات االجتماعية واالقتصادية،
اللذان ميكن اعتبارمها ركيزة من ركائز التنمية سواء يف املغرب أو غريه من الدول ،كما ميكن القول أن آراء هذه اهليئة
تساهم يف عقلنة القرار السياسي.

4

 1املادة الثانية من الظهري الشريف رقم  6.63.600الصادر يف  61من رجب  61( 6388ماي  )7063بتنفيذ القانون 608.67
املتعلق باجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي واملنشور يف اجلريدة الرمسية عدد  1789الصادرة بتاريخ  67رجب 6388
(67ماي  )7063ص .3813
 2املادة  61من الظهري الشريف رقم  6.63.600مرجع سابق ص .8
 3املادة  9من الظهري الشريف رقم  6.63.600مرجع سابق ص .7
 4سعيد جعفري ،ما احلكامة  ،مطبعة األمنية الرباط ،طبعة  7063ص .33
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إن مسامهة اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف تقييم السياسات العمومية يرافقه تقدمي جمموعة من احللول حول
السياسة العمومية موضع التقييم ،إذ أن هذه احللول واالقرتاحات تعد قيمة مضافة لتلك السياسات العمومية مع العلم
أن اجمللس يعترب مؤسسة متخصصة ،وبالتايل فكل اآلراء الصادرة عنها ميكن اعتبارها آلية أساسية لتجويد السياسات
العمومية بشكل عام والسياسات االجتماعية بشكل خاص.

1

انطالقا مما سلف ذكره يتضح أنه وبالرغم من الدور الثانوي الذي تلعبه هيئات احلكامة يف إعداد السياسات
العمومية ،أي من خالل دور هذه اهليئات يف مواكبة السياسات العمومية ،بدء من مرحلة اإلعداد ومرورا مبرحلة التنفيذ
وانتهاء مبرحلة التقييم بأشكاله القبلي واملواكب والبعدي ،فإن هذه اهليئات هلا دور فعال يف جناعة السياسات العمومية
وهذا راجع لعدة اعتبارات من أبرزها أن هذه اهليئات وحبكم اختصاصها ويف نطاق هذا االختصاص تضم يف تركيبتها
جمموعة من اخلرباء يف اجملال الذي يدخل ضمن دائرة هذا االختصاص.

2

كما أن هذه اهليئات أصبحت تلعب دورا هاما يف تزويد أصحاب القرار بالتقارير ،سواء يف نطاق اختصاصها ،أو غري
ذلك واليت حتتوي على معلومات قيمة بشأن السياسات العمومية القطاعية سواء مببادرة منها ،أو بطلب من صناع
القرار ،وخري مثال على ذلك فاجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يصدر توصيات وآراء تكون خارج نطاق ختصصه
إذ يقوم بإصدار توصيات يف بعض األحيان يف جمال الرتبية والتعليم.

3

وعلى صعيد السياسات االجتماعية ،قام املغرب مبجموعة من املبادرات ،منها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،واليت
كان هلا دور هام يف إعطاء دفعة قوية للجهود اهلامة املبذولة من أجل تدارك التأخر يف اجملاالت االجتماعية ،حيث
بفضل هذه املبادرة مت حتقيق جمموعة من اإلجنازات من ضمنها تعميم الولوج إىل التعليم االبتدائي ،وتضاعف نسبة
املتمدرسني ،واخنفاض نسبة األمية ،وعلى مستوى اخلدمات األساسية فقد شهدت اخلدمات املتعلقة بتوزيع املاء
والكهرباء حتسنا ملحوظا ،حيت ازداد عدد املستفيدين من هذه اخلدمات ،أما على مستوى التغطية االجتماعية فقد
ازداد نسبة املستفيدين من التغطية الصحية بنسبة مهمة ،ويف جمال السكن تراجع العجز املسجل يف هذا اجملال بنسبة
مهمة.
ومن ناحية أخرى اختذ املغرب جمموعة من السياسات اليت أدت إىل خلق مناخ جيد لالستثمار ،وكذا حتسني جاذبية
املغرب بالنسبة للمستثمرين األجانب ،بالرغم من الظرفية اإلقليمية والدولية الغري املواتية ،فالسياسات القطاعية ارتكزت
على مشاريع كربى مهيكلة مكنت من إجناز بنيات حتتية مهمة ،وتعزيز صعود أقطاب تنموية جهوية ،باإلضافة إىل
االستجابة لطموح املغرب يف أن يصبح منصة إقليمية لالستثمارات والصادرات.

4

 1سعيد جعفري ،ما احلكامة مرجع سابق ص 38
 2عبد العزيز غوردو ،احلكامة يف النظام الدستوري املغريب ،دار اإلصدار إي كتب لندن الطبعة األوىل  7068ص .39
 3رأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،احلماية االجتماعية يف املغرب ،واقع احلال ،احلصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان واملساعدة
االجتماعية ،إحالة ذاتية رقم  7063/83ص .9
 4تقرير حول مسامهة اجمللس االجتماعي واالقتصادي والبيئي يف النموذج التنموي اجلديد ،الصادر سنة  7067الصفحة .70
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كما ميكن القول أيضا أن تعدد الفاعلني مبا فيهم هيئات احلكامة يف بلورة السياسات العمومية ،مسألة إجيابية لكن يف
حال إخفاق هذه السياسات أو الربامج واملخططات املنبثقة عنها ،وعدم حتقيق األهداف املتوخاة منها ميكن أن يطرح
العديد من املشاكل ،وتتعلق باألساس يف املسائلة واملتابعة ،فالسلطة التنفيذية اليت تعترب الفاعل التقليدي يف هندسة
السياسات العمومية ،يسهل حماسبتها أما اهليئة املختصة سواء تعلق األمر بالربملان وهو حق دستوري مكفول له ،أو
أمام امللك ،لكن هذه اهليئات مل خيول هلا الدستور أن ختضع للمحاسبة ،وذلك يف نطاق عالقتها هبذه املؤسسات اليت
سبق ذكرها ،إذ أن هذه العالقة تتجلى فقط يف إبداء الرأي أو إصدار التقارير السنوية ،وإرسال نسخ منها لرؤساء
غرفيت الربملان.

1

كما يتضح أن التقارير السنوية الصادرة عن هذه اهليئات تكون شاملة وتتعدى نطاق اختصاصها ،وكمثال على ذلك
فاجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،تقاريره تتضمن توصيات وجمموعة من النقط اليت ال تتعلق بالسياسات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،بل أيضا تتضمن آرائه حول السياسات الرتبوية والتعليمية ،وسبل تعزيز جناعة هذه
السياسات الرتبوية.

2

كما ينبغي اإلشارة أيضا إىل نقطة أساسية وتتعلق باألساس بتقييم هذه اهليئات للسياسات العمومية ،إذ ال تعتمد يف
ذلك على األرقام واملعطيات واإلحصائيات والوثائق الرمسية فقط ،والصادرة عن السلطة التنفيذية ،أو اجلهات اليت
قامت بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية املراد تقييمها ،بل تعتمد على تقارير باقي اهليئات األخرى ،مثل اجمللس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،الذي يعتمد على التقارير السنوية الصادرة عن اجمللس األعلى للحسابات يف تقييمه
للسياسات العمومية.
يساهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أيضا يف صنع السياسات العمومية ،ذات البعد االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،وهنا تكمن أمهية هذا اجمللس باعتبار االقتصاد رافعة أساسية للتنمية ،ويضم هذا اجمللس خرباء
وفاعلني اقتصاديني من جهة ثانية ،وهنا تكمن أمهية آراء اجمللس وتقاريره ،باإلضافة إىل ذلك فهناك هيئات أخرى تقوم
باملسامهة يف إعداد السياسات العمومية ،كاجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي ،الذي يهدف إىل املسامهة يف
إعداد املخططات والربامج املتعلقة بالشباب وكذا اخنراطهم يف العمل اجلمعوي.

3

كما أن مسامهة اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يف بلورة منوذج تنموي جديد يعد أحد أوجه املسامهة يف
إعداد السياسات العمومية ،فالنموذج التنموي اجلديد ميكن اعتباره جماال من جماالت السياسات العمومية ،وأحد
جتلياهتا ،فالنموذج التنموي يضم احملاور الكربى للتنمية سواء التنمية االقتصادية من خالل دعم وحتسني االقتصاد
الوطين ،من خالل جلب استثمارات جديدة وحتسني مناخ األعمال ،بغية حتقيق تنمية اقتصادية شاملة ،إىل جانب
 1حسن طارق :هيئات احلكامة يف الدستور السياق  ،البنيات والوظائف ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية عدد  7061 660ص
18
 2حممد حركات ،آثار الفساد على حكامة وتقومي السياسات العامة ،اجمللة املغربية للتدقيق والتنمية ،عدد  7068 30ص .606
 3الباب الثاين عشر من دستور .7066
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ذلك فالنموذج التنموي يستهدف الفرد من خالل دعم احلقوق األساسية وتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع ومن
ضمن هذه احلقوق توفري سكن الئق ،وتعليم جيد ومرافق صحية ذات معايري معرتف هبا.

1

ويستهدف النموذج التنموي أيضا تعزيز السياسة العمومية الصحية من خالل العمل على الرفع من جودة اخلدمات
املقدمة من طرف املرافق الصحية ،إىل جانب توفري التغطية الصحية جلميع فئات اجملتمع دون استثناء ،كما أن هذا
اإلجراء األخري ينبغي أن يكون موازيا إلجراءات أخرى مثل الرفع من نسبة الكوادر الصحية وكذلك حتسني اخلدمات
املقدمة من قبل املستشفيات.

2

وكما هو معلوم فالسياسات التعليمية والسياسات االجتماعية ،هلما أمهية بالغة خصوصا ما إذا كانت هذه األخرية
حققت األهداف اليت وضعت من أجلها ،إذ أن األمر يتجاوز حتقيق التنمية وحتقيق أكرب قدر من الرفاه للساكنة،
ليشمل حتقيق التماسك االجتماعي وبالتايل احلفاظ على السلم االجتماعي واالستقرار.
كما أن احلفاظ على السلم االجتماعي ،لن يتأتى إال بوضع سياسات اجتماعية ناجعة وقادرة على القضاء على
املشاكل واإلكراهات اليت تعيشها الساكنة ،وجناعة هذة السياسات العمومية ،يتحقق انطالقا من تدخل العديد من
الفاعلني سواء مؤسساتيني أو أفراد عاديني ،واألخذ بالتوصيات واآلراء الصادرة عنهم ،دون استثناء.

3

عالوة على ذلك فاجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،حينما يقوم بدراسة معينة فهذه األخرية تكون شاملة ،أي
أن اجمل لس يقوم بدراسة مجيع تفاصيل تلك السياسة العمومية الذي هو بصدد تقدمي الدراسة حوهلا ،وما يزكي هذا
الطرح ،أن تلك التقارير اليت سبق التطرق هلا تتناول خمتلف اجلزئيات اليت ينبغي تطبيقها خبصوص تلك السياسات
العمومية ،أي أن اجمللس تكون تقاريره شاملة وغري موجزة ،كما أن تقاريره السنوية اليت ترفع إىل امللك ،ال تتضمن فقط
خمتلف أعمال اجمللس اليت قام هبا خالل تلك الستة وإمنا تقييما شامال ملختلف السياسات العمومية اليت خيتص هبا
اجمللس وتقدمي التوصيات الالزمة وخمتلف احللول لإلشكاليات اليت تعرتي تلك السياسات العمومية.

4

إن التقارير السنوية اخلاصة باجمللس االقتصادي واالجتماعي ،اليت سبق ذكرها واليت تتضمن خمتلف األعمال اليت قام
هبا اجمللس ،واليت تتضمن أيضا بشكل ضمين جمموعة من اإلجابات حول املشاكل اليت تواجه الساكنة احمللية ،سواء
تعلق األمر مبشكل التنمية أو مشكل الفقر ،وتقدمي السبل الكفيلة ملواجهته والقضاء عليه ،إىل جانب تقدمي الرأي يف
السياسة الصحية املعتمدة ،واليت سبق له يف أكثر من مرة أعطى جمموعة من االقرتاحات والتوصيات من أجل النهوض
بقطاع الصحة ،مع إبراز املشاكل الكربى اليت يواجهها هذا القطاع ،سواء تعلق األمر باخلريطة الصحية ومشكل توزيع
 1تقرير حول مسامهة اجمللس االجتماعي واالقتصادي والبيئي يف النموذج التنموي اجلديد مرجع سابق ص .70
 2تقرير حول مسامهة اجمللس االجتماعي واالقتصادي والبيئي يف النموذج التنموي اجلديد مرجع سابق ص .70
 3حممد حيمود ،تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي للمالية رقم  ،680.68جملة دفاتر احلكامة العدد الثاين دجنرب
.7068
 4رأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي فيما خيص تنمية العامل القروي ،التحديات واآلفاق كما صادقت عليه اجلمعية العامة للمجلس
باإلمجاع خالل دورهتا الواحدة والسبعني العادية ليوم اخلميس  78فرباير  7069ص .30
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الكوادر الطبية بشكل متكافئ بني خمتلف جهات اململكة ،وكذلك مشكل التغطية الصحية واملشاكل املواكبة له سواء
زيادة نسبة املستفيدين دون زيادة األطر البشرية الالزمة اليت ميكن أن تغطي هذه الزيادة.

1

كما يتضح أيضا أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،أصبح يلعب دورا أساسيا يف تيسري وتدعيم التشاور بني
الفرقاء والفاعلني يف اجملال االقتصادي واالجتماعي وهذا دور أساسي ،إذ أن الفاعلني يف اجملال االقتصادي ،هلم أمهية
كبرية داخل اجملتمع وتتجلى هذه األمهية يف حتريك عجلة االقتصاد وبالتايل حتريك عجلة التنمية ،فهذه األخرية
تستهدف بشكل مباشر الفرد ،من خالل توفري خمتلف احلقوق األساسية اليت تعترب واجب يقع على عاتق الدولة وهذه
احلقوق تتمثل باألساس يف حق الشغل واحلق يف الصحة أي احلق يف ولوج املرافق الصحية مع توفري تغطية صحية للفرد
تكفل له هذا احلق بشكل فعلي.

2

ويتضح أيضا أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،باعتباره هيئة من هيئات احلكامة املنصوص عليها خارج
الباب الثاين عشر من الدستور ،قد مت حتديد اختصاصاته و هيكلته ،وتأليفه من خالل القانون التنظيمي ،وليس القانون
العادي وهذا يأيت للداللة على األمهية الدستورية اليت حيظى هبا هذا اجمللس باملقارنة مع اهليئات األخرى اليت يتم
تنظيمها مبقتضى قوانني عادية ،كما أن اجمللس حيظى بأمهية بالغة من خالل االستشارة أثناء إعداد املخططات والربامج
االجتماعية وهذا الربامج كما هو معروف تستهدف مجيع مواطين وفئات اجملتمع دون استثناء وبالتايل فنجاعة هذه
السياسات أو املخططات رهني بتحقيق وإرساء السلم االجتماعي.

3

عالوة على ذلك فاجمللس السالف الذكر ال حيظى فقط باملسامهة يف إعداد الربامج اليت سبق ذكرها ،فهو أضحى
يستشار يف إعداد النموذج التنموي اجلديد والذي يراهن عليه املغرب يف سد عيوب وأعطاب النموذج التنموي احلايل
الذي أبان عن فشله نظرا الستمرارية وجود املشاكل االجتماعية وكذا استمرار زيادة نسبة اهلشاشة خصوصا لدى
الفئات االجتماعية أو الطبقات املتوسطة.
إضافة إىل ذلك فاجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يستشار يف بعض املخططات األخرى والربامج اليت ال
تقل أمهية عن السياسات االجتماعية ،أال وهي الربامج والسياسات االقتصادية ،إذ أن اجمللس يقوم بإعداد الدراسات يف
اجملاالت االقتصادية ،وهذا يأيت للداللة على أمهية هذا الدور ،فاالقتصاد يف املغرب أو يف غريه من الدول يعترب أساس
االزدهار والتنمية جبميع جماالهتا ،كما أن السياسات االقتصادية ال ينبغي أن تكون موضع مزايدات بني القوى السياسية
أو األحزاب ،ومن أجل حتقيق هذا الطرح ينبغي منح اجمللس جمال أوسع للمسامهة يف بلورة ووضع هذه السياسات.

4

ويتضح أيضا أن مسامهة اجمللس يف بلورة السياسات العمومية اليت تدخل ضمن نطاق اختصاصه ،ال تتم إال بعد
موافاته باملعطيات الضرورية ،من قبل السلطات وهذا ما يظهر طبيعة العالقة بينه وباقي املؤسسات الدستورية ،إذ أن
 1رأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي فيما خيص تنمية العامل القروي ص 30
 2مقتضيات القانون التنظيمي  673.67املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مرجع سابق.
 3مقتضيات القانون التنظيمي  673.67املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مرجع سابق.
 4ملخص التقرير السنوي الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،سنة  7069ص 38
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هذه العالقة مبنية على التكامل والتعاون ،فالسلطة التنفيذية تقوم بدور تكميلي بالنسبة للمجلس من خالل منحه
املعلومات الضرورية من أجل مم ارسات صالحياته ،وكذا اجمللس يقوم بدور تكميلي بالنسبة للسلطة التنفيذية من خالل
تزويدها باملعطيات الضرورية والتوصيات والدراسات حبكم اختصاص اجمللس يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية.

1

إن هيئات احلكامة بشكل عام واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بشكل خاص ال يقوم بإبداء الرأي
والتوصيات يف األوقات العادية ،بل يقوم بذلك حىت يف أوقات األزمات و خري مثال على إبداؤه للرأي مبناسبة جائحة
كرونا ،إذ قام بتشخيص احلالة االقتصادية واالجتماعية للمغرب يف ضوء هذه اجلائحة وما له من تداعيات وانعكاسات
على أجندة السياسات العمومية ،فقد كانت أول هذه االنعكاسات على النمو االقتصادي وكذلك على التشغيل،
وبالتايل تدهور القدرة الشرائية ،وميكن القول أن النتيجة األوىل لالخنفاض التشغيل متثلت يف حجم التشغيل وفقدان
الدخل والقدرة الشرائية ،كما يتجلى ذلك من خالل تراجع متوسط الدخل الشهري للنشيطني املشتغلني ،كما تراجع
مؤشر الثقة بالنسبة لألسر وذلك كما يوضح املبيان أسفله.

2

كما جتدر اإلشارة أيضا أن مصدر االهتمام مل يكن تراجع التشغيل فقط وإمنا طريقة توزيع الدخل اليت تتولد عنها
جمموعة من التفاوتات بني خمتلف الفئات ،ففئة العاملني األكثر هشاشة واملهن األكثر هشاشة ،السيما يف القطاع الغري
املنظم كانت هي األكثر تأثرا بفقدان مصدر الدخل خالل هذه األزمة ،وذلك لعدم توفر هذه الفئة على مدخرات
احتياطية وعدم استفادهتا من أي آلية للحماية االجتماعية ،عالوة على احلجر الصحي وما له من تداعيات على األفراد
سواء كانت نفسية أو اقتصادية.

3

كما إن جلائحة كرونا انعكاسات أخرى تتمثل يف تراجع وترية كشف وعالج األمراض األخرى غري كوفيد  ،67كما
أن اإلكراهات املرتبطة باحلجر الصحي وتقييد حرية التنقل حالت دون ذهاب املرتفقني إىل املستشفى أو العدول عن
اللجوء إىل العالج مما يعرض حالتهم إىل التدهور الصحي.

4

وقد كشفت هذه اجلائحة أيضا على جمموعة من نقط الضعف أيضا وهي النقص احلاصل يف العالجات األولية،
واهلشاشة االقتصادية واالجتماعية لشرحية واسعة من الساكنة ،وعدم قدرة العديد من املستشفيات بالتكفل مبرضى

 1ملخص التقرير السنوي الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،سنة  7069ص 38
 2تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفريوس كورونا (كوفيد  )67والسبل
املمكن لتجاوزها ،إحالة رقم  7070/73الصفحة .89
 3تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفريوس كورونا (كوفيد  )67والسبل
املمكن لتجاوزها ،إحالة رقم  7070/73ص .83
 4تقرير اجمل لس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفريوس كورونا (كوفيد  )67والسبل
املمكن لتجاوزها ،إحالة رقم  7070/73ص .83
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كوفيد  67بسبب عدد قدرة هذه املستشفيات على استقبال مزيد من املرضى ،إىل جانب عدم إشراك القطاع اخلاص
يف اجلهود املبذولة ملواجهة هذه اجلائحة ،وعدم القدرة على إقامة شراكة حقيقية بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

1

أما على مستوى احلكامة الصحية ،فيمكن القول أن النمط املعتمد يف تدبري املستشفيات أصبح متجاوزا ،لعدة
أسباب منها كون قطاع الصحة يعتمد على التدبري املركزي إىل حد كبري ،أي أن املصاحل املركزية هي اليت تتوىل التسيري
املايل وبناء املرافق الصحية وتدبري املوارد البشرية واقتناء التجهيزات واألدوية ،وبالتايل فاملصاحل اجلهوية تظل مرتبطة
باإلدارة املركزية ،وهو األمر الذي حيول دون حترير الطاقات وتشجيع االبتكار وتطوير الديناميات يف اجملاالت الرتابية
وتقوية إمكانيات التكييف واالستجابة.
كما أن تدبري امليزانية املتعلقة بقطاع الصحة يعرتيها الكثري من االختالالت ،تتجلى يف عدم وجود معايري معتمدة يف
توزيع االعتمادات على مستوى اجلهات ،فقد حظيت أربع جهات بنسبة  97يف املائة من ميزانية العتاد والنفقات
املختلفات العامة وهذه اجلهات هي جهة الرباط القنيطرة ،جهة مراكش أسفي ،جهة الدار البيضاء سطات ،مث جهة
فاس مكناس.

2

كما أن هذه األزمة قد كشفت عن حمدودية السياسات االقتصادية من خالل الطابع احملدود للحيز امليزانيايت ،وهو ما
يقلص من هوامش الدولة يف التدخل أثناء حدوث األزمات ،ومن قدرهتا على إطالق سياسات مضادة للتقلبات
الدورية وهو األمر الذي جيعل الدولة تراهن على خيار املديونية ،وهو ما يرتتب عنه جمموعة من التبعات خاصة يف حالة
اللجوء إىل االقرتاض اخلارجي ،إن ضعف هوامش امليزانية له جمموعة من األسباب منها اإلعفاءات والتحفيزية الضريبية
الغري املربرة ،وكذلك الغش والتهرب الضرييب ،إىل جانب وجود قطاع غري منظم.
عالوة على ذلك فإن طريق حتقيق هذه االسرتاتيجيات اليت سبق ذكرها تبقى حمفوفة مبجموعة من التحديات سواء
بالنسبة للمغرب أو غري من باقي البلدان ،ومن بني هذه التحديات اليت أظهرهتا األزمة ،ضرورة ضمان السيادة الوطنية
يف القطاعات االسرتاتيجية إىل جانب اإلكراهات اليت تعرتض السياسات االجتماعية خصوصا اإلصالح العميق
للمنظومة الصحية وتسريع اإلصالحات املرتبطة باملنظومة الرتبوية ،وكذلك قدرة الدولة على التكيف مع دورها اجلديد
وهذا التحول متليه التغريات الكربى الناجم عن هذه األزمة.

3

ثانيا :دور المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في وضع السياسات التعليمية

 1تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفريوس كورونا (كوفيد  )67والسبل
املمكن لتجاوزها ،مرجع سابق ص 87
 2التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة .7063
 3تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفريوس كورونا (كوفيد  )67والسبل
املمكن لتجاوزها ،مرجع سابق ص 37
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حتظى التقارير الصادرة عن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،هلا أمهية خاصة نظرا هلذا القطاع احليوي
واملتمثل يف التعليم 1،وبالتايل فآراء هذا اجمللس هلا أمهية كربى ،نظرا لكون هذا اجمللس يضم يف تركيبته جمموعة من
اخلرباء يف قطاع التعليم ،غري أنه ميكن إبداء مالحظة مهمة فيما يتعلق بالسياسات العمومية يف جمال التعليم ،فاجمللس
السالف الذكر يعترب فاعال ثانويا يف صنع هذه السياسات وبالتايل فالفاعل الرمسي هو السلطة التنفيذية املتمثلة يف
احلكومة وبالتحديد الوزارة الوصية على هذا القطاع.

2

إن مسامهة اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف صنع السياسات العمومية ،تتعدى املسامهة يف
السياسات العمومية يف اجملال التعليمي ،فهي تشمل أيضا إبداء الرأي يف كل القوانني ذات الصلة بقطاع الرتبية الوطنية،
واألمثلة على ذلك كثرية ومتعددة ،منها رأي اجمللس يف القانون اإلطار ملنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي إذ أبدى
جمموعة من املالحظات خاصة يف مدى استجابة املشروع للرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح ،فالقانون اإلطار يستمد
مضامينه من الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح.

3

كما حثت الرؤية على التزام التعليم والتكوين اخلاص مببادئ املرفق العمومي ألنه استثمار يف خدمة عمومية تندرج يف
اخليارات واألهداف املرسومة للمشروع الرتبوي والتعليمي الوطين ،وكذلك قيام الدولة مبهام الرتاخيص والتقنني والضبط
وضمان معايري اجلودة ،كما ينبغي للتعليم اخلاص أن يستفيد من حتفيزات الدولة واجلماعات الرتابية للنهوض بتعميم
التعليم اإللزامي 4.وقد نص اجمللس على أن بعض القضايا تتطلب التدقيق واإلغناء واحلسم ،وهي قضايا تتحكم يف
إصالح املنظومة التعليمية برمتها ،ويتعلق األمر هنا بالتمويل واحلكامة واهلندسة اللغوية والتعليم األويل والتكوين املهين
والبحث العلمي والتقين واالبتكار والفاعلني يف املنظومة الرتبوية.

5

فالسياسات العمومية للدولة تنقسم إىل جمموعة من السياسات القطاعية ،واجملال الرتبوي والتعليمي هو جزء من
السياسة العامة للدولة ،وبالتايل فتنزيل السياسات العمومية هو العملية األكثر صعوبة ،إذ أن تنزيل التعليم األويل،
مسؤولية السلطة التنفيذية واملسؤولني على القطاع ،وبالتايل يظهر دور اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،

 1أعمال الندوة الدولية املنظمة من طرف جمموعة البحث حول اإلدارة والسياسات العمة بتاريخ  76و  77أكتوبر  ،7060حتت عنوان
أي دور للصحافة يف التأثري على أجندة السياسات العامة؟ ،منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش العدد -89
 7066ص .37
 2أعمال الندوة الدولية املنظمة من طرف جمموعة البحث حول اإلدارة والسياسات العمة بتاريخ  76و  77أكتوبر  ،7060مرجع سابق
ص .80
 3مضامني الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح  7080-7068الصادرة عن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي حتت عنوان من
أجل مدرسة اإلنصاف واجلودة واالرتقاء.
 4الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح  7080-7068مرجع سابق ص 7
 5رأي اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف مشروع القانون اإلطار ملنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،رأي رقم
 07/7061بتاريخ يونيو  7061ص .66
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يف مد صناع القرار باالستشارات واآلراء الضرورية ،لكون هذا اجمللس وكما متت اإلشارة يضم جمموعة من اخلرباء وكما
يدل امسه ،يف اجملال تعليمي.

1

إن مسامهة اجمللس السالف الذكر يف هندسة السياسات العمومة الرتبوية والتعليمية ،ال تتعدى إبداء الرأي سواء إذا
طلب منه ذلك من قبل احلكومة أو من قبل الربملان ،أو مببادرة منه ،و يتجلى حضور آراء هذا اجمللس من خالل
خمرجات السياسات العمومية الرتبوية أو التعليمية ،إذ ميكن القول يف هذا الصدد أن بعض التوصيات كانت حاضرة
وخاصة يف القانون اإلطار املتعلق بالرتبية والتكوين.
كما ميكن القول أيضا أن اجمللس السالف الذكر ،ونظرا للقطاع احليوي املتعلق بالتعليم والرتبية ،فإن تبين الدراسات
واآلراء والتوصيات الصادرة عن هذا اجمللس أمر ضروري من أجل حتسني مردودية التعليم العمومي ،مع العلم أن هذا
اجمللس كذلك يقوم بإصدار دراسات وأحباث يف غاية األمهية وحضور هذه الدراسات يف هندسة السياسات العمومية
أمر ضروري رغم اإلكراهات املالية اليت حتول دون تفعيلها على أرض الواقع إىل جانب ذلك.

2

إن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،ال يقوم باملسامهة يف إعداد السياسات العمومية ذات الصلة
بالشأن التعليمي والرتبوي وكذا البحث العلمي ،بل يقوم أيضا بتقييم هذه السياسات ،وهذا ليس باألمر اهلني ألن
تقييم السياسات التعليمية خيتلف عن تقييم السياسات القطاعية األخرى ،وبتعبري آخر فتقييم السياسات التعليمية
والرتبوية يصعب تقييمه إال إذا ما مت احلصول على اإلحصائيات الضرورية واملعطيات من أجل إصدار حكم حول جناح
هذه السياسات من عدمها ،وعلى هذا األساس فهذا التقييم يتضمن أيضا جمموعة من النقط اجلوهرية وكذا التوصيات
اليت من شأهنا حتفيز القطاع التعليمي وتدعيمه خاصة أن هذه التوصيات صادرة عن هيئة دستورية خمتصة يف قطاع
التعليم وبالتايل ستكون مبثابة قيمة مضافة.

3

وعموما ميكن القول أن خمتلف الصالحيات اليت منحها الدستور للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،
م نها إقامة عالقة الشراكة بينه وبني خمتلف اهليئات الوطنية والدولية ،من شأنه أن يعزز من جناعة هذه التوصيات أي أن
هذه األخرية ستكون متضمنة لبعض التجارب الدولية املقارنة يف اجملال التعليمي والرتبوي ،ولذلك فتضمني آراء اجمللس
وتوصياته سيعزز من جناعة السياسات العمومية يف اجملال التعليمي والرتبوي وكذا قطاع البحث العلمي.

4

عالوة على ذلك فإشراك فاعلني آخرين يف بلورة السياسات العمومية ،سواء كانت قطاعية أو غريها من السياسات
العمومية األخرى ،أو ما يعرف باالستشارة يف إعداد السياسات العمومية ،ميكن أن يكون هلا أثر إجيايب ،وتنال رضا
 1رأي اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف مشروع القانون اإلطار ملنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،مرجع سابق
ص .67
 2رأي اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف مشروع القانون اإلطار ملنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،مرجع سابق
ص .67
CSEFRS.Ma
 3املوقع الرمسي للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي
CSEFRS.Ma
 4املوقع الرمسي للمجلس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي
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الفئات املستهدفة منها ،وهذا األثر ميكن أن يقاس مبجموعة من املؤشرات والبيانات ،وهذا مايعرف بتقييم السياسات
العمومية وهذا اختصاص تتمتع هبا هيئات احلكامة أيضا إىل جانب الربملان الذي يعترب الفاعل الرئيسي يف تقييم
السياسات العمومية.

1

وبالرجوع إىل اجمللس االعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،فيمكن القول أن اجمللس وحبكم طبيعة اختصاصه يف
اجملالني التعليمي والرتبوي ،فآرائه وتوصياته دائما ما تكون حاضرة يف السياسات التعليمية ،سواء من خالل التقارير
السنوية الصادرة عنه ،أو من خالل طلب الرأي من طرف احلكومة أو الربملان ،إذ يتجلى حضور هذه التوصيات يف
العديد من القوانني والربامج واملخططات الرتبوية ذات الصلة بالشأن التعليمي ،إىل جانب ذلك فاجمللس يقوم بعدة
وظائف من أبرزها إعداد الدراسات واألحباث يف نطاق اختصاصه ،وهذه الدراسات واألحباث تعترب مهمة نظرا لكون
اجمللس خي تص يف الشأن التعليمي من جهة ،وكذلك يضم يف تركيبته خرباء خمتصني يف الشأن التعليمي من جهة أخرى
وهذا يدل على على جناعة تلك التقارير وأن األخذ هبا يعترب ضروري وأمر ملح من أجل جتويد السياسات العمومية
التعليمية.

2

ومن جهة أخرى فاجمللس له أدوار استشارية مثله مثل اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،غري أن هذا األخري
ميكن أن حيل حمل السلطة التنفيذية الفاعل الرئيسي يف إعداد السياسات العمومية ،مثل إعداد بعض املخططات
والربامج التنموية ،على خالف اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،حيث أغلب تقاريره تتضمن آراء
استشارية فقط متضمنة لبعض التوصيات ،وهذا يأيت للداللة على الدور االستشاري الذي يلعبه هذا اجمللس رغم
اختصاص يف الشأن التعليمي والرتبوي ،إذ أن هذا الشأن أو القطاع يعد أحد الركائز اليت تقوم عليها التنمية ،وبتعبري
آخر فهو مؤشر من مؤشرات التنمية ،فجودة التعليم واحتالله ملراتب متقدمة على الصعيد الدويل يعد دعامة من
الدعامات التنموية سواء بالنسبة للمغرب أو غريه من الدول 3.وميكن القول أن التوصيات الصادرة عن اجمللس السالف
الذكر ،تتضمن عدة نقط خبصوص السياسة التعليمية ،خاصة إذا ما مت النظر إىل الرؤية االسرتاتيجية الصادرة عنه واليت
تضمنت جمموعة من التوصيات هبدف النهوض بالتعليم العمومي جبميع مراحله وكذا التعليم العايل.
كما أن األمر نفسه ينطبق على اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،الذي ال يعتمد فقط على تقارير باقي
اهليئات األخرى ،بل يعتمد على التقارير الدولية ،وكذا إبرازه لبعض التجارب الدولية ،بغية تقييمه للسياسات الرتبوية،
وميكن القول أيضا أن األمر نفسه ينطبق على اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،فهذا وكما يتضح أنه

 1حممد البوشوكي ،مؤسسات احلكامة يف دستور  7066أية سلطة؟ مقال نشر على موقع هسربيس
https://www.hespress.com/writers/267134.html
 2حممد البوشوكي ،مؤسسات احلكامة يف دستور  7066أية سلطة؟ مرجع سابق.
 3حممد البوشوكي ،مؤسسات احلكامة يف دستور  7066أية سلطة؟ مرجع سابق.
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يستشار يف قطاع الرتبية والتعليم ،وأن حضور آراء اجمللس يف السياسات العمومية متباين ،إذ يتضح حضور هذه اآلراء
يف خمرجات السياسات العمومية يف بعض األحيان ،ويظهر غياهبا تارة أخرى.

1

مل يسلم قطاع التعليم من تداعيات هذه جائحة كورونا ،إذ مت اعتماد منط آخر يف التعليم وهو التعليم عن بعد ،وهو
ما أظهر جمموعة من التفاوتات بني اجملال القروي واحلضري على مستوى الفجوة الرقمية ،أي عدم قدرة تالميذ العامل
القروي إىل الولوج إىل املنصات الرقمية وذلك ألسباب مادية.
خاتمة:
يتضح مما سلف ذكره إذن أن مؤسسات احلكامة ،وبالنظر إىل كل القوانني املنظمة هلا أهنا ال تعدو أن تكون إال
هيئات استشارية فقط ،تديل برأيها إىل احلكومة وجملس النواب وجملس املستشارين ،كلما طلب منها ذلك أو مببادرة
منها ،فيؤخذ رأيها تارة ،أو يرفض تارة أخرى ،ولذاك فهيئات احلكامة ،وكوهنا مؤسسات متخصصة يف جمال معني ألهنا
تضم خرباء ومتخصصني يف ذلك اجملال الذي ختتص به هذه املؤسسات ،وبالتايل وجب أخذ جمموعة من النقاط بعني
االعتبار ،أوال ومن خالل تفحص القوانني املنظمة هلذه اهليئات ليس هناك ما يفيد بإلزامية احلكومة أو الربملان بغرفتيه،
من أخذ آراء وتقارير هذه املؤسسات والعمل هبا وتبنيها يف كل سياسة عمومية أو تشريعية.
عالوة على ذلك فاحلكم على أداء هذه املؤسسات رهني باملمارسة اليت تقوم هبا وجبودة التقارير اليت ميكن أن
تصدر عنها ومدى األخذ هبا من قبل صناع القرار ،سواء تعلق األمر مبجلس النواب أو جملس املستشارين ،أو السلطة
التنفيذية املتمثلة يف احلكومة ،كما يتضح أن بعد هذه املؤسسات عن املسائلة ،ميكن أن يطرح عدة مشاكل أال وهي ما
إذا مت األخذ بعني االعتبار تلك اآلراء من أجل إعداد سياسة عمومية ،وباءت هذه األخرية بالفشل فاإلشكال الذي
سيطرح هنا هو من هي اجلهة اليت ستتم حماسبتها هل هي اجلهة اليت قامت بإعداد السياسة العمومية واملتمثلة باألساس
يف احلكومة أم مؤسسات احلكامة مع العلم أن هذه األخرية بعيدة عن املساءلة بشكل صريح وهذا واضح من خالل
القوانني املنظمة هلا اليت نصت على ذلك.
كم ا يتضح أيضا أن مسامهة هيئات احلكامة يف هندسة السياسات العمومية جد حمدود هذا بالنظر إىل املخططات
والربامج الصادرة عن السلطة التنفيذية ،واليت ال تتضمن آراء وتوصيات هذه اهليئات.
وعلى هذا األساس فحضور توصيات اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي وآرائه يبقى مهما ،وتتجلى هذه
األمهية يف كون هذه األراء مبنية على جمموعة من التصورات ،فكل رأي أو تقرير للمجلس ال ينبين عن فراغ وإمنا ينبين
على تقارير هيئات أخرى أو مؤسسات ،ال تنتمي إىل الفاعل الرئيسي يف إعداد السياسات العمومية املتمثل يف السلطة
التنفيذية ،مثل اجمللس األعلى للحسابات أو بعض اهليئات الدولية املهتمة بذلك اجملال الذي يدخل ضمن نطاق
اختصاص اجمللس ،وهذا أن دل على شيء فإمنا يدل على استقاللية هذه التقارير من جهة مث جودهتا من جهة أخرى.
 1التقرير التحليلي اخلاص بامليثاق الوطين للرتبية والتكوين  ،7068-7000املكتسبات واملعيقات والتحديات ،الصادر عن اجمللس
األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي
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عموما ميكن القول أن اإلكراه احلقيقي يتجلى يف تبين آراء هذه اهليئات ،وهذا راجع لعدة اعتبارات أبرزها استحالة
األخذ هبذه اآلراء وهذا يف الغالب ما يتم تربيره بالصعوبات املالية ،أي أن تلك التوصية أو الرأي الصادر عن تلك اهليئة
ال ميكن األخذ به بسبب عدم وجود املخصصات املالية الالزمة ،ففي كثري من املناسبات مل يتم األخذ هبذه اآلراء
سواء من قبل السلطة التشريعية من خالل القوانني الصادرة عنها واليت طلبت رأي هيئة من هذه اهليئات يف شأن قانون
معني أو من قبل السلطة التنفيذية خالل إعداد سياسة عمومية معينة تدخل ضمن نطاق اختصاص تلك اهليئات.
يتضح من خالل املعطيات السابقة أن هيئات احلكامة املمثلة يف اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،
واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،ومها مؤسستني مت اختاذمها كنموذجني ،وحتديد تأثرياهتم على أجندات
السياسات العمومية إذ يتضح أن هاتني املؤسستني ،هلما تأثري حمدود على املراحل اليت تطبع السياسات العمومية ،بدء
من مرحلة اإلعداد مرورا مبرحلة التتبع ،وانتهاءا مبرحلة التقييم ،وهذا اإلجراء األخري املتعلق بالتقييم أصبح اختصاص
عدد كبري من الفاعلني ومن ضمنهم اجملتمع املدين الذي خول له الدستور القيام بذلك.
أما على مستوى تقييم السياسات العمومية من قبل املؤسستني اليت سبق ذكرمها فيتضح أيضا أن هذا النوع من التقييم
خيتلف بشكل عن نظريه الذي تقوم به املؤسسات الرمسية األخرى واليت تتمثل يف الربملان ،فتقييم هذا األخري شامل ال
يرتكز فقط على تقييم السياسات التعليمية ،وإمنا يقوم بتقييم باقي السياسات األخرى مثل السياسات االقتصادية و
السياسات االجتماعية وباقي أصناف السياسات العمومية األخرى ،أما اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،فيقوم فقط بتقييم السياسات التعليمية فقط ،أي يف نطاق اختصاصه.
كل املعطيات السابقة تنطبق على اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،أي أن هذه املؤسسة تقوم بتقييم
السياسات االجتماعية من خالل جمموعة من املنطلقات ،وعلى سبيل املثال ،مدى حتقيق السياسات االجتماعية
لألهدافها ،وهذه األهداف كما هو معلوم كثرية ومتعددة ،وهو تقليص معدل الفقر بعد اعتماد هذه السياسات
االجتماعية حيث هناك سياسات اجتماعية يتم اعتمادها على املدى املتوسط والبعيد ،وبالتايل فتقييها من قبل اجمللس
وغريه من باقي املؤسسات ال يتم إال بعدد مرور مدة معينة ،حيث يتم قياس جمموعة من املؤشرات تتمثل باألساس يف
مستوى التنمية البشرية ،سواء على املستوى الوطين ،أو املستوى الدويل عرب معرفة املراتب اليت حيتلها املغرب يف هذا
اخلصوص.
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رهانات التنمية الترابية وتفعيل السياسات العمومية بالمغرب
The stakes of territorial development and activating public policies
in Morocco
سارة الزهيري  :دكتوراه في القانون العام
كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي طنجة
الملخص:
الشك أن رهان التنمية الرتابية يف ظل التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية الوطنية والدولية احلالية،
تفرض ضرورة بناء عالقة جديدة بني الدولة واجلماعات الرتابية ،تسمح بتعزيز مكانة هذه األخرية وتطوير وسائل عملها
العملية يف أفق تعزيز مسامهتها يف تفعيل السياسات العامة للدولة ويف إعداد السياسات الرتابية وحتقيق التنمية الرتابية
واجلهوية.
وحييل منظور الالمركزية كقاعدة لبناء الدميقراطية احمللية واليت تتبىن أساسا على أولوية السكان يف تدبري شؤوهنم احمللية ،إذ
هي اليت جتعل من املنتخب احمللي مصدر سلطة وصاحب قرار وحامل افتحاص حقيقي ،ميكنه من االستجابة لرغبات
وطموحات وتطلعات السكان الذين قلدوه األمانة ومسؤولية متثليهم ،بدأ من رؤساء جمالس اجلهات واجلماعات مرورا
باملستشارين اجلهويني واجلماعيني ،وهكذا فإن تدبري التنمية الرتابية جيب أن يرقى باملنتخبني احملليني غلى موقع مركز
متخذي القرار ،إىل جانب تأهيلهم حىت يتسىن هلم القيام بأدوارهم املهنية واملسامهة بشكل إجيايب يف تدبري اجلماعات
الرتابية .إن التحوالت السريعة اليت يعرفها اجملتمع حمليا والظروف اإلقليمية والدولية اليت حتيط به،إضافة إىل أوراش
التحديث اليت فتحتها الدولة املغربية تستوجب بناء إدارة مجاعية فاعلة،هلا من الوسائل القانونية واملالية والبشرية ما يكفي
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لتنفيذ اختياراهتا التنموية على األرض،وأن التدبري الرشيد للشأن اجلماعي احمللي يستدعي توفري أدوات وآليات يف الرقابة
واحملاسبة .من أجل االرتقاء بالتنمية الرتابية
الكلمات المفاتيح  :التنمية الرتابية.السياسات العمومية .احلكامة .
ABSTRACT:
Undoubtedly, the issue of territorial development, in light of the current
national and international political, economic and social transformations,
imposes the necessity of building a new relationship between the state
and the territorial communities, allowing the strengthening of the latter's
position and the development of its practical means of action in the
horizon of enhancing its contribution to activating the state's general
policies, preparing territorial policies and achieving territorial
development, And regionalism.
The rapid transformations that the community knows locally and the
regional and international conditions that surround it, in addition to the
modernization workshops opened by the Moroccan state, require building
an effective collective administration, which has sufficient legal, financial
and human means to implement its development choices on the ground,
and that the rational management of the local collective affairs requires
the provision of Tools and mechanisms in control and accounting. To
promote territorial development
Key Words: Territorial development, public policies, governance.
:مقدمة
تعد السياسات العمومية من أهم اآلليات القانونية اليت تتخذها الدولة يف شكل أهداف و اسرتاتيجيات حمددة قصد
معاجلة بعض القضايا املطروحة وذات األولوية داخل اجملتمع ،بعد دراستها ومرورها مبجموعة مراحل أساسية قبل أن يتم
بلورهتا يف شكل رزمة من القرارات املرتبطة بالشأن احمللي أو الوطين على حد سواء.
غري أن املراحل اليت تكتسي أمهية خاصة يف إعداد السياسات العمومية هي مرحلة التدخل و مرحلة التقييم ،و يتعلق
األمر بسريورة اإلعداد و التنفيذ و التقييم حيث يتأثر االستخدام امللموس للسياسات العمومية مبجموعة من املعطيات
كالتحديد الدقيق للقضايا اليت يراد التدخل فيها أو تدبريها ،و املوارد املتوفرة بشكلها املادي و البشري و سيناريوهات
احللول اليت ميكن توقعها.
وباإلضافة إىل التحوالت االقتصادية واالجتماعية و السياسية اليت عرفتها الدولة ،من خالل مراحل تطورها من خالل
مواصلة االستثمار ىف العنصر البشرى وضمان طمأنينته الروحية حىت يكون يف صلب مجيع املبادرات التنموية، .سامهت
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بشكل كبري يف إعادة صياغة دورها الذي مل يعد ينحصر يف إشباع احلاجات األساسية للمجموعات االجتماعية،بقدر
ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه حنو حتقيق التنمية هلذه اجملموعات ويف هذا السياق احتلت السياسات العمومية مكانة
متقدمة يف اسرتاتيجياهتا التنموية.
ويف هذا اإلطار البد من اإلشارة إىل أنه ال ميكن اختزال التنمية الرتابية بشكل عام يف حتسني مستوى دخل الفردي ،بل
إهنا تفيد توسيع دائرة اختيارات األفراد وحرياهتم و مشاركتهم يف صنع القرار بإطالق دينامية متحكم فيها كأداة للنمو
االقتصادي و االجتماعي.
وعليه جند كثرية هي األحباث و الدراسات اليت اعتربت وبصيغة تعبريية تقرتب من أن تكون موحدة  ،بأن التحوالت
اليت عرفها مفهوم الدولة يف النظام السياسي املغريب  ،سامهت بشكل كبري يف إعادة صياغة دورها الذي مل يعد ينحصر
يف إشباع احلاجيات األساسية للمجموعات االجتماعية فقط  ،بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه أيضا حنو حتقيق
تنمية شاملة و مستدمية هلذه اجملموعات  .ويف هذا السياق احتلت السياسات العامة كأداة لتدخل الدولة  ،يف خمتلف
القطاعات مكانة متقدمة يف إسرتاتيجيتها التنموية.
و بالتايل مل يعد من املقبول اليوم أن تقوم الدولة املركزية بإدارة كل شيء بنفسها ،مبا يف ذلك تدبري السياسات
العمومية .بل لقد بات خيار الالمركزية الرتابية وحترير قدرة املبادرة اإلدارية لدى جمالس اجلهات و اجلماعات الرتابية
املنتخبة  ،مدخال ال غىن عنه لتحقيق أهداف التنمية  ،وذلك من خالل إعادة حتديد دور السلطات املركزية يف اجتاه
انتقال مزيد من الصالحيات و االختصاصات لفائدة اجلماعات الرتابية و اهليئات الالمركزية  ،من أجل الوصول إىل
اهلدف الرئيسي من هنج هاته السياسة اإلسرتاتيجية أال وهو حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية  .وإعطاء
دور جديد للجماعات يف جماالت التدخالت االقتصادية  ،لتصحيح اختالالت مسار النظام الالمركزية الذي عرف
عدة ظواهر سلبية و عراقيل حالت دون حتقيق التطور.
تندرج أهمية هذا الموضوع كمحاولة إلبراز جانب السياسات العمومية كمحور أساسي ،بني جمموعة من السياسات
اليت تنهجها الدول الدميقراطية أو السائرة يف طريق ترسيخ الدميقراطية ،كما أن السياق العاملي وما يعرفه من أزمة مالية
خانقة أثرت بشكل كبري على اقتصاديات الدول املتضررة .وهذا ما جعل املغرب يف السنوات األخرية عرب نقاشات
السياسات العمومية يتجه إىل البحث عن مداخل حتقيق التنمية الرتابية وبالتايل جتاوز املشاكل التنظيمية واملؤسساتية و
الرتابية اليت كانت وراء العقالنية التدبري العمومي.
باإلضافة إىل أن موضوع التنمية الرتابية خاصة مبفهومها احلديث من أهم املواضيع املطروحة حاليا على الساحة الوطنية
املغربية نظرا ملا أكدته جل اخلطابات امللكية .وكذا ما أبرزته الصورة احلالية للمغرب اجلديد مغرب التنمية املستدامة
واحلكامة اجليدة والدميقراطية املواطنة والتشاركية ...وخاصة وأن موضوع التنمية هو موضوع السياسات العمومية احمللية.
فاملغرب هو مسار متقدم يف جمال التنمية وان كانت قد بدأت منذ املخططات االقتصادية للتنمية فهي اآلن متواصلة
مع املخططات اإلسرتاتيجية الطموحة واهلادفة .وكون السياسات العمومية تشكل ترمجة برناجمية تلحق القضايا املطلبية
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اجملتمعية سواء امللحة منها أو املتوسطة األمد والبعيدة األمد،كما أهنا تعكس التطور االقتصادي و االجتماعي
للدولة.ومبا أن السياسات العمومية يف بالدنا أصبحت اليوم مطلبا ملحا ومدخال حقيقيا إلرساء قواعد احلكامة على
املستويني احمللي و الوطين،فإن دراستها تسمح بتقييم مدى فعالية تطبيقها على مستوى الواقع احمللي .وهلذه الغاية البد
أن نطرح اإلشكالية التالية إىل أي حد سامهت بلورة السياسات العمومية يف حتقيق الرهان التنموي بالبالد؟
من خالل هذه اإلشكالية سنحاول مقاربة هذه الدراسة من خالل التصميم املوزع إىل عنصرين [ المطلب األول]
احلكامة اجليدة آلية لتفعيل السياسات العمومية و حتقيق التنمية  [ .المطلب الثاني] آفاق تدبري التنمية الرتابية.
المطلب األول :الحكامة الجيدة آلية لتفعيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية
ويف إ طار ظهور مفاهيم جديدة تؤطر تدبري الرتاب ،منها مفهوم اإلسرتاتيجية واحلكامة والنجاعة والفعالية
والتشاركية يف رصد ومعاجلة املشاكل واعتماد برامج و مشاريع التنموية ˛ فإن ورش احلكامة احمللية اجليدة والتنمية
املندجمة ،أحد أبرز الرهانات اليت يتطلع إليها املغرب يف األفق املتوسط والبعيد ،فاحلكامة اجليدة تبقى من أهم
الضروريات إلجناح املشاريع ذات الصلة بالتنمية الرتابية ،وذلك تقاسم املسؤوليات بني كل الفاعلني احملليني يف عملية
بلورة السياسات العمومية الرتابية˛وعليه سنتطرق يف هذا الفرع ملدى أمهية وجناعة احلكامة اجليدة كضرورة للنهوض
بالتنمية الرتابية (الفقرة األولى) ،وتكريس املسائلة واحملاسبة والتسويق الرتايب يف تدبري املوارد املخصصة لتفعيل برامج
التنمية (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :الحكامة الجيدة وصيانة السياسات التنموية
لقد ارتبطت احلكامة كآلية لتحسني وترشيد شكل احلكم وتدعيم املشاركة السياسية لتحقيق التنمية
املنشودة ،وهو نفس االجتاه الذي سلكه املغرب يف خطاباته السياسية ،خاصة مع املنظومة الدستورية والقانونية اجلديدة،
الذي مت يز باعتبار الرتاب احمللي ،ليس كجزء من اجملال الطبيعي ،ولكن كنظام مفتوح ،وهذا ما يعين أن الرتاب حجر
الزاوية حلل املشاكل االقتصادية واالجتماعية ،فالتنمية االقتصادية تدعمها دينامية ترابية حملية كاملدن الكربى واجلهات
كأقطاب للتنمية ،وهكذا فاملقاربة املستندة إىل احلكامة احمللية كمفهوم أساس ،ال تتعلق يف النظرة اإلدارة البحثة،
ولكنها تؤكد على النظرة الشمولية والواسعة لتدبري اجملال الرتايب.1
وتتسم العالقة بني احلكامة والسياسة العمومية بالتنوع والشمول والتغلغل الذي ميس كافة جوانب احلياة يف
اجملتمع ،على اعتبار أهنا تتاح تفاعل ديناميكي معقد ،وميكن استجالء قيمة هذه العالقة بشكل واسع مع بداية عقد
التسعينات باالستعمال القوي للحكامة من قبل املنظمات الدولية كمنهجية وأسلوب فعال لتحقيق التنمية ،نتيجة لدور

 - 1حممد اليعكويب" :التصور اجلديد لدور اجمللس اجلماعي على ضوء القانون رقم  "93.00اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،سلسلة
مواضيع الساعة عدد  ،7008 ،33ص.31 :
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وقصور السياسات العمومية عن حتقيقها بفعالية وكفاية ،لذلك أصبحت احلكامة يف العقود الثالثة األخرية رهان خمتلف
السياسات العمومية.1
ولقد ساهم هذا املفهوم احلديث يف بلورة السياسات العامة ،وشكل عنصرا مفتاحيا يف حتول دور الدولة
وصيانة السياسات التنموية ،كما أنه يعد عنصرا مفتاحيا حلكامة التنمية وإرساء ثقافة الدميقراطية احمللية ،فاحلكامة
اجليدة ارتبطت يف اخلطابات السياسيات واالقتصادية منذ ظهورها كمفهوم جديد باهليئات احمللية ،حيث وجدت يف
احمللي أرضية خصبة لتوطيدها وترعرها وأيضا حقال مالئما لتجربتها ،لتحقيق األغراض التنموية.
وجتسيدا ملفهوم احلكامة ،فإن التنمية الرتابية ،وعلى غرار املقاربة املندجمة –ال تتوقف بالضبط على فاعل
حملي بعينه ،بل هناك فاعلني آخرين ميكنهم تكملة هذا الدور ما دامت التنمية ليست هلا حدود ،وجماالهتا جد واسعة
ومعقدة ،وبغية ضبط اجملال احمللي بشكل معقلن ،فإن األمر يستدعي إجياد مستويات متعددة حملية تساعد على ضبط
وتقنني أهداف وتوجهات التنمية الرتابية بشكل ميكن من استيعاب كل اجملهودات املبذولة من طرف خمتلف الفاعلني
على الصعيد احمللي.2
وهبذا الصدد فإننا جند أن تنظيم التعاون والتعاضد بني الفاعلني احملليني يعترب أحد أبرز املبادئ األساسية
الكربى اليت تقوم عليها احلكامة احمللية ،ويف نفس الوقت رهان مجاعة الغد ،وجند أيضا بأن الدول اليت جنحت يف قيادة
التنمية االقتصادية ،هي تلك اليت تتوفر على القدرة والكفاءة يف تنظيم وتعبئة كل الفاعلني حول مشروع مشرتك ،ونفس
املالحظة تنطبق على املستوى احمللي حيث أن ال أحد ميكن أن يعرتض على مشروعية رئيس جملس مجاعي إذا أراد أن
يوحد جمموع الفاعلني احملليني حول مشاريع مشرتكة ،وهذه الكفاءة والقدرة يف الدخول يف احلوار والشراكة مع خمتلف
املتدخلني تستلزم تغيريا ثقافيا جذريا لدى احلكام واإلداريني واملوظفني وتغيريا كذلك يف املساطر.3
وعليه ،ميكن القول بأن احلكامة احمللية تعترب ميدانا لبلورة قدرة للفاعلني احملليني بصناعة القرار احمللي على
إبراز األفكار اليت ميكن أن ختلق وتساهم يف خلق تنمية ترابية حقيقية ،ألنه ينظر إىل عملية صنع القرار على املستوى
احمللي كأحد أوجه املشاركة الشعبية باعتبارها البعد احمللي للدميقراطية اليت تعد إحدى املؤشرات األساسية لنموذج
احلكامة احمللية.

 - 1كرمي حلرش" :مغرب احلكامة :التطورات املقاربات الرهانات" سلسلة الالمركزية و اإلدارة احمللية ،الطبع طوب بريس˛ الرباط˛ الطبعة
الثانية ˛ .7066ص.67-66 :
 - 2هشام املصابري" :اجلماعة والوظيفة التنموية يف إطار امليثاق اجلماعي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،جامعة عبد امللك
السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،طنجة السنة اجلامعية  ،7008-7003ص.636 :
 - 3ياسني حبيط عناين" :تعدد الفاعلني احملليني ودورهم يف بلورة السياسات العمومية للتنمية احمللية" دبلوم لنيل املاسرت يف القانون العام
تدبري الشأن احمللي ˛كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ˛جامعة عبد امللك السعدي˛طنجة ،السنة اجلامعية
 7068/7063ص.611 :
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كما أن العمل مبنطلق احلكامة احمللية يقتضي أيضا من مجيع الفاعلني احملليني ،لعب دور حيوي يف تقدير
وتقسيم التبادالت والتأثري على املستوى الرتايب ،ألن هذا األخري هو الذي يوضح وجيسد ما يكون جمردا على مستوى
السياسات الوطنية ،وتصبح احلكامة منهجا للعمل وممكنا للتطبيق وذا جناعة.1
باإلضافة إىل ذلك ،فإن احلكامة اجليدة تستدعي أيضا تغيري العالقة القائمة بني الدولة واجلماعات الرتابية،
وذلك باالنتقال من الوصاية التقليدية إىل مستوى أكثر طموحا ،وذلك بسن نظام تشاركي يف صناعة القرار ،وكذلك
باعتماد أسلوب التعاقد يف اختاذ املبادرات والتدخل يف إطار "عقود الربنامج" لوضع اسرتاتيجيات متكاملة وبعيدة
املدى ،فالنمو املتسارع للمدن املغربية وتعقداهتا املختلفة فرضت على الساعات العمومية لتجاوز اإلطار التقليدي
للتسيري ،حيث أصبح لزاما عليها أن تتجه حنو طرق فعالة للتدبري كفتح اجملال حلكامة تشاركية بني القطاعني العام
واخلواص وتعبئة اجملتمع املدين حىت يتمكن السكان من املسامهة يف وضع التصورات والتتبع وإجناز املشاريع احمللية.2
الفقرة الثانية :ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التسويق الترابي
يعترب مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة من مقومات النظام الدستوري ،نص عليه الفصل األول من الدستور
كمقوم رابع يعد احلكامة اجليدة ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية ،وفصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا ،كما جيد أسسه يف
اخلطاب امللكية اليت ما فتئت تؤكد على ضرورية ربط املسؤولية باحملاسبة إن تكريس مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة حييل لنا
جليا إىل دولة القانون (خضوع الدولة للقانون) اليت يسمو فيها القانون وتكون فيها السلطات مقيدة بالقانون يف ممارسة
سلطاهتا ،وتكون فيها املساواة أمام القانون ،ويتم فيها الفصل بني السلطات واالعرتاف باحلقوق واحلريات ،ومالحظ أن
تقدم اجملتمعات وتطورها رهني بربط املسؤولية باحملاسبة ،يعين أن مجيع الدول الدميقراطية اليت راكمت جتربة يف هذا
اجملال عرفت تقدما يف شىت اجملاالت فقد جاء هذا املبدأ قطيعة مع كل أشكال الرشوة ،والفساد اإلداري والوساطة،
واحملسوبية ،والسرقة ،واالختالس ،واستغالل النفوذ ،وخيانة األمانة ،واالستغالل الالمشروط للممتلكات العمومية،
والشطط يف استعمال السلطة.
مما ال ريب فيه أن تكريس الدستور ملبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة هو إعالن عن انبثاق مفهوم دولة احلق
والقانون وجتسيد إلدارة الدولة يف استكمال مسلسل اإلصالح الذي محلته على عاتقها منذ فجر االستقالل ،هذا
اإلصالح جيب أن تتدخل فيه كل مكونات الدولة ليستجيب لتطلعات املواطنني وللمبادئ الدستورية اجلديدة اليت
اعتربت ربط املسؤولية باحملاسبة قاعدة أساسية ومن الركائز األساسية ،مع تكريس قاعدة التالزم بني ممارسة املسؤوليات
والوظائف العمومية باحملاسبة.
Mihamed HARAKAT : « le concept de covernance au Maroc : signification et - 1
pertinence, publication de la revue marocaine d’audit et développement , série
management stragéque », n° 5, 2004, p : 13.
 - 2حممد اليعقويب" :التصور اجلديد لدور اجمللس اجلماعي على ضوء القانون رقم  ، "93.00منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية
والتنمية ،سلسلة "مواضيع الساعة" ،عدد 7008 ،33ص.31 :
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لذلك فقد أسس دستور  7066ملفهوم احلكامة اجليدة بتخصيصه الباب الثاين عشر للمبادئ املؤطرة هلا،
كما أكد على جمموعة من املعايري والقواعد اليت تعزز احلكامة يف التدبري العمومي ،وذلك من خالل ضرورة أن يتم
تنظيم املرافق العمومية على أساس املساواة يف الولوج واإلنصاف يف التغطية الرتابية واالستمرارية يف اخلدمات ،مث خضوع
هذه املرافق ملعايري اجلودة والشفافية واحملاسبة واملسؤولية ،زيادة على خضوع تسيريها للمبادئ والقيام الدميقراطية املقررة
يف الدستور.1
إن غياب املساءلة واحملاسبة له بطبيعة احلال تداعيات وخيمة على الدولة وصورهتا على الصعيد الدويل ،هذه
التداعيات تتجلى يف الفساد ،وضعف الشعور باملواطنة ،وفقدان الثقة يف املؤسسات .واإلفالت من العقاب الذي يتيحه
غياب احملاسبة ،يشجع على التمادي يف استغالل النفوذ ،وهنب املال العام ،وتأخري عجلة التنمية يف البالد ،ودون
شك ،فإن تفعيل هذا املبدأ ،سيدشن ال حمالة ملرحلة جديدة ،جتعل املسؤول ،حريصا على أداء مهامه ،بكل مواظبة
ومواطنة ،وهو دائما يفكر يف العواقب اليت ستلحقه وبالتايل فمبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة جيب أن يطبق يف شىت
اجملاالت بدون استثناء ،وأي شخص تثبت يف حقه تقصري أو إخالل يف النهوض مبهامه جيب حماسبته طبقا للقوانني
اجلاري هبا العمل وهذا ما أكد عليه امللك حممد السادس يف خطابه الذي وجهه إىل األمة مبناسبة الذكرى  63لعيد
العرش " ،وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم ملقتضيات الفقرة الثانية ،من

الفصل األول من الدستور اليت

تنص على ربط املسؤولية باحملاسبة لقد حان الوقت للتفعيل الكامل هلذا املبدأ"..." .كما أوكد أن األمر يتعلق مبسؤولية
مجاعية هتم كل الفاعلني ،حكومة وبرملانا ،وأحزابا ،وكافة املؤسسات ،كل يف جمال اختصاصه" .كان عاهل البالد حممد
السادس واضحا يف خطابه عندما أكد على "أننا لن نقبل بأي تراجع عن املكاسب الدميقراطية ،ولن نسمح بأي عرقلة
لعمل املؤسسات فالدستور والقانون واضحان ،واالختصاصات ال حتتاج إىل تأويل.2
ومن أجل القيام باملساءلة واحملاسبة على الوجه املطلوب جيب تبين املفهوم اجلديد للسلطة الذي أعلن عنه
امللك حممد السادس سنة  ،6777الذي قوامه االلتزام بالقانون والشرعية .يف مفهوم اجلديد للسلطة يقول امللك حممد
السادس" :املفهوم اجلديد للسلطة يعين املساءلة واحملاسبة ،اليت تتم عرب آليات الضبط واملراقبة ،وتطبيق القانون .وبالنسبة
للمنتخبني فإن ذلك يتم أيضا ،عن طريق االنتخاب ،وكسب ثقة املواطنني ،كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على حماربة
الفساد بكل أشكاله يف االنتخابات واإلدارة والقضاء ،وغريها .وعدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد" 3كما
جيب التوفر على جمموعة من الشروط لكي يتجه هذا املبدأ حنو الطريق الصحيح ،ومنها التوفر على موارد بشرية مؤهلة
 - 1عز الدين بالعريب" :السياسة الرتابية اجلديدة باملغرب :االنتقال من التدبري احمللي إىل اسرتاتيجية التدبري الرتايب" دبلوم لنيل املاسرت يف
القانون العام التدبري الشان احمللي ˛كلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية˛جامعة عبد امللك السعدي˛ طنجة.السنة اجلامعية
 ،7069ص.786-780 :
 - 2مقتطف من نص اخلطاب امللكي الذي وجهه امللك إىل األمة مبناسبة الذكرى  63لعيد العرش ،سنة .7069
 - 3نص اخلطاب الذي وجهه امللك حممد السادس إىل املسؤولني عن اجلهات والواليات والعامالت واألقاليم من رجال اإلدارة وممثلي
املوظفني ،الدار البيضاء 67 ،أكتوبر .6777
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علميا وأخالقيا ونزيهة وذات إملام واسع بقضايا االفتحاص والتدقيق وبكل اجلوانب القانونية واإلدارية واملهنية وااللتزام
باملوضوعية والنزاهة ،ويبقى هدفها األساسي هو خدمة الوطن واملواطن ،ويكون عملها خالصا وخاضعا ملا ميليهم عليهم
القانون والضمري .وعلى املؤسسات الرقابية أن تتمتع باالستقالل التام واحلياد ،وتكون متوفرة على الوسائل الكافية
للقيام بواجبها على أحسن وجه.
أما التسويق الرتايب كآلية جديدة مت اعتمادها يف تسويق الفرص واإلمكانيات اليت تستطيع هبا اجلماعات
الرتابية جلب وإقناع أصحاب رؤوس األموال باالستثمار داخل جماهلا الرتايب ،حيث املنافسة الرتابية تفرض ضرورة هنج
تعامل ذكي يف تسويق مزايا تراب معني بنفس منطق تسويق املنتوجات األخرى.1
أوال :الذكاء الترابي
يفرض وجود احلكامة ترابية قوية ضرورية إعداد خطة إلعادة تشكيل الرتاب عرب فسح اجملال ألمناط جديدة
للتنظيم واألداء الرتايب من خالل منح استقاللية تامة للفاعلني العموميني احملليني وحتفيزهم لتفعيل العملية التنموية ،وهذا
يرتبط بضرورة إخضاع الشأن الرتايب للمبادئ احلديثة يف التدبري والتسويق الرتايب 2يف إطار الذكاء الرتايب والريادة.
لقد أصبح احمللي ميثل نظام عالقات مفتوحة وليس فقط جزء من اجملال الطبيعي ،ويساهم يف حل املشاكل
االقتصادية واالجتماعية للدولة احلديثة حيث التنمية الرتابية تدعمها الديناميات ترابية مثل املدن الكربى واجلهات
باعتبارها أقطاب للتنمية ،فالسياسة الرتابية هلا دور هام يف الرقي باملدن واجلهات.3
فالرتاب يبقى بال أمهية وال حىت قيمة إذا مل يتدخل اإلنسان لتثمينه واستغالل اإلمكانيات اليت يزخر هبا
واملوارد اليت يكتنزها من أجل الرفع من قيمته ،حيث سوق الرتاب يعرف منافسة قوية يف ومن العوملة والتكنولوجيا
احلديثة ،وهذا يطلب مستوى من الذكاء يف التعامل مع منتوج الرتاب سواء يف تأهيله أو عند تسويقهن فالتنمية احلقيقية
لن تتم يف حال وجود تراب يتسم باهلشاشة وليس قادرا على اإلنتاج اجليد ،وبذلك فإن السياسة الرتابية الواجب
اعتمادها جيب أن تأخذ بعني االعتبار بل وجتعل من صلب اهتمام تأهيل اإلنسان والرتاب معا ،باعتبارمها يشكالن
ركيزتني أساسيتني يف أي عملية تنموية ،حيث جيب أنت ترتكز اخلطط والربامج اليت هتم تثمني املوارد الرتابية على
أهداف حمددة ومشاريع مربجمة وفق جدول زمين دقيق حىت يتم النهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية للمواطنني.4
ثانيا :التسويق الترابي
 - 1عز الدين بالعريب" :السياسة الرتابية اجلديدة باملغرب :االنتقال من التدبري احمللي إىل إسرتاتيجية التدبري الرتايب" مرجع سابق ،ص:
.789
 - 2كرمي حلرش" :احلكامة احمللية باملغرب"  ،طوب بريس الرباط  ،الطبعة األوىل ˛ 7007ص.688 :
 - 3عز الدين بالعريب" :السياسة الرتابية اجلديدة باملغرب :االنتقال من التدبري احمللي إىل إسرتاتيجية التدبري الرتايب" مرجع سابق ،ص:
.789
 - 4ملك بن نيب" :شروط النهضة :دار الفكر دمشق ،الطبعة الرابع ،6739 ،ص.636 :
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ميكن تعريف التسويق الرتايب بأنه "جمموع األنشطة اليت يقوم هبا اخلواص أو اجلماعات نفسها بغاية توسيع
شبكة الوحدات االقتصادية املتواجدة باجلماعة عرب جلب أنشطة اقتصادية جديدة" ،ويعرف بأنه منهجية تدبريية
حديثة جللب املقاوالت لرتاب اجلماعة وكذا تسهيل أنشطة املقاوالت وتسويق صورة جيدة عن اجلماعة املعنية باألمر،
وهو يساعد على وضع إسرتاتيجية تنموية وتشكيل شخصية اقتصادية للجماعة.1
يهدف التسويق الرتايب على التعريف مبختلف املقومات واإلمكانيات اليت يزخر هبا اجملال والفرص املمكنة
واملتاحة لالستثمار ،غري أن جناح إسرتاتيجية التسويق وضمان تنافسية اجملال تتطلب جمموعة من الشروط املوضوعية اليت
توفر حميطا للمقاول وترتكز باألساس على امتيازات جبائية حتفيزية وقوانني استثمارية مشجعة وبنيات لالستقبال واليت
من شأهنا أن تقنع املنشآت اإلنتاجية املتواجدة به باالستمرار يف ممارسة نشاطها عليه وإغراء غريها باختياره كمركز
الستيطاهنا.2
فالتسويق جيعل من الرتاب سواء كان مدينة أو مجاعة ترابية بضاعة ميكن إخضاعها لقواعد وميكانيزمات
السوق بإدخال بعض املفاهيم كعوامل اجلذب واجلودة واإلشهار واملنتوج هبدف حتسني العرض الرتايب وتطوير متوقعه
داخل األسواق التنافسية وفق إسرتاتيجية مشولية تكرس وظيفة اجملال التنموي دون التنكر ألبعاده احلضارية واإلنسانية
والثقافية والبيئية ، 3فاجلماعات الرتابية باعتمادها على مبادئ التسويق تكرس هنجها املقاواليت من خالل تعاملها مع
الرتاب كمنتوج قابل للعرض قابل للعرض واستقطاب املزيد من املقاوالت اليت أخذت البعد الرتايب يف صلب
اسرتاتيجياهتا اإلنتاجي ة ،لضمان وجود قوة هيكلية تدعم تنافسيتها فتفوق منشأة إنتاجية ما ،مل يعد رهني بعوامل ذاتية
تتعلق بالتنظيم اجلديد لعناصر اإلنتاج ،واللجوء إىل استخدام مناهج التدبري احلديثة مثال بل أصبح يعود يف جزء كبري
منه إىل خصائص الرتاب الذي يتواجد به ،وطبيعة االمتيازات اليت يقدمها هلا باملقارنة مع غريه من اجملاالت سواء
اجلهوية أو الوطنية أو الدولية.4
وبالتايل فاجلماعات الرتابية جيب أن تقتنع بضرورة االعتماد على تقنية التسويق الرتايب باعتبارها دعامة
أساسية لسياستها التنموية ،حيث أنه مبوجب هذه التقنية ستتمكن من حتسني صورهتا على املستويني الداخلي
واخلارجي والتموقع يف سوق املنافسة ،ألن توسيع التزامات الدولة وحمدودية دورها أدى إىل اعتماد سياسات عمومية
ترابية تعطي األولوية للفاعلني احملليني ،فأصبحت اجلماعات احمللية املغربية على سبيل املثال مضطرة إىل البحث عن
 - 1جنيب املصمودي" :التسويق الرتايب ورهان التنمية املندجمة باملغرب (املقومات –التحديات –الرهانات)" رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف
القانون العام ،جامعة عبد املالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،طنجة السنة اجلامعية  ،7068-7067ص:
.8
 - 2عبد الكبري حييا" :تقسيم الرتاب والسياسة اجلهوية باملغرب :حنوى اعتماد جهوية سياسية" رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام،
جامعة عبد املالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،طنجة السنة اجلامعية  ،7060-7007ص.67 :
 - 3ياسني األندلوسي بندمحان" :حكامة التسويق الرتايب وإشكالية التدبري اجملايل" رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام ،جامعة عبد
امللك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،طنجة السنة اجلامعية  ،7060-7007ص.67 :
 - 4عبد الكبري حييا" :تقسيم الرتاب والسياسة اجلهوية باملغرب :حنوى اعتماد جهوية سياسية" مرجع سابق ،ص.787 :
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صيغ وأشكال يف ميدان التعاون الالمركزي الدويل .مما يعين أهنا مدعوة النتهاز الفرصة لتسويق صورهتا على املستوى
العاملي ،خاصة أن التسويق الرتايب هنا يصبح له طابع مؤسسايت ،ويتوقف ذلك على القدرة التفاوضية واإلجنازية
للمجالس املنتخبة .وكذلك قدراهتا يف جمال إعداد وتصور وتنفيذ وتقييم املشاريع التنمية من أجل تدبري أفضل
للسياسات العمومية الرتابية.1
المطلب الثاني :آفاق تدبير التنمية الترابية
أصبح رهان الرفع من فعالية التدبري احمللي مطلقا دميقراطيا ملحا ،فقيام اجملالس املنتخبة بدورها يف قيادة
برامج التنمية الرتابية ،يتطلب إتباع مقاربات تدبريية حديثة (الفقرة األولى) وانسجاما مع مبدأ التدبري احلر ومتطلبات
املواكبة يتعني تعديل اإلطار القانوين والتنظيمي ملنظومة الرقابة ،بالتخلي عن منطق الوصاية وما خلفه من تأثريات سلبية
على الدميقراطية احمللية ،وتبين الرقابة اإلدارية البعدية ،وإصالح وتأهيل دور القضاء اإلداري واملايل يف مراقبة عمل
اجملالس املنتخبة ،مع العمل على جتريب مناهج رقابية عصرية كالتدقيق ومراقبة التسيري يف تقييم السياسات العمومية
احمللية ،وهي آليات إن هي طبقت يف إطارها املنهجي والتنظيمي ستسهم ال حمالة يف جتويد التدبري الرتايب (الفقرة
الثانية).
الفقرة األولى :االرتقاء بالدور التنموي للجماعات الترابية
إن االرتقاء بالدور التنموي املنوط باجلماعات الرتابية يتوقف على توفري شروط النجاعة لتقوية فعالية
تدخالهتا ،وهو ما يستدعي ضرورة الرفع من القدرات التدبريية واإلدارية للمجالس املنتخبة ،إن على مستوى
االستشراف بتجسيد التخطيط االسرتاتيجي والتسويق الرتايب (أوال) ،أو على املستوى اإلداري بتعزيز الكفاءة التنظيمية
لألجهزة اإلدارية احمللية ،أو على صعيد التحكيم يف تدبري املشاريع التنموية الكربى وفق مقاربة تعاقدية تستهدف
التجسيد الفعلي لدور الدولة يف املواكبة واملساعدة بعيدا عن منطق التدخل والوصاية التقنية (ثانيا).
أوال :تعزيز دور المنتخبين في التخطيط االستراتيجي للتنمية الترابية
إن التخطيط االسرتاتيجي يساعد على تعزيز قدرات اجلماعات الرتابية يف تدبري التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،2ويشجع على التفكري احمللي املوجه حنو املستقبل ،وعلى معرفة احلاجيات اآلنية واملستقبلية للساكنة ،مبا
يسهم يف استدامة النتائج التنموية وحتسني احلكامة الرتابية ،3ويفرتض حتقيق هذا الرهان توفري آليات جتعل من املنتخبني

 - 1سعيد املريي" :التدبري االقتصادي للجماعات احمللية باملغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة حممد اخلامس –
السويسي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الرباط ،السنة اجلامعية  ،7009-7001ص.889 :
 - 2سناء محر الراس" :التدبري املايل الرتايب بني إكراهات الواقع ومتطلبات احلكامة" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام و العلوم
السياسية˛جامعة حممد اخلامس˛ كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية ،سال˛السنة اجلامعية .7069/7061ص.693 :
 - 3البوعزاوي موايل حممد" :اإلدارة الرتابية باملغرب :حنو ترسيخ الدميقراطية وكسب رهان التنمية" منشورات جملة العلوم القانونية˛ سلسلة
البحث األكادميي˛ رقم  ،7مطلعة االمنية ˛دجنرب  ˛7068ص.638 :
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باجملالس احمللية فاعلني أساسيني يف وضع خمططات للتنمية الرتابية ،1ألن إجناز تنمية ترابية متوازنة رهني بإعداد خطة
إلعادة تشكيل الرتاب ،انطالقا من مسلسل منهجي تقسيم فيه املركزية اجملال ألمناط جديدة للتنظيم واألداء الرتايب،
ترتكز على منح استقاللية ومسؤولية أعمق جملموع الفاعلني احملليني ،وحتفيزهم للدفع بعملية التنمية إىل أقصى
حدودها.2
جيب أن يستند التخطيط االسرتاتيجي على تشخيص تشاركي ،ألن التخطيط التنموي اجليد ،هو الذي
يتأسس على عملية تشخيص دقيقة للرتاب احمللي ،يشرتط فيها كل الفاعلني احملليني ،قصد الوصول إىل االحتياجات
احلقيقية 3للساكنة احمللية والعمل على حتويلها إىل أولويات ووضع احللول املناسبة الكفيلة بتلبيتها يف إطار سيناريوهات
وبدائل متوافق عليها من طرف خمتلف الفاعلني.4
وتشكل مرحلة حتضري وتشخيص خمططات التنمية مرجعية مهمة لالرتقاء باملسؤولية اإلدارية والسياسية
للمنتخب ،وذلك بتجسيد ما تعهد به يف االنتخابات من وعود والتزاما ،وتكمن أمهية البعد الدميقراطي يف وضع وتتبع
املخططات اإلسرتاتيجية ،يف إطار من التشاور والتوافق 5بني خمتلف املتدخلني على املستويني الداخلي واخلارجي ،فعلى
املستوى األخري يتوجب على مصاحل الدولة املركزية والالممركزة مد اجملالس باملعطيات الالزمة ،أما على املستوى الداخلي
فيعترب التحضري للمخططات مناسبة لطرح رؤية اجمللس وإنضاجها عرب نقاش سياسي مثمر داخل اللجنة املختصة واهليئة
التداولية ،بدل االتكال على الدور التقين ملكاتب اخلربة والدراسات.
إن االعتماد على مراكز الدراسات واخلربة يف إعداد وصياغة املخططات التنموية احمللية قد ينتج وثائق
حمكمة من الناحية التقنية لكنها بدون حمتوى سياسي واجتماعي ،ولذلك فإن تفعيل املقاربة التشاركية مع مجعيات
األحياء وممثلي الساكنة هو املنهجية املناسبة لصياغة قاعدة مشاريع مالئمة للمحيط احمللي ،واملساعدة على تنمية
مشروعية اجملالس املنتخبة والثقة فيها وتقبل تدخالهتا ،مما يتطلب مأسسة آليات متابعة تنزيل املخطط بإشراك خمتلف
الفعاليات االقتصادية واالجتماعي ويوضع أنظمة حمكمة للتتبع والتقييم.6

 - 1عبد اللطيف بكور" :اجلماعات الرتابية وسؤول إصالح السياسة االنتخابية ":اجمللة املغربية للسياسات العمومية˛ العدد ˛61صيف
 .7068ص.37 :
 - 2خلوق مجال" :التدبري الرتايب باملغرب واقع احلال ومطلب التنمية" الطبعة األوىل ،مكتبة الرشاد˛ سطات˛ .7007ص.637 :
 - 3منري احلجاجي " التخطيط االسرتاتيجي بني الدولة و اجلماعات الرتابية"˛أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام ˛جامعة
احلسن األول ˛كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية˛ سطات˛ السنة اجلامعية .7063/7068ص680
Mustapha Dalil : « démocratifs participative et développement locale au Maroc » op. - 4
cit, p : 427.
Sedjari Ali (Di) : « gouvernance, réforme et gestion du changement ou quand le - 5
Maroc se modernisera » op. cit, p : 477.
Ahmed Jmila : « vers une planification stratégique et participative » op. cit, p : 18. - 6
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وإلعطاء املخطط بعدا واقعيا جيب أن يصاحب بربجمة متعددة السنوات ،وهي عملية من شأهنا إدخال
املشاريع والربامج املزمع إجن ازها يف امليزانية بصفة عامة ،عرب ختصيص اإلمكانيات املتوفرة وأيضا تعبئة الوسائل املالية،
وهبذا متثل الربجمة متعددة السنوات مظهرا مهما من مظاهر حتديث التدبري احمللي ،ودعامة أساسية لتقوية الدميقراطية
التمثيلية ،وحتقيق التنمية الرتابية ،1وهو ما يعيد التأكيد على أمهية وضع إطار متقدم للميزانية احمللية.
إن دمقرطة التدبري االسرتاتيجي الرتايب ال جيب أن تقتصر على إلغاء الرقابة القبلية على إعداد برنامج العمل،
وبرنامج التنمية اجلهوية وجعلها متمفصلة مع الربجمة املالية متعددة السنوات ،بل جيب أن تشمل إقرار الدور احلاسم
ل لمجالس املنتخبة يف صياغة خمتلف الوثائق االستشارفية اليت تستهدف جماهلا الرتايب ،فربط السياسة الرتابية بآلية
التخطيط االسرتاتيجي يقتضي إيالء أمهية قصوى ألدوات إعداد وهتيئة اجملال ،من ضمنها التصاميم الوطنية إلعداد
الرتاب ،وهتيئة اجملال ،وكذا األخذ بوثائق التعمري كتصاميم التنطبيق ،وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.2
وهلذا الغرض يتعني مراجعة الوثائق اخلاص مبنظومة التخطيط العمراين ،حيث إن تدخل اجلماعات الرتابية يف
ميدان التعمري ،جيب أن يكون تدخال حيرتم االختصاصات املمنوحة هلا يف ظل القوانني التنظيمية الواضحة ،3يف انتظار
متويل املنظومة املؤطرة جملايل إعداد الرتاب والتعمري والتخطيط العمراين ،من خالل اعتماد مقاربة المركزية تشرتك أكثر
اجلماعات الرتابية يف مسلسل إعداد وثائق التعمري ،واملصادقة عليها وتدبري التوسع احلضري ،4ومد املصاحل املكلفة
بالتعمري بالوسائل املادية الضرورية ومتكينها من دور املساعدة التقنية للجماعات الرتابية ،ووضع فرق متعددة
االختصاصات لدى اجلماعات الرتابية لتتبع وتنفيذ وثائق التعمري ،من مهندسني ومهندسني معماريني وجغرافيني
واقتصاديني وسوسيولوجيني وخرباء قانون.5
وال ريب يف أن التخطيط الرتايب هبذا املنظور االسرتاتيجي من أنه دعم القدرات التدبريية للجماعات الرتابية
خاصة من حيث عقلنة االختيارات التنموية واألغلفة املالية املرتبطة هبا كنتيجة طبيعية للربط بني أهداف املشاريع املربجمة
واإلمكانيات املالية املتاحة ،السيما على ضوء تتبع وتقييم النتائج احملققة ،وكذا وضوح الرؤية حول نوعية املشاريع اليت

Fatima Zidouri : « la programmation financier plurieannuelle et realitionalisation de - 1
la gestion financiere locale », op. cit, p : 136-138.
 - 2جواد الرباع" :اجلهوية ورهانات التنمية احمللية باملغرب ،دراسة حالة  :جهة مراكش –تانسيفت –احلوز  "7063-7007مرجع
سابق ،ص.91 :
" - 3نصرية احليوين" :تدخل اجلماعات الرتابية يف ميدان التعمري" أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ظهر املهراز ،فاس السنة اجلامعية  ،7061-7068ص.389 :
 - 4حممد املولودي" :التخطيط احلضري ورهانات التنمية الرتابية باملغرب الرتابية" ضمن آمال املشريف (إشراف) القانون الدستوري
للجماعات الرتابية –دراسات مقارنة ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الرباط  ،7068ص.38 :
Mustapha KHATTABI : « l’urbanisme et les documents d’urbanisme en droit - 5
marocain », op. cit, p : 69.
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ستحتضنها الوحدة الرتابية ،1وفق التصور السابق ميكن اعتبار التخطيط االسرتاتيجي مبثابة مقاربة لتحسني التدبري ،فهو
يسمح باالنكباب على األولويات واستكشاف البنيات والوسائل من أجل تنسيق وتدبري التدخالت كما يقدم إطارا
دقيقا لتتبع مش اريع التنمية وفق مؤشرات قابلة للمعاينة والقياس ،ويعطي أخريا احلجج الضرورية لتعبئة متويالت املشاريع
املربجمة ،2وحىت حيقق التخطيط االسرتاتيجي دوره التنموي املنشود ،جيب أن يندرج ضمن رؤية شاملة ملستقبل الرتاب،
وفق تقارير موضوعاتية حول اإلمكانيات والفرص اليت يتيحها الرتاب ،مبا يقوي جاذبيته وتنافسيته ويسهم بالتايل يف
استقطاب االستثمارات اليت تعود بالنفع على حتسني املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ،وهو ما يتطلب سياسة واضحة
إلرساء التسويق الرتايب وتوجيهه لتعزيز التنافسية وجاذبية اجملاالت.
لقد دشن امليثاق الوطين إلعداد الرتاب دخول الدولة يف مرحلة جديدة يف عالقتها باجملال الرتايب ،تروم حتديد
الوظائف التنموية لكل جمال انطالقا من تشخيص اخلصوصيات ،والثروات واإلمكانيات ،قصد التحكم يف توطني
االستثمارات وضمان التكامل والتوازن يف مستويات النمو والتنافسية الرتابية ،3وعلى نفس النهج سار تقرير اجلهوية
الذي أوصى بعدة اقرتاحات لتحسني جاذبية اجلهات ،مثل هتيئة مناطق لألنشطة االقتصادية وحماور للوجستيك
والتصدير ،وتشجيع االستثمارات وخلق مقاوالت صغرى ومتوسطة ،وحتسني اإلنتاجية عرب احلث على توظيف
التكنولوجيا احلديثة.
وقد سبق أن أبرزنا ضرورة استمرار الدولة يف متويل وإجناز املشاريع الكربى املهيكلة ،مبا يعزز تنافسية
االقتصاد الوطين واجلهوي ،لكن البد يف املقابل أن تكون اإلصالحات اجلديدة آليات للنهوض بدور اجلماعات الرتابية
يف حتقيق تنمية القرب ،واملسامهة من خالهلا بشكل فعال يف التنمية الوطنية الشمولية ،وهذا لن يتحقق إال من خالل
الرفع من تنافسية الرتاب احمللي ومن جاذبيته وقدرته على استقطاب الرساميل الدولية والوطنية ،4عرب إسرتاتيجية للتسويق
الرتايب تقودها اجملالس املنتخبة ويسهم يف إعدادها وتنزيلها خمتلف املتدخلني القطاعيني االقتصاديني.
ثانيا :تقوية القدرات اإلدارية والتدبيرية للجماعات الترابية
حيتل اإلطار التنظيمي دورا أساسيا يف إجناز تدخالت اجلماعات الرتابية ضمن شروط مالئمة تساعد على
تسريع وثرية العمل وضمان فعاليته ،فكلما كانت األجهزة والوظائف اإلدارية مالئمة لطبيعة املهام التنموية اليت تقوم هبا

 - 1حممد حيمود" :احلكامة املالية احمللية باملغرب على ضوء اإلصالحات القانونية واملالية" مقال منشور باجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية
العدد 88سنة  ،.7003ص.3 :
 - 2عبد العايل ماكوري" :مناهج جديد إلجناح سياسية التخطيط االقتصادي واالجتماعي باملغرب" جمللة املغربية لإلدارة احمللية و التنمية
عدد  ،7009/98ص.93 :
 - 3امليثاق الوطين إلعداد الرتاب" :وزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمري والبيئة واإلسكان" مدونة إعداد الرتاب الوطين ،الرباط ،7000
ص.93 :
 - 4املصطفى املعمر" :آفاق حتقيق التمويل الذايت للجماعات الرتابية –دراسة على ضوء أحكام القانون التنظيمي رقم  ˛"668.63جملة
العلوم القانونية ،التدبري احمللي واحلكامة الرتابية  ،العدد  7061، 3ص.88-87 :
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اجمل الس احمللية ،كلما انعكست باإلجياب على فعاليتها ،األمر الذي جيعل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يتوقف
على وجود إدارة كفئة وفعالة.1
يف سبيل الرفع من فعالية وجناعة اإلدارة اجلماعية ،يتعني على املشرع وضع نظام أساسي خاص مبوظفي إدارة
اجلماعة الرتابية ،على غرار ما هو معمول به يف النظام األساسي للوظيفة العمومية ،لكن يف نفس الوقت عليه أن يراعي
خصوصيات الوظائف باجلماعات الرتابية ،2وجيب أن حيدد النظام األساسي املذكور على وجه اخلصوص ،حقوق
وواجبات املوظفني بإدارة اجلماعة ومؤسسات التعاون بني اجلماعات وجمموعات الرتابية والقواعد املطبقة على وضعيتهم
النظامية ونظام أجورهم طبقا ملا تنص عليه املادة  677من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات ،على غرار النموذج
الفرنسي حيث أسهم إقرار وظيفة عمومية ترابية يف تطوير نظام اإلدارة احمللية ،3حبكم التوزيع اجليد لألدوار واعتماد
آليات مناسبة للتواصل الداخلي واخلارجي ،وللتتبع والتقييم مع توفري وسائل العمل.
ومتاشيا مع التوجهات السياسية والقانونية اجلديدة يتعني مراعاة خصوصيات اإلدارة اجلهوية ،حيث مل حيظ
اإلطار التنظيمي اخلاص مبوظفي اجلهة بتعديالت مهمة ،تراعي خصوصيته وأمهيته يف ظل املستجدات املتتالية اليت
طرأت على التنظيم الرتايب للمملكة ،حيث أن إعطاء دور تنموي بارز للمجالس اجلهوية يعين بالضرورة إثقال موظفي
اجلهة بأعباء ومسؤوليات جديدة تتطلب هيكلة مغايرة ،وهو ما مل يستجب له القانون إال بشكل حمدود بالتنصيص
على دور رئيس اجلهة يف حتديد تنظيم واختصاصات اإلدارة اجلهوية ،4لكن هذه اإلمكانية مت إدراجها ضمن املقررات
اليت ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد التأشري عليها من قبل السلطة احلكومية املكلفة بالداخلية مبوجب املادة  671من
القانون التنظيمي للجهات ،وتنسحب نفس املقتضيات على اجلماعات القروية واحلضرية وفقا للمادتني  73و663
من القانون التنظيمي اجلماعات الذي أشار ألول مرة إىل مصطلح اإلدارة اجلماعية.
ومن املستجدات األخرى املتعلقة بإدارة اجلهة ،نشري إىل تغيري اسم مؤسسة الكاتب العام إىل املدير العام
للمصاحل ،والذي مت حصر مهامه يف مساعدة رئيس اجلهة يف ممارسة صالحياته ،حبيث يتوىل حتت مسؤولية ومراقبة
الرئيس اإلشراف على إدارة اجلهة ،وتنسيق العمل اإلداري مبصاحلها والسهر على حسن سريه ،وتقدمي تقارير لرئيس

Ali Sedjari: “l’Etat contre la ville », op. cit, p : 108. - 1
 - 2حممود شوراق" :اختصاصات اجلماعات يف ظل القانون التنظيمي رقم  ،"668/63الطبعة األوىل˛ دار أيب رقراق للطباعة و النشر،
سنة 7069ص.873 :
Said ZERGOUT et Abdellatif Amrani : « le tableau de bord, outil de pilotage de la - 3
commune » Remald, n° 56, Mai-Juin 2004, p : 106.
 - 4املادة  678من القانون التنظيمي رقم  666.63املتعلق باجلهات ،اجلريدة الرمسية عدد  1830الصادرة بتاريخ  1شوال 6381
( 78يوليوز .)7068
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اجمللس كلما طلب منه ذلك ،1ومن املستجدات اإلدارية كذلك التنصيص على إحداث مؤسسة مدير شؤون الرئاسة
واجمللس تتوىل مهام السهر على اجلوانب اإلدارة املرتبطة باملنتخبني وسري أعمال اجمللس وجلانه.
وقد أراد املشرع من التنصيص الصريح على اختصاصات كل من املدير العام للمصاحل ومدير شؤون الرئاسة
واجمللس ،التفريق بني األدوار وجعل كل مؤسسة تقوم جبانب من اجلوانب املكملة للعمل اجلهوي ،فحصر دور املدير
العام للمصاحل يف اجلانب اإلداري للتنسيق واإلشراف على اإلدارة ،بينما ترك اجلانب اإلداري املرتبط باملنتخب واللجان
ملدير شؤون الرئاسة واجمللس ،2لكن هذا التجديد مس فقط اجلانب التقين دون أن ينفذ إىل الضمانات املتعلقة باملوظف
اجلهوي ومساره املهين والتوصيف الدقيق للوظائف واملهام مبا يالئم التوجه اجلهوي اجلديد.
والبد يف املقام األول من التوفيق بني القانون األساسي العام للوظيفة العمومية وبني املتطلبات اجلديدة
للجهوية املتقدمة ،فذلك القانون قد صيغ يف البداية من أجل سد حاجات دولة مركزية ،واحلال أن البالد تدخل عهد
تطور مؤسسايت جديد يعطي للجهات دورا هاما إىل جانب الدولة يف تدبري الشأن العمومي ،وبالتايل فمن الضروري يف
ما يتعلق بتنمية الكفاءات البشرية العاملة على املستوى اجلهوي والرتايب ،أن يتضمن القانون األساسي البعد اجلهوي يف
مقتضياته كما يف فلسفته العامة.3
وهلذا السبب فقد أصبح إقرار وظيفة ترابية جهوية مطلبا ضروريا من أجل إسناد الدور املمنوح للجهة يف
قيادة التنمية الرتابية ،عرب اإلشراف على قضايا التحفيظ وإعداد الرتاب ،من خالل مؤسسات متخصصة كشركات
التنمية اجلهوية ،والوكالة اجلهوية لتنفيذ املشاريع ،وهي اختصاصات تتطلب موارد بشرية متخصصة متكن من مواكبة
الرهانات الكربى املتوخاة من مسار اجلهوية املتقدمة ،ومن أجل ذلك فإن وجود إدارية جهوية قوية يكرس مبدأ
االستقالل اإلداري والتسيريي للجهة ،4مينحها نظاما استثنائيا عن طريق الوضع رهن اإلشارة وملدة حمدود ألطر عليا من
أصحاب اخلربة والكفاءة من إدارات ومؤسسات عمومية يعملون كمستشارين يف مسالك اهلندسة التقنية واملالية ،وقد
يكون من املفيد أيضا االستعانة بكفاءات عليا يف وضعية تقاعد.5

 - 1املادة  671من القانون التنظيمي  666.63املتعلق باجلهات ،اجلريدة الرمسية عدد  1830الصادرة بتاريخ  1شوال 78( 6381
يوليوز .)7068
 2عبد الرفيع زعنون" :تدبري التنمية الرتابية باملغرب-دراسة مقارنة "مطبعة األمنية˛ الرباط˛  ،7070ض.717 :
" - 3تدبري وتنمية الكفاءات البشرية :رافعة أساسية لنجاح اجلهوية املتقدمة ،تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي" مرجع سابق،
ص.90 :
 - 4عبد الرفيع زعنون" :تدبري التنمية الرتابية باملغرب-دراسة مقارنة "" مرجع سابق ،ص.717 :
" - 5متطلبات اجلهوية وحتديات إدماج السياسات القطاعية" اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،إحالة ذاتية رقم  ،7061/77ص:
.87
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بيد أنه ضروري من جهة ثانية تدعيم اآلليات املؤسساتية اليت ستسمح للجماعات الرتابية مبعية الدولة يلعب
دورها كامال يف جمال حتقيق التنمية ،1وهلذا الغرض يتعني مراجعة البنيات املشرفة على تتبع وإعداد برنامج ومشاريع
التنمية الرتابية ،ويف مقدمتها مراجعة طريقة تركيب وعمل الوكالة اجلهوية لتنفيذ املشاريع ،مما جيعلها تابعة للمجلس
اجلهوي على املستويني التنظيمي والوظيفي ،مع خصها برقابة بعدية إدارية وقضائية يف إطار عملية تدقيق احلسابات.
إضافة إىل ذلك يتعني تعزيز شبكة املصاحل اإلدارية احمللية بآليات جديدة تواكب املنظور اجلديد للتدبري
الرتايب ،وتوفري البنيات املؤسسية املواكبة للتنمية الرتابية ،حيث ال يستقيم احلديث عن دور اقتصادي للجماعات الرتابية
ومسامهتها يف تشجيع االستثمار احمللي ،بدون التوفر على هياكل متخصصة تابعة هلا ،2إذ ال يوجد بني هذه املصاحل
كلها أية خلية إدارية مكلفة بالتفكري يف التدبري االسرتاتيجي للتنمية ،تكون بعيدة عن التدبري اإلداري اليومي ومكلفة
فقط بابتكار أساليب جديدة للعمل التنموي ،وتتوفر على أطر متخصصة يف التخطيط.3
ولتعزيز قدرات اجملالس احمللية املنتخبة يف جماالت االستشراف والتسويق والتخطيط ،فإنه من اجملدي إحداث
خمترب أو خلية دائمة مكلفة بأحباث التنمية كبنية مرجعية مرتبطة باجملالس املنتخبة ،4مع متكينها من املوارد البشرية
املناسبة وذلك بتعيني مكلفني مبهام ومستشارين متخصصني يف الدراسات القانونية والعقارية واالقتصادية ،حىت تتمكن
من املساعدة على توجيه الفعل التنموي الرتايب ،على اعتبار أن التنمية رهينة بتمتيع اإلدارات اجلماعية اجلماعية باألطر
الالزمة.5
إضاف ة إىل ذلك يتعني إحداث بنيات مالية وجبائية متخصصة ،ويف هذا السياق ،يبدو من املناسب إحداث
مرصد للمالية احمللية تتمثل يف مجع ومعاجلة ونشر كافة املعلومات املتعلقة مبالية اجلماعات الرتابية ،وتوزيع املخصصات
وكذا تكاليف االختصاصات القابلة للنقل ،إضافة إىل تصميم ووضع مؤشرات لتقييم الوضعية املالية وإصدار مقرتحات
يف جمال تعبئة املوارد احمللية وتوظيفها.6

 - 1عبد اهلل حارسي" :مشاريع إصالح الالمركزية وغاية حتقيق التنمية" جملة طنجيس للقانون و االقتصاد ،العدد  ˛8طنجة˛ 7008ص:
.630
Abdellah BOUDAHRAIN : « Elément de droit public marocain », op. cit, p : 181. - 2
 - 3عبد اهلل حارسي" :مشاريع إصالح الالمركزية والالتركيز وغاية حتقيق التنمية" مرجع سابق ،ص.633 :
Jamal Benamar & Mounaim Kesseb : « conduire le management du changement » - 4
op. cit, p : 191.
 - 5محيد أبوالس" :تدبري املوارد البشرية ،منوذج اإلدارة اجلماعية" الطبعة الثانية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،7066 ،ص.789 :
 - 6تقرير حول اجلهوية املتقدمة" :الكتاب الثالث :اجلهوية املتقدمة يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية" مرجع سابق ،ص-638 :
.633
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ويتعني أن يضم املرصد يف تركيبته ممثلي املنتخبني احملليني ووزارة املالية وصندوق التجهيز اجلماعي ،على أن
خيضع إلشراف رئيس احلكومة على غرار الدور الرائد الذي قامت به جلنة املالية احمللية بفرنسا يف تقوية االستقالل املايل
للجماعات الرتابية.1
وموازاة مع التجديد التنظيمي ،يتعني على السلطة احلكومية املكلفة بالداخلية مواكبة اجلماعة من أجل تقوية
قدراهتا اإلدارية والتنظيمية ،وحتسني مردوديتها وجتويد خدماهتا ،عرب التنزيل املناسب ملا ورد يف القوانني التنظيمية من
قواعد احلكامة املتعلقة حبسن تطبيق مبدأ التدبري احلر ،وذلك بوضع منظومة متكاملة للتدبري العصري تتضمن إعداد
مناذج للوحات القيادة ،وإعداد نظام معلومايت مندمج يهم اجملاالت املالية واحملاسبية ،ووضعه رهن إشارة اجلماعات
الرتابية وإعادة دالئل للمساطر اإلدارية.
الفقرة الثانية :منظومة الرقابة والتقييم والمقاربات الحديثة
موازاة مع اجلهد املبذول على صعيد تطوير القدرات التدبريية والتنظيمية للجماعات الرتابية ،يتعني مراجعة
منظومة الرقابة ،عرب تكريس املراقبة اإلدارية البعدية ،وتوسيع رقابة احملاكم اإلدارية واملالية (أوال) ،إىل جانب األخذ
باملقاربات احلديثة يف مراقبة التدبري العمومي كالتدقيق واملراقبة الداخلية وتقييم السياسات العمومية احمللية بشكل يسمح
بتطوير أداء املدبرين احملليني ،وإشراك الساكنة احمللية يف عمليات التتبع والتقييم (ثانيا).
أوال :تعميم الرقابة البعدية على التدخالت التنموية للجماعات الترابية
إن تدقيق مساطر املراقبة اإلدارية يسهم بطريقة مباشرة يف الرفع من فعالية التدبري الدميقراطي للتنمية الرتابية،
فمن شأن ختفيف الوصاية ومواكبة املنتخبني املسامهة بشكل إجيايب يف تعزيز الدميقراطية احمللية ،ويف توسيع جمال عمل
املنتخبني احملليني ،وبت روح املسؤولية واملواطنة يف نفوسهم ،2أن ميكنهم من املسامهة الفعالة يف االرتقاء بتدبري الشأن
العام احمللي ومن ترمجة املشاريع التنموية إىل أعمال واقعية وملموسة ،3ومن هذا املنطق ،ميكن القول أن متطلبات التنمية
املالئمة اليت تعرقل وتعطل عمل اهليئات احمللية ،الذي أصبح يتطلب السرعة واملرونة ملواكبة التطورات احلاصلة يف
اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ومنح هذه الرقابة لألجهزة القضائية املختصة بشكل بعدي ،واالكتفاء فقط

Abdelali JNAH : « la réforme de la fiscalité locale au Maroc » Librairie Dar Assalam, - 1
première Edition, Rabat 2017, p : 192.

 - 2حممد أهل بوبكر" :رجل السل طة ورهان احلكامة الرتابية باملغرب ،مسامهة يف رصد واقع واستشراف مستقبل اإلدارة الرتابية" أطروحة
لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام˛جامعة احلسن الثاين ،كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية˛ عني الشق˛ الدار البيضاء.السنة
اجلامعية  .7067/7066ص.783 :
 - 3عماد أبركان" :نظام الرقابة على اجلماعات الرتابية باملغرب ومتطلبات املالئمة" ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام˛جامعة
حممد األول ،كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية.وجدة˛ السنة اجلامعية  .7068/7063ص.868 :
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بالتوجيه االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ومنح هذه الرقابة لألجهزة القضائية املختصة بشكل بعدي ،واالكتفاء فقط
بالتوجيه واملصاحبة وتقدمي املساعدة.1
وهنا يربز دور الرقابة القضائية ،ففي حالة مالحظة ما ميكن اعتباره إخالال باحرتام املقتضيات القانونية يف
تدبري اجلماعات الرتابية ،فوجب أن تشكل موضوع طعن لدى احملاكم اإلدارية احرتاما ملبدأ التدبري احلر˛على اعتبار أن
رقابة القضاء اإلداري هي األداء املناسبة للحفاظ على سلطة اجلماعات الرتابية يف مواجهة تدخالت الدولة وممثليها،
إضافة إىل دور القضاء املايل وما له من دور يف كشف جوانب القصور ،وتصحيح االختالالت مبا يساعد على االرتقاء
جبودة التدبري الرتايب للتنمية.
وقد عملت القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية على توسيع رقابة احملاكم اإلدارية من خالل اختصاصها
بفحص شرعية قرارات ومقررات الرؤساء واجملالس اليت ال تدخل ضمن صالحياهتا ،أو خارج اختصاصها ،بعد إحالة
األمر من طرف سلطات املراقبة حسب احلالة وزارة الداخلية بالنسبة للجهات ،والوالة والعمال بالنسبة للجماعات
األقاليم أو العماالت ،وهي مقاربة من شأهنا تطوير مبدأ التدبري احلر من خالل املنتخبني على القيام بواجباهتم بعيدا
عن كل اختالل ،واحلرص على التسيري اجليد.2
إن التنمية الرتابية تقتضي متتع اجلماعات الرتابية حبرية احلركة والتدخل يف قطاعات حمددة بدقة ،وينتظر من
القاضي اإلداري أن يوضح املعىن الصحيح الذي تنطوي عليه خمتلف الصيغ اليت استعملها املشرع يف القوانني التنظيمية
هبدف منح االختصاصات للمجالس احمللية املنتخبة ،فحسب القوانني التنظيمية ،تقوم اجملالس بأعمال خمتلفة متباينة
كالتحسني واالعتماد واإلسهام والتأهيل واملساعدة واحلماية واحلفاظ واحملافظة والتوفري والتفعيل ،فهل هذه التغيريات
تعين يف التطبيق نفس الشيء أم أن التنوع يف الصيغة ينطوي على سلم أو تدرج يف قوة التدخل وممارسة الفئات
املختلفة من االختصاصات ،3ويف نفس السياق فالقاضي اإلداري مدعو لتوضيح واحدة من أهم التقنيات الكربى
إلنعاش التنمية احمللية ،ويتعلق األمر بالعقود واالتفاقيات.4
ولذلك جيب أن تسند للمحاكم اإلدارية وظائف جديدة مطابقة للتوجهات احلديثة اليت متيز الالمركزية يف
املغرب ،ويتعلق األمر مبهام االستشارة والوقاية ،بإدراج الوظيفة االستشارية ضمن اختصاصات احملاكم اإلدارية على غرار
النموذج الفرنسي ،ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل ظهور طلب عريض على مستوى اإلدارة الرتابية للدولة واجلماعات
 - 1رشيد أجالب" :دور الالمتركز الواسع يف مشاريع التنمية الرتابية باملغرب"  ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام˛جامعة عبد
امللك السعدي ،كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية ˛ طنجة˛ السنة اجلامعية .7061/7068ص.663-668 :
 - 2حممد حييا" :مبدأ التدبري احلر للجماعات الرتابية بني التفسريين الضيق والواسع يف القانون الدستوري واإلدارية املغربيني"
˛م.م.ا.م.ت˛عدد ˛688مارس-ابريل ˛ ،7069ص.87 :
 - 3تقرير حول اجلهوية املتقدمة" :الكتاب األول :التصور العام ،اللجنة االستشارية للجهوية"  ،7066ص.37 :
 - 4حممد اليعقويب" :اجلماعات الرتابية بني الرقابة القضائية والتنمية احمللية" ˛م.م.ق.ا.ع.ا˛.عدد مزدوج  7و˛ 8السنة الثانية ˛،7069
ص.61/68 :
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الرتابية يف ميدان االستشارة القانونية وجعلها وسيلة من وسائل حتضري القرار وتطوير عالقة املنتخبني احملليني بالقاضي
اإلداري باعتباره شريكا وليس جمرد رقيب ،األمر الذي سيقوي األمن القانوين وسيغري إجيابا العقليات والسلوكات لصاحل
التنمية احمللية ككل.1
أما خيص املراقبة املالية البعد للجماعات الرتابية وجمموعاهتا ،فهي تدخل ضمن اختصاص اجملالس اجلهوية
للحسابات طبقا للقانون رقم  17.77مبثابة مدونة احملاكم املالية يف جماالت التدقيق ومراقبة التسيري والتأديب وصياغة
وتقدمي مالحظاهتا وتوصياهتا حول تدبريها.2
ويعترب القضاء املايل اجلهوي وسيلة مهمة ملساعدة املنتخبني اجلماعيني واآلمرين بالصرف ،لتتجاوز
اإلكراهات اليت أصبحت تعاين منها اجلماعات الرتابية ،وكذا ترشيد استعمال ما تتوفر عليه اهليئات الالمركزية من
إمكانيات بشرية وأخرى مالية وتوظيفها وتوظيفا سليما ،وحتسني أدوات التدبري املايل الرتايب عن طريق آليات الرقابة
الفعالة ،وكذا االعتماد على املفاهيم املعتمدة يف التجارب الغربية كاالفتحاص والتقييم والكفاءة والفعالية.3
ويتبني لنا مما سبق أن هنالك مكانة أساسية ومركزية للمحاكم املالية ،وذلك من خالل الدور الذي أصبح
يضطلع به القضاء املايل يف القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية ،وهو أمر يتعزز باالعرتاف الصريح واألكيد ملراقبة مالية
اجلماعات الرتابية ،4مما يطرح أمهية تطوير وتدعيم رقابة اجمللس اجلهوي للحسابات .يف إطار ترشيد وعقلنة التدبري
احمللي ، 5عرب تعزيز املكتسبات بضمانات مسطرية وتنظيمية حيث على الرغم من الضمانات املسطرية اليت متنحها
إجراءات التحقيق لألطراف اخلاضعة للرقابة ،ومن سعة االطالع اليت ختوهلا للقاضي املايل فإهنا تتسم بطول مراحل
التحقيق ،األمر الذي ال يسعف القاضي املايل يف تفعيل رقابته أمام ضخامة امللفات وشساعة جمال التدخل.6

 - 1حممد اليعقويب ،املرجع السابق ،ص.76-70 :
Ahmed Grar : « le management public et les collectivités locales au Maroc » op. cit, - 2
p : 97.
 - 3هشام احلسكة " :القضاء املايل اجلهوي باملغرب وإشكالية االنفتاح واالندماج يف احمليط الرقابية الرتايب" اجمللة املغربية لإلدارة احمللية
والتنمية ،عدد  ،667دجنرب  ،7063ص.33 :
 - 4عادل وناصر وأمحد السكسيوي " :احلكامة القضاء املايل على ضوء القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية" منشورات العلوم
القانونية˛سلسلة الدراسات الدستورية و السياسة˛ ،7061ص.88 :
 - 5أمنية عياد" :املراقبة يف النظام اإلداري الرتايب املغريب" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام و العلوم السياسية˛جامعة حممد
اخلامس˛ كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ˛سال السنة اجلامعية  ،7068/7063ص.861 :
 - 6املصطفى معمر" :نظام مسؤوليته األمر باملصرف يف اإلدارة املالية احمللية" اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،عدد  663يناير –فرباير
 ،7063ص.36 :
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وإذا كان عمل القضاء املايل اجلهوي يهدف يف أحد جوانبه إىل إجناح املشاريع التنموية الرتابية من جهة،
وتدعيم الدميقراطية من جهة ثانية ،فإن جناح هذه األجهزة الرقابية يف أداء وظائفها بكل فعالية وجناعة  ،سيتطلب
باإلضافة إىل اإلمكانيات الذاتية اليت خوهلا له املشرع ،حميطا رقابيا ترابيا يساعده يف أداء مهامه.1
ونشري يف هذا الصدد ،إىل أمهية التعاون والتجارب اإلجيايب للهيئات املنتخبة والفعاليات والنخب السياسية
احمللية مع تقارير وقرارات القضاء املايل ،وهو ما يفرتض توسيع وتعزيز آليات الزجر املوضوعية رهن إشارة اجملالس اجلهوية
للحسابات ،تفعيال ملا أقره الفصل  637من الدستور ،ولدفع اجملالس احمللية إىل التعامل جبدية مع تدخالت الرقابة
القضائية ،يتعني الرفع من ال غرامات وتشديد العقوبات املرتبطة بالتماطل يف تقدمي احلسابات ،وإلزامها باإلعالن عن
املعلومات والوثائق املتعلقة بالتدبري ،وجعلها تقتنع أن احملاكم اجلهوية للحسابات ال تشكل عرقلة بل آلية لتجسيد
املطلب الدميقراطية ،وباستجابتها هلذه الضرورة فهي ختدم الدميقراطية احمللية.2
ولتعزيز دور القضاء املايل يف تقوية الدميقراطية احمللية ،يتعني مراجعة مدونة احملاكم املالية اليت مل تنص على
تبليغ تقارير اجملالس املتعلقة مبراقبة وافتحاص التسيري إىل املنتخبني واملسؤولني احملليني ،وإمنا اكتفت بالتنصيص على
توجيهها إىل سلطات الوصاية ،وكذا اجمللس األعلى للحسابات من أجل إدراجها ضمن التقرير السنوي ،وقد كان من
باب أوىل وضعها يف متناول األجهزة التنفيذية للمجالس املنتخبة املعنية قصد متكينها من معرفة مكامن الضعف
وجوانب التعثر ،على غرار التشريع الفرنسي حيث مت إلزام الغرف اجلهوية للحسابات بتبليغ املالحظات إىل اجملالس
املنتخبة املعنية ،مما ميكن من إعطاء مصداقية للقضاء املايل اجلهوي وتعزيز دوره يف االرتقاء بالتدبري الرتايب.
ومن أجل بلورة دور فاعل للمحاكم املالية يف املراقبة والتدقيق كما هو عليه احلال يف دول أخرى ،يبدو من
الالزم نشر تقارير يف اجلريدة الرمسية ،3وتفعيال ملقتضى الفصل  633من الدستور يتعني نشر كل خمرجات اجملالس
اجلهوية للحسابات ،مبا فيها التقارير اخلاصة واملقررات القضائية ،وعدم االقتصار على نشر تقرير سنوي مما ينمي من
سلطة املسائلة والشفافية ويثري االجتهاد القضائي يف املادة املالية احمللية.
ثانيا :تحديث طرق تدقيق وتقييم برامج التنمية الترابية
منيز يف التدقيق بني عدة أصناف ،فهناك التدقيق االسرتاتيجي الذي يستهدف ضمان تناسق التدبري
العمومي الرتايب ،من خالل تقييم مدى فعالية االسرتاتيجيات املتخذة قياسا ملتغريات احمليط اخلارجي كااللتقائية مع باقي

 - 1هشام احلسكة"،القضاء املايل اجلهوي باملغرب وإشكالية االنفتاح واالندماج يف احمليط الرقابية الرتايب" املرجع السابق ،ص.37 :
 - 2حممد اليعكويب" :احملاكم اجلهوية للحسابات والدميقراطية احمللية باملغرب" م .م.إ.م.ت ،عدد  ،606نونرب –دجنرب  ،7066ص:
.673
 - 3العرايب الغمري" :حتديث اإلدارة الرتابية للدولة يف املغرب" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة حممد األول˛كلية
العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية˛وجدة˛ السنة اجلامعية  .7003/7008ص.680 :
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السياسات العمومية واالستجابة حلاجيات املرتفقني ،والداخلي كمدى مالئمة اإلطار التنظيمي واملوارد املتاحة ،1وهذا
يقودنا للحديث عن التدقيق التنظيمي الذي ينصب على حتليل أنظمة املعلومات وكيفية تنظيم املصاحل وتوزيع
املسؤوليات وجودة أدوات القيادة والتوجيه ،مع إعداد املقرتحات حول املساطر واألنظمة قصد حتسني فعالية تنظيم
اإلدارات الرتابية ومناهج تسيريها من قبل املنتخبني واملوظفني ،2إضافة إىل التدقيق العلميايت الذي خيتص بالتقييم
امليداين للمشاريع مبالحظة مدى إسهامها يف حتقيق األهداف عرب فحص وتقييم مجيع العمليات املنجزة.3
أما التدقيق املايل ،فيهدف إىل تصحيح وتدارك األخطاء اليت قد ترتكب أثناء التدبري املايل وبالتايل العمل
على إرساء قواعد التدبري العقالين والشفاف للمالية احمللية ،4وقد مت إقرار إمكانية اللجوء إىل هذه اآللية ألول مرة
مبوجب املادة  81من القانون رقم  ،38.03املتعلق بالتنظيم املايل احمللي الذي نص على إخضاع اجلماعات الرتابية
وجمموعاهتا إىل التدقيق املايل ،5كوسيلة اسرتاتيجية من شأهنا السماح هلذه اجلماعات واجملموعات بقياس فعالية
سياسيتها االقتصادية التنموية كما وكيفا ،وبالتايل الوقوف على خماطر إدارة املشاريع.6
ومن الناحية التشريعية ،فقد مت التنصيص على إمكانية اللجوء إىل هذه الطريقة يف التقييم ،مبوجب القوانني
التنظيمية للجماعات الرتابية ،فاملادة  797من القانون التنظيمي للجماعات تلزم اجلماعة حتت إشراف رئيسها ،اعتماد
التقييم ألدائها واملراقبة الداخلية واالفتحاص وتقدمي حصيلة تدبريها ،واحلرص على نشر التقارير املتعلقة هبا ليطلع عليها
العمومي ،وقد أتاحت املادة  793للمجلس أو لرئيسه إمكانية إخضاع اجلماعة أو اهليئات التابعة هلا أو اليت تساهم
فيها العمليات التدقيق ،مبا يف ذلك عمليات التدقيق املايل ،على أساس إجناز تقرير يف األمر وإرساله إىل عامل العمالة
أو اإلقليم الذي حييله إىل احملكمة املختصة يف حالة وجود اختالالت.

Fadoua Laghzaoui : « Evaluation des politiques publiques locales : vers la bonne - 1
gouvernance » Revue Tanjis de droit et d’économie, n° 5, 2005 ; p : 89.
Driss Khoudry 1 Youssef Brica : « le guide communal l’outil du manger local », op - 2
cit, p : 80.
 - 3موالي إدريس احلالين الكتايب" :املفاهيم األولية لوظيفة التدقيق" الطبعة األوىل ،7068 ،ص.71 :
 - 4محيد أبوالس " :اجلماعات التاربية من الوصاية إىل املراقبة على ضوء القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية دراسة مقاربة" اجمللة املغربية
لإلدارة احمللية و التنمية˛ عدد  ˛667دجنرب  ،7063ص.78 :
Rachid EL Manssouri é Nora Benhmed : « la contribution des système de contrpôle - 5
et Evaluation des finances à la de la gouvernance territoriale » op. cit, p : 63.
 - 6العباس الوردي" :تدبري االسرتاتيجي القصائيات اجلماعات احمللية باملغرب" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام˛جامعة
سيدي حممد بن عبد اهلل  ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ˛فاس˛ السنة اجلامعية .7068/7063ص.881 :
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وتفعيال هلذا املقتضى فقد مت التنصيص على أنه جتري عملية افتحاص الكفاءة التدبريية للجماعة وفق نظام
مرجعي حيدد بقرار مشرتك لوزير الداخلية والوزير املكلف باملالية ،ويشمل هذا النظام املرجعي أربعة جوانب ختص
كفاءة التدبري املايل ،والكفاءة يف تنفيذ النفقات وكفاءة املراقبة الداخلية والكفاءة التدبريية للمعلومات.1
ونشري يف هذا الصدد إىل مسؤولية وزارة الداخلية اليت يتعني عليها أن تدفع اجلماعات الرتابية إىل اعتماد آلية
التدقيق الداخلي واخلارجي ،عرب إعداد وإصدار دليل يوضح املبادئ األساسية ومكونات منظومة املراقبة الداخلية،
واالفتحاص الداخلي وطريقة اعتمادمها ،باإلضافة إىل طريقة جتميع وحتليل املخاطر ،وتنظيم دورات تكوينية حول املراقبة
الداخلية والتدقيق الداخلي من أجل إرساء ثقافة املراقبة داخل اجلماعة ،2وجعله وسيلة مهمة بيد اجملالس املنتخبة
للتحكم يف برامج التنمية الرتابية بفحص مدى مطابقة النتائج ألهداف التنمية اليت سطرهتا اجلماعات ،وحتديد أسباب
الفشل أو العجز وصياغة املقرتحات والبدائل 3املناسبة ملعاجلة اإلشكاليات التدبريية إضافة إىل دوره الوقائي ألنه يسمح
بالوعي باملخاطر واخلصاص املمكن يف التنظيم الداخلي وآليات االستغال.
إن الرقابة اإلدارية والقضائية اليت تقوم هبا هيئات وأجهزة رمسية بكيفية منتظمة ،وفق إجراءات ومساطر
ترتتب عنها جزاءات وعقوبات ،هي عنصر مندمج يف صلب نظام الالمركزية ،ويتعني تطويره مع كل تعديل وتغيري
لإلطار الدستوري والقانوين للجماعات الرتابية ،لكن مع التخفيف من الطابع املركزي ملؤسسات الرقابة ،حيث إنه جيب
أن يكون هناك عمالت متوازيان على املستوى احمللي ،عمل على مستوى التدبري وجب التفكري يف اإلسراع بعملية تقييم
المركزية هذا التدبري.4
وهلذا السبب جيب أن يفسح اجملال أيضا لتقنيات رقابية أخرى خارج اإلطار النظامي ،بشكل يضمن
تواصال أفضل بني اهليئات التنفيذية للمجالس املنتخبة ،وخمتلف الفعاليات احمللية كمنظمات اجملتمع املدين ومراصد
املالحظة والتتبع ومراكز الدراسات واألحباث ،يف إطار مدخل تقييم السياسات العمومية احمللية ،الذي يستهدف قيام

 - 1املادة  97مرسوم رقم  7.69.386صادر يف  3ربيع األول  )7069 /66/ 78( 6387بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات ومؤسسات التعاون بني اجلماعات ،اجلريدة الرمسية عدد  1171بتاريخ  80نونرب .7069
- 2املادة  8من املرسوم رقم  7.69.801اخلاص بتحديد اآلليات واألدوات الالزمة ملواكبة اجلماعة لبلوغ حكامة جيدة يف تدبري شؤوهنا
وممارسة االختصاصات املوكولة إليها ،اجلريدة الرمسية عدد  1839بتاريخ  69يوليوز.
Driss KHOUDRY & Youssef BRICA : « le guide d’audit communal, l’outil du - 3
manager local » op. cit, p : 72.
 - 4إدريس خدري" :إ شكالية جتويد املراقبة والتدقيق يف اجلماعات احمللية ،اجمللة املغربية للتدقيق و التنمية˛ عدد ˛63يونيو  ،7007ص:
.668
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آثار نتائج السياسات وانعكاساهتا على الساكنة احمللية ،1وذلك انطالقا من مؤشرات دقيقة وجبهة تسمح بتقييم األثر
الفعلي واحلقيقي للتدخل العمومي الرتايب.2
ويعترب تقييم السياسات العمومية ،أبرز املناهج احلديثة يف مراقبة عمل األجهزة العمومية ،فهو مقرتب ميكن
من احلكم على مدى انسجام وتكامل الوسائل القانونية واملالية والبشرية املوجودة لتنفيذ سياسة أو مشروع ما ،ومدى
مطابقة النتائج مع األهداف وذلك باعتماد منهجية صارمة ،3تسمح بالتحقق من كيفية استعمال الوسائل املعنية،
وتقدير وفعالية السياسات والربامج العمومية بشكل ميكن من إعادة توجيه وترتيب أولويات التنمية حسب احلاجيات
اجلديدة ، 4فهو يهدف إذن ،عن طريق إجناز حبوث وحتاليل ،إىل التعرف على نتائج السياسات والربامج العمومية،
وقياس تأثرياهتا على الفئات املعنية وعلى اجملتمع ،كما يهدف التقييم إىل تعريف مستوى اإلجناز الذي مت حتقيقه قياسا
باألهداف املرسومة وحتديد العوامل اليت مكنت من بلوغ تلك األهداف.5
ويبدو أن اجملال الرتايب أكثر مالءمة ملناهج تقييم السياسات العمومية ،كوسيلة لقياس أثر تدخل الدولة
مبختلف مكوناهتا على البيئة احمللية ،6ولتقدير مدى جناعة تدخالت اجلماعات الرتابية ،يف إطار تقييمات تشاركية
تستهدف الرفع من أدائها وضمان فعالية ما تقوم به من تدخالت وتكييفها مع احلاجيات احلقيقية ،فهو عنصر أساسي
لكل فعل حتديثي للتدبري العمومي ملعرفة مدى انعكاسات القرار احمللي على األفراد واجلماعات ،7وهو هبذا ميكن من
حتقيق عدة رهانات تدبريية وتنموية وسياسية.
وينصب تقييم السياسات العمومية الرتابية بالدرجة األوىل على تقييم برامج التنمية ،من أجل قياس اآلثار
املباشرة وغري املباشرة للمشاريع التنموية على حياة الساكنة ،مقارنة بالوسائل واملوارد املخصصة ،وللتأكد من مدى حتقق

Abdellah FADEL: “Gouvernance du développement humain : fondements - 1
conceptuels et approches », op. cit, p : 79.
ABA Naima : « Réforme régionale une nouvelle gouvernance financière » in - 2
» Rachid El Moussaoui (Dir) 10 ans de réformes des finances publiques au Maroc
imprimerie spartel 2018, p : 96-97.
 - 3عبد العلي الفيالي" :اجلماعات الرتابية باملغرب بني احلكامة املالية وجتويد آليات الرقابة" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام
˛ جامعة سيدي حممد بن عبداهلل˛ كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ˛ظهر املهراز˛ فاس˛ السنة اجلامعية .70637068
ص.897 :
Grémont, Lise : « Mutation de politique : contrôle extreme de la gestion - 4
publique ? » Revue Français de gestion 2003/6 (n° 147), p : 267.
 - 5اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية ،مرجع سابق ،ص.11 :
 - 6العرايب الغمري" :حتديث اإلدارة الرتابية للدولة يف املغرب" مرجع سابق ،ص.618 :
 - 7شنقار عبد اهلل" :الفاعلون احملليون والسياسات العمومية احمللية –دراسة يف القرار احمللي "-مطبوعات املعرفة˛مراكش˛ ،7068ص:
.777
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أهداف التنمية والرهانات املتوخاة من برنامج أو مشروع ترايب معني جيرد نقط والضعف واقرتاح توصيالت يتم اعتمادها
يف برامج مستقبلية ،1وفق مقاربة تشاركية تسعى إىل تعميم جتارب التنمية األصيلة املستدامة والفعالة.
وعلى املستوى السياسي يشكل تقييم السياسات العمومية الرتابية ،آلية لتوجيه وشرعنة العمل العمومي
ولتجسيد الدميقراطية احمللية ،من خالل تقوية عالقة املنتخب باحمليط احمللي عرب جتسري العالقة مع املواطنني ،2وممثلي
اجملتمع املدين من االطالع على الوثائق واملعلومات املتعلقة بالتدبري الرتايب واستثمارها يف تقييم عمل املنتخبني واملديرين
احملليني ،وهو هبذا يسهم يف إعطاء بعد عملي لإلصالح اإلداري الرتايب وملنظومة الالمركزية ككل ،على اعتبار أن تقييم
التدخل العمومي بشكل رافعة تسمح بتقوية املسار الدميقراطي بقياس اآلثار الفعلية لسياسة معينة على قاعدة األهداف
املسطرة ،وإعادة االعتبار للمواطنني الذين انتخبوا مدبري هذه السياسات ،3فإشاركهم يف عمليات تقييم وتتبع
السياسات والربامج يسهم يف الرفع من ثقافة احملاسبة والرقابة الشعبية.
إن الغاية األساسية من رقابة الرأي العام احمللي ترتكز باألساس على تفعيل دور املواطنني احملليني يف إطار
تتبع التدبري احمللي ،ومتابعة تنفيذ امليزانية ومراقبة طريقة لتدبري اجلماعة الرتابية للشؤون احمللية ،وبالتايل القدرة على تقييم
السياسات املتبعة وتكوين ومواقف واضحة من هذا التسيري،4إضافة إىل دوره التكويين بإبراز القوة االقرتاحية للمجتمع
املدين والفعاليات احمللية ،وبتحسني قدرة املواطن على متثل تدبري السياسات والربامج واملشاريع العمومية 5وعلى كيفية
تدبري الشأن العام احمللي من حيث آليات االشتغال وتفهم اإلكراهات احمللية للتدبري ،فالدميقراطية التشاركية تتطور عرب
تطبيق آليات الالمركزية بإشراك الساكنة احمللية يف تقييم أعمال املنتخبني وتدخالهتم التنموية ،6وهو ما ينعكس إجيابا
على القدرة التدبريية لرؤساء اجملالس املنتخبة ،بدفعهم إىل هتييئ سياساهتم واسرتاتيجياهتم بشكل أفضل باالستفادة من
نتائج التقييم.
إن تشجيع اعتماد آليات تقييم السياسات العمومية الرتابية قد أصبح يشكل مطلبا دميقراطيا هو الواقع
الراهن ،بتوفري شروط الشفافية واملصداقية والثقة يف املديرين احملليني ،ومطلبا تدبرييا يف الوقت نفسه لإلسهام يف التدبري

Adil MOUSSEBBIH : « l’évaluation des politiques publiques : un enjeu majeur au - 1
service du développement territorial » Remald numéro 103, Mars –Avril 2012, p : 139.
Christian de Vischer et Frédéric Varone : « la nouvelle gestion publique « en - 2
action », revue internationale de politique comparée 2004/2, Vol 11, p : 180.
Adil MOUSSEBBIH: “l’évaluation politique enjeux majeur au service de - 3
développement terrirorial » op. cit, p : 132.
 - 4العماري مجال" :الرقابة على أنشطة اجلماعات الرتابية احمللية" الطبعة األوىل ،منشورات زاوية ˛ الرباط ˛.7067ص.71 :
Grémnt Lise : « Mutation dans les collectivités territoriales », op. cit, p : 121. - 5
Mustapha Dalil : « démocratie participative et développement locale au Maroc » op. - 6
cit, p : 41.
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على ثقافة املساءلة والتدقيق ،1عرب متكني املواطنني من املعلومات الضرورية للحكم على سري اخلدمات احمللية وعلى
مرودية املشاريع والربامج ،وتقييم مدى إسهامها يف تلبية احتياجاهتم.2
ويتم هذا التقييم من خالل إصدار تقارير ميدانية حول برامج أو تدخالت بعينها أو لتقييم عمل اجمللس يف
مدة زمنية حمددة ،مع ضرورة استناد هذه التقارير على معايري دقيقة تشمل جوانب االنسجام والفعالية واألثر ،وتضمينها
توصيات من شأهنا تشخيص أعطاب التدبري احمللي والعمل على نشر خمرجاهتا يف وسائل اإلعالم ملعرفة مدى مالءمة
الربامج للمعايري القانونية.3
وهبذا املعىن ،فمدخل تقييم السياسات العمومية احمللية جمال مهم ألجرأة اإلمكانيات املهمة اليت نص عليها
دستور  7066خبصوص إشراك املواطن يف مراقبة التدخل العمومي ،4عن طريق التأكيد على وضع آليات تشاركية
للحوار والتشاور ،لتيسري مسامهة املواطنات واملواطنني واجلماعات يف إعداد وتتبع برامج التنمية من خالل الفصل
 ،687فإذا كانت الدميقراطية التمثيلية تعين اختيار األفراد ملمثليهم عن طريق انتخابات مباشرة أو غري مباشرة ،فإن
الدميقراطية التشاركية تتم عرب التفاعل مع السكان للقيام باستشارات كربى هتم املشاريع احمللية اليت تعنيهم مباشرة،
وذلك بإشراكهم يف إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.5
وقد اعرتف النظام القانوين احلايل لالمركزية هبذه اآللية ،فاملادة  791من القانون التنظيمي للجماعات
ألزمت الدولة –يف إطار إجراءات وتدابري إرساء احلكامة -مبواكبة ومساندة اجلماعة ،ومن ضمن التدابري املنصوص
عليها وضع آليات لتقييم الداخلي واخلارجي املنتظم.
ويف هذا الصدد يتعني العمل على وضع إطار قانوين للتقييم ومأسسته على املستوى الوطين بإحداث
مؤسسة متخصصة على غرار اجمللس الوطين للتقييم بفرنسا الذي يلعب دورا مهما يف توثيق ومنذجة خمتلف جتارب
التقييم ، 6على املستويات القطاعية والرتابية من خالل متثيلية اجلماعات الرتابية يف هياكله مبوجب املرسوم الصادر بتاريخ

Adil Moussbih : « l’évaluation politique enjeux majeur au service du développement - 1
territoriale » op. cit, p : 150.
Said Zergout : « les démarches stratégiques des collectivités territoriales une vue - 2
d’ensemble » Remald, n° 75, Juillet-aout 2007, p : 59.
- 3عبد العلي الفياليل" :اجلماعات الرتابية باملغرب بني احلكامة املالية وجتويد آليات الرقابة" مرجع سابق ،ص.870 :
Rachid EL MOUSSAOUI: “les finances publiques » imprimerie spartel, Tanger , - 4
édition 2013, p : 160.
 - 5زهري اخليار" :الدميقراطية التشاركية والتمكني التنموي يف الدستور املغريب  "7066اجمللة املغربية للسياسات العمومية ،العدد  ،3صيف
 ،7067ص.693 :
Nicoles MATYJASIK & Ludovic Méasson : « l’évaluation entre opportunité et - 6
effets » in « Alain Faure et Emmanuel negrier (Dir) : « politiques publiques à l’épreuve
de l’action locale critique de la territorialisation », édition l’Harmattan, 2009, p : 128.
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 71يناير  ،16777مع تعزيز دور املؤسسات الوطنية كاجمللس واالقتصادي واالجتماعي والبيئي وإعادة هيكلته ليساير
التوجهات اجلديدة للتنظيم الرتايب للمملكة عن طريق خلق فروع جهوية له مكلفة بتقدمي املساعدة للمجالس احمللية
واجلهوية يف تتبع وتقييم ما تقوم به من تدخالت تنموية.
الخاتمة :
على سبيل اخلتم إن حتقيق التنمية الرتابية يتطلب تطبيق سياسة عمومية مبنية على أسس علمية و منهجية  ،لذلك ال
بد من ربط التنميدة التنمية بالتخطيط باعتباره أداة فعالة متكن من االستخدام األمثل للموارد املتاحة واستغالل املقومات
اليت حتوزها اجلماعات احمللية سدواء املالية  ،البشرية أو التنظيمية.
لقد ترجم املغرب التزامه باملبادئ األساسية للتنمية البشرية املستدامة بقيامه بإصالحات متتالية إىل تعزيز أسس التنمية
االقتصادية وحتسني الظروف االجتماعية وتكثيف واجناز األعمال وبرامج البيئة من خالل اختاذ جمموعة من التدابري
الوقائية التصحيحية يف أالن نفسه.إن السياق االجتماعي _السياسي قد بات اليوم مالئما من أجل اإلسراع بالتنمية
البشرية املستدامة القائمة على أساس املكتسبات و دينامية اإلصالحات وااللتزامات الدولية اليت تعهد هبا املغرب.
وعمليا ،جبدر بالبلد أن يأخذ بعني االعتبار سلسلة من نقط انعطاف أخرى يف إدارة مقاربة التنمية البشرية
االقتصادية واالجتماعية .واألمر يهم على وجه اخلصوص خيار سياسات عمومية تتوفر على معلومات أفضل ،ومنسقة
ومتشاور بشأهنا وقائمة على مبدأ دمج التوجهات واخليارات على املدى القصري واملتوسط والطويل .
يف هذه احلال ،جيري تصور التنمية مبساعدة آليات تشاركية حتدد األولويات واالحتكامات الالزمة ،وكذا مبساعدة
معطيات جرى حتليلها وتصنيفها من أجل حتقيق استهداف مالئم ذي طبيعة فئوية وجغرافيةُ ،وميكن من تقليص الفقر

ومظاهر الفوارق االجتماعية والتفاتات اجملالية .

هذا هو أساس مقاربة تنمية تستجيب هلدف جعل التنمية البشرية تتقدم بسرعة ،وكذا االلتقائية الفعلية بني
مستويات التنمية على الصعيد االجتماعي والرتايب .وقد تتحقق هذه املقاربة مبساعدة وضع آليات تشاركية حتمل
املسؤوليات ،وأجهزة توافقية للتشاور ،وتوزيع ترايب قبيل وبعدي ،وعملية تتبع وتقييم ممَأسسة.

إشكاالت عقود التوريد بناء على سندات الطلب
اإلسم و النسب :عبد الوهاب ابريك abdelouahab briq
الصفة  :طالب دكتوراه السنة الثانية
Grémont Lise : « Mutation dans les collectivités territoriales », op. cit, po : 144. - 1
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

283

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

رقم الطالب8383521127:
الربيد اإللكرتوينabelouahabbriq@gmail.com:
الملخص
تعترب عقود التوريد بناء على سندات الطلب من أهم وسائل اإلدارة لتحقيق أهدافها املتمثلة يف املصلحة
العامة من جهة ،وضمان استمرارية املرفق العام خدمة للمواطنني وتشجيعا للمقاوالت الصغرى واملتوسطة.
تكمن أمهية هذا النوع من العقود يف بساطة إجراءاهتا ،وقيمتها املادية اليت تبقى بسيطة مقارنة مببالغ إبرام
الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض.
و جتدر اإلشارة أن عقود التوريد تتنوع حبسب الغرض من اللجوء إليها ،فنجد عقود شراء األدوات و
املنتجات ،عقود اإلجيار مع إمكانية الشراء ،و عقود النقل ،دون إغفال أن للمورد التزامات جيب احرتامها و حقوقا
يناهلا مبجرد التزامه بالواجبات.
و على الرغم من أن عقود التوريد بناء على سندات الطلب تبقى وسيلة استثنائية يف إبرام الصفقات العمومية
على غرار الصفقات التفاوضية إال أهنا تطرح عدة إشكاالت على اعتبار أن الواقع العملي يبني بوضوح جلوء اإلدارة
إليها دون غريها.
الكلمات المفتاح :عقود التوريد  ،سندات الطلب ،الصفقات العمومية ،املرفق العام ،عقد التوريد املختلط،
عقد التوريد الصناعي
Summary :
Supply contracts based on demand bonds are considered one of the
most important ways of management to achieve the public interest on the
one hand, and to ensure the continuity of the public utility, serving
citizens, and encouraging small and medium-sized companies.
We have to notice that the supply contracts vary according to the
purpose of resorting to them, we find contracts for the purchase of tools
and products, lease contracts with the possibility of purchase, and transport
contracts, without forgetting that the supplier has obligations that must be
respected and rights that he obtains by simply committing to duties.
Although demand bonds remain an exceptional means of concluding
public deals similar to negotiating deals, they pose several problems, given
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that the practical reality clearly shows the administration’s resort to it
without other methods of concluding public deals.
Keywords: supply contratcs ,demand bonds ,public deals, public
utility, Mixed Supply Contract, industial supply contract
توطئ ـ ــة:
متارس االدارة أنشطة متنوعة قصد حتقيق املصلحة العامة ميكن تصنيفها إىل أنشطة مادية وأخرى قانونية،
فاألوىل متارسها االدارة وال هتدف من ورائها إحداث آثار قانونية بشكل مباشر ،والثانية هي األعمال القانونية اليت
تقصد من ورائها إحداث آثار قانونية وذلك إما بإنشاء مركز قانوين جديد أو تعديل يف مركز قانوين قائم أو إلغاءه.1
فالعقد االداري هو العقد الذي يربمه شخص معنوي عام قصد تسيري مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية
االدارة يف األخذ بأساليب القانون العام لتميزه عن العقود املدنية ،وتضمنه شروطا استثنائية غري مألوفة يف قواعد القانون
اخلاص  ،و حيث أن اهتمام هذه املداخلة سينحصر على عقد التوريد بناء على سندات الطلب ،فمن الالزم مبدئيا
الفصل بني عناصر هذه العبارة املركبة من عنصرين اثنني عقد توريد وسندات طلب ،فعقد التوريد هو نوع من أنواع
العقود اليت تلجأ هلا اإلدارة لتلبية حاجياهتا من توريد منقوالت الزمة لسري املرافق العمومية (وقود ،مواد غذائية...اخل)،
يف حني أن سندات الطلب هو نوع من الطرق االستثنائية إلبرام العقود أو الصفقات العمومية املتسم بالبساطة واليسر
وقد نص عليهما مرسوم الصفقات العمومية لسنة  2013على غرار باقي املراسيم السابقة منذ سنة  1965مرورا
مبرسوم  ،1976و مرسوم  1998حىت مرسوم  ،7009حيث يتضح أن املشرع املغريب منذ االستقالل اعتىن هبذا
النوع من العقود وهذا األسلوب من إبرام الصفقات نظرا ألمهيتها بالنسبة لإلدارة ولكي تتمكن هذه االخرية من
احلصول على املنقوالت اليت تساعدها يف السري العادي ملرافقها العامة؛ لذلك البد هلا من أن تربم عقد توريد ،والذي
حيظى بأمهية سواء بالنسبة لإلدارة أو للمتعاقد معها ،فالدولة حتتاج إىل مواد أولية أو صناعية لتسيري مرافقها العامة،
واملورد يسعى لتحقيق الربح ومصلحته اخلاصة.2
إذن ففي هذه احلالة إذا كان املتغري التابع هو االقبال املتزايد على عقود التوريد بناء على سندات الطلب فإن
املؤشرات املستقلة هي حاجة اإلدارة إىل توريد املنقوالت الالزمة لضمان سري املرفق العام ،إضافة إىل حاجة اإلدارة إىل
بعض املنقوالت بشكل استعجايل مما يتطلب سرعة اجناز مساطر إبرام الصفقة وتبسيطها ،وكذا بساطة القيمة املادية
لبعض التوريدات اليت قد تكلف مصاريف إبرام الصفقة بشكل عادي قيمة أكرب حىت من قيمة تلك التوريدات يف حد
ذاهتا.
1الدكتور حيدر طالب حممد علي ،االختصاص القضائي مبنازعات عقد التوريد االداري ،عدد  ،70العراق منشور يف جملة احلقوق ،.7003 ،ص.7
 2خالد سليمان اسود العنزي ،عقد التوريد االداري دراسة مقارنة بني القانونني االردين والكوييت ،رسالة ماجستري ،جامعة عني مشس كلية الشرق األوسط  ،سنة ،7067ص.7
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ولعل احلديث أو دراسة هذا املوضوع يف الوقت احلايل يفرضه وجود أمهية كبرية تتمثل يف راهنيته من خالل
حاجة اإلدارة إىل توريد املنقوالت الالزمة لضمان سري املرفق العام ،و ضمان توفري ها بشكل استعجايل مما يتطلب
سرعة اجناز مساطر إبرام الصفقة وتبسيطها  ،عالوة على أن الطلبيات العمومية املنجزة بواسطة سندات الطلب تعرف
ارتفاعا متزايدا مقارنة بالطرق العادية إلبرام الصفقات العمومية ،فبالرجوع إىل رأي جلنة الصفقات العمومية خبصوص
طلب رفع سقف سندات الطلب و اللجوء إىل الصفقات التفاوضية ،سنجد مما ال يدع جماال للشك أن اإلدارات ذات
احلجم الصغري تنحو باألساس حنو منط للشراء العمومي يرتكز حصرا على استعمال سندات الطلب ،كما متثل هذه
الوسيلة ذات اإلجراءات املبسطة أسهل الطرق بالنسبة للمقاوالت املتوسطة و الصغرية ،حيث ال تستطيع جماراة مبالغ
صفقات طلب العروض و اليت تكون ذات مبالغ كبرية؛ مما ينجم عنه اكتساب هذه األخرية ولوجا سلسا و اكتساب
اخلربة الالزمة قصد التنافس مستقبال.
إن جلوء بعض اإلدارات إىل التوريدات بناء على سندات الطلب دون غريها من طرق إبرام الصفقات
العمومية ،باإلضافة اىل اختالفات االجتهادات القضائية ،تثري الفضول لتناول هذا املوضوع ومقاربته بشكل قانوين بعيدا
عن األعراف اإلدارية املتوارثة من أجل املسامهة يف إجياد حل هلتة اإلشكالية وبالتايل حتديد طبيعة عقود التوريد بناء على
سندات الطلب ،مبعىن آخر هل هذه العقود تعترب عقودا إدارية خاضعة للقانون العام وبالتايل تدخل ضمن اختصاص
احملاكم اإلدارية؟ أم هي عقود لإلدارة خاضعة للقانون اخلاص وبالتايل للمحاكم العادية؟ كل ما سبق يضعنا أمام
إشكالية حمورية تتمثل يف احلد الذي ميكن معه اعتبار عقود التوريد بناء على سندات الطلب عقودا إدارية ،ومدى
است جابة سندات الطلب للغرض الذي أحدثت من أجله عند التنصيص عليها يف مرسوم الصفقات العمومية.
هذه اإلشكالية األساسية تتفرع عنها أسئلة جزئية تتمثل يف:
اإلطار املفاهيمي لعقد التوريد مبفهومه العام؟ وخصائصه؟
أنواع التوريدات؟ وطرق تنفيذها؟
اإلطار املفاهيمي لعقد التوريد بناء على سندات الطلبة وطرق اعتماده؟
االشكاالت املرتبطة مبوقف االجتهاد القضائي من هذه العقود؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سوف نعتمد التقسيم التايل :عقود التوريد مبفهومها العام (املبحث األول) مث
عقد التوريد بناء على سندات الطلب (املبحث الثاين).
هذا التقسيم مل يأيت اعتباطا بل أن طبيعة املوضوع تقتضي منا احلديث أوال عن عقود التوريد من مفهومها
العام ألهنا هي القاعدة واألساس يف الصفقات العمومية مث التطرق الحقا اىل االستثناء عن هذه القاعدة وهي سندات
الطلب.
التص ـ ــمي ــم
املبحث األول :اإلطار املفاهيمي لعقود التوريد مبفهومها العام
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املطلب األول :اإلطار املفاهيمي لعقد التوريد وخصائصه
الفرع األول :اإلطار املفاهيمي لعقد التوريد
الفرع الثاين :الشروط الواجب توفرها يف عقد التوريد
املطلب الثاين :أنواع عقد التوريد وتنفيذه.
الفرع األول :أنواع عقد التوريد.
الفرع الثاين :تنفيذ عقد التوريد.
املبحث الثاين :سند الطلب مفهومه ،مسطرته ،واشكاالته.
املطلب األول :مفهوم سند الطلب ومسطرة اعتماده.
الفرع األول :مفهوم سند الطلب وخصائصه.
الفرع الثاين :مسطرة اعتماد سند الطلب.
املطلب الثاين :إشكاالت سندات الطلب وموقف االجتهادات القضائية.
الفرع األول :إشكاالت سندات الطلب.
الفرع الثاين :موقف االجتهادات القضائي
خالصة وتوصيات
المبحث االول :عقد التوريد بمفهومه العام
يعد عقد التوريد من العقود املنصوص عليها يف مرسوم الصفقات العمومية رقم  7.73.337الصادر بتاريخ
30دجنرب ، 1998واملعدل مبرسوم رقم  7.01.833صادر بتاريخ  8فرباير  2007ومرسوم رقم 7.67.837
صادر بتاريخ  70مارس  ،7068حيث نصت املادة الثانية من مرسوم  7068املتعلقة بنطاق تطبيق هذا املرسوم
"يهدف هذا املرسوم إىل حتديد الشروط واألشكال اليت تربم وفقها صفقات األشغال والتوريدات" ،...وعقد التوريد
على عكس عقود االمتياز واألشغال العامة ،ليس عقدا إداريا باستمرار ،بل من املمكن أن يكون ذا طبيعة إدارية أو
خاصة وفقا ملا يتضمنه من أحكام.
من هنا ميكن أن نتطرق اىل اإلطار املفاهيمي لعقد التوريد وخصائصه (املطلب األول) و حقوق وواجبات
كل من املورد وصاحب املشروع (املطلب الثاين) مث رأي الفقه والقضاء يف هذا النوع من العقود (املطلب الثالث).
المطلب األول :اإلطار المفاهيمي لعقد التوريد وخصائصه
الفرع األول :اإلطار المفاهيمي لعقد التوريد
سنتطرق يف هذا املطلب لتعريف عقد التوريد يف اللغة (فقرة أوىل) مث يف االصطالح (فقرة ثانية) ،يف القانون
(فقرة ثالثة).
الفقرة االولى :تعريف عقد التوريد في اللغة
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ورد بتشديد الراء قال أبو احلسن أمحد بن فارس :الواو والراء والدال أصالن :
التوريد لغة :مصدر ّ
أحدمها :املوافاة إىل الشيء والثاين :لون من األلوان.
استوَرَدهُ ،أي أحضره ،وقال ابن
ورودا َ :ح َ
وقال اجلواهري ،امساعيل بن محاد َ :وَرَد فالن ه
ضَر .و َ
أوردهُ ُ
غريه و َ
ردهَ ،و َتورئدت اخليل البلدة إذا دخلتها قليال قطعة قطعة.
كو ّ
تورّده و ْ
سيده؛ َ
اس ْتوَرَدهَ َ
.يقال :أورد فالن الشيء أحضره ،واستورد السلعة وحنوها :جلبها من خارج البلد.

َحضَرهُ.
.ويقال ( َوئرَد) يُِرُد
اس ْتوَرَدهُ أ َ
بالكس ِر ُوُروداه َح َ
ضَر :و ْ
ْ
.وقال :الزبيدي :أَحضره املورد كاستورده وتوردت اخليل البلدة دخلتها قليال قطعة قطعة.
ضر ومنه َوَرد الكتاب على االستعارة.
رودا َح َ
.ويقال( :ورد) البعري وغريه املاء يرده ُو ه

ومن خالل املعاين اللغوية للتوريد ،ذكر القول أن العنصر اجلوهري يف التوريد هو عملة املورد واملتمثل يف
إحضار وتقدمي السلعة أو اخلدمة إىل املورد إليه ،ومن هنا جاءت التسمية ،ألن السلعة املوردة أو اخلدمة ،تكون تابعة
للعمل الذي يقوم به املورد ،وهلذا مسي عقد التوريد هبذا االسم من باب تسمية الشيء بأَبرز ما فيه.1
الفقرة الثانية :تعريف عقد التوريد في االصطالح
تعريف الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي :عقد التوريد من أكثر العقود اإلدارية استعماال وشيوعا ،وفيه تتعاقد اإلدارة
مع مورد على أن يورد هلا أشياء منقولة من نوع واحد أو من أنواع خمتلفة مقابل مبلغ مايل يدفع له.
تعريف القاضي محمد تقي العثماني  :فإن عقد التوريد عبارة عن اتفاقية بني اجلهة املشرتية واجلهة البائعة ،على أن
سلعا أو مواد حمددة األصناف يف تواريخ مستقلة معينة لقاء مثن معلوم متفق عليه
اجلهة البائعة تورد إىل اجلهة املشرتية ه

بني الطرفني ،ومبا أن االتفاقية تنص على أن اجلهة البائعة تسلم املبيع من تاريخ الحق ،وأن اجلهة املشرتية تدفع الثمن
بعد التسليم ،فالبدالن يف هذه االتفاقية مؤجالن ،وإمنا حتتاج املؤسسات التجارية إىل مثل هذه العقود ليمكن هلا

ختطيط نشاطاهتا التجارية فإن ذلك ال يتيسر إال بالتزام تعاقدي غري قابل للنقض يتم به احلصول على املواد اخلام أو
املواد املطلوبة األخرى يف أوقات حمددة يف املستقبل ،ومبا أن البدلني يف العقد مؤجل كالمها فقد يتشكل هذا العقد
من الناحية الشرعية بأنه بيع كالئ بكالئ أو أنه بيع ما ال ميلكه اإلنسان .ومن هذه الناحية جيب دراسة هذا املوضوع
بدقة  .فإن كان حمل عقد التوريد شيئها حيتاج إىل صناعة ،فيمكن تكييفه على أساس االستصناع ،وقد صدر قرار من

جممع الفقه جبوازه.2

 :Gaston Jèzeعرف عقد التوريد

 1منر صاحل حممود دراغمه ،عقد التوريد يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ،أطروحة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف الفقه والتشريع،
جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نابلس،7003،ص.1
2منر صاحل حممود دراغمه ،مرجع سابق ،ص .9
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"Le fournisseur, en contrepartie des présentations, Fournies à
l'administration reçoit une sommes d’argent : c'est le prix de la fourniture"1.
وترمجة ذلك :يتقاضى املورد من االدارة مبلغ مايل هو نظري املواد او السلع املوردة اليها.
الفقرة الثالثة :تعريف عقد التوريد في القانون
حسب املادة  3من مرسوم رقم  7.67.837صادر بتاريخ  70مارس  7068املتعلق بالصفقات العمومية
فصفقات التوريدات عقود ترمي إىل اقتناء منتوجات أو معدات أو إجيارها مع وجود خيار الشراء ،وتتضمن هذه
الصفقات أيضا ،بصفة ثانوية أشغال الوضع والرتكيب الضروريني إلجناز العمل ،ويشمل مفهوم صفقات التوريدات
خصوصا ما يلي:
 صفقات التوريدات العادية ،اليت ترمي إىل اقتناء صاحب املشروع منتوجات توجد يف السوق ال يتمتصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة يشرتطها صاحب املشروع؛
 صفقات التوريدات غري العادية ،اليت يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات ال توجد يف السوق يتعنيعلى
 صاحب الصفقة إجنازها مبواصفات تقنية خاصة بصاحب املشروع؛-

صفقات اإلجيار مع خيار الشراء ،اليت يكون موضوعها إجيار جتهيزات ،معدات ،أو أدوات متكن
املكرتي ،يف تاريخ حمدد مسبقا من اقتناء كل أو جزء من األموال املؤجرة ،مقابل مثن متفق عليه ،مع
أخذ الدفعات املقدمة على سبيل اإلجيار بعني االعتبار بصفة جزئية على األقل؛ و ال يشمل مفهوم
صفقات التوريدات بيوع العقارات وإجيارها مع وجود خيار الشراء.2

1الدكتور برهان زريق ،عقد التوريد االداري ،الطبعة االوىل ،سوريا  ،مطبعة دار اإلعالم ،سنة ،7069ص.69
2الدكتورة جناة خلدون ،العمل اإلداري ،الطبعة األوىل ،املغرب ،مطبعة دعاية ،سنة ، 7068ص.777
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الفرع الثاني :الشروط الواجب توفرها في عقد التوريد
لكي نكون أمام عقد توريد إداري جيب أن يتوفر هذا األخري على أربع عناصر وهي :أن يكون أحد أطراف
العقد شخص معنوي عام (فقرة أوىل) أن يكون موضوع العقد شيء منقول وليس بعقار (فقرة ثانية) أن يساهم بذلك
يف تسيري املرفق العام (فقرة ثالثة) وأخريا أن يتضمن العقد شروط استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص(الفقرة
الرابعة).
الفقرة األولى :أن يكون أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام:
إن العقد الذي ال تكون اإلدارة أحد أطرافه ال جيوز أن يعترب عقدا إداريا ،ذلك أن قواعد القانون العام
إمنا وضعت لتحكم نشاط اإلدارة ال نشاط األفراد واهليئات اخلاصة ،ولكن يضاف إىل ذلك أن اإلدارة يف إبرامها للعقد
اإلداري تعمل بوصفها سلطة عامة تتمتع حبقوق وامتيازات ال يتمتع هبا األفراد.
وتظهر هذه الصفة يف انتهاج اإلدارة أسلوب القانون العام يف التعاقد ،ألهنا إذا اختارت لتحقيق أهدافها
وسائل القانون اخلاص وتعاملت مع االفراد مبقتضى عقود مدنية فلن نكون يف هذه احلالة أمام عقد إداري ،وإمنا أمام
عقد مدين خيضع لقواعد القانون اخلاص رغم وجود اإلدارة طرفا فيه ،لذلك جيمع الفقه على أن وجود اإلدارة طرف يف
العقد شرط الزم ولكنه غري كاف إلضفاء الصفة اإلدارية عليه ،وهذا الشرط يتعلق باإلدارة باعتبارها شخصا من
أشخاص القانون العام ،أما الطرف اآلخر يف عقد التوريد فقد يكون فردا عاديا أو شخصا معنويا خاصا وقد يكون يف
بعض االحيان شخصا من أشخاص القانون العام.
الفقرة الثانية :أن يتعلق موضوع العقد بمنقول وليس عقار
يكون موضوع عقد التوريد باستمرار أشياء منقولة ،كالبضائع أو مواد التموين أو البنزين ...إخل ،وال ميكن أن
يكون حمله العمل يف عقار بطبيعته أو بالتخصيص ،وإال أصبح عقد أشغال عامة ،فموضوع العقد هو الذي حيدد
طبيعته ،حسب ما إذا كان عقد توريد أو عقد أشغال عامة.
الفقرة الثالثة :اتصال عقد التوريد بنشاط مرفق عام.
إن شرط أن يكون أحد أطراف عقد التوريد شخص معنوي عام غري كايف حيث جيب أن يقرن بنشاط مرفق
عام ،إن مفهوم املرفق العام باملعىن املوضوعي هو النشاط الذي يصدر عن الشخص اإلداري ،وبذلك يشمل املرفق العام
كل نشاط ذي نفع عام تباشره اإلدارة أو تتوىل تنظيمه واإلشراف عليه لعدم إمكان ممارسته على الوجه األكمل
بواسطة النشاط اخلاص،1وعلى ذلك ففكرة املرفق العام واتصال العقد به تعترب شرطا أساسيا والزما إلبرام عقد التوريد.
هذا وتتعدد صور اتصال العقد باملرفق العام ،فقد يتصل العقد باملرفق العام من حيث تنظيمه أو تسيريه واستغالله ،أو
املعاونة واملسامهة يف ذلك العقد.
1حمفوظ عبد املنعم ،القانون اإلداري ،الكتاب الثاين يف التنظيم اإلداري الطبعة األوىل ،مصر ،مكتبة عني مشس ،6773،ص .778
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الفقرة الرابعة :تضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
إن اتصال العقد بنشاط املرفق العام غري كاف لكي يضفي السمة العامة على العقد وامنا جيب على اإلدارة
اللجوء أثناء إبرامه إىل أسلوب القانون العام وذلك عن طريق تضمني العقد شروطا استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون
اخلاص كأن تتضمن الشروط امتيازات لإلدارة.
وميكن أن نعرف الشروط االستثنائية بأهنا تلك الشروط املستمدة من امتيازات استثنائية وغري مألوفة يف نطاق
عقود القانون اخلاص ،من أجل حتقيق هدف عقد التوريد املتمثل يف السري املنتظم للمرافق العامة ومن مث حتقيق املنفعة
العامة.
المطلب الثاني :أنواع عقد التوريد وتنفيذه
الفرع األول :أنواع عقد التوريد
عرف املشرع الفرنسي عقود التوريد اإلدارية بأهنا تلك العقود اليت تربم مع املوردين حبيث يكون حمل تلك
العقود شراء أو تأجري متويلي أو اجيار بيعي للمنتجات أو املعدات أو األدوات ،وبالتايل يتضح أن عقد التوريد يشتمل
على عدة أنواع وهي:
د عقود شراء املنتجات أو األدوات (املنقوالت).
د االجيار مع خيار الشراء للمنتجات أو األدوات (املعدات).
الفقرة األولى :عقود شراء المنتجات أو األدوات (المنقوالت).
متثل عقود شراء املنقوالت احلالة التقليدية لعقد التوريد واليت تسعى اإلدارة من خالهلا شراء املنتجات
واألدوات أو املعدات الالزمة لتسيري املرافق العامة وهي تنقسم اىل قسمني :عقود توريد عادية وعقود توريد صناعية.
أوال :عقود التوريد العادية :حيث جند نوعان من عقود التوريد العادية ومها:
أ د عقد التوريد فقط :هو الذي يتفق فيه على توريد منقوالت الزمة لتسيري مرفق عام ،ويتفق على مواصفاهتا
مسبقا وال حيتاج إىل صناعة أو عمل من قبل املورد ،ويكون املورد حرا يف اختيار املصدر الذي حيصل من خالله على
هذه املنقوالت.
ب د عقد التوريد املختلط :قد يشتمل عقد التوريد على عناصر عقد آخر حبيث نكون أمام اتفاق مركب،
عقد توريد وعقد آخر ،كالعقود اليت حتتوي على مزيج من التوريد والرتكيب ،فيلتزم املتعاقد مع اإلدارة على توريد
األصناف املتفق عليها ومن مث تركيبها يف األماكن املخصصة لذلك فالعقد يف هذه احلالة عبارة عن مزيج بني عقد توريد
وعقد مقاولة األعمال.1

1خالد سليمان امحد العنزي ،مرجع سابق  ،ص .78
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ثانيا :عقد التوريد الصناعي :وهي عقود التوريد اليت ترد على سلعة يلتزم املورد بصناعتها وفق مواصفات
معينة ،ومثال ذلك اتفاق جهة حكومية مع مصنع وطين لألثاث لتوريد أثاث مكتيب ،1وقد انبثق عن عقود التوريد
الصناعية ما يسمى عقود التحويل ،وتعين قيام املتعاقد بعمليات حتويلية على مواد منقوالت تلقاها من اإلدارة املتعاقدة
مث تسليمها إليها يف صورة مادة أخرى بعد تصنيعها.2
الفقرة الثانية :عقد اإليجار مع إمكانية الشراء.
أوال :عقد اإلجيار :االجيار عقد يلتزم املؤجر مبقتضاه أن ميكن للمستأجر من االنتفاع من املعدات
والتجهيزات ملدة حمدودة يف مقابل عوض مايل ،وعليه خيتلف االجيار عن البيع ،فالبيع ينقل امللكية من البائع إىل
املشرتي ،أما االجيار فهو يرد على املنفعة حيث ميكن املؤجر املستأجر من االنتفاع باملأجور مدة زمنية معينة ،والبيع من
العقود الفورية ،ومن مث يلتزم املشرتي بكامل الثمن مبجرد البيع ،أما االجيار فهو من عقود املدة وتستحق األجرة عن كل
فرتة زمنية.
ثانيا :االجيار مع إمكانية الشراء :هو عقد يلتزم مبوجبه املؤجر أن يضع حتت تصرف املستأجر حمل العقد
لالنتفاع به لفرتة زمنية حمددة مقابل عوض مايل يدفع على أقساط ،على أن تؤول ملكية حمل االجيار اىل املستأجر عند
الوفاء بالقسط األخري.
الفقرة الثالثة :عقد النقل.
هو اتفاق مبقتضاه يتعهد فرد أو شركة بنقل أشياء منقولة لإلدارة أو بوضع شاحنات حتت تصرفها .3وقد
يكون موضوع هذا العقد مقصورا على مرة واحدة أو عدة مرات منتظمة ،واألحكام القانونية لعقد النقل هي بذاهتا
أحكام عقد التوريد وال ختتلف إال يف موضوع كل منهما ،فعقد التوريد يقوم على توريد منقوالت أما الثاين فيتعلق بنقل
أشياء منقولة وكل منهما يكون إداريا أو مدنيا وفقا لطبيعته.
وحيب أن يكون عقد النقل ملرة واحدة أو على عدة مرات غري حمددة مقدما ،وغري مسموح به لألفراد ،وإال
أصبحنا أمام عقد امتياز.
الفرع الثاني :تنفيذ عقد التوريد.
إن البحث يف موضوع تنفيذ عقد التوريد يتطلب بيان التزامات املورد يف هذا العقد (فقرة أوىل) وحقوقه
(فقرة ثانية) مث بيان امتيازات اإلدارة يف مواجهة املورد (فقرة ثالثة).
1اسامة بن محود بن حممد ،بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ج  ،6الطبعة االوىل،اململكة العربية السعودية،دار امليامن
للتوزيع و النشر، 7067،ص.818
2خالد سليمان امحد العنزي ،مرجع سابق ،ص .79
3حممد األعرج ،القانون اإلداري املغريب ،منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،سلسلة "مواضيع الساعة" عدد  ،7061، 73ص
.830
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الفقرة األولى :التزامات المورد في عقد التوريد.
عقد التوريد هو أحد وسائل اإلدارة ملمارسة نشاطها إلشباع حاجات األفراد وحتقيق النفع العام بسبب
اتصال العقد باملرافق العامة من حيث التسيري والتنظيم ،لذلك يكون باألمهية مبا كان التزام املورد بالوفاء بالتزاماته
العقدية يف املدة احمل ددة للتنفيذ املنصوص عليها يف العقد أو احملدد يف دفاتر التحمالت ،وأن يتم التوريد طبقا
للمواصفات املتفق عليها وذلك لضمان سري املرافق العامة بانتظام واطراد.
أوال :االلتزام بالتوريد يف األوقات احملددة :جيب على املورد املتعاقد مع اإلدارة أن حيرتم التزاماته العقدية ،وعليه
ال يكفي الوفاء الشخصي اللتزامات املورد يف عقد التوريد ،بل يلزم أن يتم ذلك يف املواعيد احملددة يف عقد التوريد أو
دفرت التحمالت  ،وذلك لسد حاجة املرفق العام بشأن موضوع التعاقد يف فرتة زمنية حمددة ،فالتزام املورد باحرتام املدة
احملددة ال يعد تنفيذا لعقد مع سلطة عامة فحسب ،وإمنا هو وسيلة حيوية لتأمني وضمان سري املرفق العام حمل العقد
بصفة منتظمة و مطردة ،وبدون االلتزام الصادر بالتنفيذ يف املدة احملددة يتعذر االنتهاء من االعمال وتقدمي اخلدمات
جلمهور املنتفعني يف مواعيدها املقررة  ،كما أنه قد خيتل أيضا تنفيذ مشروعات اإلدارة املرتبطة هبذا املوقف.
ثانيا :التزام املورد بالتوريد طبقا للمواصفات املتفق عليها :من املبادئ واإلجراءات الرئيسية اليت ينبغي تطبيقها
حىت تكون البضاعة املسلمة مبوجب عقد التوريد مطابقة ملعايري اجلودة املطلوبة واملتفق عليها ،أن تتم املعاينة والفحص
من قبل اإلدارة للبضاعة متهيدا الستالمها بصفة هنائية ومن مث االنتفاع هبا لضمان السري املنتظم واملطرد للمرفق العام،
هذا وجيب أن حيتوي دفرت التحمالت على املواصفات بصورة دقيقة ومفصلة يتم وضعها مبعية جلنة متخصصة ويف
احلاالت اليت يتعذر فيها وصف موضوع التعاقد وصفا دقيقا ،يكون الطرح على أساس العينات النموذجية اخلاصة
باجلهة اإلدارية.
الفقرة الثانية :حقوق المورد في عقد التوريد.
أوال :التزام اإلدارة بالعقد :ال يكفي أن تنفذ اإلدارة العقد وإمنا يتعني عليها تنفيذ واحرتام كافة شروطه ومن
هذه الشروط عدم املنافسة إال إذا تغريت الظروف وتطلبت مقتضيات الصاحل العام خروج اإلدارة على ذلك ،كما يف
تغيري الوسيلة الفنية يف اشباع اخلدمة العامة كاستعمال الكهرباء بدل الغاز.
ثانيا :احلصول على املقابل املايل وهذا هو الشرط اهلام بالنسبة للمتعاقد الذي يعترب املقابل املايل غايته اهلامة
واألساسية ،فالقاعدة األساسية أن الدفع ال يكون إال بعد أداء اخلدمة ،لكن املتعاقد قد يلتزم بإنفاق مبالغ طائلة
السترياد البضائع املطلوب توريدها وقد يستغرق التنفيذ مدة طويلة عندئذ تنص العقود على التزام اإلدارة بدفع جزء من
الثمن مقابل أداء جزء من البضائع اليت وردت.
ثانيا :حق اقتضاء التعويض وذلك يف حاالت متعددة أمهها:
 أن يقوم املورد بأداء خدمات لصاحب املشروع غري متفق عليها يف العقد ،ولكنها ضرورية أو مفيدة يفتنفيذه،
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وحيدث ذلك على وجه اخلصوص يف عقود األشغال العامة.
أن يواجه املورد مع صاحب املشروع صعوبات مادية استثنائية غري متوقعة أثناء إبرام العقد.ثالثا :التوازن املايل لعقد التوريد :قد حتصل ظروف معينة من شأهنا أن ختل بالتوازن املايل للعقد فيضطر
صاحب املشروع إلعادة هذا التوازن ،ألنه ليس من العدل أو املصلحة أن يتحمل املورد تلك األعمال وإال أحجم
األفراد عن التعاقد مع اإلدارة ،وهذه الظروف جتد أساها إما يف نظرية فعل األمري أو يف نظرية الظروف الطارئة.
أ د نظرية عمل األمري:
عرفها "حممد رفعت عبد الوهاب "بأهنا كل إجراء تتخذه السلطة العامة ويكون من شأنه أن يزيد من األعباء
العامة للمتعاقد مع اإلدارة أو يف االلتزامات اليت عليه العقد .وقد تصدر هذه اإلجراءات من اهليئة اإلدارية املتعاقدة أو
من هيئة إدارية أخرى ،وقد تتخذ شكل قرار فردي أو شكل قاعدة قانونية عامة تؤثر على العقد تأثريا مباشرا أو غري
مباشر كأن تعدل اإلدارة املتعاقدة أحد شروط العقد القابلة للتعديل ،أي املتصلة باملرفق العام أو تصدر عن تشريعات
جديدة تزيد من أعباء الرسوم اجلمركية على مواد أولية حيتاج إليها املتعاقد مع اإلدارة ،أو ترفع احلد األدىن ألجور العمال
أو تنقص عدد ساعات تشغيلهم إىل غري ذلك. 1
ويرى الفقيه دلوبادير أن النظرية تتحقق يف صور خمتلفة ،كاختاذ تدابري خاصة أو قرارات إدارية أو أعمال
مادية وكذلك التدخالت العامة ملختلف أجهزة الدولة اليت من شأهنا أن تؤثر على نفاذ العقد.2
ب د نظرية الظروف الطارئة:
لقد استقرت أحكام القضاء االداري على أن الظروف الطارئة هي " عبارة عن ظروف عامة استثنائية،
اقتصادية كانت أو طبيعية أو إدارية وقعت أثناء تنفيذ العقد وال دخل إلرادة املتعاقد يف حدوثها ،وال يكون يف وسعه
توقعها عند إبرام العقد ،وال ميلك دفعها عند وقوعها ويكون من شأن هذه الظروف أن تصيب املتعاقد خبسارة فادحة
جتاوز اخلسارة العادية اليت ميكن احتماهلا على حنو ختتل معه اقتصاديات العقد اختالال جسيما" .3
وتتجلى مسببات هذ النظرية يف ارتفاع األسعار بفعل التقلبات اإلقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو احلروب أو
أعمال السلطة العامة.

4

 1بوشارب الزهرة ،نظرية فعل األمري وأثرها يف املادة اإلدارية ،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي جامعة ورغلة
اجلزائر ،7063 ،ص.7
13 De Laubadére (R), Moderne (F) et Delvolve (P), Traité des contrats administratifs
T2,Paris,L.G .D.G,1984,P553.
 3أمحد يوسف عبد الرمحن حبر ،نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد اإلداري يف فلسطني،حبث للحصول على شهادة
املاجستري،اجلامعة اإلسالمية غزة ،7069 ،ص.88
4
Villard(M),bachelor(Y),Roméro(J-M),droit et pratique des marchés publics de
travaux,Paris ,1981,P317.
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الفقرة الثالثة :امتيازات اإلدارة العامة في مواجهة المورد.
مع أن العقود اإلدارية تتفق مع عقود القانون اخلاص يف أهنا تنشئ بني األطراف حقوقاه والتزامات متبادلة،
غري أهنا ختتلف من حيث عدم تسليمها بقاعدة املساواة بني املتعاقدين ،فتتمتع اإلدارة حبقوق وامتيازات ال يتمتع مبثلها
املتعاقد ترجيحاه للمصلحة العامة على املصلحة اخلاصة للمتعاقد.
فتملك االدارة السلطة يف:


الرقابة والتوجيه واإلشراف على املورد.

 حق تعديل شروط العقد املتعلقة بسري املرفق وتنظيمه واخلدمة اليت يؤديها.
 حق توقيع جزاءات على املتعاقد يف حالة خمالفة شروط العقد.
أوال :سلطة االدارة يف الرقابة والتوجيه واإلشراف على املورد من أوىل االمتيازات اليت تتمتع هبا اإلدارة
املتعاقدة ،سلطة مراقبة املورد اللتزاماته هبدف التحقق من أن تنفيذ عقد التوريد يتم طبقا للشروط املتفق عليها ،األمر
الذي يؤدي إىل حسن تنفيذ العقد .وإذا كانت صلة عقد التوريد باملرفق العام تتمثل يف املسامهة يف تسيري هذا املرفق،
وإذا كانت اإلدارة تسعى يف حال التعاقد مع املورد لتحقيق الصاحل العام فال ميكنها االعتماد على املورد الذي يسعى
إىل حتقيق الربح فقط ،فحرصا منها على تفادي اإلضرار باملرفق العام ،فإهنا تستخدم سلطاهتا يف رقابة وتوجيه املورد.
وقد ذهب الفقه اىل أن سلطة اإلدارة يف الرقابة على املورد تنقسم اىل قسمني مها اإلشراف والرقابة.
ثانيا :حق تعديل شروط العقد املتعلقة بسري املرفق وتنظيمه واخلدمة اليت يؤديها :لإلدارة على خالف مبادئ
القانون اخلاص حق تعديل بعض شروط العقد بإرادهتا املنفردة ودون حاجة إىل موافقة الطرف اآلخر وهذا احلق مقرر
لإلدارة يف فرنسا دون حاجة إىل النص عليه صراحة يف العقد بل ال جيوز لإلدارة أن تتنازل عنه وإن كان مدى سلطة
التعديل ختتلف من عقد آلخر.
* جيب أن يتخذ تعديل العقد اإلداري بإرادة صحيحة من جهة اإلدارة صادرة ممن ميلك التعبري عن تلك
اإلرادة.
* غري أن اإلدارة جيب أن تكون مدفوعة بالتعديل مبقتضيات املصلحة العامة وأن تستند يف إجرائه إىل تغري
الظروف اليت أدخلت يف االعتبار عند إبرام العقد لكي ال تتملص من التزاماهتا بال مربر.
* من ناحية أخرى أن حق اإلدارة يف تعديل العقد ليس مطلقاه بل جيب أال يتجاوز حدوداه معينة تتفق
واحلكمة يف تقريره وإال جاز للمتعاقد معها طلب الفسخ فيجب :
أواله :أال تصل اإلدارة يف استخدامها هلذا احلق إىل تعديل نوع العقد أو موضوعه بأن تطلب اإلدارة مثاله أن
يصبح عقد االلتزام عقد توريد أو يكون موضوع عقد النقل أشخاصاه بداله من البضائع.
ثانياه :أن التعديل جيب أال يتناول حقوق املتعاقد املالية يف العقد وأن يقتصر على الشروط األخرى املتعلقة
بسري املرفق العام.
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ثالثا :حق توقيع جزاءات على املتعاقد يف حالة خمالفة شروط العقد :تتعدد اجلزاءات اليت ميكن أن توقعها
اإلدارة على املتعاقد الذي خيدل بالتزاماته التعاقدية يف أثناء تنفيذ العقد اإلداري؛ إذ ال تقف عند نوع واحد فقدط ،1بدل
تتعددد وتتنوع بالنظر إىل األسس واملبادئ العامة اليت حتكم وتنظم هذه السلطة يف النظريدة العامدة للجزاءات أثناء تنفيذ
العقد اإلداري .فمنها ما هو ذو طابع مايل ،كغرامة التأخري ،ومصادرة التأمني ،وكذا التعويضات اليت حيق لإلدارة
اقتضاؤها من الطرف اآلخر يف العالقة التعاقدية .ومنها ما يتميز بالطدابع الضداغط اإلكراهي ،الذي من خالله تتالىف
اإلدارة خمالفات املتعاقد معها عن تنفيذ التزاماتده املقدررة قانونا ،وذلك على أمل أن تستطيع دفع األخري د هبذا اإلجراء د
حنو القيام بتنفيذ االلتزامات التعاقدية امللقاة على عاتقه .وتتمثل يف فرض جزاء احلراسة يف عقود االلتزام ،وسحب
العمل من املقاول يف عقود األشغال العامة ،والشراء على حساب ومسؤولية املورد يف عقود التوريد .ومنها اجلزاءات
الفاسخة ،حيث تقوم اإلدارة بإهناء العقد مع املتعاقد معها حينما تتوفر أسبابه القانونية.
المبحث الثاني :سند الطلب مفهومه ،مسطرته ،واشكاالته
كما سبق اإلشارة إىل ذلك فإن سند الطلب يعترب استثناء يف الصفقات العمومية إىل جانب الصفقات
التفاوضية ،هكذا سنتطرق بداية إىل بسط مفهوم سند الطلب ومسطرة اعتماده (املطلب األول) على أن نعاجل
اإلشكاالت اليت أفرزها يف الواقع العملي وموقف االجتهاد القضائي منها.
المطلب األول :مفهوم سند الطلب ومسطرة اعتماده
سنقدم أوال مفهوم سند الطلب (الفرع األول) مث مسطرة اعتماده (الفرع الثاين).
الفرع األول :مفهوم سند الطلب
سنتناول يف هذا الفرع مفهوم سند الطلب (الفقرة األوىل) على أن نعاجل يف (الفقرة الثانية) خصائص سند
الطلب.
الفقرة األولى :مفهوم سند الطلب
يعد هذا األسلوب استثنائيا يف تنفيذ أعمال معينة من الصفقات ،ومبقتضاه حيق لصاحب املشروع القيام
باقتناء توريدات ميكن تسليمها يف احلال ،وإجناز أشغال أو خدمات يف حدود مبلغ مئيت ألف ( )700000درهم 2مع
احتساب الرسوم ،ويراعى هذا احلد يف إطار سنة مالية وحمدودة وحسب نوع امليزانية مع اعتبار كل آمر بالصرف أو آمر
بالصرف املساعد وحسب أعمال من نفس النوع.
فالطلبيات العمومية ليست يف حاجة دائمة إىل املصادقة املسبقة ،بل يكفي لكي تكون صحيحة أن تربم من
طرف املفوضني لاللتزام (اآلمر بالصرف أو اآلمر بالصرف املساعد) مع احرتام قواعد احملاسبة العمومية ،وهي ليست
1الزيايت حممد الصفقات العمومية باملغرب منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية و التنمية عدد مزدوج  ،97-93يناير -أبريل ،7003
ص .67
2مليكة الصاروخ ،الصفقات العمومية يف املغرب-التوريدات-اخلدمات ،الطبعة األوىل ،املغرب مطبعة دار القلم  ،6773،ص.678
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بشكل صفقات ،لذلك جاءت سندات الطلب من أجل تبسيط التسيري اليومي والعادي للمرافق اإلدارية ،ومنح مدبري
النفقات إمكانية تطبيق املعايري االقتصادية ،ومعايري اجلودة خالل تنفيذ النفقات العمومية.

1

وينبغي أن تتضمن هذه السندات مواصفات وحمتوى األعمال املراد تلبيتها ،وعند االقتضاء أجل التنفيذ أو
تاريخ التسليم وشروط الضمان .وجيب أن ختضع األعمال موضوع سندات الطلب إىل املنافسة قدر اإلمكان ،وحسب
الوسائل الالزمة ،ما عدى إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل .ويلزم صاحب املشروع هلذه الغاية
باستشارة ثالثة متنافسني على األقل وبتقدمي بيانات خمتلفة لألمثنة ،2على األقل مقدمة من طرف املتنافسني املعنيني ما
عدا يف حالة االستحالة أو عدم املالءمة .ويف حالة عدم مالئمة إجراء منافسة أو استحالة تقدمي ثالثة بيانات لألمثان
يعده اآلمر بالصرف أو اآلمر بالصرف املساعد أو الشخص املؤهل ،عند االقتضاء ،مذكرة تربر هذه اإلستحالة أو عدم
املالئمة.
ميكن لرئيس احلكومة عند طلب إحدى القطاعات الوزارية الرفع من قيمة سندات الطلب بعد استشارة جلنة
الصفقات العمومية وتأشري وزير املكلف باملالية.
على أن نقتصر يف معاجلتنا هلذا املوضوع على عقود التوريد بناء على سند الطلب حيث عرفنا يف املبحث
األول مفهوم عقود التوريد يف مفهومها العام ،لكن عند اقرتان عقود التوريد بسندات الطلب فنصبح أمام حالة خاصة
واستثنائية.
الفقرة الثانية :خصائص عقود التوريد بناء على سند الطلب
ميكن إمجال هذه اخلصائص فيما يلي:
 طريقة استثنائية يف إبرام الصفقات العمومية.3
 طريقة ميسرة وسريعة لتفادي املسطرة الروتينية العادية.
 هدفها القيام خبدمات أو اقتناء توريدات ال تتجاوز قيمتها  700.000درهم 4مع احتساب
الرسوم.
 عقد غري مكتوب.
 صفقة بدون ضمان وبدون دفرت التحمالت.

1عبد اللطيف الشدادين ،نظام الصفقات العمومية يف ضوء مرسوم  70مارس  ،7068ودفرت الشروط اإلدارية العامة املطبقة على
صفقات األشغال ،7061املغرب مطبعة سليكي أخوين ،7067،ص.770
 2مليكة الصروخ ،مرجع سابق ،ص .689
3الفقرة الثانية من املادة  61من مرسوم  70مارس .7068
4الفقرة األوىل من املادة  33من مرسوم  70مارس .7068
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الفرع الثاني :مسطرة اعتماد سندات الطلب
متر مسطرة التوريد بناء على سند عرب مخس مراحل أساسية:
المرحلة األولى :وقوع الحدث االستثنائي والمفاجئ.
يف كثري من األحيان تصادف اإلدارة العمومية نفسها مضطرة لطلب االستغاثة من اخلواص لضمان السري
العادي للمرفق العمومي وعدم تعثر اخلدمات املقدمة للمرتفقني ،.فباإلضافة إىل عنصر االستعجال يف طلب التوريد،
يشرتط أيضا عدم تدخل إرادة املدبر العمومي يف هذا احلدث االستثنائي واملفاجئ.
المرحلة الثانية :طلب الترخيص مشفوع ببيانات األثمنة.
مبجرد وقوع احلدث االستثنائي واملفاجئ يقوم املدبر العمومي باستشارة ثالث موردين عن طريق تقدمي ثالثة
بيانات خمتلفة لألمثنة ،يف بعض األحيان يقدم املورد عينات من الطلبية املطلوبة لتعزيز مركزه عند االختيار.
المرحلة الثالثة :إنجاز سند الطلب
بعد تدارس البيانات املختلفة لألمثنة ،يقع االختيار على املورد نائل الصفقة حيث تقوم اإلدارة بإجناز سند
الطلب وتقدميه للمورد بعد توقيعه من السلطات املختصة.
جرت العادة أن يتضمن املعلومات التالية:
 .6رقم السند
 .7السنة املالية
 .8اسم املقاولة ،التعريف الضريبيي ،السجل التجاري........
 .3املقر االجتماعي
 .8عدد ،نوع ،ومثن السلعة لكل وحدة
 .1جمموع الثمن اإلمجايل مع احتساب الرسوم
 .9مكان وتاريخ السند
 .3تاريخ التسليم
 .7توقيع السلطة املختصة
المرحلة الرابعة :تسليم الطلبية ومراقبتها
عند تسليم الطلبية يقوم املدبر العمومي مبراقبتها مع ما جاء يف سند الطلب قبل التوقيع على سند االستالم،
وتعد هذه املرحلة هي األهم على اإلطالق ألهنا تساءل املسؤولية الشخصية للمدبر.
ميكن للمدبر أن يستعني يف الكثري من األحيان ببعض اخلرباء والتقنني العاملني يف اإلدارة للتحقق من جودة
الطلبية أو مطابقتها للخصائص املطلوبة يف سند الطلب كاالستعانة مبهندس معلوميات إذا تعلق األمر بربنامج
معلومايت ،أو أن يستعني بطبيب إذا تعلق األمر مبواد غذائية مثال......
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بعد التأكد من الطلبية يقوم بالتوقيع على سند الطلب مقابل تسلمه للفواتري التجارية لتربير صرف
املستحقات عند عملية احملاسبة.
 المرحلة الخامسة :األداءختاما تقوم اجلهة اإلدارية بإخالء ذمتها املالية اجتاه املورد بصرف املستحقات املتفق بشأهنا.
المطلب الثاني :إشكاالت سندات الطلب وموقف االجتهادات القضائية
مبجرد إطاللة أولية على تقارير اجمللس األعلى للحسابات ،نقف أمام التالعبات املرتبطة هبذا النوع من
الصفقات ،كما أن احملاكم اإلدارية والعادية تتقاذف القضايا املتعلقة بسندات الطلب مما تضيع فيه حقوق اخلواص،
وعليه سنعاجل هذه املسألة وفق احلديث أوال عن إشكاالت سندات الطلب (الفرع األول) مث ثانيا موقف االجتهادات
القضائية منها (الفرع الثاين).
الفرع األول :إشكاالت سندات الطلب
كل مرحلة من مراحل إجناز سند الطلب تشكل مصدرا للعديد من اإلشكاالت:
إشكاالت المرحلة األولى( .وقوع الحدث االستثنائي والمفاجئ)
ذكرنا سابقا أنه من املفروض أال تتدخل إرادة املدبر يف احلدث االستثنائي ،لكن الواقع العملي قد أبان يف
العديد من املرات أن املدبر يتعمد جتزيئ الصفقة العمومية العادية بتخصيصه لنوع من الطلبيات قصد متريرها عن طريق
سند الطلب ملا يتيحه من يسر وبعد عن خمتلف الرقابات املالية.
كما أنه من املفروض أن يعتمد يف العديد من الطلبيات على الصفقات العادية وخاصة األجهزة املكتبية
كالورق واألقالم ومداد اآلالت الطابعة.
باإلضافة إىل أن التوريدات بناء على سندات الطلب غالبا قبل متم السنة املالية ،وذلك الستهالك املال
املرصود للجماعة أو اإلدارة ،ووضع احلساب املايل يف حالة الصفر ،الشيء الذي يساءل عنصر االستعجال واألمهية
البالغة يف اعتماد سند الطلب.
إشكاالت المرحلة الثانية( :البيانات المختلفة لألثمنة)
مل ينص املشرع على طلب عروض وإمنا استشارة ثالثة موردين الشيء الذي يدفع املدبر إىل استشارة "
املقربني" أوال ،مث االنفتاح على احمليط احمللي فالوطين.
لكن الواقع أثبت أن موردا واحدا هو من حيضر باقي البيانات األخرى لألمثنة الشيء الذي يضرب مبدأ
املنافسة والشفافية يف الصميم.
إشكاالت المرحلة الثالثة (إنجاز سند الطلب)
اتضح بشكل جلي أن املورد هو من يقرتح على املدبر تسليمه طلبية معينة يف بعض األحيان وهو من ميلي
عليه تعيني خصائص الطلبية يف سند الطلب واليت يتوفر عليها مسبقا يف خمازنه ورمبا يكون له االحتكار فيها.
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إشكاالت المرحلة الرابعة (المراقبة)
أثبتت تقارير اجمللس األعلى يف الكثري من احلاالت أن عقود التوريد بناء على سندات الطلب ما هي إال جمرد
صفقات صورية ليس إال ،ووسيلة خادعة لتبذير املال العام .الشيء الذي يضع كل الرقابات املالية يف قفص االهتام مبا
فيها تقارير اجمللس األعلى اليت حترر لتضع يف الرفوف ويبقى شعار ربط املسؤولية باحملاسبة "موقوف التنفيذ" إىل حني.
إشكاالت المرحلة الخامسة( :األداء)
إن اعتماد أقل سعر يف بيان األمثنة أصبح متجاوزا ألنه يثري إشكاليتني هامتني:
األوىل :أنه يكون مدخال جلودة رديئة للتوريدات.
ثانيا :أيضا يكون مدخال كذلك لتبييض األموال املشبوهة بإقحام اإلدارة يف العملية إلضفاء املزيد من
املشروعية.
الفرع الثاني :موقف االجتهادات القضائية
وجب التذكري أوال حبجية سند الطلب فهو بالرغم من كونه عقد ضمين فإنه ال يرقى إىل درجة العقد يف
مفهومه العام ،لذا يظل جمرد وسيلة إثبات ،وهو ما خلص إليه القضاء االداري الذي أكد ما يلي:
"حيث أن الصفقات العمومية جيب أن تكون وفق الشكليات اليت يستوجبها القانون ،إما سند الطلب أو
عقد كتايب فكانت احملكمة على صواب عندما قضت برفض طلب أداء مقابل أشغال ،ال وجود ألية وثيقة تثبت
االتفاق على إجنازها "1قرار اجمللس األعلى عدد  60336بتاريخ  6773-66-67امللف اإلداري .71/7799
” إبرام الصفقات العمومية جيب أن يتم وفق شكل سند الطلب أو عقد مكتوب“ 2قرار حمكمة النقض عدد
 307بتاريخ  7001-08-78ملف عدد .6783/3/78
إن املشرع املغريب وعلى خالف نظريه املصري والفرنسي مل حيدد برغبته الذاتية توجيه هذا النوع من العقود إىل
جهة قضائية معينة ،و العلة يف ذلك أنه يف هذا اجملال أي اجملاالت اليت ال يتحدد فيها اإلختصاص النوعي بنص خاص
و صريح ،إما أن يندرج يف العمل القضائي املتعلق بضوابط اإلختصاصَ من قضاء أو تصريف النوازل ،3و إما أن يقوم
على أساس توجه عام يتوقع قيام منطق داخلي ثابت املعامل ينأى بنظام توزيع اإلختصاص على أن يكون سببا يف إبعاد
مرفق القضاء على املتقاضني ،فاخليار هنا يقضي حتما بلورة الوعي باملسافة بني تصورين بشأن حتديد اإلختصاص.

4

1قرار اجمللس األعلى عدد  60336بتاريخ  6773-66-67امللف اإلداري .71/7799
2قرار حمكمة النقض عدد  307بتاريخ  7001-08-78ملف عدد .6783/3/78
3 M .El Yaagoubi : les incertitudes du droit des marchés publics au
maroc,Remald,série thèmes actuels° 19/2000.P
 4اجلياليل أمزيد ،مباحث يف مستجدات القضاء اإلداري ،منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية و التنمية سلسلة مؤلفات و أعمال
مجاعية عدد ،7008 ،80ص.778-778
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وحسنا فعل املشرع عندما اعترب أن سند الطلب يف حالة النزاع هو سيد نفسه يف تقرير مصريه القضائي،
هكذا نستشف يف اختالف القرارات القضائية املغربية مبدأين أساسيني:
فكلما تعلق األمر بوجود هيبة السلطة العامة يف االتفاق فبديهي أن تكون الوجهة هي القضاء اإلداري .هذا
ما ذهبت إليه حمكمة النقض يف قرار ها 6/187املؤرخ يف  7068/09/03ملف إداري عدد .7067/6/3/319
"" لكن حيث إن األمر بالنازلة يتعلق بعقد توريد تتوفر فيه كل شروط ومقومات العقد اإلداري الثالث ،إذ
أن أحد طرفيه شخص معنوي عام ،وموضوعه يتعلق بتحقيق منفعة عامة ،ويتضمن شروط استثنائية يف العقد العادي،
وبذلك فهو عقد إداري ،يرجع االختصاص النوعي بشأن النزاع فيه إىل احملكمة اإلدارية طبقا للمادة  3من القانون رقم
 36.07احملدث مبوجبه حماكم إدارية""...1
لكن ويف املقابل وبعد التمعن يف قرار  113املؤرخ يف  6773/01/63ملف عدد  73/6/8/673جنده
يؤكد على ما يلي "" تظل مستثناة من ميدان تطبيق مرسوم  91-60-63املتعلق بالصفقات العمومية االتفاقات
والعقود املتعني على االدارات إبرامها وفقا لكيفيات وقواعد احلق العادي"
وكلما نزلت الدولة منزلة اخلواص يف معامالهتا التعاقدية كلما كان االختصاص للقضاء العادي ،فاملادة  8من
املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية تستثين أصال االتفاقات أو العقود املربمة وفقا ألشكال وحسب قواعد القانون
العادي من الصفقات العمومية ،وعلى هذا األساس ارتكز القاضي اإلداري يف القرار رقم  113ملف عدد
 73/6/8/673املؤرخ يف .6773-01-63
بل هناك اجتاه ثالث يعطي االختصاص يف سندات الطلب إىل القانون التجاري ،مبا أن املادة  8من القانون
احملدث للمحاكم التجارية  ، 53.95قد منح إمكانية التقاضي لدى احملكمة التجارية كلما تعلق االمر بالعقود
التجارية .ومبا أن عقد التوريد ميكن إدراجه يف دائرة العقود التجارية تظل إمكانية اللجوء إىل القضاء التجاري جد واردة
ونستحضر هنا قرار اجمللس األعلى سابقا حمكمة النقض حاليا رقم 73/313 :صدر بتاريخ موافق  6773/67/6يف
امللف عدد  " .3/73/890بالتايل ال ميكن القول بأن العقد املربم مع املستأنف عليه بصفته مقاوال يف البناء عقد
إداري ألنه إلنشاء العقد اإلداري ال بد أن يتضمن شروطا استثنائية غري مألوفة يف عقود اخلواص ،وأن يعرتف لإلدارة
بسلطات قوية ال يعرتف هبا يف القانون اخلاص ألحد املتعاقدين وهو الشيء الغري الثابت من وثائق امللف مما يتعني معه
رد دفع املستأنف لعدم ارتكازه على أساس.2
وحيث يتعني بالتايل تأييد احلكم االبتدائي فيما ذهب إليه من اختصاص احملكمة التجارية بالدار البيضاء
وإرجاع امللف إليها إلمتام اإلجراءات وحفظ البت يف الصائر".

1حمكمة النقض يف قرار ها 6/187املؤرخ يف  7068/09/03ملف إداري عدد .7067/6/3/319
2قرار اجمللس األعلى سابقا حمكمة النقض حاليا رقم 73/313 :صدر بتاريخ موافق  6773/67/6يف امللف عدد .3/73/890
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خالصة وتوصيات
إذا كانت القواعد الواردة يف الصفقات العمومية ختتلف عن تلك الواردة يف القانون اخلاص ألهنا تنظم
عالقات تتسم بانعدام تكافؤ األطراف املتعاقدة ،خدمة للصاحل العام.

1

إال أن واقع عقود التويد بناء على سندات الطلب يبقى إحدى أهم معوقات إقالع التنمية االقتصادية
واالجتماعية باملغرب ،حيث يالحظ أن جلوء اإلدارات إىل املنافسة يف إطار مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات
الطلب ال يتم دائما وفق الشروط والشكليات املطلوبة ،واليت من شأهنا أن تضمن لإلدارة إمكانية احلصول على اجلودة
وبالكلفة

املرجوة

املناسبة.

كما أن اإلدالء ببيانات أمثان مضادة يف إطار مسطرة سندات الطلب ال يعدو ،يف أغلب احلاالت ،أن يكون جمرد
إجراء شكلي ال يتحقق معه تكافؤ الفرص .
كما الحظ اجمللس األعلى للحسابات أيضا أن معظم املصاحل اآلمرة بالصرف ال تصدر سندات الطلب إال
ب عد إجناز اخلدمة موضوع الطلبية ،أو من أجل تسوية نفقة كان مبلغها األصلي يتجاوز احلد األقصى املسموح به قانونا،
الشيء الذي جيعل من الصفقات العمومية على خمتلف أشكاهلا حاجزا أمام تنزيل السياسات العامة على أرض الواقع
بل إهنا جتهض أثارها على الساكنة وخاصة القروية.
و مسامهة منا يف إغناء هذا النقاش نقرتح رزمة من التوصيات اليت نعتقد أهنا ال تتطلب إال إرادة سياسية
حقيقة:
 تطعيم مرسوم الصفقات العمومية اخلاصة بسندات الطلب مبقتضيات قانونية ضابطة ،فرغم أمهيته ال
حيظى إال باملادتني  61و 33فقط.
 تفعيل دور النيابة العامة يف تتبع تقارير جملس األعلى للحسابات.
 تفعيل دور املتفشيات الوزارية.
 إشراك جملس املنافسة واهليئة املركزية حملاربة الرشوة يف جلنة الطلبيات العمومية.
 التنصيص على االختصاص القضائي يف حالة النزاع مسبقا.
 إعادة النظر يف الرتسانة القانونية املؤطرة للصفقات العمومية و ذلك بإعادة النظر صراحة حول سقف
سندات الطلب على اعتبار أن مبلغ  700.000درهم ال ميكن اجلماعات الكبرية من حتقيق أهدافها
التنموية.

.Probléme actuel,cah,electr,Gaz,1996,P37 1 Richer laurent Le marché public,
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دور الموارد البشرية في تحسين التدبير الجهوي
كوثر أمرير ،دكتورة في القانون العام ،جامعة محمد الخامس بالرباط
ملخص
منح كل من دستور  7066ومن بعده القانون التنظيمي ،666.63للجهة مكانة متميزة وعمال على مدها
مبجموعة من الصالحيات التدبريية ذات الطابع اإلداري واملايل ،حىت تتمكن من القيام بوظيفتها التنموية يف أبعادها
املختلفة .غري أن حتقيق هذا اهلدف احملوري يتطلب التوفر على عنصر بشري مؤهل والذي يعترب احللقة األوىل إلقرار
جهوية متقدمة ناجحة .وإذا كان الواقع العملي قد أبرز لنا على مدى سنني وجود إشكاالت حقيقية على مستوى
تدبري املوارد البشرية احمللية ،فإنه جيب العمل على تداركها ومعاجلتها حىت ال تكون عائقا أمام التنمية املنشودة على
مستوى اجلهات.وبالتايل فقد ركزت املقالة على دور املوارد البشرية يف حتسني التدبري اجلهوي عرب تشخيص
االختالالت اليت تعاين منها وطرق جتاوزها.
الكلمات المفتاحيةاجلهة -املنتخب واملوظف اجلهوي -حكامة تدبري املوارد البشرية
Both the 2011 Constitution and the organizational law 111.14 give
region the entity a privileged position and provide it with a range of
managerial and financial powers, so that it can carry out its developmental
function in its various dimensions. However,achieving this central
objective requires the availability of a qualified human component,which
is the first cycle of successful advanced regional approval. While the
practical reality has shown us over the years that there are real problems at
the level of local human resources management, they must be addressed
in order not to be an obstacle to development at the local level.The article
therefore focused on the role of human resources in improving regional
management by diagnosing their imbalances and ways to overcome them.
Region-Elected and emloyee regional-Governance of Human Resources
Management
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 مقدمة :
إذا كان الكثريون يتطلعون إىل أن تكون املستجدات والتطورات اليت جرت بعد دستور  7066على مستوى إقرار
اجلهوية ،وما ترتب عنها من إصالحات .مبثابة تصحيح ملسارات التدبري العمومي الرتايب فإن هذا األمر له متطلباته
وشروطه 1،فال يكفي منح اجلهة اليات االستقالل اإلداري واملايل للقيام بأدوارها التنموية ،بل إن األمر يتوقف
وبشكل كبري على مستوى مواردها البشرية اليت تشكل أحد العناصر املهمة يف تدعيم استقاللية اجلهة عن املركز.
فبدون موارد بشرية مؤهلة ال ميكن احلديث عن ممارسة عملية لالستقالل اإلداري واملايل ،مما جيعل الالمركزية الرتابية
يف عمقها ،تقوم أساسا على حجم ونوعية مواردها البشرية ،فالقرارات اإلدارية واملالية حتتاج إىل من جيسدها على
أرض الواقع ،وهو األمر املوكل إىل املوظف واملنتخب اجلهوي على حد سواء .و الذي يفرتض فيه التمتع مبستوى
عايل من التكوين واخلربة ،وهو األمر الذي يتطلب وضع سياسات وبرامج تستهدف الرفع من قيمة املوارد البشرية
للجهة.
و يقصد بتدبري املوارد البشرية كل ما يتعلق بشؤون األفراد العاملني ،من حيث التعيني والتأهيل والتدريب وتطوير
الكفاءات وكذلك وصف أعماهلم ،كما تعرف بأهنا فن اجتذاب العاملني واختيارهم وتعيينهم وتنمية قدراهتم وتطوير
مهاراهتم ،وهتيئة الظروف التنظيمية املالئمة من حيث الكم والكيف الستخراج أفضل ما لديهم من طاقات
وتشجيعهم على بدل أكرب قدر ممكن من اجلهد والعطاء.2
فاملوارد البشرية تعترب عناصر اسرتاتيجية يف عمل اهليئات احمللية ،سواء تعلق األمر باجملالس اجلهوية أو اإلقليمية أو
اجلماعية ،باعتبارها ركائز تقوم عليها الالمركزية الرتابية ،فبواسطة هذه الوسائل يتم تفعيل وجتسيد الصالحيات املنوطة
هبذه الوحدات الرتابية.3
انطالقا مما سبق نتسائل عن كيف يمكن تأهيل الموارد البشرية للجهة حتى تتمكن من لعب دور محوري في
عملية التنمية؟
وملعاجلة هذه اإلشكالية نقرتح التقسيم التايل :
املطلب األول  :اكراهات تأهيل املوارد البشرية اجلهوية
الفقرة األوىل  :تأثري مستوى املنتخبني على التدبري اجلهوي
الفقرة الثانية  :تأثري مستوى املوظفني على التدبري اجلهوي
املطلب الثاين  :ضرورة اعتماد حكامة تدبري املوارد البشرية
 1عماد أبركان  :حكامة املدن باملغرب بني إشكالية النخب السياسية ورهانات التنمية الرتايب.جملة مسالك العدد  33/39سنة 7068
ص688
 2النمر ،سعود حممد وآخرون  :اإلدارة العامة األسس والوظائف ،الرياض مطابع الفرزدق ، 1994 ،ص74
 3عليه بلفقيه :مبدأ املوازنة يف املغرب دراسة حتليلية الليات توزيع املوارد مابني اجلهات ما بعد سنة  7066حبث لنيل شهادة املاسرت جامعة
حممد اخلامس الرباط  7063-7069ص 83
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

306

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

الفقرة األوىل  :اعتماد نظام جيد للتكوين
الفقرة الثانية  :اعتماد نظام فعال للتدبري التوقعي والتقييم
المطلب األول  :اكراهات تأهيل الموارد البشرية الجهوية
يشكل تأهيل املوارد البشرية اجلهوية أحد التحديات الكربى اليت جيب على اإلدارة اجلهوية العمل على حتقيقها،
على املدى القريب سواء بالنسبة للمنتخب اجلهوي أو املوظف اجلهوي على حد سواء .وذلك نظرا للنتائج اليت مت
حتقيقها على املستوى امليداين يف ظل اجملالس اجلهوية السابقة ،واليت طبعها غياب هيكلة إدارية منظمة ومعززة
بالكفاءات النوعية ،اليت من املفرتض أن تعمل على وضع االسرتاتيجيات التنموية وتطبقها بالشكل املالئم
حلاجيات وإمكانيات اجلهة.
الفقرة األولى  :تأثير مستوى المنتخبين على التدبير الجهوي
تتطلب التنمية اجلهوية إىل جانب املوارد املالية ،التوفر على عنصر بشري فعال ،مبعىن قدرة املنتخبني اجلهويني
على تدبري الشؤون الرتابية بكل كفاءة وحنكة .فكلما كان املنتخب ذا كفاءة مهنية ومعرفية إال واتسع هامش
االستقاللية املالية والعكس صحيح . 1وقد أثبت واقع املمارسة ضعف التأطري السياسي وحمدودية التكوين العلمي
واملعريف للمنتخبني اجلهويني ،وسيطرة عقلية اإلقليم على العمل اجلهوي الشيء الذي أثر على األداء العام للجهة
وجعل نتائج املمارسة اجلهوية حمدودة ،يف غياب اإلملام واملعرفة ببعض اجملاالت األساسية واحليوية كمجال التعمري
وإعداد الرتاب والفالحة والتنمية القروية والتدبري املايل واحملاسيب.

2

وينتج عن سوء هذا التأطري العلمي واملعريف والسياسي والتنموي هلؤالء املنتخبني اجلهويني ،نوع من الرجعية
التنموية على مستوى التسيري اجلهوي ،وهذا األمر يؤول بطبيعة احلال إىل ضعف احلس اجلهوي الذي نلمسه من
خالل الالمباالة جتاه الشؤون اجلهوية ،مما يوفر فرصة ساحنة وسهلة ملمثل السلطة املركزية ليحل حمله ويوجه عمل
اجملالس اجلهوية حسب رغبته ،مما يساهم يف تقليص حدود سلطة املنتخب املخولة له مبوجب القانون .خاصة على
مستوى القرارات ذات الطابع اإلداري واملايل ،مما يتناىف ومسألة االستقاللية اليت تقوم عليها الالمركزية كأحد
ركائزها األساسية.

3

حيث أن املنتخب اجلهوي ونظرا لضعف تكوينه املعريف ،قد يقوده إىل اختاذ قرارات ال تكون يف مصلحة اجلهة
والساكنة احمللية ،سواء من الناحية املالية أو اإلدراية .وهو ما يؤدي إىل سوء يف التدبري وإهدار للموارد وتدخل أكرب
للسلطة املركزية.
1

يوسف الربيه :استقاللية القرار املايل للجماعات الرتابية دراسة حتليلية .حبث لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام ،جامعة حممد اخلامس،

كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ،أكدال ،السنة اجلامعية  ، 2013 - 2014الصفحة47

 2حجيبة زيتوين :اجلهة و اإلصالح اجلهوي باملغرب" ،السلسلة املغربية لبحوث اإلدارة و االقتصاد و املال ،عدد  ، 3طوب بريس ،الرباط،
الطبعة األوىل ، 2011الصفحة19
 3عليه بلفقيه :مبدأ املوازنة يف املغرب دراسة حتليلية آلليات توزيع املوارد مابني اجلهات مابعد سنة. 7066مرجع سابق ص80
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واجلدول التايل يوضح وبامللموس ضعف عدد الندوات واملؤمترات اليت يكون اهلدف منها تكوين املنتخبني
اجلهويني خالل الفرتة مابني 7063و ،7068وهي الفرتة اليت يفرتض أن تعرف تطور على مستوى تكوين
املنتخبني اجلهويني نظرا لكون املرحلة هي مرحلة تنزيل اجلهوية.
مبيان: 5تطور مستوى تكوين المنتخبين الجهويين

املصدر  :وزارة الداخلية
لذلك يعترب تكوين املنتخبني اجلهويني أحد العناصر احلامسة لنجاح التجربة اجلهوية ببالدنا ،فاملنتخب اجلهوي
هو األداة اليت من خالهلا تتم بلورة وتفعيل خمتلف القرارات التنموية على مستوى اجلهة ،وهو ما يستوجب توفره
على حد معني من التكوين والذي تتالئم مع حجم الوظائف املوكلة إىل اجلهة.
الفقرة الثانية  :تأثير مستوى الموظفين على التدبير الجهوي
ال يقل تكوين املوظفني أمهية عن تأهيل املنتخبني ،1على اعتبار أن هناك عالقة تكاملية بينهما واليت تتجلى يف
بناء أسس إدارة مجاعية يف مستوى الرهانات التنموية الالمركزية.
ويف سياق التطور الذي عرفته الالمركزية ،سيعرف تكوين املوظفني اهتماما متزايدا حيث يشكل أحد املواضيع
الرئيسية لتوصيات املناظرات الوطنية للجماعات احمللية.
وميثل املوظف اجلهوي إحدى الدعامات الرئيسية للنهوض بالشأن اإلداري ،لذا يعترب

1منية بنلمليح :تأهيل املوارد البشرية باجلماعات الرتابية خطوة حنو اإلصالح االداري الشامل .جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية
عدد7063/77ص 683
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تكوين املوظفني إحدى األولويات اإلسرتاتيجية .وذلك للتجاوب مع الوظائف االقتصادية للجماعات الرتابية
وخاصة اجلهة ،حيث تعترب اجملال األنسب واألفضل للنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
للجهة.1
كما أن عملية التأهيل تعاين من عدة إكراهات ،فبالرغم من أن التشريع املغريب يتضمن جمموعة من النصوص
القانونية والتنظيمية اليت تعاجل خمتلف جوانب احلياة اإلدارية للموظف اجلماعي ،واعتبارا للمكانة اليت حيتلها
التكوين يف املسار الوظيفي ،إال أن اهلياكل واملؤسسات املكلفة بتكوين موظفي اجلماعات الرتابية ،تعرف بعض
النواقص الناجتة عن تعددها وضعف التنسيق فيما بينها.2
كما أن اإلطار القانوين الذي ينظم عمل مستخدمي اجلماعات الرتابية ،هو أبعد ما يكون عن االنسجام
والتوحيد باإلضافة إىل حمدودية نظام التوظيف.
فرغم التطور احلاصل يف عدد املوظفني ،إال أن ما يالحظ هو عدم التوازن يف توزيعهم ما بني اجلماعات الرتابية
عموما واجلهات باخلصوص .ويرجع سبب هذا التوزيع غري املتكافئ للموظفني إىل حتكم جمموعة من العوامل
،تتحدد يف مركزية األنشطة االقتصادية واالجتماعية ومعظم البنيات التحتية ،وافتقار املناطق احمليطة لبسط
التجهيزات.

3

و باستنطاق األرقام املتعلقة بتوزيع املوظفني فهي تتوزع بشكل متفاوت بني خمتلف جهات اململكة اإلثين عشر ،حيث
يتمركز حوايل ثلث 8/6املوظفني على مستوى جهيت الرباط سال القنيطرة و الدار البيضاء سطات ويبني اجلدول أسفله
هذا االختالل يف توزيع أعداد املوظفني بني خمتلف اجلهات على الشكل التايل :

4

جدول: 6توزيع الموظفين على مستوى الجهات
الجهات

األعداد

النسبة المؤية

جهة الرباط-سال-القنيطرة

607398

70.39%

جهة الدار البيضاء-سطات

37676

68.89%

جهة فاس-مكناس

13688

67.61%

جهة مراكش -اسفي

83370

66.09%

جهة طنجة-تطوان-احلسيمة

31989

3.31%

 1علي أجمد :املوارد املالية والبشرية ،مقومات أساسية الالمركزية اجلهوية ووسيلة لتطويرها .اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،عدد ،74
 ،2007ص125
 2حممد باهي :تدبري املوارد البشرية باإلدارة العمومية مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء الطبعة األوىل .7007ص18

 3حليمة اهلادف :التدبري العمومي احمللي و إشكالية التحديث ,أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة حممد اخلامس ،أكدال-
الرباط ،السنة اجلامعية  ، 2011 / 2012الصفحة213
 4تقرير حول املوارد البشرية بالوظيفة العمومية ،وزارة الوظيفة العمومية و حتديث اإلدارة ،دجنرب ، 7061ص 21
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جهة سوس-ماسة

37968

%3.07

جهة بين مالل-خنيفرة

89881

9.09%

جهة الشرق

88733

1.36%

جهة درعة-تافياللت

71083

3.78%

جهة العيون-الساقية احلمراء

66888

7.68%

جهة كلميم-وارد نون

3037

6.88%

جهة الداخلة-واد الذهب

8877

0.18%

المصدر :وزارة الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة
ويستنتج من هذا اجلدول أن هناك ثالث مستويات متباينة لتوزيع أعداد املوظفني اجلهويني ،مما يفسر سوء
العملية التوزيعية للموارد البشرية احمللية على خمتلف اجلهات اإلثين عشر.1
املستوى األول والذي يتضمن أربع جهات وهي جهات الرباط -سال -القنيطرة وجهة الدارالبيضاء -سطات
وجهة فاس -مكناس وجهة مراكش -اسفي ،حيث تستحوذ هذه اجلهات األربع على أكثر من  87%من جمموع
املوظفني العاملني على مستوى اجلهات االثين عشر.يف حني تأيت جهة كل من طنجة-تطوان-احلسيمة وجهة
سوس-ماسة وجهة بين مالل -خنيفرة وجهة الشرق وجهة درعة-تافياللت ،يف املستوى الثاين بنسبة ما
يقارب.88%
بينما تضم اجملموعة الثالثة جهات درعة -تافياللت ،العيون -الساقية احلمراء ،كلميم -واد نون ،و الداخلة-
واد الذهب ،اليت تقل نسب املوظفني العاملني بكل منها عن  5 %وتضم هذه اجلهات أقل من  9 %من جمموع
املوظفني ،كنسب جد ضئيلة مقارنة مع باقي اجملموعات السابقة.
باإلضافة إىل الضعف النوعي للموظفني اجلهويني ،حيث رصدت جمموعة من التقارير واألحباث املتعلقة بتدبري
املوارد البشرية احمللية عن جمموعة من االختالالت اليت تعرفها اإلدارة اجلهوية ،من ذلك مثال عدم إخراج القانون
األساسي ملوظفي اجلماعات الرتابية الشيء الذي ساهم يف تدهور الوضعية املادية واإلجتماعية هلذه الفئة من
املوظفني.2
وإذا كان املشرع من خالل املقتضيات التنظيمية للجهة قد عمل على تنظيم الوضعية اإلدارية والوظيفية للبعض
منهم ،خاصة بالنسبة إىل املدير العام للمصاحل ،ومدير شؤون الرئاسة واجمللس ورؤساء األقسام واملكلفون مبهام
 1نفس املرجع السابق ،ص22
2فدوى واحلاج :الفاعلون يف تدبري مالية اجلماعات الرتابية باملغرب ،حبث لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام و العلوم السياسية،جامعة
حممد اخلامس ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية  ،أكدال/الرباط ،السنة اجلامعية  ، 2013 - 2014ص 18
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ومدير وكالة تنفيذ املشاريع ،فإن الوضعية اإلدارية ملا تبقى من العاملني باجلهة كاألعوان واملستخدمني ،مازالت
تفتقد إىل نظام قانوين للوظيفة العمومية اجلهوية ،يكون مبثابة اإلطار املرجعي لتنظيم حقوق وواجبات هذه الفئة
من املوظفني اليت تشكل أغلب العاملني باجلهات مقابل نقص األطر العليا.

1

المطلب الثاني  :اعتماد حكامة تدبير الموارد البشرية
إن بلورة املمارسة احمللية واجلهوية خصوصا ،يبقى رهينا بوضع منط جديد لتدبري املوارد البشرية جيعل من
احلكامة أساسا هلا ،سواء عرب اعتماد مقاربة جديدة لتكوين املنتخبني واليت تكون مبنية على تنمية قدراهتم
التدبريية ومهاراهتم الفنية ،وذلك حىت يتمكنوا من أداء املهام املوكولة إليهم ،والقيام بوظائفهم كمملثني للمواطنني
من جهة وكفاعلني مسؤولني عن التنمية من جهة أخرى.2
أو عرب ضرورة تبين اسرتاتيجية هتدف للتحفيز املادي واملعنوي للموظفني  ،حيث يعترب احلافز املادي الذي
يشمل األجور واملكافآت عامال مهما لنهوض املوظف مبهامه على أكمل وجه .أما احلافز املعنوي فيهدف إىل
إعطاء املوظف هامش من احلرية ليثبت ذاته وحيقق طموحاته.
الفقرة األولى  :اعتماد نظام جيد للتكوين
يعد التكوين اإلدراي من ضمن العناصر األساسية لتدبري املوارد البشرية ،وحلقة رئيسية لتحقيق اسرتاتيجية
التنمية اإلدارية والنهوض بالعنصر البشري على مستوى اإلدارة اجلهوية ،وجعله يستجيب لكل التحوالت
االقتصادية واالجتماعية اليت يعرفها احمليط احمللي،ومن املؤكد أن العنصر البشري هو احملرك األساسي لكل تغيري،
هلذا فإن أي عملية اإلصالح اإلداري ترتبط وترتكز على تأهيل الفرد والرفع من كفاءته املهنية وتكوينه على
التقنيات احلديثة بالشكل الذي خيوله كي يقوم مبهامه على أحسن وجه يف فرتة زمنية قياسية.
إن عملية تطوير اإلدارة اجلماعية وتنمية قدرات العاملني هبا ،أمر تقتضيه ظروف التنمية الشاملة للجماعات عن
طريق هنج سياسة تتسم باالسرتاتيجية يف التكوين 3.وذلك بتحويل هذا األخري من تكوين من أجل االستهالك إىل
تكوين من أجل االستثمار ،أي جعل التكوين ينسجم مع املعطيات احلالية واملستقبلية للجهات .كما يتوجب
إحداث مركزين للتكوين أحدمها خيصص للتكوين اإلداري والثاين للتكوين التقين على صعيد كل جهة من اجلهات
اإلثين عشر باململكة وتعميمه بالنسبة لباقي اجلماعات الرتابية 4.لذلك جيب التعجيل بالعمل على وضع برامج

 1فدوى واحلاج :مرجع سابق  ،ص90
 2علي أجمد :املوارد املالية والبشرية :مقومات أساسية لالمركزية اجلهوي ووسيلة لتطويرها ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،عدد،74
 ،2007ص12،
 3جواد اخلرازي :اجلماعات الرتابية وإشكالية تأهيل املوارد البشريةwww.alkanounia.com
 4منية بنلمليح  :تأهيل املوارد البشرية باجلماعات الرتابية خطوة حنو اإلصالح االداري الشامل.جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية
عدد 7063/77ص 687
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للتكوين ،حيث ميكن أن تستفيد اجلهات من املعاهد واملراكز املتخصصة يف التكوين والتأهيل ،املتاحة على
الصعيد الوطين كاملدرسة الوطنية لإلدارة .1
وذلك من أجل التنويع يف تطوير وجتويد عمل إدارة اجملالس اجلهوية من خالل تطوير الكفاءات اإلدارية اجلهوية
وحتديث طرائق تدبريها اإلداري واملايل واحملاسبايت.
باإلضافة إىل مراعاة املعطيات اجلهوية مبختلف مكوناهتا يف مجيع برامج تكوين املوظفني اجلماعيني ،وربط
التكوين العام بتكوين ميداين داخل مرافق اجلماعات احمللية،وإشراك األطر املتخصصة والكفاءات اليت تتوفر عليها
اجلماعات يف تأطري مدارس التكوين وذلك ،من أجل ضمان تكوين عملي يستوحي مواده ومنهجيته من التجارب
املعاشة يف اجلماعات .وأيضا إحداث ختصصات يف ميدان تسيري وتدبري اجلماعات احمللية يف اجلامعات واملدرسة
الوطنية لإلدارة العمومية واملعاهد العليا.2
ومن أجل زيادة الرغبة لدى املوظفني يف التكوين ،ال بد من ربطه بالتحفيز خاصة املادي حبيث جيب أن يرتبط
التكوين بالرتقية .وأن ال يقتصر التكوين فقط على اجلوانب "اجلوهرية" لعمل وختصص املوظفني بل جيب أن يشمل
كذلك تقنيات التواصل مع اجلمهور،ومتكينهم من اليات صياغة االسرتاتيجيات التنموية ملواكبة احلاجيات
املستجدة واملستقبلية للمواطنني ،واملسامهة الفعلية يف إعداد التصورات التنموية الطموحة على املدى البعيد .خاصة
أن التدبري اجلهوي خصوصا واحمللي عموما ،أصبح يتطلب متلك تقنيات واليات يف التدبري ،تتجاوز ما كان معموال
به يف إطار التجارب السابقة وذلك من قبيل التدبري االسرتاتيجي واملقاواليت ،وكلها أمور حتتاج إىل تكوين متجدد
يستجيب حلجم الوظائف اليت أصبحت موكلة للجهة.
كما حتتاج إىل تكوينات كثيفة وعلى مدار السنة وطنيا وجهويا ،تتناول خمتلف أوجه التدبري االداري واملايل سواء
بالنسبة للموظفني أو املنتخبني ،حىت يتمكنوا من مواكبة املستجدات القانونية والتنظيمية اليت أصبحت تؤطر عمل
اجلهة.
ويف املقابل ينبغي أن تعمل األحزاب السياسية ،جبهد أكرب لتطوير وتأهيل املستوى املعريف والعملي ملنتسبيها
املدبرين لشؤون اجلهات ،بالشكل الذي جيعل املنتخبني أكثر قابلية للتعامل مع متطلبات التنمية وأساليب التدبري
احلديثة وتقنيات التواصل مبا يواكب حاجيات وانتظارات املواطنني .وتبقى مسامهة األحزاب إىل اآلن حمدودة
للغاية ،يف تأطري و تأهيل املنتخبني التابعني هلم وهو دور ينبغي أن يكون أكثر بروزا لكون تكوين وتأهيل النخب

 1يف هذا اإلطار جند جملس جهة الرباط سال القنيطرة قام بالتوقيع على اتفاقيتني تتعلقان بالتكوين املستمر بني جملس اجلهة واملدرسة
الوطنية العليا لإلدارة
 2حممد باهي :تدبري املوارد البشرية باإلدارات العمومية ،الطبعة األوىل  7007ص671-678
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احمللية هو يف الواقع شأن عام ال يهم الدولة أو اجلماعات الرتابية فقط ،حيث ميكن للمسامهة اإلجيابية لألحزاب
أن تشكل إضافة نوعية يف هذا الشأن.

1

الفقرة الثانية  :اعتماد نظام فعال للتدبير التوقعي والتقييم
يقصد بالتدبري التوقعي للموارد البشرية ،ذلك املسلسل الذي ميكن أي تنظيم من احلصول يف الوقت احملدد،
على أفراد ذوي قدرات و حمفزات كافية.2فهو مقاربة لتدبري األفراد داخل كل منظمة خاصة أو عمومية ،تفرضها
ضرورة متكني كل موظف أو عون من حتسني وضعيته وأدائه وحتسني بنية الوظيفة العمومية احمللية ،حسب
ختصصاهتا واألهداف اإلدارية والتنموية للجهات وباقي اجلماعات الرتابية.3
وحيدد التدبري التوقعي للموارد البشرية جمموعة من الوسائل واملناهج الدائمة ،اليت تكشف التطورات أو التغريات
املتوقعة واليت ميكن أن تؤثر على مجيع أو جزء من األعداد الفعلية للعاملني ،وبصفة عامة على حاجيات املنظمة
اليت تتعلق بأربعة ميادين ،اإلدارة و التسيري و التدبري و اإلنعاش.4
باإلضافة إىل اعتماد نظام فعال للتقييم ،والذي يعترب مهما كونه يؤدي إىل احلكم على دقة السياسات والربامج
املعتمدة من طرف اإلدارة .سواء تعلق األمر بسياسات االختيار والتعيني أو سياسات التدريب وتطوير املوارد
البشرية.
كما ميكن أن تستخدم العملية إذا ما أجادت اإلدارة يف اجنازها ،كوسيلة جلذب املوظفني اجلدد ،وقد تعكس
عملية التقومي الصورة القانونية واالجتماعية واألخالقية للجهاز اإلداري ومستوى العاملني أنفسهم ،وتعترب عملية
التقييم وسيلة يتعرف من خالهلا العامل على نقاط القوة والضعف يف أدائه.5
وهناك عدد من اخلصائص ينبغي توفرها لقياس أداء العاملني ومثال ذلك :
أن يكون التقومي دوريا ومستمرا ومتواصال ،وتتم املقارنة بني نتائجه السابقة واحلالية وتوضع نتائجه بني يديالعاملني وتتاح هلم فرصة النقاش مع رؤسائهم .وإذا كان تقييم األداء احلايل باإلدارات العمومية واجلماعية يقتصر
فقط على حتديد املوظفني املستحقني للمكافآت والرتقيات والعالوات الدورية ،فإن أمهيته وأهدافه أكرب من ذلك،
أي أنه يكتسي أمهية اسرتاتيجية على صعيد املنظمات.
 1تدبري وتنمية الكفاءات البشرية رافعة أساس لنجاح اجلهوية املتقدمة ،تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،7068 ،ص98
 2السعدية حساك  :تدبري املوارد البشرية و دوره يف التنمية منوذج اإلدارة املغربية  .حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام
 ،جامعة حممد اخلامس  ،كلية العلوم القانونية و االجتماعية  ،أكدال  /الرباط  ،املوسم اجلامعي  ، 2007 - 2008الصفحة96
 3حممد لوكو  :إشكالية التحيز باإلدارة اجلماعية ،حبث لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام  ،جامعة عبد املالك السعدي  ،كلية العلوم
القانونية و االقتصادية و االجتماعية  ،طنجة  ،السنة اجلامعية  ، 2011 - 2012الصفحة131 .
4
Ahmed RAHMANI : « la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans la
– fonction publique : démarche et mise en œuvre » , REMALD , Numéro 6 , janvier
mars 1994, pages 74-75.
 5منية بنلمليح :تأهيل املوارد البشرية باجلماعات الرتابية خطوة حنو اإلصالح االداري الشامل.مرجع سابق ص630
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هلذا فتقييم األداء اإلداري جيب أن يتعدى مفهومه الضيق املعمول به على مستوى اإلدارات العمومية
واجلماعية ،ليمتد إىل جماالت وظيفية أخرى واليت ميكن أن يسهم يف تطويرها وحسن أدائها ،ومن هذه اجملاالت ما
يلي:
اختبار مدى جناح عملية سياسات االختيار والتعيني ،من خالل تقييم أداء املوظفنياجلدد والوقوف على كمية ونوعية إنتاجهم وأدائهم ،ومعرفة التقديرات اليت حصلوا عليها من خالل تقومي األداء.1
تقوية اهتمام الرؤساء باملرؤوسني ،فحني يطالب الرؤساء بتقومي مرؤوسيهم تقوميا شامال ودوريا فإهنم سيجدونأنفسهم حباجة ماسة إىل زيادة معلوماهتم عنهم وتقوية عالقاهتم هبم ،حىت ال خيطئوا بتقوميهم ويعرضوا أنفسهم
النتقادات زمالئهم ،وبالتايل يشعرون باحلرج ورمبا بتأنيب الضمري ملا أحدثه خطؤهم من أضرار.
حتديد احتياجات املوظفني من التدريب ومن مث قياس فاعلية الربامج التدريبية.تقرير نوع احلوافز اليت تقدم للموظفني ومعرفة مستحقيها ،فاملوظف اجليد حيتاج دوما إىل اهتمام ورعاية اإلدارةلتحفزه على االستمرار واملضاعفة من جهده وعطائه .واملوظف الضعيف هو أيضا حيتاج إىل تشجيع اإلدارة
لتجاوز ضعفه ورفع مستواه .ولكن األسلوب املتبع مع املوظف األول ال ينبغي استخدامه مع املوظف الثاين ،فقد
حيفز اجملدون برتقيتهم أو مبنحهم مكافأة مادية وتقدمي شهادة شكر هلم .بينما حيفز املقصرون من خالل تدريبهم
وحتسني ظروف عملهم أو إشعارهم برغبة اإلدارة يف تطويرهم لذاهتم قصد اللحاق بزمالئهم ،وإال فإن احلوافز
السلبية ميكن أن تكون هي السبيل األفضل.2
غري أن الواقع العملي للممارسة يبني أن عملية التقييم السابق ذكرها ،تتعرض للمحسوبية والزبونية وجمموعة من
املظاهر السلبية ،اليت تفرغ عملية التقييم من اهلدف الرئيسي هلا.لذلك جيب على الرؤساء أن يتحملوا مسؤلياهتم
ويتمسكوا باملوضوعية ،يف التقومي وعدم االحنياز ويتجنبو األهواء والنزاعات ويتعاملوا مع املرؤوسني بكل جترد
ومصداقية.
 خاتمة
إن املوارد البشرية املؤهلة تعد عنصرا أساسيا لدعم استقاللية اجلهة ،سواء الشق املتعلق باملنتخبني الذين تفرتض
فيهم الكفاءة واخلربة أو املوظفني اجلهويني.وذلك عرب تزويد املصاحل اجلبائية اجلهوية باألطر الكفأة وبالتجهيزات
الضرورية .فضعف هيكلة وبناء إدارة اجلهات ال ميكنها من القيام باألدوار املنوطة هبا دون حتفيزات ،ودون توفرها
على أطر من نوعية خاصة سيما يف املدن الكربى ،واجلهات اليت تواجه تدبري مرافق معقدة مثل مرفق النقل
واخنفاض يف املؤهالت الكمية والنوعية للموارد البشرية ،خصوصا يف ظل غياب سياسة واضحة جلذب املزيد من

1السعدية حساك :تدبري املوارد البشرية ودوره يف التنمية.مرجع سابق.ص 600
 2خالد عبد الرحيم مطر اهلييت ،إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي ،الطبعة األوىل  ، 1999 - 2000 ،ص 177
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الكفاءات.وهو األمر الذي يتطلب الرتكيز على الرفع من القدرات املعرفية والعلمية للمنتخبني ،وتدعيم اجلهات
بأطر وموارد بشرية ذات اختصاصات متنوعة.
 الئحة المراجع
 الكتب
خالد عبد الرحيم مطر اهلييت ،إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي ،الطبعة األوىل 1999 - 2000 ،حجيبة زيتوين :اجلهة و اإلصالح اجلهوي باملغرب" ،السلسلة املغربية لبحوث اإلدارة و االقتصاد و املال ،عدد ، 3طوب بريس ،الرباط ،الطبعة األوىل 2011
حممد باهي :تدبري املوارد البشرية باإلدارة العمومية مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء الطبعة األوىل 7007 البحوث الجامعية
يوسف الربيه :استقاللية القرار املايل للجماعات الرتابية دراسة حتليلية .حبث لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام،جامعة حممد اخلامس ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ،أكدال ،السنة اجلامعية 2013 - 2014
47
عليه بلفقيه :مبدأ املوازنة يف املغرب دراسة حتليلية آلليات توزيع املوارد مابني اجلهات ما بعد سنة 7066حبث لنيلشهادة املاسرت جامعة حممد اخلامس الرباط 7063-7069
فدوى واحلاج :الفاعلون يف تدبري مالية اجلماعات الرتابية باملغرب ،حبث لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام و العلومالسياسية،جامعة حممد اخلامس ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية  ،أكدال/الرباط ،السنة اجلامعية
2013 - 2014
السعدية حساك  :تدبري املوارد البشرية و دوره يف التنمية منوذج اإلدارة املغربية  .حبث لنيل دبلوم الدراسات العليااملعمقة يف القانون العام  ،جامعة حممد اخلامس  ،كلية العلوم القانونية و االجتماعية  ،أكدال  /الرباط  ،املوسم
اجلامعي 2007 - 2008
حممد لوكو  :إشكالية التحيز باإلدارة اجلماعية ،حبث لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام  ،جامعة عبد املالكالسعدي  ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية  ،طنجة  ،السنة اجلامعية2011 - 2012
 المقاالت العلمية
منية بنلمليح :تأهيل املوارد البشرية باجلماعات الرتابية خطوة حنو اإلصالح االداري الشامل .جملة املنارة للدراساتالقانونية واإلدارية عدد7063/77
علي أجمد :املوارد املالية والبشرية ،مقومات أساسية الالمركزية اجلهوية ووسيلة لتطويرها .اجمللة املغربية لإلدارة احملليةوالتنمية ،عدد 2007،74
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

315

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

 التقارير
تدبري وتنمية الكفاءات البشرية رافعة أساس لنجاح اجلهوية املتقدمة ،تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،7068
 المواقع االلكترونية
جواد اخلرازي :اجلماعات الرتابية وإشكالية تأهيل املوارد البشريةwww.alkanounia.com Ahmed RAHMANI : « la gestion prévisionnelle des ressources humainesdans la fonction publique : démarche et mise en œuvre » , REMALD ,
Numéro 6 , janvier – mars 1994

إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

316

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

الديمقراطية وحقوق اإلنسان (دراسة حالة األردن)
)Democracy and Human Rights (Jordan as a Case Study
عريب هاني محمد المومني
Oribe Hani Mohammad Al-Momani
طالبة دكتوراة علوم سياسية -الجامعة األردنية -كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني للدراسات الدولية
الملخص
تعترب الدميقراطية وحقوق اإلنسان من أهم القضايا حالياه ،مما دفع العديد من املؤسسات لالهتمام هبا ووضع املؤشرات
لتصنيف أنظمة الدول وتقدمي التوصيات بشأهنا.فتهدف هذه الدراسة إىل حتديد طبيعة النظامفي األردن من جوانب
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وذلك من خالل توضيح املقصود بالدميقراطية ومرتكزاهتا ،وبيان ماهية حقوق اإلنسان.ومث
قراءة بعض املؤشرات العاملية واحمللية يف هذين اجملالني.
ويف سبيل الوصول إىل أهداف واقعية مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إىل التأكيد على العالقة
الوثيقة بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان،وتراجع الدميقراطية وتدين احرتام حقوق اإلنسان يف األردن ،على عكس الواقع
صنّفت األردن دولة ذات
النظري الذي يتميز باحرتام هذه اجلوانب .فهناكبعض االنتهاكات حلقوق اإلنسان ،ومؤخراه ُ

نظام سلطوي استناداه ملؤشر الدميقراطية.

الكلمات المفتاحية:الدميقراطية ،حقوق اإلنسان ،احلريات.
Abstract
Democracy and human rights are considered as one of the most important
aspects nowadays. This prompted many institutions to focus on such
'aspects and to develop robust indicators aiming to classify countries
systemsand recommend appropriate measures to enhance such indicators.
This study aims to determine the nature of the system in Jordan from the
realistic aspects of democracy and human rights by clarifying the concept
of democracy and its main pillars. We then investigate and illustrate the
human rights system. Furthermore, we discuss some global and local
indicators recognized in such regard.
In order to reach realistic objectives of the study, we rely on the
descriptive-analytical approach. The study emphasizes on the close link
between democracy and human rights. As initial results, we found that
there is a declining tendency in democracy and human rights in Jordan’s
practices, in contrast to the theoretical reality which is characterized by
respect for these aspects. Indeed, there are some violations of human
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rights and recently Jordan was classified as an authoritarian country based
on the democracy index.
Key words:Democracy, Human Rights, Liberties.
مقدمة:
أصبحت قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان من أهم القضايا على املستوى الدويل واحمللي ،والقت اهتماماه كبرياه من قبل
الدارسني .وقد حصلت العديد من التطورات وأُدخلت العديد من األفكار اجلديدة إىل أبنية هذه املفاهيم ،فأضحت
الدميقراطية ليست تعبرياه عن شكل نظام احلكم فقط وإمنا ثقافة عامة ومنهج حياة حتتوي على مبادئ حمددة وتقوم على
جمموعة من املرتكزات.
كما أن االهتمام حبقوق اإلنسان زاد كثرياه منذ هناية احلربني العامليتني األوىل والثانية نتيجة لويالت احلروب واآلثار
املدمرة اليت تسببتا هبا ،مما دعا اجملتمع الدويل إىل عقد العديد من االتفاقيات الدولية اليت تكفل احلد األدىن من احلقوق
الواجب توافرها لإلنسان.
ونتيجة هلذا االهتمام املتزايد فقد قامت العديد من املنظمات واملؤسسات الدولية بدراسة واقع الدميقراطية وحقوق
اإلنسان يف الدول وتقدميقراءة يف هذا الواقع ،وعقد مقارنة فيما بينهم وتقدمي توصيات واقرتاحات لتحسني أوضاع هذه
الدول .هتدف هذه الدراسة إىل دراسة الواقع احلايل للدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن ،وذلك من خالل التأصيل
النظري لكالاملفهومني وتوضيح طبيعة العالقة فيما بينهمومن مث عرض أهم املؤشرات والتقارير يف هذا اجملال ،وذلك من
خالل ثالثة مطالب :يبحث األول يف مفهوم الدميقراطية وأهم مرتكزاهتا ،ويتناول الثاين ماهية حقوق اإلنسان وأبرز
جماالهتا ،ويقدم الثالث قراءة يف واقع الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن.
إشكالية الدراسة :يرى البعض أن األردن ذو نظام دميقراطي بينما يرى آخرون أن النظام يف األردن تسلطي أو
استبدادي وهناك جمموعة تعتقد أن النظام يف األردن هجني،فتعاجل هذه الدراسة واقع الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف
األردن من خالل التأصيل النظري هلذه املفاهيم يف البداية ،ومن مث دراسة أهم املؤشرات الدولية واحمللية اليت تبني حالة
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن.
أهمية الدراسة :تنبع أمهية هذه الدراسة من الرتكيز والبحث يف جمايل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن هبدف
حتديد تصنيف النظام يف األردن وحتديد املرحلة اليت وصل إليها يف هذين اجملالني؛ وذلك من خالل قراءة أهم وآخر
املؤشرات والتقارير الدولية واحمللية ذات الصلة ،وخاصة بعد جائحة كورونا وما رافقتها من إجراءات.
أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة بشكل رئيس إىل تسليط الضوء على واقع الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن
للوصول إىل نتائج تُساعد بتحديد املرحلة اليت وصل هلا األردن يف هذا اجلانب؛ وذلك من خالل توضيح مفهوم
الدميقراطية ومرتكزاهتا ،وبيان ماهية منظومة حقوق اإلنسان ،ومن مث حتديد طبيعة العالقة ما بني الدميقراطية وحقوق
اإلنسان.
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أسئلة الدراسة:جتيب هذه الدراسة على السؤال الرئيس التايل:ما هو تصنيف النظام السياسي يف األردن من ناحية
الدميقراطية؟ هل هو نظام دميقراطي أم تسلطي أم نظام هجني؟ وما هو واقع حالة حقوق اإلنسان فيه؟لإلجابة على
هذا السؤال يستلزم ذلك اإلجابة على األسئلة التالية .:ما املقصود بالدميقراطية وما وهي أبرز مرتكزاهتا؟ وما هي
منظومة حقوق اإلنسان وما هي أهم جماالهتا؟
الدراسات السابقة:هناك العديد من الدراسات اليت تناولت قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،إال أن ما مييز هذه
الدراسة أهنا تق ّدم قراءة يف أهم وآخر مؤشرات الدميقراطية وحقوق اإلنسان سواء تلك العاملية أو احمللية للفرتة احلالية يف
األردن؛ لتبني أثر املمارسات العملية ،وواقع احلال على جوانب الدميقراطية وحقوق اإلنسان .ومن هذه الدراسات:
 دراسة بعنوان "حالة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي" ( )6182لمؤلفها اسماعيلالشطي .استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب".
وتناولت الدراسة عدة عناصر متثلت يف :العنصر األول :املؤشرات الغربية ،وبني هذا العنصر أن الدميقراطية
حتتاج إىل هياكل الدولة احلديثة لتبين فوقها مؤسساهتا ،واملأزق يف الوطن العريب أن النخب احلاكمة منهمكة
يف بناء زعامتها على حساب بناء الدولة .العنصر الثاين :معوقات الدميقراطية .العنصر الثالث :تفسري ظاهرة
االستبداد العريب .العنصر الرابع :أزمة الربيع العريب .وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن الربيع العريب،
فشل حىت هذه اللحظة يف حتقيق أحالم الشعوب العربية بنظام دميقراطي حيرتم فيه حقوق اإلنسان ،إال أنه
ترك آثاراه عميقة داخل الوجدان العريب ،حيث انكسر حاجز اخلوف ،وزادت آمال احلاملني بالدميقراطية،
وإصرارهم على حتقيقها ،على الرغم من الصرامة القاسية اليت تواجه هبا أنظمة هذه املطالب.
 دراسة بعنوان "الديمقراطية ،الحرية وحقوق اإلنسان" ( )6183لمؤلفها عيسى الشماس .حيث بيّنتهذه الدراسة مفهوم الدميقراطية وطبيعتها ،واملبادئ العامة للدميقراطية ،وكذلك ناقشت مزايا الدميقراطية
وعيوهبا .ودرست العالقة ما بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان وكذلك العالقة بني الدميقراطية واحلرية،
وتوصلت إىل نتيجة مفادها أن الدميقراطية هي النظام االجتماعي والسياسي األمثل ليمارس اإلنسان دوره
بفعالية ،وأن الدميقراطية واحلرية أمران متالزمان يف التنظيم واملمارسة وإذا ما اختل هذا التالزم املتوازن كانت
الفوضى واحنرفت الدميقراطية عن منطلقاهتا وأهدافها.
 كتاب بعنوان "الديمقراطية وحقوق اإلنسان في األردن" ( )6111لمؤلفه رافع البطاينة .إذ حبثالكاتب يف مفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وذلك يف فصلني ،حيث تناول الفصل األول منه مفهوم
الدميقراطية ،تطورها يف األردن ودور مؤسسات اجملتمع املدين يف ذلك ،كما سلّط الضوء على األحزاب
السياسية واجلمعيات األهلية والنقابات املهنية والصحافة واإلعالم ،وحبث يف جتربة الدميقراطية يف األردن
وذلك ضمن أربعة مباحث.
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بينما تناول الفصل الثاين منه نشأة وتطور مفهوم حقوق اإلنسان ،ومن مث مؤسسات حقوق اإلنسان يف
األردن سواء تلك احلكومية أو غري احلكومية ،باإلضاقة إىل املواثيق واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وما
يرتبط هبا من تقارير وضمانات تشريعية ،وأخرياه ناقش مستقبل الدميقراطية وحقوق اإلنسان فيضوء التجربة
األردنية .وتوصلت الدراسة إىل أن األردن ملتزم باحلكم الدميقراطي ،واحرتام احلريات العامة وحقوق اإلنسان
والتعددية احلزبية.
منهجية البحث:تعاجل هذه الدراسة واقع الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن من خالل التأصيل النظري هلذه
املفاهيم يف البداية ،ومن مث دراسة أهم املؤشرات الدولية واحمللية يف هذا اجملال اليت تبني حالة الدميقراطية وحقوق
اإلنسان يف األردن ،وذلك من خالل اتباع املنهج الوصفي التحليلي هبدف الوصول إىل نتائج متتاز بالدقة وتصف واقع
احلال كما هو.
المطلب األول :مفهوم الديمقراطية ومرتكزاتها:
أصبحت الدميقراطية من أهم القضايا اليت تشغل العديد من الباحثني وتعترب جمااله واسعاه للدراسة والبحث ،وتعترب
الدميقراطية(باإلجنليزية )democracy :كلمة يونانية تتكون من مقطعني؛ املقطع األول ) (Demosويعين الناس
أو الشعب ،واملقطع الثاين ) (kratosويعين احلُكم ،وبذلك فإن مفهوم الدميقراطية يشري إىل ُحكم الشعب أو ُحكم

1
وتطورت وأضافت هلذا املعىن الذي يعترب ترمجة حرفية ملفهوم
األغلبية .إال أن الدراسات يف هذا اجملال ّ
توسعت ّ
تنوعاه بني األنظمة الدميقراطية
الدميقراطية .ومن خالل استعراض أبرز التعريفات يف هذا اجلانب يتضح بأن هناك ّ

املختلفة.

عرفها تورين على
عرف الدميقراطية على أهنا فلسفة ومنط عيش ومعتقد وتكاد تكون شكاله للحكم .بينما ّ
"جورج بريدو ّ
أهنا اختيار حر للحاكمني من قبل احملكومني يتم خالل فرتات منتطمة .وقد عّرفتها دائرة املعارف الربيطانية بأهنا شكل

من أشكال احلكم ميارس يف جمموع املواطنني مباشرة حق اختاذ القرار السياسي تطبيقاه حلكم األغلبية .أما دائرة املعارف
عرفت الدميقراطية على أهنا الطرق املختلفة اليت يشرتك بواسطتها الشعب يف احلكم ومن هذه الدميقراطية
األمريكية فقد ّ
املباشرة ،والدميقراطية الليربالية وهي السائدة يف الواليات املتحدة وبريطانيا واليت تعتمد على احلكومة الدستورية والتمثيل

الشعيب وحق االنتخاب العام".

2

الشعب ،وتعاوهنما من
الفعالة ما بني احلكومة و ّ
وعرفها بكوهنا املشاركة ّ
"ويرى أندرو بأ ّن للدميقراطية أشكااله متع ّددةهّ ،
السيادة
أجل حتقيق املصلحة العامة للبالد.بينما يشري الدكتور جون هريست إىل أ ّن الدميقراطية هي متتّع اجملتمع ّ
حبق ّ

Paula Becker, Jean Raveloson (2008), “WHAT IS DEMOCRACY?”, Page 4.
2مشاقبة ،د.أمني" ،الوجيز يف املفاهيم واملصطلحات السياسية" ،ط ،6األردن :املؤلف بدعم من اجلامعة األردنية ،)7068(،ص.31:
1
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مؤسسي يهدف إىل مت ّكن األفراد من اختاذ قرارات
الكاملة .وجوزيف شومبيرت يعترب بأ ّن الدميقراطية عبارة عن نظام
ّ
1
سياسيّة باالعتماد على التّصويت".
ويعتقد جون ميل بأن الدميقراطية "عنصر مهم يف التنمية اإلنسانية احلرة .وأن املشاركة يف احلياة السياسية تقود إىل
(توسع كبري ومنسجم يف القدرات الفردية).ويرى غيورغ سورنسن بأن هناك ثالث أبعادللدميقراطية السياسية هي منافسة
حقيقية وواسعة بني األفراد واجلماعات املنظمة ،ومستوى مشاركة سياسية شامل للغاية يف اختيار القادة والسياسات،
2
ومستوى ٍ
كاف من احلريات املدنية والسياسية".
وبالتايل يتضح من العرض املوجز السابق بأن الدميقراطية مل تعد تنحصر يف نطاق ممارسة احلكم فقط ،كما مت ترمجتها
بشكل حريف عن التاريخ اليوناين ،فهي ال تقتصر على دوائر احلكم وميادينه السياسية فحسب ،وإمنا أصبحت كأهنا
نوع من التفكري والسلوك يقتصي لنجاحه أن تتخلل الدميقراطية يف كل مناحي وجوانب احلياة .وبالتايل فإن الدميقراطية
هبذا املفهوم هي يف خدمة مجيع الشرائح واملكونات االجتماعية اليت تعيش معاه يف جمتمع ما ،وهتدف لتنظيم وضمان
حقوق وحريات األفراد الفردية واجلماعية.
"فهناك مدرستان رئيستان تتحدثان عن ماذا حتتوي الدميقراطية :املدرسة األوىل ترى بأن الدميقراطية شكل نظام
سياسي؛ تركز على العمليات السياسية اليت يستطيع الشعب من خالهلا ممارسة شؤون احلكم ،االجتماعات العامة،
املناقشات للقضايا األساسية ،التصويت يف االنتخابات والرتشح للمناصب العامة .املدرسة الثانية ترى الدميقراطية أهنا
جوهر السياسات احلكومية اليت تركز على احلريات العامة ،وحقوق املواطنني وحرية االعتقاد ،والتدين ،وتوفري احلاجات
اإلنسانية".

3

فا ليوم يتم النظر للدميقراطية على اعتبار أهنا ثقافة عامة يف اجملتمع ووسيلة لضمان التمتع باحلقوق واحلريات املختلفة
وليست غاية حبد ذاهتا" .وتشتمل على جمموعة من األسس واملبادئ مثل التسامح والتعددية السياسية ،واحرتام كرامة
اإلنسان وحقوقه وحرياته ،واملساواة القانونية ،وسيادة القانون واملساءلة ومبدأ تداول السلطة ،وتدفع باجتاه احلوار
والسعي حنو احللول الوسط وجتديد قوة اجملتمع من خالل عمليات التجنيد السياسي 4"،وتقوم على مجلة من املرتكزات.
وتشري الدراسات إىل أن هناك عدة أشكال للدميقراطية نشأت يف جمتمعات خمتلفة متأثرة بعوامل موجودة يف ذلك
اجملتمع وتتوافق معها منها عوامل وأسباب سياسية ،وأخرى تارخيية ،وبعضها االخر مرتبط بعوامل اجتماعية

1أمحد ،شريين" ،مفهوم الدميقراطية ومعناها" ،موقع موضوع.كوم ،اخر حتديث  9يناير  ،7070مفهوم الدميقراطية ومعناها  -موضوع
)(mawdoo3.com
2سورنسن ،غيورغ" ،الدميقراطية والتحول الدميقراطي السريورات واملأمول يف عامل متغري" ،ترمجة عفاف البطاينة ،ط ،6لبنان :املركز العريب لألحباث
والدراسات ،)7068(،ص.87:
3مشاقبة ،د.أمني" ،نظريات السياسة املقارنة من التقليدية إىل العوملة" ،ط ،6األردن :دار احلامد للنشر والتوزيع ،)7070( ،ص.768:
4مشاقبة ( ،)7070مرجع سابق ،ص.769:
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وثقافية .فالدميقراطية هلا عدة أشكال تتناسب مع ظروف اجملتمع االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتارخيية وكذلك
ثقافة اجملتمع.1
ورغم عدم وجود اتفاق على تعريف مانع جامع للدميقراطية إال أن هناك اتفاق على مضامني ومرتكزات هذا املفهوم،
ومن أهم مرتكزاتالديمقراطيةهي احلرية ،مبدأ الفصل بني السلطات ،احرتام حقوق اإلنسان واحلريات العامة ،وتداول
السلطة ودورية االنتخاب.
 .8الحرية:
هناك العديد من التعريفات ملفهوم احلرية حيث أن هذا املفهوم مركب ومعقد" .فاحلرية هي حق الفرد يف كل شيء ما مل
يضر باآلخرين وأن احلدود املفروضة على هذه احلرية ال جيوز فرضها إال بالقانون .الفيلسوف األملاين (اميانويل كانت)
ربط احلرية باألخالق.أما (جون ستيوارت ميل) فقد حتدث يف كتابه (عن احلرية) عن طغيان اجملتمع يف الدميقراطيات
احلديثة وأمهية التفريق بني مستويني من أفعال الفرد :مستوى ال تؤثر فيه أفعاله إال عليه هو وحده ومستوى تؤثر فيه
أفعال الفرد على اآلخرين ،وأكد على ضرورة وضع ضوابط لعالقة الفرد باجملتمع".

2

فاحلرية مفهوم نسيب وليس مطلق ،ودائماه للحرية وجهان أحدمها إجيايب واآلخر سليب؛ اإلجيايب تكون فيه احلرية مطلقة
وهي تشمل التصرفات واحلريات اليت ال تؤثر على مصاحل اجملتمع أو حقوق األفراد وحرياهتم ،أما الوجه السليب للحرية
فيشمل التصرفات اليت قد تؤثر على مصاحل اآلخرين أو حقوقهم وحرياهتم ففي هذا اجلانب تكون احلرية مقيدة وعليها
ضوابط قانونية.
مبعىن آخر عندما تكون التصرفات ختص الفرد دون غريه فله كامل احلرية فيها دون أي قيود ،بينما عندما تكون
التصرفات تؤثر على اآلخرين أو اجملتمع فإهنا تكون مقيدة استناداه لضوابط قانونية .فعلى سبيل املثال األصل أن يكون
لل فرد احلرية يف التصويت يف االنتخابات دون إجبار أو إكراه من أي جهة كانت ،كما له احلرية يف اختيار مكان سكنه
وحمل اإلقامة والتنقل والتملك والعمل على أسس املساواة ودون أي قيود غري قانونية ،فالنظم الدميقراطية تعزز وجود
احلرية داخل جمتمعاهتا ،أما النظم األخرى فإهنا تنتهك هذا املبدأ وتضع قيوداه على حريات األفراد متنعهم فيها من
ممارسة حقوقهم ،وقد تكون يف بعض األحيان هذه القيود املفروضة على األفراد خمالفة للقوانني والدستور.
 .7مبدأ الفصل بين السلطات:
لقد اقرتن هذا املبدأ مبونتيسكيو الذي استطاع أن يصوغ هذا املبدأ بطريقة جديدة ،يف كتابه روح القوانني .فقد أوضح
أنه يوجد يف كل دولة ثالث أنواع من السلطة؛ وهي السلطة التشريعية ،السلطة التنفيدية ،والسلطة القضائية.وميكن
القول بأن النقاط اجلوهرية لدى مونتيسكو فيما يتعلق مببدأ الفصل بني السلطات هي كالتايل3:تقسيم السلطات إىل
 1للمزيد عن أشكال الدميقراطية انظرمرجع سابق ،مشاقبة ( ،)7070ص.769-761:
2مشاقبة ( ،)7070مرجع سابق ،ص.770:
 3املصري ،حكمت نبيل"،مبدأ الفصل بني السلطات وتأثريه على النظم الدميقراطية" ،املركز الدميقراطي العريب للدراسات السياسية واالسرتاتيجية
واالقتصادية ،برلنيhttps://democraticac.de/?p=41994،)7069( ،
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ثالثة وهي :سلطة تشريعية ،تنفيدية ،وقضائية ،التأكيد على ضرورة تقسيم هذه السلطات هبذا الشكل لتجنب
االستبداد ،واحلث على ضرورة مراقبة كل سلطة لعمل السلطة األخرى.
"بينما يرى جان جاك روسو أن الفصل بني السلطتني التنفيذية التشريعية أمر ضروري؛ ألن األوىل متثل جمموع الشعب
وهي متارس السلطة بامسه ،أما الثانية فهي جمرد وسيط بني األوىل والشعب الذي يراقبها ويقيلها مىت يشاء.أما السلطة
القضائية عند روسو فهي شبيهة بالسلطة التنفيدية؛ لكوهنا مطالبة باخلضوع للقوانني هي األخرى .مما سبق ميكن القول
بأن روسو خيالف مونتيسكيو لكونه يفضل الف صل بني السلطة التنفيدية والتشريعية بسبب اختالف طبيعتها ،و يعترب
السلطة القضائية جزء من السلطة التنفيذية".

1

ويقوم هذا املبدأ على عدم تركيز السلطات العامة يف هيئة واحدة أو فرد (حاكم) واحد إذ إن هذا يقود إىل االستبداد،
فقد أظهر التاريخ السياسي أن جتمع السلطة السياسية يف يد فرد أو هيئة واحدة فإن ذلك يؤدي إىل سيادة الدكتاتورية
واالستبداد وضياع احلقوق واحلريات العامة ،ومن أجل محاية احلقوق واحلريات ال بد من توزيع سلطات الدولة الثالث
بشكل منفصل ومتوازن؛ حيث تقوم كل سلطة مبراقبة السلطة األخرى حىت ال حيدث هيمنة وسيطرة من سلطة على
أخرى.

2

وهذا ما يسمى مببدأ الفصل املرن بني السلطات وليس الفصل التام ،حيث يكون هناك تعاون ما بني السلطات
الثالث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية يف تنفيذ بعض األعمال واملهام ،ومراقبة كل منها األخرى وهو ما يقلل من فرص
حصول أي تقصري يف األعمال املوكلة ألي سلطة منهم استناداه للدستور والقوانني املرعية .وهذا يساهم يف تعزيز أمهية
وقيمة العمل ،حسن األداء ،إجناز األعمال بسرعة ،وكفاءة النتائج ،ويعزز كذلك من أمهية تقسيم العمل وتوزيعه.
وبالتايل فإن ما مييز النظم الدميقراطية عن غريها من النظم هو تفعيل مبدأ الفصل بني السلطات الثالث يف الدولة،
وبالغالب يتم النص على هذا املبدأ يف دساتري الدول ،كما يتم توزيع املهام واختصاص كل سلطة من السلطات وفقاه
للدستور والقوانني داخل الدولة.
 .3الحريات العامة وحقوق األفراد:
تصور وجود
إن احرتام حقوق اإلنسان واحلريات العامة يعترب من أهم املبادئ اجلوهرية يف النظم الدميقراطية .فال ميكن ّ

نظام دميقراطي ال حيرتم حقوق اإلنسان ،ويف ذات الوقت يُعترب احرتام حقوق اإلنسان واحلريات العامة مؤشر على
الدميقراطية يف ذلك النظام ،وخاصة تلك احلقوق واحلريات السياسية واملدنية .وعلى مدى عدة سنوات ،سعت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان السابقة إىل االستفادة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان لتعزيز فهم
مشرتك ملبادئ وقيم الدميقراطية .ونتيجة لذلك أوصت اللجنة يف عام  7000جمموعة من التدابري التشريعية واملؤسسية
والعملية اهلامة من أجل دعم الدميقراطية ،ويف عام  ،7007أعلنت اللجنة املبادئ التالية بوصفها من العناصر األساسية
1املصري ( ،)7069مرجع سابق.
2مشاقبة ( ،)7070مرجع سابق ،ص.771:
إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
العدد الثاني عشر أغسطس 2021

323

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

للدميقراطية:1احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،حرية االنضمام للجمعيات ،حرية التعبري والرأي ،إمكانية
الوصول إىل السلطة وممارستها يف إطار سيادة القانون ،تنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس االقرتاع العام
والتصويت السري تعبرياه عن إرادة الشعب ،إجياد نظام لتعددية األحزاب السياسية واملنظمات ،الفصل بني السلطات،
استقالل القضاء ،توفري الشفافية واملساءلة يف اإلدارة العامة ،وهتيئة وسائط لإلعالم تتسم باحلرية واالستقالل والتعددية.
وبالتايل فإن متتع األفراد بكامل حقوقهم وحرياهتم ،وخاصة تلك احلقوق واحلريات املدنية والسياسية داخل اجملتمع مثل
احلق يف احلياة ،وحرية الرأي والتعبري ،وتشكيل األحزاب واالنضمام إليها ،واحلق يف الرتشح واالنتخاب وتويل املناصب
العامة داخل الدولة واحلق يف التعليم والصحة والتملك والعمل ،يعترب أحد أهم املرتكزات للنظم الدميقراطية.
 .1تداول السلطة ودورية االنتخاب:
يقصد بتداول السلطة أي االنتقال السلمي للسلطة من حزب الخر أو تغيري القادة ،ويهدف هذا املبدأ إىل منع
االستبداد والتسلط وترّكز السلطة بيد شخص أو هيئة أو حزب واحد فيصبح النظام متسلط أو ديكتاتوري يف هذه

احلالة 2.وتداول السلطة هو النتيجة الطبيعية واملنطقية لعملية االنتخابات ،إذ تعترب دورية االنتخابات من أجل جتديد
القيادات ركناه أساسياه ومن أهم مرتكزات الدميقراطية وداللة على احلكم الرشيد .ويقصد بدورية االنتخابات أي أن
يكون هناك انتخابات كل جمموعة من السنوات حسب ما هو منصوص عليه يف الدستور أو قانون الدولة وبالغالب يتم
إجراء االنتخابات كل  3أو  8سنوات.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن هناك أنواع خمتلفة من النظم االنتخابية ،كما أن إجراءات تنظيم االنتخابات ختتلف من
مكان آلخر وقد ختتلف يف نفس املكان من وقت آلخر .ومن املعروف أن طبيعة النظم االنتخابية تؤثر بشكل كبري
على عملية املشاركة السياسية وبالتايل تؤثر على درجة الرشاد يف احلكم .لقد تعددت مناذج القوانني االنتخابية فمنها
من قام على أساس النظام النسيب ،ومنها من اعتمد نظام الدوائر االنتخابية ،والبعض االخر اعتمد نظام االستفتاء
املوجود يف بعض الدول العربية3.ومن املهم التأكيد على أن عملية االنتخابات جيب أن تكون حرة ونزيهة ،وأال يتم
التأثري على قرارات الناخبني بأي شكل من األشكال.
المطلب الثاني :مفهوم حقوق اإلنسان وأبرز مجاالته:
تبني مما سبق طبيعة العالقة ما بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ حيث يُعترب احرتام حقوق اإلنسان أحد املرتكزات
ّ
يتصور قيام نظام دميقراطي دون احرتام حلقوق اإلنسان وخاصة احلقوق واحلريات املدنية
للنظم الدميقراطية .فال ّ
والسياسية ،واحرتام حقوق اإلنسان يُعترب مؤشر على الدميقراطية .وهذا يدفعنا إىل البحث يف مفهوم حقوق اإلنسان،
خصائصها ،وأبرز اجملاالت واملواضيع اليت تناولتها.

1املوقع اإللكرتوين لألمم املتحدة" ،الدميقراطية :قضايا عاملية" ،الدميقراطية | األمم املتحدة)(un.org
2مشاقبة ( ،)7070مرجع سابق ،ص.777:
3املشاقبة ،د.أمني،وعلوي ،أ.املعتصم" ،اإلصالح السياسي واحلكم الرشيد (إطار نظري)" ،ط ،6األردن :دار احلامد للنشر والتوزيع،
(،)7067ص.17:
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حقوق اإلنسان مصطلح ليس جبديد نسبياه لكنه شاع استخدامه بكثرة يف الزمن احلايل ،وقد حاز هذه املصطلح
اهتماماه كبرياه من قبل الدارسني والباحثني ،ورغم اختالف الصيغ يف تعريفه إال أهنم متفقني على عناصر هذا
عرفت حقوق اإلنسان على أهنا
املصطلح.وقد قامت هيئة األمم املتحدة بوضع تعريف مانع جامع هلذا املصطلح ،فقد ّ

" حقوق متأصلة يف مجيعالبشر ،مهما كانت جنسيتهم ،أو مكان إقامتهم ،أو نوع جنسهم ،أو أصلهم الوطين أو
العرقي ،أو لوهنم ،أو دينهم ،أو لغتهم ،أو أي وضع آخر .إن لنا مجيع احلق يف احلصول على حقوقنا اإلنسانية على

قدم املساواة وبدون متييز .ومجيع هذه احلقوق مرتابطة ومتآزرة وغري قابلة للتجزئة"1.ويُالحظ من هذا التعريف أن حقوق

اإلنسان هي حقوق طبيعية جلميع البشر ،تثبت هلم لكوهنم إنسان وليس ألي سبب آخر ،ودون أي متييز.فحقوق
اإلنسان تعترب مبثابة ضمانات قانونية عاملية هتدف إىل محاية اإلنسان من تدخل السلطات يف احلريات األساسية ويف
ذات الوقت تلزمها القيام بأفعال وإجراءات من أجل احلفاظ على الكرامة اإلنسانية.

وقد أكدت على خصائص هذه احلقوق يف التعريف املذكور ،وميكن إجياز خصائص حقوق اإلنسان كما يلي:2طبيعية،
مشولية ،تكاملية ،عاملية :فهي حقوق عاملية املنشأ والتطبيق ،وغري قابلة للتصرف .وميكن للباحث ومن خالل االطالع
على ميثاق األمم املتحدة وكذلك الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان أن يُالحظ قيام هذه احلقوق على مبادئ أساسية
ثابتة وحمددة وهي :الكرامة ،التضامن والتسامح ،العدالة ،املساواة ،احلرية.
وميثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  6733الوثيقة والصك الدويل األساسي والتارخيي يف جمال حقوق اإلنسان
وإىل جانبه االتفاقيات واملواثيق الدولية والذين يشكلون القانون الدويل حلقوق اإلنسان .فقد صدر عن منظمة األمم
املتحدة تسع اتفاقيات أساسية بعضها متخصص بفئة معينة والبعض اآلخر خمتص حبقوق معينة .فقد أبرمت األمم
املتحدة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  6711وكذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لعام  6711والذين دخال حيز النفاذ يف عام  ،6791ومها يشكالن إىل جانب الربتوكولني
االختياريني واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ما يسمى بالشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.

3

كما مت إبرام اتفاقية حقوق الطفل واليت دخلت حيز النفاذ يف عام  6776وتوفّر محاية خاصة لفئة معينة أال وهي

األطفال .4باإلضافة إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) وقد دخلت حيز النفاذ يف عام
 6777واهلدف األساسي هلذه االتفاقية هو الوصول إىل املساواة التامة بني الرجل واملرأة ،والتخلّص من التمييز ضد

1حقوق اإلنسان" ،املوقع اإللكرتوين هليئة األمم املتحدة /https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights
2رشوان،د.حسني عبداحلميد أمحد" ،حقوق اإلنسان دراسة يف علم االجتماع القانوين" ،ط ،6مصر :مؤسسة شباب اجلامعة ،7067 ،ص.99
3العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 6711
4اتفاقية حقوق الطفل 6737
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املرأة القائم على أساس اجلنس .1وأُبرمت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة واليت دخلت حيز النفاذ يف عام .26776
وقد مت تقسيم هذه احلقوق إىل ثالثة أجيال وذلك استناداه ملضامينها والتسلسل الزمين لظهورها وبلورهتا على النحو

التايل:3

 .8اجليل األول وهو جيل احلقوق السياسية واملدنية ويشتمل على جمموعة من احلقوق أمهها احلق يف احلياة ،احلق
يف عدم التعرض للتعذيب ،احلق يف احلرية واألمن ،احلق يف املساواة والعدالة ،واحلق يف حرية الرأي والتعبري
والدين .ويعترب الواجب الواقع على الدول يف إعمال هذه احلقوق هو واجب سليب أي جيب على الدول عدم
التدخل يف هذه احلقوق وإمنا االمتناع عن إجراء إي عمل أو فعل قد يؤثر على هذه احلقوق ،كما جيب
عليها تنفيذها كاملة دون انتقاص وعلى قدم املساواة بني اجلميع.4
 .6اجليل الثاين وهو جيل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويتضمن احلق يف العمل وتكوين النقابات،
احلق يف امللكية ،احلق يف التعليم ،واحلق يف توفري مستوى معيشي مناسب والئق .ويعترب الواجب الواقع على
الدول يف إعمال هذه احلقوق هو واجب إجيايب أي جيب على الدول اختاذ ما يلزم من إجراءات وتدابري يف
مجيع اجملاالت إلعمال هذه احلقوق ،ولضمان التمتع الفعلي التدرجيي هلذه احلقوق أي كل دولة تقوم بإعماهلا
ضمن مواردها واإلمكانيات املتاحة هلا.5
 .3اجليل الثالث وهو جيل التضامن واإلنسانية ويشتمل على جمموعة من احلقوق منها احلق يف التنمية ،احلق يف
سلم دائم ،احلق يف بيئة سليمة ،واحلق يف التمتع بالرتاث الثقايف والتارخيي واإلنساين والثروات الطبيعية.
وعقب ظهور اجليل الثالث حلقوق اإلنسان والذي يتطلب تطبيقه وغرسه حتقيق التقارب والتضامن بني الشعوب،
وحتطيم الفوارق بني الدول املتقدمة والبلدان النامية،من خالل الرتكيز على قضايا مشرتكة هتم اإلنسانية مجعاء ،6فتم
االتفاق عاملياه على جمموعة من األهداف اليت هتم اجملتمع الدويل ككل ،مسيت بأهداف التنمية املستدامة وعددها 69
هدف ،تغطي خمتلف اجملاالت وامليادين،كما قاموا بوضع  617غاية لألهداف السبعة عشر ،وكل هدف له ()8-6
من املؤشرات املستخدمة لقياس التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف .7وقد سبق إعالن أهداف التنمية املستدامة لعام
 ،7080إعالن الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة وبعض املنظمات الدولية على حتقيق جمموعة من األهداف

1اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 6797
2اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 6733
3رشوان ،مرجع سابق ،ص.38
4العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 6711
5العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 6711
6رشوان ،مرجع سابق ،ص.38
7أهداف التنمية املستدامة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الدول العربية www.undp.org
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حبلول عام  7068مسيت باألهداف اإلمنائية لأللفية وقد تضمنت  3أهداف ،1لكنها واجهت العديد من الصعوبات
والتحديات اليت مل جتعلها تصل إىل أهدافها املنشودة حبلول عام .7068
إن أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر متكاملة ،أي أن العمل يف جمال ما سيؤثر على النتائج يف جماالت أخرى ،وأن
التنمية جيب أن توازن بني االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية.ولعل ما يعاين منه العامل اليوم أال وهو جائحة
كورونا ،يعترب دلياله وقرينة قاطعة على ضرورة التعايش والتكافل والتعاون بني مجيع الدول واملنظمات لضمان استمرار
العيش والتمتع بكافة احلقوق ،فأي حدث أو ظاهرة حتصل يف مكان ما يف العامل اليوم يؤثر بشكل مباشر أو غري
مباشر على الدول األخرى ،ويرتب آثاراه على حقوق اإلنسان بكل مكان كون هذه احلقوق عاملية وتتداخل يف كل
جماالت احلياة.
إن كل هذه اجملاالت واجلوانب اليت غطتها منظومة حقوق اإلنسان تعترب أحد مرتكزات الدميقراطية ،فللوصول إىل نظام
ٍ
بشكل متوا ٍز وأي خلل يف
دميقراطي ال بد من احرتام هذه احلقوق واحلريات؛ فالدميقراطية وحقوق اإلنسان يسريان
إحدامها يؤثر حتماه على األخرى.
المطلب الثالث :واقع الديمقراطية وحقوق اإلنسان في األردن:
بعد بيان مفهوم الدميقراطية وأهم مرتكزاهتا ،ومن مث توضيح ماهية حقوق اإلنسان وخصائصها وأبرز جماالهتا ،وبيان
العالقة ما بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،سيتم دراسة واقع الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن من خالل عرض
أهم املؤشرات والتقارير العاملية يف هذا اجملال وتطبيق مرتكزات الدميقراطية على احلالة األردنية.
نص الدستور
أوالا :واقع الديمقراطية :مبدأ الفصل بني السلطات هو أحد املرتكزات األساسية للدميقراطية ،وقد ّ
يتبني من املواد ( )79-78وجود
األردين لعام 6787م وتعديالته يف الفصل الثالث منه على هذا املبدأ ضمنياه ،إذ ّ
ثالث سلطات هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية2.وقد ّبني الدستور األردين اختصاص كل سلطة منها
ومهامها ،ومن خالل قراءة النصوص الدستورية يتضح بأن هذا الفصل احلاصل بني السلطات هو فصل مرن وليس

فصل تام ،فهناك بعض أوجه التعاون واملراقبة ما بني السطات .إذ حيق للسلطة التنفيذية وضع قوانني مؤقتة يف حاالت
حمددة 3واليت هي باألصل من اختصاص السلطة التشريعية فهذا يعترب من أوجه التعاون ما بني السلطتني .كما أعطى
احلق للسلطة التشريعية مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ،ومن ذلك حق أي عضو من أعضاء جملس االعيان أو النواب
توجيه أسئلة او استجوابات للوزير الذي يعترب أحد أعضاء السلطة التنفيذية.

4

أما فيما يتعلق ب دورية االنتخاب فقد مت النص عليه يف الدستور ،وكذلك يف القوانني املتعلقة باالنتخاب مثل قانون
نص الدستور األردين يف املادة ( )13منه على أن مدة جملس
االنتخابات وقانون البلديات .فعلى سبيل املثال قد ّ
1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم (www.un.org ،)7/88
2الدستور األردين لعام 6787م وتعديالته.
3املادة ( )73من الدستور األردين لعام 6787م وتعديالته.
4املادة ( )71من الدستور األردين لعام 6787م وتعديالته.
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النواب هي أربع سنوات مشسية واألصل أن يتم اجراء االنتخاب خالل الشهور األربعة اليت تسبق انتهاء مدة اجمللس.
النص عليه نظرياه ،والواقع العملي أنه كل جمموعة من السنوات يتم إجراء
وبالتايل فإن هذا املرتكز اهلام للدميقراطية قد مت ّ

انتخابات يف األردن وعلى خمتلف املستويات ،إال أن املشكلة أن هذه االنتخابات ال تقوم على أساس حزيب أو تعددية

سياسية .وخبصوص تداول السلطة فإن هناك انتقال سلمي للسلطة على مستوى احلكومات وتغيري يف القيادات.
وفيما يتعلق باحلريات فإن العديد من النصوص القانونية ضمنت احلريات العامة لألفراد ،ومنحتهم إياها دون قيود
وبعضها اآلخر بقيود من أجل احلفاظ على النظام العام واآلداب العامة ،فقد نظّم الدستور األردين يف الفصل الثاين منه
العديد من هذه احلقوق واحلريات .إال أنه مؤخراه وعلى اثر إعالن العمل بقانون الدفاع رقم ( )68لسنة ( )6777يف

األردن ملواجهة جائحة كورونا 1وإصدار أوامر الدفاع املختلفة مبقتصى هذا القانون فإن ذلك قد أثر بشكل سليب على
احلريات العامة ،فتم فرض العديد من القيود على األفراد وحرياهتم األساسية حبجة مواجهة هذا الوباء ،مثل فرض قيود
على التنقل ،وكذلك حتديد األوقات املسموح هبا اخلروج من املنازل.
ان احرتام حقوق اإلنسان من أهم مرتكزات الدميقراطية أيضاه ،ومن خالل استعراض الدستور األردين والتشريعات
الوطنية ،إىل جانب التشريعات الدولية واملواثيق اليت التزم هبا األردن ذات الصلة حبقوق اإلنسان يتبني اهتمام األردن من
الناحية النظرية هبذا اخلصوص مع وجود بعض املالحظات السلبية يف هذا الشأن ،كما سيتم بياهنا الحقاه.
بالتايل يتبني من الناحية النظرية توافر مرتكزات الدميقراطية يف األردن ،إال أن الواقع العملي واألرقام تُظهر عكس ذلك.
فمن خالل االطالع على تقارير مؤشر الدميقراطية ،وهو مؤشر أعدته وحدة االستخبارات االقتصادية لقياس حالة
الدميقراطية يف ( )619بلداه ،منها ( )611دولة ذات سيادة و( )618عضو يف األمم املتحدة،وقد قُدم هذا املؤشر
ألول مرة يف عام 7001م .وتستند وحدة االستخبارات االقتصادية يف مؤشر الدميقراطية على ( )10مؤشر جممعني يف
مخس فئات خمتلفة هم2:العملية االنتخابية ،التعددية واحلريات املدنية ،أداء احلكومة ،املشاركة السياسية والثقافة
السياسية" .وقد حصل األردن على ( )8.3من عشرة يف مؤشر الدميقراطية للعام 7070م ،وبرتتيب ( )663من بني
( .)619واستناداه هلذا املؤشر فإن األردن يعترب من األنظمة السلطوية أو االستبدادية .إذ يُقسم هذا املؤشر األنظمة إىل
أربع فئات حسب ما جاء يف التقرير استناداه لآليت:

 الدميقراطيات الكاملة :تسجل مؤشرات من  3إىل .60 الدميقراطيات املعيبة :تسجل مؤشرات من  1إىل .9.7 األنظمة اهلجينة :تسجل مؤشرات من  3إىل .8.7 -األنظمة السلطوية أو االستبدادية :تسجل مؤشرات من  0إىل .8.7

1إعالن العمل بقانون الدفاع يف األردن ،اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)8178تاريخ .7070/8/63
2مؤشر الدميقراطية ،املوسوعة احلرة ويكيبيديا ،مؤشر الدميقراطية  -ويكيبيديا)(wikipedia.org
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وبذلك يكون األردن قد تراجع أربع مراكز عن ترتيبه يف عام 7067م ،حيث كانت اململكة حتتل املرتبة ( )663بواقع
( )8.78يف العام .7067وقالت الوحدة االستخبارية يف جملة االيكونومست إن األردن قد شهد انتخابات نيابية
سجل األردن هبوطاه كاماله يف كل عالمات
بنسبة مشاركة بلغت ( )%77.7وهي النسبة املستمرة باهلبوط .كما ّ
املؤشر مقارنة مع دول املنطقة1".ورغم أن هذه املؤشرات غري دقيقة بشكل تام إال أهنا تعترب كقرينة لواقع احلال إىل
جانب املؤشرات والتقارير املختلفة.
وقد أظهر مؤشر منظمة بيت احلرية ” “Freedom Houseيف تقريرها السنوي الذي صدر يف شهر آذار لعام
 ،7076تراجع األردن يف سلم احلريات املدنية واحلقوق السياسية حبصوله على  83نقطة من أصل  600وبذلك قد
أصبح دولة "غري حرة" ،بعد أن كان مصنفاه ضمن "الدول احلرة جزئياه" وحاصل على  89نقطة يف التقرير السابق لعام
( ،)7067فيما حصلت على نفس النقاط أي  89لعام  .7063فقد حصلت احلقوق السياسية على  66نقطة من
أصل  ،30بينما احلريات املدنية  78نقطة من أصل  .10وقد جاء بالتقرير أنه على الرغم من إجراء االنتخابات
النيابية يف األردن خالل عام  ، 7070إال أن النظام االنتخايب قد أعاق املعارضة من املشاركة يف هذه االنتخابات ،وقد
أشار إىل أن اجمللس النيايب ال ميارس سوى القليل من سلطته ،باإلضافة إىل أن القوانني والضغط احلكومي تعيق عمل
وسائل اإلعالم ،ومنظمات اجملتمع املدين .وأعزى التقرير سبب الرتاجع إىل القيود الصارمة على حرية التجمع خالل
جائحة كورونا ،وأزمة نقابة املعلمني وعدم وجود استعدادات كافية إلجراء العملية االنتخابية ومواجهة جائحة كورونا
فكل هذه العوامل قد أثرت بشكل سليب على عملية االنتخابات الربملانية خالل اجلائحة.

2

وقد وصلت نسبة املشاركة يف االنتخابات النيابية األخرية ( )%77.7وذلك وفقاه ملا ورد من اهليئة املستقلة

لالنتخاب ،3فهذه النسبة متدنية جداه وتعترب مؤشر على غياب الثقة بني املواطنني من جهة واحلكومة واجملالس الربملانية
السابقة من جهة أخرى ،باإلضافة إىل أهنا إشارة لعدم اهتمام املواطنني باألمور السياسية نتيجة سوء األوضاع
االقتصادية واملعيشية بشكل عام .كما أن هذه النسبة املتدنية من املشاركة تثري التساؤالت حول مدى شرعية اجمللس
النيايب احلايل.
وفيما يتعلق حبرية اإلنرتنت ،فقد صنف تقرير مؤشر بيت احلرية األردن ضمن الدول "احلرة جزئياه" وقد حصلت على ما
جمموعه  37نقطة من أصل  ،600ومن اجلدير ذكره أن األردن حصل يف التقرير السابق لعام ( )7067على 39
نقطة وبتصنيف "دولة حرة جزئياه" وبالتايل فإن هناك تقدم طفيف بواقع نقطتني ،فيما حصلت يف التقرير لعام
حتسنت بشكل طفيف خالل الفرتة
( )7063على  86نقطة .وقد جاء يف التقرير أن حرية اإلنرتنت يف األردن قد ّ
1النمري ،مجيل" ،األردن على مؤشر الدميقراطية العاملي" ،صحيفة الدستور األردنية 66،شباط ،7076األردن على مؤشر الدميقراطية العاملي
)(addustour.com
2تقرير مؤشر بيت احلرية عن األردن فيما يتعلق باحلرية (احلقوق السياسية واحلقوق املدنية) لعام Jordan: Freedom in the ،7076
World 2021 Country Report | Freedom House
3املوقع اإللكرتوين للهيئة املستقلة لالنتخابhttps://www.iec.jo/ar ،
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املشمولة بالتقرير ،ومع ذلك ،ال تزال احلريات على االنرتنت مقيدة بدليل االعتقاالت واملالحقات القضائية حبق
الصحفيني والنشطاء ومستخدمي وسائل التواصل االجتماعي لقيامهم بانتقاد احلكومة .باإلضافة إىل قيام احلكومة
حبجب بعض املواقع اإلخبارية ،وقد رصد التقرير عدد من القوانني اليت تعاقب التعبري املشروع على اإلنرتنت ،وبالتايل
تعتربانتهاكاه حلرية الرأي والتعبري .وذكر التقرير أن هناك حتسن يف الوصول إىل االنرتنت بشكل ملحوظ يف السنوات
األخرية ،لكن مع استمرار وجود املخاوف بشأن مراقبة الدولة للنشاط عرب اإلنرتنت .وخالل جائحة كورونا ،قامت
تضمنت
احلكومة بإصدار العديد من أوامر الدفاع تبعاه لتفعيل العمل بقانون الدفاع حبجة مواجهة هذه اجلائحة وقد ّ
جيرم نشر معلومات مضللة حول فريوس
هذه األوامر العديد من القيود على احلريات ،ومنها على سبيل املثال أمر دفاع ّ
كورونا ،مما كان له تداعيات كبرية وتأثري سليب على حرية التعبري يف األردن.

1

استناداه ملا سبق من مؤشرات وأرقام تُظهر واقع احلال يف األردن يف جمال الدميقراطية واحلريات العامة ومقارنة مع الظروف
واألحداث اليت يشهدها األردن ،فإن كل ما سبق يُؤكد تراجع األردن يف نواحي الدميقراطية واحلريات العامة وخاصة يف

ظل جائحة كورونا .ومع تعايل الدعوات إلجراء إصالح حقيقي شامل ،فإنه ال بد من التأكيد على ضرورة إجراء تقييم
شامل والقيام مبراجعة ودراسة حقيقية ملعرفة األسباب الكامنة وراء هذا الرتاجع املستمر وحماولة تقدمي احللول املناسبة
للتقدم هبذه اجملاالت والعودة باألردن إىل ضفاف النظم الدميقراطية.
ثاني ا :واقع حقوق اإلنسان:قام األردن باملصادقة واالنضمام إىل العديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق
اإلنسان واحلريات العامة ،ومن ذلك أنه صادق أو انضم إىل سبع اتفاقيات أساسية من أصل تسعةصدرت عن األمم
املتحدة ،وتُعترب هذه االتفاقيات هياألساسية يف جمال حقوق اإلنسان ومنها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية حقوق الطفل .وكذلك قام األردن
بتشريع قوانني تتفق مع مضامني حقوق اإلنسان أو تعديل القائم من هذه القوانني ،كما أفرد الدستور األردين فصاله
خاصاه يتعلق حبقوق األردنيني وحرياهتم أال وهو الفصل الثاين منه ،فكل هذا يدل على اهتمام األردن من الناحية
النظرية باحرتام حقوق اإلنسان وحرياته.
أما فيما يتعلق بالواقع واملمارسات العملية فهناك العديد من املؤشرات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات واليت
تعطي قراءة يف الواقع العملي حلقوق اإلنسان يف الدول ،من هذه املؤشرات ما هو شامل لكل احلقوق ومنها ما هو
تبني حالة حقوق اإلنسان
خمتص بفئة أو موضوع معينة من حقوق اإلنسان ،باإلضافة إىل العديد من التقارير احمللية اليت ّ

يف األردن.

1تقرير مؤشر بيت احلرية عن األردن فيما يتعلق حبرية االنرتنت لعام Jordan: Freedom on the Net 2020 Country ،7070
Report | Freedom House
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وتعترب التقارير الصادرة عن آليات األمم املتحدة التعاهدية وغري التعاهدية حلقوق اإلنسان من أهم التقارير يف هذا
اجملال .1ويتميز االستعراض الدوري الشامل ( )UPRوهو إحدى اآلليات غري التعاهدية بأمهية خاصة كونه يقدم
مراجعة شاملة ملنظومة حقوق اإلنسان بشكل شامل كل أربع سنوات ،كما يسلّط الضوء على االنتهاكات املرتكبة
وامل خالفات للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،ويقدم توصيات يف هذا الشأن ملساعدة الدول يف حتسني واقع حقوق
اإلنسان لديها ووقف االنتهاكات احلاصلة.
ومن أهم التوصيات اليت وردت يف االستعراض الدوري الشامل (مت تقدمي هذه التوصيات يف  9يناير  )7067واليت
تكررت من التقرير السابق الذي مت تقدميه يف عام ( )7068ما يلي:

2

 تعديل تعريف جرمية التعذيب يف التشريعات احمللية وخاصة املادة ( )703من قانون العقوبات األردين لتتفق معالتعريف الوارد يف املادة ( )6من اتفاقية مناهضة التعذيب مع فرض عقوبة مناسبة عليها ،إذ إن التعذيب وفقاه للقانون
األردين يعترب جنحة بينما يف التشريعات الدولية يتم تكييف التعذيب على أساس أنه جناية.
 تعديل القوانني اليت تعيق حرية التعبري واإلعالم ،واختاذ تدابري لتعزيز حرية وسائط اإلعالم واستقالهلا ،ال سديماوسائط اإلعالم اإللكرتونية ،والنظر يف إلغاء شرط التسجيل ملواقدع اإلنرتندت املستقلة .ضمان حرية التعبري ووقف
احتجاز مجيع الكتّاب والصحفيني وحمرري املواقع الشبكية بتهم تتعلق حبرية التعبري ،وإلغاء مواد قانون العقوبات اليت
تضع قيوداه غري جائزة على حرية التعبري على شبكة اإلنرتنت وخارجها على السواء.
 التصديق على الربوتوكولني االختياريني للعهد الدويل اخلداص باحلقوق املدنية والسياسية. التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. اختاذ تدابري لتعزيز بيئة متكينية للمجتمع املدين ،وإلغاء أي قيدود وضوابط أخرى غري مربرة تفرضها احلكومة علىمنظمات اجملتمع املدين.
 التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم. إلغاء قانون منع اجلرائم لعام  ،6783هبدف احلد من التوقيف اإلدراي ،وضمان حق احملتجزين يف تقدمي طعن قانوينيف احتجازهم.
 مواصلة تعزيز التشريعات لضمان احرتام حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ومنع التمييز القائم على أساس نوع اجلنسبشكل تام.
1كافة التقارير معروضة على املوقع اإللكرتين للمركز الوطين حلقوق اإلنسانفي األردنwww.nchr.org.jo ،
2وردت التوصيات على املوقع اإللكرتوين للمركز الوطين حلقوق اإلنسان،
توصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل لعام ()7067
http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/3e7446ba-a7ad-41cd-a409-9856b7a78d1b.pdf
توصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل لعام (http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/7dc633df- )7068
9382-43c4-be05-56151409ed0b.pdf
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إن تكرار هذه التوصيات يف االستعراض الدوري الشامل لعام ( )7067على الرغم من ورودها يف التقرير لعام
( )7068يعترب دلياله على عدم اختاذ األردن ألي إجراءات أو تدابري للعمل على حتسني واقع حقوق اإلنسان يف هذه
اجلوانب .كما يالحظ القارئ للتقرير لعام ( )7067زيادة التوصيات املتعلقة حبرية الرأي والتعبري وتلك املتعلقة
بالصحفيني واإلعالم ،وتأكيدها على ضرورة اختاذ ما يلزم من إجراءات لوقف االنتهاكات يف هذا اجلانب ،وضرورة
إعمال هذا احلق مبا يتناسب مع املعايري الدولية والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.
ويعترب مؤشر منظمة بيت احلرية  “Freedom House”1من أهم املؤشرات املعتمدة دولياه يف هذا اجملال ،وقد
أ ّكدت يف تقريرها السنوي الذي صدر يف شهر آذار لعام  ،7076تراجع األردن يف سلم احلريات املدنية واحلقوق
السياسية حبصوله على  83نقطة من أصل  600وبذلك قد أصبح دولة "غري حرة" ،بعد أن كان مصنفاه ضمن

"الدول احلرة جزئياه" 2.وفيما يتعلق حبرية اإلنرتنت ،فصنف التقرير األردن ضمن الدول "احلرة جزئياه" وقد حصلت على
ما جمموعه  37نقطة من أصل ،3600وقد سبق اإلشارة هلذا التقرير بشيء من التفصيل .فهناك تراجع واضح يف هذه
احلقوق واحلريات اليت تعترب جزء جوهري من حقوق اإلنسان ،مما أدى إىل تراجع املؤشرات املتعلقة هبا .وهذا مؤشر
للواقع السليب ملنظومة حقوق اإلنسان يف األردن ،ودليل على التناقض ما بني التأصيل النظري والتشريعات من جهة
والواقع واملمارسات العملية من جهة أخرى.
ومن أهم األمثلة على التقارير احمللية اليت ترصد واقع حقوق اإلنسان يف األردن هو التقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان
يف األردن والتقارير املتخصصة والذين يصدرون عن املركز الوطين حلقوق اإلنسان ،وهو مؤسسة وطنية مستقلة أُنشئت
مبوجب قانون رقم ( )86لسنة ( )7001وهي متطلب دويل مبوجب مبادئ باريس .وقد أكد التقرير السنوي األخري
حلالة حقوق اإلنسان يف األردن لعام ( )7067على وجود بعض االنتهاكات واليت حتتاج إىل مراجعة واختاذ اإلجراءات
الالزمة لوقف هذه االنتهاكات.

4

حيث رصد املركز يف عام  7067العديد من حاالت التوقيف واحملاكمة ألشخاص وذلك بسبب تعبريهم عن آرائهم يف
مواقع التواصل االجتماعي أو مشاركتهم يف االحتجاجات واالعتصامات أو من خالل وسائل التعبري األخرى ،وهذا
يعين انتهاك احلق يف حرية الرأي والتعبري والتضييق يف ممارسة هذه احلرية .كما أن املادة ( )66من قانون اجلرائم
اإللكرتونية رقم ( )79لسنة ( )7069مازالت تشكل قيداه على حرية الرأي والتعبري وخاصة لدى الصحفيني إذ مت
توقيف العديد من األشخاص مبوجب هذه املادة بسبب التعبري عن آرائهم .باإلضافة إىل قانون منع اجلرائم الذي يعطي
1منظمة غري حكومية مقرها الواليات املتحدة األمريكية تدعم وجتري البحوث حول الدميقراطية واحلرية السياسية وحقوق اإلنسان ،تأسست منظمة بيت
احلرية يف أكتوبر (تشرين األول) عام .6736
2تقرير مؤشر بيت احلرية عن األردن فيما يتعلق باحلرية (احلقوق السياسية واحلقوق املدنية) لعام Jordan: Freedom in the ،7076
World 2021 Country Report | Freedom House
3تقرير مؤشر بيت احلرية عن األردن فيما يتعلق حبرية االنرتنت لعام Jordan: Freedom on the Net 2020 Country ،7070
Report | Freedom House
 4التقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان يف األردن لعام  ،7067الصادر عن املركز الوطين حلقوق اإلنسان.
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صالحية للحكام اإلداريني بالتوقيف وهي باألصل من اختصاص السلطة القضائية مما يشكل انتهاكاه صرحياه ملبدأ
الفصل بني السلطات.
وقد رصد تقرير املركز كذلك بعض التحديات اليت تواجه العمل احلزيب واليت تشكل أحد أسباب فشل احلياة احلزبية يف
األردن ،وأصدر توصياته هبذا الشأن ومنها ضرورة تعديل قانون األحزاب ،وإلغاء شرط عدم االنتماء لألحزاب
لالستفادة من املكرمة امللكية ألبناء العسكريني .كما أكد املركز على أن التعديالت األخرية على القانون املعدل لقانون
العمل رقم ( )63لسنة ( )7067قد تضمنت بعض التعديالت اليت تشكل انتهاكاه حلق أو أكثر من حقوق العمال
مثل حرمان العاملني الذين ليس لديهم نقابات من حق املفاوضات اجلماعية وذلك استناداه للمادة ( )33منه.
وقد قام املركز بإصدار تقرير متخصص حول أثر جائحة كورونا على احلقوق املدنية والسياسية يف الفرتة (آذار –
أيار ،)7070/ويتبني من التقرير حصول العديد من االنتهاكات يف هذا اجملال؛ حيث كان جلائحة كورونا وإعالن
العمل بقانون الدفاع العديد من اآلثار السلبية على احلقوق واحلريات فتم رصد العديد من االنتهاكات ذات الصلة
باحلق يف اإلقامة والتنقل ،احلق يف حماكمة عادلة ،وحرية التعبري .باإلضافة إىل العديد من االنتهاكات املتعلقة باحلق يف
اخلصوصية ،والتأثري السليب الواقع على حقوق نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.

1

تبني تراجع حالة حقوق اإلنسان يف األردن ،وثبوت العديد من
وبالتايل فإن املؤشرات والتقارير الدولية واحمللية ّ
االنتهاكات والتقصري يف هذا الشأن سواء على صعيد التشريعات أو املمارسة العملية .وهذا يتطلب ضرورة إجراء دراسة
ومراجعة شاملة للتشريعات واملمارسات العملية ومن مث اختاذ اإلجراءات املناسبة لتحسني واقع حقوق اإلنسان يف
األردن ،وتعزيز منظومة قيم حقوق اإلنسان وحرياته ملا هلا من تأثري وصلة بكافة اجملاالت على الصعيدين احمللي والدويل.
الخاتمة:
من خالل التأصيل النظري ملفهوم الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ودراسة الواقع العملي لألردن من جوانب الدميقراطية
وحقوق اإلنسان تتأكد العالقة واالرتباط الوثيق ما بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ حيث يُعترب احرتام حقوق اإلنسان

واحلريات العامة أحد أهم املرتكزات األساسية للدميقراطية ومن املضامني اجلوهرية هلا.

ومن خالل قراءة أهم املؤشرات الدولية والعاملية وكذلك بعض املؤشرات احمللية يتبني تراجع الدميقراطية وتدين احرتام
حقوق اإلنسان يف األردن يف الواقع العملي واملمارسات ،على عكس الواقع النظري الذي يتميز باحرتام هذه اجلوانب.
إذ مت تصنيف األردن مؤخراه من الدول ذات النظم السلطوية وذلك استناداه ملؤشر الدميقراطية ،كما أن هناك العديد من
االنتهاكات حلقوق اإلنسان وزيادة القيود املفروضة على ممارسة هذه احلقوق واحلريات اليت متّ فرضها يف ظل جائحة
كورونا بشكل كبري ،وخاصة تلك املتعلقة باحلق يف حرية الرأي والتعبري ،احلق يف التنقل ،واحلق يف اخلصوصية.

1تقرير متخصص حول أثر جائحة كورونا على احلقوق املدنية والسياسية يف الفرتة (آذار – أيار ،)7070/الصادر عن املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف
األردنwww.nchr.org.jo ،
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التوصيات:
 -6إجراء مراجعة شاملة وتقييم لكافة اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية هبدف القيام بإصالح شامل
وحقيقي يتناسب مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان واحلريات العامة من أجل حتسني مستوى حياة األفراد بكافة
اجملاالت واجلوانب ،مما سينعكس بشكل إجيايب على واقع النظام السياسي يف األردن وانتقاله ملصاف الدول ذات
النظم شبه الدميقراطية أو اهلجينة ومن مث للنظم الدميقراطية بشكل تدرجيي.
 -7ضرورة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة يف االستعراض الدوري الشامل (.)UPR
 -8القيام مبراجعة للتشريعات ذات الصلة حبقوق اإلنسان واحلريات العامة وإجراء التعديالت الالزمة لتتناسب مع
املعايري الدولية وتنفيذاه اللتزام األردن باالتفاقيات اليت صادق عليها أو انضم هلا ،تعديل القوانني املتلعقة حبرية الرأي
والتعبري وخاصة تلك املتعلقة بالصحفيني ،والعمل على تعديل قانون األحزاب واالنتخابات.
 -3قراءة املؤشرات الدولية واحمللية يف هذا اجملال واالستفادة مما ورد بتقاريرها من معلومات وتوصيات عن االنتهاكات
وأسباب الرتاجع بالدميقراطية ومنظومة حقوق اإلنسان والعمل على معاجلة ذلك.
 -8العمل على تطبيق قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه ضمن احلد األدىن الالزم ملواجهة جائحة كورونا ،مبعىن
آخر عدم تقييد حقوق األفراد وحرياهتم دون أسباب جدية.
 -1ضرورة العمل على ترسيخ الدميقراطية كثقافة ومنهج حياة ،وليست شكل نظام حكم فقط.
 -9نشر الوعي بأمهية احرتام حقوق اإلنسان ،وكذلك ضرورة املشاركة السياسية.
قائمة المصادر والمراجع:
الكتب:
 البطاينة ،رافع شفيق" ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن" ،ط ،6األردن :شركة السنبلة للدراسات والتدريبوالنشر.7003 ،
 املشاقبة ،د .أمني،وعلوي ،املعتصم" ،اإلصالح السياسي واحلكم الرشيد (إطار نظري)" ،ط،6األردن :داراحلامد للنشر والتوزيع.7067 ،
 رشوان ،د .حسني عبداحلميد أمحد" ،حقوق اإلنسان دراسة يف علم االجتماع القانوني" ،ط ،6مصر :مؤسسةشباب اجلامعة.7067 ،
 سورنسن ،غيورغ" ،الدميقراطية والتحول الدميقراطي السريورات واملأمول يف عامل متغري" ،ترمجة عفاف البطاينة،ط،6لبنان :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات.7068 ،
 مشاقبة ،د .أمني" ،الوجيز يف املفاهيم واملصطلحات السياسية" ،ط ،6األردن:املؤلف بدعم من اجلامعة األردنية،.7068
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 مشاقبة ،د .أمني" ،نظريات السياسة املقارنة من التقليدية إىل العوملة" ،ط ،6األردن :دار احلامد للنشر والتوزيع،.7070
المقاالت:
 الشطي ،امساعيل" ،حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب" ،مركز دراسات الوحدة العربية ،جملةاملستقبل العريب ،مج ،87ع ،)7061( ،333ص.609-71
 الشماس ،عيسى" ،الدميقراطية ،احلرية وحقوق اإلنسان" ،احتاد الكتاب العرب ،جملة الفكر السياسي ،عددمدمج 33و ،)7068( ،37ص .683 -638
القوانين والمواثيق الدولية:
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام .6733-

الدستور األردين لعام 6787م وتعديالته.

 اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)8178تاريخ  ،7070/8/63إعالن العمل بقانون الدفاع يف األردن. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة .6797 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .7001 اتفاقية حقوق الطفل .6737 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .6733 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام .6711 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام .6711المواقع اإللكترونية:
 أمحد ،شريين" ،مفهوم الدميقراطية ومعناها" ،موقع موضوع.كوم ،اخر حتديث  9يناير  ،7070مفهومالدميقراطية ومعناها  -موضوع)(mawdoo3.com
 املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف األردن ،التقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان يف األردن لعام ،7067www.nchr.org.jo،
 املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف األردن ،تقرير متخصص حول أثر جائحة كورونا على احلقوق املدنيةوالسياسية يف الفرتة (آذار– أيارwww.nchr.org.jo ،)7070/
 املصري ،حكمت نبيل" ،مبدأ الفصل بني السلطات وتأثريه على النظم الدميقراطية" ،املركز الدميقراطي العريبللدراسات

السياسية

واالسرتاتيجية

واالقتصادية،

برلني،

(https://democraticac.de/?p=41994،)7069
 املوقع اإللكرتوين لألمم املتحدة" ،الدميقراطية :قضايا عاملية" ،الدميقراطية | األمم املتحدة)(un.orgإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  /المانيا – برلين
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 املوقع اإللكرتوين للهيئة املستقلة لالنتخابhttps://www.iec.jo/ar ، النمري ،مجيل" ،األردن على مؤشر الدميقراطية العاملي" ،صحيفة الدستور األردنية 66،شباط  ،7076األردنعلى مؤشر الدميقراطية العاملي)(addustour.com
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الدول العربيةwww.undp.org تقرير مؤشر بيت احلرية عن األردن فيما يتعلق باحلرية (احلقوق السياسية واحلقوق املدنية) لعام ،7076Jordan: Freedom in the World 2021 Country Report | Freedom
House
-

تقرير مؤشر بيت احلرية عن األردن فيما يتعلق حبرية االنرتنت لعام Jordan: Freedom on ،7070
the Net 2020 Country Report | Freedom House

 توصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل لعام( ،)7067املوقع اإللكرتوين للمركز الوطين حلقوق اإلنسانhttp://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/3e7446ba-a7ad41cd-a409-9856b7a78d1b.pdf
 توصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل لعام ( ،)7068املوقع اإللكرتوين للمركز الوطين حلقوق اإلنسانhttp://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/7dc633df-938243c4-be05-56151409ed0b.pdf
 مؤشر الدميقراطية ،املوسوعة احلرة ويكيبيديا ،مؤشر الدميقراطية  -ويكيبيديا)(wikipedia.org هيئة األمم املتحدة www.un.org/arالمراجع األجنبية:
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(2008),

andJeanRaveloson
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DEMOCRACY?”, with the assistance of the Friedrich-EbertStiftung (FES) and with the collaboration of Friedel Daiber
(University of Trier).
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Résumé :
Les plans de modernisation et / ou de réformes de service public entamés
depuis des décennies par l’exécutif marocain s’inscrivent tous dans la
lignée du nouveau management public issu de l’idéologie néolibérale.
Une telle doctrine qui ne fait aucune différence entre le service public et
l’entreprise privé au mépris de son éthos, son histoire, de ses principes
fondamentaux, des valeurs portées par les fonctionnaires et de la
perception qu’il a chez ses usagers.
A travers une approche analytique, l’intérêt du présent article s’attache à
analyser cette offensive et d’en montrer certaines de ses conséquences sur
le service public administratif.
Mots clé : Service public administratif, nouveau management public,
fonctionnaires, usagers, lois de Rolland.
Introduction :
Malgré la place incontournable qu’il occupe, que ce soit dans la vie des
usagers-citoyens ou même pour l’Administration et son régime juridique,
le service public demeure toujours attaqué, martelé par les connotations
les plus négatives voire les plus péjoratives. Certes, les crises du service
public, en particulier à caractère administratif (SPA), comme les réformes
cherchant à les surpasser, se sont amplifiées depuis des années sans que
ces services publics retrouvent leur « âme » et leur esprit.
A ce moment, dans le but de constitutionaliser la notion du service public
et ses principes, la constitution marocaine du 2011, a consacré plusieurs
articles à ce sujet. Elle pose les fondements des modalités d’organisation
et de fonctionnement des services publics, en vue de faire franchir à
l’Administration une nouvelle étape dans son évolution vers la modernité.
Loin des intentions, les différents programmes « ambitieux » de réformes
restent bidons.
Par ailleurs, à travers les différentes réformes engagées pour moderniser
le SPA, on peut constater qu’il s’agit d’une nouvelle forme de l’État qui
se fonde sur un nouveau modèle de gestion administrative, baptisé le
nouveau mangement public (NMP).
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En fait, pour faire face à ses multiples lacunes et défaillances, les
administrations publiques marocaine ont commencé à mobiliser, au
moins symboliquement, les instrumentations gestionnaires pour rendre
visible à la fois leur souci d’efficacité et d’humanité. En ce sens, le
management public, dont le NMP n’est que la théorie dominante, est
analysé comme le symptôme de la crise de légitimité des organisations
publiques.
Alors que définir le NMP n’est pas une mince affaire, dans la mesure où
il s’agit d’un « label insaisissable », ayant fait l’objet de
conceptualisations diverses et parfois contradictoires1.
Le NMP nous pouvons le décrire comme un « étrange puzzle doctrinal »
doté d’une variété de fondements conceptuels (libéralisme, taylorisme et
néolibéralisme), qui avec leur mise en œuvre ont abouti des
configurations d’application et pratiques effectives diverses2. Grosso
modo, le NMP en croyant à la supériorité et à la plus grande efficience du
secteur privé, renvoi à la volonté et à l’action de transposer ses outils, ses
modes de gestion et son organisation vers le service public, à la fois
marchand et non marchand.
Cependant, avec la logique du NMP, l’égalité dans la satisfaction des
besoins est inévitablement remise en cause lorsque des prestations
irremplaçables, en l’occurrence les SPA (l’enseignement, les soins de
santé…) ne peuvent plus être fournies sans contribution financière des
familles ou des patients.
Le long de cette ligne de pente, la société dans laquelle nous vivons se
marchandise de plus en plus3.
A travers une étude analytique, nous essayons de discuter à la fois la
place occupée par le NMP au sein du SPA marocain et « certains » de ses
effets réels et/ou potentiels (A), tout en posant la question d’est ce que le
NMP peut-il sauver le SPA ou bien à l’inverse, contribue-t-il à sa
dislocation totale? (B)
Notre article est une ébauche d’analyse critique du NMP et de découverte
de son « côté obscur ».
A/ Le NMP ; « un management sans ménagement4 »

1

Allegritti (Giovani), « Budget participatif vs NPM : deux acronymes, deux mondes opposés ou
étroitement liés ? », in « En finir avec le New Public Management », sous la direction de Guenoun
(Marcel), Matyjasik (Nicolas), édit. Institut de la gestion publique et du développement économique,
Paris, 2019, p. 164.
2
Guenoun (Marcel), Matyjasik (Nicolas), « La fin de l’histoire du NPM ? », in « En finir avec le New
Public Management », op. cit., p. 4.
3
Fournier (Jacques), « L’économie des besoins ; une nouvelle approche du service public », éd. Odile
Jacob Paris, 2013, p. 28.
4
Domin (Jean-Paul), « La réforme de l’hôpital public. Un management sans ménagement », 2016, p. 1.
(url : http://www.laviedesidees.fr/La-reforme-de-l-hopital-public.html).
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Au cours des dernières années, la question du management dans le
service public marocain a évolué. Rares sont désormais les services
publics ou établissements publics qui n’aient pas introduit des outils
managériaux dans leur fonctionnement1. Les évolutions sont sensibles
mais portent, jusqu’à présent, surtout sur les instruments de management.
Ceux-ci demeurent souvent quelque peu « plaqués » artificiellement sur
des structures et des comportements qui n’ont guère changé2.
Portant, pour le Maroc, le SPA ne va connaître certaines pratiques
managériales qu’aux années 1980. L’avènement du programme
d’ajustement structurel (PAS) avec ses exigences « sévères » a, au moins,
initié certains changements dans la gestion archaïque des hôpitaux et
autres services sociaux.
Le renouveau managérial du SPA se base sur l’introduction des
techniques modernes de gestion et des règles professionnelles de leur
mise en application. Ce renouveau constitue pour certains prédicateurs3
de modernisation de l’Administration et de l’État en général, une gage à
l’assurance du développement administratif et à la lutte contre les aspects
bureaucratiques d’une administration couteuse, rigide et centriste qui
mérite un remodelage à l’image du mangement privé surtout sous ses
aspects de moyens d’action et de stratégie de développement.
L’administration marocaine est fortement présente dans les dispositifs de
régulation économique, très influencée par le droit, mais faiblement
empreinte de logique managériale au sens réel du terme. Pour autant,
notre pays a su entamer une véritable réflexion sur les questions de
décentralisation et de management territorial. De même la gouvernance a
émaillé le discours politique et académique. Elle a fait partie des champs
scientifiques observés et analysés à travers les jeux d’acteurs, sans
toutefois aborder les grandes questions fonctionnelles (marketing,
finance, ressources humaines…) qui structurent les sciences de gestion4.
Au Maroc, on est toujours dans le management d’ « outils » comme s’il
consistait avant tout à bien gérer des processus et non plus les hommes et
les femmes des SPA. Ce management s’est concentré sur les techniques,
de définition d’objectifs, de contrôle de gestion, d’indicateurs. Mais le
grand malheur, c’est que ces outils ont été « promus » sans expliciter à
quoi ils allaient servir, et les fonctionnaires en ont donc déduit qu’ils
1

On parle ici notamment des actions suivantes : la mise en place d’entretiens annuels d’appréciation ou
de formation; l’introduction d’outils de pilotage, les formations à l’animation d’équipe, à la conduite de
réunions ou d’entretiens, à la gestion du temps, à l’efficacité personnelle, le lancement de démarches
qualité, de groupes projets, les tableaux de bord…
2
Alécian (Serge), Foucher (Dominique), « Le management dans le service public », éd. d’Organisation
Paris, 2002, p 1.
3
Sedjari (Ali), « Gouvernance, risques et crises », éd. L’Harmattan Paris, 2012.
4
Fouchet (Robert), at. al, « Management public durable, dialogue autour de la méditerranée », Editions
Bruylant Bruxelles, 2013, p. 13.
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étaient des instruments de mise en contrôle de leur activité et de réduction
de leurs capacités d’imaginer des solutions nouvelles.
La multiplicité des outils et leur succession à un rythme accéléré, ne
laisse aucune chance pour les fonctionnaires de pourvoir les appropriés,
ce qui contribue à la décrédibilisation globale du management public et
en l’occurrence le NMP.
Le climat qui règne dans les SPA marocains, à travers l’observation
« motivée » et le vécu, nous donne la possibilité de constater une
lassitude fréquente face à certaines approches de management, quand
elles apparaissent « comme une série de modes ou de gadgets imposés
aux agents sans leur en expliquer l’utilité ni l’articulation avec d’autres
outils ou dispositifs »1. A titre d’exemple, les multiples actions
concernant la gestion axée sur les résultats, la qualité, le contrôle de
gestion, les tableaux de bord de la modernisation, les tableaux de bord
prospectifs et bien d’autres encore, fleurissent dans les SPA comme des
« tourbillons déstabilisants ».
A ce moment, le NMP fait de la performance et l’évaluation par des
indicateurs son « cheval de Troie » pour moderniser non seulement le
service public mais l’Etat tout entier.
Le culte du « chiffre » a envahi le SPA. A tel point que certains études
confirment que l’évaluation par les indicateurs de performance se
préoccupe moins de la finalité des actions professionnelles que de leur
conformité à des objectifs chiffrés2.
La performance amène avec elle au SPA des notions plus proches à
l’ « esprit du capitalisme », à l’instar de concurrence, de compétition et
de rivalité, qui fait de l’autre un rival, un adversaire et un challenger qu’il
faut le « neutraliser »…Or les valeurs du SPA, sont tout à fait à l’opposé
du profit individuel. Le malheur que à chaque fois qu’on se rapproche de
plus en plus au prix, au palmarès et aux résultats chiffrés, on s’éloigne au
même temps d’une société soucieuse de la précarité, de la cohésion
sociale et de la dignité humaine3.
Bref, il est certain que le modèle managériale issue du modèle de
l’entreprise imprègne de plus en plus le répertoire des réformes
consécutives du SPA.

1

2
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Trosa (Sylvie), Bartoli (Annie), « Le management par le sens, au service du bien public », éd.
SCEREN-CNDP France, 2011, p. 11.
Gori (Roland), « Normes, performance et soumission », in « En finir avec le New Public
Management », op. cit., p. 133.
3
Idem, p.138.
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Ce constat enregistré malgré que le management public s’est révélé, dans
des pays occidentaux, incapable de résoudre les lacunes du SPA, car il
s’est confronté à des obstacles majeurs1.
Outre l’écart croissant entre les moyens qui diminuent et les missions qui
ne cessent d’augmenter (les nouvelles ne chassent pas les anciennes), les
fonctionnaires considéraient que le management néglige la richesse de
leurs expériences
et impose que le système serait tellement
dysfonctionnel que les initiatives ou expérimentations ne seraient
destinées qu’à échouer2.
A ce moment, le SPA marocain est en train d’aligner les principes du
NMP. Une doctrine reposait sur un double postulat : premièrement, il y a
presque aucune différence entre les organismes publics et les entreprises
privées, et deuxièmement les méthodes scientifiques sont d’application
globale3.
L’enjeu est de passer d’une « gestion par moyens » à une « gestion par
résultats », en pariant sur le fait que l’intelligence des fonctionnaires
permettra de trouver les meilleures voies pour atteindre ces résultats4.
C’est un changement de paradigme fondamental qui consiste à voir dans
les fonctionnaires des innovateurs. Des fonctionnaires à qui l’on fait
confiance, imagineraient des solutions plus intelligentes5. C’est un
changement qui fait, également, évoluer les usagers des SPA à des
clients-consommateurs. Leurs droits comme leurs obligations,
traditionnellement régulés au rythme du droit administratif se trouvent au
point d’être ébranlés.
Cependant, une analyse réfléchie de la littérature « pléthore » sur le sujet
permet à la fois de démystifier le NMP et de rester sceptique et prudent
quant à ses méthodes et ses fins.
En fait, le NMP vise une amélioration des performances du SPA en
adoptant des techniques de management utilisées par les entités
économiques et entreprises privés, en donnant moins d’intérêt à
l’application des règles et des procédures administratives voire
« bureaucratiques », en favorisant la recherche de rentabilité et les
rapports contractuels et en privilégiant la satisfaction des citoyens pris en
leur qualité de consommateur de services publics.

1

Trosa (Sylvie), « Vers un management post bureaucratique ; la réforme de l’État, une réforme de la
société », éd. L’Harmattan Paris, 2007, p. 30.
2
Idem, p. 30.
3
Dreyfus (Françoise), « L’invention de la bureaucratie », éd. la découverte Paris, 2000, p. 241.
4
Keating (M.), « Institutions on the edge: a new model of gouvernance », Allen and Unwin, Canberra,
2010.
5
Trosa (Sylvie), « La crise du management public, comment conduire le changement ? », éd. de boeck
Bruxelles, 2012, p. 17.
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A travers ses techniques, le NMP contribue à l’émergence d’un nouveau
référentiel gestionnaire des administrations publiques1.
La quête effrénée de l’efficience est devenue la légitimation première des
projets de réforme, supplantant la légitimité politique et démocratique de
l’action publique.
La tendance actuel est de passer d’un service d’intérêt général pensé
unilatéralement en haut, à un SPA gérer autrement où l’usager et les
fonctionnaires ont un mot à dir.
D’ailleurs, ce n’est pas par hasard que la BM, l’institution financière qui
incarne les principes néolibéraux, propose, ou plutôt, impose au Maroc de
revoir la relation entre les SPA, ses usagers et ses fonctionnaires.
L’efficience, la performance et le changement de paradigme… sont,
entre autres, des préalables sine quoi non pour accorder les crédits2.
Partons de ces postulats, nous avons essayé de mettre en relief certains
« impacts » du mouvement de l’introduction massive de valeurs et
pratiques initiées dans les entreprises sur les différents acteurs du SPA :
les fonctionnaires et les usagers en particulier.
La réalité des choses fait montrer que les agents d’État sont, à l’aune du
NMP, confrontés à des défis d’une nature différente de ce qu’a été
tellement abordés pendant des années. Le fonctionnaire dans le
collimateur de la gestion axée sur la performance n’est pas appelé à se
conformer, seulement, à la procédure et à la règle, mais il doit faire
preuve d’attachement aux intérêts du service, doit se montrer attentif,
gracieux et surtout un bon économe.
L’analyse nous permet de dire que sous la vague de NMP et en vue de
répondre aux exigences de performance, des changements notables sont
en train d’être adoptés concernant la prise de décision au sein des SPA.
Les fonctionnaires occupent une position privilégiée leur permet d’être en
interaction directe ou indirecte avec les citoyens bénéficiaires des
prestations publiques et par conséquent sont les plus concernées par la
grande mutation des SPA, en ayant le miroir des administrés qui leur
renvoient leurs perceptions des changements en cours.
Les réformes administratives mises en œuvre au Maroc ces deux
dernières décennies, concernant la fonction publique, avaient comme
principes :
 l’augmentation de la proportion des employés publics soumis à un
rapport de travail de droit privé ;
 l’accent mis sur la performance ;
1

Muller (Nathan J.), « Manging service level agreements », in international journal of network
management, volume 9, 1999.
2
« Le Maroc à l’horizon 2040. Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence
économique », Banque internationale pour la reconstruction et le développement/La Banque mondiale.
Washington, DC. 2017.
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 le rendement et les résultats au moyen de la fixation d’objectifs et
de critères d’évaluation ;
 l’incitation à la formation continue et à la mobilité à l’intérieur de
l’organisation publique ;
 la suppression progressive du « statut » de fonctionnaire ;
 les nouvelles valeurs organisationnelles mettant l’accent sur la
qualité, la compétitivité et l’esprit de « l’entreprise » ;
l’introduction de systèmes d’incitations financières ;
 la redéfinition des rôles et des attentes formulées à l’encontre des
employés publics et des managers publics.
Ces réformes imitent les techniques et outils utilisés dans le secteur privé,
et représentent ainsi une forme de « managérisation » de la gestion
publique, reflétant une hégémonie du modèle de l’entreprise privée et de
la philosophie managériale comme moyens les plus efficaces de gérer les
ressources humaines et les organisations de travail1.
Réformes menant à des changements structurels, à tel point que les
principes wébériens sont totalement redéfinis, de sorte que des analystes
parlent de « changement de paradigme 2». Un « basculement » traduit au
sein de la fonction publique par des nouveaux droits et nouvelles
obligations des agents publics.
Par ailleurs, l’application des principes du NMP dans le SPA marocain
introduit progressivement des effets concernant notamment l’abandon de
deux dimensions de la spécificité du modèle organisationnel : le statut des
personnels et de leurs qualifications. Il est constaté ici une « offensive
généralisée3 ».
Dans ce sens, notre système de fonction publique a commencé de
recevoir un « nouveau » genre de salariés dont le statut et les conditions
d’emploi relèvent certes du public (ce sont des contractuels de droit
public) mais dont les trais caractéristiques ne sont pas les mêmes que
ceux des « anciens » fonctionnaires (ne sont donc pas couvert par le statut
général de la fonction public du 24/02/1958).
Les effets de déstabilisation d’un service public que représente la
juxtaposition en son sein de personnels exerçant des fonctions
équivalentes mais dans des conditions de statut, d’emploi et de salaire
radicalement différentes entraînent des tensions entre salariés /

1

Chanlat (Jean-François), « L’action publique, l’éthique du bien commun, l’efficacité et l’efficience :
un regard croisé », in « sens et paradoxes de l’emploi public », sou dir. Emery (Yves), Giauque
(David), presses polytechniques et universitaires romandes, 2003.
2
Emery (Yves) et Noémi (Martin), « Le service public au XXI ème siècle, identités et motivations au sein
de l’après-fonctionnariat », éd. L’Harmattan Paris, 2010, p. 13.
3
Worms (Jean-Pierre),« Le management sauvera-t-il le service public ? », in Empan éd. Érès Toulouse,
vol. 1 n° 61, 2006, p. 18.
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fonctionnaires, aussi néfastes pour la qualité de l’ambiance interne que
pour celle du service rendu aux usagers1.
Le NMP menace les fondements autour desquels se sont constituées les
professions publiques, car la flexibilité remplace la stabilité
organisationnelle et l’application stricte de la règle dans l’intérêt général
doit laisser la place à l’écoute des attentes singulières des usagers2.
Le NMP est accusé d’avoir provoqué le « brouillage identitaire 3»,
puisque les agents publics doivent à la fois ne pas négliger l’héritage du
passé et au même temps incorporer et promouvoir de valeurs
managerielles nouvelles.
Du « brouillage identitaire » on peut aller vers « la tension identitaire4 »
qui ne peut que générer des conséquences sur les fonctionnaires et dont,
en contrepartie, leur résistance s’avère sévère et ardue.
L’usager est l’autre principal acteur du SPA. C’est pour satisfaire ses
besoins et ses demandes que le service public, et même l’État « largo
sensu », était pensé, créer et mis en œuvre...
La constitution marocaine du juillet 2011, s’inscrit, selon certaines idées,
dans la politique irréversible de modernisation des institutions et de
remise en cause des structures de l’État, et essaye de mener le pays vers
une nouvelle ère constitutionnelle démocratique basée essentiellement sur
la « transcendance du citoyen »5.
Après avoir reconfiguré l’usager en client et puis en consommateur, le
NMP menace sérieusement la position « historique » de l’usager dans le
SPA.
Sous l’influence du NMP, il y a tendance de plus en plus vers
l’individualisation de la prestation du SPA (santé, éducation, culture…)6.
Celle-ci contredit la nature d’activité de l’intérêt général et engendre, par
conséquent, une régression voire l’annulation de l’anonymat dans l’usage
des services et biens collectifs.
En plus, l’individualisation induit un changement sur l’exercice du
fonctionnaire puisque il est, désormais, dans l’obligation d’atteindre des
objectifs chiffrés pour « mériter » d’être récompensé dans sa carrière.
L’individualisation ou la « personnalisation » en tant que corollaire du
libéralisme, change donc la qualité de l’usager, pour ne pas dire qu’elle
l’altère carrément. En effet, de l’administré on est passé à l’usager, puis
1

Idem, p.19.
Kuty (Olgierd), Leverato (Jean Marc), Schoenaers (Frédéric), « Le nouveau management public »,
une coproduction université Paul Verlaine-Metz et université Ouverte des Humanités, 2012, p. 8.
3
Idem, p. 8.
4
Idem, p. 9.
5
Rbii (Hamid), « Moralisation du service public et protection des citoyens au Maroc », in REMALD n°
115, 2014, p. 23.
6
Gilles J. (Guglielmi), Geneviève (Koubi), « Droit du service public », Montchrestien, E.J.A Paris
2ème édition, 2007, p. 684.
2
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on a évolué vers le statut du client et ensuite vers celui du «
consommateur 1 ». Loin de s’arrêter à ce niveau, l’usager du SPA peut
devenir « négociateur » avec des privilèges et des faveurs plus
développés.
Outre les effets juridiques du passage de l’« usager » au « client », le SPA
doit faire face aux conséquences d’ordre sociologique.
En effet, des spécialistes, ont démontré que logique de service s’est
désormais emparée des organisations publiques, balayant la relation
d’évitement bureaucratique.
Ils ont constaté le glissement de la notion de « service public » vers le
syntagme « au service du public »2. Plus globalement, il y a une
réhabilitation de la figure de l’usager, accédant de façon assez paradoxale
au double statut de consommateur-client et de citoyen.
L’analyse des discours et des pratiques permet de distinguer quatre
principaux types de modifications apportées, ou seront apportées, à la
relation à l’usager, suggérant une progression dans le temps et dans
l’intensité du changement3. Ces changements on peut les résumer comme
suit :
 Les modifications de la relation à l’usager consistent à renforcer et
à élargir les droits des usagers. A la relation régie par des règles
substantielles, on substitue ainsi une relation contractuelle ayant
vocation à être négociée.
 La personnalisation de la relation à l’usager s’accompagne du
glissement du principe d’égalité, vers celui d’équité, entendu
comme égalité d’accès à un service personnalisé (la
contractualisation avec des clauses abusives4).
 L’approfondissement
de
la
personnalisation
et
de
l’horizontalisation de la relation avec l’usager nécessite en effet des
aménagements organisationnels.
 La désacralisation de la puissance publique permet un rééquilibrage
de la relation administrative au profit des usagers qui se voient,
tantôt conférer de véritables droits publics subjectifs à l’encontre
1

Paradeise (Catherine), « Usagers et marché », in « les Usagers entre marché et citoyenneté », sous dir.
Chauvière (M.), Godbout (J – T), éd. L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 1992, p. 193.
2
Corcuff (Philippe), Lafaye (Claudette), « Service public et tension marchande. Tensions et
redéfinitions dans une direction départementale de l’Equipement », in « Le service public en
recherche. Quelle modernisation ? », sous dir. Fraisse (Robert), Grémion (Catherine), Paris, La
Documentation Française, 1996, p. 285.
3
Waechter (Virginie), « La relation usager / service public : d’un modèle à l’autre ou vers la confusion
des sphères d’action privée et publique » in revue des sciences sociales, n° 28, éd. nouveaux mondes,
2001, p. 58.
4
Waechter (Virginie), « La relation usager / service public : d’un modèle à l’autre ou vers la confusion
des sphères d’action privée et publique » in revue des sciences sociales, n° 28, éd. nouveaux mondes,
2001, p. 58.
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des services publics, tantôt reconnaitre des intérêts juridiquement
protégés qu’ils peuvent faire valoir en justice.
D’ailleurs, la constitutionnalisation1 de l’obligation de prendre en compte
la qualité du SPA au moment de proposer les prestations en est la
matérialisation la plus aboutie sur le plan juridique2.
En plus de sa nature vitale pour la satisfaction de la notion d’intérêt
général, le SPA se trouve obliger d’offrir aux usagers des prestations de
qualité dont les éléments doivent être mesurables.
Finalement, le changement constaté dans le statut de l’usager du SPA ne
peut que bouleverser ses garanties juridiques anciennement protégées par
les principes cardinaux du service public, que sont l’égalité, la continuité
et la mutabilité. C’est derniers sont en phase d’être substituer par d’autres,
puisque ils sont accusés de ne pas rendre compte de l’idée de redevabilité
ou « accountability » propre au droit anglo-saxon que véhicule l’impératif
de qualité.
Sur ces principes dits « lois » de Rolland qu’on va se focaliser en second
point.
B/ La dislocation des « lois » de Rolland
L’approche managerielle issue de la doctrine du NMP « attaque » donc le
SPA marocain d’une manière, certes, progressive mais envahissante.
Toutefois, les principes du NMP considérés selon certains points de vue
comme une aubaine, représentent une menace sérieuse pour le service
public selon d’autres.
Il est évident que toutes les activités du SPA doivent respecter les
principes, dits lois de Rolland, qui sont de l’essence même du service
public, en particulier le célèbre trio : l’égalité, la continuité et la
mutabilité, auxquels s’ajoute, à tort ou à raison, le principe de gratuité.
Toutefois, les mutations économiques, sociales et idéologiques ont
ébranlé l’édifice du service public. La mise en concurrence d’un nombre
croissant de service public, même ceux non-marchand, a fait évoluer les
attentes, et non plus les besoins, des usagers en faveur d’une démarche
plus individualisée3.
Le SPA a été affecté par l’évolution économique et les principes du NMP,
et par conséquent, ceux-ci affectent la portée et le contenu concret des
grandes « lois du service public ».
A tel point que les principes du service public, sont menacés de ne plus
apporter pour les usagers de réelles garanties et peuvent jouer à leur
1

Article 154 de la constitution marocaine de juillet 2011.
Zair (Tarek), « Le service public face à l’émergence des nouveaux droits des usagers », in, « Le
service public dans tous ses états », sous dir. de Mecherfi (Amal), Imp. Axis Design Rabat, 2017, p.
37.
Bizeau (Jean-Pierre), « Usagers ou clients du service public ? Le discours de l’administration », in
revue administrative n° 296, 1997, p. 209.
2

3

346

 المانيا – برلين/ إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية
2021 العدد الثاني عشر أغسطس

مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية العدد الثاني عشر

détriment. Le droit du service public est accusé d’être insuffisamment
protecteur, dont les principes sont susceptibles de se retourner contre les
usagers1.
Le passage de l’usager au client du SPA, impose un changement dans les
prestations et les missions. Ces usagers / clients demandent plus
d’efficacité, plus d’économie, plus de qualité, de civilité, de subsidiarité,
tout en exigeant que les obligations traditionnelles d’égalité, de continuité
et de mutabilité soient remplies.
Dans le futur proche, nous assistons à un revirement de position. L’État
ou plus précisément, le pouvoir exécutif ne soit plus le seul à définir les
obligations du SPA. A l’opposé, le gouvernement serait obligé à partager
ce pouvoir avec les usagers / clients.
Le NMP a réussi d’imposer un nouvel arsenal juridique, incitant de plus
en plus à la qualité des prestations du SPA, à la transparence, à
l’efficacité, à la participation des intéressés au processus décisionnel et
bien d’autres principes.
Cependant, ces nouveaux principes, sont-ils complémentaires des autres
dits « traditionnels » où sont catégoriquement à l’opposé et risquent de les
effriter ?
Il est connu que les usagers ont des droits fondés sur le respect des
principes de fonctionnement du service public. Outre les droits cités cidessus, on peut énumérer, entre autres, les droits suivants : le droit à
l’obtention de la prestation, le droit à réparation ou au dédommagement
dans certaines circonstances. Ces droits sont indéniablement reliés les uns
aux autres. Ils font partie d’un ensemble difficilement divisible : les droits
des usagers sont fondés sur les principes directeurs du service public et
aucun n’est autonome.
Les principes du service public se sont devenu progressivement des
principes généraux du droit opposables aux autorités et agents des
administrations, au nom de la singularité du droit et du régime
administratif. Ils présentent la particularité de fournir aux usagers des
services publics des garanties juridiques d’un fonctionnement normal 2.
L’essence même des principes cardinaux du SPA postule que chaque
citoyen ou tout individu (citoyen, étranger, résident…) dispose d’un droit
d’accès au SPA. Ce droit d’accès au service public est le corollaire
« normal » du principe d’égalité duquel découle le principe « d’égal accès
au service public » dès que l’usager répond aux différentes conditions que
les règles spécifiques au service imposent3.
1

2
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Delvolve (Pierre), « Les services publics face au droit, notamment communautaire de la
consommation », Droit administratif, éd. Techniques, 1993, p. 14.
Donier (Virginie), « Les droits du service public : entre tradition et modernité », in RFDA, 2006, p.
1219.
3
Johanet (Gilles), « L’égalité d’accès aux soins », in EDCE n°49, 1998, p. 429.
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Pour accéder à ce droit, notamment avec le développement accéléré voir
« vertigineux » des TIC, suppose une connaissance au moins minimale de
celles-ci.
Dans ce sens, le principe d’égalité est nuancé par le principe d’efficacité
prôné par le NMP et qui impose le passage à la notion du client.
Néanmoins, la requalification des "administrés", "assujettis" ou "ayants
droit" en usagers et par la suite en clients ne va cependant pas sans
difficultés. Car, au sein du SPA, à l’opposé de certains services publics
opérant dans le secteur marchand, on est souvent loin de la figure du
client consommateur, libre de ses préférences et de ses choix, et capable
d'évaluer si dans ce que lui fournit le prestataire, il en a bien « pour son
argent »1.
Les services publics et a fortiori les administrations régaliennes ne
peuvent choisir leur clientèle comme le pratiquent plus facilement les
services marchands ; ni personnaliser et différencier par trop le traitement
des usagers, au risque de s'écarter de leurs missions et des règles de droit
qui encadrent leur activité.
Les systèmes de production et de distribution au sein du SPA ne peuvent
être destinés à des clientèles particulières que le sont ceux des services
marchands2.
Il est de l’évidence que depuis des années, l’existence d’une activité de
service public, dont la création relève du droit discrétionnaire des
autorités compétentes, emporte pour ses usagers, reconnaissance d’un
droit au fonctionnement normal de ladite activité. Les grands principes et
les règles applicables spécialement aux activités aux services publics ont
pour objet de garantir et d’organiser un tel fonctionnement régulier.
Portant, le contexte et le discours amenés par l’idéologie du NMP,
conduit à ce que les principes de fonctionnement « classiques » soient à
chaque fois complétés, recomposés ou déstructurés, réunis ou divisés et
parfois même contredits.
A l’extrême du principe d’égalité, se positionne un autre principe, celui
de la gratuité du service public. Le fait que l’ensemble des individus
doivent être traités à même pied d’égalité quant à la tarification peut
résulter que certains ne pourront pas bénéficier des prestations des SPA
puisqu’elles deviendront trop chères pour eux.
Le principe d’égalité contiendrait en germe le principe de la gratuité du
service public3.
1

Strobel (Pierre), « L'usager, le client et le citoyen : quels rôles dans la modernisation du service
public? », in Recherches et prévisions n°32, 1993, p. 35.
2
Idem, p. 36.
3
El Yaâgoubi (Mohamed), « Les droits de l’usager de services publics au Maroc », in « Le devenir du
service public, comparaison France-Maroc », sous dir. Guerraoui (Driss), El Aoufi (Noureddine) et
Barreau (Jocelyne), Les Editions Toubkal et éd. L’Harmattan, 1999, p. 270.
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D’ailleurs, dans le droit administratif la conciliation entre le concept de
gratuité et les impératifs du libéralisme apparaissait d’emblée
antinomique1. Le professeur Guglielmi considère que puisque la gratuité
n’ayant pas été reconnue, en droit strict, comme principe général du droit,
ni comme principe à valeur constitutionnelle, ne saurait constituer un
principe juridique2. A cet effet, il est un principe inspirant les
constructions théoriques, les politiques législatives et les solutions
jurisprudentielles dans des cas touchant à l’essence du service public, soit
une règle d’une portée limitée appartenant à un régime juridique
circonscrit.
Le principe de gratuité après avoir, tellement, marqué la distinction entre
le SPA et le SPIC, il paraît devoir susciter au sein de la catégorie des SPA
une distinction problématique entre les services publics obligatoires et les
services publics facultatifs.
Le paiement d’une redevance, analogue au prix des services marchands
rend le SPA similaire au SPIC, ce qui mit le principe de gratuité hors
toute considération.
Dans des domaines comme l’éducation ou la santé, des voix, notamment
des gouvernements qui succèdent, se lèvent pour leur libéralisation et
l’abolition de la gratuité de ces prestations3.
La considération juridique de la gratuité se trouve de nos jours
« paradoxalement » insérée dans les impératifs d’une société libérale, car
elle n’est plus appliquée ou, le cas échéant, elle est détournée.
Dans la logique néo-libérale, celle du NMP, la non-gratuité ou la
« tarification » est considéré comme un objectif de bonne gestion des
services publics. Le tarif permet d’avoir une visibilité claire du coût du
service et d’en suivre la gestion4.
Par ailleurs, en imposant l’importation de logiques comptables issues des
services marchands, le NMP tend, non seulement à « déréaliser » les
activités et leurs résultats, mais aussi à « dépolitiser » les rapports entre
l’État et les citoyens. Les usagers des SPA sont considérés comme des
« acheteurs » de services qui doivent « en avoir pour leur argent »5.
L’incontournable importance donnée à la dimension d’efficience et au
1

Par contre, rien ne s’oppose à ce qu’un SPA obligatoire pour l’usager ne soit gratuit pour celui-ci et
que la prestation de ce service soit un monopole public. Dans ce cas de figure, l’absence de gratuité ne
correspond ni à un prix, ni à une redevance mais il est un taxe.
2
Gilles J. (Guglielmi), Geneviève (Koubi), « Droit du service public », Montchrestien, E.J.A Paris 2 ème
édition, 2007.
3
De temps en temps, l’ « abolition » de la gratuité de l'enseignement au Maroc fait l'objet d'un débat
chaud. Le conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique dans l’un de
ses rapports publié en 2018 a évoqué la question solennellement et à proposer que pour l'enseignement
supérieur, la classe moyenne et la classe aisée devront payer des droits d'inscription.
4
Meschériakoff (Alain-Serge), « Droit des services publics », PUF coll. Droit fondamental, p. 211.
5
Dardot (Pierre), Laval (Christian), « La nouvelle raison du Monde, essai sur la société néo-libérale »,
éd. La découverte Paris, 2010, p.400.
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rendement financier élimine du SPA, inéluctablement, à la fois le principe
de la gratuité et surtout toute conception de justice autre que celle de
l’équivalence entre ce que le contribuable a personnellement payé et ce
qu’il a personnellement reçu.
L’autre principe primordial qui concerne parfaitement l’évolution du
SPA, est celui de mutabilité ou d’adaptation. Le droit à l’adaptation
constante des services publics est également un principe traditionnel dont
l’usager peut se prévaloir.
La mutabilité du service public est la conséquence du devoir qui s’impose
aux responsables du service d’adapter ce dernier aux besoins changeants
de la collectivité.
Elle est considérée non plus comme un droit des usagers mais plutôt il est
un droit pour la personne publique et une obligation pour les usagers.
Droit de modifier la consistance ou l’organisation du service, et
obligation de se soumettre à la décision administrative.
La mutabilité est un principe ambivalent : « à la fois au service de la
domination politique et au service des citoyens »1, il emporte des
conséquences qui peuvent être contradictoires selon que l’on se place du
côté de l’État garant de l’intérêt général ou des usagers. Il est évident que
les pouvoirs publiques qui décident de la façon dont le service public doit
évoluer : la « loi de progrès » est mise en œuvre de manière unilatérale
par la puissance publique.
Le pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale par la puissance
publique, anciennement bénéfique pour les usagers, est lui-même qui va
les priver par la suite, de certains services, supprimés au nom de la
rentabilité2. Le principe s’est détourné de sa finalité « d’origine »
bénéfique pour les usagers : « obtenir un service amélioré, intégrant les
évolutions techniques et démographiques », pour en servir une autre : les
pouvoirs publics s’en sont emparés afin de protéger l’intérêt général, et
plus précisément l’intérêt public économique. Ainsi, la recherche de la
rentabilité du service public, pas seulement industriel et commercial mais
également ceux non marchands, a eu raison de l’intérêt des usagers.
A notre sens, et à première vue, le principe de mutabilité s’entremêle
parfaitement dans la logique du NMP, puisque il évoque le mouvement et
le déplacement. Il suppose des transformations plus que de simples
modifications. Mais à quel niveau, sous prétexte d’adaptation, le SPA
doit suivre cette logique?
La plasticité du SPA est inéluctable pour la satisfaction des besoins
collectifs d’intérêt général, car dans la perspective d’une constante
1

2
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Meschériakoff (Alain-Serge), « Droit des services publics », op. cit., p. 146.
Cluzel-Métayer (Lucie), « Le service public et l’exigence de qualité », Nouvelle bibliothèque de
thèses, Dalloz, p. 500.
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adaptation aux attentes sociales, la seule logique commerciale ne peut
leur être opposée.
Cependant, la pensée néo-managériale dominée par la primauté de
l’économie de marché, affaiblit la considération portée aux usagers et au
même temps décompose la liaison entre la continuité et l’adaptabilité du
SPA. L’application du principe de libre concurrence est souvent présentée
comme primordiale, au détriment de la conception collective et sociale du
service public.
En somme, le principe de mutabilité, d’adaptabilité ou d’adaptation
constante est dépourvu de définition légale ou jurisprudentielle, et par
conséquent, il ne cache pas les formes idéologiques du service public.
L’usager n’a pas le droit au maintien d’un service ni de droits opposables
à la modification de son régime.
Autre principe « névralgique » du service public, est celui de la
continuité. Un service ne peut être qualifié comme public que s’il est
continu. La règle de la continuité du service public est essentiel, à la fois
socialement et politiquement.
La continuité érigé comme principe constitutionnel, tant en France qu’au
Maroc1. Dans ce sens, le conseil constitutionnel français conclut dans l’un
de ses décisions que « la continuité de la vie de la nation est un des
principes clef du système juridique étatique ; c’est en vertu de ce principe
que se déduit et est développé logiquement le principe de continuité du
service public »2.
Dans la logique du service public, tel qu’il est conçu à ses débuts, la
continuité trouve l’une de ses forces dynamiques dans les attentes de
l’usager et de ses revendications. Cependant dans la logique du NMP,
cette seule exigence n’est plus suffisante, et se remplace par l’impératif
de rationalisation des dépenses publiques et l’objectif de rentabilité. A cet
effet, il faut prétendre la non-continuité d’un tel ou tel service public au
nom d’efficience.
Nonobstant, si l’usager n’a pas le droit à la création d’un service public, il
a, à l’opposé, le droit à un fonctionnement normal du service public pour
autant que ce service existe, à tel point que le juge administratif considère
comme illégales les conditions de fonctionnement d’un service qui
auraient pour effet de restreindre l’accès au service pour les usagers, car
cette restriction constitue une atteinte au principe de continuité du service
lorsqu’elle ne connaît aucune justification légale ou réglementaire3.

1

2
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Par l’article 154 de la constitution marocaine du juillet 2011.
CC (conseil constitutionnel français), décision n° 79-111 DC, 30 décembre 1979, vote du budget,
Rec., p. 39.
3
CE (conseil d’Etat français), 13 février 1987, Toucheboeuf et Mme Royer, Rec., p. 45.
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Par ailleurs, la continuité du service passe également par ses personnels,
car elle dépend de leurs obligations de travail, de leur disponibilité, de
leurs droits et de leur conscience.
Par souci de modernisation des SPA, et sous l’effet du néo-libéralisme,
les recommandations de qualité et d’efficacité des taches d’accueil,
d’orientation et de réception des usagers et des administrés par les agents
du service sont toujours rappelées à côté du principe de continuité et avec
les autres principes du service public. Mais ce qui peut révéler
paradoxale, est la recommandation de réduction de nombre des
fonctionnaires pour diminuer les dépenses considérés comme
considérables, malgré leur rôle primordial pour le bon fonctionnement
des services publics.
Le NMP est entièrement favorable pour la réduction des personnels, et le
rapprochement entre le droit du travail et le droit de la fonction publique
et par conséquent un rapprochement des situations des salariés dans les
secteurs public et privé.
Globalement, les différents textes de loi, rapports et recommandations
conceptualisés sous l’effet du NMP, ont progressivement installé des
principes de valeur parfois supra-législative, souvent législative, ayant
pour but de donner préventivement des garanties plus précises aux
usagers afin de promouvoir l’action plutôt que le contentieux1. Plusieurs
principes, tels que qualité, sécurité, accessibilité et transparence viennent
donc compléter le tableau des principes de fonctionnement du service
public, résultant ainsi une profonde modification de ce tableau.
Conclusion :
En guise de conclusion, dans la « tornade » de la rentabilité basée sur la
satisfaction immédiate et la réalisation des économies, le SPA perd
progressivement sa qualité du garant du lien social.
Dans un tel contexte d’épanouissement d’une nouvelle idéologie de
gestion dans l’administration publique qui met l’accent sur les résultats et
non plus sur les moyens ou à la conformité des actions de l’administration
publique aux règles juridiques, la problématique ardue qui s’impose est
celle de l’existence d’outils qui concilient les exigences du NMP avec les
principes d’imputabilité juridique et les valeurs du SPA.
Autrement dit, le SPA doit savoir comment concilier entre le droit et le
NMP dans la conduite de la réforme administrative au Maroc ?
D’ailleurs, le fait de se focaliser sur la rentabilité des SPA, on risque de
perdre de vue l’égalité des chances et de mettre en péril les principes

1

Gilles J. (Guglielmi), « Rolland est mort, vive les principes de fonctionnement garantis ! », in « Le
service public dans tous ses états », sous la dir. de Mecherfi (Amal), université Mohammed V et
REJMA, 2017, p. 25.
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fondamentaux du service public. Principes représentant la dernière ligne
de défense des droits des citoyens- usagers contre les aléas du marché.
En somme, le SPA en général, et ses agents publics en particulier sont
donc censés de garder toujours les valeurs traditionnelles de la logique
identitaire de service public1, liées à l’administration publique et à des
processus démocratiques.
Des valeurs reflétant la « publicitude normative » de l’action étatique
comme le dévouement et l’engagement désintéressé2.
En contrepartie, le SPA et ses agents doivent initier, ou plutôt adoptés
une autre logique, celle du « managérialisme public »3, qui prône les
objectifs économiques et quantitatifs, la compétitivité, la performance
individuelle, le développement de leurs compétences, la conscience
professionnelle, la qualité du travail, l’efficience, la culture du résultat,
l’orientation client (ouverture et transparence) et la restriction au
maximum du rôle de l’État dans la sphère privée.
Cette confrontation, ne peut qu’engendrer un SPA marocain « hybride »
combinant les principes classiques de fonctionnement bureaucratique
avec des principes issus de l’économie et des nouvelles formes de
gouvernance4, avec tout ce que peut signifier comme tension au sein du
SPA et par conséquent le risque de son effritement.
Néanmoins, au moment où il est enregistré un net rétrécissement du NMP
dans plusieurs pays développés, après avoir conduit à des désastres dans
les politiques, il continu, paradoxalement, de gagner du terrain dans des
pays auparavant réticents à les mettre en œuvre et bien évidement aux
pays en développement5.
Portant, le NMP est en train de reproduire des effets pervers, en
particulier avec les partenariats public-privé (ppp) et les externalisations
de services. Ses différentes techniques de gestion se sont souvent révélées
inefficaces et mal coordonnées, avec des budgets prévisionnels sur ou
sous-estimés et des bilans peu transparents, coûteux pour les citoyens et
soumises à de nouveaux monopoles ou ententes sur fond de concurrence
« feinte »6.
1

On cite notamment : servir l’intérêt général, offrir une assistance, respecter les lois, régler la société ;
échapper à des objectifs économiques, ne pas être en concurrence, l’égalité de traitement,
l’exemplarité, avoir un objectif social…
2
Bozeman (Barry), « La publicitude normative : comment concilier valeurs publiques et valeurs du
marché ? », in politiques et management public, n° 25, 2007, p. 182.
3
Horton (Sylvia), « History and persistence of an idea and ideal », in « Motivation in public
management », sous dir. Perry (Jeams. L), Hondeghem (Anne), Oxford university press New York,
2008, p. 17.
4
Pollitt (Christopher), Bouckaert (Geert), « Public management reform: A comparative analysis »,
Oxford university press, USA, 2004.
5
Allegretti (Giovanni), « BP ’’ budget participatif ‘’ vs NPM : deux acronymes, deux mondes opposés
ou étroitement liés ? », in « En finir avec le New Public Management », op. cit., p. 164.
6
Idem, p. 167.
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Au terme, nos critiques aux principes du NMP et à son idéologie
d’origine, n’est pas un rejet total et catégorique du management, mais
plutôt un appel et une mise en garde quant aux dangers et périls qu’il
provoque.
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