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دراسات يف الدميقراطية ونقد القانون
تطبيقات النظرية التداخلية

على املعرفة القانونية املغربية 

2021

    لیس من الیسیر فتح افق بحثي نقدي داخل الحقل القانوني المغربي الحدیث، من مداخل 
متعددة للحقول العلمیة، السوسیولوجیة والتاریخیة واالنثربولوجیة والسیاسیة والفلسفیة، وبخلفیة 
الدراسیة  الصرامة  بثقالید  والمثقلة  المحافظة  العلمیة  الرؤیة  تشكیل  اعادة  تروم  ثوریة 

التخصصیة.
فكرة  وضمور  القانون  الزمة  العلمي  التفسیر  مبلغ  الوضعیة  القانونیة  الدرسات  تبلغ  لم     
الوضعي  النحسارھا  المغربي،  واالقتصادي  واالجتماعي  السیاسي  النظام  في  الدیموقراطیة 
تكامال  متكاملة،  تفسیریة  دینامیة  دون خلق  والمؤسساتیة،  النصیة  التفسیریة  بالنماذج  وتعلقھا 

یروم تجمیع الحقول المعرفیة االنسانیة، بكل تخصصاتھا، وتداخلھا.
الفلسفیة  التخصصات  من  خصوصا  الباحثین،  االساتذة  السادة  من  ثلة  ساھم  وعلیھ،    
واالنثربولوجیة  والسیاسیة والسوسیولوجیة والقانونیة، في تأسیس مشروع بحثي نقدي تجدیدي، 
ان على مستوى طرق البحث القانوني الثقلیدي التي صارت بفضل مجھوداتھم متصال بحقول 
طال  فكریة  انوار  على  القانونیة  العقول  فاتحین  الوضعیة،  القانونیة  للمعرفة  نقدیة  معرفیة 

االنفصال عنھا.
    من ثمرات ھذه المجھودات التي بدأت سنة 2017، في مسلك ماستر االدارة والدیموقراطیة 
وحقوق االنسان، ما نقدمھ الیوم من دراسات للشباب الجامعي المغربي، تحت اشراف جماعي، 
كتجربة فریدة یؤمنھا اساتذة من التخصصات االساسیة القانونیة والسویولوجیة والفلسفیة، تؤرخ 
للحظة تالقح العقول وتحاورھا وابداعھا من اجل بناء معرفي نقدي، یمھد الشك النوار فكریة، 
تمحي الحدود الحدیدیة بین الكلیات والمدارس القانونیة والتخصصات المنطویة على خوف من 

الحریة، ومن العقل ومن العمل االنساني المشترك.

عن الفریق البیداغوجي لماستر االدارة والدیموقراطیة وحقوق االنسان
د. كدیرة رشید – د. جواد الرباع

المركز الدیمقراطي العربي، برلین المانیا
جامعة ابن زھر اكادیر

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، المغرب
ماستر االدارة و الدیموقراطیة وحقوق االنسان
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 :تقديم

ليس من اليسييييت  أف   ح ي نق ي ياخ  اليق ال  يق ال يليغيق اللحتيق ال يا ي   من    

ماالق مأعا ة لل  غل العللية: السيغيييغلغةية لالألخ ةية لاثينتليغلغةية لالسييلييية  

تتلم إعل ة تشييليق التة ة العللية الل ل  ة لاللن لة يأ لليا    ي ا ة لالفلسييفية ليةلفية  

 .الصتامة الب نية الأةصصية

لم تبلغ الاخاييل  ال ليغيية الغعيعية مبلغ الأفسييت العللق ث مة ال ليغض لعيلغخ  لتة      

الا لغقتاطية  ق الن لم السيييليييق لااةأللعق لااقأصييل خ اللحتيق  اي سييلخ ل  

الغعيعق لتعل ال يللنللج  الأفسييت ة النصيية لاللاييسيلتية  ملل  سيأاعق للح   نلمية  

ال  تلم تجليع ال  غل اللعت ة اإليسييليية  يلق تةصييصييلتال   تفسيييت ة مأللملة  تللم 

 لتااللال.

لعليه  ييل م للة من السيل ة اثييلتاة البلننين  لصيغنيل من الأةصيصيل  الفلسيفية      

السيغيييغلغةية لال ليغيية  ق تييييس مشيتلث ي نق ي اخ  للاثينتليغلغةية لالسييلييية  

الأ لياخ الأق نيلخ  يفليق مجاغ اتام  تجا اخ  إض على مسيأغ  طت  الب   ال ليغيق  

مأصييال ي  غل معت ية ي ا ة لللعت ة ال ليغيية الغعييعية   لت ين الع غل ال ليغيية على  

  يغاخ  لت ة طلل اايفصلل عنال.

   ق مسيييليس ميلييييأت اإل اخة  2017من للتا   يا  اللجاغ ا  الأق ييا   يييينية      

لالا لغقتاطية لن غ  اإليسييلض  مل ي امه اليغم من  خايييل  للشييبلم الجلمعق  ت    

إشيتا  ةللعق  يغنيفال تجتية  ت اة  امنهنال  ييلتاة من الأةصيصيل  اثيليية ال ليغيية  

تالقف الع غل لت للخ ل لإيااعال من  ةق ينلء    السييغييييغلغةية لالفلسييفية. تاخة لل  ة 

معت ق ي اخ   لاا يال شييس للشييتلث  لتخ تل ى معه ال ال  ال ا ا ة يين اللليل   

لاللااخس ال ليغيية لالأةصيصيل  اللنيغ ة على لغ  من ال ت ة  لمن الع ق لمن العلق  

 اإليسليق اللشأتك.

 اطية لن غ  اإليسلض عن الفت ح البيااغغةق للليأت اإل اخة لالا ل ت 

  . ةغا  التيلث   -  . خشيا كا تة
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املعرفية حول  ل افرية وتكامل الحقو ظفي نقد الحداثات القانونية املعاصرة: املناهج الت

 .القانون والديموقراطية 

  1لألساتذة : عبدهللا حمودي، عبدالحي املودن ، امحمد مالكي ، عبدالعزيز النويض ي ، و نجيب اقصبي  
ل  جيال املفكرين في ك أمنذ نشأة الدولة الحديثة، في القرن الثامن عشر بعد عصر الثورات الغربية، والقانون يعاصر      

سة، متقلبا وفق مجريات  االنا فكر السياس ي، من علوم االجتماع و ، التاريخ والالثيولوجياالحقول املعرفية، من الفلسفة و 

 . االرادة العامةو للعيش املشترك  ، وسقفاا، حتى صار رديفا للعقل الحديثاالنساني فيهفعل التفكير  الوقائع و 

سس  أن  أ ن ال يستقر على حال ، فما  أ،    Etat de droitوكان من قدر القانون، حتى وهو يؤسس دولتها، دولة القانون     

لطة الدينية الكنسية، حداثة عقالنية بشرية ،  وربي ، للملكية املطلقة و السقاض النظام القديم ال أنولى على  حداتثه ال 

لى ، املبشرة بميالد الدولة الدستورية الديموقراطية، حتى آلت  و سية ، مع موجة الدساتير ال إنوضعية قانونية ، نسبية  

السلمية القانونية،    اآلمال شمولية ، دخلت في حروب جديدة ، محطمة    ةليتاريتو لى نقيضها ، دوال  إبداية القرن العشرين  

 لرواد التعاقدات االجتماعية . 

مر ذاته في دول املعمور، لكن يصعب تعميم  ن نخال ال أيكاد القانون، في مجمل تاريخه هو تاريخ تجاوزاته ونقده، ويمكن    

 ها الغربية.اتر يثات مختلفة تماما، عن نظ النقاش الفكري الغربي، على دول جنوب املتوسط، حيث حدا

ففكرة القانون، كفكرة حاضنها العقل النسبي االنس ي املحايث للثورات العلمية الغربية، هي غريبة في دار االسالم، حيث     

  خضوع العقل املعياري القانوني، ملبادئ ونظم وقياسات دينية، ظلت مقاومة لقرون عديدة، لسمو عقالني خارج الكتاب 

 املسلمين. وتفسيراته الدنيوية املتصارعة، حول سلطة التفسير والتأويل، لتأسيس شرعية الحكم الزمني على بالد    املقدس،

نقدم في هذا املقال رؤى متقاطعة، قدمتها نخبة من املفكرين و الباحثين، على مدار الدروس االفتتاحية، لفصول التكوين      

متداخل   التخصصات،  متعدد  الدياملعرفية  ل لحقو االعالي  في  البحثية،  املناهج  متكامل  وحقوق  ،  االدارة  موقراطية، 

 .االنسان

  

 

●  
ا
 . الستاذ عبد هللا حمودي حقل النثروبولوجيا السياسية وعلم السياسة: :  أوال

" الديمقراطي"  والبناء  السلطوية   Avatar d’autoritarismes et construction de"التحوالت 

démocratie     
ها، كأي ترجمة هناك مساحة تبقى دائما متوحشة  حتستاذ عبدهللا حمودي عند عتبة الترجمة،  ومدى وفاءها وصبداية توقف ال 

الكلمات   ال تقبلها ال هذه اللغة وال تلك، لذلك فالترجمة تستمر دائما وتصحح باستمرار، يقول ، سأنطلق من مالحظات حول 

Avatar   "و كلمة     و"تحولDe démocratie      الكلمة لنه  هذه الخيرة بالفرنسية ليست هي الديمقراطية بالعربية، أتحفظ على

هناك طرق وديمقراطيات مختلفة )ال أقصد الحديث عن الخصوصية باسم الدين أو ش يء آخر(، ولكن أقصد بأن البحث والتفكير 

يجب دائما أن ينطلق من فكرة كوننا نحاول بناء ديمقراطية وال يمكن القول "الديمقراطية"، لن لها اآلن مالمح مختلفة، حتى في 

"ديمقراطية". هذا الجانب املنهجي مهم )وأنا ال   De démocratieالديمقراطية. لهذا جاءت الصيغة في العنوان    البالد العريقة في

 أفصل في محاضراتي بين املنهجي والمبريقي(.

 
اطار المحاضرات المفتاحية لفائدة الباحثين و الباحثات في مسلك تكوين الماستر في االدارة و حقوق االنسان و   هذه الدراسات تم تقديمها  في - 1

 . ونية و االقتصادية و االجتماعية، جامعة ابن زهر اكادير. كلية العلوم القان2019و   2017الديموقراطية ما بين 
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"الفيدا"   Avatarكلمة   للهندوس  القديمة  الدينية  الكتب  في  تحضر  القديمة،  السنسكريتية  اللغة  من  لنها  مهمة  كلمة 

في الفرنسية.     Avatarتحولت إلى    abatars، ومن خالل التعليقات على هذه الكتب بالسنسكريت. في هذه اللغة  "نيشادالوبا"و

هناك عالم مسلم هو "البيروني"  كان في مرحلة ما سمي بفتح الهند مع الغزناوي وكتب كتاب سماه "تحقيق ما للهند من مقولة  

به مسلم في املجتمعات املقارنة. يبسط النظريات الهندوسية في الدين والروحانيات، وهو مقبولة في العقل أو مرذولة" أول كتاب كت

الملان    امسلم كتب في الفقه وفي الفيزياء والجغرافيا وغيرها من املجاالت... وكثير من كتبه العلمية لم تحقق بعد وغالبيتها حققه

كيفية "طبع السكة" وعندما طبعها كتب فيها "ال إله إال هللا ومحمد  ولم يهتم بها العرب واملسلمون. سأله محمود الغزناوي عن  

كان مسلما قحا وليس هندوسيا ولكن اختار كلمة في هذا الجو املتوحش للترجمة ليبلغ "ال    2لإلله". طبعا البيروني   Avatar  أفتارا 

 إن محمد هو تجل هلل ولكن يقولون هو نور هلل.  إله إال هللا محمد رسول هللا". النظريات طبعا تختلف ولكن املسلمين ال يقولون  

ففي الدبيات الصوفية هناك ما يسمى بنظريات الحلول، أي هناك ش يء ما كتجلي هلل يحل بالذات، في جسد الشيخ مثال. وأقول  

مقبوال.   من الهندوسية كاستعارة لكي أنحت به مفهوم "التحول" لكي يصبح  AVATARهذا لكي أوضح لكم كيف أنني أنقل كلمة  

والمر هنا قريب إلى نظرية استنساخ الرواح، إذ يمكن لإلله أن يحل في جسم إله آخر، فتستنسخ هذه الروح، وهذه النظرية عامة. 

فالرواح تدور بين الكائنات الحيوانية، والكائنات البشرية، فعندما تقوم بفعل الخير اآلن ستخلق فيما بعد في روح أعلى، وإذا كنت 

 أشياء قديمة في ستخلق في جسد كائنات أخرى كالحمار ... وهذا استنساخ أفقي . وهناك استنساخ عمودي عندما تتجلى  شريرا،  

 روح شخص صوفي اآلن. 

لهذا حاولت أن أنقل هذه الكلمات واملفاهيم من الهندوسية، لكي أحاول بطريقتي فهم التحوالت السلطوية من خالل تحليل كيف 

الولى، في السلطوية الجديدة. فالباحث النثروبولوجي يمكن له أن يغتنم املفاهيم من ثقافات مقارنة    استنسخت روح السلطوية

ومختلفة، لكي يشتغل بها لتصبح مرآة تمكنه من فهم جوانب أخرى لم تكن مذكورة من قبل. قمت باستخدام مفهوم االستنساخ  

ساخ، فاملدن تمسخ كلها وتصبح أحجارا، هذا االستمساخ يحبس الحياة،  لنه قريب لثقافتنا الدينية والقرآن من خالل كلمة استم 

الحجر كشاهد على حاجة موجودة من قبل. فاالستمساخ يكمل االستنساخ، حيث   في  املمسوخة منقوشة  الحاجة  تبقى  ولكن 

على السلطوية الولى. يمكن القول تستنسخ سلطوية زمن الحسن الثاني وتزول بعض جوانبها وتبقى جوانب أخرى مستمرة شاهدة  

 ويبقى هذا املسخ له تأثير لنه ذاكرة، فكثيرا ما نجد عناوين في الجرائد أو الكتب تشير مثال إلى: الحنين إلى زمن الحسن الثاني.

ات مسألة أخرى وهي أنني أجد بعض النثروبولوجيين يهتمون بنقد الثقافة، ونقد التعميم في النظريات النثروبولوجيا، والنظري

االستعمارية. هذا املفهوم الذي استخدمته، الغاية منه هي إعادة استخدامه لنحث أشياء جديدة، فالتعميم في املنطق الرسطي  

هو إخراج الجزئي وإدخاله في صياغة عامة؛ عندما نقول مثال اإلنسان حيوان مفكر، هذا تعميم لكن ليس مفهوم، والباحث عليه 

لينحت معن ". إذن  أن ينظر فيما بعد  " اإلنسان مفكر  اإلنسان حيوان   " ليحلل ويفكك هذا الخليط  اإلنسان حيوان مفكر،  ى 

النظرية هنا ليست تعميم بل مفهوم كمصباح جديد يض يء لتظهر أشياء جديدة هذا هو النحت املفاهيمي وليس التعميم. وطبعا  

 يتم فيما بعد الخروج بالخالصات العامة. 

و استعارة وتكمن أهمية وطبيعة االستعارة في غزارتها، يمكن أن تمش ي في اتجاهات متعددة. وبالتالي على  في الخير هذا االستنساخ ه

الباحث هنا أن يبحث بين هذه املجاري املختلفة لكي ينحت املفهوم حتى ال يتيه. االستنساخ يكتفي بقدر استنساخ الروح ثم تتغير 

املفهوم، فأنا أحاول أن أبين كيف أن هناك استنساخ لروح في زمن السلطوية    الروح فيما بعد لتخلق في ذات جديدة هنا ينحت

الجديدة في عهد محمد السادس وهناك أشياء تم التخلص منها وأخرى ال زالت قائمة، لكن هذا غير كاف إذ ال بد من النظر في 

 دام الحزاب أو النقابات أو التعددية ...  طبيعة املركب. السلطوية، من هذا املنطلق أو هذا البحث في املنهج، ليست هي انع

 فماهي السلطوية؟ 

السلطوية بالساس هي إجبار الرفقاء على النقاش في الظل وتملك الوسائل إلقناعهم بالتوجه العام الذي يريده الحاكم. وبالتالي 

الفرقاء  إرغام  فيها  يتم  التي  التوافقات  لصالح  العمومي  الفضاء  في  وللمناقشة  العمومي،  للفضاء  تقليص  هي  فالسلطوية 

 
 م( .  1048-973)هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني عاش بين  - 2
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يتعلق أساسا باحتكار زمام املبادرات في ما هو اقتصادي وسياس ي .. أي احتكار القرار بالنسبة  السياسيين، للقبول باملسار الذي  

للمستقبل وللماض ي لنه يكون حكايات تاريخية على النظام. طبعا عندما أقول استنساخ فأنا أقصد هنا استنساخ روح السلطوية  

 راء والترغيب.الولى بأساليب العنف واإلكراه والترهيب وموارد أخرى كاإلغ

السلطوية الولى: فيها استنساخ للملكية القديمة التي تعتمد على مفهوم االستخالف الذي يعني "خلفت أجدادي املنعمين وسأسير   

في طريقهم"، وهذا ما أسميه باالستنساخ العمودي لألرواح، وما يهمني في هذا السياق ليس هو: هل نظرية االستخالف صحيحة أم 

ا أو قانونيا؟ بل ما يهمني كأنثروبولوجي هو أن هذا االستخالف يتم الترويج له ويستخدم في التفاوض مع الرفقاء من خاطئة، شرعي

 أجل إقناعهم وإخضاعهم.  

امللكية تدخل في أرضية االستخالف التي يمكن فهمها باالستنساخ حيث إن االستخالف الزال مستمرا. وفي هذا السياق وفيما يتعلق  

 ، نجد اختالفا كبيرا بينهما. Demosبناء الديمقراطي، البد أن أشير إلى أن مقارنة االستخالف باملرجعية اليونانية ديموس  بمسألة ال

. لكن أنبه هنا الى أن التيار الدستوري أيام موالي عبد Demosلكن اآلن دخلت كلمة الديمقراطية ملجتمعنا مرادفة لكلمة ديموس   

فكار الدستورية التي كانت مطروحة ما قبل االستعمار، لم ترد فيها طريقة الحكم: هل  السلفية، وال الحفيظ مع الشيخ الكتاني و 

هي االختيار أم االنتخاب؟ هل ستكون لطبقة فيها العلماء والتجار ورؤساء القبائل أم انتخاب عمومي ..؟ ما قرأته للشيخ الكتاني  

ديموس   كلمة  فيه  اال Demosليس  لكلمة  قبول  فيه  بل  الذين  ،  فوق  سيأتي  الذي  "الراعي"،  أخرى  لكلمة  مع حضور  ستخالف 

سينصبهم الدستور لكي يقدموا نظريتهم في الحكم، وملن الحقية في السلطة، هل السلطان أم لغير السلطان..؟ وكيف يتمثلوا هذه  

طب ديموس.  بمعناها  والديمقراطية  االستخالف  ثنائية  دائما  لدينا  تحضر  هنا  من  بعد الحساسيات.  ما  التي سميت  الحزاب  عا 

االستقالل بـ "الحزاب الوطنية"، كانت دائما تحاول أن تقترب من نظرية ديموس، من خالل محاولة توسيع النظريات التي وضعتها  

أردنا بناء   السلفية التي تتجلى في فكرة االستخالف. وذلك باملطالبة بالحق في االنتخاب، ولكل فرد الحق في اإلدالء برأيه. ولكن إذا 

الديمقراطية البد أن ننتبه لهذا التناقض املوجود بين املرجعيات أثناء املمارسة. فالديمقراطية تقتض ي هنا أن نمارس الحق في 

التصويت، وأن نكون على وعي بأن الفالح مثال الذي ال يملك مستوى معرفي له نفس الحق، فالديمقراطيات الغربية لم تعترف 

 التصويت في البداية كما هو الشأن في اليونان من خالل إقصاء النساء والطفال والسود .... للنساء بالحق في 

وبالتالي فالبناء الديمقراطي هو سيرورة تاريخية عملية، لهذا البد أن نرى كيف يمكن بناء الديمقراطية في هذا الواقع، وإال سننادي   

م إلى  الوصول  لكن بمجرد  في خطاباتنا  نمارس  بالديمقراطية  زلنا  ما  بأننا  نعترف  السلطوية، وال  في ممارسة  نبدأ  البرملان  ؤسسة 

 السلطوية. إن العمل اإلمبريقي هو الذي يكشف عن هذه المور من خالل املمارسة الواقعية. 

اعتبره الناس في   اآلن كيف كان التناسق بين "السلطوية الولى"، التي سميتها "الولى" وليست كالسيكية، لن ما هو كالسيكي هو ما 

لحظة ما على أنه كالسيكي، ويكون فيه نقاش حول ما الش يء الذي يعتبر كالسيكي وما هو الغير كالسيكي. فالسلطوية الولى كان  

فيها استنساخ للملكية القديمة، واالستخالف. وفي نفس الوقت يكون لدينا ش يء جديد هو النمط السلطوي الجديد في قلب امللكية  

والطائرات،  االستخالف والطرق،  االتصال،  وسائل  من  جديدة  وسائل  على  تتوفر  امللكية  أصبحت  حيث  االستعمار.  بعد  ملا  ية 

 واإلدارات، والضرائب، واملدارس، والثكنات...، وتوفرها على الخبرات املغربية والجنبية التي ساهمت في بناء هذا النظام الجديد.

مل  ا طلع االستعمار بنظامه العجيب فكرت بأن هناك أمورا تتالش ى وهناك أشياء جديدة  يقول املختار السوس ي في هذا السياق 

تحدث. كان يدرك جيدا أننا أصبحنا في مرحلة جديدة، هذه املرحلة وصفتها بإيجاز باسم "السلطوية الجديدة" في ظل النظرية  

رواح هذا يكون عموديا، وبالطبع توجد هناك أرواح أخرى االستخالفية، كما عرفتها بتناسخ الرواح في السلسلة العلوية. وتناسخ ال 

االستنساخ   فهذا  السعدية.  الرواح  وكذلك  فقط،  العلوية  بل  املوحدية  الرواح  يستنسخون  ال  العلويون  فمثال؛  تستنسخ.  ال 

ود دخول االستعمار  العمودي إذن يحكمه منطق كما أنه ال يتعلق بالرواح فقط. فمثال قبور السعديين لم تكن معروفة إلى حد

الذي وجدها بالصدفة، والسالطين الذين جاؤوا  بعدهم قاموا ببناء سور حولها )بدون باب( ولم تقتحم إال في الفترة االستعمارية.  

فلم يحدث استنساخ لألرواح بشكل عملي في قبور السعديين إال بعد فتحها. وهذا ما أسميه بالتقنيات الجديدة التي تملك بعدا  

 قويا يجعلها تتدخل في كل ش يء بما فيها أعداد الساكنة والديمغرافيا. وهكذا تكون هذا النوع الجديد من الحكم وتم توريثه  مهيكال

 سنة، منذ إلغاء الدستور )مرحلة االستثناء( وبقي مستمرا إلى حدود الثمانينيات.  20أو  15وبلورته في ظرف 
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من عمليات االستنساخ واالستخالف يجب فهمه وفق املرحلة التاريخية التي أدخلت  أريد إقناعكم بأن هذا الوضع الجديد وبالرغم  

 فيها تلك التقنيات من طرف االستعمار.  

إن عمليات الترهيب والتقنيات ال تكفي بل ال بد من اعتماد اإلقناع والذي يكون بشتى الوسائل املمكنة )الدينية وغيرها(، وحتى في 

قط خطاب العقل والكلمات بل يحضر فيه جانب من التهديد. وألح هنا على قضية الكالم؛ من يمتلك  اإلقناع فالخطاب ال يكون ف

هذا الحق ومن ال يمتلكه. فالكالم إذن عنصر خطير في العملية ككل، فاإلقناع والتهديد يتحققان بالكالم عندما يتم إضفاء صيغة  

 معممة عليه.  

الفالنية مفرو  الفلسفة والنتروبولوجيا كحقول تسعى إلخضاع املفروغ منه  فدائما ما يقال أن املسألة  غ منها. وهنا تظهر أهمية 

الباحث طرف  من  والتفكيك  للبحث  يخضع  أن  يجب  منه  مفروغ  فكل  مستمر.  بشكل  عمليتي   ،للمساءلة  مجددا  تبدأ  وهنا 

. يسائللتراث مفندا لنفسه عندما  االستنساخ واالستمساخ فيما بين املرجعيات وتصبح مرجعية تفند مرجعية أخرى، ويصبح ا

فالتراث إذن، ليس شيئا جامدا ومحنطا وقارا. نجد داخل كتب التراث تناقضات وفقهاء يردون على فقهاء آخرين. إذن أنت كطالب  

بها  باحث مطالب باالنفتاح على تلك النصوص للوقوف على طرق التفنيد واملجادلة والنقاش، وستقوم باستخراج منهجية تناقش  

التراث والتي لن تجدها في كتب املنهج املترجمة عن كتب وضعت في برلين أو باريس )يعد االطالع عليها كذلك ضروريا(. أعبر عن هذا  

 المر باعتباره كمينا فكريا يمكن أن ينفجر في أية لحظة، هذا الكمين الذي نجده في التراث نفسه. 

اتب يكتب بخط يده، ويأتي النساخ وينسخون املخطوط ويباع في السواق. وقد يحدث  إن عملية االستنساخ معروفة في التراث، فالك 

أن يقال أن فالن قد تعمد بعض الخطاء في هذه النسخة ويقوم آخر بإعادة نسخها، ومن هنا تظهر الثغرات والهفوات والكمائن،  

سينفتح على املجتمعات الخرى هل كتب فيها ش يء    وهذه بالضبط هي املادة الدسمة للتحليل، ومن هنا سيبدأ الباحث، وبعد ذلك

أو علم االجتماع قد يساعده في موضوعه. إذن فال إقصاء   الفلسفة  الغربية، وال إقصاء   لألنثروبولوجيافي  الفلسفة  الغربية وال 

 نساخ واالستمساخ.   كذلك للتقليد، لن هذا الخير حي وليس محنطا. فمثال حاولت أن أعود إلى التراث وأستخرج مفهومي االست 

 السلطوية الثانية: التدبيرية، ما هي السلطوية الثانية؟ 
ال يمكن تناول السلطوية خارج الزمن، فهي دائما مرتبطة به، فال وجود للتاريخ والتاريخانية من جهة والنثرپولوجيا من جهة أخرى. 

 ة الحال لست من مؤيدي هذا الطرح. لقد كانت النثرپولوجيا البنيوية تحاول إقصاء التاريخ، وأنا بطبيع

لقد كانت السلطوية الولى قائمة على القمع واإلكراه والتعذيب )سنوات الرصاص(، واآلن نحن في مرحلة جديدة. لقد بين املؤرخ 

ن  م الفرق بين جسدين مختلفيLes Deux corps du Roi  1957" في كتابه "جسدا امللك"  Ernst Kantorowiczالملاني الصل "

للملك؛ الجسد املادي املعرض للفناء، والجسد امللكي فوق الطبيعي. فرغم موت الجسد الطبيعي يبقى الجسد الروحي ينتظر من  

يحل فيه ) الجسم الطبيعي الذي سيحل في ذلك الغالف(، وبمجرد موت امللك فالناس تنادي بضرورة حلول ملك آخر مكانه. ويعبر  

" . على امللك الجديد أن يحيا على الفور الحتالل ذلك   Le roi est mort, vive le roi"يغة التالية :  عن المر باللغة الفرنسية بالص 

املقام، فالجسم املادي للملك الجديد يحتل الجسم الالمادي الذي يتجسد في املؤسسات طبعا )جسم مؤسساتي(، فاملؤسسات 

 بدورها تستنسخ. 

لولى، ثم مررنا بعد ذلك إلى ما سميته بالسلطوية التدبيرية، فما هي إذن السلطوية  بإيجاز شديد؛ انطلقنا من وصف السلطوية ا

 التدبيرية؟

إن تحديد هذا املفهوم بالسير في العموميات سيجعلنا نقدمه بشكل ناقص، فالتدبير نجده في كل التركيبات )رأسمالية، ملكية...(،  

 حت بها السلطوية التدبيرية مفهوما. لكن هنا من الضروري أن نتساءل حول الكيفية التي أصب

تبين السلطوية التدبيرية في عمقها أنها تنازلت عن اإلكراه املادي في سياق االنتقال الديمقراطي وما قيل عنه، وباملقابل تعمل من  

طرق لكي نختار أحدها.   خالل التدبير على تحديد الطرق التي يمكن أن نسلكها والتي ال يمكننا ذلك، فاإلكراه هنا يتمثل في فتح ثالث

التمثيلية ولكن كذلك   يتم فقط بوسائل اإلقناع  ما هو مقبول ضمنيا وما هو غير مقبول. وهذا المر ال  إذن يحدد  التدبير  إن 

 بواسطة آليات أخرى جديدة؛ تتمثل أساسا في:

 الوسائل القانونية )املحاكم والقضاء(؛   ●



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  11   

 االقتصاد(؛الوسائل الضريبية )الضبط بواسطة   ●

 وسائل اإلعالم والصحافة.  ●

 البناء الديمقراطي: 
أعتقد أن البناء الديمقراطي ال يجب أن ينطلق من املقارنة مع الديمقراطيات الخرى، بل من مالمح السلطوية الجديدة نفسها  

أن هذا االنتقال فشل وحلت محله والتي تدعي أننا قمنا باالنتقال الديمقراطي، وهو المر الذي لم يحدث، بل ما حدث فقط هو  

 السلطوية التدبيرية.

أوال  ستكون  البداية  أن  وأعتقد  الديمقراطية.  إلى  التدبيرية  السلطوية  من  بها  سننتقل  التي  الكيفية  في  يتمثل  اآلن  الرهان  إن 

ابة العامة قادرة على إرسال  باالشتغال على القضاء، والتساؤل حول موقع القضاء بالنسبة للبناء الديمقراطي. اليوم أصبحت الني

املواطنين إلى السجن، ويجب هنا التساؤل عن الطريقة التي تتشكل بها هذه النيابة العامة؛ هل تتكون من املنتخبين؟ كيف يتم  

التي  تعيين أعضاء املجلس العلى للقضاء؟ إن البناء الديمقراطي إذن يقتض ي منا في البداية فتح النقاش حول املنظومة القضائية و 

ال يتكلم عنها أحد وهي بالساس ليست ديمقراطية. على اعتبار أنها موروثة عن السلطوية القديمة وكذلك عن السلطوية التدبيرية  

 الجديدة.  

فبراير ابتكار كيان جديد   20إن البناء الديمقراطي يتولد من ش يء ما، من ظواهر ملموسة على أرض الواقع. فمثال استطاع شباب 

 نسيقية، وهو كيان لم يكن معروفا قبل ذلك يقتض ي منا سبر أغواره للوقوف على ما يحمله من حمولة. يسمى بالت

إن مفهوم التنسيقية يحمل بين طياته معاني عدم التعامل مع الحزاب السياسية )خلق كيان ينفلت من السلطوية املؤسساتية أو 

بها القرارات داخل هذه التنسيقيات واآلليات والدوات التي تشتغل بها  الحزبية( ويدفع الباحث للتساؤل حول الكيفية التي تتخذ  

وتموقع الذكور واإلناث في النقاش داخلها. باختصار علينا العودة إلى نواة تلك التنسيقيات والبحث فيها عن عنصر يمكن أن يتولد  

 وكيف سيتم تمريره للمؤسسات الجديدة. عن االشتغال اليومي لتلك التنسيقيات لنفكر كيف نبني الديمقراطية من خالله 

 حق الكلمة: 
يالحظ أن التفكير في هذا الحق في املغرب شبه غائب وكأن أمره محسوم ومفروغ منه. في فترة الستينات كنت ضمن طلبة املغرب 

 لمة.  وكان الطلبة املنتمون لألحزاب السياسية يحتكرون حق الكلمة ويقومون بقمعي وال أحصل على حقي في هذه الك

يعد الحق في الكلمة آلية من آليات البناء الديمقراطي، على اعتبار أن التسلط يبدأ من قمع هذا الحق، كأن يطالبك صديقك داخل  

دقيقة بينما ال يمنح عضو آخر سوى دقيقة ونصف للكالم. إن ممارسة    30التنسيقية بالسكوت أو عندما يتكلم أحد العضاء ملدة  

 السلطة نجدها هنا بالضبط.    الديمقراطية وممارسة

على مدرسة   النافذة  فتح  قبل  وذلك  واإلقناع،  والحكم  بالقوة  مرتبط  الخطاب  أن  واإلسالمي سنجد  العربي  التراث  إلى  بالعودة 

 فرانكفورت، هابرماس والسيميائيات.

انتخابات، ولكن أعتقد أن املادة   يعد الحق في الكلمة )إذن( آلية من آليات توليد الديمقراطية، صحيح أنه توجد نقابات وتنظم

التي ستؤسس للبناء الديمقراطي توجد هناك )حق الكلمة(، وأنا شخصيا أستغرب من كون املناضلين الشباب ال يتكلمون عن هذا  

 الحق بالرغم من أنهم يتصارعون حول الكلمة. 

رام ويرفض الشتم واإلقصاء. وال بد هنا من التأكيد  الحق في الكلمة يحمل معاني اإلنصات والتبادل والحق في الكلمة لآلخر واالحت

على االحترام على اعتبار أنه هو من يخلق نوعا من املحبة يجعلنا نناضل من أجل ش يء معين ونعود إلى املناقشة رغم الصراع حول  

 الكلمة. 

ت؛ امللكية مثال(، لكن اليوم نحن في  صحيح أن توليد الديمقراطية يفرض علينا التفكير في املؤسسات ) أنا أيضا فكرت في املؤسسا

زمن توليد الديمقراطية بأشياء ملموسة توجد على أرض الواقع. وهذا ما يجعل الحق في الكلمة  / الحق في تداول الكلمة من صميم  

 الديمقراطية والبناء الديمقراطي العملي. 

 االستنساخ الفقي:
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والذي يعني القيام بمقارنات، واالنفتاح على ما قام به اآلخرون في الشيلي آخر عنصر يمكن التطرق إليه هو االستنساخ الفقي،  

وفي جنوب إفريقيا وفي فرنسا والجزائر وتونس ... وعندما نسقط مثال تجربة الشيلي على املغرب نكون بصدد االستمساخ. أعتقد  

الحال   وبطبيعة  السلطوية،  مع  تجربتنا  من  ينطلق  أن  يجب  الديمقراطي  البناء  أو  أن  ثقافية  يتضمن خصوصية  ال  المر  هذا 

إسالمية. فالمر يرتبط هنا بالكيفية التي تتولد بها الشياء في الفضاء العمومي بشكل عملي، كيف تتحول الشياء وتبعث من جديد؟ 

 وكيف تتعرض لالستنساخ واالستمساخ؟ 

 

الديموقراطية   ● وقضايا  الدستوري  والقضاء  الدستوري  القانون  حقل   :
ا
ثانيا

 وحقوق االنسان 

 . الستاذ امحمد مالكي ✔

( " ) من أنشط الخبراء في  2004-1927و أنا بصدد إعداد هذه الورقة أثار انتباهي مقال للفقيه اإليطالي "مورو كابيليتي )  

و تقوم بتقديم املشورة للدول حول السبل الكفيلة إلرساء الديمقراطية(، و    لجنة البندقية، و التي تضم خبراء مستقلين ،

 الذي طرح سؤاال رئيسيا : هل القاض ي الدستوري يصنع الديمقراطية ؟ وهل هو الصانع الوحيد للديمقراطية؟  

دستوري، وكيفما كانت  وكان جوابه بالنفي؛ فال يمكن للقضاء الدستوري أن يبني الديمقراطية مهما كانت كفاءة القاض ي ال

الضمانات املقدمة له للحفاظ على استقالليته. فالقضاء الدستوري إذن، إنما يساعد على بناء الديمقراطية، وذلك لكون  

الدوار   عن  نتساءل  فعندما  ولهذا،  عام.  بشكل  السياس ي  النظام  بنية  أي  املكونات،  متعددة  بنية  بمثابة  الديمقراطية 

ستوري املغربي إلقرار دولة الحق والقانون وكذا دمقرطة الحياة السياسية، فمن باب املوضوعية  املطلوبة من القضاء الد

أن نقر بأنه: مهما كانت إرادة القاض ي الدستوري في تكريس الديمقراطية أو في إقرار دولة الحق والقانون، فإن دوره ال يكون  

لتوترات التي يمكن أن تقع داخلها، هي التي تتيح االقتراب من  سوى ضمن بنية، ومعرفة هذه البنية والعالقات داخلها، ثم ا

 أدوار القضاء الدستوري. 

يرى "مورو كابيليتي "، وهو محق في ذلك، أن القرن التاسع عشر هو قرن البرملانات؛ فمعظم البرملانات اكتملت في هذا     

برملانية ديمقراطية إال في العقد السادس من القرن  القرن. وإذا أخذنا بريطانيا على سبيل املثال، فإنها لم تصبح ملكية  

التاسع عشر.  وإذا كان لكل قرن ميزته أو عالمته، فإن القرن الثامن عشر كان قرن الصناعات، أما القرن التاسع عشر  

   - و كابيليتي  في نظر مور   – وانتعشت فكرة البرملانية . أما القرن العشرين    فقد اكتملت فيه مقومات البرملانات في العالم   

 فكان قرن " العدالة الدستورية "؛ ففي مستهل هذا القرن كانت هناك موجة من االهتمام بالقضاء الدستوري وأجهزته.  

في هذا الصدد، أستحضر النقاش الدائر بين "هانس كلسن " و " كارل شميت "، وكالهما يحمالن رؤى مختلفة، وساهما    

اء الدستوري وأدواره. وأستحضر في ورقتي هذه إسهامات هؤالء، لنها أضاءت مجموعة  في إغناء النقاش النظري حول القض 

النمسا سنة   في  الدستورية  الوربية، واملحكمة  الدستورية  للمحاكم  الولى  التجارب  في نقاش  النظرية، وأسهبا  من المور 

1920  . 

القضاء    أن  بيد  الخرى،  القضاء  أنواع  خصوصيات  عن  تختلف  الدستوري  للقضاء  خصوصية  هناك  اعتقادي،  في 

الدستوري له صالحية مباشرة بالدولة وبالحقوق والحريات، لن هدفه السمى هو ضمان الشرعية الدستورية، أي احترام  

 لق بفصل السلط، أو فيما يتعلق بالحقوق والحريات. الدستور من طرف الجميع، أفرادا وجماعات، سواء في الشق املتع

وإذ يسعى القاض ي الدستوري إلى فرض احترام توازن السلط واحترام الحقوق والحريات، فإنه بهذا املسعى يختلف عن  

 أنواع القضاء الخرى.  

املغرب تجربة جديرة بالدراسة ملدة تقارب ستين سنة، حيث تم االنتقال من تجربة الغرفة الدستورية، مرورا    لقد راكم

باعتباره   1908باملجلس الدستوري وصوال إلى تجربة املحكمة الدستورية. مع ضرورة اإلشارة إلى تجربة مشروع دستور 
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 النواة الولى للرقابة الدستورية. 

 طور في تجربة القضاء الدستوري املغربي، في عالقتها بإقرار الحقوق والحريات؟  فماهي أهم عناصر الت

هل االنتقال بين مؤسسات القضاء الدستوري ) الغرفة ، املجلس ، املحكمة الدستورية ( كان انتقاال إيجابيا و متقدما ؟  

 خط املماثلة، وليس تطورا تدريجيا متقدما؟ ىأم أن هناك تطور عل

كمغاربة )نخبا أو صناع قرار ...الخ( تطوير القضاء الدستوري للقيام بأدواره في تكريس الحقوق والحريات، عالوة    وإذا أردنا  

 على االنتقال من قضاء يقوم بإجراءات إلى قضاء العدالة الدستورية، فماهي املجاالت الواجب تطويرها؟ 

 : القضاء الدستوري في التجربة املغربية 

سنة و قبله عشنا مرحلة إرهاصات القضاء الدستوري في    60مجال القضاء الدستوري تاريخ يقترب من  تاريخنا في          

ثم مجلس 1908مشروع دستور   النواب،  اآلن مجلس  يوازي  الذي  المة  ذو غرفتين: مجلس  املغربي  البرملان  كان  ؛ حيث 

اصة، أما املجلس الذي يمارس الرقابة فهو  انت تركيبة كل مجلس تركيبة خك الشرفاء الذي يوازي مجلس املستشارين،  و 

عضوا وكلهم معينون من كبار رجال الدولة املعروفين بحسن صفاتهم و علو هممهم   25مجلس الشرفاء الذي يتشكل من  

(. نالحظ أن مشروع الدستور هذا قد حدد الشروط    52و صدق خدمتهم  للبالد ، فاكتسبوا  ثقة المة  و احترامها  ) املادة  

-  1992-  1972-  1970-  1962تي ينبغي أن تتوفر في أعضاء مجلس الشرفاء ليمارسوا الرقابة وذلك ما يغيب في دساتير  ال

1996   . 

يحدد        لم  ولو  الفرنس ي،  الدستوري  املجلس  منها  قليلة  استثناءات  مع  تحدد شروطها،  العالم  في  املحترمة  املحاكم  إن 

ال أن  جلهم  قامات  علمية مهمة و لهم صفات معترف بها من حيث  النزاهة و  الشروط  الواجب توفرها في العضاء،  إ

الصدق . هذا العنصر مهم في استقاللية العضو واستقالل أدائه مما ينعكس على حمايته للحقوق والحريات، وفي إقرار  

 . دولة الحق والقانون، أما إذا كان العضو بغير هذه الصفات تكون النتائج عكسية

ي الحقيقة   رغم حضور عنصر تحديد شروط تعيين العضاء في مجلس الشرفاء، إال أنه كان يعاني من بعض المور  لكن ف  

 منها: أن قراراته لم تكن مطلقة، أي أنها ال تتسم بحجية المر املقض ي به.    

 تجربة الغرفة الدستورية:  -
، وتنضوي  الغرفة الدستورية في    1962ة  مع دستور  بالغرفة الدستوري  1962بدأت تجربة القضاء الدستوري فعليا سنة  

و املكون من خمس غرف، ورئيس املجلس هو من يترأس  الغرفة الدستورية.     1957إطار املجلس العلى الذي تأسس سنة  

. و املالحظ أن موقع هذ  5و تتشكل من   البرملان بغرفتيه  : عضوين  يعينهن امللك ، و عضوين  آخرين يعينهم   ه  أعضاء 

املؤسسة كان متدنيا،  ويعكس تبويب الدستور  ذلك  ، بيد أن  الغرفة الدستورية  وردت في الباب  العاشر والدستور ككل  

 بابا . 12يتكون من 

عدم   على  عالوة  وحصرية،  جدا  محدودة  فهي  اختصاصاتها  االجتهاد أما  هذه   أحقية  تطوير  في  لألعضاء  بالنسبة 

ة، فهناك تجارب لم تنص دساتيرها على الرقابة، مع ذلك لعب القضاء دورا مهما في تطوير و من باب املقارن  االختصاصات.  

ال ينص إطالقا على      1787الرقابة وقواعدها، كما هو الحال بالنسبة لتجربة القضاء المريكي. فالدستور المريكي لسنة  

م ماربوري ضد ماديسون في عهد القاض ي مارشان  مسألة الرقابة، إنما كانت من إنشاء القضاء، و الدليل على ذلك هو حك 

.  لكن كل قواعد الرقابة وفلسفة الرقابة أسس لها القضاء، ولم يكن ليحدث ذلك    1803الذي أسس ملبدأ الرقابة   سنة  

 لوال توفر بنية مالئمة الجتهاد القاض ي. 

قاللية أعضائها يعيق استقاللية الغرفة.   أما الغرفة الدستورية باملغرب، فنسجل غياب ضمانات االستقاللية، فعدم است

ت يتم  ذلك،  إلى  و باإلضافة  ...الخ.   قصيرة  ملدة  أعضائها  اعيين  الغرفة  مساهمة  هو  المر  في  تزوير الخطير  في  لدستورية 

 .  ككل صورة للبنية التحكم في الخريطة االنتخابية، فالغرفة الدستورية كانت االنتخابات، و 

 الدستوري:تجربة املجلس  -
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، حينما أنشأت الكتلة  1996كرسه تعديل  ، و 1992ق اإلصالح الدستوري لسنة  جاء تأسيس املجلس الدستوري في سيا       

 . الدستوري( حول اإلصالحتبادل مذكرات ي حوار مع الراحل الحسن الثاني )الديمقراطية ودخلت ف

خطاب    الدستوري    1990غشت    20امللك  تمحور  اإلصالح  العالم    ، حول  بأن"  من وأقر  و   يتغير  موقعأننا  حولنا   في 

التقطتها    الدستوري التي، من هنا جاءت فكرة اإلصالح  كي " ال يسمح لنا أن نبقى صامتين، البد لنا أن نتغير "جيوبوليتي

 . 1992ات، فحصل مراجعة دستور كانت محور التفاوض مع امللك الراحل بواسطة املذكر الحزاب و 

النقط الرئيسية ملذكرة الحزاب: استبدال الغرفة الدستورية بمجلس دستوري مستقل، وهو ما تحقق  وقد كان من بين  

 بالفعل. 

؟  - ذات الحصيلة السلبية    -ونتساءل في هذا املضمار: هل سار املجلس الدستوري في نفس مسار خط الغرفة الدستورية  

 أم أنه أتى بجديد إيجابي؟ 

 من حيث الجوهر أن المور بقيت كما هي باستثناء بعض التعديالت ومجموعة من املستجدات الشكلية:   يبدو 

 مراقبة القوانين العادية. ✔

مجلس    ✔ ورئيس  النواب  مجلس  ورئيس  الول  والوزير  امللك  تشمل  بحيث  اإلحالة،  دائرة  توسيع 

 ذا ربع أعضاء مجلس النواب. كاملستشارين، و 

الحالة   ✔ في  أيام  ثمانية  أو  العادية،  الحالة  في  شهر  عليه:  املطروحة  الحاالت  في  البث  أجل  تحديد 

 االستعجالية   

فصل املواد غير الدستورية عن املواد الدستورية قبل البث في القضايا املحالة عليه، ما أعطى لعمل    ✔

 املجلس الدستوري نوعا من املرونة ال بأس به.   

 قابة نسبيا مقارنة مع الغرفة الدستورية. توسيع أنماط الر  ✔

الدستوري، فالديمقراطية   ✔ أمام املجلس  السياسية في املجلسين من التقاض ي والترافع  تمكين القلية 

بل تتحقق أيضا بأقلية ناجحة ومشاركة فعال في العمل. هذه املسألة مفتقدة عندنا في املغرب    ، الناجحة ال تبنى فقط بالغلبية

القناعة أن  حيث الزال م السائد.  وهذه الثقافة تحتاج لوقت كي تتغير وتتطور لتحصل  نطق الغالب ومنطق الغلبية هو 

 الديمقراطية ال تبنى بالغلبية فقط، إنما بالغلبية وأقلية ناجحة؛ أقلية تشارك في الشأن العام.

ات، فاملادة االنتخابية استأثرت بحصة  املالحظ أن معظم الطعون املقدمة للمجلس الدستوري كانت متعلقة باالنتخابو 

 كبيرة من عمل املجلس الدستوري.   

 تجربة املحكمة الدستورية:   -
تجدر اإلشارة إلى أن هناك خطوة جاءت من طرف امللك  سياق عربي، و و جاءت في سياق مغربي  ، و 2011نص عليها دستور  

 .   الثامن(الباب  اء باب خاص باملحكمة الدستورية ).  في صلب هذا الدستور جفتح دينامية اإلصالح  مارس الذي  09في خطاب  

يعتريها االلتباس في    هيئة هل هذا االنتقال من املجلس الدستوري إلى املحكمة الدستوري نابع من رغبة املشرع لالنتقال من  

 ذات طابع قضائي؟ أم أن الغرض كان فقط مجاراة تجربة مجموعة من الدول في إحداث محاكم دستورية.  هيئةمهامها إلى 

الدستورية الصيلة لها اختصا  املحاكم  )املحكمة  إن  العربي، فاملحاكم الحديثة  املستوى  أما على  صات قضائية صرفة، 

دوار السياسية إلى أدوار  نوعا من التوتر لدى املشرع من حيث االنتقال من ال   الخ( تظهرالدستورية في الردن، البحرين ... 

 .قضائية

 لقضاء الدستوري والنواع الخرى للقضاء. التمييز بين ا والمر اإليجابي في تجربة املحكمة الدستورية باملغرب هو

 ومن املستجدات التي أتت بها املحكمة الدستورية نذكر: 
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عضوا، فامللك يعين ستة أعضاء،    12مبدأ االنتخاب، بحيث حدد عدد أعضاء املحكمة في  املزج بين مبدأ التعيين و   ●

ينهم امللك.  أما العضاء الستة اآلخرين فثالثة منهم  ورئيس املجلس العلمي العلى يقترح عضوا من العضاء الستة الذين يع

   .ثالثة ينتخبهم مجلس املستشارين باالقتراع السري وبأغلبية الثلثينو ينتخبهم مجلس النواب 

عمل املشرع الدستوري احترازا قانونيا في حالة ما إذا لم يحقق العضاء املنتخبون نسبة الثلثين، فنص على ضرورة عقد  

املحكمة الدستورية اجتماعاتها بدون العضاء الذين تعذر انتخابهم وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، في انتظار انتخاب  

 البرملان بغرفتيه ملمثليه داخل املحكمة الدستورية الذين تعذر انتخابهم. 

وتدبير  الواقع العمل في الكواليس،  لكن هذا مجرد احتراز قانوني فقط، إال أن الواقع له خصوصيات أخرى بحيث يحدث في  

 االنتخاب. قبل  التوافقات حتى

تنظيم حالة التنافي: فالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية يمنع الجمع بين العضوية في املحكمة الدستورية    ●

 ة.والعضوية في البرملان أو املجلس العلى للقضاء أو أي مهنة حرة، أي ضرورة التفرغ للعمل بهذه املؤسس

 وضع شروط واضحة لألعضاء، وهي مسألة جيدة.  ●

 الدفع بعدم دستورية القوانين.  ●

 تنازع االختصاص.  ●

 خاتمة تفاعلية: 
بعد      أنه  سبق،  ما  خالل  من  دائرة    57نخلص  في  نسبي  توسيع  هناك  باملغرب،  الدستوري  القضاء  تجربة  من  سنة 

االختصاص، واإلحالة، وكذا في حق اإلحالة، إكساب قرارات القضاء الدستوري حجية المر املقض ي به.  لكن، هل ساهم  

 القضاء الدستوري باملغرب في تكريس دولة الحق والقانون؟ 

 وتحديات أمام تطور القضاء الدستوري:  ملقاربة هذه اإلشكالية، نطرح أربعة عناصر نعتبرها مفاتيح   

 فصل السلط: هل تنطبق نظرية مونتسكيو على فصل السلط باملغرب؟  -1
مونتسكيو وفهم  تعريف  أن  اعتقادي  باملغرب.  في  اليوم  السائد  هو  ليس  السلط  الحكام   لفصل  أن  نعتبر  أن  ويمكن 

، فإذا كان ما ورد في الدستور  السلطانية  أقرب إلى التجربة املغربية من فصل السلط. و لهذا ففصل السلط يطرح مشكال

دولة الحق والقانون .  لكن إذا كان  من تعاون وتوازن للسلط،  يشعر القاض ي بأنه محمي،  مما يحفزه  لداء أدواره في إقرار 

 أدواره املطلوبة . بفصل السلط له فهم خاص ومختل،  ناهيك عن أن تعيينه يساهم في عدم قيام  القاض ي 

 استقاللية العضاء:  -2
بدون هذه االستقاللية يستحيل أن يقوم القاض ي الدستوري بالدوار التي أنيطت به.   ومن باب املوضوعية، نسجل أن    

البد من بذل مجهود أكبر. و من الضروري على العضاء املرشحين من الحزاب    ، اك كفاءات أحسن من السابق، مع ذلكهن

السياس ي، رغم أن الدستور نص على الكفاءات الواجب    اعتماد معايير موضوعية للترشيح.  ونسجل أيضا غلبة الطابع   

 التوفر عليها .  

     لدستوري:                                                                                                        الوظيفة التأويلية للقضاء ا   -3   

هناك من علماء اللغة من يجعل التأويل مرادفا للتفسير كابن منظور مثال ، غير أن هناك  آخرين  يميزون التأويل عن  

ن التأويل  ، فإذا كان التفسير  أكثر استعماالته اللفاظ واملفردات ، فإن  التأويل  التفسير  ؛ بحيث يعتبرون التفسير م

 وأنا مع هذا الطرح .   ،أكثر استعماالته  املعاني والجمل 

نريد إذن تأويال للدستور وليس تفسيرا له، فاملفسر يبقى لصيقا بالنص موضوع التفسير وليس بإمكانه أن يفصل ذاته عن   

يستطيع في لحظة ما أن يفصل ذاته عن    -بخالف ذلك    -ر؛ فهو يشرح املعاني و املفردات فقط ، لكن املؤول   املوضوع املفس

النص موضوع التأويل، بل يستطيع  في النهاية أن ينتج لنا نصا غير النص الذي كان مطروحا للتأويل. و لهذا فالتأويل في 
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ه أن يتولى القضاء الدستوري مسألة التفسير، صحيح أن له هذه  الحقوق والحريات أهم من التفسير. والهم من هذا كل

 الوظيفة حاليا، لكنها محدودة في التفسير والتأويل.      

والجدير بالذكر أن الدستور املغربي تم تأويله في بداية الثمانينيات بشكل مجحف، بحيث نجد املؤولين خلقوا دستورا   

      .تراتيجيات سياسية معينةداخل دستور، وطبعا كان السبب في ذلك اس

 الولوج إلى العدالة الدستورية:    -4
أنه  .  وأنا أعتقد  ين بالدفع بعدم دستورية القوانين، وقد سمحت للمواطن133ونصت عليه املادة      هذا العنصر مهم جدا  

إلى  أتيحت    إذا  الولوج  من شروط  التطبيق    العدالة  ووقعحيث  أن    واملمارسة،  املواطنين  عبر تعبئة  العدالة  هذه    يلجوا 

 الدستورية.املحكمة   على الترافع أمام املواطن قادرااإلمكانية، سيصبح  

إن النقط السالفة الذكر ذات أهمية بالغة، وإذا تم تطويرها نحو الفضل يستطيع القضاء الدستوري أن يلعب أدواره       

بيئة ال    بأدواره فيأن يقوم    لى ذلك، القاض ي الدستوري صورة لنظامه وال يمكن له   ما سبقت اإلشارة إك املطلوبة. إال أن، و 

 بذلك. تسمح له 

النويض ي ✔ العزيز  عبد  وسؤال  :  الستاذ  القوانين  دستورية  بعدم  الدفع  في 

 .  الديموقراطية

اليوسفي، فإنني أخرج أحيانا من تلك  وال أريد تعريف هويتي كوني أستاذ باحث رغم أنني محام واشتغلت بجانب الستاذ  أ

إذا كان جانب   تعمق فيها. ألحلل الظاهرة و  (مهمة املساهمة في التشريع كتقني وليس كمقرر سياس ي  ،املهمة )مهمة الحقوقي

اليوسفي"،    أيضا جانب املشارك في التشريع حاضر، عندما كنت بجانب الستاذ " عبد الرحمانفالستاذ الباحث واضح  

التشريع يتم  تقنية،    .عرفت كيف  التشريع، عملية    .ما يجب أن يكون   يحدد  قهناك منط و غالبا هناك لجن  لكن عملية 

يعتقد أن توسيع الحقوق الزال   ومنها منمصالح في أن ال يكون ذلك التشريع جيدا،  منها من له   ،معقدة تتدخل فيها أطراف

أجله يتم  املجتمع الزال بعد  لم  ينض   ، وأن  ولم  بعد  يمس    ج  هذا قد  الحقوق والحريات كثيرا، لن  له  نوسع  أن  ال يجب 

  ؛ أريد أن أقول أنه حتى تفهموا كيف تتم عملية التشريع في كلمة واحدة  .مردود عليه، وال نناقشه اليوم  وهو أمر  باالستقرار 

الصحافة قانون  ممثلة    في  تقنية  لجنة  في  العامة  الحريات  إصالح  نناقش  و   ضمنتتونحن  سياسية  تسمى    أخرى وزارات 

يحضر معنا في اللجنة التقنية المين العام للحكومة السابق    انكومة، العدل إلخ ...( ك سيادية )الداخلية، المانة العامة للح

  ، بعض املصطلحات الخطيرة  أن هناك ن  ين كحقوقي ي : تعريف نشر الخبار الزائفة، كنا منتبهمثالف  .في بعض اللحظات الهامة

حتى لو لم تمس  و   .املس بالنظام العام  شأنهاإذا كان من    خصوصا  ،بالحبس وبالغرامةعليه  عاقب  يلن نشر الخبار الزائفة  

وبصعوبة جعلناها املعاقبة على نشر الخبر إذا مست  ،  يمكن أن يعاقب على نشر ذلك الخبربالنظام العام فإن القاض ي  

ماذا يعني املس بالنظام العام في إطار هذه   خواني املحامين، إه الحالة ذوحتى في ه  . ثارت الفزع بين الناسأ  و أبالنظام العام  

ه  أنن تبين  أسلطة االتهام    من واجب   ه نل ،  لة فيها حماية للصحافيأوهذه املس  ،يعني نشر الخبر الزائف بسوء نية  ؟  املادة

ن  أ ومْفهوم النظام العام هنا يجب  .  العام  ثار ومس بالنظامأتم بسوء نية و   إذان نشر الخبر  أ معنى ذلك  ،  كان س يء النية

ن الخبر الزائف عندما نشر أثار قالقل وأعمال شغب ومس باملمتلكات وبالجساد إلخ...، أما إذا لم يحصل ش يء وقيل  أ يعني  

 .أنه مس بالنظام العام السياس ي أو االقتصادي أو االجتماعي بدون أن تكون قد حصلت قالقل فال يمكن

هذا لبين لكم كيف يكون الصراع حول التشريع، تحركه هواجس مختلفة وهو ميزان القوة. كذلك طبعا معالجتي  إذن  

وقواعد   كمعطيات  القانون  أن  نعرف  املحماة،  ممارسة  في  لنه  كمحامي،  موقعي  من  تمت  في  م للموضوع  ندرسها  جردة 

الجنائية يجب أن يعرف كيف تتم الحراسة النظرية، يمكن  ثر، مثال: أستاذ املسطرة املدنية و أك يجب التعمق    نا الجامعة. ه

هية الشروط، ولكن كمحامي نعرف بعض  اأن تكون مكتوبة في الكتب، ويمكن أن يبذل مجهودا محترما وضروريا ليعرف م
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ي  يجب على املحام  كيف يجيب عن سؤال    منظور بيداغوجي وعملي بمعنى أنهالكتاب من    هذا  التفاصيل الدقيقة، لهذا جاء

 ينتبه إليها؟ إلخ...يجب أن أن يحرر مذكرة الدفع؟  ما هي المور التي 

هذا املوضوع تتبعته تقريبا في جميع الندوات التي حصلت في املغرب، وزارة العدل نظمت ندوات، املجلس الوطني لحقوق  

حكومة والذي سيعرض على  اإلنسان نظم ندوات، كونت وزارة العدل لجنة تقنية إلعداد املشرع الذي سيصبح مشروع ال 

البرملان، كنت عضو في هذه اللجنة التقنية وكان معنا مدير التشريع واملرحوم مدير املعهد العالي للقضاء الستاذ "غميجة"،  

 والوكيل القضائي للمملكة وممثلين عن املجلس العلى، محكمة النقد إلخ ... 

حكمة الدستورية رفضت الصيغة الولى، أبدت عليها تحفظات وأنه يجب  سيثار سؤال ملاذا هذا الكتاب اآلن؟ والحالة أن امل 

التنظ القانون  الدستورية  املحكمة  تجيز  ننتظر حتى  الكتابأن  مثل هذا  لنصدر  الجديد  املحكمة    .يمي  ال، لن  أقول  أنا 

% أقول  أن  يمكن  كبيرا،  عددا  أجازت  وتحفظت80و  أ  70الدستورية  النقط  %  بعض  مثال،    ؛على  التصفية  منها قضية 

ثم هناك سبب    . عت ما سيكون عليه القانون الجديدقضية النيابة العامة، فأنا أخذت باالعتبار هذه التحفظات، وتوقو 

سيذهب    الذي   نون آخر أكثر أهمية وهو أنه قبيل "عيد الفطر"، كان هناك مجلس وزاري ترأسه امللك، ونوقش فيه هذا القا

. يمكننا  لكي يدخل للحزب، إذا هناك فترة  حكمة الدستورية، وعندما سيصدر يجب أن ننتظر سنة إلى املم  اآلن إلى البرملان ث 

الدستور تقول بأن    من  86ملادة  او ل بواجبه في التشريع، لنه كانت هناك فترة خمس سنوات  خأن نقول نسبيا أن املشرع أ

أن املشرع احترم هذا، لكن املحكمة الدستورية لم تأخذ  لقول اطبعا يمكن   تصدر.    القوانين التنظيمية ال بد لها أنجميع  

نه إذا تركناه حتى  ل   .تبقية يجب أن يتكون فيها اإلنساننحوله إلى فرصة وأن هذه الفترة امل  و التأخربه، إذا هذا النقص  

  سيحرر ف  ن سيذهب أمام املحكمة الدستورية؟ وكيف سيذهب؟ وكيم   . يجب أن نجيب عن السئلة:يدخل سيفاجئنا

املذكرة؟ أعرف أن زمالئي املحامين أغلبهم لديهم صعوبات: أوال الوقت، وبعضهم لديه مشكل اللغة، وأنا هنا أتحدث مع  

 املحامين ومع الطلبة ومع القضاة أيضا.

نه أثرت  للمجلس الدستوري الفرنس ي، وأنا أريد أن أقول بأ  اإللكترونياملوقع    في  في هذا املوضوع هناك كنز من املعلومات

 ملاذا نحن تابعون لفرنسا؟   سؤال:  داخل النقاش في البرملان

هناك تجارب أخرى إلخ...، أنا أعتبر التجربة الفرنسية تجربة مفيدة لنا، لنه صار لها اآلن تسع سنوات، من خالل التجربة  

املحامي الفرنس ي ليثير الدفع بعدم دستورية  الفرنسية يمكن أن تفهموا كيف يثار الدفع؟ ما هي الحقوق التي استند إليها  

اء الفرنس ي أكثر تطورا من  املشرع الفرنس ي والقض أن يمكننا أن نقول    ه املقتضيات التشريعية في القانون الفرنس ي، رغم أن

  والتي الحقوق التي أثيرت في تجربة الدفع الفرنسية،    يمن خالل هذه املسائل التي اجتهدت فيها بشكل كبيرا، وه  . مشرعنا

الترس بتطهير  بحوالي %انسمحت  القانونية  أحيلت  30ة  التي  القوانين  القاض ي  من  الدستوري  حيث  ،  على  املجلس  ألغى 

حكم بأنها  بل  وفي بعض الحيان لم يحكم بإلغائها،    .طلب من املشرع أن يغيرهاو الفرنس ي تلك القوانين املخالفة للدستور،  

لنه عندما يلزم القاض ي  سألة في غاية الهمية،  م  هيو   يه لها املشرع الدستوريالذي يعط  مطابقة للدستور بشرط التفسير

  ، تفسير يجب أن يتبعوه، هذه القضية مهمة  يلزمهممعينا،    ااملشرع واإلدارة والقاض ي بأنهم عندما يطبقون قانون  الدستوري

يعط الذي  التفسير  أحيانا،  املغرب  في  لدينا  في    .الحقيضيع  للقانون      ىملاذا؟ لنه  االبتدائية  املحكمة  في  مثال:  أعطيكم 

للمادة   خرقا  اإلدارية،  السلطة  من  يقبل  لم  الذي  للتأسيس  طلبا  قدمت  جمعية  تأسيس    5الرباط،  حرية  ظهير  من 

ألغت قرار السلطة اإلداريةالجمعيات، فاملحكمة االبت لكن ملا وصل المر ملحكمة االستئناف اإلدارية، قالت بأن    .دائية 

ء الشخاص كان عليهم قبل تأسيس الجمعية، أن يدعوا إلى عقد الجمع العام، وعندما يتحقق الجمع العام آنذاك  هؤال

يمكن أن يؤسسوا الجمعية، وهذا التفسير سيئ بنظري لنه خارق للحق في تأسيس الجمعيات، لن االجتماع العمومي: هو  

كتاب "تأسيس جمعيات"، كتاب    ،ك كتاب "االجتماع العمومي"هنا  ا،خاص  امؤسسة قائمة بذاتها خصص لها املشرع كتاب
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التفسالعموميةالطرق  "التظاهرات،   هذا  إذا   ،... إلخ  س يء"  التفسيرم  . ير  هذا  يصحح  أن  يمكن  الذي  قاض ي  ال  إنه؟  ن 

ملجلس الدستوري  اعتبر ا   .الحقعطل  القانون ليس بسيئ ولكن التفسير الذي يعطيه القاض ي العادي هو الذي    ي. الدستور 

يمكن  أنالفرنس ي   قانون  بعدم دستورية  الدفع  بمناسبة  يث أ ه  لين  القضائي  االجتهاد  يعطيه  الذي  التفسير  الدفع  لك ذر 

املجلس الدستوري الفرنس ي صمم على القانون، ما معنى   . كيف فسره القاض يو ي يهم هو تطبيق القانون ذن الل  ، القانون 

 . لبة وكل من يشتغل في هذا املوضوعاملحاكم؟ ما معنى استقالل القضاء؟ إذا كما قلت: هو كنز ثمين بالنسبة للط

اردة في الدستور املغربي أعطى مجموعة كبيرة من الحقوق ليست فقط الواردة في الباب الثاني وأنا عالجت هنا الحقوق الو  

مختلف البواب، ولكن هذا ال يكفي، الباحث عليه أن يلم بالتفسير الذي يعطيه االجتهاد القضائي لبعض الحقوق مثال:  

املحاكمة في أجل معقول: هذا مبدأ، ولكن متى تكون املحاكمة قد تمت في آجال معقول ومتى تكون قد تجاوزت اآلجال، مثال  

إذا تعدد املتدخلون، إذا كان ذلك التدخل هو من    تتعطلن قالت: يمكن للمحكمة أن  املحكمة  الوروبية لحقوق اإلنسا

وفي الخير يقول لك أن املحكمة    .ئما التأجيل، مهلة إلعداد الدفاععمل الذي يشكو من التعطل يعني هو الذي يطلب دا

تدفع بخرق وأنت السبب فيه، وقالت  ، هذا في القانون الدولي يسمى شرط اليدي النظيفة، "وبأنك ال يمكن لك أنتأخرت

على  زوجان مطلقان ولديهم نزاع حول  الطفال    عندما يكون لديناالقضاء سريعا،  أن يكون      البد املحكمة في بعض الحاالت  

أن تبث، إذا هناك    عليهاإنسان في السجن    عندما يكون عليها أن تبث،  فامل من العمل   ع  عندا يطرد،  أن تبث  املحكمة  

البرتغال ال يمكن للدولة أن   ثم قالت     .معايير ، ملا  لتبرر التأخرتتذرع بكثرة القضايا وقلة القضاة    املحكمة في قضية في 

  إذا هنا أقول بأن  . اللتزاماتهاالتزمت الدولة  بمبدأ البث في أجل معقول، عليها أن تجند وسائلها وإال ستبقى في خرق مستمر  

أكثر    الساتذة الوقت  لديهم  الذين  في  عليهم  والطلبة  يتعمقوا  يثيراأن  لكي  القضائية  في و الجتهادات  أو  املحاكم  أمام  ها 

قلت  .  أبحاثهم كما  املحكمة    املحاكم:   هو وهناك املصدر،  المريكية،  الدول  الوروبية، محكمة عموم  اإلفريقية  املحكمة 

معاهدة    11هناك تقريبا    ،هناك ش يء آخر مهم وهو التعليقات العامة لجهزة رصد املعاهدات  .لحقوق اإلنسان وللشعوب

تاريخ  و تاريخ املصادقة    اا الكتاب فيهذ حة في هئوهناك ال   نشورة في الجريدة الرسمية،مصادق عليها املغرب و سان  نلحقوق اإل

التعليقات العامة مهمة لن هذه الجهزة مثل: لجنة  هذه  .  ا شرط لكي يطبقها القاض يذن هالنشر في الجريدة الرسمية ل 

التع بعض   ذيبمناهضة  في  إلخ...،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  والسياسية  املدنية  الحقوق  لجنة  أو 

ما معنى  التعسفي؟  الحيان تأخذ املادة التي تهم حقا معينا وتفسر معناه، ما معنى املحكمة املستقلة؟ ما معنى االعتقال  

الدول وعلى القاض ي أن يأخذ بها وعلينا    ؟ هذه التعليقات العامة هي اجتهادات ذات نفوذ وتفرض نفسها على الحق في الحياة

يقول بأن املحكمة املستقلة هي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية    34: التعليق رقم  كمحامين أن ندفع؟ نقول 

وتحترم حقوق الدفاع إلخ... وقد أثرت هذه القضية في نقطة لديها عالقة بحقوق القضاة  ولديها إجراءات ذات طابع قضائي  

مؤسسة دستورية ذات مهام إدارية وهي املسار املنهي للقضاة، لكن  و   جهاز إداري كوهو املجلس العلى للسلطة القضائية  

  ها أمام ر  ثينهل  لة هي محكمة، إذا السؤال هو،  لديها أحيانا مهمة قضائية حينما تتحول إلى املجلس التأديبي، ففي هذه الحا

، القاض ي الذي سيأتي للمجلس التأديبي، هل  من الحقوق   ا عددبعض القوانين التنظيمية ال تعطي للقاض ي  ف؟  هذا الدفع

لديه الحق في أن يأتي بواحد فقط؟ وقد أثيرت هذه القضية وأن ليس لديه الحق أي يأتي بقاض ي واحد، أو عشرة محامين،  

للشرطة  تكون مذكرة أمام املجلس العلى    وعندما  ؟ندفعوكيف    ؟ وكذا ...، علينا أن نرى كيف نفسر  يقول كذالن النص  

سابق الدفع    ذا القانون التنظيمي الذي سيطبقيمكن أن يقول هكما    ،تأديبي يمكن أن يقول نحن جهاز إداري   لسكمج

 . أيضا يوجد جواب على هذه املسألة  بدستوريته، هنا

تى للمحكمة على قضية  إذا أردنا أن نعطي ملحة سريعة، ما هو الدفع بعدم الدستورية في نقط تلغرافية؟ إذا هذا متقاض ي أ 

حامي مذكرة مستقلة ويقول لذلك القاض ي: هذا القانون الذي سيطبق أو طبق مثال، إذ كنا  املسيعمل  جنائية،  و  ما مدنية أ

موضوعها هو مخاصمة   ، ون مستقلة ليس موضوعها هو النزاعأن تك يجبذكرة،  في االستئناف فهو غير دستوري، هذه امل
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  يرتبط   طلب منك أن تحيلهأ دستوري و   قانون وليس الطرف اآلخر، ذلك القانون الذي سيطبق علي الذي اعتبره أنا غير

وقالت له    املشرعحكمة الدستورية، فرضت على  ، املسيثير الدفع طبعا الطرافو   .شروط جوهرية وشروط شكلية مفصلةب

  عندما أنا ناقشت هذا املوضوع، النيابة العامة    وعليك أن تستعين بها.  ،بالنيابة العامة كطرف يمكنه إثارة الدفعلم تستعن  

بناء على قانون، هل هي ستشير بعدم دستورية  الحق أن يقول أنه مجرم، تتابعه    ، فالقضاء هو الذي لديهتتابع مجرما ما 

النيابة العامة لوحده سيعلل ملاذا أثار ذلك الشخص؟ذلك   أم عليه أن يذهب    القانون؟ أكثر من ذلك هل كل واحد في 

ابة العامة لم  فرنسا، ليس هناك وضوح في هذه النقطة، وإنما النيفي  ذلك؟ إلخ...،  للرئاسة العامة؟ كم من الوقت يخص  

لها الفرصة لتعطي رأيها في املذكرة وفي هذه الحالة    ىابة العامة تعطثم هناك قضية أخرى وهو أن الني  .يسبق لها أن أثارت

عمول به اآلن، القاض ي ليس لديه  مفقة أم أنها غير متفقة؟ إلخ ... هناك كذلك ... قالت ويقال وما هو  هي مت تقول لنا هل  

كثيرا   يطرح  السؤال  هذا  ولكن  طرفا،  ليس  لنه  ملاذا؟   الدفع،  يثير  بأن  هذين  الحق  بين  النزاع  في  طرفا  ليس  القاض ي 

املبررات التي أعطتها املحكمة الدستورية إلعطاء     .ين قاعدة قانونية وقاعدة دستوريةالخصمين، القاض ي طرف في النزاع ب

لن القاض ي: هو حامي الحقوق والحريات  .  ثر مما تصدق على النيابة العامةالحق للنيابة العامة تصدق على القاض ي أك

؟  ههل سيطبقفدستوريا،  قانونا ليس   يعرف أنب الدستور وهو عليه أن يطبق القانون، وإن هو من خالل ممارسته  بموج

إلعطاء القاض ي  هذا النقاش مستمر في فرنسا، ومثار  ومن لديه الولوية؟  ؟  الدستور وهو يعرف بأن ذلك القانون يخرق  

هناك مسألة أشيرت فيها قضية:  أدرى ويجب إعطاؤه هذا الحق.  هناك بعض الفقهاء يقولون أن القاض ي   .  الحق في الدفع

مية  إذا كانت القضية الصلية فيها إلزاي. و لت ليس من الضرورة إلزام املحامهل املحامي ضروري؟ املحكمة الدستورية: قا

أنه أمام    لكن ستنير  متقاض ي  م  في حالة باملحامي    دم االستعانةأمام ععملية:    لكن تطرح قضايا.  املحامي، فال بد من املحامي

  وحرر املحكمة الدستورية هناك ترافع، إذا لنفترض أن هذا الشخص أستاذ في القانون الدستوري، ويفهم هذه القضية  

بمذكرة،    ملوضوعكمة اتوصلت محإذا  .  الذي يترافعهو  ، املحامي  أمام املحكمة الدستوريةلن يكون له الحق بالترافع  مذكرة  

أمام النقد،    وصاحب الدفع أن ينتظر حتى يطعن في الحكم استئنافيا أ  يجب على  هذه الحالةفي  ، وأن ترفض إحالتها  إما

  8تقض ي مجددا  و ،  اتأخذ قرار ل  - يوما  12  - حيلها على املحكمة الدستورية في أجل معينوت  وإما أن تقبلها  .وتثير مجددا مذكرة

هذا الجل، لن الواقع هو الذي يظهر لنا، وما    تولو أن التجربة الفرنسية تجاوز   يوما في املجموع،  20يعني  .  أيام لكي تحيلها

شهران،  قوانين الصحافة في االستئناف  يلزم  :  مثالف  ،لن القاض ي في وضع ال يستطيع  اآلجال املتواجدة والتي ال تحترمأكثر  

يحال ملف لشخص ما في السجن،  وعندما    .هناك أي جزاء حتى أمام محكمة النقد  يسبعض الحيان ولفي  ال تطبق    غير أنها

فقال  ،  رسالة للمجلس العلى للدعممرة   كتبت   .يطبق  ال محدد وهو ما  أن تبث في أجل الغرفة الجنائية  فمن الواجب على  

  ، جاوبني فقال أنه هناك عدة غرف جنائية وكذا...لي المين العام: وها أنت قلتها لنا، ال، "جاوبني على مقالي" قلت له، طبعا  

إذا  ستكون عقوبته قد انتهت،    حينها   نتظر عامين نأن  اإلنسان في السجن، ال يجب  يوجد  فعندما    لم تحترم إرادة املشرع 

لنهم    البرملانالحكومة ورئيس ي    لطراف النزاع  وينضاف،  املهم أن المر وصل إلى القاض ي الدستوري   .هناك قضية اآلجال

القانون،   أطراف أخرى  يدافعون عن  القانون   فقد  .متدخلة أيضاإلى جانب  نقابة املحامين  يمس  أو جمعية هيئة    ، مثال 

  معية هيئة املحامين أن تدخل كطرف جلمن طرف محام ما، يمكن  قانون  عدم دستورية  الدفع ب  فإذا أثير  .رباملحامين باملغ

 60املحكمة، والتي تبث في    اسوف تكون مرحلة كتابية فيها مذكرة الطراف وتعقيباتهم في آجال تحددهو لن لها مصلحة،  

و بعد إصدار  لتداول وتصدر قرارها،  املحكمة لتنتهي املرافعات، تذهب    عندما   .مرحلة شفوية فيها مرافعاتها  عدوب  يوما

  هناك قرارات املطابقة الكلية،   القرارات التي تصدرها:  أنواع  وهيل هذا الكتاب،  ندخل في نقطة أخرى عالجتها من خال  القرار

القانون غير مطابق    اعتباريكون القرار  ، يمكن أن  املحددأن هذا القانون مطابق ولكن بشرط التفسير  املحكمة    قول ت  أو أن

إذا    ،أثيرت قضية "التعريف بالتحرش الجنس ي"  مثال في فرنسا  .ةلوال يطبقه القاض ي في تلك الناز   إلغاءه فورايتم    للدستور 

مبدأ الشرعية ال يعني  لن  تعريف غير دقيق،    .لنه ال يحترم مبدأ الشرعية  ؟ التعريف غير دستوري  بأنمحامي املتهم    دفع

حتى يعرف الشخص املخاطب    النص القانوني يجب أن يكون دقيقافقط ال عقوبة وال جريمة بدون نص، يعني أيضا أن  

القانون  التي يجب عليه أن يتخذها أو يتجنبها حتى ال يسقط تحت طائلة  وهنا توجد اجتهادات كثيرة    .ماهية السلوكات 
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س العواقب التي ستنتج  على أسا   سلوكال  تنظيم يعني  ،  prévisible  حقيق دقة القانون حول كيفية ت  للمحكمة الوروبية

املثال    .خطأالعن   الدستوري  قال في هذا  التعريف ال يحترم    املجلس  الشرعية  أن هذا  القانون وبالتالمبدأ  إلغاء ذلك    . ي 

للتحرش إعطاء تعريف جديد  النقص بذلك    ملشرع الفرنس يا  سد، وهنا  تعريف للتحرش  وغيابل فراغ،  و حص   النتيجةو 

أشهر أو    8للمشرع    تعطيغير دستوري و   اقانون  بأن   املحكمة  عندما تقرمثال    ، كذلك اإللغاء بآثار مؤجليوجد    الجنس ي.

لنه سيثير املس بالنظام العام، مثال:    الفترة الفاصلة فإن هذا اإللغاء ال يطبق في  يع جديد،  تشر يخرج  و   سنة لكي يصححه 

أنه غير دستوري لنه أصبح  ، la garde à vieينظم الحراسة )الوضع تحت الحراسة(  الذي تشريعال  حول لقضايا في أحد ا

القضائية )سلطيعطي   السلطة  التي طبقتها  لكي يوضمن خالل اإلحصائيات  كبيرة(،  الحراسة بسبب    عة  تحت  اإلنسان 

الظروف، وبالتالي هذا القانون أصبح غير دستوري وقالت سيكونون قد  قالت لقد تغيرت  و وأتت بإحصائيات كثيرة،  .  جرائم

خرجوا، ال يمكنهم أن يستفيدوا من هذا اإللغاء لكي يطالبوا بتعويض لنه طبق عليهم قانون غير دستوري إلخ ... في بعض  

في ملف ما للمعاشات،    الحيان تقول املحكمة رغم أن اإللغاء مؤجل، ال يجب على صاحب الدفع أن يحرم من االستفادة

كان يميز فيه بين املعاشات الفرنسية، ومعاشات قدماء املحاربين في الجزائر، قالت بأن املشرع سينظر، ولكن طلبت من  

في   املالية،  في  أن يرصد  أيضا  ، وطلبت منه  املشرع أن يعمل تشريعا جديدا  البث، طلبت من  املوضوع أن تؤجل  محاكم 

، إذ هناك عدد من  ك الناس وطلبت من القاض ي أن يطبق تشريعا وأن يعطيهم تلك التعويضاتامليزانية تعويضات لولئ

التقنيات املعقدة قليال ولكن تستلزم بعضا من الصبر، مثل الرياضيات عندما كنا صغار في البداية ال تفهم شيئا، ثم بعد  

 تستلذ بحل جميع املعطيات الصعبة.ذلك تستوعبها، ثم 

في    دتوجتفاصيل  و شرح مسائل  لليس هناك حاجة  سأؤكد ما قاله زميلي وما ورد أيضا في التوصيات،    توجيهاتلل  اأحترم

استقالل وكفاءة املحامي مع السف كيف أن عددا  .  فالهدف هو أن نساهم في التكوينإلعطاء فرصة للمالحظات  و ،  الكتاب

عن   نتكلم  ال  النزاهة،  عن  نتكلم  ال  املحامين،  القامن  استقالل   ... املوضوع  لنغير  يعرف...  فالستاذ  ض ي  االستقالل، 

الذي ساهم  و )روبيرت بانتون(،  Robert Babington)مترون(،  Mitronوزير العدل السابق في حكومة ل ت . كانالدستوري

في املغرب هناك    .الدستوريون( تعينهم هيئات سياسيةفي إلغاء عقوبة اإلعدام في فرنسا جملة جميلة، لن هؤالء )القضاة  

، كلما كانت الفترة التي يعينون فيها طويلة، كلها  le statut  وما يهم هو الوضعية النظامية التي لديهم امللك وهناك البرملان، 

، وهو ما يؤثر على  فة الدستورية سابقاغر ال  في  سنوات قابلة للتجديد  4  ملدة  القاض ييعين  كان    مثال  ا.ذلك ليستقلو شجعهم  

القضائي.   النظاميةاالجتهاد  الوضعية  في ظل    طبعا  كافية  الخضوعغير  ا  .ثقافة  يعين  املتحدة،  الواليات  لقاض ي ملدى  في 

(  Sandra O’connorأتذكر بذلك ).  لرؤساءلأبطلوا قرارات مهمة    ورغم ذلكرؤساء محافظون  عينهم   الحياة، ورأينا قضاة

،  هؤالء، املحكمة العليا  . ستيفن برايت  Steven brayantأونتني كندي     Antony Kennedy)ساندرا أو كنور( في أمريكا  

 habeasر المريكي  في الدستو   د قاعدة التي توجلل  يحضروا القضايا احتراما نتنمو لديهم الحق لكي  اأن الناس في غو   أقروا 

corpusو"غوانتنمو" ليست   .يا، لكي يحكم في شرعية اعتقاله، بمعنى حق الشخص املعتقل أن يعرض على القاض ي جسد

سراحهم    وأطلق  تأربعة قرارا  ، فأبطلتة وبالتالي لديهم الحقييكسيادية المر الضع عمليا للوالية  ، إنما تخوبامنطقة في ك

أبين   لكي  لدولهم،  القضاء،    أهميةوذهبوا  الجميع.استقالل  فوق  أخرى   فالقاض ي  قضية  في  حول    تستحضرني  اجتهاد 

أنا أعطي    -أقول بأن النظام المريكي مثالي  ال   -املحكمة العليا هناك رأي املحكمةفي فحطم اجتهادا قديما،  املحكمة العليا

من أحسن ما يمكن أن نتصور، ملا يكون االجتهاد القضائي في املحكمة التي فيها تسع    مثال  ،الجوانب أظهر بعضأمثلة لكي  

إذا    .ضع ويصبح ذلك الرأي بذاته قانوناالنظام المريكي القضائي يخ  فكل تفسير القانون،    يحددون خمسة منهم    ،قضاة

وحافالت خاصة  ،  خاصة  منهم مدارس لكل  "منفصلون لكن متساوون"،    بيض التفرقة بين السود وال  يقول:كان اجتهاد ما  

صدور  " رغم kLittle roc  "ية ما في منطقة إسمهاوال  ، كانتوالية 57 من بين ف املساواة بين الجميع. قانون جاء بعد ذلك ...، 

 isfuلرئيس  ليرسل امن الدخول للمدرسة مع أوالدهم،    دعنصري التالميذ السو الحاكم الوالية  منع  قرار املحكمة العليا  

houre   قد عسكرية    فرقة أوربا،    كانت  في  التحرير  في  التالميذ ساهمت  أرس   إلدخال  معنى  بها  للمدرسة،  قوة  االعشرة  ل 
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العسكرية لتلك الوالية، وهؤالء العشرة   في فترة حكمه. وهو ما للغذاء مرة    OBAMA  دعاهم    عسكرية لكي تغلب القوة 

إليه، بل  الوامر    وتوجيهيمكن تعبئته عند الحاجة    ار القاض ي موظفب نعتال أن    .القضاء  الحترام  اإلرادة السياسية  يسمى

لكن الدستور ال يكفي، لنه ال تزال لدينا    التي يضمنها الدستور. أن يدافع عن استقالليته    عليهيجب أن نحترمه، وواجب  

وأستسمح إن  انفعلت وسوف أنتهي هنا،  . ما أن الكل يتحدث عن هذا املوضوعسيمعركة لكي نضمن استقالل القضاء ال  

، كان هو الرئيس الثاني للواليات املتحدة المريكية، كان ال يعجبه أن  GIBERSONوال تزال هناك قضية تضحكني، الرئيس  

  نحن نعينهم ،  ؤالء لم ينتخبهم أحد ا الشعب وه يقول نحن انتخبن،  قضاة سلطتهم في هذا املجال أكبر  املحكمة العليا فيها 

ولكن ملاذا لديهم    ."ما يموتون مة العليا ال يتقاعدون أبدا، وقلوقد بلغ به هذا التذمر فقال: "إن قضاة املحك   . نانهم يحكمو و 

  تشريع ب  مة لديها اختيارات، يمكنها أن تقو هو عبارة عن أحزاب سياسي  القانون يشرع    الذيهذه السلطة؟ ... لن املشرع  

هو تشريع للشعب ليست لديه سلطة تعسفية،    . فالدستور قانون ضد الدستور، بينما القاض ي الدستوري يحمي الدستور 

 حماية الدستور للحقوق والحريات... وهو ما يفسر 

 اني كرافعة للديموقراطية  ملالستاذ السوداني: القضاء الدستوري ال  ✔

 

واحد    ش يءتعتبر املحكمة الدستورية الملانية مدرسة، فكل قراراتها السياسية وكل أحكامها اإلدارية والقانونية تدور حول 

ففي كل    .صغيرة " ولقد كرمنا بني آدم"الية  اآل في سورة اإلسراء  ونحن لدينا  ،  بني آدم  كرامةأساس ي وأساس ي جدا وهو حماية  

الدستورية المل   أحكام   في حين نحن كذلك  ،  آدم  كرامة بنيدور حول  تكلها  ؛    حكم  16000تقريبا  التي تبلغ  انية  املحكمة 

بني    تدور حول كرامةالخالقية والحكام التشريعية وحتى الجانب العقدي    أحكامنامقارنة مع الشريعة اإلسالمية نجد كل  

 .آدم

الملاني،إننتقل    الدستوري  القضاء  بها  يمتاز  التي  التي    هو كباحث  ا يهمني  مو   لى الخصائص  أن أسجل بعض املالحظات 

  نبدأ بالخاصية الساسية   بني ادم.  كرامة  كل أحكامه حول حماية    تدور    ذي والبخصائص القضاء الدستوري الملاني  تتعلق  

املرجع الساس ي لكل    تعتبر   و محكمتها الدستورية  حاليا املدرسة الملانيةفال توجد في أي قضاء دستوري في العالم،    التي 

أوروبي  ل لكو   املدارس، دستوري  الملاني  فرض  حيث    ،قضاء  الدستوري  مصادره  مراجعبنفسه  القضاء  و    تعددة، امل  ه 

 في الخصائص الساسية اآلتية: كل هذا  يمكن أن نلخص  .بيرة جداالكنسانية اإل هوأهداف

  فقهيمدرس ي الملاني قضاء  الدستوري  ءالولى: القضاالخاصية 
املدرسة الملانية  تعرفون  القيم من  تستقي    ان  التاريخيةكثيرا من  املصادر  القانون الوضعي   ؛ منهامجموعة من  مدرسة 

إلى جانب   آخر و الملاني،  أملانيا  هوعنصر  في  املوجودة  املسيحية  أوروباالثقافة  في  تدينا  الكثر  الدولة  فأملانيا    الثقافة .  ، 

أن  الدستوري  وقد أعطت للقاض ي    ،وأفكار داخل أحكام املحكمة الدستورية  حاضرة كمدرسة وليس كإيديولوجية  يةالدين

بما أن املجتمع  فملاذا؟    . هنا يطرح سؤال :نوعةعلى ضوء املدارس املت  تي تعرض أمامهاليأخذها بالحسبان وأن يقرأ القضايا  

كرامة اإلنسان في  لن  ملجتمع  ا  يرض ييحاول أن  فهو  الحقوقية  - القانونية  الثقافية، و الفكرية،    متعدد في مصادره  و   متنوع

عطي للمحكمة  ي هو مامراعاة املصادر الفقهية فلذلك  ،مجتمع آخر  هي عليه في مماأكثر قيمة  ذاتتكون  قد محيط معين

 .الوسيلة الساسية لوضع كرامة اإلنسان في محيطها الفقهي ومحيطها العلمي

 داخل مبدأ واحد املبادئ والقيم  رالثانية: تكاثاصية الخ

خاصية فريدة ومتنوعة اشتغل عليها الفقه اإلسالمي    هي  خاصية تكاثر املبادئ والقيم داخل مبدأ واحد أو قيمة واحدة

وينتج فيها قيم  كرامة بني ادم  وخاصة في أصول الفقه اإلسالمي كان يعتمد على مصادر الكليات ثم يجتهد في كل ما يخدم  

داخل مبدأ  و املحكمة الدستورية الملانية    اشتغلت عليه   مبدأ "دولة القانون" فقدنأخذ على سبيل املثال    جديدة،   ومبادئ

نأخذ على سبيل املثال  فيه الكثير من القيم؛  القانون يتكاثر  دولة  مبدأ  بالتالي ف  ،بادئمن امل  كثيرالدولة القانون أنتجت  
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القيم باعتباره  والذي راعت فيه املحكمة الكثير من الشياء و    ة،ي يعتبر من املبادئ الساسية والرئيسالذي    "مبدأ املساواة"  

،  ساعات العمل  حول مجموعة من السيدات املتزوجات وغير املتزوجات    هقدمتمبدأ تناسبي.  كمثال نقدم الطعن الذي  

هل    ،املساواة  طبيعة هذهأن نبحث عن  إذ يوجب    مبدأ املساواة مبدأ تناسبي  واعتبرتاملحكمة الدستورية اجتهدت    لكن

داخل    وله أهداف  يحققها فوائد وله أسسله  بين النساء  ما  املساواة   وهل مبدأ   ،لنساءالرجال وا بيناملساواة  املقصود بها  

لن      قل ساعات من العمل اإلداري، أح للنساء املتزوجات أن يحظين باسم ه ال يمكن الأنبلذلك قالت املحكمة    ، املحكمة

فلذلك    دون مساعد.تزوجة هي وحدها في البيت  املاملرأة غير  أعمال البيت في حين  يساعدها في    الذياملرأة املتزوجة مع زوجها  

القانون    في إطار مبدأ دولة   واذلك أنتجل  .مقارنة باملتزوجة  حقوق أفضل وأكثرتزوجة  املللمرأة غير    نعطيمن باب أولى أن  

 يتبين أن القاض ي الدستوري يسعى إلى تحقيق الفائدة للمجتمع. ،مبدأ املساواة والذي يتضمن بدوره مبدأ التناسب

  الترشح لالنتخابات الحزاب السياسية    كحقفي إطار مبدأ دولة القانون كذلك نتوقف عند إنتاج الدولة للحقوق السياسية  

ملؤسسات السياسية للدولة  من انظرت إلى الهدف العام  ملا  ية الملانية  ولذلك فإن املحكمة الدستور   على أساس املساواة، 

ما بين الحزاب السياسية الصغيرة والحزاب السياسية الكبيرة  اوي  قالت أنه ال يمكن أن نس  بالخص الحكومة والبرملان، 

  ، الذي يشكل  وظيفة مهمة  ياس يالس  العملجل تأطير عدد كبير من املواطنين لالنخراط في  أ تستعمل وسائل كثيرة من    التي

مبدأ  هنا  إذا مبدأ املساواة    وغيره.املال العام  ،  فلذلك ال يمكن أن نسمح لها باملساواة باستعمال املرافق العمومية كاإلعالم

   عام.وليس   تناسبي

خاصية  -الخاصية  وفي نفس،  الملانية  الدستورية   املحكمة حكام  أبادئ داخل  من امل  ثيرالكتسلسلت  إطار دولة القانون  في  

بل السيادة للشعب وهو    ،مةمبدأ السيادة ال ب  ففي أملانيا ال يأخدون   ، السيادة الشعبيةاخر هم مبدأ  مبدأ  نجد    - التكاثر

ي أعطي للمشرع. ففي أملانيا يوجد سبعة عشر مشرع  مبدأ عميق تفرعت عنه الكثير من املبادئ كمبدأ السيادة الوطنية الذ

  حفاظ علىللوفي إطار مبدأ السيادة الشعبية    .مبادئ أخرى   نهتفرعت ع  والذي  ، الجهويةأعطي لهم مبدأ السيادة الشعبية  

حتى ال نسمح  مبدأ للوحدة الوطنية    "الواليتي "وهو أن يكون للوالياتما يطلق عليه مبدأ الوالء    إنتاج  مبدأ وحدة الدولة تم

فيه املحكمة    إذن مبدأ تكاثر املبادئ داخل املبدأ هو من الشياء التي أنتجت  . أوالواليتي داخل الدولة  باالنفصال الجهوي 

 الدستورية الملانية إنتاجا كبيرا. 

الكتاب  الملانية،  797أزيد من  سنجد  حكم    146املتضمنين ل  ين وفي  الدستورية  املحكمة  أنتجته  في    مبدأ  بحثنا  إذا  لكن 

ملبدأ الدستوري ال نعني  وعندما نتحدث عن االحكام الخرى سنجد ماليين املبادئ التي أنتجها القضاء الدستوري الملاني. 

فالقيم هي ما يجب أن يكون ولكن املبادئ الدستورية هي التي تجد سبيلها الى  الختالفها عن املبادئ الدستورية،    به القيم 

ينصبان حول حق الجنين في    "الحياة"بالحق في  حكمين يتعلقان  و كما ورد في الكتابين  املثال  علي سبيل    .يعيةالحكام التشر 

، والتي تلتها تم جاء  انيا على مستوى الحكومة املسيحيةأملقضية كبيرة في    حولهماهذين الحكمين الشهيرين أثير  الحياة،  

ملحكمة الدستورية  ا   عند  اثابت، و مع ذلك ظل هذا املبدأ  كبيرال  جدل ال   ة ليستمر االتحاد ما بين أملانيا الشرقية وأوروبا الغربي

الحق  قيمة  وهي  من املبادئ الكبرى و التي تدور كلها حول قيمة أساسية    مبدأ   26  . وقد تضمن الحكمين ما يقارب  الملانية

لكل كائن  الحق في الحياة يكون  . لكن عندما قامت املحكمة الدستورية لتطبيق القيمة قالت أن  خالقيةأقيمة    وهي  في الحياة

حي، وبذلك تم االنتقال من قيمة الحق في الحياة إلى الحفاظ على الحق في الحياة ليكون داخل الحكام الدستورية. هذا  

الطعن فيه من طرف املسيحيين حول السماح باإلجهاض،  وتم    1969سنة    لى البرملان إعندما قدم  القانون الجنائي الملاني  

والدستور  أملانيا  في  املدارس املتعددة  على أساس    -الحق في الحياة-قيمة    فرضت أن تفسر  املحكمة الدستورية   هنا يظهر أن 

لى توسيع  إانتقلت  . و رحمةنسان بدون  لإلقتل  من  النازية  تقوم به    الجديد الذي جاء لحماية الحق في الحياة. وتجاوز ما كانت

وعلى  ية،  لحمابا  وهو أولىضعيف  مستقل عن أمه و كائن حي    ، فهوأمهرحم    فيالحق في الحياة حتى أصبح يعطى للجنين  

تقف موقفأ الدولة   تتدخل  أيجب  بل    محايد  اال  كثيرة  و   .لحمايتهن  قراءات  يستوجبان  اللذين  الحكمين  في  هنا فصلت 
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و و  بصددهما  متعددة،  أنجزت  تقد  هو  الحكمين  هذين  في  الغريب  دكتوراه.  اإلسالمية،  أطروحات  الشريعة  مع  وافقهما 

مة الدستورية بالحمولة الخالقية، حيث قالت بأنه ال يمكن السماح بخلق  الحمولة الحقوقية للحكمين طعمتها املحكو 

  غير القادر مصير اإلنسان  مبدأ تقرير  ثقافة تجعل اإلنسان الملاني يؤمن بأن قتل اإلنسان ش يء عادي وغير أخالقي. لذلك ف

 حماية نفسه يبقى مسؤولية الدولة التي يتوجب عليها حمايته.والعاجز عن 

بأنه  إذ اعتبرت املحكمة   وهو ما رفضته  تمت محاولة تعديل هذا املبدأ، الملانيتين الشرقية والغربية بعد توحد 1992سنة 

في الحياة  الحق  حماية  ولذلك    على حساب الحق في الحياة،  الوطني التراب  وأتوحيد السياسات لسمح  ت  مطلقا أنال يمكن  

 . حق ثابت وأزليهو 

                                      الملانيةالدستورية املحكمة  ية الثالثة: البعد اإلنساني في أحكامالخاص

أملاني كما كانت تفعل النازية    مواطن املوجود على أرضها على أنه  نسان  الكثير من أحكام املحكمة الدستورية ال تنظر لإل  

سواء في املدارس أو غيرها،  ارتدائه    بحقحيث حكمت للمسلمات  الحجاب  بفلذلك نجد الكثير من الحكام تتعلق  سابقا،  

المية. كلها ترتبط بالبعد  كذلك االعتراف بالصلوات داخل الجامعات واملدارس للمسلمين، والسماح بالدبح بالطريقة اإلس

لقاء لكرة القدم تشارك فيه دولة إسرائيل،  ظاهرة ضد  خرج في توقع لفلسطيني تزوج بأملانية  شهير  وهناك حكم   اإلنساني.

ة في اتجاه البعد اإلنساني  ملانيال  ت املحكمة ذهب، لذلك  لى بلدهإترحيل الفلسطيني  ل  اأصدرت السلطات في تلك املرحلة قرار ف

 بناء.  هنا يظهر البعد اإلنساني لحكام املحكمة الملانية. ال ة وحماية الزوج و زوجالحماية  ل

املناهج الحديثة في العلوم السياسية االمريكية في    :لستاذ عبد الحي املودنا ✔

 .دراسة الديموقراطية وحقوق االنسان

الزال البشر يقوم بهذه املهام، ولكن كانت مبرهنة على أساس فكري وعلى أساس ثقافي وعلى أساس علمي في الوقت الذي  

تطورت فيه هذه الفكار لتكتشف أن هذه التصورات كانت خاطئة لقد وصلنا اليوم منذ القرن السابع عشر وما قبله  إلى  

عراق غير متساوية وأن هناك هرم لهذه العراق، وأن هناك أعراق أفضل  أن جميع الطروحات التي كانت تتحدث عن كون ال 

وتبرر   العبودية  تبرر  لكي  تستعمل  وكانت  خاطئة  الطروحات  هذه  أن  اتضح  أخرى  أعراق  من  البيولوجية  الناحية  من 

الفكرة والذي إذا    إذن هي بداية هذهه  هذ.  جماعات ما ضد جماعات أخرى تتبناه  االستعمار وتبرر االستغالل الذي كانت  

سيكون جوابي وجوابكم أنتم أيضا هي أن هذه    قلتم لي سأتبنى فكرة حقوق اإلنسان كما تم بلورتها في القرن السابع عشر

لن العالم يختلف عن  ، الفكرة في أصولها وفي جذورها وفي الشكل الذي تم التعريف بها متجاوزة وغير صالحة للعالم اليوم

لقرن السابع عشر عندما أتحدث عن أوروبا فإنني أتحدث عن تلك القارة التي كانت متقدمة عن باقي  العالم الذي كان في ا

القارات حتى في هذه املجاالت بمعنى أنه عوض ردود الفعل التي يمكن أن نقرأها أحيانا ونقول أنه نحن أفضل من هؤالء أو  

ت متشابهة وإنها  تجد أجوبتها  في سياقات مختلفة ليس  إن املجتمعات تواجه إشكاال   ،هؤالء أفضل من املجتمعات الخرى 

 هناك ما يمنعنا نحن اليوم من أن نجد أجوبتنا  من اإلشكاالت التي نواجهها اآلن. 

عرفت فكرة حقوق اإلنسان تطورا عبر القرون فاالستعمار كمشروع كان ينبني على مسؤولية أو ما كان يسمى عرق الرجل  

العالمالبيض أو ما كان   والذي كنا نحن في املغرب ضحيتها كبقية    ،يسمى مهمة تحضير ونشر الحضارة من أوروبا عبر 

الخرى   تنبني علىاملستعمرات  البيض  كانت  والرجل  البيض  الحضارة    ةمسؤولي و   .العرق  ينشر هذه  أن  الوروبي  الرجل 

ظهر    وهو ما  ونتيجة هذه الفكرة هي تبرير االستعمار    ،الحضارةويحتل املجتمعات الخرى ويستعمرها لكي ينشر فيها هذه  

أنه لم يكن إال مبررا   الذي كانت فيه فرنسا وإسبانيا في املغرب فإنه بعد االستقالل فإن عدد    لالستغاللعلى  الوقت  في 

لبة عبر املغرب الذين  آالف من الط 10الطلبة الذين استفادوا من هذه املهمة التحضيرية أو نشر الحضارة لم يكن يتعدى 

حصلوا على شهادة الباكلوريا وهذا التدريس أو نقل التدريس الحديث في فترة االستعمار كان هدفه هو إيجاد الطر التي  
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كانت تستهدف خدمة املصالح الوروبية التي كانت موجودة في بالدنا كما كان المر بالنسبة للهند وبالنسبة لمريكا الجنوبية  

 عدد من الدول اإلفريقية والسيوية.  وبالنسبة ل

ظهر من ناحية الجانب العملي التجريبي أنها لم    االستعمارإذن، فكرة نشر الحضارة كعملية إعطاء أو إضفاء الشرعية على  

ملجموعة    أوروبيةتكن إال تبرير ملشروع ال يعتمد على حقوق اإلنسان تماما ولكن كان هدفه هو استغالل مجموعة بشرية  

وحتى في تلك الحالة التي قد تكون بوادر إعادة   ،االستعمار اآلن في معظم املناطق من العالم مشروعا متجاوزاأصبح . أخرى 

هي طرح    نحاء العالم أمر بالنسبة ملجموع  أنتم في املغرب اليوم كما هو ال   مهمتكم و مهمتنا اآلن    واردة تبقى   االستعمار فإن 

 2017لعودة االستعمار مرة أخر؟ وما هي الدوات واإلمكانيات التي تكون بأيدينا وبأيديكم أنتم في    هل هناك بوادر  السؤال :

هدفها  يكون  أن  يمكن  التي  املشابهة  املشاريع  هذه  االستعمار  ملواجهة  فكرة  تجديد  إعادة  فإن شرعنة  .  هو  عامة  بصفة 

الفكرية وفي نفس الوقت فهي في حاجة   الذين  االستعمار فقدت مصداقيتها  دائما إلى أن نواجهها كمجموعة من الفراد 

 .  املغرب كما هو الحال في دول أخرى يعيشون في 

في البداية أصبح تبرير    ،أيضا من بين نقط الضعف الكبرى في فكرة حقوق اإلنسانكانت  الرجل  مسألة التمييز بين املرأة و 

بأي مبرر يمكننا اآلن أن  ف  ذلك.  هناك فكر يقدر أن يدافع عنيعد    لم غير وارد،  منع املرأة من املساهمة في الفضاء العام  

الطروحات التي    هناك بعضون على أنه في الخطابات الشعبية  وستالحظ   ،متساوية مع الرجل  غيرندافع عن كون املرأة  

هذه الفكرة التي  لكن على مستوى املمارسات اليومية والنقاشات الفكرية    ، مازالت تعتبر أن املرأة ليست متساوية مع الرجل

لست أدري إذا كنتم تتابعون النقاشات التي تدور    . تفقد قدرتها على الدفاع عن نفسها  عترف بمساواة املرأة مع الرجلال ت

هو حق سياقة   عادي  اعتباره حق  يمكن  بحق  تحظى  أن  على وشك  املرأة  أصبحت  أن  بعد  السعودية  العربية  في  اليوم 

وستجدون على    إقرأوها  . للمرأة أن تسوق السيارة  ال تسمحالتي  كرية  وما هي املبررات التي تطرحها الطروحات الف  ،السيارة

بل أنها في بعض الحيان تتحول إلى نكت ال يمكن تصديقها لنها تعتمد    ،أنه ليست لهذه الطروحات أية قدرة على اإلقناع

في اليوم  هذه التحوالت التي يعرفها العالم  .  عنة التمييز بين املرأة والرجلشر على خرافات وعلى تبريرات واهية لتشريع ول

ها  هل يمكن للمرأة أن تقود السيارة؟ وما هي الحواجز التي تمنع:  السؤال  في إحدى مناطق العالم ال زلنا نطرحتجعلنا    2017

وبذلك فإن النقطة الخيرة التي سأنهي بها هي أنه في المس تحدثنا عن  .  يمكننا أن نطرحها في مجاالت أخرى كما    ؟  من ذلك

السياقات السياسية والتاريخية لفكرة حقوق اإلنسان واليوم سأتحدث قليال عن السياقات السوسيولوجية لفكرة حقوق  

الفراد أن  اإلنسان وعلى  أن  تعتمد على  اليوم كفكرة  اإلنسان  إلى حقوق  نحتاج  ملاذا  يكونوا    اإلنسان.  أن  املفروض  من 

في مؤسسات تحرمه من ممارسة    واليكون الفرد مسجونا في ثقافة  ال  وأن    ، متساوين في جميع الحقوق وفي جميع الواجبات

ولكن سيكون الفرد املؤهل لكي يدافع عن فكرته وعن الهوية التي يرغب فيها وعن الفكار التي يرغب فيها    . هذه الحريات

 هذا الدفاع عن الفكار في مناخ سلمي. و من املفروض أن يكون   يجب ن في نفس الوقتلك .هاب والتي يقتنع 

هذه املسألة ليست سهلة لن السياق العاملي اآلن كما هو المر بالنسبة لسياق جامعة ابن زهر، يتنوع يختلف وأن هذا   

نحن وأنتم جميعا تأتون من مناطق مختلفة بل    ، االختالف يأتي نتيجة للتحوالت السوسيولوجية والتاريخية التي عشناها

فنحن نأتي من   –سيدي العميد أرجو أن تطمئنني على أن هؤالء الطلبة جميعا ليسوا من عائلة واحدة  – من أسر مختلفة 

ية  فالفكرة أننا نأتي من مجتمعات وبيئات مختلفة وأصولنا السرية وأصولنا املدن  –املفروض أن تكون نكتة    –أسر مختلفة  

لم تكن هذه الجامعة، لم يكن هذا املدرج من قبل ولم    .ا ونكون بها فضاء جديد كل الجدةوأصولنا الحضرية التي نأتي منه

يكن الطلبة الذين يجلسون أمام بعضهم البعض بهذه الدرجة من املساواة بالرغم من أنهم ال يعرفون بعضهم البعض،  

هذه االختالفات قد تكون في أشياء  .  ن الضروري أن تكون هناك اختالفاتفم   وعندما يتحول هذا املجتمع إلى مجتمع متنوع

االختالف في التاريخ الذي نحمله  ،  االختالف في شكل اللباس،  بما فيها االختالف بين الجناس  كثيرة بما فيها االختالف في الفكر 

أمام  و   . بما فيها االختالف في أصولنا باختالف املناطق،  معنا نحن بما فيها االختالف بين تقاليدنا التي تربينا عليها في عائالتنا

؟ إحدى الجوبة التي طرحت في  على أي أساس و  ؟ كيف ندبر هذا االختالف يطرح سؤال:هذا االختالف املوجود بيننا كأفراد 

أفكاره  ويجب أن يكون هناك قائد واحد زعيم واحد هو الذي يفرض هي أن هذا االختالف ليس مشروعا    مجتمعات سابقة 
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  لنه لهم القدرة على معارضة هذا الزعيم أو هذا القائد    فليسوالذين عليهم أن يمتثلوا لفكرته    ،على هؤالء الناس املختلفين

القائد هو الذي يحدد لهم الخير من الشر    .هؤالء الفراد الذين يأتون من مناطق مختلفة وبأفكار مختلفةيعرف مصالح  

  . هناك فقط خيار الحاكم  وخيار الزعيم وخيار القائد   ،م الخيارات إذ ليست لديهم خياراتويحدد لهم مستقبلهم ويحدد له 

لخيار الذي قامت به على أساس  كان هذا هو افيها  ، فعلى رأسها أملانيا النازيةتم تطبيقه في عدد من املجتمعات  هذا اختيار  

أملانيا وهي    في منتصف القرن العشرين فيف  .خصائص راسخة تابثةاإلنسان هو عرقه هذا العرق له  ؛  اإلنسان ليس فرد  أن

فكرة النازية والتي بعد    ؛إحدى الدول التي عرفت أرقى التطور على املستوى الثقافي والفكري والعلمي ظهرت هذه الفكرة 

   .لملانيا وخيار خاطئ بالنسبة لسكان بقية العالمهزيمتها أصبحت متجاوزة وصارت تبدو على أنها خيار خاطئ بالنسبة 

سنلجأ  نحن اآلن في املغرب أمام نفس هذه اإلشكاالت كيف ندبر االختالف الذي يوجد بيننا كأفراد؟ ومن هي املؤسسة التي 

ما هي هذه  ما هي املؤسسة التي ستقول أنت فكرتك صائبة وأنت فكرتك خاطئة؟    ؟عندما نختلف في الفكار أنا وأنتإليها  

على أن أحكم    املؤسسة التي باستطاعتها أن تقوم بهذا الدور؟ يكفي أنه أنا كأستاذ ال أجد لدي هذه القدرة على أن أميز أو

هذه العملية    هو ترك يمكن أن نقوم به    ما   ، على أساس أنه أنت هو صاحب الحق وأنت هو الخاطئفي الخالفات بينكم  

  ، تعاطفا مع الشخص الذي يقترب مني سواءا في الجنس أو في املنطقة أو في مستوى التعليم  كغرائز أنا سأكون أكثر  ،لغرائزنا

هذه العوامل التي نستعملها لتمييز بين الخطأ وبين الحقيقة أو في اختالفات الرأي هي دورنا نحن في و ولكن هذه العناصر  

وقبل    ؟تؤدي إلى فكرة املساواة  ؟ ير تؤدي إلى العدالةالنظر فيها على أساس هل هذه املعاي  وا عيدتدوركم أنتم أن    . الجامعة

بثقافات مختلفة هل نحن متساوون نأتي  إذا كنا جميعنا  أنا    ؟ذلك  بأننا جميعا متساوون؟  املترسخة  القناعة  لدينا  هل 

 والشخص الذي بجانبي هل أنا متساو معه؟  

اآلخر؟ وإذا اتبعت غرائزك فستقول بطبيعة  إذا كانت فكرتكم هو أنكم لستم مساوون فمن هو الشخص الفضل من  

  ؟ فمن الذي فكرته صحيحة في هذه املسألة  ، الحال أنا أفضل منه ولكن هو أيضا أو هي أيضا ستقول أنا أفضل من اآلخر

الجواب الذي تطرحه التصورات املتعلقة بحقوق اإلنسان اليوم هو أنه ليست هناك مؤسسة قادرة على أن تحتكر الحكم  

لقضايا وأنه أنت كفرد إذا كنت تنطلق  يجب أن تنطلق من أنك متساو مع اآلخر وإذا كنت تنطلق من أنك أفضل  في هذه ا

ا  وهذا ما يحدث لنه أحيان .أن تخرج وتؤسس مجتمعا آخر، من الخرين فأعتقد أنه ليس دورك في أن تبقى في هذا املجتمع

سأذهب إلى دولة أخرى لنني ال أعتبر    تلفة عن هذه الجامعة أو بجامعة مخأنا سألتحق  أعتبر أنه لسنا متساوين فلذلك  

أو أرفض أن أجلس أمام   ، أحسن من اآلخرين  إمكانيات لكون هذا املجتمع أو البيئة التي أعيش فيها هي البيئة التي توفر لي 

ها أصبحت غير ممكنة  لكن هذه الخيارات التي أعتقد أن  .شخص أحتقره أو أحتقرها وأعتبره على أنه ليس متساويا معي

يجدون على  ؛  لدول توفر لهم اإلحساس باملساواةفحتى الذين يهاجرون أو هاجروا املغرب إلى دول أخرى على أساس أن تلك ا

ليست هناك مساواة كاملة في أي دول من العالم ولم تكن  .  مساواة كاملة  بغيابلك املجتمعات هناك مشاكل متعلقة  أنه في ت

إذن املساواة هي فكرة نسعى لكي نبنيها ولكي نتقبلها وليس لدينا بديل في أن    ،في أي فترة من التاريخهناك مساواة مطلقة  

الوقت مختلفون فكيف ندبر هذا   إذا كنا متساوون وفي نفس  التي تطرح علينا هي  بأننا جميعا متساوون واملهمة  نعتبر 

  تقدموها لهذا أن تفيدوني فما هي اإلجابات التي يمكنكم أن    االختالف؟ أنا اآلن أقول لكم هذا السؤال وأنتم الذين عليكم

ن فكيف ندبر هذا  ويإذا كنا مختلفين وكنا نحس بأننا متسا  .  فلسفي ولكنه في نفس الوقت سؤال عملي جداالالسؤال  

  . احنة؟ يمكن أن يقول بعضكم أنا سأقتل اآلخر سأحاربه سأشن عليه حربا طلتحقيق ذلك االختالف؟ وهل هناك وسيلة 

الولى أنت ضحيتها  أن تكون  الطاحنة يمكن  الحرب  أن هذه  التاريخ  لكن توقع  تتثبت تجربة عبر  يتم  ، فلم  أن االختالف 

لقد سعى النازيون على أن    .بعد الحرب  الحروب تؤجل السؤال وعليه أن يطرح مرة أخرى   .الحسم فيه عن طريق الحروب

يعة الحال وبعد أكثر من نصف قرن على تجربة  بيقضوا على عرق بأكمله وهو العرق اليهودي باإلضافة إلى أعراق أخرى بط

  لقد فشلت  ،ن أفكار أيضا هي أفكار استعماريةعالنازية يعود اليهود مرة أخرى بصورة أقوى ويدافعون في كثير من الحيان  

ية في الفصل بين االختالف عن طريق التصفية الجسدية لألفراد الذين اعتبروا أنهم مختلفون في الوقت الذي  التجربة الناز 
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كانت فيه أملانيا تعرف أعلى تطور إنساني في منتصف القرن العشرين  على املستوى الفكري وعلى املستوى العسكري وعلى  

   .مستوى االتصال

أنن نعتبر  كنا  وإذا  مختلفون  كنا  إليها  إذا  توصلت  التي  الجوبة  إحدى  االختالف؟  ندبر  فكيف  متساوون  أن ا  في    تتمثل 

قد تكون نتيجة لألصل    ،وأن نصحح الالمساواة التي قد تكون نتيجة للجنس  ،املجتمعات تقول يجب أن نعترف باملساواة

الثقافي  ،الطبقي الديني  لألصل  نتيجة  تكون  الالمساواة    .قد  هذه  تصحيح  في  نبحث  كيفية    يوفوأن  عن  التحاور  كيفية 

ما هو    .استعمال العقل هو بالساس الوظيفة التي يجب أن تكون وظيفة الجامعةف  .استعمال العقل بدل استعمال السالح

  . ولكن الذي ندرسه في جميع التخصصات  ، كلية الحقوق وماستر حقوق اإلنسان  وال أقتصر على  ؟ هذا العقل الذي ندرسه

من أحالمنا    تحقيق بعضيسمح لنا على أن ندبر هذا االختالف على أساس أنه لدينا إمكانيات  ما هو هذا العقل الذي س 

هذا  وربما أمام    ، يجب أن نتجنب أن يقتل بعضنا البعضنا  لتنافس الذي يوجد بينوأنه أمام هذا ا.  عندما نقبل ببعضنا

أظن أنه إذا ما أعدتم قراءة فكرة أو مبادئ حقوق اإلنسان من    لتحقيقه.نسعى  على ما  التنافس يمكن أن نحصل قليال  

هذا   على  تجيبنا  أن  اليوم  تعرف  كما  اإلنسان  لحقوق  يمكن  حد  أي  إلى  التالي:  الجواب  تجدوا  أن  يمكنكم  الزاوية  هذه 

إلى أي حد هذه    .نحن مختلفون ومتساوون وحقوق اإلنسان هي إمكانية لإلجابة عن هذا السؤال وتدبير االختالف  ؟السؤال 

وإذا كانت هذه الحقوق كما هي مذكورة في حقوق اإلنسان غير قادرة على أن    ؟الحقوق تمكننا من الوصول لهذه النتيجة

الهدف هذا  لنا  نظل    ، تحقق  أن  لنا  توفر  لكي  املغرب  في  زهر  ابن  جامعة  في  الحقوق  هذه  نطور  أن  نحن  يمكننا  فكيف 

  . نجعلكم جميعا تلبسون نفس اللباس وتأكلون نفس الكل وتفكرون بنفس الفكار  لنه ليست هناك إمكانية أن  ؟مختلفين

فإذا كانت هذه العملية مستحيلة فإلى أي حد  ،  العملية فشلت  هذه العملية مستحيلة والنظمة السلطوية التي جربت هذه 

ت هناك نقائص فيها فليس هناك ما  وإذا كان ؟اختالفنا بشكل سلمي التعاون في تدبيريمكن أن تجيبنا حقوق اإلنسان على 

لكن ال   ،في املبادئ التي نحفظها مع كامل السف مذكور  هو عن ما ،يمنعكم اليوم في أن تبحثوا عن أجوبة جديدة مختلفة

نبحث عن كيفية توظيفها عمليا في اإلجابة عن السئلة العملية التي تواجهنا في حياتنا العملية كما تواجهنا أيضا في حياتنا  

   .اليومية املختلفة

: تالزم التحليل االقتصادي والسياس ي لفهم القانون  ●
ا
 رابعا

 الستاذ نجيب أقصبي  ✔

، لن املواطن يجب عليه أن يساهم  تفقاملمن أجل بناء حوار وطني حول النموذج التنموي باعتباره مسؤولية املتفق وغير  

في  ب التنمية واملساهمة كذلك  في مسألة  ما يمكن  اقدر  بالقضايا  الوعي  الشعب املغربيإغناء  ،  لن  لكبرى املطروحة عن 

هذا من جهة    ،النقاش ليس هو الهدف بل هو وسيلة للوصول إلى الوعي بالقضايا الكبرى املطروحة على الشعب املغربي

درة  "الق   La Capabilitéالذي استهل به املسير مدخله للمحاضرة وهو      " سنا  أمارتي"ومن جهة ثانية ذكر بمفهوم أخده من  

الولوج   في  الحق  تعني  التي  اإلمكانياتإ"  ملى  قدرات  اإلنسان  إعطاء  في  الحق  ببساطة  و ،  كانت  كيفما  مثال  عينة  أعطى 

باإلنسان الذى ازداد في حي هامش ي هل  له نفس قدرات إنسان في مكان أخر للوصول الى نفس الحقوق )الحق في التعليم و  

، ببساطة إنها تعني النضال واملساهمة في تطور الجميع  لى وهب حياتك من أجلهاإالصحة ( هذه الفكرة بسيطة لكنها تدفعك  

 يكون لهم الحق في الوصول الى املعرفة والتربية والصحة ...  كيفما كانوا وأينما كانوا لكي

الذي تساءل فيه امللك عن الثروة  بمعنى أن   2014ذكر بالخطاب امللكي  منذ  قديم تطرق الى النموذج التنموي و بعد هذا الت

فشل النموذج  بوالذي أقر فيه امللك    2018املطلوب هو نقاش عمومي حول هذه املسألة في نفس الوقت كذلك خطاب  

اح من عدم نجاح  هذا اإلقرار أعفى املتدخلين السياسيين وغير السياسيين من نقاش سينهك قواهم حول نج  ،التنموي 

ببساطة لن أكبر سلطة في البالد أقرت واعترفت بفشل النموذج،    ،لي فإننا اليوم ربحنا هذا النقاشالنموذج التنموي، وبالتا

وبالتالي فالذي يجب التفكير فيه اليوم كيف يمكن رفع نسبة النمو لنصل الى مستوى بعض الدول كتركيا  أو ماليزيا والشيلي  

.. 
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دوالر مع هذه الدول والتي   3000ل قمنا بدراسة وحاولنا أن نقارن املغرب الذي ال يتجاوز الدخل الفردي فيه  يقو   2010في  

وبالتالي فاملغرب إن أراد أن يصل    ألف دوالر بالنسبة ملاليزيا.  18ألف دوالر بالنسبة لتركيا و  15وصل فيها الدخل الفردي الى  

/في املئة كما    7.9لى إة عشر سنة ومن ناحية وثيرة النمو لنصل لى خمسإيحتاج  ة الى مستوى هذه الدول من الناحية الزمني

؟  في املقابل ما تعلنه الحكومة  ى خمسة عشر سنةإلهي عليه اليوم هذا مع العلم أن هذه الدول كيف ستكون من اليوم  

، وبالتالي فإذا تجاوزنا السؤال الول حول ما إذا  ي املئة والتي ال تمثل إال النصفف  4اليوم من نسبة النمو التي ال تتجاوز  

فالسؤال   نجح؟  أم  النموذج  كاآلتيفشل  هو  اليوم  نفسه  يفرض  االذي  الحقيقية  والظروف  السباب  ماهي  لتي جعلت  : 

 ؟ لنه إذا لم نعط الجوبة الضرورية ال يمكن تحسين االختيارات. النموذج التنموي يفشل

 : ملحاضر الطروحة التاليةلدكتور ا من هذا املدخل قدم ا

 ؟هل يمكن لنا أن نتكلم عن نموذج مغربي في السياسات العمومية

النموذج هو اختيارات أدت للسياسات العمومية التي تركزها عندما تعطي نتائج ايجابية عندها تصبح نموذجا يمكن أن  

 ؟ن هل يمكن التكلم عن نموذج مغربيإذ نأخذ به.

 . لى فشل وبالتالي ال يمكن التكلم عن نموذجإ تيارات تعززت بسياسات عمومية أدت الحالة املغربية: هناك اخ

 اختيارين أساسين: ما هي هذه االختيارات؟ 

الوطنية: قبل سنة   .1 املخططات  الول:  لم تكن مخططات قطاعية بل كانت مخططات   2000االختيار 

 .لفهم صلب السياسات العمومية للمغربالرجوع الى هذه املخططات إال  وطنية بالتالي فما على الباحثين

 .1967الى  1965املخطط الثالثي  ●

 . 1972الى  1968املخطط الخماس ي  ●

 . 1977الى  1973املخطط الخماس ي  ●

يؤكد الدكتور املحاضر على الرجوع الى هذه املخططات للتعرف على صلب السياسات العمومية ملعرفة الواقع السياس ي  

الذي عرف املغرب خالله حكم ملكية تنفيذية، كونه شكل استثناء، هذا االستثناء يبرز من خالل  1960واالقتصادي منذ  

 ثالث أحداث تتجلى فيما يلي:

بعد  ⮚ الحكم  مقاليد  الوطنية  الحركة  تتولى  لم  التي  القالئل  البلدان  من  املغرب  الول سياس ي:  الحدث 

   .يث امللك يسود ويحكم ويتحالف مع قوى أخرى داخلية وخارجيةتحقيق االستقالل، أرست امللكية قواعد نظام سلطوي ح

  د الحدث الثاني ترابي: املغرب لم يستعد سيادته الترابية إال تدريجيا استمرت حوالي عشرون سنة من ⮚

... لنه كان محتال من قوتين استعماريتين، كما    1975لى سنة  إحيث استرجع الوسط والشمال    1956 الساقية الحمراء 

 أنه بالنسبة للمغرب فإن االستقالل حافظ على وضعية املعمرين بخصوص امتالكهم لألراض ي. أضاف 

الحدث الثالث قطاعي يحيل على الخيارات االقتصادية، إذ بينما اعتمدت معظم البلدان التي تحررت   ⮚

جع الى كون الدولة املركزية  التصنيع الذي كان يعني التنمية اختار املغرب الفالحة كأولوية ل " نموذجه التنموي "هذا را

أسس سلطتها باعتمادها على العيان القرويون وعلى تكوين مركز الثقل في النظام السياس ي لفائدة      كانت عازمة على إرساء  

 .لكيةامل

املغرب    أضف الى هذا أنه على الصعيد الدولي هناك عاملين، عالم الغرب ) أمريكا ( وعالم الشرق ) االتحاد السوفياتي ( اختار

والتعددية   الشفافية  على  يعتمد  ،الذي  التخطيط  اقتصاد  عوض  السوق  اقتصاد  بذلك  وتبنى  الغربي  املعسكر  أنداك 

والحرية واملنافسة ويعتمد كذلك على القطاع الخاص وليس الدولة أو االستثمار العمومي  ، لكي يكون ) القطاع الخاص (  

 قاطرة النمو  .

ثالث   1965/1967ة "التي ستتوالى خالل العقود املوالية ، هكذا سيتضمن املخطط الثالثي  نهج املغرب "مخططات التنمي

أولويات ) الفالحة والسياحة وتكوين الطر (وقد أكد على أن الدولة ستنهض باملبادرات الفردية ومع ذلك بلغت حصة الدولة 
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العمومية   االجمالي و 60واملؤسسات  البرنامج االستثماري  من   %85   %  ، العمومية  املقاوالت  استثمارات  احتسبنا  ما  اذا 

  ( املوالي  املخطط  وسيسير  الخاص  القطاع  خدمة  في  العمومية  االستثمارات  بذلك  نفس   1972/    1968لتصبح  (وفق 

( هو الذي سيعززها من خالل أفق إرادوي ودولي بحكم اعداده في    1977/    1973التوجهات غير أن املخطط الخماس ي )  

 بانعدام االستقرار السياس ي الذي كاد أن يعصف بالنظام . سياق اتسم 

رتكز النموذج املغربي  في العمق على خيار مزدوج يتخذ صيغة عقدية مزدوجة يمثل الخيار  ا    1973/  1964خالل العقد  

وزير املالية    الول في اقتصاد السوق املبني على قاعدة املنافسة وعلى القطاع الخاص كمحرك له وليس الدولة وكان تصريح

 بأن املغرب اختار طريق الليبرالية وأنه سيعطي املثل إلفريقيا في هذا املجال .  1967

أما الخيار الثاني تجلى في تشجيع الصادرات أي أن رافعة النمو هي الصادرات " توزيع الدولي للعمل "أو   .2

 ما يصطلح عليه اليوم ) العوملة (.

وبالتالي  واإلبداع  املبادرة  إلنتاج  أهليته  بفعل  للتنمية  الرئيس ي  املحرك  دور  لعب  في  الخاص  القطاع  على  الدولة  راهنت 

 ص العمل وتحسين شروط اإلنتاج.  االستثمار وعرض فر 

تجاري   ميزان  منه  نأخذ  الذي  التصدير  أي  الدولية  السوق  حاجيات  يلبي  واحد  إنتاج  في  نتخصص  لكي  مؤهالت  لدينا 

والحصول على عملة صعبة ، هذه العملة هي التي ستحرك النمو الداخلي بمعنى  أن النمو الداخلي يعتمد على االستثمار  

 . الخارجي

الى  ستظل هذه ا ثابتة  الخارجية  املبادالت  املتمثلة في اقتصاد السوق والنمو برافعة  الستراتيجية في اختياراتها الساسية 

كونه لم يحدث قطيعة وإنما أدخل عليها انعطافا    1999امللك محمد السادس العرش سنة    يومنا هذا حتى بعد اعتالء   

عوض مخططات وطنية (وادخال حكامة جديدة لتتالءم مع    حافظ على الخيارات الساسية ) اعتماد مخططات قطاعية

 روح العصر ، إال أنها أكثر إشكالية من الناحية الديمقراطية . 

ختم االستاذ املحاضر  بأنه اليوم نحن بحاجة  الى نظام يعمل على التوفيق بين امللكية والديمقراطية وهو نظام امللكية   

في   كوننا  حاجة  2019البرملانية  في  الرمزية    نحن  الناحية  من  التراث  على  وتحافظ  الوطنية  للوحدة  رمزا  تكن  ملكية  الى 

والطريقة الوحيدة لكي توفق مع الديمقراطية هي امللكية البرملانية التي تعطي للملك الوضع الرمزي لكن االختيارات التي  

تساءل وتحاسب في إطار التعاقد  ترهن الوضع املعيش ي يجب أن تؤخذ من طرف حكومة منتخبة مسؤولة مسؤولية كاملة  

بينها وبين املواطنين ، لن امللكية البرملانية هي حالة توفيق بين الوحدة وامللكية الرمزية والديمقراطية الناجعة، وذكر بأن  

الشعوب التي تقدمت عاشت نفس ما نعيشه اليوم لكنها تجاوزت مثل هذه العوائق باعتمادها ملكية برملاني وها هي اليوم  

 مستمرة الى حدود اليوم. 

 يمكن أن أال أتفق مع اقتصاد السوق لكن ال ترغمني عليه رغم أنه يشكل اإلرادة العامة ) الدستور (. 

املتعلقة باملجلس الوزاري التي تقول بأن كل القرارات االستراتيجية أي كل ما هو أساس ي في املجال االقتصادي ال    49املادة  

الحكومة   اهتمام  في  ،املادة  يدخل   التنفيذية  امللكية  الى  هو    49وهنا سأرجع  ما  كل  في  يقرر  كي  للملك  الصالحية  تعطي 

 استراتيجي وبالتالي ملاذا الحزاب السياسية أو الفاعلين في املجلس الوزاري  ال يمتلكون الجرأة ؟ 

الى تطور، مع السف في املغرب من  هنا نخرج الى الواقع ونتكلم عن النخبة السياسية التي تمتلك مشروعا تقفز به بالبلد  

الذي يقوم بهذا الدور في غياب هذه النخبة؟ التي  سقطت في امتحانها وبالرجوع للتاريخ ستجد التشخيص أن النخبة في  

البالد جزء منها محزب واالخر غير محزب ، لكن توجد أخرى حاملة ملشروع يمكن أن تشكل بديل لهذا النظام السياس ي  

يمكن أن نقول أن النخبة قد انتحرت وأعطى مثاال بأكادير الذي يجسد سقوط النخبة بمعنى    1999أحداث  وبالرجوع الى  

سنة وبالتالي لكي نكون واقعيين ال    20اخر أن الديمقراطيين السياسيين في البالد لكي يرجعوا الثقة يحتاجون الى أكثر من  

تعرفون حادثة جزيرة ليلى عندما طلب أحد الوزراء النقاش حول  يمكن أن نطلب من النخبة ما ال تقدر عليه اليوم وأنتم  

 القضية تم إعفاؤه لنه تجاوز النظام.
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في املقابل نجد الشعب ذهب إلى املقاطعة عبر وسائل التواصل لن النزول الى الشارع يعني القمع واالعتقال لكن قيمتها  

تقدم لكن ال يمكن لي أن اجزم في املدة ، لن الجواب التاريخ هو  املضافة هو أنها أصبحت نقاشا عاما وخاصا وبالتالي فهذا 

الكفيل به ، هذه املواضع كانت تطرح في الجامعات فقط لكنها اليوم مطروحة في النقاش العمومي  فالفرق بين التنمية   

ي التعليم والصحة ... وبالتالي والنمو، النمو هو عملية رقمية وعددية أما التنمية فهي تدمج التحول املجتمعي بمعنى التقدم ف

 فالتنمية هي مصطلح أشمل قد تعرف بعض الدول ارتفاع نسبة النمو لكنها ال تعرف تنمية . 

اما بالنسبة للملكية البرملانية معنى هذا أننا نتكلم على الديمقراطية التي تعطي لالختيارات الحق في النجاح كونها ببساطة   

فامللكية البرملانية نأخذ منها ما يزيل التنفيذ عن امللكية، فامللك يجتمع فيه املغاربة كونه هو  تتجاوب مع الحاجيات وبالتالي 

 من يشخص ويعبر عن ما يجمعنا.

أما النموذج التنموي فيجب أن يكون من صالحيات املنتخبين لن شرط النجاعة يقتض ي املسؤولية واملحاسبة وامللك ال   

ن العملية سهلة لكن يمكن أن نقول إن ذهبنا في هذا االختيار سنكون اخترنا الطريق  ال يمكن الظن أ  يمكن أن يحاسب.

االختيارات  مالصحيح،   تبني  هو  علينا  يجب  ما  وبالتالي  السليم  الطريق  أخدت  لكنها  اليوم  تعاني  دولة  وهي  تونس  ثال 

 الضرورية.

أن   يعني  فهذا  للملك  الصالحيات  من  مجموعة  الدستور  يحدد  وال  عندما  يكون مسؤوال  فكيف  إذن  املسؤول  هو  امللك 

ب أن نحلل المور كما هي بناء على التحليل العلمي الذي يجب أن يكون تحليال طبقيا  جيحاسب نحن في محاضرة علمية وي

وبالتالي فنحن لسنا أمام شخص واحد بل أمام تحالف طبقي الذي  ال يمكن التقليص من أهميته و ذكاءه إن ما يقومون  

  هو الدفاع عن مصالحهم التي ال تلتقي مع مصلحة السواد العظم هذا ما يفرض التحليل التاريخي املادي كي نفهم ما  به

لى حدود اليوم وبالتالي فسؤال امللكية البرملانية والخصوصية املغربية  يمكن لنا كذلك  إ  1956يقع في املغرب وما وقع مند  

 لى المام .  إلبعضنا البعض من أجل أن نتقدم به   هطالقا من حوار وطني نستمع فيأن نكيف امللكية مع الواقع املغربي ان

 ، على سبيل الختم

لقانون الدستوري  ا، علم السياسة و االنثروبولوجيتلفة،  مخ عمال التداخلية بين حقول علمية  ن نفهم في ضوء ال أ يمكن  

ن الديموقراطية  أانيا والواليات املتحدة االمريكية،  أملي  لوم البحثية املعاصرة خصوصا فالقتصاد السياس ي، وانفتاح العاو 

ف االنسان  عديدةوحقوق  بلدان  في  كما  املغرب  تحتاج  ي  ومتكاملإ،  تفكيكي  عمل  تحك لى  عابرة  ،  منهجية  مرجعية  مه 

، موغلة في املجتمع، حتى تتجاوز النظرية الوضعية، التي تضع كل مفاتيح التفسير العلمي لظاهرة السلطة،  للتخصصات

 رادتها العامة وسيادتها املطلقة .إ بيد الدولة وتشكلها القانوني ، كاكتمال لصورة املجتمع، وتعبير مثالي عن 

ا   ،ن االنتقال الحديثإ لشؤون العامة  امللكي املطلق املرافق لتسلط كنس ي على  من دولة تقليدية مطلقة، في ظل الحكم 

قى مما قادت  أرنواري، بل جدد البحث عن شكل آالت الحداثة القانونية للقرن ال املدنية، لم ينه النقاش العمومي بشأن م 

  ظمة شمولية أن، وما فتحه من عودة  ية اجتماعية بداية القرن العشرينزمات اقتصادية، وسياسأولى من  ليه الحداثة ال إ

 . من رحم الديموقراطيات الحديثة

عقد، من حيث الفهم العلمي ومن حيث البناء االجتماعي  أ مر  ظمة السياسية التابعة، واملستقلة حديثا، فكان ال نما ال أ   

يدعونا   مما  والديموقراطية،  للحداثة  مستقل  لنموذج  ماإوالسياس ي  نماذج  استيراد  من  املنهجي  الحذر  الح  لى  داثة  بعد 

و  واقتصادي  اجتماعي سياس ي  بناء  استيالد  بدل  الديموقراطية  ثالغربية،  للقيم  القانون كحاضنة  للحداثة  قافي مستقل 

 وحقوق االنسان. 
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اقع الديمقراطية والثقافة السياسية في الجامعة املغربية  و

 من منظور الشباب الجامعي

 -جامعة ابن زهر نموذجا -

The reality of democracy and political culture in the Moroccan 

University 

From the perspective of university youth 

- Ibn Zohr University as a model – 
 

 حلسن الزهوان 
 طالب ابحث بسلك املاسرت، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة ابن زهر، أكادير

 
 ملخص: 

اقع الديمقراطية والثقافة السياسية بالجامعة املغربية من منظور الشباب الجامعي بجامعة ابن زهر،  يهدف البحث إلى استجالء و

وذلك بصورة شمولية، عبر مختلف املظاهر والفعاليات والوضعيات بالوسط الجامعي. ولتحقيق ذلك، اعتمد البحث على عينة تتكون 

طالب وطالبة، موزعين على مختلف كليات الجامعة. والسبب في االقتصار على    302ابن زهر، بلغ عددهم  من الطلبة الباحثين بجامعة  

الطلبة الباحثين دون غيرهم من الطلبة الجامعيين، يعود إلى كون الشباب الجامعي ال يكتمل إدراكهم لدور الجامعة في ترسيخ املفاهيم 

وضعيات وفعاليات الوسط الجامعي خالل سنوات التحصيل السياسية واملضامين الديمقراطية إال بعد احتكاكهم بشكل كبير بمختلف  

الجامعي؛ بحيث تتشكل لديهم تمثالت أكثر نضجا وعمقا عن عالقة الجامعة بالديمقراطية والثقافة السياسية، وذلك مقارنة مع طلبة  

 سلك اإلجازة.  

وأظهرت نتائج البحث أن معظم الطلبة املبحوثين يحملون تمثالت سلبية عن الجامعة املغربية، وينظرون إليها، ليس كمؤسسة  

الهيمنة  وتكريس  للديمقراطية،  املنافية  القيم  إنتاج  إلعادة  كأداة  وإنما  االجتماعية،  التفاوتات  وتقليص  واملساواة  الحرية  قيم  إلنتاج 

اقع الديمقراطية والثقافة السياسية باملؤسسة الجامعية، أن جامعة ابن زهر لم والتبعية والخضوع. وت بين من خالل تمثالتهم حول و

نحو   على  الديمقراطية  الحياة  أجواء  توفير  ومن  الديمقراطية،  السياسية  الثقافة  قيم  وترسيخ  الديمقراطية  وظيفتها  أداء  من  تتمكن 

م يقتنع معظمهم بمردودية الجامعة بالنسبة للمشروع الديمقراطي، وهذا ما أكدته مختلف يستجيب لتطلعات الطلبة الجامعيين الذين ل

النتائج التي تم التوصل إليها بعد دراسة مختلف الوضعيات والفعاليات بالوسط الجامعي بجامعة ابن زهر؛ سواء على مستوى طبيعة  

أو في ما يتعلق بدرجة الت فاعل الديمقراطي بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك على مستوى  العالقات بين الطلبة وإدارة الكلية، 

 تفاعلهم مع مكونات الحركة الطالبية، وكيفية تدبير ٰهذه األخيرة الختالفاتها اإليديولوجية.

 املفاهيم الدالة: التمثالت، الديمقراطية، الثقافة السياسية، الجامعة.  

Abstract: 

This research seeks to clarify the realities of democracy and political culture in Moroccan 

university from the perspective of university youth at the University of Ibn Zohr, in a comprehensive 

manner, through various manifestations, activities and positions in the university community. 

To achieve this, the research was based on a sample of 302 students researchers at Ibn Zohr 

University, distributed among the various faculties of the University. The reason why we limited our choice 

to students researchers only rather than including other university students as well is that university youth 

are not fully aware of the university's role in consolidating political concepts and democratic content until 

they have had considerable contact with the different positions and activities of the university community 

during the years of university achievement; They are shaped by more mature and deep representations of 

the university's relationship to democracy and political culture, compared to the BA degree students. The 

results of the research showed that most of the students examined carried negative representations of the 

Moroccan University, which they viewed not as an institution to produce values of freedom, equality and 

reduction of social inequalities, but as a tool to reproduce anti-democratic values and to establish hegemony, 

dependency and subjugation. The representations of students researching the realities of democracy and 

political culture at the university establishment showed that the University of Ibn Zohr had not been able 

to carry out its democratic function and consolidate the values of democratic political culture and to provide 
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a climate of democratic life that met the expectations of university students, most of whom were not 

convinced of the University's prospects for a democratic project, whether in terms of the nature of the 

relations between students and the administration of the university, or in terms of the degree of democratic 

interaction between them and the teaching staff, as well as in terms of their interaction with the components 

of the student movement, and how the latter manages its ideological differences. 

Key concepts: representations, democracy, political culture, university. 

 مقدمة: 

إن الديمقراطية، لكي تتحول إلى قناعة راسخة، ال بد من تأسيسها في الوعي املجتمعي وتأصيلها في السلوك الفردي  

والجماعي، وفي التربية والتعليم وفي مرافق الحياة االجتماعية، وهذا يتوقف على اإلرادة السياسية للدولة وملؤسساتها التي  

ورة الديمقراطية، والحرص على تنمية الثقافة السياسية الديمقراطية، حيث  يتعين عليها العمل على ترسيخ الوعي بضر 

السياسية   الثقافة  بين  مفصليا  ترابطا  هناك  لن  سياسية،  ثقافة  بدون  الديمقراطي  البناء  أسس  إرساء  يستحيل 

مؤسساتي وإجرائي، بل    والديمقراطية، على اعتبار أن البناء الديمقراطي ال يمكن اختزاله فقط في الجانب املرتبط بما هو

البد من البناء القيمي للديمقراطية، الذي يتطلب تغيير نمط الثقافة السياسية السائدة في اتجاه تكريس قيم واتجاهات  

تشجع على املمارسة الديمقراطية الفاعلة من جانب الحكام واملحكومين، قوامها الحرية وحفظ الكرامة وضمان العيش  

السياس ي، وتعزيز املشاركة السياسية للمواطنين، ال سيما أن نمط الثقافة السياسية املشاركة   الكريم، واستنهاض الوعي

تمتاز   الديمقراطية حيث  بناء  في مجال  التي تقدمت  الدول  تثبته  ما  الديمقراطية. وهذا  لبناء  املعزز  النمط  بمثابة  يعتبر 

ترسيخ الديمقراطية والوعي بضرورتها وأهميتها    - هذا الرهان    بسيادة قيم الثقافة السياسية املشاركة. ولكي تنجح دولة ما في

 عادة ما تعتمد على مؤسساتها القانونية والسياسية واالجتماعية والتربوية. -

وتعتبر املؤسسة الجامعية من أبرز املؤسسات االجتماعية والتربوية التي تراهن عليها الدولة الديمقراطية من أجل  

والثقافة السياسية في عقول الطلبة، وجعلها تحضر في سلوكياتهم بشكل تلقائي أثناء تفاعلهم  ترسيخ قيم الديمقراطية  

بالجامعة   السياسية  والثقافة  الديمقراطية  ارتبطت  لذلك  املجتمع،  أفراد  ومع  الجامعي  الفضاء  في  البعض  بعضهم  مع 

ارها التاريخي؛ لكون الحياة الديمقراطية لمة  وباملؤسسات التربوية بشكل عام. وهذا ما تؤكده التجربة اإلنسانية عبر مس 

من المم عادة ما تكون مرهونة بمدى ترسيخ وتأصيل القيم الديمقراطية في عقول الناس ووجدانهم من طرف املؤسسات  

معي.  التربوية، وفي مقدمتها املؤسسة الجامعية التي تسهم في تأسيس وتأصيل الثقافة السياسية الديمقراطية في الوعي املجت

وقد أظهرت تجارب بعض الدول أن الديمقراطية التي ال تقوم على وعي املجتمع باملعايير الديمقراطية وبالقيم السياسية  

الوعي   بناء  في  أساسيا  دورا  الجامعية  التربوية  املؤسسات  تلعب  لذلك  والزوال،  بالفناء  مهددة  ديمقراطية  هي  النبيلة 

 ة. االجتماعي وتشكيله بصورة صحيحة وسليم

ورغم أن الجامعة، بشكل عام، هي بمثابة مؤسسة حاضنة ومنتجة ملبادئ الديمقراطية وقيم الثقافة السياسية،  

فإن الجامعة املغربية ما زالت تواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تمنعها من أداء وظيفتها الديمقراطية بالشكل  

لديمقراطي املجتمعي. وهذا ما يستدعي منا إثارة أكثر من تساؤل حول أوضاع  الذي يرفع من قيمتها ويجعلها في قلب املشروع ا

قدرتها   بمدى  أساسا  واملتعلقة  أمامها،  املطروحة  التحديات  مع  وتعاطيها  تفاعلها  مستوى  على  املغربية، خاصة  الجامعة 

الطا شخصية  وبناء  السياسية،  الثقافة  قيم  وإنتاج  الديمقراطية  مبادئ  ترسيخ  على  املستقلة  وحرصها  الجامعي  لب 

واملتشبعة بالثقافة الديمقراطية، والقادرة على النقد والتفكير العقالني بالشكل الذي يمكنه )أي الطالب الجامعي( من  

عبر   وذلك  إليه،  ينتمي  الذي  والثقافي  اقتصادي  السوسيو  املحيط  وإكراهات  شروط  ضمن  املنظم  العقالني  التموضع 

 راطية والعقالنية التي تؤهله للمساهمة في بناء املشروع الديمقراطي املجتمعي.امتالكه ملبادئ وقيم الديمق

في هذا السياق يندرج موضوع هذا البحث، الذي نسعى من خالله إلى تسليط الضوء على مدى قدرة الجامعة املغربية  

 باب الجامعي بجامعة ابن زهر. على إنتاج قيم الديمقراطية ومبادئ الثقافة السياسية الناجعة، انطالقا من تمثالت الش

 أهمية البحث: 
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غني عن البيان أن الجامعات شكلت عبر تاريخها الطويل موطنا للحرية، ومجاال خصبا الستنبات القيم الديمقراطية،  

التالزم   الجامعات  لتطور  التاريخية  التجربة  أظهرت  حيث  السياسية،  الثقافة  ملبادئ  طبيعيا  حاضنا  كونها،  جانب  الى 

خي بين الديمقراطية والثقافة السياسية في الفضاء الجامعي، وهذا معناه أن الجامعة يستحيل عليها أن تؤدي وظيفتها  التاري

 إذا عجزت عن ممارسة دورها الديمقراطي والسياس ي.  

الجامعات    هذه  أن  جيدا  سيدرك  الغربية،  الجامعات  في  الراسخة  والديمقراطية  العلمية  التقاليد  يالحظ  ومن 

استطاعت أن تقوم بدورها التاريخي بشكل واضح، على عكس الجامعات العربية التي مازالت تسود فيها بعض القيم التي  

على هذه الجامعات ضخ دماء الديمقراطية في شرايينها كي  تتعارض بشكل كلي مع القيم الديمقراطية. الش يء الذي يفرض 

 تؤدي دورها الحضاري من خالل الوظيفة الديمقراطية للجامعة. 

العقدين   في  عرفتها   التي  اإلصالحات  فرغم  العربي.  الوطن  في  استثناء  تشكل  أن  املغربية  الجامعة  على  ويصعب 

 ى تتمكن من مضاهاة نظيراتها في الدول الغربية.الخيرين، إال أنها في حاجة الى نفس إصالحي جديد حت 

في هذا اإلطار يندرج موضوع بحثنا: واقع الديمقراطية والثقافة السياسية في الجامعة املغربية من منظور الشباب  

قيم  ، والذي تكمن أهميته في إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في ترسيخ ال-جامعة ابن زهر نموذجا    -الجامعي  

الديمقراطية وتنميه الثقافة السياسية لدى الطلبة. فإذا كانت الديمقراطية نظاما ثقافيا وفكريا وسياسيا شامال يتأسس  

على العديد من القيم واملبادئ والقواعد، فمن الواضح أن املجتمع لن يتمكن من فهم الديمقراطية وممارستها ممارسة  

ا. ومن املؤكد أن املؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها، املؤسسة الجامعية تعد خير  سليمة ما لم يتعلم مبادئها وتمرن عليه

وسيلة لتكوين وتأهيل املواطنين املدركين لهمية الثقافة  السياسية الديمقراطية، والقادرين على استيعابها والدفاع عنها  

 وممارستها بشكل سليم. 

 الل املرتكزات التي تستند إليها واملتمثلة في ما يلي: ويمكن مالمسة أهمية هذه الدراسة، بشكل جلي، من خ

تحديد عالقة الجامعة بالديمقراطية والثقافة السياسية من منظور الشباب الجامعي، ومدى قدرة الجامعة املغربية   ✓

 على ترسيخ وتعزيز قيم الثقافة السياسية الديمقراطية.  

السياسية ✓ والثقافة  الديمقراطية  املمارسة  واقع  من خالله   تحليل  نموذجا،  زهر  ابن  جامعة  املغربية،  الجامعة  في 

 العناصر التالية )حسب تمثالت وآراء طلبة جامعة ابن زهر(: 

معرفة كيفية إدارة مناقشات الفضاء العمومي الجامعي، بما هو فضاء يتم فيه تداول الشأن الجامعي الخاص،   .أ

لتنظيمات الطالبية وأنشطتها(، وذلك من أجل معرفة  والشأن املجتمعي العام )من خالل االنفتاح على تجارب ا

 نوعية الثقافة السياسية السائدة في هذا الفضاء الجامعي.

تحديد طبيعة العالقة بين إدارة الكلية والطلبة الجامعيين، ومدى اصطباغ سلوكات وممارسات اإلدارة بالطابع  .ب

 الديمقراطي. 

ة وأعضاء هيئة التدريس وسط القاعات الدراسية أثناء إلقاء  معرفة مدى حضور التفاعل الديمقراطي بين الطلب . ج

 املحاضرات الدراسية، وقياس درجة حضور مفاهيم الثقافة السياسية في محاضراتهم ومناقشاتهم. 

 إشكالية البحث: 

الحقوق   إدراك  أساس  على  القائمة  الصالحة  واملواطنة  الديمقراطية  للقيم  موطنا  الغربية  الجامعات  كانت  إذا 

واجبات من لدن الفراد والجماعات، وفضاء لتكوين شباب جامعي متشبع بالثقافة السياسية والقيم الديمقراطية، من  وال

خالل برامجها التي تسهم في إنتاج الفكر الديمقراطي، وتعميق أخالقيات الديمقراطية والثقافة السياسية اإليجابية، وبناء  

املغربية مازالت تعاني في هذا اإلطار من مظاهر الغموض والتضارب، الش يء    مجتمع ديمقراطي ثقافي تعددي، فإن الجامعة

الذي جعل عالقتها بالديمقراطية والثقافة السياسية تأخذ طابعا تتضاعف فيه معالم اإلشكالية التي تتعلق بمدى  قدرتها  

 ا إلى طرح سؤال املنطلق التالي:  )أي الجامعة( على ترسيخ مبادئ وقيم الثقافة السياسية الديمقراطية، وهذا ما يدفعن

 بأي معنى يمكن الحديث عن الجامعة املغربية كمؤسسة إلنتاج الفكر الديمقراطي وتنمية الثقافة السياسية؟  -
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 التالية:  اإلشكاليةويقودنا هذا السؤال إلى طرح 

هل يمكن اعتبار الجامعة املغربية فضاء إلنتاج وتعزيز مبادئ الديمقراطية وقيم الثقافة السياسية؟ أم أنها مجرد  

 أداة إلعادة إنتاج قيم الهيمنة والتسلط والخضوع؟  

وسنحاول معالجة هذه اإلشكالية من خالل مساءلتنا لتمثالت الشباب الجامعي بجامعة ابن زهر بشأن دور الجامعة  

 بناء وتعزيز قيم الديمقراطية والثقافة السياسية، انطالقا من السئلة الفرعية التالية: في

 هل يراهن الشباب الجامعي على الجامعة كمؤسسة لترسيخ وتعزيز قيم الثقافة السياسية الديمقراطية؟  •

 ما مدى شعور الطلبة بوجود الحياة الديمقراطية داخل الجامعة؟ •

في جامعة ابن زهر، بالطابع الديمقراطي على مستوى تعامله وتفاعله مع الشباب    هل يتصف النظام اإلداري،  •

 الجامعي؟ 

الساتذة   • أنشطة  تساهم  وهل  الجامعي؟  الفضاء  داخل  والساتذة  الطلبة  بين  الديمقراطي  التفاعل  درجة  ما 

 ومحاضراتهم في بناء مفاهيم الثقافة السياسية لدى الطلبة؟ 

الد • املناهج  مساهمة  مدى  عبر  ما  السياسية  الثقافة  ومفاهيم  الديمقراطية  قيم  ترسيخ  في  الجامعية  راسية 

 مضامينها وتوجهاتها؟ 

دورا   • تنظيماتها  عبر  الطالبية  الفعاليات  تؤدي  وهل  الجامعي؟  الفضاء  مناقشات  على  يغلب  الذي  الطابع  ما 

 أي حد تساهم في نشر قيم الثقافة السياسية اإليجابية؟ ديمقراطيا؟ وإلى

 ت البحث: فرضيا 

ملناقشة ومعالجة اإلشكالية املطروحة، تم االنطالق من فرضية أساسية مفادها أن الجامعة املغربية ال زالت تعاني 

في   يجعلها  نحو  السياسية على  الديمقراطية والثقافة  قيم  إنتاج  على  الديمقراطية، وعدم قدرتها  من محدودية وظيفتها 

 عن هذه الفكرة الفرضيات التالية:  مستوى تطلعات الشباب الجامعي. وتتفرع 

ليس   • الجامعة  إلى  ينظر  الجامعي  الطالب  تجعل  املغربية،  بالجامعة  الديمقراطية  الحياة  أجواء  محدودية 

القيم   إنتاج  إلعادة  كمؤسسة  وإنما  الديمقراطية،  السياسية  والثقافة  واملساواة  الحرية  قيم  إلنتاج  كمؤسسة 

 املنافية للديمقراطية.  

ضعف التفاعل الديمقراطي بين الطلبة وإدارة الكلية من جهة، وبينهم وأعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى،   •

 يساهم في تعميق شعور الشباب الجامعي بمحدودية املمارسة الديمقراطية في املؤسسة الجامعية. 

مفاه  • وبناء  الديمقراطي  الوعي  تنمية  على  تحرص  جامعية،  دراسية  مناهج  ندرة  السياسية  أمام  الثقافة  يم 

الديمقراطية، فإنه يصعب الحديث عن فضاء جامعي تسود فيه قيم الحوار ونبذ العنف والقبول بالتعددية،  

 وعن حركة طالبية قادرة على دمقرطة مناقشات الفضاء العمومي الجامعي. 

 منهج البحث وتقنياته: 

املغربية من منظور   الجامعة  السياسية في  الديمقراطية والثقافة  يفرض علينا موضوع البحث، الذي يتناول واقع 

، اعتماد املنهج الكمي الذي يقوم على تحليل الوضع الراهن للظاهرة موضوع  -جامعة ابن زهر نموذجا  – الشباب الجامعي  

كن تصنيفها ومعالجتها. ويكتسب هذا املنهج أهميته في البحاث  البحث، وتفسيره بهدف الوصول الى معطيات ومعلومات يم

امليدانية، لذلك اعتمدنا على املقاربة الكمية؛ لكونها آلية تطبيقية مناسبة لتحليل املعطيات التي توصلنا إليها عن طريق  

تم توظيفها عمليا في مختلف    االستمارة؛ والرتكازها على أساليب القياس اإلحصائي والترجمة الكمية لنتائج التحليل، وقد

مراحل الدراسة المبريقية بدءا بمرحلة جمع املعطيات ثم فرزها وتفكيكها وتفيئتها في نماذج وأشكال بيانية قابلة للقياس  

 واملقارنة الكمية، كما يمكن أن تساهم في بناء التفسيرات التي تخدم أهداف البحث.  
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مليدانية املعاصرة لم تعد تعتمد على طريقة املسح الشامل، اعتمدنا على  ولتجنب املسح الكلي، نظرا لكون البحوث ا

عينة مختارة  من مجتمع البحث، باعتبار أن البحث االجتماعي امليداني من خالل العينة صار من أهم  التقنيات التي يتم  

يمها مباشرة. والعينة هنا يقصد  اعتمادها من أجل معرفة الواقع  االجتماعي والحصول على معلومات يمكن استثمارها وتكم

 بها ذلك الجزء املحدد من مجتمع البحث موضوع الدراسة.  

طالب باحث، موزعين    302وحاولنا في هذا البحث االشتغال على عينة تتكون من الطلبة الباحثين، الذين بلغ عددهم   

  – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –جتماعية على مختلف كليات جامعة ابن زهر ) كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال 

من مجموع أفراد العينة، في حين لم تتجاوز    %90كلية الشريعة(، وكان أغلبهم ينتمي إلى سلك املاستر، بنسبة    –كلية العلوم  

ن  م  %5 .21 من الذكور و  %5 .78. وعلى مستوى متغير الجنس، فإن العينة تتكون من  %10نسبة طلبة سلك الدكتوراه  

 . %76.4اإلناث، ويقطن معظم أفراد العينة بالوسط الحضري بنسبة 

والسبب في اقتصارنا على ٰهذه العينة، التي تتكون فقط من الطلبة الباحثين دون غيرهم من الطلبة الجامعيين، يعود  

ترسيخ تلك املفاهيم،    إلى كون الشباب الجامعي ال يكتمل إدراكهم للمفاهيم السياسية والديمقراطية، ولدور الجامعة في

الجامعي؛ بحيث   التحصيل  الجامعي خالل سنوات  الوسط  احتكاكهم بشكل كبير بمختلف وضعيات وفعاليات  إال بعد 

تتشكل لديهم تصورات وتمثالت أكثر نضجا وعمقا عن عالقة الجامعة بالديمقراطية والثقافة السياسية، وذلك مقارنة  

التمثالت هو اعتمادها منطلقا لتحليل واقع املمارسة الديمقراطية بالجامعة املغربية،  بطلبة سلك اإلجازة. وهدفنا من ٰهذه  

 والخروج بخالصات دقيقة حول مدى قدرة ٰهذه املؤسسة على تعزيز الديمقراطية وتنمية الثقافة السياسية. 

في بتصميمها،  قمنا  التي  االستمارة،  تقنية  توظيف  على  التجريبية  مقاربتنا  وارتكزت  البحث    هذا،  إشكالية  ضوء 

الساسية ومشكالته املحورية التي تتفرع عن اإلشكالية العامة للبحث، واشتملت االستمارة في صياغتها النهائية على اثنين  

وأربعين سؤاال، موزعة على أربعة محاور أساسية، لها عالقة باإلشكاليات املحورية التي يطرحها هذا البحث، وتم تحديدها  

م تمثالت الطلبة ومواقفهم وآرائهم حيال مسائل وقضايا ذات صلة بواقع الديمقراطية والثقافة السياسية  بشكل يسمح بفه 

 باملؤسسة الجامعية.  

 التصميم املعتمد:  

 املبحث الول: املقاربة السوسيولوجية لوظيفة الجامعة في ضوء نظرية إعادة اإلنتاج لـ"بيير بورديو"

 اإلبستمولوجية لباراديغم إعادة اإلنتاج  املطلب الول: السس النظرية و 

 املطلب الثاني: الجامعة وإعادة إنتاج قيم الهيمنة والالمساواة 

 املبحث الثاني: واقع الديمقراطية والثقافة السياسية في الجامعة املغربية من منظور طلبة جامعة ابن زهر 

 ترسيخ قيم الديمقراطية وتنمية الثقافة السياسية املطلب الول: تمثالت الشباب الجامعي لدور الجامعة في 

 املطلب الثاني: دور املناهج الدراسية والتنظيمات الطالبية في ترسيخ قيم الثقافة السياسية الديمقراطية 

اإلنتاج   إعادة  نظرية  ضوء  في  الجامعة  لوظيفة  السوسيولوجية  املقاربة  األول:  املبحث 

 لـ"بيير بورديو" 

من أعظم املفكرين في القرن العشرين، وأكثرهم  ( Pierre Bourdieu :1930–2002)يعد عالم االجتماع الفرنس ي بيير بورديو 

والفلسفي، والسوسيولوجي  الفكري  اإلبداع  عالم  في  الفكرية    تأثيرا  املجاالت  شتى  في  الغزير  وإبداعه  إنتاجه  بفضل 

واالجتماعية حيث خاض  في مختلف القضايا الفكرية واالجتماعية التي شهدها النصف  الثاني من القرن العشرين، وكان  

 إلضاءاته اإلبداعية الثر الكبير على دروب املفكرين والباحثين السوسيولوجيين. 

ن املاض ي انفتح بيير بورديو على قضايا النظام املدرس ي ووظائفه الطبقية، واعتمادا على  وخالل الستينيات من القر 

منظوره النقدي استطاع الكشف عن مجموعة من الوهام اإليديولوجية السائدة في املؤسسات التعليمية، خاصة ذلك  
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أ تكافؤ الفرص التعليمية عبر تقديمها  االعتقاد الراسخ في أذهان الناس، والذي مفاده أن املدرسة تعمل على تكريس مبد 

ملعارف متجانسة موحدة لجميع املتعلمين. فاملدرسة بهذا املعنى بعيدة كل البعد عن وظيفة تكريس القيم الديمقراطية.  

 وهنا ال بد أن نشير إلى أن املدرسة يقصد بها بيير بورديو جميع املؤسسات التعليمية بما فيها الجامعة.

بورديو مجموعة من املفاهيم الساسية التي أسس من خاللها نظريته حول إعادة اإلنتاج التي تتمحور  ووظف بيير  

 حول اعتبار املدرسة مؤسسة إلعادة إنتاج الواقع االجتماعي بكل تناقضاته، وإعادة إنتاج الطبقات االجتماعية نفسها. 

 ؟فما هي أهم مضامين نظرية بورديو حول الجامعة وإعادة اإلنتاج 

 وهل يمكن اعتبار الجامعة، وفق توجهات وثوابت هذه النظرية، فضاء إلعادة إنتاج قيم الهيمنة والالمساواة؟ 

وقبل التطرق إلى أهم مضامين نظرية بورديو حول الجامعة وإعادة إنتاج عالقات الهيمنة وقيم الالمساواة، سنتوقف  

 إعادة اإلنتاج.  لبراديغم اإلبستمولوجية بداية عند أهم السس النظرية 

 إعادة اإلنتاج  لبراديغم و اإلبستمولوجيةاملطلب األول: األسس النظرية 

عليه   يتأسس  الذي  واإلبستمولوجي  النظري  الساس  أن  القول  متانته    براديغميمكن  عرف  الذي  اإلنتاج،  إعادة 

و"إعادة   الورثة"  كتابيهما"  من خالل  وذلك  باسرون،  كلود  وجون  بورديو  بيير  الفرنسيين،  السوسيولوجيين  مع  العلمية 

اإلنتاج"، يجد أصوله وجذوره التفسيرية في املدرسة الوظيفية التي تنتصر لفكرة أن العالقات والتفاعالت االجتماعية التي  

إنتاجه. وكذلك املدرسة  تحصل ع النسق، هدفها هو الحفاظ على املجتمع  وضمان استمراريته، بل وإعادة  لى مستوى 

املاركسية والتيار البنيوي، من خالل النظر إلى البناء االجتماعي الذي يتشكل من مؤسسات وسلوكات متناغمة فيما بينها،  

يها. ومن بين اإلشكاليات التي انشغلت بها هذه املدارس، هناك  باعتباره خاضعا لهداف وغايات معينة ينبغي الحفاظ عل

إشكالية املدرسة ووظيفتها داخل املجتمع، وذلك انطالقا من كون املدرسة تشكل مؤسسة اجتماعية تعمل إما من أجل  

 نشر قيم املجتمع والحفاظ على استقراره واستمراره، وإما للحفاظ على مصالح فئة معينة داخل املجتمع. 

هو القول "بأن استراتيجيات املجتمع هي    البراديغمن أهم ما يميز املتون السوسيولوجية التي تنضوي في إطار هذا  إ

التي تتحكم في عمله، وليس استراتيجيات الفراد )أي الفاعلين(. ويتجلى هذا التحديد على مستوى املفاهيم املعتمدة التي  

يث نجد مفاهيم من قبيل: الطبقة، املجتمع، الهيمنة، اإليديولوجيا، إعادة  تعكس في جوهرها السوسيولوجيا املاكروية، ح

 .3اإلنتاج، النظام االجتماعي، النسق االجتماعي، املدرسة، ثقافة الطبقة"

في هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى التيار الوظيفي الذي اكتسح الحقل السوسيولوجي إلى غاية الستينيات من القرن  

الجامعية على دورها املحوري والوظيفي داخل النظام االجتماعي، أي على دورها في  املاض ي، وي ؤكد في تحليله للمؤسسة 

عام،   بشكل  املدرسة  أو  الجامعة  "تضطلع  الوظيفية،  الرؤية  هذه  على  بناء  واستمراره.  املجتمع  استقرار  على  الحفاظ 

ايم، بدور غرس القيم الخالقية السائدة باملجتمع، وتيهئ  باعتبارها مؤسسة من املؤسسات االجتماعية في نظر اميل دورك 

النظام   التاوية خلف  الجوهرية  للغايات  كما تستجيب  للعمل،  التقسيم االجتماعي  الفراد الحتالل مواقع خاصة داخل 

إنتاج قيمه ومعاييره، واالستجابة لتحوالته املجتمعية بضمان إعداد وتكوين أفراد يستجيبون    االجتماعي، وذلك بإعادة 

 .4لألدوار املحددة اجتماعيا" 

وال يمكن حصر التفكير السوسيولوجي الوظيفي في االتجاه الفرنس ي فقط، بل سيطرت الوظيفية كذلك على الحقل  

بها   قام  التي  اإلمبريقية  الدراسات  وخاصة  املاض ي،  القرن  ستينيات  في  النجلوسكسونية  بالدول  التربوي  السوسيولوجي 

التنشئة االجتماعية تمارس في املجتمعات املعاصرة وظيفة التنشئة    تالكوت بارسونز، مبينا من خاللها أن املدرسة "أو وكالة

املهمة   القواعد  إحدى  هي  املجتمعات  هذه  في  الدراسية  والتعلمات  واحد.  آن  في  االجتماعي  االنتقاء  ووظيفة  االجتماعية 

 
،  43نية واالجتماعية، العدد  نور الدين غزوان، براديغم إعادة اإلنتاج ابجلامعة، األسس اإلبستمولوجية واملعرفية، مركز جيل البحث العلمي، جملة جيل العلوم اإلنسا   3

 .119، ص  2018يونيو  
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.  5لى دور محدد في حياتهم" للسيرورة التي من خاللها يكتسب الشباب الكفايات والحوافز التي تسمح لهم بالبقاء والحفاظ ع 

ورغم محاولته إبراز الدور االنتقائي الذي تقوم به املدرسة في ظل ما يسمى بديمقراطية االستحقاق التي تشرعن التراتبيات  

االجتماعية، فقد ظل بارسونز متعلقا بالتحليل الوظيفي، وهذا ما جعله ينظر إلى املدرسة بشكل عام، وإلى الجامعة بشكل  

 ؤسسة تنشئوية تحرص على تكريس القيم السائدة في املجتمع. خاص، كم

الالمساواة   إشكالية  تحليل  جانب  إلى  املجتمع،  داخل  الجامعة  دور  دراسة  املاركسية  حاولت  آخر،  سياق  وفي 

ين:  االجتماعية داخل الجامعة، وتفنيد أسطورة املؤسسة التعليمية املحايدة. وتنطلق من مسلمة انشطار املجتمع إلى طبقت 

الطبقة املهيمنة التي تمتلك وسائل اإلنتاج، والطبقة الخاضعة التي ال تمتلك وسائل اإلنتاج. كما أن املؤسسات االجتماعية  

ومن ضمنها الجامعة، يتم تسخيرها واستغاللها خدمة ملصالح الطبقة املهيمنة، ومن أجل ترسيخ قيمها داخل املجتمع. وفي 

الفر  الفيلسوف  يؤكد  اإلطار  جهاز  هذا  هي  التعليمية،  املؤسسات  باقي  غرار  على  الجامعة،  أن  على  ألتوسير  لوي  نس ي 

إيديولوجي يعمل على تكريس الخضوع لإليديولوجيا السائدة، وتأمين سلسلة إعادة اإلنتاج، معتبرا بأن النظام التعليمي  

س ي، تتجاوب مع تقسيم العمل، ومن  "يؤمن بنجاعة استنساخ روابط اإلنتاج، عن طريق وجود مستويات من التأهيل الدرا

خالل ممارسة اإلخضاع لإليديولوجيا السائدة. إن املسالك املوجودة في املدرسة هي انعكاس لتقسيم املجتمع إلى طبقات،  

 .6"وغايتها اإلبقاء على الروابط الطبقية

تقوم بها الجامعة داخل املجتمع  ليتضح بذلك أن النظرية املاركسية وجهت اهتمامها إلى الدوار اإليديولوجية التي  

 الرأسمالي، من خالل حرصها على تأمين تفاوتاته الطبقية التي تستجيب إلعادة إنتاج نفس شروط الهيمنة والسيطرة. 

إال أن هذه النظرية استندت في طروحاتها إلى تفسيرات اقتصادية محضة، وهو المر الذي سيحاول بيير بورديو وجون  

، من خالل كتابيهما "الورثة: الطلبة والثقافة" و"إعادة اإلنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم"،  كلود باسرون تجاوزه

 حيث انفتحا على تفسيرات مغايرة بمناهج علمية جديدة، وذلك ما سنتطرق إليه في املطلب املوالي.

 املطلب الثاني: الجامعة وإعادة إنتاج قيم الهيمنة والالمساواة

إلى  لكي نستوعب ب شكل واضح دور الجامعة في إعادة إنتاج قيم الهيمنة والالمساواة والالتكافؤ، ال بد من العودة 

الباحثان سنة   الول أصدره  لبيير بورديو وجون كلود باسرون، فالكتاب  اإلنتاج"  "الورثة" و"إعادة  ملسايرة   1964كتابي 

طالبي بعد تنامي شريحة الطلبة وتشكل اإليديولوجيا النقابية  التحوالت التي عرفها املجتمع الفرنس ي آنئذ، وكذا الوسط ال

الطبقية   التمايزات  العالي فضاء "يعكس خريطة  التعليم  الكتاب حول اعتبار  لهذا  الجوهرية  الفكرة  الطالبية. وتتمحور 

هيمنة الطبقة    املوجودة داخل املجتمع الفرنس ي، أي أن الجامعة هي صورة طبق الصل ملا يعيشه العالم االجتماعي من

. 7البورجوازية على اإلنتاج املادي عبر وسائل اإلنتاج، وهيمنتها كذلك على اإلنتاج الرمزي، والذي تعتبر الجامعة أهم وسائله"

الباحثان سنة   أصدره  الذي  اإلنتاج،  إعادة  كتاب  إلعادة  1970وجاء  التربوي  النظام  استراتيجيات  في  النقاش  لتعميق   ،

 املهيمنة. ترسيخ قيم الطبقة 

فمن خالل هذين الكتابين، يؤكد بورديو رفقة باسرون، على أن الجامعة، واملدرسة بشكل عام، تعمل على إعادة 

النخبوية والفئوية، وإعادة   الطبقي، على نحو يترتب عنه تكريس  التربوي مع املجتمع  إنتاج الورثة، حيث يتماهى النظام 

تقليصه. لتتحول بذلك املؤسسة التعليمية إلى أداة خفية للهيمنة، تحرص على  إنتاج التفاوت االجتماعي بدل العمل على  

شرعنة ثقافة الطبقة املهيمنة. المر الذي يفيد أن الثقافة التي يتم تسويقها في املؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها الجامعة  

حظوظة، الذين تكون حظوظ النجاح وافرة  ليست ثقافة محايدة، وإنما هي ثقافة طبقية، يستفيد منها أبناء الطبقات امل

 
5et britanniques. Présentation et choix de  de l'éducation américains guessociolo Claude, Les-FORQUIN Jean - 

textes, De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1997, p 12. 
 . 24. ص  1986مارسيل بوستيك، العالقة الرتبوية، ترمجة حممد بشري النحاس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس   6
https://www.aljabriabed.net/n46-ف صديق، الطلبة وإعادة إنتاج اإلرث االجتماعي من ،خالل وجهة نظر بيري بورديو وج.ك ابسرون،  يوس   7
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لديهم، مقارنة مع أبناء الطبقات الفقيرة الذين لم يرثوا رأسماال ثقافيا يتطابق مع املضامين والبرامج الدراسية التي تقدمها  

طن على  املؤسسة التعليمية، كما هو حاصل لدى أبناء السر امليسورة، الذين ورثوا رأسماال ثقافيا يتكون من رصيد مستب

شكل معارف وميكانيزمات للتفكير، إلى جانب معجم لغوي مهم، بفضل اطالعهم على الكتب وقيامهم بالسفار وزياراتهم  

للمسارح. هذه املكونات الثقافية تزيد من انفتاحهم وتدريبهم على التفاعل مع املعرفة املدرسية بشكل مثالي، على عكس  

س من الغريب أن نجد تمثيل أبناء الطبقات امليسورة في الجامعات ذات االستقطاب  أبناء الطبقات الفقيرة. وبالتالي فلي

 .8املحدود أقوى مقارنة مع أبناء الطبقات املعوزة 

في   التفاوت  أن  لفكرة  تنتصر  التي  املوهبة  إيديولوجيا  تكرس  لنها  املناهج،  في  املعلنة  الديمقراطية  بورديو  وانتقد 

باين الحاصل على مستوى القدرات العقلية الفطرية، وليس مرده إلى التفاوتات االجتماعية.  النجاح الدراس ي راجع إلى الت

وعلى عكس ذلك يرى بورديو أن معايير النجاح اجتماعية بالدرجة الولى، وال يمكن ربطها على نحو تعسفي بتفاوت القدرات  

 ذي يتم إخفاؤه بإيديولوجيا املوهبة. العقلية، لن التفوق الدراس ي يعكس في الحقيقة التفوق االجتماعي ال

وحاول الباحثان بورديو وباسرون إماطة اللثام عن الالتكافؤ والالمساواة الكامنة بين ثنايا مسارات الطلبة بمختلف  

الشعب، "حيث ثمة تمثيل ال متكافئ للطبقات االجتماعية في التعليم العالي؛ إذ أن حظوظ الولوج هي نتيجة النتقاء يمارس  

ة وصرامة غير متكافئتين حسب الصول االجتماعية للطلبة. كأن المر يتعلق باستبعاد الطبقات غير املحظوظة، فابن  بدق

 .9الطر العليا له الحظ في الولوج إلى التعليم العالي أكثر بثمانين مرة من ابن الجير الفالحي، وبأربعين مرة من ابن العامل" 

كما أن أبناء الطبقات الشعبية يقبلون كثيرا على الشعب الدبية والعلمية، في حين يتوجه أبناء السر امليسورة نحو  

شعب الطب والصيدلة. هذا الالتكافؤ يمس االختالفات بين الجنسين كذلك، حيث تشير اإلحصائيات الواردة في كتاب  

 ينما يميل الذكور نحو الشعب العلمية.الورثة إلى ميل اإلناث أكثر نحو الشعب الدبية ب

هذا، ويعد حقل املمارسات الثقافية من أكبر الحقول التي تجسد الهيمنة الطبقية التي تمارسها الطبقة املهيمنة،  

حيث يتجلى واقع التمايز في الذواق والفكار واملعطيات على حد سواء. وهنا يشير الباحثان إلى مجموعة من المثلة، خاصة  

نحو  ما   على  الدراس ي،  املقرر  خارج  مطالعاتهم  من  يستفيدون  ما  غالبا  امليسورة  الطبقات  أبناء  أن  إذ  باملطالعة؛  يتعلق 

عن الذات بكل أريحية، وإبداء الرأي بكل جرأة، ال سيما في االمتحانات الشفوية. من هنا يستخلص   على التعبيريساعدهم 

كتساب املعرفة، وهي تعود بالساس إلى الجذور االجتماعية التي ينتمون إليها،  الباحثان وجود تمايزات في قابلية كل طالب ال

مما يجعلهم ال يتساوون إال شكليا في اكتساب ثقافة عاملة أو "ثقافة املدرسة". ومن ثم يتجلى التوزيع الالديمقراطي الذي  

لعات حرة، فهي ال تمثل كل ش يء، اعتبارا  تمارسه املدرسة. فرغم وجود عراقيل مادية، قد تحجز الطالب عن القيام بمطا

. هذا العامل، من وجهة نظر  10أن هناك عامل أساس ي محدد، هو عامل اإلرث الثقافي، الذي ينسجم مع اإلرث االجتماعي 

إلى  ينتمون  الذين  الطلبة  يملكه  الذي  الثقافي  الرأسمال  يساهم  لالمساواة، حيث  املفسر  هو  وباسرون  بورديو  الباحثين 

الوساط الثرية، في تفوقهم الدراس ي، وتساهم الكتب والرحالت والولوج إلى وسائل اإلعالم، في مراكمة الرأسمال الثقافي  

الفئ السر  لدى هذه  أبناء  يتقن  إذ  واملعرفية؛  الفكرية  الدوات  في  إيجابي  التحكم بشكل  من  يمكنها  الذي  الطلبة،  من  ة 

امليسورة، على سبيل املثال، اللغة التي يتم تداولها في املدرسة، عكس أبناء الشرائح الفقيرة الذين يجدون صعوبات كبيرة  

الدراس ي، ويجدون أنفسهم في حاجة إلى سيرورة حقيقية من التثاقف،    في إتقان هذه اللغة، مما ينعكس سلبا على مستواهم 

من أجل مسايرة أبناء الطبقات املحظوظة، المر الذي يعكس الشروط املعقدة، التي في ظلها يتلقى أبناء الطبقات الفقيرة  

لبات القبلية ذات الطبيعة  تعليمهم، شروط "تحدث تحت اسم املساواة، والتي تعبر في الواقع عن الالمساواة، وعن املتط

التربوية هي بمثابة عنف رمزي، لنها تفرض تعسفا ثقافيا يخدم   املمارسة  نهاية املطاف على أن  االجتماعية، كما تنم في 
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. ومن تجليات العنف الرمزي في املمارسة التربوية،  11مصالح الطبقات املهيمنة التي تضعها عالقات القوة في موقع الهيمنة" 

قييم املدرس ي في معناه الشامل، ال سيما االمتحانات حيث يوضع القوي والضعيف في حلبة صراع واحدة. وهكذا  هناك الت

في صراع مميت داخل حلبة   املثقفين والغنياء،  أبناء  القوياء من  أنفسهم مع  أبناء الميين والفقراء،  الضعفاء من  يجد 

شهد نفسه ملتعلمين معدمين ثقافيا، يقادون إلى قاعات االمتحانات  االمتحانات وقاعاتها املظلمة. ونجد عبر السنوات امل

بأنهم ال يساوون شيئا، وأن قيمتهم اإلنسانية واالجتماعية تحددها    -بصورة خفية ورمزية  - بهدوء، وذلك من أجل إقناعهم  

ا، سيتحملون مسؤولية  لحظات وكلمات ترتسم على صفحات امتحانية صماء، وأنهم بنتائج هذه االمتحانات املصممة مسبق

االجتماعية  الحياة  في  املهمشين  أروقة  وفي  العمل،  عن  العاطلين  أزقة  وفي  االجتماعي،  املهمل  في  الش يء  12االندثار  نفس   .

ينسحب على طرق التدريس التي تحرص على تكريس امتيازات ثقافية معينة، بل وتأبيدها، تسمح دائما للطبقات املحظوظة  

ا شروط  على  النسق  بالسيطرة  يقيمه  الذي  التلقين  "فنمط  عليها.  املشروعية  طابع  وإضفاء  والثقافة  املعرفة  كتساب 

 .13التعليمي، يظل، على الرغم من خصوصيته النسبية، على صلة بنمط تلقين الثقافة الشرعية"

لذي يظهر أقل  من ناحية أخرى، أشار الباحثان إلى انعكاس التفاوتات االجتماعية والطبقية على الوسط الطالبي ا

اندماجا، حيث تنخره التمايزات، مما يترتب عنه ضعف احتماالت تعارف الطلبة فيما بينهم، تعارف تتحكم فيه عوامل  

للطبقات   املشترك  االنتماء  الخص  وعلى  االجتماعي،  االنتماء  السياس ي،  االنتماء  املشترك،  الجغرافي  كالصل  متعددة 

اح ترتفع  امليسورة، حيث  في كون  االجتماعية  يشكان  الباحثين  نجد  لذلك  الخيرة.  التعارف داخل هذه  تماالت ومعدالت 

الطلبة يشكلون شريحة اجتماعية متجانسة، مستقلة ومندمجة. وبالتالي فالوسط الطالبي وسط متنافر، ويجب البحث  

ه التمايزات والتفاوتات بين  . وغالبا ما يعمل الساتذة على تذويب هذ14عن أصل هذا التنافر في الصول الطبقية للطلبة 

بشخصية   يتأثرون  فالطلبة  لذلك  الجامعي.  الوسط  داخل  إيجابي  بشكل  االندماج  على  مساعدتهم  أجل  من  الطلبة، 

أستاذهم الذي يزودهم بقيم وأفكار جديدة، ال سيما إذا تجرأ الستاذ على املناهج التربوية العتيقة، وامتاز بارتفاع مستوى  

 ش يء الذي يترتب عنه ارتفاع نسبة تأثيره اإليجابي على الطلبة.ثقافته العامة، ال

تفسير   إلى  الباحثين  بعض  قاد  االجتماعية،  التمايزات  تجاهل  أن  يكشفا  أن  وباسرون  بورديو  استطاع  الواقع  في 

الحاصلة على التفاوتات واالختالفات  ناتجة عن  باعتبارها  املدرس ي،  النجاح  الطلبة على مستوى  بين  مستوى    الفروقات 

املواهب والقدرات الفردية، وهو المر الذي وجدت فيه الطبقات امليسورة سندا إيديولوجيا لشرعنة امتيازاتها االجتماعية  

والثقافية التي تحولت من إرث اجتماعي إلى قدرات ومواهب فردية. وهو التفسير الذي يرفضه الباحثان، حيث حاوال تفنيد  

تسعى إلى إضفاء طابع املشروعية على واقع الالمساواة والالتكافؤ بين الطلبة في الوسط    تلك التصورات والتفسيرات التي 

الجامعي بإرجاعه إلى اختالفات طبيعية، بدل إرجاعه، وفقا للباحثين، إلى السبب الحقيقي الذي أفرزه، والذي يتجلى في  

الجامعة عنها  تسكت  التي  الحقيقة  هي  وهذه  واالجتماعي.  الثقافي  التفاوتات  الساس  إنتاج  إعادة  في  بذلك  لتساهم   ،

 االجتماعية، والهيمنة والالمساواة، وكل أشكال العنف الرمزي داخل الوسط الجامعي. 

وكان الهدف من وراء تأسيس بورديو وباسرون لنظرية إعادة اإلنتاج هو إزالة اللبس والغموض عن اآلليات املنظمة  

بالجامعة، من أجل أن تستعيد ٰهذه الخيرة وظيفتها الديمقراطية، عن طريق تكريس  للبنيات الثقافية والتربوية والسياسية  

 قيم املساواة، والحرية واالستقاللية في الوسط الجامعي.

من   املغربية  الجامعة  في  السياسية  والثقافة  الديمقراطية  اقع  و الثاني:  املبحث 
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 منظور طلبة جامعة ابن زهر 
دي دورها التاريخي في بناء القيم الديمقراطية إال إذا تظافرت جهود جميع مكونات  ال يمكن للمؤسسة الجامعية أن تؤ 

املثقف من مختلف فئات   الشباب  الذين يشكلون طليعة  الطلبة  الذي يتكون من قاعدة عريضة من  املجتمع الجامعي، 

فكلما سادت أجواء التفاعل  املجتمع، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات، وعدد مهم من اإلداريين.  

الظواهر   بعض  انتشار  أن  إال  الجامعي.  الفضاء  الديمقراطية  الحياة  مظاهر  إال وعمت  الطراف،  بين هذه  الديمقراطي 

العالم   بلدان  العقود الخيرة، خاصة بجامعات  في  تفاقمت بشكل كبير  التي  العنف  الجامعي، كظاهرة  بالفضاء  السلبية 

مظاهر الحياة الديمقراطية، وضعف التفاعل الديمقراطي بين مكونات املجتمع الجامعي، ناهيك  الثالث، فضال عن تراجع  

عن االختالالت التي تعتري املناهج الدراسية الجامعية، يستدعي منا إثارة أكثر من تساؤل حول التحديات املطروحة أمام  

 هذه الجامعات وخاصة الجامعة املغربية. 

ا املؤسسة  أن  يتبين  هنا  والحرية  من  الحوار  قيم  ترسيخ  عليها  يتعين  الديمقراطية،  وظيفتها  تؤدي  لكي  لجامعية، 

والتسلط  والعنف  اإلقصاء  لثقافة  حد  ووضع  السياسية..  املشاركة  وثقافة  واالختالف  والتسامح  والنقد  واملساواة 

 والالمساواة. 

املغربية في كسب الرهان؛ رهان بناء وتعزيز قيم الدي الجامعة  مقراطية؟ وإلى أي حد استطاعت نشر  فهل نجحت 

 وترسيخ ثقافة سياسية ديمقراطية بين الطراف املكونة للمجتمع الجامعي؟ 

الطلبة الباحثين في    - ذلك ما سنعمل على معالجته في ٰهذا املبحث، من خالل دراستنا لتمثالت طلبة جامعة ابن زهر،  

يخ وتعزيز الديمقراطية والثقافة السياسية )املطلب الول(، إلى  حول دور الجامعة في ترس  – سلك املاستر وسلك الدكتوراه  

املنهاج   دور  على  وكذلك  الجامعي  الفضاء  مكونات  من  أساس ي  كمكون  الطالبية  الحركة  دور  على  الضوء  تسليط  جانب 

باحثين )املطلب  الدراس ي في بناء مفاهيم ومبادئ الثقافة السياسية وإنتاج القيم الديمقراطية، وذلك من منظور الطلبة ال

 الثاني(.

قيم   ترسيخ  في  الجامعة  لدور  الجامعي  الشباب  تمثالت  األول:  املطلب 

 الديمقراطية وتنمية الثقافة السياسية 
لقد بات واضحا أننا نعيش اليوم في عصر تتردد فيه أصداء الدعوة إلى ضرورة أن تنهض الجامعة بأدوارها الحقيقية،  

يمكن اختزاله فقط في تزويد الطلبة باملعلومات واملعارف، بل ثمة أدوار أخرى ال تقل أهمية عن  بعد أن تبين أن دورها ال  

مر بدورها في ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز قيم الثقافة السياسية. 
أ

 هذا الدور، ويتعلق ال

 فإلى أي مدى تسهر الجامعة املغربية على إشاعة قيم الديمقراطية والثقافة السياسية؟ 

سنحاول اإلجابة عنه في هذا املطلب، من خالل دراستنا ملظاهر الديمقراطية في جامعة ابن زهر، انطالقا من    ذلك ما

تمثالت وآراء الطلبة الجامعيين باعتبارهم يحملون فكرا واعيا بناء، حيث بإمكانهم تشخيص الوضاع التي يعيشونها في هذه  

قراطية في ذات املؤسسة. لذلك سنتطرق في الفرع الول من هذا املطلب  املؤسسة، وإبراز مدى انتشار مظاهر الحياة الديم

إلى آراء الطلبة حول الجامعة ودورها في خلق أجواء الحياة الديمقراطية وترسيخ قيم الثقافة السياسية الديمقراطية. بينما  

من جهة، وبينهم وأساتذة الجامعة من    سنسلط الضوء في الفرع الثاني على طبيعة العالقة القائمة بين الطلبة وإدارة الكلية 

 جهة أخرى. 

 الفرع األول: الجامعة ورهان الديمقراطية 
املبحوثة، باعتبارهم طلبة باحثين في سلك املاستر وسلك الدكتوراه، يمكن   العينة  الدراس ي لفراد  بحكم املستوى 

بالديمقراطية والثقاف في عالقتها  الجامعة  املمارسة  اعتماد تصوراتهم وتمثالتهم حول  لتحليل واقع  السياسية، منطلقا  ة 

قيم   تعزيز  على  املؤسسة  هذه  وحرص  قدرة  مدى  حول  دقيقة  بخالصات  والخروج  املغربية،  بالجامعة  الديمقراطية 

 الديمقراطية وترسيخ مبادئ الثقافة السياسية. 
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 فما هي الصورة العامة آلراء الطلبة حول مظاهر الحياة الديمقراطية في الجامعة؟ 

 ما هي طبيعة الثقافة السياسية التي تحرص جامعة ابن زهر على تكريسها؟ و 

كيف ينظر الطلبة إلى الجامعة، هل باعتبارها فضاء للحرية وتقليص التفاوتات االجتماعية؟ أم بوصفها أداة لتكريس  

 الهيمنة وتعميق التفاوتات االجتماعية؟ 

 الحياة الديمقراطية بالجامعةأوال: الصورة العامة آلراء الطلبة حول مظاهر 

لتقديم رؤية عامة حول انطباعات الطلبة تجاه مظاهر الحياة الديمقراطية في الجامعة، طرحنا عليهم سؤاال لقياس  

 مدى إيمانهم بأهمية الحياة الديمقراطية في الجامعة، كما هو مبين في الرسم البياني التالي:

 (  الحياة الديمقراطية في الجامعة (: ضرورة  1الشكل البياني رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العينة املبحوثة، وبنسبة بلغت   انطباعا بأن الكثرية الساحقة من أفراد  البياني  ، تؤمن %93.4يعطي هذا الشكل 

بضرورة الحياة الديمقراطية في الجامعة، الش يء الذي يبين أن الديمقراطية الجامعية تشكل مطلبا أساسيا من مطالب  

الطلبة الجامعيين. ويالحظ من خالل نتائج الشكل البياني عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين، ما يعني أن آراء  

 الذكور واإلناث في هذا املستوى أخذت طابعا واحدا ال تباين فيه على املستوى اإلحصائي. 

الطلبة م التخصص في مواقف  تأثير متغير  الظاهر أيضا أن هناك غياب  الجامعة،  ومن  الديمقراطية في  ن الحياة 

 حيث جاءت إجابات الطلبة متجانسة إلى حد كبير في جميع التخصصات.

ويمكن تفسير هذه النتائج بكون الجامعة تشكل بالنسبة للطلبة نافذة نحو الحرية واملساواة، واإلحساس بالوجود 

لب الجامعي بالشكل الذي يمكنه من اإلبداع والتجديد  اإلنساني على نحو ديمقراطي. عالوة على أن االرتقاء بمستوى الطا

واالبتكار ال يمكن أن يتحقق إال في فضاء تسود فيه قيم الديمقراطية والحرية. كما أن الجامعة ال يمكنها أن تؤدي دورها  

وحاضنا  للحرية  موطنا  كانت  الطويل  تاريخها  عبر  فالجامعة  والديمقراطية؛  الحرية  أجواء  في  إال  للقيم    التاريخي  طبيعيا 

الديمقراطية، الش يء الذي أهلها لن تكون مصدر إشعاع حضاري بالنسبة للبيئة االجتماعية التي وجدت فيها، هذا فضال  

الطلبة   جيدا  يدركه  الذي  المر  وهو  الجامعية،  املؤسسة  في  والديمقراطية  العلمية  املعرفة  بين  التاريخي  التالزم  عن 
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عة أن تؤدي دورها العلمي ما لم تؤد دورها الديمقراطي. هذا وتتحمل الجامعة مسؤولية  الجامعيون، حيث ال يمكن للجام

عظيمة تجاه املجتمع الذي يحتضنها نظرا ملا تقوم به من وظائف لصالح املجتمع، تسعى من خاللها إلى النهوض بأوضاعه  

 يق وظيفتها الديمقراطية. في كافة املجاالت، ويستحيل عليها أن تقوم بهذه الوظائف ما لم تنجح في تحق

وإذا كان معظم أفراد العينة يؤمنون بضرورة الحياة الديمقراطية في الجامعة، فإلى أي حد نجحت جامعة ابن زهر  

 في توفير أجواء الحياة الديمقراطية لطلبتها؟ 

 (  (: مدى حضور الحياة الديمقراطية في الجامعة 2الشكل البياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور الحياة الديمقراطية في جامعة ابن زهر، طرحنا على الطلبة املستجوبين السؤال التالي: هل  فلتحديد مدى  

 يعيش طلبة جامعة ابن زهر حياة ديمقراطية حقيقية في الجامعة؟

من أفراد العينة يؤمنون بضرورة الحياة    %93.4ويعكس الشكل البياني أعاله آراء الطلبة حول هذه املسألة. فإذا كان  

منهم فقط يعتقدون أن الطلبة يعيشون حياة ديمقراطية في جامعة ابن زهر، مقابل    %15.6يمقراطية في الجامعة، فإن  الد

 موقف الحياد بعدم التعبير عن رأيهم في املوضوع. %27.5عبروا عن عكس ذلك، بينما التزم  57%

من الذكور    %61.5الجنس، حيث أعرب  وقد أسفرت نتائج الشكل البياني عن وجود فروق دالة إحصائيا على مستوى  

 في صنف اإلناث.  %44.5عن غياب حياة ديمقراطية حقيقية في الجامعة، مقابل 

وعلى مستوى التخصص العلمي، فمن الظاهر أن هناك تباينا على مستوى النسب من تخصص إلى آخر، فبالنسبة  

الحياة الديمقرا الذين عبروا عن موقف إيجابي، أي عن حضور  الجامعة، لم تتجاوز نسبتهم  للطلبة  في     %18.8طية في 

في تخصص   %7.7في الشريعة، و   %13و في اآلداب والعلوم اإلنسانية،    %14في الحقوق، و  %17.2تخصص االقتصاد، و

 العلوم. 

في   الديمقراطية  التي عبرت عن حضور  العينة هي  أفراد  أن نسبة ضئيلة من  النتائج  ويبدو واضحا من خالل هذه 

( أن الحياة الديمقراطية مفقودة في جامعة ابن زهر. ويعزى ذلك ربما إلى عدم  %57، بينما ترى نسبة مهمة )قاربت  الجامعة

اقتناع الطلبة بمردودية الجامعة بالنسبة للمشروع الديمقراطي، والتي ظلت محدودة وغير كافية، كما أن فعاليتها وحيويتها   

الشباب   وطموحات  تطلعات  مستوى  في  تكن  العقالنية  لم  قيم  ترسيخ  على  القدرة  من  يكفي  ما  لها  يكن  ولم  الجامعي، 

واالختالف والحوار والنقد والتسامح والحرية... لكي تلعب دورها كامال في تكريس الثقافة الديمقراطية بالفضاء الجامعي،  

السوسيولوجي املغربي   حيث يستحيل أن نتحدث عن حياة ديمقراطية بالجامعة بدون ثقافة ديمقراطية. وهذا ما أكده
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االنغالق على   إلى  ميالة  باملغرب  الجامعية  املؤسسات  في مختلف  الكاديمية  الثقافة  أن  إلى  أشار  محمد جسوس عندما 

نفسها، وضعيفة القدرة على االنفتاح والتغلغل واالرتباط بهموم واهتمامات مختلف عناصر الشعب املغربي من جهة، ومن  

وموا  تأطير  على  أخرى  عهود  جهة  مخلفات  تصفية  تستهدف  التي  التنموية  والعمليات  الجماعية،  املبادرات  أهم  كبة 

االنحطاط، وتجاوز أوضاع التخلف واالرتداد والتبعية، بل إن بعض املؤسسات الجامعية قد سقطت تحت قبضة تصورات  

املجتمع والتاريخ، إلى قيم إيجابية    نخبوية، حولت بمقتضاها ما تعاني منه الجامعة من عاهات العزلة والعجز والقطيعة مع 

وخصال محمودة، وضروريات علمية وتربوية، مع ما يترتب عن ذلك من ازدراء لجدلية املجتمع والتاريخ، ومن تعميق لعوامل  

 .15االستالب واالغتراب والالفعالية في أوساط املثقفين والجيال القادمة

ياب الحياة الديمقراطية في الجامعة بغياب الداء الديمقراطي،  وفي سياق آخر، هناك ربما من الطلبة من يربط غ

الديمقراطي بالجامعات   الباحثين تفسير غياب الداء  أداء ديمقراطي. وقد حاول بعض  بمعنى ال حياة ديمقراطية بدون 

ات املغربية، تعود املغربية بأسباب خارجية متعلقة باملجتمع ككل. بمعنى أن هذه الوضعية التي تعاني منها معظم الجامع

البيئة   عن  وعزلها  فصلها  يمكن  ال  تربوية  اجتماعية  مؤسسة  فالجامعة  املجتمع.  في  الديمقراطية  غياب  إلى  بالساس 

القيمي   الوجود  بنية  إلى  وتتسرب  تتغلغل  ما  عادة  االجتماعية  البيئة  معطيات  أن  يعني  ما  فيها.  توجد  التي  االجتماعية 

ة مصغرة للمجتمع الذي يحتضنها. فاملجتمع املغربي يعج بتركيبات اجتماعية ثقافية منافية  للجامعة، وأن الجامعة هي صور 

لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وتشكل عقبات أمام النظم الديمقراطية، وتجد صداها داخل املؤسسات التعليمية،  

التفسير، كي تضمن املغربية، وفق هذا  بالجامعات. وبالتالي فالجامعة  أجواء   وخاصة  في خلق  استقاللها وحريتها وتنجح 

 الحياة الديمقراطية، ال بد أن تتمتع بتأييد واضح من القوى االجتماعية خارج جدرانها. 

الحد، فالجامعة كي تنجح في وظيفتها الديمقراطية ينبغي عليها أن تحرص على ترسيخ القيم    وال يقف المر عند ٰهذا

 الديمقراطية الساسية؛ قيم الحرية واالستقاللية، ومحاربة قيم الخضوع والتبعية. 

لب  فكيف يتمثل الطلبة الجامعيون املؤسسة الجامعية؟ هل بوصفها فضاء ملمارسة الحرية وتعزيز استقاللية الطا

 الجامعي؟ أم باعتبارها أداة خفية لتكريس سياسة التبعية للنظام السياس ي القائم؟ 

 الجامعة ومدى حرصها على ترسيخ قيم الديمقراطية  :ثانيا

جدير بالذكر أن من أهم القيم الديمقراطية التي تسعى الجامعة إلى ترسيخها، هنالك استقاللية الطالب الجامعي،  

طرحنا السؤال التالي  اإلطار  ضوع والتبعية للطبقات املهيمنة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. وفي هذا  التي تتنافى مع قيم الخ

 على أفراد العينة املبحوثة: 

هل الجامعة تسعى إلى تكريس سياسة التبعية لنظام سياس ي وأيديولوجي قائم؟ أم أنها ترمي إلى تعزيز استقاللية 

 الطالب الجامعي؟ 

(: الجامعة بين تكريس التبعية والخضوع وبين تعزيز استقاللية الطالب  3البياني رقم ) الشكل  

 الجامعي 

 
 .60حممد جسوس، مالحظات حول أزمة اجلامعة املغربية، مأخوذ من ملف خاص بكتاابت حممد جسوس، مجعها األستاذ عبد الكرمي األمراين، ص     15
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تعزيز   إلى  تسعى  الجامعة  أن  يعتقدون  الذين  الطلبة  نسبة  بين  تقاربا  هناك  أن  يظهر  البياني  الرسم  خالل  من 

بلغت   الجامعي والتي  الطالب  الذين يؤيد%51.3استقاللية  الطلبة  إلى تكريس ، وبين نسبة  الجامعة ترمي  ون فكرة كون 

 .%49 والتي قاربت  سياسة التبعية لنظام سياس ي وإيديولوجي قائم،

إلى تعزيز  الجامعة تسعى  بأن  اعتقادا  أكثر  الجنسين، فاإلناث  بين  أن هناك فروقا دالة إحصائيا  واملالحظ كذلك 

الذكور الذين ينحازون أكثر إلى فكرة أن الجامعة    في صفوف  %48، مقابل  %58استقاللية الطالب الجامعي بنسبة بلغت  

، كما أن ثمة فروق دالة إحصائيا حسب  %51.1تسعى إلى تكريس سياسة التبعية لنظام سياس ي وأيديولوجي قائم، بنسبة  

متغير الوسط؛ إذ يالحظ أن نسبة هامة من الطلبة املنحدرين من الوسط القروي ينظرون إلى الجامعة كمؤسسة حريصة  

) عل الطالب  استقاللية  تعزيز  مقابل  %63.4ى  عبر    47.4%(،  الذين  الحضري  بالوسط  املقيمين  للطلبة   %52.6بالنسبة 

 منهم، على كون هدف الجامعة هو تكريس سياسة التبعية للنظام السياس ي القائم. 

إيجابية   املستجوبين، يحملون تمثالت  الطلبة  أن قرابة نصف  تفيد  التي  النتائج  الجامعة على  ويمكن تفسير  تجاه 

مستوى دورها في تكريس استقاللية الطالب الجامعي، بكون هذه الشريحة من الطلبة في نظرنا، أسسوا رأيهم على الشعارات  

يتمتعون   وباحثين،  وأساتذة  طلبة  من  الجامعة  منتسبي  أن  مفادها  والتي  الجامعية،  املؤسسة  في  ترويجها  يتم  التي 

اول املعرفة، من خالل التدريس والبحث والنقاش واالبتكار، ونشر املعرفة واملعلومات التي  باستقالليتهم، وبالحرية في تد

بين أيديهم دون قيود أو حواجز، عالوة على اعتقادهم بأن استقاللية الطالب الجامعي تكون مقرونة بالحرية الكاديمية،  

شرة والجوهرية للجامعات، وبدورها التنويري الهادف إلى  التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالفضاء الجامعي، وتتصل بالوظيفة املبا

إحداث التغيير املنشود؛ إذ يستحيل أن نتحدث عن مجتمع متطور وشبابه محرومون من الحريات الكاديمية، دون أن  

القانون  من الطلبة املستجوبين ينتمون إلى كلية الحقوق، وهذا يعني أنهم على إطالع على مضامين   %52ننس ى أن ما يقارب 

املنظم ملؤسسات التعليم العالي، والذي ينص في مادته الخامسة على أن "الجامعة تتمتع في إطار املهام املسندة إليها    01.00

الظن   الطلبة تحسن  الفئة من  القانون "مما جعل هذه  البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا  باالستقالل 

ريس قيم الحرية واالستقاللية، متناسية أن استقاللية الطالب الجامعي ليست مجرد رغبة  بالجامعة، وتعتبرها فضاء لتك

أو شعار يتم رفعه، إنما هي إرادة وتنظيم وممارسة تحفظها ضمانات وضوابط. كما أن التنصيص على استقاللية الجامعة  

نظرا  الجامعي  الطالب  استقاللية  لتحقيق  كافيا  ليس  الذكر  السالف  القانون  آليات    في  مستوى  على  الحاصل  للقصور 

التنزيل والتطبيق. وهو المر الذي ربما انتبه إليه الطلبة الذين رفضوا اعتبار الجامعة مؤسسة لتكريس استقاللية الطالب  

من مجموع الطلبة املستجوبين، فكرة كون الجامعة تعمل على تكريس سياسة التبعية لنظام     %49 الجامعي، وأيدوا بنسبة

وسلطته    سياس ي لهيمنته  وإخضاعها  الجامعة،  على  السياسية  الرقابة  لفرض  بوسعه  ما  كل  يعمل  قائم،  وأيديولوجي 

اليديولوجية، وتحويلها وبلغة محمد جسوس، إلى مجرد "ملحقة تابعة لوزارة الداخلية، وخاضعة لسلوبها الذي يعتمد  

الولوية املطلقة ملستلزمات إقرار المن، حتى وإن اقتض ى  على وسائل الترهيب والترغيب واملحسوبية والزبونية، وإعطاء  

ذلك العمل على تخريب كل ما تتطلبه عملية التربية والتكوين من شروط علمية وتربوية وفكرية وثقافية، ومن سيادة جو  

 .16في هذا الظرف" يطبعه االطمئنان والجدية واالحترام املتبادل. فتلك هي املحنة الكبرى التي تعيشها الجامعة املغربية 

كانط أن عالج هذه القضية املتعلقة باستقاللية الجامعة، من خالل مساءلته    وقد سبق للفيلسوف الملاني ايمانويل

لشرعية الرقابة على ما ينتجه العقل الكاديمي، بعد ما تحولت الجامعة لفضاء لهذه الرقابة، إلى جانب فحصه لطبيعة  

كلياتها. حيث تبين له أن الدولة    العالقة القائمة بين السلطة السياسية والسلطة املعرفية، كما تشخصها الجامعة بمختلف

تأثيرها القوي والشامل على عقول الشعب، وعن طريقها تمارس رقابتها على   تعلي من شأن هذه الكليات، لنها تؤمن لها 

املعارف التي يتم تدريسها، بحيث يتم تعليم املعارف التي تعتبر في نظر الدولة حقائق ثابتة ومشروعة. وهنا يرى كانط أنه ال  

 
 . 60مالحظات حول أزمة اجلامعة املغربية، مرجع سابق الذكر، صحممد جسوس،     16
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مكن أن تخضع مؤسسات إنتاج املعرفة إال لسلطة ذات طبيعة ابستمولوجية، وهي بالضبط سلطة العقل املشرع إلمكانية  ي

املعرفة، ويقول في هذا اإلطار: "إن الحكومة التي تهتم بأنواع التعليم، وبتوسيع مجال العلوم أو تحسينها، والتي تريد بذلك  

 .17هذا شيئا آخر غير تدمير االحترام الذي هو واجب تجاهها" أن تلعب دور العالم، لن تفعل بادعائها

ولعل ما يمكن استنتاجه مما سبق، أن الجامعة املغربية بشكل عام تسعى على مستوى الظاهر إلى ترسيخ استقاللية  

املضامين الحقيقية ملفهوم  الطالب الجامعي، لكن على مستوى الواقع يبدو شعار االستقاللية فاقدا للمعنى وفارغا من  

االستقاللية، لتجد الجامعة نفسها أمام المر الواقع، أمام محنة تكريس قيم التبعية والخضوع للنظام السياس ي القائم،  

وبالتالي االبتعاد عن خدمة الديمقراطية، التي من مظاهرها وتجلياتها في الوسط الجامعي حدوث التفاعل الديمقراطي بين  

 ساتذة الجامعيين من جهة، وبين الطلبة واإلداريين من جهة أخرى. الطلبة وال 

 وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الثاني من هذا املطلب. 

الفرع الثاني: طبيعة العالقة بين الطلبة وإدارة الكلية، ودرجة التفاعل الديمقراطي بينهم 

 وأعضاء هيئة التدريس 

الطلبة واإلدارة القائمة بين  العالقات  الجامعة من جهة أخرى، من الجوانب املهمة    تعد  من جهة، وبينهم وأساتذة 

 للعالقات الديمقراطية في الجامعة.

 فما طبيعة العالقة بين الطلبة وإدارة الكلية، وبينهم وأساتذة الجامعة؟

الشب مع  وتفاعله  تعامله  مستوى  على  الديمقراطي  بالطابع  زهر  ابن  جامعة  في  اإلداري  النظام  يتصف  اب  وهل 

 الجامعي؟ 

 وما درجة التفاعل الديمقراطي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؟

 أوال: طبيعة التفاعل والتعامل بين إدارة الكلية والطلبة الجامعيين 
الجامعة. ومن أجل تحديد طابع هذه   الديمقراطية في  تشكل الفعاليات اإلدارية مدخال رئيسيا من مداخل الحياة 

سيما على مستوى العالقات القائمة بين اإلدارة الجامعية والطلبة، حاولنا معرفة آراء الطلبة حول مدى التزام  الفعاليات ال  

 إدارة الكلية بمسؤولياتها في عالقتها بالطلبة، وهذا ما يعكسه الرسم البياني التالي: 

 ( بال 4الشكل البياني رقم   طلبة (: مدى التزام إدارة الكلية بمسؤولياتها في عالقتها 

 

 

 

 

 
17Emmanuel Kant, le conflit des facultés, la philosophie de l’histoire, Edition Gonthier, paris  1947, p165.  
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بمهامها وأدوارها املفترضة  يتبين من الرسم البياني أن آراء الطلبة حول مدى التزام إدارة الكلية بمسؤولياتها، والقيام 

من أفراد العينة املبحوثة يوافقون على أن إدارة الكلية   %41.7  في عالقتها بالطلبة، تتميز بعدم التجانس، حيث يالحظ أن

من الطلبة عن عدم موافقتهم على هذا المر، في حين امتنع    %39.4تقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الطلبة، بينما عبر  

 عن إبداء رأيهم في املوضوع. 18.9%

يات متعددة، وبإدارات مختلفة، حيث لكل إدارة أسلوبها  ويعزى هذا التباين في مواقف وآراء الطلبة إلى انتمائهم إلى كل

الكلية بنسبة قاربت   املبحوثين عن رضاهم تجاه إدارة  التسيير والتدبير. فبالنسبة لطلبة الشريعة عبر أغلب  الخاص في 

بة  بالنسبة لطلبة الحقوق، وكذلك طل  %37.6في صفوف طلبة اآلداب والعلوم اإلنسانية، و  %47.3، وتم تسجيل  61%

(، وتبدو النسبتين الخيرتين منطقيتين بحكم انتماء طلبة التخصصين إلى نفس الكلية. وبالنسبة لطلبة  %31.2االقتصاد )

 .%30.8كلية العلوم، فلم تتجاوز نسبة الطلبة الذين عبروا عن موقف إيجابي تجاه إدارة الكلية 

ه الشريعة  كلية  إدارة  أن  القول  يمكن  النتائج  هذه  على  الطلبة،  وبناء  تجاه  ومسؤولياتها  بواجباتها  التزاما  الكثر  ي 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وأخيرا كلية العلوم.  العلوم  متبوعة بإدارة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ثم كلية 

ومسؤولي بواجباتها  التزاما  القل  هما  الخيرتين  الكليتين  أن  النتائج  هذه  من خالل  واضحا  بالطلبة  ويبدو  عالقتها  في  اتها 

 الجامعيين. 

ولعل من أهم واجبات اإلدارة، االلتزام بمبدأ الشفافية بإعالم الطلبة بالقرارات التي تهمهم. وقد وافق الطلبة الذين  

عكس  عبروا عن    %38.1على أن إدارة الكلية التي ينتمون إليها تلتزم بهذا املبدأ. مقابل    %43.4شملهم البحث امليداني بنسبة  

 التعبير عن رأيهم، والتزموا موقف الحياد. %18.5ذلك. بينما رفض 

فالظاهر، من خالل هذه النتائج، أن نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن إدارة الكلية تلتزم بمبدأ الشفافية في عالقتها  

ددوا في اإلجابة بالتأييد أو  بالطلبة هي نسبة متوسطة. مما يعني أن الطلبة الذين يعتقدون عكس ذلك، زيادة على الذين تر 

 الرفض، واكتفوا بموقف الحياد، هم من يشكلون الغلبية. 

وتدل هذه النتائج على أن نسبة هامة من الطلبة املبحوثين لم يقتنعوا بأن الكلية التي ينتسبون إليها، تلتزم فعال بمبدأ  

ويرجع ذلك تهمهم.  التي  بالقرارات  الطلبة  إعالم  في    الشفافية على مستوى  الطلبة  تعترض  إلى وجود صعوبات  نظرنا،  في 

إلى املعلومات التي تهمهم. كما أن شفافية اإلدارة تقتض ي أن يكون بيتها من زجاج، كل ما فيه مكشوف للطلبة   الوصول 

أن    وللعاملين باملؤسسة الجامعية، وأن تتسم أنشطتها بالوضوح واإلفصاح والعالنية مما يسمح بمساءلتها ومحاسبتها. إال 

عدم توفر ذلك بشكل واضح في معظم إدارات الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، هو ما دفع نسبة هامة من الطلبة املبحوثين  

إلى أن الشفافية تعد من   الكلية، ولو بشكل ضمني. وهنا ال بد أن نشير  إدارة  الرضا تجاه  التعبير عن موقفهم بعدم  إلى 

ومطلبا الحديثة،  اإلدارية  من    املفاهيم  التقليل  في  تتجلى  التي  لهميتها  نظرا  واملنظمات،  الحكومات  جميع  إليه  تسعى 

تعمل   كما  اإلجراءات.  وتبسيط  البيروقراطية،  املعوقات  وإزالة  الفساد،  على  والقضاء  الضبابية  من  والحد  الغموض 

القرارا في مراقبة وتتبع وتقييم  الديمقراطية، وضمان حق املواطن  اتخاذها من طرف  الشفافية على تحقيق  يتم  التي  ت 

 املسؤولين. 
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الذي يمكنها من   بهذا املبدأ )مبدأ الشفافية(،  وال شك أن اإلدارة الجامعية معنية كغيرها من املؤسسات بااللتزام 

 تحسين أدائها اإلداري والكاديمي، وضمان مشاركة فعالة من لدن املستفيدين، وترسيخ مبدأ سياسة الباب املفتوح. 

من الطلبة املبحوثين، يرون أن إدارة الكلية ال توفر    %51مالحظته، من خالل الشكل البياني أن قرابة    ومما تجدر 

على أن إدارة الكلية تحرص على توفير اإلمكانيات    %31.8اإلمكانيات الالزمة من أجل تمدرس أفضل للطلبة، بينما وافق  

لبية الطلبة بمختلف التخصصات جاءت مواقفهم متقاربة،  الالزمة لضمان تمدرس أفضل لجميع الطلبة. واملالحظ أن أغ

 ( عن موقف إيجابي تجاه إدارة الكلية. %52.2باستثناء طلبة كلية الشريعة الذين عبر أغلبيتهم )

يبدو من خالل هذه الرقام أن هناك نسبة كبيرة من أفراد العينة غير راضين عن إدارة الكلية، بسبب فقدانهم الثقة  

ا اإلدارة  وتشاؤمهم  في  أملهم،  خيبة  يعكس  الذي  الش يء  عام.  بشكل  العالي  التعليم  نظام  وفي  خاص،  بشكل  لجامعية 

بخصوص قدرة هذا النظام ذي االستقطاب املفتوح، على توفير اإلمكانيات الالزمة من أجل تحقيق تمدرس أفضل للطلبة 

ب الجامعي تجاه إدارة الكلية والجامعة العمومية بصفة  والرفع من جودة التكوينات. فهذه النظرة السلبية التي يحملها الطال

عامة، لم تتشكل من فراغ، إنما هي نتيجة لظروف التعلم غير املناسبة داخل املسالك، إلى جانب البطالة التي تمس العديد  

ه إدارة الكلية،  من الخريجين، وهو ما نتج عنه غياب الحافزية لدى الشباب الجامعي، الذي سيطرت عليه تمثالت سلبية تجا

جعلته يعتقد أن الجامعة ال تأخذ انتظاراته وطموحاته بعين االعتبار، سواء من حيث ظروف التعلم والتحصيل الدراس ي،  

أو من حيث وجاهة وجودة التكوينات. لذلك يتعين على نظام التعليم العالي بجميع مكوناته، العمل على توفير الشروط  

لطلبة وذلك "بتدعيم قدراتهم، على نحو يمكنهم من التكيف باستمرار مع محيط الشغل  الالزمة لتحقيق تمدرس أفضل ل

املتسم بالتغير والتحول. فالتكوين املحصل بالجامعة يجب أن يحافظ على وظيفته في تحقيق االرتقاء االجتماعي، إلعادة  

دات، واملهارات املكتسبة في الجامعة، تعزز  المل من جديد للشباب الجامعي، إذ أن جودة التكوينات الجامعية وقيمة الشها

 .18لدى الطالب الثقة في النفس، وفي املستقبل، وفي قيمة التكوين باعتباره وسيلة لتحقيق الذات، ولبلوغ االرتقاء االجتماعي 

  وال شك أن من سمات اإلدارة الديمقراطية كذلك، التفاعل الديمقراطي واإليجابي مع مشاكل الطلبة ومطالبهم ، 

لذلك يتعين على إدارة الكلية كي تنجح في تحقيق تفاعل إيجابي وديمقراطي مع الطلبة الجامعيين، أن تلتزم بآليات التدبير  

الديمقراطي التشاركي، من خالل إشراكهم في عمليات اتخاذ القرارات التي تهمهم وحل املشكالت التي يعانون منها. فإلى أي  

 ة التشاركية على مستوى تدبيرها لشؤون الطلبة؟ حد تعتمد جامعة ابن زهر املقارب 

 جوابا على هذا التساؤل، حاولنا استقصاء آراء الطلبة حول هذه املسألة، وهذا ما يعكسه الشكل البياني التالي: 

 (  (: مدى اعتماد إدارة الكلية آلية التدبير الديمقراطي التشاركي 5الشكل البياني رقم 

 

 
التدبير   آلية  تعتمد  ال  الكلية  إدارة  أن  يعتقدون  املبحوثة،  العينة  أفراد  أغلبية  أن  إلى  البياني  الشكل  نتائج  تشير 

لقاءات ومشاورات ينخرط  التشاركي، سواء على مستوى تحديد الولويات ورصد حاجات الطلبة اآلنية واملستقبلية، أو عقد  

 فيها ممثلو الطلبة، وكذلك على مستوى إشراك الطلبة في اتخاذ القرارات التي تهمهم. 

( املبحوثين  الطلبة  من نصف  أزيد  أن  الديمقراطي  %51فاملالحظ  التدبير  آلية  تعتمد  ال  الكلية  إدارة  بأن  أفادوا   )

 
 . 27، ص 2019، آفاق اسرتاتيجية، يونيو ، حول إصالح التعليم العايل5/2019اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، تقرير رقم  18
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فقط عبروا عن موقف    %23.2طلبة اآلنية واملستقبلية، مقابل  التشاركي، في ما يتعلق بتحديد الولويات ورصد حاجات ال

 موقف الحياد بعدم التعبير عن رأيهم في هذا املوضوع.  %25.8إيجابي تجاه اإلدارة في هذا الجانب، بينما فضل 

في    ومن الالفت لالنتباه كذلك أن نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن إدارة الكلية ال تحرص على إشراك ممثلي الطلبة

. بينما لم تتجاوز نسبة الطلبة الذين لهم رأي إيجابي تجاه اإلدارة في ٰهذا الشأن  %52اتخاذ القرارات التي تهمهم، قاربت  

. كما يظهر من خالل معطيات الرسم البياني أن إدارة الكلية ال تعمد إلى عقد لقاءات ومشاورات ينخرط فيها ممثلو  14.9%

 يعتقدون عكس ذلك. %22.5من أفراد العينة املبحوثة، مقابل  %48الطلبة، وذلك من وجهة نظر 

ولعل النتيجة املهمة التي يمكن استخالصها مما سبق هي أن اإلدارة الجامعية بجامعة ابن زهر ليست حريصة بشكل  

الذي يتيح   الجو املناسب  الطلبة، وتوفير  التشاركية في تدبير شؤون  املقاربة  الطلبة املشاركة في  كبير على اعتماد  ملمثلي 

اتخاذ القرارات التي تهمهم. مما يعني أن إدارة الكلية ال توظف نمط التدبير التشاركي، وإن كان هناك نوع من املشاركة، فإنه  

إلى  يكون في أضيق املستويات، حيث يكون محدودا جدا من حيث عدد املشاركين فيه من الطلبة. ويرجع ذلك بالساس 

ت املؤسسية النابعة من الثقافة السائدة في املؤسسة الجامعية، والتي تتشكل من القيم والعراف التقليدية  بعض املعيقا

املتنافية مع الثقافة الديمقراطية، والتي تمنع اإلداريين من إشراك الطلبة في عمليات اتخاذ القرارات وحل املشكالت التي  

ظروفهم  تحسين  أجل  من  الحلول  واقتراح  التدبير    تواجههم،  أن  إلى  نشير  أن  بد  ال  وهنا  الجامعي.  بالوسط  وأوضاعهم 

لتعزيز   املناسبة  البيئة  توفير  جانب  إلى  الطلبة،  لدى  الذاتية  الرقابة  ويحفز  اإلبداعي  السلوك  ينمي  ما  عادة  التشاركي 

الفردية والجماعية . إال أن الخذ بنمط  اإلحساس باالستقرار لديهم، وتحفيزهم بشكل مستمر من أجل إظهار املبادرات 

التدبير التشاركي في اإلدارة الجامعية، يتطلب توافر درجة عالية من الثقة املتبادلة بين اإلداريين والطلبة وأساتذة الجامعة.  

إضافة إلى إدراك جميع العاملين بإدارة الكلية لهمية التدبير التشاركي، والتي تتمثل في صناعة القرار على أساس تعاوني، 

  عن تبني مبدأ الشفافية والنزاهة في مناقشة متطلبات ومشكالت الطلبة.فضال

ومن الثابت أن تطبيق نمط التدبير التشاركي في اإلدارة الجامعية غالبا ما يحقق فوائد كثيرة، إضافة إلى تلك الفوائد  

عمل املنتج، حيث يؤدي وضوح الرؤيا،  التي يمكن أن تجنى من تفجير طاقات الطلبة الفكرية والفنية، وزيادة دافعيتهم نحو ال

السياسات   فهم  إلى  باإلدارة،  والعاملين  والساتذة  الطلبة  بين  للحوار  منفتح  مناخ  من  التدبير  من  النمط  هذا  يوفره  ملا 

  والهداف والبرامج. كما أن القرارات التي يتم اتخاذها ضمن النمط التشاركي تحمل في طياتها قدرا كبيرا من آراء وتصورات 

والتصدي   القرارات،  االتفاق حول  من  عال  مستوى  إلى  يقود  الذي  المر  الجامعية.  باملؤسسة  العاملين  وجميع  الطلبة 

للمشكالت التي تواجه الطلبة بروح االنفتاح والثقة والحوار البناء، وبخاصة أن ذلك يتم في ضوء ما تم االتفاق عليه من  

 ي تكريس قيم الديمقراطية التشاركية في املؤسسة الجامعية. . وهذا كله يساهم ف19أهداف وسياسات وبرامج 

املمارسة   تكريس  في  دور  من  لها  ملا  الجامعة،  في  التعليمية  العملية  أركان  جميع  أهمية  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 

الذي يلعبه    الديمقراطية في البيئة الجامعية، والتي تنعكس بشكل إيجابي على الطلبة. وهنا ال بد من التأكيد على الدور 

أعضاء هيئة التدريس في ترسيخ القيم واملبادئ الديمقراطية في الوسط الجامعي، ال سيما على مستوى التفاعل التربوي  

بينهم وبين طلبتهم أثناء إلقاء املحاضرات. حيث أصبح من سمات التعليم الجامعي املعاصر أن تكون هناك عالقة ترابطية  

 أساتذة الجامعة والطلبة الجامعيين لكونهم طرفي العملية التعليمية.  مبنية على أسس ديمقراطية، بين

 فما طبيعة العالقة القائمة بين أساتذة جامعة ابن زهر وطلبتها؟ 

 وإلى أي حد يمكن الحديث عن تفاعل تربوي ديمقراطي بين الطرفين؟ 

 ثانيا: طبيعة التفاعل التربوي بين أساتذة الجامعة وطلبتها 

الج الستاذ  املمارسة  يعد  تعزيز  بإمكانه  حيث  الجامعية،  باملؤسسة  التعليمية  العملية  في  الزاوية  حجر  امعي 

 
، العدد الثالث  27جمللد  ليلى العساف. خالد الصرايرة: أمنوذج مقرتح لتطوير إدارة املؤسسة التعليمية يف ضوء فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، جملة جامعة دمشق، ا   19
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الديمقراطية بالبيئة الجامعية، عن طريق إقامة عالقات ديمقراطية بينه وبين طلبته تقوم على التقدير والتفاهم وعدم  

في   التنويع  جانب  إلى  املشتركة،  الهداف  تحقيق  على  والعمل  الطريقة  التمييز،  على  االقتصار  وعدم  التدريس،  طرق 

 التقليدية، وهي طريقة إلقاء املحاضرات املعتمدة على التلقين. 

التفاعل   ودرجة  الجامعيين،  الساتذة  ملمارسات  زهر  ابن  جامعة  طلبة  وتمثالت  تصورات  على  التعرف  أجل  ومن 

اضين على كيفية وطريقة تعامل الساتذة معهم، كما  التربوي الحاصل بينهم، طرحنا عليهم بداية سؤاال، حول مدى كونهم ر 

 هو مبين في الشكل التالي: 

 (  (: درجة رضا الطلبة على تعامل أساتذة الجامعة معهم 6الشكل البياني رقم 

 

، بينما لم  %41.4 أبانت نتائج الشكل البياني أعاله، عن عدم رضا الطلبة عن تعامل الساتذة معهم بنسبة بلغت  

 عن التعبير عن رأيهم.  %19.5، في حين امتنع %39.1تتجاوز نسبة الطلبة الذين عبروا عن رضاهم تجاه ذلك 

من اإلناث    %48.1كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الجنس لصالح اإلناث، حيث عبر  

أكثر    %35.7عن رضاهن على مستوى تعامل أساتذة الجامعة مع الطلبة، مقابل   الذكور، مما يعني أن اإلناث  في صنف 

الطلبة مقارن تعامل الساتذة مع  تأثير على  ارتياحا ورضا تجاه طريقة  له  التخصص  أن متغير  الذكور. يالحظ أيضا  ة مع 

مواقف الطلبة بشكل نسبي، حيث يظهر أن أغلبية طلبة اآلداب والعلوم اإلنسانية غير راضين عن أساتذتهم على مستوى  

قوق،  بالنسبة لطلبة الح  %33.1في صفوف طلبة االقتصاد، و  %43.8. مقابل  %60طريقة التعامل معهم بنسبة وصلت إلى  

 في صفوف طلبة الشريعة.  %26.1  من طلبة العلوم، وأخيرا %30.8و 

معهم،   الساتذة  تعامل  من طريقة  انزعاجا  الكثر  اإلنسانية هم  والعلوم  اآلداب  كلية  أن طلبة  النتائج  وتفيد هذه 

 مقارنة مع طلبة الكليات الخرى. 

لبة الذين عبروا عن رضاهم تجاه طريقة وكيفية  وبشكل عام يتضح من خالل معطيات الشكل البياني، أن نسبة الط

(. ويعزى ذلك، في نظرنا، إلى أن بعض املعامالت التربوية واالجتماعية بين  %39تعامل الساتذة مع الطلبة، تظل ضئيلة )

إلى حد كبير مع الهداف الديمقراطية والتحررية التي جاءت  التدريس والطلبة، ظلت تتناقض في جوهرها    أعضاء هيئة 

 الجامعة من أجل تحقيقها لتبقى حبيسة النهج السلطوي. 

زالوا يعتمدون   التعليم ال  "أن جل رجال  املغربي محمد جسوس  السوسيولوجي  اإلطار، كما يقول  في هذا  ويالحظ 
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أكثر بكثير من اعتمادهم على سلطة  بالدرجة الولى على سلطة الستاذية وسلطة املؤسسة، وسلطة املكتوب واملقروء، 

تجربة واملالحظة واملعاينة املباشرة أو غير املباشرة للواقع. إن التعليم الجامعي ال زال يعتمد على لزوم الطاعة واالمتثال،  ال

وعلى تقديس وتعظيم الستاذ باعتباره بحر العلوم واملنقذ من الظالل، وبترسيخ االعتقاد بأن ما يلقنه للطلبة هو الحقيقة  

ذ الجامعي ال يقبل أي مناقشة أو تجاوز بشأنه، الش يء الذي يؤدي باملمارسة التربوية الصفية إلى الشاملة. وبالتالي فالستا

 .20ترسيخ أنماط سلوكية مضرة تعتمد على التركيع والتدجين"

أن العالقة بين الساتذة والطلبة في أغلب الجامعات املغربية ال تقوم على    ويمكن أن يفهم من كالم محمد جسوس

الحرية والتفاعل والثقة املتبادلة، وإنما تتأسس على التسلط والتحكم، مما يحول دون قيام عالقة تفاعلية وإيجابية بين  

مستوى الدراسات العليا، فإن العالقة   الطرفين. وينعكس ذلك سلبا على تقدم البحث العلمي بالجامعة املغربية. وحتى على 

بين الطالب والستاذ غالبا ما تقوم على الشعور بالخوق من قبل الطالب، حيث يميل الستاذ أحيانا إلى أساليب الضبط  

والصرامة والقهر الفكري، ويلجأ الطالب في املقابل إلى أساليب التملق والتزلف والنفاق. فهذه العوامل هي مصدر الشعور  

 عدم الرضا من طرف نسبة هامة من الطلبة املبحوثين، تجاه طريقة تعامل الساتذة معهم. ب

عالوة على ما سبق، تعد طرق التدريس املعتمدة على اآلليات الديمقراطية، من مرتكزات الديمقراطية التربوية. فإلى 

 أي حد يعتمد أساتذة جامعة ابن زهر على طرق التدريس الكثر ديمقراطية؟ 

هذا السياق حاولنا معرفة طرق التدريس الكثر تداوال واستعماال من طرف الساتذة بجامعة ابن زهر، انطالقا  في  

 من تمثالت وآراء الطلبة، كما هو مبين في الشكل التالي:

 (  (: طرق التدريس األكثر تداوال واستعماال من طرف أساتذة جامعة ابن زهر 7الشكل البياني رقم 

 

غي أن يلفت االنتباه، من خال الشكل البياني، هو أن أغلبية الطلبة الذين شملتهم الدراسة وبنسبة  لعل أول ما ينب

، أشاروا إلى أن الطرق التقليدية التي تعتمد أسلوب التلقين واملحاضرة هي الكثر تداوال واستعماال من طرف  %78.5قاربت  

لهم رأي مخالف، مفاده أن الطريقة التفاعلية هي الكثر تداوال واستعماال. كما    %21.5أساتذة جامعة ابن زهر، مقابل  

يتضح من الشكل البياني، غياب فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الجنس والتخصص، حيث جاءت النتائج متطابقة  

طرق التدريس التقليدية، التي  بين الذكور واإلناث، ومتقاربة بشكل كبير بين مختلف التخصصات. وهي نتائج تؤكد سيادة 

أسلوب   على  الساتذة  اعتماد  مستوى  كون  إلى  ذلك  يعود  وقد  زهر.  ابن  بجامعة  املحاضرة،  التلقين وأسلوب  على  تقوم 

طرف   من  كبير  باهتمام  يحظى  ال  الذي  التفاعلي  السلوب  حساب  على  مرتفعا،  يكون  املحاضرة  في  التلقيني  التدريس 
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عل يتأسس  والذي  إلى  الساتذة،  الطلبة  بتقسيم  التعاوني،  التعلم  ويقوم على طريقة   ، املثمر  النقدي  والنقاش  الحوار  ى 

مجموعات أثناء التدريس، ويراعي الفروق الفردية لدى الطلبة أثناء تقديم وبناء املحاضرة. الش يء الذي يؤكد أن جامعة  

نهجيات والساليب املتقادمة على مستوى التدريس،  ابن زهر، وربما على غرار معظم الجامعات املغربية، ما زالت تجتر امل

اإلبداع   التعامل مع املعرفة، والتحفيز على  العلمي، وأدوات  النقدي والتحليل  التفكير  أساليب ومناهج  التركيز على  بدل 

 واالبتكار واملبادرة والنقد. 

العلمي من خالل   للتربية والتكوين والبحث  املجلس العلى  الصدد خلص  املنجزة على شكل  وفي هذا    12الورشات 

، إلى عدم رضا الطلبة عن كيفية تنظيم التعليم ) دروس، أشغال موجهة، وأشغال  2017مجموعة بؤرية مع الطلبة في دجنبر  

تطبيقية(؛ إذ تدرس أغلبية املجزوءات على شكل دروس نظرية عامة ال تستدعي أية مشاركة من قبل الطلبة، وقليلة هي 

ة، لن صيغة املحاضرات هي املهيمنة، وحتى في كليات العلوم، فإن طريقة املحاضرات هي السائدة. كما  الشغال التطبيقي

عبر الطلبة املشاركون في املجموعات البؤرية عن الصعوبات التي يعانون منها على مستوى تحرير امللخصات، وأخذ رؤوس  

أسلوب   على  تعتمد  والتي  املتبعة،  التدريس  طرق  بسبب  إشراك  القالم  دون  بسرعة  املحاضرات  تقدم  حيث  اإللقاء، 

 .21الطلبة

إن هذا النمط التدريس ي املتبع في غالبية جامعاتنا املغربية، والذي يقوم على التلقين، يولد القابلية لدى الطلبة لتقبل  

الساتذة وسلطتهم  ما يتلقونه من معارف وأفكار دون نقد أو تحليل أو تحميص، ويؤدي إلى تكريس التسلط، وفرض هيمنة  

النقد   على  القدرة  لديهم  تضعف  حيث  الساتذة،  لسلطة  واالمتثال  والخضوع  اإلذعان  إلى  يجنحون  الذين  الطلبة  على 

واإلبداع والتجديد والتعلم الذاتي، ويتحولون إلى كائنات منقادة، وسريعة التكيف مع ظروف القهر والسيطرة. ويترتب عن  

اء كيانه؛ لن أسلوب املحاضرة القائم على التلقين ال يبني شخصية الطالب، وال ينمي  ذلك إضعاف شخصية الطالب وإلغ

عقله وتفكيره، وال يمارس من خالل عالقة ديمقراطية بين الساتذة والطلبة، بل يمارس من خالل عالقة تسلطية تفرض  

لعملية التعليمية ولكي تتخلص من الطابع  على الطالب الخضوع واالمتثال لسلطة الستاذ التي ال تناقش. ومن املؤكد أن ا

السلطوي ال ينبغي أن تعتمد على طريقة تدريس واحدة مهما بدت ناجحة؛ لن سير التدريس على وتيرة واحدة قد يثير ملل  

 الطلبة ويقلل من دافعيتهم للتعلم؛ فكيف يمكن االعتماد فقط على التلقين الذي كثيرا  ما يقود إلى نتائج سلبية؟  

ملطلوب إذن تبني طرق تدريس متنوعة وحديثة، يكون هدفها، مهما اختلف عددها وشكلها، جعل الطالب إيجابيا  إن ا

نشطا في العملية التعليمية وفي بيئته. ولتحقيق هذا الهدف يجب االنتقال من السرد والتلقين إلى الفهم والتحليل وحل  

لن عدم توفرها في دراسة العلوم االجتماعية والسياسية يفقد هذه  املشكالت واالستنتاج. كما يجب التركيز على املناقشة  

. هذا فضال عن أهمية االنفتاح على املواضيع التي لها عالقة بالحياة العامة والسياسية، لتجاوز رتابة  22الخيرة مصداقيتها 

إنضاج  الدراس ي، وكذلك من أجل  السلوب التقليدي في التدريس، والذي يجعل الستاذ ملتزما بشكل حرفي بمضامين املقرر  

 الوعي السياس ي واملساهمة في التثقيف السياس ي للطلبة، وتنمية ثقافتهم السياسية. 

في هذا السياق، حاولنا التعرف على تمثالت وآراء الطلبة حول مدى مساهمة أساتذة جامعة ابن زهر في تطوير الوعي  

السياسية. والشكل البياني التالي يعكس النتائج املتوصل إليها بشأن  السياس ي للطلبة، وتشجيعهم على االنخراط في الحياة  

 ذلك. 

 (  (: مدى حرص أساتذة الجامعة على إنضاج الوعي السياس ي لدى الطلبة 8الشكل البياني رقم 

 
، حتت عنوان: فعالية وجناعة وحتدايت النظام  2018اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، التقرير القطاعي املنجز حول التعليم العايل ابملغرب سنة     21

 . 72اجلامعي ذي الولوج املفتوح، ص  
 .14، ص  2009منشورات اجلامعة اهلامشية، الكويت، الطبعة األوىل    يزيد عيسى الشورطي، السلطوية يف الرتبية العربية،   22
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من مجموع أفراد العينة املبحوثة،    %45انطالقا من نتائج الشكل البياني، يتبين أن نسبة هامة من الطلبة، بلغت  

التثقيف السياس ي للطلبة، مقابل   ابن زهر في  أعربوا عن تأييدهم    %37عبرت عن موقف سلبي بشأن مساهمة أساتذة 

لفكرة أن أساتذة الجامعة يساهمون في تطوير الوعي السياس ي لدى الطلبة. وبإلقائنا نظرة على النتائج املتوصل إليها وفق  

منهم،  %46ص، تظهر لنا فروق ذات داللة إحصائية، لصالح طلبة الحقوق وطلبة العلوم الذين يؤيد قرابة متغير التخص 

، ثم طلبة اآلداب  %37.5فكرة أن أساتذة الجامعة يساهمون في التثقيف السياس ي للطلبة، يليهم طلبة االقتصاد بنسبة  

 .21.7 %لم تتعد   ، وأخيرا طلبة الشريعة بنسبة %24.7والعلوم اإلنسانية بنسبة 

وتفيد هذه النتائج أن مساهمة الساتذة في إنضاج الوعي السياس ي للطلبة، تختلف من تخصص إلى آخر. وقد يعود 

املقررات   بكون  الحقوق  طلبة  من  النصف  لقرابة  اإليجابي  املوقف  تفسير  يمكن  فمثال  املدرسة،  املواد  طبيعة  إلى  ذلك 

سياسية، ما يمنح الفرصة أكثر لساتذة الحقوق لتعميق النقاش في املواضيع السياسية على  الدراسية تتضمن مفاهيم  

 نحو يساهم في تطوير الوعي السياس ي للطلبة وينمي ثقافتهم السياسية. 

املتعلقة   املعطيات  متقاربة مع  النتائج جاءت  أن هذه  الظاهر  ومن 

االنخ  على  طلبتهم  الساتذة  تشجيع  بشأن  الطلبة  الحياة  بآراء  في  راط 

من املبحوثين عن موقف سلبي تجاه ذاك،    %50.7السياسية، حيث عبر  

على    %22.8مقابل   الطلبة  يشجعون  الساتذة  أن  فكرة  أيدوا  فقط، 

تحفيز   عدم  عن  الرقام  هذه  وتكشف  السياسية.  الحياة  في  االنخراط 

،  وتشجيع الساتذة طلبتهم على املشاركة في الحياة السياسية بشكل كبير

لدى   السياسية  املشاركة  ثقافة  على  سلبي  بشكل  يؤثر  قد  الذي  المر 

الطلبة، ويؤدي إلى إضعاف الثقافة السياسية بشكل عام لدى هذه الفئة  

من الشباب الجامعي. وقد يعزى ذلك إلى االختالالت التي تشوب السياسة  

جعلت عددا هاما من الساتذة الجامعيين يختزلون    التعليمية باملغرب خاصة على مستوى توجهات الثقافة الكاديمية، التي

مهام الستاذية كلها في عملية التدريس، وعلى حساب مهام التأطير والتثقيف والتكوين السياس ي للطلبة، إلى جانب مهام  

 البحث العلمي واإلشعاع الثقافي.

فق التدريس  في  مهامهم  الجامعة  أساتذة  من  هام  عدد  يحصر  ملاذا  نتساءل:  التأطير  وهنا  بمهام  يأبهون  وال  ط، 

والتثقيف السياس ي؟ وملاذا يختزلون مهام البحث العلمي في عملية تحضير الشهادات الجامعية الالزمة لتسوية وتحسين  

وضعيتهم اإلدارية، ويتجاهلون تعميق البحث العلمي، وتوسيع النقاش الكاديمي في القضايا السياسية واالجتماعية، التي  

الشباب الجامعي؟ ثم ملاذا ال يجرؤ بعض الساتذة الجامعيين على إثارة النقاش حول املواضيع واملستجدات    تحظى باهتمام

السياسية مع طلبتهم؟ والدهى من كل ذلك، كيف يمكن تفسير توقف جزء هام من الساتذة الجامعيين عن مزاولة أي  

هم العلمية والفكرية بمجرد ما يحصلون على شهادات  بحوث علمية حقيقية، بل وحتى عن تجديد وتطوير وتوسيع عطاءات

من   عددا  جعلت  التي  والعجيبة  الغريبة  املفارقة  تلك  تبرير،  يمكن  كيف  ذلك،  من  والخطر  عليا؟  جامعية  مراتب  أو 

عليها   التي حصل  العليا،  واملراتب  واللقاب  الشهادات  تنامي  بين  تناسبا عكسيا صارخا  تعرف  العالي  التعليم  مؤسسات 
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ركود  ا من  والثقافي  والفكري  العلمي  الصعيد  على  وخدماتهم  إنتاجاتهم  به  تتسم  ما  وبين  جهة،  من  املغاربة  لجامعيون 

لوضاع التبعية وضعف الثقافة السياسية الديمقراطية التي ما زالت تعاني منها مختلف    تعميق متصاعد وسطحية، ومن  

 .23الوساط الجامعية؟ 

ول أن التفاعل التربوي بين أساتذة جامعة ابن زهر وطلبتها ال يرقى إلى مستوى التفاعل  تأسيسا على ما سبق، يمكن الق

الديمقراطي الذي يتطلع إليه الطلبة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في طرق التعامل مع الطلبة من طرف الساتذة، وتغيير  

الديمقراطية، التفاعلية، بغية تعميق أواصر العالقة الساليب املتبعة في العملية التعليمية، باالنفتاح على كل الساليب  

 التربوية الديمقراطية بين الطلبة والساتذة.

ثمة   السابقة، بل  املجاالت  في  للجامعة، ال يمكن اختزالها فقط  الديمقراطية  الوظيفة  أن  إلى  هذا، وتجدر اإلشارة 

إرساء أسس مجتمع جامعي ديمقراطي. ويتعلق المر باملناهج  جوانب أخرى ال تقل أهمية عن سابقاتها، ولها دور بارز في بناء و 

والبرامج الدراسية، ومدى احتوائها على مضامين الثقافة السياسية الديمقراطية، إلى جانب أهمية التنظيمات الطالبية  

اجعة. وهذا  ومدى قدرتها على دمقرطة مناقشات الفضاء العمومي الجامعي، وتطوير مفاهيم وقيم الثقافة السياسية الن

 ما سنتناوله في املطلب الثاني من هذا املبحث. 

الثقافة   قيم  ترسيخ  في  الطالبية  والتنظيمات  الدراسية  املناهج  دور  الثاني:  املطلب 

 السياسية الديمقراطية 

الديمقراطي ومفاهيم  مما ال جدال فيه أن املناهج الدراسية الجامعية تلعب دورا كبيرا في التعريف بمضامين الفكر  

ومرتكزات الثقافة السياسية، لذلك سنحاول في الفرع الول من هذا املطلب استقصاء آراء ومواقف الطلبة إزاء مضامين  

الوعي   انضاج  بإمكانها  التي  السياسية،  والثقافة  الديمقراطية  مفاهيم  على  احتوائها  ومدى  الجامعية،  الدراسية  املناهج 

الفعاليات الطالبية بالفضاء الديمقراطي والسياس ي ل الجامعيين، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز دور  الطلبة  دى 

الجامعي من بوابة التنظيمات الطالبية التي تحرص دوما على ترسيخ قيم الديمقراطية ومبادئ الثقافة السياسية بالوسط  

وه الجامعي،  العمومي  الفضاء  مناقشات  دمقرطة  في  واملساهمة  الديمقراطية  الجامعي،  الحياة  تعزيز  عنه  ينتج  ما  و 

الطلبة   ومواقف  تمثالت  من  انطالقا  املطلب،  هذا  من  الثاني  الفرع  في  عليه  الضوء  تسليط  سيتم  ما  فذلك  بالجامعة. 

 الجامعيين الذين شملهم البحث امليداني بجامعة ابن زهر. 

مضامين الثقافة السياسية  الفرع األول: املناهج الجامعية ورهان تعزيز القيم الديمقراطية و 

 لدى الشباب الجامعي
للمضامين   حاملة  جامعية  دراسية  مناهج  وجود  يقتض ي  الجامعي  بالوسط  الديمقراطية  الثقافة  ترسيخ  إن 

معاني   إدراك  من  الطلبة  تمكين  شأنها  من  والتي  اإلنسان،  حقوق  وقيم  السياسية،  الثقافة  ومبادئ  الديمقراطية 

 ساواة، واستيعاب املضامين السياسية، ومفاهيم حقوق اإلنسان. الديمقراطية والحرية وامل

الثقافة    ومفاهيم  الديمقراطية  قيم  ترسيخ  في  زهر  ابن  بجامعة  الجامعية  الدراسية  املناهج  مساهمة  مدى  فما 

 السياسية عبر مضامينها وتوجهاتها؟ 

 أوال: مدى حضور املضامين الديمقراطية في املناهج الدراسية الجامعية 
إلى نفس جديد يواكب التحوالت املجتمعية املحلية منها والعاملية، نفس يقطع مع كل  إن   الجامعة املغربية تحتاج 

واالستقاللية   الحرية  قيم  تستعدي  والتي  والكراهية،  والتمييز  والتبعية،  الخضوع،  قيم  تكرس  التي  الخطابات  أشكال 

والق الديمقراطية،  قيم  من  وغيرها  واالختالف،  املناهج  واملساواة  واكبت  فهل  املغرب.  عليها  صادق  التي  الحقوقية  يم 

 الدراسية الجامعية بجامعة ابن زهر مستجدات الفكر الديمقراطي، وقيم حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا؟ 

 
 .64حممد جسوس، مالحظات حول أزمة اجلامعة املغربية، مرجع سابق الذكر، ص     23
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الطلبة الجامعيين، إال إذا كانت هناك مقررات    فالديمقراطية الحقيقية ال يمكن أن تترسخ أبدا في أذهان وسلوكات

الديمقراطية   حول  معارفهم  تنمية  على  الطلبة  تساعد  أن  بإمكانها  ديمقراطية  ومضامين  مفاهيم  على  تحتوي  دراسية 

ومرتكزاتها ومبادئها، وفي هذا الصدد حاولنا استقصاء آراء الطلبة املبحوثين بشأن املقررات الدراسية، ومدى حرصها على  

 تكريس الثقافة الديمقراطية وتعزيز مفاهيمها وقيمها لدى الشباب الجامعي. وهذا ما يعكسه الشكل التالي:

 (  (: املقررات الجامعية ومدى احتوائها على املضامين والقيم الديمقراطية 9الشكل البياني رقم 

 

من أفراد العينة املبحوثة، يرون أن املقررات الجامعية حاملة    %46يالحظ من خالل الشكل البياني، أن ما نسبته  

... بينما عبر   من    %33للقيم واملفاهيم الديمقراطية، مثل الحرية، العدالة، املساواة، التسامح، الديمقراطية التشاركية 

رأيهم في املوضوع. ويظهر أن عامل التخصص الدراس ي له تأثير على النتائج    عن إبداء  %21املبحوثين عن عكس ذلك، وامتنع  

التي بلغت   الدراسية، في صفوف طلبة الشريعة  إيجابي من املقررات  إليها، حيث سجلت أعلى نسبة لها موقف  املتوصل 

(، وأخيرا طلبة اآلداب  %37.5(، فطلبة االقتصاد )%51، ثم طلبة الحقوق )%53.9، متبوعين بطلبة العلوم بنسبة  56.5%

 .%35.5والعلوم اإلنسانية بنسبة لم تتجاوز 

وتفيد هذه النتائج أن درجة حضور املضامين واملفاهيم الديمقراطية في املقررات الدراسية الجامعية، تختلف من  

ء طلبة الحقوق  تخصص إلى آخر، وذلك بحسب طبيعة املواد املدرسة في كل تخصص، فإذا ما قارنا مثال بين تصورات وآرا

املفاهيم   تتضمن  الجامعية  املقررات  أن  لفكرة  تأييدا  أكثر  الحقوق  طلبة  أن  سيتبن  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  وطلبة 

واملضامين الديمقراطية، مقارنة مع طلبة اآلداب والعلوم اإلنسانية الذين يحملون تصورات سلبية إزاء ذلك. وهذا راجع  

شعبة الحقوق تتضمن املفاهيم واملضامين الديمقراطية أكثر من املواد املدرسة في كلية اآلداب  إلى كون املواد املدرسة في  

والعلوم اإلنسانية، ولكن هذا ليس معناه أن احتواء املناهج الدراسية الجامعية بكلية الحقوق وكذلك بكلية الشريعة على  

الطلبة، والدليل عل في مستوى تطلعات  الديمقراطية، كان  أن قرابة  مفاهيم  الطلبة الذين شملهم    %84ى ذلك هو  من 

البحث امليداني من مختلف التخصصات، أكدوا أنهم أدركوا معنى الديمقراطية عن طريق املطالعة الحرة، وليس من خالل  

 املقررات الدراسية الجامعية، وهذا ما يعكسه الشكل البياني التالي:

 (  ومدى مساهمتها في إدراك الطلبة ملعنى الديمقراطية (: املقررات الجامعية  10الشكل البياني رقم 
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من   كبيرا  عددا  أن  يبدو  البياني،  الشكل  معطيات  من  فانطالقا 

عن   لعجزها  الدراسية،  املقررات  عن  سلبية  تمثالت  يحملون  الطلبة 

تمكينهم من إدراك معاني الديمقراطية واملفاهيم املرتبطة بها، ما دفعهم  

الكتب واملقاالت التي تتناول هذه املفاهيم في إطار التكوين  إلى االنفتاح على  

الدراسية   املناهج  الناتجة عن محدودية  الثغرات املعرفية  لتجاوز  الذاتي 

واالقتصادية  العلمية  املواد  بعض  في  خاصة  أحيانا،  وخلوها  الجامعية، 

والدبية، من مفاهيم الثقافة الديمقراطية. وهو ما من شأنه أن يساهم في  

تفاقم أزمة املناهج الدراسية الجامعية وتعميق محنة الثقافة الجامعية،  

من خالل عجزها على أن تكون إطارا إرشاديا موجها لثقافة شبابية حاملة  

املؤسسة   إزاء  إيجابية  ومواقف  واتجاهات  ورموز  وتصورات  لقيم 

قيم  تكريس  على  قادرة  ثقافة  واملستقبل،  والحاضر  املاض ي  وتجاه  والحرية    الجامعية،  واملساواة  والعقالنية  العلم 

واالختالف  بالتعدد  واإليمان  العنف،  ونبذ  بكليات  24والديمقراطية،  الدراسية  املقررات  بعض  احتواء  من  الرغم  وعلى   .

جامعة ابن زهر على مضامين ومفاهيم ديمقراطية، إال أن ذلك ليس كافيا لخلق مناخ ثقافي ديمقراطي، يسمح بتأسيس  

العراف الدراسية    بعض  املناهج  الذي يستدعي تضمين  الجامعي. المر  بالوسط  الديمقراطية  الثقافة  الداعمة ملمارسة 

ومضامينها   الديمقراطية  بمسألة  الوثق  الصلة  ذات  دراسية  وبرامج  مقررات  زهر  ابن  جامعة  كليات  بمختلف  الجامعية 

شكالية بل إن أغلب الجامعات العربية تعرف نقصا كبيرا  وقيمها. وليست جامعة ابن زهر هي الوحيدة التي تعاني من هذه اإل 

 في برامج ومضامين الديمقراطية. 

إلى أن   الدكتور منير السعيداني  التونس ي،  ففي دراسته ملسألة الديمقراطية في الجامعات العربية، توصل الباحث 

ز عددها ثمان جامعات، وأن مجموع برامج  الجامعات العربية التي تقدم برنامجا دراسيا مخصوصا في الديمقراطية ال يتجاو 

الديمقراطية أو التي تحوي مقررات عن الديمقراطية في كل الجامعات العربية املشمولة بالدراسة، ال يتعدى أحد عشر  

برنامجا، ما يعني أن ثمة ضمورا واضحا في برامج الديمقراطية التي تكاد تختزل في درس لحقوق اإلنسان. والحظ الباحث أن  

ؤسسات املؤمنة للتعلمات الطبية والهندسية والعلمية ولعلوم اإلعالم، هي التي تشهد أعلى نسب غياب البرامج املدنية،  امل

الجامعات  ومن ثم البرامج املخصصة للديمقراطية، ليستنتج في الخير أن موضوع الديمقراطية غير ذي أهمية في مناهج  

. وهو ما يجعل هذه الجامعات وال سيما  25ت التي تحرص الجامعة على تدريسها وبرامجها، وأنه ليس من املوضوعا  ومقرراتها 

التربوية والفكرية والسياسية والطرق   إلى مراجعة نقدية شاملة لألسس والتوجهات  املغربية، في حاجة ماسة  الجامعات 

مقراطية في البرامج واملقررات  املنهجية التي بنيت عليها هذه املناهج، مع ضرورة العمل على إدماج أصول وأساسيات الدي

الجامعية، من أجل تطوير وتحسين مدارك الطلبة وإنضاج وعيهم الديمقراطي. إلى جانب تنظيم أنشطة موازية تركز على  

الجامعة، من أجل تعميق   الطلبة والكاديميين وأساتذة  بين  املنفتحة  التفاعلية  العالقات  الديمقراطية، وتشجع  قضايا 

يا التي لها ارتباط بإشكالية الديمقراطية، إضافة إلى تشجيع الطلبة على أخذ املبادرة لتشكيل املجموعات  النقاش في القضا

للطلبة   يسمح  النقاش  هذا  مثل  لن  الجامعي؛  الحرم  داخل  الذهني،  العصف  وحلقات  النقاش،  ومجموعات  البؤرية، 

 ان باالختالف، ونبذ اإلقصاء والعنف والكراهية. باستيعاب آليات النقاش الديمقراطي، واكتساب قيم التسامح واإليم

وبعبارة مختصرة، يتعين على الجامعة املغربية أن تعاود النظر في طرق اشتغالها، وأن تضع مختلف املناهج واملقررات  

امعة  تحت املجهر ملساءلتها والتوقف عند مواطن ضعفها وخللها، والعمل على تجاوزها. إال أن تحقيق ذلك رهين بتمتع الج
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تستجيب   وعلمية  ثقافية  نقاشات  إثارة  على  قادرة  تكون  حتى  والبيداغوجي،  العلمي  الصعيد  على  خاصة  باستقالليتها، 

لتطلعات الطلبة، وتعطي الهمية ملجموع املعارف املرتبطة بالقضايا التي تستأثر باهتمام الشباب الجامعي، وعلى رأسها  

مفاهي  بها من  يتصل  وما  الديمقراطية  من  قضية  بد  ال  التخصصات. وهنا  في جميع  وتعميم ذلك  م سياسية وحقوقية، 

اإلشارة إلى ضرورة أن تعاود الجامعة املغربية النظر في إرثها التقليدي املرتكز على ثنائيات متجاوزة، علوم/آداب، العلوم 

 لتداخل بين هذه التخصصات.الحقة/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ لن العالم اليوم صار يرتكز على التفاعلية وا

ومما ينبغي اإلشارة إليه، أن املناهج الدراسية الجامعية يستحيل عليها أن تنجح في إرساء أسس البناء الديمقراطي  

بالوسط الجامعي بمعزل عن ثقافة سياسية ديمقراطية. فما مدى إسهام املناهج الدراسية الجامعية بجامعة ابن زهر في 

 لثقافة السياسية عبر مقرراتها ومضامينها وتوجهاتها؟ ترسيخ مفاهيم وقيم ا

 ثانيا: املناهج الدراسية الجامعية ومدى تعزيزها ملضامين الثقافة السياسية 
العاملية واملحلية   املتغيرات  في ظل  العلمي واملنهي، بل أصبحت  في اإلعداد  لم يعد ينحصر دورها  اليوم  إن جامعات 

ئص والجوانب السياسية التي خضعت لكثير من الدراسات العلمية التي حاولت إبراز  تشكل مجتمعا به العديد من الخصا

الدراسية   املناهج  بوابة  عبر  الجامعي،  للشباب  السياسية  الثقافة  وتشكيل  السياس ي  الوعي  إنضاج  في  الجامعات  دور 

ابن   أي حد تتضمن مقررات جامعة  الدراسية. فإلى  املقررات  ما يكفي من مفاهيم  الجامعية، وخاصة على مستوى  زهر 

 ومضامين الثقافة السياسية التي يمكن أن تسهم في تطوير الوعي السياس ي للطلبة؟ 

 ( رقم  البياني  الجامعي  11الشكل  الطالب  تأهيل  على  الجامعية  املقررات  قدرة  مدى   :)

 سياسيا 

فمن الواضح، انطالقا من الشكل البياني أن املقررات الجامعية بجامعة ابن زهر ليس فيها ما يكفي من املضامين  

من    %66السياسية التي تفيد الطالب في اتخاذ قرارته السياسية، حسب وجهة نظر أغلبية الطلبة املبحوثين، بنسبة بلغت  

 مجموع أفراد العينة املبحوثة.

ج املتوصل إليها من الرسم البياني السابق إلى عدم إيالء املناهج الجامعية بكليات جامعة ابن زهر  وتعزى هذه النتائ

الهمية الالزمة ملضامين ومفاهيم الثقافة السياسية الديمقراطية، وهو  

وظيفتها   في  فرطت  التي  املغربية  الجامعات  معظم  على  ربما  ينطبق  ما 

مق الخيرة،  العقود  في  خاصة  الستينيات  السياسية،  فترة  مع  ارنة 

الجامعة   فيه  عرفت  التي  الفترة  وهي  املاض ي،  القرن  من  والسبعينيات 

املغربية أوج نشاطها، حيث أسهمت في بناء ثقافة سياسية شبابية تتسم  

على   اعتمادا  الفكري،  والنضج  السياس ي  الوعي  من  بها  يستهان  ال  بقدر 

السياسية، التي تجعل الطالب الجامعي على بينة من القضايا السياسية    مناهج وبرامج جامعية تزخر باملفاهيم واملضامين

واالجتماعية، بل وتمنح له القدرة على التفاعل والتحاور مع العديد من املنظومات والتحوالت والتيارات الفكرية والسياسية  

إلى درجة أن جامعات فترة الستينيات والسبعينيات كا نت بمثابة قالع للتنشئة السياسية  واليديولوجية؛ محليا ودوليا، 

الجامعي، حيث كانت تحرص على "تكوينهم كمواطنين واعين بشروط وجودهم االجتماعي والسياس ي،   والفكرية للشباب 

السوسيوسياس ي والثقافي والحضاري   في محيطهم  التجديد والتحديث والتغيير، ومهيئين لالندماج  وحاملين لبعض قيم 

يا ومنتجين. إال أن مال يالحظ اآلن هو التراجع املخيف لهذا الدور التنشيئي والتكويني والسياس ي  كفاعلين ومبادرين إيجاب

، ال سيما  26للجامعة املغربية، وبالتالي فإن أوضاع الجامعة في الظرفية الراهنة تستدعي في هذا املجال إثارة أكثر من تساؤل 

جامعي في السهر على إرساء "مثقفوقراطية" طيعة، ينحصر دورها  مع بروز مواقف واتجاهات تطالب بحصر مهام التكوين ال

الثقافة   وصيانة  وبإدارة  والرمزية،  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  في  سلطوية  أدوار  عدة  ممارسة  في 

 
 .56، ص  2005، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، طبعة يناير  65: جملة فكر ونقد، العدد  مصطفى حمسن، اجلامعة املغربية وإشكالية التنمية    26
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تخريب أهم  الرسمية، والتي ال يمكن أن تنتشر وتدوم إال عن طريق إضعاف الثقافة السياسية الديمقراطية، وتشويه و 

مكتسبات الفكر والعلم في عالم اليوم، هذا عالوة على تحييد مسلسل التكوين والتدريس والبحث العلمي الجامعي تحييدا  

تاما، وعزله عن كل ما تعتبره هذه الخطابات عوامل سياسية وإيديولوجية ال دور لها إال التشويش والتحريض والشغب. إن  

تغلغل إلى مؤسسات التعليم الجامعي، أدى إلى تراجع الثقافة السياسية بهذه املؤسسات،    هذا الطرح الجديد والغريب الذي

وشيوع ثقافة أكاديمية ميالة إلى االنغالق على نفسها، وفاقدة للقدرة على االنفتاح والتغلغل واالرتباط بالقضايا السياسية  

الجامعي وبهموم واهتمامات مختلف عن الشباب  باهتمام  منه  التي تستأثر  تعاني  ما  إلى جانب  الشعب املغربي. هذا  اصر 

العزلة   عاهات  من  منه  تعاني  ما  حولت  وخيمة،  نخبوية  تصورات  قبضة  في  سقطت  التي  الجامعية  املؤسسات  بعض 

واالنغالق، والعجز والقطيعة مع املجتمع والتاريخ، إلى قيم إيجابية، وخصال محمودة، وضروريات علمية وتربوية، مع ما  

ن ذلك من ازدراء لجدلية املجتمع والتاريخ، ومن تعميق لعوامل االستالب واالغتراب والالفعالية في أوساط املثقفين  يترتب ع

تتمكن جل   لم  ملاذا  يتساءلوا:  أن  والتحرري  العلمي  الفكر  أنصار  كل  يتعين على  كما  نتساءل،  الصاعدة. وهنا  والجيال 

تها وانفصالها عن واقع البالد؟ ومن ربط ما يكفي من الجسور مع اهتمامات  املؤسسات الجامعية باملغرب من الخروج من عزل

مع   الجامعية  املؤسسات  تجاوب  مستوى  في  امللحوظ  االنخفاض  ذلك  أسباب  هي  وما  املواطنين؟  جماهير  أوسع  وهموم 

ئم النشغاالتها؟ لعلنا ال  التحوالت الواقعة في أوضاع واهتمامات الشباب املغربي، باعتبارهم يشكلون املحور الساس ي والدا 

الشباب، خاصة على   في تكوين شخصية  الدور  لم يعد يقوم بنفس  الجامعية  الثقافة  بان جزءا هاما من  إذا قلنا  نبالغ 

مختلف   على  االنفتاح  إلى  وتوجيهم  مواهبهم  وإنماء  السياس ي،  وعيهم  تطوير  إلى  يؤدي  الذي  بالشكل  السياس ي،  املستوى 

إلى ما ورثته الجامعة املغربية من تقاليد مخزنية من  ميادين الحياة العملية   والسياسية. ولعل ذلك راجع بالدرجة الولى 

امليداني،    – جهة، وفرنسية   العملي  التكوين  النظري املجرد، على حساب  للفكر  الولوية  يعقوبية من جهة أخرى، تعطي 

تنتاجات قبل االستدالالت. فهذه املعضلة ازدادت تعقيدا  وتهتم باملفهوم أكثر من املحتوى، وبالجوبة قبل السئلة، وباالس

لننا لم نتعرف على التقاليد الفكرية والجامعية الفرنسية في أوج ازدهارها، بل في مرحلة أصبحت فيها متجاوزة، وبشهادة  

 .27الفرنسيين أنفسهم 

ا يلجأ  ما  غالبا  الدراسية،  واملقررات  املناهج  منه  تعاني  الذي  النقص  في  ولتجاوز  االنخراط  إلى  الجامعيون  لطلبة 

الثقافية   مداركهم  بتطوير  لهم  تسمح  طالبية،  أنشطة  تنظيم  في  املشاركة  إمكانية  لهم  تتيح  التي  الطالبية،  التنظيمات 

الديمقراطية   الثقافة  قيم  تعزيز  على  تساعد  وبناءة،  إيجابية  سلوكيات  ملمارسة  مواتية  بيئة  لهم  وتوفر  والسياسية، 

وغر  على  السياسية  قادرة  زهر  ابن  بجامعة  الحديث عن وجود حركة طالبية  يمكن  أي حد  فإلى  الطالب.  نفوس  في  سها 

 دمقرطة مناقشات الفضاء العمومي الجامعي؟ 

ودمقرطة   السياسية  الثقافة  مفاهيم  إشاعة  في  الطالبية  التنظيمات  دور  الثاني:  الفرع 

 مناقشات الفضاء العمومي الجامعي 
غني عن البيان أن الوظيفة الديمقراطية للجامعة، ال يمكن أن تتحقق بمعزل عن التنظيمات الطالبية التي لها دور  

كبير في دمقرطة مناقشات الفضاء العمومي الجامعي، وتعزيز النشاط الطالبي بمفاهيم الثقافة السياسية، بالشكل الذي  

 اش الديمقراطي املثمر.  يجعل الفضاء العمومي الجامعي فضاء للحوار والنق

ولكي يتحول الوسط الجامعي إلى فضاء عمومي ديمقراطي، ال بد أن تعمل جميع الطراف املكونة للمجتمع الجامعي،  

فيها   تدور  التي  العام  للنقاش  حلبة  الجامعي  الفضاء  لجعل  وسعها  في  ما  كل  الطالبية،  والفصائل  التنظيمات  وخاصة 

اآلرا فيها  وتتشكل  واملرتبطة  املساجالت،  وهمومهم،  الجامعيين  الطلبة  اهتمامات  تجسد  التي  القضايا  حول  واملوافق  ء 

التنظيمات   إزاء  وتمثالتهم  الطلبة  آراء  استقصاء  حاولنا  الصدد  هذا  وفي  واالجتماعية.  والثقافية  السياسية  بالشؤون 

الوع إنضاج  في  واملتمثلة  املفترضة،  بأدوارها  قيامها  بشأن  الطالبية  الثقافة  والفصائل  ونشر  الطلبة،  لدى  السياس ي  ي 
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 السياسية الديمقراطية بالفضاء الجامعي، واالرتقاء بمستوى املمارسة النضالية الطالبية، كما يعكس ذلك الشكل البياني: 

 (  (: مدى تعزيز التنظيمات الطالبية لقيم الثقافة السياسية الديمقراطية 12الشكل البياني رقم 

 

 

 

 

، غير  %57لعل أول ما ينبغي أن يلفت االنتباه، من خالل نتائج الشكل البياني، أن أغلبية الطلبة، وبنسبة وصلت  

الثقافة   مفاهيم  وإشاعة  الديمقراطية،  الحياة  تعزيز  عن  عجزها  بسبب  الطالبية،  والفصائل  التنظيمات  عن  راضين 

إنضاج الوعي السياس ي لدى الطلبة، وفي دمقرطة مناقشات    السياسية بالوسط الجامعي، بالشكل الذي يمكن أن يساهم في

من مجموع أفراد العينة    %24.2. بينما رفض  %18.9الفضاء العمومي. ولم تتجاوز نسبة الذين عبروا عن موقف مخالف  

 املبحوثة، التعبير عن آرائهم في املوضوع. 

تغير الجنس، فكانت النسب متقاربة بين  ويظهر من خالل هذه النتائج، غياب فروق ذات داللة إحصائية، حسب م 

من الذكور أن مكونات الحركة الطالبية ال تقوم بدورها في تعزيز الحياة الديمقراطية وإشاعة    %58.4الجنسين، حيث يرى  

املتوصل    في صنف اإلناث. ونفس املالحظة تنطبق على النتائ  %53.1مفاهيم الثقافة السياسية بالوسط الجامعي، مقابل  

 ا حسب متغير وسط اإلقامة. إليه

وبالنسبة ملتغير التخصص يالحظ أن طلبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، هم أكثر اعتقادا بأن الحركة الطالبية  

من   %61.3بجامعة ابن زهر ليس لها أي دور في نشر قيم الثقافة السياسية الديمقراطية بالفضاء الجامعي، بنسبة بلغت 

الطلبة املبحوث الحقوق )مجموع  كلية  اإلنسانية، متبوعين بطلبة  بكلية اآلداب والعلوم  العلوم %57.3ين  (، فطلبة كلية 

 (.%43.5وأخيرا طلبة الشريعة ) (%50)( ، ثم طلبة االقتصاد 53.8%)

وقد تعزى هذه التصورات السلبية الراسخة في أذهان الطلبة إزاء الفصائل الطالبية، إلى تراجع النشطة الطالبية  

نبثقة عن الحركة الطالبية، والتي كانت تمارس خارج نطاق الدراسة الكاديمية، والتي تلعب دورا أساسيا في النمو املتكامل  امل

لشخصية الطالب. فضال عن ترسيخها وإشاعتها للمفاهيم السياسية املرتبطة بالوعي السياس ي مثل: املشاركة السياسية،  

ة... فبدون هذه املفاهيم السياسية التي تساهم في تعميق الثقافة السياسية لدى  النقاش الديمقراطي، التعددية السياسي

الطالب الجامعي، يستحيل أن نتحدث عن الوعي السياس ي لدى الشباب الجامعي. ويعود سبب عجز الحركة الطالبية عن  

لى جانب القمع املفرط الذي تتعرض  القيام بأدوارها املعهودة، إلى تأثرها باالنقسامات التي حدثت داخل الجسم الطالبي، إ
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له باستمرار مكونات الحركة الطالبية من قبل السلطة، مما أدى إلى إنهاكها واستنزاف قواها منذ بداية السبعينيات، بعد  

من طرف النظام الحاكم، الذي اعتقل جل قياداته، وأصدر في   1973حظر االتحاد الوطني لطلبة املغرب، قانونيا سنة  

ما قاسية، وصلت لحد اإلعدام، فلم تسمح هذه الظروف، في نظرنا، بتوفير فضاء جامعي عمومي ديمقراطي  حقها أحكا 

الهادئ   العقالني  والنقاش  للحوار  ومفتوح  منظم  إلى فضاء  ويتحول  تالوينها،  بمختلف  الطالبية  الفصائل  كافة  يحتضن 

رها مكونا أساسيا من مكونات املؤسسة الجامعية،  وللتحصيل العلمي، فضاء يهيمن عليه نقاش الحركة الطالبية باعتبا

عهد إليها الدفاع عن قضايا الجامعة، وتأطير طالبها تأطيرا سياسيا ونقابيا وفكريا وثقافيا، تأطيرا يتغيا أن تكون الحركة  

 الطالبية صوت جميع الطلبة من أجل الحرية واملساواة والعدالة االجتماعية. 

بية باملغرب، منذ السبعينيات من القرن املاض ي إلى اآلن، فيما يقع اإلفصاح عنه في وتتجسد معاناة الحركة الطال 

الوساط الرسمية وبدرجات متفاوتة، من مواقف واختيارات تعتبر أن الدور الساس ي الذي لعبته الحركة الطالبية في توفير  

والذي كان له الثر البليغ على إنضاج الوعي  حد أدنى من الثقافة السياسية الديمقراطية في الفضاء العمومي الجامعي،  

السياس ي للطلبة الجامعيين، قد أصبح في نظر هذه الوساط يشكل خطرا على أجهزة الدولة والطبقات السائدة من جهة،  

الحركة   أن  جيدا  أدركت  الرسمية  الوساط  فهذه  أخرى.  جهة  من  وتماسكه  استقراره  في  ككل،  املجتمعي  النسق  ويهدد 

املشروع     تساهم  الطالبية يخدم  طالبي  وعي  تشكيل  عنه  ينتج  بشكل  الجامعي،  للشباب  السياسية  الثقافة  تنمية  في 

الديمقراطي التحرري الذي كانت تدافع عنه قوى اليسار التقدمية، وهو ما يتعارض مع مشروع املخزن والسلطة. فسارعت  

م  إلى  واليديولوجية،  القمعية  أجهزتها  مستثمرة  الخيرة،  الحركة  هذه  مكونات  على  والتضييق  العنف  أشكال  كل  مارسة 

الحركة   في صفوف  مشبوهة  لعناصر  السلطة  بإقحام  وذلك  الداخل،  من  وتفجيرها  تلغيمها  على  والعمل  بل  الطالبية، 

، وعزلها  الطالبية للعب هذه الدوار، وتسهيل عملية اختراق واحتواء مكوناتها، إلضعافها وثنيها عن القيام بوظائفها املعهودة

 عن الفضاء الجامعي. 

فهذه العوامل هي التي ساهمت في إضعاف الفصائل الطالبية، إضافة إلى الصراعات التي تحدث بينها، وتبعية أغلبها  

 لحزاب وتنظيمات سياسية مما أفقدها استقالليتها.  

 خالصات واستنتاجات:
الجامعي الغربي، شهدت تغلغل   الجامعة املغربية، وعلى غرار معظم الجامعات العربية، وخالفا لحالة التعليم  إن 

الدولة   تحترمه  حرم  الى  التدريس  فضاء  يتحول  لم  حيث  استقالليتها،  تحترم  ولم  فضائها،  الى  السلطوية  الدولة  نزعة 

في ش المن  املستمرة لجهزة  التدخالت  للبحث  بالضرورة، بسبب  الضرورية  التعبير  الجامعي، ففقدت حرية  الحرم  ؤون 

العلمي، وتم التضييق على مكونات وفصائل الحركة الطالبية، وهو ما نجم عنه غياب أجواء الحياة الديمقراطية بالجامعة  

الديمقرا  لواقع  زهر  ابن  جامعة  طلبة  تمثالت  على  بناء  بحثنا،  استنتاجات  عليه  وقفت  ما  وهذا  والثقافة  املغربية.  طية 

السياسية باملؤسسة الجامعية، والتي تبين من خاللها أن جامعة ابن زهر، على غرار معظم الجامعات املغربية، لم تنجح في  

القيام بوظيفتها الديمقراطية، وترسيخ قيم الثقافة السياسية الديمقراطية، وفي توفير أجواء الحياة الديمقراطية بالشكل  

ت وتطلعات الشباب الجامعي، الذين لم يقتنعوا بمردودية الجامعة بالنسبة للمشروع الديمقراطي،  الذي يستجيب النتظارا

قيم   وإنتاج  الديمقراطية،  وظيفتها  ممارسة  على  قادرة  غير  كمؤسسة  الجامعة  إلى  ينظرون  أغلبهم  جعل  الذي  المر 

اس ي والديمقراطي لدى الطلبة الجامعيين. ويؤكد  الديمقراطية ومبادئ الثقافة السياسية، التي بإمكانها إنضاج الوعي السي

هذا االستنتاج الفرضية الساسية التي انطلق منها بحثنا، وكذلك الفرضيات الفرعية، والتي تفيد في مجملها أن الجامعة  

والذي   املغربية ما زالت تعاني من صعوبات على مستوى أدائها لوظيفتها الديمقراطية بسبب محدودية أدائها الديمقراطي،

ليس   إليها  وينظرون  املغربية،  الجامعة  عن  سلبية  تمثالت  يحملون  الجامعي  الشباب  تجعل  التي  العوامل  من  افترضناه 

كمؤسسة إلنتاج قيم الحرية واملساواة وتقليص التفاوتات االجتماعية، وإنما كأداة إلعادة إنتاج القيم املنافية للديمقراطية  

وع، وتعميق التفاوتات االجتماعية، وهذا ما أكدته كذلك مختلف النتائج التي توصلنا  وتكريس الهيمنة والتبعية والخض 

إليها بعد دراستنا ملختلف الوضعيات والفعاليات بالوسط الجامعي بجامعة ابن زهر، سواء على مستوى طبيعة العالقات  
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الديمقراطي بينهم وأعض  التفاعل  الطلبة وإدارة الكلية، أو على صعيد درجة  التدريس، وكذلك على مستوى  بين  اء هيئة 

طبيعة تفاعلهم مع مكونات الحركة الطالبية وكيفية تدبير هذه الخيرة الختالفاتها اليديولوجية، حيث إن ما يمكن أن يكون  

  التأكيد عليه مفيدا في هذا الصدد، هو أن مختلف هذه الوضعيات والفعاليات تفتقد الى أجواء الحياة الديمقراطية، التي 

التعبير   وحرية  واالنفتاح  والتكافؤ،  التوازن  من  عالية  درجة  لطرافها  تتيح  التي  والروابط  العالقات  من  جملة  تفترض 

التفاعل   عملية  تعيق  التي  واالجتماعية،  والسياسية  والنفسية  الثقافية  الحواجز  وغياب  املتبادل  واالستقالل واالحترام 

النسيابية واملرونة الالزمة التي تقاس درجتها بمدى اقتناع هذه الطراف بقيم  الديمقراطي بين هذه الطراف، وتحرمه من ا 

الثقافة الديمقراطية الجامعية، املؤسسة على الحوار والحرية وقبول اآلخر، وتأكيد الكرامة اإلنسانية والحضور اإلنساني،  

راه وتكريس الهيمنة والخضوع، والتعصب  والقطع مع كل املمارسات املتصلبة والجامدة التي تأخذ بأسباب التسلط واإلك

ضعف التفاعل الديمقراطي بين الطلبة وإدارة الكلية من    -وكما افترضنا ذلك آنفا  -للرأي ونبذ اآلخر، الش يء الذي يعني  

جهة، وبينهم وأعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى، مع ما ينجم عن ذلك من شعور الشباب الجامعي بمحدودية املمارسة  

الفكر  الديمق ملضامين  حاملة  جامعية  دراسية  مناهج  ندرة  من  اشتكوا  الشباب  هؤالء  الجامعية.  املؤسسة  في  راطية 

الديمقراطي، وحريصة على تنمية الثقافة السياسية للطلبة الجامعيين وإنضاج وعيهم السياس ي، هذا فضال عن عدم رضا  

فصائله بمختلف  الطالبية  الحركة  عن  املبحوثين  الطلبة  الفضاء أغلبية  مناقشات  دمقرطة  عن  لعجزها  ومكوناتها،  ا 

للطالب   السياس ي  بالسلوك  االرتقاء  جانب  الى  الفضاء،  بهذا  الديمقراطية  السياسية  الثقافة  ونشر  الجامعي،  العمومي 

 الجامعي.  

بالجامعة   السياسية  والثقافة  الديمقراطية  اقع  لو الجامعي  الشباب  لتمثالت  وتحليلنا  فدراستنا  وعموما، 

 العمومية قادتنا إلى االستنتاجات التالية:  

أغلبية الطلبة الذين شملتهم الدراسة يؤمنون بضرورة الحياة الديمقراطية في الجامعة، ما يعني أن الديمقراطية   •

مطل تشكل  الجامعي  الجامعية  للطالب  بالنسبة  تمثل  الجامعة  لكون  الجامعي؛  الشباب  من مطالب  أساسيا  با 

نافدة نحو الحرية واملساواة واإلحساس بالوجود اإلنساني على نحو ديمقراطي، كما أن االرتقاء بمستوى الطالب  

 في فضاء تسود فيه قيم  الجامعي إلى درجة اإلبداع والتجديد واالبتكار والتفكير النقدي ال يمكن أن يتحقق إال 

 الديمقراطية والحرية والنقاش الحر.  

بالرغم من إيمان معظم أفراد العينة املبحوثة بضرورة وأهمية الديمقراطية في الجامعة إال أن نسبة ضئيلة منهم   •

قودة في  يعتقدون بأنهم يعيشون حياة ديمقراطية في جامعة ابن زهر، بينما يرى أغلبهم أن الحياة الديمقراطية مف

قيم   ترسيخ  مستوى  على  كافية  وغير  محدودة  ظلت  التي  الجامعة  بمردودية  اقتناعهم  لعدم  الجامعة،  ذات 

الثقافة   تكريس  في  يساهم  أن  شأنه  من  ما  وكل  والتسامح،  والحوار  واالختالف  والعقالنية  الديمقراطية 

 الديمقراطية بالفضاء الجامعي. 

ن الجامعة املغربية تسعى على مستوى الظاهر إلى ترسيخ استقاللية الطالب  أغلب أفراد العينة املبحوثة يدركون أ •

الجامعي، لكن على مستوى الواقع يبدو شعار االستقاللية فاقدا للمعنى، وفارغا من املضامين الحقيقة ملفهوم  

و  والخضوع  التبعية  قيم  تكريس  محنة  أمام  الواقع،  المر  أمام  نفسها  الجامعة  لتجد  التسلط،  االستقاللية، 

 وبالتالي االبتعاد عن خدمة الديمقراطية.  

ضعف التفاعل الديمقراطي بين إدارة الكلية والطلبة الجامعيين، حيث عبر العديد من الطلبة عن عدم رضاهم   •

عن إدارة الكلية، وعن معاناتهم من صعوبات كثيرة على مستوى تعاملهم مع اإلداريين، بسبب تغييب اإلدارة آلليات  

اطية التشاركية على مستوى تدبيرها لشؤون الطلبة من خالل تحديد الولويات ورصد حاجات الطلبة  الديمقر 

النية واملستقبلية، وكذلك على مستوى عقد لقاءات ومشاورات ينخرط فيها ممثلو الطلبة أثناء اتخاذ القرارات  

 التي تهم الطلبة الجامعيين.  
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املبحوثين ع • الطلبة  من  هامة  نسبة  التربوية  عدم رضا  املعامالت  لكون  معهم؛  التدريس  تعامل هيئة  أسلوب  ن 

أهداف   مع  كبير  حد  الى  جوهرها،  في  تتناقض  ظلت  والطلبة،  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  بين  واالجتماعية 

الديمقراطية التي جاءت الجامعة من أجلها، لتبقى حبيسة النهج السلطوي، الذي يقوم على سلطة الستاذية 

ة. الش يء الذي يحول دون قيام عالقة تربوية تفاعلية وإيجابية بين الطرفين )الستاذ والطالب(،  وسلطة املؤسس

يمكن أن تساهم في إذكاء وترسيخ الفكر العلمي الديمقراطي، وإنماء ملكة االبتكار واالجتهاد، وإرساء مشروعية  

 ا للفكر العقالني.  النقد واالنفتاح والفضول العلمي والحوار الديمقراطي، باعتبارها شروط 

طغيان أسلوب التدريس التقليدي، حيث تعتبر الطرق التقليدية التي تعتمد أسلوب التلقين، هي الكثر تداوال   •

التفاعلي الذي ال يحظى باهتمام كبير من   ابن زهر على حساب السلوب  واستعماال من أطرف أساتذة جامعة 

القابلية أو    طرف الساتذة، وهو ما ينتج عنه توليد  الطلبة لتقبل ما يتلقونه من معارف وأفكار دون نقد  لدى 

اإلبداع   على  القدرة  لديهم  تضعف  حيث  واإلبداعية،  الفكرية  طاقاتهم  كبت  جانب  إلى  تمحيص،  أو  تحليل 

 والتجديد والتعلم الذاتي، ويتحولون الى كائنات منقادة، ويترتب عن ذلك إضعاف شخصية الطالب وإلغاء كيانه. 

ة أساتذة جامعة ابن زهر في التثقيف السياس ي للطلبة وإنضاج وعيهم السياس ي، وعدم تحفيزهم  ضعف مساهم •

ثقافة   على  بشكل سلبي  يؤثر  أن  شأنه  من  ما  وهو  السياسية،  الحياة  في  واملشاركة  االنخراط  على  كبير  بشكل 

تزلون مهام الستاذية كلها  املشاركة السياسية لدى الطلبة. ويعزى ذلك إلى كون عدد هام من أساتذة الجامعة يخ 

البحث   مهام  جانب  إلى  للطلبة،  السياس ي  والتكوين  والتثقيف  التأطير  مهام  وعلى حساب  التدريس،  عملية  في 

 العلمي واإلشعاع الثقافي. 

الديمقراطية ومضامين   • الالزمة ملفاهيم  الجامعية بكليات جامعة ابن زهر الهمية  املناهج الدراسية  إيالء  عدم 

السياسية، وهو ما جعلها غير قادرة على تعميق الثقافة السياسية للطلبة وتأهيلهم سياسيا، مما يعني  الثقافة  

الستينيات   فترة  جامعات  جسدتها  التي  الوظيفة  تلك  السياسية،  وظيفتها  في  فرطت  زهر  ابن  جامعة  أن 

ة للشباب الجامعي، بحرصها  والسبعينيات من القرن املاض ي، حيث كانت بمثابة قالع التنشئة السياسية والفكري

على تكوينهم كمواطنين واعين بشروط وجودهم االجتماعي والسياس ي. ويعود تراجع الجامعة املغربية عن وظيفتها  

على   للقدرة  وفاقدة  نفسها،  على  االنغالق  إلى  ميالة  الجامعية  املناهج  في  أكاديمية  ثقافة  شيوع  إلى  السياسية 

 لقضايا السياسية التي تستأثر باهتمام الشباب الجامعي. االنفتاح والتغلغل واالرتباط با

ومضامين   • مفاهيم  ونشر  العمومي،  الجامعي  الفضاء  مناقشات  دمقرطة  عن  الطالبية  التنظيمات  عجز 

للحوار   العمومي فضاء  الجامعي  الفضاء  يجعل  الذي  بالشكل  السياسية،  الثقافة  قيم  الديمقراطية، وترسيخ 

املثم الديمقراطي  الطالبية؛  والنقاش  الفصائل  عن  راضين  غير  املبحوثة  العينة  أفراد  أغلب  جعل  ما  وهذا  ر، 

لعجزها عن تعزيز الحياة الديمقراطية وإشاعة املفاهيم السياسية بالوسط الجامعي، بما يمكن أن يساهم في 

طالبية والتي كانت  انضاج الوعي السياس ي لديهم، ويعود ذلك إلى تراجع النشطة الطالبية واملنبثقة عن الحركة ال

تمارس خارج نطاق الدراسة الكاديمية، والتي تلعب دورا أساسيا في النمو املتكامل لشخصية الطالب الجامعي، 

له   تتعرض  الذي  وبالقمع  الطالبي،  الجسم  داخل  حدثت  التي  باالنقسامات  الطالبية  الحركة  تأثر  جانب  إلى 

 دولة. مكوناتها باستمرار، على يد الجهزة المنية لل

 وفي ضوء هذه االستنتاجات التي انتهينا إليها، بناء على النتائج املتوصل إليها في بحثنا، نقترح ما يلي:  

في   • السياسية  والثقافة  الديمقراطية  املمارسة  واقع  حول  املعمقة  امليدانية  البحاث  من  مزيد  إجراء  ضرورة 

ديمقراطية داخل الجامعة املغربية، والبحث عن  جامعاتنا، من أجل الوقوف والكشف عن معيقات املمارسة ال

 أفضل السبل لتجاوزها، وتطوير الداء الديمقراطي بمختلف مؤسسات التعليم الجامعي.  

املسيرة   • تطور  مستوى  لتحديد  الخرى،  املغربية  والجامعات  زهر  ابن  جامعة  بين  مقارنة  دراسات  إجراء 

 الديمقراطية لجامعة ابن زهر قياسا إلى الجامعات الخرى، واالستفادة من تجاربها في هذا املجال.  
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يرها لشؤون الطلبة، وتوفير الجو  ضرورة االعتماد عل آليات املقاربة التشاركية من قبل اإلدارة الجامعية في تدب •

املناسب الذي يتيح ملمثلي الطلبة املشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمهم، مع االستعانة بأطر وكوادر مؤهلة ومدربة  

ومدركة لهمية التدبير التشاركي، ولها استعداد للتفاعل بشكل إيجابي وديمقراطي مع قضايا ومشكالت الشباب  

 الجامعي.  

ا • التعليمية،  إعادة  العملية  في  املتبعة  الساليب  وتغيير  الساتذة،  طرف  من  الطلبة  مع  التعامل  طرق  في  لنظر 

الطلبة   بين  الديمقراطية  التربوية  العالقة  أواصر  تعميق  بغية  التفاعلية،  الديمقراطية  أساليب  على  باالنفتاح 

الله للطالب بالحوار والنقاش وإبداء  والساتذة، وتوفير مناخ ديمقراطي داخل قاعات املحاضرات يسمح من خ

 الرأي في القضايا والوضاع السياسية الراهنة.  

ولكي تتخلص العملية التعليمية من الطابع السلطوي، ال ينبغي أن تعتمد على طريقة تدريس واحدة مهما بدت   •

تعلم. فاملطلوب إذن تبني  ناجحة؛ لن سير التدريس على وتيرة واحدة قد يثير ملل الطلبة، ويقلل من دافعيتهم لل

طرق تدريس متنوعة وحديثة، يكون هدفها جعل الطالب إيجابيا، نشطا في العملية التعليمية وفي بيئته، مع ما  

يقتضيه ذلك من االنتقال من السرد والتلقين إلى الفهم والتحليل وحل املشكالت، ٰهذا عالوة على أهمية أن تمتد  

إلقاء   وراء  ما  إلى  التدريس  الصلة،  طرق  ذات  الدولية  التقارير  وتحليل  الحاالت،  دراسة  لتشمل  املحاضرات 

على   االنفتاح  مع ضرورة  امليدانية،  بالزيارات  القيام  جانب  إلى  وعرضها،  التقارير  كتابة  مهارات  على  والتدريب 

 هيئات املجتمع املدني، باستضافة فاعلين مدنيين وحقوقيين، وغير ذلك.  

املناهج الجامعية • الفكر الديمقراطي،    تضمين  مفاهيم ومضامين جديدة مستوحاة من الحقل السياس ي، ومن 

هدفها تأصيل قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وقيم املجتمع املدني، ومبادئ الثقافة السياسية بين صفوف  

ياسية التي  الطلبة، وهذا المر يستدعي القيام بمراجعة نقدية شامة لألسس والتوجهات التربوية والفكرية والس

بنيت عليها املناهج الدراسية الجامعية، مع العمل على إدماج أصول الديمقراطية، وأساسيات الثقافة السياسية  

 في البرامج واملقررات الجامعية، من أجل تطوير مدارك الطلبة، وإنضاج وعيهم السياس ي والديمقراطي.  

إمكانية وضع مختلف املناهج واملقررات   • التي تتيح لها  الجامعة باستقالليتها الفعلية وبالحرية الكاديمية  تمتيع 

تحت املجهر ملساءلتها، والتوقف عند مواطن ضعفها وخللها، والعمل على تجاوزها، كما تسمح لها بإثارة نقاشات  

طي الهمية ملجموع املعارف املرتبطة بالقضايا التي  ثقافية وعلمية وسياسية تستجيب الهتمامات الطلبة، وتع

 تستأثر باهتمام الشباب الجامعي وفي مقدمتها قضية الديمقراطية وما يتصل بها من مفاهيم سياسية وحقوقية.  

العلوم  • علوم/آداب،  متجاوزة:  ثنائيات  على  املرتكز  املغربية،  للجامعة  التقليدي  اإلرث  في  النظر  إعادة  ضرورة 

هذه  الحقة/ا بين  والتداخل  التفاعلية  على  يرتكز  صار  اليوم  عالم  لن  واالجتماعية؛  اإلنسانية  لعلوم 

في   السياسية  والثقافة  الديمقراطية  ومفاهيم  مضامين  تعميم  على  يساعد  أن  ذلك  شأن  ومن  التخصصات، 

 والدبية واالقتصادية والقانونية.   ، العلميةمختلف التخصصات 

الس • طرف  من  الطلبة  على  تشجيع  وتحفيزهم  السياس ي،  الطابع  ذات  واملحاضرات  الندوات  حضور  على  اتذة 

 املشاركة في النشطة التي تنظمها الحركة الطالبية حتى يستعيد الفضاء الجامعي مكانته وقوته التأطيرية.  

كن  منح التنظيمات الطالبية صالحيات أوسع، كي تظهر كقوة سياسية فعلية داخل أسوار الجامعة، وحتى تتم •

بحقوقهم   وتعريفهم  للطلبة  السياس ي  الوعي  السياسية، إلنضاج  واملناظرات  واملحاضرات  الندوات  تكثيف  من 

وواجباتهم السياسية داخل الجامعة وخارجها، ومن شأن ذلك أن يجعل من الفضاء الجامعي منبرا للحرية والحوار  

واملدربة لتحمل مسؤولية تدبير الشؤون العامة    والنقاش، والتعبير عن الرأي وإعداد القيادات السياسية املؤهلة

 مستقبال.  

 الئحة املصادر واملراجع املعتمدة 
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 املقاربة املؤسساتية وآليات االحتجاج. لشباب الجامعي بين ا 

 نموذجا.  جامعة ابن زهر  

University youth between institutional approach and protest mechanisms. Ibn Zahra 

University model 

 DRISS BELLA OUALIإدريس بالاعلي 

   ماستر اإلدارة، حقوق اإلنسان والديمقراطية. 

 القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة ابن زهر، أكاديركلية العلوم  

   ملةص: 

التي تمكن الشباب من االستفادة من    تأتي أهمية هذه الدراسة ملحاولة الوقوف عند مدى قدرة الدولة على توفير الشروط األساسية 

  حقوقهم؛ التي تكفلها لهم املواثيق الدولية. فضال على ذلك ستمكننا هذه الدراسة من الوقوف عند الترسانة القانونية الوطنية التي تؤطر 

لدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة من أجل إشراك الشباب في اقتراح املبادرات واتخاذ القرارات. مع إبراز أشكال املقاومة  هذه الفئة. وا

التي تمارسها فئة الشباب ضد السياسات اإلقصائية التي تمارسها الدولة. هذه الورقة تحاول اإلجابة على مسألة أساسية والتي أسعى إلى 

البحث هذا  في  املقاربة معالجتها  أو  القانوني،  املستوى  على  سواء  الشباب  فئة  مع  الدولة  بها  تتعامل  التي  الكيفية  عند  الوقوف  هي   ،

؟   الشباب، من خالل قوانينها ومؤسساتها  املغربية قضايا  الدولة  تقارب  اآلتية: كيف  باإلشكالية  التعبير عن ذلك  املؤسساتية. ويمكن 

 .والتهميش؟صاء وكيف تقاوم فئة الشباب كل أشكال اإلق

 . االحتجاج –الشباب  املفتاحية: املفاهيم 

summary: 

And the role played by state institutions in order to involve young people in proposing initiatives and making 

decisions. Highlighting the forms of resistance exercised by the youth against the exclusionary policies practiced by 

the state. This paper attempts to answer a basic issue that I seek to address in this research, which is to look at how 

the state deals with the youth category, whether at the legal level, or the institutional approach. This can be 

expressed in the following problem: How does the Moroccan state approach youth issues, through its laws and 

institutions? How does the youth group resist all forms of exclusion and marginalization?. 

Keywords: youth - protest. 
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 مقدمة :

تلننق  ئة الشبلم من   م اللغاخ  البشت ة  لتعأبت خ يللل كق اللجألعل  الأق تت ا ت  يح يالأال          

لتنليأال  للنة لا  اللجألعل  النلمية الأق تتتفع يال يسبة الشبلم م لخية يللبلااض اللأ امة الأق تشلغ من تاتنم  

 سأ سم إا يلشلخكة الشبلم  ق إ اخة شالض يلاايام   يلليق خ يب. إض ال ا   عن الا ل تاطية   الق   ة  للة ا 

 الليل لللخةيل  لتصت ف ييليلتال العلغمية يشلق إ جليق. لمل ال الشبلم  ق ةليع البلااض الأق  ق طغخ النلغ  

لاإلقصلء    لاايأالم   لالبيللة     اللحتيق   عليغض من مشلكق عاة كللف ت  لاثمية   اللجألع  كلل  غ شيض 

يش  لالييس  لاإلنبلط  لالأعلية… على التغم من الل للا  ال نينة الأق ت غم يال يعض الالل للةتل   لالأال

  ن لت . ممن   ملتال الةلي ة   لاييلل الالل الأق تعت  يلغا   لحتا يل من ةاة  ل  تا  ق اللغاخ  من ةاة  

اا  إلى  لاللال  من  تسعى  الأق  اايأتاتيجيل   من  العا ا  لعع  اقأصل  ل  لالل  لتللينال   الفئة  ياا   أللم 

  لاةأللعيل  لتتيغ ل  لل ل يل. 

إض طبيعة اللجألعل  عبت الألخ خ مبنية على الصتاث لتعلخض اللصللف يشلق ةلق يين ملغيلتال  اةأللعيل   

خا كبيتا اقأصل  ل لييلييل. لل ا ةلء  ال تكل  اانأجلةية  لااةأللعية   ق ييل   اا الصتاث  لايأشت  ايأشل

لاتسع مجلل تيليت ل  ق الع غ  اثليتة يأيجة لعجز اللايسيل  الأ ليا ة  ل قصغخ ل  ق الأصاخ ثشللل م ا ة 

  ال تلخ  من اللةلطت الأق تاا  اللجألعل  البشت ة على الأال ال  منق قليل ل الشبلم الجلمعق   ل الشبلم  

بت مين ييغث اللشلال  الأق ا تسأييع اللايسل  ال لغمية  النسلء  لالفئل  الالشة ...إلخ  ل ا  اللشلال  تعأ

لالسيليية السلئاة  ق اللجألعل  ال ا نة  ض تأصا  لال يشلق قيعق يغاء مايسلتيل  ل قليغييل. يق إينيل  يق  

 الل ليق يشاا تزا ا الايلنة الأق تللخيال الاللة على نيلة  ا  الفئل    ق شأى ةغايبال.

ليللعغ ة إلى اللجألع اللحتيق شلنل  مشلخكة الشبلم اللحتيق  ق الشيض العلغمق  لمنا ع غ   إشللا       

يغييغلغةيل ن ي ينل شحق العا ا من الاناخيين

.  لنام من ج ب لل غل يغةغ  نللة من العزل  عن  ا  اللشلخكة  يأيجة ايعاام الن ة  ق الأن يلل   1

  يينلل اعأبت آلتلض  2ية   ل الأتيغ ة   ل ااقأصل  ة  لتعبيتا عن عام التعى عن   ائال اللايية لاللايسل  ال زي

لاإلنبلط"  "الألزن   من  نللة  الشبلم  عيش  لاللايسلتق   3 ضن  لالسيليق   ااةأللعق  النسح  ثضن  لال ليغيق   . 

 ق  اا الصا   غ م لخية مسيلة الشبلم  لتيلعلتام . لمل  النل     ايأ لخاتاماللحتيق لم ُ للننام من ت  يح    يلللجألع

اللحتيق من لالل الل لخية ال ليغيية لاللايسلتية الأق اعألاتال الاللة اللحتيية  لإيتا  ما  يجلعة  ا  الل لخية   
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لم ال  أال  ل شللل الل للمة الأق تللخيال  ئة الشبلم من  ةق الأعبيت عن طلغنلتال لميللبال  اللشتلعة. ل ح  

م ااةأللث السيليق الاخ  اخس  لت اللجألع ليةبه ل ئلته لةللعلته  ل ئلته  ق السيلية لاتةلج قتاخاتال   من غخ عل

يلللحط على الاللة من ةاة  لإنااث   نلمية شبليية  الق اللجألع يلق مايسلته ل يئلته من ةاة  لت . ل يتق 

لخيل  الأق اعألاتال الاللة اللحتيية  اتجل   ئة   اا الب   لل لخية  اا اللغعغث من لالل الغقغ  عنا يعض الل 

الشبلم  ليلثلص الشبلم الجلمعق  لالشبلم ال تلخ  من ةاة  لمن ةاة  لت  خنا اشللل اانأجل  اللعألاة  

من قبق  ا  الفئة  من  ةق م للمة كق  شللل اإلقصلء لالأاليش  لت صين  الللأسبل  ال  غقية   ق شأى  

لت . الأيلخ  ا  الفئة خاةع يلثيلس الى اللللية الأق ت ألال  الق كق مجألع  لالا نلمية  اللجلا   من ةاة  

الأق تأليز يال  ي غ الأحييت  لالب   اللسألت عن ت سين  لعلعال  لت  يح ميللبال. ل اا لاقع ةلق  ق تلخ خ  

 ق ةق الل يل  الأق شاا  يال    الأ غا  الأق عت ال اللجألع اللحتيق  ني  ظق الشبلم نلعت يلل غة لالفعق  

 ليق على مللية الشبلم الجلمعق  ق ت غا     2011اللحتم   نلمية اةأللعية  لييليية  لقليغيية  للنل  ق تجتية  

 ق ييل  اثنااث اإلقليلية الأق علشال شللل إ ت  يل  شاا اللحتم نتاكل شعبيل غيت مسبغ     اللحتم اللعلنت. 

ا لايعة من للنة من لالل يلسلة من  لالأق ةلع  شتائف  الغطن  الأق ي ل   ق مةألف  ي لء  انأجلةل  

.  لمل يأج عن جلس  من تعا ق  يأغخ الللللة  لإيشلء مايسل  ةا اة  تاأم يللشبلم   1اللغاطنين ي يل ة الشبلم

اييت الشيض  لالصالنيل  الجا اة الأق  نب   لا  الايئل  اللايية  لاللنأةبة  من  ةق إشتاك الشبلم  ق ت

العلم. من  اا اللنيلح ين للل  ض يبلغخ  اا الب   لل لللة الغقغ  عنا ما  ايأجلية الاللة اللحتيية لأيلعل   

الشبلم الجلمعق  عبت الأتيلية ال ليغيية اللأغ تة  لالل لخية اللايسلتية لاا  الفئة . ) اللينل  الغطنق للأتيية  

  اايأتاتيجية الغطنية اللنامجة للشبلم (. لكيف  لغض خ   LMDيم العللق لالألغ ن  اانالح البيااغغةق للأعل

 عق الشبلم تجل   ا  الل لخيل  الأق تناجال الاللة  لمل ما  م للمأال  كللل شعت   ا  الفئة يإقصلئال لتاليشال. 

  

 ييل  ل  لية اللغعغث: 

ل يتق اا أللم يلغعغث الشبلم  ق ييل  الأغةال  اللبت  للاللة ي غ إعاا  اللشتلث الأنلغخ الجا ا   

لمل ت أله  ا  من الفئة من   لية  ق ةليع ال يلعل . إج  ض إيجلح  خ مشتلث  ل مةيط  ل ايأتاتيجية لطنية 

 التال .   ق ةليع اللجلا  ا  للن  ض  أم إا يجعق  ئة الشبلم  ق م غخ تغة

كلل  ض اللتا نة على الشبلم  الق اللجألع اللحتيق  غ  مت مام  للحل ة  ل جب عليام  ض  لغض  لعلين  

 يليين لن ي ين  ق ينلء تنلية يلاايام  ايا من إشتاك  ااء الشبلم  ام العصب التئيسق إجا تن ى لتنل ل عن  

 الق ةليع مايسل   الاللة يأسيت عتةلء للن تصق إلى     لخ   ق  تنلية يلا   إض مسلخ لليتة الأ ام   لالأيغخ

الجاا لعلى   لال اخة على  اايااث  لال اخة على  اايأللخ  ال اخة على  الجلمعق  لللغض  اللنشغ .  للشبلم  الاا  

العلق. ملل  سأاعق إعيلئام  تص  كبت لبنلء تنلية لبلاايام لمسل لأام مسل لة ن ي ية  لاايةتاط الفعلق  ق 

 ت لتي يق اللجألع اللحتيق.تيغ 

 إشلللية الغخقة : 

 
ي للشؤون الدولية   1

ها 2011المعهد الديمقراطي الوطن  ي المغرب:األحزاب السياسية واإلصالحات". نشر
 . 2012,"دراسة  تصوارت الشباب ف 
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إض ال لية اثيليية الأق  يعى إلى معللجأال  ق  اا الب     ق الغقغ  عنا الليفية الأق تأعلمق يال             

الاللة مع  ئة الشبلم يغاء على اللسأغ  ال ليغيق   ل الل لخية اللايسلتية. ل للن الأعبيت عن جلس يلإلشلللية 

ن لالل قغايينال لمايسلتال ؟ لكيف ت للم  ا  الفئة  اآلتية: كيف ت لخم الاللة اللحتيية قلل ل الشبلم الجلمعق  م

   لالأاليش؟ كق  شللل اإلقصلء  

لييأم الأعبيت عن  ا  ااشلللية ل ح مجلغعة من الأسلةا  الفتعية اآلتية :  ق تأعلمق الاللة مع الشبلم      

اللة لاا  الفئة   للال منيح  الجلمعق كلغخ   يليق لأ  يح الأنلية اللنشغ ة  ق ةليع اللجلا  ؟  م  ض ي تة ال

الأ لم لاانأغاء  لإعل ة اإليأل  ؟ كيف ت للم  ئة الشبلم الجلمعق  شللل اإلقصلء الأق تناجال الاللة ؟ لكيف  

تسعى إلى الب   عن تللينال لتي يلال من  ةق ت  يح طلغنلتال لاايأفل ة من ن غقال  الق لللخ  اللايسة  

 الجلمعية ؟. 

 الفتعيل  : 

إض ينلء الفتعيل   شلق متنلة  يليية  ق الب   الاخ  لز  يين البعا الن تخ  لاللياايق   لالس  إض الفتعية   

 اللبت  الأق  ييلح منال  للن ت سيلال إلى :  

الل لخية ال ليغيية لاللايسلتية الأق تناجال الاللة اللحتيية تجل   ئة الشبلم  الحل ة ال صغ  منال  ق   ●

 م  ق  ا  الفئة. اللبط لالأ ل

 الشبلم الجلمعق   للم كق اثشللل التيلية الأق تعألا ل الاللة ل عأبت ل إقصلئية.  ●

 العينة: 

تعد مسألة حتديد عينة البحث، احملور املركزي يف كل البحوث امليدانية، ألن صلب كل مراحل البحث ينطلق منها وينتهي هبا، هلذا اشتغلت  
 يف هذه الدراسة على العينة االتية: 

 طالب وطالبة.  100 - جبامعة إبن زهر أكادير – الشباب اجلامعي  ▪

 
 املفاهيم املركزية للورقة: 

لللفل يم   لية يللحة  ق الب غث ااةأللعية إج ا  للن للبلن   ض   صت مجلل ي نه إا يأ ا ا اللفل يم    

لتعت فال تعت فل علليل نأى تلأسب ييلقل اةأللعيل. لقا  كنا  اا اثمت عللم ااةأللث الفتيسق “إميق  لخكل م”  

Emile Durkheim    نين  عأبت ت ا ا اللفل يم لتعت فال تعت فل علليل إةتائيل من ال غاعا اثيليية الأق تلغنض

. ل  ع ااييال  من ت ا ا اللفل يم اثيليية الأق   غم عليال الب   نأى  نأفق للغ 1اللناج  ق علم ااةأللث 

 يسبيل الحلغض الاخ  لأنفال. 

 الشبلم  ●

 اانأجل   ●

 
1 Durkheim (Emile) :Les règles de la méthode sociologique, Paris, éd PUF,1937, P.21. 
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 :مفاغم الشبلم   ▪

يل ئ جخ ياء  ا من ااشلخة الى  ض ت ا ا  أتة الشبلم  ةألف يللأال  الن تة اللغعغعية للةألف     

العلغم الأق تاأم يااا الجليب  ني   تةع  اا االأال  إلى الأال  الل ل يس لاللعل يت الأق  أم ااعألل  عليال  

غلغةق  غ الل س اثلل  ق  اا الأصنيف.  ق  ق ت ا ا  ا  الفأتة  ني   ت  البعض  ض النلغ الجنسق لالفسي

نين  تخ يعلام  ض النلغ النفسق  غ   م  ا  اللعل يت   ق الغق  الاخ  تكز  يه يعلام اآللت على   لية تحيتا 

  اإليسلض ااةأللعية لااقأصل  ة لالن ل ية  لمل  أتتب عليال من تحييت اث لاخ ااةأللعية  ني   أغقف على  ا  

ت ا ا الفئة العلت ة الأق تسلى يلتنلة الشبلم. لن ين للل  ض ي لخم  اا اللفاغم ل ح الأ ا اا  اآلتية   الأحييت

  : 

 الأعت ف الن تخ:  -

الأعت ف اللحغخ: الشبلم: شبب. شب.  شيب. شبليل لشبيبة: الحالم   خك طغخ الشبلم شبن عن اليغ   تعا   

لماي  معل  لتعنق الفألء لال االة  ل يلح لفظ شبلض  لشبيبة  كجلع  .  يللشبلم  غ ةلع ماكت  1متنلة اليفغلة 

للاكت مفت  شلم  ل يلح لفظ شليل   لشلئب  لشغام  كجلع ماين  على مفت  شلية. ل نق كللة شبلم  غ 

  "2.شبن يلعنى نلخ  أيل   خ “من   خك ين البلغغ للم  صق إلى ين التةغلة 

 عا ا ااتجل ل : تعت ف مفاغم الشبلم من لالل  -

ااتجل  البيغلغةق:  عأبت الشبلم متنلة علت ة  ل طغخ من  طغاخ يلغ اإليسلض  الاخ  لألق  يه يلغن  العلغخ  

- 13ل نلك من   ا  ل يين    25-15الفيز  ق  لكالس يلجه الع لق لالنفسق. لقا نا    ا  الفأتة يين ين  

لة علت ة تةلع لنلغ ييغلغةق للن ل ة اللجألع ياا ة من يلغغ  ل ت  ااتجل  السيلغلغةق: ييض الشبلم نل ينة.  30

اإليسلض إلى ين خشا . لقا تيغل  ا  اللتنلة العلت ة  ل ت صت لقا تنعام  ق يعض اثنيلض لجلس نسب اثلعلث  

اللجألعل    “ فق  آللت.  مجألع  من  الغانا  ل  اللجألع  االأال   الق  ل  لل نسب  لااةأللعية  ااقأصل  ة 

ائية قا تنعام  أتة اللتا  ة يينلل  ق اللجألعل  الحتيية ال ا نة قا تيغل  يق لتلأان إلى مل   لخم  ل  أجلل   البا 

كلتا   للفاغم الشبلم. لالل صغ  يال    Adolescence. ل سأعلق علم النفس كللة اللتا  ة   3عشت ينغا ” 

فاغم الشبلم  ق علم النفس ا   صا يه متنلة علت ة  .  ل4الأاخن  ي غ النلج البايق لالجنسق لالع لق لاايفعللق

م ا ة ي اخ مل تشيت إلى مجلغعة من الةصلئص النفسية لالجسلية الأق تلغض  ق نللة يشلط لقغنة ل ق نللة من  

  يأعلقب اث لاخ ااةأللعية  sociologie des âgesالأاغنخ لاايا لث. ل عتن  السن نسب علم ااةأللث السن

ليعاا معيلخ ل  أجلى  ق ةللة السلغكيل  الل ا ة    statut يلة  ل سنا لال يعاا للغععية ااةأللعية   ق  لخة ال

.  سب علللء ااةأللث تبا  متنلة الشبلم من لالل  لغل  5الأق  نأ ت ل اللجألع لالأق تأنليب مع كق لععية  

مه اللةألفة  الله. لإضن من الصعغيل  الأق الفت  إلى اللجألع الاخ  سعى يالخ  إلى إ ملةه لتي يله لي غم يلال

تغاةه  خن يلن   ق ت ا ا متنلة الشبلم  ق  خن ين تبا  ل خ ين تنأاق  اغ مفاغم ليس له نال  ملبغطة  

ال ال  يين اثعللخ  ل الشتائف العلت ة  ق نال  اعأبلطية     Pierre Bourdieuللاع ة   سب ييلخ يغخ  غ  

 
بية والثقافة والعلوم،  1 ، لبنان، المنظمة العربية للتر  . 665، ص 1991مجموعة من اللغويي   العرب، المعجم األساسي
، معجم الوسيط، اسطنبول، دار الدعوة، الطبعة الثانية،    2  . 470ص   2004مجموعة من المؤلفي  
 . 139، ص 1999، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،الشيخوخة -المراهقة  -مدخل إىل علم النفس النمو: الطفولة عباس )محمود عوض(،   3

4  ،)  . 162، ص 1998، مكتبة مص، ، مص سيكولوجية الطفولة والمراهقةفهمي )مصطف 
5   ،) ي ي مجتمع اإلعالم،الزايدي )منج 

د  ثقافة الشباب ف 
ّ
 . 203، ص 2006، 35الدار البيضاء المغرب، مجلة عالم الفكر، العدد األول، مجل
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.   1الشبلم لأبا  الشيةغلة منللل ا  للننل  ض ي انخ   ن  نأاق الف ت ليبا  الحنى”   لي ن ا يعت  من   ن  نأاق

 للفئل  العلت ة نسب يغخ  غ  ق يأل  ينلء مجألعق  أ ا  يشتلط اةأللعية معينة ل أيغنخ عبت الألخ خ ل أةا 

ااةأللعية. لال لا   يلثلعلث  لليح  اختبلط  لمفل يم  ق  الل لخية   شللا  العيتخ  ض  اللنيلح  عأبت  من  اا 

السغييغلغةية  ق ت ا ا مفاغم الشبلم  كنت لةل ة من الل لخية العلت ة السلئاة   ثيال تت ن مسيلة الشبلم  

 يشتلط اللجألع الاخ  سألا منه قيلأه ااةأللعية ل غ أه

عأبت  ض ايأباال الشبلم يلللتلخ إلى ين  الن ل ية  ل أيلت يلتجل لته ال يلية لالفلت ة  يينلل م لا ش تلض  

 .2التشا  كنت عللية لإةتائية  اييلل  ق مجلل الاخايل  السغييغلغةية

 الأ ا ا اثملق للشبلم :   ▪

"تعأبت الاخايل  لالأ لخ ت الصل خة عن  يئل  اثمم اللأ اة للبتائال ةليع الا ن ت ع  عللخ م يين الةلمسة  

(  م الشبلم من يللض العللم. ل تتفع علت الشبلم  ق يعض البلااض إلى  25-15عشتة لالةلمسة لالعشت ن  )

. لقا يل ز عا  الشبلم الناللين  العللم  ق ميلع ال تض ال للق    النلمنة لالعشت ن ل نيلُيل نأى  مليلخ    4 1 ق 

% من يللض العللم. ل عيش  كنت من لاللة  خيلث شبلم العللم  ق البلااض النلمية .    20إيسلض   خ مل  عل ل نغالق  

يللنسبة للبلااض العتيية  تشيت اإلنصلءا  إلى  ض الشبلم  شللغض  كنت من يصف عا  السللض  ق  غلبية البلااض 

%  ق يعض  ا  البلااض. ل ا  ال  ي ة الا لحتا ية  جب  ض تلغض  ائًلل    65. لتتتفع  ا  النسبة إلى  العتيية

الل غخ اثيليق لجليع الاخايل  لالأااييت لالسيليل  الأق تغعع للعللجة قلل ل الشبلم.   لل ل الجيق الفأق 

تسأاا  لةغ  ت ا ل  مصيت ة  العتيق  غاةه  لالشبلم  الأنغث   غل ة  لتيتح  ملمه   ق  لإيسلييأه.  يق  لكتامأه    

 مالل  كنيتة لكبيتة"  نبحق تغ يت اإلمللييل  لل يلم يال . 

 الأ ا ا الغطنق للشبلم :   ▪

تةألف الفئة العلت ة للشبلم يللأال  السيل  ااةأللعق.  للعا ا من الأعت فل  اثملية  للنة تعت ف  

  24ل  15الفئة العلت ة للشبلم  ق تلس الأق  أتالح علت ل يين  اللن لل  الأليعة لألمم اللأ اة  تعأبت  ض  

ل سأعلق  اا الأعت ف كأعت ف متةعق للشبلم على الصعيا الاللق. لتأغكي اللناليية السلمية لإلنصلء   ينة. 

. كلل تأبنى العا ا من الالل اثلت  تعت فل  3على  اا الأعت ف  ق إنااخ نا   لال يعنغاض "الشبلم  ق  خقلم" 

علمل. يبح لغ اخة الشبلم    29ل    15مغيعل للشبلم النشيط  لأا ليشلق الفئة العلت ة الأق  أتالح ينال يين  

. لتبنأه  ق ت ت ت ل نغل  2010-2001لالت لعة  ض لظف   اا الأعت ف منا اايأشلخة الغطنية اثللى لسنة

 .42009"الناغض يفتص لمشلخكة الشبلم" اللنجز  ق الفأتة 

 : اانأجل  

إض مل  ليز الأ ا اا  الاالية اللصلغة نغل مفاغم اانأجل    غ تاالق اللفاغم مع مفل يم  لت      

كللألت   لالأ ل ت  لاايأفلعة  لالل للمة.. كلفل يم مال مة للفاغم آلت ل غ ال تكل  ااةأللعية. كلل  ض  

لااق لااةأللعق   السيليق   كلل  ق  مأعا ة   ي  غل  اانأجل   لعع  اختبلط  من  لالن ل ق  نعب  أصل خ  

 
1  Bourdieu (Pierre):La jeunesse n’est qu’un mot, in questions de sociologie, Paris, Ed Minuit, 1984, P.143 

، جدل اإلدماج والتهميشعبد الرحيم العطري،  "   2 ي  . 8.ص 2004" ، الطبعة األوىل، طوب بريس، سوسيولوجيا الشباب المغرب 
ي أرقامالمملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط,    3

  .  2012، غشت تقرير الشباب ف 
وع سند، مارس  االستشارات الوطنية :   4  . 2012الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مشر
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مفاغم  قيح له. يلإلعل ة الى الأال  ا لاخ لغل ل  اانأجل  من ييل  الى ييل  آلت  لمن  ئة إلى  ئة  لت    

  .1لمن مجألع الى مجألع آلت. كلل الألف  الل لخيل  ل اللنيل ل  الن ت ة لاللناجية اللست للفعق اانأجلةق 

اانأجل    يتق  ق  اا السيل  كت   عق للشبلم اتجل  مايسل  الاللة لقغايينال  غيت  ض اعألل  مفاغم  

 يلل تتا  ا  ةام مصلل ال لتغةالتال  لمغاقفال.  ليللأللق  للن اعأبلخ  ض اانأجل   عت  يإقاام ةللعة مل  

يااا اللعنى العلم    على ال يلم يفعق اعأتاض م للم عا ةللعة  لت    ل مايسة   ل  يئة   ل إةتاء مل. ل غ 

ااةأللعية  ل   ال تكل   تسأةامال  الأق  اثشللل  اعأتاض  نا  يت   كفعق  لاثيلليب.  اغ  اثشللل  مأعا  

السيليية  ق مغاةاة السلية. للال عاة يللج  قا تيلا ل  ق ايأةاام ال غة لالأغانق مع اآللت ن ليتعة  

للتلتين كست ل  اعأتاعق  غ  كفعق  لمل  ليز ل  العل خ    الأليف.  السيت  العلمة   ل  ق  ال يلة  اليغمق  ق 

لللايسل    ل البنيل . من لالل الفعق ال غخ الاخ  أةا  السلغك اانأجلةق يللأ ل ت  ل ااعأصلم   ل غيت  

. لتأعا  كلل  شتيل يلفل طبيعة ااشللل اانأجلةية اللعألاة  لينتكز يلثيلس  نل على  2جلس من اللللخيل  

ل خ عن  ئة الشبلم  الق الجلمعة  من لالل خنا ااشللل اانأجلةية الأق تناجال  ا  الفئة   اانأجل  الص

 لل للمة مل تتا  إقصلء لال من قبق مايسل  الاللة اللحتيية لقغايينال.  

 الشبلم الجلمعق لالل لخية اللايسلتية .   اثلل: الل غخ 

إض تيطيت علق الشبلم لتنلينه ا  للن  ض  أ  ح يغةغ  تتيلية قليغيية   سب  يق   أل  اثمت إلى     

تنز ق مايسلتق للللليل  ال ليغيية من لالل نيلغة يتامج  لايأتاتيجيل  تام قلل ل الشبلم.  ن ت للشبلم  

سلعية إلى ت  يح   نلمية    اللجألعل  ال  Modernisationيلعأبلخ  اثيلس الل غخخ  ق عللية ت ا    

مفعلة يللأحييت  ق ةليع اللجلا . ل ام اثمت يشلق للص الالل الأق علي  من مشلكق عا اة على اللسأغ   

السيليق لااةأللعق لااقأصل خ لالأتيغخ. لاثمت يفسه   اث  الق اللجألع اللحتيق  الاخ يلشت العا ا من  

إلى اليغم  لاليأجلية ل جم الأيلعل  لاايأتاتيجيل  الأق تتتسم  اإلنالنل   ق جا  السيل  منا اايأ الل

غيت  ض  ا  البتامج اللعألاة من قبق الاللة    3.  ق اث ح للغاةاة الأ ا ل  الجا اة لالليللبة ييلعلث ةا اة

للنة  ق مجلل الأعليم العللق ل اللجلل ال تلخ لاللغةاة يلثيلس لفئة الشبلم  تغاةاال  ا  الفئة ييشللل  

مةألفة من اانأجل  لل للمة مل تتا  ا    ح طلغنلتال. لااا لصص   اا الل غخ للغقغ  عنا الليفية الأق  

بلم الجلمعق  يعض الل لخيل  اللايسلتية الأق تعألا ل الاللة  ق الأعليم العللق الجلمعق   تغاةه يال  ئة الش

 . ل تلس الأق تغةاال للشبلم يشلق علم 

 الشبلم الجلمعق لخ لض الأن يم اللايسلتق : 

 ض   عأبت الأعليم العللق  ق ةليع  لل العللم قيلث ايأتاتيجق لأ  يح النالة اللنشغ ة  غيت             

الاللة اللحتيية ظل  منا ينغا  تسعى إلى  يللة الأعليم العللق لةعله قل خ على اايأجلية للأيلبل  اللجألع   

إلى  خةة  ض  ق كق متنلة  منية  أم تلتاخ م غلة انالح الأعليم العللق  يق يتيلمج إنالنق  ا خ ينل إلى  

 
ي صوراية, الحركات االجتماعية " مقاربة سوسيولوجية ", مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية, قسم علم االجتماع والديمغرافيا, جا  1

معة  رمضاب 

 . 343. ص 2016, 24الجزائر, العدد 
ي فارس: الحركات االحتجاجية   2

)دراسة مقارنة( اشنر ي ي العالم العرب 
, و الحركات االحتجاجية ف  ي لبنان  بي   السياسي واالجتماعي

  -المغرب -مص -ف 

وت الطبعة األوىل ,  -سوريا (. مركز دراسات الوحدة العربية -تونس  . 169, ص 2014بت 
 . 7, ص 1994, ردمك الرباط الدولة واإلدارة بي   التقليد والتحديثعلي سيدجاري,   3
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الجلمعق  أعلمق مع تلس البتامج ينغث من اانأجل   ل اا مل ةعق ليشلق مسألت الشبلم    1يتيلمج إنالنق آلت. 

لالل للمة. ل اا مل تلةل  عنه مشلكق كنيتة  الق الجلمعة اللحتيية  ينأنللل يعلال من من غخ الشبلم  

الجلمعق  الق ةلمعة اين   ت يلغجةل. يلاعألل  على ايأللخة مغةاة لليلبة  نألغض للليل  تليعة لجلمعة اين  

 لم الأعليلق اللتآة ال  ي ية لأيغخ اللجألع   إض الأعليم العللق يلللحتم مت يلجلغعة من    ت.   شلق الن

إلى الأ غا  الست عة   للبلا  إعل ة  م يل  اإلنالح  تيلت  يلل تل  السيليية لااقأصل  ة لااةأللعية 

بة  ا  الأ غا  الأحيتا   الأق  عت ال الل يط العلللق  لالأ غا  الأق شاا ل عللم اللعت ة. ملل نأم مغاك

 اللأسلخعة  نأى يللن ملليل لنل علن اثمم التائاة. 

ييأم الأتكيز  نل على يعض البتامج اانالنية اللعألاة من قبق الاللة  ق مجلل الأعليم العللق           

  LMDمشتلث  ل  2000ل اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن  1995ليشلق للص على مل يعا ت ت ت البنس الاللق  

. يلعأبلخ ل   م اللشلخ ع اللعألاة  ق تاييت الاللة للجلمعة اللحتيية  2009  لاللةيط اايأعجللق  2004

 ق عشت ن ينة اثليتة. من  ةق  ام  ليع لأليلغم اللعألا من قبق الاللة تجل  اليللب الجلمعق    ق تلغ نه  

  لع. لتيطيت ه  لإعاا   لللسل لة لاللشلخكة  ق ينلء اللجأ

 اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن يين إكتا ل  ينيغ ة  لخ لض انالح من غمة الأعليم. 

ال ا   عن الأعليم الجلمعق يلللحتم لاإلنالنل  الأق لاكبأه ليس لليا الل  ة  يق يع  الاللة      

مل قبق اايأ الل  ني     اللحتيية منا اايأ الل إلى الأةلص من اإلخث الأ لياخ لنلط الأعليم الاخ كلض يلئاا

 يلنة اليليع الأ لياخ لللايسل  كللزلا ل  ل لخ ال تآض  يلإلعل ة الى ةلمعة ال تل ين يفلس. لإ لليل منال  

يللالخ ال يغخ لاايأتاتيجق  للأعليم العللق ايةتط  الاللة اللحتيية  ق مجلغعة من اثلخاش اانالنية قصا  

ته. ل لاا  لنا اايأ الل يا  اللحتم  ق عللية ينلء ي لم نا   للأعليم  تيغ ت الأعليم العللق لت سين ةغ 

 العللق للغاكبة الأ غا  الأق  شاا ل اللجألع اللحتيق. ني  تم ت ا ا  خيعة مبل ئ  يليية للن لم الأعليلق: 

 الأعليم

 الأغنيا 

 محتية اثطت 

 الأعت ب

لمنا جلس الغق  اعألا  العا ا من االأيلخا  لالأغةال  للسيلية الأعليلية لجلس يأبنق يلسلة من   

   1959اإلنالنل  من  يت  ل: تن يم الأعليم العلق لال ا   من لالل إيشلء ةلمعة م لا الةلمس يللتيلط  

 يئة الأاخ س  لإنالح علم  نغل مالم لتن يم الجلمعل  لكالس الن لم اثيليق ثعللء    1965لإنالح علم  

الع ا    1998 لإنالح  لالاكأغخا    العليل  الاخايل   لي لم  البلننين  لللاخيين  اثيليق  الن لم  لعع  يشيض 

 
: مكامن األزمة ومداخل اإلصالحبلقاسم جطاري,   1   8, ص 2015, البصمة الرقمية, وجدة التعليم العاىلي
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اللأعلح يلعألل     00-01اللأعلح يأغةيال  اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن لم أليل  ال ليغض    2000-2010

  .20121-2009أعجللق   لالبتيلمج اايLMDالاناية البيااغغةية 

النلليينيل  لياا ة الأسعينيل   ينأق   العللم يال ة  الأق شاا ل  ل    1990  –  1989ل ملم الأ غا  

 بغم خ لح الأحييت الأق     إلى  ايايلخ ةااخ يتلين   ل تااث  لتفلس  اللعسلت الشتقق يلي ل   ل اشأتاط  

لللنأ لل  الاللية السيليية لااقأصل  ة   لمنف ال تلض يأيبيح م جلغعة من اللعل يت لالل ل يس  الالغل 

 نغل ما  انأتام اللغاليح الاللية ل  غ  اإليسلض لنيليأال لاالأزام يال  يأغخ ل للاقعيل.

ل ملم  ا  اثلعلث الجا اة كلض على اللحتم اايةتاط  ق مسلسق الأليف مع  ا  اثةغاء ل لصغنل  

للس التانق  ال سن النليق  ق ليليه لنغام اثمة   ض اللاشتا  ااقأصل  ة كلي  غيت مشجعة.ل لااا اعأبت ال

 ق  لختال الةت فية   ييض ال تل  ل السيلقل  الةلخةية    1996 - 1995  يلنليبة ا أألح السنة الأشت عية   

تلحط لل يلم يإنالنل  كبت  ا ت بق اايأ لخ. لنف  اا الةيلم يللسلأة ال لبية يأيجة اث مة الةلي ة الأق  

اللجأ الايللق  علشال  الأ غ م  اللحتيق   ق ظق ييلية  تغقف عجز  1993  -1983لع  الأق يل ل   ق    

  كلل يل ل   ق ييلية الأغظيف    1993 ق الللئة  ق ينة    3.3 ق الللئة لم لفله إلى    12الليزايية   ق  

ل الاشة   ل    الأ ييا ة   للن الأللفة ااةأللعية كلي  قليية يللنسبة لليب ل  ااةأللعية الل ال ة الالق

كالس   م    ا  السيلية لععية اليب ة الغييى  الشقء الاخ     إلى مجلغعة من اانأجلةل   ق عاة  

 ق جا  السيل  عت  اللجألع اللحتيق    مل  اةأللعية لاقأصل  ة       2ماض الاخ اعألاته الاللة اللحتيية. 

لحتيق يشلق علم  لالشبلم الجلمعق يشلق للص.  تألنق يلثيلس  ق اختفلث يسبة البيللة  ق نفغ  الشبلم ال

ينة  للنل   ق نفغ     34ل  15%  ق نفغ  الشبلم البللغ مل يين  2 61ني   ض يسبة البيللة يلح   

  ل ل  عا  الل تلمين من الأحيية الص ية عشتة مال ين  1998% ينة  3 83الشبلم لت جق الجلمعل   

% من تجايزا  ل اخة الص ة كلي   60نف ل  الصيلية   يلشاا  تلس السنغا  غيليل شبه تلم ل  .3شةص  

  5000ل 3000لتفلقل  الاجتة الست ة  ليلح   جتة اثطت اللحتيية مل يين    4معيلة لغيت قليلة لاليأعللل  

ليللأللق  إض   م إض   م مل ميز  ا  الفأتة مل يعا ت ت ت البنس الاللق  ق مجلل اللن غمة    .5إطلخ محتيق ينغ ل   

للأتيية لالألغ ن ينة  ال ملخس    8لجلس يعا  ض يع  الللس   . 1999أعليلية يلللحتم  غ نيلغة مينل  لطنق 

خيللة إلى البتلللض ت ا  الأغةال  العلمة الأق  نبحق  ض  شللال إنالح الأعليم  ل عل من لاللال إلى    1999

ة لالألغ ن. لكلل  لنى يالس ت ت ت  تشليق لجنة من  ةق جلس الحتض  ليللفعق ُشلل  اللجنة الةلنة يللأتيي

 البنس الاللق    ا كلي   ا  اللجنة ماعغمة من  على متاكز ال تاخ. 

لعع اللينل  الغطنق   ح لأ  يح ايامل  الشبلم لت جق الجلمعل   لمعل ا الألغ ن اللانق   ق يغ    

ليم لخييه يللل يط ااقأصل خ  الشحق  لجلس ينلء على الأصغخ الاخ لععه  ق اللجلل اثلل الةلص ينشت الأع 

على الت ع الأاخ جق من يسبة الشبلم    2010  -2000على عتلخة العلق لالل العشت ة    30ني  خكز  اللل ة  

 
1   , ي

, التعليم العاىلي بالمغرب: عدم تحسن النوعية رغم اإلصالحاتعبد العاىلي كعواسر ي كتاب جماعي
ي  ,  ف 

ي التعليم العاىلي ف 
قضايا النوعية ف 

بويةالبلدان العربية, الهيئة اللبنانية  وت للعلوم التر  . 756, ص 2014, بت 
2   , ي

ي الموقع الرسمي للكاتب حول المغرب و تداعياته السياسية 1995تقرير البنك الدوىلي لسنة عبد الرحمان شحشر
http://d-, نشر ف 

chahchi.com/2019/10/26  10 .الساعة2020شتنت    2, اطلعت عليه يومH23 . 
ي للمغرب )  3 اتيج  ي العلوم االجتماعية ) 1999- 1998التقرير االستر

 . 200( ص CERSS(، إنجاز مركز الدراسات واألبحاث ف 
 201المرجع نفسه, ص  4
 . 201. المرجع نفسه, 5

http://d-chahchi.com/2019/10/26
http://d-chahchi.com/2019/10/26
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. لمن  2010% ينة  50  إلى يسبة  1999%  ينة  20الغا ا ن ينغ ل على يغ  الشحق اللشللين مل   لخم  

ل  الأعليلية ليين الل لللة من  ةق  ض  سأفا من الألغ ن   ةق ت  يح جلس  جب الأتكيز على التيط ييم اللايس

. ل اا 1  2005شلم ينغ ل  ق   ح    50000  لنغا إلى  2001- 2000شلم يتيم ينة    10000يللألتس  

مل  أيلب لةغ  ت ل ت الجاغ  يين ةليع ال يلعل  من  ةق تنز ق  منق لللينل   للأسايق عللية ت  يح طلغنل   

خ ليل  اللجألع يشلق علم. لااا اعألا  الاللة  ق ظق  ا  اللعللم العلمة للغععية  الشبلم يشلق للص ل  

( لالاخ  ا  إلى تعا ق مسلخ الأيغخ لآليل   2004-2000ااقأصل  ة لااةأللعية ليلخ مةيط الأنلية : )

لاللال ايأحالل  الأنلية ااقأصل  ةي ااةأللعية للعع اللحتم على السلة الص ي ة للأنلية  الأق  سأييع من  

البتامج الل أتنة  ق  اا اإلطلخ  ق:   كق ملغيلته لطلقأه اللل  ة لالبشت ة ايأحالا ع الييل. لتألةص   م 

اا أللم يللعللم ال تلخ لت ليص الاغة يين البل  ة لاللا نة لتي يق اإليأل  لالبنى الأ أية الصنلعية  لاةأللعيل  

اا أللم يللفئل  اللالشة لالف يتة لكاا اا أللم يللأعليم لم غ اثمية   ا  إلى ت ليص الفغاخ  ااةأللعية ل

لم لخية السلن الحيت الالئح...كلل  ا  إلى لعع آليل  تسات على تةليح ال يلة العلمة لإنالح اإل اخة.  لاا 

الةلليية   يال ة  السيليق  2004-2000ل ق  اايأ لل  مل غظل  ق مسأغ  تاعيم  اللحتم ت امل  ل    عت  

ل غ الأغةه الاخ كلي  تتا ن   .2الا ل تاطق.  ق نين لم تصق اايجل ا  ااقأصل  ة إلى مل كلض منأ تا منال 

عليه من غمة الأتيية لالألغ ن من لالل اللينل  الغطنق  لال غايين الصل خة  ق ييل  تنفيا   ل كا عليه الةيلم  

للأغةه اإل جليق الاخ يلخ عليه مشتلث اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن لايأجليأه اللللغية    اللللق ‘‘..لاعأبلخا

غيت  ض اللينل  الغطنق لم  فلف  ق ت  يح مسلعيه يللشلق    .3للسألزمل  اانالح الاخ يأيلع ةليعل إليه..‘‘ 

الأتيي لال. ني  كشف ت ت ت الةلسينية عن لةغ  الأالل كبيت يين  ة لالألغ ن ليين ااقأصل    الاخ ليط 

لالأت  ا  لعام اايأ تاخ  لةغ  تنل عل  نغل تصغخ الأعليم يين لاللة اتجل ل  مأنلقلة: ااتجل  العصتخ  

النةبغ ة م ليق   تجلجيل  مأللخية:  لةغ   الل ل ظ.  الأ لياخ  لااتجل   ال غمق   لالأجل  اإلنالنق  اللنفأف  

ة اللللية.  تنز ق اإلنالنل  تأسم  لمل يللنزعة اايأ لئية. الأق تفلق  الام تاطية  اللجليية م ليق اللسل ل

اثيعل  الللية اثكنت يتل ا  لتيةيق الجغايب النغعية اللأعل ة يلل لل ل الصعبة لال سلية. عام اايأ تاخ  ق  

لس غيلم ال للمة  تاييت شالض من غمة الأتيية لالألغ ن ملل  الت على ايألتاخ ة الأصغخا  لالتة    لال عن ج

 ق تاييت قيلث الأتيية لالألغ ن لالأعليم العللق... كله  اا ةعق من مينل  الأتيية لالألغ ن منله منق الل للا   

  . 4السلي ة  كشف عن نعغيل   ق الأيبيح  للم  سلم من االأيلخ اايأ لئق ل تاخا  معينة على نسلم  لت  

على للأعليم  ق يال ة عشت ة الأتيية لالأعليم  ليا  يلقغس الةيت   "ل ق  اا السيل   ةلء ت ت ت اللجلس اث

 لليعلن  شق تنز ق اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن يأيجة تلل ت للسة الأالا   يليية: 

 إشلللية ال للمة على مةألف اللسأغ ل .  ▪

 ايةتاط اللاخيين  ق مزاللة اللانة  ق ظتل  نعبة.  ▪

 نعغية اللالءمة لالأيبيح. يلغج  ييااغغةق  ملم  ▪

 إشلللية تعبئة اللغاخ  اللللية لتغ  عال.  ▪

 
ي للمغرب )  1 اتيج   . 15(، المرجع نفسه ص 1999- 1998التقرير االستر
ي تدبت  الشأن المحلي عادل بوحجت  "   2

ي ف  اتيج  ي القانون العام تخصص تدبت  الشأن العام, التخطيط االستر
 " رسالة لنيل شهادة الماستر ف 

 . 38،ص  2010-2009بالرباط  –االجتماعية السويشي جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية و 
3   ,  الرباط.  1999أكتوبر  8مقتطف من الخطاب الملكي
 . 13, البيضاء, المغرب ص 2006, مطبعة دار النشر المغربية, : تقرير الخمسينية المغرب الممكن  4
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 ععف الأعبئة نغل إعل ة ااعأبلخ لللاخية اللحتيية.  ▪

لتيييًسل على جلس   للن ال غل  ض اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن كلض  ق الغاقع ةغاًيل على ل  ة  

منه ةغاًيل تتيغ ًنل لييااغغةيًنل مع لنل. ليللأللق لم  لن  عبت  ييليية لاةأللعية   حلب عليال طليع اث مة   كنَت  

عن خة ة  ل  ة  نغل الغظلئف لالأغةُنال  التئيسة للأصغخ الأتيغخنه اللحتم.  تغم الجاغ  اللباللة    ا  يلي   

  ل لاا   .1اال عاة ت لخ ت لطنية ل للية نغل الأتيية لالألغ ن  مجلغعة من االأالا  اللأغاتتة لاللأعا ة  لة 

 نبف الأعليم يلق مسللله عتعة لاليأ ل  من قبق الفلعلين الا ن  شألغض من عام خ لء السيليل  الأتيغ ة  

اللأعلقبة يغعغ  ل لالأزاملتال.  مل الصغخة الأق  تلةال ال س اللشأتك نغل اللايسة الأعليلية   اق نغخة  

كق   من  اايأ ل ا   تسأاا ال  لععية   مة   اث مة  مايسة  ق  منق  اث مل    يلقق  مصاخ  لتعأبت ل  ةليب  

اللايق لألةيلل   السلغك  تعز   لم  الأق  الن ل ية   لاث مة  الشحق   اللأعللين لسغ   الأق ا تا ق  ااقأصل  ة  

  .2النلشئة  لاث مة ااةأللعية  الأق  شل   ق مالأال الأتيغ ة ال لعية يألغ ن مغاطن مسالل 

 البيااغغةق لخ لض الجغ ة لأللين الشبلم الجلمعق. اإلنالح ▪

ا أل  من غمة الأتيية لالألغ ن يغاء  ق اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن   ل  ق ال ليغض اللن م للأعليم  

العللق قصا  2012-2009   ل  ق اللةيط اايأعجللق  01.00العللق خقم   الأعليم    يليلب الجغ ة  ق 

من اللأفح   لجلمعل  لالألغ ن اللانق من اايامل   ق يغ  الشحق يلةألف ملغيلته. تللين الشبلم لت جق ا

عليه  ض مفاغم الجغ ة اختبط تيبي ه على اللنشآ  الصنلعية  لقا يلعا  النألئج اإل جليية الأق ن  ال اللجلل  

مناج   لالةاملتية   اإليألةية  اثلت   ال يلعل   إلى  ايأةااملته  ليأ ق  ل ائتة  مالغله  تغييع  على  الصنلعق 

لإ جل  تعت ف للي  لخة ة م ا ة له  لآليل  تيبي ه  ق  الجغ ة  ق اللجلل الأعليلق إشلللية عبط اللفاغم   

كلل  ض اا للم يللجغ ة  ق الأعليم العللق  عغ  الى ا   ل    الأعليم يصفة علمة لالأعليم العللق يصفة للنة . 

لاثنق   اا   ل   لمللض  لالسن  لالجنس  الاخاية  مسلخ  من  اليالم  مجألع  تعا  لصلئص  ل  اليلبة    عاا  

  .3لتنغث نلةيلتام لايأ لخا م اعأبلخا الى  ض الجغ ة يلفاغمال الغايع تعنق تلبية نلةيل  الزيغض ااةأللعق   

 للن  ض يشيت  ق  اا السيل  للأ اخ الاخ قامه ييت يبغم   ا  كا على لاللة  يعل   أعين متاعلتال  

 4لأ  يح الجغ ة  ق الأعليم : 

 ت لاللسأغ ل  اللانية لالب نية اثكل  لية . البعا اثكل  لق: ل غ تلسس اللايسة يلللعل ي

البعا اإلةأللعق:  غ تلسس اللايسة يإخعلء نلةل  ال يلعل  الالمة الللغية لللجألع الاخ تغةا  يه  

 لتةامه. 

 
, تطبيق الميثاق الو   1 بية والتكوين والبحث العلمي بية والتكوين تقرير المجلس األعل للتر ي للتر

, المكتسبات والمعيقات 2013-2000طن 

 5, ص2014والتحديات. دجنت  
 . 6المرجع نفسه, ص    2

3  Michel Sylin et Catherine Schoreels, qualité et enseignement supérieur : Approches de références en 

matière de qualité, cahiers du service de pédagogie expérimentales, Université de Liège, n°11-12, p.2 
ي التعليم العاىلي علي براجل واخرون ،  4

 27، ص  2011الجزائر : دار قانة للنشر والتوزي    ع ، -، باتنة  مقاربة مفاهيمية حول الجودة الشاملة ف 
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البعا الفت خ: ل غ تلسس مايسة الأعليم العللق يللنلغ الشةصق لليلبة من لالل الأتكيز على نلةلتام  

 اللأنغعة. 

سيل  للأ  يح مبا  الجغ ة  ق الأعليم نا  اللينل   ق يصغنه على  ض الجغ ة  ق الألغ ن  ل ق  اا ال

لالغيلئق البيااغغةية اللالئلة  لالأ غ م الاقيح لأل اء   اثيليق الت يع لالألغ ن اللسألت الفعلل لاللسأاام  

لالألغ ن من لالل تفعيق الأ غ م  لعلى جلس شلل  الجغ ة  نا  للغ ل  اللينل  الغطنق للأتيية   .1البيااغغةق

اللسألت لاإلنالح الاائم للن لم الأتيغخ  لةعق الأ ييم مبائل عتلخ ل إلخيلء ي لم تعليم عللق الجغ ة مبنق  

على اللنل سة لالأليز لالأنغث لالأالةم مع مأيلبل  يغ  الشحق. لااا تم تن يم الأعليم العللق يلللحتم ل ح مل  

نق للأتيية لالألغ ن  إج  تتلز مسلخ الاخايل  يللجلمعة على لالث   بلغمل   يليية  يص عليه اللينل  الغط

(LMD  : ل ح مل لق ) 

 (: BAC+3ينغا )   3(  ق  Lاإلةل ة ) 

اليغ لة   الاخايل   مأليعة  الشحق  ل  يعللم  االأ ل   اليللب من  تللن  اثيليية:  الاخايل   اإلةل ة  ق 

 اللا   للنة  ق يلس اللليأت. 

اللانية: تللن اليللب من للغ  يغ  شحق  ل  أعلح اثمت يسااييأين مسأ لأين  لجال اليللب    اإلةل ة

يعا تاقيح  ل  اللانية  العلمة  ل  الجلمعية  الاخايل   يعا ال صغل على  يلغم  اللأغ تة(  الل لعا  )نسب عا  

 اللا ال .

 (: Bac  +5ينغا  )   5(  ق Mاللليأت ) 

 اليللب يعا ال صغل على إةل ة الاخايل  اثيليية ل يعا تاقيح اللا ال .  اللليأت:  لجه

اللليأت اللأةصص:  لجه اليللب يعا ال صغل على اإلةل ة اللانية  ل إةل ة الاخايل  اثيليية يعا  

 تاقيح اللا ال .

على  (: إض الأسجيق  ق  خايل  الاكأغخا  تأيلب ال صغل  Bac    +8ينغا  )   8(  ق  Dالاكأغخا  ) 

 اللليأت ل اايأجلية إلى الللأسبل  اللشتلطة. 

  ي ي   م  اا  2004-2003لقا  لق  اا الن لم نيز الأيبيح يشلق تاخ جق  منا اللغيم الجلمعق  

اإلنالح  ق الباا ة  اللايسل  جا  اايأ يلم اللفأغح لكليل  اليب لالصيالة لطب اثينلض ي ي  تنجز  

ق لناا  لمسللس  ل غ مل  فأتض معه  يه   سلف يلالءمة عتض  الألغ ن  مع  البتامج   ق  اا اإلطلخ  ق شل

تيغخ   ال لةيل   ااقأصل  ة  لللجألع  عبت الأ ييم  لااعألل   اللسألت  لللسللس اثيليية  ال لئلة  على  

البيااغغةق اللعألا يللأعليم    . ل تا ن اللينل  على   ض  سأجيب اانالح2  لتت  اللعل يت البيااغغةية  الغطنية

العللق لشتلط  يليية  تلبية ال لةيل  الاقي ة لجا  اثللغ ة  ق مجلل الأنلية ااقأصل  ة لااةأللعية   ل اا  

مل  أيلب ةغ ة الألغ ن الاخ  ا ق الشبلم الجلمعق إلى اايةتاط الفعلق  ق م ييه ااقأصل خ لااةأللعق  

 
اهيم و اخرون "    1 ي ميدان ضمان الجودة واالعتماد " ضمن  تجربة جامعة محمد الخامس السويشي نور الدين فكري بنت 

المملكة المغربية ف 

ي التعليم الجامعي 
 .  5، ص 2008ماي  13- 10-مكة المكرمة  -كتاب الندوة الدولية حول الجودة واالعتماد ف 

بية والتكوين  ،: التقرير التحليلي   2 ي  للتر
 . 2014، المكتسبات والمعيقات والتحديات دجنت  2013-2000تطبيق  الميثاق الوطن 
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ت  يح يلعأبلخ  ض  الأق لععال    لالسيليق.  اثيليية  النغعية  الت ليل   كلض من  الأتيغخ  الجغ ة  ق اانالح 

اللينل  الغطنق للأتيية لالألغ ن  من لالل ت غ ة اليليع العللق لالأيبي ق للاخاية  ق ةليع اثيالك  ملل  

للنة يغاييه  يي غخ مالخا  لقاخا  الشبلم الجلمعق  ني   شلق إعاا  الشبلم لاليامل   ق ال يلة العللية  

. غيت  ض الأعا ق البيااغغةق  الق اللايسل  الجلمعية  1تنلية اللالخا  من اللالم اثيليية الأق تنلط يللجلمعة 

الفعق   مييسة  ي سب  خةة  م ا ة  ييااغغةية  يلية  تأسم  ني   الليلغم.  يللشلق  يلايأ اللية  ا  أسم 

فعق اللغقع الاخ ت ق  يه يين ) لا( يسح تتيية  يه  البيااغغةق الاخ تللخيه   خ ي سب  خةة ايأ الليأال ي

لم  أشلق الفعق البيااغغةق مللخية مةصغنة ل تض ت ت بل على كلمق اثعللء اللأعللين من  متة مل  ل  

 .2طب ة مل 

قليغض   للجلمعل      01.00لااا عز   لاللللية  لاإل اخ ة  البيااغغةية  العللق اايأ اللية  للأعليم  اللن م 

يللب  ق متكز اا أللم. لتأغا ح  نللم  اا ال ليغض  ق مجللال مع ةزء من الأغنيل  الأق قامأال  ل لع ال

اليغييسلغ   العللق)  يللأعليم  اللعنية  الاللية  لاللن لل   ايأ اللية  1999الايئل   إلى  يلإلعل ة  إج  جسا   .)

الأغيع الجلمعق    لال   الأعليم  الجغ ة  ق  لأ  يح  مبل ئ  لت   تن يم    الجلمعل   الجلمعل    مالم   ق 

ييااغغةق ةا ا كلل  شتيل إليه يلف   الأغةيه الأاخ جق لليللب من لالل تزل ا  يللاخلس الألليلية  تعز ز  

الألغ نل  جا  اليليع اللانق لعع تلغ نل  مسألتة تفلق إلى شال ا  ةلمعية   إملليية مأليعة الاخايل   ق  

ة ت سم مسللس الألغ ن  إيشلء  يئل  للأنسيح لالأ ييم مشلخكة الشتكلء  الجلمعة يعا مللخية اثيشية اللاني

الجلمعة..  مجلس  الألنيلية  ق  عبت  الجلمعة  تنلية  لااقأصل  ين  ق  ال ليغض    3ااةأللعيين    01.00لتيت  

 م  سأاا   اللأعلح يأن يم الأعليم العللق لاا  اللبل ئ   ينبف ي لم الأعليم العللق  ةلع إلى ت ييم  ائم لمنأ

اللت ل  ة الااللية لالةلخةية لكاا الجغايب البيااغغةية لالعللية لاإل اخ ة  لتنجز  ق  اا الشيض ت لخ ت ينغ ة  

اثيليية   مالأال  إيشلء  يئل  لطنية  على  البيااغغةق  الصا  علق اإلنالح  .ل ق  اا  البتلللض  إلى  تتيق 

 : 4ال تص على ةغ ة الأعليم العللق   لال 

 الغطنية لأنسيح الأعليم العللق .  اللجنة

 مجلس تنسيح مايسل  الأعليم العللق غيت الأليعة للجلمعة . 

لجنة تنسيح الأعليم العللق الةلص لالأق تنلط لال اللالم الأللية: إيااء خ  ال  ق تتاليص  أف مايسل   

يم العللق الةلص  لالسات على  الأعليم العللق الةلص لطلبل  اعألل  ل  لت ا ا معل يت الجغ ة يللنسبة للأعل

 يشت ل لتيبي ال 

 
, الصادر 01.00القانون   1  . 3, المادة 2000ماي  25, المنظم للتعليم العاىلي
ي سبيل نظرية عامة لنسق التعليم,بارسون-ك -بيت  بورديو و ج   2

, مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة  ترجمة ماهر تريمش , إعادة اإلنتاج ف 

 . 176,ص 2017األوىل
, المرجع السابق, ص   3 ي

 . 762عبد العاىلي كعواسر
, الصادر  01.00قانون   4  . 2000ماي  25المنظم للتعليم العاىلي
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  (: للأ ييم  الغطنية  يأ غ لل  شلغلية  ل قيلعية  ل مغعغعلتية  INEالايئة  ال يلم  الايئة  لاا   ( ل غكق 

لال    اللتيغمة  اث اا   إلى  يللن ت  لاللللية   البيااغغةية  يجلعأال  ت ا ت  مع  لالألغ ن   الأتيية  للن غمة 

 :1 يت الاللية اللعلغل يال  ق  اا الشيض للاا  الحل ة ت غم الايئة الغطنية للأ ييم يلل  لقليلايأنل  إلى اللعل

ايجل  ت ا تا  إةلللية لللا ال  لاللعلخ  لاللفل ل  الللأسبة من قبق اللأعللين لالل  يالك الألغ ن  

 لكاا كيفيل  متاقبأال . 

من  من  اثمة  على  يللنفع  تعغ   الأق  اللزا ل  اللللق  ت غ م  اللجاغ   إلى  ليللن ت  لالألغ ن   الأتيية  غمة 

 اللبالل لفلئاتال  ليللن ت للأيلبل  يجلعة ل عللية اإليفل   ق ميااض الأتيية لالألغ ن.

ت ا ت تيغخ اللت ل  ة الااللية لالةلخةية للن غمة الأتيية لالألغ ن لت سين ةغ ة الةامل  الل امة  

 لليلبة . 

ميتلنل   ق  اا اإلطلخ   ق ملن    ا  الاناية البيااغغةية من ت  يح     للن الساال  الاخ  ب ى 

اث اا  اللسيتة ؟.  على نعيا ةليع اللسأغ ل    النظ  ض مسللس  الألغ ن   حلب عليال طليع العجز عن  

الأي يق  يللن ت إلى عيح اللجلل  ق الأيلخ الأةصصل   للالس   إض اتبلث  مناج ال صص  ق تغ  ع عا   

لأالميا اللسألا من اللنيح الااللق للةت ية  اللاخيية   أتتب عنه انأشل   للأالميا على مسأغ  الشعب  ا

اللايسل    العللق  ييلل  ض  الأعليم  للغ   مايسل   الغعع عنا  ل أفلقم   اث يق   اليليع  عليال  الأق  حلب 

 الأعليلية جا  الل لعا الل ال ة تأغ ت على طلقة ايأيعليية ععيفة. 

عللق  لم اايأللء اللشأتك لنفس    -لاا تنةت الأفللتل   اا اللجلل  عبت الأال ل  من قبيق   يق   

الللية  الفغ  الاخ  نألق إليه اليللب  ليسبة ال ام يللللية... لكلال تةلح مبتخا  مأعا ة تعزل كق مجلغعة  

لتةصصل  مةألفة. لانظ     ق  للئال الةلص. ل اا مل  نأج عنه  ععف انأللا  تعلخ  طلبة من شعب 

P. Bourdieu et J.C. Passeron    ق  اا السيل    ض  لا ع الأعلخ  يين اليلبة  تب ى م صغخة يين 

عالقة ماخيية قا لة   ل عالقة اةأللعية للخةية  كلثنق الجحتا ق اللشأتك  اايأللء الا نق  ل السيليق   

ة الليسغخة   الق  ا  اثليتة تت ع معاا  الأعلخ .  أتتب  لعلى اثلص اايأللء اللشأتك لليب ل  ااةأللعي

. ل لاا  لاييالقل من  2عن ععف اايامل   اا  ععف على مسأغ  تنلقق اللعلغمل  الأ نية لاللعت ية علغمل

( اليلبة الا ن  لجغض الللأبة  تغةاام  4/3ي    قيم يلا نة "ليق" الفتيسية   النظ البلننلض  ض لالث  خيلث )

. كق  3خاء  يلتاتام إلى كأب معينة   كنت من آخاء خ لقام يفس الشقء   لل عن الأةصص الاخ  ةألخ  اليللب آ

مل يبح  جعق البلننلض  شللض  ق كغض اليلبة  شللغض شت  ة اةأللعية مأجليسة  مسأ لة لمنامجة. " للغيط  

ل اا مل  ا خ    4اثنغل اليب ية لليلبة.. الياليق إجض  ليط مأنل ت  ل جب الب   عن  نق  اا الأنل ت  ق  

يشلق مبلشت إلى اللحط على مايسل  جا  اايأ يلم اللفأغح  ل الت يالض شس  ق ةغ ة الألغ نل  الأق  

على  يلس مل يبح مل يسجله  ق  اا اإلطلخ  غ لةغ  الأالل عليح مل يين اللسللس    ت امال  ا  اللايسل . 

عب العللية الأق  ا تفلق  إلى تلغ ن جخ طبيعة  مانية  ل غ مل  ا خ  إلى  الشقء الاخ  أجسا  ق  يلنة الش

 
بية العدد   1  .  624، ص  2013 23-22عبد المجيد بوشيكة "الجودة والجامعة المغاربية" .مجلة عالم التر
 . 180بارسون, المرجع نفسه ص-ك -بيت  بورديو و ج   2
 . 182المرجع نفسه   3
 48صفحة :  -7 -مجلة الجدل  "المدرسة، البيداغوجيا وإعادة انتاج العنف الرمزي"محمد المحيفظ  ونور الدين الزاهي :    4
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نعغيل  ةلة  ق للغ  ال يلة العللية  لللأاليق على مل ي غل يغخ   اإلنصلئيل   الأللية: إلى نال   النصف  

 :1اثلل من  ا  اثلفية 

غا  من ال صغل  على  %  من الللأ  ين يللأعليم  العللق للعغا  لألغ ن   كل  لق لتللن25 •

 اإلةلخة  ق اللسللس اللفأغنة 

%  من الةت جين  تل غا  تلغ نل جخ تغةه  للص منق ال ليغض لااقأصل  ل لل شعبألض لإض    14 •

كليأل ا تفليلض إلى تلغ ن جخ طبيعة مانية   يللن  ض تفليل إلى تلغ ن تلليلق  ا ق  لاليةتاط   

  ق ال يلة العللية. 

تل غا تلغ نل جخ طبيعة مانية ) معل ا الألنلغةيل الأيبي ية شال ة ت نق    %  من الةت جين58 •

 عللق  شال ا   ق الاناية  لاليب  اإلةل ا   اللانية  ل إةل ا  العلغم  لالأ نيل (. 

 من الشال ا  جا  اليبيعة اللانية   ق شال ا  نل خة عن مايسل  الألغ ن اللانق. %61 •

 ق لق   من اثلقل    سأجيب إلى مأيلبل   تنلية البال  لإلى  نلةأال    إض تغ  ع  ا  الشعب  ثض كلض  

إلى اطت   تعلق  ق  ال يلث  العلم )  يلتاة   اطبلء…(  إض جلس  لم  عا  قلئلل   ق الغق   التا ن  للااا  

 ق إملليل       للن  ال غل   ض ي لم الأتيية  لالألغ ن  ا  ناخ   ق إطلخ تصغخ  مأيغخ   لإيه  ايلض عن ععف

تليفه  مع يغ   الشحق ل ا   الغععية   ق يال ة الليل   غيت  يلتجة   ط عن  يغعية  ا اء الأعليم العللق   

يق  ق  يلتجة  كالس عن الأالا   ق مسلخ الألغ ن   ق  ا  اللتنلة  اثليتة للنة  يلإلكتا ل   الأق تلليال   

إلى  الأق تةلع  يالخ ل  . ليللتغم من  ض ال ليغض   2منيح طلقل  اايأيعلم  الل ال ة   الةت ية الجلمعية  

ال تض  01.00 تسعينيل   للنة  ق  اللحتيق  العللق  الأعليم  عت ال  الأق  لاث مة  اايساا   نللة  ليناق  ةلء    

للنة   الةلخةية  الأ ا ل   ا  الق  الغق   جا   ل ق  الااللية  لللأيلبل   ةاة  سأجيب  من  الللعق   اغ 

 لنلة الأق اعألا   يه مع م الالل اللأ امة الن لم العلللق الجا ا للأعليم العللق  إا  ض  ق  يللأيغخا  ال

جا  الغق  لم  ةلغا من اايأ ل ا  للنة من ةاة  عللء  يئة الأاخ س  إج  تخ يل ليم الجيلخخ   ض  اا  

لة من اللبس لالحلغض نلا   اإلنالح الجا ا نلنبأه عاة إشللا  للحتا    تغأه من م أغا   ليأج عنال نل

 :3 لض ت  يح النألئج اللتةغة منه  ل للن جكت  يت   ا  الأعنتا  لالنحتا   يلل  لق 

إ للل يعض الأعا ال  من  أتة إلى  لت   على يبيق منلل تم تعا ق ي لم الألغ ن الجلمعق من   •

 L M Dيلط  

ميأت ز  • مليأت    إةل ة  إةل ة  الجا ا  الن لم  الغنية  الغ اخة  جلس  قت   يعا  لم  مليأت  كأغخا   

  ، L M D كأغخا .  

تامت  عللء  يئة الأاخ س الجلمعية اللحتيية من  اا الن لم الجا ا  ني   يال عام خعل م   •

 يللتغم من كغيام ةزء مام  ق تنز ق م أليل   اا اانالح الجا ا  لتت   عن  اا اانالح

 
1   , ي

ي أفق تحقيق الجعبد العاىلي دقوفر
ي ف  اتيج  ي مؤتمر  الجامعة المغربية نموذجا )ودةحكامة التدبت  الجامعي والتخطيط االستر

(, بحث مشارك ف 

ي طرابلس يومي 
ي  كتاب أعمال المؤتمر العام السابع 2019مارس  23و 22تطوير األنظمة التعليمية العربية المنعقد ف 

 - 25العدد  -، ونشر ف 
 . 177. الصفحة  2019مارس 

, المرجع نفسه, ص    2 ي
 . 178عبد العاىلي دقوفر

3   , وك كاهي ي الدول المغاربية وفق متطلبات سوق العمل, مت 
 . 682, ص2016جوان  5دفاتر السياسة والقانون, العدد   اصالح التعليم العاىلي ف 
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الجا اة الأق تأيلب الأ ليت لللسللس لتص يف    يبلم  اا الأامت إلى اإل  لعل  الاخايية  •

 الأ لل م  ق ظق الن ص الاخ  عليق منه ال يلث من اإلطلخا  الألغ نية الال مة لالليلغية. 

طبيعة الاناية البيااغغةية الأق  قت ل الن لم الجا ا ت أم اتبلث يغث للص من الأ غ م الجلمعق    •

الأق  عليق منال قيلث الأعليم العللق اللحتيق ا تشجع على يجلح العللية  ق ظق    لن ال تل ل

الجلمعية  لل  إليال كالس نلا  ااكأ لظ اللغةغ ة    غيلم البنية الأ أية اثيليية لالبنل ل  

ال ا م  الأ غ م  اعألل   الغنية  الايئل   اعيت  الاخ  اثمت  اللحتيية   الجلمعية  اللاخةل    ق 

كنيت من الغق  لالجاا لالللل  من لالل م لللة    إ ااخ)اامأ لض الالخخ(  اثمت الاخ ايجت عنه  

 مالءمة الأ غ لين مع  عض. 

اللألتخة لالأق تت   ض علليل  الأ غ م  جب  ض تلغض  كنت الأزامل    لإعتايلتاماليلبة  انأجلةل    •

ايأحالل  اا    يللشفل ية عام  لعتلخة  تلغض    اإلنالحلاللغعغعية  ل ض  شةصية   للصل ة 

 اللصل ة العلغمية  ق اث م لاثيلس. 

مت الاخ لم  غاكبه عت    عاا  اليلبة تزا اا كبيتا اث  2012  -2011 ق اللغيم الجلمعق لسنة •

مسلس    139 لت  تغ يت البنى الأ ية لتغ يت ل  ل ة عا  اللسللس ني  يلغ عا  ل    من يلنية  

  ق ةليع اللليل  لاللااخس الأليعة لل يلث.  

الأالل العالقة البيااغغةية يين ملغيل  ال  ق الجلمعق )إ اخ ين  يلتاة طلبة(  للنة تاليش   •

للخا  اإلنالح  خغم كغيام  يلس اللن غمة الأعليلية  لتيكيا جلس  العنصت اثليت اليلبة من مش

 غ غيليال عن اللجللس الجلمعية لعام من ال الصالنيل  اللل ية من  ةق اللشلخكة  ق ايجلح  

 الن لم الجا ا للأعليم العللق اللحتيق. 

 احملور الثان : الشباب اجلامعي ومقاومة مقارابت الدولة للتعليم اجلامعي. 

لعب  ال تكة الياليية يلللحتم  لخ اللشأق  يللنسبة لل تكل  اانأجلةية يلللحتم  طغال ع غ   الق   

من لة اات ل  الغطنق ليلبة اللحتم )الطم( من ةاة  ل اللجلغعل  الياليية الللنلة للشعب  ل اللنلطح لمت  

 امية مع قغا  اثمن  ل يين الفصلئق  النللل الياليق يلللحتم من متنلة تيييسية عت   عنفغايال مع مغاةال   

الياليية جاتال من السأينيل  لنأى الأسعينيل   قبق  ض  أتاةع  لخ  لل جه ال  غقق لالسيليق  مع تيبيح  

قليغض اإلنالح الأعليلق للجلمعة اللحتيية  الاخ يلف لليلبة يللألنيق  الق مجللس اللليل  لاللجللس التئليية  

أجل  اللعألا من قبق اليلبة  الق اللايسل  الجلمعية عت  ت غا مالل  ق شلله  للجلمعل . غيت  ض اان

الأق ياجال الشبلم الجلمعق  ق   يأنللل يعض  شللل الل للمة  ل  نلميأه. لااا ين للل  ق  اا الليلب  ض 

 خ له للغعع الاخ  عيشه الأعليم العللق.  

 :اانأجل  كشلق لل للمة الشبلم الجلمعق لإلقصلء   -

الاخ  ا ع عن    UTMايأنا انأجل  الشبلم الجلمعق  ق ياا أه على الألنيق الأن يلق من لالل  لطم    

عاة ن غ  طاليية  يليية  منق السلن لاللنف الاخايية ليال الأن ق لاإل مل  الغظيفق يعا الأةت . لللن  ا   

ياليية اللةألفة اللألل ية مع عا   الليللب الن ليية كلي    ًلل ت لق يين طيلتال مغاقف ييليية للفصلئق ال

خعل ل   الأق  الا ل تاطق  اايأ لل  منةتطة  ق عللية  كلي   الأق  تلس  اللعلخعة   ل  السيليية  اللن لل   من 
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ال صت منق نزم اات ل  ااشأتاكق لل غا  الشعبية )ل غ نزم ايشح عن اات ل  الغطنق لل غا  الشعبية  ق  

لالن ل ية لااةأللعية منا ياا ة   (. لعب  ال تكة الياليية1975علم     لاًخا نليلة  ق الأ غا  السيليية 

الجلمعة  ق ال تض العشت ن إلى اليغم . لقا ايأيلع  ال تكة الياليية اللحتيية تتييخ يفسال تلخ ةيل ك تكة  

ال لعب   لًخا  لًمل  ق  إج  الغطنق   لالأ تخ  الا ل تاطية  من  ةق  النللل  ل ق  اللجألع  من   لعلة  ق  عا ا 

ايأفلعة   للعق   لال  اللحتم   الأق شاا ل  لال على    1965ملخس    23اايأفلعل   الاخ كلض  اللبيت  لاثلت 

العلم.  الجلل يتخ  لالنللل  الياليق  النللل  يين  ةالق  خيط  اللحتيق  ق  السيليق  منأصف   1اللشاا  نأى 

ل غا ث  غمية من اللغاةاة يين كق من السليل   النلليينيل  من ال تض الللعق  كلي  الجلمعة اللحتيية مستًنل  

لطلبة الفصلئق اللنألية لأيلخا  اليسلخ الجاخخ  ال لعا ين. لعت   نفغ  ال تكة الياليية اعأ لا  يللجللة   

  لمل تال  من انأ لض ييليق ل منق تزا ا  معه  1981 غييغ ينة    20ا ييَنلل يعا  نااث اإلعتام العلم ليي  

ة ني  نلخ  نلك مع منأصف النلليينيل  خةلل  من  ال تس الجلمعق  م يلين يصفة  ائلة  عسلتة الجلمع

ل لاةه اليسلخ الجاخخ لصًلل ةا ًاا ل م طلبة الأيلخ اإليالمق  الا ن  للغا يالخ م    2 الق ال تم الجلمعق. 

اللحتم  عت   الجلمعة  مع ايأ لل العتش لالأ غل الا ل تاطق الل سغم  ق    ق  لامة العنف مأعا  اثطتا .

تتاةًعل مل غًظل لل لغخ اثمنق لاللاا لل  الأق كلي  ت غم يال    1999-1998اللحتيية منا اللغيم الجلمعق  

قغا  اثمن يعا اي سلخ اللغاةال  الالخ ة  الق ال تم الجلمعق يين طلبة ةللعة العال لاإلنسلض لال تس  

ايأباالام ي تاس شتكل   من للنة ي صا عللض نا   يى  الجلمعق  الا ن يل  لةغ  م  لض ةال   ليأم  

من السلينة  الق ال تم الجلمعق. لتحيت  الأ نيل  النلللية لل يلث الياليق لجللعة العال لاإلنسلض مع تيغخ  

ينيأه الأن يلية لمجللسه الأتيغ ة ني  يل  الالخ اليليعق للنللل الياليق غيت جخ   لية يسبية  ق إطلخ ظت ية  

ية كلي  تنع  ييي "التييع ال  غقق" لنعغ  نلغمة "الأنللم الأغا  ق" الأق قل  ل ااشأتاكق عبا التنلن  لطن

الشبلم   3اليغيفق. اللعألاة منة قبق  مل اشللل اانأجل    : الب   عن ياال  السيل   ةلي  عينة    ل ق  اا 

 : اآلتق  اللبيلض  ل ح  ؟  الجلمعية  السلنل    الجلمعق  الق 
4 

 
 . 1, ص 2020مارس  31,  352جريدة النهج الديمقرطي عدد  – لطالبية ومهام التغيت  الثوريالحركة احميد الشومي ,   1
ة يوسف منصف, ا  2 ي الَمغربلُمقاربة الُحقوقيَّ

ة ف  , عدد والَحركات ااِلجتماعيَّ ي اير  2, مجلة مبادرة اإلصالح العرب   4. ص 2018فت 
 5يوسف منصف, المرجع نفسه, ص   3
 طالب وطالبة بجامعة ابن زهرأكادير.  100ضمن أسئلة االسثمارة الموزعة عل  3السؤال رقم   4
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على على  يللط    ينلء  اللايلن  الشلق  الجلمعية   غ  الاخلس  م لطعة  ايلغم  اللبيلض   ألف  ض   اا 

اانأجل  الأق  عألا ل الشبلم الجلمعق  لل للمة  شللل اإلقصلء  لاللشلكق الأق تغاةاام  الق الجلمعة.  

م اللسيتا   الق  شلية عن م لطعة الاخلس  لنلء اانأجل   الق الجلمعة.  ليه  يلغ  18شلم ل    29ني  عبت  

مسلخ   تيليت  ق  لال  قغة  اللحتيية   الجلمعة  الياليية  الق  ال تكة  شلل   ليللأللق  الجلمعية.  السلنة  لللخ  

الليللبة يإنالح الجلمعة اللحتيية من ةاة  لاايأجلية لةت جق الجلمعل  اللحتيية من ةاة  لت . لتيغخ   

يللب الأق يأ ات مل يعا ل. ني  كلي  ميللب ال تكة  عن طبيعة الل  2000ميللب الشبلم الجلمعق مل قبق 

الياليية يلللحتم  ق عاا ال سن النليق تأةا طليعل ييلييل يلثيلس  ق ظق الصتاث ال  ي ق يين الأيلخا   

السيليية لالن لم السيليق  مالتا يشلق مبلشت  ق طبيعة ميللب ال تكة الياليية. ل نب   مع ال تض الغانا 

شعلخا   لت  متتبية  يليل  يلل ح  ق السلن  لالن ق  لاللنف  لتغ يت الأجايزا   الق    لالعشت ن تت ع 

الفللء الجلمعق  لتغ يت اثطت  لخيط الجلمعة يلأيلبل  يغ  الشحق  لا ملةام مل يعا الأةت .. ل اا اايأ لل  

  ايأ ق اانأجل  الأ تخخ   غاكب اايأ لل ال لنق  ق طبيعة اانأجل  يشلق علم  الق اللجألع اللحتيق  ني

ي يل ة ال تكة الغطنية إلى اانأجل  اللسيس الأصل مق ي يل ة الايئل  الن ليية لالسيليية لم يتل  انأجلةل   

اقأصل  ة ت تكال الز ل ة  ق اثةغخ لم للمة الحالء لتتييم الليللمين لالليللبة يأغ يت  تص العلق   – يللية  

. لةغايل على ياال نغل   م ميللب ل  للغ ل   1الةامل  الص ية لااةأللعية للفض التيغم لاللتائب لتغ يت  

 الشبلم الجلمعق   ةلي  العينة اللسأاا ة ل ح مل  لق:  

2 

   30 بال من لالل  اا اللبيلض   ض تغ يت الن ق الجلمعق  غ الليلب اثلل للعينة اللسأاا ة ينسبة % 

  ل للن تفسيت  اا اثمت يلغقع ةلمعة اين   ت الأق ت ألن  غلب  21مأبغعل يليلب اللن ة للجليع ينسبة %  

 
ي الحركات االحتجاجية  عبد الرحيم العطري,   1 ات االحتقان ومقدمات السخط الشعن  , تقديم إدريس بنسعيد, دفاتر وجهة نظر  بالمغرب: مؤرسر

 . 184(, ص 2008)الرباط: منشورات دفاتر وجهة نظر,  14
 طالب وطالبة بجامعة ابن زهر أكادير.  100ضمن أسئلة االستمارة الموزعة عل  4السؤال رقم   2
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ملل  جعق   يلثيلس   قتل ة  منلطح  ل ق  ما نة  كل  ت    عن  يبعا ل  تأليز  لالأق  اللحتيق   الجنغم  منلطح 

ال صغل على من ة ةلمعية ميلب لاغ تبت تاته عنا اليلبة  ال ل مغض من منلطح يعياة  لأتتفع معال نلةيل   

كلل  ض مع م اللنلطح ال ت بة لال تسأعلق اللغانال  لااا ظل  ال تكة الياليية ت للم  الق السلنة  كنيتة.

الجلمعية  لللخةال عا كق  شللل اإلقصلء ل اخ ل  غقام  إج  ض ل عا الشبلم الجلمعق علل  اللجألع   ام  

جز  من تنلية اللجألع لايأ تاخ  قل ة اللسأ بق لنلملق الأ ام ل ا عق ليى الأنلية   ام الشبلم ةزء ا  أ

 .1لايألتاخ  خ مايسة   ل  للة

إض  ا  الليللب تةفق مل تةفيه من  لةه الغاقع الاخ  عيشه اليللب الجلمعق يجلمعة اين   ت  ني   

الأق   الأفللتل   لليللب. كلل  ض  لالعليم  اللعت ية  يعياة عن اا أللمل   ل ايشحلا    جا يفسه  ملم ت ا ل  

يه الشبلم ايةتاطل غيت يغخ   أييس   عيشال اليللب  الق إض الن لم الأعليلق  ق  اا "الانل " لالاخ  نةتط  

على الالمسللاة لتحيب  يه العاالة ااةأللعية  ليس   ط من لالل الألل ز الصلخة يين ينيل  ال يلعين العلغمق  

منال  ااء   قام  الأق  ااةأللعية  البنيل   الأال ل   يسبب  نا    على  قيلث  كق  علح  لللن  ق  لالةلص  

يامل  لايةتاط الشبلم الجلمعق  ق اايأفل ة من تلغ ن ةيا  الق الجلمعة  . ل اا اثمت   لق من ا2الشبلم

يلعأبلخ ل   لُتعا الجلمعة  نا اللايسل  الفلعلة  ق اللجألع على اللسأغ ين الأعليلق لالأتيغخ يق لااةأللعق  

عز ز الاغ ة الغطنية   ًلل يغنفال تلألس   لا  تنلية الغعق لالن ل ة   كلل  ض لل ل ة ااةأللعيين  لخ م  ق ت

العلملة مع  ئة   اللان  الةامة ااةأللعية  نا   م  الجلمعق  لتعأبت  الشبلم  الفلتخ لا   لت  يح ااعأاال 

الشبلم  الق الجلمعة لالأق تسأاا  مسلعاتام  ق إشبلث انأيلةلتام لمغاةاة مشلالتام من لالل مجلغعة  

ت  ة تن يم اللجألع إنا  طت  اللانة اثيليية الأق تسأاا   البتامج الغقلئية لالعالةية لالأنلغ ة. لُتعا ط 

لتنشيط   الشبلم  لقيم  لاتجل ل   لمالخا   لطلقل   قاخا   من  اايأفل ة  لتع يم  اإل جليق  الأحييت  إنااث 

اللجألعية  الأنلية  ت  يح  الفلعلة  ق  آلية  . 3مشلخكأام  ل  عللية  تعز ز  كالس من لالل  الشبلم  تألف   لية 

الن م ااةأللعية ال لئلة لاللغةغ ة  ق اللجألع لاعم ل ايأحالل طلقلتام  ق تجا ا ل تحييت  ا     اايامل   ق

الن م  لض نالث ايايلخا   ل الأالا  مللنة ال الث  لجلس لأجلل  مشللة اايأللء لا ام ثيه السبب التئيسق 

ل آلية من آليل  اإلنالح ااةأللعق ل    ق تلت  م ل اغأتايام   ل من لةاة الن ت  ا   أ غل الشبلم إلى قغة

يليتلض  ني   -ك -.   اا من ةاة  لمن ةاة  لت    يلنل  اا ال غل إلى مل قامه يييت يغخ  غ ل   4ايق یالس

   ض  ناخ البلننلض يغخ  غ_ليليتلض  كأليل تل  عنغيأه م "الغخلة"  لكلض عنغايه  1964يبح لالل  ق ينة  

لقا اعأبت اللألم مسل تة ةل ة للأحيتا  الأق  شاا ل اللجألع الفتيسق آيئا  ني     5الفتعق: اليلبة لالن ل ة. 

 نب   شت  ة اليلبة تأنلمى  غمل يعا آلت  إلى نال   ض ظات  "مل  للن  ض ياعغ  يي ا غلغةية الن ليية  

 اث عن "طب ة  الياليية  الأق كلي  تن ت إلى اليلبة على  يام ةسم اةأللعق مألليس... يق كلض  نلك من  أ

 
ي تنمية قيم السالم االجتماعي للشباب الجامعي أحمد مرعي هاشم ,    1

", دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع "دور التنظيمات الجامعية ف 

, 2018، الخريف 13، العدد 13جامعة الفيوم, جمهورية مص العربية, المجلد  -وث االجتماعية  مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح
 . 141ص 

, عبد الرحيم العطري:   2 .ص  2005 ماي 09 مجلة دنيا الوطن,الشباب و النظام التعليمي : عنف المؤسسة و إعادة إنتاج التفاوت االجتماعي

7 .  
 . 379, ص أحمد مرعي هاشم, المرجع السابق    3
ي    4

ي الجزائر, اطروحة مقدمة لنيل شهادة  شهادة دكتوراه ف 
ات االجتماعية الراهنة ف  ي ضوء التغت 

, مشكالت الشباب االجتماعية ف   يزيد عباسي

 . 124.ص 2016/  2015بسكرة الجزائر. السنة الجامعية:  -علم االجتماع, جامعة محمد خيص  
5  P. Bourdieu et J.C. Passeron: Les héritiers. Les étudiants et   la culture. Paris, édit Minuit, 1964. 
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إض ال ا   عن الأفللتل  اليب ية  ل العلئلية   ل    1اليلبة"  يلعأبلخ ل  ئة لال مصللف مشأتكة للععية مغناة". 

 اللجللية اللغةغ ة يين اليلبة  الت يشلق لاعف  ق الغعع الاخ  عيشه اليللب  الق الجلمعة   ل مل يعا ل.

اللعي  ااةأللعق  اللعيى  إلى  اا  ي يف  عللم  عنامل  جلس  ت انث عن  يل ظ  كلل  اللايسلتق   لسغ   ى 

( اللايسلتية الأق ت غم من لاللال  actes de consécrationااةأللث يييت يغخ  غ   ضن   علل الأتييخ ) 

شتعنة  على  الأعليلية  الأفللتل     اللايسل   يفس  إيأل   إعل ة  الشتلث  ق  لم  لمن  الاخايق   الأفغ   طب ية 

. كلل  ض الأيليت الاخ  فعله ااخث ال بلق ااةأللعق   ل مل  سليه ييت  2ااةأللعية الغاقعة  نال  ق اللجألع

يأعاا ا   الاخ  أغيط العالقل  اللغعغعية ل السلغكل  الفت  ة يلعأبلخ  مجلغعة من اا  Habitusيغخ  غ   

الللأسبة يين يسح اللغايط اللغعغعية ل يسح الأصت ل  ال ليلة لللالن ة اللبلشتة  أالق  ائلل طت  آلت  

كغييط  لمتكز االأ لء الانايق لل ينيل  ل ت ا ا اانأللا  ل الةيغط اللعيشة  لللسأ بق اللغعغعق ل  

ق  نشي عليال الفت  ل لأسبال ل ق تأعلح ييخيعة مسأغخ   خ  غ يسح من اايأعاا ا  الأ   3اللشتلث الااتق اليليع.

مسأغ ل : اللتعق الةل ق  يئة الجسا الجلللق   ل ق علغمل ايأعاا ا  تشأحق ل ح  للغ ل  مع اة  اللية  

.   4تلغض نال  النسح لتشلله  خ إيشلء  الااتق  ق ايأ اللية عن م ييه لتعبت عن الاغ ة ااةأللعية لصلنبال 

له تيل ق يغييغلغةق لا  ييت يغخ  غ ليليتلض  ثض اليالم  اث يى انيفلء من اليب ل  العليل     اا اثمت

ل اا    5يإملليام العنغخ على يا ق ليلغنلتام اليب ية  ق تةصص  لن ام معل  ست الغلغ  لن غة الاخةة...‘‘ 

ي لال إلى طب ية  لت  يين اليلبة  مل  سلعا  ق إعل ة إيأل  الأفللتل  اليب ية اللغةغ ة  الق اللجألع  ل أم  

 الق الجلمعل   لتصنيفل  يين الشعب لالأةصصل   يأالت  ق نيلة الشبلم الجلمعق نأى مل يعا الأةت .  

ني  تجعق اللايسة الأعليلية  ظل تة الفت  يين اللأعللين على  يلس  لتة الأفغ  مسيلة عل  ة يين اللأعللين   

ااةأ للأفللتل   تلتس  يالس  إيأل   يلنة  ل ق  تعيا  يالس  ل ق  الغانا   اللجألع  يين  ئل   لاليب ية  للعية 

الل  غظين من لالل ةعق ال اخا  الُلَلعيتة يلعل يت النجلح الاخايق مجتن  قنلث للأفغ  ااةأللعق لامأالك  

الأعليم  يق إيال    التيلميق التمز ة لالن ل ية لاللل  ة. يااا اللعنى  تلغض   ا غلغةية الأفغ  ا تبتنخ   ط يجلح

  .6تحيق   لل على الةلفية ااةأللعية للعنف التمزخ لإعل ة اإليأل  

ل نل  للن  ض يسأشف  ض الجلمعة  تسل م  ق تتييخ ل ل ة  ئل  اليب ة اللايلنة على شلق لعق ةلعق    

ماخيية ل يصغخة  مسأنسخ  جسا الأعسف ال ليغيق ل  للن إعل ة إيألةه   ت  يغخ  غ  ض: .. يجلح  خ تتيية  

علمة  يجلح كق علق ييااغغةق    أغقف  يليل على الأتيية اثللية الأق تسب ه  ل للنة نينلل تت ض اللاخية  

.  خ  ض يجلح  7 ا  اثللية  ق   ا غلغةيأال لمللخيأال  لجلس يجعق الألخ خ اللاخيق تلخ ةل يالض تلخ خ قبلق..‘‘ 

ا اليب ية  الأفللتل   يلغخة  السيليق كلق   ق  الجلمعة  ق  الن لم  لنجلح  ايعللس  اللجألع   غ  للغةغ   الق 

تتييخ لإعل ة إيأل  يفس ال يم  الأق تعيق اايألتاخ ة لللايسة الجلمعية  ل ح الأيلخا  علمة للاللة. غيت  

 
1  :  47، صفحة: 7عدد  -"  مجلة الجدل  "المدرسة، البيداغوجيا وإعادة انتاج العنف الرمزيمحمد المحيفظ ونور الدين الزاهي
ي التعليم الحديثتهافت أيديولوجية التفوق المدرسي واستفحال آلية إعادة اإلنالحسي   أخدوش,"    2

  4766". صحيفة المثقف, العدد: تاج ف 

 . 23- 09- 2019المصادف: 
 . 55، ص 2003، 1"، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، طبعة بيت  بورديو الفنر المتعدد و المضيافعبد الجليل بن محمد األزدي، "   3
ي سبيل نظرّية عاّمة لنسق التعليم، اعادة االنتاجبارسون,  -بت  بورديو   4

 .  387المرجع نفسه. ص  إعادة اإلنتاج: ف 
5  Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une théorie du système 

d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 223 
ي التعليم الحديثتهافت الحسي   أخدوش,"    6

  4766". صحيفة المثقف, العدد: أيديولوجية التفوق المدرسي واستفحال آلية إعادة اإلنتاج ف 

 . 23- 09- 2019المصادف: 
7 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Ibid, p 151 
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 ض ي   الشبلم الجلمعق عن آ ل   لت  للعلق  من لالل مبل خا  شةصية  ي نل عن مللية لام  الق ال يلة  

ني   ت   ض يلغج  مسللاة اثملكن  ل   ،Dubetاقأصل  ة لااةأللعية    يلنل على مل قامه  تايسغا   بق  ا

اللغاقع   أليز يللصتامة ثيه يلق يسلطة  حلح على اث تا   ق مغاقعام   مل يللنسبة لنلغج  مسللاة ال  غظ  

. إج  1لشة ل  تا منام على اإليسالة من مغاقعام  يأليز يلل سللة لالسالية ثيه  جبت اث تا  لللنة اثكنت  ش

 ت   ض اليلبة ا  أ ا لض   ط يينلام ااةأللعق كلل لخ   ق "الغخلة"  لا نأى يلل تةغله الجلمعة يللنسبة  

إليام من  تص الشحق  لللنام  أ ا لض اييالقل من العالقة الأق  شللغيال مع  خايأام  ل الق  ا  اثليتة  

.إض  اا اليتح "البنيغخ" الاخ   امه  2س الاغ ة الياليية لمسلخ تجتية اليللب  الق الجلمعة  جب ت ا ا  ي

  تايسغا   بق   ايس ال يلة الياليية على لالث ميللييزمل  خئيسية ل ق: 

 اايامل  الياليق  .1

 اللغ بة الفت  ة لليللب .2

 اللشتلث الاخ  يلف اليللب إلى ت  ي ه.  .3

ل بال  ض مسيلة إعل ة إيأل  يفس اثلعلث لالألل زا  اللغةغ ة يين منلطح البال   يين ‘‘ اللتكز لالل يط  

  ني   ت   ض الن لم السيليق من لالل يلقق اللايسل   ليت إلى  CHEVALLIER Jacques‘‘يلحة 

لألنة  يلعأبلخ ل يأل  الأبل ا   اثلا يعين ااعأبلخ لةغ  متاكز مأغا  ة للسلية اللايسية  لال عن اللغاخ  ال

الااللية يين اللتكز ل الل يط  ق ظق لةغ  التغبة  ق  مج اللأحيتا  ل تعز ز تلليس اللايسة يللنسبة لجليع  

العنلنت الل ييية  تلنق اللشلخكة  ق نيلغة ال تاخا  ت ا ل كبيتا  شلس يليألتاخ  ق اللغاقف لا  الن لم  

الأق  سأييعغض نشا ل لفتض لةغ  م لعلى لةه الةصغص السييتة على  السيليق   اغ  ةلع اللغاخ   

مني ة الشس الأق   صا يال  نل الالمش   ل السييتة على البيليل  الأ نية ل نيل ة اللعلغمل  الال مة من  ةق  

 غة  عللض يجلح ايأ غاج الن لم  على عللية ننع ال تاخ  ل يللأللق  إض مشلخكة اللايسل   ق ايأتاتيجية ال

الأبعية  إلى تجسيا امأيل  اللتكز من لالل  ض تصبف اللايسل  شت لل  ق تلت س  تعيا   .  خ  3الأق تاا  

اللايسل  الجلمعية تلت سال يشلق غيت مبلشت  ني   ض إض  ا  العغامق مجألعة تجعق من اللايسة الأعليلية  

خ  أتالح يين ال ستخ لالعفغخ  ليلل   للء للنل  بصم الشبلم ي يله لمعييلته يفعق اانأللك اليغمق الا 

ت أله اللايسة جاتال من مللية متكز ة  ق اللشاا اللجألعق  يلعأبلخ ل إنا  قنغا  الأنشئة الفلعلة الأق  

 أللن يغاييأال اللجألع اثكبت  ل يلثنت  مسيت ه لملللق ليلئق اإليأل   يه من عللض ايألتاخ يفس الشت ط  

ئم من اثلعلث. جلس إض اللايسة  ق الأق تسأييع  ض تامن اايأ تاخ للن لم ل ق  ااةأللعق نفلظل على ال ل

ليس    .  ليللأللق4الأق تللن إعل ة إيأل  يفس التمغ  لاللعييل   ق ااتجل  الاخ  ةام مصللف الا ن  م  غ 

الجلمعة إلنل ةللة الن لم اللاينسقن الاخ  لبط مغاقع الفلعلين ل  لاخ م  ل عينن طتائح اث اء يلقن تنغ علتال   

ل  ان   غ نل    تا   لمل تسأاعيه من الأزامل  لتع ياا . للنن البنية الجلمعية ا تشأحق من تل لء يفسال  لإينلل  

ل ةسل  م    ع غلام  الفلعلين  ق  تشتنيغا   أ لصال  يلل  ينام  اللألل تة  اث لاخ  مجلغث  عنال  ق  ل فص غض 

 
ي ،   1 ق ، ترجمة "  " المواقع والحظوظ " إعادة تفكت  التفاوتات اإلجتماعيةفرونسوا دين  "،منشورات " إفريقيا الشر ة القاسيمي ، 1ط   ٬" 2016كت  

 . 87- 84ص 
, المرجع نفسه.   2 ي  فرنسوا دين 

3 CHEVALLIER Jacques. Centre, périphérie, territoire: Le modèle centre/périphérie dans l'analyse politique, 

1978 N.p :352 
- 05-2005, مجلة دنيا الوطن, نشر بتاري    خ مي : عنف المؤسسة و إعادة إنتاج التفاوت االجتماعي الشباب و النظام التعليعبد الرحيم العطري,   4

09 . 
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الشيفتا  الن ل ينة لالبيتلقتاطية لايأامجغ ل ييتائح لاعية لغيت لاعية يلل  جعق "البنى ااةأللعينة إجض تأيلنف  

 تا    من عالقل  اةأللعينة ملييسة ". ل اا مل  سليه إميق  لخكل م يللغعق الجلعق  الاخ  غةه يلغكل  اث

مجلغعة   ل جعق تأصت  ل ح الن لم ااةأللعق السلئا. ل غ اللتاقب للق يلغكل  لايشية اث تا   يلعأبلخ   

 . 1من اللعأ اا  لالعغاطف اللشأتكة يين اثعللء العل  نين  ق مجألع معينن  الأق تشلنق النسح الل ان  ل يلتام

 : اخلامتة 

اللحتيق    الشبلم  قلل ل  يسأشف  ض  الب     متانق  اا  ةق  تنللله  ق  تم  للل  لالنة 

ميتلنة ي غة   ق ةليع ال يلعل  لاللجلا   الأتيغ ة  لااةأللعية  لااقأصل  ة  لالن ل ية   

الفئة   ميللب  ا   تنلمق  ظق  اللحتيية   ق  للاللة  التيلية  اللايسل   لتاخ   لال  غقية. 

تعت ال انأيلةلتال. كلل  ض اانالنل  الأق تبلشت ل اللايسل  تأسم ينغث من   لالأ غا  الأق

لليللب   للاع ة   شلغلية  خة ة  غيلم  متنلة  ق  كق  يفسال  ق  لتعيا  يق  لالنليية   الألتاخ 

الشبلم. ل اا اثمت تجسا  ق اث مل  الأق  عت ال قيلث الأعليم العللق منا ينغا   لالغعع 

لجلمعق  خغم عاة البتامج  لاانالنل   الأق اعألاتال الغ اخة الغنية  ق  الاخ  عيشه الشبلم ا

 اا اللجلل. لاثمت يفسه يللنسبة للشبلم ال تلخ  الاخ لةا يفسه  ملم ت ا ل  مجللية متتبية 

غيلم  لالل  من  له   الاخ  أعتض  اللايسلتق  الأاليش  ليين  ال تلخ   اللجلل  يةصغنيل  

ية  تللن الشبلم ال تلخ من تجلل    ملته. ل اا مل  جعق الشبلم مبل خا  لعتلض تنلغ ة ن ي 

 عيش  ق لاقع  أسم يعام اايأ تاخ لاثملض لقلة اإلمللييل  لاللغاخ    مع تايق  جغة ال ت ل   

لال  غ  ااةأللعية لااقأصل  ة لتتاةع اثمق يلللسأ بق لخ ليل  الأحيت. ل اا  عغ  على الشبلم  

يلبل على طلغنلته  ل ا ع يه اثمت الى الب   عن ياائق الت  كللاجتة      يي ح مي لم  نعلس

كلل  ض الأةبط  ق غيل ب البيللة   لالعزل  عن اللايسل   لعام الالمبلاة يلبل خا  الاللة.

  ع يلللنيت من الشبلم الى اايةتاط  ق نتكل  انأجلةية م غخ ل اثيلس ميللب اةأللعية:  

أشحيق لالسلن لالص ة  ميللب ت صت الشبلم  ق  ائتة اليغمق لا تب ق كلل ح  ق الأعليم لال

لام طلقة على ينلء محتم الحا لاللشلخكة  ق ننع ال تاخ السيليق. ل اا الغاقع الشبليق  علس 

الفغاخ  ااةأللعية الصلخلة ل فست تنلمق اانأجلةل  الشبليية لالشعبية اللسألتة  ق العا ا 

من  ةق ل لة العيش  ني   نبف الشبلم  ت ع شعلخا  ميلبية لاع ة  من ماض لقت  اللحتم  

يلللغض ييليق لاةأللعق تاعغ لبنلء محتم ال ت ة لاللتامة لالعاالة ااةأللعية   ملم تلل خ  

 الاللة  ق ياج ييليلته اللسأ غجة على مغاخ  الغطن. 

 
وبولوجّيةسميث، ش، - سيمور  1 جم(، القاهرة:  موسوعة علم اإلنسان، المفاهيم والمصطلحات األنتر ، )مجموعة من أساتذة علم االجتماع، متر

جمة ط.   . 370- 369، ص ص 2009، 2المركز القومي للتر
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لاا  الفئة  ليس إا    كلل  ض تحييب الشبلم  ق اتةل  اللايسل  لاليأتاتيجيل  اللغةاة 

يأيجة لننلئية اانأللخ لاإلقصلء اللأين تللخيالل الاللة اتجل  الشبلم.  اق ت ألت  ق ال تاخا   

لكق اللبل خا   لتأ لم  ق ليغطال لنال  ل  لمسلخاتال  يلل ا  سلف يلشلخكة  عللة لمنأجة  

  أتك للشبلم مجلا للأعبيت  لمجا ة للشبلم. مأجل لة لعق الشبلم ليلجه لميللبأه ي  غقه  لا 

البتامج اللغةاة لفئة الشبلم  ل اا مل  كاته اثخقلم   لالأجا ا لاإليااث. ل اا مل  فست  شق 

 ق ظق   التيلية الصل خة عن اللناليية السلمية للأةييط  للنة  ق السنغا  الةلس اثليتة.

لعغخ  لتنلمق نعغيل  اللن غمة االأنل  السيليق لم ال  ة الأيليت ال زيق لالن ليق لنأى الج

الأعليلية  ليتل  اللشلكق ااقأصل  ة من ييللة ل  ت لتايق مسأغ  اللعيشة ل  ل ة الفغاخ  اليب ية 

اللجللية لغيت ل  لالعاالة  للنتلة  العل ل  الأغ  ع  العليح  ق  الغييى لاالأالل  اليب ة  ل شلشة 

آللخا اةأللعية يليحة على  ئة الشبلم  ملل   ا  يلقغس الةيت علليل ل فتض على الاللة  ةق 

اللحتيية الأ تك الست ع لالسليم لالسا ا للعللجة لاقع لايأ لخا  الشبلم اللحتيق ل لل أه من  

الليلث لالأللن من اايأفل ة من طلقلته لقاخاته.  للشلم   أل  الى تللين ن ي ق  لإشتاك 

لى متنلة الأ ييم. ثض اعألل  ييلية علغ  ة  علق له  ق ةليع اللبل خا   من متنلة الأشةيص  إ

 ق تنز ق اللةييل  لالبتامج   عيا إيأل  يفس الغعع  ليفس اليب ية  لالأتاتبية.  لإلنالح 

ال  ي ق  غ الاخ  نيلح من م لخية ا  ية تشلخكية  تيلا يعين ااعأبلخ لصغنيل  ةليع الفئل   

 يلل  أعلح يإشتاك الشبلم  ا ال لم  أم   2011لاللجلا . ني   ض تنز ق م أليل  الايأغخ  

إخا ة ييليية   لأغ ت  اثمت   أل   إض  لمن  ةق  اللحتيق.  الشبلم  الاخ    ح طلغنل   يللشلق 

ن ي ية من  ةق اتةلج ليلخا  ايأتاتيجية  ق مجلل ت سين لععية الشبلم  ايأنل ا إلى خا عل   

ااقأصل  ة لاللايسلتية لالسيليية  من يينال  تلغض يلنلية قغة  ا عة  على اللسأغ ل  اللجألعية ل

ااقأصل خ   لاليامل   لخا عة  الفتص  لألل ا  خكيزة  يليية  يلعأبلخ ل  العلغمية  اللاخية  إنالح 

علمل  الجلمعة يغنفال  للء  لتيغ ت ةلجيية  لالألغ ن   الأتيية  لااةأللعق.لت سين ةغ ة ي م 

بلم  ق ال يلة العللية للنة ال لنلغض على  لأنلية الاا   للعع يتيلمج للص  تلم إ مل  الش

جلل   لالشبلم  الل تلمة  اثليلط  من  اللن اخلض  لالشبلم  العلق  عن  لالعلطلغض  الشال ا  

اانأيلةل  الةلنة.  على  اا اثيلس لةب الأفليت اليغم  ق السبق اللفيلة ايأنللخ النتلة  

ء يلغج  تنلغخ لاقعق   سأجيب لأيلعل   الشبليية اللبيتة لبال يل لت غ لال لاعلمة  يليية لبنل

الشبلم اللحتيق. ل اا اثمت   سأغةب تبعل لالس عغ ة  للة التاعية ااةأللعية من  ةق نلل ة 

اللسأغ ل    من  مجلغعة  على  تسأاا ام  ايأتاتيجية  للعع  لالاشلشة   ااقصلء  من  الشبلم 

  يلإلعل ة الى شبلم الشغاخث لصغنل الشبلم الا ن  ن اخلض من  يت معغ ة  لالشبلم ال تلخ 

لجلخ اانأيلةل  الةلنة   ااء الاخ  جالض نعغية  ق اايامل   ق اللن غمة الأتيغ ة ثيبلم 

ايألللل  خايأام  لمغاكبأام  ل علام   لأأبعام  لعع  ليل   تسأغةب  لاةأللعية  اقأصل  ة 
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  مغا   سل م  ق للح  الجلمعية. كلل  نبحق الأفليت  ق للح ي لم تعليلق  لاقأصل خ  لن ق 

   نلمية مألليلة يين ةليع اللجلا . 

 قائمة املراجع: 

  : املعاجم والقواميس ❖

 1991مجموعة من اللغويين العرب، املعجم الساس ي، لبنان، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ●

 .2004الثانية، مجموعة من املؤلفين، معجم الوسيط، اسطنبول، دار الدعوة، الطبعة  ●

  :  الكتب ●

  : باللغة الفرنسية ❖

● Rachik، H.، Rapport de Synthèse de l’Enquête Nationale sur les Valeurs، Cinquantenaire de 

l’Indépendance du Royaume du Maroc (2005) .p 55 

● Bourqia، R.، El Ayadi، M.، El Harras، M.، Rachik، H.، (2000)، op.cit. 

● El Ayadi، M.، Rachik، H.، Tozy، M. (2007)، op.cit. 

●  

● Michel Sylin et Catherine Schoreels، qualité et enseignement supérieur : Approches de références 

en matière de qualité، cahiers du service de pédagogie expérimentales، Université de Liège، n°11-

12 

● Durkheim (Emile) :Les règles de la méthode sociologique، Paris، éd PUF،1937 

● Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron، la reproduction، éléments pour une théorie du système 

d’enseignement، édition de minuit، 1980، 

● Bourdieu (Pierre):La jeunesse n’est qu’un mot، in questions de sociologie، Paris، Ed Minuit، 1984 

● CHEVALLIER Jacques. Centre، périphérie، territoire: Le modèle centre /périphérie dans l'analyse 

politique، 1978 

 
 :  باللغة العربية ❖

عبد الجليل بن محمد الزدي، "بيير بورديو الفتى املتعدد و املضــــياف"، املطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، طبعة  ●

1 ،2003. 

ـــــر -علي براجل واخرون ، مقاربة مفاهيمية حول الجودة الشــــــــــاملة في التعليم العالي ، باتنة  ● الجزائر : دار قانة للنشـــــ

 ،  2011والتوزيع ، 



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  88   

ة، )مجموعة من أســــاتذة علم -ســــيمور  ● ســــميث، ش، موســــوعة علم اإلنســــان، املفاهيم واملصــــطلحات النثروبولوجيأ

 .2009، 2االجتماع، مترجم(، القاهرة: املركز القومي للترجمة ط.

فرونســــــــــوا ديبي ، " املواقع والحظوظ " إعادة تفكير التفاوتات اإلجتماعية، ترجمة " كنزة القاســــــــــيمي"،منشــــــــــورات "  ●

 .1ط  ٬"2016إفريقيا الشرق 

بــاســـــــــــــرونف إعــادة اإلنتــاج في ســـــــــــــبيــل نظريــة عــامــة لنســـــــــــــق التعليمف ترجمــة مــاهر تريمشف مركز  -ك-بيير بورديو و ج ●

 .2017دراسات الوحدة العربيةف الطبعة الولى

يس، عبد الرحيم العطري،  "ســــــــــــوســــــــــــيولوجيا الشــــــــــــباب املغربي، جدل اإلدماج والتهميش"  الطبعة الولى، طوب بر  ●

2004. 

 1994علي سيدجاريف الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديثف ردمك الرباط  ●

ــ ي اململكة املغربية في ميدان ضــــــــــمان   ● ــويســــــــ نور الدين فكري بنبراهيم و اخرون " تجربة جامعة محمد الخامس الســــــــ

 13-10-مكـة املكرمـة    -يالجودة واالعتمـاد " ضـــــــــــــمن كتـاب النـدوة الـدوليـة حول الجودة واالعتمـاد في التعليم الجـامع 

 . 2008ماي 

ــايـا  ● عبـد العـالي كعواشـــــــــــــ يف التعليم العـالي بـاملغرب: عـدم تحســـــــــــــن النوعيـة رغم اإلصـــــــــــــالحـاتف  في كتـاب جمـاعيف قضـــــــــــ

 .2014النوعية في التعليم العالي في البلدان العربيةف الهيئة اللبنانية للعلوم التربويةف بيروت 

الشـــــــــــيخوخة، اإلســـــــــــكندرية، دار املعرفة   -املراهقة  -فس النمو: الطفولةعباس )محمود عوض(، مدخل إلى علم الن ●

 .1999الجامعية،

 .1998فهمي )مصطفى(، سيكولوجية الطفولة واملراهقة، مصر، مكتبة مصر،  ●

 

 : اجملالت واملقاالت ❖

الحركات االحتجاجية باملغرب: مؤشــــرات االحتقان ومقدمات الســــخط الشــــعبيف تقديم إدريس   عبد الرحيم العطريف -

 .2008)الرباط: منشورات دفاتر وجهة نظرف  14بنسعيدف دفاتر وجهة نظر 

عبد الرحيم العطري: الشــــــــــــباب و النظام التعليمي : عنف املؤســــــــــــســــــــــــة و إعادة إنتاج التفاوت االجتماعيف مجلة دنيا  -

  2005اي م 09الوطنف 

 ،7عدد  -محمد املحيفظ ونور الدين الزاهي: "املدرسة، البيداغوجيا وإعادة انتاج العنف الرمزي"  مجلة الجدل  -

 ، 2013 23-22عبد املجيد بوشيكة "الجودة والجامعة املغاربية" .مجلة عالم التربية العدد  -

ــة والقانونف العدد مبروك كاهيف اصـــالح التعليم العالي في الدول املغاربية وفق متطلب - ــياسـ ات ســـوق العملف دفاتر السـ

 ف2016جوان  5

الحســين أخدوشف" تهافت أيديولوجية التفوق املدرســ ي واســتفحال آلية إعادة اإلنتاج في التعليم الحديث". صــحيفة   -

 .23-09-2019املصادف:  4766املثقفف العدد: 

 ف.2020مارس  31ف  352ة النهج الديمقراطي عدد جريد –حميد الشومي ف الحركة الطالبية ومهام التغيير الثوري  -

غربف مجلة مبادرة اإلصـــــــــــالح العربيف عدد  -
مل
ة في امل ركات االججتماعيَّ ة والحمل قاربة الَحقوقيَّ

َ
فبراير   2يوســـــــــــف منصـــــــــــفف امل

2018 
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نظور  أحمد مرعي هاشـم ف دور التنظيمات الجامعية في تنمية قيم السـالم االجتماعي للشـباب الجامعي " دراسـة من م -

جامعة الفيومف جمهورية   -طريقة تنظيم املجتمع"ف مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراســــــــات والبحوث االجتماعية  

 .2018، الخريف 13، العدد 13مصر العربيةف املجلد 

ــــة و إعادة إنتاج التفاوت االجتماعيف مجلة دنيا   عبد الرحيم العطريف - ـــ ــــســـــ ـــ ــــباب و النظام التعليمي : عنف املؤســـــ ـــ الشـــــ

 .09-05-2005الوطنف نشر بتاريخ 

الحســين أخدوشف" تهافت أيديولوجية التفوق املدرســ ي واســتفحال آلية إعادة اإلنتاج في التعليم الحديث". صــحيفة   -

 .23-09-2019املصادف:  4766املثقفف العدد: 

د ا -
أ
لزايدي )منجي(، ثقافة الشــــــــــباب في مجتمع اإلعالم، الدار البيضــــــــــاء املغرب، مجلة عالم الفكر، العدد الول، مجل

35 ،2006.، 

ــــر 2012البنك الدولي   -أرني هول، املغرب وضـــــــــرورة إشـــــــــراك الشـــــــــباب، حوار مع غلوريا ال كافا  - ، 2012/05/14، نشـــــ

ـــــوم   ـــ يـــــ ـــــه  ـــ ـــــيـــــ ـــ ـــــلـــــ ـــ عـــــ ـــــت  ـــ ـــــعـــــ ـــ ـــــلـــــ ـــ ـــــر  8اطـــــ ـــ ـــــبـــــ ـــ ـــــنـــــ ـــ ـــــــتـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــي2020شـــــ ـــ ـــــــمـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــرســـــ ـــ الـــــ ـــــع  ـــ ـــــوقـــــ ـــ ـــــاملـــــ ـــ بـــــ ـــــي   ،   ـــ ـــــدولـــــ ـــ الـــــ ـــــك  ـــ ـــــنـــــ ـــ ـــــبـــــ ـــ ـــــلـــــ ـــ لـــــ

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2012/05/14/challenge-ofyouth-inclusion-in-

morocco 

ـــمبر   8عبد الرحيم الشــــــــــــرقاوي، "االتحاد الوطني لطلبة املغرب.. ماضر متوهج وحاضــــــــــــر خافت"، هســــــــــــبريس،  - ـــــ ـــ ديسـ

ـــــع 2015 ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــوقـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ ـــــى  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــلـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ عـــــ ـــــاح  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــتـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ  ،

https://www.hespress.com/%D8%B2%D9%88%D9%88%D9%85/286837.html 

حول املغرب و تداعياته السـياسـية، نشـر في املوقع الرسـمي    1995عبد الرحمان شـحشـ ي، تقرير البنك الدولي لسـنة   -

 . 2020شتنبر  2اطلعت عليه يوم   http://d-chahchi.com/2019/10/26للكاتب 

الديمقراطية: نحو مقاربة ســـــــوســـــــيولوجية، بحث محكم، مؤمنون بالحدود بوخريص، فوزي ، االندماج االجتماعي و  -

الـــــراهـــــنـــــــة. ص   املـــــجـــــتـــــمـــــع  الـــــــديـــــن وقضـــــــــــــــــــايـــــــا  والبـــــحـــــــاث، قســـــــــــــــــم  ــــع    12لـــــلـــــــدراســـــــــــــــــــات  ــــوقـ بـــــــاملـ ــــيـــــــه  ــــلـ عـ ــــعـــــــت  ــــلـ اطـ  ،

https://www.mominoun.com  2020شتنبر  20يوم  . 

 : التقارير ❖

  : الوطنية -

 . 2012ر املندوبية السامية للتخطيط، اململكة املغربية، الشباب في أرقام، غشت تقري -

املتعلق باملجلس االســــتشــــاري للشــــباب   89.15رأي املجلس االقتصــــادي واالجتماعي والبيئي حول مشــــروع قانون رقم   -

 .2017والعمل الجمعوي 

ملتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل  ا  15.89رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مشروع القانون رقم   -

 .2017نونبر  13الجمعوي، 

 .2012تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، عمالة الشباب  -

 (CERSS(، إنجاز مركز الدراسات والبحاث في العلوم االجتماعية )1999-1998التقرير االستراتيجي للمغرب ) -

 2006مطبعة دار النشر املغربية،  تقرير الخمسينية:  املغرب املمكن ، -

تقرير املندوبية الســــامية للتخطيط وحســــابات موظفي البنك الدولي املعتمدة على نتائج البحث الوطني حول الســــر   -

 .2010-2009والشباب 

والتكوين   - للتربيـــــــة  الوطني  امليثـــــــاق  تطبيق  العلمي،  والتكوين والبحـــــــث  للتربيـــــــة  العلى  املجلس  ، 2013-2000تقرير 

 2014كتسبات واملعيقات والتحديات. دجنبر امل

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2012/05/14/challenge-ofyouth-inclusion-in-morocco
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2012/05/14/challenge-ofyouth-inclusion-in-morocco
https://www.hespress.com/%D8%B2%D9%88%D9%88%D9%85/286837.html
http://d-chahchi.com/2019/10/26
https://www.mominoun.com/
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جة لفائدة الشــــــــــباب املغربي، إحالة رقم   - مج
تقرير املجلس االقتصــــــــــادي واالجتماعي والبيئي، مبادرة وطنية جديدة َمندمل

23  /2018. 

اإلنســـان،  تقرير حول "تقييم الســـياســـات العمومية ذات الصـــلة بالشـــباب" الوســـيط من أجل الديمقراطية وحقوق   -

 .2010الرباط 

 2018تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، التقرير السنوي  -

  : االعالانت واملواثيق والقرارات  ❖

 .1999امليثاق الوطني للتربية والتكوين   -

  : االسرتاتيجيات و املخططات ❖

 .2030-2015االستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب  -

 .2030-2015صالح الرؤية االستراتيجية لال  -

 :األطروحات والرسائل  ❖

ف"دراســـــــــــة  تصـــــــــــوارت الشـــــــــــباب في املغرب:الحزاب الســـــــــــياســـــــــــية  2011املعهد الديمقراطي الوطني للشـــــــــــؤون الدولية   -

 .2012واإلصالحات". نشرها 

ل يزيد عباســــ يف مشــــكالت الشــــباب االجتماعية في ضــــوء التغيرات االجتماعية الراهنة في الجزائرف اطروحة مقدمة لني -

 .2016/  2015بسكرة الجزائر. السنة الجامعية:  -شهادة  شهادة دكتوراه في علم االجتماعف جامعة محمد خيضر

ــالـة لنيـل شـــــــــــــهـادة املـاســـــــــــــتر في القـانون العـام  - عـادل بوحجير " التخطيط االســـــــــــــتراتيجي في تـدبير الشـــــــــــــأن املحلي " رســـــــــــ

  –قانونية واالقتصـــادية و االجتماعية الســـويســـ ي تخصـــص تدبير الشـــأن العامفجامعة محمد الخامس كلية العلوم ال

 .2010-2009بالرباط 

 : الدساتري والقواني  ❖

 2011الدستور املغربي  -

 ،1970يوليوز  31املوافق ل 1390جمادى الول  27الدستور املغربي  الصادر المر بتنفيذه يوم  -

ـــــبيبـــة  1971يونيو    16)    1391ربيع الثـــاني    22بتـــاريخ    1.70.235ظهير شـــــــــــــريف رقم   - ـــ ( بـــإحـــداث املجلس الوطني للشـــــ

 والرياضة.

 يحدث بموجبه املجلس الوطني للشباب واملستقبل. 1991فبراير  20صادر  1-90-190ظهير شريف رقم  -

 ،2015، الصادر 111.14القانون التنظيمي للجهة،  -

 2015، الصادر 112.14لعماالت والقاليمالقانون التنظيمي ل -

 2015، الصادر 113.14القانون التنظيمي للجماعات  -

 .2018يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي  89.15القانون التنظيمي رقم  -

 2000ماي  25، املنظم للتعليم العالي، الصادر 01.00القانون  -

  : اخلطب امللكية ❖

 1990الحسن الثاني في عيد الشباب خطاب الراحل  -

 .2012غشت  20لثورة امللك والشعب،  59الخطاب امللكي خطاب موجه إلى االمة بمناسبة الذكرى  -

 29هجرية املوافق ل   1439ذي القعدة  5الخطاب امللكي  الذي ألقاه صــــــاحب الجاللة امللك محمد الســــــادس بتاريخ  -
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 ق اللنال  الاخايق    اإليسلض الأتيية على قيم اللغاطنة الا ل تاطية لن غ   

 اللحتيق 

Education for the values of democratic citizenship and human rights in the 

Moroccan curriculum 

 Tamouh Faridفريد طموح   

والديمقراطية" بكلية    اإلنسانطالب باحث بماستر "اإلدارة وحقوق مؤطر تربوي ملادة الفلسفة بالسلك الثانوي، 

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير 

 ملخص 

وبين مجال التربية والتعليم، هو أمر شــائك وضــروري؛ فاإلنســان مهما كانت    اإلنســانالجمع بين مجال قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق  

توجهاته الفكرية ومعتقداته، واهتماماته وانشــــغاالته، يحتاج إلى هذه القيم لتكتمل إنســــانيته.  وتعزيز هذه القيم وترســــيخها ليس مجرد 

فكيف يمكن التمتع بِنَعم املواطنـة والعيش ديمقراطيـا،    .اإلنســــــــــــانرهان من رهانات املجتمع البشــــــــــــري املعـاصــــــــــــر، بل إنه حق من حقوق 

يأتي الحديث عن موضــــوع "التربية في هذا الســــياق    !والتمتع بها والدفاع عنها، إذا لم يســــبق تعلمها، والتربية عليها  اإلنســــانوصــــون حقوق  

 في املنهاج الدراس ي املغربي" اإلنسانعلى قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق  

، فإنها، مع ذلك، تثير إشــــــــكاالت اإلنســــــــانمناهج "املواد الحاملة للقيم" تزخر بقيم ذات الصــــــــلة باملواطنة الديمقراطية وحقوق   وإذا كانت

عــديــدة خــاصـــــــــــــة إذا كــانــت مرجعيــات بع  هــذه املواد الحــاملــة للقيم مختلفــة إلى حــد التعــارض أحيــانــا؛ وهو مــا نســــــــــــتشــــــــــــفــه من اختالف 

 اإلسالمية.  مرجعيات مادتي الفلسفة والتربية

تبعا ملا ســـــــلف، صـــــــار من الضـــــــروري مســـــــاءلة التربية القيمية بمنظومتنا التربوية: هل تنســـــــجم القيم ذات الصـــــــلة باملواطنة الديمقراطية 

كما هي   اإلنســــــــــان، مع قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق اإلســــــــــالمية، واملتضــــــــــمنة في منهاج مادتي الفلســــــــــفة والتربية  اإلنســــــــــانوبحقوق 

، وفي املواثيق والصـــــكوك الدولية؟ وهل تســـــم  املمارســـــات التربوية للفاعلين التربويين  اإلنســـــانمتعارف عليها في الفكر الفلســـــفي لحقوق 

ق أوجه االختالف وتحول التجاذبات القيمية إلى بتجاوز مسـألة اختالف املرجعيات التي ينهل منها منهاج كل مادة دراسـية قيمه؟ أم أنها تعم

 صراع إيديولوجي للقيم؟

Summary 

Combining the field of values of democratic citizenship and human rights with the field of education is a thorny but 

imperative issue. A person, whatever their intellectual orientations, beliefs, interests and concerns, need these 

values in order for their humanity to be complete. Promoting and consolidating these values is not only one of the 

challenges of contemporary human society, but rather a human right. How can one enjoy the graces of citizenship 

and live democratically, while preserving, enjoying and defending human rights, if these have not been learned and 

taught before? Within this context comes the discussion of the theme "Education for the values of democratic 

citizenship and human rights in the Moroccan curriculum". 
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If the curricula of “value-bearing disciplines” are rich in values linked to democratic citizenship and human rights, 

they nevertheless raise many problems, especially if the frames of reference of some of these value-bearing academic 

disciplines differ or sometimes conflict; this is the case of philosophy and Islamic education in Moroccan schools. 

Accordingly, it has become necessary to question the education of values in our educational system: the values 

related to democratic citizenship and human rights, which are included in the curriculum of the school subjects of 

philosophy and Islamic education. Do they coincide with the values of democratic citizenship and human rights as 

recognized in the philosophical thought of human rights, and in international charters? Do educational practices 

allow educational actors to transcend the question of the different references from which the curriculum draws its 

values? Or do they deepen the differences of perspectives into an ideological struggle for values? 

 مقدمة 

من القـضايا الرئيسـية التي تشـغل بال املجتمع البشـري عامة، وهي ليسـت من صـنف   اإلنسـانأصـبحت قـضية حقوق  

ـــــانالقضـــــــــايا التي تشـــــــــكل موضـــــــــة البحث والتســـــــــاؤل، ذلك لن  ـــ اهتماماته  و مهما كانت توجهاته الفكرية ومعتقداته،    اإلنسـ

وانشـــغاالته، وأحالمه وتطلعاته، فهو إنســـان بما تحمله الكلمة من قيم الكرامة والحرية واملســـاواة.  ولهذا فإن تعزيز ثقافة 

)خاصــــة لألطفال    اإلنســــانليس مجرد رهان من رهانات املجتمع البشــــري املعاصــــر، بل إنه حق من حقوق    اإلنســــانحقوق  

ـــــا، وبـالنتيجـة، واجـب تجـاه مختلف الفـاعلين الحكوميين وغير الحكوميين كمـا ينص واملتعلمين(.  وإن ـكان كـذلـك فهو  ـــ أيضـــــ

ـــت من الشــــياء التي تضــــاف إلى إنســــانية    اإلنســــان. إن حقوق  1اإلنســــانعلى ذلك اإلعالن العاملي لحقوق   ، من اإلنســــانليسـ

ـــــــان، فهي تحدد الخارج، وال هي مجرد تحصـــــــــــيل حاصـــــــــــل، بقدر ما إن هذه الحقوق تعكس االحتياجات الســـــــــــ ـــ ـــــــية لإلنسـ ـــ اسـ

 . 2املعايير الساسية التي ال يمكن من دونها للناس العيش بكرامة

وإنســــانيته لصــــيقة باإلنســــان بمطلق القول، اإلنســــان    اإلنســــانإذا كانت هذه االحتياجات املنبثقة عن قيمة وكرامة  

اقع، وأكثر تجـذرا في الوعي البشـــــــــــــري. وإذا ـكانـت  قـديمـا وحـديثـا، فـإنهـا مع مطلع اللفيـة الثـالثـة صـــــــــــــارت أكثر إلحـاحـا على الو 

التربية تشـــكل بدون منازع مفتاح املســـتقبل، فإن ســـؤاال حول مســـتقبل التربية ذاته يفرض نفســـه على املجتمعات الحديثة  

عادة واملعاصـــــرة. وهكذا وجوابا على الســـــؤال الذي قدمته املديرة العامة لليونســـــكو، إيرينا بوكوفا، في تصـــــديرها ملنشـــــور "إ

ــــراف في مجال   ــــتشـــــ ــــكو للبحث واالســـــ ــــادر عن فريق اليونســـــ ــــترك عاملي؟"، الصـــــ ــــالح مشـــــ التفكير في التربية والتعليم، نحو صـــــ

التعليم، متســـــائلة )إيرينا بوكوفا(: "ما هو نوع التعليم الذي نحتاجه للقرن الحادي والعشـــــرين؟ وما هي مقاصـــــد التعليم في 

قة بهذا السؤال يتصور فريق البحث بأن "صون وتعزيز كرامة الشخص البشري،  . وعال3سياق التحول املجتمعي الراهن؟"

ــاســـــــــــــ ي للتربيـة والتعليم في القرن الحـادي   وقـدراتـه، ورفـاهـه، في عالقـاتـه بـاآلخرين وبـالطبيعـة، ينبغي أن يكون املقصـــــــــــــد الســـــــــــ

. 4كو على تنميته نظريا وعمليا"والعشـــــرين. ويجوز تســـــمية مثل هذا الطموح توجها إنســـــانيا، ينبغي أن تقوم رســـــالة اليونســـــ

وكرامة الشـــخص اإلنســـاني ال تتحقق بدون صـــون حقوقه، وقبل ذلك عبر تعريفه بهذه الحقوق وتربيته على فهمها وكيفية  

ــــاناملحــافظــة عليهــا والــدفــاع عنهــا. فحقوق   ـــ ـــ ـــــوص وقواعــد أو عبر تكوين هيئــات    اإلنســـــ ـــ ـــــيــاغتهــا في نصـــــ ـــ ال تكتمــل بمجرد صـــــ

واملحاربة    اإلنسانبل ال بد من ربطها بالتربية، وعبر التربية عليها. "ال يستطيع الناس التمتع بحقوق  ومنظمات للدفاع عنها،  
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ســــتعزز   اإلنســــانمن أجل تفعيلها ما لم يكن لديهم املعرفة الكافية بمضــــمونها وإجراءات الدفاع عنها، والتربية على حقوق  

، ســواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصــادية أو ســياســية أو اإلنســاناملبادئ الســاســية مثل الهمية املتســاوية لكافة حقوق  

 .1اجتماعية للحفاظ على الكرامة وتحقيق الرفاه لكل شخص"

بيــد أن فحص كــل من النموذج التربوي املغربي، واملنــاهج التي يتم من خاللهــا تصـــــــــــــريف قيم املواطنــة الــديمقراطيــة  

ــــانوحقوق   ـــ ، يكشــــــــف بشــــــــكل جلي أن هناك تغييبا واضــــــــحا للمقاربة القانونية في التعاطي مع مســــــــألة تدريس حقوق  اإلنسـ

. خاصــــة أن وجهة نظر الســــلطة التربوية تحصــــرها في مجال، وإن بدا شــــاســــعا على مســــتوى االنتشــــار فإنه مجال،  اإلنســــان

ــــانضـــــيق على مســـــتوى املردودية والفعالية. إن حصـــــر قضـــــية حقوق   ــــتو   اإلنسـ ى التربية بشـــــكل عام دون تخصـــــيص في مسـ

مجال لتدريســـــــــــــها كمحتوى قانوني يشـــــــــــــتت جوهر القضـــــــــــــية بين املناهج بالشـــــــــــــكل الذي يخلق أحيانا تضـــــــــــــاربا في املقاربات  

. خاصة إذا كانت مرجعيات بعض هذه املواد الحاملة للقيم مختلفة إلى حد التعارض  اإلنساناملعتمدة لنشر ثقافة حقوق  

 فه من اختالف مرجعيات مادتي الفلسفة والتربية اإلسالمية.أحيانا؛ وهو ما نستش

تبعا ملا ســلف، تتحدد إشــكالية هذه الورقة في الصــعوبات التي يطرحها املنهاج التربوي للســلك الثانوي التأهيلي ملادتي 

ربية على قيم املواطنة  ، وتطرحها املمارســـــــات التربوية الرامية إلى تنزيله، بصـــــــدد بلوغ هدف التاإلســـــــالميةالفلســـــــفة والتربية  

ــــانالــديمقراطيــة وحقوق   ـــ ـــ كمــا هي متعــارف عليهــا دوليــا، وكمــا تنص عليهــا املواثيق الــدوليــة والقــانون الــدولي لحقوق   اإلنســـــ

، واملتضــــمنة في منهاج مادتي الفلســــفة اإلنســــان. فهل تنســــجم القيم ذات الصــــلة باملواطنة الديمقراطية وبحقوق  اإلنســــان

ـــــالميـةوالتربيـة  ـــ ـــــــــانع قيم املواطنـة الـديمقراطيـة وحقوق  ، ماإلســـــ كمـا هي متعـارف عليهـا في الفكر الفلســـــــــــــفي لحقوق    اإلنســـــ

ــــان ـــ ــــكوك    اإلنســـــ ـــ وهل تســــــــــــمح املمارســــــــــــات التربوية للفاعلين التربويين بتجاوز مســــــــــــألة اختالف    الدولية؟وفي املواثيق والصـــــ

جه االختالف وتحول التجاذبات القيمية إلى صـــــــراع  املرجعيات التي ينهل منها منهاج كل مادة دراســـــــية قيمه؟ أم أنها تعمق أو 

 إيديولوجي للقيم؟ 

ـــــكـل  تهـدف هـذه  ـــ فحص املمـارســـــــــــــات التربويـة للفـاعلين التربويين الســـــــــــــاهرين على تنفيـذ منهـاج   إلىخـاص، الورقـة، بشـــــ

ــــفة والتربية  ــــالميةمادتي الفلسـ في الســـــلك الثانوي التأهيلي، وكشـــــف مدى قدرتهم على تنفيذ التربية على قيم املواطنة    اإلسـ

سـة؛ ثم تقديم اقتر   اإلنسـانالديمقراطية وحقوق   رمل
دمل
َ
احات وتوصـيات بشـأن سـبل تحقيق  بشـكل عرضـاني من خالل املادة امل

 في املنظومة التربوية املغربية وخاصة  في السلك الثانوي التأهيلي. اإلنسانالتربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق 

 املطلب األول: قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان بين التربية والقانون 

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان؛ املفهوم واألهداف الفقرة األولى: التربية على قيم املواطنة

 أوال: تعريف مفهوم القيم

يعتبر مفهوم القيم من بين أكثر مفـاهيم العلوم االجتمـاعيـة غموضـــــــــــــا وارتبـاطـا بعـدد كبير من املفـاهيم الخرى ـكاالتجـاهات  

ــم   ـــ ـــــــيين فهو من جهة يتســـــ ـــ ـــــــاسـ ـــ واملعتقدات والدوافع والرغبات )...(. ومرد هذا االلتباس والغموض في املفهوم إلى عاملين أسـ
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ـــــ ي...إلخ. ومن جهة  بالترحال من حقل إلى آخر؛ بحيث يتداخل ف ـــــياســـــ ـــــفي والنتروبولوجي واالجتماعي والديني والســـــ يه الفلســـــ

 ثانية يتأثر بالتحوالت الثقافية واالجتماعية التي تطرأ على املجتمع الذي يعد مرتبطا به أشد االرتباط.

ـــــح في الرأي   ـــ ـــــفر إال عن تعدد وتباين واضـــــ ـــ ـــــع تعريف واحد للقيم، لكنها لم تســـــ ـــ ـــــتغلين  هناك محاوالت عديدة لوضـــــ ـــ بين املشـــــ

 :1بالعلوم االجتماعية. وفيما يلي أبرز التعريفات في هذا املجال

 : "إن أي ش يء يحظى بالتقدير والرغبة هو قيمة"؛روبيرت بارك وبرجسون بريان ➢

 : "القيم هي تعبير عن الدوافع... فاملوضوع أو الصفة، أو الحالة التي تشبع دافعا هي قيمة"؛ريتشارد البيير ➢

 : "شيئا ما يصبح هو في ذاته قيمة حينما يسلك الناس إزاءه سلوكا يستهدف تحقيقه أو تملكه"؛رغجورج لندب ➢

: "نعني بالقيم االجتماعية املعطيات ذات املحتوى الواقعي املرتبطة بجماعة معينة، والتي تنطوي  فلوريان زنانيكي ➢

 على معان منها موضوعا للنشاط"؛

واختالفها، تركيزها على عناصـــــــر أســـــــاســـــــية منها كون القيمة هي ما يجعل الشـــــــ يء    يتضـــــــح من هذه التعاريف، رغم تضـــــــاربها

 مرغوبا فيه ويدفعنا إلى السلوك على نحو يتقصد تملكه.

تجدر اإلشـارة إلى ضـرورة التمييز بين القيم واملعايير االجتماعية؛ وثمة ثالثة جوانب تختلف فيها بينها: كون القيمة تشـير إلى 

و غاية من غايات الوجود، بينما يشــــير املعيار االجتماعي إلى نمط ســــلوكي واحد. والقيم تتســــامى على نمط مقفل للســــلوك أ

ـــــية   ـــــخصـ ـــــا هي أكثر شـ ـــــلوك آخر في موقف معين. والقيم أيضـ ـــــلوك أو منع لسـ ـــــة، بينما املعيار هو تحديد لسـ املواقف الخاصـ

هي قواعد للســــلوك، فهي تحدد ما يجب وما ال ينبغي إتيانه وداخلية، بينما املعايير اتفاقية وخارجية. ويعني هذا أن املعايير  

ــتقلة إلى حد ما عن املواقف الخاصــــــــــة؛   ــيل مســــــــ ــتويات للتفضــــــــ ــلوكية في ظروف محددة، بينما القيم هي مســــــــ من أنماط ســــــــ

ــاواة" و "الحريـة" قـد تتـداخالن في   معـايير  فقيمـة مـا قـد تكون بمثـابـة مفهوم "مرجعي" لعـدد كبير من املعـايير؛ فقيمتي "املســـــــــــ

 .2السلوك بين الزوج والزوجة، والخ وأخيه واملعلم والتلميذ

ـــــيالت املتبعـة من طرف فرد أو مجوعـة أفراد/ جمـاعـة، منظمـة،   ـــ ـــــابقـة: القيم هي مجموع التفضـــــ ـــ ـــــة التحـديـدات الســـــ ـــ خالصـــــ

ـــــر  ـــ ـــــيقـة بشـــــ ـــ ـــــبي، عالوة على كونهـا لصـــــ ـــ ـــــلوك واالتجـاهـات، وتتميز بـالثبـات النســـــ ـــ وط إنتـاجهـا  حركـة... والتي تحـدد أنمـاط الســـــ

 االجتماعية والثقافية واالقتصادية. 

 ثانيا: تعريف التربية على املواطنة الديمقراطية

بــأنهــا: "عالقــة بين فرد ودولــة كمــا يحــددهــا قــانون تلــك الــدولــة، وبمــا   citizenshipتعرف دائرة املعــارف البريطــانيــة املواطنــة  

في تلــك الــدولــة، وتتضـــــــــــــمن قــدرا من الحريــة، مع مــا يصــــــــــــــاحبهــا من    -متبــادلــة -تتضـــــــــــــمنــه تلــك العالقــة من واجبــات وحقوق 

ع لها وتنفيذها، . فاملواطنة بذلك ليســـت، كما َيتصـــور عادة، جملة الواجبات التي يتعين على املواطن الخضـــو 3مســـؤوليات"

وال هي حزمـة الحقوق املمنوحـة لـه من طرف الســـــــــــــلطـة الحـاكمـة، بـل هي بـالســــــــــــــاس مـا ال َيقبـل أن يختزل في الحقوق أو في 

الواجبات، بل تفاعل بينهما بالشـكل الذي يضـمن للفرد/املواطن حريته كشـرط وجوب للتمتع باملواطنة الفعالة والنشـطة،  
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ليات تتجاوز مجرد الواجبات الســــلبية إلى االنخراط الفعال واملشــــاركة النشــــطة في الشــــأن  وما يقابل هذه الحرية من مســــؤو 

املجتمعي. وعليه فإن التربية على املواطنة هي عملية تنشـــــئة الفرد/املواطن على الحقوق والواجبات التي تجعل منه مواطنا  

تربية للحرية وعليها، وتنمية قدرات املشــــــــــــاركة  مســــــــــــؤوال وممارســــــــــــا لهذه الحقوق والواجبات، في نطاق القانون. وهي كذلك  

 والفعل.

 the international project what education for whatويعرف املشـــــــــــــروع الـدولي "أيـة تربيـة من أجـل أيـة مواطنـة؟"  

citizenshipوق  ؟ "التربيـــة على املواطنـــة الـــديمقراطيـــة" بكونهـــا تلـــك التربيـــة التي تتكون من أربعـــة محـــاور أســـــــــــــــاســـــــــــــيـــة: حق

اإلنســــان، والديمقراطية، والتنمية، والســــالم. بحيث يركز املحور الول على تمكين املواطنين من املشــــاركة بقوة وفعالية في  

تعزيز وفرض وحماية حقوق اإلنســــــان كأســــــاس أخالقي للممارســــــة االجتماعية وســــــيادة القانون. في حين يركز املحور الثاني 

ـــــيــة واملــدنيــة الف ـــ ـــــيــاســـــ ـــ ـــــــــاركــة الســـــ عــالــة. ويركز املحور الثــالــث على التنميــة البشـــــــــــــريــة كــأســــــــــــــاس لحقوق اإلنســــــــــــــان  على املشـــــ

والديمقراطية. ويشــدد املحور الرابع على تحقيق الســالم على جميع املســتويات املحلية والقومية والعاملية كنتيجة ملمارســة  

ــيلة   املواطنة الديمقراطية والتعددية وحقوق اإلنســـــــــان والتنمية املســـــــــتدامة، على اعتبار أن ــ ــــل وســـــ الديمقراطية هي أفضـــــ

لضــــمان الســــالم الدولي والقومي بما تتيحه من قنوات ســــلمية مؤســــســــية للصــــراع الســــياســــ ي لصــــالح الدينامية االجتماعية  

 . 1والتقدم املشترك

تقوم عن هذه الداللة فهي ترى أن "التربية على املواطنة الديمقراطية      Felisa Tibbittsوال يختلف تعريف فيليسـا تيبيت  

على املمارســـات والنشـــطة البيداغوجية التي تهدف إلى إعداد الشـــباب والبالغين للمشـــاركة بفعالية في الحياة الديمقراطية  

 . 2وممارسة حقوقهم وواجباتهم في املجتمع"

 :من خالل هذه التعاريف يمكن أن نستخلص تعريفا إجرائيا للتربية على املواطنة الديمقراطية على الشكل اآلتي

التربية على املواطنة الديمقراطية هي: املمارســـــات والنشـــــطة البيداغوجية التي تســـــتهدف إعداد الشـــــباب والبالغين وتنمية 

قدراتهم الضــــرورية للمشــــاركة النشــــطة في شــــؤون املجتمع؛ وهي الوســــيلة املناســــبة لضــــمان تمتع الفراد بحقوقهم وتحقيق  

 التنمية والسالم الدولي؛

 تربية على حقوق اإلنسانثالثا: تعريف ال

إن التربية على حقوق اإلنســـــــــــان  هي ســـــــــــلســـــــــــلة متكاملة من النشـــــــــــاطات التربوية الهادفة إلى تنشـــــــــــئة الفرد/الطفل/املتعلم  

اجتماعيا، من خالل توعيته بالحقائق واملفاهيم واملبادئ والقيم واالتجاهات واملهارات املتصـــــــــلة بحقوقه اإلنســـــــــانية، التي  

الشـــــــرائع الســـــــماوية والقوانين واملواثيق الدولية، وعلى نحو يمكنه من ممارســـــــة مســـــــؤولياته وواجباته في احترام هذه أقرتها  

. وذلــــك عبر مقــــاربــــات بيــــداغوجيــــة تســـــــــــــتهــــدف تطوير املعــــارف واملهــــارات والقيم املرتبطــــة بحقوق  3الحقوق والــــدفــــاع عنهــــا

بـل كـذلـك القيم واملهـارات، وإقـدار املتعلم على فهم ثقـافـة حقوق  اإلنســـــــــــــان؛ فـاملســـــــــــــتهـدف بهـذه التربيـة ليس مجرد املعـارف  

 اإلنسان، وتملك مهارات حمايتها والفعل وفقها.

 
، اإلنسان، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق 6قاسام مصاطفح ، التعليم والمواطنة: واقع التربية المدنية في المدرساة المصارية، سالسالة أطروحات جامعية   - 1

 . 86، ص. 2006الطبعة األولح، 
2; Élaboration et révision des programmes d’enseignement pour TibbittsFelisa  -   l’éducation à la citoyenneté 

démocratique et aux droits de l’homme ; l’UNESCO ;le Conseil de l’Europe ; p 10. 
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( بأنها: HRE)  Human rights educationأما برنامج المم املتحدة العاملي للتربية فيعرف "التربية على حقوق اإلنســـــــــــــان"  

"التربية والتدريب واملعلومات التي تهدف إلى بناء ثقافة عاملية لحقوق اإلنســـــــان، من خالل مشـــــــاركة املعرفة وتبادلها، وبناء 

املهارات، وتكوين االتجاهات، وتشــكيل الســلوكيات املوجهة. كل ذلك من أجل احترام حقوق اإلنســان والحريات الســاســية  

بين الفراد وداخل املجتمعات وبين المم. فهي عملية طويلة المد مسـتمرة مدى الحياة يتعلم  والتسـامح واملسـاواة والسـالم

ـــهم ولآلخرين،  ــ ـــ ــــانية لنفسـ ــــتويات النمو، ومن كل طبقات املجتمع احترام الكرامة اإلنســـــ ـــطتها في مختلف مســـــ ــ ـــ ـــر بواسـ ــ ـــ البشـ

 .1والوسائل واملنهجيات التي تضمن ذلك االحترام في كل املجتمعات"

ـــــــار   وقد ـــ إلى أن التربية على حقوق اإلنســـــــــــان "تعني مجمل    2014عام   املنتدى العاملي الثاني لحقوق اإلنســـــــــــان في مراكشأشـ

العملية التربوية والتدريب واملعلومات والتوعية والتعلم لتعزيز االحترام الشـــــــــــامل والفعلي لجميع حقوق اإلنســـــــــــان وجميع  

يم مفهوم الكرامة، وتعزيز احترام اآلخر، والدفاع عن الحقوق، والشـــعور الحريات الســـاســـية. وهي تهدف بالســـاس إلى تدع

بإنجاز الواجب، وتعزيز املثل العليا واملســــــــــاواة والتســــــــــامح والتفاهم املتبادل، وحشــــــــــد اإلرادة اإلنســــــــــانية من أجل التعاون 

 . 2والتنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، وترسيخ السالم العاملي لدى كل إنسان"

يمكن أن نستنتج من التعاريف السالفة جملة خالصات، ستكون بمثابة عناصر موجهة للتعريف االجرائي املراد االشتغال  

بــــه وعليــــه في هــــذه الورقــــة. وقــــد تم التركيز في ذلــــك على مكونــــات التربيــــة على حقوق اإلنســــــــــــــــان، والطرائق البيــــداغوجيــــة  

 ا يلي: لتحقيقها، والغايات/ الهداف املتوخاة منها، كم

املعـــــارف حول الحقوق، وآليـــــات  املكونـــــات : التربيـــــة والتـــــدريـــــب والتكوين والتوعيـــــة والتعلم واملعلومـــــات واالعالم، وتوفير 

 حمايتها، وكفايات تعزيزها والدفاع عنها؛ وهي تركز على البعد القيمي؛

ــاركي، و الطرائق ــ ــــتمرة مدى الحياة، تنبني على التفاعل والتعلم التشـــــ تحتوي على مجموعات من النشـــــــــطة : هي عملية مســـــ

 التعلمية املصممة قصدا؛

: تهــدف إلى التعرف وبنــاء ثقــافــة عــامليــة بحقوق اإلنســـــــــــــــان، وإلى تعزيز االحترام الشـــــــــــــــامــل لهــذه الحقوق، وتنميــة  األهــداف

 املواطنة الديمقراطية؛

 رابعا: أهداف التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان

ــان، لهـذا أصـــــــــــــبح هـذا النوع من التربيـة هـدفـا كونيـا يقـاس  تقـدم الـدول الحـديثـة اليوم بمـدى تطبيقهـا ملبـادئ حقوق اإلنســـــــــــ

تطمح لتحقيقه كل شعوب العالم. نظرا لكونها تربية تستهدف تكوين الفرد تكوينا متكامال، يأخذ بعين االعتبار كل مكوناته  

ـــــلوكيـــة والوجـــدانيـــة، ليـــ ـــ ــاتـــه تجـــاه هـــذه العقليـــة واملعرفيـــة، والســـــ درك نظريـــا وعمليـــا حقوقـــه وحقوق  اآلخرين، ويعي واجبـ

. إنهـا  تربيـة تعليم وتعلم، ال تكتفي بمجرد تقـديم معلومـات حول الكرامـة والحريـة واملســــــــــــــاواة واالختالف، وغيرهـا 3الحقوق 

ــة تلـك الحقوق، واالعتر  ــاهمـة في تمكين املتعلم من ممـارســـــــــــ اف بهـا كحقوق لآلخرين، من الحقوق، بـل تتعـدى ذلـك إلى املســـــــــــ

 واحترامها كمبادئ ذات قيمة عليا، إنها تربية للمعرفة وتربية للعيش. 
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تســتهدف التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق اإلنســان، تزويد الطفال والشــباب برصــيد ثقافي يخلق لديهم وعيا 

ــــكل الذي يدفعهم لال  ـــ ــــ ي، بالشـ ـــ ــــياسـ ـــ نخراط اإليجابي في تحمل املســــــــؤولية داخل املجتمع.  حقيقيا تجاه املجتمع والنظام السـ

المر الذي يقتضــ ي فهما واضــحا للحقوق والواجبات، وملعايير املشــاركة الســياســية ومبادئها من حرية وديمقراطية واحترام  

ســـتوى  للحقوق والواجبات وااللتزامات. فالتربية على مبادئ وأخالق حقوق اإلنســـان هي تأســـيس لهذه الحقوق كقيم على م

الوعي والوجدان واملشـــــــــــــاعر، وكســـــــــــــلوكيات عملية على مســـــــــــــتوى املمارســـــــــــــة. لن الغاية املنشـــــــــــــودة من وراء هذه التربية هي 

حترم وتصـــــــان فيها حقوق كل فرد، ويفهم فيها الناس حقوقهم  
َ
التأســـــــيس لعالم تســـــــوده ثقافة حقوق اإلنســـــــان؛ أي ثقافة ت

ويتخذون إجراءات لحماية حقوق اآلخرين. وهي ثقافة تكون فيها حقوق    ومســــؤولياتهم، ويميزون انتهاكات حقوق اإلنســــان،

 . 1اإلنسان جزء ال يتجزأ من حياة الفراد كما اللغة والعادات والفنون واالرتباط باملكان

 وفي هذا الصــدد ال عجب في كون  منظمة العفو الدولية على يقين من أن "التربية على حقوق اإلنســان أمر أســاســ ي ملعالجة

ــاركة   ــاواة، وتشـــجيع املشـ ــان، ومنع االعتداء عليها، ومكافحة التمييز، وتعزيز املسـ ــباب الكامنة وراء انتهاك حقوق اإلنسـ السـ

ـــــعبيـة في عمليـات اتخـاذ القرار الـديمقراطي" ـــ .  وذلـك لكونهـا تيســـــــــــــر اكتســـــــــــــاب قـدرات التعـايش الســـــــــــــلمي، والعيش مع 2الشـــــ

 كما تدعم ثقافة املواطنة الديمقراطية للتمكن من تعزيز روح التضامن.  اآلخرين، وتطوير اتجاهات إيجابية تجاههم،

الهدف الشـــــــــــمل الذي تنشـــــــــــده التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق اإلنســـــــــــان، هو إرســـــــــــاء  أشـــــــــــكال ديمقراطية  

ـــتثمار  مســـــتدامة وتشـــــاركية، قائمة على احترام حقوق اإلنســـــان والحكامة الجيدة. على هذا النحو، فهي منف عة عامة، واســ

. وفي هذا  3دائم في املجتمعات القائمة على مبادئ حقوق اإلنســـــــان، مثل عدم التمييز، واإلدماج واملشـــــــاركة، ودولة القانون 

ــار ينص   ــادة  في    4امليثــــاق الــــديمقراطي للبلــــدان األمريكيــــةاالطــ ـــــات    16املــ ـــــــ ـــــســـــ ـــ على أن التعليم هو "املفتــــاح لتعزيز املؤســـــ

 تنمية القدرات البشرية، والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز التفاهم بين الشعوب". الديمقراطية، وتعزيز 

ومن هـذه املنطلقـات يتضـــــــــــــح مـا بين التربيـة على حقوق اإلنســــــــــــــان والتربيـة على املواطنـة من صـــــــــــــلـة، فهمـا تتجهـان في نفس 

ـــــــمح لكل فرد املنحى، بل ويمكن القول أحيانا أنهما تســـــــــــميتان لنفس التربية؛ ذلك أن التربية على ا ـــ ملواطنة الديمقراطية تسـ

بأن يصــبح فاعال اجتماعيا داخل فضــاءات كثيرة: قســم دراســ ي، حياة مدرســية أو جامعية، جمعية مدرســية، أو غيرها من  

فضـــــــاءات املواطنة املتعددة. وتهدف كذلك إلى تنوير العقول، وتغذيتها بقيم الحرية والتســـــــامح والحق والواجب واملســـــــاواة  

ـــــافوالعـدالـة وا ـــ وغيرهـا. وهي ذاتهـا قيم ومبـادئ حقوق اإلنســـــــــــــان الكونيـة، واملبـادئ التي بـدونهـا ال يمكن الحـديـث عن   5النصـــــ

 ديمقراطية حقيقية، وال عن مشاركة سياسية فعالة للمواطن.

ا للغـايـات تبعـا لهـذا الترابط مـا بين أهـداف ومكونـات التربيـة على املواطنـة الـديمقراطيـة والتربيـة على حقوق اإلنســـــــــــــان، وتبعـ

ــئته بمواصـــفات املواطن املدرك   ــ ي من هذه التربية هو تكوين الطفل وتنشـ ــاسـ العامة املنشـــودة من ورائهما، فإن الرهان السـ

 لحقوقه واملمارس لها، وذلك في إطار من الوعي بشروط املواطنة الفعالة داخل نظام سياس ي واجتماعي ديمقراطي.
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 أوال: التربية، املدرسة والديمقراطية

جات املجتمع البشـــري؛ فهي إجابة عن حاجة ملحة وضـــرورة اجتماعية، ســـواء في أوقات اتســـتجيب التربية، منذ القدم، لح

الســـــــــلم والتطور والرخاء، أو في الوقات العصـــــــــيبة التي يمر بها مجتمع ما وكذا املجتمع البشـــــــــري برمته. ففي أوقات الرخاء 

الرفاه ونقل املعارف لألجيال ومساعدتهم على واالستقرار نحتاج إلى التربية لكي تحافظ على استقرارنا وتساهم في مزيد من  

التقدم، وفي الوقات العصيبة، حيث الحروب والصراعات، نحتاج إلى التربية لكي نتغلب على ما يتهدد املجتمع البشري من  

حظيـــت التربيـــة بـــاهتمـــام كبير على مر العصـــــــــــــور ومن مختلف  مخـــاطر الحروب والتطرف ونرتقي إلى الفضـــــــــــــــل. لهـــذا فقـــد  

رب العلمية والفكرية؛ من الفلسـفة إلى علم النفس، ومن البيولوجيا إلى السـوسـيولوجيا. يرجع هذا االهتمام بالدرجة املشـا

ـــب تعبير إمانويل كانط في مقال "تأمالت في التربية. وليس  ــ ـــ ـــــان" بحسـ ـــ ـــكلة تطرح على اإلنسـ ــ ـــ ـــعب مشـ ــ ـــ الولى إلى أنها "أهم وأصـ

.  لهـذا  1تنوير يتوقف على التربيـة، كمـا أن التربيـة تتوقف بـدورهـا على التنوير"خفيـا كيف ربط ـكانط بينهـا وبين التنوير: "فـال

ـــــات التربويـة ومفـاده أنـه "يجـب أن ال يربى  ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــانعي الســـــ ـــ ـــــكـل خـاص لصـــــ ـــ أعلن ـكانط مبـدأ مهمـا في "فن التربيـة" موجـه بشـــــ

ــتقبل، أي وفق الطفال فقط بحســــــــب حالة النوع البشــــــــري الراهنة، بل بحســــــــب الحالة املمكنة التي تكون أف ــ ـــ ــــل في املسـ ـــ ضـ

ــانية وغايتها الكاملة" ــات والتجارب الدولية تثبت بأن البلدان التي  2فكرة اإلنسـ . وليس خفيا على أحد أن املؤشـــرات والدراسـ

تمثل اليوم قوى صـــــــــــاعدة، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والهند، هي تلك التي اســـــــــــتثمرت في الرأســـــــــــمال البشـــــــــــري وفي تكوين 

. وهي التي اســـــــــتثمرت في رجال ونســـــــــاء املســـــــــتقبل، وفي 3هل املتشـــــــــبع بقيم املواطنة وبثقافة الحقوق والواجباتاملواطن املؤ 

 الوطن عبر تخطيط استراتيجي يتجه نحو املستقبل.  

إن التربية للمســـــــــتقبل، هي بمثابة إنارة عصـــــــــر من العصـــــــــور؛ وإذا كان إرســـــــــاء النوار لدى بعض الذوات أمرا ســـــــــهال بالبدء 

ه بعــدة عوائق؛ أولهــا أن "الوليــاء   جــابــمل
َ
مبكرا في عمليــة التربيــة، فــإن إنــارة عصـــــــــــــر من العصـــــــــــــور مهمــة تتطلــب وقتــا طويال وت

وهذا في حد ذاته عائق جوهري أمام تحقق تربية املســـــــــتقبل، بحســـــــــب تعبير كانط.   يفكرون في العائلة" "والمراء في الدولة"

ـــــاف والعدالة  ـــ ـــــتقبل قابل للعيش" بتعبير إدغار موران، والذي تتجلى كلماته املفتاحية في: "الديمقراطية واالنصـــــ ـــ وهو "مســـــ

 .4االجتماعية والسالم، باإلضافة إلى التناغم مع البيئة الطبيعية"

ـــل قضـــــاي ا التربية عن التفكير في قضـــــايا املجتمع والدولة والديمقراطية، وال عن مفاهيم حقوق اإلنســـــان ومبادئها  ال تنفصــ

الســـــــاســـــــية. غير أن الجوهري في التربية هو الفعل القصـــــــدي، والذي ال يتحقق على أكمل وجه إال في املؤســـــــســـــــة املخول لها 

املدرســـــــة ويلقي عليها أهمية خاصـــــــة في التربية هو أنها  ذلك بشـــــــكل قصـــــــدي وموجه، وهي مؤســـــــســـــــة املدرســـــــة. فما يميز دور 

تمــارس تربيــة َيفترض أنهــا مقصـــــــــــــودة ومخطط لهــا، فــاملنــاهج والكتــب الــدراســـــــــــــيــة، والنشـــــــــــــطــة املختلفــة التي ينخرط فيهــا 

. لهذا  5التالميذ، وكذلك شـــــــكل العالقات داخل املدرســـــــة يفترض، على القل، أنها مصـــــــممة من أجل تحقيق أهداف معينة

ــة اجتماعية   ــة على وجه التحديد، يرجع بالســـاس إلى أنها مؤســـسـ ــر ثقافتها باملدرسـ ــان ونشـ فمبرر ربط تدريس حقوق اإلنسـ

ـــــبق وفقا لألهداف والغايات  ـــــفية لتخطيط مسـ ـــــفية وغير الصـ ـــــطتها الصـ ـــــع أنشـ ـــــئة والتكوين واالعالم واالدماج، تخضـ للتنشـ

ـــــيــاق أقر املجلس العلى ـــ للتربيــة والتكوين والبحــث العلمي بــأن "االنطالق من أن التربيــة على   التربويــة العــامــة. وفي هــذا الســـــ
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 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  99   

الســلوك املدني، إذا كان مســؤولية مجتمعية متقاســمة، فإن اضــطالع منظومة التربية والتكوين بهذه املهمة يعد وظيفة من  

 .1وظائفها الطبيعية، ويندرج في عمق سيرورة إصالحها"

ســيس للديمقراطية كنهج للحياة ووســيلة لعمل املؤســســات، والدولة التي تتو ى حماية ال شــك أن املجتمعات التي تروم التأ

الحقوق والحريـــات، وضـــــــــــــمـــان تمتع جميع املواطنين بحقوقهم وحريـــاتهم، هي تلـــك التي تراهن على تربيـــة املواطنين، تربيـــة 

ية وعلى رأســها املؤســســة املدرســية.  كفيلة بجعلهم مواطنين يعون حقوقهم وواجباتهم املواطنية، وذلك عبر مؤســســات الترب

لن مطلب ترســـــــــــــيخ قيم املواطنة والســـــــــــــلوك املدني يســـــــــــــتوجب إدراك املتعلم للحقوق التي يتمتع بها والواجبات التي ينبغي 

. كمـا أن 2االلتزام بـاحترامهـا، بـاعتبـار أن هـذين العنصـــــــــــــرين ضـــــــــــــروريـان لتنظيم العيش داخـل املجتمع ال غـايـة في حـد ذاتهمـا

 وسيلة أساسية لبناء مجتمعات قوامها السلم واحترام االختالف والتنوع، وتدعيم حقوق الفراد. التعليم

إن عالقة حقوق اإلنســــــان بالتربية، وباملدرســــــة على وجه الخصــــــوص، نابعة من ســــــؤال أســــــاســــــ ي، فإذا كان القول بضــــــرورة 

يع الناس التمتع بهذه الحقوق والدفاع  احترام وصــــــــون كرامة اإلنســــــــان لصــــــــيق باحترام حقوقه والتمتع بها، فكيف يســــــــتط

عنها إذا لم يســـــــــبق لهم أن تعلموها؟ يتجه هذا الســـــــــؤال مباشـــــــــرة صـــــــــوب أهداف التربية ومهام ووظائف املدرســـــــــة خاصـــــــــة 

بالنســـــبة ملجتمع القرن الواحد والعشـــــرين. فاملدرســـــة، ومنذ نشـــــأتها، تضـــــطلع بعدة أدوار ومن أهمها ترســـــيخ القيم النبيلة  

ــاب املعارف بل تتعداها إلى التربية على القيم  وااليجابية،   لنها مركز للتربية والتعليم في الدولة الحديثة. إنها ال تكتفي بإكســــ

ــان ــامية، ولعل أرقاها التربية على قيم حقوق اإلنســــ . فتعليم املواطنة الديمقراطية، وتعليم حقوق اإلنســــــان  3واملبادئ الســــ

. يتضــــح 4ة ومســــتدامة وشــــاملة، على أســــاســــا احترام الحقوق الســــاســــية لألفراديلعب دورا حاســــما في بناء مجتمعات ســــلمي

هـذا المر كـذلـك من خالل توجهـات اللجنـة العـامليـة املعنيـة بـالتعليم، والتي حـددت للقرن الواحـد والعشـــــــــــــرين أربعـة مبـادئ 

ن تفعــــل" و"التعلم من أجــــل  للتعليم هي: "التعلم من أجــــل أن تكون" و"التعلم من أجــــل أن تعرف" و "التعلم من أجــــل أ

 .5العيش املشترك"

ومن خالل إدراك الهمية االجتماعية التي تتمتع بها، تبذل املدرســـــــة جهودا لتثبيت ذاتها كمؤســـــــســـــــة ترســـــــخ الديمقراطية،  

والقضـــــــــــــاء على املمـارســـــــــــــات االســـــــــــــتبـداديـة والتســـــــــــــلطيـة، وتعليم املتعلمـات واملتعلمين اتخـاذ القرارات بـأنفســـــــــــــهم، واحترام  

ــــــــالح اآلخرين،  اآل  ـــ ـــة ومتابعتها،  والخذ في االعتبار مصـ ـــــ ـــ ـــالحهم الخاصـ ـــــ ـــ خرين، وتقدير نتيجة التفاعل معهم.  وكذا تفهم مصـ

للعمل على أســـــاس املبادئ الديمقراطية للحرية واملســـــؤولية واملســـــاواة والعدالة وروح الجماعة. إن مظاهر التحكم املفرط  

بوية، تدفع املتعلمات واملتعلمين نحو التكيف الســــلبي. وهذا هو الســــبب في أنه من قبل املدرســــات واملدرســــين أو اإلدارة التر 

؛ إذ 6من الضــروري تحقيق مناخ مدرســ ي متســاهل، يتمحور حول الحرية التي تنبني بطريقة مســؤولة، على الثقة والتعاطف

ــة وإخفـاقهـا التربوي يرجع في جـانـب كبير منـه إلى افتقـارهـا   ـــــح للـديمقراطيـة؛ حيـث هنـاك من يرى أن فشـــــــــــــل املـدرســـــــــــ ـــ الواضـــــ

انحصــــر هاجســــها الســــاســــ ي في خلق املواطن االتكالي الطيع والفاقد لهم مقومات الفكر الحر الناقد وســــمات الشــــخصــــية  
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 https://journals.openedition.org/trema/350 

https://www.academia.edu/9952363/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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القوية املتوازنة. كل ذلك ناتج عن تغليب أســــــــاليب تربوية تتأرجح بين الصــــــــرامة والتســــــــيب، وهي أســــــــاليب تنمي ســــــــلوكيات 

 . 1د والعنف والعدوان كوسيلة إلثبات الذات واستعادة الحرية املفقودةاجتماعية قوامها التمر -ضد

تلعب املدرســة أدوارا تربوية وتثقيفية، أهمها تربية الناشــئة على قيم املواطنة الديمقراطية وقيم حقوق اإلنســان. ولخدمة  

م الحقوق والحريات. وعندما تســـــــــــاءل هذه الغايات يتعين أن تكون العالقات داخلها مبنية بدورها على الديمقراطية واحترا

إدغــار موران: أليس في مقــدور املــدرســــــــــــــة، أن تكون عمليــا وبــامللموس مختبرا للحيــاة الــديمقراطيــة؟ وبــالرغم من أن موران،  

وانســــــــــجاما مع مبدئه حول الاليقين، يؤمن بأن هذه الديمقراطية ســــــــــتكون حتما محدودة نظرا لكونها تنبني على المســــــــــاواة  

ــية على كســــــب هذا الرهان. وشــــــرط ذلك أن    مبدئية بين ــة املدرســــ ــســــ املدرس واملتعلم، فإنه مع ذلك ظل مؤمنا بقدرة املؤســــ

يكون الفصــــــــل الدراســــــــ ي "فضــــــــاء لتعلم الجدال الحجاجي، والقواعد الضــــــــرورية للمناقشــــــــة، ولتحصــــــــيل الوعي بضــــــــرورات 

ـــــوات القليات وتلك ا ـــــات والحترام أصـــــ ـــــائد، هكذا فتعلم الفهم  وإجراءات فهم تفكير الغير، ولالنصـــــ لتي تخرج عن ما هو ســـــ

 . 2يجب أن يلعب دورا أساسيا في التعلم الديمقراطي"

 اإلنسانثانيا: التنصيص القانوني على التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق 

ــــانإن الحق في "التربية على حقوق   ــــان" معترف به وبشـــــكل متزايد كحق من حقوق  اإلنسـ في حد ذاته. فهو ليس مجرد    اإلنسـ

سـتعرض هذه الورقة وجهة  ت. وإذ  اإلنسـانحق معنوي ، بل هو حق منصـوص عليه في مختلف التشـريعات الدولية لحقوق  

الحق في التعليم والتعلم؛ فذلك ابتغاء لهدفين رئيسـيين: أولهما، التأكيد على أهمية    اإلنسـاننظر الشـرعة الدولية لحقوق  

لنوعية التعليم الواجب ترســــيخه، ولهدافه، ولدواره في حماية   3وثانيهما، اســــتخالص تصــــور الصــــكوك الدولية واإلقليمية

 .اإلنسانوتعزيز املواطنة الديمقراطية وحقوق 

ـــــبـاقـة للـدعوة إلى احترام وحمـايـة حق الطفـال في التعليم؛ إذ تنص  4لقـد ـكان ميثـاق المم املتحـدة ـــ من الوثـائق الـدوليـة الســـــ

من امليثاق أن الجمعية العامة ســــتبلور "دراســــات وتشــــير بتوصــــيات القصــــد منها: إنماء التعاون الدولي في امليادين  13املادة 

ــادية واالجتماعية والثقافية   ــ ــــحية، واالعان  والتعليميةاالقتصـــــ ــانة على تحقيق حقوق  والصـــــ ــ ــــية    اإلنســـــ ــاســـــ ــ والحريات الســـــ

 للناس كافة بال تمييز في الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء". 

ـــــــــانكمـا يـدعو اإلعالن العـاملي لحقوق  ـــــعى إلى توطيـد احترام هـذه   5اإلنســـــ ـــ في ديبـاجتـه كـل فرد وهيئـة في املجتمع إلى "أن يســـــ

"، ويهيـــب بـــالـــدول العضـــــــــــــــاء إلى التعـــاون مع المم املتحـــدة لضـــــــــــــمـــان تعزيز التعليم والتربيــة  الحقوق والحريـــات عن طريق

وحرياته الســـــــاســـــــية. ولعل  الوســـــــيلة الفضـــــــلى والقناة املحورية التي يتم عبرها    اإلنســـــــاناالحترام واملراعاة العامليين لحقوق  

ــــانتعزيز ونشــــــــر وحماية حقوق   ـــ ــــية هي  التربية    اإلنسـ ـــ ــــاسـ ـــ والتعليم؛ إذ بدون التربية على هذه الحقوق وتوعية وحرياته السـ

ـــــص ذات اإلعالن املادة  ـــــمان تعزيزها وحمايتها. كما خصـــــ للحق في التعليم املكفول لكل شــــــــــخص؛  26الناس بها ال يمكن ضـــــ

 ضمان هذا الحق كما يلي: 6وتفصل هذه املادة كيفيات وشروط

 
، منشورات المجلس األعلح للتربية والتكوين 2017نونبر    7/8ة المدرسة المغربية العدد  ، المدرسة ورهان الديمقراطية في المغر ، ضمن مجلالغاليأحرشاو    - 1

 .57والبحث العلمي، ص. 
 .106، تربية المستقبل، مرجع سابش، ص. فدغارموران  - 2
 األنيرنيت، على الرابط: جميع اإلع نات والمواثيق الرولية، تم االط ع علياا على موقع منظمة األمم الميحرة على  - 3

https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx 
أكتوبر   24في ساااان فرانسااايساااكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصااابح نافذا في   1945يونيو    26وقع ميثاق األمم المتحدة في  - 4

1945. 
 .1948دجنبر  10( بتاريق 3-ألج )د 217العامة لألمم المتحدة اعتمد ونشر علح المأل بموج  قرار الجمعية  - 5
 من العار الرول  الخاص بالحقوق المرنية والسيايية. 18وهو نفس ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  - 6
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  في مرحلتيه االبتدائية والســـــــاســـــــية، مع إلزامية التعليم االبتدائي؛  التعليم مجاني على القلمجانية التعليم واســــــتدامته:  

ـــــــــب  و  لآلبــاء حق اختيــار نوع التعليم لبنــائهم؛ مع إتــاحــة التعليم الفني واملنهي للعموم؛و إتــاحــة التعليم العــالي للجميع بحســـــ

 كفاءة كل شخص.

والحريات    اإلنســـان، وتعزيز احترام حقوق  اإلنســـانيســـتهدف التعليم التنمية الكاملة لشـــخصـــية  أهداف وغايات التعليم:  

ـــــية؛ ـــــاسـ ـــــطة و  يعزز التفاهم والتســــــامح والصــــــداقة بين جميع المم وجميع الفئات العرقية أو الدينية؛و  السـ أن يؤيد النشـ

 التي تضطلع بها المم املتحدة لحفظ السالم.

منه على أنه "لكل إنســــان الحق في حرية الفكر   18فينص في املادة    1الحقوق املدنية والســــياســــيةأما العهد الدولي الخاص ب

". وتتعهد الدول الطراف  والتعليموالوجدان والدين، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشــعائر واملمارســة  

م، في تأمين تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.  في هذا العهد باحترام حرية اآلباء، أو الوصياء عند وجوده

فالحق في التعليم ال يرتبط فقط بما تبثه املدارس الرســـــــــمية في الطفال عبر مناهجها ومقرراتها وبرامجها التربوية. بل يجب 

يــة والــدينيــة العقــديــة أن يرتبط هــذا الحق بحريــة التفكير واملمــارســـــــــــــــات الشـــــــــــــعــائريــة، وأن تراعى الخصـــــــــــــوصـــــــــــــيــات الثقــاف

 والخالقية.

 13رقم    2وقــد أقرت لجنــة الحقوق االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة والثقــافيــة بــاملجلس االقتصـــــــــــــــادي واالجتمــاعي، في تعليقهــا

(، بأن الحق في التعليم هو "حق من حقوق اإلنســـــــــــــان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وســـــــــــــيلـة ال غنى عنهـا إلعمال  1999)

حقوق اإلنســــــــان الخرى ... وفي تشــــــــجيع حقوق اإلنســــــــان والديمقراطية، وحماية البيئة". وال تكمن أهمية التعليم فقط في 

 إلنارة العقل وتثقيفه لينعم بمسرات الوجود.الجانب العملي، بل هو الوسيلة الفضلى 

ــلة عن هذا التوجه العام الذي رســــــــــمه اإلعالن العاملي لحقوق   ــانوال تخرج االتفاقيات الدولية ذات الصــــــــ ـــ والعهدين    اإلنســـــ

ـــــــة، على حظر ،  3االتفاقية الدولية للقضــــــــــاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصــــــــــري تنص   الدوليين؛ إذ ـــ في مادتها الخامسـ

ييز العنصـــــــــري، والقضـــــــــاء عليه بكافة أشـــــــــكاله. وعلى ضـــــــــمان مختلف الحقوق املدنية، وخاصـــــــــة منها الحق في التعليم  التم

ـــــيما في ميادين  7والتدريب. وتتعهد الدول الطراف في االتفاقية، بموجب  املادة  منها، بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، وال ســـــ

مكـــافحـــة النعرات املؤديـــة إلى التمييز العنصـــــــــــــري، وتعزيز التفـــاهم والتســـــــــــــــامح  والثقـــافـــة واالعالم، بغيـــة    والتربيـــة  التعليم

والصـــــــداقة بين المم والجماعات العرقية أو االثنية الخرى. ولنشـــــــر مقاصـــــــد ومبادئ ميثاق المم املتحدة واالعالن العاملي 

 ، وإعالن المم املتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.اإلنسانلحقوق 

الدول الطراف فيها إلى اتخاذ كافة التدابير الضـــــــــــرورية   4االتفاقية الخاصــــــــــة بمكافحة التمييز في مجال التعليمإذ تدعو و 

 ( ما يجب أن يستهدفه التعليم. 5لضمان تطبيق املبادئ املنصوص عليها، فإنها تستعرض في مادتها الخامسة )املادة 

 
  23، تاريق بدل النفاذ 1966دجنبر    16بتاريق  (  21-ألج )د  2200اعتمد وعر  للتوقيع والتصاديش واالنضامام بموج  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   - 1

مارس    27بتاريق    1.78.4وصااادق عليها بظهير شااريج رقم   1979ماع    003. وقد أودع المغر  أدوات التصااديش في 49وفقا ألحكام المادة    1976مارس  
 .1980ع ما 21بتاريق  3525وصدر بالجريدة الرسمية عدد  1979غشت  03، ودخل حيز النفاذ وطنيا في 1979

 (: 13:00علح الساعة  31/08/2020رخر زيارة: لمراجعة التعليش يرجح زيارة الرابط اآلتي: )تاريق  - 2
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&

Lang=ar 
، تاريق بدل النفاذ:  1965دجنبر   21( بتاريق  20-ألج )د  2106اعتمدت وعرضات للتوقيع والتصاديش واالنضامام بموج  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   - 3
  17، ودخلت حيز التنفيذ وطنيا في 1969أكتوبر   27بتاريق    19.68. وقد صااادق عليها المغر  بموج  الظهير الشااريج رقم 19وفقا للمادة    1969ناير  ي  04
  .1970فبراير  04بتاريق  2988، ونشر نصها بالجريدة الرسمية عدد 1971يناير  

من   14طبقاا ألحكاام الماادة    1962مااع    22، تااريق بادل النفااذ  1960دجنبر    14ة والعلم والثقاافاة في  اعتمادهاا المؤتمر العاام لمنظماة األمم المتحادة للتربيا   - 4
  .1968غشت  30االتفاقية. وقام المغر  بإيداع أدوات التصديش عليها في 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ar
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على أن الدول الطراف تعترف بحق الطفل في التعليم، وبضمان تكافؤ  28املادة في   1وبدورها تنص اتفاقية حقوق الطفل

الفرص به، وذلك بجعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومجانيا ومتاحا للجميع، وتيســـــــــــــير التعليم الثانوي العام واملنهي، وإتاحته 

ـــــمـان مـا يحقق كرامـة الطفـل لجميع الطفـال، مع إتـاحـة التعليم العـالي للجميع على أســــــــــــــاس القـدرات. مع ال ـــ حرص على ضـــــ

 اإلنسانية.

من نافلة القول إن الحق في التعليم ليس مجرد حق يضـــــــــــاف إلى قائمة حقوق معترف بها لكافة البشـــــــــــر. بل إنه الحق الذي  

ن بدونه ال يمكن ضـــــــــــــمان فهم وتمتع الفراد بباقي الحقوق الخرى، وبالحريات الســـــــــــــاســـــــــــــية املكفولة للناس جميعا. وإذا كا

التعليم يضــــمن إمكانية فهم وصــــيانة باقي الحقوق الخرى، فإن هذا التعليم املنشــــود هو التعليم الذي يراعي هذه الحقوق  

ويســـــــــــــاهم في التعريف بها والتربية عليها. ومن دون مواطنة ديمقراطية ال يمكن للطفل، رجل وامرأة املســـــــــــــتقبل، املشـــــــــــــاركة  

، التي ســبق اســتعراض  اإلنســانعنها. لهذا نلفي أغلب الصــكوك الدولية لحقوق    والدفاع  اإلنســانبفعالية في حماية حقوق  

 :2العديد منها، تتفق في أهداف وغايات التعليم، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

 ؛اإلنسانالتنمية الكاملة لشخصية  ➢

 والحريات الساسية؛ اإلنسانتعزيز احترام الديمقراطية وحقوق  ➢

 والحوار واالحترام املتبادل والصداقة بين جميع المم والشعوب؛تعزيز التفاهم والتسامح  ➢

 تأييد النشطة التي تضطلع بها المم املتحدة لحفظ السالم؛ ➢

 تنمية الشعور باملسؤولية املشاركة الفعالة في مجتمع حر؛ ➢

 مكافحة التمييز العنصري وترسيخ قيم التسامح واملساواة بين الجنسين؛ ➢

 كرامة الطفل اإلنسانية؛ضمان ما يحقق  ➢

 احترام هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمته الخاصة والقيم الوطنية؛ ➢

 تنمية احترام البيئة الطبيعية؛ ➢

 .اإلنسانتوفير معلومات عن مضمون معاهدات حقوق  ➢

في املنهـاج الـدراســــــــــــ ي املغربي؛    اإلنســـــــــــــاناملطلـب الثـاني: التربيـة على قيم املواطنـة الـديمقراطيـة وحقوق  

 اختالف املرجعيات وصراع القيم

 من خالل تجربة املواد الحاملة للقيم اإلنسانالفقرة األولى: التربية على قيم املواطنة وحقوق 

 
. وقد دخلت حيز النفاذ علح 1989نونبر    20بتاريق    44/25اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضااااتها للتوقيع والمصااااادقة واالنضاااامام بقرار رقم  - 1

.  1993يونيو   14بتاريق    4/93/4، وتم التصااااديش عليها من طرج المغر  بموج  الظهير رقم 49طبقا للمادة    1990شااااتنبر    02المسااااتوى الدولي بتاريق  
منها والتي تعترج للطفل بالحش في حرية الدين، نظرا ألن   14. مسجال تحفظه علح أحكام المادة  1996دجنبر  19بتاريق    4440ونشارت بالجريدة الرسامية عدد  
 اإلسالم هو دين الدولة.  

من االتفاقية الخااة بم،ايحة اليمييز ي  مجال   5جيماعية والثقايية، والمادة من العار الرول  الخاص بالحقوق االقيصاد ة واال  13أنظر على يبيل المثال: المادة  - 2

 من اتفاقية حقوق الطفل.  29اليعليم، والمادة 
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 أوال: سياق انبثاق الرتبية احلقوقية يف املغرب 

ـــــــان" حقوق  على للتربية الوطني البرنامج" اعتمد املغرب ـــ ـــــــرية إطار تفعيل في اإلنسـ ـــ  حقوق  على للتربية املتحدة المم عشـ

ــنة اإلنســـان حقوق  ووزارة الوطنية التربية وزارة بين الشـــراكة اتفاقية على بناء ، واإلنســـان   تعميمه برمج والذي ، 1994 سـ

 حقوق  ثقافة نشـــــــر في: دعم اإلنســـــــان حقوق   على التربية ملنهاج العامة الهداف االتفاقية هذه حددت وقد .2001ســـــــنة  

 ،اإلنســـان حقوق  عليها التي تأســـســـت   واملفاهيم املبادئ اكتســـاب على قادرا املتعلم لجعل  الدراســـية، املناهج عبر اإلنســـان

ومن املهم، بداية، اإلشــــارة إلى .  1عنها والدفاع غيره لحقوق  واحترامه بحقوقه وعيه عن تعبر وســــلوكات مواقف اتخاذ وعلى

 قد جاء في سياق عام، دولي ووطني، متميز بعدة أحداث. اإلنسانأن البرنامج الوطني للتربية على حقوق 

، حيث كرس لها املجتمع الدولي جهودا معتبرة من خالل اإلنســانعرفت حقبة التســعينيات اهتماما خاصــا بمســألة حقوق  

 ولية أهمها:تنظيم العديد من املؤتمرات الد

 ؛1992املؤتمر العاملي الخاص بالعناية بالبيئة في ريو ديجانييرو عام  •

 ؛1993والديمقراطية، املنظم من طرف اليونسكو في مونتريال في مارس اإلنساناملؤتمر العاملي حول حقوق  •

 .1993املنظم من طرف المم املتحدة في فيينا عام  اإلنساناملؤتمر الدولي لحقوق  •

ــــانهذا املؤتمر الخير نص بوضـــــــــوح على أن التثقيف في مجال حقوق   ــــانهو في حد ذاته حق من حقوق    اإلنســـــ . وأن  اإلنســـــ

والحريات الســـاســـية. إضـــافة    اإلنســـانالتعليم شـــكل مفتاح كل تنمية شـــاملة للشـــخص اإلنســـاني، ولضـــمان احترام حقوق  

،  اإلنســـــــان عقدا للتعليم من أجل حقوق    2004-1995نت املرحلة إلى ذلك، كانت المم املتحدة، خالل هذه الفترة ، قد أعل

. وهو القرار الـذي يلزم جميع الـدول بـاملشــــــــــــــاركـة في 1993دجنبر   23الـذي اعتمـدتـه الجمعيـة العـامـة في    49/184في قرارهـا  

ــــخص، وت ــــاملة للشـ ــــاء على المية وتوجيه التعليم نحو التنمية الشـ ــــاعفة جهودها للقضـ عزيز احترام  تنفيذ خطة العقد ملضـ

ـــــــانحقوق   ـــ ــألة دعم   اإلنسـ ـــــ ـــ ـــــــأن مسـ ـــ ـــــــعة النطاق بشـ ـــ ـــــــات واسـ ـــ ـــــــهدت هذه الفترة كذلك نقاشـ ـــ ــية. كما شـ ـــــ ـــ ــاسـ ـــــ ـــ والحريات السـ

 الديمقراطيات واإلصالحات السياسية في أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا. 

تولــد عن هــذا الســـــــــــــيــاق الــدولي آثــار إيجــابيــة على املســـــــــــــتوى الوطني، شـــــــــــــملــت جملــة من التغييرات البــارزة في مجــال حقوق  

ــــان ، وخاصـــــــــة بعض القرارات والخيارات التي رأت النور لول مرة، بحيث تم، على ســـــــــبيل املثال، االفراج عن معتقلي  اإلنســـــ

ــــتو  ـــ ــــانري بأولوية الصــــــــكوك الدولية لحقوق  الرأي، وإغالق مراكز االحتجاز، واالعتراف الدسـ ـــ ــــادقة اإلنسـ ـــ ، والتوقيع واملصـ

 .اإلنسان، وتتويج ذلك بإحداث وزارة حقوق اإلنسانعلى العديد من املواثيق الدولية واالتفاقيات ذات الصلة بحقوق 

ـــــعينيــــات تقويمــــا هيكليــــا على غرار   ـــ ـــــ ي بــــاملغرب خالل عقــــدي الثمــــانينيــــات والتســـــ ـــ ـــــيــــاســـــ ـــ الجــــانــــب  هكــــذا تطلــــب املجــــال الســـــ

االقتصـادي، من حيث تحديث اإلدارة، وإصـالح القضـاء، وتوسـيع منظومة الحقوق والحريات السـاسـية، ودمقرطة الشـأن  

ــــ ي والتعليم واحترام  2العام ــــياسـ ــــالح السـ ــــألة الترابط الوثيق بين اإلصـ ــــلطات العمومية، بمسـ ــــيما من طرف السـ . إن الوعي، سـ

ــــانحقوق   ـــ ــــانابية للتربية على حقوق  ، وكذلك الوعي باآلثار اإليجاإلنسـ ـــ املرتبطة بالتنمية، على االنتقال الديمقراطي    اإلنسـ

ـــــكاالت االجتماعية. هذا الوعي وتفعيل هذه الدينامية مكن املغرب من أن   ـــــامن وحل اإلشـ وعلى توطيد أدوار الفراد في التضـ

 
، فحالة 2017ينااير    1/17المجلس األعلح للتربياة والتكوين والبحاث العلمي، التربياة علح القيم بالمنظومة الوطنياة للتربياة والتكوين والبحاث العلمي، تقرير رقم  - 1
 . 34، ص 14

، الطبعة األولى  103لعرويااا  عبر العز ز، حقوق اإلنساااا  بالمالرم: م إلمات ديااايوا ة وقانونية، منجاااواات المجلة المالربية لةدااة المحلية والينمية، العرد    - 2

 .163، ص 2018
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املتحــدة "عشـــــــــــــريــة التربيــة على حقوق   يكون من بين البلــدان الولى التي شــــــــــــــاركــت بنشــــــــــــــاط وفعــاليــة في تنفيــذ برنــامج المم

 .1"اإلنسان

، نقاشــــا وطنيا موســــعا همَّ مختلف الفاعلين التربويين، من بيداغوجيين وأســــاتذة  1995أثار هذا البرنامج، ابتداءا من ســــنة  

هل   في املدرسـة املغربية؟  اإلنسـانجامعيين ومفتشـين، منطلقين من سـؤال محوري: كيف يمكن تحقيق التربية على حقوق  

في باقي املناهج الدراســـــــية؟    اإلنســـــــانبإحداث مادة خاصـــــــة تضـــــــاف إلى قائمة املواد املدرســـــــة، أم بإدماج التربية على حقوق  

ــــانوباالســــــــــــتناد إلى أعمال اللجنة املشــــــــــــتركة املكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق   ـــ ، وعلى أعمال اللجان  اإلنســـــ

ـــــة منه قدم الســــــتاذة خديجة شــــــاكر، التي عايشــــــت هذه التقنية املتفرعة عنها وخاصـ
َ
ا لجنة بناء املنهاج وإعداد الجذاذات. ت

التجربة، خالصـــــات هذه النقاشـــــات، والتصـــــور الذي تم التوصـــــل إليه.  معتبرة أن االختيار البيداغوجي املتعلق ببناء منهاج  

ـــــانخاص بالتربية على حقوق   ـــ التربية؛ لن العالقة بين فعل التدريس   تم من خالل الفصـــــــــل بين فعل التدريس وفعل  اإلنسـ

هي عالقة شـــبه مســـتحيلة في نظر اللجنة املكلفة. "إذ كيف يمكن إخضـــاع ثقافة حية   اإلنســـانوالتعليم وبين ثقافة حقوق  

متجددة لحصــــــــار املادة الدراســــــــية ولتقاليد التلقين واالمتحان والتنقيط العددي واملعدالت... إلخ.  لذلك تقول بأن الخيار  

وتعليمها بل خاصــــا بالتربية عليها". لنه في نظرها "التربية تتضــــمن   اإلنســــانكان منصــــبا على منهاج خاص ال بتدريس حقوق  

التدريس والتعليم وتتجاوزهما لتشـــــــــمل جوانب أخرى، كالجانب الســـــــــيكولوجي من تنمية القدرات العقلية واالســـــــــتعدادات  

ـــــئــة االجتمــاع ـــ ـــــيــة واالجتمــاعيــة، وكــذلــك التنشـــــ ـــ يــة التي تهــدف إدمــاج الفرد في املجتمع ...فــالتربيــة عمليــة موجهــة إلى النفســـــ

 .2في كليته، تتعامل مع كل مكونات الشخصية البيولوجية، والوجدانية والعقلية واالجتماعية في تكاملها.. إلخ" اإلنسان

ـــــــــانالتربيـة على حقوق  لخروج بقرار إدمـاج التربيـة على ، بـدل تـدريســـــــــــــهـا أو تعلميهـا، هي الحجـة التي أدلـت بهـا اللجنـة لاإلنســـــ

ضــــمن باقي املواد الخرى، وربطها بالتربية وليس بالتدريس.  وإذ نتفق مع هذه الحجة من حيث كون التربية   اإلنســــانحقوق  

أشــــــــــــمل من التدريس، فإنه باملقابل ال ينبغي أن يفوتنا االدالء بمالحظات حولها؛ ذلك أنه إذا كان من "الصــــــــــــعب إخضــــــــــــاع  

ــار املـادة الـدراســـــــــــــيـة ولتقـاليـد التلقين واالمتحـان..."، أال ينطبق هـذا التبرير ذاتـه على بـاقي املواد  ثقـافـة حيـة  متجـددة لحصـــــــــــ

خاصـــــــة أن   ! الخرى؟ فمثال أال يثار هذا المر بخصـــــــوص تدريس الفلســـــــفة أو تدريس اللغة العربية أو التربية اإلســـــــالمية...

ونصــــــــــادف هذا النوع من االحتجاج والقول بعدم إمكانية  هذا النقاش قد ســــــــــبق وأثير بخصــــــــــوص تدريس مادة الفلســــــــــفة. 

تقويم مادة الفلســــــــفة، بل هناك من يرفض حتى الحديث عن الفلســــــــفة كمادة مدرســــــــية. وهو نفس االحتجاج الذي حاول 

ثم ما املسـوغ الذي يجعل اللجنة تنظر "املواد الحاملة للقيم".    كثقافة وقيم من خالل  اإلنسـانتوسـله دعاة تدريس حقوق  

ـــــــــانملفــاهيم حقوق  وقواعــدهــا القــانونيــة، وهي مفــاهيم وقواعــد قــائمــة الــذات، كمجرد ثقــافــة، بكــل مــا تحملــه كلمــة   اإلنســـــ

 الثقافة من عمومية تجعلها قابلة للتجزيء والتشتيت وتذريتها على باقي املواد الخرى؟

ركز هـدف اللجنـة في  الحســـــــــــــم بين اختيـارين: "االختيـار الســـــــــــــهـل"، وهو اعتبـار مجـال  بنـاء )إذن( ع
مل
لى هـذه الحجـة/التبرير ت

مجاال معرفيا كسائر مجاالت املعرفة اإلنسانية الغنية والخصبة، ويمكن تحويله إلى مادة دراسية تنضاف   اإلنسانحقوق  

يــب على املهــارات، مع احتمــال أن تصـــــــــــــبح بــدورهــا رهينــة هواجس  إلى املواد الخرى، تقف عنــد تلقين املعــارف، وعنــد التــدر 

،  اإلنســان االمتحان وحســاباته. أو "االختيار الصــعب"، وهو البحث عن أســلوب، وطريقة جديدة ملقاربة التربية على حقوق  

ـــــــــة،  عبر املواد الـدراســـــــــــــيـة نفســـــــــــــهـا؛ أي أن تحمـل هـذه املواد )بمجـاالتهـا املعرفيـة املختلفـة، وبطرقهـا البيـداغو  جيـة الخـاصـــــ

ـــــانوبوســــــــــائلها الديداكتيكية املتنوعة واملتمايزة( صــــــــــيغا مالئمة للتربية على حقوق   ، رغم االختالف والخصــــــــــوصــــــــــية  اإلنســـــ

 
1des programmes de l’éducation aux droits  ; L’évaluation de l’impact Supérieur de l’Enseignement Conseil -

humains et à la citoyenneté du Ministère de l’Education Nationale ; Janvier 2008 ; p. p. 20.21. 
، تحت عنوان: المدرسااة  1201شااتنبر    5: البدايات والتساااؤالت، ضاامن دفاتر التربية والتكوين العدداإلنسااانشاااكر خديجة، تجربة منهاج التربية علح حقوق  - 2
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والتنوع والتمايز، ورغم قبل كل ذلك، امتداد سـيرورة التكوين فيها عبر سـنوات التمدرس كلها.  لقد وقع اختيار اللجنة على 

ـــــفت ـــ ـــــعب"، كما وصـــــ ـــ ـــــانلنقل ونشـــــــــــــر قيم حقوق    1ه، وهو اللجوء إلى "املواد الحاملة""االختيار الصـــــ ـــ والتربية عليها في   اإلنســـــ

 املدرسة املغربية. 

هذا االختيار ســـــــيثير أســـــــئلة أخرى يتعين البحث في إجاباتها من قبيل: كيف ســـــــيتم هذا الدمج؟ وما هي املواد واملراحل التي  

ـــــيتم فيهـا وعبرهـا هـذا الـدمج؟ وقـد وقع االختيـار ـــ على املواد التي تعـد، في عـدد من النظمـة التربويـة، "مواد حـاملـة" للقيم،   ســـــ

وهي في التجربة املغربية مواد: اللغة العربية والتربية اإلســـــــــالمية )منذ الســـــــــنة الولى للتمدرس(، واللغة الفرنســـــــــية، والتاريخ  

 ادة الفلسفة.والجغرافيا )منذ حوالي منتصف سنوات االبتدائي وحتى نهاية التمدرس(، ثم م

 ثانيا: التجربة املغربية؛ الحصيلة واالكراهات

ــــاناتســــــــــــمت تجربة املغرب في مجال التربية على حقوق   ـــ بعدة مميزات جعلتها تشــــــــــــكل تجربة رائدة في شــــــــــــمال إفريقيا    اإلنســـــ

ضـــمن مواد البرنامج الدراســـ ي )في الســـلكين االبتدائي والثانوي    2والشـــرق الوســـط؛ إن على مســـتوى وضـــعيتها كمادة مدرســـة

ضـمن    اإلنسـانق  االعدادي(، أو على مسـتوى املقاربة املنهاجية التي فرضـت إدماج مفاهيم وقيم التربية على املواطنة وحقو 

مواد البرنامج الدراســـــــــــــ ي )خاصـــــــــــــة في املســـــــــــــتوى الثانوي بســـــــــــــلكيه(، وكذا على مســـــــــــــتوى التركيز على تنمية القيم الخالقية 

ـــــانواإلنســــــــــانية وتنمية حس املواطنة والتثقيف في مجال حقوق   ، عبر توظيف أنشــــــــــطة الحياة املدرســــــــــية وأنشــــــــــطة  اإلنســـــ

ا نجحــت في جوانــب إال وشــــــــــــــابهــا النقص والقصـــــــــــــور في جوانــب أخرى، وهكــذا فــإن  النــديــة التربويــة. غير أن كــل تجربــة مهمــ

 التجربة املغربية هذه قد عاقتها جملة صعوبات وشابتها عدة اختالالت يمكن توضيحها في اآلتي:

o   العمل ببرامج متعددة ومختلفة تفتقر إلى التنسيق، وإلى اعتماد مقاربات إدماجية قائمة على ترصيد املكتسبات؛ 

o   ـــــريعية ـــــتجدات التشـــــ ـــــامين والوثائق املرجعية املقدمة للمتعلمين مع املســـــ محدودية املالءمة املنتظمة لغلب املضـــــ

 واملؤسساتية الوطنية والدولية؛

o التفاوت بين أهداف البرنامج الدراس ي وواقع املمارسة التربوية في املدرسة؛ 

o  لها املواد الدراســية ذات الصــلة املباشــرة بالقيم،  التعارض وضــعف االنســجام بين القيم واملبادئ التي تتمحور حو

 وبين املضامين الصريحة واملضمرة في مواد أخرى؛

o   محدودية نجاعة الطرق التربوية املعتمدة )التركيز على شحن املتعلمين باملعلومات، واتسام العالقة البيداغوجية

 أحيانا بالسلطوية والعنف(؛

 
لتصابح مكونا  اإلنساانوهي عبارة عن تبرير وتوضايح لهذا االختيار : "اساتدماج قيم حقوق  1995تساتشاهد خديجة شااكر بمقتطج من وثائش اللجنة المشاتركة  - 1
وكذا قضاايا البيئة  مكونات أنظمة القيم الشاخصاية يفر  ذاته كمرجعية قيمية، ومفاهيمية تقرأ من خاللها األحداث التاريخية والظواهر الجغرافية واالقتصااديةمن 

العربية والفرنساية(، وتحلل وتخضاع والتغذية والظواهر الساكانية )مادة االجتماعيات(، وتحلل وتشار  من خاللها أيضاا النصاوص والمؤلفات األدبية )مادتي اللغة  
بهذا الشاكل يعطي لجل المعارج المدرساية بعدا  اإلنساانللتأمل األساس األخالقية والفلسافية التي تقوم عليها )مادة الفلسافة والفكر اإلساالمي(... وفن حضاور حقوق 

التالي علح االهتمام بها وجعلها أكثر فاعلية وتأثيرا...". خديجة شاااكر، تجربة فنسااانيا ويضاافي عليها معنح يساااعد علح تفاعل التالميذ والتلميذات معها وجدانيا، وب
، تحت عنوان: المدرساة المغربية والتربية علح القيم  2011شاتنبر    5: البدايات والتسااؤالت، ضامن دفاتر التربية والتكوين العدداإلنساانمنهاج التربية علح حقوق 
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 بالنظر ميطواا، نموذجا المواطنة على اليربية برنامج ش،ل وقر. اإلنسا  وحقوق الر مقراطية المواطنة قيم على وترت،ز اإلعرادي(، والثانوي االبيرائ  السل،ين

  اييارف كما.  الواحرة الراايية المادة بخصوايات المرتبطة أو العرءانية  ال،فا ات مناا يواإل ال،فا ات، مقاابة إلى ايينرا اللذ ن المراي  وال،يام  للمناا 

 اعيماد مع  والميعلمات. الميعلمين وخصوايات  ي إلم بما واألنجطة المواءيع ي  اليرا  بمراعاة اآل ، نفس ي  والوجران  والماااي الف،ري الي،و ن المناا 

المجلس األعلى  ...وغيرها. أنظر:  الر مقراطيةو اليسامح،و العرل، واليضامن،و الحر ة، والمساواة،و ال،رامة، و الحق، ومناا: اإلنسا  لحقوق االيايية ال،ونية القيم
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o ن في التربية على القيم، إذ غالبا ما يتسم بالطابع الظرفي واملوسمي؛عدم انتظام تكوين الفاعلين التربويي 

o الهوة املتنامية بين الخطاب حول القيم والحقوق والواجبات، وبين املمارسة الفعلية لها؛ 

o ؛ 1ندرة الشراكات بين املدرسة وبين املحيط، فيما يتعلق ببرامج وأنشطة التربية على القيم 

ــياق تقييم    التربية برامج تقويم أثر" موضـــوع في للتعليم العلى املجلس أعدها التي الدراســـة التجربة املغربية، انتهتوفي سـ

ـــــان حقوق  على ـــــجام عدم تأكيد إلى،  2008" يناير الوطنية التربية بوزارة واملواطنة اإلنسـ  املدرســــــية القيمية املنظومة انسـ

 متســاكنة وتبدو متجانســة، غير مرجعيات  تجاور  بفعل املدرســية، املؤســســات داخل واملواطنة، والواجبات الحقوق   حول 

 مما ممارســاتهم،  في لها  )ات(التربويين )ات(الفاعلين تأويل على يؤثر هذا االنســجام عدم أن إلى الدراســة كما انتهت أحيانا.

ــــجلتها املالحظة نفس  .2والتعليم والتبليغ الفهم في مختلفة طرق  إلى بها ينتهي ـــ ــــرتها مقالة في املريني أمينة ســـــ ـــ  :بعنوان نشـــــ

ــــمن املدني الحس وتنمية املدرســـــة ــــلوك املدرســـــة" حول  للتعليم العلى املجلس  نظمها التي الوطنية الندوة أعمال ضـ  والسـ

 املدني"، وهي املالحظة ذاتها التي تنتهي إلى هذه الدراسة في شقها امليداني. 

ــلوك املدني في 3للتربية والتكوين والبحث العلمي، في رأيهوقد رصــــــــــد املجلس العلى   ـــ ـــــكاالت التي تثيرها تنمية الســـــ ، أهم اإلشـــــ

 املدرسة من خالل:

: تتمثل في الهوة املتنامية بين الخطاب حول القيم والحقوق والواجبات، وبين املمارســــــــــــة  اإلشــــــــــــكاالت املرتبطة باملمارســــــــــــة

 نظمة املهنة؛الفعلية لها، وتراجع االنضباط لقواعد وأ

ــة لوظيفتهـا التربويـة في التنشـــــــــــــئـة  اإلشـــــــــــــكاالت البيـداغوجيـة واملنهجيـة : منهـا ضـــــــــــــعف تـأثير القـدوة، ومـدى تحقيق املـدرســـــــــــ

 االجتماعية، ومشكلة مالءمة طرائق التدريس والتكوين وفعاليتها، وقضية العمل املشترك. 

ــانق  التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقو الفقرة الثانية:   ــراع  اإلنســ ــفة والتربية اإلســــالمية؛ اختالف املرجعيات وصــ في منهاج مادتي الفلســ

 القيم

تعاملت الوزارة الوصـــــــية على قطاع التربية والتكوين، منذ انخراط املغرب في مســـــــلســـــــل اإلصـــــــالح الديمقراطي والتنصـــــــيص  

ــــانالدســـــــــتوري على حقوق   ــــانكما هي منصـــــــــوص عليها في املواثيق الدولية، مع قضـــــــــية نشـــــــــر حقوق    اإلنســـــ باعتماد   اإلنســـــ

مقاربة التربية والتوعية، دون أن ترقى إلى مســــتوى تدريســــها وتعليمها؛ حيث تم ربطها بمناهج مواد دراســــية "حاملة للقيم". 

ـــــانورغم أن الجحود بما لهذه املناهج من أهمية في نشـــــــــــــر ثقافة حقوق   ـــ ضـــــــــــــرب من الخبل، فإن القول بأن هذه هو   اإلنســـــ

املناهج بمكنتها بلوغ الهدف بهذا الشكل هو ذاته ضرب من الوهم. ذلك أن مناهج "املواد الحاملة للقيم" هي بالفعل مناهج  

ـــــانتزخر بقيم املواطنة الديمقراطية وحقوق   ـــ ـــــان، بما أن هذه الحقوق تنهل من طبيعة  اإلنســـــ ـــ ـــــان، ومن قيمه    اإلنســـــ ـــ كإنســـــ

ْهنمل التربيـة على قيم املواطنـة الـديمقراطيـة  الثقـافيـة   التي تتقـاطع مع القضــــــــــــــايـا التي تســـــــــــــتهـدفهـا منـاهج هـذه املواد. بيـد أن رمل

باملقاربة العرضـــانية، التي تدمج هذه القيم في مناهج "املواد الحاملة"، تثير شـــكوكا حول مدى القدرة على   اإلنســـانوحقوق  

 قبلي. بلوغ رهانات وتطلعات مجتمع الحقوق املست
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تشـكل املمارسـات الفصـلية املحك الحقيقي لتنزيل الغايات والهداف التي تسـطرها الوثائق الرسـمية القائدة لنظام التربية 

ـــــداقيتها وقيمتها. لهذا،   ـــــا، مصـ ـــــوصـ والتكوين. وعدم االهتمام بها يفقد العملية التربوية عموما، والتربية على هذه القيم خصـ

من الدراســــــــــــة حول كشــــــــــــف ما تضــــــــــــمره تمثالت وممارســــــــــــات الفاعلين التربويين )مفتشــــــــــــات    تركزت جهود الجانب امليداني

ومفتشـــ ي وأســـتاذات وأســـاتذة مادتي الفلســـفة والتربية اإلســـالمية( من تجاذبات قيمية تخلق أحيانا صـــراعا للقيم، بالشـــكل 

 .اإلنسانالذي يؤثر على جهود التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق 

 عينة الدراسة؛ املواصفات واملعطيات العامةأوال:  

انطالقا من اعتبار املدرس طرفا أســــاســــيا في العملية التعليمية التعلمية، باعتباره موجها وميســــرا للتعلمات، وقدوة تربوية 

 تدريســـا وســـلوكا، فإن ذلك يقتضـــ ي امتالكه لتصـــور ديداكتيكي واضـــح، لألنشـــطة والعمليات، التي من شـــأن إنجازها داخل

 .اإلنسانالفصل وخارجه أن يكسب املتعلمات واملتعلمين القيم الساس للمواطنة الديمقراطية ولحقوق 

واعتبــارا لكون املفتشـــــــــــــــات واملفتشـــــــــــــين التربويين، يلعبون أدوار محوريــة، ســـــــــــــواء على مســـــــــــــتوى التــأطير واملواكبــة التربويــة 

احترامهم للتوجيهات التربوية والطر املرجعية املعمول بها، ونظرا ملا لألســــــــــتاذات والســــــــــاتذة، أو على مســــــــــتوى مراقبة مدى  

لعمليـــة التكوين املســـــــــــــتمر، التي يقومون بهـــا، من خالل الزيـــارات الصـــــــــــــفيـــة، والـــدروس والنـــدوات واللقـــاءات التربويـــة التي  

 ت واملدرسين في هذا املجال.ينجزونها في املديريات اإلقليمية التي يشرفون عليها، من أهمية بالغة في تأطير املدرسا

لكل هذه االعتبارات، فقد انصـــــــــب الشـــــــــق امليداني للدراســـــــــة على رصـــــــــد مدى تحقق هذه العناصـــــــــر في تمثالت الســـــــــتاذات  

 والساتذة واملفتشات واملفتشين، وفي تكوينهم وممارساتهم الفعلية. وتنفيذا لذلك تم توجيه استمارة إلكترونية  لهم. 

دتي الفلســـــــــــــفـة والتربيـة اإلســـــــــــــالميـة، نظرا ملـا تثيرانـه من اختالفـات، متجـذرة على مســـــــــــــتوى املرجعيـات وقع االختيـار على مـا

والصــــول التي تنهل منها كل مادة مضــــمونها املعرفي، والذي يؤثر بشــــكل كبير على القيم التي تمررها هذه املادة أو تلك. فكان  

املادتين معا لنهم أدرى بما َيدرَّس داخل الفصول الدراسية،    من الضروري التوجه بالسؤال والبحث إلى أستاذات وأساتذة

وما يمرر من قيم ســـواء عبر املنهاج الرســـمي املقرر أو الضـــمني الخفي. واملقارنة بين وجهات نظرهم هي الكفيلة بكشـــف هذا  

ــاء وجهـات نظر امل ــات  املنهـاج الخفي بـالخصـــــــــــــوص. ولالقتراب من حـدود املوضـــــــــــــوعيـة ـكان من الضـــــــــــــروري اســـــــــــــتقصـــــــــــ ـــ ـــ فتشـــــ

 واملفتشين، ومقارنتها فيما بينها من جهة، وبينها وبين وجهات نظر الستاذات والساتذة من جهة ثانية.

إطار تربوي، مع ضــــمان التكافؤ بين املســــتجوبين على مســــتوى مادة التخصــــص؛ ذلك أن    226تمثلت العينة املســــتجوبة في 

ــــين التربويين متطابقة    ــــبة املفتشـ ســـــفة والتربية اإلســـــالمية، ونســـــبة مدرســـــات ومدرســـــ ي املادتين شـــــبه بين مادتي الفل   8نسـ

ـــــبـة    ـــ ـــــبـة       44متطـابقـة بنســـــ ـــ ـــــالميـة ونســـــ ـــ ـــــفـة. 40ملـادة التربيـة اإلســـــ ـــ تميزت العينـة بتغطيتهـا لجميع جهـات  كمـا   ملـادة الفلســـــ

ــــبة    ــــكلت جهة فاس مكناس أعلى تمثيلية بنســـــ ــــب الجهات؛ بحيث شـــــ ــــب تختلف حســـــ وجهة  ،  20اململكة، وإن كانت النســـــ

 بكل من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الشرق. 3، بينما تم تسجيل أدنى نسبة   15مراكش آسفي بنسبة   

 ثانيا: دراسة تكوين العينة في مجال التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق اإلنسان

ينقســم هذا املجال إلى ثالثة أســئلة متكاملة فيما بينها، تنصــب في مجملها على التكوين الســاس والتكوين املســتمر في مجال  

ـــــانالتربيـة على املواطنـة الـديمقراطيـة وعلى حقوق   ـــ ـــــتـاذات  اإلنســـــ ـــ ـــــؤال الثـالـث منهـا، بين عينـة الســـــ ـــ . وقـد تم التمييز، في الســـــ

تشـين. فاتجه هذا السـؤال إلى فحص مدى اسـتفادة السـتاذات والسـاتذة من تأطير في  والسـاتذة وبين عينة املفتشـات واملف

هذا املجال من طرف مفتش )ة( املادة، بينما توجه إلى املفتشــــات واملفتشــــين لفحص مدى مســــاهمتهم في تكوين الســــتاذات  

ـــــرات...(. وقد  ـــــاتذة ) عبر الندوات، واللقاء التأطيرية، واملحاضـــــ ـــــبوالســـــ ـــــتجوبين لم يتلقوا أي  لوحظ أن نســـــ ة مهمة من املســـــ

ـــالمية  اإلنســــانتكوين في مجال التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق   ـــة بالنســــبة لســــاتذة مادة التربية اإلسـ ، خاصـ
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لســــاتذة مادة الفلســــفة. بينما كان التكوين الســــاس في الجامعة، والتكوين املســــتمر ضــــعيف    32.5ونســــبة    53.5بنســــبة    

لنســــــــــــبة لجميع الطر. باملقابل نالحظ ارتفاعا في نســــــــــــبة التكوين املنهي بأحد مراكز التكوين بالنســــــــــــبة لطر التفتيش  جدا با

 التربوي للمادتين معا، ويعزى ذلك إلى برمجة مواد خاصة بالتربية على القيم في املركز الوطني لتكوين مفتش ي التعليم.

ـــــوص نوع التكوين الـذي تم تلقيـه في مجـ ـــ ـــــانال التربيـة على قيم املواطنـة الـديمقراطيـة وحقوق  أمـا بخصـــــ ـــ عبرت ، فقـد  اإلنســـــ

فقط ممن تلقوا تكوينا نوعيا في    27من مجموع املســــتجوبين عن أنها لم تتلق أي تكوين في املجال، في مقابل    39نســــبة    

تكوينا في   34تلقت النســــبة املتبقية   شــــكل مادة مســــتقلة )غالبا ما تبرمج في مراكز التكوين مادة التربية على القيم(، بينما  

مجزوءة أو محور فقط. وهو ما يدل على ضعف تكوين الفاعلين التربويين في املجال، وهذا الضعف في التكوين يؤثر بشكل  

 سلبي في قدرة هؤالء الفاعلين في تأطير املتعلمات واملتعلمين وتربيتهم على هذه القيم.

ــتجوببينما   ـــ ـــــف املسـ ـــــالمية عن عدم تلقيهم أي تكوين في مجال التربية على عبر أكثر من نصـ ــاتذة مادة التربية اإلسـ ـــ ين من أسـ

من املجموع العام للعينة. مقابل نســـــــبة الصـــــــفر بالنســـــــبة لهيئة   60بنســـــــبة     اإلنســـــــانقيم املواطنة الديمقراطية وحقوق  

ــــبة     ــــفة مقابل  38التأطير واملراقبة التربوية. بينما نجد نسـ ــــاتذة الفلسـ ــــ ي نفس املادة. وهذا دليل على  2    من أسـ من مفتشـ

أن الفاعل املباشـــر املخول له تحقيق التربية على هذه القيم يعاني من ضـــعف كبير على مســـتوى التكوين في املجال. فكيف 

يمكن لنظام تربوي أن يحقق نتائج إيجابية في ظل غياب أو ضــــــــــــعف التكوين في أشــــــــــــكاله املختلفة )تكوين أســــــــــــاس، تكوين 

 تكوين مستمر(؟ منهي،

يشــــــكل التأطير التربوي حلقة محورية في تنزيل أهداف وغايات املنهاج التربوي بشــــــكل عام، ومنهاج املادة بشــــــكل خاص. وإذا  

ـكان املفتشـــــــــــــون التربويون، كمـا ســـــــــــــبق أن رأينـا، قـد تلقوا تكوينـا، في مجـال التربيـة على قيم املواطنـة الـديمقراطيـة وحقوق  

ني لتكوين مفتشــ ي التعليم. فإنهم مطالبون بتخصــيص حيز من التأطير الذي يقومون به لألســتاذات ، باملركز الوطاإلنســان

والساتذة، لتكوينهم في هذا املجال. والواقع أننا نستشف، من تحليل نتائج االستبيان املوجه لألستاذات والساتذة، أنهم ال  

ـــالمية   70من   يســــــــــــتفيدون من تأطير وتكوين في هذا املجال؛ بحيث عبر أكثر   ـــــ ـــ ــــاتذة مادتي التربية اإلسـ ـــ ــــــــتاذات وأســـــ ـــ من أسـ

والفلســــــفة بأنهم لم يحضــــــروا )ن( أي ندوة أو لقاء تأطير أو محاضــــــرة مع مفتش املادة في مجال التربية على هذه القيم. وهي 

ــهم الذين أقر أكثر من      ــة التي يؤكدها املفتشـــون أنفسـ اضـــرة أو لقاء منهم بأنهم لم يخصـــصـــوا أي ندوة أو مح 60الخالصـ

 .اإلنسانتأطيريا لتكوين الستاذات والساتذة في مجال قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق 

ثالثا: تمثالت األطر التربوية لقيم املواطنة الديمقراطية وحقوق اإلنســـــــــــان في املنهاج ومن خالل تجاربهم 

 الشخصية

جوبين: هل تحـضر قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق   في منهاج املادة التي تدرسـها/    اإلنسـانتم توجيه السـؤال التالي للمسـتمل

ـــــح من خالل تحليـل النتـائج   ـــ أن أغلـب الطر التربويـة يؤكـدون حضـــــــــــــور هـذه القيم في منهـاج املـادتين كـل تؤطرهـا؟ وقـد اتضـــــ

ـــه؛ بحيث عبر     ـــصـ ـــب مادة تخصـ ـــ ي  100حسـ مادة الفلســــفة عن هذا الرأي، ونفس النســــبة نجدها عند مفتشــــ ي    من مفتشـ

لســـاتذة الفلســـفة( عن  5لســـاتذة مادة التربية اإلســـالمية و    7مادة التربية اإلســـالمية، فيما لم تعبر ســـوى نســـبة قليلة )  

إليها والحســـــــم فيها إال بعد   عدم حضـــــــور هذه القيم في منهاج املادة التي يدرســـــــونها. غير أن هذه النتيجة ال يمكن االطمئنان

اختبـارهـا، وهو مـا تحقق من خالل الســـــــــــــؤال املوالي الـذي ـكان موجهـا للمفتشـــــــــــــين التربويين بحكم اطالعهمـا أكثر على منهـاج  

 مادة التخصص، وتلقيهم لتكوين في مجال القيم كما سبق الذكر في النقطة الخاصة بمجال التكوين.
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أذكر أهم القيم التي ترى أنها غائبة في منهاج  فتشـ ي مادتي التربية اإلسـالمية والفلسـفة:  تبعا لذلك تم توجيه السـؤال اآلتي مل

وقـد جـاءت النتـائج متبـاينـة في جزء منهـا، ومتطـابقـة في جزء آخر. وفيمـا يلي الئحـة القيم الغـائبـة في املنهـاج من وجهـة    املـادة.

 نظر املفتشين التربويين حسب املادة:

يوضح أهم القيم التي يرى مفتشو ومفتشات مادتي الفلسفة والتربية اإلسالمية أنها غائبة  : جدول 01الجدول رقم 

 عن منهاج املادتين 

 مفتشات ومفتش ي الفلسفة مفتشات ومفتش ي التربية االسالمية اإلطار

أهم القيم الغائبة 

 عن منهاج املادة

ــامح   –الكرامة    -الحرية   ــ ــان   –التســـــ ــ  -االحســـــ

الـــديمقراطيـــة    -   الرفق   -احترام الرأي اآلخر  

ـــــــــتـقـاللـيـــــــة    – ــــاواة    –الـعـــــــدل     -االســـــ ـــ ـــــــ  -املســـــ

 املسؤولية الخالقية.

ـــــــامح الديني    -التفكير النقدي   ـــ ـــــــحية   –التسـ ـــ   -التضـ

ـــــامح    –القيم البيئيــــة     -العمــــل الجمــــاعي   ـــ ـــ  –التســـــ

ـــــيـافـة   ـــ  –حقوق اإلنســــــــــــــان   -القيم الجمـاليـة   -الضـــــ

حرية   -الوطنية    –اع  اإلبد  –الحب    –الديمقراطية  

الـتـعـبــير     -االعــتراف    –الـعـمـــــــل     -املـعـتـقـــــــد وحـريـــــــة 

 االنصاف.

 

ـــــبي( لهذه القيم في منهاج كل من   ـــــتجوبين، أنها تؤكد الغياب )النسـ ـــــة من اقتراحات املسـ ـــــتخلصـ يالحظ على هذه القائمة املسـ

مادتي التربية اإلســـالمية والفلســـفة. أو أن حضـــورها ال يرقى إلى مســـتوى التطلعات واالنتظارات. ويالحظ أن قيم: التســـامح،  

يتفق مفتشـــــــــــــــات ومفتشـــــــــــــو املــادتين حول غيــابهــا في منهــاج املــادتين. بينمــا يختلف والــديمقراطيــة، والحريــة، هي القيم التي  

املســــــــتجوبون من الفئتين حول بعض القيم حســــــــب منظور كل فئة؛ فمثال يركز مفتشــــــــو مادة التربية اإلســــــــالمية على قيم 

ــــفة إلى قيم ذات ذات بعد ديني مثل: االحســــــــان والرفق والعدل واملســــــــؤولية الخالقية. بينما يتجه رأي مفتشــــــــو م ـــ ادة الفلسـ

 بعد فلسفي من قبيل: التفكير النقدي القيم الجمالية واالعتراف واالنصاف. 

ــــــانبخصـــــــــــوص مدى تضـــــــــــمن مادتي الفلســـــــــــفة والتربية اإلســـــــــــالمية لقيم املواطنة الديمقراطية وحقوق   العينة  فإن   اإلنســـــ

 70من أســــاتذة/ات التربية اإلســــالمية و     74     بشــــكل نســــبي في رأيها حيال مادة الفلســــفة ؛ بحيث عبر  املســــتجوبة تختلف

من مفتشـ ي/ات مادة الفلسـفة و    100من مفتشـ ي/ات التربية اإلسـالمية عن حضـور هذه القيم في مادة الفلسـفة، وعبر   

 من أساتذة/ات مادة الفلسفة عن تضمن مادة الفلسفة لهذه القيم. وهو ما يشكل تقاربا كبيرا في وجهات النظر.  95

ــــاتذة/ات   95عكس مســــــــألة تضــــــــمن مادة التربية اإلســــــــالمية لهذه القيم، إذ ال نجد مثل هذا التقارب،  إذ عبر   على ـــ من أسـ

من مفتشــــ ي/ات نفس املادة عن حضــــور هذه القيم في مادة التربية اإلســــالمية. بينما نجد أن    94مادة التربية اإلســــالمية و    

( فقط ممن عبروا عن حضور هذه القيم في مادة 55فتش ي/ات املادة )  ( وم57حوالي نصف أساتذة/ات مادة الفلسفة )  

التربية اإلســـالمية. يفيد هذا المر أن أســـاتذة/ات ومفتشـــ ي/ات مادة الفلســـفة يرون أن قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق  

املواد الحاملة للقيم(. بل إنهم   حاضــرة في مادتي الفلســفة والتاريخ/الجغرافيا أكثر من باقي املواد الخرى )املقصــود  اإلنســان

 ينظرون ملادة التربية اإلسالمية على أنها ليست من املواد الحاملة للقيم، وبالتالي يجب إعادة النظر في منهاجها.
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ــانأمـــا بـــالنســـــــــــــبـــة للتنـــاغم واالنســـــــــــــجـــام بين قيم املواطنـــة الـــديمقراطيـــة وحقوق   ــ ـــ ـــ عبر أغلـــب   فقـــد  في منهـــاج املـــادة؟  اإلنســـــ

ـــــتجوبين )    ـــ ـــــجـام تـام بين هـذه القيم في منهـاج مـادة  75املســـــ ـــ ـــــفـة عن وجود تنـاغم كلي وانســـــ ـــ ـــــ ي/ات مـادة الفلســـــ ـــ (  من مفتشـــــ

( من  57( بالنســـــــبة لســـــــاتذة/ات نفس املادة. كما أكد أكثر من نصـــــــف املســـــــتجوبين)   63الفلســـــــفة، وبنســـــــبة قريبة منها ) 

( من مفتشــــ ي/ات نفس 42ســــجام، وبنســــبة تقترب من النصــــف ) أســــاتذة/ات  مادة التربية اإلســــالمية عن حضــــور هذا االن

ــــئيلة جدا )  ــــبة ضـــــ ــــفة و   6املادة. باملقابل عبرت نســـــ ــــاتذة/ات مادة الفلســـــ ــــ ي/ات نفس املادة و   5من أســـــ من   2من مفتشـــــ

ــــف منه أن منهاج املادة في نظر ال  ــــتشـــــ ــــجام. وهو ما يســـــ ــــالمية( عن غياب كلي لهذا االنســـــ ــــاتذة/ات مادة التربية اإلســـــ طر  أســـــ

، وأنه قابل لتمرير هذه القيم بنسبة  اإلنسانالتربوية املستجوبة بني بشكل منسجم مع قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق  

 محترمة جدا.

رابعا: كشــــــــــف صــــــــــراع القيم بين مادتي الفلســــــــــفة والتربية اإلســــــــــالمية من خالل اســــــــــتقراء تجربة األطر  

 التربوية للمادتين

ـــــة القيم املرتبطـة بـاملواطنة  وجهـت الـدراســـــــــــــة ســـــــــــــؤاال يهم تـأ ـــ ثير اختالف املرجعيـات بين املـادتين على التربيـة القيميـة )خـاصـــــ

ـــــــــانالـديمقراطيـة وحقوق   ـــــيغـة اآلتيـة: هـل يخلق اختالف مرجعيـات منهـاج كـل من مـادتي اإلنســـــ ـــ ـــــؤال بـالصـــــ ـــ (، وقـد جـاء الســـــ

اســتهدف بالســاس غايتين:   وقد  ن الجنســين؟خاصــة قيمتي الحرية واملســاواة بي -التربية اإلســالمية والفلســفة صــراعا للقيم  

ــــالمية،   ــــفة والتربية اإلسـ ــــراع القيم الذي يمكن أن يخلقه اختالف مرجعيات مادتي الفلسـ ــــف صـ ــــريحة وهي كشـ إحداهما صـ

والثانية ضـمنية تسـتهدف كشـف الخلفية الفكرية والتمثل الذي يشـكله كل طرف عن اآلخر.  وقد اتضـح من تحليل النتائج  

من    71ر التربويــــة يؤكــــدون وجود صـــــــــــــراع للقيم نــــاتج عن اختالف مرجعيــــات املــــادتين بحيــــث عبر حوالي    أن أغلــــب الط

. وبنســــبة  65مفتشــــ ي/ات مادة التربية اإلســــالمية وجود هذا الصــــراع، وبنســــبة قريبة منها عند مفتشــــ ي/ات مادة الفلســــفة    

عند أسـاتذة/ات الفلسـفة. والمر    50وية للنصـف  عند أسـاتذة/ات مادة التربية اإلسـالمية ومسـا 43اقتربت من النصـف  

ملفتشــ ي/ات مادة  15ملفتشــ ي/ات مادة التربية اإلســالمية و   18امللفت هو أن نســبة ضــئيلة جدا من مفتشــ ي/ات املادتين ) 

ـــــراع. بمعنى أن اختالف مرجعيـات املـادتين في نظر الطر التربويـة يخ ـــ ـــــفـة( هي التي عبرت عن غيـاب كلي لهـذا الصـــــ ـــ لق الفلســـــ

؛ خاصـة منها  اإلنسـانصـراعا للقيم، بالشـكل الذي سـيؤثر بشـكل سـلبي على التربية على قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق  

 قيمتي الحرية واملساواة بين الجنسين. 

ــتبيان للمســـتجوبين بالســـؤال التالي: في رأيك هل يمكن التوفيق بين املرجعية الدينية ملادة التربية اإل  ســـالمية  لهذا اتجه االسـ

، إلى أن جل الطر التربوية للمادتين معا تحليل نتائج االســتبيان؟ وقد قاد اإلنســانوبين قيم املواطنة الديمقراطية وحقوق  

ــة الـــديمقراطيـــة وحقوق   ــة وبين قيم املواطنـ ــة اإلســـــــــــــالميـ ــة ملـــادة التربيـ ــة الـــدينيـ ــة التوفيق بين املرجعيـ ــانيـ يتفقون حول إمكـ

ــــان ـــ ــــالم،اإلنسـ ـــ ــــكلة ال تكمن في املرجعيات الدينية للمادة؛ فاإلسـ ـــ ال    . وهذا دليل على أن هناك وعيا لدى هذه الطر بأن املشـ

ــاتذة/ات مادة اإلنســــانيعادي الديمقراطية وال حقوق   ، بل إنه ينص عليهما بشــــكل صــــريح في نصــــوص القرآن. وإذا كان أســ

ــــفة )    ــــفة ) 73الفلسـ ــــ ي/ات مادة الفلسـ ( قد أجابوا عن الســـــؤال ب "نعم"، ويؤكدون إمكانية هذا التوفيق بين 70( ومفتشـ

اع القيم بين مادتي الفلســــفة والتربية اإلســــالمية ليس صــــراعا جوهريا، بل املرجعيتين، فإن هذا يعد دليال أخر على أن صــــر 

 إنه صراع إيديولوجي إلى حد كبير.
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ـــــالميـــة وبين قيم املواطنــة   ـــ ـــــكوك أكثر في إمكـــانيـــة التوفيق هـــذه بين املرجعيـــة الـــدينيـــة ملـــادة التربيـــة اإلســـــ ـــ ولعـــل مـــا يثير الشـــــ

ــانالديمقراطية وحقوق   ـــ ــألتي حرية املعاإلنسـ ـــ ــين، لكونهما أكثر مثارا للجدل. لهذا طلبنا  ، هو مسـ ــاواة بين الجنســــ تقد واملســــ

 .1من املستجوبين توضيح كيفية مناقشتهم ملسألتي حرية املعتقد واملساواة بين الجنسين مع املتعلمات واملتعلمين

مس مقاربات هي: أن أغلب اقتراحات املسـتجوبين تنحصـر في خ  بخصـوص مقاربة مسـألة "حرية املعتقد" فقد لوحظ بداية

مقاربة الحريات الفردية، واملقاربة الفلسـفية، واملقاربة الدينية، واملقاربة القانونية الحقوقية، واملقاربة املوضـوعية )التزام  

( من طرف أســـــــاتذة/أت مادة التربية اإلســـــــالمية،   75الحياد القيمي(. وقد احتلت املقاربة الدينية مركز الصـــــــدارة بنســـــــبة) 

من مفتشــ ي/ات وأســاتذة/ات مادة الفلســفة الذين  20( ملفتشــ ي/ات مادة التربية اإلســالمية. في مقابل حوالي  33ونســبة )  

يميلون إلى هذه املقاربة. بينما يسجل نسبة أدنى في اقتراح املقاربة املعتمدة على الحريات الفردية، التي لم يقترحها أحد من  

ـــالمية وترددت ب فقط عند أســــاتذة/ات مادة التربية اإلســــالمية. كما لم تتردد ســــوى   6نســــبة  مفتشــــ ي/ات مادة التربية اإلسـ

عند أســـاتذة/ات مادة الفلســـفة. نفس المر ينطبق على املقاربة    18عند مفتشـــ ي/ات مادة الفلســـفة، وبنســـبة     9بنســـبة  

ـــــاتذة/ات مادة التربية في أجوبة    01املوضـــــــــوعية التي تلتزم الحياد القيمي التي لم تتردد ســـــــــوى بنســـــــــبة ضـــــــــعيفة جدا )    ـــ أسـ

ـــــالمية و  ـــ ـــــ ي/ات نفس املادة و    17اإلســـــ ـــ ـــــفة و   12عند مفتشـــــ ـــ ـــــاتذة/ات مادة الفلســـــ ـــ ـــــ ي/ات مادة  31عند أســـــ ـــ عند مفتشـــــ

 الفلسفة. 

يالحظ كذلك أن أجوبة أســــــــاتذة/ات مادة التربية اإلســــــــالمية، الذين تبنوا املقاربة الدينية، يختلفون في تفســــــــيرهم ملســــــــألة 

ـــــير اآليـات القرآنيـة"حريـة املعتقـد"؛  ـــ ـــــد من الغي" )اآليـة   2فمنهم من اتجـه إلى تفســـــ ـــ من   256"ال إكراه في الـدين قـد تبين الرشـــــ

ـــــورة الكهف(، واآلية    29ســـــــــــــورة البقرة(، واآليـة "وقـل الحق من ربكم فمن شـــــــــــــاء فليؤمن ومن شـــــــــــــاء فليكفر" ) اآليـة  ـــ من ســـــ

ير دينه. بل منهم من  من ســورة الكافرون(، تفســيرا يفهم منه أنه ال يحق للمســلم تغي 6القرآنية  "لكم دينكم ولي دين" )اآلية  

ــــــألة الحرية من الزاوية الدينية مع تحمل   ـــير ذلك بمســـــ ـــ ــــــتجوبين إلى تفســـــ تحدث عن حد الردة، بينما اتجه البعض من املســـــ

 الفرد ملسؤوليته تجاه اختياره.

تي: املقاربة  أما فيما يتعلق بمســألة املســاواة بين الجنســين فقد قاد تحليل أجوبة الطر التربوية إلى تصــنيفها على الشــكل اآل

الدينية)على أســـاس املســـاواة(، واملقاربة الدينية )على أســـاس التمييز(، واملقاربة القانونية الحقوقية، ومقاربة التجســـيد في  

 املمارسة، ثم املقاربة الفلسفية.

ـــــيم فقد لوحظ أن ـــ ـــــالميةأجوبة الطر التربوية ملادة التربية    تبعا لهذا التقســـــ ـــ ـــــبة كبيرة   اإلســـــ ـــ منها نحو املقاربة  اتجهت في نســـــ

الـدينيـة، وهـذا أمر عـادي ومقبول إلى حـد مـا، نظرا لتخصـــــــــــــصـــــــــــــهم في مجـال التربيـة الـدينيـة اإلســـــــــــــالميـة. غير أن تحليـل هـذه  

الجوبة، التي تقارب موضــوع املســاواة بين الجنســين من زاوية دينية، بين أنها انقســمت إلى توجهين في تفســير النص الديني،  

في أجوبة  36  راســــــــة باملقاربة الدينية مع تبني املســــــــاواة املطلقة بين الجنســــــــين، والتي تكررت بنســــــــبة  وهو ما عبرت عنه الد

من    53في أجوبة مفتش ي/ات مادة التربية اإلسالمية. بينما عبر ما نسبته   27أساتذة/ات مادة التربية اإلسالمية، وبنسبة  

ـــــالمية و    ــاتذة/ات مادة التربية اإلسـ ـــ ــ ي/ا 47أسـ ـــ ــين. ينم هذا المر  من مفتشـ ت املادة عن رأي يتجه نحو التمييز بين الجنســــ

عن أن فكرة املســـــــــــــــاواة بين الجنســـــــــــــيـــة لهـــا فهم خـــاص عنـــد هـــذه العينـــة؛ فهم ال يتفقون مع املســـــــــــــــاواة بنـــاء على املقـــاربـــة  

ـــــالمية   ــ ي/ات مادة التربية اإلســـــ ـــ ــاتذة/ات ومفتشـــــ ـــ ــة هو أن تحليل أجوبة أســـــ ـــ ــبة الحقوقية، وما يؤكد هذه الخالصـــــ أفرز نســــــــ

 
، ومسألة المساواة بين من خ ل تجربيك وءح، بج،ل مقيضب، كيف تناقش مع الميعلمات والميعلمين مسألة حر ة المعيقر" :سؤال الموجه ألياتذة/ات المادتينال  - 1

، ومسألة  من خ ل تجربيك وءح، بج،ل مقيضب، كيف  جب أ   يعامل مراس المادة مع مسألة حر ة المعيقر" والسؤال الموجه لمفيج /ات المادتين: الجنسين".

واييارف كجف طر قة مناقجة مسألة حر ة المعيقر ي  الفصول الراايية، وقر ُطلب من المسيجوبين اليعبير عن طر قة مناقجيام هذه المسألة  بين الجنسين". المساواة 

 مقاابات.بج،ل مقيضب، وقاد تحليل أجوبيام إلى تصنيف المقاابات المعيمرة، ي  هذه المناقجة مع الميعلمات والميعلمين، إلى خمس  
 لةشااة ياذه اآل ات القرآنية واادة ي  أجوبة المسيجوبين وليست من اقيراح الباحث.  - 2
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بالنســـبة ملفتشـــ ي/ات املادة(. في   13بالنســـبة لســـاتذة/ات املادة و   10ضـــئيلة جدا ممن اقترحوا مقاربة قانونية حقوقية ) 

ـــــفة )    ـــــاتذة/ات مادة الفلسـ ـــــبة مرتفعة من أسـ ـــــفة )   57مقابل نسـ ـــــ ي/ات مادة الفلسـ ( الذين عبروا عن مقاربة  39( ومفتشـ

والالفت لالنتباه أن الدعوة إلى تجســـــــــيد هذه املســـــــــألة في املمارســـــــــة الصـــــــــفية حظيت   املوضـــــــــوع من زاوية قانونية حقوقية.

( ممن دعوا إلى ضـــــــرورة تجســـــــيد  33بنســـــــبة ضـــــــعيفة جدا من املقترحات، باســـــــتثناء مفتشـــــــ ي/ات مادة الفلســـــــفة )بنســـــــبة  

 املساواة في املمارسة الصفية بين املتعلمات واملتعلمين. 

ن القراءة التحليلية لجوبة الطر التربوية لتنم بشــكل واضــح عن الفهم الخاطئ )في رأينا  ماذا يســتخلص من هذه النتائج؟ إ

املتواضــــع( ملســــألة املســــاواة بين الجنســــين خاصــــة، واملســــاواة بشــــكل عام. ولعل ما يمكن أن يصــــحح هذا التمثل املشــــوه هو 

ـــــــــانيتمتع بجميع حقوق اعتمـاد املقـاربـة القـانونيـة الحقوقيـة، التي تنظر للرجـل واملرأة ـكإنســــــــــــــان   املعترف بهـا دوليـا،  اإلنســـــ

وبــدون أي نوع من أنواع التمييز. وأنــه ليس هنــاك من مبرر للتمييز بينهمــا، بــاســـــــــــــتثنــاء إمكــانيــة منح املرأة وضـــــــــــــعــا منصـــــــــــــفــا  

ز  يعوضـــها عن الحرمان الذي عانت منه من جراء تهميشـــها. بيد أن تحقيق هذا المر يصـــطدم بحاجز البعد الديني الذي مي 

بينهما في التكاليف وفي اإلرث مثال. وهي مسـألة تتجاوز إمكانات املنهاج التربوي لي مادة، لنها مسـألة سـياسـية تخترق أسـمى  

 وثيقة قانونية في اململكة املغربية، وهي وثيقة الدستور.

 خالصات الدراسة امليدانية

 مالحظات وخالصات هي كما يلي:قادنا تحليل أجوبة العينة املستجوبة في الدراسة إلى جملة 

، يتعين أن يمتلك الفاعل  اإلنســــانإلكســــاب املتعلمات واملتعلمين القيم الســــاس للمواطنة الديمقراطية وحقوق   ✓

 التربوي )الستاذات والساتذة بالخصوص( تصورا ديداكتيكيا واضحا لألنشطة والعمليات املنجزة داخل الفصل؛ 

ـــــتـاذات للت ✓ ـــ ـــــاتذة والســـــ ـــ كوين الســـــــــــــاس واملنهي في مجـال التربيـة على قيم املواطنـة الديمقراطيـة وحقوق  يفتقر الســـــ

ــان ــلبي على تأطيرهم للمتعلمات واملتعلمين،  اإلنسـ ــاتذة مادة التربية اإلســـالمية. وهو ما يؤثر بشـــكل سـ ــبة لسـ ــة بالنسـ ، خاصـ

ـــــانوإذا كان الطر التربوية يعتمدون على نصــــــــــوص القانون في تدريســــــــــهم لحقوق    وتربيتهم على هذه القيم. ، فإنهم في  اإلنســـــ

ــة إلى تكوين متخصـــــــــــــص في مجـال القـانون، وإال فكيف ملن لم يتلق أي تكوين في القـانون أن يشـــــــــــــرح ويوضـــــــــــــح  حـاجـة مـاســـــــــــ

 للمتعلمات واملتعلمين حقوقهم وواجباتهم انطالقا من نص قانوني؛

أكد وجود صــــــــ ✓
مل
ـــالمية، وهو صــــــــراع ناتج بالســــــــاس عن اختالف  ت راع للقيم  في منهاج مادتي الفلســــــــفة والتربية اإلســـــ

ــــلبي على التربية على قيم  ـــ ــــكل سـ ـــ ــــيؤثر بشـ ـــ مرجعيات املادتين، وعن الفهم الخاص لألطر التربوية لهذه املرجعيات، وهو ما سـ

ــاناملواطنة الديمقراطية وحقوق   ـــ ــة منها قيمتي الحرية واملاإلنســـــ ـــ ـــــراع اليديولوجي ؛ خاصـــــ ــين. هذا الصـــــ ـــ ــاواة بين الجنســـــ ـــ ســـــ

 إال باعتماد املنهاج كإطار مرجعي موحد وملزم للجميع؛بالساس ال يمكن الحد منه 

ـــــانلتحقيق التربيـة على قيم املواطنـة الـديمقراطيـة وحقوق   ✓ ـــ يجـب املزاوجـة بين مقـاربـة املواد الحـاملـة للقيم   اإلنســـــ

 قاربة املادة املستقلة أو املتخصصة في املجال.)املنهاج املعمول به حاليا(، وبين م

 على سبيل الختم

لتجاوز صـــــراع القيم الناتج عن اختالف مرجعيات املواد الحاملة للقيم )وعلى رأســـــها مادتي الفلســـــفة والتربية اإلســـــالمية(،  

يتعين إعادة النظر في التربية على القيم في صــــورتها التقليدية باملدرســــة املغربية، وتبني التربية القانونية للحقوق والحريات.  
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التربية على هذه القيم إلى املعايير القانونية، وليس إلى املعايير القيمية أو الخالقية فحسب.  ومسلك ذلك يتمثل في استناد  

ـــــــــانإذ يتعين اعتمــاد املقــاربــة القــانونيــة الحقوقيــة في تــدريس قيم املواطنــة الــديمقراطيــة وحقوق   ، بنــاء على املعــايير  اإلنســـــ

ــليمة للمتعلمات واملتعلمين على هذه الدولية، لتجاوز التمثالت الخاصـــــــــة للمدرســـــــــات واملدرســـــــــين، وا ــ لتي تعيق التربية الســـــ

ــايـــة بتكوين الفـــاعلين التربويين )هيئـــة التـــدريس، وهيئـــة التـــأطير واملراقبـــة التربويـــة، وهيئـــة اإلدارة   القيم واملعـــايير. مع العنـ

ــانالتربوية( تكوينا حقوقيا قانونيا من طرف مختصـــــــــين في مجال القانون الدولي لحقوق   ــ ــــتفادة، في ذلك، من  . و اإلنســـــ االســـــ

ـــــات الدولية واالقليمية والوطنية املهتمة بمجال   ـــــسـ ـــــات الجامعية، واملنظمات واملؤسـ ـــــسـ الخبرات التي توفرها مختلف املؤسـ

ـــــاناملواطنة وحقوق   ـــ ـــــة بالتربية على قيم املواطنة  اإلنســـــ ـــ . وتبقى هذه التدابير مرحلية في أفق التفكير في إحداث مادة خاصـــــ

،  اإلنســان بالســلك الثانوي التأهيلي، يدرســها متخصــصــون في مجال القانون الدولي لحقوق    اإلنســان  الديمقراطية وحقوق 

 بدل االعتماد على املقاربة العرضانية التي تدمج هذه القيم في "املواد الحاملة للقيم".

 الئحة املراجع: 

 باللغة العربية: 

 الكتب:

حقوق اإلنسان مع الشباب، تنسيق وإشراف ومراجعة سوزان    براندر باتريسا وآخرون، اتجاهات دليل التربية على (1

 . 2014الشوملي، الطبعة العربية ديمة دروزة، منشورات مجلس أوروبا، الطبعة الثانية، 

الوحدة   (2 العوملة، مركز دراسات  إلى  املفاهيم واإلشكاالت...من الحداثة  الغني، سوسيولوجيا الثقافة:  عماد عبد 

 . 2006الولى، فبراير العربية، الطبعة  

كانط إيمانويل، ثالثة نصــوص: تأمالت في التربية، ما هي النوار؟ ما التوجه في التفكير؟ تعريب وتعليق محمود بن  (3

 .2005جماعة، دار محمد علي للنشر، تونس، الطبعة الولى، 

ــــانلعروســــــــ ي عبد العزيز ، حقوق   (4 ـــ ــــورات    اإلنسـ ـــ ــــتورية وقانونية، منشـ ـــ املجلة املغربية لإلدارة  باملغرب: مالءمات دسـ

 .2018، الطبعة الولى 103املحلية والتنمية، العدد 

ليفين ليا، حقوق اإلنسان أسئلة وإجابات، إصدارات اليونسكو، منظمة المم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،   (5

 .2011الطبعة العربية    ،ISESCOترجمة عالء شلبي ونزهة جيسوس إدريس ي، مطبعة لون الرباط بدعم من منظمة أيسسكو  

موران إدغار ، تربية املســــــــــــتقبل، ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي، ســــــــــــلســــــــــــلة معالم، اليونســــــــــــكو ودار توبقال  (6

 .2002للنشر، الطبعة الولى، 

 األطروحات والرسائل:

، 6قاســــــــم مصــــــــطفى، التعليم واملواطنة: واقع التربية املدنية في املدرســــــــة املصــــــــرية، ســــــــلســــــــلة أطروحات جامعية   (7

 .2006، الطبعة الولى، اإلنسانمنشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق 

زائر،  هياق إبراهيم، املواطنة وحقوق اإلنســـــــــــان في املنهاج الدراســـــــــــ ي في ضـــــــــــوء اإلصـــــــــــالحات التربوية الخيرة في الج (8

بســــكرة، كلية العلوم اإلنســــانية واالجتماعية، قســــم  -أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في علم االجتماع، جامعة محمد خضــــير

 . 2016-2015العلوم االجتماعية، املوسم الجامعي 

 القواني واملواثيق الدولية:
 ميثاق المم املتحدة؛ (9
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 ؛اإلنساناإلعالن العاملي لحقوق  (10

 الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛العهد الدولي  (11

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ (12

 إعالن المم املتحدة بشأن حقوق الشعوب الصلية؛ (13

 االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري؛ (14

 اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم؛ (15

 اتفاقية حقوق الطفل؛ (16

 املقاالت:
، 2017نونبر  7/8املدرســــة ورهان الديمقراطية في املغرب، ضــــمن مجلة املدرســــة املغربية العدد  أحرشــــاو الغالي ،  (17

 منشورات املجلس العلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

في ضـوء بعض الخبرات العاملية املعاصـرة،   اإلنسـانخالد صـالح حنفي محمود، تربية الطفل املصـري على حقوق    (18

 .2017الجزء الثاني، يونيو  05اسات النفسية والعلوم التربوية، العدد مجلة الجامع في الدر 

ــــانالخولي هديل مصــــــــــــطفى مصــــــــــــطفى عبد الفتاح ، تصــــــــــــور مقترح للتربية على حقوق    (19 ـــ ــــوء   اإلنســـــ ـــ ــــر في ضـــــ ـــ بمصـــــ

 .2017االتجاهات العاملية املعاصرة، مجلة العلوم التربوية، العدد الرابع، الجزء الثاني، أكتوبر 

لدين ، قراءة في كتاب "أية مدرســـة لية مواطنة؟" ملؤله جورج روش، ضـــمن دفاتر التربية والتكوين،  الخطابي عز ا (20

 ، املدرسة املغربية والتربية على القيم في مجتمع قيد التحول، منشورات املجلس العلى للتعليم.2011شتنبر  5العدد 

ـــــانشــــــاكر خديجة ، تجربة منهاج التربية على حقوق   (21 ـــــمن دفاتر التربية والتكوين  :  اإلنسـ ـــــاؤالت، ضـ البدايات والتسـ

ـــتنبر   5العدد ، تحت عنوان: املدرســـــة املغربية والتربية على القيم في مجتمع قيد التحول، منشـــــورات املجلس العلى 2011شــ

 للتعليم.

ــــانطلحا فوزية ، اســـــــــتراتيجية النقل الديداكتيكي لقيم حقوق   (22 جلة جيل في ظل الدولة العربية الحديثة، م  اإلنســـــ

 ، عن مركز جيل البحث العلمي.2016أكتوبر  12، العام الثالث العدد اإلنسانحقوق 

العبيوي خالد ، نحو مقاربة ميكروبيداغوجية للتربية املدرســــية على الديمقراطية، مجلة املدرســــة املغربية العدد  (23

 مطبعة املعارف الجديدة. ، منشورات املجلس العلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2017نونبر  7/8

مرتبط عبد االله والحبيب اســــــــتاتي، املدرســــــــة املغربية ومطلب ترســــــــيخ قيم املواطنة والســــــــلوك املدني: التجليات   (24

 ، منشورات املجلس العلى للتعليم.2011شتنبر  5والتحديات، ضمن دفاتر التربية والتكوين، العدد 

املدرســــــــة املغربية ومســــــــارات التربية على القيم املشــــــــتركة، ضــــــــمن دفاتر التربية والتكوين،   املودني عبد اللطيف ، (25

 ، منشورات املجلس العلى للتعليم.2011شتنبر  5العدد 

املجلس العلى للتربيــة والتكوين والبحــث العلمي، التربيــة على القيم بــاملنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكوين والبحـث   (26

 . 2017يناير  1/17 العلمي، تقرير رقم

املجلس العلى للتعليم، رأي املجلس العلى للتعليم في دور املدرســـة في تنمية الســـلوك املدني، ضـــمن دفاتر التربية  (27

 ، منشورات املجلس العلى للتعليم؛2011شتنبر  5والتكوين، العدد 

 .  48 ، ص.2011شتنبر  5املجلس العلى للتعليم، دفاتر التربية والتكوين، العدد   (28

 املواقع االلكرتونية:
 ، الرابط: اإلنسانالمم املتحدة، مجلس حقوق  (29
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https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx 

منظمة المم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونســـكو(، إعادة التفكير في التربية والتعليم: نحو صـــالح مشـــترك   (30

 عاملي،  انظر الرابط: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555_ara 

  قع دائرة املعارف البريطانية عبر النترنيت. الرابط:مو  (31

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/118828/citizenship 

،  2004التعليم واملواطنة واالندماج الوطني، دراســــــــة منشــــــــورة من طرف  مركز العقد االجتماعي،   عمار رضــــــــوى ، (32

 ، نسخة إلكترونية منشورة على موقع أكاديميا على الرابط:3ص 

 https://www.academia.edu/9952363   :01:27الساعة:  28/03/2020تاريخ الزيارة. 

 موقع منظمة المم املتحدة على النترنيت، على الرابط: (33

https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx 

ـــــوص املـادة 2001) 1تعليق لجنـة حقوق الطفـل، رقم  (34 ـــ من اتفـاقيـة حقوق الطفـل، على الرابط: )تـاريخ   29( بخصـــــ

  (:15:00على الساعة  31/08/2020آخر زيارة: 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC256.pdf 

المم املتحـــدة، املجلس االقتصـــــــــــــــادي واالجتمـــاعي، لجنـــة الحقوق االقتصـــــــــــــــاديـــة واالجتمـــاعيـــة والثقـــافيـــة الـــدورة   (35

ــــ 13الحادية والعشــــــــــــرون، التعليق العام رقم   ـــ من العهد.    13، الحق في التعليم في املادة  1999رون،  )الدورة الحادية والعشـــــ

 على الرابط:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1

999%2f10&Lang=ar  

 :الفرنسيةابللغة 
 الكتب:

36) Felisa Tibbitts ; Élaboration et révision des programmes d’enseignement pour l’éducation à la citoyenneté 

démocratique et aux droits de l’homme ; l’UNESCO ;le Conseil de l’Europe 

37) Conseil Supérieur de l’Enseignement ; L’évaluation de l’impact des programmes de l’éducation aux droits 

humains et à la citoyenneté du Ministère de l’Education Nationale ; Janvier 2008 ; 

 املقاالت:

38) - faculté d’éducation de l’université de Montpellier ; l’éducation pour une citoyenneté démocratique au 

niveau du curriculum scolaire en Roumanie ; article disponible en ligne à l'adresse : 

https://journals.openedition.org/trema/350 

  

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555_ara
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/118828/citizenship
https://www.academia.edu/9952363/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC256.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ar
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والحريات العامة: دراسة قانونية دور املبادئ العامة للقانون في تعزيز الديمقراطية 

 وقضائية في التشريع املغربي 

The Role of General Principles of Law in Promoting Democracy and Public Freedoms: A 

Legal and Judicial Study in Moroccan Legislation 

 oublouch mohamedأوبلوش محمد 

  املغرب -جبامعة إبن زهر كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةماسرت اإلدارة والدميقراطية وحقوق اإلنسان  
 امللخص:

عالج     
ُ
املبادئ العامة للقانون ودورها في تعزيز الديمقراطية والحريات، حيث تنطلق الدراســـــــــــة من نصـــــــــــوص   موضـــــــــــوع الدراســـــــــــة هذه ت

ا  ــائيـة  الجتهـاداتقـانونيـة ووقـاكع ـكانـت موضــــــــــــوعـ  ــة إلى البحـث في مـاهيـة املبـادئ العـامـة للقـانون مع الوقوف عنـد قضــــــــــ ، كمـا تهـدف الـدراســــــــــ

قارن وفي القانون املغربي. كما تقف الدراســـة عند نماذج متعددة ألحكام قضـــائية الفقهية القائمة بصـــددها ســـواء القانون امل  االختالفات

ا في مســــــــــألة الوقفة    االجتهادانتصــــــــــرت للحقوق وكرســــــــــت تقاليد جديدة تتأســــــــــس على   االحتجاجيةمن خارج النص القانوني، خصــــــــــوصــــــــــ 

  واملظاهرة بالطريق العمومي.

ا للدور املزدوج الذي يلعبه. فهو من جهة يسهر على ضمان تخلص الدراسة إلى أن مهمة القاض ي اإلداري ا      ملغربي ال تخلو من تعقيد، نظر 

التطبيق الســــليم للقانون وبالتالي ُيحاكي عمل الســــلطة التنفيذية، ومن جهة أخرى، يحاول صــــيانة الحقوق، وبالتالي ُينصــــب نفســــه كقوة 

ئ العامة للقانون لها قيمة قانونية تعادل الدســتور إذا اســتنبطها القضــاء املبادمضــادة لعمل هذه الســلطة. كما توصــلت الدراســة إلى أن 

وتكمن أهمّية هذه الدراسة قانونية تعادل التشريعات العادية إذا استنبطها من التشريعات العادية.  من التشريع الدستوري، ولها قيمة

ــائيــة والتي تتــأر ح بين هــاجســــــــــــين  في محــاولتهــا تعميق فهمنــا ألهميــة  األســــــــــــس املنهجيــة التي يعتمــدهــا  القــا ضــــــــــــ ي في حــل الةزاعــات القضـــــــــــ

 .متناقضين؛ الحفاظ على النظام العام، وفي نفس الوقت، ضمان ممارسة الحريات العامة

 .االحتجاجكـلـمـات مـفـتـاحـيـة: املبادئ العامة للقانون، الديمقراطية، الحريات العامة، مبدأ املساواة،  

Abstract: 

 This study deals with the topic of general principles of law and their role in promoting democracy and freedoms, as 

the study starts from legal texts and facts that have been the subject of judicial jurisprudence, and the study aims to 

research what are the general principles of law while examining the jurisprudential differences existing in their 

regard, both in comparative law and in Moroccan law.  

The study also stands at multiple models of judicial rulings that have gave the utmost immunity possible for rights 

and established new traditions based on jurisprudence outside the legal text, especially about the issue of the vigil 

and the public demonstration.  

The study concludes that the task of the Moroccan administrative judge is not without complexity, given the dual 

role he plays. On the one hand, it seeks to ensure the proper implementation of the law and thus simulates the work 

of the executive authority, and on the other hand, it tries to safeguard rights, and thus establish itself as a 

counterforce to the work of this authority.  

The study also found that the general principles of law have a legal value equivalent to the constitution if the 

judiciary deduces them from the constitutional legislation, and they have a legal value equivalent to the ordinary 

legislation if they are derived from ordinary legislation. The importance of this study lies in its attempt to deepen our 

understanding of the importance of the methodological foundations adopted by the judge in resolving judicial 

disputes that oscillate between two contradictory concerns. Preserving public order and, at the same time, ensuring 

the exercise of public freedoms. 

 Keywords: general principles of law, democracy, public freedoms, the principle of equality, protest. 
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 مقدمة

تعتبر املبادئ العامة للقانون قواعد غير مكتوبة حســــــــب الصــــــــل، والثابت أن مصــــــــادرها متنوعة، فقد تكون مكتوبة          

وقد تكون غير مكتوبة، وال ريب أن القضـــاء ســـاهم في الكشـــف عنها، خاصـــة فضـــاء مجلس الدولة الفرنســـ ي، وتبعه في ذلك 

القـانون أن املبـادئ العـامـة للقـانون هي قواعـد أســـــــــــــاســـــــــــــية  م، ويرى فقهـاء 1946مجلس الـدولـة املصـــــــــــــري الـذي أنشـــــــــــــ ئ عـام  

وجوهرية، ويرى جوبتير شـــوديه أن هذه النظرية تمثل: )جرأة مجلس الدولة الفرنســـ ي وقدرته على الخلق واإلبداع من أجل  

 1االضطالع بمهمته وأداء واجبه في حماية الحقوق والحريات(.

كتوبة، إنما تســــتقر في ضــــمير الجماعة كقيم العدل والحرية واملســــاواة"(، والتي تمليها املبادئ العامة القانونية غير امل          

ــتمد منها قواعد  ـــ ــتند إلى املنطق والعقل، وقواعد العدالة والخالق، وال تحتاج إلى نص يقررها، ويمكن أن يسـ ـــ العدالة، وتسـ

ـــــف عنهـا، وم ـــ ـــــ ي على الكشـــــ ـــ ـــــوع لهـا، حيـث يعمـل القـاضـــــ ـــ ا من روح  قـانونيـة ملزمـة يتعين الخضـــــ اهـمل ن ثم تقريرهـا مســـــــــــــتلهمـا إيـَّ

ا إياها خاصـية اإللزام،   الدسـتور والتشـريع، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، حيث يعلنها من خالل أحكامه مانحا

ا بعيـب مخـالفـة القـانون، وكثيرا   االلتزامومن ثم يتعين على الجميع   ا  بهـا وعـدم مخـالفتهـا، ويعـد ـكل تصـــــــــــــرف مخـالف لهـا معيبـا

  2من مبادئ القانون العامة تحولت الى قواعد قانونية مكتوبة، عندما يتبناها املشرع وهو بصدد سن التشريعات املختلفة.

لذلك فأي تعريف للمبادئ العامة للقانون ال يمكن حصــره في إطار حدود معينة، لنها قابلة للخلق وللتطور النســبي بمرور  

انون بـالهميـة الكبرى ملبـادئ القـانون العـامـة بـاعتبـارهـا تعبر عن حيويـة النظـام القـانوني الزمن. ورغم إقرار جميع فقهـاء القـ

فقهي على تحـديـد املقصـــــــــــــود منهـا. ويـذهـب رأي إلى أن املبـدأ العـام هو  اتفـاقوأداة من أدوات تنميتـه وتطويره، فـإنـه ال يوجـد  

ا للمبـدأ العـام، قـاعـدة القواعـد القـانونيـة، بمعنى قـابلتـه على االنطبـاق على قواعـد   قـانونيـة أخرى بحيـث تكون الخيرة تطبيقـا

ـــــــــك للقواعــد  ـــــع بنــاء منطقي متمــاســـــ ـــ ـــــود منهــا وضـــــ ـــ ـــــبح فكرة فنيــة املقصـــــ ـــ وإذا أخــذنــا املبــدأ العــام على هــذا املعنى، فــإنهــا يصـــــ

 3القانونية.

ـــــــتخدم في توجيه وقد عرفها مجموعة من الفقهاء من بينهم الفقيه بيســـــــــــكاتوري بأنها، )مجموعة من امل             ـــ بادئ التي تسـ

ـــــبـاطهـا( ونبـه الفقيه   ـــ ـــــعيـة وانضـــــ ـــ النظـام القـانوني، من حيـث تطبيقـه وتنميتـه، ولو لم يكن لهـا دقـة القواعـد القـانونيـة الوضـــــ

ريبير الى ضـــــــــــــرورة تحـاشـــــــــــــ ي تعريف املبـادئ العـامـة للقـانون، وهو يعتقـد أن املبـادئ العـامـة يمكن التعرف عليهـا عنـدمـا تقع 

ــــة، إال أنه يمكن التعرف على املبدأ عند مخالفة لها، فل ــــاس في احترام امللكية الخاصـ ــــعب تعريف املبدأ السـ ئن كان من الصـ

وعرفها الفقيه الفرنســـــــــــــ ي أندريه دي لوبادير بأنها)عدد من املبادئ التي ال  4مصـــــــــــــادرة امللكية دون مقابل وبطريقة تحكمية.

ــــاء ــــوص مكتوبة ولكن يعترف بها القضـــــ ــــاغة في نصـــــ ا    تظهر مصـــــ
ا
باعتبارها واجبة اإلتباع من اإلدارة وأن مخالفتها تمثل انتهاك

 5).للمشروعية
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ا أثار الديمقراطية والحريات العامة، بكونها تعزيز في املبادئ العامة للقانون  دور ســـنناقش إشـــكالية     موضـــوعا
ا
ا جدال  واســـعا

ــــعيدين على ــــائي، القانوني الصـ ــــاس هذا وعلى والقضـ ــــكالية كما يلي نطرح السـ  املبادئ العامة للقانون تســـــاهم في هل :اإلشـ

ــاؤالت التـاليـة: مـاهي املبـادئ العـامـة للقـانون؟ ومـا  تعزيز الـديمقراطيـة وحمـايـة الحريـات العـامـة بـاملغرب؟  وتتفرع منهـا التســـــــــــ

   والقضائية التي تناولت املوضوع؟ يةهالفق االجتهاداتهي  وما  دور القضاء اإلداري  في حماية  الحقوق؟

 فرضيات الدراسة:

نفترض أن املبادئ العامة للقانون تسـاهم في تعزيز الديمقراطية وتوفر الحماية القانونية والقضـائية   الفرضـية الرئيسـية:

غات هذه الفرضـــــية من التقاطعات املشـــــتركة بين الديمقراطية والحريات العامة ، والتي تفيد للحريات العامة. تنطلق َمســـــوأ

أنه إذا كان هناك وجود تطبيقي للمبادئ العامة للقانون من لدن القاضـــــــــــــ ي اإلداري، فإن الديمقراطية ســـــــــــــتتعزز بالحكام  

 القضائية التي تنتصر للحق والعدالة.

ـــــــتند في  القاضـــــــــــ ي اإلداري ال يكتفي بتطبيق القوانين املؤطرة ملبدأي املســـــــــــاواة والحرية بل ي  نفترض أنالفرضــــــــــية األولى:   ـــ سـ

 إجتهادات على املبادئ العامة للقانون ويستنبط منها القواعد القانونية.

املبادئ العامة للقانون لها قيمة قانونية تعادل الدستور إذا استنبطها القضاء من التشريع الدستوري،    الفرضية الثانية:

 التشريعات العادية.قانونية تعادل التشريعات العادية إذا استنبطها من  ولها قيمة

 منهجية الدراسة:

تعتمد هذه الدراســــة على املنهج االســــتنباطي التحليلي مع اســــتحضــــار املقاربة الوصــــفية للوقوف عند النصــــوص القانونية  

القضـــــــــائية ذات الصـــــــــلة باملوضـــــــــوع من أجل فهم منطق تطبيق القانون في القضـــــــــاء كهئية مختصـــــــــة    باالجتهاداتومقارنتها  

 ت العامة والحقوق.بحماية الحريا

 خطة الدراسة:

 :هذه اإلشكالية وتساؤالتها كما يلي عن اإلجابة سنحاول 

ـــــــتنبطة من    ماهية املبادئ العامة للقانون   على  أوال الضــــــــــوء تســــــــــليط خالل من في املطلب األول   ـــ باعتبار قواعدها املسـ

قانونية تعادل التشـــريعات العادية إذا اســـتنبطها من التشـــريعات    من جهة، ولها قيمةالدســـتور تعادل القواعد الدســـتورية  

 العادية من جهة ثانية

 في املطلب الثاني: مبدأي املساواة والحرية كدعامتين للديمقراطية في الفقه والتشريع والقضاء املغربي.

 املطلب األول: ماهية املبادئ العامة للقانون 

َر          بمل ْعتمل
َ
  اإلطالق، على الفرنســـــــ ي الدولة مجلس ابتدعها التي النظريات  أقوى  من اإلداري  للقانون  العامة املبادئ نظرية ت

ـــــاء في جديدة بمبادئ تثرى  مازالت وهي النظرية، تلك تؤديها التي والوظائف لهميتها بالنظر  الدولة  ملجلس الحديث القضـ

ـــــ ي، ـــ ـــــمـت تعـالج للقـانون  العـامـة املبـادئ أن  Laferriereالفرييـه الفقيـه ويعتقـد 1متجـددة. تطبيقـاتهـا ومـازالـت الفرنســـــ ـــ  صـــــ

ـــــــوص ـــ ـــــــها القانونية النصـ ـــ ـــــــد وغموضـ ـــ  للعدالة  العامة املبادئ على وتعتمد والتجاري  املدني القانون  في  التقنين فجوة وتسـ

 
 بيروت، الطبعة األولى،  1992، ص، 13 الجامعية، الراا  االدارية، كمصدر للمشروعية للقانون  العامة  ايعت، ا لمبادئ الوهام محمر  - عبر1
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 روح من املبادئ هذه اســــتنباط هي القضــــاء مهمة  أن البارزين، الفرنســــيين الفقهاء أحد ، Waline فالين ويرى "  .واملســــاواة

 1"للجماعة. العام الضمير ومن العام التشريع

 :يلي ما نستنتج أن يمكن السابقة والتعليقات التعريفات خالل من

 .الفرنس ي الدولة مجلس إلى املبادئ هذه استنباط في الفضل يعود 1-

ا هاما  املبادئ هذه تعد 2-  .اإلداري  القانون  في املشروعية مصادر منا مصدرا

 .العامة والحريات الحقوق  حماية في املبادئ هذه تساهم 3-

 .املعقدة اإلدارية للمشكالت الحلول  إيجاد في واإلبداع الخلق على الفرنس ي الدولة مجلس قدرة على املبادئ هذه تدلل- 4

 2.املحيطة املوضوعية والظروف الجماعة ضمير ومن السابقة التشريعات روح من املبادئ هذه تستنبط- 5

ا            يذهب بعض فقهاء القانون إلى أن مصـدر املبادئ العامة القانون هو ضـمير الجماعة والروح العامة التشـريع، مسـتندا

 في ذلك على القواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.

عـد القـانون املعمول بهـا في ويعرفهـا فقهـاء القـانون بـأنهـا: )مجموعـة القواعـد القـانونيـة التي يســـــــــــــتنبطهـا القضـــــــــــــاء من بين قوا

الدولة، ســـــــــواء كانت نصـــــــــوصـــــــــا تشـــــــــريعية، أو قواعد عامة موجودة في مقدمات الدســـــــــاتير وإعالنات الحقوق أو من خالل 

ــــاواة وغيرها من القيم، ليطبقها على تلك النزاعات،   ـــ ــــمير الجماعة، كقيم العدل والحرية واملسـ ـــ ــــتقرة في ضـ ـــ القيم العليا املسـ

 3لتزام، وتعد تبعا لذلك مصدر من مصادر املشروعية(.ويخلع عليها صفة اإل

 على أو جديدة قواعد طرح على املبادئ هذه قدرة حيث  من ســلوكية وظيفة املبادئ هذه ريفيرو جان الفقيه ويعطي          

  توضــحًا  مثال  Dame Paynet بينيت دام قضــية ففي . جديدة مرشــدة أفكار  القل
ا
ا مبدأ  فصــل يجوز  ال" أنه مفاده قانونيا

  التزامها مدى حيث من فقط تراقب ال اإلدارة فقرارات  املوظفات. كل على تطبيقه يمكن املبدأ وهذا ،"حامل وهي عاملة

 قواعد فيه تتخلف ميدان كل في القضـــــــائية الرقابة فعالية تضـــــــمن التي العامة للمبادئ مراعاتها بمدى بل بالتشـــــــريعات

 4ذاك. أو امليدان هذا في فاعليتها لعدم أو وجودها لعدم إما العادي، القانون 

أسـهم مجلس الدولة الفرنسـ ي في إظهار املبادئ العامة للقانون، وإعالنها في أحكامه، وأعلن عنها صـراحة وبشـكل قوي          

بعــد انهيــار الجمهوريــة الثــالثــة إثر هزيمــة فرنســــــــــــــا على يــد النــازيين الملــان، وبــالتحــديــد عنــدمــا اســـــــــــــتنــد على املبــادئ العــامــة  

 لحماية حقوق الفراد وحرياتهم ضــــد  Aranu في قضــــية  1945توبر  أك  26للقانون في حكمه الصــــادر في 
ا
تارا ، واســــتخدمها ســــج

ــتمر   ــا واســــــــ عصــــــــــف اإلدارة، في الوقت الذي ســــــــــقطت فيه النصــــــــــوص التي تكفل تلك الحماية، بعد احتالل الملان لفرنســــــــ

ـــــــــة في االعتراف للمبــادئ ـــــ ي بعــد ذلــك في ظــل الجمهوريتين الرابعــة والخــامســـــ ـــ العــامــة للقــانون بــالقوة   مجلس الــدولــة الفرنســـــ

ـــــلطـاتهـا. ـــ ـــــوابط التي يجـب أن تتوقف عنـدهـا تـدخـل الـدولـة بجميع ســـــ ـــ من هـذه   5اإللزاميـة، والتي تمثـل الحـدود والقيود والضـــــ

ا من مصادر املشروعية.  الوقائع أصبح للمبادئ العامة للقانون القيمة الوضعية، وبذلك أصبحت مصدرا
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بمل          
مل
ت ا على ما تقدم، يمل ن أن املبادئ العامة للقانون، هي مبادي يســتنبطها القضــاء من املقومات الســاســية للمجتمع  وبناءا يَّ

ـــــعية، ومن املثل والقيم   ـــــ ي للدولة، ومن القوانين الوضـــــ ـــــاســـــ وقواعد التنظيم القانوني في الدولة، أي من قواعد النظام الســـــ

شئة لها، وإنما هي كاشفة لهذه املبادئ، ويقررها القضاء العليا املستقرة في ضمير الجماعة، وال تعتبر السلطة القضائية من

في أحكـامـه، بـاعتبـارهـا قواعـد قـانونيـة َملزمـة لجميع الســـــــــــــلطـات في الـدولـة، وذلـك على اعتبـار أن هـذه املبـادئ من عنـاصـــــــــــــر  

ــنها التشـــريعات، وإال كان مصـــيرها    املشـــروعية، أي أنها بمثابة ضـــوابط وقيود يجب أن تتقيد بها الســـلطة التشـــريعية عند سـ

َر العمـــال الصـــــــــــــــادرة بـــاملخـــالفـــة لحـــد هـــذه املبـــادئ بـــاطلـــة لخروجهـــا على مبـــدأ   بمل ْعتمل
َ
ن وعـــدم قـــابليتهـــا للتنفيـــذ، حيـــث ت

مل
ال
ْ
الَبط

وتكمن أهميـة املبـادئ العـامـة للقـانون عنـدمـا يلجـأ إليهـا القـاضـــــــــــــ ي في حـالـة غيـاب النص التشـــــــــــــريعي أو عـدم  1املشـــــــــــــروعيـة.

 كفايته.

 املبادئ العامة للقانون كقوة إلزامية-1

رملى فقهـاء القـانون في فرنســـــــــــــا أن املبـادئ العـامـة للقـانون هي قواعـد قـانونيـة تتمتع بـالقوة اإللزاميـة، ويرجع ذلـك إلى           يمل

أن الســلطة القضــائية تعمل على اســتخالص اإلرادة الضــمنية أو املفترضــة للمشــرع، ومن ثم وضــعها على هيئة مبادئ عامة  

ــا بأن هذه املبادئ العامة للقانون لها   ال يمكن مخالفتها على اعتبار أنها قواعد قانونية ملزمة، ويقر أغلب الفقهاء في فرنســــــــ

مرتبة الزامية أعلى من القانون الوضـعي الصـادر عن السـلطة التشـريعية، حيث تصـل إلى مرتبة الدسـتور، وال ريب أن هذه 

ـــــيـة لألمـة ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــفـة الســـــ ـــ ـــــاواة أمـام  ، ومن أمثلـة املبـادئ التي أقرهـا مجل2املبـادي تمثـل الفلســـــ ـــ ـــــ ي مبـدأ املســـــ ـــ س الـدولـة الفرنســـــ

 3القانون، ومبدأ املساواة أمام التكاليف العامة.

ا لجميع الدســــاتير، والتي يعين عليها الخذ بهذه املبادئ            َيشــــير الفقه المريكي إلى أن املبادئ العامة للقانون تعد مصــــدرا

ـــــــريعات على اعتبار أنها التعبير املطلق للعدالة، كما أنه ي ـــ ـــــــن أي تشـ ـــ ـــــــريعية واملتمثلة في البرملان سـ ـــ ـــــــلطة التشـ ـــ حظر على السـ

تخالف تلك املبادئ، وال ريب أن القاضــ ي يقوم بعمل أقرب إلى عمل املشــرع، فكالهما يأخذ باملبادئ العامة للقانون، حيث 

ـــلطة القضــــائية في الكشــــف عن تلك  ـــلطة التشــــريعية القواعد التشــــريعية، وتقوم السـ ـــتمد منها السـ املبادئ، وهنا تظهر تسـ

القوة اإللزامية للمبادئ العامة للقانون وذلك من خالل أخذ الســــــــــــلطة التشــــــــــــريعية هذه املبادئ على اعتبار أنها ضــــــــــــوابط 

ــــريع وعدم  ـــ ــــريعية على يقين تام بأن مخالفة تلك املبادئ تؤدي إلى بطالن التشـ ـــ ــــلطة التشـ ـــ وقيود ال يمكن مخالفتها، وأن السـ

ـــــف عن تلـك املبـادئ، واإلعالن عن وجودهـا في الحيـاة االجتمـاعية،  قـابليتـه التنفيـذ، وكـذلـ ـــ ـــــاء ويظهر دوره في الكشـــــ ـــ ك القضـــــ

وهنـاك بعض املحـاكم اإلداريـة التي قضـــــــــــــت بـأنـه يجوز للمحكمـة تقرير   4وإكســـــــــــــاب املبـادئ العـامـة للقـانون القوة اإللزاميـة.

لعامة للقانون تكتســـــــــــ ي صـــــــــــبغة اإللزامية فمن أين تســـــــــــتمد  قواعد قانونية في أحكامها لها قوة القانون. فإذا كانت املبادئ ا

 مصادرها؟ وكيف يتم إشتقاقها؟

 مصادر املبادئ العامة للقانون وكيفية اشتقاقها -أ

اا تصنيفا  ريفيرو جان الفقيه يقدم          ا للمصادر واضحا  5للقانون. العامة املبادئ منها اشتقت التي ومفيدا
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5 - Jean Rivero, Le juge administratif Français, un juge qui governe, Dalloz, 1951, 21 
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ــاواة ومبدأ الســــلطات  بين الفصــــل كمبدأ الدســــتورية املبادئ تلك هي األولى  الفئة  .العامة بالحريات املتعلقة واملبادئ املســ

ــاتير من اشــــتقاقها تم املبادئ وهذه ــاتير  مقدمات ومن نفســــها الدســ ــياســــية الفلســــفة ومن الدســ ــائدة الســ   .عصــــرها  في الســ

 منًا  بدال للقانون  العامة املبادئ نظرية على االعتماد كثيرة أحيان في يفضــــل الدولة مجلس أن فيدل جورج الفقيه ويرى 

ـــــــوص على االعتماد ـــ ـــــــف بأنها له تبدو التي  الحقوق  كإعالنات محددة قانونية نصـ ـــ  مصـــــــــــدره هي تكون  أن دون  املبدأ تكشـ

 1للمبدأ. جزئية تطبيقات إال هي ما بنظره والقوانين املباشر. الرسمي

ــــتقاها التي القانونية املبادئ هي الثانية الفئة ـــ ــــاء اسـ ـــ  والجزائية، الحقوقية املحاكمات وأصــــــــول  املدني القانون   من القضـ

 .به املقض ي المر وحجية القضاء، وحياد الدفاع، وحق الخطأ، أساس على اإلدارية املسؤولية كمبدأ

ـــير من املســــــــتقاة املبادئ هي الثالثة الفئة ـــير اســــــــتمرار كمبدأ واالجتماعية  اإلدارية الحياة ســـــ   وقابلية  العامة، املرافق ســـــ

 يقبل إداري  قرار كل" كمبدأ البحتة الفنية املبادئ من كبير وعدد االســـــــتثنائية، الظروف ونظرية للتغيير، العامة املرافق

ــــلطته يرفض أن له ليس الوزير" ومبدأ "باإللغاء الطعن ــــية سـ ــــاسـ   ما ثانية يفوض أن له يحق ال إليه املفوض" ومبدأ "السـ

 2.وغيرها …"إليه فوض

ــــم الرابعة والفئة ــــتقاة العامة املبادئ من مجموعة تضـــــ ــــدق العدل فكرة من  املســـــ  ضـــــــــرورة مبدأ مثل والعقالنية والصـــــ

  .مرتين  نفس الجريمة عن الشخص معاقبة جواز وعدم العقوبات بين الجمع جواز وعدم والعقوبة، الجريمة بين  التناسب

وما زاد من صــعوبة عمل القاضــ ي اإلداري في الفصــل في النزاعات املحالة على املحكمة هو تشــتت نصــوص القانون اإلداري.  

إضـــــــــــــافـة إلى عـامـل الفراغ التشـــــــــــــريعي الـذي يواجـه القـاضـــــــــــــ ي اإلداري عنـد أداء مهمتـه وهي الفصـــــــــــــل في النزاع فـإن حتى تلـك 

داري فهي نصـــــــوص متشـــــــتتة غير مجمعة في مدونة موحده، وهذا هو النصـــــــوص التشـــــــريعية املوجودة في مجال القانون اإل 

 3.الدافع اآلخر الذي يدفع القاض ي اإلداري إلى االجتهاد في ظل غياب تقنين موحد

ـــــابقة الربع القوائم أن إلى شــــــــــطناوي  خطار علي وَيشــــــــــير             ـــــمن ال  الســـــ  يجب إذ للقانون؛ العامة املبادئ جميع تتضـــــ

 من بالرغم لكن .والعلو والسمو والديمومة والتجريد  بالعمومية تتميز أن للقانون  العامة املبادئ من مبدأ صفة  الكتساب

ــــابقة القائمة أن ـــ ــــمن  ال السـ ـــ ــــفات كل تتضـ ـــ ــــفة على نركز فإننا للقانون  العامة املبادئ صـ ـــ  املبادئ لهذه والتطور  املرونة صـ

ا، ا يصـبح  حتى املبدأ وان أيضـا ا يكون  أن من بد ال مبدءا  قيمة فإن وبالتالي واحد. نسـق على الحكام  من عدد تكرار عن ناتجا

 التي للقضــايا ومنصــفة عادلة حلول  إلى التوصــل في القضــاء تســاعد أنها في تكمن نظرنا، وجهة من للقانون،  العامة املبادئ

 4.مرة كل في عليه تعرض

ــــية كل ففي           ــــ ي على تعرض قضـ ــــية تلك تحكم التي والنظمة القوانين عن يبحث  أن يحاول  اإلداري  القاضـ ،و أ القضـ
ا
  ال

ا العرف لكون  العراف عن يبحث فإنه القوانين تســـعفه لم وإذا اا  مصـــدرا  أيضـــا  لم وإذا والنظمة. القوانين مثل مثله مباشـــرا

 
، المركزاألردني الداري القانون مبادئ  شطناوي، من كيام عل  خطاا مقيبس 1993،عما  الط بية، للخرمات العرب    

،ص   148  

1 - George Vedel, Droit Administratif , p.u.F., 1980, 375 

يليما مقتبس من  " المبادئيليم بطاايه،   118مرجع سابق، ص، واألردن" فرنسا في وتطبيقاتها للقانون العامة   

 118نفسه، ص،   المرجع - 2
 16، ص، 2018، 5إداا ة، عرد  دياتر يلسلة - قانونية دياتر مجلة ، منجوااتللقانون العامة المبادئ تفعيل في الداري  القاضي دورعبر العال  الفي ل ،  - 3
 119مرجع يابق، ص، يليم بطاايه،  يليما  - 4
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ـــــعفه ا، العراف تسـ  يحاول  فإنه وجودها عدم حالة وفي وجودها حالة في للقانون   العامة املبادئ بموجب يحكم فإنه أيضــــــا

  ويبتدع يجتهد أن
ا
 1عليه. املعروضة للقضية حال

 أوجه إلزامية املبادئ العامة واإلختالف الفقهي والقانون القائم بصددها -ب

رملى بعض فقهاء القانون أن املبادئ العامة للقانون ليســــــت على مرتبة واحدة في القوة اإللزامية، فإذا اســــــتنبط              ويمل

ــــتورية في القوة اإللزامية   ـــ ــــتورية كان لهذه املبادئ قوة القواعد الدســـــ ـــ ــ ي املبادئ القانونية العامة من القواعد الدســـــ ــ ـــ القاضـــــ

لعادي، وإذا اســتنبط القاضــ ي املبادئ القانونية العامة من االتجاه العام في حيث تســمو تلك املبادئ على قواعد التشــريع ا

التشـــــــــــــريع أو من مبـادئ العـدالـة ـكان لهـذه املبـادئ قوة أدنى من القواعـد الـدســـــــــــــتوريـة، وذهـب بعض فقهـاء القـانون إلى أن  

وانين العــاديــة، وذلــك يرجع إلى أن  املبــادئ العــامــة للقــانون وإن كــانــت ملزمــة للســـــــــــــلطــات العــامــة إال أنهــا أدني مرتبــة من الق

ــتمد هذه املبادئ من النصـــوص التشـــريعية وروح هذه النصـــوص، وقد قال الدكتور محمود حافظ  ــائية تسـ ــلطة القضـ السـ

 2."يجب أن تكون هذه املبادئ صدى القواعد القانونية املكتوبة ومتفقة مع نصوصها وروحها" :بأنه

ا. ورأى البعض أن  بيـد أن الخالفـات الفقهيـة حو            ل طبيعـة هـذا املفهوم)املبـادئ العـامـة للقـانون( وأصـــــــــــــلـه ال يزال قـائمـا

إدراج املبادئ العامة للقانون هو رفض للمذهب الوضـعي، الذي يقضـ ي بأن القانون الدولي ال يتألف إال من قواعد وافقت  

ن املبادئ العامة للقانون ال يمكن االعتراف  املوضـــوعية"، وأصـــروا على أ  عليها الدول، في حين رفض آخرون منطق "العدالة

وحدد . بها إال في املحاكم الوطنية وأن وظيفتها مقصـــــــــــــورة على ســـــــــــــد الثغرات التي خلفتها املعاهدات والقانون الدولي العرفي

انين  البعض مصــــادر متعددة يمكن اســــتخالص املبادئ العامة للقانون منها، وهي ال تقتصــــر على املصــــادر املوجودة في القو 

ا في املناقشــــــــات املتعلقة باملبادي العامة للقانون .  الوطنية وظهرت الخالفات املحيطة بطبيعة املبادئ العامة للقانون أيضــــــــا

ا من مصادر القواعد اآلمرة.  3بوصفها مصدرا

العامة للقانون التي أقرها مجلس الدولة الفرنســــ ي مبدأ املســــاواة بتطبيقاته املختلفة، كاملســــاواة   ومن أمثلة املبادىء            

أمـام القـانون واملســـــــــــــاواة أمـام العبـاء العـامـة واملســـــــــــــاواة أمـام املرافق العـامـة. وكـذلـك مبـدأ الحريـة بفروعـه املتعـددة كحريـة 

نهــا مبــدأ عــدم رجعيــة القرارات اإلداريــة ومبــدأ دوام ســـــــــــــير املرافق  الرأي وحريــة العقيــدة وحريــة التعليم وحريــة التجــارة. وم

وقد ســــــار القضــــــاء املصــــــري منذ نشــــــأته في نفس االتجاه، بل وقرر صــــــراحة أنه ليس مجرد قضــــــاء   4.العامة بانتظام واطراد

ــــائی، ال مندوحة له من خلق الح ــــاء انشـ ــــوص مقننة مقدما، بل هو على الغلب قضـ ــــب.  تطبیقی، مهمته تطبيق نصـ ل املناسـ

ومن أمثلة املبادئ العامة للقانون التي قررها القضـــــاء االدارى املصـــــرى مبدأ الحرية الشـــــخصـــــية ومبدأ املســـــاواة بين الرجل 

 5واملرأة أمام الوظائف العامة، وحق الدفاع، ومبدأ عدم جواز رجعية القرار االداري.

أقر جملة من املبادئ العامة للقانون ومنها مبدأ املسـاواة أمام القانون  أما الدسـتور والقـضاء اإلداري في املغرب فقد              

ــــاواة هو من  ف  واملســــــــاواة أمام الضــــــــرائب، واملســــــــاواة أمام الوظائف العامة، ومبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية. ـــ مبدأ املسـ

لذي يرى أن القانون هو أســــمى  املبادئ الســــاســــية التي تم التنصــــيص عليها في الدســــتور من خالل الفصــــل الســــادس، منه ا

 ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم الســــــلطات العمومية، متســــــاوون أمامه، وملزمون  
ا
ــا تعبير عن إرادة المة. والجميع، أشــــــخاصــــ

ق  باالمتثال له. وبالتالي فإنه يعتبر أحد العناصر الساسية التي تقوم عليها املرافق العامة. ويسري هذا املبدأ على كافة املراف 
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بيرمود س مااييلو  -  3 للقانون"ي،يس   العامة  المبادئ  األ،"  قراا   ،  ، الميحرة  ص،  A/72/10اقم  مم  ز ااته  وم  291-292،   تمة   ،04-0 -2019  
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العامة، ويقضــــــــ ي باملســــــــاواة بين جميع املســــــــتفيدين الذين تتوفر فيهم الشــــــــروط التي تحددها املرافق العامة، فهذه الخيرة 

أحدثت لخدمة املصــــــــــــلحة العامة ومن أجل إشــــــــــــباع حاجات املرتفقين دون أي تمييز بســــــــــــبب الصــــــــــــل أو اللغة أو الدين أو 

 االنتماء السياس ي أو الجنس.

ــتة اتجاهاتولقد ا            وهذه اآلراء كانت   ختلف الفقه في تحديد القوة اإللزامية للمبادئ العامة للقانون، حيث ظهرت ســــ

 م وهي كما يلي:1959قبل 

ولكنه بالغ  القانون   يرى أن لها قيمة قانونية أعلى من الدســـــــــــــتور، وهذا اإلتجاه هو اتجاه منفرد لحد فقهاء  اإلتجاه األول:

ا ملبدأ هرمية وتدرج  في ذلك، حيث ال يمكن لي تشريع أن يعلو على الدستور، حيث يمثل قمة الهرم القانوني في الدولة وفقا

 القوانين.

طبيعـة    يرى أن لهـا قيمـة قـانونيـة تعـادل الـدســـــــــــــتور، وهـذا اإلتجـاه برأي فقهـاء القـانون أنـه ال ينســـــــــــــجم مع  اإلتجـاه الثـاني:

نونية العامة، لن املشــــــرع لو أراد أن يضــــــفي عليها القيمة القانونية كالنصــــــوص الدســــــتورية لكان أوردها ضـــــمن  املبادئ القا

 1نصوصه.

يرى أن لها قيمة قانونية تعادل القيمة القانونية للتشــــريعات العادية، حيث يرى أصــــحاب هذا االتجاه أن    اإلتجاه الثالث:

ويســــتطيع أن يخرج عن هذه املبادئ فيقوم   ف تلك املبادئ عند ســــن التشــــريع،ذلك ينســــجم مع إرادة املشــــرع الذي ال يخال

بتنظيمها بموجب التشــــريعات، وعندها ال تســــتطيع تلك املبادئ مخالفة أحكام هذا التشــــريع، أي ال تســــتطيع مخالفة نص 

ع املبادئ العامة  على تمن  1958تشــــــــريعي عادي. وقد اتفق الفقه الفرنســــــــ ي قبل صــــــــدور دســــــــتور الجمهورية الخامســــــــة عام 

للقانون بنفس القوة القانونية التي يتمتع بها التشـــــــريع العادي. وكانت هذه القوة في ذلك الوقت كافية لفرض احترامها على 

اإلدارة فيما تصــــدر من تشــــريعات فرعية، ولم ير أحد أن يغلب املبادئ العامة للقانون على التشــــريع العادي، الن القاضــــ ي  

دستورية القوانين، وليس من املعقول أن يخضع للتشريع املخالف للدستور وال يمتثل للتشريع املخالف  الفرنس ي ال يراقب  

  2للمبادئ العامة للقانون.

ـــــن، فــإذا كــان مبــدأ تــدرج القواعـد               ـــ ـــــعــه هــانز كلســـــ ـــ ـــــر مبــدأ هرميــة القواعــد القــانونيــة كمــا وضـــــ ـــ وفي هــذه الحــالــة يحضـــــ

ا في مجال القواعد القانونية املكتوبة، فإنه ينطبق كذلك على القواعد غير املكتوبة. والقاعدة   القانونية يبدو أكثر وضـــــــوحا

 غير املكتوبـة يمكن أن تكون أقوى من القـاعـدة املك
ا
تعـد أكثر   -وهي قواعـد غير مكتوبـة  -توبـة. فـاملبـادئ العـامـة للقـانون مثال

قوة من اللوائح اإلدارية أو التشــــــريعات الفرعية كما ســــــبق البيان. فال تقوى هذه الخيرة على مخالفة أحد تلك املبادئ واال  

 3اعتبرت غير مشروعة وحق الغاؤها.

قانونية تعادل  الدسـتور إذا اسـتنبطها القضـاء من التشـريع الدسـتوري، ولها قيمةلها قيمة قانونية تعادل   اإلتجاه الرابع:

التشــــــريعات العادية إذا اســــــتنبطها من التشــــــريعات العادية، وهذا االتجاه يرى فقهاء القانون أنه ال يمكن التســــــليم به لنه 

غير أنــه ينبغي   4للمبـــادئ القـــانونيـــة العـــامــة.يمنح القـــاعــدة القـــانونيـــة أكثر من قوة، ويؤدي إلى اإلخالل بــالوحــدة الطبيعيـــة  

ــاء في الكشــــــف عن  ــاء ال يخلق هذه القواعد من عنده، فهذا من اختصــــــاص املشــــــرع وإنما يكون دور القضــــ القول أن القضــــ

ــاء في الكشــــــف عنها  ــر مهمة القضــــ ــمير الجماعة، وتنحصــــ  في ضــــ
ا
تلك املبادئ ويعلن عنها في أحكامه، فهذه املبادئ کائنة فعال

 
 136ص،  مرجع يابق،  خالر بن أحمر بن يعير السعري ، - 1
 38مرجع يابق، ص،   القضاء الداري ماجر ااغب الحلو،  - 2
 41المرجع نفسه، ص،   - 3
 49،ص 1968داا الناضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  قضاء الداري،ال ، عن يؤاد العطاا، 136خالر بن أحمر بن يعير السعري ، مرجع يابق، ص،  - 4



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  124   

ـــــت خالصــــــها من مصــــــادرها ثم تقريرها وتطبيقها في املنازعات التي تطرح أمامه حســــــب ظروف النزاع، ويتحتم على اإلدارة  واسـ

ــتنبطها من واقع النظام القانوني في الدولة ويقررها في أحكامه فتكتســــب قوة الزامية،   احترام هذه القواعد لن القضــــاء يســ

ا لحد املبادئ الق ا مخالفا  ملخالفته ملبدأ الشرعية.فإذا أصدرت قرارا
ا
ا وباطال  1انونية العامة كان تصرفها معيبا

اإلتجاه ما أخذ    يرى أن لها قيمة قانونية أدنى من الدســــتور وأعلى من التشــــريع العادي، ويؤخذ على هذا  اإلتجاه الخامس:

ـــــا تتفق على أن إال أن غالبية ا 2على االتجاه الرابع حيث أنه يمنح القاعدة القانونية أكثر من قوة. ـــ ـــــر في فرنســـــ ـــ لفقه املعاصـــــ

املبادئ العامة للقانون لها مرتبة إلزامية تعلو مرتبة القانون الصــــادر عن الســــلطة التشــــريعية، وتصــــل إلى مرتبة الدســــتور  

 بإعتبارها املبادئ الكبرى.

االتجاه ال يمكن   يرى أن لها قيمة قانونية أدنى من التشــــــــــريع العادي وأعلى من التشــــــــــريع الفرعي، وهذا  اإلتجاه الســـــــــادس:

التسـليم به لن القاضـ ي اإلداري عندما يتدخل لتقرير قاعدة قانونية في حال غياب النص، فإنه ال يمكن القبول والتسـليم  

ـــــرع لهـا بـأنهـا تتمتع بقوة قـانونيـة أدن ـــ ـــــريع العـادي والـذي يلتزم بـأحكـامهـا وال يملـك قـانونـا في حـال تنظيم املشـــــ ـــ ى من قوة التشـــــ

ــــ ي، حيث بدأ   3.جواز مخالفتها ــــتنباط املبادىء القانونية العامة يرجع إلى مجلس الدولة الفرنسـ ــــل في اسـ ــــير الى أن الفضـ ونشـ

الفرنســـ ي في أحكامه الولى    منذ انشـــائه يكتشـــف تلك املبادىء ويعلن عنها في أحكامه املتعددة، ومع ذلك فان مجلس الدولة

ا للشــرعية مثل القانون املكتوب، ولكن ذلك المر مســتفاد    إلى اعتبار املبادىء القانونية التي قررها مصــدرا
ا
لم يشــر صــراحة

 4بطريقة ضمنية من مسلك املجلس في قضائه.

ا على ما تقديمه يتبين أن املبادئ العامة للقانون تتمتع بصــــفة اإل          ــا لزام، وهذه الصــــفة مســــتمدة من املصــــادر وتأســــيســ

 التشـريع الدسـتوري والقانون الدسـتوري الذي يعد مصـدر من  
ا
التي يسـتنبط منها القضـاء املبادئ العامة للقانون، وهي أوال

مصــــــــــــــادر القــانون اإلداري، فكثير من مبــادئ وقواعــد القــانون اإلداري يتضـــــــــــــمنهــا القــانون الــدســـــــــــــتوري للــدولــة بــاعتبــار أن  

ن اإلداري هو امتـداد للقـانون الـدســـــــــــــتوري بـل إن العـديـد من النشـــــــــــــطـة اإلداريـة التنظيميـة تجـد أصـــــــــــــلهـا في القـانون  القـانو 

ا :  ــادر القـانون اإلداري. وثـانيـا الـدســـــــــــــتوري، ممـا يعني أن هنـاك إمكـانيـة لإلعتـداد بـالقـانون الـدســـــــــــــتوري كمصـــــــــــــدر من مصـــــــــــ

وبما أن الدســـــــتور يشـــــــكل قمة   كام القضـــــــائية والعرف اإلداري.التشـــــــريعات العادية التي تقرها الســـــــلطة التشـــــــريعية والح

الهرم القانون في الدولة فإن املبادئ املســــــتخلصــــــة منه لها مرتبة أعلى من حيث القوة اإللزامية من املصــــــادر الخرى. لذلك 

ـــــريع العـادي وأعلى من ـــ ـــــتوريـة ومنهـا مـا هو أدنى من التشـــــ ـــ ـــــــــافـة إلى  هنـاك من املبـادئ العـامـة مـا هو لـه قيمـة دســـــ اللوائح. إضـــــ

املعاهدات الدولية كمصـــــــــــــدر للقانون اإلداري من خالل طغيان القانون الدولي العام على القوانين الداخلية لن هناك من  

النشـــــــــــــطـة الـدوليـة التي تجـد امتـدادات إداريـة لهـا على صـــــــــــــعيـد الـدولـة الوطنيـة والتي تكون ملزمـة بتطبيق شـــــــــــــطر من هـذه  

ذلـك إلتزام الـدول بـاحترام بعض املواثيق الـدوليـة ـكإحترام بعض الحقوق والحريـات التي يمـارســـــــــــــهـا  املعـاهـدات على ترابهـا وكـ

 الفراد داخل دولتهم. 

 
 28، ص ، 1984"، مطابع المجر اليجاا ة، الر اض، الطبعة األولى، في المملكة العربية السعودية القضاء الداري وتطبيقاتهعير مسعود الجان ،"  - 1
منجأة المعااف ،    ،"تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة السالمية"،  ال الر ن، عن  يام  جم136خالر بن أحمر بن يعير السعري ، مرجع يابق، ص،    -  2

 102ص،  1968اإلي،نرا ة، الطبعة األولى،  
،  داا الثقاية للنجر و اليوز ع ، الطبعة  القضاء الداري ورقابته ألعمال الدارة، عن  عصام  الربس،  136خالر بن أحمر بن يعير السعري ، مرجع يابق، ص،    -  3

 43، ص،  1976، داا الناضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،  القرار الدار دراسة مقارنةومحمود حايظ،  60، ص،  2010األولى، 
 28، مرجع يابق، ص ،  عير مسعود الجان  - 4
  -    اإلداا ة من يلوك بصرد حالة معينة بالذات دو  أ   ،و  لاذا السلوك مرجع من النصوص اليجر عية" و سمى   قصر بالعرف اإلدااي "كل ما ياات عليه السلطة

يالركن المادي  يجلى ي  إتباع اإلدااة لعادة أو يلوك   _ العرف بالعرف اإلدااي عنرما  يوير ييه اكنين أياييين لقيامه وهما :الركن المادي والركن المعنوي للعرف

أما   - اتفاقية  عين ب،يفية منظمة وميواترة ومسيمرة برو  انقطاع أو توقف ، يإذا تخلفت هذه الجروط أو إحراها يإنه ال  م،ن أ  نقول بأنه عرف بل عادةأو تصرف م

والعرف  جب أ  ال  قوم على   .الركن المعنوي ومقيضاه شعوا وإحساس اإلدااة بمرى إلزامية هذه العادة أو هذا السلوك أو هذا اليصرف ومرى تريخه ي  ءميرها

ةدااة ، و  حظ بعض الباحثين أ  م،انة العرف وقوته كمصرا من مصادا ل حسام نص م،يوم ومخالف له كما أنه ال  م،ن للعرف أ   خالف القرااات الينظيمية  

 اد القانو .القانو  بصفة عامة والقانو  اإلدااي بج،ل خاص  م،ن ايينباطاا من الركن المعنوي وهو اكن االعيق
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وهناك من الفقه من أرجع كل هذه املبادئ العامة إلى مبدأين أســـــــــاســـــــــيين وهما مبدأ الحرية واملســـــــــاواة ومنهم من لم             

بدأ اســـتقرار املعامالت ومبدأ تلبية إحتياجات النشـــاط اإلداري، ومقتضـــيات الصـــالح يكتف بهذين املبدأين وأضـــاف إليها م

 لجعل اإلدارة تتوفر على أسس شرعية تعتمدها في نشاطها اإلداري .
ا
 العام وذلك هدفا

 املطلب الثاني: مبدأي املساواة والحرية كدعامتين للديمقراطية في الفقه والتشريع والقضاء املغربي

َر العدالة واملســــاواة من أهم املبادئ العامة للقانون وهي مبادئ دســــتورية، وال ريب أن العدل واملســــاواة من                 بمل ْعتمل
َ
ت

ا عن تحقق الديمقراطية داخل كل دولة  ولذلك فإن   بهذه القيم.  االهتمام  استطاعتاملثل والقيم العليا التي تعطي انطباعا

خالل أعمال وأحكام القضـــــــــــاء العادل، فهي تعني رفع الظلم والحيف عن الناس، وإعطاء كل ذي العدالة ال تتحقق إال من  

حق حقه، ورد الحقوق لصـــــــحابها، ووضـــــــع المور في مســـــــارها الصـــــــحيح، ولذلك فالعدالة هي الغاية التي ينشـــــــدها القانون  

 لتنظيم املجتمع.

 للديمقراطية في الفقه والتشريع والقضاء املغربيأوال: مبدأ املساواة  في التعليم  كدعامة 

 مبدأ املساوة في التشريع املغربي وفي املواثيق الدولية -1 

تعني املســاواة التمتع بجميع الحقوق الســياســية واالجتماعية واالقتصــادية، دون التمييز بســبب اللون أو الجنس أو             

العرق أو اللغة أو الدين أو غيرها. ســواء في املواثيق الدولية حيت تنص المم املتحدة على ســيادة القانون، إذ يمثل املبدآن  

ـــــاواة وعد ا من أســــــس ســــــيادة القانون. وكما الحظت الدول العضــــــاء في إعالن  املتمثالن في املسـ م التمييز وفق مواثيقها جزءا

االجتماع الرفيع املســــتوى املعني بســــيادة القانون، فإن "جميع الشــــخاص، واملؤســــســــات والكيانات، العامة والخاصــــة، بما 

ا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصـــ فة ولهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون دونما فيها الدول نفســـها، يجب أن يحاســـبوا وفقا

ـــــاواة  )الفقرة   ـــ ا على احترام املســـــــــــــاواة في الحقوق بين الجميع دونما تمييز على 2تمييز على قدم املســـــ (. وعقدت العزم أيضـــــــــــــا

واإلجتماعية    كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصـادية 1.)3أسـاس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين )الفقرة  

ــاواة الـذكور واإلنـاث في حق التمتع   والثقـافيـة في مـادتـه الثـالثـة على أنـه " تتعهـد الـدول الطراف في هـذا العهـد بضـــــــــــــمـان مســـــــــــ

أما في العهد الدولي الخاص بالحقوق    2".بجميع الحقوق االقتصــــادية واالجتماعية والثقافية املنصــــوص عليها في هذا العهد

نص في املادة الثالثة على أنه "تتعهد الدول الطراف في هذا العهد بكفالة تســــاوى الرجال والنســــاء   الســــياســــية واملدنية فقد

 3" د.في حق التمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها في هذا العه

ــــل   2011في حين نجد الدســـــتور املغربي لســـــنة              يتمتع الرجل واملرأة، على من الدســـــتور على ما يلي: "  19ينص في الفصـ

قدم املســاواة، بالحقوق والحريات املدنية والســياســية واالقتصــادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب  

من الدســــــتور، وفي مقتضــــــياته الخرى، وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صــــــادق عليها املغرب، وكل ذلك في نطاق 

، ولجــل تحيقيق هــذه الهــداف ألزم الــدســـــــــــــتور في الفقرة الثــانيــة من نفس 4لــدســـــــــــــتور وثوابــت اململكــة وقوانينهــا"أحكــام ا

حدث لهذه الغاية، هيئة للمناصــفة ومكافحة  
َ
الفصــل الدولة بأن تســعى إلى "تحقيق مبدإ املناصــفة بين الرجال والنســاء. وت

ور، في الديباجة كما في الفصــــــــل التاســــــــع عشــــــــر، ينتصــــــــر ملبدأ  كل أشــــــــكال التمييز". من الواضــــــــح إذن، أن منطوق الدســــــــت

 املساواة ويدعو إلى تحقيق املناصفة.

 
، تمة ز ااته  وم  /discrimination-non-and-rights/equality-areas/human-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematicاألمم الميحرة،   - 1

31 -07 -2019 
2 - content/uploads/2014/01-qa.org/wp-chttp://nhr/- والثقايية.- واالجيماعية-االقيصاد ة-بالحقوق-الخاص-الرولpdf  2019- 07-31تمة ز ااته  وم 
3 - content/uploads/2014/01-qa.org/wp-http://www.nhrc/والسيايية.-المرنية-بالحقوق-الخاص-الرول -العارpdf   2019- 07-31تمة ز ااته  وم 
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 19  الفضل  ،3600ص،،(2011 وليو   30)  1432شعبا   28م،را بياا خ 
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http://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/العهد-الدولي-الخاص-بالحقوق-المدنية-والسياسية.pdf
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وتجدر اإلشــــــارة هنا إلى أنه لم يتم تضــــــمين حق املســــــاواة في العمل والشــــــغل، بما في ذلك القطاع العمومي، في فصــــــل             

(. فمن فصـــل إلى 33إلى  31ن والســـرة والشـــباب )الفصـــول  واحد ولكنه وزع في ثالثة فصـــول مخصـــصـــة على التوالي للمواطني

 فيمـا يتعلق بـاملنـاصــــــــــــــب العموميـة:   تعمـل الـدولـة   31آخر، تتقـارب التـأكيـدات على رغم أن الفصــــــــــــــل 
ا
هو الكثر وضـــــــــــــوحـا

ـــــتفـادة املواطنـات   ـــ ـــــبـاب اســـــ ـــ ـــــير أســـــ ـــ ــائـل املتـاحـة، لتيســـــ ـــ ـــ ــات العموميـة والجمـاعـات الترابيـة، على تعبئـة كـل الوســـــ ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ واملؤســـــ

 واطنين، على قدم املساواة، من الحق في:وامل

 العالج والعناية الصحية؛ -

 الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة؛ -

 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ -

 الراسخة؛التنشئة على التشبث بالهوية املغربية، والثوابت الوطنية  -

 التكوين املنهي واالستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -

 السكن الالئق؛ -

 الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ -

 ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛ -

 الحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة؛ -

 1ستدامة.التنمية امل -

، فأول تجلياته يكمن في كون املغاربة من كال الجنسين لهم الحق في  2011وفيما يتعلق بمبدأ املساواة في دستور سنة           

( وكذا املســاواة  12املشــاركة في االنتخابات. وتضــاف إلى هذا، املســاواة في فرص الحصــول على الوظائف العمومية )الفصــل 

 .س قدرة املساهمة لكل فردأمام الضرائب على أسا

 مبدأ املساواة في اإلجتهادات الفقهية -2

لقد ظهر مبدأ املســــــــــــاواة في تولي الوظائف العامة مع ظهور فكرة الحريات العامة للمواطن كما تقدم وذكرنا، إذ يرجع          

  26املصـــــــــدر التاريخي ملبدأ املســـــــــاواة أمام تولى الوظائف العامة إلى إعالن حقوق اإلنســـــــــان واملواطن الفرنســـــــــ ي الصـــــــــادر في 

ـــــطس  ـــــاد1789أغسـ ـــــت املادة السـ ســــــة منه على أن:  جميع املواطنين متســــــاوون في القبول بكل الوظائف العامة  ؛ حيث نصـ

 2حسب قدراتهم دون أي تمييز لغير فضائلهم ومواهبهم«.

ا عليه في أغلب املواثيق            ا منصــوصــا ا عامليا وقد إنتقل هذا املبدأ من فرنســا إلى باقي دول العالم حتى أضــحى مبدأ دســتوريا

ـــــمن ـــــمبر   10اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســــــان الصــــــادر في   الدولية، وقد تضـ م عن الجمعية العامة لألمم املتحدة  1948ديسـ

ـــــــت الفقرة الثانية من املادة ) ـــ ـــــــخص نفس الحق الذي لغيره في تولى الوظائف  21هذا املبدأ حيث نصـ ـــ ( منه على أن:  لكل شـ

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة 22العامة في البالد«. وقد تم التأكيد على هذا املبدأ في املادة )

 عن املادتين )  1966
ا
( من اإلتفاقية الوروبية لحماية حقوق اإلنســـان والحريات الســـاســـية الصـــادر في روما  11( و)10فضـــال

 3(.1950نوفمبر ) 4بتاريخ 

َر حق املســــاواة حق أســــاســــ ي في أي مجتمع ديمقراطي، و           بمل ا مع فلســــفة املجلس الدولي لحقوق اإلنســــان  َيْعتمل ذلك تماشــــيا

 منهم ملراقبــة الــدول في مــا يتعلق بمالئمــة املواثيق الــدوليــة مع التشـــــــــــــريعــات الوطنيــة داخــل التراب  
ا
والمم املتحــدة، ســـــــــــــعيــا

 اإلقليمي لهذه الدول العضاء.
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لقد تناولت إذن، جميع االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنســـــــان مبدأ املســـــــاواة، وكذلك المر دســـــــاتير الدول على          

ا لهذه التشـــــــريعات والدســـــــاتير في نطاق حقوق اإلنســـــــان،   ــا اختالف أنظمتها وتشـــــــريعاتها، وكانت اإلتفاقيات الدولية أســـــــاســـــ

 1.ة القانونية في الدولة لالتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيهاوذلك تحت مبدأ عدم جواز مخالفة النظم

ا أن املســـــــــاواة من املبادئ الدســـــــــتورية التي حظيت باهتمام النظم الدســـــــــتورية الحديثة، "حيث يجمع            وال شـــــــــك أيضـــــــــا

ــــر من غير تمييز بينهم، لي  فقهاء القانون أنها من دعامات املجتمع الحديث، ويقصـــــــــد بها املعاملة املتســـــــــاوية لكل بني ا لبشـــــ

ســبب من الســباب، ســواء كانت جنســية أو عرقية أو قومية، أو دينية أو طائفية، حيث يجب تقديم نفس املعاملة لكل من  

يســــــــتوفي الشــــــــروط التي تتطلبها تلك املعاملة، بحيث ال يفرق بين شــــــــخص وآخر، وقد جعل املفكرون من املســــــــاواة املفتاح  

 2ى الديمقراطية الحقيقية وكفالة الحرية."الرئيس ي للوصول إل

ــد بها:  عدم التمييز بين            ــاواة في صــــــورتها املجردة يقصــــ ــاواة، والذي يرى أن املســــ يَر هنا إلى التعريف الفقهي للمســــ ــج شــــ
َ
ون

ـــــل ـــ ـــــبـب الصـــــ ـــ أو اللغـة أو العقيـدة أو الجنس، فـالبشـــــــــــــر كلهم متســـــــــــــاوون في التكـاليف والعبـاء العـامـة والحقوق    الفراد بســـــ

والحريـــات العـــامـــة، وال فرق بين فرد وآخر في تحمـــل عـــبء أو التمتع بمزيـــة معينـــة بســـــــــــــبـــب أصـــــــــــــولـــه االجتمـــاعيـــة أو ميولــه  

القانونية املقررة يجب أن يســتفيد من الحقوق  العقائدية والدينية وأي شــخص توافرت فيه الشــروط التي تتطلبها القاعدة  

  3.»والخدمات التي ترتبها هذه القواعد

 من أجل تحقيقه، فاملســــــــاواة هي أســــــــاس لقيم قانونية          
ا
ا تســــــــعى إليه الدول وتعمل جاهدة ا مهما َر املســــــــاواة مطلبا بمل ْعتمل

َ
وت

ـــــــفة واملفك ـــ ـــــــغلت الفالسـ ـــ ـــــــاواة من املبادئ التي شـ ـــ رين قديما وحديثا، حيث نادي جميعهم بضـــــــــــرورة الخذ كثيرة، ومبدأ املسـ

بمبدأ املســــــــاواة، ويرى أنصــــــــار نظرية العقد االجتماعي أن هذا العقد هو مصــــــــدر املســــــــاواة املدنية، حيث يعتبرون شــــــــروط  

ســاوية،  العقد واحدة بالنســبة لجميع املشــتركين، ومن هنا يقع التزام على الدولة أن تقوم بمعاملة أطراف العقد معاملة مت

على اعتبار أنهم متســـــــاوون، وهناك من يرى أن مصـــــــدر املســـــــاواة املدنية هو أحكام القانون الطبيعي حيث يرون أن الناس  

كانوا يعيشـــــون في الحالة الطبيعية وهم متســـــاوون ال فرق بينهم، وقد أكدوا على هذه املســـــاواة على الرغم من اعترافهم بأن 

 4.هم الجسمية واملعنويةالفراد غير متساوين من حيث كفاءت

دُّ مبدأ املســــاواة من املبادئ العامة للقانون، ويرتكز على أســــاس من الفلســــفة الســــياســــية الديمقراطية، ويقال في            وَيعمل

ـــــتظـل بهـا من هجير املحـابـاة   ـــ ـــــعوب واملجتمعـات لتســـــ ـــ ـــــعى إليهـا الشـــــ ـــ ـــــــــاميـة تســـــ ـــــــــاواة توأم الحريـة، وهي غـايـة ســـــ الثر أن املســـــ

كما أن املساواة ذات صلة وثيقة بالعدالة، والتي ال يمكن تحقيقها بين املتقاضين، ما لم يكن القضاء حريصا   واملحسوبية،

ـــــاواة ـــــاواة ال توجد ما لم تكن متاحة للجميع، فال ديمقراطية بال  "على تطبيق مبدأ املســـــ ، وذلك على اعتبار أن الحرية واملســـــ

املســــاواة أحد دعائم الدولة القانونية على أســــاس أن ســــيادة القانون ال تعلو ما لم يطبق حرية ومســــاواة، ولهذا يعتبر مبدأ  

 على قدم املساواة، وتخضع الحقوق والحريات العامة جميعا ملبدأ املساواة.

عني أنه في حالة ويرى بعض فقهاء القانون أن املســـــاواة تعني: )املعاملة بغير تمييز للمراكز القانونية الواحدة(، وهذا ي          

اختالف املراكز القانونية ال تتحقق املســـاواة. وقد قيل أن لرســـطو مقولة مشـــهورة وهي: )إن املســـاواة هي عدم املســـاواة بين 

غير املتســــــــاوين(، ويرى الفقيه ديجيه أن املســــــــاواة ال تعني التطابق، وأن إعمال مبدأ املســــــــاواة بصــــــــورة رياضــــــــية بين الناس  

ا يؤدي إلى عدم املســــ
ا
اواة(، أي أنه ال يقصــــد باملســــاواة أن تكون مســــاواة حســــابية مطلقة، بمعنى إعطاء جميع الفراد حقوق

 مهما اختلفوا في الكفاءة والهلية وتباينت صــفاتهم وقدراتهم، وإنما يراد باملســاواة االعتراف بحقوق معينة لألفراد 
ا
متســاوية
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باملساواة أن يحمي القانون الفراد حماية متساوية فيما يتمتعون به الذين تتوافر فيهم شروط واحدة، وبمعنى أخر يقصد  

 1من مزايا إجتماعية مختلفة، أي املساواة بين من يتماثلون  في املراكز القانونية.

 مبدأ املساواة في التعليم على ضوء اإلجتهادات القضائية-3

ا تتكفل به الدولة لفائدة موا              طنيها، وهو حق من حقوق اإلنســـــــــان الســـــــــاســـــــــية التي كفلتها العهود يعتبر التعليم حقا

واملواثيق الدولية في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســـــــان، والعهد الدولي للحقوق االقتصـــــــادية واالجتماعية والثقافية، كما تم 

ـــك ـــ ــــــاء على جميع أشـــــ ـــيص على هذا الحق في اإلتفاقيات الدولية الجزئية ومنها واتفاقية القضـــــ ـــ ــــــد املرأة،  التصـــــ ال التمييز ضـــــ

ا في الفقرات السـابقة نجده قد عمل على   .وغيرها من مصـادر القانون الدولي اإلنسـاني وفي الدسـتور املغربي كما أشـرنا سـلفا

: "تعمل الدولة 31بقوله في الفصــل    2011من دســتور   168و 33و 32و 31دســترة هذا الحق من خالل مقتضــيات الفصــول 

ــات العمومية وال ــتفادة املواطنات واملواطنين  واملؤســـسـ ــباب اسـ ــير أسـ ــائل املتاحة لتيسـ جماعات الترابية على تعبئة كل الوسـ

على قـدم املســــــــــــــاواة من الحق في... الحصـــــــــــــول على تعليم عصـــــــــــــري ميســـــــــــــر الولوج وذي جودة"؛ إذ جعـل هـذا الحق مقرونـا  

 32وفي الفقرة الخيرة من الفصـــــــل   .الصـــــــحيةبالحقوق املرتبطة بالعالج والعناية الصـــــــحية والحماية االجتماعية والتغطية  

 ."من الدسـتور املغربي نجده يؤكد صـراحة على هذا الحق بقوله: "التعليم السـاسـ ي حق للطفل وواجب على السـرة والدولة

ا على  هذه التشريعات الدستورية كيف صان القضاء مبدأ املساواة من خالل اإلجتهادات القضائية ؟  ، بناءا
ا
 إذا

 املساواة في التعليم على ضوء االجتهادات القضائية مبدأ -أ

 نســــتعرض أْن  اإلنســــان، لحقوق والوطنية    الدولية التشــــريعات تطبيق في اإلداري  القضــــاء بدور  الفهم لتعميق يلزم          

ا   اإلداري  القضــاء رقابة وصــور  لطبيعة أنأ  ذلك اإلنســان، حقوق  حماية في ودورها اإلداري  القضــاء رقابة وصــور   طبيعة دورا

ا ــي  مط لهذا بما اإلحاطة في أســـاسـ قابة من النأ ة الرأ ــاءا  منه تجعل خصـــائص من القضـــائيأ   قضـ
ا
املبادئ العامة   حماية في فاعال

ى الول  الفرع :هذا الفرعمل  خالل من سنتناوله ما وهو للقانون والسيما مبدأ املساواة الذي نتناوله بالتحليل،  لدراسة يتصدأ

ــــاء رقـــابـــة طبيعـــة ـــ ـــ ــــاواة في التعليم ومبـــدأ الحريـــة في مجـــال الحريـــات العـــامـــة  في ودورهـــا اإلداريأ   القضـــــ ـــ ـــ حمـــايـــة مبـــدأي املســـــ

ا.  الحتجاجات نموذجا

ا( واملحاكم                ا دراسة املبادئ العامة للقانون من خالل اجتهاد املجلس العلى )محكمة النقض حاليا َل أيضا اوج
كما سَنحمل

متعرضـــــــــــين بالدرس والتحليل لهمها على النحو التالي: مبدأ املســـــــــــاواة، ومبدأ حقوق الدفاع، ثم مبدأ عدم رجعية   اإلدارية

  
ا
 هــامــة

ا
القرارات اإلداريــة. وكمــا ســـــــــــــبق وبينــا تعــاطي مجلس الــدولــة الفرنســـــــــــــ ي ومــا منح للمبــادئ العــامــة للقــانون من مكــانــة

ســـــــــــاواة، أو مبدأ حقوق الدفاع وغيرها من املبادئ العامة، فقد ســـــــــــار  بإعتبارها من بين مصـــــــــــادر القانون اإلداري كمبدأ امل

 في إجتهاداته. ومن التعاريف 
ا
 بارزة

ا
املشـــــــــــــرع والفقه والقضـــــــــــــاء املغربي على منواله، حيث أولى للمبادئ العامة للقانون مكانة

طيت لها: كما ســــبق ذكر ذلك "أنها مجموع املبادئ والتوجيهات التي يســــتوحيها   عج
َ
القاضــــ ي من الروح العامة للقانون في التي أ

 2مجتمع معين."

دمل القضــــاء اإلداري املغربي أهم الحكام ما يتعلق بحماية مبدأ الحق واملســــاواة في التعليم وبالخص عندما                  ســــَّ لقد جمل

في نـازلـة املرابط جليلـة ضـــــــــــــد    16/96ملف عـدد   17/07/1996بتـاريخ   295/96قضـــــــــــــت املحكمـة اإلداريـة بفـاس حكم عـدد  

ـــــــــد مـدير ثـانويـ ة محمـد القري بـالبهـاليـل وضــــــــــــــد نـائـب وزارة التربيـة الوطنيـة. حيـث تقـدمـت املـدعيـة  وزير التربيـة الوطنيـة وضـــــ

/ 96عرضـــــت فيه بواســـــطة دفاعها الســـــتاذين املرس وبیولي أنه في بداية افتتاح املوســـــم الدراســـــ ي  بمقال افتتاحي للمحكمة  

يمكنها متابعة دراسـتها في أحد أقسـام  تقدمت إلى املسـؤول عن التسـجيل في املؤسـسـة من أجل أداء اللوازم املتطلبة حتى   95

التاســعة إعدادي للموســم املذكور غير أن املســؤول عن التســجيل رفض القيام بذلك بعلة أن املدير أعطى تعليماته بعدم 

قبولها في املؤســـــــســـــــة لكونها متزوجة مع معارضـــــــة زوجها في قبولها كتلميذة، فوجهت كتابا إلى الســـــــيد مدير اإلعدادية مؤرخ  
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وإلى الســيد النائب مؤرخ بنفس التاريخ أجاب عنه على خالف املدير بأن املدعية لم تحضــر وقت التســجيل   10/  10  /  95في

حق املؤســســة أن تنظم فليس لها إلى جانب ســبب أخر هو رفض الزوج ورفض الب تســجيلها باملؤســســة . فإنه إذا كان من  

ق األب واإلدارة واملجلس الداخلي حرمان أي مواطن من من الدســـتور وأنه ليس من ح 13و   5أن تشـــرع خالفا للفصـــل  

ـــــجيل بثانوية محمد  حق مخول له في الدســـــــــتور  ـــــ ي بمنعها من التســـــ ، لجله تلتمس املنوب عنها الحكم بإلغاء القرار القاضـــــ

ع النفاذ القري الكائنة بالبهاليل عمالة صـــــــفرو وأمر إدارة املؤســـــــســـــــة املذكورة بالســـــــماح لها بالتســـــــجيل ومتابعة الدراســـــــة م

 املعجل. 

وقـــد بررت اإلدارة ومعهـــا املفوض امللكي أن عـــدم قبول الطلـــب بتســـــــــــــجيلهـــا عـــائـــد بـــالـــدرجـــة الولى والخيرة إلى رفض زوجهــا   

ســـــــلم زوجها طلبا إلدارة املدرســـــــة يلتمس عدم الســـــــماح لها بمتابعة  27/   09/  1995الســـــــيد محمد منديل ذلك وأنه بتاريخ  

عصـــمته وبذلك فإن زوجها كان وراء منعها وأنه من غير املقبول إعطاء أوامر لإلدارة بالتســـجيل في  الدراســـة لنها زوجته وفي  

 6املدرســـة لن قاضـــ ي اإللغاء يحكم وال يدير وكرس ذلك املجلس العلى في قراره املنشـــور بمجلة قضـــاء املجلس العلى عدد 

الدعوى املوازية مادام النزاع يكتســـــــ ي صـــــــبغة اجتماعية   وكذلك املحاكم اإلدارية كما أن الطعن غير مقبول لوجود 1ســـــــنة  

تدخل في نطاق الحوال الشـــــــخصـــــــية وعلى املعني بالمر مقاضـــــــاة زوج ابنته قصـــــــد الحصـــــــول على حكم يســـــــمح لها بمتابعة 

الدراســــــــــة وعدم اعتراضــــــــــه على ذلك والتماس الحكم بعدم قبول الدعوى. وأضــــــــــاف الســــــــــيد النائب اإلقليمي لوزارة التربية 

وأن الرســــالة لم  13/ 09/ 1995لوطنية بإقليم صــــفرو بأن التلميذة املرابط جليلة لم تحضــــر في وقت التســــجيل الذي هو ا

ــــالحه إال في  ـــ ــــل بها مصـــــ ـــ بعد أن مر على وقت التســــــــــــجيل وقت طويل وأنه بعد أن ثبت زواج التلميذة    09/   10/  1995تتوصـــــ

ــبح تســـجيلها متعذرا طبقا للقانون الداخلي للمؤســـســـة ــير   أصـ الذي ال يســـمح للمتزوجات بمتابعة الدراســـة حفاظا على السـ

 العادي للمؤسسة وضمانا لألخالق العامة. وقضت املحكمة اإلدارية بفاس في هذه النازلة من خالل هذه الحيثيات :

ق في التربية "حيث نعى الطرف الطاعن على املقرر املطعون فيه مخالفته للمبادئ القاضـــــــــية باملســـــــــاواة أمام القانون وبالح

ـــــان في التعليل. ـــــال عن النقصـ تنص على أن جميع املغاربة    1992وحيث إن املادة الخامســــــة من الدســــــتور املراجع ســــــنة   فضـ

التي تؤكد على أن التربية  13ســـواء أمام القانون كما تنص املادة الســـادســـة على أن اإلســـالم دين الدولة باإلضـــافة إلى املادة 

ـــغل حق للمواطنين على  ـــالمية هي املصــــــــدر والشـــــ ــــوص املتقدمة أن الشــــــــريعة اإلســـــ ـــ ــــواء. وحيث إن املســــــــتفاد من النصـ ـــ السـ

الرئيســ ي للتشــريع وأن الحق في التربية واملســاواة في الحقوق هي طبيعة يضــمنها الدســتور وال يجوز املســاس بها وتلتزم الدولة 

ــــالمي يتبين ـــ ــــرع اإلســـــ ـــ أن اإلســــــــــــالم يســــــــــــوي بين الرجل و املرأة في حق   بأن تكفل لألفراد تحققها. وحيث بأنه بالرجوع إلى الشـــــ

 1التعليم."

واســـــــــــــتمرت املحكمة في تعليل قرارها قائلة : "وحيث إنه وعالقة بما تقدم فإن مبادرة التلميذة جليلة املرابط الرامية              

للنظـام الـداخلي    ال تمثـل أي خرق   1996-1995إلى تســـــــــــــجيلهـا بثـانويـة محمـد القري القســـــــــــــم التـاســـــــــــــع للموســـــــــــــم الـدراســـــــــــــ ي  

ــة املذكورة ذلك النظام الذي لم يحالف واضــــــــــعيه الصــــــــــواب فيما ضــــــــــمنوه به من منع قبول تســــــــــجيل التالميذ   ــســــــــ للمؤســــــــ

ا من اعتبـارات الخالق العـامـة املســـــــــــــتقـاة من مـذكرة النـائـب اإلقليمي إلقليم صـــــــــــــفرو املؤرخـة في  
ا
أبريـل    12املتزوجين انطالقـ

ــم  1996 ـــ ـــــاس بسـ عة أولئك املتزوجين الدال زواجهم على متانة الخلق وهو أمر يشــــــرفهم وال يعيبهم واملنطوية فقط على مسـ

ا بمبدأ املســـــاواة في التعليم الذي دعت إليه الشـــــريعة اإلســـــالمية وكفله دســـــتور اململكةإن لم   وبالتالي فإن   يكن مســـــاســـــ 

ملندرج ضمن فكرة املصلحة العامة باعتبارها  هذا السبب بالذات املتصل بالخالق املبني على االحتمال املانع من الحكام و ا

من مبدأ املسـاواة الذي ظل قائما و مـصب مجموعة من الغراض الخاصـة لم يقم له سـند في النازلة حتى يقوى على النيل  

ا بــالجمــاعــة ـــــيــة    1964أبريــل    24بمفهوم املخــالفــة لقرار مجلس الــدولــة الفرنســـــــــــــ ي الصـــــــــــــــادر بتــاريخ    جــدير  ـــ  SA deفي قضـــــ

livraisons industrielles et commerciales  : إنه يجب على مبدأ املسـاواة أن ينسـحب )أو   الذي نص على قاعدة فحواها "
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ـــــيـة جليلـة املرابط التي يبقى حقهـا في إعـادة   ـــ ـــــــــالح العـام" و هو أثر للتـذكير غير متحقق في قضـــــ يتخلف( أمـام متطلبـات الصـــــ

مبدأ املســـاواة  ى ما ذكر يكون القرار املطعون فيه قد تعارض مع  التســـجيل في حكم املســـلم به،)...( وحيث إنه وعلى مقتضـــ 

كما أن وقائعه الخرى لم تكن من طبيعة تســــــــــمح بتبرير اتخاذه   وبالحق في التعليم وأخل بهذه املبادئ الدســـــــــتورية العليا

ـــــباب    1إال."مما جعله تصــــــرفا مخالفا للقانون غير قائم على ســــــبب صــــــحيح ومنتظره في نهاية املطاف اإللغاء ليس  لهذه السـ

بتـاريخ  5964قررات املحكمـة اإلاريـة بفـاس بـإلغـاء قرار الســـــــــــــيـد النـائـب اإلقليمي لوزارة التربيـة الوطنيـة بـإقليم صـــــــــــــفرو عـدد

 مع ما يترتب عن ذلك م آثار.  12/11/1995

ـــــيـة   21/12/2000/ غ بتـاريخ  3/  2000/  128ت املحكمـة اإلداريـة بمكنـاس حكم عـدد  وفي نـازلـة أخرى، قضـــــــــــــ ـ          ـــ في قضـــــ

"حيث يعيب الطاعن على القرار موضــــوع طعنه تجاوز الســــلطة وعدم احترام  بعوض جواد ضــــد مدير ثانوية اإلمام الغزالي 

ث عن وثـائق امللف أن القرار  حقوق الـدفـاع املتمثلـة في عـدم اســـــــــــــتـدعـائـه للمجلس التـأديبي للـدفـاع عن نفســــــــــــــه. وحيـث تبـ

الطعين لم يحترم ضــــمانات الدفاع اآلنفة الذكر، إذ يفتقد الى الرصــــانة الالزمة ويتســــم بالتســــرع والغلو وحيث إنه من جهة  

ا بعيب الســــــــــــبب املقرر من طرف   ا مما يجعله موســــــــــــوما أخرى فإن هذا القرار يفتقر الى التعليل املفروض أن يعطى له قانونا

(. 2000منشور مجموعة قرارات املجلس العلى لسنة)  9 / 7 /قضائي وعلى رأسه املجلس العلى في حكمه بتاريخ  االجتهاد ال

 2".وحيث يتعين تبعا ملا ذكر الحكم بإلغاء القرار موضوع الدعوى 

لها   املخصــصــة تلك غير لغراض صــالحياته اســتخدم ســيتبن من حيثيات الحكم، أن املدير لم يحترم ضــمانات الدفاع         

ــــمن الحق في التعليم، ــــاواة و الحق في التعليم مبدأ خرق  وبالتالي والتي تضـــــ   نص عليه الدســـــــــتور  مبدأ أهم يعد الذي املســـــ

قضــــــــــت املحكمة االدارية املحكمة بالغاء القرار موضــــــــــوع   فقد وبالتالي  الدولة مســــــــــؤولية يثير الخطأ هذا مثل فإن وبذلك

     الدعوى.

وفي قضــــــــية أخرى، تتعلق بالســــــــيد عميد كلية العلوم القانونية بمكناس ضــــــــد الســــــــيد بومزيزا عبد هللا ،حيث يتبين دور       

فإنه بموجب "القضـــــــــــاء اإلداري في حماية الحقوق بإســـــــــــتحضـــــــــــار املبادئ العامة للقانون، أقرت املحكمة اإلدارية بمكناس  

ــادر بت  619/02/06من املرســــوم رقم   4املادة  املتعلق باملجالس التأديبية الخاصــــة بالطلبة، فإن   2008أكتوبر   28اريخ  الصــ

القرارات التأديبية املتخذة في حق الطلبة هي قرارات جماعية ذات صـــــبغة تداولية بما يقتضـــــيه ذلك من تذييلها بتوقیعات 

ن عنها من طرف رئيس املؤسسة  جميع أعضاء تلك املجالس إلمكان نسبتها إلى العضاء الحاضرين، إضافة إلى وجوب اإلعال 

جاء -واملبلغ إلى املســـــــتأنف عليه -وحيث إن القرار املطعون فيه ابتدائيا    .يبأو رئيس الجامعة بحســـــــب طبيعة اإلجراء التأدي

ا من توقيعات أعضــــــــــاء الهيئة التداولية التي ينســــــــــب إليها، واكتفي فيه بخاتم املؤســــــــــســــــــــة الجامعية الذي ال يمكن أن   خاليا

وحيث ال    م التوقيعات املذكورة، فضـال عن عدم تضـمينه ما يفيد تأشـير رئيس الجامعة على هذا اإلجراء التأديبي.يقوم مقا

ينال مما انتهى إليه الحكم املســـــــــــتأنف من إدالء اإلدارة بما أســـــــــــمته النســـــــــــخة الكاملة من القرار بإلحاق الصـــــــــــفحة الثانية  

ـــــاء املجلس التـأديبي، مـادام ـــ أنهـا )أي تلـك النســـــــــــــخـة( ال تحمـل مرجعـا أو تـاريخـا يمكن من الحزم في  الحـاملـة لتوقيعـات أعضـــــ

نســـــــــــــبـــة مـــا ألحق إليهـــا من توقيعـــات، فضـــــــــــــال عن أن منـــاط الطعن االبتـــدائي هو القرار املرفق بـــاملقـــال االفتتـــاحي دون أن  

ا  تسـتظهر اإلدارة بما ذكر رغم أنها هي التي تحتكر تلك الوثيقة الشـ يء الذي يكون معه الحكم املسـ  سـليما
ا
تأنف معلال تعليال

ا بالتأیید." ا على أساس عندما قض ى بإلغائه، مما يجعله حريا  3ومرتكزا
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ــتئناف اإلدارية بالرباط علنيا وانتهائيا ــباب قضــــــــــت محكمة االســــــــ ــتئناف. في    لهذه الســــــــ وحضــــــــــوريا: في الشــــــــــكل: بقبول االســــــــ

 املوضوع: بتأييد الحكم املستأنف.

يتبين من خالل مـا ســـــــــــــبق، أن الوظيفــة االجتهــاديـة عنــد القــاضـــــــــــــ ي اإلداري ترتبط بوجود فراغ قـانوني، يكون بموجبـه           

ا بسد هذا الفراغ ، فالقاض ي ففي حالة وجود نزاع قضائي بين املتقاضين يكون القاض ي ملزم بالتدخل من أجل حل   مطالبا

 وبشـــــكل مباشـــــر عن تحقيق التوازن بين املصـــــالح الخاصـــــة واملصـــــلحة العامة، فالنزاعات التي  
ا
النزاع. حيث يصـــــبح مســـــؤوال

ا على   ـــــ ي و تكون اإلدارة طرفـا فيهـا ليس بـالهين دائمـا ايجـاد حلول لهـا إعتمـادا ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــوص القـانونيـة فبفعـل التغير الســـــ ـــ النصـــــ

ا أمام تضارب مصالح املتنازعين.  اإلجتماعي السريع أضحى دور القاض ي اإلداري معقدا

ملف   09/    10/  2019بتــــاريخ:    2446في قضـــــــــــــيــــة أخرى، أصــــــــــــــــدرت املحكم اإلداريــــة اإلبتــــدائيــــة بــــأـكـــادير حكم عــــدد           

تلميــذة بــالثــانويــة   2015/    2014لــه أنهــا ـكـانــت  خالل املوســـــــــــــم الــدراســـــــــــــ ي  " تعرض الطــاعنــة من خال  2019/  1379/7112

التأهيلية أولوز مســـتوى الثانية باكالوريا، شـــعبة العلوم الفزيائية وعند اإلعالن عن نتائج امتحانات الباكالوريا فوجئت بأن 

ــيبها   ــة درعة اتخذت قرارا بترسـ في االمتحان الوطني ومنعها كذلك من  الكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة ســـوس ماسـ

اجتياز امتحانات الدورة االســـــــتدراكية بعلة الغش في مادة اللغة االنجليزية بمعية التلميذة خديجة برعوز التي نســـــــبت إليها  

اإلدارة قيـــامهـــا بتحرير ورقتي جوارهمـــا معـــا، المر الـــذي دفع هـــذه الخيرة )خـــديجـــة برعوز( إلى تقـــديم دعوى لوقف تنفيـــذ  

امللف  ، في 2015/  07 /03بتاريخ  107/ 2015لقرار املذكور انتهت بصـــــــــــــدور حكم عن املحكمة اإلدارية بأكادير تحت رقم ا

ـــــتراكيـة المتحـانـات    0150/  7106/  2015عـدد   ـــ ـــــ ى بـإيقـاف تنفيـذ قرار منع التلميـذة املـذكورة من إجتيـاز الـدورة االســـــ ـــ ، قضـــــ

ـــــنـة   ـــ في دعوى املوضـــــــــــــوع مع شـــــــــــــمول الحكم بـالتفيـذ املعجـل، غير أن املـدعى عليهـا ، إلى حين البـت نهـائيـا  2015البـاـكالوريـا لســـــ

/  26الصــــــــادر بتاريخ    2015/166امتنعت عن تنفيذه، كما أن املحكمة اإلدارية باكادير قضــــــــت كذلك بموجب حكمها رقم  

ذلك قانونا بسـبب التجاوز  بإلغاء القرار املطعون فيه اعاله مع ما يترتب عن   151/  7110/  2015في امللف رقم   2015/  11

في اســـــتعمال الســـــلطة نتيجة لعيب الســـــبب، وهوالحكم الذي ايدته محكمة االســـــتئناف اإلدارية بمراكش بمقتضـــــ ى قرارها  

ممــــا يكون معــــه الخطــــأ املرفقي املرتــــب   792/    7205/  2015في امللف عــــدد    2017/  11/  22الصــــــــــــــــادر بتــــاريخ    1791عنــــد  

ا ثابتا في نازلة الحال بموجب حكم نهائي حاز لقوة الشــ يء املقضــ ي به، أكد عدم مشــروعية  للمســؤولية اإلدارية للمدعى عليه

ا بعيـب الســـــــــــــبـب املتمثـل في عـدم ثبوت وتحقق واقعـة الغش التي نســـــــــــــبتهـا للمـدعيـة وزميلتهـا التلميـذة   قرارهـا لكونـه مشـــــــــــــوبـا

 الستدراكية.خديجة برعوز، وبررت بها قرار ترسيبهما معا وحرمانهما من اجتياز الدورة ا

ا لكون حجيــة الحكم الصــــــــــــــادر بــاإللغــاء حجيــة مطلقــة في مواجهــة الكــافــة وليس فقط في مواجهــة أطراف الــدعوى،    اعتبــارا

ا للطبيعة املوضـــــــــــوعية لحكم اإللغاء الذي يهدف إلى تطهير النظام القانوني واإلداري من القرارات غير املشـــــــــــروعة بناء  نظرا

ي هي في نازلة الحـال عيـب الســـــــــــــبـب املتمثـل في عدم ثبوت واقعـة الغش املنســـــــــــــوبة للمـدعية  على تحقق أحد أوجه اإللغـاء الت

 1وزميلتها" .

وفي حيثيــات الحكم اعتبرت املحكمــة أنــه " لكون أثر حكم اإللغــاء هو إعــدام القرار اإلداري املعيــب بــأثر رجعي، فمن          

ا ا بالنســــبة لشــــخص وقائما في مواجهة شــــخص آخر، أخذا بعين االعتبار أن القرار املعني في   غير املســــتســــاغ أن يعتبر معدوما

نازلة الحال هو في حقيقة المر قرار واحد في مضـــــمونه وصـــــادر في آن واحد ضـــــد شـــــخصـــــين بناء على نفس الوقائع وســـــبب  

ا بصـــــــفة  كلية واحد ثبت عدم تحققه وعدم صـــــــحته بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشـــــــ يء املقضـــــــ ي به، مما يجعله منعدما

ومطلقـة في مواجهـة املـدعيـة كتلـك التي تبقي محقـة في مطـالبـة املـدعى عليهـا بتعويضـــــــــــــهـا عن الضـــــــــــــرر الالحق بهـا جراء القرار  

 400000.00املـذكور. ذلـك فـإنطلـب التعويض يبقى مؤســـــــــــــســــــــــــــا ، وأن املحكمـة ارتـأت تحـديـده في مبلغ أربعمـائـة ألف درهم  

 2سطرة املدنية فإنه يتعين تحميل الكاديمية املدعى عليها صائر الدعوى."من امل 124وحيث أنه طبقا ملقتضيات  الفصل 

 
 . 151/   7110/ 2015ي  الملف اقم  2015/  11/   26الصادا بياا خ  166/ 2015 ر اقم  دقراا ح،م المح،مة اإلداا ة بأكا - 1
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ا مع اجتهاد الفقه والقضاء اإلداريين الذي استقر على اعتبار إلغاء القرار اإلداري لعيبر من عيوب املشروعية،            وتماشيا

عليه القضـــاء اإلداري في اطار درجاته، الذي لم باســـتثناء عيب الشـــكل، يفيد مبدئيا تضـــرر الطرف املعني به، وهو ما تواتر  

  
ا
يتوان قط عن تقرير ملح التعويض كلمــا ثبــت إلغــاء القرار اإلداري، وزيــادة على ذلــك فــإن املحكمــة لم يخفى عليهــا اصـــــــــــــال

ارة ثقيلة حجم الضــــــــرار املادية واملعنوية التي لحقت باملدعية جراء القرار غير املشــــــــروع املدعى عليها، والذي ألحق بها خســــــــ

بحرمانها من الحصــــــول على شــــــهادة الباكالوريا خالل الدورة العادية من املوســــــم الدراســــــ ي، وكذا حرمانها من اجتياز الدورة 

ــا املعـــاهـــد واملؤســـــــــــــســـــــــــــــات التعليميـــة العليـــا. ــا ترتـــب عن ذلـــك من تقوملـــت جميع فرص ولوجهـ ـــــتى    االســـــــــــــتـــدراكيـــة، ومـ ـــ في شـــــ

 ي كانت متاحة أمامها بكل يسر اعتبارا لتفانيها  الدراس ي املثبت.التخصصات املهمة من طب وهندسة وغيرها الت

في قضـــــــــــــيـة الهـاري نور الـدين ضــــــــــــــد املنظمـة    30/04/2003بتـاريخ    53ملحكمـة اإلداريـة  بمراكش عـدد ،وفي حكم آخر          

لي ملؤســـــســـــة تعليمية دون العلوية لرعاية املكفوفين التابعة لوزارة التربية الوطنية حيث تم فصـــــل تلميذ من القســـــم الداخ

اســــــتدعائه هو أو وليه لحضــــــور أشــــــغال املجلس التأديي وتمكينه من مناقشــــــة الفعال املنســــــوبة إليه وبســــــط أوجه دفاعه 

يجعل القرار املذكور موســــــوما بالتجاوز في اســــــتعمال الســــــلطة ومعرضــــــا لإللغاء. حيث جاءت في حيثيات الحكم أن الطلب 

ــــبتي بمراكش التابع  18/  6/ 2002ر الصـــــادر بتاريخ  يرمي إلى الحكم بإلغاء القرا عن املجلس التأديبي ملعهد أبي العباس السـ

ـــــفة نهائية مع  ـــ ـــم الداخلي بصـ ــ ـــ ــــمى محمد من القسـ ـــل إبن الطاعن املســـــ ــ ـــ ــ ي بفصـ ــ للمنظمة العلوية لرعاية املكفوفين والقاضـــــ

الطعن ترتكز بالســــــاس على خرق حق   الســــــماح له بمتابعة دراســــــته بمؤســــــســــــة أخرى. وحيث إن الوســــــائل املعتمدة في هذا

الـدفـاع وعـدم قـانونيـة املجلس التـأديبي وعـدم ثبوت الفعـال املنســـــــــــــوبـة البن الطـاعن، وحيـث أجـابـت املطعون ضـــــــــــــدهـا بـأن 

املجلس التأديبي قد انعقد طبقا للقانون وأنه تم اســـتدعاء املعني بالمر لحضـــور املجلس التأديبي فضـــال، وأنه ال وجود لي  

ني يوجـب اســـــــــــــتـدعـاء التلميـذ أمـام املجلس املـذكور. وحيـث إنـه بـاالطالع على وثـائق امللف فـإنـه ال يوجـد ضـــــــــــــمنهـا مـا نص قـانو 

وحيث إن عدم تمتيع الطاعن بحقه في الحضـــــــور    يفيد اســـــــتدعاء الطاعن أو إبنه املعني بالمر للحضـــــــور باملجلس التأديبي.

نســــوبة إليه قبل اتخاذ العقوبة الالزمة في حقه يعتبر خرقا ملبدأ حق باملجلس التأديبي قصــــد إبداء موقفه من املخالفات امل

وحيــث إن املبــادئ العــامــة تلزم    الــدفــاع الــذي يعتبر من املبــادئ القــانونيــة العــامــة التي يتعين احترامهــا قبــل توقيع أي جزاء

وني وهـذا مـا أكـدتـه الغرفـة اإلداريـة في  التقيـد مبـدأ حق الـدفـاع قبـل توقيع أي جزاء تـأديبي ولو لم يرد هـذا اإللزام في نص قـان

ــائـل الطعن 9644في امللف رقم   26/  11/ 2الصـــــــــــــادر بتـاريخ   250قرارهـا عـدد  ـــ ـــ ـــــة بـاقي وســـــ ـــ . وحيـث ودونمـا حـاجـة إلى منـاقشـــــ

 1الخرى فإن عدم احترام هذا املبدأ في حق الطاعن يجعل القرار غير شرعي ومعرضا لإللغاء.

زعات القضــائية ضــد اإلدارة الواردة أعاله،  أن القرارات اإلدارية الصــادرة عن الســلطات اإلدارية  يتبين من خالل الن             

تخضـــــع للمراقبة القضـــــائية التي يكون لها أثر فعلي ملموس بهدف إرســـــاء مبدأ الشـــــرعية على أعمال وقرارات اإلدارة، بغية 

ــــلحة العامة، وذلك إما بإلغاء القرا ر اإلداري املشـــــــــوب باالنحراف عن الســـــــــلطة أو بالتعويض تحقيق العدالة وحماية املصـــــ

 عن الضرار الناتجة عن التصرفات غير املشروعة لإلدارة، لن سلطتها ليست مطلقة أو دون قيود.

وهكذا، يســــــــتفاد أن هناك خيط ناظم لهذه الحكام الصــــــــادرة عن القضــــــــاء اإلداري، حيث ســــــــعت دائما إلى توســــــــيع             

ا على الحريات العامة    نطاق رقابتها
ا
على القرار الصـــــادر في املجال اإلداري، بغض الطرف عن الجهة املصـــــدرة للقرار، حفاظ

والحقوق السـاسـية. وفي هذه الحالة يمارس القاضـ ي اإلداري مهمة فـصل املحكمة عن القانون. فالقاضـ ي اإلداري ليس من  

النــازلــة، وإنمــا يــذهــب لتحقيق قنــاعــاتــه الحقوقيــة وموقعــه   وظــائفــه النطق بــالقــانون كمعرفــة قــانونيــة ســــــــــــــابقــة على وجود

 السياس ي داخل بنية الدولة.

ا:  مبدأ الحرية في الحريات العامة كدعامة للديمقراطية في الفقه والتشريع والقضاء املغربي ثاني 
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 الحق في التنيظم وتأسيس الجمعيات -أ

 التأطير القانوني واألجتهاد القضاكي -

الكافة  تتعدد تطبيقات املبادئ العامة للقانون، فمنها ما هو بمثابة مبادئ تقليدية وجدت وأصبحت راسخة في ذهن              

ملـا لهـا من أهميـة كبيرة على حقوق الفراد وحريـاتهم، لـذلـك لم يعـد أحـد ينـاقش عـدم مشـــــــــــــروعيـة أو عـدم دســـــــــــــتوريـة هـذه 

املبادئ العامة، كمبدأ املســـــــاواة أو مبدأ العدالة أو مبدأ احترام الحريات العامة، وقد اكتســـــــت هذه املبادئ ميزة العمومية  

املبادئ الالحقة التي اســـــــتقت منها واعتمدت عليها. وســـــــنتناول في هذه الفقرة مبدأ  لدرجة أنها أصـــــــبحت أســـــــاس العديد من  

الحريـات العـامـة. ومن تطبيقـات مبـدأ الحريـة العـامـة "الحق في حريـة التفكير والضـــــــــــــمير، مبـدأ حريـة اإلرادة واملعتقـد، مبـدأ  

ـــــتحيل مبدأ بطالن االلتزاما ـــــر، مبدأ ال تملیف بمسـ ت املؤبدة، مبدأ أن ال تقييد للحريات العامة  حرية التعبير والنقد والنشـ

إال بقـــانون، مبـــدأ احترام الحقوق املكتســـــــــــــبـــة، مبـــدأ عـــدم رجعيـــة القـــانون، مبـــدأ العقـــد شـــــــــــــريعـــة املتعـــاقـــدين، مبـــدأ عـــدم 

ــــة والحرية الفردية مكفولتان في   ــــرفات نتيجة اإلكراه مبدأ امللكية الخاصـــــ ــــتعمال الحق مبدأ بطالن التصـــــ ــــف في اســـــ التعســـــ

القانون، حرية الفكر والثقافة والبحث عن املعلومات والحصــــــــول عليها مبدأ أن الصــــــــل براءة الذمة، مبدأ خضــــــــوع حدود 

كل سـلطة إدارية للرقابة، مبدأ إتاحة دعوى قـضائية لكل من تـضررت مـصالحه، مبدأ مسـؤولية أعـضاء السـلطة التنفيذية  

 1لشعب مصدر السلطات، مبدأ ضرورة سير املرفق العام بانتظام."أمام البرملان، مبدأ حق الدفاع أمام القضاء ومبدأ أن ا

يعتبر مبدأ الحرية أســـــــاس املبادئ العامة، لنه يقوم على التزام الســـــــلطة بجهازها اإلداري، "مفاده التمكين القانوني             

والســــــــــياســــــــــ ي للمواطن من حقوقه وحرياته بما يتجاوز مجرد اإلقرار أو الضــــــــــمان في النص ويزيل كل أشــــــــــكال اإلعاقة أمام  

 عن ضـــــرو 
ا
رة اعتماد مبدأ التناســـــب بين الحدود املقررة للحقوق والحريات والغراض املرجوة االســـــتعمال واملمارســـــة فضـــــال

كضـــــــابط ملزم للمشـــــــرع في ســـــــنه للنصـــــــوص القانونية   2من وراء تلك الحدود وفق مقياس "الضـــــــرورة في مجتمع ديمقراطي"

ـــــيخ  املتعلقـة بـالحقوق والحريـات." وهـذا يتطلـب تغيير عقـل املشـــــــــــــرع مقرون بتغیير موازر في ال ـــ ـــــائي في إتجـاه ترســـــ ـــ عقـل القضـــــ

 حماية نظام دولة القانون بما هي دولة قانون الحرية بالضرورة.

ا بموضــــــــــوع الحريات العامة  يعتبر الظهير املتعلق بها، الصــــــــــادر بتاريخ              
ا
ـــــمن ثالثة 1958نونبر 15وإرتباط ، والذي تضـــــ

ة لحقوق تأسـيس الجمعيات والتجمعات والصـحاف ج
ة، نقلة نوعية، على مسـتوى مقاربة الحقوق والحريات في  ظهائر، منظمأ

ــة   مغرب مـا بعـد االســـــــــــــتقالل، حيـث يعتبر املنظم القـانوني ملجـال الحريـات العـامـة للجمـاعـات والفراد، ويخول لهم ممـارســـــــــــ

 نشاطهم السياس ي والحقوقي، إلرساء صرح الديمقراطية .

وبفضــــل  الحريات العامة باملغرب، والذي جاء بعد ســــنتين من االســــتقالل،ويعتبر هذا الظهير أول وثيقة مؤطرة ملجال           

ــــريعي التراكم ــية؛ مقوم 2011منذ صـــــــــدور الظهير، واملعزز بالوثيقة الدســـــــــتورية لســـــــــنة     التشـــــ ــ ــاســـــ ــ ، من خالل مقومات أســـــ

ــــية، التي جعل لها مرجعية دولية وأهمية االتفاقيات الدولية في عملية التأطير وتعز  ــــاســـــ يز دور القضـــــــــاء. هذا  الحريات الســـــ

ا بحضــــــور وقوة االتفاقيات الدولية، ال يوجد إال في دســــــتور   ، الذي أكد على ضــــــرورة احترام  2011الترســــــيخ املرتبط أســــــاســــــا

االتفاقيات الدولية املصـــــــادق عليها وعزز من مكانة الحريات العامة، وبتضـــــــمينه التنصـــــــيص على الحريات الســـــــاســـــــية، في  

ا، على خالف الدساتير السابقة، التي كانت تضع املؤسسة امللكية في الباب الول الباب الول من الدستور رم  .زيا

، من الضــــــــمانات الحمائية للحقوق والحريات، خاصــــــــة من خالل، جعل صــــــــالحيات الحد من  2011وقد عزز دســــــــتور           

ا للقضــــــاء؛  ى املمارســــــة، فقد أقر املجتمع  هذا على مســــــتوى النص التشــــــريعي، أما على مســــــتو  هذه الخيرة، موكول أســــــاســــــا

الحقوقي واملدني أن هناك اختالالت في احترام هذه الحقوق، حيث تبين في عدد من املرات، أن الســـــــلطات اإلدارية تتجه إلى 

 
 200، 2018، المركز العرب  للنجر واليوز ع، القاهرة، الطبعة األولى،  داريکشف وابتكار المبادئ العامة في القانون والقضاء ال عل  حسن عبر األمير،  - 1

  -  محمر العجم ،  بين ثورة المجتمع وتأسيس الساسة: مشروع دستور خارج السياق  ،منجواات مجمع األطرش لل،يام المخيص، تونس، الطبعة األولى،  2014،  2

19ص،   
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منح تفســـــــــيرات تضـــــــــيق من هذه الحريات. وهذا واضـــــــــح بتدخل القضـــــــــاء اإلداري في العديد من الحاالت للحد من تضـــــــــييق 

روح الوثيقة الدســــتورية وهذا ما ســــنتناوله من خالل الجتهادات القضــــائية ذات الصــــلة بحماية الحقوق    اإلدارة الذي ينافي

 والحريات العامة.

لقد بينت املحكمة اإلدارية بالرباط أنه لئن كان الصـــــــــــل هو الحرية في تأســـــــــــيس الجمعيات باعتبارها حقا مضـــــــــــمونا             

ــــتوريا، فإن االعتراف لها بالشــــــــخصــــــــية ـــ  الكتســــــــاب الحقوق وتحمل   دسـ
ا
القانونية باعتبارها شــــــــخصــــــــا معنويا خاصــــــــا مؤهال

االلتزامات، يبقى رهينا باســــتيفاء الشــــروط املقررة في قانون تأســــيس الجمعيات، وخاصــــة مقتضــــيات الفصــــل الخامس منه  

إقامة الدعوى في  إن  وبالتالي ف  املنظم لكيفية التصــــريح بالتأســــيس والحصــــول على الوصــــل من الســــلطة االدارية املختصــــة.

 1إسم الجمعية وممثلها القانوني دون ثبوت اکتسابها للشخصية القانونية التي تؤهلها ملمارسة حق التقاض ي بهذه الصفة.

ــــية جمعية الحرية             اآلن ضـــــــــد والي والية الرباط ســـــــــال زمور زعير، حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء  –وفي ملف قضـــــ

السـيد والي والية الرباط سـال زمور زعير والقاضـ ي برفض تسـلم ملف التـصريح بتأسـيس جمعية "الحرية  القرار الصـادر عن  

ـــــحـافـة والتعبير بـاملغرب" مع ترتيـب اآلثـار القـانونيـة على ذلـك.  -اآلن  ـــ ـــــيـد الوكيـل    لجنـة حمـايـة حريـة الصـــــ ـــ "وحيـث دفع الســـــ

ير ، يكون الطعن انصـب على قرار غير موجود ولم يصـدر القضـائي للمملكة نيابة عن السـيد والي والية الرباط سـال زمور زع

عن الجهـة اإلداريـة املطلوبـة في الطعن، كمـا أنـه قـدم من طرف جهـة ال تملـك صـــــــــــــفـة التقـاضـــــــــــــ ي، وكـذا مخـالفـة مقتضـــــــــــــيـات  

من القانون املنظم لحق تأســ س الجمعيات النعدام شــرط التصــريح بالتأســيس بصــفة قانونية، لكون الجمعية    6الفصــل 

ــــ ـــ بق لها أن صــــــــرحت بعقد الجمع العام التأســــــــيســــــــ ي الذي يســــــــتوجبه الفصــــــــل الثالث من القانون املنظم للتجمعات لم يسـ

العمومية باعتباره اجتماعا عموميا، ويكون التصــــــــريح بالتأســــــــيس غير قانوني في غياب االســــــــتظهار بالوصــــــــل املثبت إليداع  

 2ق التقاض ي باسمها النعدام صفتها في اللجوء إلى القضاء."التصريح بعقد الجمع التأسيس ي، وبالتالي ال تملك الجمعية ح

"وحيث أجابت الطاعنة بكون صفة التقاض ي تثبت للجمعية من يوم االتفاق على التأسيس، أما التصريح للسلطة املحلية  

يقتصر حضور الجمع  فهو إشعار وليس إنشاء، وإن التجمعات العمومية هي التي تحتاج للتصريح السابق النعقادها بينما  

ــ ي   ــ ي، يقتضـ ــين لها. وحيث إن املنازعة في صـــفة وأهلية الطاعنة في التقاضـ ــاء املؤســـسـ ــ ي للجمعية على العضـ ــيسـ العام التأسـ

بداية بيان شـروط ثبوت أهلية التقاضـ ي بالنسـبة للشـخص املعنوي كما هو الحال بالنسـبة للطاعنة، باعتبارها جمعية من  

 أشخاص القانون الخاص.

ا، فتنشـــــــأ مجرد االتفاق على وحيث إ ا دســـــــتوريا ا مضـــــــمونا نه ملن كان الصـــــــل هو الحرية في تأســـــــيس الجمعيات باعتبارها حقا

التأسـيس، فإن االعتراف بالشـخصـية القانونية للجمعية باعتبارها شـخصـا معنويا خاصـا مؤهال الكتسـاب الحقوق وتحمل  

نون تأســــيس الجمعيات، وخاصــــة مقتضــــيات الفصــــل الخامس منه  االلتزامات، يبقى رهينا باســــتيفاء الشــــروط املقررة في قا

املنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة االدارية املختصة، وهي الشروط التي تخضع لرقابة 

القضـــــــاء قصـــــــد التحقق من قيام الشـــــــخصـــــــية املعنوية ذات الهلية ملمارســـــــة حق التقاضـــــــ ي،  فضـــــــال عن التحقق ممن له 

 3صفة في تمثيل الجمعية أمام القضاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى."ال

اء أن أهلية التقاضـــــــــ ي ال تتحقق للشـــــــــخص املعنوي إال بعد انعقاد الشـــــــــخصـــــــــية القانونية املؤهلة  ا وقضـــــــــا ومن املعلوم فقها

ــتقل عن أع ــاب الحقوق وتحمل االلتزامات، فتكون له تبعا لذلك الذمة املالية والكيان املســــــــ ــائه، بما يمكنه من  الكتســــــــ ـــ ضـــــ

 .مزاولة نشاطه بصفة مستقلة عن الشخاص الطبيعيين املكونين له في حدود ما يقرره سند إنشائه أو ما يقرره القانون 
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( إلى 1997أكتوبر  9بتاريخ   42/97اإلدارية بأكادير في حكم لها عدد   وقد ذهب القضـــــــاء في إحدى أحكامه، ) املحكمة            

أن إيداع التصريح ال يعني طلب اإلذن للترخيص ولكن فقط إحاطة علم السلطة بالتغييرات التي تطرأ على هياكل الجمعية  

دارة ما دام قد تم طبقا  وأنشــــــــــطتها حتي يكون هذا النشــــــــــاط في نطاق العالنية واملشــــــــــروعية ...وأن تســــــــــليم الوصــــــــــل ملزم لإل 

للمادة الخامســــــة من القانون املنظم لتأســــــيس الجمعيات، واإلدارة ال تملك بخصــــــوص تأســــــيس الجمعيات ســــــوى املراقبة  

  1الالحقة.

         الحق في اإلحتجاج والتظاهر السلمي بين التأطير القانوني واألجتهاد القضاكي-ب

 التأطير القانوني  -

ا ظرَين                ـــــاس، اجتماعي فعل أنه على االحتجاجي الفعل إلى كالســــــــــيكيا  العلوم الولى بالدرجة به اهتمت لهذا بالســـــ

ـــــانية، العلوم فروع بعض ومعها االجتماعية، ـــــية  تيماتها من كتيمة اإلنسـ ـــــاسـ ـــــبباته طبيعة فهم بغرض السـ  ومســــــاراته مسـ

ــــعب أنه غير .ونتائجه ـــبب فقط ليس االحتجاجية، للحركات  موحد تعريف تقديم يصـ نطلقات تعدد بســ
َ
 التي التنظيرية امل

ــيرة طويلة، وملدة ســـوســـيولوجي، كمفهوم ظلت لنها بل فحســـب، االحتجاجية-االجتماعية  الظاهرة مع تعاطت  لصـــراع  أسـ

 خطها وفق ســـعت املاركســـية القراءة  أن حين ففي 2الرأســـمالي. والتفســـير املاركســـ ي التفســـير بين أي متناقضـــين، تفســـيرين

  "أكثر لتكون  اإليديولوجي
ا
ا باعتبارها  االجتماعية للحركات انتصـارا ا صـراعا ا طبقيا  19 : 2008 "العطري، التغيير نحو وجسـرا

ـــــــمالية القراءة تعتبرها ال ،) ـــ ا" اًا إال"عدو الرأسـ ما وال إنهاؤه، يتعين ) 19 : 2008 العطري،  احتياطيا ــيَّ   الحرب فترة في ســـــــــ

ــــات معظم يتبين أن   .3البـــــاردة ـــاطي  في اإليـــــديولوجيـــــة النظرة بـــــالحرى  تعكس املقـــــدمـــــة، التعريفـ ـــل  مع التعــ الفعــ تعريف 

مة الجهود هي االجتماعية " الحركات :االحتجاجي  والذي يمكن  تحديده كما يلي
َّ
نظ

َ
 املواطنين من مجموعة تبذلها  التي امل

 أكثر لتكون  القائمة، الهياكل أو الســياســات، أو الوضــاع،  تغيير بهدف الرســمي التمثيل تفتقد شــعبية قاعدة عن كممثلة

ـــم من تقييما  ســــــــياســــــــية ظاهرة   «وهناك من اعتبر أن الفعل االحتجاجي قد تطور وأصــــــــبح  4الحركة."  بها تؤمن التي القســـــ

ـــــاء تخترق  واجتماعية، ـــ ـــــ ي الفضـــــ ـــ ـــــياســـــ ـــ وفي إطار هذا التطور، اليمكن التحكم في الظاهرة اإلحتجاجية التي    5» املغربي الســـــ

اخترقت الفضـــــــــــــاء الســـــــــــــياســـــــــــــ ي، إال بالقوانين كقواعد آمرة وعامة وملزمة للجميع، ومن أهمها الدســـــــــــــتور وقانون الحريات  

 العامة.

ســـــــنة ،  هو املنظم قانونيا 2002  إلى أخر تعديل له  1958َيعتبر قانون الحريات العامة منذ تشـــــــريعه  وإصـــــــداره ســـــــنة            

ــــل   ـــ ــــيس الجمعيات . حيث نجد الفصـــــ ـــ ــــأن التجمعات   377 . 58 .في الظهير شــــــــــــريف رقم    11للتظاهر واإلحتجاج وتأســـــ ـــ بشـــــ

ــــتعراضــــــــات وبصــــــــفة عامة جميع املظاهرات   " :ينص على  6العمومية ـــ تخضــــــــع لوجوب تصــــــــريح ســــــــابق جميع املواكب واالسـ

تخضـع لوجوب تصـريح سـابق املواكب واالسـتعراضـات وبصـفة عامة جميع  "إلى   2002فيما انتقل سـنة   "بالطرق العمومية

املظاهرات بالطرق العمومية. ال يســـــــــمح بتنظيم املظاهرات بالطرق العمومية إال لألحزاب الســـــــــياســـــــــية واملنظمات النقابية  

 
،  نظر بخصوص هذا الح،م عبر العز ز النو ض  " شرح القوانين 1997أكيوبر    9بياا خ    42/97عرد  حسب ما أقرته المح،مة اإلدااي بأكاد ر  ي  ح،م لاا    -  1

 . 31-30مة " ، ص الجر رة للحر ات العا
إءايات، عرد  43-  44، 2018،   – االجيماع لعلم العربية المغربية  نموذجا"، المجلة الحسيمة  حراك : الجمعية والذاكرة االحتجاجية " الحركة   -  زهير يوكاح،2

84ص،   

 نظر،  2008، ص،19 وجاة دياتر الرباط، منجواات الشعبي، ومقدمات السخط االحتقان مؤشرات بالمغرب: االحتجاجية الرحيم العطري، الحركات   عبر - 3

الجوب، ،   عمر   تحر ر )األردن – سورية -الجزائر – البحرين –   لبنان– المغرب – مصر( العربي   الوطن وآخرو ،  الحركات الحتجاجية في   -  تامر خرمة  4

الوحرة داايات مركز بيروت،  الطبعة الثانية، 41، ص، 2014ة، العربي   

  – المغرب – مصر( العربي   الوطن قرمت  إلى "  الحركات الحتجاجية في واقة والمآل" المسار :المغرب في االحتجاجية   عبر الرحيم مناا السليم ، "  الحركات-  5

تحر ر "  ) األردن – سورية -الجزائر – البحرين – لبنان الوحرة داايات  مركز بيروت،   ، الطبعة الثانية،الجوب، عمر   138، ص، 2014ة، العربي   
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ــــري ـــ ــــفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصـــــ ـــ ــــرح بها بصـــــ ـــ ــــوص عليه والهيئات املهنية والجمعيات املصـــــ ـــ ــــابق املنصـــــ ـــ ح الســـــ

  1".أعاله

ـــــها منظم كالتجمعات العمومية، واملظاهرات               ـــ ـــــكال بعضـــــ ـــ تتخذ حرية التعبير من خالل التجمعات العمومية عدة أشـــــ

بالطرق العمومية، والتجمهر، حيث تخـضع هذه الشـكال كلها لقانون التجمعات العمومية، وتجد هذه االشـكال سـندها في  

ــها لم ــع . وبعضـ ــتور فهي مضـــمونة بالفصـــل التاسـ ا لطابعه الخاص حيث يصـــعب تقنينه    الدسـ يســـتطع املشـــرع تنظيمه نظرا

ا، مثل االعتصـــــامات والوقفات االحتجاجية بمختلف أشـــــكالها، تخضـــــع ممارســـــته لعفوية املجتمع املدني وللســـــلطة  مســـــبقا

 2التقديرية للسلطات املعنية.

لعمومية، أثناء تطبيق القانون في الواقع السياس ي  يتجدد النقاش حول القانون املنظم لشكال االحتجاج في الماكن ا         

ـــــية الحفاظ على النظام  ـــ ـــــلطة كل تدخل أمني لتفريق احتجاج أو مظاهرة باللجوء إلى توظيف قضـــــ ـــ املغربي، حيث تبرر الســـــ

نونبر من ســنة  15، بشــأن التجمعات العمومية الصــادر في 1.  58.  377العام. معللة ذلك بمقتضــيات الظهير الشــريف رقم

(، كنص قانوني يشـــــــرعن عملية التدخل، بينما يعتبر الحقوقيون في كثير من املرات  2002)املعدل مرتين آخرها عام   1958

أن القوات العموميــة تتــدخــل خــارج إطــار القــانون. فــالعــديــد من الوقفــات االحتجــاجيــة الســـــــــــــلميــة انتهــت بتــدخالت أمنيــة  

فالســــلطات املحلية تعتبر بأنه تجمهر غير مرخص، وتســــتند على مخلفة إصــــابات تتفاوت خطورتها بين صــــفوف املحتجين،  

الظهير املذكور والذي ينص على ضـــــــــــــرورة أخذ تصـــــــــــــريح ســـــــــــــابق لجميع املظـاهرات بالطرق العموميـة، كمـا يمنع كل تجمهر  

على مســـلح، وكل تجمهر غير مســـلح من شـــأنه أن يخل بالمن العمومي. وهذا يبين أنه رغم التصـــيص الدســـتوري والقانوني  

 الحريات فهي محكومة بإرادة الدولة ويمكن خرقها في أي لحظة لدواعي الحفظ على المن العام..

ا )في حـالـة تهـديـد المن العـام( فـالنصـــــــــــــوص القـانونيـة ال               ا اســـــــــــــتثنـائيـا دُّ تـدبيرا إذا ـكات الحريـة هي الصــــــــــــــل فـإن املنع َيعـمل

وقــت أو تــاريخ محــدد بــل لهــا أن تقر املنع حتى في أخر لحظــة إذا تبين لهــا أن    تتضـــــــــــــمن مــا يلزم اإلدارة بــاتخــاذ تــدابير املنع في

املظاهرة املصـرح بها أو الخروج الذي ال يحتاج الى تصـريح يهدد بشـكل جدي المن العام ، لكن الشـرط هو تبليغ كتابة قرار  

 3املنع الى املوقعين على التصريح بمحل سكناهم املختار.

 القضائيةاالجتهادات -

. في أحــد 2009/    11/  15بتــاريخ    -  1362لقــد أكــدت محكمــة االســـــــــــــتئنــاف اإلداريــة بمراكش الغرفــة الولى قرار رقم               

قرارتهـا أنـه ليس هنـاك في التشـــــــــــــريعـات املقـارنـة وال في االجتهـادات القضــــــــــــــائيـة مـا يحرم اإلدارة من التـدخـل التخـاذ التـدابير  

المن العام ففي فرنســـــا تم إقرار مشـــــروعية قرار منع مســـــيرة دينية ملا تبين ملجلس الدولة الفرنســــ ي  املالئمة للمحافظة على 

 االضطرابات الجسيمة بالنظام العام التي أحدثتها املسيرات الدينية املماثلة في البلديات املجاورة .

أن "الحريات العامة      2003/    10/ 08تاريخ  صادر ب 2003/    3183كما بينت محكمة االستئناف بتطوان في ملف رقم            

وحقوق اإلنســــــــــــــان في اململكـة املغربيـة يضـــــــــــــمنهـا القـانون وليس من العـدل املس بـاملكتســـــــــــــبـات في النهج الـديمقراطي بمجرد  

  4إكراهات فرضتها بعض الحداث".

ـــــلميـة واملظـاهرا ـــ ــاء املغربي في تعـاملـه مع قـانونيـة الوقفـات االحتجـاجيـة الســـــ ـــ ـــ ت بـالطريق العمومي بين اتجـاهين:  تراوح القضـــــ

الول يعتبر الوقفة االحتجاجية مظاهرة عمومية والثاني يعتبرها ليســـــــــــت كذلك، مما يدفعنا إلى بحث الحجج التي يســـــــــــتند  

 إليها كل طرف.

 
المالير والميمم بموجبه الظاير الجر ف    76.    00( بينفيذ القانو  اقم  2002 وليو    23)  1423من جمادى األولى    12اادا ي      1.02.200ظاير شر ف اقم    -  1

  2002/ 10/10بياا خ    5046المنجوا بالجر رة الريمية عرد    ة،( بجأ  اليجمعات العمومي1958نويمبر    15)  1378األولى  جمادى    3الصادا ي     1.58.377اقم  

 2890   الصفحة
 168ص، ،   2014، مطبعة أشرف أكاد ر، الطبعة الثالثة ، الحريات العامةالماري الفحص ،  - 2
كر ر، الطبعة  أ مطبعة قرطبة ،    ،حاضرات في الحريات العامة وحقوق االنسانم، نق  عن ابراهيم ألييت ،  ون المظاهرة دراسة وتحليلنقاودي حمروش ،  لمي  -  3

 93، ص، 2015االولى ،  
 للوقف/ -القانوني-اإلطار-توضح-ودراسة-بحث/https://www.mohamah.net/lawموقع محامات ، بحث ودراسة توضح اإلطار القانوني للوقفات السلمية، ينظر :  - 4



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  137   

 الوقفة االحتجاجية مظاهرة بالطريق العمومي:

 مسـتوى  على اإلداري  الضـبط مسـألة في بالسـاس قانوني نظام أي في املمارسـة حيث من العامة الحريات يندرج تنظيم         

 بممارســــة ما يســــمح عامة، وســــكينة وصــــحة عام أمن من عناصــــره بمختلف العام  النظام حماية إلى يهدف الدولة، والذي

ا الدولة من مضـــايقات أو قيود دون  وحرياتهم لحقوقهم  الفراد
ا
 أو قيود دون  وممارســـتها الحريات تجســـيد مبدأ  من انطالق

 .القانون  عليه نص ما إال حدود

 2006/غ/  115في امللف اإلداري عـــدد    2006/    325في حكم عـــدد    -وفي هـــذا اإلطـــار نجـــد املحكمـــة اإلداريـــة بفـــاس ذهبـــت  

لكدال )املدعى بين جمعية مبادرات لحماية حقوق النسـاء )املدعي( والسـيد رئيس املنطقة الحضـرية    2006مايو  10بتاريخ  

في قرارهـا إلى اعتبـار الوقفـة االحتجـاجيـة مظـاهرة بـالطريق العمومي، مقرة بـذلـك التفســـــــــــــير اإلداري، حيـث وجوب   -عليـه(  

من قانون التجمعات العمومية، والقاضــــية بوجوب تقديم تصــــريح ســــابق للســــلطة اإلدارية   12احترام مقتضــــيات الفصــــل 

 ل(، وذلك استنادا على الحجج التالية:املحلية رئيس املنطقة الحضرية لكدا

ــــاء العمومي من طرف الفراد والجماعات، فإنها تعتبر مظاهرة بالطريق العمومي،               ـــ بما أن الوقفة تعني احتالل الفضـــــ

ا دون أن تمر بـالضـــــــــــــرورة بـالطريق العـام. اإلعفـاء من وجوب التصـــــــــــــريح محـدد   ا عموميـا وإن ـكانـت غير متحركـة تشـــــــــــــغـل مكـانـا

ـــــر  احة بنص القانون ويتعلق المر بالخروج إلى الشــــــــــوارع العمومية طبقا للعوائد املحلية )العراس، الجنائز واملواســــــــــم(.  صـــــ

ضــــرورة احترام اآلجال املحددة في ثالثة أيام إلى خمســــة عشــــرة يوما )مباشــــرة أو برســــالة مضــــمونة(، ذلك أن الوقت يســــمح  

ـــــلطات العمومية  للســـــــــــــلطة بدراســـــــــــــة التصـــــــــــــريح وتقدير مخاطر املظاهر  ـــ ة، واإلعداد لتأطيرها من الناحية المنية، لن الســـــ

وحمــايــة املمتلكــات. وعليــه، فــإن عــدم التزام الجهــة املنظمــة بهــذه    موكول لهــا حمــايــة املظــاهرة واملتظــاهرين، وحمــايــة الغير

ا غير ا شــــرعيا معيب بتجاوز الســــلطة، وبســــوء   املقتضــــيات يوجب املنع؛ مما يعني أن قرار الســــلطة اإلدارية املحلية يعد قرارا

 12.1تأويل مقتضيات الفصل 

 الوقفة االحتجاجية ليست مظاهرة بالطريق العمومي:

 املســــبق التصــــريح بنظام يتعلق  :الول  أســــاســــيين نوعين بين العامة الحريات وتأطير معالجة في أنظمة التمييز َيمكن          

مارس بَمقتضــــاه والذي
َ
 رفضــــها أو موافقتها اشــــتراط دون  بذلك لديها والتصــــريح املختصــــة الســــلطة  إعالم بمجرد الحرية ت

 الترخيص  بنظـــام يتعلق الثـــاني والنوع املجـــال، هـــذا في املعمول بهـــا والتنظيمـــات القوانين مع املطـــابقـــة  وجوب مع لـــذلـــك

ســــــبق
َ
ــبقة  املوافقة على الحصــــــول  بضــــــرورة الحرية ممارســــــة َيقيد والذي امل ـــ ـــــلطة من بذلك املسـ ـــــة السـ  َيمكن وال املختصـ

ا نجد تمسـك  .بذلك يسـمح الذي الوصـل أو الرخصـة منح بعد إال الحرية املتضـمن النشـاط ممارسـة وفهم هذ التمييز عمليا

الجهة املدعية )جمعية مبادرات لحماية حقوق النســــاء( بطلب إلغاء قرار الســــلطة اإلدارية لســــوء تطبيقه القانوني، وذلك 

 على أساس الحجج التالية:

ضــــارب في التفســــير.  عدم تعريف املشــــرع للمظاهرة )على عكس الجمعية واالجتماع العمومي( يفتح املجال أمام التأويل والت

، ذهبـت في الرد على 2001/  11/  21صــــــــــــــادر بتـاريخ    6997لكن محكمـة االســـــــــــــتئنـاف بـالربـاط الغرفـة الجنحيـة في قرار رقم  

الحكم االبتـدائي الـذي اعتمـد التعريف الفقهي للمظـاهرة القـائـل بـأن هـذه الخيرة ال تقتضـــــــــــــ ي بـالضـــــــــــــرورة التحرك والجهر  

ـــــخاص" : "و حيث أنه ال داعي للرجوع الى الفقه لتعريف املظاهرة ما  بالفكار والشــــــــــعارات التي اجتمع   من أجلها هؤالء الشـــــ

القاض ي بالتصريح إذ حدد بما  12دام القانون املنظم للتجمعات العمومية قد حسم في المر في الفقرة الثانية من الفصل  

 للشـــــــك بأن التصـــــــريح املقدم يتضـــــــمن من جملة ما يتضـــــــمن الطر 
ا
املرور منها، و عليه فال بد لتحقيق    ق املنوي ال يدع مجاال

 2الركن املادي للمظاهرة من تحرك املتجمهرين و هو ما ذهبا إليه اجتهاد مجلس الدولة".

 
 95 -49، ص، 2015كر ر، الطبعة االولى ،  أ مطبعة قرطبة ،  ،حاضرات في الحريات العامة وحقوق االنسانمابراهيم ألييت ،  - 1
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من خالل ما ســـــــبق، يتضـــــــح أن املظاهرة حســـــــب قانون التجمعات العمومية، يقتضـــــــ ي تحديد الطرق املنوي املرور                 

ـــــائي في  منها، مما يوجب ضــــــرورة ال ـــــريح. أما الوقفة االحتجاجية فال توجب مثل هذا التدبير وهذا ما أكده االجتهاد القضـ تصـ

 مجموعة من أحكامه وقراراته نورد من بينها:

ـــــل    1999/    07/   07/ بتـاريخ1781قرار املجلس العلى عـدد  ـــ ـــــتفـاد من الفصـــــ ـــ ـــــمن   12: يســـــ ـــ ـــــاهمـة ضـــــ ـــ أن الفعـل املـادي للمســـــ

جماعي للمســـــــــــــاهمين فيها بالطرق والشـــــــــــــوارع وأن مجرد احتشـــــــــــــاد الناس في مكان محدد إنما مظاهرة إنما يتحقق باملرور ال

: " حيث  2003/  03/ 21بتـاريخ  01/ 1236يعتبر تجمعـا فقط". محكمـة االســـــــــــــتئنـاف بـالجـديـدة، الغرفـة الجنحيـة قرار رقم 

ا وأمـام املحكمـة أنهم انتقلوا مرور  ا بشـــــــــــــكـل جمـاعي بـالطرق العموميـة فهم  أنـه لم يثبـت من خالل تصـــــــــــــريح الضـــــــــــــنـاء تمهيـديـا

حســــــــــــــب القــانون كــانوا يقفون جمــاعــة أمــام مبنى البلــديــة ولم يجوبوا الشــــــــــــــارع املحــاذي لهــا كمــا أنــه لم يثبــت للمحكمــة أن  

 1تجمهرهم يخل بالمن العام".

ــير حدود الوقفة             ــ ـــ ــاء اإلدار   االحتجاجيةمن خالل هذا التباين القائم في تفســـــ ــ ـــ ي، نســــــــــــتنتج الدور الهام  من لدن القضـــــ

 القواعد خلق في مســـاهمته خالل من والحريات  الســـلطة بين التوازن  وتحقيق والقانون  الحق حماية« في اإلداري  للقاضـــ ي

 الدرجة من ومشرع ضمنية سلطة بمثابة اعتباره يمكن حيث ذلك، على مثال  خير للقانون  العامة املبادئ وتعد القانونية،

 إنـه اإلداري، القـانون  في مقننـة الغـالـب في تكون  ال التي القـانونيـة القـاعـدة ويبتكر يبـدع فهو الحـاالت، بعض  في الثـانيـة

ـــــــاء ـــ ـــــــائي قضـ ـــ ـــــــم اإلدارة وهما اإلدارية  املنازعة طرفي بين القوى  ميزان اختالل من بالرغم يحاول  إنشـ ـــ  والفرد قوي، كخصـ

ــــم ـــ ــــعيف، كخصـ ـــ ا يقيم أن ضـ ا توازنا ــــلحة بين دقيقا ـــ ــــلحة العامة املصـ ـــ ــــة واملصـ ـــ ــــاء    »  2.الخاصـ ـــ والحالة هذه، فطبيعة القضـ

 ضــمان والعمل على الخاصــة واملصــلحة العامة املصــلحة وبين والحرية الســلطة بين التوفيق في اإلداري تتميز بكونها تتحدد

ـــــاس دون  الفراد وحريات حقوق  حماية ـــــاء"خدماتها.تقديم   في العمومية املرافق باســــــتمرارية املسـ  مطالب اإلداري  فالقضـ

 3."الفراد وحريات حقوق  حماية وضرورة العامة السلطة إعمال في الرغبة بين بالتفريق الكفيلة الحلول  بإيجاد

ــــلطة بين التوازن  تحقيق فإن وعموما، ــــلحة بين أو والحريات السـ ــــلحة العامة املصـ ــــة  واملصـ  اإلدارة امتيازات بين أو الخاصـ

ــــاء على التوفر ضــــــــــــرورة يتطلب الفراد، وحريات وحقوق  ـــ  في متعارضــــــــــــان طرفين بين املوازنة على قادر قوي  إداري  قضـــــ

ـــالحهما، ـــ ي تمكين خالل من لذلك املالئمة الظروف  بتوفير إال يتأتى لن وهذا مصـ  اتخاذ في أوســــع حرية من اإلداري  القاضـ

ا. يراه الذي ر القرا  4مناسبا

 يوضـــــــح بها خاص قانوني نظام وجود ضـــــــرورة إلى ومجالها نوعها كان مهما العامة الحريات مختلف ممارســـــــة تخضـــــــع       

ـــــاليب وَيبين ـــــوابطها و وشــــــروطها املمارســــــة هذه وطرق  أسـ ـــــع  وضـ ـــــرع طرف من وحدودها، يوضـ  املبادئ مااحتر  اطار في املشـ

 الحرية  لتحقيق أداة لكونه االطار هذا في العامة املبادئ َيبين الدولة في الدســـتور  أن اعتبار على  املجال هذا في الدســـتورية

ــــمانات ايجاد على تعمل ـــ  واعتباره العامة بالحريات ربطه  :لخال  من ذلك من أكثر إلى الفقه بعض وذهب ملمارســــــــتها الضـ

 الثالث الســلطات التزام ووجوب الخير هذا ســيادة تفترض لتياو  القانون  دولة ضــمانات أحد َيمثل الذي الســاســ ي القانون 

ــــوص ذلك بعد لتأتي ،بأحكامه ــــريعية النصـ ــــيد تكريس على وتعمل التشـ  المر الدســـــتور   مع يتوافق بما املبادئ هذه وتجسـ

 .وضمانه تأكيده على القوانين دستورية على الرقابة تعمل الذي
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ــ ي في حماية            ــ ــــده القاضـ ــــدته محكمة    الحربات، هووخير دليل ملا يجسـ ــتئنافما جسـ ــ  125بأكادير في قرار لها عدد   االسـ

بمعنى التجمع كما هو منصوص عليه في الظهير املتعلق بالحريات   إلى حضور حفل تأبين ليس تجمعل  2006يناير   4بتاريخ  

ا، وحيـث أنكروا مـا نســـــــــــــب    ثالعـامـة.  حيـ توبع املتهمون بـالقيـام بـأنشـــــــــــــطـة غير قـانونيـة في جمعيـة أو جمـاعـة محظورة قـانونـا

فقط تخللتهــا يــة تــأبينرة إليهم وال يوجــد أي دليــل إثبــات يــدل على أن الظنــاء قــاموا بــأي نشــــــــــــــاط غير قــانوني وقــد كــانوا في زيــا

قراءة آيات من الذكر الحكيم ودروس دينية مشـــــــــــروعة ال يطلها التجريم وأن الحكم االبتدائي جاء كذلك معلال ومصـــــــــــادفا 

 للصواب فيما يخص هذه النقطة.

مـة،  حيـث توبع الظنـاء بجنحـة عقـد تجمع غير قـانوني وبـدون ترخيص. وحيـث أنكروا في جميع املراحـل خـاصــــــــــــــة أمـام املحك

خاصــــــة وأنهم كانوا في منزل أحد املتهمين الحضــــــور حفل تأبين وال وجود لتجمع يتســــــم فيه معنى التجمع كما هو منصــــــوص 

ـــــ يعليـه في الظهير املتعلق بـالحريـات العـامـة، وأن املتهمين لم يجتمعوا لي غرض   ـــ ـــــيـاســـــ ـــ أو مخـالف للقـانون، وأن الحكم   ســـــ

ـــــواب فيما يتعلق بهذ ـــ ـــــادفا للصـــــ ـــ ـــــمام إلى االبتدائي جاء مصـــــ ـــ ـــــتوجب تأييده. وحيث توبع الظناء بحجة االنضـــــ ـــ ه النقطة ويســـــ

ـــــلح لم يتـــأت تفريقـــه إال بـــالقوة. وحيـــث إنـــه وأمـــام إنكـــار الظنـــاء والنعـــدام أي دليـــل يفيـــد أن الظنـــاء ـكــانوا  ـــ تجمهر غير مســـــ

بتدائي مصـــافا للصـــواب متجمهرين لغرض ســـياســـ ي أو شـــ يء من هذا القبيل وأنه أمام انعدام الدليل املادي يبقى الحكم اال 

ا 
ا
 الصــوابويتعين تأييده. حيث أن املحكمة بعد مناقشــتها للملف ودراســة الوثائق تبين لها أن الحكم االبتدائي جاء مصــادف

ا ونهائيا: في الشـــــكل : بقبول االســـــتئناف. في املوضـــــوع : بتأييد الحكم   ويتعين تأييده. لهذه الســـــباب حكمت املحكمة حضـــــوريا

 1حميل الخزينة العامة الصائر."االبتدائي وت

 خاتمة

ا للدور املزدوج الذي يلعبه. فهو من جهة يسـهر على              يبدو أن مهمة القاضـ ي اإلداري املغربي ال تخلو من تعقيد، نظرا

ضـمان التطبيق السـليم للقانون وبالتالي َيحاكي عمل السـلطة التنفيذية، ومن جهة أخرى، يحاول صـيانة الحقوق، وبالتالي  

ــادة لعمـل هـذه الســـــــــــــلطـة. ــه كقوة مضـــــــــــ ممـا يجعـل الســـــــــــــس املنهجيـة التي يعتمـدهـا تتـأرجح بين هـاجســـــــــــــين   َينصـــــــــــــب نفســـــــــــ

 .متناقضين؛ الحفاظ على النظام العام، وفي نفس الوقت، ضمان ممارسة الحريات العامة

ـــــ ي           اإلداري يلجأ إلى املبادئ العامة القانونية غير املكتوبة، املســــــتقرة في ضــــــمير الجماعة كقيم العدل والحرية    فالقاضـ

ساواة، والتي تمليها العدالة، وتستند إلى املنطق والعقل، وـــــــــــــاخذ مشروعيتها من قواعد العدالة والخالق، وال تحتاج إلى وامل

ـــــوع لهــا، حيــث يعمــل هــذا الخير على  ـــ ـــــتمــد منهــا قواعــد قــانونيــة ملزمــة يتعين الخضـــــ ـــ ـــــ ي أن يســـــ ـــ نص يقررهــا، ويمكن للقــاضـــــ

ا  اهمل  من روح الدستور والتشريع.الكشف عنها، ومن ثم تقريرها مستلهما إيَّ

ــائية القائمة بين الفراد         ــ ــاء ، بدأت جمعيات حقوقية تنادي بتعزيز رقابةواإلدارةفي ظل النزعات القضـ ــ اإلداري ملا  القضـ

ــــان، حقوق  حماية في من دور  لها   ــــاء رقابة وصـــــور  لطبيعة أنأ  ذلك اإلنسـ ا  اإلداري  القضـ ا أســـــاســـــي   لهذا بما اإلحاطة في دورا

مط قابة من النأ ة الرأ   قـضاءا  منه تجعل خصـائص من القـضائيأ
ا
املبادئ العامة للقانون والسـيما مبدأ املسـاواة   حماية في فاعال

ومبدأ الحرية. فاملبادئ العامة للقانون لها قيمة قانونية تعادل الدســــتور إذا اســــتنبطها القضــــاء من التشــــريع الدســــتوري،  

 ت العادية إذا استنبطها من التشريعات العادية.قانونية تعادل التشريعا ولها قيمة

لقـد أقرَّ الـدســـــــــــــتور والقضــــــــــــــاء اإلداري في املغرب جملـة من املبـادئ العـامـة للقـانون ومنهـا مبـدأ املســــــــــــــاواة أمـام القـانون        

ــاواة هو ويعتبر    اإلدارية.واملســــاواة أمام الضــــرائب، واملســــاواة أمام الوظائف العامة، ومبدأ عدم رجعية القرارات   مبدأ املســ

 من املبادئ الساسية التي تم التنصيص عليها في الدستور من خالل الفصل السادس.
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ــة  ــ ي املغرببي، نجد ممارســــ ــياســــ  العامة الحريات مختلف ولتعزيز دولة الحق، وتكريس مبدأ فصــــــل الســــــلط في النظام الســــ

ــــع نوعها كان مهما ـــ ــــح بها خاص قانوني امنظ وجود ضــــــــرورة إلى ومجالها تخضـ ـــ ــــاليب وَيبين يوضـ ـــ  املمارســــــــة هذه وطرق  أسـ

 أن اعتبار على  املجال هذا في الدسـتورية املبادئ مااحتر  اطار في املشـرع طرف من وحدودها، يوضـع  وضـوابطها و وشـروطها

 ملمارستها. الضمانات ايجاد على ويعمل الحرية، لتحقيق أداة لكونه االطار هذا في العامة املبادئ َيبين الدولة في الدستور 

 قائمة املصادر واملراجع  

 العربية ❖

 الكتب واملؤلفات ❖

ـــــــخط  ومقـدمـات االحتقـان مؤشــــــــــــرات بـاملغرب: جـاجيـةاالحت الحرـكاتالرحيم العطري،  عبـد (1 ـــ ـــــ  الســ ــ ـــ  عبي،الشــ

 .2008نظر،  وجهة دفاتر منشوراتط، الربا

 .  2014، مطبعة أشرف أكادير، الطبعة الثالثة، الحريات العامةاملهدي الفحص ي،  (2

ـــــــر( العربي   الوطن الحرـكـــات اإلحتجــــاجيــــة في وآخرون،     تــــامر خرمــــة (3 ـــ  – البحرين – لبنــــان  – املغرب – مصــ

ــــوبك عمر تحرير  )األردن – ســـــــورية -الجزائر ـــ ة، العربي الوحدة  دراســــــــات مركز بيروت،  ي، الطبعة الثانية،الشـ

2014. 

ـــــعدي،   (4 ـــــعيد السـ رســــــالة ماجســــــتير، جامعة الســــــلطان قابوس، كلية   " ضـــــوابط التشـــــريع،"خالد بن أحمد بن سـ

 .2017الحقوق، عمان، 

ـــــام الدبس،   (5 ـــــعدي، عن عصـ ـــــعيد السـ ، دار الثقافة  القضـــــاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارةخالد بن أحمد بن سـ

 .2010للنشر والتوزيع، الطبعة الولى، 

ــــعدي، عن فؤاد العطار،  خالد بن أحمد بن  (6 ــــعيد السـ ــــة العربية، القاهرة، الطبعة   القضــــاء اإلداري،سـ دار النهضـ

 .1968الثانية، 

القانون الدســــــــتوري والشــــــــرعية الدســــــــتورية على ضــــــــوء قضــــــــاء املحكمة الدســــــــتورية    "ســــــــامي جمال الدين،   (7

 .2005 ، منشأة املعارف، سلسلة الكتب القانونية، اإلسكندرية، الطبعة الثانية،العليا"

تنظيم القضـــــــاء اإلداري    -"القضـــــــاء اإلداري الرقابة على أعمال اإلدارة مبدأ املشـــــــروعية  ســـــــامي جمال الدين،  (8

 .2003، منشأة املعارف، سلسلة الكتب القانونية، اإلسكندرية، الطبعة الولى، دراسة مقارنة "

ـــــليمي، (9 ـــ ــــــــار :املغرب في  االحتجــاجيــة الحركــات  "عبــد الرحيم منــار الســـــ ـــ الحركــات    إلى"  قــدمــت ورقــة واملــ"ل" املســ

 تحرير"  ) األردن – ســـــورية -الجزائر – البحرين – لبنان – املغرب – مصـــــر( العربي  الوطن اإلحتجاجية في 

 .2014ة، العربي الوحدة دراسات مركز بيروت،  ي، الطبعة الثانية،الشوبك عمر

، دار الجامعة الجديدة، اإلســـكندرية،  للمشـــرع دراســـة مقارنة""الســـلطة التقديرية  عبد املجيد إبراهيم ســـليم،   (10

 .2010الطبعة الولى، 

بيروت،  الجامعية، الدار االدارية، للمشــــــــروعية  كمصــــــــدر للقانون  العامة ملبادئارفعت،  الوهاب محمد عبد (11

 .1992الطبعة الولى، 

ـــــن عبـد المير،   (12 ـــ ـــــر والقضــــــــــــاء اإلداري کشــــــــــــف وابتـكار املبـادئ العـامـة في القـانون  علي حســـــ ـــ ، املركز العربي للنشـــــ

 .2018والتوزيع، القاهرة، الطبعة الولى، 

ـــــعود الجنهي،"  (13 ـــ "، مطـابع املجـد التجـاريـة،  القضـــــــــــــاء اإلداري وتطبيقـاتـه في اململكـة العربيـة الســــــــــــعوديـةعيـد مســـــ

 .1984الرياض، الطبعة الولى، 
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 .1995درية، دار املطبوعات الجامعية، ، الطبعة الولى، اإلسكنالقضاء اإلداري ماجد راغب الحلو،  (14

،منشـــورات مجمع الطرش  بين ثورة املجتمع وتأســيس الســاســة: مشــروع دســتور خارج الســياق  محمد العجمي،   (15

 .2014للكتاب املختص، تونس، الطبعة الولى، 

 .1980مطبعة الساحل، الطبعة الولى،  مبادئ القانون اإلداري املغربي واملقارن،محمد املرغني،  (16

،  مبدأ املســــاواة في تولي املناصــــب العامة بين النظرية والتطبيق دراســــة مقارنة هتاف صــــبحي جمعة أبو راشــــد،   (17

 .2014مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 

 .2015الولى، ، مطبعة قرطبة، أكدير، الطبعة امحاضرات في الحريات العامة وحقوق االنسانابراهيم ألتيت،   (18

 .1993،عمان الطالبية، للخدمات العربي ، املركزاألردني اإلداري  القانون  مبادئ  شطناوي، خطار (19

ـــــالمية"،ســـــــامي جمال الدين،   (20 منشـــــــأة املعارف، اإلســـــــكندرية،    "تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشـــــــريعة اإلســ

 .1968الطبعة الولى، 

 املجالت العلمية ❖

 العربية ، املجلةنموذجا"  املغربية الحســـــيمة حراك : الجمعية والذاكرة االحتجاجية الحركة"  زهير ســـــوكاح، (1

 .2018، 44 -43إضافات، عدد  – االجتماع لعلم

ــــليمان (2 ـــ ــــــا في  وتطبيقاتها للقانون  العامة " املبادئســــــــليم بطارســــــــه،   سـ  علوم - مجلة دراســــــــاتواألردن"،   فرنســ

 .2006 ،1، عدد33العلمي، مجلد البحث عمادة - الردنية والقانون، الجامعة الشريعة

 - قانونية دفاتر مجلة ، منشــــوراتللقانون  العامة املبادئ تفعيل في  اإلداري  القاضــــ ي دور عبد العالي الفياللي،  (3

 .2018، 5إدارية، عدد  دفاتر سلسلة

ــــام (4 املجلة املغربية اإلداري "،  القضـــــاء واجتهاد التشـــــريع  قواعد بين لإلدارة التقديرية "الســـــلطة  ،بنجلون  عصـ

 .2008،  - 82 - 81 عدد لإلدارة املحلية والتنمية،

ـــــــلحــة بين املوازنــة فى  اإلدارى  القضـــــــــــــاء دور  "تقويــةوديع بقــالي،  - (5 ـــ ـــــط ، مجلــةالعــامــة والحريــات" املصــ ـــ  املتوســـــ

 .2016، 2والقضائية، العدد  القانونية للدراسات

 والقرارات القضائيةالقوانين واألحكام  ❖

ــة بفـــاس عـــدد   (1 ــة اإلداريـ ــاريخ    295/96قرار حكم املحكمـ ، منشـــــــــــــور بمـــديريـــة 16/96ملف عـــدد    17/07/1996بتـ

ــائية في مجال التربية والتكوينالشــــــؤون القانونية واملنازعات قطاع التربية الوطنية،   الجزء   ،  االجتهادات القضـــ

 .2007الثاني، فبراير 

 املغربيــة بــاملجلــة، منشـــــــــــــور 21/12/2000/ غ  بتــاريخ 3/  2000/  128قرار املحكمــة اإلداريــة بمكنــاس حكم عــدد   (2

 .2001، 40والتنمية، عدد، املحلية لإلدارة

، 65/11/05، ملف عــدد  23/05/2012، املؤرخ في  2323ســـــــــــــتئنــاف اإلداريــة بمكنــاس عــدد  قرار حكم محكمــة اال  (3

 .2016، 10"، عدد، لألنظمة القانونية والسياسية املغربية باملجلةنشور" م

  7110/  2015في امللف رقم    2015/    11/    26الصادر بتاريخ    2015/166قرار حكم املحكمة اإلدارية بأكادير رقم  - (4

/ 151. 

، منشـــــــــــــور"  2014-3127110-ملف رقم:   -072014-22املؤرخ في:    4409حكم املحكمــــة اإلداريــــة بــــالربــــاط رقم:   (5

 2016، 10"، عدد، لألنظمة القانونية والسياسية املغربية باملجلة

 .2008، 21، العدد القصر مجلة، 2006يناير  4بتاريخ  125محكمة االستئناف بأكادير عدد قرار  (6



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  142   

( 2011يوليو  29) 1432من شـــعبان  27في  1.11.91دســـتور اململكة املغربية الصـــادر بمقتضـــ ى ظهير شـــريف رقم  (7

 (..2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964بالجريدة الرسمية عدد املنشور 

"، عـدد املجلـة املغربيـة لإلدارة املحليـة والتنميـة، "30/04/2003بتـاريخ   53قرار للمحكمـة اإلداريـة بمراكش عـدد (8

53 ،2003.. 

ــــــادر في   1.02.200ظهير شـــــــــــريف رقم   (9 .  00( بتنفيذ القانون رقم  2002يوليو   23)  1423من جمادى الولى    12صـــــ

ـــــادر في   1.58.377املغير واملتمم بموجبه الظهير الشــــــريف رقم  76 ( 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الولى  3الصـ

 . 10/10/2002بتاريخ  5046بشأن التجمعات العمومية، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 

اق ❖  ع اإللكترونيةاملو

1)   " الـكـريـم،  عـبـــــــد  حـــــــامـــــــد  والـقضــــــــــــــــــاكـيفـــــــارس  ــانـونـي  الـقــــ ــام  الـنـظــــ تـطـويـر  فـي  ــانـون  لـلـقــــ ــامــــــة  الـعــــ املـبــــــادئ   "    دور 

http://www.non14.net/52537 2019يوليوز  15زيارته يوم  تمة  

، 292-291،  ص، A/72/10رقم   ، قرار المم املتحدة ،،" املبادئ العامة للقانون"ســــكيس  بيرموديس مارســــيلو (2

 http://legal.un.org/ilc/reports/2017/arabic/annex.pdf 2019-0-04تمة زيارته يوم 

ــــدة،-المم- (3 non-and-rights/equality-areas/human-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-املتحـ

discrimination/  2019-07-31، تمة زيارته يوم 

4) 1-content/uploads/2014/01-qa.org/wp-http://nhrc/-ــــي ـــ ــــدولـ ـــ ــــاص-الـ ـــ ــــخـ ـــ ــــة -بــــــــالــــــــحــــــــقــــــــوق -الـ ـــ ـــــاديـ ـــ ـــــــ ــــتصـــــ ـــ - االقـ

 2019-07-31تمة زيارته يوم  pdfوالثقافية.-االجتماعيةو 

5) 1-content/uploads/2014/01-qa.org/wp-http://www.nhrc/ـــــد ـــــدولي-العهـ ـــــاص-الـ ــالحقوق -الخـ ـــــة - بــــ ــدنيـ ـــ - املـ

 2019-07-31تمة زيارته يوم   pdfالسياسية.و 

                                                      وني للوقفات السـلمية، ينظر : موقع محامات ، بحث ودراسـة توضـح اإلطار القان- (6

https://www.mohamah.net/law/ـــــح-ودراســـــــــــــة-بحـث ـــ -06-20تمـة زيـارتـه يوم    للوقف/-القـانوني-اإلطـار -توضـــــ

2019 
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3) -André du Laubadère, « Traité élémentaire de droit Administratif », 6 ième édition, Tom I 1980. 
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 1جدلية السياسة وحقوق اإلنسان باملغرب: املؤسسة امللكية وحقوق اإلنسان نموذجا 

Politics and human rights debate in Morocco: The Royal Institution and human 

rights as a model 
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 ملخص:

ظلت الســــــياســــــة حاضــــــرة بجانب حقوق اإلنســــــان منذ نشــــــأتها وعلى طول محطات تطورها وقد حاولت هذه املقالة البحث في  جدلية 

السـياسـ ي والحقو ي باملغرب انطالقا من فحص وتمحيص عالقة املؤسـسـة امللكية بحقل حقوق اإلنسـان وكيفية املزاوجة بين العمل على 

ــان باملغرب ــار حقوق اإلنســــــــ ــتثمار في هذا الحقل لتغذية مشــــــــــروعيتها وتعزيزها في مواجهة با ي الفاعلين في داخل النظام  تعزيز مســــــــ واالســــــــ

 .واملمارسةالسياس ي املغربي من خالل املدخل الدستوري 

وتوخت توضــــــــي  العالقة القائمة بين حقل حقوق اإلنســــــــان وقضــــــــاياه وإشــــــــكاالته والحقل الســــــــياســــــــ ي وما يجري بداخله من رهانات  

يعتمل في الحقل الســـياســـ ي تعد مقاربة ناقصـــة وال تكشـــف   عمات بين الفاعلين وتبيان أن مقاربة موضـــوع حقوق اإلنســـان بمعزل  وتجاذبا

حقيقة الصــــراع داخل هذا الحقل كمرآة عاكســــة للصــــراع داخل حقول أخرى. إلى  جانب إبراز املكانة املركزية للمؤســــســــة امللكية في إدارة  

 وكذا من منطلق املمارسة العملية. هذا الحقل من منطلق معياري 

وتوصــــــــــــلـت إلى أن الحقـل الحقو ي بـاملغرب حقـل تـابع للحقـل الســــــــــــيـاســــــــــــ ي وامتـداد لـه وواجهـة تســــــــــــتثمر فيهـا امللكيـة لتعزيز شــــــــــــرعيتهـا 

والحريات والوفاء الســــــياســــــية  وفيما يخدم  مصــــــالحها في مواجهة الخصــــــوم الســــــياســــــيين إلى جانب الحرص على تعزيز منظومة الحقوق 

بااللتزامات الدولية للمغرب ويتم هذا من خالل الصالحيات الدستورية املخولة له في ترأس مؤسسات موكول إليها حماية حقوق اإلنسان  

ــية فارقة في تاريخ املغرب الحديث بدأ من مدخالتها  ــايا حقوقية رئيســـ ــارات قضـــ وصـــــوال والنهوض بها والتعيين فيها. ومن خالل تأثيره في مســـ

خولتـه لهـا مركزيتهـا الســــــــــــيـاســــــــــــيـة  إلى مخرجـاتهـا ومرحلـة تنفيـذهـا. كمـا تحضــــــــــــر املؤســــــــــــســــــــــــة امللكيـة في حقـل حقوق اإلنســــــــــــان من خالل مـا

للدولة وترأس أعمال  ةاالســــــــــــتراتيجيوالدســــــــــــتورية عبر التدخل في رســــــــــــم الســــــــــــياســــــــــــات العمومية وتحديد االختيارات وتحديد التوجهات  

 السيادة واإلشراف والتعيين في الهياكل واملؤسسات والفصل في القضايا الشائكة.

 ، املغرب.الهيمنة ،الشرعيةالكلمات املفتاحية: املؤسسة امللكية، حقوق اإلنسان، الدستور، السياسة، 

Summary: 

Politics has been present alongside human rights since its inception and along the stages of its development. This 

article has attempted to research the political and human rights debate in Morocco based on examining and 

scrutinizing the relationship of the Royal Institution with the field of human rights and how to combine work to 

promote human rights in Morocco and invest in this field to nurture and strengthen its legitimacy in the field. 

Confronting the remaining actors within the Moroccan political system through the constitutional approach and 

practice. 

The aim was to clarify the relationship between the human rights field, its issues and problems, and the political 

field and the stakes and tensions taking place within it between the actors, and to show that approaching the issue 

of human rights in isolation from what is in the political field is an incomplete approach and does not reveal the 

reality of conflict within this field as a mirror reflecting the conflict in other fields. In addition to highlighting the 

central position of the Royal Institution in managing this field from a normative standpoint as well as from a 

standpoint of practice. 
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It concluded that the human rights field in Morocco is a field belonging to the political field and an extension of 

it, and a front in which the property is invested to enhance its political legitimacy and in what serves its interests in 

the face of political opponents, as well as the keenness to strengthen the system of rights and freedoms and to fulfill 

Morocco's international obligations, and this is done through the constitutional powers vested in him in heading 

institutions assigned To it is the protection, promotion and appointment of human rights. And through his influence 

on the tracks of major human rights issues distinguishing in the modern history of Morocco, starting from their 

inputs to their outputs and stage of implementation. The Royal Institution also attends in the field of human rights 

through what it has empowered to have its political and constitutional centrality by interfering in drawing public 

policies, determining options, determining strategic directions for the state, presiding over the work of sovereignty, 

supervising, and appointing to structures and institutions, and adjudicating in thorny issues. 

Key words: Royal Institution, Human Rights, Constitution, Politics, Legitimacy, Hegemony, Morocco. 

 

 :مقدمة

إن الدارس ملوضـــــــوع حقوق اإلنســـــــان في عموميتها أو بشـــــــكل جزكي البد وأن تســـــــتوقفه تلك الصـــــــلة التي تربط هذا   

الحقوق بالســياســة واملجتمع، فعلى مدى تاريخ تطور حقوق اإلنســان ظلت الســياســة حاضــرة إلى جان ها. ويســتفاد من 

اف قة لقضـــــايا حقوق اإلنســـــان منذ النشـــــأة وحتى  املقاربة التاريخية ملوضـــــوع حقوق اإلنســـــان أن الســـــياســـــة بقيت مر

 الوقت الراهن.

لقـد كانت الســــــــــــيـاســــــــــــة مالزمة لحقوق اإلنســــــــــــان عنـد لحظـة امليالد من خالل التالزم الذي كان ســــــــــــائدا في فترة         

النقــاش الفكري والفلســــــــــــفي حول موضــــــــــــوعــات الحريــة والحق واملســـــــــــــاواة من جهــة والعــدل والــديمقراطيـة والقــانون  

لعالقة بين الحكام واملحكومين وأنماط الحكم ومبادئه وقواعده وغير ذلك من قضـــــــــايا الســـــــــياســـــــــة من جهة وطبيعة ا

 ثانية.

أيضا، في مرحلة الثورات التي عرفتها أوروبا وأمريكا   وتجلت معالم االرتباط والتالزم بين السياسة وحقوق اإلنسان،

اسـ ي بين أنصـار الحرية من جهة وأنصـار السـلطة من التي تمخضـت عنها صـكوك وإعالنات حقوقية من رحم صـراع سـي

 جهة ثانية والتي شكلت) الصكوك واإلعالنات الحقوقية( األنوية األولى ملنظومة حقوق اإلنسان الحالية.

ولم ينتهي هذا الترابط بينهما عند هذه املرحلة بل رافقت  الســـــــياســـــــة وإشـــــــكاالتها مســـــــيرة تدويل حقوق اإلنســـــــان  

ية التي شــهدها مســار تشــييد منظومة حقوق اإلنســان دوليا حيث في ظروف الحرب العاملية الثانية خالل النقلة النوع

والتجاذبات الســـــــياســـــــية بين الدول تم التأســـــــيس ألول لبنة حقوقية دولية من خالل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســـــــان  

ـــــــر  ـــ ـــــــية وصــ ـــ اع بين األطراف التي واكبت لحظة بجانب ميثاق األمم املتحدة والتي لم يخلو جو إعدادها خلفيات ســــــــــــياســ

 ميالدها.

وقد اسـتمر هذا النهج في التالزم بين حقوق اإلنسـان والسـياسـة مابعد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسـان حيث كانت 

لم تكن مرحلة صياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسة والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

ـــــــبـة مطبوعـة واالجتمـاعيـة   ـــ ـــــــكلـت منـاســ ـــ والثقـافيـة الســــــــــــتكمـال أضــــــــــــالع الشــــــــــــرعـة الـدوليـة لحظـة حقوقيـة فقط، بـل شــ

ـــــر ي   ـــــكر الشــ ـــــية من خالل املعســ ـــــياســ بالتجابات الســـــــياســـــــية وااليديولوجية وبصـــــــراع الرهانات االقتصـــــــادية والجيوســ

ــامين العهدين ولغتهما  وحلفائه من جهة واملعســـكر الغربي ومن يدور في فلكه من جهة ثانية، وقد انعكس ذلك على م ضـ

 وتواريخ اعتمادهما وإنفاذهما.
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ولم ينتهي األمر بين حقوق اإلنســـان وعوالم الســـياســـة باســـتكمال بنيان الشـــرعة الدولية بل ظل قائما في إعداد ما 

رن  تفرع عنهـا من اتفـاقيـات فئويـة وموضــــــــــــوعـاتيـة، كمـا  ظـل قـائم حتى بعـد انهيـار جـدار برلين نهـايـة الثمـانينيـات من الق 

املاضــــــــــ ي، إذ وعلى الرغم من ســــــــــيادة اإليديولوجية الليبرالية ومناصــــــــــرة الحريات فترة التســــــــــعينيات فقد ظلت حقوق  

اإلنســــــان حاضــــــرة في الصــــــراع الســــــياســــــ ي والتحالفات الدولية حيث شــــــكل موضــــــوع حقوق اإلنســــــان موجه للعالقات  

وق اإلنســــــان خاصــــــة فيما بين دول الشــــــمال  الدولية والتعاون بين الدول والحكومات من خالل ما عرف بشــــــرطية حق

ــاديـة  ودول الجنوب، كمـا شـــــــــــــكل خطـاب حقوق اإلنســــــــــــان وشــــــــــــعـارتـه ذراكع في خوض املعـارك الســــــــــــيـاســــــــــــيـة واالقتصــــــــــ

ـــــــرية األولى من األلفيـة الثـالثـة. كمـا أن   ـــ والجيواســــــــــــتراتيجيـة على الصــــــــــــعيـد الدولي خالل هذه الفترة وحتى حدود العشــ

اضـــــرة في املحطات الدولية لحقوق اإلنســـــان ســـــواء في تقديم تقارير الدول أو عند  جدلية الســـــياســـــ ي والحقو ي ظلت ح

 انتخاب هياكل املنظومة الحقوقية الدولية.

إن هذا الطابع الذي ظل يحكم العالقة بين حقوق اإلنسـان والسـياسـة على مسـتوى مسـيرة نشـأة حقوق اإلنسـان     

بينهما على مســتوى الدول واألقطار حيث أن حقوق اإلنســان لم وتطورها إلى اليوم، هو نفســه ســيحكم طبيعة العالقة  

محايدة عن ما يعتمل في حقل السياسة والصراع السياس ي على السلطة بل شكلت   ومبادئتكن مجرد أحكام وقواعد  

 جزء من املمارسة السياسية والصراع حول املنافع والخيرات السياسية داخل الدول.

ي تجســــــدت فيها هذه الصــــــلة الوثيقة بين عالم الســــــياســــــة وإشــــــكاالتها من جهة وعالم ويعتبر املغرب من األقطار الت

حقوق اإلنســــان وفلســــفته من جهة ثانية. ويبرز هذا على األقل في مســــيرة حقوق اإلنســــان باملغرب منذ مشــــروع دســــتور 

ـــــــية  ، وحقبة ما يعرف في األ 1958إلى اليوم مرورا بســــــــــــياق إصــــــــــــدار ظهير الحريات العامة ســــــــــــنة   1908 ـــ ـــــــياســ ـــ دبيات الســ

والحقوقية بســنوات الرصــاص واالنتهاكات الجســيمة لحقوق اإلنســان ثم منعطف التســعينات واالنفراج الســياســ ي في 

ـــــــ ي من خالل أليــة هيئــة  ـــ ـــــــفحــة املــاضــ ـــ افقي وتجربــة طي صــ مقــابــل االنفتــاح الحقو ي وصــــــــــــوال إلى لحظــة التنــاوب التو

 2011فبراير  20ي تلـت هـذه اللحظـة وحتى احتجـاجـات حركـة  اإلنصــــــــــــاف واملصــــــــــــالحـة وكـذا الـدينـاميـات االجتمـاعيـة الت

التي شـكلت مطال ها وشـعاراتها تكثيفا للجدل الكامن مابين حقوق اإلنسـان والسـياسـة. وعلى طول هذا املسـار سـتكون  

حقوق اإلنســان ثمرة في ظل مخاضــات ســياســية وحقال من حقول الصــراع الســياســ ي ووســيلة لتغذية الشــرعيات فيما 

 صوم السياسيين التي تشكل املؤسسة امللكية جزء منهم.بين الخ

إن هذا التداخل بين الســـــــياســـــــة وحقوق اإلنســـــــان واملرونة التي تطبع الحدود بينهما هو ما جعل قضـــــــايا حقوق        

اإلنســان موضــوعا لحقول معرفية متعددة تجعل من الســياســة مادتها األســاس من قبيل علم الســياســة والســياســات  

القانون الدســــــــتوري والفلســــــــفة الســــــــياســــــــية وعلم حقوق اإلنســــــــان وعلم االنتقالوجيا والقانون الدولي...  العمومية و 

وغيرهــا. وتبعــا لهــذا ومن منظور ال يرى في حقوق اإلنســـــــــــــان موضــــــــــــوعــا محــايــدا أو أحكــامــا وقيمــا ومبــادىء متعــاليــة عن  

اقعها الســـــياســـــ ي واالجتماعي والثقافي الذي أنتجها أو اســـــتدع اه بل حقال للرهانات واملوارد وفضـــــاءا لبناء ســـــياقاتها وو

الشــــرعيات وتعزيزها أو هدمها وقع اختيارنا على موضــــوع " املؤســــســــة امللكية وحقوق اإلنســــان باملغرب" اعتبارا لكون  

حقوق اإلنســان باملغرب كما أســلفنا شــكلت واجهة صــراع وتجاذب بين أطراف اللعبة الســياســية تباينت قوته ونطاقه 

 أخرى ثم لكون املؤسسة امللكية تجسد أحد الفاعلين الرئيسيين في النسق السياس ي املغربي.بين حقبة و 

ـــــــانويعـد االنشــــــــــــغـال األـكاديمي والعلمي بموضــــــــــــوع حقوق            ـــــــة مع مطلع   اإلنســـــ ـــ  في املغرب حـديـث العهـد وخـاصــ

املغربي على قضـــــــايا حقوق  التســـــــعينيات من القرن املاضـــــــ ي، وهي الفترة التي شـــــــهدت بداية انفتاح النظام الســـــــياســـــــ ي  

  اإلصـالحاتوسـنوات الرصـاص وبدأ بع     اإلنسـانوالشـروع في تصـفية ما عرف باالنهاكات الجسـيمة لحقوق    اإلنسـان

مع املنعطف العاملي الذي تميز بانهيار جدار برلين ونهاية الثنائية القطبية وبروز بوادر   املؤسـسـاتية والقانونية ...باملوازة
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مع يعرف بـالنظـام العـاملي الجـديـد وهيمنـة النظـام الليبرالي على الســـــــــــــاحـة الـدوليـة بمســـــــــــــاعـدة ظـاهرة العوملـة والتطور  

 التكنولوجي واملعلوماتي.

ــة، كما تقوت مع مطلع األلفية الثالثة  وقد تأثرت معظم هذه األبحاث والدراســــــات بما يع ــياســــ تمل في مضــــــمار الســــ

على ضــــــــوء مســــــــتجدات الســــــــاحة الســــــــياســــــــية املغربية خاصــــــــة مع م يء حكومة التناوب وإطالق بع  من املبادرات  

ــــــــافلتعزيز املســـــــــــــار الـديمقراطي والحقو ي من قبيـل إحـداث هيئـة   اإلصــــــــــــالحيـة ـــ ــــــــالحـة وقبلهـا التعـديالت   اإلنصــ ـــ واملصــ

بشـكل أكبر سـواء على مسـتوى الحقل السـياسـ ي   اإلنسـانوتصـاعد خطاب حقوق     1996وسـنة  1992سـنة  الدسـتورية ل

ــــــــانالرســــــــــــمي أو الحزبي أو املجتمع املــدني ...وكــذا املـكـانــة التي بــاتــت تحتلهــا مـكـانــة حقوق   ـــ في العالقــات الــدوليــة    اإلنســ

ومختلف الدول املانحة واملؤســــــســــــات   ريكيةاألموالواليات املتحدة    األوروبيوخاصــــــة في خطاب ومشــــــاريع دول االتحاد  

 الدولية املالية واالقتصادية.

تنـاول موضــــــــــــوع حقوق اإلنســــــــــــان إمـا  -عليـه  االطالعمـا تم -وقـد هيمن على معظم الـدراســــــــــــات واألبحـاث األـكاديميـة

ـــــة الحقو  ـــ ـــــياســ ـــ قية  بشــــــــــكل جزكي وغير مباشــــــــــر كاألبحاث التي انشــــــــــغلت بموضــــــــــوع العدالة االنتقالية أو االهتمام بالســ

ــاتي أو إشــــــكالية الكونية والخصــــــوصــــــية أو التركيز على أدوار بع  الفاعلين في  باالعتماد على البعد املعياري واملؤســــــســــ

بشكل عرض ي داخل دراسات وأبحاث    اإلنسانوكذا تناول موضوع حقوق   والنهوض بها،  اإلنسانمجال حماية حقوق  

الةزاع حول الصــــــــــــحراء والتقارير الحكومية الدولية أو في لها صــــــــــــلة بالســــــــــــياســــــــــــة الخارجية للمغرب والتعاون الدولي و 

ارتباط بتحوالت النسـق السـياسـ ي املغربي املعاصـر وحقوق اإلنسـان في ارتباط بالعالقات السـياسـية واالقتصـادية بين  

صـــلة  وغيره أو مواضـــيع لها االقتصـــادياملغرب واإلتحاد األوروبي ومســـألة اشـــتراطية حقوق اإلنســـان في تعزيز التعاون  

 بقضايا حقوقية شائكة كالعدالة االنتقالية وإرساء دولة الحق والقانون واملؤسسات ومجتمع الحقوق والحريات.

الجوانب التي أشرنا إليها، من قبل الباحثين في حقل   اهتماما، كماغير أن جوانبا أخرى من هذا املوضوع  لم تنل    

ـــــــانذلك موضــــــــــــوع بحثنا املتمحور حول " امللكية وحقوق  حقوق اإلنســــــــــــان كفرع من فروع القانون العام، ومن   ـــ   اإلنســ

بـاملغرب". فموضــــــــــــوع حقوق اإلنســــــــــــان من املواضــــــــــــيع التي يتقـاطع فيهـا الـدولي مع الوطني حيـث أن القواعـد واآلليـات  

املتعلقــة بحمــايــة حقوق اإلنســـــــــــــان والنهوض بهــا...تنتج دوليــا بــاملقــابــل تطبيقهــا يتم على مســــــــــــتوى الــدول وفي البيئــات  

 الداخلية فيما تقييمها يجمع بين الداخل والخارج، وكذلك تتبع تنفيذها.

وتبعـــا لـــذلـــك، فـــإن تنـــاول هـــذا املوضــــــــــــوع يتميز بتعـــدد املـــداخـــل أو املقتربـــات، إذ نجـــد مـــدخـــل املالءمـــة واملـــدخـــل  

،وهي  1الديمقراطيالدســـــــــتوري ومدخل الســـــــــياســـــــــات العمومية و املدخل القضـــــــــاكي ومدخل التعاون الدولي واملدخل  

لتفكيك وتحليل واسـتجماع عناصـر أجوبة عن إشـكالية هذا العمل من خالل دراسـة   ااالرتكاز عليهاملداخل التي حولنا  

العالقة القائمة بين املؤســـــــســـــــة امللكية باعتبارها فاعال ضـــــــمن النظام الســـــــياســـــــ ي املغربي وحقوق اإلنســـــــان باعتبارها 

ـــــة أو حقال  حقال للرهانات واملوارد ومســـــــرحا لت ــا وليس كقواعد وأحكام خالصــ ـــ ــ ها وهدمها أيضــ عزيز الشـــــــرعيات أو كســـــ

 والســـلط، مما يتولد عنه طرح الســـؤال اإلشـــكالي التالي:  تواإليديولوجيامحايدا عن مدارات الصـــراع بين األطروحات  

ــــــتثمار في هذا كيف تعمل املؤســــــــســــــــة امللكية على املزاوجة بين العمل على تعزيز مســــــــار حقوق اإلنســــــــان باملغرب و  االســ

 الحقل لتغذية مشروعيتها وتعزيزها في مواجهة با ي الفاعلين في داخل النظام السياس ي ؟

 ويتفرع عنه أسئلة منها: 

 أين يتجلى دور املؤسسة امللكية في حقل حقوق اإلنسان باملغرب؟-

 السياسية؟وكيف تستثمر امللكية في حقل حقوق اإلنسان لتغذية مشروعيتها -

 
 . 27،ص2014لية والتنمية،عبد العزيز لعروسي، التشريع املغريب واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان مالءمات قانونية ودستورية ، اجمللة املغربية  لإلدارة احمل 1
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التاريخي ومقترب    املقتربات:وقد اقتضــت عملية اإلجابة عن هذه التســااالت االعتماد على املنهج االســتنباطي وعلى 

كلت خيطه الناظم  على أن عملنا شــــ  الســــياســــات العمومية ومقترب حقوق اإلنســــان والديمقراطية واملقترب القانوني.

 فرضيتان هما:

 نفترض أن مكانة  املؤسسة امللكية السياسية والدستورية انعكست على دوره في حقل حقوق اإلنسان باملغرب.-

اقع حـال حقوق اإلنســــــــــــان بـاملغرب تشــــــــــــريعـا وممـارســــــــــــة يبرز التقـاطع الـكامن بين مطلـب إعمـال الحقوق  - نفترض أن و

 املشروعية السياسية للملكية داخل النظام السياس ي.والحريات وهاجس تدعيم 

 ويروم هذا البحث القيام، قدر اإلمكان، بتحقيق األهداف التالية:

توضـــــــي  العالقة القائمة بين حقل حقوق اإلنســـــــان وقضـــــــاياه وإشـــــــكاالته والحقل الســـــــياســـــــ ي وما يجري بداخله من   -

 رهانات وتجاذبات بين الفاعلين.

ضـــــوع حقوق اإلنســـــان بمعزل عن ما يعتمل في الحقل الســـــياســـــ ي تعد مقاربة ناقصـــــة وال تكشــــف  تبيان أن مقاربة مو   -

 عاكسة للصراع داخل حقول أخرى. كمرآةحقيقة الصراع داخل هذا الحقل 

 إبراز املكانة املركزية للمؤسسة امللكية في إدارة هذا الحقل من منطلق معياري وكذا من منطلق املمارسة العملية. -

 نا من أجل معالجة اإلشكالية املشار إليها أعاله  باتباع الخطة التالية: وقد عمل

الفصـل األول، خصـصـناه إلبراز مركزية املؤسـسـة امللكية في النظام السـياسـ ي املغربي والفصـل الثاني: تم الوقوف على 

ـــــــتثمــار    تامليكــانيزمــا ـــ في حقــل حقوق اإلنســـــــــــــان التي تســــــــــــتخــدمهــا للحفــاظ على هــذه املكــانــة وتعزيزهــا بمــا في ذلــك االســ

 مؤسساتيا وعمليا.

 املؤسسة امللكية في النظام السياس ي املغربي  األول:الفصل  

وباألهمية نفســـها على مســـتوى الحياة الدســـتورية ويعد ذلك  تحظى امللكية بموقع مهم في الحياة الســـياســـية املغربية، 

حصـــيلة تطور تاريخي امتد لعقود من الزمن وســـاهمت في إرســـائه تفاعل عوامل ومتغيرات  تاريخية وثقافية وســـياســـية 

ها امللكية داخل النظام السـياسـ ي جراء أليات سـياسـية ودسـتورية  األول(،كما أن لهذه املكانة التي تحتل  املبحث) ودينية  

 امتداد في الحقل الحقو ي الذي يعتبر نسقا فرعيا الحقا ) املبحث الثاني(.

 امللكية في  النسق السياس ي  والدستوري  املغربي    األول: املؤسسةاملبحث  

ــياســـــ ي   تمكنت املؤســـــســـــة امللكية من احتالل موقع بالغ األهمية ضـــــمن دائرة مختلف الفاعلين ضـــــمن النظام الســـ

املغربي قبل الحياة الدســــــــتورية املغربية وقد ســــــــاعدها على ذلك املقومات التاريخية والدينية وعززت ذلك املوقع بعد 

اقع با ي الفاعلين في النظام ال ــتقالل وباالعتماد على الدســـــــــترة مســـــــــتفيدة من ظروف وو ـــــ ــ ي ما بعد االســ ـــــ ليات  آســـــــــياســ

ووسائل لتقوية هيمنتها على الحقل السياس ي ) املطلب األول(، ولم تتمكن اإلصالحات السياسية والدستورية الالحقة  

وحـافظـت على  وغـدتهـاعلى املســــــــــــاس بهـذه الفـاعليـة املركزيـة للمؤســــــــــــســــــــــــة امللكيـة بـل قوت منهـا في بع  من اللحظـات  

 رغم املراجعات التي همت صالحيات امللك الدستورية والدينية) املطلب الثاني(. استقرارها

 االستقالل دما بعاملركزة في الحياة الدستورية   امللكية من الدسترة إلى  ةاألول: السلطاملطلب  

ظلت املؤســـــســـــة امللكية قبل نشـــــأة الحياة الدســـــتورية فاعال يســـــتمد شـــــرعيته من املرجعية الدينية والتاريخية،      

وقد شـــــكل دخول املغرب إلى مرحلة الدولة الحديثة فرصـــــة لتعزيز هذه الشـــــرعية مركزيتها عبر ألية الدســـــترة من خالل  

ــــــــت املكــانـة املركزيـة للملكيــة في النظــام   مـا تبوأتـه من مكــانـة أول تجربـة دســــــــــــتوريـة مغربيــة ) الفقرة ـــ األولى(، كمــا تكرســ
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الســـــياســـــ ي املغربي بفضـــــل امتالكها وهيمنته على معظم  قنوات وأدوات ووســـــائل اإلكراه والضـــــبط واالحتواء) الفقرة  

 الثانية( لتتعزز بذلك الشرعية الدستورية بالشرعية املادية. 

 ؤسسة امللكية في النظام السياس ي املغربيالفقرة األولى : إصالحات دستورية ملركزة امل

، وهو الدســـــتور أعده امللك الراحل الحســــن  1962شـــــهد املغرب أول تجربة دســـــتورية ما بعد خروج املســـــتعمر ســـــنة  

الثـاني وقـدمـه لالســــــــــــتفتـاء الشــــــــــــعبي. وفي هـذه الفترة انتهـت حقبـة التعـاقـد التـاريخي، وترجمـة ميزان القوى القـائم على 

ن  مكانة الســـمو القانوني للمؤســـســـة امللكية وعلى با ي أطراف اللعبة الســـياســـية بل وعلى الدســـتور  تراتبية جديدة تم

 .1بنفسه

ويتضـــح ذلك من خالل أولوية امللكية في الهرم املؤســـســـاتي، وتكريس مشـــروعية وســـلطات امللك الدينية والتاريخية  

وتخويله سـلطات تأسـيسـية وتنفيذية وتشـريعية وقضـائية ،  2وجعل املشـروعية الدينية في خدمة املشـروعية السـياسـية

. فهذا الدســـــــتور  قام بتأطير دســـــــتوري للملكية ونقلها من مرحلة كانت تحكم فيها وهي متحررة من وجود 3واســـــــعة جدا

أية قيود دستورية وقانونية إلى مرحلة أضحت فيها مؤطرة بدستور يحدد صالحياتها ويبين طبيعة عالقاتها باملؤسسات  

 .4األخرى 

ولئن كان كذلك فإن هذا الدسـتور لم يكن سـوى وسـيلة إلقرار وتدعيم نفوذ امللكية تأكيد سـيطرتها على الحياة         

ـــــة امللكية وحد كثيرا من االدوار والوظائف  5الســــــــــياســــــــــية ـــ ـــــســ ـــ ، حيث كرس االختالل الواضــــــــــح للســــــــــلطات لفائدة املؤســ

 .6املفترض أن تلع ها مؤسسات التأطير واملشاركة

توسـيع مجال السـلطة التقليدية إلدماج املجموعات الجديدة التي    االسـتقالللقد كان على النظام السـياسـ ي غداة  

ــــــلطة امللكية من خالل املناداة   ـــ اقبة النظام الســـــــــــياســـــــــــ ي وتقليص مجال الســ أفرزها التحديث والتي كانت تتســـــــــــابق ملر

ومة مســـــــؤولة، حيث أقر النظام الســـــــياســـــــ ي املشـــــــروعية  بملكية دســـــــتورية تســـــــتند إلى الشـــــــعب واألحزاب والبرملان وحك

 .7املدنية بجانب املشروعية الدينية والتاريخية مع اتجاهه إلى احتوائها خالل مراحل تطوره السياس ي

بين املصــدر الديني والتقليدانية إلى جانب التحديث أو متطلبات العصــر حيث جاء   1962وقد جمع مشــروع دســتور 

".. لقد أعددنا بدقة مشـــــــروع الدســـــــتور الدي اســـــــتلهمت مبادئه وأهدافه وأســـــــســـــــه من الدين    1963في خطاب العرش 

اقع الذي نعيشه وكذلك متطلبات عصرنا..".   الذي نعتنقه، والتقاليد املقدسة التي نتشبت بها والو

الديني املنافس  لقد كان املشـــروع املخزني ملا بعد الحماية محكوما بهاجس الحد من شـــوكة الفاعل الســـياســـ ي/        

،ومن ذلك جعل املشروعية العقالنية  8من خالل مخزنة املجتمع مع تجديد أليات ووسائل الهيمنة واالحتواء واملواجهة

 .9) الدستور( في خدمة املشروع الدينية، والتحديث السياس ي في خدمة  املشروعية التقليدانية

ـــــــ ي تقليـداني قائم على املزج بين    1962لقـد جســــــــــــدت اللحظـة الدســــــــــــتورية لســــــــــــنـة   ـــ ـــــــيـاســ ـــ مؤشــــــــــــرا على بنـاء مظـام ســ

األولغارشــــية التحديثية في ممارســــة ســــلطتها على مشــــروعية تقليدية، ومن ذلك دســــترة إمارة املؤمنين التي تجعل امللك  
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أو الداخلية أو في املجال    األمنجية أو  منبعا الســـــــــــلط واالختصـــــــــــاصـــــــــــات ســـــــــــواء في مجال الدفاع أو الســـــــــــياســـــــــــية الخار 

االقتصــــــــــــادي... ويدخل ضــــــــــــمن هذه القواعد الالشــــــــــــكلية االجماع حول الثوابت الوطنية وتحديد امللكية لالختيارات  

 .1الوطنية وغيرها من القواعد، لقد كان تحديثا في خدمة التقليد

لية العقلنة املجســـــدة في آخالل االســـــتثمار في   وقد تعززت هذه الهيمنة امللكية على مســـــتوى الحياة الســـــياســـــية من

ــــــبات  1970تعديل الدســــــــتور ســــــــنة   ــــــيد مكتســ ــــــتثناء من أجل تعضــ ، وهو التعديل الذي كان محكوما بتجربة حالة االســ

، ونتيجة ذلك 2حيث استثمرت املؤسسة امللكية هذا السياق لتقوية السلطات في يدها وتعزيز نفوذها السياس ي 1962

 .3لط في يد امللكتم تركيز كل الس

ـــــلطانية  1970وطبقا لتعديالت   ـــــتراتي كمورد  4فقد تم تحصـــــــين قدســـــــية العرش والعودة إلى التقاليد الســ تتم   ي اســ

العودة إليـه كـل مـا دعـت الضــــــــــــرورة إلى ذلـك بـاعتبـاره منفلـت من كـل ضــــــــــــبط قـانوني أو دســــــــــــتوري، كمـا تم جعـل امللـك  

ـــــالحيات  5لالمة واملعبر عن أرادتها    االســـــــمياملمثل   ـــــرعية العقالنية، وتعزيز الصــ حيث اســـــــتأثرت الشـــــــرعية الدينية بالشــ

، وامتالك صــالحية التشــريع واحتكار الســلطة التنظيمية  6الدســتورية املباشــرة للملك كاحتكار ســلطة تعديل الدســتور 
 .8إلى جانب صالحياته في الحاالت غير العادية7

ــــــالحيات الحكومة وتكريس تبعيتها وقد تعززت ســــــــلطة امللكية من الناحية الدســــــــتور  ية أيضــــــــا من خالل تقليص صــ

املطلقـة للملـك، من خالل توســــــــــــيع دائرة الظهـائر التي تعـد من أليـات اشــــــــــــتغـالهـا، وتجريـد الوزير األول من صــــــــــــالحيـات  

لوزارية، ، حيث تم حصر مهمته في تنسيق األنشطة ا19629املبادرة بتعديل الدستور خالفا ملا كان عليه االمر في دستور 

وفقدانه صـــــــــــالحية ممارســـــــــــة الســـــــــــلطة التنظيمية، وتجريد الوزير األول من إمكانية تفوي  بع  من صـــــــــــالحياته إلى 

 الوزراء. 

وكان من نتائج توســـــــــيع نفود امللك عبر آلية الدســـــــــتور إضـــــــــعاف ســـــــــلطات املؤســـــــــســـــــــة التشـــــــــريعية الذي حيث قلل  

 .196210ي دستور التعديل الدستوري من الحجم الذي نالته رغم بساطته ف

وتكرســــــــــــت وضــــــــــــعية املركزية الدســــــــــــتورية للملك مع التعديل الذي أجري بعد عامين من التعديل األول حيث جاء 

 1962عقب انقالبين عسكريين فاشلين وتم االحتفاظ بكل مظاهر الهيمنة التي استوطنت دستوري 1972تعديل سنة  

التأســــــيســــــية وتحصــــــين أعمال وقرارات  والســــــلطة   19على الفصــــــل    واإلبقاءخاصــــــة مقتضــــــيات إمارة املؤمنين    1970و

فيـة وغير الجوهريـة التي تمـت، ويعـد هـذا انعـكاســــــــــــا ملوازين القوى الـذي ـكان مختال لصــــــــــــالح  ط امللـك رغم التحيينـات ال

 امللكية.

اقب  1992وشـــكلت ســـنة    تحت تأثير ســـياق وطني ودولي اســـتدعى إجراء إصـــالحات  11لحظة االنفتاح الســـياســـ ي املر

ــــــمن تقييدا بع  من  12عنه دســــــــتور للتعايش بنفس برملاني الســــــــلطات، فكان تعديال دســــــــتوريا تولد وإعادة ترتيب تضــ
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ســـلطات املؤســـســـة امللكية من خالل إعطاء الوزير األول صـــالحية اقتراح الوزراء، وتقييد ســـلطة امللك في إصـــدار ظهائر 

يف من تبعيـة الحكومـة املطلقـة للملـك،  يومـا بعـدمـا ـكانـت غير محـددة، فضــــــــــــال عن التخف  30تنفيـذ القوانين في حـدود  

وتعزيز اختصــاصــات املؤســســة التشــريعية، وإعادة النظر في طبيعة الجهاز املكلف بالرقابة على دســتورية القوانين من 

 .2إلى جانب إحداث مؤسسات دستورية جديدة1خالل تبني الرقابة السياسية 

ـــــــبعينــات غير أن الظرفيــة التي حكمــت وفي عقــد التســــــــــــعينــات كــذلــك أجري تعــديــل أخر كمــا وقع خال  ـــ ل عقــد الســ

بمثــــابــــة حــــل ألزمــــة مشــــــــــــروع    1996بــــالقيــــام بتعــــديالت دســــــــــــتوريــــة بين العقــــدين ـكـــانــــت مختلفــــة حيــــث أعتبر تعــــديــــل  

تمهيدا النتقال    األسـاسـية.الذي سـتكون وصـول حكومة التناوب إلى مربع تدبير الشـأن العام إحدى مخرجاته  3التناوب

ــتراكي للقوات الشــــــعبية جزءا من املعارضــــــة الســــــلطة من الحســــــن ال ثاني إلى محمد الســــــادس بعدما كان اإلتحاد االشــــ

 السابقة للنظام السياس ي.

وإلى جانب هذا الراهن الداخلي نحو إدماج جزء من املعارضـــــة في ســـــيرورة النظام الســـــياســـــ ي فقد كان للمؤســـــســـــة  

والوضـــع املتقدم   األوروبيملتوســـط وخاصـــة االتحاد  مرتبطة بدول شـــمال ا  أخرى وســـياســـية  اقتصـــاديةامللكية رهانات  

 فق العضوية في االتحاد.للمغرب في العالقة معه حيث كان األ 

ــية،    التعديل، خاصـــةوعلى الرغم من ســـياقات   ــياسـ ــتورية والسـ الداخلية، فقد حافظت امللكية على مركزيتها الدسـ

تكتيـك إحيـاء نظـام الثنـائيـة البرملـانيـة لكب  الغرفـة   وقع نزوع نحو تقييـد ســــــــــــلطـة املنتخبين عبر   1996بـل إنـه في تعـديـل  

 األولى.

اقبتـه وليس خيـارا   ، وممـا تم إقراره في  4لـدعم البرملـانيـة املغربيـة  ااســــــــــــتراتيجيـ لقـد ـكانـت الغـايـة إقـامـة التنـاوب ومر

وأن األخذ بالية  5منذ بداية االستقالل    ابتداءهذا التعديل هو دسترة الليبرالية عبر تكريس حرية املبادرة الخاصة التي  

أن تكون ســــــــوى آلية شــــــــكلية فقط، وتدعيم نفوذ رجال الســــــــلطة التي تجســــــــد تدعيم    و ال تعدالتخطيط االقتصــــــــادي 

.فالتعديالت التي طرأت على دســتور 6انيا باعتبارها أدوات لنشــر اإليديولوجية الرســميةللســلطة امللكية دســتوريا وميد

لم تغير بشـــــــــــــكل جوهري في طبيعـة العالقـات النـاظمـة بين الســــــــــــلط العـامـة في الـدولـة ولم تمس   1996في نســــــــــــخـة    1992

 .7األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم باملبادئ

ؤســــــــســــــــة امللكية للحفاظ على ســــــــلطتها املركزية في النظام الســــــــياســــــــ ي  الفقرة الثانية: ميكانيزمات امل

 املغربي

ـــــــ ي املغربي منذ فجر    تامليكانيزمااعتمدت املؤســـــــــســـــــــة امللكية على جملة من   ـــــــياســ في إقرار مكانتها داخل النظام الســ

االسـتقالل والتي تنوعت وتعددت تبعا للسـياقات وموازين القوى، حيث إلى جانب الحرص على املشـروعية الدسـتورية  

والدينية والتاريخية إلقرار موقعها على رأس هرم الســــــــــــلطة فقد اســــــــــــتخدمت أليات عملية داعمة ومقوية لذلك. وقد  

 . 8الجيش واألحزاب السياسية  والقروية،تجهت للحفاظ على وضعها الخصوص ي إلى التحكم في النخب الحضرية ا
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أوال : امتالك وســـــائل اإلكراه واإلخضـــــاع: يحتكر امللك توزيع املنافع الســـــياســـــية واملادية للســـــلطة، مما يســـــهل عليه  

اقبـة فعليـة على  املنـاورة والتـأثير في النخبـة، بـل ويســــــــــــم  لـه أكثر من ذلـك بم .ويـذهـب واتربوري إلى أن امللكيـة  1اإلدارةر

 تعتمد ستة أدوات أساسية لدعم هيمنتها ومركزية داخل النظام السياس ي املغربي هي :

من خالل ألية التعيين بظهير سـواء الوزراء أو مسـؤولي املؤسـسات    اإلداري البيروقراطية: تهيمن امللكية على الجهاز  -

ـــــــية لحكومة امللك يفت    اإلدارةهي    فاإلدارة.2لعمومية االقتصـــــــــادية واملالية والتجاريةالعمومية والشـــــــــبه ا الرئيســ

اقب نشاطات الذين ينعم عليهم بالدخول إليها، ويمن  بذلك الرض ى امللكي، ويعتبر ذلك دعوة مباشرة  أبوابها، وير

. فـاملمـارســــــــــــة امللكيـة لســــــــــــلطـة تعيين 3للغنى الســــــــــــريع، ويعتبر هـذا الســــــــــــلوك في مجملـه من تقـاليـد املخزن القـديمـة

ــــــكيل النخب في املغرب بمختلف  املناصـــــــــــب العليا املدنية وال ـــ ــــــة العامة لتشــ ـــ عســـــــــــكرية، يؤهلها للتحكم في الهندســ

 .4املواطنينمستوياتها إضافة إلى امتدادها ملجاالت مرتبطة بأدق جزئيات حياة 

ـــــــح   ـــ ـــــــكــل واضــ ـــ ـــــــليــة بشــ ـــ وعن طريق هــذه اآلليــة تعمــل امللكيــة على إفرا  األحزاب من أطرهــا من خالل إعطــاء األفضــ

ـــــية وجعلها أكثر  للمحايدين وينضـــــــاف هذ ـــــياســ ـــــعاف التنظيمات الســ ا إلى عمليات التروي  التي اعتمدها القصـــــــر إلضــ

 .5طواعية

اقبة في يد املؤســــــــــســــــــــة امللكية بعدما   - ـــــعتهاوزارة الداخلية: شــــــــــكلت هذه الوزارة الية ضــــــــــبط ومر ـــ ـــــلطتها،    أخضــ ـــ لســ

ـــــــتقاللوإخراجها من تحت ســـــــــيطرة الســـــــــلطة الحكومية خالل الســـــــــنوات األولى   ـــــــر  حيث ت  لالســ عتبر من أدوات نشــ

. فهذه الوزارة تحتل موقعا متميزا في ةاالســـــــــتخباراتيأيديولوجية الدولة على الصـــــــــعيد الوطني فضـــــــــال عن األدوار  

اقبة املفضــــــلة للملكية، وبقدر ما تتوســــــع ســــــلطات هذه الوزارة التي لم تتوقف يوما ما بقدر   اإلدارة، ألنها أداة املر

 .6قوى مع العرشما تزداد ارتباطاتها تدريجيا وتت

ـــــاهم   الجيش: ال  - ـــ تنحصــــــــــر نشــــــــــاطات القوات املســــــــــلحة في الدفاع وحماية التراب الوطني، ولكن ينب ي عليها أن تســ

بفعالية في املشــــاريع ذات املصــــلحة االجتماعية وانطالقا من ذلك فهي تشــــكل امتدادا ميدانيا للمؤســــســــة امللكية  

 .7داخل املجتمع 

الديوان امللكي: على الرغم من أن هذه املؤســســة لم يتم التنصــيص عليها دســتوريا غير أنها تعد من اليات اشــتغال   -

ـــــــن الثـاني،   ـــ اقـباملؤســــــــــــســـــــــــــة امللكيـة، فـالـديوان امللكي يشــــــــــــكـل حكومـة الظـل منـذ عهـد الحســ ــــــــاطـات    ير ـــ بـدقـة نشــ

الــديوان امللكي في بع  الحــاالت ملكــافــأة ، ويســــــــــــتخــدم التعيين في  8الحكومــة، وفي داخلــه تتقرر االختيــارات الكبرى 

 .9املخلصين من خدام العرش

والديوان امللكي هو مجال رئيســــــــــــ ي وحيوي يتحرك ويباشــــــــــــر من خالله عاهل البالد القضــــــــــــايا العليا للبالد وأيضــــــــــــا 

رئيســـية،  ، ويضـــم ثالث قنوات  10لتمرير الطلبات، تدارســـها وصـــياغة القرارات الســـياســـية على ضـــوئها  األســـاســـيةالقناة  

 .11هي: قناة استقبال القرارات، قناة تدارس القضايا، قناة صياغة القرارات
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بل وفي توجيهها كذلك، وقد أضــحت بين يدي امللك أداة    ،العدالةالعدالة: لقد كانت للقصــر إمكانية التأثير في ســير  -

بر للحـاكم العـادل، ويمكن لـه أن  قويـة نـافعـة ليـدمغ بخـاتم املشــــــــــــروعيـة مجموعـات النخـب. وامللـك أدبيـا املجســـــــــــــد األك

 .1يتدخل في املسلسل القضاكي شفويا وكتابيا أو بالتروي  املباشر للجهاز القضاكي

ــــــر  - ــــــمية املوالية على نشــ ــــــمية وغير الرســ الدعاية والصــــــــحافة: تعمل املؤســــــــســــــــة امللكية من خالل الصــــــــحافة الرســ

 وإبراز دورها املركزي في الحياة العامة . أيديولوجيتها

إن اإلدارة بمعنــاهــا الواســــــــــــع، وعلى الخصــــــــــــوص وزارة الــداخليــة والعــدالــة والجيش والشــــــــــــرطــة والــديوان امللكي       

ـــــر في  االمتياز والصــــــــــحافة كانت من األدوات ذات   ـــ ـــــكل مباشــ ـــ للســــــــــلطة امللكية، وبواســــــــــطتها يمكن للملك أن يتدخل بشــ

من القصــــر    للنخبة ويجعلأن يغذي الصــــراعات الداخلية    اإلدارةمجريات الحياة الســــياســــية. ويمكن للعاهل بفضــــل  

شـــــراف  املوزع األول، أو باألحرى األوحد لكل فضـــــائل الســـــلطة، كما تســـــم  له ســـــلطته على وزارة الداخلية والجيش باإل 

إقصاء الالعبين اقبتها، وتغيير قواعد اللعبة و  .2على الفصائل الحزبية ومر

ــــــلطتها من خالل إدماج   والتروي :واإلدماج    االحتواءثانيا: وســــــــائل   ــــــيع ســ ــــــتقالل على توســ عملت امللكية غدة االســ

ـــــــ ي وت ـــــــياســ اقبة النظام الســ ـــــــلطة  املجموعات الجديدة التي أفرزها التحديث والتي كانت تتســـــــــابق ملر قليص مجال الســ

. وفي إطـار حفـاظهـا على مـكانتهـا املركزيـة في النظـام الســــــــــــيـاســــــــــــ ي املغربي اتجهـت امللكيـة إلى التحـالف مع النخبـة 3امللكيـة

لالســـتقالل واحتوائها وذلك حتى ال تضـــعف شـــرعيتها جراء محاولة الطبقات املتوســـطة    األولى القروية خالل الســـنوات  

إقامة املشاريع التصنيعية الكبرى السيطرة على الجهاز البيروقر   .4اطي واستعماله لتنمية البالد و

ــياســــــــــ ي لحزب   ـــــتقالللقد وقع تحالف املؤســــــــــســــــــــة امللكية مع النخبة القروية ملواجهة املد الســــــــ ـــ وهيمنته على   االســ

 .5االقتصادية وجل الوظائف العمومية وخلق حزب الحركة الشعبية كمدافع عن العالم القروي اإلدارةدواليب 

وقد اسـتمرت وسـائل االحتواء واإلدماج والتروي  خالل املراحل الالحقة حيث ظلت امللكية حريصـة على الحفاظ  

ـــــــائل   على شـــــــــرعيتها ومكانتها املركزية في النظام الســـــــــياســـــــــ ي املغربي باعتماد نفس املنطق مع تنوع وتجديد في هذه الوســ

ـــــكرية.. وجهادنية والدينية  وقد شـــــــكل تروي  واحتواء النخب الحزبية وامل واألســـــــاليب. لذلك على طول مســـــــار  والعســ

 املمارسة عند املؤسسة امللكية.

   2011املطلب الثاني: موقع امللك في النظام السياس ي على ضوء دستور  

تعديل في ســـياق ما   أول بتعديل دســـتوري اختلفت ســـياقاته وظروفه عن ســـابقيه، إذ فضـــال عن كونه  2011تميزت  

كان هذا التعديل من مخرجات    إذعرف بالعهد الجديد فإن مســــــلكيات التعديل لم تكن في شــــــكله التقليدي الســــــابق،  

ان مطلب اإلصـــالح الدســـتوري والســـياســـ ي من فبراير باملغرب التي ك  20تعامل النظام الســـياســـ ي مع احتجاجات حركة  

األولى(، والذي تضــــــمن تعديالت شــــــملت العديد من الفصــــــول بما فيها تلك التي تنظم   )الفقرةمحاور أجندتها املطلبية  

 صالحيات واختصاصات املؤسسة امللكية الدينية والدنيوية وفي عالقاته بالسلط واملؤسسات ) الفقرة الثانية(.

 فبراير 20إصالح النظام السياس ي مطلب لحركة الفقرة األولى:  

اقع،    -عن االحتجاج الشـــــــــعبي في املغرب  اإلعالنعلى الرغم من أن          الذي تبلور افتراضـــــــــيا قبل أن يتحول إلى الو

لم يكن من جهة محددة بعينها، وإنما تعددت الجهات التي دعت إلى االحتجاج    -فبراير 20ويتوحد تحت مســـمى حركة  
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ما عرف باحتجاجات "الربيع العربي"، فإن هذا التعدد في البالغات الداعية إلى االحتجاج ترتب عنه تعدد في   في ســياق

فبراير كلها هو دعوتها إلى  20التأســـيســـية لحركة    األرضـــياتوالشـــعارات واملطالب، غير أن املشـــترك بين هذه    األرضـــيات

الســياســية    اإلصــالحاتباين في حجم ومســتوى وطبيعة هذه  القيام بإصــالحات ســياســية للنظام الســياســ ي املغربي مع ت

 املرفوعة.

، وهي بمثابة بال  تأســـــيســـــ ي لحركة  1  2011يناير  27فبراير املنشـــــورة بتاريخ   20لقد جعلت أول وثيقة في تاريخ حركة  

 20مطالب أســــــــــاســــــــــية أرضــــــــــية لدعوتها إلى االحتجاج بربوع املغرب في  5املطالبة بتحقيق    ناآلن »م"حرية ديمقراطية  

الســياســ ي والدســتوري حاضــر ضــمن هذه املطالب إذ طالبت "بإلغاء الدســتور    اإلصــالح، وقد كان مطلب 2011فبراير  

ديد يعطي للملكية  (وتعيين لجنة تأســــــــــيســــــــــية من كفاءات هذا البلد الةزيهة لوضــــــــــع دســــــــــتور ج1996الحالي ) دســــــــــتور 

 .2حجمها الطبيعي..."

بإصــالح ســياســ ي من خالل    األخرى فبراير من أجل الكرامة"، فقد طالبت هي   20أما األرضــية التأســيســية ل"حركة  

من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور   ةتأسيسيالظروف النتخاب هيئة    وتيهئ، 1996الدعوة إلى "إلغاء دستور  

تأخذ فيه امللكية شــــــكلها الحديث كرمز لوحدة األمة، دون صــــــالحيات تنفيذية أو تشــــــريعية أو    يقوم على أســــــس حديثة

 .3قضائية.."

كما أن هذه الدعوة إلى اإلصــــــــالح الســــــــياســــــــ ي املعبر عنها من مختلف األرضــــــــيات، تجســــــــد أيضــــــــا في أرضــــــــية "حركة  

ــيةاأل الشـــعب يريد التغيير" التي اعتبرت أن دســـتورا ديمقراطيا هو الركيزة   ــاسـ للتغيير، كما يطالب رافعوها بتعديل    سـ

 .4دستوري وجعل امللكية برملانية مثل امللكيات الحديثة والديمقراطية التامة

ـــــمى "حركة التغيير" مطلب -امللحة 20النقاط  -وجاء في وثيقة "مطالب الشـــــــعب املغربي ـــــبوكية تســ " ملجموعة فايســ

برملانية حيث كل الســـــــــلطة والســـــــــيادة للشـــــــــعب، وانتخاب مجلس  "..تغيير نمط الحكم من ملكية دســـــــــتورية إلى ملكية  

تأسيس ي لوضع دستور شعبي ديمقراطي جديد ينص على سلطة الشعب ورمزية املؤسسة امللكية، وعلى انتخاب رئيس  

الوزراء من طرف الشـــــــعب، انطالقا من أغلبية برملانية مســـــــؤولة أمام ممثلي الشـــــــعب، وإناطة مهمة تشـــــــكيل حكومة 

 .5ام البرملان برئيس الوزراء.."مسؤولة ام

ـــــــباب   2011فبراير14وفي وثيقة أخرى صـــــــــدرت في   ـــــــية   20وحملت توقيع "بيان شــ ـــــــياســ ـــــــمنت مطالبا ســ فبراير" تضــ

 .6واجتماعية، منها "دستور ديمقراطي شكال ومضمونا يمثل اإلرادة الحقيقية للشعب..." 

ــــــدر في   2011فبراير 20وورد في بيان موحد من حركات التظاهر يوم   ــــــلمي  "  2011فبراير   15باملغرب صــ التظاهر الســ

،يهدف إلى املطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة والجذرية التي تنقل املغرب  2011فبراير20يوم

نحو نظام ملكي برملاني اليتصادم مع إقرار دولة الديمقراطية واملؤسسات املنتخبة بكامل صالحياتها والقضاء املستقل  

ى ...وإنهاء القتصـــــاد الريع واالمتيازات واالحتكارات، ومحاربة الفســـــاد بكل أنواعه  عن أي ســـــلطة ســـــوى القانون األســـــم

 .7من جذوره السياسية والقانونية واالقتصادية..."

ـــــــيرة    2011فبراير    16وجــاء في وثيقــة صــــــــــــــدرت بتــاريخ   ـــ ،من أجــل الــديمقراطيــة  2011فبراير    20تحمــل عنوان "مســ

ميق للنظام الســـــــــــياســـــــــــ ي بتحويل امللكية املطلقة إلى ملكية برملانية يؤطرها  والعدالة اإلجتماعية" املطالبة بإصـــــــــــالح ع
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دســتور ديمقراطي يضــمن للشــعب املغربي حقه في أن يكون مصــدر الســلطة وممارســة ســيادته كاملة عن طريق هيئات 

فيذيها في كافة تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها، تنبثق عنها حكومة مســــؤولة عن وضــــع الســــياســــة العامة للبالد، وتن

مبادىء  الســـلطة ويضـــع املجاالت، يقر فصـــل الســـلطات، واســـتقالل القضـــاء، ويقةن شـــروط التداول الديمقراطي على  

 .1الوطني.." االقتصاد، ثم إعادة هيكلة اإلنساناحترام الحريات العامة والفردية وحقوق 

  2011حدود التغيير في موقع املؤسسة امللكية من خالل دستور    الفقرة الثانية :

ــنة          ــياســـــــ ي، وعلى رأســـــــه املؤســـــــســـــــة    2011لقد اعتبر التعديل الدســـــــتوري لســـــ من مخرجات تفاعل النظام الســـــ

مـارس  9عن تعـديـل دســــــــــــتوري من خالل الخطـاب امللكي ل   اإلعالنفبراير، إذ ســــــــــــارع إلى  20امللكيـة مع مطـالـب حركـة  

للتشـــاور مع األحزاب الســـياســـية. ويعد هذا   الذي وضـــع محددات هذا التعديل، وتعيين لجنة ملكية، وكذا لجنة  2011

التعديل األول من نوعه الذي جاء عقب مطلب الشـــارع به بعدما ظلت املؤســـســـة امللكية تعلن عن تعديالت وتســـتقبل  

 املذكرات الحزبية.

  إن املطالبة بالتعديل الدســتوري لم تكن مطلب حركة احتجاجية على طول الحياة الدســتورية ملا بعد االســتقالل 

، بل ظلت مقتصـــــرة على الية املذكرات الحزبية املرفوعة إلى املؤســـــســـــة امللكية لتعديل الدســـــتور وخاصـــــة 2011وحتى  

 أحزاب الكتلة الديمقراطية.

ـــــلط   20وقد كان من مطالب حركة   فبراير القيام بإصـــــــالحات دســـــــتورية جوهرية، ومن ذلك ما يهم العالقة بين الســ

 قع املؤسسة امللكية داخل النظام السياس ي املغربي.إصالحات تهم مو  إدخالبما في ذلك 

ما زالت   أنهاواملالحظ أن هذه املطالب وجدت لها صدى في الوثيقة الدستورية اذا ما قورن بالدساتير السابقة، إال  

  والسـياسـية من حيث عمقها ودرجة تأثيرها على منظومة العالقات بين السـلط األكاديمية  األوسـاطتثير النقاش داخل  

 وعلى املقومات التي ينبني عليها النظام السياس ي قبل هذا التعديل.

وعالقة بذلك، سـنحاول أن نتتبع درجة التحول التي مسـت مكانة املؤسـسـة امللكية في النظام السـياسـ ي املغربي من  

 .خالل فحص وتمحيص املقتضيات الدستورية التي تحدد صالحيات واختصاصات امللك في هذا الدستور 

رس املشـــرع الدســـتوري خاصـــية إفراد باب خاص بامللكية التي ميزت الدســـاتير الســـابقة، وخصـــص لها الباب  لقد ك

 .1996فصال في دستور  17فصال، بعدما كان  19، وضمنه 2الثالث من هذا الدستور 

في اإلحاطة بكافة مهام وصــالحيات امللك، بل ينب ي تتبع ومالحقة ذلك في   فال يســعويبدو أن التركيز على هذا الباب  

 .3مختلف أبواب الوثيقة الدستورية

بعدما كانت مجتمعة في الدســـاتير الســـابقة    4وقد تم الفصـــل بين الصـــفة الدينية والدنيوية للملك في هذا الدســـتور 

لك وعن طريقها يمارس الصــالحيات الدينية املوكولة  منه إلمارة املؤمنين التي يضــطلع بها امل41حيث خصــص الفصــل  

 للملك باعتباره رئيس للدولة. 42خصص الفصل  اله. فيم

  للمغاربة،وعلى أســـــــاس هذين الفصـــــــلين يتمتع امللك بالعديد من الصـــــــالحيات املرتبطة بالحياة الدينية والدنيوية  

ـــــــتورية  وإن كان ليس فصــــــــــــال قطعيا ألن املســــــــــــتويين معا متكاملين في إبرا ـــ ـــــــة امللكية في املنظومة الدســ ـــ ـــــــســ ـــ ز مكانة املؤســ

 .5والسياسية
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وقد أبعد الدســتور الصــفة التنفيذية عن املؤســســة امللكية رغم أن اختصــاصــات امللك التنفيذية في الدســتور أهم  

ـــــأن التنفيذي كان على 1من اختصــــــــــاصــــــــــات رئيس الحكومة الذي أســــــــــندت إليه الصــــــــــفة التنفيذية ـــ ،فاإلبعاد عن الشــ

يمتنع معه إقرار مبدأ   بالتنفيذ مماصــفة امللكية    تتلبسوى النص ولم يســري على املمارســة العملية وذلك حتى ال  مســت

بل إن املؤســــســــة امللكية باعتبارها ســــلطة فوق دســــتورية تطرح إشــــكال .2ربط املســــؤولية باملحاســــبة فيما يخص امللك

اقبتها ومحاسبتها لكونها سلطة أناط بها   .3الدستور مهمة حمايتهمر

ويتضـح من خالله أن الصـفة الدينية   41وهي تلك الواردة في الفصـل   ذات الصـلة بإمارة املؤمنين:  تأوال: الصـالحيا

للملـك تخول لـه حمـايـة الشــــــــــــأن الـديني وضــــــــــــمـان حريـة ممـارســــــــــــة الشــــــــــــؤون الـدينيـة، كمـا يترتـب عن ذلـك ترأس الهيئة  

 .4الظهائرالرسمية لإلفتاء وذلك من خالل الية 

وعلى ضوء هذا الفصل ومن خالل وقاكع التاريخ يثار النقاش حول كيفية وإمكانية الفصل بين صفة أمير املؤمنين   

 .5والحمولة القانونية والسياسية التي تتضمنها الظهائر امللكية وأسلوب التعامل القضاكي معها

إلى صــــفة رئيس الدولة يخول الدســــتور للملك العديد من   باالســــتناد  ثانيا: الصــــالحيات ذات الصــــلة برئيس الدولة:

 الصالحيات التي يمارسه خالل الحاالت العادية أو غير العادية وهي :

 العادية:خالل الحاالت  -أ 

الدســــــــــــتور للملك مســــــــــــاحة واســــــــــــعة من ســــــــــــلطة التعيين واإلعفاء مقارنة ببا ي   :خول   واإلعفاءصــــــــــــالحية التعيين   -

من    47يعين رئيس الحكومة وأعضــــــــــــائها وفق أحكام الفصــــــــــــل    كوتشــــــــــــريعية. فامللالفاعلين من ســــــــــــلطة تنفيذية  

غير  الدســـتور. فالواضـــح من قراءة هذا الفصـــل  أن التعيين واإلعفاء يبقى مركزا في يد امللك إما مباشـــرة أو بشـــكل  

افقة امللك.  مباشر، إذ ال وجود إلعفاء أو تعيين للحكومة وأعضائها إال بمو

وتمتد ســلطة امللك في التعيين إلى املجال القضــاكي الســاهر على احترام تطبيق الدســتور، حيث أن امللك يعين ســتة 

 .7، كما يعين رئيسها6من أعضاء املحكمة الدستورية 12أعضاء من أصل 

تأويل فصـــــــول الدســـــــتور، ومن ذلك الفصـــــــل  الذي وســـــــع من ســـــــلطة امللك في مجال التعيين    وقد ســـــــاهمت عملية

بالرغم من غياب تنصـــــــــــيص صـــــــــــري  بذلك دســـــــــــتوريا، حيث أن امللك هو الذي يعين رئيس املجلس األعلى للحســـــــــــابات  

 .8املشار إليه في الباب العاشر من الدستور 

املجالس شـــــملت رئاســـــة املجلس االقتصـــــادي واالجتماعي والبي ي املنصـــــوص  كما أن ســـــلطة امللك في تعيين راســـــاء  

 .9عليه في الباب الحادي عشر من الدستور 

، وخاصة 2011وباإلضافة إلى ذلك، فإن عملية تةزيل الفصول الدستورية الواردة في الباب الثاني عشر من دستور   

ــــــلطة تعيين  املقتضــــــــيات التي تهم مؤســــــــســــــــات الحكامة وحقوق اإلنســــــــان والت ــــــرية والتقنين خولت للملك ســ نمية البشــ

 بع  من أعضائها وراسائهم.

 
 . 15، ص 2015عبد الرحيم العالم، امللكية وما حييط هبا يف الدستور املغريب  املعدل، وجهة نظر 1
 .15املرجع نفسه ص 2
 .20املرجع نفسه ص 3
 .130و 59و 57و  51و 47و   44و  41وهتم الظهائر امللكية اليت ال يكون فيها توقيع ابلعطف تلك املشار إليها يف الفصول 4
 21مرجع سابق، ص 5
الصفحة  2013دجنرب  4بتاريخ  6288لرمسية عدد يتعلق ابحملكمة الدستورية، اجلريدة ا 066.13غشت بتنفيذ  القانون التنظيمي  13صادر يف 1.14.139املادة االوىل من الظهري الشريف رقم 6

6661 . 
 املرجع نفسه.7
 يئة   رغم أن الباب العاشر من الدستور مل حيدد اجلهة اليت تعني رئيس اجمللس االعلى للحساابت ومتت االحالة إىل استصدار قانون ينظم هذه اهل8
 . 2014غشت  14بتاريخ  6370ص  6282صاصات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، اجلريدة الرمسية عدداملتعلق بتنظيم اخت 128.12من القانون التنظيمي  11انظر الباب 9
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صــــالحية تحديد التوجهات واالختيارات ورســــم الســــياســــات : فضــــال عما تمت اإلشــــارة إليه ســــابقا، ومن مخرجات   -

ــــــلطات   فمجاالتالصـــــــــــالحيات الواســـــــــــعة للمؤســـــــــــســـــــــــة امللكية   ـــ ــــــراف على الســ ـــ ــــــة واإلشــ ـــ التعيين واإلعفاء والرئاســ

ؤسـسـات واملجالس الدسـتورية، فإن من خصـائص النظام السـياسـ ي املغربي هو اتسـاع دائرة صـالحية التوجيه  وامل

امللكي وتحديد االختيارات ورسم السياسات التي تنتمي إلى املجالين التنفيذي والتشريعي وهذا ما يكرسه الدستور  

 اشر.املغربي من خالل العديد من مقتضياته سواء بشكل مباشر أو غير مب

من الدســـتور أن مجموعة من املشـــاريع والنصـــوص القانونية والســـياســـات والبرامج    49ويتضـــح من خالل الفصـــل   

امللك  العمومية ال يمكن أن تأخذ مســيرها نحو التنفيذ إال بعد التداول في شــأنها من قبل املجلس الوزاري الذي يترأســه  

مؤسسات لها دور كبير في السهر على تنفيذ سياسات الدولة   راساءخالل ذات الفصل فإن للملك سلطة في تعيين    ومن

بــاقتراح من رئيس الحكومــة، وبمبــادرة من  الفصـــــــــــــل". التعيينمن هــذت    األخيرةوبلورتهــا وتتبعهــا حيــث جــاء في الفقرة  

ت املكلفــة  الوزير املعني، في الوظــائف املــدنيــة لوالي بنــك املغرب، والســــــــــــفراء والوالة والعمــال، واملســــــــــــؤولين عن اإلدارا

عن املؤســــــــســــــــات واملقاوالت العمومية االســــــــتراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي الئحة هذه   الداخلي واملســــــــؤولينباألمن 

 املؤسسات واملقاوالت االستراتيجية."

ـــــــتراتيجيــة، فــاملالحظ أن هــذا     02.12وبــالعودة إلى القــانون التنظيمي رقم   ـــ املحــدد للمؤســــــــــــســـــــــــــات واملقــاوالت االســ

نظيمي وســــــع من دائرة هذه املؤســــــســــــات وبالتالي من ســــــلطة امللك في التعيين بهذه املؤســــــســــــات واملناصــــــب  القانون الت

ــة  20العليـا االســــــــــــتراتيجيـة، حيـث بلغ عـدد املؤســــــــــــســــــــــــات العموميـة االســــــــــــتراتيجيـة   ـــــ ـــ ـــــــســ ـــ واملقـاوالت العموميـة   1مؤســ

ــــــق  ، وفضـــــــــــال عن قيمتها العددية، فإن لها قيمة نوعية أي2مقاولة 17االســـــــــــتراتيجية   ـــ ــــــا تجعل امللك يهيمن على الشــ ـــ ضــ

 .3... واإلدارةاالستراتي ي في االقتصاد 

صــــــالحية الرئاســــــة واإلشــــــراف: لقد أناط املشــــــرع الدســــــتوري بامللك ســــــلطة الرئاســــــة واإلشــــــراف على العديد من  -

املجــالس الــدســــــــــــتوريــة، فقــد خول لــه ترأس املجلس الوزاري وأن رئــاســـــــــــــة رئيس الحكومــة لهــذا املجلس ال تتم إال  

 من الدستور.   48ل خالل الفص نقبل. مبالتفوي  امللكي، وفي حدود جدول أعمال محدد سلفا من 

أعطى للملك ســــــــــلطة رئاســــــــــة املجلس األعلى لألمن وله أن يفوض رئاســــــــــة    2011كما أن املشــــــــــرع الدســــــــــتور لســــــــــنة  

اجتماعاته لرئيس الحكومة على أسـاس جدول أعمال محدد والذي يعد) املجلس( هيئة للتشـاور بشـأن اسـتراتيجيات  

 .4الجيدة األمنيةالسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة ، و األزماتالداخلي والخارجي، وتدبير حاالت  األمن

ومن مظاهر املســاحة الواســعة للملك في مجال الرئاســة واإلشــراف على املجالس واملؤســســات، تنصــيص الدســتور     

 .5املغربي على رئاسة امللك للمجلس األعلى للسلطة القضائية إلى جانب تعيين جزء مهم من أعضائه

ير العادية: يمارس امللك صـــــــالحيات مخولة له بمقتضـــــــ ى الدســـــــتور خالل الفترات االســـــــتثنائية  خالل الحاالت غ  -ب

من الـدســــــــــــتور على أنـه" إذا ـكانـت حوزة التراب الوطني مهـددة، أو وقع من  59حيـث نصــــــــــــت الفقرة األولى من الفصــــــــــــل  

سـتثناء بظهير، بعد اسـتشـارة  األحداث ما يعرقل السـير العادي للمؤسـسـات الدسـتورية، أمكن للملك أن يعلن حالة اال 

كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس املســــــــــــتشــــــــــــارين، ورئيس املحكمة الدســــــــــــتورية، وتوجيه  

ويخول امللك بذلك صــــــــالحية اتخاذ اإلجراءات التي يفرضــــــــها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضــــــــيها  خطاب إلى األمة

 
فصلني  املتعلق ابلتعيني يف املناصب العلياتطبيقا ألحكام ال 02.12(بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2012يوليو  17) 1433من شعبان  27صادر يف  1.12.20، ظهري شريف رقم  1امللحق رقم 1

 ( 2012يوليو  19) 1433شعبان  29الصادرة بتاريخ  6066من الدستور. اجلريدة الرمسية عدد  92و  49

 املرجع نفسه.2
3Akesbi,la dimonsion économique de la nouvelle constitution à l’épreuve des faits p 274. 
 من الدستور. 54الفصل 4
  من الدستور 56الفصل  5



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  157   

جال، إلى الســــــــير العادي للمؤســــــــســــــــات الدســــــــتورية..". فالدســــــــتور وفق هذا املنطوق يخول للملك  الرجوع، في أقرب اآل 

ـــــــرطين: أحـدهمـا  بـاعتبـاره رئيســــــــــــا للـدولـة ســــــــــــلطـات واســــــــــــعـة من أجـل مواجهـة الظروف الطـارئـة، غير   ـــ أنهـا محكومـة بشــ

 موضوعي يتجلى في املظهرين املبررين لتمتع بهذه الصالحيات وهما: 

 أن تكون حوزة التراب الوطني مهددة. -

 ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.  األحداثأو أن يقع ما من  -

 .1وثانيهما، شكلي ويتجلى في مسطرة اإلعالن عن حالة االستثناء 

وإلى جانب هذه الصـالحيات التي تهم عالقة املؤسـسـة امللكية بالسـلطتين التنفيذية والتشـريعية، فإن له صـالحيات 

 .في عالقته باملؤسسات الدستورية واالستشارية، كما أن له صالحيات في مجال تعديل الدستور  أخرى 

 الفصل الثاني: مركزية املؤسسة امللكية في تدبير الحقل الحقو ي باملغرب  

املبحـث األول :تـدخـل امللـك في حقـل حقوق اإلنســــــــــــان بين تفعيـل التزامـات الـدولـة وتعزيز مشــــــــــــروعيـة  

 املؤسسة امللكية

التنفيذية    تشــــــكل الوثيقة الدســــــتورية أســــــاس الشــــــرعية واملشــــــروعية التي تتأســــــس عليها ممارســــــات الســــــلطات      

والتشــريعية والقضــائية، وحتى إن كان للمؤســســة امللكية مصــادر شــرعية من خارج هذه الوثيقة، فإنها تلبســت بلبوس 

 . 2011واستمرت على هذا الحال إلى دستور  1962دستوري منذ دستور 

ن هذا املجال  وعلى هذا األســـاس، فإن للملك اختصـــاصـــات دســـتورية في مجال إنفاذ وحماية حقوق اإلنســـان، بل إ

أن يكون ســـــوى نســـــق فرعي تابع للنســـــق الســـــياســـــ ي مما تولد عنه دور مركزي للملك في هذا املجال على غرار با ي   دال يع

باملغرب، بدء من رســـم الســـياســـات والخيارات في   ياملؤســـســـاتاملجاالت، فامللك يحضـــر في جميع مراحل الفعل الحقو ي  

) املطلب األول( من خالل ما هو موكول إليه بخصــــــوص املصــــــادقة واالنضــــــمام إلى االتفاقيات    اإلنســــــانمجال حقوق  

خلي ) الفقرة الثانية(، ووصــــوال إلى اعلى الصــــعيد الد  تااللتزاماالدولية) الفقرة األولى( وما يتبع ذلك من ترجمة لهذه  

الضــــــــــــامنة الحترام هذه الحقوق والحريات)  اإلشــــــــــــراف على الهيئات الرســــــــــــمية التي تقوم بعمليات الحماية والنهوض و 

 ) الفقرة الثانية(. والقضاكياملطلب الثاني( سواء تلك التي تدخل في النطاق الحماكي) الفقرة األولى( 

 املطلب األول: امللك يرسم الخيارات ويحدد السياسات الحقوقية

تعطي املقتضـــــــيات الدســـــــتورية للملك صـــــــالحيات مهمة في مجال حقوق اإلنســـــــان، ويتضـــــــح ذلك من ســـــــلطته في     

الـدفع نحو االنضــــــــــــمـام إلى املنظومـة الـدوليـة لحقوق اإلنســـــــــــــان) الفقرة األولى(، ومـكانتـه البـارزة على مســــــــــــتوى قنوات  

 تصريف االلتزامات الدولية إلى النطاق الداخلي ) الفقرة الثانية(.

 لفقرة األولى: دور امللك في االنضمام إلى املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان والتفاعل معهاا

ــــــانيدخل االنضــــــــمام إلى العهود واالتفاقيات الدولية لحقوق         ــــــمن دائرة   اإلنســ ــــــادقة عليها وااللتزام بها ضــ واملصــ

ك دور مركزي في مجــال العالقــات الخــارجيــة،  . وتبعــا لــذلــك فــإن للملــ 2العالقــات الــدوليــة وتنظم بمبــادىء اتفــاقيــة فيينــا

، 3وهو من املجاالت املحفوظة للمؤســســة امللكية بمقتضــ ى الدســتور منذ االســتقالل بعدما فقدها خالل عهد الحماية
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. فباعتباره رئيس الدولة، وممثلها األســـمى ، ورمز وحدة االمة، وضـــامن دوامها اإلنســـانومن ذلك تلك املتعلقة بحقوق  

 .1ا فإن من مهامه الدستورية السهر على احترام التعهدات الدولية للمملكةواستمراره

وإلى جانب ذلك، فإن له أن يوقع ويصادق على املعاهدات التي تهدف إلى احترام وحماية حقوق وحريات املواطنات  

افقة البرملان ـــــــتورية    2واملواطنين، العامة أو الخاصـــــــــة، غير أنه ال يمارس التصـــــــــديق إال بمو ـــــــتجدات الدســ وهي من املســ

والتصـــــــــديق في القانون الدولي هو االجراء الذي بمقتضـــــــــاه تقر الدول التزامها بمعاهدة ما على املســـــــــتوى    2011لســـــــــنة  

 . 3الدولي 

كما أن املشرع الدستوري ربط املصادقة أيضا بقرار املحكمة الدستورية، إذا ما تبين أن التزاما دوليا يتضمن بندا  

دســــــــــــتور على إثر احــالتــه عليهــا من قبــل امللــك، أو رئيس الحكومــة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس  يخــالف الــ 

املسـتشـارين، أو سـدس أعضـاء مجلس النواب أو ربع أعضـاء مجلس املسـتشـارين الشـ يء الذي يجعل املصـادقة معلقة  

من الدســـــــــتور يعتمد الســـــــــفراء لدى  55.كما أنه، ووفق الفقرة األولى من الفصـــــــــل  4على شـــــــــرط مراجعة الدســـــــــتور قبال

 الدول األجنبية واملنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلوا املنظمات الدولية.    

 الفقرة الثاني : مكانة املؤسسة امللكية في تفعيل التزامات املغرب في مجال حقوق اإلنسان  

ع واملصادقة على العهود واالتفاقيات الدولية لحماية ال ينتهي فقط بالتوقي  اإلنسانإن دور امللك في مسألة حقوق  

بـل يتعـداه إلى مرحلـة ترحيـل هـذه القواعـد الـدوليـة امللتزم بهـا إلى املســــــــــــتوى الوطني عبر برامج    اإلنســــــــــــانوتعزيز حقوق  

ا وســــــــياســــــــات وتشــــــــريعات لحماية واحترام واعمال هذه االلتزامات الحقوقية الدولية، ويســــــــتمد هذا الدور انطالقا مم

خوله له املشـرع الدسـتوري باعتباره رئيس للدولة أو رمز لوحدة األمة وما يترتب عن ذلك من تمتع بصـالحيات تنفيذية  

 وتشريعية واسعة.  

وتبرز هذه املكانة املحورية للمؤســـــــســـــــة امللكية من خالل العديد من املقتضـــــــيات الدســـــــتورية، وهي إما موروثة عن  

التي تعتبر حق من   5ســــــــتور الجديد، فهو الضــــــــامن لحرية ممارســــــــة الشــــــــؤون الدينيةالدســــــــاتير الســــــــابقة أو معززة بالد

، وما تقتضـــــيه من تدخالت لتحقيق الحماية واالحترام الضـــــروريين لتفعيلها. كما أنه الســـــاهر  6حقوق اإلنســـــان املدنية

 . 7على صيانة حقوق وحريات املواطنين واملواطنات والجماعات في عموميتها من خالل آلية الظهائر 

زامات الدولية لحقوق  وإلى جانب ما ســـــــبق، فإن دور املؤســـــــســـــــة امللكية املركزي في هذا الســـــــهر على التعهدات بااللت

يتجلى من خالل أليـة املجلس الوزاري الـذي يترأســــــــــــه ويحـدد جـدول أعمـالـه او يفوض ذلـك لرئيس الحكومـة   اإلنســــــــــــان

 .8بجدول أعمال محدد

وبالوقوف على صـــالحيات املجلس الوزاري يتضـــح هذا الدور املنوط بامللك في تفعيل االلتزمات الحقوقية،حيث أن  

لتوجهات االســــــــــــتراتيجية لســــــــــــياســــــــــــة الدولة، ومشــــــــــــاريع مراجعة الدســــــــــــتور، ومشــــــــــــاريع القوانين  املجلس يتداول في ا

التنظيمية، والتوجهات العامة ملشـروع قانون املالية، ومشـاريع القوانين اإلطار التي ترسـم األهداف األسـاسـية لنشـاط  
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ـــــــلب عمل املجلس  . و هذه ال1الدولة في امليادين االقتصــــــــــــادية واالجتماعية والبيةية والثقافية ـــ ـــــــكل صــ ـــ ـــــــايا التي تشــ ـــ قضــ

 الوزاري هي في عمقها تشكل األليات االساسية التي بواسطتها تتم ترجمة التزمات املغرب الدولية.

،إذ عبر القوانين والقوانين    2ويعتبر التشــــــــــــريع من املـــداخـــل األســــــــــــــاســــــــــــيـــة التي تبرز مـــدى وفـــاء الـــدولـــة بـــالتزامـــاتهـــا

وق والحريــات املنصــــــــــــوص عليهــا دوليــا، كمــا تتحــدد اليــات الحمــايــة والتعزيز أو  التنظيميــة يتحــدد نطــاق التمتع بــالحق

ــايـــة الحقوق االقتصـــــــــــــــاديـــة واالجتمـــاعيـــة   ــار تترجم تعهـــدات اململكـــة في مجـــال حمـ النهوض، وعن طريق القوانين االطـ

تصـــــادية واملالية  والثقافية. كما أن قانون املالية الذي يعتبر أهم تشـــــريع ســـــنوي يحدد توجهات الســـــياســـــة العامة االق
، وأحــد ميكــانزمــات رســــــــــــم الســــــــــــيــاســـــــــــــات العموميــة التي من شـــــــــــــأنهــا تفعيــل مــا تم التعهــد بــه دوليــا في مجــال الحقوق  3

 والحريات.

ويتضــح من خالل قراءة هذه الصــالحيات املخولة للملك عن طريق املجلس الوزاري مســاهمة املؤســســة امللكية         

الل وظيفـة التشــــــــــــريع من جهـة املتمثـل في املداولة في مشــــــــــــاريع مراجعـة الدســــــــــــتور أو  في تفعيـل االلتزمات الدوليـة من خ

مشــــاريع القوانين التنظيمية كامتداد لهذا األخير،ومن جهة ثانية في وضــــع االســــتراتيجيات التي تشــــكل النواة الصــــلبة  

 ية والبيةية.لكل البرامج والسياسات العمومية املتعلقة بالشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقاف

كما أن مكانة املؤســـــــســـــــة امللكية في تفعيل هذه االلتزامات تكمن في كون امللك يملك ســـــــلطة األمر بتنفيذ القوانين  

 .4يوما 30بعدما تجتاز مراحل التشريع،وإن كان املشرع الدستوري قيد هذه السلطة بأجال محددة في 

ـــــــــانالتعهــدات في مجــال حقوق    وفضــــــــــــال عمــا ســــــــــــبق من تجليــات مركزيــة امللــك في بــاب تفعيــل ـــ ،فــإن هنــاك   اإلنســ

مقتضــــــــــــيـــات أخرى تبرز هـــذه املـكــانـــة، ومن ذلـــك حق امللـــك في مطـــالبـــة البرملـــان بقراءة مشــــــــــــروع أو مقترح قـــانون قراءة 

 . 5جديدة

ــلة بترجمة التعهدات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات اليقتصـــــــــر            إن الدور املركزي للملك ذي الصـــــــ

لى مكانته في التشـــريع العادي وتفعيل مقتضـــيات الدســـتور من خالل دوره في القوانين التنظيمية، بل يتعده إلى دوره ع

الـذي عنـه تتفرع بـا ي مراتـب القـاعـدة القـانونيـة وتخضــــــــــــع ملضــــــــــــمونـه، بـاعتبـاره   -الـدســــــــــــتور -املؤثر في التشــــــــــــريع األعلى 

 6ســــــــــــتوريـة القواعـد القــانونيــة وتراتبيتهــا من املبــادىء امللزمـةالقــاعـدة األســــــــــــمى التي تســــــــــــتوجـب االلتزام بهــا، إذ تعــد د

حيث له دور بالغ األهمية في تعديل الدســـــــــــتور،فاملشـــــــــــرع    7ومخالفتها تبطل التشـــــــــــريع من خالل ألية عدم الدســـــــــــتورية

تداول  ، وال8الدســتوري خول للملك ســلطة املبادرة إلى مراجعة الدســتور، وكذا عرض هذا املشــروع لالســتفتاء مباشــرة

إلى جانب تخويله ســــــــــلطة عرض مشــــــــــروع   9من خالل الية املجلس الوزاري حول املبادرات التي يقترحها رئيس الحكومة

 .10مراجعة بع  مقتضيات الدستور على البرملان بعد استشارة رئيس املحكمة الدستورية

 
 من الدستور 49الفصل 1
 اإلنسانالصادر عن اللجنة املعنية حبقوق  31العام رقم  من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية و التعليق 2املادة 2
3Akesbi,la dimonsion économique de la nouvelle constitution à l’épreuve des faits p269  
 من الدستور 50الفصل 4
 من الدستور 95الفصل 5
 من الدستور  6من الفصل  3الفقرة 6
 الباب الثامن من الدستور  7
 الدستورمن  172الفصل 8
 من الدستور  173الفقرة االخرية من الفصل 9

 من الدستور 174الفقرة الثالثة من الفصل 10
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ويكمن التـأثير امللكي في منظومـة حقوق اإلنســــــــــــان بـاملغرب كـذلـك من خالل أليـة الخطـابـات امللكيـة التي تعـد موجهـا  

امللكيـــة تســــــــــــمو عن النقـــاش وتعتبر مراجع توجيهيـــة للحكومـــة   للحكومـــة ومختلف الفـــاعلين العموميين، فـــالخطـــابـــات

 1والبرملان في رسم األولويات واألجندات العمومية كما كرس ذلك املشرع الدستوري

وانطالقا من هذه الصـــــــــــالحيات الواســـــــــــعة للملك في مجال مراجعة الدســـــــــــتور بشـــــــــــكل شـــــــــــامل او جزكي تبرز املكانة 

الحقوقية للمملكة، اعتبارا لكون الدســــتور هو الحلقة املتموقعة بين التشــــريع    الدســــتورية للملك في تفعيل التعهدات

الدولي واملحلي دون الدســــتوري، والبوابة القانونية األولى التي تكرس وتريــــمل فيها املبادىء والقواعد الحامية لحقوق  

بنظرية وحدة القانون و تجعل  بشــكل عام ، واملغرب على وجه الخصــوص هذا إذا ما اســتثنيا تلك الدول التي    اإلنســان

 من القانون الدولي جزءا من التشريع الداخلي.

ويعد املغرب من الدول التي تأخذ بنظرية ثنائية القانون، حيث ال يســـري مفعول أحكام القانون الدولي بما في ذلك 

ادقة املغرب عليها، وفي والنهوض بها وال تســــمو بشــــكل اتوماتيكي بل في نطاق مصــــ   اإلنســــانتلك املتعلقة بحماية حقوق  

 .  2نطاق أحكام الدستور وقوانين اململكة...

 املؤسسة امللكية على مؤسسات تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها  فالثاني: إشرااملطلب  

تعتبر مهمة تعزيز وحماية حقوق اإلنســــــــــان من املهام األســــــــــاســــــــــية التي يتعين على الدول إليالئها بالغ األهمية في       

وفاء الدول بالتزامتها الدولية بحقوق اإلنســــــــــــان، ومن ذلك إحداث مؤســــــــــــســــــــــــات تعنى بالحماية والتعزيز وتتبع مســــــــــــار 

ــائها ) الفقرة األولى(، وكذا  التفعيل والتي يتضـــح بشـــكل جلي املكانة املتميزة للمؤســـســـة ا مللكية في إحداثها وتعيين أعضـ

 البعد الحماكي الذي تلعب فيه السلطة القضائية الدور املركزي وهو االخر للملك دور مركزي فيه ) الفقرة الثانية( 

 الفقرة األولى :تسمية وتعيين امللك ألعضاء هيئات حماية وتعزيز حقوق اإلنسان  

باملغرب    اإلنســـانعلى العديد من الهيئات واملؤســـســـات املوكول إليها حماية وتعزيز حقوق    2011ينص دســـتور           

، 3ونميز فيها بين التي اســـــتحدثت بمقتضـــــ ى الدســـــتور الجديد، واخرى تم االرتقاء بها إلى مســـــتوى مؤســـــســـــات دســـــتورية

فضــــــــــــال عن أخرى لهـا اختصـــــــــــــاصـــــــــــــات تســــــــــــهم في هـذه الحمـايـة والتعزيز كهيئـات الحـكامـة و التقنين، وهيئـات النهوض 

 .4بالتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية التشاركية

ة  ويعتبر املجلس الوطني لحقوق اإلنســان في طليعة هذه املؤســســات التي تتولى النظر في جميع القضــايا املتعلق          

والحريات وحمايتها، وضــــــــمان ممارســــــــتها الكاملة، والنهوض بها وبصــــــــيانة كرامة وحقوق    اإلنســــــــانبالدفاع عن حقوق  

 .5وحريات املواطنات واملواطنين، أفرادا وجماعات..

وإلى جانبه، تعد مؤســــــــســــــــة الوســــــــيط مدافعا عن الحقوق في نطاق العالقات بين اإلدارة واملرتفقين، واإلســــــــهام في 

يادة القانون، وإشـــاعة مبادىء العدل واإلنصـــاف، وقيم التخليق والشـــفافية في تدبير االدارات واملؤســـســـات  ترســـيخ ســـ 

 .6العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صالحيات السلطة العمومية

املقيمين    كما أن املشــــــــرع الدســــــــتوري نص على مجلس للجالية يناط به الســــــــهر على تأمين وضــــــــمان حقوق املغاربة

. وانســــــجاما كذلك مع التزاماته الدولية في مجال املســــــاواة بين الجنســــــين ومحاربة جميع أشــــــكال التمييز نص 7بالخارج

 
 من الدستور 52الفصل 1
 الفقرة ما قبل االخيرة من د باجة الرييوا الي  أابحت جزإلا ال يجزأ منه.2
 2011جاا يا  قبل دييرتاما ينة ومؤيسة الوييط اللذا  كانا كمؤيسيا  ايي اإلنسا نقصر بذلك المجلس الوطن  لحقوق 3
 من الرييوا  12البام 4
 من الرييوا 161الفصل 5
 من الرييوا 162الفصل 6
 من الدستور 163الفصل 7
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ــــــات  1الدســــــــتور على إحداث هيئة مكلفة باملناصــــــــفة ومحاربة جميع أشــــــــكال التمييز ــــــســ ــــــح من خالل هذه املؤســ . ويتضــ

 والهيئات أنها تنقسم إلى نوعين :

 .2اإلنسان: وتتجسد في املجلس الوطني لحقوق اإلنسانات ذات والية عامة في مجال حقوق مؤسسات وهيئ -

ثم مجلس   3مؤســســات وهيئات متخصــصــة: وتتمثل في مؤســســة الوســيط التي تســهر على حماية حقوق املرتفقين  -

ــــــفة    4ارجياالجالية املقيمة بالخارج والتي أوكل إلى الســـــــــــهر على تتبع حقوق ومصـــــــــــالح الجالية داخليا وخ ـــ وهيئة املناصــ

 .5ومحاربة التمييز واعتبرت ألية لتعزيز حقوق النساء وحمايتها

وباالســــــــــــتناد إلى القوانين املنظمة لعمل هذه املؤســــــــــــســــــــــــات والهيئات يتضــــــــــــح الدور البارز للملك في عملية التعيين  

 والتسمية ألعضائها.

ويخول القـانون املنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنســـــــــــــان الحق للملـك في تعيين رئيســـــــــــــه وأمينـه العـام وأعضــــــــــــاء  

ـــــــوان باقتراح من املجلس العلمي االعلى و  ـــ اللجان الجهوية بظهير، كما يعين تســــــــــــعة أعضــــــــــــاء أخرين من ضــــــــــــمنهم عضــ

ـــــائية كما أن هذا القانون ينص على رفع تقرير    .6عضـــــــوان باقتراح من الرئيس املنتدب للمجلس االعلى للســـــــلطة القضــ

باملغرب، وكذا تقارير موضوعاتية وخاصة في كل ما يسهم في حماية حقوق    اإلنسانسنوي إلى امللك حول حالة حقوق  

، فضال عن تنصيص هذا القانون على رفع 8ويبدي رأيه في كل قضية رفعها إليه 7اإلنسان والدفاع عنها عند االقتضاء

 من هذا القانون. 51له إلى امللك كما تنص على ذلك املادة نتائج أعما

ســنوات قابلة  5ويعطي القانون املنظم ملؤســســة الوســيط ســلطة تعيين وســيط اململكة للملك عن طريق ظهير ملدة  

لنفس املـدة. كمـا يتعين على  10، كمـا يعين االمين العـام املقترح من قبـل الوســــــــــــيط هو االخر بظهير9للتجـديـد مرة واحـدة

افاق عملها  .11مؤسسة الوسيط أن ترفع تقرير سنويا إلى امللك حول حصيلة نشاطها و

وإلى جانب الســــــلطات الواســــــعة التي يحظى بها امللك بالنســــــبة للمؤســــــســــــات االنفة الذكر ســــــواء على مســــــتوى         

أو ســـير أعمالها وممارســـة اختصـــاصـــاتها، فإن له صـــالحيات مماثلة في تنظيم وســـير هيئة املناصـــفة    التعيين أوالتســـمية

املحدث لها   79.14. يبدو هذا من خالل مقتضـــيات القانون رقم  2011ومكافحة كل أشـــكال التمييز التي جاء بها دســـتور  

ســــبعة أعضــــاء اخرين من االعضــــاء االربعة   ، إلى جانب12حيث أن امللك وفق هذا القانون هو الذي يعين رئيســــها بظهير

 
 من الدستور 164و الفصل  19 الفقرة االخرية من الفصل 1
 6652ابجلريدة الرمسية عدد  2018مارس   1ظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، منشور بتاريخ املتعلق إبعادة تن 76.15بتنفيذ القانون رقم  2018فرباير  22بتاريخ  1.18.17ظهري شريف رقم 2

   1238-1227ص ص 
- 1722ص.ص  2019بتاريخ فاتح ابريل  6765املتعلق مبؤسسة الوسيط الصادر ابجلريدة الرمسية عدد  14.16بتنفيذ القانون رقم  2019مارس  11بتاريخ  1.19.43ظهري شريف رقم  3

1731   
  5600عدد  2008يناير  31إبحـداث جملـس اجلـاليـة املغـربيـة ابخلـارج ، اجلريدة الرمسية ، املنشور بتاريخ  2007ديسمرب 21صـادر يف  1.07.208ظهيـر شريـف رقـم 4
أكتوبر  12بتاريخ  6612حة كل أشكال التمييز الصادر ابجلريدة الرمسية عدد املتعلق هبيئة املناصفة ومكاف 79.14بتنفيذ القانون رقم  2017شتنرب  21بتاريخ  1.17.47ظهري شريف رقم 5

 . 5827-5823ص.ص  2017
 املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. 76.15من القانون  رقم  36املادة  6
 املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. 76.15من القانون رقم  35من املادة  الفقرة االوىل7
   76.15من القانون رقم  4الفقرة االخرية من املادة 8
    1173- 1722ص.ص  2019بياا خ ياتح ابر ل  6765الميعلق بمؤيسة الوييط الصادا بالجر رة الريمية عرد  14.16من القانو  اقم  4المادة 9

 
   14.16من القانو   52المادة 10
   14.16من القانو   47المادة 11
 الميعلق بايئة المناافة وم،ايحة كل أش،ال اليمييز  79.14من القانو   4المادة 12
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، كمـا يتم تعيين األمين العـام لهـذه 2ســــــــــــنوات قـابلـة للتجـديـد مرة واحـدة  5ملـدة   1والعشــــــــــــرين الـذين تتـألف منهم الهيئـة

 .3الهيئة بواسطة ظهير

 الفقرة الثانية : إشراف امللك على السلطة القضائية الضامنة لحماية الحقوق والحريات  

تعتبر الســــلطة القضــــائية ضــــامنا أســــاســــيا الحترام الحقوق والحريات داخل الدول، فهي التي تحرص على احترام      

القوانين وتحول دون انتهــاك حرمــة هــذه الحقوق والحريــات ســــــــــــواء من قبــل االفراد أو الجمــاعــات كمــا تقف في وجــه  

وهذا ما هو موكول إلى القضـــــــاء العادي شـــــــطط الســـــــلط والجهات الوصـــــــية عن تطبيق القانون وحماية النظام العام  

فيما يحرص القضـــــاء الدســـــتوري على حماية القواعد الدســـــتورية من شـــــطط الفهم والتأويل الذي يمكن أن تفرضـــــه 

 السلطة التنفيذية أو التشريعية في تةزيل القاعدة الدستورية.

ذلك من دور في تقييم مدى قيامها ومن هنا تكمن أهمية مقاربة موقع الســـلطة القضـــائية ضـــمن دائرة الســـلط ملا ل

 بالدور املنوط بها في حماية الحقوق والحريات.

ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة بعدما ظل بمثابة جهاز فقط  طيلة الحياة    2011وإذا كان الدستور املغربي لسنة  

،  4لتشــريعية والتنفيذية والتنصــيص على اســتقالليته عن الســلطتين ا 1962الدســتورية املغربية منذ أول دســتور ســنة  

فإن مســألة االســتقاللية مازالت تثير الســؤال عند الباحثين خاصــة في عالقته باملؤســســة امللكية، إذ يتضــح أن املشــرع  

الدســـتوري خول للملك صـــالحيات واســـعة في هذا املجال تهم التعيين واالشـــراف، ويمكن أن نبرز العالقة بين الســـلطة  

 من خالل مستويين :القضائية واملؤسسة امللكية 

، ورئيس  5األول يتجلى في عالقة امللك بالســـــــلطة القضـــــــائية: يعتبر امللك الضـــــــامن الســـــــتقالل الســـــــلطة القضـــــــائية-

الذي يسهر على تطبيق الضمانات املمنوحة للقضاة من حيث استقاللهم وتعيينهم   6املجلس األعلى للسلطة القضائية

ـــــــو يقترحه االمين العام للمجلس    . كما أن7وترقيتهم وتقاعدهم وتأدي هم ـــ امللك يعين خمس شــــــــــــخصــــــــــــيات من بينهم عضــ

 .8العلمي األعلى من ضمن االعضاء العشرين الذين يتألف منهم املجلس االعلى للسلطة القضائية

الثاني يكمن في : عالقة امللك بالقضــاء الدســتوري: شــكل االنتقال بالقضــاء الدســتوري من "مجلس" منذ دســتور -

ـــــــيع   2011"محكمـــة" أحـــد أبرز مســــــــــــتجـــدات دســــــــــــتور    إلى   1992 ـــ ـــــــص لهـــا البـــاب الثـــامن منـــه إلى جـــانـــب توســ ـــ التي خصــ

  صالحياتها.

وقد أحاط الدســــــــتور قرارتها بالحماية من أي طريق من  طرق الطعن كما نص على الزامية االمتثال لهذه القرارات  

 .9من قبل كل السلطات العمومية وجميع الجهات اإلدارية والقضائية

ويتضــح من خالل هذه االختصــاصــات الدســتورية األهمية التي ينتظر أن تضــطلع بها املحكمة الدســتورية في حماية 

الحقوق والحريات وتحصـــــينهما من شـــــطط الســـــلطة التشـــــريعية والتنفيذية ومن قبل القضـــــاء العادي كذلك ،غير أن  

 هذه السلطة املخولة لها تقتض ي استقاللية عن با ي السلط.

 
 نفس المادة 1
  79.14من القانو   4من المادة  2الفقرة 2
 79.14من القانو   14من المادة  الفقرة االولى3
 من الرييوا  107الفصل الفقرة االولى من 4
 من الدستور  107الفقرة الثانية من الفصل 5
 من الدستور  115الفقرة األوىل من الفصل 6
 من الدستور  113الفقرة األوىل من الفصل 7
 من الدستور  115الفقرة األخرية من الفصل 8
 من الدستور  413الفقرة االخرية من الفصل 9
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ة إلى املقتضــــــيات الدســــــتورية الخاصــــــة باملحكمة الدســــــتورية، فإننا نجد أنها تتألف من اثني عشــــــر عضــــــوا  وبالعود

يعينون ملدة تســـــع ســـــنوات غير قابلة للتجدد ويعين امللك نصـــــفهم، والســـــتة االخرون نصـــــفهم ينتخبه مجلس النواب ) 

 .1( ثالث أعضاء( والنصف األخر ينتخب من قبل مجلس املستشارين) ثالث أعضاء

كمــــا أن املشــــــــــــرع الــــدســــــــــــتوري أعطى للملــــك ســــــــــــلطــــة تعيين رئيس هــــذه املحكمــــة، بــــل أجــــاز أن تمــــارس املحكمــــة  

اختصـــــــــــاصـــــــــــاتها وتصـــــــــــدر قراراتها وفق نصـــــــــــاب اليحتســـــــــــب فيه األعضـــــــــــاء الذين لم يقع بعد انتخابهم إذا ما تعذرعلى  

 . 2املجلسين أو احدهما انتخاب هؤالء االعضاء داخل االجل القانوني للتجديد

الدســتور من خالل ما يكفله للملك من حق تعيين نصــف أعضــاء املحكمة الدســتورية، بمن    واعتبارا ملا ســبق،فإن

فيهم الرئيس يكرس هيمنة املؤســـــســـــة امللكية من خالل املحكمة الدســـــتورية، التي ال يمكن حســـــب تركيبتها الحالية أن  

هو الكتلة التي يعينها امللك، بينما تلعب دور حامي الدسـتور ألنها ال يمكن ان تكون كتلة منسـجمة، وإنما املنسـجم فيها 

 .3تؤثر االغلبيات النيابية في تعيين با ي أعضاء املحكمة

وباملحصــلة، فإن هناك رابطة قوية بين املؤســســة امللكية والســلطة القضــائية على الرغم من اإلصــالحات املتتالية  

واعتمادا على تقنية الخطاب امللكي وتقنية    التي تنحو في اتجاه اســـــتقاللية أكبر لهذه الســـــلطة وذلك من خالل ما ســـــبق

 .4التفوي  حيث أن من املهام األصيلة لإلمامة مهمة  القضاء والعدل بين الناس

 املبحث الثاني: املؤسسة امللكية فاعل مركزي في القضايا الحقوقية الكبرى 

ســــــينضــــــاف إلى   شــــــكل البحث عن املشــــــروعية وتجديدها هدفا للمؤســــــســــــة امللكية مع عهد محمد الســــــادس،حيث

الشــــــــرعية التاريخية والدينية والدســــــــتورية مشــــــــروعية معززة ومغذية للموقع املركزي الذي تبوأته من ذي قبل داخل  

 ي باملغرب إما عبر قيادة مبادرات عديدة  وقد تجســد ذلك في اســتثمار امللك في الحقل الحقو النظام الســياســ ي املغربي،

تنشـيط وظيفة التحكيم امللكي في مبادارات أخرى من قبيل طي صـفحة ماضـ ي االنتهاكات الجسـمية    أو االسـتثئتار بها أو 

لحقوق اإلنســــــــــــان وضــــــــــــمان عدم التكرار) املطلب األول (وإنعاش وضــــــــــــيعة حقوق املرأة خاصــــــــــــة التدخل في لحظات 

ـــــــار التقاطبات الســـــــــياســـــــــية   ــايا الهوية والثقافة،ومن ذلك دوره في مســ ـــــ واملجتمعية من قبيل إقرار مدونة األســـــــــرة وقضــ

إدخــال القضــــــــــــيــة األمــازيغيــة والحقوق اللغويــة والثقــافيــة في دائرة االهتمــام العمومي واألجنــدات العموميــة )املطلــب  

 الثاني(. 

 نجاز لدى املؤسسة امللكيةاملطلب األول: تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة لتعزيز مشروعية اإل 

جســــدت تجربة هيئة اإلنصــــاف واملصــــالحة مثاال على أهمية الحقل الحقو ي في تعزيز الشــــرعية لدى املؤســــســــة        

ـــــــق الحقو ي إلى  ـــ ـــــــكلـة للنســ ـــ امللكيـة وتحويلهـا للمطـالـب الحقوقيـة املرفوعـة من قبـل املجتمع املـدني وبـا ي األطراف املشــ

تأثر امللك بمبادرة إحداث هذه الهيئة ورسم معالم عملها فيما يتماش ى وطي صفحة  مكاسب إلغناء رصيدها، حيث اس

ماضـــ ي انتهاكات حقوق اإلنســـان لكن دون املســـاس بمركزية الســـلطة امللكية ومشـــروعيتها) الفقرة األولى(،ثم الحضـــور 

 امللكي في مخرجات هذه التجربة ومسار تفعيلها ) الفقرة الثانية(. 

 صية إحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة تتويج ملسار بدأ منذ بداية التسعيناتالفقرة األولى: تو 

 
 من الدستور  130الفقرة االوىل من الفصل 1
 من الدستور  130الفقرة الثانية من الفصل 2
 .64المل،ية وما  حيط باا ... مرجع يابق، ص  3
 . 53ص  1999/1998مساعر عبر القادا، القضاإل اإلدااي المالرب  ءمانة للحقوق والحر ات،اطروحة دكيوااه، 4
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ــانعلى توصــــية صــــادرة عن املجلس االســــتشــــاري لحقوق   2003نونبر  6صــــادق امللك في  عقب الدورة الثامنة   اإلنســ

وتتعلق بإحداث هيئة لألنصــاف واملصــالحة بموجب املادة الســابعة من 20031يوليوز  11و 10عشــرة التي عقدها يومي 

عين امللك رئيســـها، وبا ي أعضـــائها الســـتة عشــر    2004يناير   7املتعلق بإعادة تنظيم املجلس، وفي  1.00.350الظهير رقم 

 .2( نصفهم من أعضاء املجلس والنصف االخر من خارجه16) 

إحداث الهيئة يعد اللبنة االخيرة للطي النهاكي مللف شـــــائك، ضـــــمن مســـــار واعتبر امللك خالل تنصـــــيب أعضـــــائها أن  

  اإلنسانانطلق منذ بداية التسعينات وتجسيد لإلرادة املؤسسة امللكية في تحقيق املزيد من املكاسب للنهوض بحقوق  

 .4.وشكل خطاب التنصيب مرجعا موجها ألعمال الهيئة وأساسا مؤصال ملقاربتها3ثقافة وممارسة

وقد شـــــرع النظام الســـــياســـــ ي في طي هذا امللف منذ بداية الســـــبعينات تحت وطأة ســـــياقات دولية تجلت في                

في إلى قلب األجندات الدولية    اإلنســــــانانهيار جدار برلين وانتصــــــار املعســــــكر الليبرالي، فضــــــال عن دخول ملفات حقوق  

ت االقتصــــادية الدولية واإلقليمية..وســــياق العوملة اضــــطرت من خالل ماعرف باشــــتراطية حقوق اإلنســــان في العالقا

معها املؤســســة امللكية إلى القيام بإصــالحات دســتورية ومؤســســاتية لتعزيز حقوق اإلنســان ودعم دولة الحق والقانون  

ثم إنشـــــــاء املجلس االســـــــتشـــــــاري لحقوق اإلنســـــــان من أجل  1996و    1992ومن جملة ذلك اإلصـــــــالح الدســـــــتوري لســـــــنة  

ـــــــــاناالنتقــادات التي وجهتللنظــام الســــــــــــيــاســــــــــــ ي داخليــا وخــارجيــا في مجــال انتهــاك حقوق  مواجهــة   ـــ وكــذا إلعطــاء   اإلنســ

املواطنين الوســــــــــــيلـــة القـــانونيـــة والســــــــــــريعـــة والجـــديـــة وذات الفعـــاليـــة للـــدفـــاع عن حقوقهم كمواطنين إزاء اإلدارة أو  

ــــــدار العفو عن املعتقلين  وأحداث الهيئة املســــــــتقلة للتحكيم وعودة عدد  5الســــــــلطة أو الدولة نفســــــــها من املنفيين وإصــ

الســياســيين على خلفية الصــراع الســياســ ي بين القصــر وأحزاب املعارضــة وتســوية الوضــعية املهنية واالدارية لضــحايا  

 هذه الحقبة املعروفة بسنوات الرصاص في أدبيات الحركة الحقوقية والسياسية املغربية.

ــــــيرورة التدابير    2004إلنصـــــــــــاف واملصـــــــــــالحة في يناير  ولم تكن عملية اإلعالن عن تأســـــــــــيس هيئة ا ـــ ــــــلة عن صــ ـــ منفصــ

، لذلك فإن احداث هذه الهيئة اليعدو أن يكون 6الســــــياســــــية واملؤســــــســــــاتية التي عرفتها البالد منذ مطلع التســــــعينات

 .7سوى استمرارية ملسلسل بدأ مع نهاية عهد امللك الحسن الثاني، واستكمال لهيأة التحكيم املستقلة
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قد حدد امللك ســقف عمل هذه الهيئة في تتميم ما تم الشــروع فيه من ذي قبل من خالل تعزيز التســوية العادلة و    

ــــــات هذه الهيئة في نظامو  غير القضــــــــائية، وتضــــــــميد جراح املاضــــــــ ي، وجبر الضــــــــرر.. ــــــاصــ ــــــ ي    هاتم تحديد اختصــ ــــــاســ األســ

،وخاصــــة الباب الثاني منه الذي أعتبر أن اختصــــاصــــاتها غير قضــــائية والتثير املســــؤولية  الفردية  1صــــودق عليه بظهيرو 

 .2عن االنتهاكات ومن مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم واإلقتراح

االطالع على كما أنيط بها القيام بتقييم شــــامل ملســــلســــل تســــوية ملف االختفاء القســــري واالعتقال التعســــفي بعد  

ـــــــحايا وعائالتهم  ـــ ـــــــميين والضــ ـــ ـــــــميين وغير الرســ ـــ أعمال الهيئة املســــــــــــتقلة للتحكيم واالتصــــــــــــال مع مختلف الفرقاء الرســ

. وبخصـــوص االختصـــاص الزمني فإن هذه الهيئة أوكل إليها البحث والتحري في االنتهاكات الجســـيمة لحقوق  3وممثليهم

ل إلى تـاريخ مصـــــــــــــادقـة امللـك على إحـداث هيئـة التحكيم املســــــــــــتقلـة  اإلنســـــــــــــان من الفترة املمتـدة من أوائـل االســــــــــــتقال

 .4حايا االختفاء القسري واالعتقال التعسفيضلتعوي  

 الفقرة الثانية: مصادقة امللك على توصيات الهيئة واألمر بتنفيذها

ــا إلى الشـــعب بمناســـبة تقديم نتائج هيئة           واملصـــالحة إلى جانب دراســـة حول    اإلنصـــافوجه امللك خطابا خاصـ

آفاقها في  50  بعد عامين من اشتغال هذه الهيئة. 2006يناير  6سنة من التنمية البشرية باملغرب و

واملصـالحة حتى يتمكن الرأي    اإلنصـافيئة  قراره بنشـر التقرير الختامي لله  إصـدار وخالل هذا الخطاب أعلن امللك  

، واعتبر ذات الخطاب هذه املحطة باللحظة التاريخية الفاصلة بين مغرب طوي مع استكمال  5العام على االطالع عليه

يتطلع نحو املســــــــــــتقبل وذلك في إطار التغيير داخل االســــــــــــتمرارية الذي يطبع النظام   وآخر طي ملف ماضــــــــــــ ي االنتهاكات  

 .6غربامللكي بامل

ــيات التي  7كما كلف امللك خالل الخطاب نفســــــه املجلس االســــــتشــــــاري لحقوق اإلنســــــان ــهر على تنفيذ التوصــــ بالســــ

واملصالحة.    واإلنصافكل السلطات العمومية لتعزيز مسار الحقيقية    جرى وبتعاون ال يتكرر ما   الهيئة حتىانتهت إليها  

 .8داخل كل مجال تنضوي عدة توصيات مجاال،ومن12همت هذه التوصيات  دوق

ويتبين من خالل هذه املجاالت أن توصــيات الهيئة توزعت بين القيام بإصــالحات مؤســســاتية وســياســية ودســتورية  

وقانونية كضــــــــمانة لعدم تكرار ما جرى، واســــــــتكمال التحري والبحث والتحقيق في امللفات العالقة، وحماية أرشــــــــيف  

وحفظ الذاكرة، واعتذار الدولة عن ما صــــــدر منها من عنف، وتعزيز مســــــار النهوض بحقوق  املرحلة املعنية بالتصــــــفية  

 املرأة، والتعريف بهذه التوصيات في صفوف الفاعلين واملجتمع... والنهوض بحقوق املهاجرين...

 املطلب الثاني: وظيفة التحكيم امللكي آلية لتكريس مركزية املؤسسة امللكية  

 املرأة    الفقرة األولى: قضايا
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جســــــــدت قضــــــــايا املرأة منذ االســــــــتقالل محور تجاذب ســــــــياســــــــ ي بين أطراف اللعبة الســــــــياســــــــية باملغرب وذلك       

 العتبارات منها :

 حساسية هذه القضية وارتباطها بجدلية التقليد والتحديث التي يتغذى عليها النظام السياس ي املغربي. -

مجاال خصــبا للرهانات واالســتراتيجيات بين الفاعلين على املســتوى الســياســ ي : القصــر في مواجهة الحركات ذات    -

 .1والحداثية الديمقراطيةذات املرجعية  األحزابثم القصر ومواجهة  اإلسالميةاملرجعية 

ـــــ  كــل لحظــة تقــاطـب  لــذلــك ظلــت املطــالــب النســـــــــــــائيــة تتجــاوز حــدود القطــاعي و الحقو ي إلى الســــــــــــيــاســــــــــــ ي حيــث تشـــــــ

افقي عقـــب االعالن عن خطـــة   املرأة في التنميـــة ورف     إدمـــاجإيـــديولوجي كمـــا حـــدث في مرحلـــة حكومـــة التنـــاوب التو

تلعب دورا تحكيميا بين    حزب العدالة والتنمية وعموم الحركة االســالمية ملضــامينها مما مكن املؤســســة امللكية من ان

 مختلف الفرقاء حينها.

كما أن القضــــايا النســــائية تشــــكل مؤشــــرا على دينامية املجتمع وســــيرورة تحوله الشــــ يء الذي يجعل منها رهانا لدى  

اقبة   النظام الســــــــياســــــــ ي الســــــــاعي إلى الحفاظ على اســــــــتقراره واســــــــتمراريته وتغذية شــــــــرعيته اســــــــتنادا على مدخل مر

 .2اعية والتفاعل معها فيما يخدم رهاناته الدينامية االجتم

 أوال: املؤسسة امللكية والحقوق املدنية للنساء

تتجســــد أهمية قضــــايا املرأة لدى املؤســــســــة امللكية من خالل الحيز الذي حظيت به في الخطابات امللكية، إذ             

ـــــادس العرش حيث جاء في ثاني خطاب   شـــــــكل موضـــــــوع وضـــــــعية املرأة باملغرب اهتمام لديها منذ تولي امللك محمد الســ

...وكيف يتطور بلو  ر ي املجتمع وازدهاره. والنســاء الالكي يشــكلن زهاء نصــفه   على عهد امللك محمد الســادس ما يلي "

تهـدر مصــــــــــــالحهن في غير مراعـاة ملـا منحهن الـدين الحنيف من حقوق، هن بهـا شــــــــــــقـائق، الرجـال تتنـاســــــــــــب ورســــــــــــالتهن  

هن مما قد يتعرضـــــن له من حيف أو عنف، مع أنهن بلغن مســـــتوى نافســـــن به الذكور، ســـــواء في الســـــامية في إنصـــــاف ل

 .3ميدان العلم أو العمل.."

ويمكن الوقوف على اســـــتثمار املؤســـــســـــة امللكية في القضـــــية النســـــائية باملغرب من خالل العديد من املحطات           

االســـــاســـــية، إذ فضـــــال عن كون تدخالت امللك تشـــــكل مســـــاهمة في تعزيز وحماية وضـــــعية املرأة وحقوقها والنهوض بها، 

عضــــــــــــد من رأســــــــــــمـالهـا الرمزي حيـث تظهر بمظهر امللكيـة  فـإنهـا ال تخلو من عـائـدات رمزيـة تقوي من شــــــــــــرعيـة امللكيـة وت

الحداثية املدافعة عن قيم الحداثة وحقوق اإلنســــــــــــان كما هي متعارف عليها دوليا، لكن دون أن يمس ذلك بدعاماتها 

 . كما يتضــــــــــــح الدور املركزي للملكية في قضــــــــــــايا4التقليدية القائمة على حماية أحكام الدين االســــــــــــالمي واالمتثال إليه.

النســـــــاء على عهد امللك محمد الســـــــادس من خالل العودة إلى خطابه الذي أعلن فيه مشـــــــروع مدونة األســـــــرة التي أتت 

 .5على أرضية مدونة األحوال الشخصية 

وقد زاوجت املؤســـســـة امللكية في تناول قضـــايا املرأة بين تشـــبتها بضـــرورات التقليد واالســـتثمار في مداخل التحديث  

 .6في خطابه لتقديم مدونة األسرةحيث اعتبر امللك 

كما أن املؤســــــــــســــــــــة امللكية وباالســــــــــتناد إلى صــــــــــفة املمثل األســــــــــمى لإلمة وإمارة املؤمنين مكنها من لعب هذا الدور   

املركزي في القضــــــــــــايا املجتمعية والعالقات بين األفراد حيث اعتبر تدخله تحكيمي بين فرقاء املجتمع وتوجيهي،إذ نص  
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 1999غشت  20مقتطف من خطاب 3
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; وإنصـــــافهاومبادرات ذات داللة قوية للنهوض بأوضـــــاع املرأة  ذات الخطاب على أنه "وفضـــــال عما اتخذناه من قرارات  

لم نتردد في تجنيــب املجتمع مغبــة الفتنــة حول هــذه القضــــــــــــيــة بتكوين لجنــة اســــــــــــتشــــــــــــــاريــة متعــددة املشــــــــــــــارب    فــإننــا

واالختصاصات القتراح مراجعة جوهرية ملدونة األحوال الشخصية عاملين على تزويدها بتوجيهاتنا السامية باستمرار  

 .1رفعت إلى نظرنا السديد حصيلة أعمالها أنى إل

 ثانيا: املؤسسة امللكية والحقوق السياسية للنساء

ــافـة إلى  املـدنيـة حيـثرفعـت الحركـة النســــــــــــائيـة املغربيـة منـذ تبلورهـا مطـالبـا ســــــــــــيـاســــــــــــيـة إلى جـانـب مطـال هـا   ـــــ ـــ بـاإلضــ

ــــــية وجعلها  مطالبتها بتحســــــــين وضــــــــعية الحقوق املدنية للمرأة من خالل دعوتها إلى مراج ــــــخصــ عة مدونة األحوال الشــ

تتناغم مع روح العصـــــــــر والتزامات املغرب الدولية في مجال حقوق اإلنســـــــــان، فقد أولت هذه الحركة اهتماما للحقوق  

 .2السياسية للنساء منذ بزوغها  وخاصة خالل فترة التسعينيات

وما كان للمؤســـســـة امللكية أن تترك الفرصـــة دون أن تســـجل حضـــورها من حيث مخرجات هذه املطالب، ويتضـــح    

ذلك من رســائل امللك وخطاباته للعديد من التظاهرات املنكبة على قضــايا النســاء ومشــاركتهن املجتمعية والســياســية  

" ...واســـتشـــعارنا منا  2003يونيو  28نســـاء بمراكش في حيث جاء في رســـالته املوجهة إلى املشـــاركات في القمة العاملية لل

التي رســــــمناها ألنفســــــنا بغية تحقيق النمو    األهدافملا تكتســــــيه تعبئة النســــــاء ومشــــــاركتهن من ضــــــرورة قصــــــوى لبلو   

ى والســهر عل  االقتصــادي والتنمية املســتدامة لبالدنا، فإننا إلينا على أنفســنا أن نحســن وضــع املرأة بتعزيز مكتســباتها،

ة إلى قبة البرملان الحالي  أمر اواالقتصــــــــادية والســــــــياســــــــية، علما بأن دخول خمس وثالثين   اإلنســــــــانيةتمتيعها بحقوقها  

 لكفيل بدعم نضالنا من أجل الديمقراطية والحداثة...".

ر  ولقد ترجم هذا االهتمام أيضــا من خالل تعيين النســاء في العديد من املناصــب الســامية والحكومية، واســتصــدا    

قوانين وقوانين تنظيمية تعنى بتعزيز املشـاركة النسـائية في املجال السـياسـ ي كقوانين االنتخابات النيابية والجماعية  

 .3وخيار الكوطا وغيرها من اآلليات املؤسساتية والقانونية

 الفقرة الثانية: القضية األمازيغية والحقوق الثقافية واللغوية

ينظر إلى اهتمــام امللكيــة بــاألمــازيغيــة على أنــه تعبير عن مشــــــــــــروعيــة تعــاقــديــة يتم بلورتهــا كــامتــداد لربــاط البيعــة        

وتجــديــدا ألفقهــا املفــاهيمي والتعــاقــدي، وذلــك عبر مــدخــل املواطنــة وحمــايــة الحقوق والســــــــــــهر على حمــايــة التعــدديــة  

الثقافية واللغوية من امللفات االسـتراتيجية التي   األمازيغيةكة  وتعد مطالب الحر   .4املجتمعية واالضـطالع بدور الحكم

 .5سعت امللكية إلى االستثمار فيها من أجل تعزيز وتجديد  مشروعيتها

أولى امللك محمد الســـــادس منذ الســـــنوات األولى من عهده إلى إيالء أهمية للخطاب الهوياتي للدولة ومراجعته           

. واسـتثمار أيضـا في التجاذبات السـياسية  6. إلى جانب خطاب أجدير خالل نفس السـنة2001منذ خطاب العرش لسـنة  

ـــــــرعيتهــا أكــد ذات    األمــازيغيــةواإليــديولوجيــة حول مطــالــب الحركــة  ـــ من قبــل املؤســــــــــــســـــــــــــة امللكيــة لتحقيق مزيــد من شــ

ور حــدا ي ديمقراطي  الخطــاب على أن هــذا االهتمــام ال يتعلق فقط بــااللتفــات إلى تــاريخ مشــــــــــــترك بــل هو تعبير عن منظ 

حيث نص على أنه" ألن األمازيغية ُمكّون أســـــــــاســـــــــ ي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شـــــــــاهد على حضـــــــــورها في كّل  

معـالم التـاريخ والحضـــــــــــــارة املغربيـة؛ فـإننـا نولي النهوض بهـا عنـايـة خـاصـــــــــــــة في إنجـاز مشــــــــــــروعنـا املجتمعي الـديمقراطي  
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ر للشــــــــــــخصــــــــــــيــة الوطنيــة ورموزهــا اللغويــة والثقــافيــة والحضــــــــــــــاريــة...إن النهوض الحــدا ي، القــائم على تــأكيــد االعتبــا

 عليها، انطالقا من تلك 
ّ
باألمازيغية مســــــــــؤولية وطنية، ألنه اليمكن ألي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أن

 .1ّي حضارة..."الجذور، أن تنفت  وترف  االنغالق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أ

املعهد امللكي للثقافة    إحداثعن    اإلعالنمن خالل   األمازيغيةوقد رســــــــم امللك مســــــــارات النهوض بالثقافة والهوية  

األمازيغية انطالقا من نفس الخطاب. كما حدد مهامه حيث جاء في الخطاب امللكي بمناسـبة اسـتقبال أعضـاء املجلس  

التي نريد منها أن تنه  بمهامها التربوية والثقافية والحضــــــــــارية الجليلة على   " هاته املؤســــــــــســــــــــة  2002يونيو    27بتاريخ  

أكمـــل وجـــه من خالل عملهـــا على الحفـــاظ على ثقـــافتنـــا األمـــازيغيـــة وتعزيز مـكــانتهـــا في املجـــاالت الثقـــافيـــة واإلعالميـــة  

ــــــــدت هيمنــة ا2..".والتربويــة بوصــــــــــــفهــا ثروة وطنيــة ومبعــث افتخــار لجميع املغــاربــة ـــ مللــك على ذلــك من خالل .كمــا تجســ

(  2001أكتوبر    17)   1-01-299إحـداث هـذا املعهـد  بظهير الـذي حـدد مهـامـه في املـادة الثـالثـة من الظهير الشــــــــــــريف رقم  

 يقض ي بإحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية. 1422من رجب الخير  29صادر في 

   :اتخالص

ـــــليســـــــتخلص من خالل ما ســـــــبق أن املؤســـــــســـــــة امللكية تهيمن على   ـــــ ي املغربي اعتمادا على   مفاصــ ـــــياســ النظام الســ

مشـروعيتها التقليدية والحديثة، كما تغذي هذه الهيمنة وتحافظ عليها انطالقا من  وسـائل وآليات متعددة تسـاعدها  

اســـــية واملجتمعية بما يحقق تلك املطالب ولكن  على االحتفاظ بموازين القوى لصـــــالحها وبالتفاعل مع املطالب الســـــي

 أيضا وفق ما يعزز مشروعيتها املجتمعية والسياسية داخليا وخارجيا وبما يضمن ريادتها.

إن القرار في القضـــــــايا الســـــــياســـــــية وحتى غير الســـــــياســـــــية ذات األهمية يبقى في األول واألخير بيد امللك ويســـــــاعده        

الدســـــــــــتور في أن يجمع بين يديه كل عناصـــــــــــر القوة الالزمة لذلك: القوة الرمزية الدينية، والقوة الرمزية الســـــــــــياســـــــــــية  

ية ســــيادية، وقوة قضــــائية، وقوة تنفيذية من خالل املجلس  التأســــيســــية، وقوة مادية من جيش وامن، وقوة دبلوماســــ 

، فال ســــلطة إال وامللك  3الوزاري كمصــــفاة، وقوة الكلمة وفصــــل الخطاب، وقوة اســــتثنائية تبي  للملك حق خل البرملان

  على قيادتها إما بالرئاســـــة أو التدخل، هذا الوضـــــع جعله ويجعله محرك رئيســـــ ي وفاعل محوري في الحياة الســـــياســـــية

 .4املغربية

وواجهة تســــــتثمر    هامتداداتونخلص أيضــــــا ومن منطلق أن الحقل الحقو ي حقل تابع للحقل الســــــياســــــ ي وجزء من 

ــياســـــــية إلى جانب الحرص على تعزيز منظومة الحقوق والحريات والوفاء بااللتزامات  فيها امللكية لتعزيز شـــــــرعيتها الســـــ

الـدوليـة للمغرب بقواعـد حقوق اإلنســــــــــــان كمـا هي متعـارف عليهـا دوليـا ويتم هـذا من خالل الصــــــــــــالحيـات الـدســــــــــــتوريـة  

 حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها والتعيين فيها.املخولة له في ترأس مؤسسات موكول إليها 

وتتضح هيمنة امللك كذلك على حقل حقوق اإلنسان من خالل تأثيره في مسارات قضايا حقوقية رئيسية فارقة في  

 تاريخ املغرب الحديث بدأ من مدخالتها وصوال إلى مخرجاتها ومرحلة تنفيذها.

مؤســــســــة امللكية تمكنت من ضــــبط ســــيرورة ووثيرة انخراط املغرب في وانطالقا من الوســــائل الدســــتورية املتاحة لل

ويحفظ لها   نالســــياســــييوتنفيذ ما تم االلتزام به دوليا بشــــكل يضــــمن لها مواجهة خصــــومها   اإلنســــانمنظومة حقوق  

 مكانتها على رأس هرم النظام السياس ي املغربي.

 
 .73املرجع نفسه ص  1
   .75مقتطف من خطاب امللك اثناء استقبال اعضاء اجمللس، املرجع السابق، ص 2
 .231دريس ي،املمارسة امللكية للسلطة، ص محمد اإل  3
 . 232، منشورات وجهة نظر،ص  2005/2006عبد اللطيف حسني، امللك الفاعل السياس ي الول حالة املغرب  4



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  169   

خولته لها مركزيتها الســـياســـية والدســـتورية عبر  كما تحضـــر املؤســـســـة امللكية في حقل حقوق اإلنســـان من خالل ما

ـــــــتراتيجيالتدخل في رســـــــــم الســـــــــياســـــــــات العمومية وتحديد االختيارات وتحديد التوجهات   للدولة وترأس أعمال    ةاإلســ

 والتعيين في الهياكل واملؤسسات والفصل في القضايا الشائكة.  واإلشرافالسيادة 

 

 الئحة املراجع

 الكتب : ❖

دراســـــة في التاريخ الدســـــتوري للمغرب    الجزء األول،  املغربي ســـــياق النشـــــأة ومســـــار التطور، الدســـــتور   أحمد بوز، •

 . 2019، الطبعة األولى، شمس برينت، 1900-2011

أحمد بوز، الدســـــتور املغربي ســـــياق النشـــــأة ومســـــار التطور، الجزء الثاني، دراســـــة في التاريخ الدســـــتوري للمغرب   •

 .2019، شمس برينت،  ، الطبعة األولى 1900-2011

ــياســـــــية املغربية، ترجمة أبو العزم،الســـــــبتي، الطبعة الثالثة،   • جون واتربوري، أمير املؤمنين ،امللكية والنخبة الســـــ

 . 2013الفلق، 

شــــــــفيق بوكرين، عالقة املغرب باالتحاد األوروبي نظام الوضــــــــع املتقدم في ظل اتفاقية الشــــــــراكة،املجلة املغربية   •

 .2018،مطبعة البيضاوي، سال.122التنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد لإلدارة املحلية و 

  2015عبد الرحيم العالم، امللكية وما يحيط بها في الدستور املغربي املعدل ،دفاتر وجهة نظر ، •

، 479د علي الدين هالل، االنتقال إلى الديمقراطية ماذا يســــــتفيد العرب من تجارب االخرين، عالم املعرفة ، العد •

 .2019منشورات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت ، دجنبر 

كريم لحرش،الدســـتور الجديد للمملكة املغربية ،شـــرح وتحليل،ســـلســـلة العمل التشـــريعي واالجتهادات القضـــائية   •

 .2012، 3العدد

 .  2017وأحمد شو ي بنيوب "كذلك كان" الطبعة األولى، دار النشر املغربية،عين السبع البيضاء،  مبارك بودرقة •

مصــــــــطفى بوجعبوط،مناهج عمل هيئة االنصــــــــاف واملصــــــــالحة باملغرب: دراســــــــة ســــــــوســــــــيوتنظيمية ملقاربة ملف   •

 .2018اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ، املركز الديمقراطي العربي، 

 .2016-1999في الخطب والرسائل  امللكية، اإلنسان، حقوق اإلنسانوزارية لحقوق املندوبية ال •

 .2016نجيب أقصبي،االقتصاد السياس ي والسياسات االقتصادية،مركز بنسعيد أيت ايدر للدراسات واألبحاث، •

 أطروحات : ❖

القـــانونيـــة واالجتمـــاعيـــة العلوم   فبراير،كليـــة20 االحتجـــاجيـــة بـــاملغرب،حـــالـــة حركـــة الحبيـــب اســــــــــــتـــاتي،الحركـــات •

 .2016/2017واالقتصادية، جامعة القاض ي عياض، مراكش 

عبد العزيز لعروســــ ي،التشــــريع املغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنســــان مالءمات قانونية ودســــتورية، املجلة   •

 .2014املغربية  لإلدارة املحلية والتنمية،

لنســـــق الســـــياســـــ ي املغربي املعاصـــــر،كلية العلوم القانونية واالجتماعية  عبد القادر بن التهامي، الثابت واملتغير في ا •

 واالقتصادية، أكدال، جامعة محمد الخامس،الرباط، ) بدون تاريخ(.

لــــــدراســــــــــــــــــات حـقـوق  • ــاهـرة  الـقــــ مـركـز  ــاملـغـرب،مـنشــــــــــــورات  بــــ ــة  ــالـيــــ االنـتـقــــ الـعــــــدالــــــة  عـبــــــدالوي،تـجـربــــــة  الـكـريـم  عـبــــــد 

 .2013اإلنسان،
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ـــــــادية،  كوثر لقبيلي،مشــــــــــــاركة املرأة في الح • ـــ ياة الســــــــــــياســــــــــــية املغربية،كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصــ

 .2019/2020جامعة الحسن الثاني،

محمد اإلدريســــــ ي، املمارســــــة امللكية للســــــلطة، كلية العلوم القانونية واالقتصــــــادية واالجتماعية، اكدال/ جامعة  •

 . 2014/2015محمد الخامس، الرباط، 

اإلداري املغربي ضـــمانة للحقوق والحريات،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم القانونية  مســـاعد عبد القادر،القضـــاء   •

 . 1999/1998واالجتماعية واالقتصادية، أكدال،جامعة محمد الخامس الرباط، 

 وثائق قانونية :قوانين وطنية واتفاقيات دولية ❖

يوليوز  30مكرر   5964ور.ج.ر.عددبتنفيذ نص الدســت 2011يوليوز  29الصــادر بتاريخ   1.11.91الظهير شــريف رقم  •

2011  . 

  1962دستور  •

 .1970دستور  •

  1996دستور  •

ــــــــادي واالجتمــاعي والبي ي، الجريــدة    128.12القــانون التنظيمي   • ـــ املتعلق بتنظيم اختصـــــــــــــاصـــــــــــــات املجلس االقتصــ

 .2014غشت  14بتاريخ  6370ص  6282الرسمية عدد

 02.12(بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2012يوليو    17)  1433من شـــــعبان  27صـــــادر في  1.12.20ظهير شـــــريف رقم   •

 6066من الدســـتور. الجريدة الرســـمية عدد  92و  49املتعلق بالتعيين في املناصـــب العلياتطبيقا ألحكام الفصـــلين  

 ( 2012يوليو  19)  1433شعبان  29الصادرة بتاريخ 

املتعلق بــــإعــــادة تنظيم املجلس    76.15م  بتنفيــــذ القــــانون رق  2018فبراير    22بتــــاريخ    1.18.17ظهير شــــــــــــريف رقم   •

 . 1238-1227ص  6652بالجريدة الرسمية عدد  2018مارس  1الوطني لحقوق اإلنسان،منشور بتاريخ 

ــادر 14.16بتنفيذ القانون رقم   2019مارس   11بتاريخ    1.19.43ظهير شـــريف رقم   • ــة الوســـيط الصـ املتعلق بمؤســـسـ

   1731-1722ص.ص  2019بريل بتاريخ فات  ا 6765بالجريدة الرسمية عدد 

بإحـــــداث مجلـــــس الجـــــاليـــــة املغـــــربيـــــة بالخـــــارج ، الجريدة   2007ديسمبر 21صـــــادر في   1.07.208ظهيـــــر شريـــــف رقـــــم   •

 . 5600عدد  2008يناير  31الرسمية ، املنشور بتاريخ 

هيئة املناصـفة ومكافحة كل  املتعلق ب 79.14بتنفيذ القانون رقم   2017شـتنبر   21بتاريخ    1.17.47ظهير شـريف رقم   •

 .5827-5823ص.ص  2017أكتوبر  12بتاريخ  6612أشكال التمييز الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 بإحـداث مجلـس الجـاليـة املغـربيـة بالخـارج 2007ديسمبر 21صـادر في 1.07.208الظهير الشريـف رقـم  •

 باملصادقة على النظام األساس ي لهيئة اإلنصاف واملصالحة.الخاص  2004أبريل 10صادر في 1.04.42ظهير رقم  •

 املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز  79.14القانون   •

 . 2001نونبر 1الصادرة  4948القانون املنظم للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية الجريدة الرسمية رقم  •

 مقاالت : ❖

، الطبيعة القانونية ألنظمة لجان الحقيقة في التجارب االفريقية دراســــــــــــة تحليليلة من حيث أ.بوســــــــــــلهام عبيبات •

املضــامين والصــياغة التشــريعية ضــضــمن كتاب العدالة االنتقالية في افريقيا مظاهر تفكك االنظمة الســلطوية،  

 .2018تنسيق مصطفى بوجعبوط، 

  2013أة والتجارب، مجلة املستقبل، عدد ماي/ابريل أحمد شو ي بنيوب،العدالة االنتقالية: املفهوم والنش •



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  171   

امحمـد املـالكي، قراءة في الهنـدســــــــــــة العـامـة للـدســــــــــــتور املغربي الجـديـد، مجلـة تبين للـدراســــــــــــات الفكريـة الثقـافيـة،   •

 .2013ربيع  4، املجلد،4العدد 

حقوق االقتصــــــــــــادية  الحبيـب الدقاق، رهانات وتحـديات التشــــــــــــريع املغربي في مجـال حقوق األنســــــــــــان:أية مـكانة لل •

واالجتمـاعيـة والثقـافيـةوالبيةيـة في الســــــــــــيـاســـــــــــــات املـاليـة وامليزانيـاتيـة،منشــــــــــــورات املجلـة املغربيـة لإلدارة املحليـة  

 .2019،مطبعة البيضاوي، سال 107والتنمية، سلسلة "مواضيع الساعة"عدد 

 48رشيد الحاحي، األمازيغية ومشروعية " تكلديت" مجلة وجهة نظر، عدد   •

الصــديقي، املؤســســة امللكية والســياســة الخارجية : قراءة في مفهوم "املجال املحفوظ" ومســارات التنفيذ،  ســعيد   •

  2007سنة  3املجلة الدولية العدد

 .2006، منشورات وجهة نظر. 2005/2006عبد اللطيف حسني، امللك الفاعل السياس ي األول حالة املغرب  •

 .2007سنة  32، وجهة نظر عدد 2006-1999التقارير الدولية  فريد ملريني،مغرب العدالة االنتقالية في  •

ــئلة العدالة االنتقالية باملغرب في  • ــئلة العدالة االنتقالية  ضـــمن ندوة أسـ فليب لوثر، محور املنظمات الدولية وأسـ

 .2006ضوء تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة ، 

 لدولي للعدالة االنتقالية)بدون تاريخ(.مارك فريمان وبريسيال ب. هايةر، املصارحة، وثيقة للمركز ا •

ــنة    49/50محمد زين الدين، املؤســـــــــســـــــــة امللكية باملغرب نحو تقوية الطابع البرملاني، مســـــــــالك عد   • ـــــ ــنة  15الســ ـــــ ســ

2018. 

  63محمد شــــــــــقير، امللكية التنفيذية باملغرب بين اإلرادة الســــــــــلطانية والوثيقة الدســــــــــتورية،مجلة وجهة نظر عدد   •

 . 2015سنة 

 امللكية: الخطب  ❖

ــاء هيئة االنصــــــاف واملصــــــالحة بتاريخ   • بمدينة أكادير،ورد في   2004يناير   7الخطاب امللكي بمناســــــبة تنصــــــيب أعضــــ

 . اإلنسانمنشورات املندوبية الوزارية لحقوق  2016-1999في الخطب والرسائل امللكية السامية  اإلنسانحقوق  

ــ )   1410شوال   13ستشاري لحقــــــــــــــــــوق اإلنسان في خطاب امللك الحسن الثاني بمناسبة إنشاء املجلس اال  • ــــ ماي  8هـــ

  www.cndh.maاإلنسانم(، موقع املجلس الوطني لحقوق 1990

ــاء هيئة االنصــــــاف واملصــــــالحة بتاريخ   • بمدينة أكادير،ورد في   2004يناير   7الخطاب امللكي بمناســــــبة تنصــــــيب أعضــــ

 .اإلنسانمنشورات املندوبية الوزارية لحقوق  2016-1999في الخطب والرسائل امللكية السامية  اإلنسانحقوق  

بمناســـــــــــبة انتهاء مهمة هيئة األنصـــــــــــاف واملصـــــــــــالحة وتقديم دراســـــــــــة حول حصـــــــــــيلة    2006يناير   6الخطاب امللكي   •

ــام  اإلنســـــانالتنمية البشـــــرية باملغرب، ورد في حقوق   ــائل امللكية الســـ منشـــــورات    2016-1999ية  في الخطب والرســـ

 .اإلنساناملندوبية الوزارية لحقوق 

 1999غشت  20خطاب امللك في ذكرى ثورة امللك والشعب   •

 .2006يوليوز   30خطاب العرش •

 2003أكتوبر   10خطاب افتتاح البرملان  •

 2001اكتوبر  17الخطاب امللكي بأجدير  •

 تقارير ❖

 .2019اإلنسان التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق  •

 .2006هيئة اإلنصاف واملصالحة ،الكتاب األول،  •
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 2010منظمة العفو الدولية )امنيستي(: الوعد الضاكع هيئة االنصاف واملصالحة باملغرب  •

 . 2005ركز الدولي للعدالة االنتقالية، العدالة االنتقالية باملغرب: تقرير عن تقدم العمل امل •

بمنـــاســــــــــــبـــة تقـــديم التقرير الختـــامي للهيئـــة والتقرير الخمســــــــــــيني حول التنميـــة   2006ينـــاير    6الخطـــاب امللكي يوم   •

 البشرية. 

توصــــيات املناظرة الوطنية األولى لالنتهاكات الجســــيمة لحقوق اإلنســــان باملغرب، وثائق هيئة متابعة التوصــــيات،   •

2001. 

 .2006ةالتقرير الختامي لهيئة االنصاف واملصالحة، منشورات هيئة اإلنصاف واملصالح •

ــــــاف  ،2001هيئة متابعة توصــــــــيات مناظرة االنتهاكات الجســــــــيمة لحقوق االنســــــــان   • مذكرة تقييم أولي لهيئة االنصــ

 .2005واملصالحة يوليو
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• http://www.ier.ma/article.php3?id_article=256 هيئة اإلنصاف واملصالحة . 
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politique ;2014 ;2émé édition 2015. Edition la croisée des chemins ,Casablanca.   
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 والحريات العامة اإلنسانضمانات القاض ي الدستوري في حماية حقوق 

 في حالة االستثناء. 

The guarantees of the constitutional judge in protecting human 

rights and public freedoms 

In the state of exception . 

 عيس ى بوزرود 

املغرب. –جامعة ابن زهر أكادير  طالب باحث بسلك ماستر اإلدارة وحقوق اإلنسان والديمقراطية  

 
 ملخص : 

تعتبر حالة االستثناء حالة صعبة من االلتباس  بين ما هو قانوني وسياس ي، فمنذ أن أسس كارل شميث كما رأينا للتالزم الجوهري بين    

تجد السلطة التنفيذية نفسها في حالة التهديد الفعلي تضطر إلى أن تضحي ببع  املبادئ  "حالة االستثناء" و "صاحب السيادة"، إذ   

إذا املواطنين،    القانونية،  مصالح  استقرار  قاطع  بشكل  وتمس  الدستورية،  املؤسسات  سير  على  ومؤثر  جاد  لتهديد  الدولة  تعرضت  ما 

وتشكل حالة االستثناء معضلة   فيدفعها ذلك التهديد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، للمحافظة على كيان الدولة ومصالح األمة واملواطنين.

التي   التجاوزات  أمام  بحق،  يرجع  حقوقية  وذلك  الدستورية  والقيم  املبادئ  من  مجموعة  على    إلىتشهدها  التنفيذية  السلطة  هيمنة 

، مما يدفعنا الى استحضار سلطة القاض ي الدستوري باعتباره املفسر املؤهل لالستخالص روح الوثيقة  قضائيةالسلطتين التشريعية وال

ن واملغربي استشارية في حالة االستثناء. وتواجه رقابة القاض ي الدستوري  الدستورية، وغالبا ما تكون أدوار القاض ي الدستوري املقار 

اقيل ترجع باألساس إلى القوانين التنظيمية للقضاء الدستوري كما رأينا في املغرب فال يمكن أن تحال حتى في الحالة العادية   عدة عر

 الة اختيارية الى املحكمة الدستورية. جميع القوانين العادية التي تخص تنظيم الحريات العامة وتبقى هذه اإلح

 الكلمات املفتاحية: 

 الدستورية، القيم الدستورية.   املبادئ ،سمو الدستور،  االستثناءالقضاء الدستوري، حالة 

Abstract : 

 The state of exception is considered as a difficult state of ambiguity between what is legal and political. Since Carl 

Schmitt, as we have seen, established the essential correlation between the “state of exception” and the “sovereign,” 

whereby the executive authority finds itself in a situation of actual threat forced to sacrifice some legal principles, If 

the state is exposed to a serious and influential threat to the functioning of the constitutional institutions, and 

categorically affects the stability of the interests of the citizens, then that threat prompts it to take urgent measures 

to preserve the entity of the state and the interests of the nation and its citizens. The state of exception constitutes 

a human rights dilemma, in the face of the abuses witnessed by a set of constitutional principles and values, and this 

is due to the dominance of the executive authority over the legislative and parliamentary powers, which led us to 

invoke the authority of the constitutional judge as the qualified interpreter to extract the spirit of the constitutional 

document, and often the roles of the comparative and Moroccan constitutional judge Consulting in case of 

exception. The constitutional judge’s oversight faces several obstacles, which are mainly due to the  organizational 

laws of the constitutional judiciary, as we have seen in Morocco. Even in the normal case, all ordinary laws related to 

organizing public freedoms cannot be referred, and this referral remains optional to the Constitutional Court. 

Key words  :Constitutional judiciary, The state of exception, supremacy of the constitution, constitutional 

principles, constitutional values . 
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 المقدمة:  
الدستوري         القضاء  مستقل  يلعب  أساس ي  كجهاز  كل  دور  إزاء  الدستور  أحكام  احترام  فرض  على  السهر  في  يتجلى 

خالل مجموعة من التجارب املقارنة  ومن    Suprématie de la constitution   ،1ترسيخ مبدأ سمو الدستور  و   السلطات

باملقابل عرفت التجربة املغربية عدة  يتبين لنا الدور الريادي للقاض ي الدستوري في حماية الحريات العامة وحقوق االنسان  

من الباب    129هيئته الجديدة املسماة "املحكمة الدستورية " وفق الفصل  مستجدات في القضاء الدستوري  من خالل  

في    حاصلةسنحاول االقتراب أكثر من املفارقة ال    .  2011عنون باملحكمة الدستورية في الدستور املغربي لسنة  الثامن امل

بواسطة   وذلك  االستثنائية"  "الظروف  غطاء  تحت  مظاهرها  بجميع  التنفيذية  السلطة  تتدخل  عندما  االستثناء"  "حالة 

ز الحقوق الساسية والحريات العامة التي رسخها " االجتهاد  سلطات واختصاصات مميزة طارئة تسمح لها بالتشريع و تجاو 

السيادة إذا كان هو الذي يقرر الوضع    صاحبوالواقع أن    .في مجموعة من املبادئ والقيم الدستورية  2القضائي الدستوري"  

الستثناء خارج القاعدة  سنرى كيف تعمل حالة ا  ه املفارقةفإن السيادة القومية تعود إلى الشعب، ومن خالل هذ   االستثنائي

في الحالة العادية وهذا نظرا لحالة الضرورة والظروف غير العادية التي تتطلب    املعيارية للقانون وباقي التشريعات القانونية

التدخل وبأسرع ما يمكن لجل إعادة االستقرار والوضع العادي لسير املؤسسات الدستورية، من خالل تعطيل القانون  

وه به  التاليةاملعمول  بالعبارة  السياس ي"  "الالهوت  كتابه  في  شميث"  "كارل  عنه  عبر  ما  تعطيل  إ  : ذا  االستثناء  حالة  ن 

.  للقانون الذي يحكم عمل السلطة ليحل محله قانون "السلطات الكاملة" عبر سيادة قرار الزعيم مكان القانون املجرد

فقهية قانونية من خالل الكشف عن الغايات املنشودة من    ذات طبيعة فلسفية و   قد طرحت حالة االستثناء اشكالية   و

والتي سنرى حسب الفيلسوف االيطالي   في الظرفية غير العادية العامة وراء تدخل السلطة التنفذية ضمن مجال الحريات 

اغامبيني"جورج ت،و  التي  العين  تلك  السيادة هو الوحيد الذي يمتلك  الحاكم/ صاحب  "الظروف   رى "أن  وتستوعب 

 Homo Sacer,State"حالة االستثناء، االنسان املستباح  بمن خالل العمل املوسوم لجورجو اغامبين "  ،االستثنائية"

of Exception،"   فحالة االستثناء هي مجال للتطبيق "نظرية الضرورة" من تشريعات استثنائية واستفحال جميع مظاهر

أنها أمر   إلى "حالة االستثناء" على  العمل بالقانون، ومن جهة أخرى ينبغي أن ينظر  السيادية عندما يتم تعليق  السلطة 

صاحب    Montesquieuوذلك حسب ما قاله مونتيسكيو    طبيعي ومحتوم في الفترة التي تشهد فيها الدولة اضطرابا أمنيا

 Mettre pour» . ”من الواجب وضع حجاب على الحرية للحظة ما، كما نخبئ تماثيل اآللهة“روح القوانين"  : "كتاب 

un moment un voile sur la liberté comme l’on cache les statues des dieux  .» 

 التالية والتي تمثل الهوية البحثية ملوضوع الدراسة وهي كاالتي:   اإلشكاليةمن أجل بناء موضوعنا سنحاول التطرق إلى   

ات العامة والحقوق األساسية  كيف يعمل القاض ي الدستوري املغربي واملقارن على ضمان وحماية الحري

 باعتبارها مبادئ وقيم دستورية في حالة االستثناء؟ 

 وتتفرع عن هذه االشكالية التساؤالت التالية:    

 من أين تستمد "حالة االستثناء" أسسها الفلسفية والفقهية القانونية؟ -

الضمانات   - هي  يوالتحديات  ما  والحريات    عرفها التي  االنسان  في سبيل حماية حقوق  الدستوري  القضاء 

 ؟ العامة أثناء اإلعالن عن حالة االستثناء

 وتعتبر الفرضيتين التاليتين بمثابة  الخيط الناظم ملوضوع هذه الدراسة: 

 
 . 17ص  م2019، املحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين،الطبعة الولى،املغرب مطبعة النجاح الجديدة عبد العزيز النويض ي 1
س الدستوري  من خالل العديد من التجارب املقارنة للقضاء الدستوري تبين "أن الدستور هو ما يقول القضاة أنه دستور"، وهو ما أشار إليه رئيس املجل 2

     دكتور محمد اشركي عندما قال: القضاء الدستوري بالنسبة للدستور بمثابة الربيع للزهور.   سابقا ال
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أمام   - العادية  غير  الظروف  داخل  شكليا  ويبقى  استشاريا  دورا  الدستوري  للقضاء  وضع  املغربي  الدستور  أن 

 لسلطات املمنوحة للسلطة التنفذية في حالة االستثناء. ا

الحقوق   - مجال  في  العراقيل   من  مجموعة  ويعاني  واملراكمة  البناء  مرحلة  في  املغربي  الدستوري  القضاء  الزال 

 والحريات العامة. 

 املطلب األول: حالة االستثناء في الدستور املغربي.     

باعتبارها مظهر من مظاهر نظرية    l’état de l’exceptionباستثناء بعض الدول التي تأخذ بنظام حالة االستثناء    

الضرورة، هذه الحالة املستعصية تجد مكانها تقريبا في كل النظمة الدستورية املقارنة واملغرب باعتباره بلدا خضع للحماية  

من خالل املراجعات الدستورية التي شهدها الدستور    1958ة الخامسة لفرنسا  الفرنسية فقد تأثر كثيرا بدستور الجمهوري

 . 2011يوليو  29إلى دستور  1962املغربي منذ 

بما في ذلك   2011من دستور    59من الدساتير السابقة والفصل    35املطلب الول سينكب أساسا على الفصلين    أنوبما    

االختالف الذي يطرحه على مستوى املضمون بين الفصلين والتطور الحاصل في الفصل املنظم لحالة االستثناء في عالقته  

الثالث. سنحاول  السلط  العامة، وتوازن  الفصل    بالحقوق والحريات  إلى  ثم    35التطرق  السابقة،  من الدساتير املغربية 

دستور    59الفصل   الظروف    2011في  ملواجهة  الدستور  يعلنها  التي  واإلجراءات  الشروط  على  الضوء  وتسليط  بقراءة 

 االستثنائية. 

 .35الفصل   1962االستثناء في دستور  األولى: حالةالفقرة  

"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة او إذا وقع من الحداث ما من شأنه أن     نهعلى أ  1962من دستور    35ينص الفصل     

. وذلك 1962يمس بسير املؤسسات الدستورية، فيمكن للملك أن يعلن عن حالة االستثناء بمرسوم ملكي            في دستور 

املجلسين  رئيس ي  استشارة  مللك  1بعد  ذلك  وبسبب  لألمة.  الفصول  ،وتوجيه خطاب  رغم جميع  الصالحية  له  فإن  البالد 

الدستورية املخالفة، في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب الوطني ورجوع املؤسسات الدستورية إلى سيرها  

نتهي  أن يعلن حالة االستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيس ي مجلس البرملان وتوجيه خطاب لألمة. على أن ت.2العادي

يتبين بأن حالة االستثناء من    35من خالل تتبعنا لعبارات الفصل         حالة االستثناء بنفس اإلجراءات املتبعة إلعالنها.

 السلط املهمة التي منحت لرئيس الدولة.  

من حيث  1958من الدستور الفرنس ي    16من الدستور املغربي مع نص املادة    35ويقارن أغلب الفقه املغربي نص املادة     

من الدستور املغربي   35االختصاصات الواسعة املمنوحة للسلطة التنفيذية وتركيز كل السلطات في يدها. وطرحت املادة  

 إشكالية هامة في الفقه الدستوري املغربي.

املوضوعية     الشروط  بين  فيما  التمييز  ويمكن  االستثناء  حالة  عن  اإلعالن  إلمكان  الشروط  من  مجموعة  توفر  ويجب 

 والشروط الشكلية. 

 الجوهرية.  أو أوال: الشروط املوضوعية 
أو أن يقع من    35حدد الفصل      الوطني مهددة  التراب  إعالن حالة االستثناء توافر شرطين موضوعيين أن تكون حوزة 

 الحداث ما من شأنها أن تمس بسير املؤسسات الدستورية. 

 : تهديد حوزة التراب الوطني -أ 

 
  1972و 1970يتكون من مجلسين، ومن هناك كانت ضرورة استشارة رئيسهما، لكن املؤسسة البرملانية في دستور  1962كان البرملان املغربي الول  1

 النواب.تضمنت مجلسا واحدا وهو مجلس 
وتعتبر هذه العبارة حاملة ملعاني كثيرة وتأويالت   1972-1970ولكنها وردت في دستور  1962في دستور  عبارة يقتضيها تسيير شؤون الدولة" لم ترد هذه ال"  2

    ة على انقالبيين عسكريين فاشلين. متعددة بالتساؤل حول الشكل الذي يجب أن يتم به تسيير الدولة، وربما راجع إلى حساسية تلك الفترة التي كانت شاهد
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ي هذا االفتراض لم يحدده املشرع املغربي  تكون حوزة التراب الوطني مهددة إال في حالة وجود الخطر، واشتراط الخطر فال       

من    16لكن إذا رجعنا إلى الدساتير املقارنة نجد أن الخطر يجب أن يكون حاال وجسيما. وهذا ما نصت عليه كذلك املادة  

 الدستور الفرنس ي. 

أجنبيا    أو غزوا  نزاع    أو والخطر يمكن أن يكون حربا  ا  علىحدوث  في حرب  بما وقع مثال  مع    1963لرمال  الحدود شبيه 

 1. من الدستور  35الجزائر، من خالل هذه الحاالت يمكن اللجوء إلى الفصل 

.  االستثناءاملوجبة إلعالن حالة    فيما يخص هذا الشرط لم يحدد حاالت الخطر  35فصل  ويالحظ أغلب الفقه املغربي أن ال 

التقديرية في تحديد الخطر  ومن جهة أخرى فإن التدابير التي يتخذها امللك يجب أن  2.وجسامته  وللملك وحده السلطة 

بانتفاء السباب التي    راهنةتستهدف الدفاع عن حوزة التراب الوطني ورجوع املؤسسات إلى سيرها العادي وتكون هذه املدة  

 .3أدت إلى اإلعالن عن حالة االستثناء

 : وقوع أحداث من شأنها املس بسير املؤسسات الدستورية -ب

سبة لهذا االفتراض الثاني يبدو غير دقيق وغير واضح حسب الفقه املغربي فقد تشتمل هذه الحداث التي تمس بسير  بالن   

املؤسسة امللكية والحكومة والبرملان والقضاء  و تشمل هذه املؤسسات  ،  4مجاال واسعا من التأويل   املؤسسات الدستورية

كل مطلق لرئيس الدولة الذي يتمتع وحده بسلطة تقديرية ال حدود  ترك أمر تقدير وتحديد هذه الحاالت بش 35فالفصل 

 5لها في هذا املجال. 

بال   الدستور املغربي اكتفى  أن  الدستورية  بالنسبة للمؤسسات  الباحثين  إعالن حالة    إمكانية على    تنصيصويرى بعض 

التقدير ليشمل عدة أحوال   الدستورية ويتسع هذا  املؤسسات  االستثناء بمجرد وقوع أحداث من شأنها أن تمس بسير 

خر. على عكس الدستور الفرنس ي  آناشئة عن عدة أحداث فالتعطيل الفعلي للمؤسسات ش يء وإمكانية املس بسيرها ش يء  

في سيرها العادي بمعنى    ليافع  تم عرقلتهاكانت املؤسسات العمومية والدستورية    يجب إعالن حالة االستثناء إذا  16في املادة  

   6أن يكون التهديد لها قد بدأ تنفيذه فعال وعرقل السير العادي للسلطات العمومية. 

  19إلعالن حالة االستثناء مع الفصل    35نجمع الفصل    أنبعدم التحديد والتدقيق في هذا الشرط فيمكن  املشرع    أخذا  

ستقالل البالد وحوزة أراضيها  من الدستور املغربي الذي يجعل امللك رمز وحدة المة وضامن دوامها واستمرارها والضامن إل 

وهذا ما يؤكد أن الدستور يجعل من امللك صاحب الحق والتقدير الوحيد في مدى توافر أحد    ،في دائرة حدودها الحقة

 اء. الشرطين املوضوعين إلعالن حالة االستثن

 . أو اإلجرائية ثانيا: الشروط الشكلية

 
 . 212ص  1981-1980السنة الجامعية املغرب ،مصطفى قلوش، النظمة السياسية املعاصرة،   1

جامعة محمد الول وجدة   -االستثناء دراسة دستورية مقارنة"  ا"حالة،  هشام حسن مختار بابكر    ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام   2 

 .294ص: 1998/1999السنة الجامعية 
                أيام، ولم يعارض أي أحد 7أي خمسة أشهر و  1961شتنبر    30و  1961أبريل    23لقد استمرت حالة االستثناء املطبقة في فرنسا طوال الفترة الفاصلة بين   3

  1970يوليوز  31إلى   1965يونيو 7أبريل من نفس السنة، وقد استمرت في املغرب من  25هذه الحالة بالرغم من انتهاء أحداث الجزائر في في فرنسا استمرار 

  إلى حيز التنفيذ. وهناك من الفقهاء من رأى أثناء أحداث الصخيرات  1970من الناحية العملية وهو تاريخ دخول مؤسسات دستور  1970وحتى غاية أكتوبر 

الحكم تحت مظلة حالة   العمل بالدستور دون أن يعلن عن ذلك وعادت البالد إلىتم تعليق  مجلس النواب و ت عمل  جمد   1971في العاشر من يوليو  

 (.241اإلستثناء دون ان تعلن رسميا )يراجع في هذا الصدد عبد الكريم غالب التطور الدستوري النيابي ص 
بالنظام   4 الميعلق بالمس بالسير العادي للمؤيسات    "كل ما من شأنه ا   مس  الجرط  العام" تحط علينا هذه العبااة بظ لاا عنر اليطرق إلى هذا 

المالرم قطع مع هذه العبااة عنر إاراا ظاير الحر ات    علما ا   ، أثناإل الحما ة الفرنسية  1935الي   رجع تاا خاا إلى ظاير الحر ات  الرييوا ة و

 . 1958العامة 
  . 1984، يونيو "اختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري املغربي"أزواغ محمد،  ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام5
، بعد حدوث أحداث  1958أكتوبر    4من دستور    16شروطها املنصوص عليها في الفصل  لجأ الجنرال دوكول إلى إقرار حالة االستثناء في فرنسا، بعد توفر     6

 ، والجزائر آنذاك كانت تشكل جزءا نت التراب الوطني الفرنس ي. 1961الجزائر في سنة 
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  35لفصل ا قراءةقبل إعالن حالة االستثناء وخالل  وجب اإلقرار بها شروطا مسطرية او اإلجرائية تعد الشروط الشكلية    

دستور   قبل  املغربية  الدساتير  مع    2011من  مقارنة  تتجاوز شرطين.  ال  الشكلية  الشروط  هذه  لنا  التي  تظهر  الدساتير 

حيث يضع مجموعة من الشروط تجعل رئيس الدولة أكثر تقييدا من حيث إمكانيات   1958عاصرتها أبرزها دستور فرنسا 

 لجوئهم إلى حالة االستثناء. 

   :                                                                                                          استشارة رئيس ي مجلس ي البرملان من طرف جاللة امللك -أ 

التي واكبت دستور  املقارنة  ، هذا الشرط يشكل في باقي الدساتير برملانال يمجلس  يللملك ان يقدم على استشارة رئيس 

، لكن هذا الشرط بالنسبة مللك ال يحد من سلطته في  1كابحا أساسيا لسلطات رئيس الدولة في اعالن االستثناء   1962

 2. إعالن حالة االستثناء، إذ يظل متمتعا بحقه كامال في تقرير ما يريد في هذا الشأن

 : توجيه خطاب لألمة -ب        

ني فإن امللك يلتزم بتوجيه خطاب لألمة شأنه شأن رئيس الجمهورية الفرنسية وهذا الخطاب  فيما يتعلق بالشرط الثا   

دفعت ملك وذكر السباب التي    تعلق باإلعالن عن حالة االستثناءاملوجه لألمة ال يتضمن أكثر من إخبار لألمة بالقرار امل

 . البالد لإلعالن عن قيام حالة اإلستثناء

من الدستور، فإذا الحظنا هذين    35قيد على سلطة امللك في لجوئه إلى تطبيق مقتضيات الفصل  هذا الشرط ال يشكل أي    

. فرئيس الجمهورية الفرنسية قبل أن يقدم على  الحالة الفرنسيةالشرطين الشكلين فإنهما يتسمان بالضعف مقارنة مع  

ملزم  أضحى رئيس الدولة    1958جمهورية الخامسة  منذ دستور ال و إعالن حالة االستثناء يقوم باستشارة رسمية للوزير الول  

 باالستشارة الرسمية للمجلس الدستوري من أجل تقدير الظروف وما إذا كانت تستدعي اللجوء إلى حالة االستثناء. 

ل  من الدستور املغربي حل البرملان بصفة الية وانتقا  35ومن جهة أخرى يترتب عن إعالن حالة االستثناء بناء على الفصل     

لسنة   الفرنس ي  الدستور  ينص  ال  حين  في  امللك  جاللة  إلى  التشريعية  هذه    1958الصالحيات  مثل  في  البرملان  حل  على 

الظروف، بل يستمر في مباشرته للرقابة السياسية املخولة له كسلطة تشريعية على جميع قرارات رئيس الدولة املتخذة  

طلقا، وحتى إن كان خارج دورته العادية فإنه يجتمع بمجرد إعالن حالة  قصد مواجهة الظروف االستثنائية. وال يمكن حله م

يعطي للملك    35وإن كان في دورته العادية فإن الفصل    1962االستثناء في إطار دورة استثنائية، لكن البرملان في دستور  

 بصفته رئيس الدولة حق تعليق وتجميد نشاطه.    

رئيس مجلس     استشارة  يتطلب  االستثناء  اتباعها فوضع حالة  فهناك شروط شكلية يجب  االستثناء،  انتهاء حالة  وحتى 

النواب وتوجيه الخطاب لألمة بواسطة ظهير شريف. لكن االستشارة ملجلس النواب ال يمكن عمليا تطبيقها إال في حالة 

كيف يعقل أن يستشار رئيس مجلس النواب في إذ    لحالة املغربيةقع التناقض في امجلس النواب. وهنا ينشاط  استمرار  

العملية لم تحدث   نهائية ورفعت الحصانة البرملانية على أعضائه. فمن الناحية  النواب بصفة  وقت تم فيه حل مجلس 

 قانونيا وال فعليا.   ال  1970استشارة رئيس مجلس النواب أثناء رفع حالة االستثناء ذاتها، وإن مجلس النواب لم يكن قائما في  

من الدساتير املغربية السابقة تبقى إما غامضة من خالل عبارة "أو ما وقع من    35إن هذه الشروط الواردة في الفصل    

الحداث تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية"، والتي تبقى رهينة بالتأويالت املقدمة لها، وإن النظر في الظروف  

خاصة منها فرنسا والدول إلى اقتبست  ملقارنة  منها املغرب دون ربطها بامليكنزمات واملضامين الدستورية ا  االستثنائية التي مر 

   3. تجميع السلطات في يد امللك منها بهذا الصدد، ذلك أن االعالن عن حالة االستثناء في املغرب يقصد بها أساسا 

 
أصبحت   1972و  1970البرملانية في ظل دستور  كانت تتم من طرف جاللة امللك لرئيس ي مجلس البرملان لكن املؤسسة    1962هذه االستشارة في ظل دستور     1

 عاد من جديد نظام املجلسين.  1996تتكون من مجلس واحد )مجلس النواب( فاالستشارة املذكورة تقتصر على رئيس مجلس النواب حتى الدستور املراجع 
             1996ملغربية لإلدارة املحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة  عبد العزيز لوزي، املسألة الدستورية واملسار الديموقراطي في املغرب، منشورات املجلة ا 2

 . 101ص 
 .  1984،  ونيو "اخيصااات ائيس الرولة ي  النظام الرييواي المالرب "أزواغ محمر،  ، ايالة لنيل دبلوم الراايات العليا ي  القانو  العام 3
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في الدساتير املغربية السابقة تخضع    35رية والشكلية وفق الفصل  نخلص إلى أن تحديد اإلجراءات والتدابير الجوه يمكن  و   

 للسلطة التقديرية لجاللة امللك تلك السلطة الغير الخاضعة لية مراقبة بصفة نهائية.  

 . 59الفصل   2011الفقرة الثانية: حالة االستثناء في دستور 

 على أنه:   2011من الدستور املغربي لسنة  59نص الفصل   

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك  "   

علن حالة االستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين،   أن يَ

خول امللك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن  ورئيس املحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الم ة. ويَ

 الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع  في أقرب اآلجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. 

 ال يحل البرملان أثناء ممارسة السلطات االستثنائية. 

 دستور مضمونة. تبقى الحريات والحقوق الساسية املنصوص عليها في هذا ال

رفع حالة االستثناء بمجرد انتفاء السباب التي دعت إليها، وباتخاذ اإلجراءات الشكلية املقررة إلعالنها      « .تَ

 توافر أحد الشرطين املوضوعيين؛ ونجملهما فيما يلي:  اإلستثناء استنادا إلى هذه املقتضيات يستلزم لإلعالن عن حالة 

 أوال: الشروط املوضوعية أو الجوهرية.  

   :الشرط الول: تهديد حوزة التراب الوطني -أ

كانت حوزة التراب الوطني مهددة...« والتهديد    من الدستور:  إذا   59النص الصريح للفصل  خالل  يستفاد هذا الشرط من     

غير أن هذه الصياغة تتسم    "اعتداء محتمل" وهو يشكل العنصر املوضوعي الساس ي في حالة اإلستثناء؛  يمكن تعريفه بأنه

والتي تهدد الدولة  ،  يشمل جميع املخاطر سواء كانت داخلية أوخارجية  سعا والذي يمكن أنوا   أويالفهي تحتمل ت  طاطية،بامل

من    ة التراب الوطني غالبا هو املس بسالمة إقليم الدولةحوز   فإن املقصود بتهديد ،معنوي. وأيا كانت التفسيرات  كشخص 

 خالل نزاع على حدودها الترابية. 

قامت جماعة معينة من الناس بفرض    كما لو   كذلك،   إال أن التهديد يمكن أن يصيب حوزة التراب الوطني من الداخل  

  احداث أو قيام                 والعصيان املسلح  مستعينة في ذلك بالعنف  ،الخرى   انفصال إقليم من الدولة عن سائر القاليم

 1. أو حدوث عصيان عسكري مثال دطابع التمر  خذتت

أو يحدد درجة  التراب الوطني"، دون أن يصفه    قد اكتفى بالتهديد، "تهديد حوزة  2011من دستور    59املالحظ أن الفصل  

  ، تتوافر فيه أوصاف معينة هذا الساس فإن التهديد ال يكون كافيا إلعالن حالة اإلستثناء. إذ البد من أن وعلى  جسامته، 

املغربي يتعين أن يكون   بغض النظر عن عدم وصفه من قبل املشرع الدستوريو   2". آني/ في الحال  /خطير/جسيممثل "

فهو خطر من طبيعة استثنائية يتجاوز     الن حالة اإلستثناء مبررا إلع الجسامة تفيد بأن الخطر الذي يكون فجسيما وحاال.  

 العادية.  طابع الظروف

من الدساتير املغربية   39الفقرة الولى مع الفصل  ب املتعلقالغموض يحمل نفس أيضاء  59فصل ويستفاد من صياغة ال   

  من الدستور في أي من   39مقتضيات الفصل  الغموض مبررا لن يستخدم امللك    السابقة، ويترتب عن ذلك أن يصبح هذا 

 
 . 6-4صدراسة مقارنة، الجمهورية العربية املصرية    يحيى الجمل: نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها املعاصرة   1
، املجلة املغربية  2011يونيو  29من دستور  59حمدون محمد، حالة االستثناء في املغرب: الشروط املوضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل  2

 .178ص  2016والقانون املقارن  لالقتصاد
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1. دون أن تكون كذلك حتى ال يكون مقيدا  الحاالت التي يعتقد أنها تشكل خطرا جسيما وحاال يهدد حوزة التراب الوطني 

  

ن   و  وبذلك  التي تؤدي إلعالن حالة االستثناء  التهديد ودرجة الخطورة  املقارنة وصفت  الدساتير  ان  بإمكان  جد  بأنه كان 

الدستوري املغربي أن يساهم السير    عن طريق إضافة شرط آخر  الواسع  الحد من هذا التعميم في    املشرع  وهو تعطيل 

 .من الدستور دون االكتفاء بشرط واحد 59التطبيق الفصل   العادي ملؤسسات الدستورية، حتى يكون أكثر وضوحا

 : املؤسسات الدستورية العاديالشرط الثاني: وقوع أحداث من شأنها أن تعرقل السير  -ب

السير العادي للمؤسسات الدستورية ". ويستفاد من    من الدستور: "أو وقع من الحدث ما يعرقل  59يضيف الفصل  و    

حالة االستثناء أيضا،    الشرط الول واملتعلق بتهديد حوزة التراب الوطني يمكن أن يعلن امللك عن لفظة " أو" أنه إلى جانب

  عن حلة االستثناء امللك  وبذلك يعلن    .الدستورية کشرط ثاني  لحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات إذا وقع من ا

 .وليس بالضرورة معا  بتحقق أحد هذين الشرطين

تشمل امللك، والبرملان، والحكومة، والقضاء. كما أنها  والتي    وقد اورد املشرع الدستوري عبارة ''املؤسسات الدستورية''،    

 2، كاملحكمة الدستورية مثال. قد تقع خارج السلطات العامة الثالثأخرى لها دور دستوري  تشمل مؤسسات دستورية

من القيام    عرقلها التشريعية، أو القضائية، والذي ي  وبناءا على ذلك فإن التهديد بالخطر للمؤسسات الدستورية سواء   

اإلعالن عن حالة  يؤدي إلى    ية بمرافقها الحيوية املتعددة، من شأنه أنالتنفيذ  ، أو يهدد السلطةوليس توقفها  بواجباتها

 .اإلستثناء

التي تستبعد الخذ بالتفسير الضيق لهذا    أن املشرع الدستوري املغربي قد سار مع غالبية الفقه الفرنس ي ويمكن القول     

يرى   الذي  الواسع  بالتفسير  وتأخد  ش الشرط،  تتوافر  لكي  يكفي  بأنه  الفصل  أنصاره،  استخدام  الدستور    16روط  من 

ملهامها    الفرنس ي الدستورية  العامة  السلطات  ممارسة  عرقلة  إلى  االستثنائية  الظروف  تؤدي  أن  االستثناء  بحالة  املتعلق 

من الدستور حتى ولو أمكن البرملان والحكومة أن يجتمعا، ما    59كاملعتاد. إذ يمكن اللجوء إلى تطبيق مقتضيات الفصل  

 وهما:  فكرتين أساسيتين هما يتم في ظروف غير عادية. وقد استند هذا الراي إلى دام عمل

البرملان - يحل  مهامه  ال  ممارسة  في  يستمر  بل  فامللك التشريعية  ،  وبالتالي  االستثنائية،  السلطات  ممارسة  أثناء 

 .3البرملان   استمرارية اشتغالمن الدستور مع   59يمارس استخدام الفصل 

عبارة    نصيةال  قاربةاملباعتماد   - وبين  "عرقلة"  كلمة  بين  ارتباط  الدستورية"،  " يوجد  للمؤسسات  العادي  السير 

عرقلة السير العادي لعمل املؤسسات    ي حالة االستثناء إلىمن الدستور أن تؤد  59فيكفي الستخدام الفصل  

  59الفصل   فإن مبررات استخدام) )البرملان والحكومةمن الناحية العملية  الدستورية، حتى ولو أمكن اجتماعهما  

فس  ن  والسير املعتاد. وهء أو  صفة الدابما ينفي   من الدستور تكون قائمة إذا كان عملهم يتم في ظروف غير عادية

 .4قبل الفقه الفرنس ي في تفسيره لهذا الشرط. وقد أيده املجلس الدستوري في فرنسا املوقف الذي أعتمد من

 
 -1 . 32ص:  ،1997، شركة بابل الرباط، املغرب ،مصطفى قلوش: النظام الدستوري املغربي املؤسسة امللكية

املغربية  ، املجلة 2011يونيو  29من دستور  59حمدون محمد، حالة االستثناء في املغرب: الشروط املوضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل   2

 .179ص  2016لالقتصاد والقانون املقارن 
3La marque : La théorie de nécessite Et l'article 16 de la constitution de 1958, R.D.P,  - 

1961.P:610 . 
، بحيث لم  16رات استخدام املادة  والذي أكد فيه توافر مبر   1961أبريل    23لقد اعتمد املجلس الدستوري الفرنس ي هذا التفسير. في قراره الصادر في  -4 

 أنظر كذلك:يشر املجلس الى فكرة االستحالة املادية وإنما اكتفى باإلشارة الى: "أن السلطات العامة الدستورية لم تكن تؤدي عملها بصورة منتظمة" 

-document d’études, numéro: 107,P :32 
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على مقتضيات دستور    ذلك أن امللك بناءا  ،حالة االستثناءعن  عالن  اإل أمكن للملك      جوهريةالشروط ال  إذا تحققت  وبهذا     

الظروف    2011يونيو    29 ملواجهة  بسلطات واسعة  الحاجة إلعمال  غير  يتمتع  أخرى دون  بوسائل  العادية واالستثنائية 

من الدستور. إذ إن للملك أن يضع ما يراه مناسبا بواسطة ظهائر، أو لوائح تنظيمية، وله صالحية    59مقتضيات الفصل  

، وحالة الحرب، طبقا للشروط  74وفق الفصل    وة القانون. فله أن يعلن عن حالة الحصار إصدار القرارات التي تتمتع بق

 الواردة في الدستور. 

 ائية.  ر اإلج ثانيا: الشروط الشكلية أو
ضرورة توافر أحد الشرطين من اإلجراءات الشكلية التي يتعين إتباعها.    2011ن دستور  م 59مقتضيات الفصل   تلزمست   

وعلى الرغم من أن هذه اإلجراءات ال تعتبر من القيود الحقيقية، إال أنها تعد الزمة بنص الدستور. باإلضافة إلى ذلك، هناك  

. يعتقد  االستثناءاإلعالن عن حالة    به إلىأدت  إجراء آخر يتعلق بتوجيه خطاب إلى المة يوضح فيه امللك السباب التي  

. ينص الفصل  1على هذه اإلجراءات الشكلية غير دقيق، لذلك يستعملون وصف اإلجراء   .البعض بأن إطالق وصف الشرط

بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس   االستثناء:  أمكن مللك أن يعلن حالة مايلي على 2011من دستور  59

إلى المة وبناءا على   مقتضيات  مجلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين، ورئيس املحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب 

 : كاالتي تكون اإلجراءات الشكلية هي هذا النص

 : استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين  -أ

على أنه:  .. إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الحداث ما يعرقل    2011من دستور    59ينص الفصل  

بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة،    االستثناءالسير العادي ملؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة  

أن امللك قبل أن يعلن عن حالة االستثناء،  النص  تفاد من هذا  ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين«.  ويس

 ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين. 
ا
 2يستشير رئيس الحكومة

الفصل     النص الدستوري لم    59أن هذه االستشارة تتعلق بمدى توافر شروط تطبيق مقتضيات  الدستور. إال أن  من 

ستشارة مكتوبة من طرف الشخاص الذين تم ذكرهم      أو مجرد استشارة شفهية  ا يحدد طريقة معينة لهذه االستشارة.

. 

الواقع أنه في حالة سكوت النص الدستوري عن تحديد كيفية االستشارة، فإن املقصود بها يكون معناه أن االستشارة      

إذ    .3رأي ع من الحوار وتبادل الليست ملزمة من حيث طلبها، وكذلك من حيث العمل بمضمونها، بل قد تكون عبارة عن نو 

رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين الذين    شفهيا كل من  يكفي أخذ رأي هؤالء الشخاص

ن االستشارة قد تمت، وبذلك يكون امللك غير ملزم بإتباع  أ ، مع إعالم المة باتهممن الدستور أخذ مشور   59اقتض ى الفصل  

 . 4متروك مللك  االستثناءالرأي الذي يشير به عليه أي من هؤالء، إنما تقدير أمر اإلعالن عن حالة 

 
، املجلة املغربية  2011يونيو  29من دستور  59الشروط املوضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل حمدون محمد، حالة االستثناء في املغرب:  1

 .181ص  2016لالقتصاد والقانون املقارن 
ودستوري    1996  1962، تبين لنا بأنه يوجد فرق بين تحريره في دستوري  1996۔ إذا ما قارنا بين هذا الفصل في الدساتير الثالثة مع املراجعة الخيرة لسنة  - 2

، لقد أقرت املراجعة الخيرة ضرورة استشارة رئيس  2011ومراجعة    1962ذلك آن دستور    2011و  1996و  1992مع املراجعة الدستورية لسنة    1972و  1970

مع مراجعة    1972و 1970ستور  الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين. وهذا طبيعي إذ أن البرملان يتكون من مجلسين، بينما اقتصر د 

أنظر:    2011على مجلس النواب فقط على اعتبار أن البرملان يتكون من مجلس واحد. وقد أضيفت ضرورة استشارة رئيس الحكومة مع تعديل    1992سنة  

 .2011نص الدستور املغربي بعد املراجعة الدستورية لسنة 
، املجلة املغربية  2011يونيو  29من دستور  59املوضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل حمدون محمد، حالة االستثناء في املغرب: الشروط   3

 .182ص 2016لالقتصاد والقانون املقارن 
يبقى التقدير في النهاية  لرئيس  إذ ي الذي يشير به هؤالء أباتباع الر  -نفس الوضعية بالنسبة لفرنسا، رئيس الجمهورية ليس ملزما باتفاق الفقه - 4

 دوفرجيه.الفقيه الجمهورية على حد تعبير 
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ا  "الثقة" في شخص جاللة امللك، فإما أن نتق به وإم يرجع بالساس إلى هذا الذي لزمةماالستشارة اختيارية وليست  تبقى  

بسرعة وحزم، دون    غير العاديةظروف  المواجهة    هاتقتضيالتي  . كما أن اعتبارات السرعة والفاعلية  1أن نلغي الفصل نهائيا 

 انتظار تقديم طلب الرأي وانتظاره.  

 : استشارة رئيس املحكمة الدستورية  -ب     

تحل املحكمة الدستورية مكانة هامة بين املؤسسات الدستورية للدولة، لكونها الهيئة املكلفة بالسهر على احترام الدستور     

كل من  لقد استلزم املشرع  املغربي قبل اإلعالن عن حالة االستثناء، استشارة  ،  . ولذلك يكون رأيها في هذا الشأن مفيدا 

النواب،   مجلس  ورئيس  الحكومة،  الدستورية.  رئيس  املحكمة  ورئيس  املستشارين،  مجلس  املتعلق  ورئيس  الشرط  هذا 

لم    1972،  1970،  1962إن الدساتير املغربية الثالثة السابقة    بحيث    لم يكن موجودا في البداية،  باملحكمة الدستورية  

 1992تكن تنص على ضرورة استشارة رئيس الغرفة الدستورية، بل أدخل هذا اإلجراء بمقتض ى املراجعة الدستورية لسنة  
الخذ بها بمقتض ي  ،  استشارة رئيس املجلس الدستوري«، وأيضا تم  1996وبعده تم الخذ به باملراجعة الدستورية لسنة    2

من دستور    59ومن خالل ما ينص عليه الفصل   استشارة رئيس املحكمة الدستورية«.    2011املراجعة الدستورية لسنة  

املحكمة الدستورية    أي انها استشارة موجهة إلىمن قبل امللك إلى رئيس املحكمة الدستورية.  تتوجه إلى             االستشارة    2011

سها، كهيئة قضائية وليس لرئيس املحكمة الدستورية فقط، وأن مضمون هذا اإلجراء، هو أن استطالع  عن طريق رئي  كاملة

رأي رئيس املحكمة الدستورية يفيد بشأن معرفة مدی توافر شروط اإلعالن عن حالة االستثناء ومدى مالئمة قرار اإلعالن  

ائية التي يتخذها امللك للتأكد من أنها صدرت من أجل  ، والقيام بفحص الهدف من اإلجراءات االستثناالستثناءعن حالة  

غير ملزم للملك وهو يتخذ قرار  يبدو  . إال أن هذا الرأي  3لمؤسسات الدستوريةلالرجوع، في أقرب اآلجال إلى السير العادي  

صة بامللك وحده،  . كما يبدو منه بأن املشرع الدستوري أراد فقط أن تكون هذه االستشارة خااالستثناءاإلعالن عن حالة  

 وذلك بهدف توضيح الجوانب القانونية والسياسية التخاذ قرار اإلعالن عن حالة االستثناء.

وبناء على ذلك، يبدو بأن النص على استشارة رئيس املحكمة الدستورية على غرار استشارة رئيس الحكومة واستشارة      

بدوره مجرد رأي استشاري غير ملزم للملك وهو يتخذ قرار    رئيس مجلس النواب، واستشارة رئيس مجلس املستشارين هو

أساسيا  االستثناءاإلعالن عن حالة   الصدد قد يختلف اختالفا  في هذا  الدستورية  رأي رئيس املحكمة  إال أن    من حيث . 

محكمة  ومع أن القانون التنظيمي للرئيس مجلس املستشارين.    ومجلس النواب،    ورئيسعن رأي رئيس الحكومة،    ةصياغال

 الدستورية.   باملحكمة الدستورية لم يشر إلى تفاصيل هذ الدور املنوط 

 : توجيه خطاب إلى المة - ت      

على: "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو ما وقع من الحداث ما يعرقل السير    2011من دستور    59ينص الفصل    

بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس    االستثناءالعادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة  

 إلى المة.".          حكمة الدستورية، وتوجيه خطابمجلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين، ورئيس امل 

  كل من بعد استشارة    االستثناءويعد توجيه الخطاب إلى المة من بين الوسائل الهامة التي يلجأ إليها امللك اإلعالن حالة     

  ووفقتورية.  رئيس الحكومة، ورئيس ي مجلس النواب ومجلس املستشارين كما يلتزم أيضا باستشارة رئيس املحكمة الدس

 
الطبعة االولى، دار الفكر   جمهورية مصر العربية، عمر حلمي فهمي: الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاس ي والبرملاني، دراسة مقارنة، 1

 .327ص: 1980القاهرة  العربي
بدال من الغرفة الدستورية، ويعرف هذا املجلس اختصاصين ليمثل    1992شتنبر    4من الدستور املعدل    76املجلس الدستوري بموجب الفصل  تتأسس     2

دما ، وذلك عن35في مراقبة دستورية القوانين العادية عالوة على االختصاصات السابقة للغرفة الدستورية ويتجلى االختصاص الثاني في نص الفصل      الول  

 نص هذا الخير على استشارة رئيس املجلس الدستوري من قبل امللك قبل إعالن حالة االستثناء.

3 -Hamon (L): A, propos de l'article 16 quelques questions juridiques, A.J.D.A, 1961, P:  

663. 
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من الدستور أنه قد منح امللك حق توجيه خطاب إلى المة، يتولى فيه مهمة إعالمها بالقرار الذي    59مقتضيات الفصل  

بحالة   واملتعلق  بالوضاع  1االستثناءسيتخذه  علم  على  المة  أفراد  يكون  حتى  به  القیام  يتعين  ثالث  إجراء شكلي  وهذا   .

ر دواليب الحكم في الدولة على خالف الوضاع العادية التي تهيمن عليها الشرعية القانونية  الجارية، والتي تقتض ي بأن تسي 

، وقبل  االستثنائيةاتخاذ اإلجراءات    موجها للعموم قبل. ويشترط في هذا الخطاب أن يكون  2وفي إطار املقتضيات الدستورية 

في أقرب اآلجال إلى السير العادي للمؤسسات    ضيها الرجوع اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقت 

لملك صالحية اتخاذ اإلجراءات االستثنائية،  لالخطاب يخول  بعد  . بناء على ذلك،  59وفق ما ينص عليه الفصل    الدستورية

ويعد هذا  ،  ذلكجميع اإلجراءات التي ستتخذ بعد  على علم بالرأي العام    وبهذا يكون فرنسا.  كذلك  وهذا ما سارت عليه  

اإلجراءات التي  هذا الخطاب وسيلة قانونية لتبرير    ويكون عالقة امللك بالمة.  يحكم  الخطاب املوجه إلى المة إجراء ضروري  

من    59امللك، فهو إجراء الزم وضروري. وهو ال يعد قيدا على السلطات املخولة للملك بمقتض ي الفصل    سيتخذها جاللة

  .التي ستمر بها الدولة وسيلة إلحاطة المة علما بالوضاع االستثنائية اب  ويبقى هذا الخطالدستور، 

نشر القرار الصادر بتطبيق   ويعقبهيقتض ي أصال صدور ظهير ملكي يعلن بدء العمل بها.  االستثناء وإن اإلعالن عن حالة     

دستور. وبالفعل هذا ما حدث في السابقة  في الجريدة الرسمية مع اإلجراءات املتخذة تنفيذا ملقتضيات ال  االستثناءحالة  

ونص الخطاب في الجريدة الرسمية في   االستثناء، إذ تم نشر قرار اإلعالن عن حالة 1965الوحيدة التي عرفها املغرب سنة  

 3قد بدأ تنفيذه ساعات قبل صدوره بالجريدة الرسمية.  االستثناءوقت كان نظام حالة 

  االستثناء التي تستلزمها حالة    اإلجراءاتأن يتخذ    يمكن لهواإلجراءات السابقة فإن امللك  إذا توافرت هذه الشروط  وبهذا     

 .  عنها نباإلعال ويقوم 

الدستوريالرقابة    ومحدودية  مكانة  الثاني: املطلب    حالة    ةالقضائية  في  والحريات  الحقوق  في حماية 

 . االستثناء

 املغربي في حالة االستثناء. الفقرة األولى: دور القضاء الدستوري  

الدستور  وسمو  كونها الهيئة املكلفة بالسهر على احترام    الدستورية،بين املؤسسات    مهمة تحتل املحكمة الدستورية مكانة    

االستثناء،  املغربي قبل اإلعالن عن حالة    استلزم املشرع    لذلكوسالمة تطبيقه. ولذلك يكون رأيها في هذا الشأن مفيدا.  

  2011ملقتضيات دستور    ةالخير   راجعةامل  من خالل .  وعدد من الشخصيات السياسية  استشارة  ورئيس املحكمة الدستورية

الفصل   إلى صياغة  للملك    59أضيف  االستثناء،  ..  بحالة  واملتعلق  الدستور  بعد    أن من  بظهير،  االستثناء  حالة  يعلن 

نجد  جلس النواب، ورئيس مجلس املستشارين، ورئيس املحكمة الدستورية..«. و استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس م 

بعدة مراحل، إذ لم يكن    االستثناء من الدستور الفرنس ي واملتعلق بحالة    16هذا اإلجراء قد مر خالل صياغة الفصل  أن  

ا  وهو موجودا في البداية، بل وجد في مرحلة الحقة من صياغته.   ملغربي، بحيث إن الدساتير  نفس المر لنسبة للدستور 

لم تكن تنص على ضرورة استشارة رئيس الغرفة الدستورية، بل أدخل هذا   1972، 1970،  1962املغربية الثالثة السابقة 

،  استشارة  1996املراجعة الدستورية لسنة  في  ، وبعده تم الخذ به  4  1992اإلجراء بمقتض ى املراجعة الدستورية لسنة  

الدست املجلس  لسنة  رئيس  الدستورية  املراجعة  بمقتض ي  بها  الخذ  تم  وأيضا  املحكمة  2011وري«،  رئيس  ،  استشارة 

 
 .165ص 1997، اململكة املغربية ، مطبعة النجاح الجديدة،الطبعة الثالثة املصطفي الخطابي: القانون الدستوري واملؤسسات السیاسية،  1
 .35مصطفي قلوش: النظام الدستوري املغربي، املؤسسة امللكية، املرجع السابق، ص   2
 ( بإعالن حالة االستثناء نشر بالجريدة الرسمية بنفس التاريخ. 1965 يوينو 7( 1385صفر  7بتاريخ  163/65مرسوم ملكي رقم - 3
بدال من الغرفة الدستورية، ويعرف هذا املجلس اختصاصين ليمثل   1992شتنبر    4من الدستور املعدل    76أنشأ املجلس الدستوري بموجب الفصل     4

، وذلك عندما 35سابقة للغرفة الدستورية ويتجلى االختصاص الثاني في نص الفصل الول في مراقبة دستورية القوانين العادية عالوة على االختصاصات ال

 نص هذا الخير على استشارة رئيس املجلس الدستوري من قبل امللك قبل إعالن حالة االستثناء.



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  183   

مكونة من اثني عشر    ختصاص تمارسه املحكمة الدستورية كاملة، عن طريق رئيسها، كهيئة قضائية  ال ا هذا  الدستورية«.  

شروط  الظروف والتوافر    ىاملحكمة الدستورية بشأن مداستطالع رأي رئيس  ب  القيام  وذلك عبر،  عضو من بينهم الرئيس

، والقيام بفحص الهدف من اإلجراءات  االستثناءإلعالن عن حالة االستثناء ومدى مالئمة قرار اإلعالن عن حالة  املوجبة ل

ة إلى السير  االستثنائية التي يتخذها امللك للتأكد من أنها صدرت من أجل الرجوع، في أقرب اآلجال باملؤسسات الدستوري

غير ملزم بها   مللك الفقهية والكاديمية التي عرجنا عليها في املطلب الول  يبقى ا  اآلراءووفق بعض . إال أن هذا الرأي 1العادي

هذه االستشارة خاصة بامللك وحده، بهدف توضيح الجوانب القانونية  وتبقى    .  االستثناءقرار اإلعالن عن حالة    في اتخاذ

 .2والسياسية التخاذ قرار اإلعالن عن حالة االستثناء

الدستورية غير  اآلراءوباملقابل نجد بعض   املحكمة  الدستوري وان  للقاض ي  السياس ي  الدور  التي تقص ي  مؤهلة    الفقهية 

، وهذا  والفاعلية السرعةقتض ي يي أنظرف  االستثناءحالة مع اعتبار . 3في املنازعات السياسية  للفصل القانونية بطبيعتها 

 066.13رقم القانون التنظيمي    أنباالضافة إلى  . 4إن كان الرأي منوطا بامللك  -االستشارة  - ما ال يتفق مع مثل هذا اإلجراء  

 اإلجراءات التي يتعين اتباعها عند استشارة امللك مع رئيس املحكمة الدستورية فييشير إلى  لماملتعلق باملحكمة الدستورية 

؟ هل  رئيس املحكمة الدستوريةامللك مع  يستشير س   نفسها من قبيل كيف  السئلةإذا تطرح مجموعة من    حالة االستثناء، 

يستشير    أندون  سيصدر رئيس املحكمة الدستورية رأيه االستشاري بصفة فردية    وهل  هي استشارة شفهية أم مكتوبة؟ 

 في الجريدة الرسمية؟  االستشاري وهل سينشر رأيه بدوره باقي العضاء 

سوابق تسعفنا في اإلجابة عن هذه السئلة، خاصة وأن هذه االستشارة لرئيس املحكمة الدستورية   باالضافة أنه ال توجد  

وهذا ما لم يتم توضيحه من قبل    2011هي من املستجدات التي أتي بها الدستور املغربي لسنة    االستثناءعند إعالن حالة  

،  بشأن حالة االستثناءقرار املحكمة الدستورية باملغرب  إصدار    وفي حالة .  5التنظيمي املتعلق املحكمة الدستورية   القانون 

الفصل  س مقتضيات  تطبيق  على  باملوافقة  إال  بحالة    59يصدر  واملتعلق  الدستور  إلى  ،  االستثناءمن  الرجوع  من خالل 

للمحكمة   املكونة  اثني عشر عضوا  ال  الدستورية،التركيبة العضاء  بما فيهم رئيس املحكمة     أعضائها ستة من    تي تضم 

وستة أعضاء الباقية يتم انتخابها مناصفة عن  يعينهم امللك، من بينهم عضو يقترحه المين العام للمجلس العلمي العلى  

رأي رئيس املحكمة    وبالرغم من ذلك يبقى  .  20116من دستور    130لفصل  ملقتضيات اوذلك وفقا  طريق مجلس ي البرملان  

جاللة  الشكلية ال يضع أي قيد على إرادة    سياسية كبيرة. وبصفة عامة االلتزام بهذه الشروط قضائية  الدستورية ذو قيمة  

  .امللك
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، املجلة املغربية  2011يوليو  29من دستور  59حمدون محمد، حالة االستثناء في املغرب: الشروط املوضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل  2

 .191ص  2016لالقتصاد والقانون املقارن، تاريخ النشر  
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- Voisset (M): l'article 16 de la constitution de 4 Octobre 1958, op-cit, P: 43. 
 . 2014غشت  30بتاريخ     4424الصادر بالجريدة الرسمية ، 066 - 13أنظر القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية رقم  - 5
;  تتألف املحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا، يعينون ملدة تسع سنوات غير قابلة لتجدید، سنة أعضاء يعينهم  2011من دستور  130ينص الفصل  - 6

قبل  من امللك من بينهم عضو يق يقترحه المين العام للمجلس العلمي العلى وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف اآلخر 

ف منهم كل  مجلس املستشارين من بين املترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت باالقتراع السري وبأغلبية ثلثي العضاء الذين يتأل

 مجلس«.
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إليه      أننا نميل إلى تأييد ما ذهب  الفقه أن حالة االستثناء تدخل ضمن أعمال السيادة، غير  لكن باملقابل اعتبر بعض 

إعالءا للشرعية الدستورية     وذلك  1البعض من الفقه املصري الذي ال يقبل استبعاد هذه العمال من الرقابة الدستورية

ع أعمال السيادة للرقابة الدستورية كون هذه الخيرة تقوم بالساس على  ومبدأ سمو الدستور. فهو يرى بإمكانية خضو 

فرض احترام الدستور شكال ومضمونا من طرف كل القواعد القانونية التي تقع في مرتبة أدنى منه، بما في ذلك التنظيمات،  

 2. على اعتبارها قانونا طبقا للمعيار املادي

املجلس الدستوري الفرنس ي له صبغة سياسية قائمة من خالل أحقية الرؤساء    أنعلى عكس الحالة الفرنسية حيث نجد    

رقابته على دستورية التنظيمات )بما فيها  في هذه الحالة  جعل  مما ي  السابقون للجمهورية في عضوية املجلس الدستوري،

املجال   هذا  في  تبدو  االستثنائية(  طبقت  -التنظيمات  الرقا  -لو  من  وفعالية  تأسيسا  دستورية  أكثر  على  القضائية  بة 

 3. القوانين

 الدستورية باملغرب.القضائية  الفقرة الثانية: محدودية الرقابة 

عراقيل  في مجال الحقوق  زال القضاء الدستوري املغربي في مرحلة البناء واملراكمة ويواجه باملقابل كما سنرى عدة  يال   

عدم فعالية نظام املراقبة املعمول بها في النظام الدستوري املغربي وإلى وجود ثغرات في    من بين هذه العراقيلوالحريات،  

  وقلة اهتمام الفاعل السياس ي بالدور التفسيري للقضاء الدستوري،   س الدستوري،نظام إحالة القوانين العادية على املجل

 وبيان ذلك سيكون على النحو التالي:

دستورية  تميزي    على  الرقابة  التنظيمية    القوانين  نظام  للقوانين  بالنسبة  إلزامية  إحالة  اإلحالة،  من  بنوعين  باملغرب 

وإحالة اختيارية بالنسبة      ام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي والنظمة الداخلية ملجلس ي البرملان والنظ

اهتمام   عدم  هذا  إلى  وينضاف  والتطبيق   النفاذ  حيز  القانونية  العمال  هذه  دخول  قبل  كله  وهذا  العادية،  للقوانين 

امل  إلى  باللجوء  السياسيين  املعطيات    ةالدستوري  حكمة الفاعليين  من  مجموعة  تبين  كما  العادية  القوانين  يخص  فيما 

 4لعددية. ا

خالفا للقوانين التنظيمية والنظمة الداخلية املجلس ي البرملان والنظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،    

الدستور  القضاء  لرقابة  إلزاميا  إخضاعها  على  والتنظيمي  الدستوري  املشرع  نص  بتنفيذها  التي  المر  إصدار  قبل  ي، 

بالنسبة للقوانين التنظيمية، وقبل الشروع في تطبيقها بالنسية لألنظمة الداخلية لهذه املجالس، وذلك من أجل البت في  

الدستوري   القضاء  اختصاص  الدستوري ضمن  املشرع  أدرجها  العادية  فالقوانين  للدستور،  إقرار دستور  مع  مطابقتها 

مستبعدة من اختصاص الغرفة الدستورية سابقا، فإن أخضعها اختياريا لإلحالة من طرف الجهات    انتباعتبارها ك ،  1992

 التي لها الحق في إحالتها على القضاء الدستوري. 

املغربية لها عالقة بالحقوق والحريات الساسية، مثل     القوانين التنظيمية التي نصت عليها الدساتير  صحيح أن بعض 

بالحقوق والحريات السياسية واالنتخابية، فإن أغلبها لها ارتباط   املتعلقةخاصة منها  مية ملجلس ي البرملان،القوانين التنظي 

 
 5..سامي جمال الدين، لوائح الضرورة،  ص  1
 . 24ص1992مكتبة النصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية ،محمود عاطف البنا، الرقابة على دستورية اللوائح،  2
لزرق حبش ي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، ، جامعة أبي بكر بلقاسم، كلية الحقوق    :القانون العام  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في   3

  .265 ص2012-2013السنة الجامعية والعلوم السياسية، تلمسان،
سلسة الدراسات الدستورية    -حجاجي، بصمات املجلس الدستوري املغربي في مجال الحقوق والحريات الساسية. منشورات مجلة العلوم القانونية  امحمد 4

 .60ص   2017سنة النشر  9العدد والسياسية. 
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والحريات  بالحقوق  مرتبط  أكثر مما هو  والسياسية  الدستورية  الجديد جاء  1بالتوازنات  املغربي  الدستور  أن  واملالحظ   ،

قوق والحريات الساسية، من قبيل القانون التنظيمي املتعلق بحق  بقوانين تنظيمية جديدة ترتبط بشكل كبير بمجال الح

   لم تدخل بعد حيز التطبيق   غير أنها 2والقانون املنظم املتعلق بتحديد وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين  اإلضراب  

ال الحقوق والحريات، على  في مج   االجتهاد القضائي الدستوري  لحد اآلن ، وهي بالفعل ستساهم بشكل أو بأخر  في تعزير  

اعتبار أن هذه القوانين تحال إلزاميا على أنظاره، ونفس الش يء بالنسبة لألنظمة الداخلية ملجلس ي البرملان التي لئن كانت  

تحال إلزاميا على القضاء الدستوري فإن موضوعها يرتبط بالسير الداخلي لهذه املجالس وال تمت بصلة بحقوق وحريات  

 فيما يتعلق بالفئة املكونة لهذه املجالس )أي حقوق وحريات النواب واملستشارين داخل هذه املجالس(. املواطنين إال

أما القوانين العادية التي أخضعها املشرع الدستوري للرقابة االختيارية لها عالقة وطيدة بالحقوق والحريات الساسية،    

لها  التي  املغربية املتعاقبة، يجد أن القانون العادي هو أكثر القوانين  فاملتأمل في النصوص الدستورية على امتداد الدساتير  

، وأضاف  3وتنظيمها ووضع شروط ممارستها     حريات الساسية، وإليه اسند اختصاص تقييدهاالحقوق و البوطيدة  عالقة  

لسنة   املغربي  الساسية2011الدستور  والحريات  الحقوق  ميدان  في  بالتشريع  يختص  القانون  أن  في   ،  عليها  املنصوص 

 التصدير، باعتبارها جزء ال يتجزأ من الدستور. 

وبالتالي، فإن إخضاع املشرع الدستوري لهذه الفئة من القوانين النظام اإلحالة االختيارية ساهم بشكل كبير في ضعف    

لمته في هذه القوانين التي  ليقول ك  له املجالتاح  يالدور الحقوقي للقضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات، لنه لم  

الدستوري   القضاء  التي يواجهها  العراقيل  أبرز  املواطنين، وهذا من  أنها تتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات  رأينا  كما 

 املغربي، وذلك لسبب بسيط هو أن تدخله يكون بناء على طعن مقدم من طرف أصحاب الحق في اإلحالة.  

( لم يتم اللجوء  2016-1994اشتغال املجلس الدستوري باملغرب )  مدةخالل أكثر من عقدين من    اتتشير اإلحصائيو    

جدا باملقارنة مع الكم الهائل من   ضعيفوهذا رقم   4.مناسبة 13إليه في نطاق اإلحالة االختيارية للقوانين العادية سوى في 

يدل    الكمي  ؤشراملالقوانين التي لها عالقة بحقوق وحريات املواطنين، والتي صدرت منذ تلك الفترة إلى حدود اآلن، وهذا  

على أن القضاء الدستوري املغربي ال يدخل في اهتمام الفاعليين السياسيين، السيما من جهة املعارضة البرملانية، وعدم  

ظيف اآلليات املؤسساتية في الصراع السياس ي، بما في ذلك إحالة القوانين التي حظيت بتصويت الغلبية البرملانية على  تو 

 إلى القضاء الدستوري كمرحلة قانونيةاملجلس الدستوري، الش يء الذي يترك انطباع مفاده أن البرملان املغربي ما زال ينظر  

              5. يع املتوافق عليها، وليس كفضاء للممارسة االختالف والصراع السياس يشار املللمصادقة وإضفاء الشرعية على 

 

، ماي  74عدد  ال:  املجلس الدستوري املغربي: أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته«، منشورات املجلية املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،  نور الدين أشحشاح 1

 . 39. ص2007يونيو 

هذا القانون الذي سيطبق  لألفراد حق الدفع بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية، بسبب أن    2011دستور من   133الفصل بالرغم من إقرار   2

 86.15، الحديث عن مشروع  اتهفي النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والذي أحال على قانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات تطبيق

اثره   ي  18/70املحكمة الدستورية قرار رقم  صدرت على  أبرزها ما  أمام الذي يؤشر على تعديل وتصويب مجموعة من املواد  املثارة  الدفوع  خص تصفية 

على مسطرة املصادقة على مستوى مجلس الحكومة ثم املجلس الوزاري، وتمت املوافقة عليه   86.15املحاكم. وقد سبق عرض مشروع القانون التنظيمي  

 من قبل البرملان بمجلسيه. 

 
 . 40-39نفس املرجع، ص  3
سلسة الدراسات الدستورية   -حجاجي، بصمات املجلس الدستوري املغربي في مجال الحقوق والحريات الساسية. منشورات مجلة العلوم القانونية  امحمد  4

 .62ص  2017سنة النشر  العدد التاسع والسياسية. 

 
ات المجلية المالربية لةدااة المحلية والينمية، عرد نوا الر ن أشحجاح: »المجلس الرييواي المالرب : أهمية الروا الحقوق  ومعوقاته«، منجوا   5

 . 40. ص2007، ماي  ونيو 74
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هو السبيل الوحيد للتأكد من دستورية ما    قضاء الدستوري لقوانين العادية على الل  تحاال اإل   من  وبالتالي، فإن تكثيف   

نجد أن املجلس الدستوري الفرنس ي منذ    و.  قيةيصدر عن البرملان من قوانين، وال يمكن أن ينتج هذا الثر الناحية الحقو 

شیخا( حق اللجوء إلى املجلس الدستوري    60نائبا و  60املعارضة )  يمنح الذي بموجبه    1974التعديل الدستوري لسنة  

العادية،   القوانين  في دستورية  يتمايزان  مما  للطعن  أساسيين،  في قطبين  الفرنسية  السياسية  تنظيم الحزاب  في  ساعد 

الدستوريوأيديولوجياا  سياسي القضاء  القطبين عندما  ل  كفضاء  ، ال يترددان في استخدام  لصراع السياس ي، بحيث أن 

يتواجد أحدهما في املعارضة، فإنه يستخدم كل أساليب املعارضة، بما في ذلك القوانين التي صوتت عليها الغلبية البرملانية  

ثاره صعود اليسار مع مطلع الثمانينات من القرن املاض ي، من إحاالت  على املجلس الدستوري، وخير دليل على ذلك، ما أ

، ونفس الش يء عندما يتواجد  1إقرارها عديدة من جانب نواب اليمين الفرنس ي قوانين التأميم التي حاولت الغلبية اليسارية  

 قوانين اليمين.ال يتوان في اللجوء إلى املجلس الدستوري ضد الفرنس ي   اليمين في الحكم فاليسار 

 الخالصات والتوصيات:  

إشكالية االستثناء كحالة صعبة من االلتباس والغموض بين ما هو قانوني وسياس ي، فمنذ أن أسس كارل شميث كما    -

رأينا للتالزم الجوهري بين "حالة االستثناء" والسيادة، وذلك من خالل تدشين صاحب السيادة والسلطة في "إقرار حالة  

 أو السيادة من خالل مكانة صاحب السيادة والسلطة "في إقرار حالة االستثناء" أو إعالنه للحرب.  االستثناء"

التنفيذية  تجد  - الفعلي تضطر   السلطة  التهديد  في حالة  ما    نفسها  إذا  القانونية،  املبادئ  أن تضحي ببعض هذه  إلى 

  لتهديد جاد ومؤثر على سير املؤسسات الدستورية، وتمس بشكل قاطع استقرار مصالح املواطنين، فيدفعها   تعرضت الدولة

أو   عاجلة،  إجراءات  اتخاذ  إلى  التهديد  ومصالح  غيرذلك  الدولة  كيان  على  للمحافظة  المر،  تطلب  إذا  ة  الم  شرعية 

 . واملواطنين

تشكل حالة االستثناء معضلة حقوقية، أمام التجاوزات التي تشهدها مجموعة من املبادئ والقيم الدستورية وذلك    -

القاض ي   سلطة  استحضار  الى  دفعنا  مما  والبرملانية،  التشريعية  السلطتين  على  التنفيذية  السلطة  هيمنة  على  يرجع 

لالست املؤهل  املفسر  باعتباره  القاض ي  الدستوري  ويبقى  الدولة،  في  السمى  الوثيقة  باعتبارها  الدستور  معاني  خالص 

القوانين هذه   الرقابة على دستورية  للدستور من خالل  القوانين  الدستور ومطابقة  الحارس على مبدأ سمو  الدستوري 

ارن واملغربي استشارية في حالة اآللية التي الزالت بعيدة عن متناول الفراد، وغالبا ما تكون أدوار القاض ي الدستوري املق

 االستثناء.

تواجه رقابة القاض ي الدستوري عدة عراقيل ترجع بالساس إلى القوانين التنظيمية للقضاء الدستوري كما رأينا في   -

املغرب فال يمكن أن تحال حتى في الحالة العادية جميع القوانين العادية التي تخص تنظيم الحريات العامة وتبقى هذه  

 إلحالة اختيارية الى املحكمة الدستورية. ا

،  املغربي  الدستوري ئيالقضابعد االجتهاد طلها يوالحريات الساسية لم الساسية  ثمة مجاالت كثيرة تتعلق بالحقوق  -

 . قضائي واضح وقائم بذاته قادر على تشكيل لبنة أساسية لكتلة دستورية حقوقية بلور فيها اجتهادتوالنتيجة لم ي

ل على الرفع من مكانة القضاء الدستوري املغربي وإصالح منظومته من خالل االستقالل اإلداري وتنويع الكفاءات  العم  -

الرؤساء   فيها  يخضر  التي  الفرنسية  التجربة  في  نجد    كما  بالخصوص،  السياسية  منها  الدستوري  القضاء  الى  تلج  التي 

لعمل على ضخ مجموعة إحاالت من القوانين العادية التي تخص  السابقون للجمهورية كأعضاء ضمن املجلس الدستوري. وا

 بالساس الحقوق والحريات الساسية. وكذا التكوين املستمر لقضاة الدستوريين في املجال الحقوقي. 

على لعب أدواره التفسيرية    بضمانات قوية تجعله قادرا   الدستوريأن يتمتع القضاء يجب    الحق والقانون دولة   لبناء  -

من    توفير الحماية املطلوبة لألفراد في مواجهة تعسف السلطة وحملها على العمل في إطار املشروعية، وهذاحقوقية، و وال

 
 نور الدين أشحشاح:  املجلس الدستوري املغربي: أهمية الدور الحقوقي ومعوقاته«، املرجع السابق.  1
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السلطة    الذي يتوقف على توفر إرادة حقيقية في خلق قضاء مستقل عن  خالل التجسيد الفعلي ملبدأ استقالل القضاء
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 بين هيمنة الدولة و مقاومة املجتمعالحق في األرض 

  جهة سوس ماسة نموذجا 

The Right  to  Land  Between State  Dominance And Society  Resistance: 

Sous-Massa Region as case Study 

 رشيد أوبجا 

 طالب باحث بسلك ماستر اإلدارة، حقوق اإلنسان ، الديمقراطية

 أكادير - كلية الحقوق، جامعة ابن زهر 

 : ملخص

ــتراتيجيات مختلفة ؛ ــتراتيجيات الفاعلين املركزين والفاعلين املحلين، فهي محور رهانات الدولة من   تعد األرض حقال لتنافس اســــــــ اســــــــ

تي  جهة والتي تتجســـــد عبر القوانين، ورهانات البنيات املجتمعية من جهة ثانية )القبائل، املجتمع املدني، الحركات االحتجاجية ...المل( وال

املؤسـسـات الرسـمية لتنظيم املجال الترابي ومنه تدبير ملف األرض، فإن مجموعة  تبلور املقاومات. فإذا كانت الدولة تنطلق من القانون و 

 . من البنيات املجتمعية تعتبر هذه القوانين، ولو الحديثة منها، أداة لةزع األراض ي 

قيــة  خــاصـــــــــــــة  وللــدفــاع عن الحق في األرض تنطلق من مرجعيــة  قــانونيــة موغلــة في القــدم) األعراف القبليــة(، عالوة على مرجعيــة  حقو 

 .  املواثيق الدولية

ــتراتيجية  هذا التباين على مســـتوى املرجعيات يعزز الصـــراع بين الدولة والبنيات املجتمعية حول األرض، ويفت  الباب أمام خيارات اسـ

ة، إلى االحتجاج في يؤطرها الحق في مقاومة قوانين الدولة املرتبطة باألرض . حيث  تتجاوز مســـــــلك القنوات القانونية والقضـــــــائية الوطني

افع  أمام الهيئات واملنظمات في مختلف املحافل الدولية   . الشارع   والتر

افع   و يروم هذا البحث فهم أســـــــباب وخلفيات الصـــــــراع بين الدولة واملجتمع حول األرض، من خالل دراســـــــة أدوار املجتمع املدني في التر

االجتماعية للقوانين املنظمة لألرض ، بالتركيز على نموذج" تنســــيقية أكال للدفاع  من أجل الحق في األرض ، و كذا أوجه مقاومة الحركات

  ." عن حق الساكنة في األرض و الثروة

و تم اختيار جهة ســـــوس ماســـــة كمنطقة للدراســـــة ، حيث وقفنا عند الســـــياق الذي أفرز االحتجاجات من أجل األرض والثروة بســـــوس ، 

  30حتجاجات . أما على املســـــــــتوى املنه ي ، فقد توســـــــــلنا باملنهج الكيفي ، من خالل عقد مقابالت مع مع دراســـــــــة  نماذج ومقومات هذه اال 

افع من أجل الحقوق املرتبطة  مبحوثا ، فضـــــــــال عن تقنية تحليل املضـــــــــمون ، في إطار دراســـــــــة و تحليل خطاب الفاعلين في االحتجاج والتر

  : ن بينهاباألرض . و قد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج م

   .الحركات االحتجاجية من أجل الحق في األرض تعتبر القوانين املنظمة لألرض بمثابة وسيلة  لةزع أراض ي السكان األصليين •

اقبة والضبط من قبل املركز •  . معظم  املبحوثين يعتبرون القوانين املنظمة لألرض أداة للهيمنة واملر

  : الكلمات املفاتي    

  . مقاومة املجتمع -هيمنة الدولة   -الحق في األرض               

 Abstract : 

land is a field to compete with different strategies; The strategies of the central actors and the local actors are the 

focus of the state's bets on the one hand, which are embodied through laws, and the stakes of societal structures on 

the other hand (tribes, civil society, protest movements ... etc.) that crystallize the resistance. If the state is based on 

the law and official institutions to organize the land area, including managing the land file, then a group of societal 

structures considers these laws, even modern ones, as a tool for land dispossession. To defend the right to land, it is 
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based on a long-standing legal reference (tribal customs), in addition to a legal reference, especially international 

covenants. 

This difference in terms of reference strengthens the conflict between the state and societal structures around the 

land, and opens the door to strategic options framed by the right to resist the state's laws related to the land. This 

resistance goes beyond the conduct of national, legal and judicial channels, to protests in the street and pleads before 

bodies and organizations in various international forums. 

This research aims to understand the causes and backgrounds of the conflict between the state and society with 

regard to the land, by studying the roles of civil society in advocating for the right to land, as well as the aspects of 

social movements' resistance to the laws organizing the land, focusing on the model of "Akal Coordination to Defend 

the Right to the land and fortune of the Inhabitants” 

Souss-Massa region has been chosen as case study, through the study of the context that produced the protests for 

land and fortune in Souss, and through studying the models and components of these protests. As for the 

methodological level, we invoked the qualitative method, by holding interviews with 30 respondents, as well as the 

content technique, in the context of studying and analyzing the speech of the actors in protest and advocacy for 

rights related to the land. 

The findings of the research are as follows: 

• Protest movements for the right to land consider land laws as a tool to dispossess the lands of the indigenous 

people; 

• Most of the respondents consider the laws regulating the land as a tool for control by the state. 

Key  Words :  

                The Right  to  Land  -  State  Dominance -  Society  Resistance 

 

 تقديم : 

تعتبر الرض بمثابة املحرك الساس ي للوحدات االجتماعية؛ فهي ذات أهمية بالغة اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا وثقافيا...الخ            

. إنها املجال الترابي الذي يقيم فيه اإلنسان ومصدر موارده الطبيعية ومركز هويته وكينونته. هذا ما يجعلها عبر التاريخ محور  

واللبنة الولى لي مشروع سياس ي؛ فقد كانت النظمة السياسية املتعاقبة على املغرب تراهن على الرض  صراعات ونزاعات شتى،  

 لضبط املجال ومراقبته إلرساء دعائم الحكم وتعزيز الهيمنة .  

استراتيجيات الدولة من جهة ؛ و التي تروم تعزيز الهيمنة    وال زالت الرض محور استراتيجيات و رهانات  مختلفة و متباينة :

فالرض محط رهانات البنيات املجتمعية ،و التي تبلور املقاومة من أجل الحق    أخرى،من خالل مجموعة من القوانين . ومن جهة 

 في الرض .  

ة، تجلى بصورة بارزة في ''  تنسيقية أكال للدفاع  في هذا السياق، برز في اآلونة الخيرة فعل احتجاجي منظم ذوا أرضية مطلبية واضح

عن حق الساكنة في الرض والثروة " . وتبدوا مقاومة قوانين الدولة املنظمة لألرض واضحة في مطالب التنسيقية، كمطلب إسقاط  

الخ. وبدون دراسة هذه املقاومة  ...  113-13الظهائر املنظمة لألرض، إلغاء املندوبية السامية للمياه والغابات، إسقاط قانون املراعي  

 ال يمكن فهم الصراع بين الدولة والبنيات املجتمعية حول الرض . 

الرض ؟ أيمكن  اعتبار القوانين املنظمة لألرض أداة    حول  هي أسباب وخلفيات الصراع بين الدولة واملجتمع  فما  ▪

 املركز ؟   لتكريس الحق في الرض، أم أداة للهيمنة واملراقبة والضبط من قبل
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   اآلتية:وتتفرع عن هذه اإلشكالية السئلة 

  لألرض؟ملاذا ترفض  بعض الحركات االحتجاجية  القوانين املنظمة   ✓

   لألرض؟ هل هناك تعارض بين القوانين والعراف  املنظمة   ✓

 االحتجاج؟ القضاء حينما اختاروا مسار  ومساراتهل استنفذ املطالبون بالحق في الرض الحلول القانونية   ✓

   الرض؟ماهي أدوار املجتمع املدني في الترافع من أجل الحق في   ✓

   االحتجاجات؟وماهي بعض نماذج ومقومات هذه  بسوس؟ما السياق الذي أفرز االحتجاجات من أجل الرض والثروة   ✓

 فرضيات  البحث : 

 أساسيتين: سننطلق في دراستنا ملوضوع هذا البحث من فرضيتين 

في زمن االستعمار،    -1 التي صدرت  للظهائر  امتداد  في معظمها  باملغرب  املنظمة لألرض  للهيمنة  القوانين  وبالتالي فهي  أداة 

 الترابي.والضبط ومراقبة الدولة للمجال 

تقويض    -2 تروم  كونها  بمبرر  لألرض،  املنظمة  القوانين  مقاومة  ضرورة  من  الرض  في  بالحق  املطالبون  املحتجون  ينطلق 

 لإلنتاج. العراف واملؤسسات الجماعية للقبائل، من ثم تفكيك الطابع الجماعي 

   وأدواته: البحثمناهج  

ال يمكن فهم املقوالت القانونية خارج سياقها التاريخي واالجتماعي والسياس ي، وعلى حد تعبير" بول باسكون " فالقانون  

وبالتالي، فإن فهم طبيعة هذا القانون يستوجب ربطه باملجتمع وبالتاريخ القانوني لهذا   املغربي قانون "مركب" كاملجتمع نفسه.

، فموضوع الرض ال يمكن تأطيره ضمن إطار قانوني ضيق، فالرض كانت الدعامة الساسية لألنظمة السياسية  املجتمع. لهذا

وسياس ي بالدرجة الولى ، لذلك فإننا سنعتمد مقاربة   املتعاقبة على املغرب. هكذا، فاملوضوع ذو طابع قانوني  واجتماعي

 سوسيوقانونية .  

امليداني، فقد اخترنا التوسل باملنهج الكيفي، فهذا املنهج يتيح" فهم الكيفية التي ينظم بها البشر حياتهم  أما على املستوى  

بها معاني ودالالت على محيطهم، عبر ما يعتمدونه من رموز وطقوس ومعتقدات وإيديولوجيات،  الخارجي، ويضفون   ومجالهم 

 1وآراء وأدوار اجتماعية ". وتمثالت

مبحوثا (،   30نتوسل بتقنيتي املالحظة واملقابلة، فقد عقدنا مجموعة من املقابالت مع بعض املحتجين واملتضررين) هذا ما جعلنا 

واعتمدنا في اختيار هذه العينة معيار التمثيلية، حيث حرصنا على تغطية أقاليم جهة سوس ماسة، فضال عن تنويع الفاعلين ) 

 ق في الرض ...الخ(.جمعويين، فاعلين في االحتجاج من أجل الح

غير أن قراءة الفعل االحتجاجي عملية ال تتيحها املقابلة واملالحظة فقط، فال بد من تحليل خطاب الفاعلين في االحتجاج  

بالرض. املرتبطة  الحقوق  أجل  املضمون، ونحن بصدد قراءة وتحليل خطاب الحركة    والترافع من  تقنية تحليل  لذلك سنعتمد 

االحتجاجية )الشعارات، املطالب ...الخ (.وسنعتمد كمادة للدراسة أرشيف لفيديوهات، صور، تقارير، وبيانات، كمادة مصدرية 

 مهمة تساهم في تكثيف الظاهرة املدروسة . 

 :       خطة البحث

 
ة يف العلوم االجتماعية "،  عمران عبد الرحيم " العلوم االجتماعية ابملغرب  ومناهجها بني مرجعية الضبط ومرجعية التغيري االجتماعي "، عن كتاب " املناهج الكيفي   - 1

  68، ص  2002ط / الطبعة األوىل،  ، الراب100تنسيق اهلراس املختار،  منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ابلرابط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم  
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ملقاربة الورقة البحثية على تقسيم ثنائي مبني على مبحثين، حيث خصصنا املبحث الول    هذه لقد اعتمدنا في تصميم موضوع        

موضوع القانون بين هيمنة الدولة ومقاومة املجتمع من أجل الحق في الرض، فقد قسمناه إلى مطلبين : املطلب الول عبارة عن  

هيمنة واملقاومة، في ضوء الفكر القانوني ثم السوسيولوجي . تأطير نظري للموضوع من خالل دراسة القانون في عالقته بوظيفتي ال 

أما املطلب الثاني، فسنحاول من خالله دراسة الحق في الرض في ضوء املواثيق الدولية واملقاومة االجتماعية من خالل تجارب 

 مقارنة.  

سوس   حق في الرض واملقاومة االجتماعية: الوسننتقل في املبحث الثاني لدراسة معطيات ميدانية، إذ عنونا هذا املبحث بـ ''  

إلى مطلبين: املطلب الول خاص بدراسة  مظاهر   ماسة نموذجا''، حيث اخترنا جهة سوس ماسة منطقة للدراسة. وقد قسمناه 

الرض في  الحق  أجل  من  االحتجاج  و  الترافع  ودوافع  االجتماعي  املقاومة   .االحتقان  وتحليل  بدراسة  الثاني  املطلب  يعنى  بينما 

 إلى الخيار االحتجاجي امليداني .   الترافعي   من الخيار االجتماعية للقوانين، من خالل تحليل وتتبع مسار فعل املقاومة  

 

 املبحث األول: القانون بين هيمنة الدولة ومقاومة املجتمع من أجل الحق في األرض.

يتبنى االتجاه الوضعي في القانون نظرية معيارية يستمد من خاللها الحق نظاما تراتبيا، فال وجود إال للحق الوضعي الفعلي،   

إذ ال يستمد الحق قوته إال من القانون الذي يسهر على تجسيده عبر مؤسسات قضائية وتنفيذية يؤطرها دستور الدولة. وبالتالي 

 ارج هذه املؤسسات، كما أن كل حديث عن الحق في بعده املثالي يبقى مجرد سياسة قانونية ال غير. فال يمكن الحديث عن الحق خ

هذا التصور لقي نقدا الذعا سواء من داخل حقل الدراسات القانونية )خاصة مدرسة نقد القانون(، أو خارج هذا الحقل  

ضرورة التأسيس لعلم القانون يتجاوز املنهجية التقنية لدراسة  )علم االجتماع القانوني نموذجا( ؛ فمدرسة نقد القانون تدافع عن  

 القواعد القانونية، والتي ال تعير أدنى اهتمام ملا وراء الواجهة القانونية . ويتقاطع هذا الطرح مع منطلقات علم االجتماع القانوني،

ت في بروز الظاهرة القانونية. كما ال يمكن حيث يحاول تفسير القانون تفسيرا علميا، من خالل البحث عن العوامل التي ساهم 

 1تفسير النظام القانوني بمعزل عن اإلطار السوسيوتاريخي الذي أفرزه، ودون دراسة النظام االجتماعي في شموليته . 

أو  املتسلط على املتسلط عليه بكيفية ظاهرة  ثقافة وقيم  الهيمنة تعني فرض  أو  فإذا كانت  مادية  رمزية، فإن   مضمرة، 

. هكذا ،يتخذ  2قانون من هذا املنظور يكتس ي طابعا إيديولوجيا، حيث يصبح بمثابة " التجلي التشريعي لإليديولوجيا السياسية" ال

  االمتثال للقانون طابعا نسبيا ؛ إذ يتم مواجهة القوانين الجائرة باملقاومة االجتماعية .

وتتجلى ثنائية الهيمنة واملقاومة في موضوع الحق في الرض، بيد أن هذا الحق تنظمه أنظمة قانونية وضعية حديثة قد  

تتناقض أحيانا مع القوانين العرفية، ما يفتح الباب أمام خيارات املقاومة. كما أن سياسة بعض الدول قد تتناقض مع املواثيق  

 ، ما يستتبع نشوء حركات اجتماعية مطالبة بالحق في الرض . الدولية فيما يتعلق بالحق في الرض

 فما املقصود بالحق في املقاومة ؟  •

 وما مكانة هذا الحق في النظريات القانونية ؟  •

 كيف يقارب علم االجتماع القانوني موضوع القانون ؟  •

 
1 -  Essai d’introduction au système -«Le droit et le fait dans la société composite P.Pascon et N.Bouderbala, 

Marocain  »,BE3SMT,XXXII ,N117,P112 
 / HEKMAH   ،https://hekmah.orgرتنيبتديولوجيا "، ترمجة حممد رضا، موقع  حكمة أبني اإل  كريستني سينويتش، '' القانون و  - 2

 2020، شتنرب  01اتريخ التصفح،  

https://hekmah.org/
https://hekmah.org/
https://hekmah.org/
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 ما مدى حضور الحق في الرض في املواثيق الدولية ؟  •

 االجتماعية من أجل الحق في الرض ؟   ماهي بعض نماذج تجارب املقاومة •

 واملقاومة  االجتماعية : مقاربة سوسيوقانونية. بين الهيمنة املطلب األول: القانون 

املجتمع تكتس ي أهمية بالغة، وإذ تختلف املدارس من داخل علم االجتماع حول   إن دراسة الوظائف التي يؤديها  القانون في

عند وظيفة الضبط، رغم اختالف التناول النظري لهذا املفهوم. فاملدرسة الوظيفية مثال تعتبر الضبط هذه الوظائف، فإنها تلتقي  

وتجاوز االتجاهات املنحرفة ومصادرتها، بينما  تعتبر مدارس أخرى الضبط باعتباره  مسألة أساسية  لتحقيق االستقرار االجتماعي،

 إلكراه والهيمنة .  أداة للهيمنة، من خالل التوسل بالقانون كوسيلة ل

يعنى هذا املطلب بتأطير موضوع القانون في عالقته بوظيفتي الهيمنة واملقاومة، بحيث سنخصص الفقرة الولى لدراسة  وسوف     

الحق في املقاومة من خالل مقترب قانوني ، أما الفقرة الثانية، فسنقارب من خاللها الحقل القانوني مقاربة سوسيولوجية في إطار  

 لية الهيمنة و املقاومة .  جد

 الفقرة األولى: مدخل إلى الحق في املقاومة :مقاربة قانونية .

إذا كان الحق ال يتحقق إال من خالل الحياة االجتماعية، فإنه ينبني على التعاقد االجتماعي الذي يفرض على أفراد املجتمع   

دات التي يتواضع عليها مختلف الفاعلين االجتماعيين، والتي التنازل عن مجموعة من حقوقهم عن طواعية، في إطار من التعاق

 يجسدها القانون. لكن هل يمكن للقانون أن يكون ضمانة لتجسيد الحق في كل الحوال ؟  

يعتبر هوبز من أنصار رفض مقاومة الفراد للسلطة العامة ،بينما يتخذ " لبينتس"  موقفا توفيقيا؛ حيث يحاول  التوفيق  

فال  بين   السلطة،  استخدام  في  ويحتاط  يتحفظ  حتى  املقاومة،  لألفراد حق  بأن  الحاكم  بإيهام  وذلك  الفراد،  السلطة وحقوق 

 .يتعسف فيها حتى ال يثير حفيظة الفراد عليه. وينتهي إلى االعتقاد بأن إطاعة السلطة العامة أمر واجب على الفراد بصفة دائمة

أما " جون لوك " فقد دافع عن "مبدأ الحق الخفي للثورات" في حالة استئثار السلطة بالحكم والتشريع، كما أيد حق    

الشعب في العصيان، بحيث أن '' من يستخدم القوة في إكراه الشعب دون مسوغ شرعي، وينقض المانة التي عهد بها الشعب إليه  

 1حق للشعب أن يعيد تنصيب السلطة التشريعية وتثبيتها كي تضطلع بسلطته" .،إنما يعلن الحرب على الشعب، وعندها ي

هكذا، فالسلطة العليا بالنسبة لجون لوك يحوزها الشعب، وكلما نقضت الحكومة بنود التعاقد الذي من أجلها انتخبها الشعب،   

 ة حينما تكون سالمة المة وأمالكها مهددة . يحق لهذا الخير أن يقيلها، وينتخب حكومة جديدة. ويمارس الشعب سلطته املطلق

نخلص من خالل ما تقدم إلى أن القانون ال يكون ضمانة لتفعيل الحق وإقرار العدل في جميع الحوال، فهناك قوانين جائرة  

اومة وتحدي  يعتبرها ممثلي السلطة جوهر الحقوق، بينما يراها املواطنون عكس ذلك، وأنها ال تستجيب لتطلعاتهم، ما يفسر مق

هذه القوانين . فاالمتثال للقانون ليس مطلقا بل نسبي على حد تعبير '' بنجمان كونسطان"، إذ يتأسس على فرضية كون القانون 

مقاومتها من خالل التشبث بالحقوق متى   يصدر عن سلطة مشروعة محكومة بالعدل . وقد يتم خرق تلك القواعد القانونية، أو 

 القانون.    اتضح أنها تنتهك باسم

 

 1233، ص1959جون لوك ،'' يف احلكم املدين "، ترمجة ماجد فخري، اللجنة الدولية لرتمجة الروائع، بريوت ،  - 
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و إذا كانت  "مقاومة الظلم" من الحقوق الطبيعية لإلنسان، فتجدر اإلشارة إلى غياب تفسير هذا الحق، "ال في إعالن حقوق  

ا يجعل من املمكن فهم    1791وال في دستور   ،1789اإلنسان واملواطن لسنة   وال حتى في املناقشات التي سبقتها، وال يجد املرء شيئا

 1للجمعية الوطنية بشأن هذه النقطة"   الفكرة الدقيقة 

والخوف من شرح ،  اإلعالن أنفسهم منقسمين بين الجرأة في إعالن مثل هذا الحق الذي ينطوي على مخاطر كبيرة   لقد وجد واضعو 

 اإلطار القانوني. ويفتح هذا الوضع الباب على مصراعيه أمام اجتهاد فقهاء القانون الدستوري . 

 املقاومة في  الفقه الدستوري . أوال: حق  

ر قديم في الحرية، في إطار الدفاع الشرعي ضد سوء    M. HAURIOUيعتبر العميد ''هوريو
''حقَّ املقاومة مجرد استدعاءا لحقأ

 " الدستوري  النظام  على  والحفاظ  الدستور  الحترام  النهائي  الضمان  يشكل   " كما  السلطة،  ندرة     .2استخدام  من  الرغم  وعلى 

ى على املستوى السياس ي أو
أ
 االقتصادي أو  استخدامه، إال أنه يظل العالج النهائي ضد أي شكل من أشكال االستبداد، سواء تجل

 االجتماعي. 

و يجب أال يتم اللجوء إلى حق املقاومة إال كمالذ أخير، أي عندما يتم استنفاد جميع الضمانات الخرى املنصوص عليها في 

ا عندما يؤدي تعقيد اإلجراءات  تعطل السير العادي للسلطات العامة بسبب وجود ظروف استثنائية، أو عندما ي الدستور، أو  أخيرا

وطولها بسبب حالة الطوارئ الناشئة إلى جعل سبل اإلنصاف القانونية، رغم أنها ال تزال متاحة في العادة . ومع ذلك فإن هذا 

 . سته تفترض استنفاد جميع الضمانات الدستورية الخرى الطابع التبعي لحق املقاومة يعني ضمنيا أن ممار 

ج مراقبة السلطة املعترملف به من املحكومين كما يعتقد ذلك '' لوفور''.  
 إن حق املقاومة إذن، ممارسة لحقأ

مالبيرج " كاريه دي  الدولة" يرى  إطار تحديد "وظيفة  أنها قادرة على السيطرة وتقليل    R. CARRÉ DE MALBERGوفي    "

ا، تنظيم الثورة واللجوء خارج  امل قاومة الفردية ".  أما "جوزيف بارتيليمي و''دويز"  فقد شددا على أن "الدستور ال يمكن، مسبقا

 3نطاق القانون إلى القوة".

ه، فيقول:  "إن القانون      ج
أ
ج جعل املقاومة هي النظرية الصلية للقانون كل

 ليس هو   ويذهب الفقيه الملاني '' إهرنغ" إلى حدأ

في ذاته، بل هو إنه ليس غاية  العالم؛  الذي يحكم  القانون؛ وعندما يصبح   املبدأ السمى  الحياة فوق  إن  وسيلة لتحقيق غاية. 

ي بالقانون لتنقذ المة ".   ج
  املجتمع في موقف الخيار بين احترام القانون والحفاظ على الوجود، فال محلَّ للتردد، وعلى القوة أن تضحأ

 ثانيا : دسترة الحق في املقاومة في ضوء  التجارب املقارنة :

، من الوثائق الولى التي قيدت ممارسة سلطات امللك بشكل قانوني، كما  Magna charta1215تعتبر وثيقة العهد العظم  

 اعترفت صراحة بحق الشعب في مقاومة كل انحراف عن القانون .

 
1 -Fragkou Roxani. Le droit de résistance à l’oppression en droit constitutionnel comparé. In: Revue 
internationale de droit comparé. Vol. 65 N°4,2013. p. 845 

                   3337_2013_num_65_4_20282-http://www.persee.fr/doc/ridc_0035 

2 -M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Recueil Sirey, 1929, p. 712 ;A. MANESSIS, Les garanties 
de l’observation de la Constitution, II, Sakkoulas, 1965, p. 32 ;Ph. SPYROPOULOS, op. cit., p. 130. 

3 -générale de l’État’’, Recueil Sirey,1920,  ‘’ Contribution à la théorie , R. CARRÉ DE MALBERG 
CNRS, 1962, t. 1, p. XIV et 248. 

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2013_num_65_4_20282
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، والتي تنص على أحقية الشعب في الثورة ضد  1776استقالل أمريكا التي صاغها الثوار سنة  حق املقاومة بداية في وثيقة  لقد ورد

 الحكومة  ما لم تلتزم بحقوق اإلنسان في الحرية والكرامة  واملساواة ...الخ، ويتم تعيين هيئة  تعيد نظام العدل والحرية. 

(، الذي اعترف بحق  1776يونيو  12ون فرجينيا للحقوق )تجدر اإلشارة إلى أن جيفرسون كان مصدر اإللهام الرئيس ي لقان و 

الشعب في املقاومة  الذي ال جدال فيه وغير القابل للتصرف . وقد تم التنصيص على هذا الحق أيضا في املادة الثانية من "إعالن  

 .  1793دستور سنة حقوق اإلنسان واملواطن" بعد الثورة الفرنسية، غير أنه لم يرد في الدساتير املوالية باستثناء 

التي تنص على     20من املادة    4، فقدتم تقنين الحق في املقاومة بإدراج الفقرة  1968اإلصالح الدستوري بأملانيا سنة   أما فيما يخص

ما يلي: "يجب أن يحصل جميع الملان على الحق في مقاومة أي شخص يسعى إلى إلغاء هذا النظام الدستوري، إذا لم يكن هناك  

 ر ممكن.  حل آخ

املادة   تقر  واجتماعية،    20كما  ديمقراطية  اتحادية  دولة  باعتبارها  فأملانيا  املقاومة،  بحق  الحالي  الملاني  الدستور  من 

مصدر جميع سلطات الدولة، بحيث تجري ممارسة هذه السلطات من قبل الشعب باالنتخاب والتصويت. وإذ تلتزم  فالشعب هو

توري، والسلطتين التنفيذية والقضائية بالحق والقانون، فإن " لكافة املواطنين الحق في  مقاومة السلطة التشريعية بالنظام الدس

 أي شخص يحاول القضاء على هذا النظام الدستوري، إذا لم يكن ممكنا منعه من ذلك بوسائل أخرى " .  

 سوسيولوجية .مقاربة  املقاومة:وجدلية الهيمنة و  الحقل القانوني الثانية:الفقرة  

يرجع الفضل في نحت مفهوم الحقل لعالم االجتماع الفرنس ي بيار بورديو، الذي يعرفه باعتباره فضاء للعب ومجاال للصراع  

حقل له قوانين  ورهانات معينة، ويتمتع باستقالل نسبي كما يمتلك قواعد تمكنه من االنفالت من تبعيته    السلطة، فكل حول  

   أخرى.لحقول 

مجال للصراع من أجل السلطة والتحكم في املوارد وتحقيق املصالح، بحيث ينخرط في هذا الصراع ذلك " الوافد  إن الحقل  

 1الجديد الذي يحاول كسر أقفال حق الدخول، واملهيمن الذي يحاول أن يدافع عن احتكاره ويبعد عنه املنافسة ".  

الذين   والفاعلين  للحقل  مالزم  فالصراع  املشروع، هكذا،  العنف  احتكار  يتيح  كما  الخاص   يشغلونه،  الرأسمال  فتوزيع 

بورديو، هدمها، حسب   أن االحتفاظ  ببنية هذا الرأسمال  أو  الالحقة، كمااملحدد لالستراتيجيات   املتراكم عبر صراعات سابقة هو

 التحدي الذي يسم الصراعات التي تحدث في الحقل .   هو

 القانون ووظيفة إعادة اإلنتاج ،بيار بورديو نموذجا.  أوال:

االجتماعي.  وباعتباره أداة للضبط   من بين املسائل التي يدرسها علم االجتماع القانوني، موضوع القانون كظاهرة اجتماعية، 

علماء االجتماع في دراستهم ملسألة الضبط االجتماعي، فهناك من قارب املفهوم في عالقته بالهيمنة وإعادة إنتاج عالقات  ويختلف

اإلنتاج ) بيار بورديو  (، في حين اعتبره البعض أداة ضرورية للقضاء على الصراع والتوترات قصد فرض التوازن داخل املجتمع   

 )خاصة املدرسة الوظيفية ( .

فالحقل االجتماعي  بالنسبة له،    االجتماعية،ن القانون بالنسبة لبورديو حقل ينبغي مقاربته في إطار  دراسة الظواهر  إ

 عن العوالم واملمارسات االجتماعية الخرى  
ا
فضاء للنشاط املنظم  ومجال للمقاومة والتنافس على الهيمنة؛ فالقانون ليس مستقال

اإلضافة إلى أن الحقل القانوني مثل أي حقل اجتماعي منظم في إطار مجموعة من البروتوكوالت  كما تدعي الطروحات الرسمية. ب

 واالفتراضات الداخلية، والسلوكات املميزة والقيم الذاتية  أو ما يسميه بورديو "الثقافة القانونية" . 

 

 1 182، ص2012،  1بيري بورديو، مسائل يف علم االجتماع، ترمجة هناء صبحي، هيئة أبوظيب للسياحة والثقافة، ط  - 
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الحقل، كما أن املهنيين الذين يشتغلون في هذا    وما دام هذا الحقل فضاء للصراع من أجل الهيمنة فإنه يخلق نظاما تراتبيا داخل

الحقل ينخرطون باستمرار في صراع مع أولئك خارج الحقل للحصول على القبول واملحافظة على فهمهم لعالقة القانون بالبنية   

 االجتماعية. 

بالتفصيل االستراتيجيات االجتماعية وال سيما االستراتيجيات اللغوية، التي من خاللها يواصل املنضوون في   بورديو يتتبع           

 إطار الحقل القانوني هذا الجهد لفرض معاييرهم الداخلية على عوالم أوسع وإلثبات شرعية التفسيرات املواتية لتصور الحقل .

ويرى  أن   قة وثيقة مع ممارسة السلطة في العوالم االجتماعية بواسطة آليات أخرى.كما يعتقد أن وظائف املجال القانوني في عال 

الرموز املحددة للحقل القانوني تشكل تأثيرا على  املمارسات االجتماعية واالقتصادية والنفسية واللغوية التي، على الرغم من عدم  

، تكمن وراء عمل القانون.  تسجيلها أو
ا
يشمل هذا املفهوم فقط السجل املكتوب من القانون، على سبيل وال   االعتراف بها صراحة

املميزة  العرفية  واإلجراءات  املنظمة  السلوكات  ا  أيضا ولكن  والتعليقات(،  واملوجزات،  القضائية،  والقرارات  التشريعات  املثال، 

 للحقل، والتي لها نفس االنتظام إلى حد كبير. 

ؤكد االستقاللية املطلقة للشكل القانوني فيما يتعلق بالعالم االجتماعي، فضال املدرسة " الشكلية " التي ت  وينتقد بورديو

هذا اإلصرار على االستقاللية املطلقة  1أداة في خدمة الجماعات املهيمنة.  عن الطرح  اآللي، الذي يصور القانون على أنه انعكاس، أو

ا من أي تحديد اجتماعي.للفكر القانوني والعمل ينتج عنه إنشاء نمط محدد من التفكير ال  نظري، متحرر تماما

محاولة '' كيلسن'' إليجاد "نظرية صرفة للقانون"  والتي ليست سوى النتيجة النهائية  لجهود   في هذا اإلطار ينتقد بورديو

ا عن القيود واملتغيرات  االجتما عية . أما التصور الثاني   املفكرين الرسميين لبناء  نوع من '' العقيدة ''  تجسدها قواعد مستقلة تماما

القرارات  التعبير عن  يتم  القائمة، حيث  االجتماعية  القوة  لعالقات  انعكاس مباشر  أنه  على  والفقه  القانون  إلى  فينظر  "اآللي" 

 االقتصادية، وال سيما مصالح الجماعات املسيطرة. 

إلى أن هذين املنظورين املتعارضين، أحدهما من داخل القانون واآلخر ا ببساطة وجود عالم    ويخلص  من خارجه، يتجاهالن معا

 الحقل القانوني" . اجتماعي كامل  يسميه بورديو"

 املقاومة في ضوء الحركات االجتماعية الجديدة : أالن تورين نموذجا .  ثانيا:

أدبيات الحركات      بيد أن أساس اشتغال هذه الحركات هو    االجتماعية، يعتبر مفهوم  املقاومة من املفاهيم املركزية في 

    االجتماعية؟فما تصور أالن تورين ملوضوع املقاومة  الهيمنة.مقاومة  

حيث يعتبر هذا الفكر هدام. كما يرفض   االجتماعية،يؤطر املوقف النقدي لفكر ما بعد الحداثة  مقاربة أالن تورين للحركات       

تفسير الظواهر بالعامل االقتصادي فقط ، فهناك عوامل أخرى ال تقل أهمية . ولم يعد الصراع الطبقي  من أجل السيطرة على  

االستيالء و  اإلنتاج  عن   عملية  تعبر  التي  و   ، الجديدة  االجتماعية  الحركات  إنما   ، التاريخ  محور  تورين،  حسب  السلطة،  على 

 الصراعات في اإلنتاج الثقافي للمجتمع .  

لقد تبلور منظور تورين ملسألة الحركات االجتماعية عبر مؤلفاته : الوعي العمالي ، الكلمة و الدم ، الصوت و النظرة ...الخ. و          

دم معنى خاصا جدا ملفهوم الحركة االجتماعية ، فهو يعرفها باعتبارها " سلوكات متعارضة و متصارعة اجتماعيا ، لكنها موجهة  يق

 2وليست مظهرا من مظاهر التناقضات املوضوعية لنظام الهيمنة " 

 
1The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field ”, Translator's “ PlERRE, BOURDIEU - 

Introduction By RICHARD TERDIMAN, THE HASTINGS LAW JOURNAL,Vol. 38, July 
1987,p814 

2 , p 107 , 1978 , paris, seuil » La voix et le regard  Touraine , Alain , « - 
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فإن الحركة االجتماعية في نظره ال تتجسد عبر التناقض بين رأس املال و العمل ، إنما من خالل أنماط املعرفة ، و استثمار   هكذا ،

 النموذج الثقافي برمته ، و كذا التوجهات الثقافية الكبرى .

ظام الديمقراطي في ضمان الحرية و  و يرى تورين أن " تنامي هذه الحركات في املجتمع ما بعد الصناعي يدل على إخفاقات الن    

 1املساواة و اإلخاء "  

كما أن  الصراعات الطبقية باتت تتحدد اآلن على مستوى اإلدارة العاملية ، السيما املالية منها أكثر مما تتحدد على مستوى العمل  

الجراء ، على اختالفها ، بدءا بفئة    و تنظيم اإلنتاج . فقد ''  فرض مفهوم الطبقات االجتماعية نفسه في عصر كانت فيه فئات

العمال ، تتحدد قبل كل ش يء بما تعيشه خالل فترة العمل من عالقات اجتماعية. أما عندما نتكلم عن العوملة ، فإن ما ينبغي 

 2توسله هو املقوالت العامة ، و ليس مقولة الطبقات التي قل استخدامها''  

ت االجتماعية من خالل مقاربة أالن تورين ، و هي : الهوية ، املقاومة ثم الشمولية . فالهوية  ويمكن تحديد ثالث  خصائص للحركا      

هي املبدأ الذي يعرف الفاعل باعتباره ممثال لجماعة اجتماعية ، في حين توحي املقاومة بدفاع الفاعل ضد خصمه الطبقي. أما  

 أي التاريخية.    3إطار التنافس على الهيمنة الشمولية ، فتشير إلى نظام الفعل الذي يحكم الفاعلين في 

 و يعد مفهوم التاريخية  مركزيا في تصور تورين ، فاملجتمع ال يعتمد على موارده املادية و ال على اإليديولوجية ، بل  على تاريخيته .  

و املوارد االجتماعية و التوجهات  كما أن محور الحركات االجتماعية ليس هو اإلنتاج االقتصادي  بل التاريخ ، أي " مجموع القيم

الثقافية للمجتمع " . وبالتالي ، فإن الحركات االجتماعية الجديدة تشكك في الشكال التقليدية للصراع ، عن طريق تنظيم أشكال 

بش االجتماعي  العمل  توجيه  يتم  الثقافي واالجتماعي.  املجال  نفس  في  الفاعلون  منها  يقع  والتي   ، املطالب  من  نموذجي  جديدة  كل 

 4بالتاريخية .  

املنظرين أن هناك خروقات نظرية و عملية في السلوكات الجماعية املعاصرة للصراع )     يرى أالن تورين و مجموعة من 

الحركات االجتماعية ( ، مقارنة مع  التي كانت قبل الحرب العاملية الثانية ، في إطار املشروع الثوري للحركة العمالية و الشعبية .  

هامش  توسيع  إطار مشروع  في  منخرطة   ) ...الخ  الطالبية   ، البيئية   ، الثقافية   ، النسائية  الحركات   ( اليوم  االجتماعية  فالحركة 

    الديمقراطية و االستقاللية .

  و بصدد العالقة بين الحركات االجتماعية الكالسيكية و الجديدة ،  يساجل " أالن تورين " وجهات النظر التي تعتبر بأن 

 .    Graig Calhoun   الحركات االجتماعية التي تنعت بالجديدة موجودة على مر العصور كما هو الحال بالنسبة  لـ " كريغ كالهون " 

طومسون  باملر  إدوارد   " من  أحيانا   أصحابها  يستوحيها  التي  و   ، نظر  وجهات  هكذا  عن  للدفاع  املقدمة  الحجج  أن  ويعتبر 

E.P.Thompson     "  هية .  فإذا كانوا يعتبرون  الطبقة العاملة  تدافع عن أوضاع بقدر ما دافعت عن طبقات ، إال أن  هي حجج وا

الطبقة العاملة كانت في طور تكونها ترزح تحت وطأة الهويات املهنية و املحلية . " إال أن  ثمة من وسع دائرة النزاع ، مشيرا إلى أن 

صف الول من القرن التاسع عشر ، لم تكن بتوجيه من حساب الفائدة املرتقبة ، بقدر  حركة) الجنسيات ( التي عرفتها أوربا في الن

 5ما كانت بتوجيه من وعي االنتماء الثقافي و إرادة االستقالل "  

 ومقاومة املجتمع .  هيمنة الدولة املطلب الثاني: الحق في األرض بين
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الجماعي لألرض واملوارد املرتبطة بها، وال يرتبط هذا الحق بامللكية الخاصة   الرض: حق االستغالل الفردي أونعني بالحق في  

   من النماط التي يتم من خاللها الوصول إلى الراض ي واملوارد املرتبطة بها لالستفادة منها.   ابالضرورة، فهذه الخيرة ليست إال نمط

تؤدي الرض واملوارد كما  اركة في صنع القرار بشأن املوارد الطبيعية.  ويرتبط التمتع بالحق في الرض ارتباطا وثيقا بالقدرة على املش 

 1عمال حقوق اإلنسان املتعددة. إالطبيعية وظائف متعددة ترتبط ب

ويتقاطع الحق في الرض مع مجموعة من الحقوق التي نصت عليها املواثيق الدولية، إال أن عددا من الدول تهيمن على سياسة        

 تدبير ملف الرض، وتحرم املالك الصليين من حقوقهم، مما ساهم في بروز ديناميات مجتمعية تقاوم هذه السياسات .  

 الحق في األرض من خالل املواثيق الدولية .  الفقرة األولى :

: الحقوق االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، والبيئية ...الخ،    سلبا على حقوق اإلنسان يؤثر تدبير وإدارة الراض ي إيجابا أو           

تؤدي الضغوط والشواغل البيئية    وكثيرا ما   .فسياسة تدبير الرض قد تؤدي إلى ضمان المن الغذائي، الصحي، البيئي، من عدمه

، وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين يريدون استخدام املوارد الطبيعية    إلى نزاع بين من يعتمدون على الرض لتأمين معيشة الكفاف

 . 2لغايات أخرى، بما فيها الربح"  

الحق في امللكية الجماعية، فبعض القوانين   غير أن القوانين الوطنية أحيانا تساهم في تقويض الحق في ملكية الراض ي أو

غيره. ويتناقض ذلك   والعراف تكتس ي طابعا عنصريا ؛ إذ يكرس التمييز ضد املرأة  ويحرمها من حقها في الرض بواسطة اإلرث أو

تعاون الدولي لحل  تحقيق ال  قصد  العضاء تدابير مشتركة ومستقلة      مع ميثاق المم املتحدة الذي ينص على ضرورة اتخاذ الدول  

والحريات   اإلنسان  حقوق  احترام  تعزيز  وعلى  واإلنسانية.  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الصبغة  ذات  الدولية  املسائل 

فما    الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء. اللغة أو الساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا، بال تمييز بسبب الجنس أو

 ة الحق في الرض في املواثيق الدولية ؟ هي مكان

كالحق في الحياة، املساواة وعدم التمييز، تقرير املصير، الحق في مستوى   يتقاطع الحق في الرض مع مجموعة من الحقوق،   

حق جميع  معيش ي مناسب ...الخ. فاملادة الولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص على  

نمائها   السعي لتحقيق  في  السياس ي، وحرة  تقرير مركزها  في  الحق حرة  بنفسها، وهي بمقتض ى هذا  تقرير مصيرها   " في  الشعوب 

سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية "   االقتصادي واالجتماعي والثقافي. وأن لجميع الشعوب،

 . 

الذكر، تنص   من العهد الدولي السالف  11رتباطا وثيقا بالمن املعيش ي والسيادة الغذائية، فإن املادة  وإذ ترتبط الرض ا 

على " تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعملية . ونشر املعرفة  

 ع الراض ي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية واالنتفاع بها  " .  إصالح نظم توزي بمبادئ التغذية، واستحداث أو

،  14كما ناقشت "لجنة القضاء على الجميع  أشكال التمييز ضد املرأة " القضايا املتعلقة باملرأة والرض، بما في ذلك املادة  

طق الريفية لكي تكفل لها، على أساس املساواة بين الرجل واملرأة، التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في املنا

وأن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، بما في ذلك حق الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق  
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التوطين  والتكنولوجيا املناسبة، فضال عن املساواة في املعاملة في مشاريع إصالح الراض ي واإل  صالح الزراعي، وكذلك في مشاريع 

 الريفي . 

، والذي يؤكد من خالل  2007شتنبر    13فيما اعتمدت الجمعية العامة إعالن المم املتحدة بشأن الشعوب الصلية في  

ة واالقتصادية  ديباجته على '' الحاجة امللحة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعية للشعوب الصلية املستمدة من هياكلها السياسي

 واالجتماعية، ومن ثقافاتها وتقاليدها الروحية، وتاريخها وفلسفاتها، والسيما حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها " .  

وأقاليمها   أراضيها  وتمس  تمسها  التي  التطورات  على  الصلية  الشعوب  سيطرة   " أن  مفادها  قناعة  من  اإلعالن  وينطلق 

ال  من  ". فلألرض  ومواردها، ستمكنها  واحتياجاتها  لتطلعاتها  وفقا  تنميتها  تعزيز  وتقاليدها، ومن  وثقافاتها  حفاظ على مؤسساتها 

من هذا اإلعالن تنص على أن '' للشعوب الصلية الحق في حفظ وتعزيز    25عالقة وطيدة بثقافات وهويات الشعوب، لذلك فاملادة  

قاليم واملياه والبحار الساحلية وغيرها من املوارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية،  عالقتها الروحية املتميزة بما لها من الراض ي وال

 تستخدمها، ولها الحق في االضطالع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الجيال املقبلة".  كانت بخالف ذلك تشغلها أو أو

 فتنص على ما يلي: 26أما املادة 

في    -1 الحق  الصلية  أو للشعوب  امتلكتها  التي  واملوارد  والقاليم  أو الراض ي  تقليدية،  أو شغلتها بصفة  استخدمتها   التي 

 اكتسبتها بخالف ذلك.  

غيرها من أشكال   للشعوب الصلية الحق في امتالك الراض ي والقاليم واملوارد التي تحوزها بحكم امللكية التقليدية أو  -2

 االستخدام التقليدية.  الشغل أو

ويتم هذا االعتراف مع املراعاة الواجبة لعادات   ح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الراض ي والقاليم واملوارد،تمن  -3

 الشعوب الصلية املعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الراض ي. 

وقد أدرجت حقوق الشعوب الصلية املتعلقة بالراض ي والقاليم واملوارد أيضا، في عدد من الصكوك الدولية املرتبطة بالبيئة،      

من االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيئي، التي تؤكد حق الشعوب الصلية في معارفها   8ومن بين هذه الصكوك الحكام الواردة في املادة  

 . 

أ الدولية رقم  من جهة  العمل  أقاليمها التقليدية  169خرى ، تعترف اتفاقية منظمة  و تعني هذه    ،  بحقوق الشعوب الصلية في 

   االتفاقية بكلمة شعب أصلي: أسبقية استيطان أرض معينة.

سكان كانوا يسكنون  حيث ورد فيها أن هذه االتفاقية تسري على الشعوب التي تعتبر أصلية، في الدول املستقلة،  لنها تنحدر من  

البلد، أو منطقة جغرافية ينتمي إليها البلد، وقت الغزوات أو االستعمار أو إنشاء الحدود الحالية للدولة، والتي كيفما كان وضعها  

 القانوني، حافظت على مؤسساتها االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، والسياسية الخاصة أو على جزء منها. 

و تنص املادة الثامنة على حق الشعوب الصلية   ديث عن حق الشعوب الصلية في االحتفاظ  بقوانينها العرفية .كما أسهبت في  الح

 في االحتفاظ بعاداتها و نظمها و الحقوق الساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني أو مع حقوق اإلنسان املعترف بها دوليا .   

للمع أما         اإلقليمي  امللكية.  القانون  في  والحق  الشعوب  ثروات  في  بحرية  التصرف  زاوية  من  الرض  في  الحق  فيتناول  اهدات، 

إذ " ال يجوز تجريد أحد من ملكه   على الحق في التعويض،  10، تنص في املادة  1969فاالتفاقية المريكية لحقوق اإلنسان لسنة  

املصلحة االجتماعية، وفي الحاالت والشكال التي يحددها القانون   أو  إال بعد دفع تعويض عادل له، ولسباب تتعلق باملنفعة العامة

على أن جميع الشعوب '' تتصرف بحرية في ثرواتها    21في املادة    1981بينما نص امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة    " .

 حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الحوال. ويمارس هذا الحق ملصلحة السكان وحدهم، وال يجوز  ومواردها الطبيعية. 
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خطوة متقدمة  إلى المام في الجهود املبذولة لتحقيق    2010لقد حققت  اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في فبراير      

ا وتحتل مساحة معينة من الرض، لها حقوق   في تلك الرض .  االعتراف بأن  " املجتمعات العرفية "، التي استخدمت تقليديا

 الفقرة الثانية : الحق في األرض واملقاومة االجتماعية في التجارب املقارنة.

عبرت الحركات االجتماعية عبر العالم عن استيائها إزاء تقويض فرص الوصول إلى الراض ي، ما ينتج عنه التعرض النتهاكات  

 حقوق اإلنسان ويعيق العيش في  حياة كريمة. 

ا النموذج  التحتية   لنيوليبرالي هكذا وضع، ويعمق  البنية  ومشاريع  التصدير،  في  املتخصصة  الكبرى  الزراعية  الراض ي  يشجع  إذ 

 1الضخمة واالستغالل غير املقيد للموارد الطبيعية، والذي يؤدي إلى املزيد من االستيالء على الراض ي والتشريد القسري .  

التقليديين، وكذا   وينتج عن هذا الوضع تدني الضمانات االجتماعية واالقتصادية للمزارعين والشعوب الصلية والرعاة 

الدولي سنة   البنك  ا لدراسة أجراها 
الطبيعية. فوفقا للموارد  إلى  2010املجتمعات املحلية من حيث اإلدارة املستدامة  ، خلصت 

املنافسة على الراض ي الصالحة الظاهرة ذات طابع عاملي، ففي سنة    اشتداد  تم   2008للزراعة بشكل ملحوظ، مما جعل هذه 

ا من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى املصالح الخاصة .  تحويل أربعة ماليين هكتار من الراض ي تقريبا

اتخاذ كما   تماعي الحقيقي،  العديد من الحركات االجتماعية مرجعية حقوق اإلنسان كأداة للتغيير االج يفسر هذا المر 

والتي تتميز بقدرتها على تعبئة الناس وممارسة الضغط السياس ي قصد التصدي للعراقيل السياسية والعقبات البيروقراطية التي  

تحول دون الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان في الرض. وسنركز في هذا الصدد على تجربتين : التجربة الولى بإفريقيا، ويتعلق المر  

 ة الشعب الوغوني، أما التجربة الثانية، فهي تجربة " فالحون بدون أرض " بالبرازيل بأمريكا الجنوبية . بمقاوم

 أوال : مقاومة الشعب األوغوني من أجل األرض والعدالة االجتماعية : 

عالقة وطيدة بالرض ؛ فالكثير من تقاليد هذا    سنة ،ويربط  500عاش الشعب '' الوغوني'' في منطقة دلتا النيجر قبل    

الشعب تحتفي بالرض ،كما أن له تاريخ طويل في الحفاظ على البيئة  التي يتم تقديسها. ويعتمد أهل الوغوني على الرض واملوارد  

 دلتا النيجر .  الطبيعية في عيشهم، إذ ترتكز بالساس على زراعة "الكاسافا " و" اليام "، إلى جانب صيد السماك ب

ل استيالء مجموعات عرقية أخرى على أراض ي أوغوني، واستمر هذا النمط حتى بعد         و أنشأت القوى االستعمارية نمطا سهأ

االستقالل .فبعد انتشار الكهرباء في البالد، تم إحداث محطة توليد الطاقة على أراض ي '' الوغوني " غير أنها تنير منازل وشركات  

 2ت غير الوغونية، بينما  "ترك شعب الوغوني في ظالم دامس لعقود." املجتمعا

، بداية فصل جديد في مقاومة شعب  " أوغوني" من أجل  1956لقد شكل حدث اكتشاف النفط في " أوغونيالند"  سنة  

شركة " شيل" في نيجريا، تم الرض والعدالة البيئية. حيث لم يكترث الرأسماليون بحق هذا الشعب في الرض. فبعد بداية أشغال 

االستحواذ على عدد من الراض ي لصالح هذه الشركة وشركات النفط الخرى ، هكذا تم هدم الكثير من منازل '' الوغوني " وتشريد  

 الهالي مما جعل العديد منها السكان   يغادرون  أراضيهم .   

 
1-ments strategies to secure human Land in the struggle for social justice .Social move  Terra de Direitos «

rights»,Curitiba,2013,p26 
2 -Land in the struggle for social justice ,Social movements strategies to secure human   Terra de Direitos « 

rights»p39 
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الثمانينيات، وقد تأثرت الحركة بكفاح قادتها خاصة  كين    بدأ تنظيم وتعبئة املجتمع الوغوني في حركة اجتماعية خالل

ا بعد إعدامه املأساوي، إلى جانب  ثمانية   ا دوليا
ا
ساروويوا، الذي أصبح ملهما  لكفاح الشعب الوغوني ، بعدما أصبح اسمه معروف

 . 1995من قادة الوغوني اآلخرين، من قبل الحكومة النيجيرية في عام 

، وقد تم تطويره بالتشاور مع  1990ميثاق حقوق الوغوني سنة  MOSOPبقاء شعب الوغوني  وصاغت الحركة من أجل

جميع عشائر أوغوني ، حيث توج بتوقيعه من قبل ثالثة إلى خمسة ممثلين عن كل عشيرة. ودعا امليثاق إلى السيطرة السياسية 

املوارد االقتصادية الوغونية  لتحقيق التنمية . عالوة     على شؤون أوغونيالند من قبل الشعب الوغوني، فضال عن تدبير واستغالل

. وقد نص أيضا على الحق في حماية بيئة الوغوني من   النيجيرية  الوطنية  التمثيل املباشر للشعب الوغوني في املؤسسات  على 

 الطبيعية .  التدهور. باإلضافة إلى  التأكيد على الحق في تقرير املصير والسيطرة املجتمعية على املوارد 

العرقية وشعب    ljawكما حفز هذا امليثاق عددا من املجموعات العرقية بدلتا النيجر على صياغة مواثيق خاصة بها، كمجموعة  

Akalaka  .وغيرها 

املتحدة املختصة بالشعوب    MOSOPقامت حركة    بتدويل مطالبها، حيث شارك "كين ساروويفا" في أعمال لجنة المم 

. ورفعت  1993، كما قدم الوغوني مطالبهم إلى املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان في فيينا في يونيو1992( سنة  UNWGIPالصلية )

MOSOP    ا  تطالب فيه شركة باالنسحاب من أراض ي أوغونيالند، تال ذلك مجموعة من االحتجاجات السلمية    Shell Oilإشعارا

، احتفاال بذكرى السنة الدولية للسكان الصليين في العالم.   1993يناير    4ي بتاريخ  أوجون  300000بلغة ذروتها حينما احتج حوالي  

لقد أبدع الشعب الوغوني بعد ذلك في الشكال االحتجاجية، فقد نظمت مجموعة من المسيات االحتجاجية على أضواء الشموع  

 . 

ولي، فقد فرضت مطالبها على  الساحة السياسية،  حققت الحركة تعبئة  فعالة، سواء داخل نيجيريا أو على املستوى الد  

 إال أن نجاحها لم يتحقق دون تكلفة باهظة ، حيث واجه النظام العسكري حركة الوغوني ونشطاء املعارضة  بالعنف الشديد . 

سان سنة  حول ملف الرض والثروة ، أن أصدرت لجنة المم املتحدة لحقوق اإلنMOSOP و كان من نتائج نضال وترافع  حركة

مقرر خاص بحالة حقوق اإلنسان في نيجيريا. وكان من بين توصياته أن تنش ئ الحكومة الفيدرالية لنيجيريا وكالة مستقلة    1997

 في نيجيريا .   Shell PetroleumDevelopment Corporationوشركة  MOSOPبالتشاور مع  

، رصدت من خالله اآلثار البيئية  1998واالجتماعية تقريرا في ماي  كما أصدرت  لجنة المم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية  

انعكاسه على مستوى  عيش  املنطقة وعدم  املفارقة الحاصلة بين غنى  . مع استنتاج   النفط  الكارثية الناتجة عن التنقيب على 

 سكان أوغونيالند . 

لي والرهان على الضغط الدولي لتعزيز مطالبها  ختاما، نخلص إلى أن حركة الشعب الوغوني  توسلت بخيار الترافع الدو 

  ساهم بشكل فعال في  الترافع الدولي  و بناء تحالفات مع املنظمات الدولية . أما  
ا
بشكل فعال . وقد شكلت الجالية الوغونية موردا

تنظيم واستدامة   في  الوغوني  الحاسم مليثاق حقوق  الدور  إلى  التنظيم، فتجدر اإلشارة  الوغوني  على مستوى  حركة اجتماعية 

 طوال عقود من الكفاح .  

 ثانيا : حركة الفالحين بدون أرض  بالبرازيل .

وهي من أبرز الحركات االجتماعية في أميركا الالتينية، ولها أكثر    1984تأسست " حركة البدون أرض"  بشكل رسمي  سنة    

من  عشرين فرعا بدولة البرازيل ،وكان هدفها حل مسألة الرض واإلصالح الزراعي. لقد ظهرت هذه الحركة في سياق تاريخي عرف  
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 1984و1964ديكتاتورية العسكرية ، كما هو الحال بالنسبة لباقي دول أمريكا الالتينية، ما بين  تراجع حريات التعبير في ظل حكم ال

 . 

املرجعيات   مختلف  يضم  تيار  بينها  من  للديكتاتورية،  املناهضة  االحتجاجية  الحركات  من  مجموعة  أفرز  الوضع  هذا 

'' الهوت التحرير "، هذا التيار شكل انعطافة ثورية من داخل الديانة   ...الخ( سمي ب  والتوجهات ) من رجال الدين، العلمانيين 

لتي تحالفت مع الديكتاتوريات ومالك الرض . ويؤمن هذا التيار بخيار املقاومة كخيار املسيحية، حيث وجه نقدا الذعا للكنيسة ا

، ورغم   1975استراتيجي، ومنه حمل السالح في وجه االحتالل الجنبي والحكم الجائر . كما تأسست " اللجنة الرعوية لألرض"  سنة 

ت دورا بارزا في تأطير مقاومة  الفال   حين . طابعها الالهوتي، فقد أدأ

لقد نشأت "حركة البدون أرض" على إثر حدث احتالل الفالحين مزرعتي مكاليوبريالنتى في والية '' ريوغراندى دوسول'' في  

في ظل  الحكم العسكري. و يعتبر النضال من أجل الرض املبدأ الرئيس ي للحركة، من خالل  1979شتنبر    7جنوب البرازيل  بتاريخ  

الح زراعي وتغييرات اجتماعية. غير أن لها مطالب أخرى ذات الصلة بالرض، كحماية أراض ي السكان الدفاع عن ضرورة إجراء إص

 الصليين، ومطالب مرتبطة بحماية املوارد الطبيعية . 

ستالب  تجدر اإلشارة إلى أن الحركة تأثرت   باملنهج التربوي لـ '' باولوفريري ''  الذي يروم تحويل التعليم من أداة للهيمنة واال  

إلى أداة للتحرر واالنعتاق، فضال عن شخصيات ثورية : " تش ي غيفارا"، و" روزا لوكسمبورغ"، و"ساندينو"، و" إيميليانو زاباتا"، " 

 1نلسون مانديال "...الخ .  

 املبحث الثاني: الحق في األرض واملقاومة االجتماعية: سوس ماسة نموذجا 

ل الرض، كإشكال مركزي يؤطر هذا البحث، فإننا اخترنا مجتمع الدراسة ) جهة  لفهم الصراع بين الدولة واملجتمع حو  

سوس ماسة ( الختبار الفرضيات التي انطلقنا منها في بداية هذه الدراسة، رغم أن لنا قناعة راسخة من كون املوضوع غير محصور  

 س الكبير " . في نطاق هذه الجهة ، بل يشمل منطقة ترابية كبرى يمكن تسميتها بـــــ" سو 

املنظمة    للقوانين  االجتماعية  املقاومة  تحليل  عن  الرض، فضال  في  بالحق  املرتبطة  اإلشكاالت  مختلف  رصد  وسنحاول 

لألرض، من خالل االحتجاجات حول الرض التي تعرفها جهة سوس ماسة خالل العقد الخير. وسنتتبع هذا الفعل االحتجاجي عبر  

 على'' تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الرض والثروة '' .  صوره املختلفة، مع التركيز 

.أما املطلب الثاني، فسيعنى   ) ) املطلب الول  الترافع  من أجل الحق في الرض  وسنستهل هذا املبحث برصد دوافع االحتجاج و 

 ضوء الفعل االحتجاجي  امليداني  . في  بموضوع الحق في الرض من خالل تحليل فعل مقاومة القوانين املرتبطة بالرض

 

 

افع االحتجاج  املطلب  األول: افعمظاهر االحتقان االجتماعي ودو  من أجل الحق في األرض  والتر

ساهمت مجموعة من اإلشكاالت ذات العالقة بالرض والحقوق املرتبطة بها في االحتقان االجتماعي ، الش يء الذي جعل  

 السكن ملتضررين يرفعون شكايات عديدة للجهات املعنية ، وقد تعدى المر الترافع على النطاق الوطني إلى املستوى الدولي.

 االحتقان االجتماعي .    الفقرة األولى : بواعث االحتجاج و مظاهر 
 

   2012جملة بداايت، العدد األول،  "،    لعصرانعطوي جاكلني، " حركة البدون أرض الربازيلية منوذج عن حركة اجتماعية    - 1
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من بين اإلشكاالت التي يعاني منها سكان جهة سوس ماسة : مشكل الخنزير البري، اإلجراءات املرتبطة بالتحديد اإلداري للملك         

 الغابوي، الرعي الجائر، و ما يتعلق بتداعيات التحفيظ العقاري الجماعي . 

 مشكل الخةزير البري .  أوال :

يشتكي سكان مجموعة من املناطق الجبلية التابعة إلقليم اشتوكة أيت باها )إداوكنضيف، تنالت، اوكنز،  تركانتوشكا،  

املناطق، جعل   بهذه  الزراعية  باملحاصيل  يلحقها  التي  التخريب  فأعمال  البري،  الخنزير  أعداد  تزايد  من تضررهم جراء   ) وغيرها 

: الديوان امللكي، الوزير    فقد وجهت التظلمات والشكايات إلى  .املسؤولين قصد إنصافهم  سكان يرفعون شكايات إلىمجموعة من ال

غير أن السكان ال زالوا  ،  لفالحة، وزير الداخلية، والي جهة سوس ماسة، وزير العدل ...الخ  االول ) رئيس الحكومة حاليا (، وزير  

أ . ويتساءل  '' كيف يعقل أن تحمي الدولة    حد املتضررين الذين عقدنا معهم  يشتكون من هذا املشكل  مقابلة بدائرة أيت باها 

الخنزير وال تحمي اإلنسان، فإذا اعتدى عليك الخنزير فمسألة عادية، في حين إذا قمت باالعتداء عليه، ولو دفاعا عن نفسك،  

  ".  فالقانون يجرم فعلك هذا

  '' تقوم بإعادة إنتاج ممارسات املستعمر عبر تطبيق نفس القوانين التي تروم نزع أراض ي السكان في حين صرح آخر بأن الدولة 

 الصليين ومراقبة املجال الترابي  لسوس الكبير" .  

إن  تجربة الترافع ورفع الشكايات جعلت السكان يفقدون الثقة في هذه الساليب، والتي  يعتبرها أحد الفاعلين في تنسيقية  

اليب لم تعد تجدي نفعا "، ما جعل املتضررين يميلون إلى الخيار االحتجاجي  ومقاومة القوانين التي يعتبرونها تروم '' نزع أكال " أس

 1أراض ي السكان" . 

 ثانيا : تحديد " امللك الغابوي " وتنامي  االحتقان  االجتماعي .

وفي مقابلتنا مع أحد أعضاء  مشاريع مراسيم تهم تحديد امللك الغابوي احتقانا لدى ساكنة اشتوكة أيت باها ،    ولد إصدار

ومؤسس ي  تنسيقية أدرار، اعتبر هذه املراسيم أداة لنزع ملكية أراض ي ساكنتها وتحويلها إلى غابة  قصد  االستحواذ على خيرات  

 الي تهجير ساكنتها قسرا . املنطقة ومواردها الطبيعية املختلفة وبالت

غشت    26وقد تفاعل املجتمع املدني مع هذه املستجدات، حيث عقدت جمعيات املجتمع املدني بدائرة أيت باها لقاء موسعا بتاريخ  

قصد توحيد الجهود واملبادرات، وقد خلص اللقاء إلى إعالن الرفض املطلق، ملا سمته، انتزاع حق امللكية لراض ي السكان   2012

 2لقرار املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر .   الصليين واستنكارهم الشديد

كما أكدت الجمعيات املنضوية تحت لواء جبهة) وفق تعبير البيان الصادر عن اللقاء (  سميت بتنسيقية أدرار، رفضها  

. كما طالبت رئيس 2012هر شتنبر التام إلجراءات التحديد املزمع مباشرتها والقيام بها من طرف إدارة املياه والغابات في غضون ش

إلى فترة  البيان بالجائرة وكونها تعود  التي نعتها  الفوري عن قراراتهما،  بالتراجع  املياه والغابات ومحاربة التصحر  الحكومة وإدارة 

 الحماية.  

ن الدستور الجديد .  ودعت التنسيقية إلى إشراك كل فعاليات املجتمع املدني في قرارات السلطات العمومية وذلك وفق مضامي

 فضال عن اإلسراع بتغيير وتعديل القوانين و املساطر الصادرة في فترة الحماية واملتعلقة بتحديد امللك الغابوي .  

ونتيجة هذا الوضع، تم تنظيم مجموعة من الشكال االحتجاجية منها وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها  

إداريا 2012غشت    29يوم الربعاء   املناطق  التابعة  ، والتي  شارك فيها  مئات من ساكنة العالم القروي، خاصة املنحدرين من 

 

 12020أكتوبر    03مقابلة مع عضو تنسيقية أكال، أكادير يوم     -
 2  2012غشت    26أنظر البيان الصادر عن تنسيقية أدرار، أيت ابها يف    - 
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أيت وادريم، جماعة هاللة،   مزال، جماعة  أيت  ن توشكا، جماعة  تاركا  أوكنز، جماعة  تنالت، جماعة  باها: جماعة  أيت  لدائرة 

 جماعة، إداوكنضيف . 

الجريدة الرسمية لم نجد لها أثرا، ما جعلنا نستفسر أحد أعضاء ومؤسس ي  تنسيقية  وفي إطار بحثنا عن  هذه املراسيم في  

أدرار، والذي صرح بأن  " إعالن التحديد الغابوي قد تم تعليقه باملحكمة االبتدائية إلنزكان، في خرق سافر للقوانين الجاري بها  

 1العمل " .  

 ثالثا: الرعي الجائر 

نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين من الرعي الجائر من قبل رعاة رحل،  يشتكي سكان سوس ماسة  منذ  

إقليم اشتوكة أيت باها و إقليم تزنيت، أكدوا لنا أن هذا النمط من الرعي  لم يكن من   ومن خالل مقابالتنا مع مجموعة من سكان

قطيع . فيما اعتبر مجموعة من مبحوثي هذه الدراسة " أننا أمام قبل، ال من حيث طبيعته  وال من حيث العدد الهائل من رؤوس ال

 عصابات منظمة ومدججة بالسالح البيض وبالهراوات ...الخ "، ونعتها  أحد املتضررين  بــ " مافيا الرعي الجائر ".  

يرت للتنمية  وقد رفعت مجموعة من الجمعيات بجهة سوس ماسة شكايات إلى السلطات املعنية، فقد سبق لجمعية " تز 

 05والتعاون والعمال االجتماعية " التي يتواجد مقرها بجماعة إيداوكنضيف بإقليم اشتوكة أيت باها، أن رفعت شكاية  بتاريخ  

، من أجل رفع الضرر إلى كل من : والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم اشتوكة أيت بها، وكيل جاللة امللك باملحكمة   2017يوليوز 

 إنزكان، قائد الدرك امللكي بأيت باها، رئيس الجماعة القروية بإيداوكنضيف، قائد قيادة إيداوكنضيف . االبتدائية ب

أما مضمون هذه الشكاية فيتعلق بالضرار التي لحقت بأراض ي السكان وممتلكاتهم  من أشجار اللوز والركان  من قبل "  

جمعية هؤالء الرحل بنهب غالل هذه الشجار، مما جعل الساكنة " "، وتتهم ال  - حسب البيان    –رعاة قادمين من مناطق بعيدة  

 يفتقدون لألمان '' .  

كما تقدمت مجموعة من الجمعيات التابعة إلقليم تيزنيت بشكايات ضد الرعاة الرحل، ونذكر على سبيل املثال الشكاية  

، والتي يتواجد مقرها بجماعة أفالإغير، أما مضمون الشكاية، فيتعلق بنصب الرعاة    2التي رفعتها جمعية " شباب أوكليض للتنمية  

لخيامهم في أراض ي تابعة لمالك خاصة بسكان دوار " أوكليض "  وممارسة الرعي الجائر . ويقدر عدد  رؤوس ماشية  املشتكى  بهم،  

 ساكنة، خاصة أشجار الزيتون .    حسب بيان الجمعية، بآالف الرؤوس، ما نتج عنه خسائر في ممتلكات ال

، الدولة املغربية املسؤولة عن القيام  2017غشت    02ويعتبر بيان لتنسيقية سوس ماسة و أكلميم السمارة الصادر بتاريخ  

ب'' عمليات تجريد السكان الصليين قسرا من أراضيهم وثرواتهم التي ال يستفيد منها سوى عائالت اإلقطاع الحاكمة، ويطلق فيه  

جحافل الخنزير البري على ما تبقى من تلك الراض ي املعول عليها لسد جزء من حاجيات السكان املعيشية ".إننا هنا بصدد حقل  

يتسم باملنافسة والصراع بين عدة فاعلين للتحكم في املوارد وتحقيق املصالح، بحيث ينخرط في هذا الصراع ذلك " الوافد الجديد 

 3لدخول، واملهيمن الذي يحاول أن يدافع عن احتكاره ويبعد عنه املنافسة ".  الذي يحاول كسر أقفال حق ا

ومن نتائج الرعي الجائر بجهة سوس ماسة املواجهات بين السكان والرعاة الرحل، واعتداءات في صفوف سكان املناطق  

باختطافهم وحجزهم وتجريدهم من  القروية. في هذا الصدد، أورد بيان لتنسيقية أكال سلسلة من االعتداءات على الشخاص"  

 

 12020أكتوبر  11مقابلة مع عضو تنسيقية أدرار، بيوكرى، بتاريخ  -

 2  2017فرباير    02بيان صادر عن مجعية " شباب أوكليض للتنمية ''، مجاعة أفال إغري، إقليم تيزنيت، بتاريخ    - 
 3.  182، ص2012،  1بيري بورديو، مسائل يف علم االجتماع، ترمجة هناء صبحي، هيئة أبوظيب للسياحة والثقافة، ط  - 
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مقتل أحد السكان   – حسب البيان ذاته    –مالبسهم: منطقة إدوسكا وأيت عبدهللا بتارودانت " وكان من ضحايا هذه االعتداءات  

 .1"   ) ل. غ( ويشمل هذا الوضع مناطق عدة منها :" بلفاع، إقليم تزنيت، أيت بعمران إداوكنظيف،  ميرلفت، تنالت وإحاحان  ...الخ  

يصرح أحد الضحايا أيضا، بصدد الجواب عن سؤال مدى إنصافه، "ال زلنا نبحث عن حقوقنا " . بينما يؤكد ناشط جمعوي   

(، وهو باملناسبة  من الذين ساهموا بدعم الضحايا وتوكيل  هيأة الدفاع ،"أن الضحايا ال يمثلون أنفسهم، بل يمثلون جميع    ) م.ز

 السكان وجميع أبناء سوس  " .  

من خالل ما تقدم، يظهر أن هناك عالقة وطيدة بين الرض والهوية في تمثالت الفاعلين في الحقل الجمعوي، خاصة ما  

با ينطلقون من  يتعلق  الذين  الثقافية المازيغية،  بالفاعلين من داخل الحركة  تأثر جلي  الرض. فهناك  في  الحق  لترافع من أجل 

تجليات الهوية، بحيث أن " املفهوم اإليكولوجي للهوية؛ أي ربطها باملجال هو الذي يحدد مفصل  الرض واملجال كإطار ناظم ملختلف

ملوضوع، حيث إن هوية الشعوب واملجتمعات البشرية تتحدد من خالل مجال وجودها ككيانات  الثابت واملتحول في تناول هذا ا

وطنية وحضارية، أي من ارتباطها بأرض تشكل موطنها، لتنضاف مختلف عناصر التعدد ومتغيرات الحياة االجتماعية التي تتفاعل  

 2داخل اإلطار الهوياتي الناظم للكيان الوطني املشترك "  

 التحفيظ العقاري الجماعي  رابعا : 

مبحوثا من مبحوثي هذا البحث أن " املسؤولين يتوسلون بعدد من الوسائل التدليسية إلنجاح عمليات التحفيظ    16يصرح  

الجماعي". في هذا اإلطار، تؤكد تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الرض و الثروة أن املسؤولين يستغلون خوف الساكنة  

قانون، "علما أن تلك الساكنة قد حرمت من حقها في التعليم الذي يمكنها من التمييز بين ما هو في صالحها أو العكس،  وجهلها بال

بسبب سياسة الدولة املغربية، التي نتج عنها الجهل. إضافة إلى استغالل فقر املعنيين أفرادا وجماعات، وحاجتهم إلى املال، عن  

 3ظ هذه مجانية، وأنها ستنجز على نفقة الدولة ".  طريق إغرائهم بأن عمليات التحفي

من جهته، يعتبر فرع أكادير لتنسيقية " أكال للدفاع عن الرض والثروة " عملية التحفيظ الجماعي املجاني بمثابة "هدية     

. وفي هذا املضمار، يعلن بيان التنسيقية رفض كل أشكال  4مسمومة "؛  ذلك  أن الدولة تستعمله '' من اجل نزع أراض ي أهالينا '' 

 نزع الراض ي، والذي من شأنه، حسب نفس البيان، توفير وعاء عقاري يستغله الرأسماليون املحليون والجانب . 

 

 
 2020فرباير    25ألرض والثروة، الصادر ابلدار البيضاء، بتاريخ  أنظر بيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة يف ا  - 1

،   2015ماي    10" ضمن  أعمال الندوة الدولية للجامعة الصيفية املنظمة  أبكادير بتاريخ  احلاحي رشيد، '' عالقة اهلوية ابألرض يف خطاب احلركة األمازيغية "،     - 2
 30- 29ص  ،  2016، أيت ملول، الطبعة األوىل، يونيوCentre Imprimeri منشورات مجعية اجلامعة الصيفية،  

 32019أبريل    30بيان صادر عن  تنسيقية أكال الوطنية  للدفاع عن األرض والثروة ،الدار البيضاء ،  - 
 2020يناير    24للدفاع عن األرض والثروة '' فرع أكادير، صادر بتاريخ  تنسيقية  أكال  بيان صادر عن ''    - 4
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افع الدولي و الوطني لهيئات املجتمع املدني من أجل الحق في األرض  ا  لفقرة  الثانية : تجربة التر

 كان الحق في الرض محور ترافع مجموعة من جمعيات املجتمع املدني أمام املؤسسات الوطنية والدولية ، حيث عملت 

في مختلف   في الرض والثروة، وترافعت بشأنها  الحق  أجل  الترافعية من  املنظمات على صياغة عدد من املذكرات  مجموعة من 

 : منظمة تماينوت و منظمة إيزرفان ...الخ. فما مضمون هذه املذكرات الترافعية ؟  املحافل الدولية. و من بين هذه املنظمات نذكر 

افع الدولي من أجل الحق في األرض .   أوال :  التر

لغة و ثقافة و    تجربة فريدة في الترافع  الدولي من أجل  المازيغية  : راكمت املنظمات التي تشتغل في الحقل الثقافي المازيغي          

هوية ، فضال عن الحقوق االقتصادية  و االجتماعية املتصلة بها ، ومنها الحق في الرض . فقد شاركت منظمة "تاماينونت" في إعداد 

، حيث أعدت    1مذكرات ترافعية بمعية مجموعة من اإلطارات املدنية ، كمنظمة " تامونت إيفوس" ، و جمعية " أغراس الخير".  

املنعقدة   56ارات  مذكرة مشتركة تقدمت بها في إطار أشغال لجنة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في دورتها  هذه اإلط 

 .  2015أكتوبر   09شتنبر و  21بجنيف ما بين 

فعيل الطابع و تضم هذه املذكرة مجموعة من املحاور ذات العالقة بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، فضال عن ت

الرسمي لألمازيغية. و قد استحضرت أيضا الحقوق املرتبطة بالرض من خالل تجربة جمعية أغراس الخير، في إطار الترافع من  

  اجل حقوق ساكنة تدوارت بجماعة الدراركة ،أكادير .  

ء تدوارت " الذي سنفصل فيه في الفقرة الثانية  في هذا اإلطار تم التأكيد على املطالب الواردة في ميثاق " أكال " أو ما يعرف بـ " ندا

 . 

           '' امليثاق املغربي لحماية  كما ترافعت كل من منظمة " تاماينوت " و منظمة " تامونت إيفوس" من أجل املطالب الواردة في 

جمعية ، وهو من مخرجات الندوة الدولية حول   62و املوقع من طرف     2الحقوق الجماعية والفردية في الراض ي والغابات واملوارد '' 

من طرف منظمة " تاماينوت" و    2014ابريل    20و19بمدينة أكادير يومي   الحقوق الجماعية في الراض ي والغابات واملوارد املنظمة 

 كونفدرالية "تامونت إيفوس" "، بمشاركة ممثلي جمعيات ثقافية أمازيغية وتنموية .  

في نفس السياق ،  وجهت منظمة "إيزرفان " مذكرة ترافعية  إلى المين العام السابق لألمم املتحدة بان كي مون، وقد عنونت بـ :     

" استمرار إدارات الدولة املغربية في تجريد السكان الصليين من أراضيهم وثرواتهم". واستهلت املذكرة بمجموعة من التعسفات التي  

 الصليين " ) وفق تعبير املذكرة ( والتي تم تحديدها في ما يلي :    تطال "السكان

   .تسريع وثيرة التدخالت الرامية إلى تجريد سكان البوادي من أراضيهم -

 استغالل املوارد الطبيعية، من معدنية وبحرية وغابوية ...،دون تمكين السكان من حقهم في االستفادة من مداخلها أو عائداتها .   -

 ستمرار من طرف ضيعات في ملكية شخصيات نافذة، في االستنزاف املفرط للفرشاة املائية بالعديد من املناطق القروية . اال  -

 نهب املنابع املائية وتلويث مجاري املياه من طرف شركات استخراج املعادن. -

 تغاض ي السلطات املغربية عن حماية حقوق السكان الصليين أثناء تعرض ممتلكاتهم لهجمات الرعاة الرحل.    -

كما تعتبر املذكرة أن سياسات الدولة في مجال الحقوق املرتبطة بالرض، " تتنافى مع كل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان  

هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي صادقت عليها  والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، والع

 
1  -  , Association AGHARAS  LKHIR  isation TAMAYNUT, Confédération TAMUNT  IFFUSOrgan

, Rapport destiné au comité des nations unies sur les droits économiques ,Sociaux et culturels (DESC) , 
Genève ,56 éme Sexion , 21 Septembre – 09 octobre 2015.    

  2  بنيويورك .    2014مايو  12/23دورة منتدى األمم املتحدة  املنعقدة أايم  توصيات مت الرتافع  بشأهنا يف   - 
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إلى املدن، حيث يفقدون   السياسة تروم" تهجير السكان عن أراضيهم، ليلجئوا اضطراريا  إلى  أن هذه  املغربية. باإلضافة  الدولة 

 خصوصياتهم اللغوية والثقافية".

ات املجتمع املدني التابعة لجتهي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة بمعية منظمة "  و تجدر اإلشارة إلى أن  تنسيقية جمعي

وقد تدخل السيد    1.   2013يوليوز    10إيزرفان  "، شاركتا  في الترافع الدولي أمام  الدورة السادسة آللية الخبراء للشعوب الصلية يوم  

" الساكنة الصلية في املجال القروي باملغرب في العقود الخيرة  محفوظ فارس أمناي كممثل للتنسيق، حيث استهل كلمته بمعاناة

وقانون    1916من السياسة الرسمية التي ترمي إلى تجريدها من أراضيها التي ورثتها أبا عن جد منذ آالف السنين، ومن بينها قانون  

1919  .'' 

أصحاب الراض ي من حقهم في املعلومة التي تكفل    وقد أكد على أن السلطات املغربية  تسلك  نهج  التعتيم وحرمان السكان

لهم حق اللجوء إلى العدالة للدفاع عن حقهم في أراضيهم  . كما اعتبر أن '' استمرار سياسة تجريد السكان المازيغ من أراضيهم  

من شأن ذلك أن يؤدي إلى إقبار  وثرواتهم الطبيعية والبحرية باملغرب يهدد بشكل جدي التنوع الثقافي والهوياتي للمجتمع املغربي . و 

تفقد   حيث  املدن   نحو  المازيغية  الساكنة  ضد  القسري  التهجير  من  نمطا  تشكل  السياسة  هذه  باعتبار  ؛  المازيغي  املكون 

خصوصياتها الثقافية واللغوية، مما سيفض ي بالتالي إلى اختالل التركيبة املجتمعية، الش يء الذي سينعكس سلبا على االستقرار  

 2يوستراتيجي للمغرب " .  الج

افع الوطني لهيئات املجتمع املدني.  ثانيا: التر
عقدت جمعيات املجتمع املدني  بجهة سوس ماسة لقاءات تواصلية، سواء داخل الجهة أو خارجها، وذلك قصد تشخيص  

 سياسة الدولة في تدبير ملف الرض، واإلشكاالت املرتبطة بامللف، فضال عن سبل الترافع واالحتجاج املمكنة . 

عة لجتهي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة مجموعة من اللقاءات في نفس السياق، عقدت تنسيقية جمعيات املجتمع املدني التاب

من بينها لقاء '' الدار البيضاء " ولقاء إيغرم '' تارودانت "، حيث تم تشخيص سياسة الدولة في تدبير ملف الرض، والتي اعتبرها  

، وتدمير املحيط البيئي وتكريس سياسة امليز  بيان صادر عن التنسيقية أنها مبنية على " نهب الراض ي والثروات الطبيعية واملعدنية

املغرب"   مناطق  في كل  والفراد  والجماعات   الجهات  بين  احتجاجية  3والتفضيل  تنفيذ وقفة  املنظمة  اللقاءات  . ومن مخرجات 

 أمام البرملان.   2012بمناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان 

ذكر، أن الدولة بموجب هذه القوانين، " تستولي ظلما على أراض ي وغابات  و اعتبرت التنسيقية من خالل  بيانها ،السالف ال

 وثروات السكان الصليين الطبيعية منها واملعدنية " ،لذلك  ينبغي، حسب البيان، تعويضها بقوانين تحمي حقوقهم .  

لحقوق الفردية والجماعية  كما نظم لقاء وطني حول " قضية الرض " تحت شعار : '' من أجل خارطة لوقف اإلجهاز على ا  

بدوار   2013يناير    20و  19ذات الصلة "، من تنظيم كل من منظمة تاماينوت وجمعية "أغراس الخير لألعمال االجتماعية"، يومي  

 وقد اختتم هذا اللقاء بإصدار ميثاق سمي بـ " نداء تدوارت".  4تدوارت جماعة الدراركة، أكادير. 

 
 2020أكتوبر    04،مدينة أيت ملول، بتاريخ    شارك يف هذه الدورة  السيد حمفوظ فارس أمناي، والذي عقدان معه مقابلة  يف إطار إجناز هذا البحث  - 1
، وقد سلمنا  نسخة من املداخةل يف املقابةل اليت عقدان معه يف ا طار  2013يوليوز    10ظ فارس أأمناي اليت أألقيت أأمام ادلورة السادسة لآلية خرباء الشعوب الأصلية يوم  عن مداخةل الس يد حمفو   -2

جناز هذا البحث، أأيت ملول، بتارخي    2020أأكتوبر   04ا 
   2012دجنرب    9ابلرابط بتاريخ  مجعيات اجملتمع املدين التابعة جلهيت سوس ماسة درعة وكلميم السمارة، صادر  بيان  لتنسيقية    - 3
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في هذا املضمار أيضا ، نظمت منظمة '' تاماينوت " و كونفدرالية '' تامونت يفوس "   ندوة دولية حول الحقوق الجماعية في  

، و ذلك بمشاركة ممثلي جمعيات ثقافية أمازيغية   2014ابريل    20و19بمدينة أكادير يومي   الراض ي والغابات واملوارد املنظمة ،

الندوة  توقيع '' امليثاق املغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الراض ي والغابات واملوارد '' من  و من مخرجات هذه   وتنموية .

 1جمعية .   62طرف 

الوضاع الراهنة  حول  تشخيص      2014و  2013لقد استهل امليثاق بالتذكير  باللقاءات التشاورية  املنظمة ما بين سنتي  

ا  في  والفردية  الجماعية  واملواردللحقوق  والغابات  من   لراض ي  تؤطره كل  للميثاق، والذي  املرجعي   اإلطار  كما  حدد  االتفاقية   . 

لحقوق الشعوب الصلية الذي صادقت عليه  الجمعية    عالن المم املتحدة، وكذا إالدولية حول حقوق الشعوب الصلية والقبلية

بتاريخ   على   .13/09/2007  العامة  الراض ي  عالوة  بخصوص  الشفوية  العرفية  والقوانين  املكتوبة  المازيغية  القانونية  النظمة 

واملوارد بشكل  والغابات  منتخبة  مجالس  وتنظمها  الجماعية،  للملكية  تخضع  كانت  والتي  و"إينفالس" "إمغا)ديمقراطي  ،  رن" 

 (.  أو"إمزوارن" و"أيت كومراو"

أيضا   تناول  الجماعية  كما  الحقوق  لحماية  الضرورية  واالستراتيجيات  والغابات اآلليات  الراض ي  في  واختتم    والفردية  واملوارد. 

أخرى قدمت في    وتوصياتامليثاق بإصدار توصيات موجهة إلى كل من املؤسسة امللكية، والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة،  

 بنيويورك .  2014مايو 12/23إطار أشغال دورة منتدى المم املتحدة  املنعقدة أيام 

 خيار االحتجاج و املقاومة: "تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في  األرض والثروة "نموذجا   الثاني:املطلب  

، 2الثقافة الخاصة في مقابل الثقافات الخرى" إذا كان االسم " يمنح الهوية واالنتماء، ويجسر العبور نحو  

فإن'' تنسيقية أكال'' أو تنسيقية الرض توحي بهوية التنظيم وكذا الفاعلين من داخله، من تم تخلق لدينا أفق  

انتظار تؤطره فرضية حول تيمة الترافع والنضال املتمثلة في الرض، بينما يستمد الفاعلون مرجعيتهم من الثقافة  

 يغية التي توحي بها كلمة أكال / الرض .     الماز 

يعتبر أعضاء " تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الرض والثروة " الذين عقدنا معهم مقابالت ونحن  

بصدد إعداد هذا البحث، أن هذا التنظيم امتداد لتنسيقية جمعيات املجتمع املدني التابعة لجتهي سوس ماسة 

ة، والتي سبق أن نظمت مجموعة من اللقاءات أبرزها : لقاء '' الدار البيضاء " ولقاء إيغرم ''  درعة وكلميم السمار 

تارودانت "، كما خاضت مجموعة من االحتجاجات منها : وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان  

 2018نموية وثقافية لتتحول سنة  أمام البرملان. وقد تم تطعيم هذه التنسيقية بتنظيمات حقوقية وت  2012سنة  

 إلى تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الرض والثروة .  

 
1 -    . إدبلقاسم  حسن  متاينوت  ملنظمة  السابق  والرئيس  احملامي  مبدونة  منشور  ttp://idbalkassm.blogspot.com/2016/02/blogh-امليثاق 

post.html       2020يوليوز    01اتريخ التصفح 
 1752العطري عبد الرحيم، مرجع سابق ،ص  -
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 الفقرة األولى: تنسيقية أكال: املطالب، التنظيم وآليات االشتغال 

تمكننا نظرية تحليل الطر كمدخل مهم لدراسة الحركات االحتجاجية، في هذا الصدد، يؤكد " غامسون " أن اإلطار حتى  

و"الهوية ". فيمكن  Agencyيتحول من الفهم والتصور إلى تحفيز  الفعل، البد من أن يشتمل ثالثة عناصر هي : " الظلم " و" الفعل "

استنتاج " الظلم" من خالل تشخيص الوضاع القائمة واملطالب املحددة للفعل االحتجاجي، بينما تتجلى هوية الحركة عبر آليات  

والشعارات التي ترفعها، فضال عن الرموز التي تميزها...الخ . فما هي مطالب تنسيقية أكال ؟ وماهي طرائق تنظيمها وآليات اشتغالها،  

 اشتغالها ؟  

 أوال : مطالب التنسيقية : 

 (بأن الحركات تؤدي ثالث مهام تأطيرية رئيسية :  Snow( وسنو)Benfordيحاجج بينفورد)

 تشخيص حدث معين أو جانب من الحياة االجتماعية باعتباره مشكال .  -1

 طرح حلول ) االستراتيجيات املمكنة لحل هذه املشكالت (.   -2 

 1الدعوة إلى النضال أو وضع أساس منطقي لالنخراط في فعل إصالحي أو تصحيحي.  -3

التنسيقيات املحلية تستند إلى البيان  الصادر عن  فيما يتعلق بتشخيص الوضاع، فمعظم بيانات التنسيقية الوطنية و 

حدد هذا البيان هدف املسيرة فقد  ، والذي يعتبر مرجعا وأرضية مطلبية للتنسيقية وطنيا،  2018نونبر    25املسيرة الوطنية ليوم  

االحتجاجية املتمثل في  االحتجاج على استمرار " سياسة التهميش والتفقير" الذي يطال مجموعة من املناطق. ويختصر تجليات 

ة  هذه السياسة في: " استعمال أساليب التزوير والتدليس، التي تجرد بها الساكنة الصلية من أراضيها، بناء على ظهائر استعماري

تعود إلى عهد املاريشال ليوطي، واستنزاف ثرواتهم السطحية والباطنية، واإلطالق العشوائي للخنزير البري والحيوانات املفترسة  

وقد   والزواحف السامة في املناطق اآلهلة، واستباحة حرمات الساكنة اآلمنة في تلك املناطق، من طرف لوبيات الريع الرعوي... ".  

 ب كما يلي : حدد البيان املطال

حل املندوبية السامية للمياه والغابات، والتي تعتبرها التنسيقية " غير شرعية وغير دستورية " وتطالب بإسناد صالحية   -1

 .تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع

ا التنسيقية بـ" االستعمارية والسالبة لراض ي السكان الصليين"، ونهج مقاربة  إلغاء الظهائر املنظمة لألرض، والتي تصفه  -2

 .تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتالءم مع بنياتها السوسيوثقافية

 .من أراضيها ضمان استفادة ساكنة املناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات -3

 .وشجرة أركان املحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العامليةحماية املوروث البيئي  -4

 .رفض تسييج أراض ي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات وضمها " ملا يسمى بامللك الغابوي" -5

 .رد االعتبار لعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الراض ي والخالفات -6

على االتفاقيات الدولية املتعلقة بالشعوب الصلية، واإلجابة على توصيات المم   مطالبتها الدولة املغربية باملصادقة -7

 
  - ، أكتوبر170"، جملة عامل الفكر، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت، عدد    فارس سيد، " احلركات االجتماعية وممارسات التأطري : مقاربة أنرتوبولوجية   - 1

 158، ص  2016دجنرب ،
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 املتحدة الخيرة حول التجريد من الرض ي وتهجير الساكنة .  

 ". الذي تعتبره التنسيقية " يسعى إلى انتهاك حرمة أراض ي الفراد والقبائل 113.13الرفض التام لقانون املراعي -8

 .الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والرض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطناإلفراج   -9

 

 . ثانيا: أشكال االحتجاج  وأبرز الفاعلين

يهيمن على أشكال االحتجاج التي  تنظمها تنسيقية أكال الوطنية أو فروعها نوعين من آليات االحتجاج هما:  

 الوقفات واملسيرات  االحتجاجية ، من بينها :  

 2018نونبر  25مسيرة الدار البيضاء  -

 . 2019فبراير  17مسيرة الرباط  -

 بالدار البيضاء .  2019دجنبر  08مسيرة  -

   2019مارس  24لرض بمدينة تيزنيت مسيرة أكال/ ا -

 ونذكر من بين الوقفات االحتجاجية التي نظمتها تنسيقية أكال : 

بساحة البريد أمام باشوية  تافراوت ضد االستغالل املنجمي     2017يوليوز    22وقفة احتجاجية  يوم السبت    -

 وتأثيره على الفرشة املائية .  

للمحافظة العقارية ببيوكرى، من تنظيم تنسيقية أكال أشتوكن أيت  وقفة احتجاجية أمام املقر اإلقليمي    -

 . 2020فبراير  23باها، بتاريخ 

مشاركة تنسيقية أكال أكادير في الوقفة االحتجاجية التي نظمتها جمعية مالكي الراض ي لغروض ضد  -

 .1976يونيو 21الشركة املغربية للهندسة السياحية، ومن أجل إسقاط ظهير 

 ي  شعارات  ورموز التنسيقية :   قراءة ف -1

يمكن تحليل خطاب الحركات االحتجاجية انطالقا من الشعارات التي ترفعها '' فهي عنوانها الرسمي الذي 

 . 1يسمها، ويعرف بها، وبحدود ما تطلبه لنفسها وتسعى فيه" 

يتميز   والذي  املكثف واملثير  التعبير   " باعتباره  الشعار    '' أوليفر روبول   '' السياس ي، يعرف  للشعار  ففي مقاربته 

 2بسهولة ترديده وبجداليته ،والذي يستهدف تحريك الجماهير من خالل أسلوبه وحمولته العاطفية أو العقالنية". 

ومن خالل دراستنا ملختلف الشعارات التي ترفع في الشكال االحتجاجية التي تنظمها تنسيقية أكال الوطنية  

 وفروعها، سواء الشعارات التي يتم ترديدها أو التي تكتب على الالفتات أو اللوحات  نخلص إلى تصنيفها كاآلتي : 

 فبراير والحركة المازيغية مثال (.   20شعارات مألوفة لدى مختلف الحركات االحتجاجية  )حركة  -

 شعارات مستحدثة تعبر عن الحق في الرض.   -

 
 .  176، ص  2012بلقزيز عبد اإلله،''ثورات وخيبات يف التغيري الذي مل يكتمل "،منتدى املعارف، بريوت، الطبعة األوىل،    - 1
 16،ص  1987ياسية : الشعار السياسي "، اجمللة املغربية لعلم االجتماع السياسي، العدد الثالث، يونيوحممد شقري، " تكثيف اإليديولوجيا الس  - 2
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في        وتعبر هذه الشعارات عن الوعي بضرورة صيانة الرض والحقوق املرتبطة بها؛ فهي أرض الجداد كما جاء 

ال  باللغة  أيضا  كتب  الشعار  هذ   ، أجدادي"  وأرض  أرض ي  ماتقيش   "( الشعارات  من  بحروفها  مجموعة  مازيغية 

تيفيناغ( ،" أرض أجدادنا خط أحمر ". ولفظ الجداد هنا  يوحي بنوع  من تقديس الرض، وكأنها حمل ثقيل أو  

وصية ال محيد عن العمل بها وصيانتها . فللتاريخ إذن أهمية بالغة في تشكيل وعي الفاعلين في املقاومة االجتماعية 

 . 1االجتماعية و التوجهات الثقافية للمجتمع "   ، إذ يحدد " مجموع القيم و املوارد 

التحفيظ      كاملوقف من عملية  بالرض،  املرتبطة  إزاء مختلف اإلشكاالت  املواقف  الشعارات  كما تكثف بعض 

 الجماعي، كما يعبر عن ذلك الشعار اآلتي :  

 التحفيظ الجماعي سياسة مخزنية لنزع الراض ي  وتهجير الساكنة .   -

 ويتكرر هذا املوقف  في مجموعة من الالفتات واللوحات التي يرفعها نشطاء تنسيقية أكال : 

 ال لنزع الراض ي ونهب الثروات الطبيعية واملعدنية .  –

 اآلتي : في حين تندد  مجموعة من الشعارات بتفويت بعض الراض ي، كالشعار 

 " هذا عيب أو حشوما  ...أرضنا بعتوها ...للبراني عطيتوها " 

 كما نسجل حضور شعارات باللغة المازيغية، نذكر منها على سبيل املثال : 

في النضال    - يا رجال اتحدوا  يا نساء   (  " أد نرار إزرفان، إزرفان أوفكان  يان  " إركازن تمغارين مونتاغ أنك 

 حقوق اإلنسان  ( . لتحقيق املطالب وتكريس 

 " سوا غصاد سوا أزكا إزرفان والبدا " ) سواء اليوم أو الغد، البد من تحقيق املطالب( . -

 لقد استمدت شعارات أخرى من تقاليد احتجاج الحركة المازيغية، ونمثل لها بالشعارات اآلتية :  

 مازيغي ؟ ...يريد حقوقه في الرض ( . '' مايد إرا دادا أومازيغ ؟ ...أكال نس أداس يلي " )ماذا يريد ال  -

أفوس غ أوفوس تانكرا، يوف أترز وال تكنا " معناه )يدا في يد من أجل الوحدة والنهضة ،أن نكون أوال نكون      -

. ) 

واملالحظ أنه في جميع الشكال االحتجاجية لتنسيقية أكال  تحضر العالم المازيغية بقوة، فضال عن ارتداء   

 مجموعة من النساء املحتجات للباس والحلي المازيغي، ما يوحي بارتباط الرض بالثقافة والهوية المازيغيتين .  

تحقيق    بالضرورة  تروم  ال  االحتجاج،  طقوس  في  المازيغية  الهوية  على  الدالة  والرموز  اللغة  حضور  إن  

أغراض تواصلية، فللمنظومات الرمزية، فضال عن وظائفها االجتماعية، وظائف سياسية أيضا ؛ فالرموز على حد 

ن حيث اعتبارها أدوات معرفة وتواصل، فهي هي "أدوات التضامن االجتماعي بال منازع، أما م  2تعبير بيار بورديو 

 
1  -Touraine , Alain,ibid,p83  -84 
 50- 49،ص    2007بيري بورديو، الرمز والسلطة، ترمجة عبد السالم بنعبد العايل، دار توبقال للنشر، الطبعة الثالثة، الدار البيضاء   - 2
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تتيح نوعا من اإلجماع بصدد معنى العالم االجتماعي. وهذا التضامن يؤسس لفعل مقاومة الهيمنة برموز مغايرة  

 للثقافة السائدة . 

فإذا كان املنضوون في إطار الحقل القانوني ينطلقون من استراتيجيات لغوية لفرض معاييرهم الداخلية، 

، فإن الفاعلين  في االحتجاج يتوسلون أيضا باالستراتيجيات  1ات شرعية التفسيرات املواتية لتصور الحقل"  وإلثب

 اللغوية للتأثير على الحقل القانوني من خالل املقاومة .

من جهة أخرى فحضور البعد الهوياتي ينسجم مع مقومات الحركات االجتماعية الجديدة، بيد أن مقاربة  

لحركات االجتماعية تنبني على ثالث  خصائص وهي : الهوية، املقاومة ثم الشمولية . فالهوية هي املبدأ أالن تورين ل

الذي يعرف الفاعل باعتباره ممثال لجماعة اجتماعية، في حين توحي املقاومة بدفاع الفاعل ضد خصمه الطبقي. 

 2التنافس على الهيمنة أي التاريخية.  أما الشمولية، فتشير إلى نظام الفعل الذي يحكم الفاعلين في إطار 

 :   الفاعلون في التنسيقية  وأشكالها االحتجاجية -2

أو   بعد  تتبعنا للمسار االحتجاجي لتنسيقية أكال، سواء من خالل املعاينة عن قرب لألشكال االحتجاجية ،

عبر مشاهدة وتحليل أرشيف الفيديوهات بصفحات التنسيقية على شبكات التواصل االجتماعي، نخلص إلى أن 

. ويمثل هؤالء الفاعلون  مختلف  الفئات العمرية وفئات  هناك تعدد الفاعلين في الفعل االحتجاجي للتنسيقية 

، ما يعني أن هناك انغراس في الوساط الشعبية   املجتمع ؛ شباب، نساء، رجال، شيوخ، طلبة، تجار، فالحين ...الخ

 في املناطق القروية والجبلية  خاصة بجهة سوس ماسة .

في الحركة الطالبية أن يربطوا بين خطابهم االحتجاجي من داخل الجامعة    ون وقد استطاع الطلبة الفاعل  

ض. واملالحظ أن هذه الفئة تنتمي ومحيطهم االجتماعي والثقافي، حيث أصبحوا طليعة فاعلة في احتجاجات الر 

 لحساسيات سياسية مختلفة داخل الجامعة خاصة طلبة  الحركة الثقافية المازيغية وبعض فصائل اليسار . 

ويمكن تقسيم الفاعلين في االحتجاج إلى قسمين : قسم من املحتجين يستقرون في القرى ويحتكون بشكل  

يتواجد باملدن الكبرى )خاصة الدار البيضاء(، ومنهم التجار على   مباشر باملشاكل املرتبطة بالرض، وقسم آخر

وجه الخصوص، فهذه الفئة إضافة نوعية الحتجاجات التنسيقية، وتؤطرها مجموعة من التنظيمات النقابية  

 املنتدى الوطني لتجارة القرب والخدمات...الخ . -والجمعوية، نذكر منها : النقابة الوطنية للتجار واملهنيين 

وفي إطار تحليلنا للخطاب االحتجاجي للتنسيقية والتنظيمات املشاركة في مسيراتها االحتجاجية، نالحظ أن 

هناك ثنائية الحداثة والتقليد ؛ فمجموعة من الالفتات تعبر عن تنظيمات املجتمع املدني، نذكر منها على سبيل  

دائرة تافراوت ،إقليم تيزنيت ( تتضمن ما يلي :  " املجتمع    إغشان )  –الفتة التحاد الجمعيات التنموية لتهالة  املثال :  

تهالة   بمنطقة  الساكنة".  –املدني  عن  الضرر  برفع  ،ويطالب  الرحل  اعتداءات  يستنكر  نصادف  إغشان  بينما 

 
1 -Richard Terdiman,Translator’s introduction of bourdieu’s Article “The Force of Law: Toward a Sociology 
of the Juridical Field,ibid, p 809 

2 - ,2000, p35 , changement social et conflits ,paris ,Seuil , Frédéric Teulon  
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مجموعة من الالفتات الخرى تعبر عن الهوية القبلية للمحتجين ،على سبيل املثال الفتة لسكان قبيلة "إمكوين 

الحالية   بصيغته  الجماعي  للتحفيظ  ال   " اآلتية:  الشعارات  تتضمن  باها،  أيت  أشتوكن  للرعي    –تركنتوشكا"  ال 

 ال للظهائر واملراسيم املنظمة لألرض " .   – ال للخنزير  البري    –الجائر 

تهميش  بجانب هذه الالفتات هناك  الفتة لقبائل جماعة سيدي واعزيز إقليم تارودانت "  تستنكر أشكال ال

واإلقصاء التي طالتها، وتطالب بإخراج سد واد ملداد إلى الوجود إلحياء املنطقة ". وغير بعيد عن هذه الالفتة يرفع 

بعض املحتجين الفتة مكتوب عليها " قبيلة تودما أيت صواب : ترفض عملية التحفيظ الجماعي في صيغتها الحالية 

ها   : " سكان قبائل تركا نتوشكا تقول :'' ال للتحفيظ الجماعي بصيغته  ".  والفتة أخرى لقبائل تركا نتوشكا، مضمون

 الحالية " . نفس املضمون بالفتة لقبيلة إمكوين  من نفس املنطقة.  

ويتكرر هذا الشعار أيضا بالفتة لقبيلة " تيوازوين" تركا نتوشكا أيت صواب مع إضافة الالءات الثالث :  " ال  

 ال للتحديد الغابوي " .   -113-13ن املراعي ال لقانو   –للرعي الجائر 

نخلص من خالل ما تقدم، إلى أن لفظ القبيلة ومشتقاته تتكرر بشكل ملحوظ في الكثير من الفتات الشكال  

وقد سبق لـ " ريمون االحتجاجية لتنسيقية أكال، ويعبر ذلك عن مدى االرتباط بالقبيلة كحاضنة للحق في الرض .  

أن أكد على أهمية ملكية الرض باعتبارها شرطا المتالك مراكز النفوذ والسلطة واملكانة   ((R. Jamousجاموس  

 1االجتماعية داخل القبيلة، فالتشبث بالرض أقوى من عامل القرابة عند مجموعة من القبائل .  

 ثالثا : التنظيم  وآليات االشتغال

؛ أي أنه تنسيق بين مجموعة من الجمعيات   إن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الرض والثروة تنظيم وطني عرفي

نونبر    25واملنظمات وكذا الفراد والفعاليات التي تتفق مع املطالب التي حددها بيان املسيرة االحتجاجية بالدار البيضاء بتاريخ  

 ا ناطقها الرسمي، وتدير أعمالها مجموعة من اللجان، كلجنة التنسيق ولجنة الحكماء .  . ويمثل التنسيقية وطني 2018

مجموعة من اإلجراءات     2020يناير    19ويوضح البيان الصادر عن التنسيقية بعد االجتماع املنعقد بالدار البيضاء بتاريخ  

ؤولة عن إعداد املذكرات الرسمية للتنسيقية . كما تم  التنظيمية، حيث يتم االشتغال باللجان، مثل اللجنة القانونية، وهي مس

الوطنية، فضال عن فعاليات حقوقية وقانونية، قصد إعداد   التنسيقيات املحلية والتنسيقية  تكليف لجنة  مكونة من أعضاء 

خالله منح التزكية للفرع،  أما قرار  تأسيس الفروع املحلية فيتخذ باإلجماع في اجتماع وطني يتم من  الوراق التنظيمية للتنسيقية.

 .   2020يناير  19كما هو الحال بالنسبة لفرع أشتوكن أيت باها الذي حصل على التزكية يوم 

غير أنه لحدود هذه اللحظة لم تتم عرض أية أوراق تخص الجانب التنظيمي للتنسيقية وطنيا. إال  أن املالحظ  أن هناك   

راق تنظيمية، أال وهو فرع أكادير، الذي يتوفر إلى  جانب أرضية التأسيس على ميثاق فرع واحد فقط للتنسيقية من يتوفر على أو 

 .  شرف، وتنظم هذه الوثيقة الجوانب التنظيمية لفرع التنسيقية

ماسة،  –أما على مستوى الخريطة التنظيمية لتنسيقية أكال، فتجدر اإلشارة إلى أن هناك امتداد تنظيمي خارج جهة سوس  

فرع   –فرع إحاحان ) الصويرة (    –تارودانت    –فرع أشتوكن أيت باها    –يكلة لحدود إعداد هذا البحث هي : فرع أكادير  فالفروع امله 

اللجنة التحضيرية لفرع أيت براييم ) إقليم تيزنيت (. وهناك فروع أخرى خارج    -فرع إمجاض )إقليم سيدي إفني (–أيت باعمران

 فرع الواليات املتحدة المريكية .   –فرع كندا  – املغرب وهي : تنسيقية أكال فرع أوربا

 
   111- 96، ص،  1986، ماي  75يف البنيات االجتماعية يف املغرب العريب، حصيلة نقدية "، املستقبل العريب، ع  اهلراس املختار، " التحليل االنقسامي    - 1
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 رابعا :اإلعالم والتواصل ) وسائل التواصل االجتماعي(.

تعتمد  تنسيقية  أكال بشكل كبير على وسائل التواصل االجتماعي، قصد نشر بياناتها وبالغاتها، فقد خلقت صفحة رسمية  

وفيد بيانات  من  أرشيفها  وتتضمن   ،" الفايسبوك   " ''  على  مجموعات  إلى  باإلضافة  الخ.  وندوات صحفية  االحتجاجات   يوهات 

واتساب '' التي تخلق إمكانية املرونة في التواصل والنقاش، وكذا التواصل مع املعنيين املباشرين بملف الرض . وتتوسل التنسيقية  

 أيضا بالندوات الصحفية التي تنظمها للتعريف بمطالبها وبرنامجها االحتجاجي .   

أما فيما يتعلق بآليات التعبئة على مستوى وسائل التواصل االجتماعي، فنسجل املزاوجة بين اللغة المازيغية والدارجة في 

 1التعبئة لألشكال االحتجاجية، عالوة على االستعانة باآلليات التقليدية للتعبئة ) البريح ( باللغة المازيغية  . 

 تنسيقية أكال ومقاومة القوانين املنظمة لألرض :  لفقرة الثانية :ا

تسعف املفاهيم التي نحثها بورديو وأدواته املنهجية في فهم الحركات االجتماعية، فإذا كان االجتماعي يشكل حقال للصراع  

 واملنافسة ، فإن الحركة االجتماعية من أدوات مقاومة الهيمنة والتحرر منها. 

حد تعبير مجموعة    على، تظهر املقاومة الصريحة للقوانين املنظمة لألرض من خالل مطالب التنسيقية، فهذه القوانين  و 

من املبحوثين، تكرس " سلطوية املخزن "، كما توصف بـ'' االستعمارية " في معظم بيانات تنسيقية أكال، وذلك بمبرر صدورها بعد  

مبحوثا،     30مبحوثا من بين    28مصادقة الجنرال ليوطي عليها في فترة االستعمار. أما الهدف من هذه الظهائر، كما جاء في أجوبة   

 " سلب أراض ي السكان الصليين " فهو

كما تتجلى املقاومة أيضا من خالل املطالبة بحل " املندوبية السامية للمياه والغابات "،والطعن في شرعيتها ودستوريتها،  

أجل  . ويعتبر الصراع من  2املنظم للترحال الرعوي وتهيئة املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية،    113-13فضال عن رفض القانون  

من املبحوثين الذين عقدنا معهم مقابالت، أن القانون     28مبحوثا، صرح    30. فمن أصل  الشرعية هنا مستوى متقدم من  املقاومة  

جاء لنزع أراض ي القبائل وهو" قانون جائر ينبغي إسقاطه " . في حين يرى مبحوثين اثنين أن املشكل في عدم تطبيق وأجرأة   13-113

 تم تطبيقه ملا وقعت املشاكل املرتبطة بالرعي  في اآلونة الخيرة".  هذا القانون '' فلو

 أوال : املقاومة والعدالة االجتماعية : 

إن العدالة االجتماعية من رهانات الفاعلين في حقل االحتجاج من أجل الحق في الرض، حيث يغدوا املطلب هنا ذوا طبيعة  

. فاالحتجاج هنا بمثابة  3القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها "  اقتصادية، ينطلق من ضرورة " استفادة املناطق  

مقاومة للهيمنة، بيد أن " الذين يهيمنون على الحقل تتوفر لهم إمكانيات توظيف منافعه لصالحهم، لكن يتوجب عليهم االنتباه 

وعلى حد تعبير بيار بورديو'' فالرهان  يدور حول امتالك املنافع الخاصة التي هي موضع لعب في إطار    4إلى مقاومات املهيمن عليهم ". 

 5هذا اللعب "

 

 1 .تعبوي لإلعالمي والفنان أمحد بقال السوسي ابلصفحة الرمسية لتنسيقة أكال الوطنية    وفيدي -
 2  2016ماي    19املوافق لـ    1437شعبان    12بتاريخ    64- 66اجلريدة الرمسية عدد    - 

 3  2018نونرب    25البيان  الصادر عن املسرية الوطنية ابلدار البيضاء،  بتاريخ  تنسيقية أكال،    - 
 209لفكر العريب، ص  مكسيم رودنسون، " عن اإليديولوجيا وعلم االجتماع وحركة التحرير العريب  واالستشراق "، جملة ا  - 4
5Pierre Bourdieu,Questions de Sociologie,éditions Minuit,Paris,1980,P268 -  
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 ثانيا : مقاومة التحديد اإلداري للملك الغابوي :

  25بتاريخ  في بيان لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الرض والثروة الصادر عن املسيرة الوطنية بالدار البيضاء  

بامللك    2018نونبر   يسمى  ملا   " وضمها  ومحميات  كغابات  وتصنيفها  القبائل  أراض ي  تسييج  رفض   "  : مطلب  على  التأكيد  تم   ،

بإقليم اشتوكة أيت    2012وقد كان موضوع  هذا التحديد العامل الساس ي الذي أفرز مجموعة من االحتجاجات سنة  .الغابوي"

( بإقليم تزنيت )خاصة منطقة أيت براييم وتافراوت( في إطار استئناف برنامج العمل لسنة   2020ة  باها، وتارودانت، ومؤخرا ) سن

 لتسوية امللفات العقارية املرتبطة بتحديد امللك الغابوي بإقليم تيزنيت  .    2020- 2019

لم تكن يوما غابة، كما أن كل   غير أن السكان رفضوا عملية التحديد هذه، فقد اعتبروها أداة لنزع أراضيهم،  وأن " أرضهم 

شجرة أركان في الجبل لها مالكها ". كما أن سكان جماعة أملن بدائرة تافروات قد احتجوا ضد عملية التحديد الغابوي، حيث  

ماتقيش أرض ي " . في نفس السياق ، نظمت ساكنة الجماعة ذاتها شهر أكتوبر    – رفعوا الفتة مضمونها " أرض أجدادنا ليست غابة  

وقفة احتجاجية نسائية احتجاجا على التحديد اإلداري للملك الغابوي، حيث صرحت النساء املحتجات أن أراض ي الجداد   2020

 ليست غابة وقد توارثها السكان  أبا عن جد لقرون خلت" .  

ملك الغابوي بمثابة ''  وفي بيان للجنة التحضيية لتنسيقية أكال بأيت برايم، تم التأكيد على أن عملية التحديد اإلداري لل

تعدي سافر وترامي على ممتلكات السكان، وخطة ملتوية النتزاع أراضيهم، تحت ذريعة تسوية امللفات العقارية املرتبطة بالتحديد  

 1اإلداري للملك الغابوي ". 

 ثالثا: املقاومة بين العرف والقانون 

تنطلق التنسيقية من مرجعية قانونية تنتصر للعرف، بيد أن قبائل سوس كانت تنظم أراضيها بواسطة أعراف تصاغ على  

" مراعاة العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع "، أما املطلب السادس،   فقد ورد ضمن املطلب الول ألواح ) ألواح جزولة( .  

ل وتفعيلها في تدبير الراض ي والخالفات ". واملالحظ أن هناك  نوع من التكرار، حيث التأكيد  فيؤكد على " رد االعتبار لعراف القبائ

 على مسألة العرف والقبيلة.  

القبيلة باعتبارها "وحدة اقتصادية أساسية بالنسبة للبشر في فترة تاريخية معينة، تندرج في إطار البناء التحتي للمجتمع،  و 

س ي لتاريخ اإلنسان وصيرورته وتطوره وتجاوز أزماته االقتصادية أو املادية في فترة زمنية معينة . كما  وهي بذلك تعتبر املحرك السا

أنها تفرز أنماط ثقافية مختلفة ورموزا، وتكون لها بالتالي إيديولوجيا معينة تسير وفقها وتوجهها، وتعتبر بذلك جانبا من جوانب  

  2التحتي ".  البناء الفوقي الذي يؤثر بدوره على البناء

فالقبيلة  إذن '' ذات كيان ذوا هوية ثقافية يتداول لغة محددة ونظاما من الرموز واملعاني، وغالبا ما تكون في حالة تصادم مع 

 3الدولة التي تمثل الشرعية السياسية " .  

 

 1 2020أكتوبر    11بيان صادر عن اللجنة التحضريية لتنسيقية أكال، أيت براييم إقليم تزنيت، بتاريخ    - 
،  2005املغرب،    - "، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء 1934  - 1844اهلادي اهلروي، " القبيلة، اإلقطاع واملخزن ،مقاربة سوسيولوجية للمجتمع املغريب  احلديث    -2

  51ص  
 3  49اهلادي اهلروي، مرجع مذكور، ص    - 
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 خاتمة:     

من جهة ثانية . فإذا    من خالل ما تقدم، نخلص إلى أن الرض تشكل محور رهانات الدولة من جهة والبنيات االجتماعية

كانت الدولة تتوسل بالقانون كمحور أساس ي في استراتيجيتها، فإن املجتمع املدني والحركات االحتجاجية تنهج سبل املقاومة للدفاع  

 عن الحق في الرض ،إذ تعتبر القوانين املنظمة لألرض بمثابة أداة لنزع الراض ي . 

وينطلق مجموعة من الفاعلين في االحتجاج من أجل الرض، من كون معظم تلك  القوانين  تعود إلى مرحلة االستعمار،  

وبالتالي فإنها تفتقد للشرعية. وقد بدأت املقاومة على شكل شكايات ومتابعات قضائية، فضال عن الترافع أمام مؤسسات الدولة، 

نظر مجموعة من الفاعلين الجمعويين، ما جعلهم يتجهون صوب املنظمات الدولية في إطار    غير أن هذا املسار لم يعط نتيجة ، في

 الترافع من أجل الحق في الرض . 

إال أن الترافع الدولي، رغم إيجابياته، فإن مجموعة من املبحوثين الذين عقدنا معهم مقابالت، يعتبرون نتائجه لم تطبق  

ي رفعتها المم املتحدة لم يعمل بها املغرب. هكذا، وقع تحول في مسار الترافع من اجل الرض،  عل أرض الواقع، بيد أن التوصيات الت 

حيث االنتقال إلى الفعل االحتجاجي امليداني  املنظم، والذي تمثل تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الرض والثروة نموذجا 

 له .

ثروة في موضوعات اشتغال الحركات االحتجاجية املطالبة بالحق في  ونسجل في هذا املضمار، أن هناك إضافة عنصر ال

الرض، حيث يربط الفاعلين في تنسيقية أكال بين الرض والثروة في عالقة جدلية . ويتجسد هذا التصور في مطلب " تخصيص  

حتجاج يعبر عن موقف من مجريات عائدات الثروات الباطنية بسوس للتنمية املحلية"  فالثروة هي محور مختلف الفاعلين، '' فاال 

 . 1الصراع داخل الحقل املجتمعي، إنه مطالبة، بشكل ما، بإعادة تصريف السلط وتوزيع منافع الحقل " 

دراستنا   خالل  فمن  الرض،  في  الحق  أجل  من  االحتجاجي  الفعل  لفهم  محددا  ليس  لوحده  االقتصادي  البعد  أن  غير 

الثقافية والهوياتية والتاريخية عوامل أساسية في تأطير هذا الفعل االحتجاجي، وينسجم    لتنسيقية أكال، خلصنا إلى أن البعاد

ذلك مع خصوصيات الحركات االجتماعية الجديدة، حيث يعد مفهوم التاريخية  مركزيا في تصور تورين، فاملجتمع ال يعتمد على 

 موارده املادية وال على اإليديولوجية، بل  على تاريخيته . 

ن محور الحركات االجتماعية ليس هو اإلنتاج االقتصادي  بل التاريخ، أي " مجموع القيم واملوارد االجتماعية والتوجهات كما أ  

الثقافية للمجتمع " . وبالتالي، فإن الحركات االجتماعية الجديدة تشكك في الشكال التقليدية للصراع، عن طريق تنظيم أشكال  

م يقع  والتي  املطالب،  من  نموذجي  جديدة  بشكل  االجتماعي  العمل  توجيه  يتم  واالجتماعي.  الثقافي  املجال  نفس  في  الفاعلون  نها 

 2بالتاريخية . 

أداة     املنظمة لألرض  القوانين  يعتبرون  الهيمنة واملقاومة ،فمعظم املحتجين  القانون يظل محور  أن  إلى  ختاما، نخلص 

عدم تفاعل الدولة مع مطالب املحتجين، لتستمر املقاومة، فجوهر الحركات للهيمنة واملراقبة والضبط من قبل املركز، ما يفسر 

االجتماعية الجديدة حسب بورديو يتكثف في " سؤال الهيمنة وصراعات التحرر منها، فالهيمنة منغرسة في الالوعي الجمعي وينبغي 

 3في كل حين تبئير هذا الالوعي وتحويله إلى وعي يعيد كتابة التاريخ " 

 

 191، ص  2008،  14ومقدمات السخط الشعيب "، دفاتر وجهة نظر عدد    العطري عبد الرحيم، " احلركات االحتجاجية ابملغرب : مؤشرات االحتقان  - 1 -
2,p83.  , 1978 , paris, seuil » La voix et le regard  Touraine , Alain , « - 

 3  40عبد الرحيم العطري، احلركات االحتجاجية ابملغرب ،مرجع سابق ص     - 
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 القانون الدولي والشأن الثقافي الوطني:

 دور اآلليات الدولية في حماية الحقوق الثقافية األمازيغية

International law and national cultural affairs: 

The role of international mechanisms in protecting 

Amazigh cultural rights. 
 حسناء فندي 

Hasna fandi 

 .والديمقراطيةحقوق اإلنسان   طالبة باحثة بسلك ماستر اإلدارة،

 . واالجتماعية واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 أكادير.  -جامعة ابن زهر

 

 ملخص:  

ســـعت الحركة    والتي يتمحور هذا املقال حول الحقوق الثقافية األمازيغية في املغرب، فاألمازيغية تعتبر من أهم مقومات الهوية الوطنية،  

و الســــــــــــيـاســــــــــــ ي.   والحقو ياألمـازيغيـة إلى الـدفـاع عنهـا عبر محطـات تـاريخيـة مختلفـة، اتســــــــــــمـت بتنوع مطـالـب الحركـة األمـازيغيـة بين الثقـافي 

ــانة قانونية متضــــــــــــمنة لإلعالنات الدولية لحقوق اإلنســــــــــــان،  معتمدة في   ســــــــــــاهمت في تطور حماية الحقوق الثقافية    والتي ذلك على ترســــــــــ

 األصلية في القانون الدولي.   والشعوب

بية و و قد ســـــــاهمت العديد من الجمعيات و املنظمات غير الحكومية في النضـــــــال و التحســـــــيس باملســـــــألة األمازيغية و تدعيم الثقافة املغر 

افعــات و تقــارير   إغنــائهــا عن طريق إعــادة االعتبــار للبعــد الثقــافي األمــازي ي  في جميع مجــاالت الحيــاة الثقــافيــة و ذلــك بواســــــــــــطــة تقــديم مر

للمجلس الدولي كمنظمة تاماينوت و التي لعبت دورا مهما في النضــــــــــال من أجل ترســــــــــيخ الحقوق الثقافية األمازيغية و الدفاع عن حقوق 

افع و إعداد التقارير اإلنســــــــــان   و حقوق الشــــــــــعوب طبقا لإلعالنات و املواثيق الدولية لحقوق اإلنســــــــــان و الشــــــــــعوب و ذلك عن طريق التر

 املوازية و الدفاع عن حقوق األمازيغ في املنتديات و امللتقيات الحقوقية الدولية.

 وية، الخطاب الثقافي األمازي ي، القانون الدولي.الكلمات املفاتي : الحقوق الثقافية األمازيغية، الحركة األمازيغية، اله

Abstract : 
This article focuses on Amazigh cultural rights in Morocco, as Amazigh is one of the most important components of 

the national identity, which the Amazigh movement sought to defend through different historical stages that were 

characterized by the diversity of the demands of the Amazigh movement between the cultural, legal and political. It 

relies on a legal arsenal that includes international declarations of human rights, which have contributed to the 

development of the protection of cultural rights and indigenous peoples in international law. 

Many associations and non-governmental organizations have contributed to the struggle and to raise awareness of 

the Amazigh issue, and to consolidate and enrich Moroccan culture by reconsidering the Amazigh cultural dimension 

in all areas of cultural life by submitting pleadings and reports to the international council such as tamainot 

organization which has played an important role in the struggle for the consolidation of Amazigh cultural rights and 

the defense of human rights in accordance with international declarations and convenants on human and peoples 

rights through pleading, preparing parallel reports, and defending Amazigh rights in international human rights 

forums. 

Key words: Amazigh cultural rights , Amazigh movement, identity, Amazigh cultural discourse, international law. 
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 مقدمة:

بين   فااللتحاملذا   كل كذات اإلنســـــان ليســـــت قابلة للتجزئة بدون ضـــــرر كبير. وهيإن حقوق اإلنســـــان ال يمكن تجزئتها  

االقتصــــــــادية و االجتماعية و الحريات الســــــــياســــــــية و الحقوق اللغوية و الثقافية(    مختلف جوانب هذه الحقوق ) الحقوق 

شـــــ يء ال يقبل الجدل و ال يصـــــح الحديث عن بعض هذه الحقوق و تجاهل بعضـــــها اآلخر حتى بدعوى الولويات. فالحقوق  

ـــــتحقــاقــات ال لبس   ـــ ــــان هي اســـــ ـــ ـــ لبــة بــأن تكيف أنظمتهــا  غموض حولهــا في القــانون الــدولي، فكــل دولــة مطــا  والاملقررة لإلنســـــ

 . 1مواد القانون الدولي الخاصة بحقوق اإلنسان وتحترمالقانونية بحيث تستوعب 

تعمــل على   وفكريــة وجمــاليــةالثقــافــة حســـــــــــــــب هربرت مــاركوز، عبــارة عن مجموعــة من الهــداف، ذات أبعــاد أخالقيــة  

و التقدم    والتطور أو شعب أو جماعة في الوجود    و تدبير عمل املجتمع. فالحق في الثقافة يعني حق كل أمة  وتقسيمتنظيم  

 في إطار ديناميتها الداخلية، مع حفاظها على خصوصيتها و استقاللها.

إن " إعالن الحقوق الثقافية لإلنســـــــــان" مصـــــــــطلح جديد أضـــــــــيف إلى معاجم الحقوق اإلنســـــــــانية و قوائمها الطويلة في 

وق اإلنســــــــــــــان لم يتضـــــــــــــمن بنودا تبرز مــا أطلق عليــه حــديثــا " الحقوق  مطلع اللفيــة الثــالثــة، حيــث إن اإلعالن العــاملي لحق

الثقافية" التي لم تظهر بجالء في ذلك اإلعالن العام برغم احتوائه على حزمة كبيرة من الحقوق الســـــياســـــية و االقتصـــــادية  

 و االجتماعية...

العـامليـة للتربيـة و الثقـافة و العلوم )   و قد اســـــــــــــتغرق تحـديد الحقوق الثقـافيـة أكثر من ثالثين عاما، فقـد بدأت املنظمـة

، و لم تتوصـل إلى وضـع صـيغتها شـبه النهائية إال سـنة 1968اليونسـكو( العمل على دراسـة هذه الحقوق و تعريفها منذ عام 

حيث أصـدرت " مشـروع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسـان الثقافية" الذي تبين الحقا، أنه بحاجة إلى نـصوص إضـافية    1998

تحث عنوان " اإلعالن العاملي   2001لة، تغطي مســــــألة التنوع التي ظهرت على شــــــكل ملحق أصــــــدرته اليونســــــكو في عام  مكم

 حول التنوع الثقافي".

و قــد عرف مفهوم الحقوق الثقــافيــة تطورا كبيرا من داخــل اآلليــات الــدوليــة لحقوق اإلنســــــــــــــان. إذ أن حقــل الحقوق و 

ـــل إضـــــاف ــــعا كبيرا بفضــ ـــهد توسـ ة معايير و قوانين جديدة تهم التنوع الثقافي، و حقوق الشـــــعوب الصـــــلية، ليتم  الحريات شــ

 تجاوز ذلك الفصل التقليدي بين " الحقوق املدنية و السياسية" و "الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية".

العلمية الالزمة عند تحديد  و في هذا الســـــــــــــياق، تعتمد اآلليات الدولية لحقوق اإلنســـــــــــــان أحيانا تعاريف تعوزها الدقة

مفهومي الثقافة و الشــــــــعوب الصــــــــلية، مما يعرقل بناء مدلولها و تطويره بشــــــــكل واضــــــــح، رغم محاوالت باحثي اليونســــــــكو 

ـــــعوب  ـــ ـــــتجـابـة ملطـالـب الشـــــ ـــ ـــــعوبـات أمـام االســـــ ـــ ـــــيط املفهومين و الحرص على جعلهمـا قـابلين لألجرأة، و هو مـا يطرح صـــــ ـــ تبســـــ

عاملي، أو على الصــــعيد املحلي، و لعل أقرب نموذج يجســــد ما ســــلف ذكره هو نموذج الحقوق  الصــــلية، إن على املســــتوى ال

 الثقافية المازيغية. 

و من املتعارف عليه أن المازيغ يعتبرون شـــــــــــعبا أصـــــــــــليا لشـــــــــــمال افريقيا عموما و للمغرب على وجه الخصـــــــــــوص، فهم  

نهم يســـــــــــتجيبون لجميع املعايير املتفق عليها دوليا في تحديد ينخرطون في هذه الدينامية املدافعة عن حقوقهم الثقافية، ل

مفهوم الشــعوب الصــلية، و املتمثلة خاصــة في أســبقية اســتيطان الرض، باإلضــافة إلى املعيار الســوســيوثقافي الذي يعتمد 

ار مبدأي املساواة  على عناصر اللغة و الدين و الوعي الجماعي باالنتماء إلى شعب غير مهيمن ثقافيا. مما يستدعي استحض 

 و عدم التمييز اللذين يقوم على أساسهما القانون الدولي.
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ــة في صـــــــــــــعود املطـالـب الثقـافيـة للحركـة المـازيغيـة التي تحتـل موقعـا مهمـا في املجـال الثقـافي و   وتـأتي أهميـة هـذه الـدراســـــــــــ

ــــيوالنقاش الهوياتي، و كون موضــــــــوع المازيغية، موضــــــــوعا مهما اســــــــترعى اهتمام الفاعلين   ـــ ــــوسـ ـــ ــيين بمختلف  السـ ــ ـــ ــياسـ ــ ـــ سـ

 حساسيتهم السياسية و انتماءاتهم اليديولوجية، و املثقفين بمختلف مشاربهم الفكرية، وصناع القرار واملجتمع املدني.

إلى أي حد اسـتطاعت اآلليات الدولية  عن:و قد تم العمل في هذا البحث إجابة عن إشـكالية رئيسـية تتمثل في التسـاؤل  

 افية المازيغية؟حماية الحقوق الثق

 هذه الغاية استلزم منا المر تفريع اإلشكالية إلى سؤالين مركزيين:  ولتحقيق

 ما هي أهم املحطات التاريخية التي مرت منها الحركة المازيغية؟ •

 ما هو دور املنظمات غير الحكومية في حماية الحقوق الثقافية المازيغية؟ •

 عن هذه اإلشكالية سنهتدي بفرضيتين: ولإلجابة

ــان   ــانة قانونية متضــــــمنة لإلعالنات الدولية لحقوق اإلنســــ ــية الولى: وجود ترســــ ـــــكو يمكن أن    وكذاالفرضــــ اتفاقيات اليونسـ

 تشكل قاعدة صلبة لحماية الحقوق الثقافية المازيغية.

حقيقية، تشكل لبنة أساس    ومصالحةة سياسية قوية تحتاج إلى إراد  المازيغيةالفرضية الثانية: حماية الحقوق الثقافية  

 في الدفع بسيرورة بناء الدولة الوطنية الحديثة.

تم االعتمــاد في هــذا البحــث على املنهج التــاريخي لجــل فهم املحطــات التــاريخيــة التي مرت منهــا الحركــة المــازيغيــة و   وقــد

ــافـة إلى املنهج   فهم التغيرات التـاريخيـة التي طرأت عليهـا، ذلـك أنـه ال يمكن ــة قضـــــــــــــيـة مـا بعزلهـا عن مـاضـــــــــــــيهـا. بـاإلضـــــــــــ دراســـــــــــ

 التحليلي النقدي و الذي تم توظيفه عند تحليل تقارير منظمة تاماينوت.

 املطلب األول: الشأن الثقافي الوطني و الحركة األمازيغية

قافية التي تشـــــــكل الركن تعتبر الحقوق الثقافية الركن املعنوي للحضـــــــارة اإلنســـــــانية، و هي أســـــــاس تحقيق التنمية الث

الصــيل و الجوهري للتنمية اإلنســانية، فاالعتراف بحق الشــعوب في حماية ثقافتها و هويتها و تراثها، و التســليم بأن الحوار  

بين الثقافات و احترام هوية الجماعات و الشـــعوب، هو الســـبيل لتحقيق الســـلم العاملي و إنهاء النزاع و العنف. و اإلنســـان  

 نسانا إال بحقوقه، فإن امتلكها كلها كان كامل اإلنسانية و إن انتقص من أحدها كان ذلك انتقاص من إنسانيته.ال يكون إ

 األمازيغية كمقوم من مقومات الهوية الوطنية.   األولى:الفقرة  

للهوية الوطنية لدى كل الشــــــعوب أهمية كبيرة تجعل الشــــــعوب تعتز بهويتها على مر العصــــــور، و تتمثل هذه الهمية في 

 االعتزاز بالوطن و غرس قيم التعاون و ضمان إعطاء املنتمين للوطن الحقوق نفسها.

مية الدولة من خالل اإلقرار  قد أعاد تعريف الهوية الوطنية من خالل: التأكيد على إســــال   2011و كان تصــــدير دســــتور  

بأن اململكة املغربية دولة إســـالمية، ذات ســـيادة كاملة، متشـــبثة بوحدتها الوطنية و الترابية. اإلقرار بوحدة الهوية الوطنية  

من خالل انصـــــهار مكوناتها الثالثة العربي، اإلســـــالمي، المازيغي و الصـــــحراوي الحســـــاني. االعتراف بغنى الهوية الوطنية من  

ــــالمي   بتبوءو الندلســــــــ ي و العبري و املتوســــــــطي. و اإلقرار بتميز الهوية املغربية    اإلفريقيخالل روافدها الربعة،   ـــ الدين اإلسـ

مكـانـة الصـــــــــــــدارة فيهـا. والتـأكيـد على تشـــــــــــــبـت الشـــــــــــــعـب املغربي بقيم االنفتـاح و االعتـدال و التســـــــــــــامح و الحوار، و التفـاهم  

 1اإلنسانية جمعاء.املتبادل بين الثقافات و الحضارات 

لغة رســـمية للدولة، باعتبارها رصـــيدا مشـــتركا لجميع املغاربة، كما ســـيعلن التزام الدولة   المازيغيةو ســـيعتبر الدســـتور  

ـــــتعمـالهـا، و كـذلـك العمـل على  ـــ ـــــميـة للـدولـة، و تطويرهـا و تنميـة اســـــ ـــ بـالعمـل على حمـايـة اللغـة العربيـة، التي تظـل اللغـة الرســـــ

 
 .2011الفقرة الثانية من تصر ر دييوا   1
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ـــــــــانيـة، بـاع ـــــيـانـة الحســـــ ـــ تبـارهـا جزءا من الهويـة الثقـافيـة املغربيـة املوحـدة، و على حمـايـة اللهجـات و التعبيرات الثقـافيـة  صـــــ

 1املستعملة في املغرب.

يالحظ إضــــــــــــــافــة مكونين لم يكن لهمــا ذكر في أي دســـــــــــــتور مغربي ســــــــــــــابق همــا: مكون المــازيغيــة و مكون الصـــــــــــــحراويــة 

ال طويل للمجتمع املدني و الجمعيات المازيغية، فإن املكون الثاني الحســــانية، و إذا كان املكون الول قد أضــــيف بعد نضــــ

قد أملته الظروف الجيوســياســية التي عرفها و يعرفها املغرب في العقد الخير و في إطار ســعيه إلى إقرار الجهوية املوســعة و 

 من الهوية املغربية. تطبيق الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية لذلك اعتبر الصحراوية الحسانية جزءا هاما

توضــح هذه الفصــول مدى التركيز على الجانب الثقافي في تحديد الهوية املغربية، ورغم اعتبار المازيغية لغة رســمية في 

 املغرب فقد جاءت في املرتبة الثانية، و لم يوضع هذا الترتيب عبثا بل له معنى.

يدبر لغة رسمية واحدة و حقق في ذلك تراكما إداريا و قانونيا   كان املغرب 2011قبل ترسيم اللغة المازيغية في دستور  

ـــــــواء الجنبية أو الوطنية، و تحديدا   ـــ ـــــــمية سـ ـــ ـــــــات و قوانين للغات غير الرسـ ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــع سـ ـــ ـــــــائيا و علميا، كما وضـ ـــ و فقهيا و قضـ

 المازيغية.

ــــفهيا فقط، و من بين بقيت اللغة المازيغية صــــــــامدة ملدة زمنية طويلة الســــــــيما أنها ليســــــــت مكتوبة، بل كان تداول ـــ ها شـ

أهم العوامل التي ســــــــــــاعدت على صــــــــــــمودها : العامل الجغرافي، إذ تمركز المازيغ في مناطق جبلية وعرة منعزلة وفي مناطق  

أخرى صــــــحراوية مما أدى بهم إلى االجتماع و التكتل على شــــــكل قرى متماســــــكة غير منعزلة، إضــــــافة إلى العامل الديمغرافي 

 هذه اللغة، فالكثافة السكانية الهامة ساهمت دون توغل من طرف العناصر الجنبية. الذي ساعد على صمود

يضـــــــيف الكاتب و الباحث " علي صـــــــدقي أزايكو" في مقال له بمجلة البالغ املغربي بعنوان " التراث و مشـــــــروع املســـــــتقبل"  

ر واحد من هذه الصـــول على املســـتوى النظري  بأن تراثنا الحالي هو مزيج من المازيغية و اإلســـالمية و العربية و عدم اعتبا

 2العلمي ال يمكن أن يؤدي إلى فهم جيد و سليم لهذا التراث.

و يقول " إبراهيم أخيـاط" ) رئيس الجمعيـة املغربيـة للبحـث و التبـادل الثقـافي( بخصـــــــــــــوص اللغـة المـازيغيـة بـأنهـا املرجع 

و الحضــــــاري، و من ثم فإن أية قطيعة مع هذه اللغة ينتج عنها   الســــــاســــــ ي لتحديد ذهنيتنا و شــــــخصــــــيتنا و انتمائنا الفكري 

انفصــــــام في كياننا الثقافي و الدفاع عن اللغة المازيغية هي رغبة أســــــاســــــية في صــــــيانة شــــــخصــــــيتها من االندثار في كيانات و 

 3ثقافات أخرى.

ياتها بين الهوية الوطنية و الهوية الثقافية،  و تجدر اإلشارة إلى أن الجمعية املغربية للبحث و التبادل الثقافي تميز في أدب

الولى ) الهوية الوطنية( موحدة ال تقبل التعدد، تســـــــتند في أصـــــــلها على عناصـــــــر ثابتة و هي اإلنســـــــان، الرض، الحضـــــــارة و 

 4اللغة، أما الثانية ) الهوية الثقافية( فتعرف التعددية نظرا لوجود مجموعة من الثقافات الوطنية.

تنطلق مقـاربـة الحركـة االمـازيغيـة للهويـة، إذن من اعتبـارهـا معطى أنثربولوجيـا، و نتيجـة ملختلف العنـاصـــــــــــــر و املكونـات 

التي تشـــــــكل الكيان البشـــــــري، و تغذي ســـــــيرورة تطوره و تفاعله مع عناصـــــــر و مســـــــتجدات محيطه الســـــــوســـــــيوثقافي املتغير  

ول ســؤال الهوية، و مختلف القضــايا التي تتفرع عنه كالســياســة اللغوية  باســتمرار. و إذا اعتمدنا هذا املنظور العلمي في تنا

و الثقافية و تدبير املسـألة الدينية، نجد أن مفهوم " اإليكولوجي" للهوية أي ربطها باملجال هو الذي يحدد مفـصل الثابت و 

خالل مجال وجودها ككيانات املتحول في تناول هذا املوضــــــوع، حيث إن هوية الشــــــعوب و املجتمعات البشــــــرية تتحدد من  

وطنية و حضــــارية، أي من ارتباطها بأرض تشــــكل موطنها، لتنضــــاف مختلف عناصــــر التعدد و متغيرات الحياة االجتماعية  

 التي تتفاعل داخل اإلطار الهوياتي الناظم للكيان الوطني املشترك.

 
 . 2011الفصل الخامس من دييوا  1
 . 44،ص 2002عل  ارق  أزا ،و، اليراث و مجروع المسيقبل، ي : معااك ي،ر ة حول األماز الية، مركز طااق بن ز اد، الرباط، المالرم،   2
 . 20،ص 1994إبراهيم أخياط، لماذا األماز الية، منجواات الجمعية المالربية للبحث و اليبادل الثقاي ، الرباط،   3
 . 2007إبراهيم أخياط، ال،اتب الوطن  للجمعية المالربية للبحث و اليبادل الثقاي  ي  حواا مع مجلة "مجاهر" يبرا ر    4
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ــــيالم تعد اللغة أداة تواصــــــــل فحســــــــب، فهي كذلك أداة ملمارســــــــة الســــــــلطة   ـــ ، ووســــــــيلة لهيكلة املجتمع و ضــــــــبط  دةوالسـ

الولوج للحقوق و التمتع بها. فإذا نجحت الدولة في مراقبة ســـــــير اللغة في مرحلة حاســـــــمة فهي تضـــــــيف إلى ســـــــلطتها ســـــــلطة 

هذا ما يجعل من اللغة قضية دولة بامتياز، يخضع كل قرار بشأنها العتبارات سياسية أوال و قبل    1أخرى، خفية و فعالة.

 كل ش يء.

يتعلق المر هنــا بتــدبير الشـــــــــــــؤون فيمــا بين الــدول املختلفــة لغويــا فقط، بــل كــذلــك بتــدبير العالقــة بين الجمــاعــات    وال

اللغوية املختلفة داخل نفس الدولة. هنا يجد الحديث عن الســــــــــياســــــــــة اللغوية مشــــــــــروعيته، فجزء من مشــــــــــروعية الدولة 

 تكتسبه من تدبيرها للحقل اللغوي. 

 التطور التاريخي للحركة األمازيغيةالفقرة الثانية: 

ارتبط نشــــــوء خطاب الحركة المازيغية في املغرب الذي يعكس نشــــــأة الحركة ذاتها، ببروز وعي ثقافي عصــــــري و توظيف 

مجموعــــة من املقوالت و املفــــاهيم النقــــديــــة و التصـــــــــــــحيحيــــة التي وفرهــــا تطور املجــــاالت الفكريــــة و العلوم االجتمــــاعيــــة و 

ــــانيـــة الحـــدي ـــ ـــ ثـــة، و تحظى املعرفـــة و املقـــاربـــة النثربولوجيـــة بمكـــانـــة كبيرة في هـــذا الجهـــاز املفـــاهيمي و املتن الخطـــابي.  اإلنســـــ

فانطالقا من نقد و إعادة التأســــيس ملفهوم الثقافة ذاتها، و مفاهيم اللغة و التاريخ و الهوية... اســــتطاع الخطاب المازيغي  

ـــــنوات ـــ عـديـدة على التفكير الثقـافي و الســـــــــــــيـاســـــــــــــ ي و اإلنتـاج املعرفي و أن يبلور   أن يخلخـل البراديكم املعرفي الـذي هيمن لســـــ

ملشـــــــروعية ثقافية و يؤســـــــس لرؤية كبيرة ما لبتت تفصـــــــح عن أبعاد و اضـــــــاءات مجددة لتناول قضـــــــايا املغرب املعاصـــــــر، و 

ة و املقوالت الثقـافيـة التي يقوم للفكر و االنتمـاء و للنظرة إلى الـذات و الكون. فـإذا توقفنـا عنـد العـديـد من املفـاهيم املركزيـ

عليها الخطاب المازيغي، يتضــح بأن هذا الخطاب اســتفاد من تطورات عدة حقول معرفية منها اللســانيات و علم االجتماع  

و النثربولوجيــا، حيــث تم توظيفهــا في خلخلــة و نقــد عــدة أطروحــات و يقينيــات و أفكــار ســــــــــــــاهمــت بشـــــــــــــكــل كبير في تكريس 

 2لتي عانت منها المازيغية. وضعية الدونية ا

ــالة المازيغية في املغرب، لكن بالعودة إلى تاريخ الحركة الوطنية، و بالضــــــبط ــأتها،   من الصــــــعب التأريخ لبداية املســــ ـــ نشـ

فإن المر سيسمح لنا بتذليل بعض هذه الصعوبات، إذ أن تأسيس الحركة الوطنية كانت له عالقة وثيقة الصلة باملسألة 

 المازيغية.

، اســــتصــــدرت اإلقامة العامة الفرنســــية من الســــلطان ظهيرا شــــريفا يحمل عنوان "الظهير املنظم  1930ماي   16بتاريخ  

ـــــير العدالة في املناطق ذات ـــ ويكتســـــــــــــ ي هذا الظهير أهمية تاريخية و ســـــــــــــياســـــــــــــية في دراســـــــــــــة املســـــــــــــألة  3العوائد البربرية"  لســـــ

، و الـذي تطلق 1930مـاي    16المـازيغيـة، فال يمكن فهم موقع المـازيغيـة في خطـاب الحركـة الوطنيـة دون العودة إلى ظهير  

: " الظهير املنظم للعــدالــة في املنــاطق ذات عليــه الحركــة الوطنيــة اســـــــــــــم " الظهير البربري" في حين أن اســـــــــــــمــه القــانوني هو

فهو ليس مجرد حـدث  4العوائـد البربريـة"، إن أهميـة هـذا الظهير تتجلى في كونـه بمثـابـة عقـد ميالد الحركـة الوطنيـة بـاملغرب.

طبع مغرب الحماية بل محطة تاريخية بارزة شـــــــكلت منعطفا في تاريخ تحول الحركة الوطنية من مجرد حركة إصـــــــالحية إلى 

حركة تحرير وطني لها خطاب وطني و مشروع بناء دولة وطنية. باإلضافة إلى أنه تجسيد للسياسة البربرية لفرنسا باملغرب، 

 الشعبي من صورة سلبية تجاه المازيغية. و ما خلفته لدى املخيال

 
1bution linguistique aux sciences humaines, fayard, paris, 1985, p 203.: contri Claude Hagège, l’Homme de paroles  
 . 30، صDRA MEDIA ،2018اشير الحاح ، الاو ة و قضا ا األماز الية و اإلي م السياي  و الحر ات، منجواات   2
 . 655،ص  1930ماي   30، بياا خ 918الظاير الصادا ي  الجر رة الريمية عرد  3
،  1987لريالة،  غ م عبر ال،ر م، تاا خ الحركة الوطنية بالمالرم، من ناا ة الحرم الر فية إلى بناإل الجراا السادس ي  الصحراإل، الجزإل األول، مطبعة ا 4

 . 58ص
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و بالتالي فالظهير البربري شكل منعطفا سياسيا في تاريخ املغرب، إذ مكن الحركة الوطنية من إعطاء تصور خاص _ وال 

  تــاريخي_ ملفــاهيم المــة، و الوحــدة و الوطنيــة و الــدولــة الوطنيــة. و بــالتــالي فــالظهير شـــــــــــــكــل بــدايــة اإلقصــــــــــــــاء في حق االمــازيغ

 1سياسيا و االمازيغية لغة و ثقافة و هوية.

ترى الحركة المازيغية أن الظهير البربري قد تحول اســـــــــــتغالله من ســـــــــــالح ملحاربة االســـــــــــتعمار الفرنســـــــــــ ي إلى ســـــــــــالح ملحاربة  

 3، حيث عملت الحركة الوطنية على خلق وعي جمعي لدى املغاربة يربط بين المازيغية و التقسيم.2المازيغية

املقـاومـة،    -بـالهويـة4رت الثقـافـة المـازيغيـة إذن في هـذه املرحلـة في عـداد ثقـافـة الهـامش، أو مـا يســـــــــــــميـه مـانويـل ـكاســـــــــــــتلزاعتب

حيث يرى املدافعون عن هذه الثقافة، أنها مهمشـــــــــــــة و لم تمنح لها فرص النماء، و هكذا لم تكن ثمة إمكانية للحديث عن 

 أمازيغية في هذه الفترة.مسألة ثقافية وال إمكانية للحديث عن هوية 

بدأت البوادر الولى لظهور الخطاب الثقافي المازيغي الحديث مع منتصــــف الســــتينات، عندما نشــــر محمد شــــفيق أولى 

ـــــنـة  ـــ ، بعنوان خجول هو "حول تراثنـا املجهول"، و قـد 1965مقـاالتـه بـالعربيـة في مجلـة آفـاق، مجلـة اتحـاد كتـاب املغرب ســـــ

يل الول من خريجي الجامعات من أبناء العائالت المازيغية املهاجرة نحو الحواضـــــــــــر الكبرى، و عرفت هذه الفترة بروز الج

الذي يضـــم شـــبابا تلقوا تكوينا في العلوم اإلنســـانية و خاصـــة في التاريخ و القانون و اللســـانيات و الســـوســـيولوجيا و اآلداب  

ـــــمحت لهم بأن ي ـــــات التي سـ ـــــصـ ـــــرية و علوم التربية، و هي التخصـ ـــــلية و العصـ ـــــوا عن وعي حديث ما تعانيه ثقافتهم الصـ لمسـ

منـاطقهم التي انحـدروا منهـا من غبن و تهميش، ممـا خلق لـديهم مزيجـا من الشـــــــــــــعور بـاالغتراب و الرغبـة في فرض الـذات. و 

ي ـكان لهـذا التكوين الثر الفعـال في ذهنيـة الشـــــــــــــبـاب الـذين بـدأوا التفكير بشـــــــــــــكـل جـدي في تـأســـــــــــــيس أول إطـار جمعوي ثقـاف

يجمعهم، و تكون أهدافه العمل على إعادة االعتبار لألمازيغية داخل مؤســـــــــســـــــــات الدولة، فكانت نشـــــــــأة الجمعية املغربية 

ـــــطلح " التراث    1967نونبر    10يوم    AMRECللبحــث و التبــادل الثقــافي   ـــ ـــــتعمــال مصـــــ ـــ بــالربــاط، و التي انطلقــت في عملهــا بــاســـــ

لى إنصــــاف المازيغية و التعريف بها. و قد ظلت الجمعية املغربية للبحث الشــــعبي" و "الثقافة الشــــعبية" داعية من خالله إ

و التبـــادل الثقـــافي و لكثر من عقـــد من الزمن، الجمعيـــة الثقـــافيـــة المـــازيغيـــة الوحيـــدة املشـــــــــــــتغلـــة في الســـــــــــــــاحـــة الثقـــافيــة  

. و 1978يناير  29فية بالناظور في الوطنية، و ذلك إلى أن تعزز النســيج الجمعوي الثقافي المازيغي بجمعية االنطالقة الثقا

، تعزز النسيج الجمعوي المازيغي بالجمعية الجديدة للثقافة و الفنون الشعبية، و التي ستعرف فيما  1978أكتوبر   16في 

 بعد بمنظمة تامينوت.

الحـديثـة    هكـذا تجلـت بـذرة الوعي الولى بمـا ســـــــــــــيســـــــــــــمى فيمـا بعـد ب " املســــــــــــــألـة المـازيغيـة" و قـد اعتمـدت هـذه النخبـة

الناشــــئة تكوينها املعرفي الجديد الذي ســــمح لها بإعادة بناء العديد من املفاهيم و مقاربة أســــئلة جديدة لم تطرحها النخبة  

التقليدية من قبل، و نشـــأ بذلك داخل الحقل الثقافي املغربي حقل ثقافي آخر امتد من تربة الهامش ليشـــغل مســـاحة هامة  

ي في مجاالت الدب و اللســانيات بصــفة خاصــة، و اإلبداعية في الشــعر و القصــة، فتشــكل  عن طريق خلق تراكم كمي و نوع

بالتدريج ما يمكن نعته بالحقل الثقافي االمازيغي الذي أصــــــــــــبح له مبدعوه و منظروه. و قد اســــــــــــتطاع الخطاب المازيغي أن  

ـــــتعملة لدى قادة الحركة ال ـــــيس عدد من املفاهيم التي كانت مسـ ـــــمي بعد يقوم بإعادة تأسـ وطنية، كما تبناها الخطاب الرسـ

 5االستقالل، و هكذا اتخذت مفاهيم الهوية، الوطنية، الوحدة، اللغة، الثقافة و التاريخ طابعا تعدديا منفتحا.

 
1les berbères, le cas du Maroc mythe colonial et négation nationale .Thèse de ional et Mustapha EL QUADERY: L’Etat nat 

doctorat en histoire contemporaine. University Paul Valéry, Montpellier III, 1995, p 60_71.  
الاو ة األماز الية من الوع  اليقليري إلى الوع  العصري،  : تحليل ييرواة الوع  ب1991_ 1967وعزي الحسين، نجأة الحركة الثقايية األماز الية بالمالرم  2

 . 39، ص  2000منجواات الجمعية المالربية للبحث و اليبادل الثقاي ،  
 إلى حرود ما قبل تأييس المعار المل،  للثقاية األماز الية، كا  الظاير البربري  جار ءر كل من  طالب بإنصاف األماز الية. 3
4: paul CHEMLA, éd Fayard, 1999,p 18. : l’ère de l’information, traduction uvoir de l’identitéManuel CASTELLS, le po  
 . 33_32أحمر عصير، يياية تربير الجأ  األماز ال  بالمالرم، منجواات المرار األماز ال  للحقوق و الحر ات، ص   5
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ــــنة   لحظة مرجعية أســـــــــاســـــــــية بالنســـــــــبة ملطالب الحركة المازيغية و تطور القضـــــــــية المازيغية    1976_1975و تمثل ســـــ

نت مع تبني الهامش الديمقراطي املتسم بنوع من االنفتاح الجزئي في املغرب، و لهذه اللحظة أيضا عالقة باملغرب، التي تزام

 بمؤثرات موجة حقوق اإلنسان ذات البعد العاملي.

لم يكن الســياق الســوســيوســياســ ي لعقدي الســبعينات و الثمانينات ليســمح بظهور فاعل أمازيغي قوي له كل مقومات  

ســـواء من حيث غياب التنظيم المازيغي القادر على التعبئة الجماهيرية باســـم المازيغية لغة وثقافة   االحتجاج الســـياســـ ي،

وهوية، أو من حيث غياب اســـتراتيجية عمل أمازيغية واضـــحة أو من حيث غياب خطاب أمازيغي له من الكثافة و التنوع و 

ـــــيس الرأي العام الوطني بوجود ق ضــــــية أمازيغية و املســــــاهمة تبعا لذلك في التأســــــيس ملجال  املثانة الفكرية ما يؤهله لتحسـ

 عمومي، أو" حلبة صراع" حول المازيغية.

إال أنه لوحظ باملقابل ظهور فعاليات أمازيغية فردية كان لها دور كبير في توفير الرضـــــــية اليديولوجية ملا أصـــــــبح يعرف 

في خروج المــازيغيــة من دائرة " الالمفكر فيــه" إلى " املجــال  اليوم بــالحركــة الثقــافيــة المــازيغيــة، و املســـــــــــــــاهمــة تبعــا لــذلــك  

 1العمومي".

تعزز النســـــــــــــيج الجمعوي المازيغي بجمعية الجامعة الصـــــــــــــيفية باكادير، و التي يعتبر تأســـــــــــــيســـــــــــــها    1979أكتوبر   9و في 

 منعطفا حاسما في مسار تطور العمل الجمعوي المازيغي الفردي و ذلك العتبارين اثنين:

ا: كون فكرة تأســـــيس جمعية الجامعة الصـــــيفية جاء من خارج مدينة أكادير و تجســـــيد فكرة التأســـــيس هذه على أولهم

أرض الواقع كان من طرف فعاليات جمعوية تسـكن الرباط و الدار البيضـاء بالتحديد. و بالتالي فاملبادرة في حدود ما تقدم 

 وطنية تعلو التمايزات اللهجية الجهوية.أريد لها أن تتجاوز حدود املحلي و الجهوي لتكسب صبغة 

و ثانيهما: كون الجامعة الصيفية كفضاء للنقاش ستساهم من جهة، و إلى حد كبير، في توحيد الرؤى و االستراتيجيات  

بين الفعاليات المازيغية بمختلف مشـــــــــــاربها الفكرية و انتماءاتها الحزبية و الجمعوية، و من جهة ثانية ســـــــــــتشـــــــــــكل محطة  

ة ستساهم بشكل كبير في تحسيس القاعدة أو الجمهور االمازيغي، و معه املجتمعين املدني و السياس ي، بأن هناك  إشعاعي

 2فعال مسألة أمازيغية تنتظر الحل.

إال أن املبادرة الفردية، و إن ســـــــــــاهمت في بلورة الرضـــــــــــية اليديولوجية للحركة المازيغية، فإنها باملقابل ظلت محدودة 

ى مســـــــتوى املجتمعين املدني و الســـــــياســـــــ ي، مما انتفى معه كل حديث عن املســـــــألة المازيغية. هذه الخيرة التي لم التأثير عل

 و امليالد الرسمي للحركة المازيغية. 1991تعرف التبلور الحقيقي إال مع ميثاق أكادير 

، يظهر بـأن العمـل الجمعوي االمـازيغي الفردي اســـــــــــــتطـاع أن يحقق نوعـا من 1991و    1967بتتبع الفترة املمتـدة مـا بين  

التراكم التنظيمي، و الذي كان له مبدئيا أثره اإليجابي على مستوى النشاط اإلشعاعي و اإلنتاج الثقافي للجمعيات الثقافية  

لهـا رهـانتهـا الســـــــــــــوســـــــــــــيوســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة  المـازيغيـة. فقـد ظهر العمـل الجمعوي االمـازيغي الفردي من جهـة كقوة تعبويـة جـديـدة 

الخاصــة، و من جهة ثانية كفضــاء خاص للمبدعين المازيغ ســواء كانوا أفرادا مثلما هو الشــأن بالنســبة للشــعراء و الكتاب  

الشباب، أو مجموعات مثلما هو الشأن بالنسبة للفرق الغنائية االمازيغية. و استطاع هذا الفضاء الخاص صهر التجارب  

بة جمـاعيـة، ممـا ســـــــــــــمح بتحقيق نوع من التراكم الكمي، و الذي ما لبـت أن تحول إلى تراكم نوعي، ظهر جليـا الفردية في تجر 

. تراكم ســــــيكون له كبير الثر في ترســــــيخ الوعي باملســــــألة المازيغية، خصــــــوصــــــا في 1991و  1988خالل الفترة املمتدة ما بين  

التنظيمي، و املتمثل في تزايد عدد الجمعيات المازيغية، و على صـــــــــــفوف الطلبة. إال أن هذا التراكم املحقق على املســـــــــــتوى  

مســــــــــتوى النشــــــــــاط االشــــــــــعاعي و اإلنتاج الثقافي، لم يواكبه خطاب أيديولوجي أمازيغي متين و مقعد، له أســــــــــســــــــــه املعرفية 
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ـــــموليـا و عـامـا، يعتمـد مفـاهيم من قب ـــ ـــــحـة، بـل بقي خطـابـا أيـديولوجيـا شـــــ ـــ يـل الفلكلور و القويـة و مفـاهيمـه و غـايـاتـه الواضـــــ

 1التراث ثم الثقافة الشعبية في مرحلة الحقة.

و مع مطلع التســـــــــــعينات أصـــــــــــبح املناخ الوطني و العاملي مهيأ إلعادة بعث الحقوق الثقافية المازيغية، و لكن هذه املرة 

ـــــتراكيـة، و قـد امتـدت آنـذاك موجـ ـــ ـــــاهم فيـه تراجع نفوذ اليـديولوجيـا االشـــــ ـــ ـــــ ي و أيـديولوجي، ســـــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ة القمع التي  بنفس ســـــ

اندلعت إلى الحركة المازيغية الناشــــئة التي لم تتمكن من تطوير نشــــاط واســــع النطاق إال مع نهاية الثمانينات تقريبا، فقد 

ــمه و مهنته على اليافطة املعلقة على مدخل مكتبه بحرف تيفيناغ،   اعتقل املحامي " حســـن اد بلقاســـم" بســـبب كتابته إلسـ

تم القيام باعتقاالت تعســـــــفية لعضـــــــاء   1994ينات لتبدأ هيكلة الحركة الجمعوية. ففي ســـــــنة  و هكذا تعين انتظار التســـــــع

ـــــيــديــة ـــ ووزعــت عليهم خمس ســـــــــــــنوات ســـــــــــــجنــا نــافــذة قبــل أن يتم اإلفراج عنهم بعفو ملكي، بعــد   2من جمعيــة تيللي بــالراشـــــ

 19943يوليوز  8سان، بتاريخ اعتبارهم معتقلين سياسيين وفق الالئحة الصادرة عن املجلس االستشاري لحقوق اإلن

الرسمي بأمازيغية" و الذي يعرف في   ، قام الستاذ محمد شفيق بتحرير " بيان بشأن ضرورة اإلعتراف2000و في مارس  

ــارة ما بلغه خطاب الحركة المازيغية من تطور ما بعد ميثاق   ــعا فيه عصـ أوســـاط الحركة المازيغية بالبيان المازيغي، واضـ

أكادير، و خاصـــــة فيما يتعلق بدســـــترة المازيغية كلغة رســـــمية، و الدعوة إلى التنمية الشـــــاملة لكل مناطق املغرب على قدم 

ملســاواة، إضــافة إلى ديباجة نقلت القضــية المازيغية من قضــية مطالب ثقافية، إلى مشــكلة ســياســية ذات عمق تاريخي، و ا

 ذات صلة بالطبقة السياسية املغربية و بالتوجهات الكبرى و السس الهوياتية للسياسة الرسمية.

ــا  2001يوليوز  30و في  ـــــ ـــ ـــــــادس خطاب العرش الذي أشـ ـــ ـــــــوع الهوية الوطنية  ألقى امللك محمد السـ ـــ ر فيه إلى أهمية موضـ

املتعـددة و ضـــــــــــــرورة اعتبـارها من أســـــــــــــس البنـاء الديمقراطي، و إلى المازيغيـة كبعـد جوهري من أبعـاد الهوية املغربيـة معلنـا 

التعليم    عن قرار إنشــــاء "املعهد امللكي للثقافة المازيغية" تكون مهمته النهوض بالمازيغية و العمل على إدراجها في مجاالت

و اإلعالم و الفضــــاء الســــوســــيوثقافي و الشــــأن املحلي و الوطني، مســــندا إلى هذه املؤســــســــة دور اقتراح الســــياســــات الكفيلة 

 بالنهوض بالمازيغية و التنسيق مع الوزارات الوصية في املجاالت ذات الصلة. 

فيـة التـابعـة لألمم املتحـدة ملـذكرة من أصــــــــــــــدرت لجنـة الحقوق االقتصــــــــــــــاديـة و االجتمـاعيـة و الثقـا  2006مـاي    19و في   

مؤتمر جنيف تحت فيها الدولة املغربية على االعتراف باللغة المازيغية في الدســــــــــــتور كلغة رســــــــــــمية، و على رفع الحظر عن 

 السماء المازيغية في مكاتب الحالة املدنية و على ضرورة اعتماد اللغة المازيغية في محاربة المية.

ـــــيم ال ـــ ، إنجــازا تــاريخيــا و تتويجــا لنضــــــــــــــاالت الحركــة االمــازيغيــة. و على هــذا 2011لغــة المــازيغيــة في دســـــــــــــتور يعتبر ترســـــ

الساس تعيش المازيغية بعد دسترتها كلغة رسمية، مرحلة انتقالية بين التنصيص الدستوري ورهان اإلدماج املؤسساتي،  

دقيقــة بحجم تحــديــاتهــا املطروحــة، و طبيعــة املنــاخ    و ممــارســـــــــــــــة الترســـــــــــــيم في مختلف منــاحي الحيــاة العــامــة. و هي مرحلــة

الســياســ ي املؤطر لالندماج املنشــود، و طبيعة الشــروط و اآلليات التي يفرضــها االنتقال بالمازيغية لغة و ثقافة و هوية من  

ـــــة  املغرب الشــــــعبي، إلى املغرب الرســــــمي، خاصــــــة في ظل ارتباط هذا االنتقال بالقانون التنظيمي لجرأة الترســــــيم ـــــسـ ، و مؤسـ

 4املجلس الوطني للغات و الثقافة املغربية بإطاره القانوني املنتظر.
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 أارات ي  حقام أح،اما قايية. 
3Hassan AOURID, le substrat culturel des mouvements de contestations au Maroc, analyse des discours islamiste et  

amazigh, thèse de doctorat d’Etat, université Mohamed V, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Rabat 

Agdal 1999,p 196. 
،ص  2013يفية بأكاد ر، عري السباع ، األماز الية بين واقع اليرييم و اها  اإلدما ، تفعيل ترييم األماز الية اآلياق و اليحر ات، الرواة العاشرة للجامعة الص   4
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حتى بعـد ترســـــــــــــيم االمـازيغيـة لم نالحظ جـديـة في تعـامـل الـدولـة مع تفعيـل طـابعهـا الرســـــــــــــمي، بـل إن مشـــــــــــــروعـا القـانونين 

طرف مختلف الفاعلين، و   التنظيميين املنصــوص عليهما في الفصــل الخامس من الدســتور جلبا موجة رفض و اســتياء من

 أكدا بامللموس النوايا املضمرة لألمازيغية.

 الفقرة الثالثة: الخطاب األيديولوجي للحركة األمازيغية

ينطلق الخطـــاب اليـــديولوجي المـــازيغي في نقـــده للـــدولـــة الوطنيـــة من نقـــد املشـــــــــــــروعيـــة التي قـــامـــت عليهـــا هـــذه الـــدولـــة  

ـــــهـا إلى الث ـــ ـــــيســـــ ـــ الثينـات من هـذا القرن مع " الظهير البربري"، و ذلـك عبر نقـد النخـب التي أنتجـت  الوطنيـة، و التي يرجع تـأســـــ

الـدولـة الوطنيـة، فبـالرجوع إلى الخطـاب اليـديولوجي المـازيغي نجـد أنـه ثمـة قنـاعـة أيـديولوجيـة أخـذت تجـد لهـا مكـانـا في هـذا  

كون " الدولة الوطنية" من جهة امتداد   ، و هي2001الخطاب منذ بداية التســعينات لتفرض نفســها كخيار اســتراتيجي منذ  

للدولة الكولونيالية ومن جهة ثانية نتاج للحركة الوطنية ليس إال. و اإلقرار بان الدولة الوطنية ال تصـــــــلح فضـــــــاء للتعايش 

ـــــه كطر 1996مع المـازيغيـة طرح أيـديولوجي أخـذ يجـد لـه مكـانـا في الدبيـات المـازيغيـة منـذ ســـــــــــــنـة  ـــ ح ، إال أنـه لم يفرض نفســـــ

ــنة   ـــ ــتراتيجي إال مع ســـــ ـــ ــياق تحول املطلب االمازيغي من مجرد مطلب ثقافي حقوقي يمكن أن توجد له النخب    2001اســـــ في ســــــــ

الوطنية مكانا في برامجها و من تم في فضــــاء الدولة الوطنية، إلى مطلب هوياتي ســــياســــ ي يقول باقتســــام الثروة و الســــلطة و 

الوطنية بمقوماتها املوروثة عن الدولة الكولونيالية على اســـــــتيعاب املشـــــــروع    القيم مما يفيد اســـــــتراتيجيا عدم قدرة الدولة

املجتمعي المازيغي البديل لنه يعبر عن عمق اجتماعي و تاريخي و عن أصــــــــالة اجتماعية و ثقافية، مما يجعل تعارضــــــــه مع 

 1مشروع " الدولة الوطنية" املوروث عن الدولة الكولونيالية نتيجة حتمية. 

شـــــــكل هذا اإلقرار بان الدولة الوطنية ال تصـــــــلح فضـــــــاء للتعايش مع المازيغية، منعطفا حاســـــــما في مســـــــار تطور و قد 

ــا للتعـدد  ــا للهويـة و قراءة خـاصـــــــــــــة للتـاريخ و منظورا خـاصـــــــــــ الخطـاب اليـديولوجي المـازيغي، الـذي أخـذ ينتج تصـــــــــــــورا خـاصـــــــــــ

ـــــموليتـه بـل اللغوي و الثقـافي، و كلهـا تصـــــــــــــورات تتجـاوز حـدود الـدولـة الوط ـــ نيـة. فهـذه الخيرة ال تمثـل املجتمع في تنوعـه و شـــــ

 تعكس فقط مصالح نخبة طارئة على التاريخ السياس ي و االجتماعي للمغرب.

النخب الوطنية من حيث طبيعتها تعتبر نخبا يورجوازية حضـــــــرية مما يجعلها عبر تاريخها ال تعبر ســـــــوى عن مصـــــــالحها  

ـــــلطـاني و تزايـدت أطماع  الخـاصـــــــــــــة. و في هـذا الســـــــــــــيـاق يقول ال  ـــ ـــــعف النظـام الســـــ ـــ ـــــتـاذ منيـب: " لكن عنـدمـا بـدأ يظهر ضـــــ ـــ ســـــ

االمبريالية في بداية القرن التاسع عشر، بادرت هذه البورجوازية إلى ربط عالقات مع الدول االمبريالية و التخلص شيئا من  

ــــخر طاقاتها لخدمة حماتها، م ـــ ــــها تحت الحمايات الجنبية و تسـ ـــ ــــع نفسـ ـــ ــــة، إلحتالل موقع طاعة امللك، لتضـ ـــ ــــتغلة الفرصـ ـــ سـ

أفضــــل، يفســــح لها املجال لإلســــتفادة من الزمة التي يجتازها املغرب، لتنمية ثراوتها و تقوية نفوذها على حســــاب املصــــلحة  

ــــالحات التي يقررها   ــــدي لكل اإلصـــــ ــــا الطاعة، و الوقوف في وجه النظام املخزني و التصـــــ ــــق عصـــــ ــــة لشـــــ العليا للوطن، الفرصـــــ

 2الضريبية. القصر، خاصة منها

و يالحظ بـــأن الخطـــاب اليـــديولوجي المـــازيغي، و في محـــاولـــة منـــه لتـــأزيم النخـــب الوطنيـــة، ســـــــــــــعى جـــاهـــدا إلى تصـــــــــــــوير 

الخطــاب الوطني بصـــــــــــــورة الخطــاب التغريبي الخــارج عن مجرى التــاريخ، و املفتقــد لكــل عمق اجتمــاعي، و ذلــك بتســـــــــــــويقــه 

 قناعاتين ايديولوجيتين:

ميق من طرف النخـب الوطنيـة مرده إلى املـدلول الضـــــــــــــيق و الالتـاريخي الـذي أعطتـه  أن إلغـاء املغرب الع -1

 النخب الوطنية ملفهوم الوطنية تحديدا.

، أو طرحه بشــكل مغلوط يتماشــ ى و 3عدم قدرة النخب الوطنية على طرح ســؤال الخصــوصــية الثقافية -2

 منظور هذه النخب للهوية و الدولة الوطنيتين.

 
 . 358عبر اإلله أمين، المسألة األماز الية و اها  االنيقال الر مقراط  ي  المالرم، مرجع يابق، ص  1
 . 66_65، ص  2002، 1محمر مونيب، الظاير البربري أكبر أكذوبة ييايية ي  المالرم المعاار، داا أب  اقراق، ط    2
 . 8_ 4، ص  2002،  1بن  ا زناين، ط  أحمر عصير، أيئلة الثقاية و الاو ة ي  المالرم المعاار، مطبعة  3
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ــــافة إلى نقد ال ـــ خطاب اليديولوجي المازيغي للســــــــياســــــــة اللغوية الوطنية، و الذي يعد مظهرا من مظاهر نقد هذا  باإلضـ

ــــة اللغوية الوطنية هو في العمق نقد للتراتبية االجتماعية، على  ــــياسـ ــــاتية الوطنية. فنقد السـ ــــسـ ــــات املؤسـ ــــياسـ الخطاب للسـ

العالقات االجتماعية و نفس التراتبية االجتماعية  اعتبار أن الســياســة اللغوية الوطنية أســهمت في إعادة إنتاج نفس نمط 

التي طبعت مغرب الحماية. و قد لعب التعريب حســــب الخطاب اليديولوجي المازيغي دورا حاســــما في إعادة إنتاج التراتبية  

 االجتماعية.

الخطاب اليديولوجي المازيغي بأن خطاب املشــــــــــروعية الثقافية يســــــــــتهدف بالســــــــــاس إضــــــــــعاف و إقصــــــــــاء اللغة  و يرى 

المازيغية من املشــــهد الســــوســــيولســــاني الوطني. و في هذا الســــياق يقول الســــتاذ بوكوس: "بهذا املعنى فللغة العربية وظيفة  

ضـــمنيا أن المازيغية بوصـــفها لهجات محلية في اعتقادهم، ال    إدماجية تتجاوز الخصـــوصـــيات املحلية و العرقية، مما يفيد

 1يمكن أن تضاهي العربية باعتبارها لغة كونية".

و بالتالي تم نقد تصـــور النخب الســـياســـية للدولة الوطنية كدولة مركزية مســـتوحاة من نموذج الدولة الفرنســـية، و قد 

اليعقوبيــــة املركزيــــة للــــدولــــة الوطنيــــة، و التي تقبر التمــــايزات  عمــــدت الدبيــــات االمــــازيغيــــة إلى نقــــد مــــا تســـــــــــــميــــه بــــالنزعــــة  

الســـوســـيوثقافية و اللغوية باســـم الوحدة الوطنية. و نقد اســـتراتيجية اإلقصـــاء التي نهجتها " النخب الوطنية" اتجاه البعد 

 المازيغي كبعد أساس ي في الهوية الوطنية. 

قـده للتجربـة التـاريخيـة للـدولـة املغربيـة أعـاد مراجعـة العـديـد من يظهر بـأن الخطـاب اليـديولوجي المـازيغي في ســـــــــــــيـاق ن

 التي طاملا شكلت محل إجماع لدى النخب الوطنية. والحداثاملفاهيم  

افعاملطلب الثاني: الحقوق الثقافية األمازيغية: التدويل   لدى املجلس الدولي والتر

إن االعتراف لإلنسـان بمجموعة من الحقوق في وثائق و إعالنات محلية، أدى ولو نسـبيا إلى تقييد سـلطات الحكام بهذه 

الوثائق. لكن مادام أن الصـراع حول حقوق اإلنسـان هو صـراع بين اإلنسـان و السـلطة السـياسـية، حيث ظلت الدولة منذ  

إن كــل الرهــان أصـــــــــــــبح على الضـــــــــــــغط الــدولي الــذي يمكن أن يمــارس على القــدم املنتهكــة الولى لحقوق و حريــات الفراد، فــ

الدولة من فوق إلرغامها على احترام حقوق اإلنســــــــــــان، خصــــــــــــوصــــــــــــا مع الحرب العاملية الثانية، و ما نتج عنها من آثار و من  

ــــلطات الدولة انتهاكات جســــــــــــيمة لحقوق اإلنســــــــــــان، و هذا الضــــــــــــغط ال يمكن أن يقوم به إال القانون الدولي عبر تقييد   ـــ ســـــ

 بقانون دولي و آليات ملزمة.

 الفقرة األولى: األمازيغ كشعب أصلي للمغرب

يعتبر المازيغ باعتبارهم شـعب أصـيل و متأصـل، من الشـعوب التي اسـتطاعت أن تقاوم عوامل االنقراض، فصـمدوا و 

ـــــمال  حافظوا على وجودهم التاريخي، و على لغتهم و ثقافتهم، و ســــــــــاهموا بقوة في أهم ال  ـــــية التي عرفتها شـــــ ـــــياســـــ حداث الســـــ

افريقيا على امتداد عشــــــرات القرون، رغم أنهم كانوا عرضــــــة لعنف أشــــــكال الغزو من طرف امبراطوريات و دول كبرى منذ  

الرومان و الوندال و البيزنطيين وصــــوال إلى العرب و الفرنســــيين و االســــبانيين، و كانوا في الفترة املعاصــــرة هدفا لســــياســــات  

 2ية و تذويبية كبيرة بترساناتها اليديولوجية و املؤسساتية و إمكانيات الدول و النظمة السياسية املهيمنة.استيعاب

إن تسمية شعب أصلي ترتكز بصفة خاصة على معيار أساس، يتمثل في معيار أسبقية استيطان الرض، و كذلك على 

 السوسيوثقافي.بعض املعايير الخرى املكملة مثل معيار العرق و املعيار 

ــيتها  ــلية مع إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة، في توصــــ ــألة الشــــــعوب الصــــ  164/45و قد تعزز االهتمام الدولي بمســــ

سـنة دولية للشـعوب الصـلية، و اختارت لذلك شـعار: الشـعوب الصـلية شـراكة   1993، جعل سـنة  1990دجنبر   18بتاريخ  

 جديدة. 

 
 . 25،ص  2003، الرباط،  1أحمر بوكوس، األماز الية و السياية اللالو ة و الثقايية بالمالرم، مركز طااق بن ز اد، ط   1
 . 49، ص DRA MEDIA ،2018األماز الية و اإلي م السياي  و الحر ات، منجواات   اشير الحاح ، الاو ة و قضا ا  2
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منعطفا حاســما في مســار تطور خطاب الشــعوب الصــلية على الصــعيد الدولي، فإنها   قد شــكلت  1993و إذا كانت ســنة  

شـــــــــــــكلـــت على الصـــــــــــــعيـــد الوطني كـــذلـــك بـــدايـــة انخراط بعض الفعـــاليـــات الجمعويـــة المـــازيغيـــة املغربيـــة في هـــذا الخطـــاب،  

غية. و قد شــــاركت فعاليات مســــتفيدة بذلك من االهتمام الدولي املتزايد بمســــألة الشــــعوب الصــــلية لتدويل املســــألة المازي

، والـذي دعـا إلى 1993يونيو    25و    14جمعويـة أمـازيغيـة مغربيـة في املؤتمر العـاملي لحقوق اإلنســــــــــــــان بفيينـا املنعقـد مـا بين  

 1ضرورة إقرار عقد دولي للشعوب الصلية و العمل على خلق منظمة دائمة للشعوب الصلية داخل هيئة المم املتحدة.

ـــــبع ج ـــ معيــات أمـازيغيــة مغربيــة بيــانـا حول الحقوق اللغويـة و الثقــافيــة إلى املشــــــــــــــاركين في املؤتمر العــاملي وقـد وجهــت ســـــ

 2لحقوق اإلنسان بفيينا، ضمنته مطلب تمتيعها بكافة الحقوق املخولة للمجموعات الصلية.

ـــاركت منظمة تماينوت في الدورة الرابعة عشــــرة ملجموعة العمل حول الشــــعوب الصــــلية التابعة لألمم املتحدة   و قد شـ

. و في سياق اإلعداد مليثاق عاملي حول حقوق الشعوب الصلية، شاركت تماينوت في الدورة الثانية  1996بجنيف في يوليوز  

 . 1997ة الثالثة في نونبر ، و في الدور 1996ملجموعة العمل التابعة للجنة حقوق اإلنسان في أكتوبر 

و إذا ـكان انخراط تمـاينوت في الحركـة العـامليـة للشـــــــــــــعوب الصـــــــــــــليـة و تبني خطـابهـا، قـد يرى فيـه البعض مجرد تكتيـك 

للضغط على النظام املغربي خصوصا في ظل عدم تبني املؤتمر الول للكونغرس العاملي المازيغي املنعقد في " تافيرا" مسألة 

، فإننا نرى باملقابل بأن خطاب الشـــعوب الصـــلية أضـــحى إحدى مقومات منظمة تماينوت، بل أهم ركائز الشـــعوب الصـــلية

 خطابها اليديولوجي.

ـــــــــادق املغرب على اتفــاقيــة منع جريمــة اإلبــادة الجمــاعيــة و املعــاقبــة عليهــا: التي تؤكــد املــادة الثــانيــة على تحريم  و قــد صـــــ

 أو إثنية أو عرقية أو دينية.  التدمير املتعمد لثقافة أي جماعة قومية

كمـا يعـد املغرب دولـة طرف في أهم املعـاهـدات الـدوليـة ملنظمـة المم املتحـدة للتربيـة و العلوم و الثقـافـة، حيـث انخرط  

 3اتفاقية و بروتوكول ملحق.  27في 

 الفقرة الثانية: تدويل املسألة األمازيغية  

ة البحث و التبادل الثقافي بالرباط، و أصـدرت بيانا حول الحقوق  اجتمعت سـبع جمعيات ثقافية أمازيغية بمقر جمعي

اللغوية و الثقافية باملغرب موجه إلى املشــاركين في املؤتمر العاملي لحقوق اإلنســان. و قد تضــمن هذا البيان مؤشــرات قوية 

 على تدويل املسألة المازيغية، يبقى أبرزها:

ء في البيـان بـأن القـانون الـدولي يتضـــــــــــــمن العـديـد من اإلجراءات التي من أوال: اعتمـاد مرجعيـة حقوقيـة دوليـة. حيـث جـا

ــــل الثاني من اإلعالن العاملي  ــــمان تمتع املجموعات اللغوية بحقوقها اللغوية و الثقافية، و يجمل أهمها في الفصـــــ ــــأنها ضـــــ شـــــ

ــان، و الفصـــل  ــ 27لحقوق اإلنسـ ــة امليز في  من ميثاق الحقوق املدنية لألمم املتحدة، و اتفاقية اليونسـ ــة بمناهضـ كو الخاصـ

 مجال التعليم، و تحديدا االتفاقية الخاصة بالسكان الصليين.

ثانيا: مســـألة الشـــعوب الصـــلية. حيث تضـــمن البيان العديد من املفاهيم من قبيل " الســـكان الصـــليين"، " الشـــخصـــية  

ـــــــكل ـــ ـــــــلية بشـ ـــ ـــــــعوب الصـ ـــ ـــــــلية" و التي تدل جميعها على تبني خطاب الشـ ـــ ـــــــريح من لدن الجمعيات الثقافية    الثقافية الصـ ـــ صـ

 المازيغية في تلك الفترة.

 
 . 210عبر اإلله أمين، المسألة األماز الية و اها  االنيقال الر مقراط  بالمالرم، م س، ص   1
للمجموعات األالية، و من ثم  طالبو  باليميع بالحقوق    جاإل ي  نص البيا : " بح،م اإلع   اليأييس  لايأة األمم  يوايق تعر ف األماز اليين و السمات المخولة  2

لي،ايؤ مع المجموعة المعيرف باا من لر  المجموعة الرولية ل،اية المجموعات البجر ة، الي  ليست يائرة ي  بلر ما، و الي  تيوق بصفة عامة إلى أ  تعامل با

 لى خصوايياا اللالو ة الي  تميزها عن غالبية الس،ا ". السائرة، كما ترغب ي  حق االخي ف ي  المعاملة من أجل الحفاظ ع
 من ءمن هذه الص،وك الميصلة بالحقوق الثقايية نذكر:    3

 . 1960دجنبر   14باالتفاقية الميعلقة بمناهضة اليمييز ي  اليعليم المعيمرة ي   1968غجت  30القبول بياا خ 

 . 2003أكيوبر  17ثقاي  غير المادي المعيمرة ي  باا س بياا خ ، على اتفاقية او  اليراث ال2006 وليوز  6المصادقة ي  

 . 2001نونبر  2على اتفاقية حما ة اليراث الثقاي  المالموا بالمياه المعيمرة ي   2011 ونيو  20المصادقة ي  

 . 2005أكيوبر   20على اتفاقية حما ة و تعز ز تنوع أش،ال اليعبير الثقاي ، المعيمرة ي    2013أبر ل  4المصادقة بياا خ 
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ـــماه " الحق في الجمعيات خارج الحدود الوطنية من أجل تحقيق أهداف ثقافية غير   ــ ـــ ـــيص البيان على ما أسـ ــ ـــ ثالثا: تنصـ

جود ذات طابع ســــــــــياســــــــــ ي. وهو حق يخول للمجموعات اللغوية شــــــــــخصــــــــــية قانونية دولية". و هو ما يعبر حينها فعليا عن و 

 رغبة قوية لدى هذه الجمعيات المازيغية في تأسيس " منظمة دولية أمازيغية".

وقـد اتجهـت قنـاعـات الفعـاليـات االمـازيغيـة حينهـا تتجـه نحو تـدويـل املســــــــــــــألـة المـازيغيـة، من خالل ســـــــــــــعيهـا لخلق هيئـة 

 1994لة، فإن أحداث الراشــدية ســنة تمثيلية عاملية ملجموع ســاكنة تمازغا، و البحث عن منابر دولية للتعريف بهذه املســأ

 قد ساهمت بقدر كبير في تسريع وثيرة التدويل هذه، و ذلك العتبارين اثنين:

أولهمـا: اســـــــــــــتشـــــــــــــعـار الفعـاليـات المـازيغيـة أهميـة التنســـــــــــــيق الـدولي فيمـا بين الجمعيـات االمـازيغيـة أو بين هـذه الخيرة و 

ـــــــواء من حيث أهمية ا ـــ لتعريف باملســـــــــــألة المازيغية دوليا أو من حيث بلورة آلية للضـــــــــــغط املنظمات الحقوقية الدولية، سـ

الدولي النتزاع الحقوق اللغوية و الثقافية على الصـعيد القطري، خصـوصـا و ان الظرفية تميزت حينها بحملة ضـغط دولية 

 اإلنسان. من لدن املنظمات الحقوقية الدولية على النظامين املغربي و الجزائري، من أجل تحسين وضعية حقوق 

ثانيهما: اسـتشـعار أهمية اعتماد مرجعية حقوقية دولية لشـرعنة املطالب الثقافية االمازيغية، خـصوصـا و أن الخطاب  

 1الحقوقي أو الخطاب اليديولوجي ذو املرجعية الحقوقية أضحى أكثر الخطابات تسويقا.

اجتمعت الجمعيات الثقافية المازيغية املنضـــــــوية في املجلس الوطني للتنســـــــيق، لتدارس الدعوة املوجهة إليها من لدن 

 2اللجنة التحضيرية لحضور أشغال املؤتمر التمهيدي للكونغرس العاملي المازيغي، و أصدرت بيانا.

ــتنبر   3و  1و فيما بين   س العاملي المازيغي، مدشــــنا بذلك ملنعطف جديد في انعقد االجتماع التمهيدي للكونغر   1995شــ

مســــــــــــار الحركة االمازيغية. و على الرغم مما يمثله الكونغرس العاملي المازيغي من دالالت رمزية بالنســــــــــــبة ملجموع الحركات  

د مرة أخرى  المازيغية في ســــــبيل إنجاح التعبئة للهوية فوق الوطنية و حشــــــد الدعم الدولي للقضــــــية المازيغية، فإنه جســــــ

 الزمة التي يعانيها العمل التنسيقي المازيغي، وطنيا و دوليا، على املستويين التنظيمي و املرجعي.

افع حول الحقوق الثقافية األمازيغية ) منظمة  الفقرة الثالثة: دور املنظمات غير الحكومية في التر

 تاماينوت كنموذج( 

ـــــعبية بالرباط في تأســــــســــــت الجمعية الجديدة للثقافة و الفنون ال من طرف مجموعة من الطلبة   1978،3أكتوبر   16شـ

مارس، هذه الجمعية    23املنحدرين من ســـــوس، و جلهم أطر ســـــابقة في اإلتحاد الوطني لطلبة املغرب و ينتمون إلى منظمة  

ـــــهمـت    . و هي منظمــة فيــدراليــة أمـازيغيــة ديمقراطيــة غير حكوميــة، هـذه4تحولـت فيمــا بعــد إلى منظمــة تـامـاينوت ـــ الخيرة أســـــ

ــلوب و تصــــــور جديدين، ســــــمحا باالنتقال بالتدريج من التنشــــــيط   بشــــــكل ملموس في تطوير العمل الجمعوي المازيغي بأســــ

الثقافي الداخلي إلى اإلنتاج و التنظيم العلني الذي جعل الجمعيات المازيغية بعد ذلك تلعب دور اللوبي املدني الضـــــــــــــاغط 

ــــورات   ــــائل املنشـــــ ــــتعمال وســـــ ــــدار املواقف و البيانات و تنظيم الوقفات االحتجاجية و عبر اســـــ و الندوات و املناظرات و إصـــــ

 
 . 192_ 191عبر اإلله أمين، المسألة األماز الية و اها  االنيقال الر مقراط  ي  المالرم، م س، ص  1
 أعلنت ييه:    2

 أوال: اتخاذها قرااا باإلجماع  قض  بالمجااكة ي  المؤتمر اليمايري لل،ونالرس العالم  األماز ال . 

أييساا هيئة ثقايية دولية، مسيقلة و غير ح،ومية، و تحمل ايم " ال،ونالرس الثقاي  األماز ال   ثانيا: اقيراحاا أ  ت،و  ايالة الايئة المراد ت

 العالم ".

خلق تواال ثالثا: اقيراحاا أ   ،و  ال،ونالرس الثقاي  األماز ال   ارف إلى تنمية األماز غ ثقاية و لالة و هو ة و حضااة بجميع مناطق تواجرها، و 

 ى. و حواا مع الثقايات األخر

 اابعا: اقيراحاا عقر أشالال المؤتمر اليأييس لل،ونالرس الثقاي  األماز ال  العالم  بالمالرم.
 . 2002 وليوز  23بياا خ  00/75و بقانو   1973أبر ل  10المالير و الميمم بظاير  1958نونبر  15تخضع لمقيضيات ظاير   3
عل  كر م ، الربط بين مطالب الحقوق اللالو ة و الثقايية لألماز الية و تطوا حقوق اإلنسا ، يلسلة الراايات األماز الية، أي مسيقبل    4

 .23، ص 2009لألماز الية، منجواات الجمعية العامة للبحث و اليبادل الثقاي ، مطبعة المعااف الجر رة، الرباط 
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اإلتصــــــــال املباشــــــــر بالقيادات الســــــــياســــــــية و املدنية و بمســــــــؤولي الدولة و النواب و الفرق البرملانية و كذا تأطير الفنانين و 

 1العناية بالطفولة.

اإلطارات التي تبنت مفهوم الشـــــــــــعوب الصـــــــــــلية، و تعمل منذ أكثر  تعتبر منظمة تاماينوت منظمة غير حكومية من أول  

من عشــــــــرين ســــــــنة، و انضــــــــافت جمعيات و منظمات أخرى منها الكونغرس العاملي المازيغي و الشــــــــبكة المازيغية من أجل  

و الـدفـاع عن حقوق    املواطنـة و منظمـة إزرفـان و التجمع العـاملي المـازيغي، على الترافع في املوضـــــــــــــوع و إعـداد تقـارير موازيـة

 2المازيغ في املنتديات و امللتقيات الحقوقية الدولية.

و قد جاء فعل تأسيس الجمعية الجديدة للثقافة و الفنون الشعبية في سياق تزايد االهتمام الدولي بالحقوق الثقافية  

ــا ـــ ـــ ــه تبني العـديـد من العهود و املواثيق الـدوليـة، و توجـه اليســـــ ـــ ـــ ـــــتثمـار في  و اللغويـة. اهتمـام كرســـــ ـــ ر في تلـك املرحلـة نحو االســـــ

 الحقل الحقوقي، تماشيا مع هذا االهتمام الدولي. 

ــلية التابعة لألمم املتحدة   ــاركت منظمة تاماينوت في الدورة الرابعة عشـــرة ملجموعة العمل حول الشـــعوب الصـ و قد شـ

 .1996بجنيف في يوليوز 

ــــليين في  و بمناســـــبة االحتفال باليوم العاملي لحقوق الســـــكان ال  ــــت   9صـ ، أصـــــدرت منظمة تاماينوت تصـــــريحا 1996غشـ

ذكرت من خالله بمســــــلســــــل حركة الشــــــعوب الصــــــلية، و انخراطها في هذا املســــــلســــــل منذ املؤتمر العاملي لحقوق اإلنســــــان  

وات  ، و مشــــــاركتها الفعالة في دورات مجموعة عمل المم املتحدة حول الســــــكان الصــــــليين بفيينا ســــــن1993بفيينا في يونيو 

، و في أشــــــــــــغال الفريق العامل املفتوح املشــــــــــــكل من طرف لجنة حقوق اإلنســــــــــــان بهدف الصــــــــــــياغة  1996و    1995و   1994

النهائية لإلعالن العاملي لحقوق الشـــــــــــعوب الصـــــــــــلية، و ذلك بوصـــــــــــفها عضـــــــــــوا مرخصـــــــــــا من طرف املجلس االقتصـــــــــــادي و 

  3االجتماعي لألمم املتحدة، للمشاركة في أشغال هذا الفريق.

و أكدت منظمة تاماينوت على أن نضــال الحركة الثقافية المازيغية جزء ال يتجزأ من نضــال الحركة العاملية للشــعوب 

الصــــــــــلية، نظرا لتماثل الوضــــــــــاع بين هذه الشــــــــــعوب خصــــــــــوصــــــــــا فيما يتعلق بعدم االعتراف الدســــــــــتوري بهويتها اللغوية و 

ــــيق و الحوا ـــ ــلة التنســـــ ــ ـــ ــــت املنظمة بمواصـــــ ـــ ر مع الجمعيات الثقافية لتطوير العالقات مع الجمعيات الغير  الثقافية. و أوصـــــ

 حكومية للشعوب الصلية في كل أنحاء العالم.

وواصـــــــــــــلـت منظمـة تـامـاينوت انخراطهـا في الحركـة العـامليـة للشـــــــــــــعوب الصـــــــــــــليـة، من خالل مشـــــــــــــاركتهـا في أشـــــــــــــغـال هيئة  

مازيغية، ملناقشـــة مشـــروع إعالن المم املتحدة حول  الشـــعوب الصـــلية بالمم املتحدة باســـم جمعيات الشـــعوب الصـــلية ال 

ـــــتمرار بعض الحكومـات في عـدم 1996أكتوبر    23و    21حقوق الشـــــــــــــعوب الصـــــــــــــليـة مـا بين   ـــ ـــــفهـا الســـــ ـــ . حيـث عبرت عن أســـــ

االعتراف بـــدســـــــــــــــاتيرهـــا بهويـــات و لغـــات و ثقـــافـــات الشـــــــــــــعوب الصـــــــــــــليـــة، بـــل تحـــاول هـــذه الـــدول جـــاهـــدة أن تنقـــل موقفهــا  

ـــــــاتيرها و تفتح البواب لرياح الديمقراطية. و أكدت املنظمة   الالديمقراطي إلى ـــ ـــــــع املعايير الدولية بدل أن تغير دسـ ـــ عمل وضـ

أن أية تعديالت ملشـــــروع اإلعالن العاملي لحقوق الشـــــعوب الصـــــلية يجب أن يســـــتهدف تعزيزه و ليس إضـــــعافه، على اعتبار  

ب توفرها لحماية حقوق الشــعوب الصــلية. و قد ركزت منظمة  أنه ال يشــكل ســوى الحد الدنى من املعايير الدولية التي يج

التي تقر الحق في تعليم لغات الشــــعوب  18و  17و 16و  15تاماينوت اهتمامها أثناء مناقشــــة مشــــروع اإلعالن على الفصــــول  

البيئة. و ، التي تخص عالقة الشــعوب الصــلية بالرض و 28،30،36،37،39، 27الصــلية و ادماجها في اإلعالم و الفصــول  

من مشـــــــــــــروع اإلعالن، و املتعلقـــة بحق تقرير املصـــــــــــــير، حيـــث أكـــدت املنظمـــة على أن    3يعتبر النقـــاش الـــذي أثـــارتـــه املـــادة  
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الجمعيات الثقافية المازيغية بكل شـــمال افريقيا ليس مطروحا لديها أي تفكير أو أفق لالنفصـــال، بل هي تناضـــل من أجل  

 1القائمة. التمتع الكامل بحقوقها ضمن الحدود 

و تهدف منظمة تاماينوت إلى الدفاع عن حقوق اإلنسـان و حقوق الشـعوب الصـلية خـصوصـا الشـعب المازيغي، طبقا  

لإلعالنات و املواثيق الدولية لحقوق اإلنســـــــــــان و الشـــــــــــعوب الصـــــــــــلية، و تدعيم الثقافة املغربية و إغنائها عن طريق إعادة 

جميع مجـــاالت الحيـــاة العـــامـــة، و ذلـــك عن طريق تقـــديم مرافعـــات و تقـــارير للمجلس   االعتبـــار للبعـــد الثقـــافي المـــازيغي في

 الدولي.

رفعـــت منظمـــة تــامــاينوت تقريرهــا املتعلق بــالوضـــــــــــــع الراهن لألمــازيغ في املغرب: اإلنجـــازات و التحـــديــات إلى لجنـــة المم  

ب في سـبيل الحفاظ على اللغة و الثقافة  املتحدة لحقوق اإلنسـان، و قد رصـدت فيه بعض اإلنجازات التي تحققت في املغر 

المــازيغيــة و ذلــك عن طريق الحركــة المــازيغيــة التي قررت املطــالبــة بــاإلعتراف بــالثقــافــة المــازيغيــة كمحور للثروة الثقــافيــة 

ـــــــنة   ـــ ـــــــادس الذي ألقاه سـ ـــ ـــــــكل خطاب امللك محمد السـ ـــ ـــــــا لدى  2و امللقب بخطاب أجدير  2001للمغرب. و قد شـ ـــ توثرا ورفضـ

 ضين الذين يعتبرون المازيغية نوعا من أنواع التراث الشعبي فقط.املعار 

، تـاريخ املراجعـة الـدســـــــــــــتوريـة، فهو أول دســـــــــــــتور مغربي يعترف بـالمـازيغيـة 2011يوليوز    1تـاريخ آخر ال يقـل أهميـة هو 

المــازيغيــة إال أنهـا    كلغــة رســـــــــــــميــة. على الرغم من أن هــذه الخيرة ال تحمــل نفس مرتبــة اللغــة العربيــة. فرغم ترســـــــــــــيم اللغــة

تواجه تحديات عدة منها: أنها لم يتم تعميم المازيغية بعد في املدارس و اإلدارة و العدالة و كل الحياة العامة، و السوأ من  

ذلك أن العديد من الجمعبات تدعي أن عدد املعلمين املكلفين بتدريس االمازيغية قد انخفض، و بالتالي ال يزال هناك قدر 

 من العمل يتعين القيام به من جانب املجتمع املدني. كبير 

 و قدمت منظمة تاماينوت مجموعة من التوصيات و االقتراحات في هذا التقرير و املتمثلة في:

وجود إرادة ســــــياســــــية حقيقية للتصــــــالح مع   تذكير الدولة املغربية بواجب احترام حقوق الشــــــعب االمازيغي، و ضــــــرورة

الشـــــــــــــعـب المـازيغي و الهويـة االمـازيغيـة التي هي الهويـة الحقيقيـة للمغرب. و يجـب على الـدولـة االلتزام العهـد الـدولي الخـاص  

ــنة   ــادق عليه منذ سـ ــية الذي صـ ــياسـ ــ ي و الثقافي في إطار1979بالحقوق املدنية و السـ ــياسـ ــير السـ   ، و احترام حق تقرير املصـ

الوحدة الوطنية لتضـــــــــــمن للشـــــــــــعب المازيغي حقه في أرضـــــــــــه و ثروته و موارده. و على الدولة املغربية أن توقف برنامجها و 

 خططها لترسيم و نهب و سلب أراض ي السكان الصليين بحجة انتماء أراضيها إلى مجال املياه و الغابات.

وني للمعتقلين السياسيين للقضية المازيغية ووضع برنامج و توص ي منظمة تاماينوت بأن تعيد الدولة فتح امللف القان

شــــــــامل لجبر الضــــــــرر و تعويض الضــــــــحايا و عائالتهم. و طالبت الدولة بمواءمة جميع القوانين مع الدســــــــتور الذي أضــــــــفى  

ـــــتخـدم في  الطـابع الرســـــــــــــمي على اللغـة االمـازيغيـة مع التـأكيـد على اعتمـاد اللغـة االمـازيغيـة إلى جـانـب اللغـة العربيـة كلغـ ـــ ة تســـــ

املحاكم. و طالبت تاماينوت الدولة بوضع حد لحظر ورفض تسجيل السماء المازيغية و إلغاء السماء التمييزية. و ضمان  

 وصول المازيغ إلى التعليم من خالل لغتهم الم و ضمان تكيف هذا التعليم مع احتياجاتهم الخاصة.

ـــــبـة للتقرير الثـاني فهو التقرير الـذي ـــ قـدمتـه منظمـة تـامـاينوت للجنـة المم املتحـدة للحقوق االقتصــــــــــــــاديـة و  أمـا بـالنســـــ

ـــــــتنبر إلى   21االجتماعية و الثقافية بجنيف من   ـــ ، و قد تم إعداد هذا التقرير من طرف منظمة تاماينوت 2015أكتوبر   9شـ

 
 .215ة و اها  االنيقال الر مقراط  بالمالرم، م س ، ص عبر اإلله أمين، المسألة األماز الي   1
 نص الخطام على ما  ل :   2

 ا  لألماز الية جذواا عميقة ي  تاا خ المالرم تجعل مناا عنصرا جوهر ا ي  تحر ر هو ة الب د و شخصيياا القاعر ة. 

 و اللالات و الثقايات و ليس على العنصر الواحر األوحر.  أ  وحرة المالرم مبنية على تعرد األاول و األعراق

 أ  األماز الية مسؤولية وطنية ل،ل المالاابة و ليست ح،را على طرف دو  غيره. مما  عن  أناا ليست تام بعض المالاابة دو  بعض. 

 ثقاييين. أ  األماز الية ترتبط بمجروع المجيمع الحراث  الر مقراط  حيث ال د مقراطية برو  أياس و عمق 

 ية. أ  احيرام األماز الية و تطو رها ال  عن  االنال ق و النزعة الماءو ة. و ه  كلاا توجاات تنسجم بج،ل كامل مع توجاات الحركة األماز ال 
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ــيق الجهوي للجنوب   ــــــــــــــــــــ هذا التقرير موجه للجنة المم املتحدة للحقوق  2و جمعية أغاراس لخير  1tamunt n iffusو التنســــ

االقتصـــــــــادية و االجتماعية و الثقافية، و يســـــــــتند إلى ثالث تقارير مناصـــــــــرة على املســـــــــتوى الوطني في قضـــــــــيتي " إميضـــــــــر" و 

 ) الرض(.  AKAL"تادوارت" و ميثاق 

ضـر" في تقرير املـصير الخاص بثراوتهم، و و يقترح من خالل هذا التقرير ان تحترم الدولة حق الشـعوب الصـلية في " امي

ضـــــــــــمان مناخ من الحوار البناء و املثمر مع متظاهري " اميضـــــــــــر" يســـــــــــتند إلى القانون الوطني و الدولي لإلســـــــــــتجابة ملطالب 

املحتجين. و مراجعة اإلطار التشـــــــــريعي و املؤســـــــــســـــــــ ي الخاص بمشـــــــــاريع اســـــــــتغالل املوارد الطبيعية. و يجب على الدولة أن  

إرادة الفـــاعـــل المـــازيغي لتقرير املصـــــــــــــير الثقـــافي و املشـــــــــــــــاركـــة في الخطط و البرامج لتعزيز حقوق المـــازيغ و حقوق  تحترم  

اإلنســـــــــــــان. و يجـب اتخـاذ التـدابير الالزمـة للتشـــــــــــــجيع الحقيقي على اســـــــــــــتخـدام اللغـة المـازيغيـة ووضـــــــــــــع حـد لحظر ورفض 

 ي الدولة حول موضوع الثقافة المازيغية.تسجيل السماء المازيغية و تنظيم دورات تدريبية ملوظف

و رغم كـل الجهود التي بـذلتهـا الجمعيـات المـازيغيـة في ســـــــــــــبيـل الرقي بمكـانـة الحقوق الثقـافيـة االمـازيغيـة، مـازالـت بعض 

القوانين و الســــــــياســــــــات و املمارســــــــات القائمة ال تتماشــــــــ ى مع االلتزام الدولي و الدســــــــتوري الذي أخذته الدولة على عاتقها  

إلقرار و احترام الحقوق الثقافية و التنوع الثقافي . فاســـــــــــتخدام اللغة المازيغية ال يزال ضـــــــــــعيفا في كثير من نواحي الحياة  

اليومية باملغرب، و خاصـة فيما يتعلق بالوثائق الرسـمية التي يعتمد جلها على الحرف العربي أو الحرف الالتيني، و تحديدا  

 حرف تيفيناغ الذي تكتب به المازيغية غائبا بشكل كبير. اللغة الفرنسية، فيما ال يزال

انطالقا مما ســـبق يظهر أن لألمازيغ تواجدا على أرض املغرب منذ فجر التاريخ، و لهم ثقافتهم و لغتهم الخاصـــة و الغير  

مع اللغتين العربية و   مهيمنة، أي املقصــــــــية إلى حدود الســــــــاعة من اإلدماج في التعليم و في باقي مناحي الحياة العامة مقارنة

الفرنســـــــــــــية، كما أن لهم قوانين عرفية خاصـــــــــــــة بهم، نابعة من املوروث الثقافي املحلي، و تحاول حل مشـــــــــــــاكلهم و نزاعاتهم  

اليوميـة. هـذه القوانين غير مـدمجـة في التشـــــــــــــريعـات الوطنيـة، ممـا يتســـــــــــــبـب في انتهـاك مجموعـة من الحقوق التي يطـالـب بها  

ــــوص، و من ثم وجوب إعادة النظر في  المازيغ كشــــــــعب أصــــــــلي في ـــ ــــكل عام، و في املغرب على وجه الخصـ ـــ ــــمال افريقيا بشـ ـــ شـ

 الدولة الوحدوية و السعي إلى خلق سياسات تضمن التعددية الثقافية في ظل الوحدة الوطنية.

في الجـــانــب    إن غيـــاب اتفـــاقيـــة دوليـــة حول الجرائم الثقـــافيـــة يعوق مراقبـــة التزامـــات الـــدول بتعهـــداتهـــا اتجـــاه شـــــــــــــعوبهـــا

الثقــافي، هــذا الغيــاب جعــل مرتبــة الحقوق الثقــافيــة المــازيغيــة في التقــارير املوازيــة التي تعــدهــا املنظمــات الغير حكوميــة في  

 الصفحات الخيرة من التقارير.

 خاتمة:

ــــــألة التكوين الديمقراطي للدولة. و بالتالي يجب على الدولة املغربية أن  ــــــل عن مســـــ ــــــألة التعدد الثقافي ال تنفصـــــ إن مســـــ

تلتزم و تحترم االلتزامــات النــاتجــة عن املعــاهــدات و االتفــاقيــات الــدوليــة املتعلقــة بــالحقوق الثقــافيــة المــازيغيــة، فــالحــديـث  

ـــــــــان في الوجود بكــل مــا يحملــه من تعلم و تفــاعــل و إنتــاج و هويــة عن الحقوق الثقــافيــة هو بمثــابــة الحــديــث ع ن حق اإلنســـــ

 يعرف بها نفسه و يقدمها لآلخر.

رغم أن الحقوق الثقافية المازيغية قطعت أشــــــواطا مهمة خالل العقد الخير، فإنها لم ترقى بعد إلى املكانة املنشــــــودة، 

لجميع املغـاربـة، و متـداولـة في جميع اإلدارات و املنـاحي الخرى للحيـاة  و املتمثلـة في اعتبـار المـازيغيـة لغـة رســـــــــــــميـة ووطنيـة 

العـامـة، و حمـايـة و تطوير التراث املـادي و الالمـادي المـازيغي و العنـايـة بـاملكون الثقـافي المـازيغي إســـــــــــــوة بـاملكونـات الخرى 

شـطاء الحركة المازيغية بصـفة خاصـة، مازالوا  املشـكلة للثقافة املغربية. و بالتالي فمكونات املجتمع املدني بصـفة عامة و ن

 
 جمعية( تناءل من أجل الرياع عن حقوق األماز غ ي  المالرم. 58اتحاد  جمل عرة جمعيات ي  جنوم المالرم ) أكثر من  1
ية تمثل ي  هذا اليقر ر ي،ا  قر ة " تادواات" المارد ن باإلخ إل من أااءيام، برعم من ي،اناا و العر ر من منظمات حقوق اإلنسا   جمعية محل 2

 ي  المالرم، و تعمل هذه الجمعية بج،ل ائيس  ي  مجال الينمية. 
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يناضــلون من أجل تحقيق " عدالة ثقافية " في املغرب، تجعل منه بلدا غنيا بتعدده الثقافي، مما ســيســاهم في إرســاء ثوابت 

 الديمقراطية، و في تماسك جميع مكونات املجتمع، قصد بناء دولة ديمقراطية حديثة.

ـــــتغالل مبــادئ الجهو  ـــ يــة املتقــدمــة للتفكير في إحــداث نظــام فيــدرالي يــأخــذ بعين االعتبــار هــذه التعــدديــة كمــا يمكن اســـــ

الثقافية، لن النظمة الفيدرالية تكون مرنة و تسـمح بنوع من االسـتقاللية و بتوزيع السـلط على عكس النظمة املركزية. و 

ـــــتوعـب مختلف ثقـافـات مجتمع  فكرة النظمـة الفيـدراليـة هـاتـه تعـد إحـدى املـداخـل الكفيلـة ببنـاء الـدولـة ال ـــ حـديثـة التي تســـــ

 معين، و اإلحاطة تستلزم مقاربات و مداخل أخرى، لذلك تظل حيزا للدراسة العلمية و أفقا مفتوحا للبحث و التفكير.
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 .الذهنية املركزية باملغرب وتأثيرها على املجال الترابي

Central mindset In Morocco and its impact on The space territory. 

 Capguir Mohamed كابغير محمد 

 املغرب .  -جامعة ابن زهر اكادير –باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية 

 امللخص: 

تبرز أهمية املوضوع في دراسة نظرية  املركز واملحيط في ضوء عالقة الدولة املغربية بالتراب  ، في كون أن التنظيم الترابي الجهوي              

افيا،راطي ودستوري، وهو أيضا موضوع لجميع العلوم االجتماعية '' االقتصاد، هو اآلن اختيار ال رجعة فيه ومكتسب ديمق علوم   الجغر

 ... السياسة  علم  محضة   الملالتدبير،  علمية  الهتمامات  نتاجا  ليست  واملتنوعة  املتعددة  املعرفية  املنطلقات  هذه  مجمل  أن  وذلك   ،''

 وتنموية.  سياسية، اقتصاديةولكن لها ارتباطا بما أصبحت  تمثله عالقة الدولة بمجالها الترابي من رهانات  ،فحسب

تعثر       بو   أدوار ومع  القيام  في  العاملي  املستوى  على  الذي    التنموية،اجباتها  الدولة  السياس ي    حتمالش يء  أداءها  تطوير  الدولة  على 

كفاعل عمومي مركزي والبحث عن من يتحمل بجان ها قسطا من املسؤولية ، خاصة وان تأطير التنمية    والثقافي، واالقتصادي، االجتماعي 

ستفحال ظاهرة تعقد الحاجيات املجتمعية وتكاثرها في  بمقاربة مركزية أصب  من تجارب املاض ي ،ويصعب نهجها راهنا ومستقبال بسبب ا

 ظل التراب أو املجال .

في الظاهرة املراد تفسيرها    املجاليإذ ال يمكن ألي نظرية اجتماعية أن تتجاوز البعد    باملجتمع، فاملجال ال يمكن تصوره منفصال في عالقته      

ملجال بشكل معزول بل كعنصر داخل نظام اجتماعي عام منظم بقوانين ومرتبط  ، مع هذا الربط بين املجال واملجتمع  ال ينب ي دراسة ا

 بشكل عضوي مع با ي عناصر البنية االجتماعية.

 .ويةهالج املركزية، واملحيط، املركز  الترابي، املجال  ،  املجال     املفتاحية:  الكلمات

Abstract: 
The importance of the topic in the study of the center and periphery theory in light of the relationship of the 

Moroccan state to the soil is evident in the fact that the territorial organization is now an irreversible choice and a 

democratic and constitutional acquisition, and it is also the subject of all social sciences `` economics, geography, 

management sciences, political science ... The truth is, that the totality of these multiple and diverse knowledge 

bases is not only a product of purely scientific interests, but also has to do with the political, economic and 

development issues that the state’s relationship represents in terms of political, economic and development. 

And with the failure of the state’s roles on the international level in carrying out its developmental duties, the thing 

that prompted the state to develop its political, economic, social and cultural performance, As a central public actor 

and searching for someone who bears a share of responsibility alongside it, especially since framing development 

with a central approach has become one of the experiences of the past, and it is difficult to approach it now and in 

the future because of the exacerbation of the phenomenon of the complexity of societal needs and their 

multiplication in light of dust or the field. 

The field is inconceivable separately in relation to society, As no social theory can go beyond the dimension of the 

domain in the phenomenon to be explained, with this link between the domain and society, the field should not be 

studied in isolation but rather as an element within a general social system organized by laws and organically linked 

with the rest of the elements of the social structure. 

Key words: 

 Space, The space territory,  the center and the periphery, Central, regional. 
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 مقدمة:

  الساسية كبيرة في وقتنا الحاضر ، حيث يشكل من املواضيع   أهميةتعد دراسة املجال وكيفية تمفصله مع املركز ذات       

العلوم   املجال من منطلقات معرفية متعددة ومتنوعة    تكنسيها  أصبحت التي    الهمية ، وهذه    االجتماعية في جل  دراسة 

، قانونية و اجتماعية ،  واقتصاديةيمثله املجال من رهانات سياسية    أصبحبل ملا    محضةليست نتاجا الهتمامات علمية  

 ثقافية .

  حسب   جاليامل   للتقسيم  ممارسة   أولى  ببروز   اتسمت  مجتمعية  يناميةد  الطويل  تاريخه  عبر  عرف  فلقد  املغرب  يخص  وفيما

  شخص   في   ممركزة   كانت  إداريا   الدولة  كون   في  تميزت  التي ة قبل فترة الحماية  املغربي  الدولة  رقعة  واتساع  الحكم  ونمط  ظروف 

  من   وبالرغم.    السياسية  والظروف  املنطقة  لهمية  تبعا  الصالحيات  بعض  يفوض  كان  والذي  الشرعية،  صاحب  السلطان

  بنوع   متمتعة  املحلية  املؤسسات  وظلت  العاصمة   عن  ابتعدنا  كلما  تضعف  كانت  وأنها  إلى  السلطان   يد  في  السلطة  مركزية

  جماعة   طريق  عن  شؤونها  بإدارة  تستقل  قبيلة  كل  وكانت  السلطان،  لرأي  املهمة  القرارات  خضوع  مع  اإلداري   االستقالل  من

 .القبيلة  أعيان بين من أعضاءها  تختار

  نظام   ذات  أخرى   مناطق  وجدت   والدنيوية  الدينية  السلطان  لسلطة  خاضعة  كانت  التي  واملناطق  القبائل  جانب  وإلى     

  وتقاليدها   مؤسساتها  على  تحافظ  كانت  ولكنها  للسلطان،  الدينية   السلطة  ترفض  تكن  لم  وهي  السيبة  بالد  عليا  أطلق   خاص

 .  الخاصة  وإعتناقاتها

  وإنما   لها،  رئيس  أو  تقنية  لجنة  على  ال  تتوفر  تكن  لم  ولكنها  املغربي  اإلداري   للتنظيم  الولى  النواة  هي  القبيلة  أن  يتضح  هنا  من

 .الباشا وبجانبه  للسلطان ممثال  يعتبر كان الذي  الخليفة يوجد كان

  بشكل   التنمية  إدارة  تتم  أن  للدولة  اإلستراتيجية  القرارات  متخذي  على  وفرضت  حتمت  السياس ي   االستقالل  مرحلة  منذ

  إلى   الترابية،  السياسات  ميدان  في  العمومية  بالسلطات  دفع  ترابي  بقلق  موسوما  كان  الذي  السياق  هذا  ظل  في  ،  مركزي 

  سياسة   ولتصريف  الوطني   التراب  على  وإداريا  سياسيا  الدولة  سلطة  فرض  من  تمكن  إدارية  كوسيلة  اإلقليم  علىاالرتكاز  

 .  املغربية للدولة املركزية السياسة   ترسيخ بداية عنه نتج  مما املركزية الدولة

  تحكمت   تاريخية  چذور له    بل  ،  اللحظة  وليد  باختيار  ليس  املغربي  السياس ي  النظام  به  يتميز   الذي  املركزي   الثقل  إنف   

  تدبير   في  املركزي   التوجه  مع  املنسجمة  غير  واالجتماعية   السياسية  التحوالت  رغم  وصموده  وبقاءه  استمراره  في  وساهمت

  فترة   نهاية  منذ  الدولة  ووظائف  انساق  تشكل  في  بصمة  طبع  الذي والتحديث  التقليد  بين  االزدواجية ان  كما  ،  العام  الشأن

   .املركزية  الهيمنة عن املدافعين صالح  في دائما كانت  ، الحماية

اقعة على املسالة الترابية ؟  و أمام هده االزدواجية و   اإلرث املركزي للدولة املغربية، نتساءل عن االنعكاسات الو

 املوضوع:  أهمية

ـــــوع  أهمية  تبرز       اختيار  اآلن  هو  الجهوي   التنظيم  أن  كون   فيو ،  واملحيط  املركز نظرية نا من خالل االطالع على  موضـــــ

 علوم ،  الجغرافيا  ،االقتصــاد''    االجتماعية العلوم  لجميع  موضــوع أيضــا  وهو  ؛  ودســتوري  ديمقراطي  ومكتســب  فيه رجعة  ال

ـــــة علم  التدبير، ـــ ـــــياســـــ ـــ ـــــت  واملتنوعة املتعددة  املعرفية  املنطلقات  هذه  مجمل  أن ذلك  ،...''  الســـــ ـــ   علمية  الهتمامات نتاجا  ليســـــ

ـــــــة ـــ ـــــــب  محضـ ـــ ـــــــبحت  بما  ارتباطا  لها ولكن  فحسـ ـــ ـــــــية  رهانات  مجالها الترابي منب  الدولة عالقة  تمثله  أصـ ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــادية  سـ ـــ  ،اقتصـ

 .وتنموية

  املواقف  وكذا  املركزي،  بالثقل  موسومة  زاوية  من  كانت  املوضوع  لهذا  تطرقت  التي  والبحاث  الدراسات  معظم  نجد    

ـــــلطــــة  تهــــديــــد  مجــــال  هو  الترابي  املجــــال  بــــاعتبــــار  املركزيــــة  بحمولــــة  الالمركزيــــة  عن  املــــدافعــــة ـــ  التــــأثر  خالل  من  املركزيــــة  للســـــ
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ـــــة ــياســـــ ـــ ــتعمر.    التي خلفها  بالســـــ ـــ ــات تنطلق  Alexis de Tocqueville1ينتقدها    الرؤيا هذهاملســـــ   أن  اعتبار  من  . هذه الدراســــــــ

ـــــاهم  طبيعية  بنيات  الجماعات ـــ ـــلطة عرقلة في  تسـ ــ ـــ ـــييق  بمثابة  ظاهرة  باعتبارها  أو الدولة  سـ ــ ـــ ــــأنه  من  تضـ ــــاس  شـــــ  بحرية  املســـــ

 . 19 القرن  في الليبرالية لالديولوجية الساسية الخاصية يمثل الذي الش يء وهو ، الدولة

ــــاملــة  رؤيــة  بتقــديم  Alexis de Tocqueville   قــام  لقــد     ـــ ـــ  هــذه. التمثيلي  بــالنظــام  يربطهــا  والــذي  املحليــة  للحريــات  شـــــ

ـــــيـة  للثورة الكبير الخطـأ أن  فكرة  ترديـد  على  قط  تتوقف لم  الرؤيـة ـــ   اإلخالص  تـدعى  ـكانـت التي الفكريـة  ،واملـدرســــــــــــــة الفرنســـــ

ــــائــدا  ظــل والــذي  االعتقــاد  في  يكمن  الــدمقرطــة،  و  التحرر  لفكــار ـــ ـــ  على الحفــاظ  مع  ليبرالي،  تمثيلي  نظــام إقــامــة بــإمكــانيــة  ســـــ

ـــــــألة ـــ ـــــــبة للدولة،  املركزي   الطابع  وتقوية تعزيز  مسـ ـــ ـــــــيلة  الوقت نفس  وفي  الواقع في  الالمركزية فإن  إليه  فبالنسـ ـــ ـــــــمان وسـ ـــ  لضـ

ـــــمح  املحليــة الهيئــات انتخــاب)   الحريــة ـــ ـــــــــاكنــة  طيرابتــ  يســـــ ـــــــــادة لقوى  بتنظيمهــا  وذلــك التمثيليــة  لنظــام  تكملــة  و  ،(   الســـــ  مضـــــ

 2.متنوعة

ومحاولة    Jacques Chevallieوعليه سنحاول مقاربة هذا املوضوع من خالل نطريه املركز واملحيط للمفكر الفرنس ي  

 .فهم طبيعة الثقل املركزي للنظام السياس ي املغربي وعالقته باملحال الترابي
 سنقارب الموضوع من خالل المحاور التالية:

 املحور األول:  نظرية املركز و املحيط

 وعالقته باملركزية السياس ي جالامل تشكيل :أوال  •

 السياس ي النظامفي  واملحيط املركز  بين التبادل آلية :ثانيا  •

 دراسة تحليلية نقدية   :املحور الثاني

 نقد وتفكيك التوجه املركزي للدولة :أوال  •

 انعكاسات املقاربة املركزية للدولة :ثانيا  •

 تأثير الذهنية املركزية على الجماعات الترابيةاملحور الثالث:  

 مبررات تبعية الجماعات الترابية للمركز :أوال  •

 استقاللية الجماعات الترابية مظاهر ضعف ثانيا: •

 املحيط  و   املركز  نظرية  األول: املحور 

يجعل من املمكن    في دراسته لنموذج املركز واملحيط من اجل توفير إطار عام للتفسير ،   Jacques Chevalierانشغل

تفسير البعدين الساسيين والتكامليين للواقع السياس ي، من ناحية ، شروط دمج النظام السياس ي في املجتمع. و من ناحية  

مفاهيم   عدة  على  نظريته  تتأسس  ومنه  السياس ي.   النظام  داخل  القرار  التخاذ  بها  املعمول  اآلليات  تقديم  في  أخرى، 

 ع الدراسة. ستكون موضو   أساسيةومرتكزات 

 وعالقته باملركزية  السياس ي  جالامل تشكيل :أوال 

 
ة في بعدها التاريخي. أشهر  مؤلفاته : ''في الديمقراطية المريكية م( هو مؤرخ ومنظر سياس ي فرنس ي. اهتم بالسياس 1859ـــ  1805ألكسيس دو توكفيل  ) 1

 م( .  1856م(، والنظام القديم والثورة ) 1840ـــ  1835)
2 Tocqvuville (alexis de): Œuvres complétes. Tom1 de la démocratie en Amérique , paris , Gallimard '' NRF'' 1961 .p 59. 
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حسب   الفضاء  أو  املجال  تشكيل  كيفية  الولى  الفقرة  في  بالتحليل  سنتناول  بالذات  النقطة  هذه   Jacquesفي 

Chevalier  .مرورا  الفقرة الثانية بالعالقة مع نظام املركزية 

 شكل املجال السياس ي   الفقرة األولى ت

  ال   البدائية التي   املجتمعات  في  جوهريا  مختلفة   بطريقة  تحل  فإنها  ،  املجتمعات  جميع  في  السلطة  مسألة  طرحت  إذا    

 نوعي   بين  يفصل  أنه  يبدو  الذي  الحدود  لترسيم   صارم  وخط  ،  الدولة  تنظيم  مع  التاريخية  أو  الحديثة  واملجتمعات  ،  لها  دولة

 1.   االجتماعي التنظيم   من

  الزعيم   نجد  وفيها  ،  واالغتراب  االستغالل   من  ظواهر  وال  ،  متباين   سياس ي  فضاء  تعرف  ال   التي   البدائية  املجتمعاتف    

  سوى   الزعيم   يملك   ال  و  ،  املجموعة   أعضاء  على   لإلكراه  قوة  اي   تعني   ال  وظيفته   ولكن  ،   محددا  اجتماعيا   موقعا   يحتل

  يقوم   الوقت  نفس  في  للحكم  مركز  وجود  عدم  ويستثنى.    بالفشل   محكوم  الدور   هذا  لتجاوز   محاولة وأي  خطاب  استعمال

  خالل   من  توزيع،  إعادة   هو  بل   تراكم   موضوع  هو   فليس  فائض  ظهر  وإذا.    سائدة  طبقة   لصالح  اجتماعي  فائض   باستخراج

 2.  للهيمنة ووصوال  التبادل  اجل  من  الهدية  رمز تطبيق

  واالنقسام   املجتمع  داخل  القوة  بتخفيض   متميزا  يكون   الحديث  املجتمع   إلى  البدائي  املجتمع  من   التحول   أن  كما   

  فهي   ذلك  من  ابعد  أصبحت  بل  ،  خارجية  ظاهرة  والخضوع  الهيمنة  عالقة  تعد  لم  حيث  ،  االجتماعي  الجسم  داخل   القائم

 .  املجتمع  داخل القوة  أماكن  خلق إلى وتؤدي ،  املجتمع  دينامية عن تعبر

 واملركزية لسياس يالفقرة الثانية  املجال 

  جوهريا   يبدو   فهو  ،   للقوة  مكانا   ليس   االجتماعي  االنقسام  عملية   عن   ينبثق   الذي   املنفصل   السياس ي  الفضاء  إن    

  فكرة   ان     .   الجسدي   العنف  استخدام  على   يركز   ولنه   املجتمع   أعضاء   لجميع   املشتركة   املصالح  يجسد   انه  يدعي  لنه   مختلفا 

  االجتماعية  الخصوصية  من والتعالي  للتكامل كمركز تصور  ،  الليبرالي السياس ي  الفكر  صميم   من هي التي السياسة   مركزية

  على   إجماال  الفكرة  هذه  وتستند   ،  وإجماله  املجتمع  توحيد  على  مثال  تشكل  و  للعقالنية  محتكرة  تكون   املركزية  فالسياسة  ،

 .  ةالفرداني  فكرة يضمن أن  املدني املجتمع   وعلى ، للعقالنية االسمي   التعبير هي الدولة أن   حيث'' هيغل '' وأفكار أعمال

  مع  داخليا واملتماسكة  املنظمة النظمة   بين للتبادل الساسية  العمليات وصف  إلى  يهدف واملحيط املركز   نموذج وبالتالي     

 . نظام كل  يحكم الذي  املحدد  الترتيب  إال املركز  مفهوم يعكس وال هرميا، تسلسال ذاته حد في ليس  وهو بيئتها،

  على نفسه السياس ي النظام  فيها  يفرض التي  الظروف لتحليل ،وتؤدي  السياسية النظمة  على أيضا تطبق النظرية هذه     

  الواقع   من  أخرى   مستويات  وإلى  أخرى   مجاالت  إلى  النظرية  هذه   نقل  يمكن  انه  الواضح  من  ولكن  ،   والجماعات  الفراد

 3.  االجتماعي

  السياس ي النظام في   واملحيط املركز   بين التبادل آلية :ثانيا 

 
1 La société contre l'Etat, Ed. Minuit, l974, pp 168 . <Àrchéologie de la violenc  >, Libre, n" l, l977' pp  156. 

2 Jacques Chevallier: Le modèle centre /périphérie Dans l’analyse politique . op.cit : page9 

 
3 Jacques Chevallier . op.cit : page12 
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  إلى   يميل  فانه  جهة  من  ،  متناقض  مزدوج   لجذب  السياس ي   النظام  يخضع  ،  به  املعمول   النظام  من  جزء  أي  مثل    

  تفصل   التي   الفجوات   خالل  من   مطلقة   ليست   السياس ي  النظام   يمارسها   التي  السيطرة   فان  أخرى   جهة  من   ولكنة   إخضاع 

  رفض   يعبر  ان  قبل  تهميش  ظاهرة  تولد  ذاتها  بحد  السياسية  واملشاركة  ،  التنظيم  لخطة  وفقا  ومبادئها  املعنوية  عناصرها  بين

 .  نفسه على القائم  النظام

 اإلقصاء  آلية  األولى:الفقرة  

ـــــــطلح  إن       ـــ ــاء  مصـ ـــــ ـــ ـــــــ ي،  الفكر في  يحيل  اإلقصـ ـــ ــياسـ ـــــ ـــ ـــــــب  السـ ـــ  أنطوني  ''الكبير البريطاني  االجتماع  عالم  اجتهادات  حسـ

  غير  املجتمعات في  الظاهرة  هذه وتشـيع.  املجتمع في  السـياسـية النشـطة في  املشـاركة عن إبعاده  أو  املرء  حرمان إلى  ،''غيدنز

ــايا  لفهم  الكافية  الفرص للناس فيها  تتاح  ال  التي  الديمقراطية ـــ ــية القضـ ـــ ــياسـ ـــ   واإلدالء  رأيهم  وإبداء  املجتمع في  املطروحة  السـ

ــياســـــــات  املواقف  على  موافقة،  أو  معارضـــــــة  بصـــــــوتهم،   ال  الحالة  هذه  في  الفراد  أن  كما.  حياتهم تمس  التي  والنشـــــــطة  والســـــ

ـــال  يســــتطيعون  ـــاركة أو  املنتخبين  بممثليهم  االتصـ   همومهم  عن  للتعبير  مســــتوياتها  مختلف على  الســــياســــية العملية في  املشـ

 1.ومطالبهم

ـــــطربـة املحيطيـة التـدفقـات مواجهـة  في اآلليـة  هـذه وتكون      ـــ ـــــرف أن  للنظـام  ويمكن ،  املضـــــ ـــ ـــــكـل  يتصـــــ ـــ  في  رســـــــــــــمي بشـــــ

ــــال  قنوات  عبر مواجهتهــا ـــ ـــ ـــــتقرار  على  للحفــاظ  النظــام  يهــدف  ومنــه  ،  البيئــة  مع االتصـــــ ـــ  قوتــه  وتطوير التنظيميــة  مبــادئــه اســـــ

 . بالقوة حتى سلطته تمديد إلى دائما يسعى فانه ، املجتمع على سيطرته وفرض

ـــالبة  هذه     ــ ـــ ـــغوط تزايد  ظل  في  ، النظام  على  كبيرة  مخاطر عليها  ينطوي   املجتمع  مع  التعامل في  الصـ ــ ـــ  ،  الخارجية  الضـ

ـــــوء  إلى تؤدي  والتي ـــ ـــــع أن الزمـات لتجـاوز  النظـام على  وبـالتـالي.  التـدهور   وأخيرا والتقـادم  التكييف ســـــ ـــ ـــــيـة آليـات يضـــــ ـــ  تعويضـــــ

 2. الالزمة التعديالت إجراء طريق عن املجتمعية املتغيرات من معين قدر دمج اجل من ، وسياسات

ـــــاء  آلية  تأخذ     ـــــكاال اإلقصـــــ ـــــ ي.    والنفي  والتهميش  التجاهل  منها  عديدة  أشـــــ ـــــ ي  نتاج  هو  واملقصـــــ  الحادي للنظام  عرضـــــ

ـــ ي  يفرزان  وآلياته  الداخلي النظام  هذا  فمنطق  املركزي، ـــ ي.  فعله  النظام  ليمارس  كضــــرورة  املقصـ  ضــــد،  هو  ما  بقدر  فاملقصـ

ـــــرط  هو ـــ ـــال ذلك في اآللية بدءا هذه  تتجلى و.  واقعا  التحكم  ليكون  شـ ــ ـــ ـــــيد هي  التي)   الدولة بين  يحدث  الذي  االنفصـ ـــ   التجسـ

ــــ ي ــــياسـ ــــلطة  العلى  السـ ــــاد  حين  واملجتمع(   الواقع في للسـ ــــالحهما  تتضـ ــــلطة فيها  تبحث  التي  اللحظة ففي.  وتوجهاتهما  مصـ   السـ

 3.لإلقصاء أرضيةو  دفاعية، كوسيلة لنفسها، دهتم فإنها املجتمع من لها حماية وسائل عن

   اإلدماج  آلية: الفقرة الثانية

  الذي  والســياســ ي  االقتصــادي  اإلدماج  يوجد ثم.  إليه جديد  عضــو  بضــم نظام إثراء  إلى  أحيانا  اإلدماج  مفهوم  يشــير    

ـــــمن ــر  مختلف بين  التبعية  فكرة  منظور   من  اإلدماج  مفهوم  يتضـ ـــ  النقط  بإبراز ذلك  ويتم  إدماجها تود  التي  املتبادلة  العناصـ

ــتركة ـــ ـــــر هذه  بين.  املشـــــ ـــــف  العناصـــــ ــها وتقريب  روابطها  تمتين ثم  ومن  عنها  والكشـــــ ـــ   الحقل في  إدماجها  يتم  حتى لبعض، بعضـــــ

ـــ ي ـــياســ ـــاركة خالل  من  الســـــياســـــية املنافســـــة  بخوض  لها  والســـــماح  الرســـــمي،  الســ  القانونية  الشـــــرعية وفق  الســـــياســـــية  املشــ

 4.واملؤسساتية

 
 مقال ، منتصر حمادة ، ''امللكية واإلسالميون في املغرب: بين اإلقصاء واإلدماج '' ، على الرابط التالي 1

https://www.hespress.com/permalink/67306.html  120الساعة ،على   2020 / 03 / 18التصفح تاريخH30  . 

2 Jacques Chevallier . op.cit : page37 

 : التالي  الرابط على منشور  ،''  واإلدماج اإلقصاء  آليات السلطة عالقات وشبكة املثقف''  عنوان  تحت ،'' رحيم  محمد سعد''   مقال 3

http://www.alnoor.se/article.asp?id=45504 18 الساعة ،على 2020 / 03 / 18  التصفح تاريخH00 . 

 .  سابق مرجع  ،''  واإلدماج  اإلقصاء بين: املغرب في واإلسالميون  امللكية'' ، حمادة  منتصر ، مقال 4

https://www.hespress.com/permalink/67306.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=45504
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 وجود على  تؤكد  التي  النظرة:  التحليل على  نظرتين تفرض  خصـوصـية  ذات  عناصـر  توجد  السـياسـ ي،  املسـتوى   وعلى    

  أولئك يوجد  أخرى   جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الدوار،  وتوزيع  واملوارد،  اللعبة،  قواعد  يقبلون  الذين  أولئك  تهم  لإلدماج  دوائر

 تخص  اإلقصـــاء  مناطق  أن  فتعتبر  الثانية  النظرة  أما. اللعبة  قواعد  ويرفضـــون   الخضـــوع، عدم  مواقف في  يتمرســـون   الذين

ـــــاس ـــــة عالقة له  ما  لكل  اهتماما  تعير  التي  املناطق  بالســـــ ـــــســـــ ـــــلطة  والدولة  باملؤســـــ ـــــية  والســـــ ـــــياســـــ  فإن  ثمة ومن  املركزية،  الســـــ

ـــــــــاركـة بين تتراوح املواقف ـــــتويـات  املشـــــ ـــ ـــــــــاركـة،  عـدم  أو  املقـاطعـة وبين مختلفـة، بمســـــ   غير  أو الواعي  االهتمـام  وعـدم  بـل املشـــــ

 1.الواعي

ـــــــ ي  النظام اآللية  هذه في     ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــبطبا تقوم ولكن  لقمعا  حاول ت تعد  لم  السـ ـــ ـــــــدة  من  للحد بالجهزة لضـ ـــ ـــــــغوط  شـ ـــ  الضـ

  كفاءتها في تتطور   التي  املحيط  لضــــغوط  يســــتجيب  الســــياســــ ي  النظام  كون   خالل  من ،  الداخلي  تنظيمها  وتحســــين  الخارجية

ـــــعوبـات يواجـه  اإلدمـاج فـان ذلـك  ومع  ، التكيف  على  وقـدرتهـا ـــ ـــــبـب  مخـاطر  يحمـل  فهو ، معينـة  صـــــ ـــ   النظـام  تخفيف  في  التســـــ

ــياســـــــ ي ــياســـــــ ي  النظام يســـــــتخدم  كما  .  املحيط  من  القادمة  للمخاطر  الســـــ  يحمي  خاللها  من  والتي  اإلغالق،  إعادة  آليات  الســـــ

 2للبيئة. املهينة الهجمات من ويحفظها الساسية التنظيمية مبادئه

 دراسة تحليلية نقدية  :املحور الثاني

  ساد   الذي   املخزن   مفهوم  عن  الحديث  الول   في  يالزمه  املغربي  السياس ي   للنظام  واإلدارية  السياسية   البنيات   تحليل  إن

 الفهم.  وعدم التعقيد  من  بنوع اتسمت   التي  والسياسية  التاريخية الحقبة  في

  لكل   الفكرية  املنطلقات  اختالف  إلى  راجع  االختالف  وهذا  له،  موحد  أو  محدد  مفهوم  إعطاء  في  الباحثون   اختلف

  الرسمية   الجهزة   من   مجموعة  ويشمل  املركزية  السلطة  عن  يعبر   املخزن ''    الشريفي   رشيدة''   الباحثة  تعتبر   حيث.  واحد

  الذين   وكل   الكيش،  وقبائل  والزوايا   والشيوخ   كالشرفاء   نافذة  اجتماعية   وفئات   ة،والبيروقراطي  والجيش  والوزراء  السلطان)

  عليه   ويسلط  ضيق  معنى  في  املفهوم  هذا   الباحثين  بعض  يحصر  حين  وفي.  3(    والرعية  السلطان  بين  بالوساطة  يقومون 

  وتناول   بتحليل  قامت  التي   السالفة   الدراسات  معضم   نجدف  .  والبيروقراطية   الجيش   وهما  أساسين   مكونين   على  الضوء

 .  بنيوية عوامل خالل  من  أو الخارجية الطماع   جانب  خالل من  املغربية للدولة املركزية  السلطة

 دراسة تحليلية نقدية  :أوال

ــــة التنظيم      ــــسـ ــــتلزم عملية بناء ومأسـ الجهوي ، انبثاق بنية جديدة ''الجهات '' كوحدة ترابية متجانســـــة ،   الترابي  تسـ

يحتــاج إلى أســـــــــــــس ومنطلقــات تبتــدأ بــالقراءة التفكيكيــة والنقــديــة للــدولــة املركزيــة ، من حيــث أدوارهــا وتــدخالتهــا ، وحتى  

 حضورها العميق داخل املجتمع .

التطرق إليه في هذا الفصــــــــــل إشــــــــــارة أن عملية االنتقال على مســــــــــتوى البنية والوظيفة للدولة املغربية ، ما نود   إن    

ــتويات   ــادي واالجتماعي والثقافي ، وكذا ما يخترق هذه املسـ ــ ي واالقتصـ ــياسـ ــا على املســـتوى السـ تتســـم بصـــعوبة بالغة ، وأيضـ

ـــــعيـ ـــ ة تنظيميـة متســـــــــــــمـة بـالثقـل املركزي إلى أخرى ، لن يتمثـل في من ثنـائيـة '' التقليـد والتحـديـث ''، لـذلـك فـاالنتقـال من وضـــــ

التصور القانوني  من خالل إقامة هياكل و أجهزة بيروقراطية ، بقدر ما يكون االنتقال عن طريق املجهود الجماعي ملختلف  

 العوامل والسباب ذات العالقة باملسألة الترابية .

 
 : التالي الرابط على ، منشور ''  املغربي  السياس ي الحقل في واإلقصاء اإلدماج''  عنوان تحت ؛''   ساعف هللا عبد''  مقال 1

https://www.aljabriabed.net/n02_01saaf.htm 19 الساعة ،على 2020 / 03 / 18  التصفح تاريخH00 . 
2 Jacques Chevallier . op.cit : page35-36 

 

3 Rachida cherifi : " Recherche sur l'Etat marocain: le makhzen, continuités et ruptures'', DES, Faculté de droit casa , 1987, p:7 
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 لدولةنقد وتفكيك التوجه املركزي ل الفقرة األولى:

يعتبر االنتقال إلى تجربة متقدمة للجهوية كنظام ديمقراطي تحوال جذريا ال يرتبط باختيار ســياســ ي وقانوني فقط     

 ولكن يحتاج لضرورة استحضار مجموعة من املعطيات الواقعية ،السياسية ، القانونية ،االقتصادية والثقافية . ،

إن تحقيق العدالة االجتماعية التي تتجلى في االســتفادة من الخيرات واملوارد التي تتمتع بها املجاالت الترابية بشــكل      

، لن 1يســـــــــــــوده التنوع اللغوي والثقــــافي والجغرافي واالجتمــــاعي والبيئي    عــــادل بين مختلف الفئــــات االجتمــــاعيــــة داخــــل بلــــد

تســتطيع الدولة بتبنيها مقاربة مركزية أحادية في التقرير والتنفيذ والتقييم واملحاســبة، وكذا في اإلجابة عن مجمل الســئلة  

 املقلقة.

يلبي طموحات الســــاكنة ذات الخلفيات    نأبإمكانه    وثقافي،الجهة هي نظام ســــياســــ ي وإداري واقتصــــادي    أنيتضــــح        

املتباينة واملختلفة ، نحو تصـــور فضـــاء رحب إلثبات ذاتها وإرضـــاء طموحاتها ، زيادة على ذلك فهذا النظام الجهوي يســـاعد  

الدولة على ضـــمان وحدتها الوطنية والتخفيف من العباء امللقاة على عاتقها ، وكذلك تتجلى أهميتها القصـــوى في اكتســـاب  

تســاهم على تقديم اإلجابة على إشــكالية تطور بنية ووظيفة الدولة ،والحفاظ على الوحدة   ملشــروعاتدولة واملجتمع معا  ال

 الترابية للدولة الواحدة عبر دمقرطة املجاالت الترابية .

رالي ديمقراطي  ومنه نطرح السؤال التالي أال يستدعي االنتقال من دولة مركزية إلى تنظيم دولة ذات بعد جهوي فيد    

 زعزعة ونقد هذه املركزية كأسلوب للتدبير وكسيرورة تاريخية ما زالت مهيمنة ؟ 

 لنقد التوجه املركزي للدولة املغربية   : الثانية الفقرة  

تحافظ على مبدأ السلطة الطبيعية الذي ذكرناه    نموذج الدولة الفيدرالية ) باعتبارها   إلىتعد عملية االنتقال       

ونقصد هنا السس الديمقراطية الكفيلة   سابقا ( مسؤولية عسيرة ، إذا لم  ترافقها املقومات والركائز الالزمة لهذا االنتقال، 

تجلي ابرز  تجاوز  . وعليه يجب  والحكم  السلطة  ممارسة  في  الجديدة  الترابية  واملستويات  الفضاءات  العقيدة  بإسناد  ات 

 املركزية 

   على املستوى املركزي  ❖

محمد '' : )ومن املنطق الوحدوي    جعلت الدولة املغربية من املركزية مبدأ لها ، في هذا الصدد يقول الباحث ''اتركين    

الساس للبحث عن االستقرار السياس ي واملؤسساتي حيث أن املجال الترابي مدمج في مقاربة لوحدة السلطة في انسجام مع  

نموذج الدولة التدخلية الحائزة لوحدها على ميكانيزمات السلطة، وبالتالي ال تسمح بتشكيل فضاءات مجالية مضادة خارج  

 2ركز (.وصاية امل

فان مسلسل الالمركزية والالتركيز والجهوية الذي عرفته الدولة املغربية يؤكد ان نموذج التنمية من العلى أي من     

طرف الدولة لم يلب االحتياجات املجالية الترابية ، وفي غياب لهداف واضحة الشتغال البنيات املحلية ، تبقى السياسات  

إطار مرجعي مركزي أحادي ، مما أدى إلى تشكيل مستويات إدارية عدة في إطار منطق للتسويق  العمومية املحلية تنطلق من  

 3املؤسساتي . 

 
 .2011 سنة املغربي الدستور  ديباجة 1

  ، باملغرب الديمقراطي االنتقال ووسيناري الدستوري التغير  ، واالنتقال الدولة لتدبير  املكتوبة والقواعد التأسيس ي التوافق محددات:  محمد اتركين 2

 . 15 ص ، 2005 صيف  ،26/25 مزدوج عدد ،  نظر وجهة مجلة

 .15ص  نفسه، 3
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االنتقال عبر وضع ترسانة قانونية خاصة بالجهوية والالمركزية لم تكن نتيجة إرساء ملؤسسات محلية    أنكما       

ب العام  الشأن  وتدبير  السلطة  اقتسام  إلى  تؤدي  ولم   ، وتميز  حقيقية  بانبثاق  يسمح  واضح  بشكل  واملجتمع  الدولة  ين 

 للمجاالت الترابية الجهوية واملحلية. كمستويات أساسية في رسم السياسات التنموية . 

  ستعرف  التنظيم  هذا   بنيات   أن   غير   السلطان، لحكم  أساسية دعامة  التاريخ  عبر  املخزنية  البيروقراطية  شكلت  وقد

  وكذا  واملحيط،   املركز   بين  بالصراع   الفترة  هذه   تميزت  حيث.  عشر  التاسع  القرن   في  والتفكك  االضطرابات  وبعض  تغيرات

 هذا  وفي.    الفترة  تلك  في  والركود  الجمود  يطبعها  البيروقراطية البنيات  وضلت.  بالسلطان  املحيطة  العائالت  بين  الصراعات

  وغير   قليلة  اإلدارية  والطر  منظم،  وغير  ضعيفا  كان  للمحزن   البيروقراطي  التنظيم  أن  على''    ي ار سدج  علي''    يعبر  السياق

 1.  مؤهلة

 مغرب)  تكريس  في  ساهمت   التي  السلبية   التجليات  من  كانت  املركز  طرف  من  العمومي  والتدبير   السلطة  احتكار  فإن

  السلطة  مقاومة   وباستطاعتها   قادرة  وجهوية  محلية   بنيات   بروز   من   الصعب  من   أصبح   حيث  ،(النافع  الغير   واملغرب  النافع

 .  املركزية

 على املستوى املحلي والجهوي  ❖

  واتســاع  الجنوب  بمناطق  وخاصــة  والشــخصــيات،  الزعامات  ببروز  املغربي  الســياســ ي  النظام  تميز  املحلي  املســتوى  على

 . 1912 الفرنسية الحماية فترة قبل املغربي للسلطان السياسية السلطة ترفض ضلت التي السيبة بالد

ـــــ يء محليـا، القواد خالل من للمحزن   البيروقراطيـة  الجهزة  قوة  ومع ـــ ـــــلطـان من  جعـل الـذي  الشـــــ ـــ  تفكيـك إلى يلجـا الســـــ

ــــا  املحلية  القيادات  هذه ــــوصـ ــــن  عهد  في خصـ ــــتراتيجية''    تبنى  الذي  الول   الحسـ ــــيم  إسـ ــــ ى  التقسـ ــــلطة  القصـ   والتي  املحلية  للسـ

 تكريس خالل  من الثاني  البعد.  املحلية  التوازنات  وتهديد  التشـكل  من  املحلية  القوى  منع  الول :  أسـاسـين بعدين على  تنطوي 

 2. ''القبلي املجتمع في االنقسامية اآلليات تحريك بواسطة لكن كحكم لوظيفته السلطان

 على  ومقـدرتهـا  القبـائـل  بـاختالف  يختلفـان  تعقـدهـا  ودرجـة  وتركيبهـا  الجمـاعـة  هي  املغربيـة  للقبـائـل  اإلداري   املرتكز  ـكانو 

ـــــمود ــم  والتي  املركزية،  اإلدارة نفوذ تجاه الصـ ـــ ــنفان،  تنقسـ ـــ ــة  فيها  تلعب  محلية  إدارة لصـ ـــ ـــــسـ ــيا  دورا  الجماعة مؤسـ ـــ ــاسـ ـــ  في أسـ

 اغلب  جل  القياد  مؤسسة  فيها  تحتكر  محلية  إدارة  الثاني  والصنف  تداولية، سلطة  من  منه  تتوفر ملا  القبيلة  شؤون  تسيير

ـــــــالحيات ـــ ـــــــة  غدت  ومنه  الجماعة، عليها  تتوف  التي الصـ ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــكلي  تنظيم  مجرد  الجماعة مؤسـ ـــ  تالحم  اســـــــــــتمرارية  عن  يعبر شـ

 . املركزية باإلدارة الصلة وربط القبيلة

القانوني للديمقراطية املحلية والجهوية    التأطيرتتجلى الحمولة املركزية بروزا على املســــــتوى الالمركزي  بقصــــــور  و    

،وذلك من خالل النصـــــــــــــوص القـانونيـة التي ليس فيـه توازن مؤســـــــــــــســـــــــــــاتي بين ممثلي الدولة والنخـب املنتخبـة ، حيـث عمل  

حيط ،وذلك عبر ممارسـات وسـلوكيات ، يقول الباحث محمد اتركين : املركز على تصـدير أداوته في الضـبط واملراقبة إلى امل

الخطاطة املركزية والجهوية ، لم تجعل التراب الوطني فضاء للحرية ولكن رهانا للسلطة '' وبالتالي الالمركزية لم تؤدي   إن''  

من خالل ممثليها على املسـتوى  إلى مراجعة قوة السـلطة وإنما فقط أدت لتغيير آليات وقنوات تدخل السـلطة والتي تمارس  

 3الترابي املحلي .

اإلشــــــراف والشــــــراكة وممارســــــة الحكم بشــــــكل تشــــــاركي في  إلىإن النتقال من الضــــــبط والتحكم والتنمية من الفوق     

ـــــــــام الوظـائف  ـــــتـدعي تقـديم نقـد وتفكيـك ذهنيـات    والدوارإطـار بينيـة جمـاعيـة ،واقتســـــ ـــ ـــــهـل وآلي، بـل يســـــ ـــ ، ليس بـانتقـال ســـــ

 
1 Ali Sadjari :" les structures adminstratives et le dévloppement au maroc " .éd oriental, 1994 . p: 34  

  ،(1860ــ1894) عشر التاسع القرن  من الثاني صفاملنت في باملغرب  السياسية السلطة الستراتيجيات والالمادية املادية الدعامات: ''خيزران الدين نور  2

 .177 ص ،1995 البيضاء، الدار الحقوق  كلية السياسية، العلوم في العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة

 16 ص.   سابق مرجع ؛  محمد اتركين 3
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ائمة وبنيات اجتماعية وثقافية واقتصــادية ، مصــدرها هو املركز بحمولته الســياســية والفكرية والتاريخية . كما  ومصــالح ق

  المثلالتنظيم الترابي الجهوي هو أســـــــــــــاس الدولة الحداثية والوســـــــــــــيلة   إنيتطلب ذلك قدرة الدولة على الحســـــــــــــم في كون  

 1إلشراك املواطنين في خدمة التنمية .

 رث املركزي للدولة املغربية، نتساءل عن االنعكاسات الواقعة على املسالة الترابية ؟أمام هذا اإل  و

 : انعكاسات املقاربة املركزية للدولة ثانيا 

عانى املجال الترابي املغربي من املركزية املفرطة واملهيمنة على تدخالت الدولة مما نتج عنها غياب تصور الرهانات املحلية      

 ، وغياب إنتاج مؤسسات تمثيلية جهوية ومحلية . 

 ضعف على مستوى إنتاج املؤسسات التمثيلية   الفقرة األولى:

أحادي مع نموذج إداري وترابي غير منســــجم مع الوضــــع الجديد للدولة   باســــتمرار اشــــتغال الدولة املغربية بمنطق    

ورغم التوجه على مســـتوى الخطاب الرســـمي وغير الرســـمي حول أهمية الجهوية ، إلى   والوطنية،املثقلة بااللتزامات الدولية  

ة قوية للســــلطة وعدم انه يعاكســــه الثقل املركزي على مســــتوى املمارســــة مما نتج عنه فشــــل تشــــكيل فضــــاءات ترابية محلي

الســـــــماح بإنتاج ســـــــلطة محلية أو جهوية نظرا لغياب مقاربة توزيعية للســـــــلطة بين املركز واملحيط ، وكذلك لغياب اآلليات 

 الديمقراطية ، بحيث يسجل ضعف آليات التمثيل واالنتخاب على هذا املستوى .

ــالح اإل        ــاطة  وكل ما حققته الالمركزية اإلدارية باملغرب كان لصـ ــلطة املحلية دور الوسـ دارة املركزية ، حيث كان للسـ

، وفي هــذا  2مــا بين الجمــاعــة املحليــة والســـــــــــــلطــة اإلداريــة املركزيــة بحيــث تقــدم للمركز هموم وحــاجيــات الجمــاعــة املحليــة

'' : ) يقيم النظام املحلي عالقات مع املركز عبر التدفق املســـتمر للمعلومات   جاري الباحث '' علي ســـد  الســـتاذالصـــدد يؤكد 

والتبادل، إذ يقوم لصالحه بدور حزام نقل الحركة ، ويسهل عملية التبادل، ويرسل إلى الدولة في شكل طلبات واحتياجات  

ـــــلـة من الخبـار واملعلومـ ـــ ـــــلـة متواصـــــ ـــ ـــــلســـــ ـــ هـذا التراكم املركزي للـدولـة  3ات( .كـل مـا تحتـاج إليـه الجمـاعـة ويربط مع املركز ســـــ

 املغربية أدى إلى ضعف محتوى التمثيلية ونوعيتها وآلياتها ،خاصة على املستوى املحلي والجهوي .

إلى أن يشــكل النموذج التنموي الجديد قاعدة صــلبة النبثاق    ، كما جاء على لســان عاهل البالداليوم    ويتطلع املغرب

ه الجميع: الدولة ومؤســـــســـــاتها، والقوى الحية لألمة، من قطاع خاص، وهيئات ســـــياســـــية  عقد اجتماعي جديد، ينخرط في

ــــات ـــ ـــــــ ـــــــ ــمـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــظـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــنـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ومـــــ ــــة  ـــ ـــــــ ـــــــ ــيـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــابـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــقـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــة،  ونـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــويـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــعـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــمـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــوم  جـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــمـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــن   وعـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــيـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــنـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــواطـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ  .املـــــ

كيف ســـــــــــــنضـــــــــــــمن انخراط الجميع في العقـد االجتمـاعي الجـديـد الـذي ســـــــــــــيشـــــــــــــكـل النموذج التنموي املنتظر قـاعـدتـه    لكن

ــســــــات مطروح في بالدنا  ــلبة، والحال أن مشــــــكل الثقة في املؤســــ ـــــؤال ال يمكن أن    ثم ،بحدةالصــــ ـــــؤال اإلنجاز؛ وهو سـ يأتي سـ

ــــؤال هويكون إال قلقا بحكم الفرق بين النظرية والتطبيق أو بين النص و  ـــ ــــتوكل مهمة تنزيل النموذج    التفعيل. والســـــ ـــ ملن ســـــ

 التنموي الجديد على أرض الواقع؟

 : صمود ارث التقليدانية  الفقرة الثانية
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 .  18 ص. 2011 السنة 2 عدد طنجبس مجلة ، باملغرب  االقتصادية التحوالت ظل في  اإلدارية السلطة ، القادر عبد العلياني 2
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يتجلى هذا في عدم قدرة املجال الترابي املحلي على إحداث القطيعة مع الشـــــرعية التقليدية لإلدارة الترابية بســـــبب      

نظر للمحيط بـاعتبـاره فضــــــــــــــاء ا ملكـافـأة العيـان املحليين ، وبـالتـالي صـــــــــــــمود التقليـدانيـة على وال  املحيط،ثقـافـة املركز على  

 1املستوى الجهوي واملحلي رغم التحوالت االجتماعية املعاصرة التي عرفها املجتمع املغربي.

ـــــاط االجتماعي       ـــ ـــــتويات النشـــــ ـــ ـــــرا في جميع مســـــ ـــ ـــــيادة مفهوم الجماعة داخل املجتمع املغربي يجعل التقليد حاضـــــ ـــ ســـــ

ــ ي على وجه  ــ ـــ ــياسـ ــ ـــ ــــوص،والسـ ـــ ــ ي ما تبعه كل أفراد القبيلة ، كما    الخصـ ــ ـــ ــياسـ ــ ـــ   أنومن نتائجه انه إذا التحق '' قائد '' بحزب سـ

ــــخة في التقليدانية،  اختيارات الفرد الســـــــــياســـــــــية ال تكون إال امتداد الختيارات   محيطه العائلي . هذه البنية الثقافية الراســـــ

ـــــــــاهم في عمليــة التحــديــث   بــاملغرب،رغم التقــدم امللحوظ والحــداثي للنصـــــــــــــوص القــانونيــة املؤطرة للتنظيم الجهوي  لم تســـــ

 ومسايرة التطور الذي بدا يعرفه املجتمع .

انوني لالمركزية أو للممارســــة الســــياســــية أو التنصــــيص  اإلشــــكال ال ينحصــــر في وضــــع اإلطار الق  أنوهكذا  يتضــــح      

بقدر ما يتعلق المر بتحديث الرؤيا السـياسـية للدولة املغربية القائمة على املركزية املفرطة وفي تدخلها   للجهة،الدسـتوري  

 2وتحكمها في كل ش يء .

تنبع من املواطنة وتســتند على مصــدر  اليوم تعتبر الرضــية الجهوية كمؤســســات ذات الحمولة الديمقراطية والتي        

لهـا حيويتهـا ومكـانتهـا من حيـث انـه يمكن اعتبـارهـا البـديـل الطبيعي واملخرج عن اإلخفـاقـات التي يمكن أن تتعرض   الحـداثـة،

 لها التدخالت التقليدية للدولة املركزية .

ـــــريعتطوير أداء الجهويـة في املغرب يقتضـــــــــــــ ي بـدون شــــــــــــــك حلوال قـانونيـة   أنكمـا     ـــ بيـد أن القـاعـدة القـانونيـة   يـة.تشـــــ

بمفردهـــا تظـــل عـــاجزة عن محـــاصـــــــــــــرة االختالالت العميقـــة التي تميز تـــدبير الشـــــــــــــــأن العـــام بـــاملغرب، بـــالنظر إلى ثقـــل اإلرث  

 .التقليدي الذي يكبل كل نزوع نحو دمقرطة الحياة العامة بشكل حقيقي وفعال

مقومـاتهـا قـدمـت دروســــــــــــــا في كيفيـة تحقيق التكـامـل الوطني    فـالتجـارب الغربيـة التي طبقـة الجهويـة بنجـاح وبكـافـة      

 التي تبنت سـياسـة جهوية وفق ظروف وخصـوصـيات مجتمعها ،  اإلسـبانيةوفي هذا السـياق نجد التجربة    الترابية،والوحدة  

ـــــال بآليات قانونية ، وكذلك  ـــــالية وبالتالي املحافظة على الوحدة الترابية ومواجهة خيار االنفصـــــ تم احتواء النزعات االنفصـــــ

ضــرورة التوفر على إرادة ســياســية قوية وطموحة تؤدي لنهج ســياســية جهوية تراعي الخصــوصــيات وقادرة على دعم وحدة 

 3الدولة .

ومنه نتســـــــــاءل كيف تنعكس الرؤيا الســـــــــياســـــــــية للدولة املغربية القائمة على املركزية املفرطة  على مأســـــــــســـــــــة وإنتاج  

 وديمقراطية؟مؤسسات محلية مستقلة 

 تأثير الذهنية املركزية على الجماعات الترابية الثالث:  حور امل

إعـادة توزيع التنميـة بين مختلف املنـاطق    إلىـكان في الصـــــــــــــل فلســـــــــــــفـة التقســـــــــــــيم الترابي  تهـدف    إذا     

ــــــلطـة والقرار من طرف املركز ، وتقريـب اإلدارة من املـدارين، فـانـه هـذا املعنى  ال  ــــــاء على احتكـار الســـــــ والقضـــــــ

 
 16 ص ،  سابق مرجع  ، محمد اتركين 1

 50ص ، 2006ربيع ،28مجلة وجهة نظر العدد  ، '' الثقافة السياسية والنسق السياس ي املغربي ''  :حمزاوي زين العابدين  2

  خاص، عدد ، والسياسية القانونية لألنظمة ربيةغامل املجلة ، نموذجا اسبانيا:  القانون  دولة وأدوات بالحوار االنفصال مطالب مواجهة  ، املساري  العربي  3
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يقة تقســــيما للســــلطات  مناطق ذات حدود جغرافية ، بل يعني في الحق إلىيفيد فقط في تقســــيم تراب البالد  

هذا التقســــــــيم ال ينفي   أن، حتى ال تبقى كل الســــــــلط في املركز . وبالتالي االســــــــتثناء  هو   1بين املركز واملحيط

ضــــــبط ومراقبة املجال    إلىمرتبطة بضــــــبط املجال الذي يؤدي بالضــــــرورة   إداريةســــــوســــــيو    لغراضاعتماده  

لم يســــــعف في تمتيع الجماعات الترابية بســــــلطات حقيقية ،   الترابي بتركيز ســــــلطة القرار في املركز ، وهذا ما

 . وهو ما انعكس سلبا على استقالليتها
 : مبررات تبعية الجماعات الترابية للمركز  أوال 

ــــدةعرف املجتمع املغربي وجهـــــازه اإلداري بعـــــد         ـــــتقالل، عـ ـــ تحوالت لعبـــــت دورا حـــــاســـــــــــــمـــــا في تحـــــديـــــد طرق    االســـــ

اشـــــــــــــتغـال جهـاز الـدولـة وتـدبيرهـا للمجـال الترابي ، ولم تســـــــــــــعفهـا في بلورة المركزيـة حقيقيـة ، ولم تغير من رؤيـة   ميكـانيزمـات

 الدولة للمجال.

ــــــــتبعاد ت ـــ ــــــــام والذي يقود الى اسـ ـــ ـــلطات فاملغرب كدولة  موحدة ترتكز في تنظيمها على مبدأ عدم القابلية لالنقسـ ـــــ ـــ ــــــــيع سـ ـــ وسـ

تخرج   أن، فكيفما كانت هذه الجماعات  فال يمكن  2الجماعات الترابية وإبقاء الســــــــــلطة املعيارية بيد املركز دون تقســــــــــيمه

 نذكر منها : الترابية،عن هذا املبدأ الذي ينتج   عدة قيود تؤثر على مسالة استقاللية الجماعات 

ـــــام : ومنه يعتبر هذا - ـــــيادة لالنقســـــ الدولة املغربية هي دولة موحدة وال يمكن تصــــــــــور ســــــــــوى    أناملبدأ    عدم قابلية الســـــ

 leمصـــــــــدر واحد للســـــــــيادة بها، ويطبق على كافة ترابها ،بالرغم من وجود الجماعات الترابية فان الســـــــــلطة املعيارية )

pouvoir normatif    عدم قابلية   أن(  تجد مصــــــــــــدرها في الدولة ،  فليس هناك إذن ســــــــــــلطة معيارية مســــــــــــتقلة ، كما

ـــــــام يقود في  ـــ ـــــــيادة لالنقسـ ـــ ـــــــيطة    إطارالسـ ـــ الحفاظ على الســـــــــــلطة املعيارية لصـــــــــــالح ســـــــــــلطات الدولة ،    إلىالدولة البسـ

 ويستبعد سلطة معيارية مستقلة لصالح الجماعات الترابية .

ــــام،للتجزيء ويســـــتشـــــف من هذا املبدأ بان تراب الدولة املغربية غير قابل   مبدأ عدم قابلية التراب - مما يؤدي   لالنقسـ

إلى وحــدة النظــام القــانوني للحريــات العــامــة ويتعــارض مع تمتيع الجمــاعــات الترابيــة بحقوق وحريــات مختلفــة تعزيز 

 للدولة.للطابع املركزي 

ويقود هذا إلى منع املشـــرع    الجنس،غربي '' دون تمييز في الصـــل أو كما أن الدســـتور يعترف بشـــعب واحد هو '' الشـــعب امل    

 وهذا كلهعرقية ... ،  أووبالتالي منع ســــن أية قوانين ذات خصــــوصــــيات ثقافية    الوطني،من االعتراف بالقليات فوق التراب  

 لدولة.امن اجل ضمان وحدة الجسم السياس ي للدولة وتجنب النزعات االنفصالية التي قد تهدد وحدة 

والتي تتحكم   املركزيـة،والعموديـة مركزيـة بيـد الحكومـة   الفقيـةطبيعـة الـدولـة املغربيـة  الـذي نجـد فيـه الوظـائف  أنكمـا    

ــــلطة القرار في القمة ،  املركز،في التنظيم الترابي من   ـــ ــــاتي والوظيفي للنظام   من خالل تركيز سـ ـــ ــــسـ ـــ ــــك املؤسـ ـــ ــــمان التماسـ ـــ لضـ

 السياس ي ، ولتقليص الدينامية الداخلية للجماعات الترابية .

وجعلـت الـدولـة تعتمـد   الالمركزي،يمكن إجمـال هـذا املبررات بـاعتبـارهـا هي التي كبحـت التقـدم بشـــــــــــــكـل كبير في التوجـه           

 اف سلطات الجماعات الترابية ، دون انبثاق سلط محلية مضادة . وتقوية سلطة املركز مقابل إضع مفرطة،على مركزية 

الذي أعطى مجموعة من اآلليات  2011بعد دستور    وخصوصاوبالرغم من نوايا الدولة في التقدم بمسلسل الالمركزية        

ـــــتقالليـة، إلىواملبـادئ التي تعطي للجمـاعـات الترابيـة تنظيمـا  ـــ ـــــلطـات العموميـة  هنـاك  تنـافر  حقيقي بين نو    أن  واســـــ ـــ ايـا الســـــ

 
 الدار الشق عين ،  الحقوق  ،كلية اإلدارية العلوم في املعمقة العليا الدراسات دبلوم  لنيل رسالة   ، بباملغر  الترابي  التقطيع  ابعاد  دوافع:   وعمو رشيد 1

 6ص 2010 البيضاء

2 Roux André: Droit constitutionnel local. economica. Paris ;1995 Page 63 
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النموذج الدولتي الجاكوبي الذي يحكم    أنوبين تردد اإلدارات املركزية من تقليص ســــــــــــلطتها ،  من خالل ما ســــــــــــبق يتضــــــــــــح  

 1ويؤثر على الدولة املغربية يشكل عائقا كبيرا أمام ازدهار الوحدات املحلية وتمتيعها بحرية واالستقاللية الالزمة .

 مظاهر ضعف استقاللية الجماعات الترابية  ثانيا:

كانت الالمركزية الترابية تعبر في جوهرها ووظائفها وآليات اشـــــتغالها عن نســـــق متكامل يشـــــكل ما يســـــمى اإلدارة    إن    

املحلية ، وتجمع بين وجود هيئات منتخبة وإتاحة وسـائل قانونية تخولها حق ممارسـة االختصـاص واملهام املرتبطة بالشـأن 

ملحلي ، فان هذه اإلدارة الالمركزية تخضـــــــــــــع باملقابل لصـــــــــــــناف متعددة من الرقابة التي تعتبر بدورها أهم أســـــــــــــس ومبادئ ا

 2النظام الالمركزي الحالي .

ـــــلطة لرجال البعدية و القبلية اإلدارية الرقابة الترابي للمجال البيروقراطية اإلدارة مظاهر من    املنتخبين على السـ

ــــاية مفهوم عن التخلي تم ،و ــــير الذي باملعنى الوصـ ــــاية الى يشـ ــــخص على الوصـ ــــر شـ  إدارية رقابة إرســـــاء على العمل و قاصـ

 .التنسيق و املساعدة دور  ثم  بعدية بطريقة

ـــــال" ركز و      ـــــمن كمفهوم اإلدارية الرقابة على البيروقراطية الظاهرة كتابه في Michel Crozier " كروزييه ميشـ  ضـ

 كبير شـــأن واإلشـــراف للرقابة أن على أكد حيث الروتين مظاهر بتفشـــ ي املباشـــرة عالقتها وعلى البيروقراطية حول  دراســـته

 .املباشرة الرقابة من العسكرية النظم كبير حد إلى يشبه الروتيني النظام في

 بتنفيـــذ الوامر املرؤوســـــــــــــين قيـــام مـــدى بمراقبـــة ترتبط مـــا بقـــدر واإلنجـــاز النجـــاح درجـــات لقيـــاس تـــأتي ال وهي    

ـــــــدر التي والتعليمات ـــ ـــــــهر لها، وهي قبولهم عدم أو قبولهم عن النظر بغض مديرهم من إليهم تصـ ـــ ـــــــالح تشـ ـــ  العقوبات سـ

 العليا للمســتويات بل لألفراد، تنســبها وال النجاحات وتتغافل عن الخطاء، ترصــد روتيني وبشــكل لنها املخطئين؛ ملحاســبة

 . اعتقاده حسب النجاح هذا أوجدت التي الدقيقة والنظم اللوائح وضعت التي اإلدارة من

 لتقييم كوسـيلة التقارير أسـلوب تعتمد فهي لذلك الفراد، جميع إلى املعلومات تدفق تخشـ ى الروتينية واملؤسـسـة    

 .الحاجة عند إليها الرجوع يمكن حتى والسياسات والوامر القرارات كل وتسجيل التنفيذ، نتائج ومتابعة الداء

 الرقابة على منها كبير جانب في وتعتمد مباشـرة غير واإلشـراف الرقابة أدوات فتكون  الحديثة اإلدارية النظم في أما   

 قيمة وتنمية اإلدارة، من أو العقاب من الخوف حاجز كســـــــر من الذاتية الرقابة وتنبع املوظفين أو العمال لدى الذاتية

 .والعقاب والثواب والتدقيق باملراجعة واملرتبطة الواجبة اإلشراف بقواعد اإلخالل دون  هذا املوظفين، داخل االنتماء

 من بمجموعة جاء فعال أنها الترابية، للجماعات 2015 التنظيمية القوانين حيث من الترابي املســــــتوى  على ووجدنا

ـــــتجدات  التي القوانين من بمجموعة مطوقة الحر التدبير مبدأ حيث من الترابي الفاعل إرادة الزالت باملقابل لكن و املسـ

 3.اإلدارية الرقابة'' طريق عن السلطة رجال تدخل تنظم

ــــرع بها انتقل والتي     ـــ ــاية من املشـ ــ ـــ ــاية تحمله الذي باملعنى اإلدارية الوصـ ــ ـــ ــــخص على الخاص القانون  في الوصـ ـــ  الشـ

ــــر ــــب املشـــــروعية رقابة إلى املشـــــروعية و املالئمة رقابة من ،إدارية رقابة إلى القاصـ ــاء والية كذا و ، وحسـ ــ  في اإلداري  القضـ

 نشـهده ما ان الزالت ،باملقابل الترابي املنتخب و املركزية السـلطة ممثل عالقة تحكم التي القانونية املقتضـيات من العديد

  قرارات و مقررات على بعدية و قبلية مشـــددة إدارية رقابة لدينا الزالت القانونية  املمارســـة حيث من الواقع أرض على في

 : يلي ما منها نجد  الترابية املجالس

 
القانون العام والعلوم  السياسية ، كلية الحقوق ،جامعة  في '' التقسيم الجهوي الترابي الجهوي باملغرب '' ، رسالة لنيل شهادة ماستر  رشيد تونفي ، 1

 116، ص 2015محمد الخامس الرباط ، 

الدارة املحلية والتنمية ، سلسلة مواضيع الساعة ،  بروحو عبد اللطيف ، مالية الجماعات املحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية ، املجلة املغربية ل 2

 247.ص 2001/70عدد 

 . 30. ص2015/ 33/34سيدي موالي أحمد عيالل، مقاربة نقدية للقوانين التنظيمية الترابية، مجلة مسالك للفكر والسياسة واالقتصاد، العدد  3
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 .التأشير ثم امليزانية مقرر  املالية المور  يخص فيما قبلية رقابة -

 .املحلية التنمية شركات مقرر  على رقابة -

 1.عمومي مرفق إنشاء مقرر  غلى رقابة -

ـــــيل يرى  الختام وفي ـــ ـــــلوك اآللي العرض إن إذ اإلداري، االبتكار مع تتعارض اإلدارية الرقابة أن كروزي  ميشـــــ ـــ  للســـــ

 قبل من متزايد إشـراف إلى تؤدي املنظمة بنية لن خطير، وظيفي خلل إلى يؤدي البيروقراطية قاعدة يشـكل الذي اإلنسـاني

 وكذا بالوســــائل أهدافها تربط أن الخطر هذا ملواجهه املنظمة على يجب لذلك املرؤوســــين، ســــلوكيات انتظام على القادة

 وضوحا. أكثر وتجعلها الغامضة أهدافها توضح  ان يجب

يتطلب املزيد من الجهد لتفسير املقتضيات القانونية الترابية   املغربي،ويبقى أهمية البعد الترابي في التنظيم اإلداري  

وضــمان للمجالس املنتخبة حرية تســيرها   الترابي،من اجل ضــبط حدود املتدخلين في التدبير    الدســتور،بما يتوافق مع روح  

 مع مراعاة الدور للقضاء. عادي،بشكل 

 خاتمة 

  الترابية  الســياســة  أن  نســتخلص  منه و  ســيادتها.  تحت  الترابية  قوتها  على  للحفاظ  جاهدا تســعى  مهيمنة،  كســلطة  الدولة  إن

  راجع  وهذا ،  ومتكاملة  متجانســة  وحدة  تكون   ترابية مســتقلة ســلطة  ومأســســة  بانبثاق  الســماح عدم  اتجاه في  تســير  املتبعة

 االتجاه. هذا في دورا يلعب الذي املركزي  لإلرث

  طرف  من  استغالله  عنه  ينتج  الذي  املفاهيمي  والتيه  الغموض  من حالة  إلى تؤدي  والتحديث  التقليد  بين  االزدواجية  أن  كما

ــــــتفيدين  املدافعين  من  اجتماعية  طبقة ـــــــع  من  واملســـــ ـــ ــــــأن  إدارة في  للتحكم  املفرطة باملركزية  القائم  الوضـ  بعقلية العام  الشـــــ
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 دراسة نقدية في ضوء نظرية املركز واملحيط  : تصور الدولة املركزية للشأن الترابي باملغرب

The State’s Perspective of the Territorial Domain in Morocco: A Critical Study in Light 

of the Center /Periphery Theory. 

 محمد كرتيت 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية/   ةوالديمقراطية، كلي، حقوق اإلنسان  اإلدارةماستر  ،طالب باحث

 .جامعة ابن زهر أكادير
  

                                                                                                                                                                              امللخص: 

لى املســــتوى الالمركزي وذلك من خالل أن النصــــوص القانونية  قصــــور التأطير القانوني للديمقراطية املحلية بروزا في الحمولة املركزية ع يتجلى       

بـاملغرب ليس فيهـا توازن مؤســــــــــــســـــــــــــاتي بين ممثلي الـدولـة والنخـب املنتخبـة، حيـث أن الالمركزيـة لم تؤدي إلى مراجعـة قوة   للمجـال الترابياملنظمـة  

ل ممثليها على املستوى الترابي املحلي؛ فاالنتقال من الضبط  السلطة وإنما فقط أدت إلى تغيير آليات وقنوات تدخل السلطة والتي تمارس من خال

اقتســـــــــام الوظائف واألدوار ليس   والتحكم والتنمية من املركز إلى اإلشـــــــــراف والشـــــــــراكة وممارســـــــــة الحكم بشـــــــــكل تشـــــــــاركي في إطار بنية جماعية، و

اقتصــــادية، مصــــدرها هو املركز بحمولته  بانتقال ســــهل وآلي، بل يســــتدعي تقديم نقد وتفكيك ذهنيات ومصــــالح قائمة وبنيات اج تماعية وثقافية و

 .السياسية والفكرية والتاريخية

 املركز واملحيط، املجال الترابي، الجماعات الترابية، الديمقراطية التشاركيةالكلمات املفاتي :  

Abstract:  

The inadequacy of the legal framing of local democracy is evident in the central load at the 

decentralized level through that legal texts regulating for the Territorial Domain in Morocco, It 

has no institutional balance between the representatives of the state and the elected elites, Where 

Decentralization did not lead to a review of the power of authority It just changed the 

mechanisms and channels of power intervention Which is practiced through its representatives 

at the local earthly level; The transition from Tuning, Control and development from the center 

To supervise, partner and exercise participatory governance within a collective structure And 

sharing jobs and roles is not an easy and automated transition, It calls for critique and 

dismantling existing minds, interests and social, cultural and economic structures Its source is 

the center with its political, intellectual and historical load. 

Keywords: Center and Periphery, Territorial Domain, local authorities, Participatory 

democracy  
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 مقدمة

أصــــــــبحت دراســــــــة املحيط وكيفية تمفصــــــــله مع املركز ذات أهمية كبيرة، حيث يعتبر من بين املواضــــــــيع الســــــــاســــــــية في جل 

العلوم االجتماعية، وهذه الهمية التي أصـــــــبحت تكتســـــــيها دراســـــــة املحيط من منطلقات معرفية متعددة ومتنوعة ليســـــــت  

  .ن رهانات سياسية ، اقتصادية، اجتماعية وقانونيةنتاجا الهتمامات علمية محضة بل ملا أصبح يمثله املحيط م

فـــاملحيط ال يمكن تصـــــــــــــوره منفصـــــــــــــال في عالقتـــه بـــاملجتمع، إذ ال يمكن لي نظريـــة اجتمـــاعيـــة أن تتجـــاوز البعـــد املجـــالي في  

ل الظاهرة املراد تفســــــــــيرها، مع هذا الربط بين املحيط واملجتمع ال ينبغي دراســــــــــة املحيط بشــــــــــكل معزول بل كعنصــــــــــر داخ

 نظام اجتماعي منظم بقوانين ومرتبط بشكل عضوي مع باقي عناصر البنية االجتماعية.

ولقد شـــكل ضـــبط املجال الترابي والتحكم فيه هاجس مختلف الدول منذ زمن بعيد، وذلك بهدف خلق اســـتقرار ســـياســـ ي،  

را لعمل السلطة املركزية ومجاال  اجتماعي واقتصادي يمكن من تحقيق التقدم املنشود للمجتمع، فإذا كان هذا املجال إطا

لتنفيذ ســـــــــياســـــــــتها، فإن التحوالت العميقة واملتســـــــــارعة التي يشـــــــــهدها العالم غيرت من النظرة إلى املحيط والتراب بصـــــــــفة 

ـــــبح مجاال لتحقيق التنمية ملختلف الوحدات   ـــــة املركزية، بل أصـ ـــــياسـ عامة، بحيث لم يعد ذلك اإلطار الذي تطبق فيه السـ

ليس عبر إقصاء السلطة املركزية، بل عبر إشراك مختلف الفاعلين في تسيير الشأن العام الترابي؛ بل ذهب املحلية، وذلك 

البعض إلى أن ديمقراطية القرب تفترض أن إطار تســـــــــيير الشـــــــــأن العام هو املجال على أن يكون هذا الخير مؤســـــــــســـــــــا على 

 أساس إرادة الفاعلين عبر دينامية جماعية.

ـــة الالمركزية  وهكذا فاملشـــــرع امل غربي ســـــن مجموعة من القوانين التنظيمية للمجال الترابي في وضـــــع اللبنات الولى لســـــياســ

ـــــات املركزية داخل  ـــــســـــ ـــــلطة وإعادة هيكلة املؤســـــ ـــــاعد على توزيع الســـــ ـــــيس النهج الديموقراطي والذي يســـــ كخيار لتبني وتأســـــ

يسمح بإنشاء مصالح خارجية تمثل االدارات املركزية    الدولة، وقد واكب هذا التطور سن سياسة الالتركيز التي من خاللها

على املســـــــتويين اإلقليمي والجهوي يعهد إليها بمزاولة بعض االختصـــــــاصـــــــات في تســـــــيير اإلمكانيات البشـــــــرية واملالية في إطار  

كامة  البرامج التي تضــــــعها املصــــــالح املركزية، فقد كان للتحول الذي جاءت به مقتضــــــيات الدســــــتور الجديد بخصــــــوص الح

 الترابية، وقعا وتأثيرا كبيرا وتحفيزا إضافيا لالهتمام بمستجدات املقاربة الترابية للمسألة التنموية.

فالدولة والجماعات الترابية والجهزة واملؤســــســــات وباقي املكونات املمارســــة ملختلف النماط الرقابية قد تكون هي املتحكم   

ــــ ي لنجاح التنظيم الترابي ا ـــ ــــاسـ ـــ لالمركزي والجهوي في املســــــــتقبل، فالنصــــــــوص القانونية التنظيمية للجماعات  واملحدد السـ

الترابية جاءت بقواعد ومقتضيات هامة محاولة أن تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية املحلية وقواعد الحكامة الجيدة  

والحوار وغيرها...، كلها عناصــر    في تدبير الشـــأن العام املحلي، وربط املســـؤولية باملحاســـبة، وارســـاء آليات تشـــاركية للتشـــاور 

 إصالحية تؤشر على بداية التأسيس لعالقة جديدة بين الدولة واملجال الترابي، وبين املركز واملحيط.

 :من هذا املنطلق، تتجلى اإلشكالية املركزية التي يطرحها موضوع البحث كالتالي

ـــــريعـــات والقوانين املؤطرة للمجـــال الترابي بـــامل ـــ ـــــوء نظريـــة املركز واملحيط كيف يمكن فهم  انطالقـــا من التشـــــ ـــ غرب وعلى ضـــــ

تصـــــــــــــور الـدولـة املغربيـة ملجـالهـا الترابي؟ هـل هو فضـــــــــــــاء للحريـة والتنميـة وإنتـاج ســـــــــــــلطـة تنـافس املركز، أم فضـــــــــــــاء للهيمنة  

 والسيطرة واإلخضاع؟
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ـــــــيتين اثنتين:   ـــ ـــــــوع على فرضـ ـــ ـــــــس املوضـ ـــ ـــــــكالية املحورية نؤسـ ـــ ـــــــاء للهيمنة    هي أن املجال  األولى لإلجابة على اإلشـ ـــ الترابي هو فضـ

ـــــلطــــة املركز في املجــــال الترابي عبر القوانين   ـــ واعــــادة انتــــاج القيم واملبــــادئ التنظيميــــة للمركز، أن الــــدولــــة تقوم بتنزيــــل ســـــ

 تتمثل في أن املجال الترابي هو فضاء للحرية والتنمية بهدف خلق وإنتاج سلطة تنافس املركز. الثانيةوالتشريعات؛ 

ـــــوع  ـــ البحــث واختبــار فرضـــــــــــــيــاتـه، يتحتم علينــا دراســـــــــــــتــه وتحليلــه بـاالعتمــاد على املنــاهج واآلليــات والتقنيـات  ملعــالجــة موضـــــ

 :واملقتربات التالية

 .قراءة وتحليل النصوص القانونية -

 .استقراء املعطيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ودراستها -

ومرتكزات التنظيم الترابي، من سياسة الضبط واملراقبة والتحكم  االعتماد على املنهج الوظيفي من خالل معرفة وظائف   -

 .في املحيط الترابي، إلى سياسة تشاركية بين املركز واملحيط، أي بين السلطة املركزية وذوي الشأن الترابي

ــــة مقتربات علم ا ــــكاالته تلزمنا باالعتماد على مقتربات العلوم االجتماعية وخاصـــــ ــــوع وإشـــــ ــــة،  كما أن طبيعة املوضـــــ ــياســـــ ــ لســـــ

 وكذلك علم االجتماع السياس ي.

و لبسـط املوضـوع وتحليله سـتتم دراسـة التأصـيل النظري والتأطير القانوني لعالقة املركز باملحيط، معتمدين في ذلك على 

ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ بيـة  و املرجعيـة القـانونيـة املؤطرة لواقع العالقـة بين الـدولـة املركزيـة املغر Jacques Chevallier نظريـة املركز واملحيط ل ــــــ

 ) املطلب الول(. بمجالها الترابي من خالل  رصد أهم املحطات التاريخية للتنظيم الترابي الالمركزي باملغرب

ـــــير واقع عالقـة الـدولـة املركزيـة بمجـالهـا الترابي، من    على أن نتنـاول  االختبـار االمبريقي ـــ لنظريـة املركز واملحيط، لفهم وتفســـــ

خالل دراســـــــــة تحليلية نقدية ملقتضـــــــــيات القوانين التنظيمية للمجال الترابي باملغرب ورصـــــــــد ممكنات تجاوز االختالالت في  

ن عالقة الدولة بالجماعات الترابية من أجل بلورة العالقة بين املركز واملحيط من خالل القوانين التنظيمية في أفق تحســـــــي

 نموذج جديد يعتمد مقاربة تشاركية في إطار تحقيق الحكامة الترابية ) املطلب الثاني(.

 املطلب األول: عالقة املركز باملحيط، بين التأصيل النظري والتأطير القانوني 

ل السياس ي على وجود مركز قوي يهيمن على باقي الطراف،  تتأسس نظرية املركز و املحيط باعتبارها نموذج علمي للتحلي

و لكنه   الهامش  أو  املحيط  تأتي من  التي  بمبدأ نظام يسعى للحفاظ على صيرورته ضد االضطرابات  يتميز  النموذج  هذا 

الحياة؛ و تعتمد  يرتبط معها أيضا من الناحية العضوية و الوراثية ، حيث أنه يوفر له املوارد التي يحتاجها للبقاء على قيد 

في الواقع على مستويين مختلفين :على مستوى تحليل العالقة السياسية املجتمعية )اعادة انتاج السلطة(؛ وعلى مستوى  

تحليل عالقات التبادل العكس ي للنظام بين املركز و املحيط، و أهمية هذه النظرية هو ما يساهم في نقل و استنساخ هذا  

النظام السي املحيطي، فالقطب  النموذج داخل  القطب  القطب املركزي و  انقسام  في شكل  اس ي و على جميع مستوياته 

املركزي يسعى الى فرض قانونه و هيمنته على القطب املحيطي و هو ما ينعكس على هياكل الدولة، حيث أن املركز يدعي  

 تشكل وسيلة للهيمنة و الخضوع. أنه يحتكر االندفاع و التوجه و نقاط ارساء املحيطية أو الوظيفية بفرض مؤسسات 
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وعليه فإن نظرية املركز واملحيط تشتغل على عدة مرتكزات وآليات ستكون موضوع الدراسة )الفقرة الولى(، ثم لننتقل إلى  

م  الفقرة الثانية لدراسة املرجعية القانونية املؤطرة لواقع العالقة بين الدولة املركزية املغربية بمحيطها الترابي و رصد أه

 املحطات التاريخية للتنظيم الترابي الالمركزي باملغرب. 

 الفقرة األولى: نظرية املركز واملحيط في التحليل السياس ي اإلجتماعي 

إن نموذج املركز واملحيط حسب "شوفاليي" يتمظهر في مستويين اثنين ،فهو يسمح أوال بتحليل العالقة بين السياس ي و      

غم احتوائه لالجتماعي فهو يتحمل ضغط هذا الخير، فالعالقة إذن بينهما يحكمها مدى  االجتماعي ،ذلك أن السياس ي ر 

تحكم السياس ي في االجتماعي، يدخل النظام السياس ي في عالقات معارضة ديناميكية مع املحيط االجتماعي الذي يفلت من  

أن هذا   العامة، حيث  يعبر عن مفهوم املصلحة  والذي  يحمله  الذي  النظام  لفرض  سيطرة  السياس ي قد يسعى  النظام 

سيطرته خالل القتال ضد قوى الطرد املركزي التي قد تعرضه للخطر أو على املسعى املضاد إلثرائها باستمرار من خالل  

  1دمج عناصر متوافقة مع خصائصها السياسية.  

 أوال: جدلية املركز واملحيط في عالقة السياس ي باالجتماعي

"شوفاليي املجتمع  يرى  على  القوانين  يفرضون  الذين  الحكام،  بين  راديكالية  بقطيعة  يتميز  السياس ي  الفضاء  أن   "

، فهذه القطيعة توجد   ،واملحكومين الذين يخضعون لهذه القوانين، مما يولد قطبية ثنائية متوترة بين الحكام و املحكومين

 ا بالحروب أو باستغالل املجال الديني. منذ املجتمعات البدائية، حيث كان الحكام يفرضون السلطة إم

فاملجتمعات البدائية التي ال تعرف فضاء سياس ي متباين، وال ظواهر من االستغالل واالغتراب، وفيها نجد الزعيم يحتل  

موقعا اجتماعيا محددا، ولكن وظيفته ال تعني أي قوة لإلكراه على أعضاء املجموعة، وال يملك الزعيم سوى استعمال  

أي محاولة لتجاوز هذا الدور محكوم بالفشل، ويستثنى عدم وجود مركز للحكم في نفس الوقت يقوم باستخراج  خطاب و 

فائض اجتماعي لصالح طبقة سائدة، وإذا ظهر فائض فليس هو موضوع تراكم بل هو إعادة توزيع من خالل تطبيق رمز  

 2الهدية من أجل التبادل ووصوال للهيمنة. 

جزء السياس ي  فالشكال    فالنظام  املهيمن،  االجتماعي  القانون  ونشر  إنتاج  إعادة  يهدف  أوسع،  اجتماعي  نظام  من 

السياس ي يجب أن   النظام  االجتماعية املوضوعة هي بالضرورة مترابطة وغير قابلة للتجزئة من بعضها البعض، وبالتالي 

لتطبيع حركة للتطويق وهي ليست مجرد    يواجه مثل غيره من املؤسسات االجتماعية ولكن بوسائل تفضيلية  متواصلة 

 تعبير عن التهميش السياس ي ولكن أيضا انحراف أكثر عمومية فيما يتعلق النظام االجتماعي.

إن الفضاء السياس ي حسب شوفاليي دائما ليس وحده فضاء السلطة بل تضاف إليه مؤسسات )أحزاب، نقابات،...( التي  

طها املباشر، فآليات السلطة هذه تتوفر على مجال واسع للعمل من أجل  تتوفر هي الخرى على هوية و عالقات مع محي

العمليات الساسية للتبادل بين النظمة املنظمة   إلى وصف  التأثير اإليديولوجي، وبالتالي فنموذج املركز واملحيط يهدف 

ز إال الترتيب املحدد الذي يحكم  واملتماسكة داخليا مع بيئتها، وهو ليس في حد ذاته تسلسال هرميا وال يعكس مفهوم املرك 

 
1périphérie Dans l’analyse politique. page 7Jacques Chevallier: Le modèle centre/   
2Jacques Chevallier: Le modèle centre/ périphérie Dans l’analyse politique. Op.cit : page 9  
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كل نظام؛ والسيطرة على الفضاء السياس ي تفتح املجال للسيطرة على املجتمع قاطبة، وذلك باعتماد املشروعية أو أسلوب  

 1املحيط" تترجم الهوة بين السياس ي مركز السلطة واملجتمع املدني املرؤوس.  -اإلجبار؛ فإشكالية "املركز

ملركز فتحدث املتغيرات االقتصادية و االجتماعية ومن تم يتحقق التوازن في ثنائية املركز و الهامش  يخضع الهامش لسلطة ا

من خالل االعتماد على الهامش كوسيلة بين املركز و املحيط من أجل ترسيخ عقيدة و الثقافة السياسية للمركز و بالتالي  

وذل متوازنة  غير  النهاية  في  تكون  العالقة  هذه  أن  دور  نستنتج  يلعب  الهامش ي  فالقطب   ، كل قطب  وظيفة  من خالل  ك 

 الوسيط بين املركز و املحيط بينما املركز يلعب دور الضامن الستمرار الهامش و استقالله.

عموما يسعى الهامش أن يكون في موقع املركز و املركز يسعى الى معرفة كل املعلومات/ أحداث /توترات / أنشطة/ ردود 

تتجلى فكرة عدم التوازن بينهما كما يمكن القول أن النموذج املركزي يتشكل بتواجد انسجام بين أجزاءه  أفعال...ومن هنا  

 2الداخلية أما النموذج الخر الذي ينجذب نحو املركز يتطلب تغذية من طرف الهامش. 

الثاني   أما  الوسيط  دور  يلعب  فالول  املركز  و  الهامش  بين  إذن عالقة وطيدة ومستمرة  بين  توجد  الضامن  دور  فيلعب 

القطبين إال أن هذه العالقة غالبا ما تكون غير متوازنة أي أنها ديناميكية التوافق، بين نموذجين الول من نوع طرد مركزي  

أنه ال أحد من كال   الذي غالبا ما يتأثر بامتيازات املركز / صحيح  الثاني جاذب نحو املركز  يجعل  الهامش مفصال له و 

 ساهم في تالش ي فلسفة القطبين كي نحصل على وحدة منسجمة وموحدة.النموذجين ي

 ثانيا: جدلية املركز واملحيط في أداء وظيفة النظام السياس ي

يعمل النظام السياس ي وفق ميكانيزمات منظمة وتطبيق حركة تبادلية بين املركز واملحيط، فجدلية املركز واملحيط ال تميز  

س ي وبيئته ولكن ايضا قواعد عملها الداخلية حيث نجد داخل النظام السياس ي معارضة  فقط العالقة بين النظام السيا 

 ثنائية القطب وجاذبية متباينة تسود في العالقات املجتمعية. 

تنظيمها على جهاز   أن نعي ملاذا الحزاب السياسية ال تستطيع اال اسقاط  Jacques Chevallier وبالتالي فمن السهل حسب 

الدولة البيروقراطي والعسكري، وهنا يعتبر "شوفاليي" أن نموذج الدولة مهم جدا على املستوى السياس ي بالنظر الى املكانة  

التي يحتلها في مركز النظام السياس ي ، ومنه فالدولة تصبح بشكل من الشكال املؤسسة الصلية التي تترسخ في الالوعي  

 .الجماعي والثقافي

و على الرغم من أن كل حركة سياسية تهدف إلى تدمير النظام املعمول به إال أنها تحمل إليه وبطريقة ال واعية صورة الدولة  

ومشروعها ال يسجل إال في قالب الدولة؛ إذا سيكون هناك اتصال وانسجام لألشكال املؤسساتية تحت إشارة املؤسسة  

 .3حد ملبدأ التوازن والتي تحكمهم الصلية "الدولة" منتج ال نهاية له ومو 

يسمح املحيط بوجود ذلك النوع من العالقات الالمحدودة واملمتدة بين معطيات هذا املحيط وأطرافه الجوهرية وبشكل  

و تبقى الحدود الفاصلة بين النظام السياس ي املتميز بنوع من التنظيم    يتيح خلق املزيد من املفاهيم التي تصبح جزء منه

كـ   واملحيط محكمة اإلغالق ، ولكن يبقى بشكل مستمر مرتبطا بالضرورة ببيئته عن طريق مجموعة من التبادالت  والتماس 

  .التي يطالها التغيير سواء من حيث القوة / الكثافة أو من حيث النوعية

 
1Jacques Chevallier , Op.cit : page  14 
2Jacques Chevallier , Op.cit : page  16 
3  : page 63 Jacques Chevallier , Op.cit 
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رالي متكامل، وكالهما يتضمن  يفرز ما سبق نموذجين نظريين للتبادل بين املركز واملحيط: الول استبدادي وقمعي والثاني ليب

 .مخاطر وال يوجد أحدهما في الواقع بشكل خالص، إذ نجد النموذجين معا داخل كل نظام سياس ي

يمثله من مؤسسات   ما  بكل  املركز  بين  العالقة  في ضوء  وتتبلور  تنشأ  الصراع ومنطلقاته  مفاهيم  أن  إذن  القول  يمكن 

راف التي تمثل املحيط، ملواجهة تأثيرات املحيط التي تفلت من تطبيع املركز،  السلطة وأدواتها وخطابها اليديولوجي والط

يتصرف النظام بشكل سلطوي وبالتالي فقنوات التواصل مع البيئة ال تعمل إال في اتجاه واحد : يسعى النظام  بأي ثمن إلى  

 الحفاظ على مبادئه التنظيمية وفرض سيطرته على املجتمع . 

املركز/املحيط والتناغم    نموذج  النظام  مبدأ  بين  أساسية  قطيعة  شكل  على  السياسية  املستويات  كل  في  إذن  يتواجد 

الغلبية، وأساسية لنها تمنح   انسجام  الوقت ممزقة لنها قد تفقد  في نفس  القطيعة هي  وعناصر غير متجانسة، هذه 

إذن يسمح نموذج امل للنظام، وهكذا  املردودية  السياس ي وتضمن  للفعل  أو  الحياة  السائد  املنطق  بتفصيل  ركز/املحيط 

 الغالب خالل مجريات املسار السياس ي وتنزيله في مختلف النظمة السياسية الكبرى والصغرى. 

 الفقرة الثانية: التأطير القانوني لعالقة املركز باملحيط 

إل الترابي قد بدأ غداة االستقالل، حيث سعت الدولة  الالمركزي منذ  إن اهتمام الدولة املغربية بمحيطها  النظام  ى تبني 

حصولها على االستقالل وذلك عبر مجموعة من القوانين واإلجراءات التي تهدف الى منح الجماعات الترابية مجموعة من  

االختصاصات التي كانت من صميم اهتمامات السلطة املركزية؛ و يعرف املغرب تنظيما إداريا يمزج بين االسلوبين املركزي  

الالمركزي   الجهات و  و  في مختلف  الحكومة و ممثليها  امللك و  في  املركزية ممثلة  االدارية  السلطات  الدستور  حيث حدد 

العماالت و االقاليم ، كما حدد سلطات الالمركزية الترابية التي تجسدها الجماعات الترابية بأصنافها الثالثة سواء تعلق  

 جماعات. االمر بالجهات او مجالس العماالت و االقاليم او ال 

وقد ازداد االهتمام بمفهوم الالمركزية منذ أواخر القرن العشرين، نتيجة لإلفرازات التي نتجت عن املتغيرات السياسية  

واالقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم، ولم تعد الالمركزية هدفا في حد ذاته، وإنما أصبحت فلسفة وأداة تنموية  

ص في  املشاركة  من  البشر  فإن  تمكن  ومنه  بالفائدة؛  عليهم  يعود  بما  مجتمعاتهم  بتنمية  املتعلقة  القرارات  واتخاذ  نع 

وتشكل ضرورة   منتخبة،  مجالس  بواسطة  الخاصة  شؤونها  تدبير  محلية  لكيانات  يتيح  ديمقراطيا  نهجا  تعد  الالمركزية 

 سياسية لبناء أو استكمال بناء الديمقراطية . 

 المركزية الترابية باملغربأوال: املحطات التاريخية لنظام ال

، لكن  1992مر نظام الجهوية باملغرب بمرحلة ما قبل الدسترة، ثم انتقلت الهيئات الجهوية إلى مؤسسات دستورية سنة  

واقترن ذلك بتأطير    1996هذا االرتقاء لم ينعكس على مستوى التأطير التشريعي، وبعده تم التأكيد على دستوريتها سنة  

طفرة نوعية في نظام الالمركزية، غير أن دسترة الجهوية شهدت تطورا متقدما غير مسبوق وغير معهود في  قانوني شكل  

 . 2011النظام اإلداري املغربي عند إقرار نظام الجهوية واعتبارها ركيزة للتنظيم الترابي الالمركزي سنة 

  1992دسترة الجهة خالل املراجعة الدستورية سنة  بالرجوع إلى التعديالت الدستورية املتعلقة بنظام الجهوية، اتضح أن  

، لم يصاحبه قانون يؤطر عمل املجالس الجهوية وينظم سيرها وتدبير شؤونها،  94واعتبارها جماعة محلية بموجب الفصل  

القانوني لجهوية   اإلطار  بقي  الغياب  بنموذج    1971وفي ظل هذا  العمل  أي أن  الدستوري،  التعديل  املفعول رغم  ساري 

لجهات االقتصادية الذي لم ينجح في تحقيق أهدافه ظل ساريا حتى بعد الوضعية الجديدة للجهوية التي أصبحت فيها  ا
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مؤسسة دستورية، وعلى ذلك فإن دسترة الجهوية لم يكن سوى إعالنا عن نية الدولة في االرتقاء بوضعيتها على مستوى  

داية اإلعالن عن التفكير الفعلي للدولة في وضع تصور لنموذج  النص الدستوري، بحيث شكلت هذه املرحلة التأسيسية ب

 جهوي جديد يواكب املكانة الجديدة للجهوية في النظام الدستوري املغربي.

قد خول للعمال تنفيذ مقررات مجالس العماالت والقاليم، ولم يأت على ذكر الجهات وهذا مؤشر جازم   1992إن دستور 

بقي الجهوية  أن املجالس  إلى مصاف  على  بها  االرتقاء  التداولية رغم  بالسلطة  ت مجرد هيئات استشارية ولم تحظى بعد 

ال يعدو أن يكون "    1992املؤسسات الدستورية واالعتراف بها كجماعة محلية، وبالتالي فدسترة الجهوية خالل تعديل سنة  

 1اعترافا بالشكالنية الدستورية للجهة". 

الجهوية   تنفيذ مداوالت    1996بموجب دستور أصبحت املجالس  تتوفر على سلطة تداولية مع تخويل صالحية  مجالس 

مجالس الجهات لوالة الجهات، وبهذا يكون املغرب قد دشن مرحلة جديدة في اتجاه إعمال الجهوية دستوريا وترجمة أجرأتها  

 1997.2املتعلق بالتنظيم الجهوي إلى حيز التنفيذ سنة  47.96بعد خروج القانون 

بالرغم من الطفرة النوعية التي لحقت تطور الجهوية خالل هذه املرحلة، إال أنها لم تمثل سوى تجاوبا شكليا مع الصوات  

املطالبة بتجاوز انحسار التجربة الجهوية منذ السبعينات التي لم تقدم ما كان يرجى منها وظلت حبيسة إكراهات ضعف  

املالية واآلليات التدبيرية، هذا إضافة إلى أن التقطيعين الجهويين الذي كان الول  االختصاصات وهزالة املوارد البشرية و 

ذو طابع اقتصادي، والثاني ذو طابع إداري، لم يحققا املرامي املرجوة من ورائهما بسبب التفاوتات املجالية الصارخة داخل  

إلى غياب كلي ملبدأ التدبير الحر، وذلك تأسيسا    الجهات وفيما بينها بسبب غياب تفعيل مبادئ التضامن والتعاون، إضافة

املندمجة   التنمية  تحقيق  على  وقادر  فعال  جهوية  نظام  لقيام  وجوهرية  موضوعية  أسس  تعتبر  املبادئ  هذه  أن  على 

 واملستدامة. 

أكثر    ، أثير النقاش حول نظام جهوي بديل47.96وبسبب عيوب ونقائص نظام الجهوية التي كان يحكم تنظيمها القانون  

 بالجهوية املتقدمة.  2011قدرة وتكيف مع تطور منظومة الالمركزية وبهذا دشن املغرب مرحلة جديدة عرفت في دستور 

هو انبثاق مجالس منتخبة بكيفية ديمقراطية مع الحرص    2011يتضح أن الغاية من اعتماد نظام الجهوية بعد دستور  

من تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومستدامة ، ويتضح من خالل النص  على توفرها على اختصاصات وموارد مالية تمكنها  

املجالس   وتدبير شؤون  تنظيم  يحكم  الذي  القانوني  باإلطار  االرتقاء  تم  كانت واضحة عندما  الغاية  أن هذه  الدستوري 

 .الجهوية من قانون عادي إلى قانون تنظيمي يتوافق وروح االصالح الدستوري

بطرح نموذج الجهوية املتقدمة كنتيجة حتمية لقصور النظام القانوني السابق عن   2011لسنة  تميزت املرحلة الدستورية 

على   فأما  واملضمون،  الشكل  مستويي  على  مختلفة  بحلة  الدستور  في  الجهوية  جاءت  وبذلك  الالمركزية،  تطور  مواكبة 

ت تسميته ب " الجهات والجماعات الترابية  املستوى الول فقد عرف تغييرا في تسمية باب " الجماعات املحلية" الذي أصبح 

إلى أحد عشر فصال، كما    1996الخرى"، وعرفت فصول هذا الباب زيادة في عددها حيث انتقل من ثالثة فصول في دستور  

لهذه   الذاتية  االختصاصات  احترام  حدود  وفي  القانون  نطاق  الخرى ضمن  الترابية  الجماعات  بصدارة  للجهات  اعترف 

و  باقي  الخيرة،  على  الجهات  لفظ  قدم  الذي  الترابية  بالجماعات  املتعلق  الباب  تسمية  على  أيضا  انعكست صدارتها  قد 

املستويات الخرى للجماعات الترابية الخرى، أما املستوى الثاني فقد كان على مستوى تخويل الجهات اختصاصات أصلية  

 
 . 191، ص: 2015، دجنرب 2اختيارات، جملة دفاتر احلكامة العدد  -رهاانت -رشيد لبكر، من اجلهوية اإلدارية إىل اجلهوية املتقدمة: دوافع  1
 556ص  03/04/1997بتـاريخ  4470يـدة الرمسيـة عـدد املتعلـق بتنظـيم اجلهـات، منشـور ابجلر 47.96بتنفيـذ القـانون رقـم  1997أبريـل  2صـادر يف  1.97.84ظهـري شـريف رقـم   2
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مارستها منح رؤساءها الذين أصبحوا منتخبين بطريقة مباشرة  واختصاصات منقولة وثالثة مشتركة بينها وبين الدولة، ومل

سلطة تنفيذ مداوالت املجالس الجهوية وتمكينهم من سلطة تنظيمية، إضافة إلى حرية تدبير شؤونها الخاصة في حدود 

 االختصاصات وما يسمح به القانون. 

 التنظيم القانوني الجديد للجماعات الترابية باملغرب ثانيا:

جاءت لتكرس ما نص عليه     20151يوليوز    23نين التنظيمية للجماعات الترابية التي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ  إن القوا

الدستور من قوة ومكانة على املستوى اإلداري املغربي بالنسبة للعماالت والقاليم والجماعات، بحيث خصتها هذه القوانين  

ا وفي طرق تدبيرها لتعلن بذلك عن القطيعة مع النصوص القديمة وملرحلة  بمجموعة من االختصاصات والهياكل املدبرة له

 .2011ما قبل دستور 

وقد جاءت هذه القوانين في سياق إعادة تنظيم الالمركزية عبر مراجعة القوانين املنظمة لها تماشيا مع التطور الحاصل في  

من أهمها املساهمة في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها وكذا  الدوار الجديدة التي يجب أن تلعبها هذه الجماعات الترابية، و 

السابقة القوانين  ظل  في  املمارسة  عنها  أبانت  التي  والنقائص  الثغرات  اختصاصات  ،  تجاوز  لطبيعة  منظمة  جاءت  وقد 

والقروية والتضامن بالنسبة  الجماعات الترابية وصالحيات أجهزتها، والتي تمارسها في مجاالت كبرى كالتنمية االجتماعية  

 للعمالة واإلقليم، والتنمية االقتصادية وإعداد التراب وخدمات القرب لساكنة الجماعة بالنسبة للجهة. 

وإذا كانت الجماعات الترابية في املغرب، حسب نطاقها الجغرافي وحيزها املكاني، تتصدرها الجهات، وبعدها العماالت أو  

الكيد في املغرب هو أن الالمركزية الترابية في املغرب ارتكزت أساسا على الجماعات، أو ما كان    القاليم ثم الجماعات، فإن

يسمى في القوانين السابقة بالجماعات الحضرية والقروية؛ فهذه الخيرة ستعرف تطورا وانتعاشا مهما، مقارنة بالجماعات  

ي التنمية وستعرف استقاللية تدريجية ال بأس بها لتدبير  الخرى، بحيث ستمنح لها أدوار واختصاصات وصالحيات كبيرة ف 

 شؤونها اإلدارية واملالية.

الفعالة للتدبير الحديث   إن القوانين التنظيمية الجديدة جعلت الجماعات الترابية وحدات ترابية تعتمد على الساليب 

خب أعضاؤه باالقتراع العام املباشر؛ وبخصوص  املرتكز على النتائج وهكذا فإن الجماعات الترابية تدبر شؤونها بمجلس ينت

نمط التدبير فقد تم اعتماد مجموعة من الساليب الفعالة لتدبير الجماعات الترابية من قبيل ، تحديد املهام و تبني نظام  

الف ومؤشرات  بلوغها  املراد  الهداف  فيها  تحدد  والبرامج،  املشاريع  لتتبع  منظومة  ووضع  الهداف  بحسب  عالية  التدبير 

 2املتعلقة بها. 

و تعتمد الجماعات الترابية في تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها في حدود اختصاصاتها سلطة التداول  

بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها وفي مجال الشفافية فقد تم اعتماد على مبدأ عالنية التصويت داخل  

 
 :أنظر مزيدا من تفاصيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  1

 .املتعلق بالجهات 111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436من رمضان   20صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  -

 .املتعلق بالعماالت و القاليم 112.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436من رمضان   20صادر في  1.15.84ظهير شريف رقم  -

 املتعلق بالجماعات. 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7) 1436رمضان   20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم  -
 .77، الصفحة  2011-2017حسن طارق "الدستور املغربي املستجدات وحصيلة التفعيل" ، إصدار املنظمة العربية للقانون الدستوري   2
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الترابية كقاعدة النتخاب رؤساء املجالس ونوابهم وأجهزة املجالس، كما انه يعتبر قاعدة التخاذ جميع    مجالس الجماعات 

 1القرارات.

والقوانين التنظيمية ،تصورا جديدا للتنظيم الترابي باملغرب يسعى من خالله لالستجابة    2011لقد حمل كل من  دستور  

مبادئ وآليات الحكامة الترابية؛ هكذا أقر الدستور الجديد أسس تعزيز  لسؤال التنمية الترابية من خالل تعزيز أسس و 

الحكامة الترابية بتعزيز الشرعية االنتخابية للهيئات الالمركزية كما عمل أيضا على تقوية أسس الديمقراطية الترابية وفي  

الختصاصات واملوارد، ومبدأ التدبير الحر  إطار تعزيز استقاللية الجماعات الترابية من خالل اعتماد مبدأ التفريع في توزيع ا 

املشرع   ربط  كما  املتاحة،  التمويلية  اإلمكانات  وبمراعاة  القانونية  للمقتضيات  تام  احترام  من  ممارسة االختصاصات  في 

بالتزام هذه الخيرة بمبدأ الشفافية كمدخل لتعزيز ربط املسؤولية  الترابية    الدستوري االستقاللية املمنوحة للجماعات 

 باملحاسبة. 

اقع التــنظيم التــرابي باملــــــغـــرب  املطلب الثاني: االختبار النظري لفهم و

يعتبر التنظيم الترابي الوجه البرز لالمركزية، كخيار دخلته الدولة منذ استقاللها باعترافها القانوني وتكريسها الدستوري  

واملتوف املعنوية  الشخصية  ذات  الترابية  الوحدات  أعضائها  لهذه  طريق  عن  الخاصة  مصالحها  تدبير  صالحية  على  رة 

املنتخبين بشكل حر وديمقراطي، وقد عرف دخول املغرب في هذا الخيار تدريجيا، تميز بتحول نوعي في اإلطار املؤسساتي  

 .والقانوني املنظم للجماعات الترابية

من اإلدارات الترابية فإن تشعب مهام الدولة وتزايد وبالرغم من أن املغرب قد استطاع على مدى سنوات بناء شبكة واسعة  

مسؤولياتها، أدى إلى ترك جزء هام من الوظائف اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية إلى وحدات ترابية تعتمد التمثيلية عبر  

  .تآلية االنتخاب، إال أن اإلدارات املركزية ال تزال تواصل احتكارها لكبر قدر من السلطات واالختصاصا

من هذا املنطلق يؤكد مسلسل الالمركزية والالتركيز والجهوية الذي عرفته الدولة املغربية أن نموذج التنمية من العلى أي  

تبقى   املحلية،  البنيات  الشتغال  واضحة  لهداف  غياب  وفي  الترابية،  املجالية  االحتياجات  يلب  لم  الدولة  طرف  من 

الترابية تنطلق من إطار مرجعي مركزي أحادي، كما أن االنتقال عبر وضع ترسانة قانونية خاصة    السياسات العمومية 

بالالمركزية لم تكن نتيجة إرساء ملؤسسات محلية حقيقية ولم تؤدي الى اقتسام السلطة وتدبير الشأن العام بين املركز  

 في رسم السياسات التنموية.  واملحيط بشكل واضح يسمح بانبثاق وتميز للمجاالت الترابية املحلية كمستويات أساسية

ومن خالل التطرق إلى العالقة بين الدولة املركزية واملجال الترابي سنحاول الوقوف على واقع هذه العالقة من خالل دراسة  

تحليلية نقدية ملقتضيات القوانين التنظيمية للمجال الترابي باملغرب ، مرورا برصد ممكنات تجاوز االختالالت في العالقة 

املركز واملجال الترابي من خالل القوانين التنظيمية في أفق تحسين عالقة الدولة بالجماعات الترابية من أجل بلورة    بين

 نموذج جديد يعتمد مقاربة تشاركية في إطار تحقيق الحكامة الترابية.

 الفقرة األولى: نقد وتحليل مقتضيات القوانين التنظيمية الترابية 

 
عة محمد  محمد الصابري ،"مبدأ التفريع وتوزيع االختصاصات باملغرب في أفق الجهوية املتقدمة " رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام جام  1
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للتحقق من فرضية أن القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية تمثل التراب كفضاء للهيمنة واعادة انتاج القيم  

واملبادئ التنظيمية للمركز، وأن الدولة تقوم بتنزيل سلطة املركز في التراب عبر هذه القوانين التنظيمية؛ سيرتكز تحليلنا  

أفق مقاربة السئلة اآلتية: أين تكمن تمظهرات املقاربة املركزية للدولة؟ وما مدى تصور    النقدي على املقترب القانوني في

 الدولة املركزية ملجالها الترابي من خالل القوانين التنظيمية؟  

 أوال: تمظهرات املقاربة املركزية للدولة 

القانون التأطير  بقصور  الالمركزي  املستوى  على  بروزا  املركزية  الحمولة  خالل  تتجلى  من  وذلك  املحلية،  للديمقراطية  ي 

املركز على تصدير   املنتخبة، حيث عمل  الدولة والنخب  بين ممثلي  التي ليس فيها توازن مؤسساتي  القانونية  النصوص 

في هذا   أتركين يقول  الباحث محمد  املحيط وذلك عبر ممارسات وسلوكيات، حيث نجد  إلى  الضبط واملراقبة  في  أدواته 

لخطاطة املركزية والجهوية لم تجعل التراب الوطني فضاء للحرية ولكن رهانا للسلطة "، وبالتالي الالمركزية الصدد: " إن ا

لم تؤدي إلى مراجعة قوة السلطة وإنما فقط أدت لتغيير آليات وقنوات تدخل السلطة والتي تمارس من خالل ممثليها على  

 1املستوى الترابي املحلي. 

غربي من املركزية املفرطة واملهيمنة على تدخالت الدولة مما نتج عنها غياب تصور الرهانات املحلية  عانى املجال الترابي امل

وغياب إنتاج مؤسسات تمثيلية محلية؛ فكل ما حققته الالمركزية اإلدارية باملغرب كان لصالح اإلدارة املركزية، حيث كان  

ا اإلدارية  السلطة  بين  ما  الوساطة  دور  املحلية  وحاجيات  للسلطة  هموم  للمركز  تقدم  بحيث  الترابي  واملحيط  ملركزية 

املحيط، وفي هذا الصدد يؤكد الستاذ الباحث علي سدجاري: " يقيم النظام املحلي عالقات مع املركز عبر التدفق املستمر  

ولة في شكل طلبات  للمعلومات والتبادل، إذ يقوم لصالحه بدور حزام نقل الحركة، ويسهل عملية التبادل، ويرسل إلى الد

 2واحتياجات كل ما تحتاج إليه الجماعة ويربط مع املركز سلسلة متواصلة من الخبار واملعلومات ".

الرقابة   من خالل  للدولة  املركزية  املقاربة  انعكاسات  تتجلى   ، املغربية  للدولة  املركزي  اإلرث  هذا  وأمام  الصدد  هذا  وفي 

إذ  ، الترابية  الجماعات  على  الدولة    املمارسة  بين  اإلدارية  الوظيفة  تتوزع  بمقتضاها  كانت  إذا  الترابية  الالمركزية  أن 

والشخاص الالمركزية "املستقلة"، وتعبر في جوهرها ووظائفها وآليات اشتغالها عن نسق متكامل يشكل ما يسمى االدارة  

يصل إلى حد االنفصال، أو إلى إعدام كل  مهما كان لن    -ومن أجل تغليب املصلحة العامة   -املحلية، فإن ذلك االستقالل  

عالقة بين تلك الشخاص والدولة؛ بل تظل العالقة قائمة بينهما بموجب نظام يسمى حديثا بالرقابة اإلدارية التي تعتبر  

 بدورها أهم أسس ومبادئ النظام الالمركزي الحالي. 

دارية املمارسة على الجماعات الترابية باملغرب عموما  وعلى هذا الساس، واستنادا إلى كل ما سبق يمكن تعريف الرقابة اإل 

بأنها : "مجموع السلطات اإلدارية التي تتمتع بها الدولة ملراقبة الجماعات الترابية بمقتض ى القانون وبهدف الحفاظ على  

انونا وبشكل  املصلحة العامة، وقصد ضمان سالمة أداء وظائفها واختصاصاتها ومختلف تدخالتها كما هي منصوص عليها ق

 3مالئم للظروف والحوال". 

 
باملغرب، مجلة   اتركين محمد، محددات التوافق التأسيس ي والقواعد املكتوبة لتدبير الدولة واالنتقال ، التغير الدستوري وسيناريو االنتقال الديمقراطي  1

 .16، ص 2005، 25/26وجهة نظر عدد مزدوج 
 . 84، ص 1994د والتحديث، سلسة البحوث اإلدارية، الرباط علي سدجاري، الدولة واإلدارة بين التقلي   2
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تخضع الهيئات الالمركزية الترابية لرقابة إدارية مرتبطة ومتسمة بخصوصيات سياسية وتقنية، وذلك لحصر استقاللية  

بين  الجهزة املحلية املنتخبة في املجال اإلداري وعدم االنتقال إلى الالمركزية السياسية، فالمر يستلزم قيام عالقة إشراف 

اإلدارة املركزية وهيئات اإلدارة الالمركزية في صورة وصاية إدارية؛ ومن هنا وقصد تحقيق التعايش والتوفيق بين وحدة  

أساس ي   كمكون  اإلدارية  الرقابة  بين  والتالزم  املالءمة  من  نوع  وجود  من  البد  كان  الترابية،  الجماعات  واستقالل  الدولة 

ال وماهية  كنه  على  خالله  من  مستلزمات  يحتفظ  كإحدى  الترابية  الجماعات  على  السياسية  والرقابة  املركزية  دولة 

 1االستقالل اإلداري واملالي املفروض واملفترض أصال في أي أسلوب ديمقراطي للتنظيم اإلداري. 

ثل في التصور  .إن ما نود التطرق إليه إشارة إلى أن االنتقال من وضعية تنظيمية متسمة بالثقل املركزي إلى أخرى، لن يتم

القانوني من خالل إقامة هياكل وأجهزة بيروقراطية، بقدر ما يكون االنتقال عن طريق املجهود الجماعي ملختلف العوامل  

والسباب ذات العالقة باملسألة الترابية؛ وبالرغم من نوايا الدولة في التقدم بمسلسل الالمركزية وخصوصا بعد دستور  

الترابية تنظيما واستقاللية، إال أن هناك تنافر  الذي أعطى مجموعة من    2011 التي تعطي للجماعات  اآلليات واملبادئ 

حقيقي بين نوايا السلطات العمومية وبين تردد اإلدارات املركزية من تقليص سلطتها، بحيث أن النموذج الدولتي الجاكوبي  

ازدها  أمام  كبيرا  عائقا  يشكل  املغربية  الدولة  على  ويؤثر  يحكم  واالستقاللية  الذي  بحرية  وتمتيعها  املحلية  الوحدات  ر 

 2الالزمة. 

يتضح إذن أن الدولة املغربية تشتغل بمنطق أحادي مع نموذج إداري وترابي غير منسجم مع الوضع الجديد للدولة املثقلة  

ة مع الشرعية التقليدية  بااللتزامات الوطنية والدولية وأن املجال الترابي باملغرب يعاني من عدم القدرة على إحداث قطيع

الرسمي حول أهمية   التوجه على مستوى الخطاب الرسمي وغير  لإلدارة الترابية بسبب ثقافة املركز على املحيط، فرغم 

الحكامة الترابية إال أنه يعاكسه الثقل املركزي على مستوى املمارسة مما نتج عنه فشل تشكيل فضاءات ترابية محلية  

ز واملحيط، وكذلك لغياب اآلليات الديمقراطية بحيث يسجل ضعف آليات التمثيل واالنتخاب على  قوية للسلطة بين املرك

املجتمع   عرفها  التي  املعاصرة  االجتماعية  التحوالت  رغم  املحلي  املستوى  على  التقليدانية  وبالتالي صمود  املستوى؛  هذا 

 3املغربي.

شك حلوال قانونية تشريعية، بيد أن القاعدة القانونية بمفردها تظل  إن تطوير أداء املجال الترابي في املغرب يقتض ي بدون  

التقليدي   إلى ثقل اإلرث املركزي  الشأن الترابي باملغرب، بالنظر  التي تميز تدبير  عاجزة عن محاصرة االختالالت العميقة 

لجماعة داخل املجتمع املغربي  الذي يكبل كل نزوع نحو دمقرطة الحياة العامة بشكل حقيقي وفعال، كما أن سيادة مفهوم ا

يجعل التقليد حاضرا في جميع مستويات النشاط االجتماعي والسياس ي على وجه الخصوص فاختيارات الفرد السياسية  

 ال تكون إال امتداد الختيارات محيطه العائلي.

لنصوص القانونية والتشريعات  وهكذا يتضح أن البنية الثقافية الراسخة في التقليدانية، رغم التقدم امللحوظ والحداثي ل

املنظمة واملؤطرة للشأن الترابي باملغرب لم تساهم في عملية التحديث ومسايرة التطور الذي بدا يعرفه املجتمع؛ وبالتالي 
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فاإلشكال ال ينحصر في وضع القوانين والتشريعات بقدر ما يتعلق المر بتحديث الرؤى السياسية للدولة املغربية القائمة  

 1ملركزية املفرطة وفي تدخلها وتحكمها في كل شيئ. على ا

إن التطورات في القوانين و املؤسسات و االستراتيجيات التدبيرية و كل الصالحيات التي أصبحت تضطلع بها الجماعات  

االت  الترابية في مجال تدبير الشأن الترابي جعلت منها اليوم جماعات ترابية ذات اختصاصات واسعة و شاملة لكل املج

التدبيرية، فالالمركزية على املستوى النصوص القانونية متواجدة، إال أنها ال زالت مقيدة بمجموعة من العراقيل التي تحول  

دون تفعيلها على أرض الواقع حيث يتبين بجالء أن الجماعات الترابية محدودة خاصة فيما يتعلق بالتدخل االقتصادي  

املادي فاإلمكانيات  الخيرة،  و  لهذه  الحرية  من  هامش  على  بالتوفر  المر  واقع  في  لها  تسمح  ال  الترابية  الوحدات  لهذه  ة 

 االستقاللية التخاذ قرارات تدبيرية و أخذ املبادرات التنموية.

 ثانيا: تبعية الجماعات الترابية للمركز

اسية املحلية، نفسها كانت ما  يتحدد ضعف الجماعات الترابية بعدة عوامل، منها ما هو ذاتي يرتبط بطبيعة النخب السي 

في عدم توفير نموذج   تعاني من ضعف، وأخرى موضوعية ذات طبيعة دستورية قانونية، تضافرت معا وساهمت  زالت 

 صالح للمنتخب املحلي مؤهل علميا وذو مسؤولية وكفاءة.

الجماعي واف  املنتخب  تكوين  مثل ضعف  االشكاالت،  تندرج مجموعة من  الذاتية  العوامل  لوسائل  ففي  الغالب  في  تقاره 

القانون يشترط في هؤالء معرفة القراءة والكتابة فقط،   علمية تمكنه من التدبير الديمقراطي للشؤون املحلية علما أن 

وبهذا املستوى يعجز املنتخب على قراءة وفهم النصوص القانونية التنظيمية للمحيط الترابي بالشكل الذي يرتضيه املشرع  

 قها تطبيقا سليما، إذ في بعض الحاالت املنتخبين يكونون على جهل تام بهذه املقتضيات.ويدفعه الى تطبي

الحر في هذه املرحلة، بمحدودية اإلطار   التدبير  التي ساهمت بشكل أو بآخر في غياب  العوامل املوضوعية  ترتبط بعض 

عل   التنصيص  يتم  لم  بحيث  الالمركزية،  ينظم  الذي  والدستوري  الجماعات  القانوني  الستقاللية  الكافية  الضمانات 

الترابية وال حرية ممارستها؛  فالنصوص التشريعية والتنظيمية املؤطرة للجماعات الترابية باملغرب خولت للسلطات املركزية  

الترابي سلطات واسعة على الوحدات الترابية املنتخبة أشخاصا وأعماال تبدو هي التي تدبر املشاريع التنموية على املستوى  

وهي التي تتحكم في التدبير اإلداري ، ورغم أن الرقابة على شرعية مقررات وقرارات املجالس وعزل أعضائها وحل مجالسها  

تظل من اختصاص القضاء اإلداري كسلطة مشرفة إال أن الرقابة اإلدارية للسلطات الحكومية على الوحدات الترابية تبقى  

لقوانين التنظيمية ، سيما في ظل وجود نخب محلية ضعيفة وغير مؤهلة وعدم قدرتهم  واردة وضرورية وفق التشريعات وا

وقواعد   الحر  التدبير  مبدأ  على  سلبي  بشكل  يؤثر  مما  املنظمة الختصاصاتهم  القانونية  النصوص  واستيعاب  فهم  على 

 .الحكامة الجيدة، ويفسر غياب تصور قانوني لدور وظيفة الجماعات الترابية داخل الدولة

إن تحليل دور ومكانة الجماعات الترابية في إطار العالقة االستراتيجية بين الدولة والجماعات الترابية يخضع دائما للرهانات  

السياسية للسلطة املركزية، في إطار سياسة إعادة اإلنتاج، فدرجة استقاللية وحرية الجماعات الترابية بالنسبة للدولة  

تداخلة فيما بينها والواقع الحالي يثبت أن الجماعات الترابية خاضعة ملراقبة الدولة، وتشكل  يخضع ملجموعة من العوامل امل

رهان السلطة في الدولة لضبط املجال الترابي، وهذا مايعقد المر في مقاربة الديمقراطية املحلية وإطار املمارسة في الدول  

قاربة الديمقراطية للتراب، لن الديمقراطية املحلية ليست من  السائرة في طور النمو، حيث الدولة محتاطة دائما بشأن امل
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أولوياتها، وهذا فعال ماهو شائع في دول العالم الثالث، حيث الدولة تراقب صيرورة خلق وتنظيم الجماعات املحلية والتي  

 1تعتبر عين الدولة ومجاال للضبط.

بنياته   ضمن  شوفاليي  عنها  تحدث  التي  النظرية  هذه  بوادر  تطبيق  بعيد  أمد  منذ  عرف  املغرب  بأن  إذن  القول  يمكن 

االجتماعية الصيلة لضبط عالقة الدولة املركزية باملحيط الذي يخضع لتغيرات مستمرة؛ فإذا كانت السلطة املركزية قد  

املحيط و مجمو  املباشر لسلطاتها على  بالبسط  التقليدية توتاليتارية مركزية، فإن  قامت  الدولة  التراب باعتماد نظام  ع 

من   جزء  تخويل  على  يقوم  اداريا  نظاما  بوصفه  الالتمركز  سياسة  نهجت  الغربية  البلدان  غرار  على  و  املغربية  الدولة 

الوحدات   في مختلف  املحلي ملمثليه من والة و عمال و قواد  املستوى  القرار على  الترابية؛ فالجماعات  السلطات التخاذ 

الترابية هي أداة الدولة التي تستعملها وتراقب بها، وهذا فعال ما أفضت إليه مجموعة من البحاث في الدول السائرة في طور  

النمو، كما تمت مالحظة ذلك أيضا في بداية الثمانينات في التجارب الليبرالية التي تركت الحرية للجماعات الترابية، والتي  

 لى الفشل بسبب تعنت الدولة، والتي التحب أن تساءل، رغم وجود هامش من الحرية في النظمة الليبرالية. أفضت إ

 الفقرة الثانية: نحو عقلنة العالقة بين املركز واملجال الترابي لتحقيق حكامة ترابية

تعلق  باهتمام الدولة بنظام الالتركيز  يمكن استشراف بعض املعالم املستقبلية لعالقة املركز باملجال الترابي، من خالل ما ي

اإلداري والذي شكل أحد أبرز الولويات لتدعيم التنظيم الجهوي، ويهدف االهتمام بالنظامين املذكورين تحقيق التنمية  

الشاملة وتجاوز االختالالت املالحظة بين جهات اململكة، انطالقا من أن الجهة أصبحت اليوم تشكل الدعامة القوية في  

 لسل الالمركزية واملحور الساس ي في النظمة السياسية الحديثة.مس

 أوال: مقومات من أجل مقاربة تشاركية بين الدولة والجماعات الترابية 

تثير الجهوية مشكلة أساسية، طاملا شكلت عائقا أساسيا أمام التنمية املحلية ويتعلق المر بالتوازن في توزيع االختصاصات  

نتخبة من لدن املحيط والسلطة املعينة التي تمثل املركز، وتحقيق هذا التوازن يعني حصر اختصاصات  ما بين السلطة امل

 2السلطات املركزية وترك املجال واسعا للسلطات املنتخبة في إطار نوع من التكامل بين االختصاصات.

تعاقدي، ويأتي تدبير الشأن الترابي    كما أن جوهر الديمقراطية التشاركية يكمن في جعل املواطن أساس أي فعل مجتمعي

تفرغ   الترابي،  املستوى  على  شؤونها  تدبير  في  املحلية  للساكنة  فعال  إشراك  فبدون  الفعل،  هذا  أولويات  رأس  على 

 3الديمقراطية من محتواها. 

ة لدعم الالتركيز  وعليه فإن التغلب على هذه الحواجز لن يتحقق، إال بقيام السلطة املركزية باتخاذ اإلجراءات الضروري

القانوني   اإلطار  في  النظر  إعادة  الكيد  من  أصبح  لهذا  الجهة،  الالمركزية وخصوصا دعم  يواكب  الذي  بالشكل  اإلداري 

لالتركيز وتعزيزه عن طريق بلورة ميثاق وطني لالتركيز اإلداري، وذلك تماشيا مع مشروع الجهوية املتقدمة الذي يهدف إلى  
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تحديث وسائل عملها، إضافة إلى إعادة النظر في عالقة الدولة املركزية بمجالها الترابي والتي أصبح  عصرنة هياكل اإلدارة و 

 من الالزم تحويلها من عالقة قائمة على الرقابة إلى عالقة قائمة على التعاون. 

دون   املعهود  النحو  على  التقليدية  وظائفها  ممارسة  في  وقدرتها  الدولة  دور  انخفاض  واضحا  بدا  باملؤثرات  قد  تتأثر  أن 

الخارجية أو الداخلية، وقد بدأ هذا التحول مع تنامي التضخم االقتصادي الذي كان من أسبابه الرئيسية تنامي أعباء  

 .وتكلفة " دولة الرفاه"، فضال عن تعثر محاوالت التنمية باالعتماد على القطاع العام وإدارة الدولة املركزية

ة كمؤسسات ذات الحمولة الديمقراطية والتي تنبع من املواطنة وتستند على مصدر الحداثة،  فاليوم تعتبر الرضية الجهوي

من حيث أنه يمكن اعتبارها البديل الطبيعي واملخرج عن االخفاقات التي يمكن أن تتعرض لها التدخالت التقليدية للدولة  

لسياسات العامة وتطبيق السياسات العمومية على نحو  املركزية، إذ أصبح للفاعلين املجتمعيين دورا أكبر في التأثير على ا 

 لم يكن متصورا من قبل. 

دستور   حاول  الديمقراطية    2011وقد  بواسطة  واملواطنين  الدولة  وبين  السياسيين  بين  املتسعة  الفجوة  من  الحد 

كة والتعددية والحكامة  التشاركية، وذلك بنصه في ديباجته على أن الهدف يكمن في تأسيس دولة حديثة، مرتكزاتها املشار 

" تضع مجالس الجهات  الذي جاء فيه:    139من خالل ما تضمنه الفصل    2011الجيدة، وفي هذا السياق عمل دستور  

والجماعات الترابية األخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في  

التنمية وتتبعها" إلزام مجالس الجهات والجماعات الترابية بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور    ،  إعداد برامج  على 

لتيسير مساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وهو ما سارت عليه القوانين التنظيمية  

لقصور التي اتسم بها النظام التمثيلي بشكل خاص  للجماعات الترابية تكملة وتنزيال للدستور، الهدف منها معالجة أوجه ا

فيما يتعلق بتأثيره املباشر على مصادر السلطة بالشكل الذي به يقص ي وجود الوسيلة التي تعطي للمواطنين حق التدخل  

 في تدبير الشأن الترابي ما يمس بحرية تدبير السكان لشؤونهم الترابية تدبيرا حرا.

ركزي من أبرز حلقات مسلسل الديمقراطية الذي يسعى إلى تعزيز الديمقراطية الترابية وتقريب  وعليه، يعتبر التنظيم الالم

سلطة القرار من املواطنين وتمكينهم من املشاركة في التدبير العمومي اعتمادا على املوارد واملؤهالت املحلية إلنجاز مشاريع  

ت منتخبة  محلية  هيئات  طريق  عن  الحقيقية  لحاجياتهم  وبلورة تستجيب  الترابية  الشؤون  تصريف  مسؤولية  تحمل 

، من خالل املساهمة في إعداد السياسات الترابية عن طريق ممثليها في مجلس    1اختياراتها وتوجهاتها التنموية والتدبيرية

 2املستشارين. 

التشريعية، وبشكل خاص فيما يتعلق  تأمين شروط مشاركة البنيات الترابية في ممارسة السلطة    2011استهدف دستور  

باملسائل املرتبطة بالالمركزية والتنمية الترابية المر الذي يمنح للجماعات الترابية كامل الصالحية والحرية في تحديد وبلورة  

 3حة. اختياراتها وبرامجها في إطار االحترام التام ملقتضيات القوانين التنظيمية، ومراعاة لإلمكانيات املالية املتا

وأصبحت الجماعات الترابية من خالل هذه اآللية التمثيلية مرتبطة بشكل غير مباشر بممارسة السلطة التشريعية مع ما  

يمكن إنتاجه من آثار فورية، وبشكل خاص تلك املتعلقة بمراقبة النشاط الحكومي، كما يمكن للجماعات الترابية املشاركة  
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 2011من دستور  78ات أهمية بالغة تخص تدبير الشأن العام الوطني؛ إذ أن الفصل عن طريق ممثليها في اتخاذ قرارات ذ

ألزم الحكومة وأعضاء البرملان أثناء ممارسة السلطة التشريعية بأن تودع مشاريع القوانين املتعلقة على وجه الخصوص  

مك لدى  بالسبقية  االجتماعية،  وبالقضايا  املحلية  والتنمية  الترابية  سمح  بالجماعات  مما  املستشارين،  مجلس  تب 

 للجماعات الترابية في توسيع سلطاتها في تدبير القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

عرف الشأن الديمقراطي الترابي مسارا تطوريا دفع إلى اإلعتقاد على أنه هناك تعايش بين رغبة مشروعة في تغيير تمثالت  

باملجالس ا الدولة  تعاون وشراكات حقيقية من جهة، وبين توجه محافظ الزال  عالقة  إقامة  اتجاه  في  ملنتخبة وتطويرها 

 .حبيس نظرية املركز واملحيط

والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، نجده اتجه إلى التخفيف من ضغط    2011وفي هذا اإلطار فبالرجوع إلى دستور  

العمال باعتبارهم ممثلي الدولة، حيث تحولوا من وضع الخطط والبرامج التنموية  سلطات الرقابة التي كان يمارسها الوالة و 

إلى مساعدة رؤساء املجالس املنتخبة في تنفيذ هذه البرامج، حيث تم تعزيز وتطوير عالقات التعاون القائمة بين الدولة  

 ومجالها الترابي.

قومات التكامل بين مختلف الدوار القائمة بينهما، فالتنمية  حيث يعتبر التعاون بين الدولة والجهة من اآلليات املكملة مل

الدولة بوحداتها اإلدارية الالمركزية عموما، وبالجهة على   التي تتخذها  الترابية كرهان موحد تضل متوقفة على الصيغة 

بطا للعالقة الخصوص، ففي ظل تعقيدات الرقابة يضل التعاون رهان أي استراتيجية تنموية، لذلك يجب أن يشكل ضا

الترابية الخرى،   الجماعات  باقي  باسم  املخاطب  باعتبارها  الجهات  املركز ومختلف وحداته اإلدارية، والتي تتصدرها  بين 

فأمام تداخل االختصاصات وتطاول طرف على اختصاصات طرف آخر، وممارسة صالحيات غير مقررة في مجاالته يشكل  

هذه اإلشكاالت، خصوصا وإن كان ضعف التمويل والخبرات التقنية وغيرها مما هو  التعاون الوسيلة التي بإمكانها تفادي  

 1مطلوب إلنجاز املشاريع هو السبب في ذلك التداخل.

 ثانيا: ضبط العالقة بين املركز واملجال الترابي من الرقابة إلى التعاون 

لترابي اإلطار النجح لتحريك النشاط االقتصادي  إن اللجوء إلى مفهوم التعاون لتدعيم سيرورة الالمركزية وجعل املجال ا

واالجتماعي والثقافي يبقى أمرا ضروريا لضمان مساهمة أوسع في مجهود التنمية، واملالحظ في هذا اإلطار أن هناك مبادرات  

لي يجعل  تتبع من جهات متعددة منها الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص...، دون أن تندرج في تصور مجالي شمو 

منها أدوات حقيقية للتنمية الترابية، لذلك وجب تجميع مختلف املبادرات في إطار أكثر مالئمة، وبذلك فإن قدرة املحيط  

على االضطالع بمهامه وأعبائه في مجال التنمية يقتض ي تطوير عالقته باملركز في اتجاه تجاوز آلية الوصاية التقليدية إلى  

 ي عالقته بمختلف الفعاليات.نوع من التعاون والتشارك ف

باملشاريع   املعني  الترابي  املحيط  داخل  املتواجدين  الفاعلين  كل  إشراك  يتطلب  جماعي  عمل  الجهوية  التنمية  أن  ذلك 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وخصوصا ملا أدرك املجتمع الدولي والوطني أن املبادرات الفردية واملنعزلة ال  

 2تستطيع ضمان مستلزمات التنمية املستدامة التي تبنى أساسا على التخطيط املجالي واملبادرات املندمجة. 
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ومن هنا فعالقة الدولة بمجالها الترابي ال بد أن تنبني على التعاون والتشارك، لن االقتصار على الطابع الوصائي الصارم  

س املنتخبة مجرد أدوات لتنفيذ املهام املركزية، وبالتالي سيكون في هذه  الذي تمارسه السلطات املركزية سيجعل من املجال

الحالة أمام تطبيقات عدم التركيز اإلداري، وستظل املجالس املنتخبة سوى مصلحة من املصالح التابعة للهيئات املركزية  

 ال أقل وال أكثر. 

طلب دعما ومساندة من طرف الدولة، فتدخل هذه  وعليه فإن تأسيس عالقة مبنية على التعاون بين الدولة والجهة، يت

الجهة، ففي   الحالية على تعطيل تحركات  التي تعمل في صياغاتها  الخيرة ضروري، لكن ليس في سياق الوصاية املشددة 

يشكل   أن  يجب  لذلك  حقيقي،  إصالح  أي  رهان  الترابية  والوحدات  املركز  بين  التعاون  يعتبر  الوصاية  تعقيدات  مقابل 

 1ن ضابط العالقة بين املركز والجهات.التعاو 

الالزمة   باالختصاصات  مدها  وكذا  الترابي  املستوى  على  الدولة  تمثل  إرادة  إلى  يحتاج  واملحيط  املركز  بين  التعاون  إن 

واإلمكانيات الضرورية ملمارسة هذه االختصاصات على أكمل وجه؛ فاملنظور الجديد لالتركيز اإلداري أصبح يقتض ي على  

رة املركزية أن تنفتح أكثر على محيطها، لن انغالقها على نفسها يعد أمرا خطيرا ال يمكن أن يخدم البتة التحوالت التي  اإلدا 

التعاون  على  تعتمد  مقاربات جديدة  تنهج  أن  املركزية  اإلدارة  على  أصبح  وبالتالي  املستويات  على جميع  اإلدارة  تشهدها 

فقه التخفيف من صرامة وحدة الرقابة التي ال تخدم سياسة الالتركيز وال تتماش ى  والشراكة، وهذا املقتض ى ال بد أن يرا

 مع التطلعات الجديدة التي تحكم عالقة الدولة بمحيطها الترابي.

وهكذا يظهر أن نظام الالتركيز االداري يظل إحدى أهم الولويات في مجال إصالح اإلدارة وأسلوبا حقيقيا إلعادة تنظيمها  

من فعاليتها خصوصا على صعيد الجهة، ذلك أن كل املهتمين أصبحوا مقتنعين بأن الجهة أضحت أداة رئيسية    بهدف الرفع

في تفعيل سياسة الالمركزية وفي نفس الوقت بعث الدفء والحياة في نظام الالتمركز االداري، السيما بعدما تم مأسسة  

 2ركز اإلداري.قانون الوالة والعمال ووضع آليات قانونية ونظامية لالتم

وعليه فاإلشكال املطروح يتعلق بمجموعة اإلصالحات الواجب تطبيقها حتى يستوعب النظام الالمركزي تطبيق الجهوية في  

إطار من التعاون والتكامل بين الجهزة املنتخبة واملعينة، المر الذي يتطلب تطوير املنظومة القانونية لالتركيز االداري  

نب مراجعتها كليا من خالل املقتضيات القانونية التي تنظمه، وهكذا يجب إعادة النظر في الفصول  كبنية متكاملة الجوا

للمصالح   تدبيره  وكذا  اإلقليم،  أو  العمالة  في  الدولة  تمثيلية  سلطة  العامل  تمنح  التي  التنظيمية  والقوانين  الدستورية 

الع أو  الوالي  بإخضاع  الترابية، وذلك  دائرته  في  وزير  الالمتمركزة  الحكومة عوض  لرئيس  الرئاسية  اإلدارية  للسلطة  امل 

الداخلية، باعتباره صاحب السلطة التنظيمية والرئيس الول لإلدارة، لذا كان من الطبيعي أن تكون له مهمة السهر على  

نونية التي  املصالح الخارجية للوزارات واملؤسسات العمومية، وتبعا لذلك يجب مراجعة جميع النصوص واملقتضيات القا

 3تخول للعامل تلك الصفة. 

إن املجمع حوله، هو أنه لتحقيق التنمية، البد من تداخل مجموعة من الفاعلين من جماعات ترابية،  فوباملوازاة مع هذا  

من   الالممركزة كل  والهيئات  الالمركزية  الوحدات  تتقاطعه هذه  ممركزة، وهو مجال  غير  وإدارات، ومؤسسات عمومية 
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يز اإلداري باعتباره عنصرا من عناصر اإلصالح اإلداري،  ، وبالتالي، فإن تأهيل اإلدارة رهين بتطوير مسلسل الالترك1زاويته 

حيث يمكن من تسريع النشاط اإلداري والرفع من مردوديته، من خالل التسريع باتخاذ القرارات اإلدارية الالزمة لتدبير  

عض أمور الوظيفة  الشأن العام، دون الرجوع إلى السلطات املركزية في املوضوع، وذلك تخفيفا للعبء على هذه الخيرة في ب

لألماكن البعيدة عن العاصمة، إلى جانب الالمركزية اإلدارية، فهو مسلسل إذن يروم تقريب     العمومية، خاصة بالنسبة 

اإلدارة من الزبون، وجعلها أكثر مواكبة لتطورات وتغييرات املجتمع، عالوة عن مواجهة تشعب القضايا اإلدارية والتغلب 

 قرارات إدارية مرتجلة وغير مالئمة لالنتظارات املتطلبة في حينها، تدعيما للتوجه الالمركزي.  على الصعوبات الناتجة عن

إن الدولة املركزية مدعوة إلى تبني منهجية تقوم على أساس إعادة النظر في طريقة توزيع الوسائل سواء املادية أو البشرية  

درة على التدخل واتخاذ املبادرة دونما الرجوع الى املركز، ومن  نحو تمكين املصالح الالممركزة من جهة من موارد مهمة وقا

جهة ثانية العمل على تمكينها من موارد بشرية لتكون قاعدتها الساسية خاصة الطر العليا واملتوسطة، وليس العكس، 

ي الساهرة مباشرة على تنفيذ  كما هو عليه المر في املرحلة الراهنة ذات الخبرة والكفاءة والدراية الواسعة ال سيما وأنها ه

 2السياسة الحكومية. 

 خاتمة 

ا بتنمية املجال الترابي  الذي هو في الصل نتاج اختالالت   من املسلم به أن الزمنة قد تغيرت ، وقد يكون هذا الوضع ضارا

اال  الترابي من خالل  تنظيم مجالها  إلى   السياسية  النظمة  الخير  سياسية وإدارية كبيرة، حيث تسعى جميع  لهذا  عتراف 

الترابي هو الذي يسمح بفهم مشروع الدولة   بها الدولة املركزية ملجالها  بمجموعة من السلط ، و هذه الهيكلة التي تقوم 

لتنمية ترابها ، غير أن اإلشكال يبقى متمثال في املغرب في  استالء السلطة املركزية على التنمية الترابية للمجال الترابي من  

رموز على املستوى الترابي تجسد شبكات من العالقات املركزية، وان تقسيم الدولة لترابها إلى عماالت وأقاليم    خالل غرس

يستهدف مزيدا من املراقبة و التأطير ، لذا فإنها ما فتئت تتجه نحو خلق مزيد من العماالت والقاليم بهدف التحكم في 

والقاليم ال تعكس سياسة تقريب اإلدارة بقدر ما تعكس سياسة رمزية  مجالها الترابي، فسياسة تعدد وحدات العماالت  

 الدولة باملغرب.    

لقد أصبح التنظيم الترابي الالمركزي القائم على الجهوية املتقدمة باملغرب، كأداة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة كسائر  

غ، بل هو عبارة عن تطور متواصل ومتتالي الحلقات  النظم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ال ينشأ من فرا

تستند كل مرحلة فيه ملا سبقها، وتكون أساسا ملا سيعقبها، فإرساء قواعد المركزية وجهوية ناجعة وفعالة كفيلة بدعم  

من   مجموعة  وجود  يتطلب  العامة،  الشؤون  لتدبير  جديدا  مفهوما  تعطي  التي  بالصورة  املحلية  الديمقراطية  وترسيخ 

ملرتكزات والسس الضرورية لذلك، وتخويل الجماعات الترابية صالحيات وازنة، مع توفير اإلمكانيات املادية والتنظيمية  ا

 الالزمة لبلورة تدبير ميداني فاعل وناجع.

  لذلك فالحديث عن مرحلة جديدة من الالمركزية والجهوية لن يتأتى عبر تحديث املنظومة التشريعية للجماعات الترابية 

 .فقط، وإنما ال بد أن يتم من أجل ذلك بلورة نموذج رقابي يتناسب مع الخصوصيات البنيوية باملغرب
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فالرهان اليوم على مشروع الجهوية ليس هو املراقبة والتحكم في املحيط، ولكن هو إنتاج التغيير بمأسسة اتخاذ القرار  

 .الطبيعية وليس مجال لتهديد السلطة املركزية  املحلي، واعتبار أن املحيط الترابي هو مجال لتنمية السلطة

انعكاسات    الهدف  الترابية تحت سيادتها وهكذا كان لذلك  الدولة كسلطة مهيمنة تسعى جاهدا للحفاظ على قوتها  إن 

عموما،    وتداعيات بارزة على مقاربة الدولة للمسألة التنموية املحلية، ومن ثم على منهجها في الرقابة على الجماعات الترابية

املتناقضين تحت غطاء   الهدفين  الترابية بين خدمة  الالمركزية اإلدارية  السياسة العامة للدولة في مجال  حيث تأرجحت 

مبدأي االستقاللية والرقابة مع تغليب الثاني عن الول لألهداف املذكورة، ولعله ال أدل على ذلك، من تلك الفجوة العميقة  

 دائما حاضرة قائمة بين الخطاب والقانون واملمارسة بخصوص سياسة الالمركزية الترابية.  واملفارقة الصارخة، التي ظلت 

ففي الوقت الذي كان ومازال السلوب الالمركزي يحتل فيه مكانة خاصة ومتميزة على مستوى الخطاب السياس ي الرسمي،  

السياسية دون أن ت التوجهات  القانونية قد حملت بعضا من تلك  النصوص  إلى املستوى املطلوب، نجد أن  وكانت  صل 

 املمارسة والواقع العملي ش يء أخر، حيث تكرست الرقابة الصارمة واملشددة واملبالغ فيها عمليا وتطبيقيا. 

ثمة تطورا ملموسا وتحوالت مهمة عرفتها تلك  أن  باملغرب، تكشف  الترابية  الالمركزية  املتأنية ملسار سياسة  القراءة  إن 

ها اململكة منذ السنوات الولى لالستقالل، وهي تتجلى أساسا في حصول تطور في اإلطار التنظيمي لتنفيذ  السياسة التي نهجت

الالمركزية، حيث تم االعتراف للجماعات الحضرية والقروية بصفة الجماعات الترابية، وبعدها للعماالت أو القاليم ثم  

ملقتضيات القانونية املنظمة للجوانب اإلدارية واملالية والبشرية  للجهات في الخير، كما انصب هذا التطور على النصوص وا

 إحقاقا ملبدأي االنتخاب والترابية، وانسجاما مع بعض املبادئ العامة للديمقراطية املحلية. 

ر  كما تمثلت في تمتيع تلك الجماعات الترابية بالشخصية املعنوية، وبالسلطات والصالحيات الهادفة إلى التنظيم والتأطي 

اإلداري للساكنة املحلية وتحقيق التنمية الترابية، لكن في املقابل تلك القراءة تكشف أن نظام الرقابة املمارسة حاليا على  

الجماعات الترابية باملغرب، لم يخضع لتطور عقالني، حيث لم يتشكل دفعة واحدة وبشكل منسق، بل تم إحداثه وتكريسه  

 تراه الدولة مطلوبا ومناسبا العتباراتها المنية والتنموية في كل مرحلة من املراحل.  عبر مراحل وفترات متباينة، حسب ما

ومن هنا ظل النظام الرقابي على الجماعات الترابية باملغرب ممارسا بصور مختلفة، ومن خالل عدد من الجهزة املركزية  

اسة الجهوية املتبعة تسير في اتجاه عدم السماح  والالممركزة، والرسمية وغير الرسمية في الدولة، ومنه نستخلص أن السي

 بانبثاق ومأسسة سلطة جهوية تكون وحدة متجانسة ومتكاملة، وهذا راجع لإلرث املركزي الذي يلعب دورا في هذا اإلتجاه. 

افئة، وال تعكس أما بخصوص عالقة الجماعات الترابية باإلدارة املركزية في اململكة املغربية، فهي عالقة غير متوازنة وال متك

درجة االستقالل املفترض أن يكون في الوحدات الالمركزية، وذلك إن على مستوى اختصاصات املجالس املنتخبة التي ظلت  

محدودة، أو على مستوى الهيمنة الدائمة ملمثلي اإلدارة املركزية، وتحكمهم بالسلطة على املستوى املحلي، وقد تمثل ذلك  

مست  على  بالخصوص  أو  واملالي  أيضا  اإلداري  االستقالل  ضعف  نتيجة  به  واملس  اإلضرار  تم  حيث  املبادرة،  مبدأ  وى 

للجماعات الترابية، فالالمركزية كما هو معلوم ال تعني فقط توزيعا لالختصاصات اإلدارية بين الدولة والجماعات الترابية،  

 وانما نظاما للمشاركة الهادفة. 

كما أنها ليست هدفا في حد ذاتها، وانما هي وسيلة لتطبيق الديمقراطية املحلية ولتحقيق الحكامة والتنمية الترابية؛ وعليه 

فقد أصبح االعتماد على النظام الجهوي في تدبير الشأن العام يشكل الخاصية واآللية املؤسساتية الديمقراطية التي تميز  

إعطاء الحرية واالستقاللية الالزمة في اتخاذ القرار التنموي وتنفيذه للمجاالت الترابية  الدول والحكومات الديمقراطية، ف
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الجهوية، ساعد في دعم املسلسل الديمقراطي في االستثمار والبقاء في الكثير من الدول الديمقراطية أو التي تنشد االنتقال  

 الديمقراطي. 

ا ال يمكننا التفكير انطالقا من ر  ؤية إثنية مركزية قائمة على القوة والعزلة بل انطالقا من منهجية أكثر  من اآلن فصاعدا

 في 
ا
 هاما

ا
صالبة تضع بلدنا في صلب "النظام العاملي" واالبتكار املؤسساتي ومن املنتظر أن تلعب املؤسسات اإلقليمية دورا

 مكاسب اإلنتاجية والقدرة التنافسية. 

صادي الجديد ، فإن إعادة بناء املؤسسات أمر ضروري وعاجل، فعلى املستوى  و في إطار هذا املشروع الجيوسياس ي و االقت

الوطني  يعتبر إعادة تهيئة التراب أمرا  ضروريا بفعل التحوالت العميقة التي يشهدها املجتمع املغربي ، عالوة على السياق  

طة االقتصادية للدولة، باإلضافة إلى بناء  الجديد لتخلي الدولة عن التزاماتها ، والحاجة إلى إعادة نشر املحيط حول السل

 1سلطة محلية وجهوية قوية ودينامية. 

 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية 

 الكتب .1

الدستوري  ● للقانون  العربية  املنظمة  إصدار   ، التفعيل"  وحصيلة  املستجدات  املغربي  "الدستور  طارق  - 2017حسن 

2011 . 

 .1994واإلدارة بين التقليد والتحديث، سلسة البحوث اإلدارية، الرباط علي سدجاري، الدولة  ●

عبد العزيز أشرقي:" الجهوية املوسعة نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية املندمجة"، مطبعة النجاح، الطبعة الولى    ●

 ،2011 . 

 األطاري  والرسائل  .2

با  ● الترابية  الجماعات  الرقابة على  أبركان، "نظام  القانون  عماد  الدكتوراه في  ملغرب ومتطلبات املالئمة"، أطروحة لنيل 

 . 2014/2015العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، 

القانونية   ● العلوم  العام، كلية  القانون  الدكتوراه في  ميمونة هموش، "الوصاية على أعمال الجماعات"، أطروحة لنيل 

 . 2005/2006عية، وجدة، واالقتصادية واالجتما

رفيقة اليحياوي: دور الحكامة الترابية الجيدة في تدبير الشأن املحلي باملغرب، جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء    ●

 . 2013-2012نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط ،

أو العامل بين املركزية وعدم التركيز، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون    عبد الحق طالبي: مؤسسة الوالي  ●

 . 2004-2003العام، جامعة محمد الخامس أكدال، سنة 

 
1ALI SEDJARI, Gouvernance, réforme et gestion du changement : Quand le Maroc se modernisera...  

Editions L'Harmattan (1 mars 2009)   



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  269   

سعيد امليري: " التدبير االقتصادي للجماعات املحلية باملغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق    ●

 .2007-2006لرباط، السويس ي، ا

السياسية، كلية    ● العام والعلوم  القانون  التقسيم الجهوي الترابي باملغرب"، رسالة لنيل شهادة ماستر   " رشيد تونفي، 

 . 2015الحقوق، جامعة محمد الخامس الرباط، 

في القانون العام، جامعة عبد  عبد الرحمان جهار: الالمركزية والالتمركز بين التنازع والتكامل، رسالة لنيل دبلوم املاستر    ●

 . 2014-2013املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 

محمد الصابري ،"مبدأ التفريع وتوزيع االختصاصات باملغرب في أفق الجهوية املتقدمة " رسالة لنيل دبلوم املاستر في    ●

 . 2011-2012الخامس سويس ي ، الرباط  القانون العام جامعة محمد

حياة كعبون: " دور عدم التركيز اإلداري في تطوير الداء الجهوي باملغرب"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام،    ●

الجامعية:   السنة  الرباط،  السويس ي  واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  الخامس،  محمد  -2009جامعة 

2010 . 

العليا    ● الدراسات  لنيل دبلوم  القانوني ومتطلبات االصالح"، رسالة  النص  بين  للمغرب  الجهوي  التطور  العلمي:"  نعمة 

املعمقة في القانون العام، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة  

 . 2008-2007الجامعية: 

 ت املقاالت واملجال  .3

، دجنبر  2اختيارات، مجلة دفاتر الحكامة العدد    -رهانات  -رشيد لبكر، من الجهوية اإلدارية إلى الجهوية املتقدمة: دوافع  ●

2015 . 

الدستوري وسيناريو    اتركين   ● التغير   ، الدولة واالنتقال  املكتوبة لتدبير  التأسيس ي والقواعد  محمد، محددات التوافق 

 . 2005، 26/ 25االنتقال الديمقراطي باملغرب، مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 

 . 2006ربيع  28حمزاوي زين العابدين: " الثقافة السياسية والنسق السياس ي املغربي"، مجلة وجهة نظر العدد  ●

- 33العربي بجيجة: القوانين التنظيمية ومبدأ التدبير الحر، منشورات مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، عدد    ●

34 ،2015 . 

للسياسات    ● املغربية  املجلة  والشرعية،  الفعالية  بين  باملغرب،  الترابية  التنمية  في  املشاركة  بعد  ادماج  ادريس جردان: 

 . 2015 ،16العمومية، العدد 

علي قاسمي التمساني، الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد، عدد    ●

 . 2012، 22-12مزدوج 

،املجلة   ● باملغرب  اإلداري  لالتركيز  متقدم  نظام  لتنزيل  واملؤسساتية  القانونية  اآلليات  بنمليح:  للحكامة    منية  املغربية 

 العدد الخامس.  2018مجلة نصف سنوية السنة  – القانونية و القضائية 

 النصوص القانونية والوثائق الرسمية .4



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  270   

 .2011الدستور املغربي لسنة  ●

 .1996الدستور املغربي لسنة  ●

 .1992الدستور املغربي لسنة  ●

املتعلق   111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015ليو  يو   7)  1436من رمضان    20صادر في    1.15.83ظهير شريف رقم    ●

 بالجهات. 

املتعلق   112.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو    7)  1436من رمضان    20صادر في    1.15.84ظهير شريف رقم    ●

 بالعماالت و القاليم. 

املتعلق   113.14يذ القانون التنظيمي رقم  ( بتنف2015يوليو    7)  1436رمضان    20صادر في    1.15.85ظهير شريف رقم    ●

 بالجماعات. 

املتعلـق بتنظـيم الجهـات، منشـور بالجريـدة  47.96بتنفيـذ القـانون رقـم    1997أبريـل    2صـادر في    1.97.84ظهـير شـريف رقـم    ●

 . 03/04/1997بتـاريخ  4470الرسميـة عـدد 

 املراجع باللغة الفرنسية 

● Jacques Chevallier: Le modèle centre/ périphérie Dans l’analyse politique. 

● ALI SEDJARI ,Gouvernance, réforme et gestion du changement : Quand le 

Maroc se modernisera... Editions L'Harmattan (1 mars 2009). 

● ALI SEDJARI, Etat ,espace et pouvoir local : Réflexions sur le Maroc et les 

pays en développement, RABAT 1991.   

 

  



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  271   

 السلطة التنظيمية باملغرب 

 دراسة حالة السلطة التنظيمية في ظل أزمة الطوارئ الصحية 

The regulatory authority in Morocco 

A study of the state of the regulatory authority in light of the 

health emergency crisis 

 أشفيع محمد 

 طالب باحث في سلك املاستر " اإلدارة حقوق اإلنسان والديمقراطية" 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة ابن زهر أكادير

 

 ملخص: 

يجد أهميته بالنظر  ، الصحية" ودراستها وتحليلها في ظل حالة الطوارئ ياملغربالنظام "السلطة التنظيمية في موضوع إن دراسة 

ه  إلى الظرفية االستثنائية التي يخوض فيها العالم حربا مصيرية مع وباء فتاك أجبر جميع الدول على تسخير جميع الوسائل املتاحة ملواجهت 

راءات استثنائية سعيا منها ملحاصرة هذا الوباء مما انعكس بشكل  والحد من تفشيه. وفي هذا السياق اتخاذ الحكومة املغربية تدابير وإج

العامة من   واسعة للسلطاتالسلطة التنظيمية أثناء الظروف االستثنائية صالحيات    حيث تخول   حقوق وحريات األفراد.على  ملموس  

افق العامة القيود القانونية وتخرج على مقتض ي مبدأ    تتحلل من بع ف  ،أجل القيام بواج ها في الحفاظ على النظام العام وتسيري املر

حساب حريات األفراد، بهدف مواجهة   التنظيمية علىاملشروعية كما هو معروف في الظروف العادية، فتتسع تبعا لذلك صالحيات السلطة  

 . الظروفتلك األخطار املهددة للنظام العام دون التقيد بالنصوص الدستورية أو القانونية املنظمة للحريات في هذه 

 الكلمات املفتاحية: السلطة التنظيمية، السلطة التنفيذية، حالة الطوارئ الصحية. 

Abstract : 

 

         The study, and analysis of the subject of "regulatory authority in the Moroccan system" in the context of a health 

emergency is important given the exceptional situation in which the world is engaged in a fateful war with a deadly 

epidemic that has forced all states to use all available means to confront it and reduce its spread. In this context, the 

Moroccan Government has taken extraordinary measures and measures to contain the epidemic, which has had a 

significant impact on the rights and freedoms of individuals. During exceptional circumstances, regulatory authority 

empowers public authorities to fulfil their duty to maintain public order and manage public facilities, thereby 

dissociating themselves from certain legal restrictions and departing from the requirement of the principle of 

legitimacy as is known in normal circumstances, thereby expanding the powers of the regulatory authority at the 

expense of individual freedoms, with the aim of addressing those threats to public order without adhering to the 

constitutional or legal provisions governing freedoms in such circumstances. Keywords: Regulatory authority, 

executive branch, health emergency. 

Keywords: Regulatory authority, executive branch, health emergency. 
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 مقدمــة: 

الحكم وضياع   إلى فساد  امللوك  يد  في  القديمة والوسطى  للعصور  السياسية  في ظل النظمة  السلطة  أدى تركيز 

مارسة كل سلطة الختصاصاتها  الحقوق فنتج عن ذلك قيام العديد من الثورات الشعبية، فكان البد من وضع قيود عند م

الفقيه  به  جاء  الذي  الخير  هذا  السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  يجسده  ما  وهذا  املضادة،  والسلطة  السلطة  إطار  « في 

سلطات أساسية بحيث تختص كل سلطة  في كتابه روح القوانين، وهو يقوم بتقسيم وظائف الدولة إلى ثالث   »مونتسكيو

السلطة   أما  بتنفيذها،  التنفيذية  السلطة  تختص  في حين  القوانين،  بسن  التشريعية  السلطة  فتختص  محددة،  بمهام 

 1لقوانين. القضائية فمهمتها هي الفصل في املنازعات التي قد تحصل بسبب تطبيق ا

فمهمة السلطة التنفيذية وفق هذا املبدأ هي تنفيذ ما صدر عن البرملان من تشريعات باعتباره املعبر السمى عن  

تسمح بوضعها محل التطبيق، وهذه املهمة    واإلدارية التيخالل اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية    وذلك من    2. إرادة الشعب

في نظريا،  التنفيذية  السلطة  تبعية    تضع  إزاءموضع  صاحبة    وخضوع  البرملانات  اعتبرت  وبالتالي  التشريعية.  السلطة 

 االختصاص الصيل واملطلق في مجال التشريع ووضع القواعد العامة في الدولة. 

العشرين،   القرن  مطلع  والفني  و ومع  والصناعي  التكنولوجي  والتقدم  االجتماعية  الديمقراطيات  تأثير  تحت 

والتحوالت التي عرفتها النظمة االقتصادية خاصة بعد الحربين العامليتين، تطور دور الدولة من وظيفة الدولة الحارسة إلى 

املختلفة، والتطور الدستوري الذي نجم    وتدخلها في العديد من أنشطة الفراد   املجاالت، وظيفة الدولة املتدخلة في شتى  

السياسية.   الحزاب  وجود  التشريعية  عنه  السلطتين  بين  العالقة  تحكم  فكرة  وبرزت  تكرست  التطور،  هذا  وفي خضم 

وضع دساتير تحد من االختصاص املطلق للبرملان وتقوي  والتنفيذية، مفادها اتجاه مختلف النظمة السياسية املعاصرة إلى  

  .»العقلنة البرملانية«بنظام  تسميه بعض الكتابات الفقهية من خالل اعتماد ما سلطة التنفيذية، اختصاص ال

السلطتين   بين  العالقة  توازن  واختالل  السلطات،  بين  الفصل  نظرية  أسس  اهتزاز  إلى  أدت  العوامل  هذه  كل 

 الخيرة.  والتنفيذية لصالحالتشريعية  

الوقائع أن التشريعات تمر بمراحل معقدة حتى يتم التشريع بمراحله املختلفة ويظهر إلى الوجود ويدخل   إذ اثبتت

من السلطة التنفيذية في موضع حرج خاصة في الظروف االستثنائية، حيث تحتاج في هذه الفترات    حيز التنفيذ، وهذا يجعل

التنفيذية هي القدر على مواجهة هذه الظروف ولكونها القرب    إلى وضع حلول استثنائية وغير عادية وسريعة، ولن السلطة

السلطة   منح  على  الدساتير  من  الكثير  دأبت  فقد  اجراءات،  من  تستلزمه  وما  للجمهور  الحقيقية  الحاجات  معرفة  إلى 

انون، تتماثل  التنفيذية جزء من السلطة التشريعية بموافقة منها من خالل منحها حق أو سلطة اصدار قرارات لها قوة الق

فيها هذه القرارات مع التشريعات من حيث القوة القانونية، ولكن يبقى الحق االصيل مراقبة هذه القرارات وتقرير مصيرها  

 الحقا ومحاسبة السلطة التنفيذية فيما إذا تجاوزت الحدود املرسومة لها. 

يمية، وأصبح لهذه السلطة أهمية ومجاال  وهكذا اتسعت وتشعبت املجاالت التي تمارس اإلدارة فيها سلطتها التنظ

 قد يفوقان ما للتشريع الصلي الصادر عن البرملان من أهمية.  

أول الدساتير الحديثة التي اتجهت إلى تحديد مجال القانون على    1958ويعد دستور الجمهورية الخامسة لسنة  

بذلك كفة السلطة التنفيذية التي أصبح اختصاصها  مرجحا ، عن ذلك فيدخل في مجال التنظيم وما خرج 3سبيل الحصر 

ال يجوز له إصدار القوانين إال في وكل هذا على حساب البرملان الذي أصبح    عاما وواسعا في وضع القواعد العامة واملجردة

 
دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة   السياس ي: وفي الفكر، السلطات الثالث في الدساتير العربية املعاصرة سليمان محمد الطماوي . 1

 . 518، ص 1989عين شمس، القاهرة،
 .154، ص: 1974، القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، الهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، أندريه هوريو. 2
 .141، ص 1959، دساتير فرنسا، ترجمة أحمد حسيب عباس، املطبعة النموذجية، بدون عدد طبعة، القاهرة، موريس دوفيرجيه. 3
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سلطتها   فيها  تمارس  جديدة  بمجاالت  التنفيذية  السلطة  لفائدة  اعترف  فقد  نفسه.  الدستور  بحكم  محدود  جد  مجال 

 1  تنفيذ القوانين(، سواء في الظروف العادية أو الظروف االستثنائية. )مجال التقليديالتنظيمية خارج النطاق 

، وتحت تأثير النظام السياس ي الفرنس ي، تغير مدلول  1962في السياق املغربي، مع صدور أول دستور مغربي لسنة    و

ه التغييرات تشمل أساسا الحد من نطاق القانون، من خالل نصوص  القانون الذي كان يعد التعبير عن اإلرادة العامة، وهذ

وهذا النمط مكرس أيضا    2. كل ما ال يدخل في نطاق هذه النصوص للسلطة التنظيمية محددة دستوريا، وبالتالي تخصيص

لسنة   الحالي  املغربي  الدستور  إلى  2011بموجب  املغربي  السياس ي  النظام  اتجاه  على  يدل  مما  السلطة .  مكانة  تقوية 

 3. التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ويتضح هذا أكثر عبر مختلف الدساتير املغربية

إلى   وهكذا، فإن اتساع تدخل الدولة في مختلف املجاالت االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والصحية، أدى 

طة التنظيمية(، لتواكب هذا التدخل والتطور في مهمات  تعاظم دور السلطة التنفيذية من خالل اليات اشتغالها )السل

 الدولة الحديثة. 

 حيت وإذا كان للسلطة التنظيمية هذا الدور في الظروف العادية فإنه يتسع  
ا
تتعرض البالد لألزمات والحروب،   كثيرا

يختل مبدأ الفصل النسبي بين السلطات، وتتركز السلطة بيد الحكومة )السلطة    الفتاكة حيثوالكوارث الطبيعية والوبئة  

العمل   تعطيل  أو  مؤقتا،  وقفه  أو  بالدستور  املساس  إلى  المر  يصل  وقد  االستثنائية،  الخطار  ملواجهة هذه  التنفيذية( 

يقول  الدولة  متى ضاعت  وغيرها  الدستورية  للنصوص  قيمة  ال  إذ  العادية،  فوق     »  يشرونش« بالقوانين  الدولة  سالمة 

 4. القانون 

تجسد حالة الطوارئ، إحدى الحاالت والوضعيات التي تحيل إلى نظام خاص للتعامل مع أحداث خطيرة تفرضها  و 

أو سالمتهم أو صحتهم أو    أو تهدد الفراد في أمنهم  الضرورة أو ظروف استثنائية، من شأنها أن تهدد إما مؤسسات الدولة

 حياتهم وتعتبر حالة الطوارئ الصحية من ضمنها. 

ونعتقد أن حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها من قبل اإلدارة بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس  

ين تدابير حالة الطوارئ الصحية  مع اإلشارة إلى التمايز من حيث الدرجة ب 5، ، ال تخرج عن هذا السياق19كوفيد  -كورونا 

وغيرها من تدابير الحاالت الخرى تتخذ في ظروف استثنائية، كحالة الحصار أو حالة االستثناء. إذ تلتقي كل هذه التدابير  

املتخذة من طرف السلطات املختصة، في إمكانية مساسها بالحريات والحقوق املدنية والسياسية لألفراد، نتيجة توسيع  

 بعض السلطات المنية أو العسكرية. صالحيات

هكذا، فإن خطورة إجراءات وتدابير سلطات الضبط اإلداري على الحريات العامة تزداد بتعرض الدولة لظروف  

استثنائية عندما تكون الدولة ومؤسساتها عرضة لخطار قد تعصف بأمنها واستقرارها، حيث تتسع صالحيات السلطة  

الحريا من  التنظيمية على حساب  التحرر  إلى نصابها، مع  المور  وإعادة  الوضاع  تلك  السيطرة على  يمكن  بما  العامة  ت 

 قواعد املشروعية التي تحكمها في ظل الظروف العادية والتي تصبح غير صالحة للعمل بها في مثل تلك الظروف.

 
، السلطة التنظيمية املستقلة كآلية مدعمة ملركز رئيس الجمهورية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانوني العام، بن دحو نور الدين. 1

 .7، ص 2016-2015تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية  -بكر بلقايد  جامعة أبو
2, réflexions sur la loi en droit public marocain, Revue marocaine d'administration locale et de Mohamed amine BENABDALLAH. 

développement, n19, 1997, p 02. 
 . 2011، 1996، 1992، 1972، 1970، 1962 الدساتير املغربية:. 3
 . 7 ، ص2017، سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية، دراسة مقارنة، املركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الولى، علي نجيب حمزة. 4
املتعلق بإعالن  2.20.293املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، واملرسوم رقم  2.20.292رقم  بقانون  املرسوم. 5

 . 2020مارس  24مکرر بتاريخ   6867، الجريدة الرسمية عدد 19 كوفيد- حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 
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االستثنائية والتي   أثناء الظروف ممارسة السلطة التنظيمية   ة في إشكالي  ذا البحثتبعا ملا سلف، تتحدد إشكالية ه 

للسلطة   تخول  استثنائية،  الحكومة صالحيات  تمارس  السياق  هذا  وفي  تجلياتها،  إحدى  الصحية  الطوارئ  حالة  تشكل 

ميز  وهو ما يسوغ لسلطات الضبط اإلداري من خالل ما تتالتنظيمية صالحيات واسعة تجعلها تتدخل في مجال القانون،  

بهدف مواجهة تلك الخطار املهددة  تقييد الحريات ومصادرة بعض الحقوق   علىبه من سلطة تقديرية تعمل من خاللها  

وبناء على ذلك تتحدد  . املشروعية والشطط في استعمال السلطة،  قواعد وهو ما يعرضها الى إمكانية تجاوز  للنظام العام.

 الطوارئ الصحية؟  أزمةأثناء  حدود الثبات والتحول في ممارسة السلطة التنظيمية  ام فيإشكالية الدراسة 

 2011دستور ممارسة السلطة التنظيمية في   األول: نطاقاملبحث  

( ويمارسها امللك ضمنيا  90نتناول في هذال املبحث السلطة التنظيمية كاختصاص أصيل لرئيس الحكومة )الفصل  

( تم إقرار السلطة  140)املطلب الول(، وبموجب )الفصل    2011من الدستور الحالي لسنة    )42  -  41الفصلين )بمقتض ى  

 التنظيمية للجماعات الترابية ويشاركها في هذا االختصاص رجال السلطة )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: السلطة التنظيمية الوطنية 

  - يقصد بالسلطة التنظيمية سلطة إصدار مراسيم تنظيمية، واتخاذ قرارات تنفيذية ذات طابع عام، وهي مراسيم  

قد تكون فردية أو اسمية تتعلق بشخص أو أكثر بأسمائهم، وقد تكون تنظيمية تتضمن أحكام    -إلى موضوعها    بالنسبة

 مخصصا في النظمة البرملانية  عامة تتعلق بفئات غير محددة من السكان أو جميعهم. ويعد ا
ا
الختصاص التنظيمي مجاال

 1للوزير الول. 

بالرجوع إلى النصوص الدستورية، يمكن استنتاج مجموعة من العمال التنظيمية التي تعود إلى السلطة التنفيذية،  

امللكية من جهة )الفقرة الولى(، امللك والحكومة، الحق في اتخاذها. ولهذا سنعمل على توضيح نطاق السلطة التنظيمية  

 ة(.قبل تحديد مدى استئثار رئيس الحكومة بالسلطة التنظيمية )الفقرة الثاني
 املمارسة امللكية للسلطة التنظيمية  األولى:الفقرة  

من    42شكل قرارات عامة أو فردية، يصدرها امللك بناء على الفصل    يتخذها امللكتأخذ العمال التنظيمية التي  

الدستور الذي ينص في فقرته الثالثة على "يمارس امللك هذه املهام، بمقتض ى ظهائر ...". وقد تكون هذه العمال ذات طابع  

طابع عام، وذلك مثل    فردي، وذلك مثل تعيين بعض املوظفين العسكريين أو عزل أحد القضاة، كما يمكن أن تكون ذات

 ما يتخذه امللك من قرارات في مجال الدفاع الوطني. 

 (47 )الفصلتعيين الحكومة وأعضائها  •

لسنة   الدستورية  الوثيقة  مستجدات  الذي    2011من  السياس ي  بالحزب  الحكومة  لرئيس  امللك  تعيين  ربط  وهو 

 تصدر انتخابات أعضاء مجل النواب وعلى أساس نتائجها. 

رة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، له أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم،  كذلك وبمباد

حين   إلى  الجارية  المور  وتصريف  عملها  تواصل  أن  برمتها، على  الحكومة  إعفاء  الحكومة  رئيس  استقالة  عن  يترتب  كما 

 تشكيل الحكومة الجديدة. 

 (48 )الفصل رئاسة وتوجيه امللك للمجلس الوزاري  •

 
، مطبعة املعارف الجديدة، 2000إلى سنة  1956، التنمية السياسية في املغرب تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة حمد الرضوانيم. 1

 . 203، ص 2011الطبعة الولى، الرباط، 
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إلى الصالحيات   التنفيذية، بالنظر  امللك بالسلطة  الوزاري، إحدى أهم أوجه عالقة  امللك للمجلس  تشكل رئاسة 

 والقضايا والنصوص الهامة التي يتداول فيها املجلس الوزاري جميع أعماله. 

بصفة امللك  يتمكن  الدستور،  بموجب  إليها  املسندة  والوظائف  الوزاري  املجلس  مؤسسة  من    ومن خالل  فعلية 

علما أن رئيس الحكومة ملزم بأن يطلع امللك على خالصات    للدولة،التحكم وتوجيه برنامج عمل الحكومة والسياسة العامة  

 مداوالت مجلس الحكومة. 

املجلس  من  أهم  مكانة  يبوئه  ما  وهو  الوزاري،  املجلس  في  االستراتيجية  والسياسات  القرارات  مختلف  وتتخذ 

ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، الذي يملك حق التداول واالقتراح، في حين إن الكلمة النهائية وسلطة  الحكومي، الذي  

املجلس هذا  هي من وظائف  االستراتيجية  القرارات  وأن  الوزاري، خاصة  املجلس  إلى  تعود  القرار  في    اتخاذ  يتداول  الذي 

 1  من الدستور. 49الفصل القضايا املنصوص عليها في  

 السامية: ن في الوظائف واملناصب  التعيي •

التنظيمية هي   تنفيذية ذات طابع عام وغير    سلطة إصدارإذا كانت السلطة  اتخاد قرارات  أي  تنظيمية  مراسيم 

 ملوضوعها، فردية تتعلق بشخص أو بأشخاص معينين بأسمائهم.  بالنسبةمشخص، فإن هذه املراسيم قد تكون 

ية العمومية والتجريد واالستمرار لكونها تعالج حاالت فردية، وهذا ما ينطبق  إلى خاص  الفردية تفتقدوهذه املراسيم  

 على التعيين في املناصب املدنية والعسكرية.

وعسكريا(، مثل التعيين    )مدنيايعد امللك السلطة العليا الحاسمة في مجموعة من الوظائف السامية واالستراتيجية  

كا الداخلي،  بالمن  املكلفة  اإلدارات  العسكرية  في  والوظائف  والسفراء،  والعمال  املؤسسات  (،  53  الفصل)لوالة  وأيضا 

 92و  49واملتعلقة بالتعيين في املناصب العليا استنادا إلى الفصلين    02-12االستراتيجية املحددة بالقانون التنظيمي رقم  

(، وله أيضا حق تعين ستة أعضاء  44الدستور، كما ينفرد بسلطة التعيين في عشر مناصب في مجلس الوصاية )الفصل    من

من أصل اثنا عشر عضوا والتي تتشكل منهم املحكمة الدستورية. كما له حق تعيين رئيس هذه الخيرة من مجموع أعضائها  

 2(.130 )الفصل

من دستور    57بظهير وفق الفصل    ويعين القضاة،  56على الفصل  بناء  كما يرأس املجلس العلى السلطة القضائية  

2011 . 

 . ظهيربناء على   وجدير باإلشارة أن امللك يقوم بإعفاء وإقالة املوظفين من مهامهم

كما أنه يجب التسجيل أن اختصاصات امللك التنظيمية تبقى مفتوحة وقابلة للتأويل والتمديد حسب الفصلين  

 . 2011من دستور  42 - 41

   الديني:على املستوى   •

 
 التالية:ري في القضايا والنصوص " يتداول املجلس الوزا على:من الدستور  94الفصل . ينص 1

مشاريع القوانين   -التوجيهات العامة ملشروع املالية  - مشاريع القوانين التنظيمية  - مشاريع مراجعة الدستور.  -ات االستراتيجية لسياسة الدولة. التوجه -

  -عالن حالة الحصار إ-مشاريع النصوص املتعلقة باملجال العسكري   -مشروع قانون العفو العام   -من هذا الدستور  71اإلطار املشار إليها في الفصل 

التعيين باقتراح من  رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير املعني، في الوظائف    -من هذا الدستور  104مشروع املرسم املشار إليه في الفصل   -إشهار الحرب 

داخلي، واملسؤولين عن املؤسسات واملقاوالت العمومية املدنية : والي بنك املغرب، والسفراء والوالة والعمال، واملسؤولين عن اإلدارات املكلفة بالمن ال

 ".واالستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي الئحة هذه املؤسسات واملقاوالت االستراتيجية
 .وما بعدها 71، ص 2018املختصر في التنظيم اإلداري املغربي، الطبعة الولى، مكتبة املعرفة، مراكش،  عبد الكريم حيضرة،. 2
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 محفوظا للسلطان وخاصا به، إذ أن  تعت
ا
بر االختصاصات الدينية في املغرب، سواء بعد االستقالل أو قبله، مجاال

جميع ما يتعلق بالشؤون الدينية يعود أمر الفصل فيه وإصدار الوامر بشأنه إلى مؤسسة رئاسة الدولة، أي إلى السلطان  

 1 اءات وتدابير تنظيمية وفردية وأخرى تشريعية.أو امللك. له مجال ديني محفوظ، يمسح له باتخاذ إجر 

واتخاد تدابير فردية بمقتض ى ظهائر في املجال الديني، يعود إلى ما قبل الحماية، كما استمر ذلك إبان الحماية،  

 وكانت هذه الظهائر تحتفظ بكامل قوتها القانونية ويحتج بها لدى املحاكم رغم عدم نشرها.

لفردية تعيين عميد الشرفاء العلويين، وأيضا تعيين القضاة على اعتبار أن القضاء من  كما يدخل ضمن التدابير ا

 وظائف اإلمامة.  

( في شأن تنظيم  1976أبريل    12الصادر في )  1.75.300وفي املجال التنظيمي يمكن أن نستشهد بالظهير الشريف رقم  

 2وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية.

 

 

 

   الديبلوماس ي:على املستوى   •

يمثل امللك المة لدى باقي الدول الصديقة والشقيقة وذلك بحضوره املؤتمرات القمة وتعين السفراء لدى الدول  

واملنظمات الدولية واعتماده لسفراء تلك الدول واملنظمات، وكذا التوقيع على املعاهدات واملصادقة عليها بمقتض ى الفصل  

 3من الدستور.  55

يستخلص مما سبق أن امللك يستأثر بمجال محفوظ في ميدان السياسة الخارجية والدبلوماسية، ويمارس بذلك   

 في هذا امليدان.  تنظيمية. وتشريعيةسلطة 

 الوطني: على املستوى الدفاع   •

املسلحة امللكية، إضافة إلى مقتضيات    العلى للقواتمن الدستور الحالي، يعتبر امللك هو القائد    53طبقا للفصل  

باعتباره الضامن الستقالل البالد وحوزة التراب الوطني ورمز وحدتها    4دستورية تؤكد أن املجال العسكري يعود إلى امللك،

( وحق اشهار الحرب  59تدابير الالزمة للدفاع عن حوزة التراب الوطني )الفصل (، والتي تسمح له اتخاد كافة ال42 )الفصل

 وبالتالي ممارسة سلطة تنظيمية في هذا امليدان.  (.74الفصل الحصار )( وإعالن حالة 99 )الفصل

 السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة الثانية:الفقرة  

فيما يتعلق بحصر ممارسة    1972على القاعدة التي تم ترسيخها منذ دستور    2011حافظ الدستور الحالي لسنة  

السلطة التنظيمية على رئيس الحكومة، الذي له أن يمارسها مباشرة أو أن يقوم بتفويض سلطاته لباقي الوزراء، في هذا  

يس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض  "يمارس رئ  يلي:من الدستور على ما    90السياق ينص الفصل  

 سلطه للوزراء. تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفين بتنفيذها".

 
أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محاولة تأصيلية في النص واملمارسة،  املغربي:، السلطة التنظيمية في النظام موالي هشام إدريس ي. 1

 . 59ص ، 2002-2001الرباط، السنة الجامعية:  -االقتصادية واالجتماعية أكدال محمد ،كلية العلوم القانونية و 
 .61، ص ، نفس املرجعموالي هشام إدريس ي. 2
العدد الول، الطبعة الثانية، مكتبة   ،سلسلة دراسات وأبحاث في اإلدارة والقانون التنظيم اإلداري،  املغربي: ، القانون اإلداري حسن صحيب. 3

 .132ص  ،2018املعرفة، مراكش 
، املمارسة امللكية للسلطة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط أكدال، السنة محمد االدريس ي. 4

 . 167، ص 2015-2014الجامعية 
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يحتلها    هكذا، فرئيس الحكومة بمارس السلطة التنظيمية، باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، فضال عن املكانة التي

في سلم النظام السياس ي املغربي بعد امللك، حيث ال يمكن لرئيس الحكومة أن يقوم باالختصاصات التي يقتضيها سير الحياة  

 1اإلدارية داخل الدولة، بدون إسناده ممارسة السلطة التنظيمية. 

 نوعين:وتنقسم السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة إلى 

 
 
 السلطة التنظيمية التطبيقية  :أوال

وتسمى كذلك السلطة التنظيمية التنفيذية، حيث أن دورها ينحصر فقط في تطبيق القانون، فالسلطة التنظيمية  

في هذا املجال "تلك التي تضع القواعد التفصيلية الالزمة لتيسير تنفيذ القانون"، وتتجلى الغاية من هذا التفصيل في "أن  

يضع التي  التفاصيل  القوانين  في  الدخول  دون  العريضة  والخطوط  العامة  الحكام  وضع  على  عادة  تقتصر  البرملان  ها 

والجزئيات التي تكون عرضة للتغيير املستمر، والسبب الثاني مؤداه تخفيف العبء عن السلطة التشريعية لتتفرغ لوضع  

 املبادئ واملسائل الرئيسية".

من الدستور الذي    89ع التدابير الالزمة لتنفيذ القوانين طبقا للفصل  وفي هذا السياق، يتخذ رئيس الحكومة جمي

ينص على ما يلي: "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي  

فعندما يصادق البرملان على تشريع ما فإنه يتعين على رئيس الحكومة    2.."..وعلى ضمان تنفيذ القوانين واإلدارة تحت تصرفها

أن يعمل على تطبيقه وذلك متى أحالت هذه النصوص صراحة عليها، أو يتم ذلك تلقائيا متى تطلب تنفيذ هذه النصوص  

 3إلصدارها، وذلك باتخاذ مرسوم تنظيمي يحدد بواسطته شروط هذا التطبيق. 

ا هذه  أن  عنه  ينتج  في شكل  مما  تظهر  وهي  تطبيقها.  بهدف  اتخذت  التي  للقوانين  تابعة  تعتبر  التنظيمية  لعمال 

طابعها   أن  كما  وزارتهم،  مجال  تهم  الذين  الوزراء  طرف  من  بالعطف  وتوقع  الحكومة  رئيس  يتخذها  حكومية،  مراسيم 

والعمو  بالتجريد  تتسم   
ا
أعماال منها  يجعل  البرملان  عن  الصادرة  للقوانين  النصوص  التكميلي  جل  أن  إلى  وبالنظر  مية. 

التشريعية ال تأتي متضمنة لجل أو آلجال يتعين فيها إصدار املراسيم التنظيمية الالزمة لتطبيقها أو لدخولها حيز التنفيذ،  

فإن ذلك يؤدي في العديد من الحيان إلى تأخر الحكومة في إصدار تلك املراسيم، وهو ما من شأنه، بشكل غير مباشر، أي  

ؤدي إلى تعطيل وشل تطبيق أحكام هذه النصوص التشريعية، سواء بشكل كامل ومطلق، أو بشكل نسبي فقط متى تم  ي

 4دخولها حيز التنفيذ بشكل جزئي فقط.

 
 
 السلطة التنظيمية املستقلة    :ثانيا

 
، مؤسسة الوزير الول في النظام السياس ي الدستوري املغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم  عبد النبي كياس . 1

 .87، ص2005-2004أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط،  واالجتماعيةواالقتصادية القانونية 
بواسطتها تقوم الحكومة بتنفيذ سياستها، وإذا كانت الحكومة سلطة تنفيذية فإن اإلدارة جهاز منفذ، لهذا فإن وتعتبر اإلدارة الداة الساسية التي  .  2

دستورية  وضعها رهن تصرف الحكومة وتحت مسؤولية رئيس الحكومة، الذي يتولى قيادة نشاطها والوصاية عليها، ش يء منطقي وطبيعي يتماش ى والداللة ال

 فهوم ووظيفة السلطة التنظيمية بصفة خاصة والسلطة التنفيذية بصفة عامة.والقانونية واإلدارية مل
 .268ص  ،2017الرباط، ،مطبعة دار املعارف إشكالية االختصاص والصياغة،  القانونية:، صناعة النصوص عالل فالي. 3
واإلشهار والدعاية للتبع في بعض الماكن، الصادر بتنفيذه  املتعلق بمنع التدخين 15.91. يمكن اإلشارة على سبيل املثال ال الحصر إلى القانون رقم 4

(، والذي لم  1995غشت  2بتاريخ )  4318(، واملنشور في الجريدة الرسمية رقم 1995يونيو  26) 1416محرم  27بتاريخ  1.91.112الظهير الشريف رقم 

   يصدر بعد املرسوم التطبيقي له.
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قانوني وال تنفيذا له.  السلطة التنظيمية املستقلة، هي مجموع التدابير التي تتخذ دون أن تكون مستندة إلى نص  

ينص على التالي: "يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية..."،    ،من الدستور   90يمارسها رئيس الحكومة بناء على الفصل  

 1من الدستور يقرر ما يلي: "يختص املجال التنظيمي باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون".  72ثم نجد الفصل 

لتنظيمية لرئيس الحكومة يتحدد في جميع املواد غير تلك التي نص عليها الدستور وجعلها  وهكذا، فنطاق السلطة ا

من الدستور.  فهو يتدخل لتنظيم جميع املسائل الغير الواردة في القانون، وهي    71من اختصاص القانون طبقا للفصل  

ط أكثر  واالمتداد  للتطور  قابلة  أنها  طاملا  متناهية،  وغير  محددة  غير  بالسلطة مسائل  يوحي  وذلك  الحاجة،  لظروف  بقا 

إلى انتاج هذه النصوص من   التقديرية الواسعة التي يملكها رئيس الحكومة لتقييم هذه الظروف وتقدير حاالت اللجوء 

 أجل مواجهة الضرورات العملية.

الجهزة    والتقنية لتنظيم إن إنشاء مجال مستقل للتنظيم يهدف في حقيقة المر إلى االستجابة إلى املتطلبات الفنية  

اإلدارية، فيجب   على    أالوالبنيات  تبقى حكرا  التي  والحريات  الحقوق  في مجاالت  التنظيمية  للسلطة  تدخل  يكون هناك 

   2القانون الذي يعبر عن سيادة المة.

من    73ل  والفص   72يتخذ رئيس الحكومة املراسيم في إطار ممارسة السلطة التنظيمية املستقلة استنادا للفصل  

شكل مراسيم قوانين بناء على قانون اإلذن خالل    في  81و  70الدستور، ويتخذ املراسيم أيضا في إطار ما ينص عليه الفصل  

 3في مجلس الحكومة في كل مشاريع هذه املراسيم.   92الفترة الفاصلة بين الدورات العادية للبرملان. ويقع التداول وفق الفصل  

ا  إلطار، إلى أن هذه املراسيم ال تتعلق بتطبيق قانون أو قانون تنظيمي معين أو تنفيذه،  وينبغي التوضيح في هذا 

على   مباشرة  أساسها  في  وتستند  معينا،  قانونا  تتبع  وال  بذاتها  قائمة  مراسيم  فهي  عنه،  االستقالل  تمام  مستقلة  وتأتي 

يجعلها في مرتبة تقترب من مرتبة القانون،    ويجب أن تأتي فقط محترمة له، وهذا ما   4منه،   90الدستور، وخصوصا الفصل  

 .على اعتبار أن الوظيفة التشريعية قد وزعت بين السلطة التنظيمية للحكومة والبرملان

 السلطة التنظيمية املحلية  الثاني:املطلب  

صريحة، ومعترف  تمارس السلطة التنظيمية املحلية على مستويين، الول يتمثل في الجماعات الترابية وذلك بصفة  

على أنه: "تتوفر الجهات والجماعات   140التي نصت الفقرة الثانية من الفصل    2011بها بنص الوثيقة الدستورية لسنة  

الترابية الخرى في مجاالت اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية ملمارسة صالحيتها ) الفقرة الولى(. أما  

حيث يمنحهم املشرع هذه السلطة بكيفية ضمنية من خالل املهام   - رجال السلطة- لي اإلدارة املركزية ممث   فيتجلى فيالثاني 

 املسندة إليهم كتأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها )الفقرة الثانية(.

 السلطة التنظيمية لراساء الجماعات الترابية  :األولىالفقرة  

دستور   للجهات    2011عمل  مرة  ولول  اعترف  حيث  الترابية،  الجماعات  لرؤساء  التنظيمية  السلطة  منح  على 

وللجماعات الترابية الخرى، على أنها تتوفر وفي مجاالت اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية ملمارسة  

 
لة تفوق الجهاز التنفيذي الذي أصبح يتدخل في كل املجاالت ماعدا املنصوص عليها في مجال القانون، مما  . إن هذا التوجه الدستوري يكرس ال محا1

فية داخل يترتب عنه الهمية القصوى التي أصبحت تحتلها السلطة التنظيمية كأداة فعالة لتنظيم الحياة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقا

 الدولة.
 .  50ص ، 2019بدون دار النشر، الطبعة الثانية، اإلدارة املركزية للدولة الجماعات الترابية،  اإلداري:التنظيم  ،بوجمعة بوعزاوي . 2
من الدستور املتعلق بالسلطة التنظيمية لرئيس الحكومة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية   90دراسة تحليلية ونقدية للفصل   ،املكي السراجي .3

 .85، ص2019أبريل،-، بناير145-144مزدوج والتنمية، عدد 
الذي ينص على   66، فإن بعضها يجد أساساه في فصول أخرى، منها الفصل 90إذا كانت جميع املراسيم املستقلة تجد أساسها بالدستور الفصل . 4

 أنه يمكن جمع البرملان في دورة استثنائية بمرسوم، ويتم ختم هذه الدورة أبضا بمرسوم.
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 102في مادته    14.111ا. كما أكدت على ذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، سواء القانون التنظيمي رقم  صالحياته 

 .14.113من القانون التنظيمي رقم  95أو املادة  96في مادته  14.112أو القانون التنظيمي 

املجالس الترابية وليست مرتبطة    وتعتبر السلطة التنظيمية املحلية بموجب هذه القوانين، سلطة خاصة برؤساء 

بالضرورة بتنفيذ مداوالت الجهزة التقريرية للجماعات، أي أنها ليست مجرد سلطة بسيطة لتنفيذ قوانين، فالجماعات  

الترابية باعتبارها أشخاصا معنوية عامة تتمتع باالستقالل اإلداري واملالي ال بد وأن تتوفر على سلطة تقريرية عامة ومجردة  

مجال اختصاصاتها املذكورة في النص الدستوري وفي القوانين التنظيمية، لنه ال يمكن من الناحية العملية أن نتصور  في  

ممارسة الجماعات الترابية لهذه االختصاصات التي ذكرها املشرع بتحديد مواضيعها وأحكامها العامة بدون إصدار قواعد  

فق املقاصد  هذه  تحقيق  أجل  ومن  ومجردة،  التنظيميةعامة  القوانين  نصت  أخرى    د  مجاالت  على  الترابية  للجماعات 

ملمارسة السلطة التنظيمية، وفي مقدمتها تلك املرتبطة بتدبير التنمية الترابية، مثل تطبيق وثائق التعمير وممارسة الشرطة  

   1.اإلدارية الجماعية، حيث تمارس السلطة التنظيمية في هذين القطاعين بحرية قانونية واسعة

والجماعات( على ممارسة هذه السلطة، بموجب قرارات تنشر    ويعمل الرؤساء )رؤساء الجهات، والعماالت واالقاليم

بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، ويفهم من ذلك أن السلطة التنظيمية، تتمثل في اتخاذ قرارات عامة ومجردة. وتعتبر  

ي. كما تدور هذه الوظيفة  السلطة ال املمنوحة لرؤساء املجالس الترابية بمثابة االمتداد الطبيعي ملمارستها في بعدها الوطن 

التنظيمية أساسا، حول اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بحسن سير املرافق العمومية بكيفية منتظمة ومضطردة، مع  

العلم أن طبيعة و نطاق ممارسة هذه السلطة، لم يتم حصرها وتحديدها بدقة من طرف املشرع الدستوري، نفس الش يء  

ية للجماعات الترابية، مما يحيل على أن المر يتعلق فقط بسلطة تنظيمية محلية مشتقة وتابعة بالنسبة للقوانين التنظيم

 .وفرعية

وعموما فإن السلطة التنظيمية املمنوحة لرؤساء املجالس الترابية، تشكل ذلك االمتداد الطبيعي ملمارستها في بعدها 

والتدابير الكفيلة بحسن سير املرافق العمومية بكيفية منتظمة    الوطني، والتي تنصب على اتخاذ قرارات والقيام باإلجراءات

ومضطردة. مما قد يحيل على أن المر يتعلق فقط بسلطة تنظيمية كمجال محفوظ لرئيس الحكومة، دونما تمييز بين  

 2 الطابع املحلي والوطني لهذه السلطة.

ة للجماعات الترابية، أعادت االعتبار عموما لرؤساء  وتجب اإلشارة كذلك إلى أن القوانين التنظيمية الجديدة املنظم

هذه املجالس، السيما رؤساء مجالس الجهات والعماالت والقاليم، فمنحت لهم مهمة تنفيذ مقررات هذه املجالس، وحتى  

ه في  واضحة  التنظيمية  القوانين  مقتضيات  لن  املهمة،  هذه  إطار  في  تدخل  إليهم،  أسندت  التي  التنظيمية  ذا  السلطة 

املوضوع، مادامت تسمح لرؤساء مجالس الجماعات الترابية بممارسة السلطة التنظيمية، بعد مداوالت املجلس، وهو ما  

يفيد في نفس الوقت أن رؤساء هذه املجالس، ال يتمتعون بسلطة تقريرية خارج مهمة تنفيذ مقررات هذه املجالس، وبالتالي 

من القانون    102املادة    فيمثال    يتجلىما يقرره ويتداول في شأنه املجلس، وهو ما  فهم ال يملكون سلطة تنظيمية مستقلة، عن  

من الدستور، يمارس رئيس مجلس    140تطبيقا لحكام الفقرة الثانية من الفصل  "  ،111.14التنظيمي املتعلق بالجهات  

ة للجماعات الترابية، طبقا لحكام  الجهة بعد مداوالت املجلس السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمي 

 4، واملادة  112.14بالنسبة للقانون املتعلق بالعماالت والقاليم     73وكذلك املادة    ،من هذا القانون التنظيمي"  251املادة  

 . 113.14من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات  74و

 
، مؤسسة رئيس الجهة في ضوء الجهوية املتقدمة، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون العام، جامعة القاض ي عياض مراکش، كلية الشفعيفوزي . 1

 . 52ص:  2016-2015العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية 
، رسالة النيل شهادة املاستر  2011قتضيات الدستورية والقانونية ملا بعد دستور  ، مؤسسة رئيس مجلس الجهة باملغرب على ضوء املعثمان بوتجدير.  2

. 52، ص:  2017-  2016أكدال، السنة الجامعية    –الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية    -جامعة محمد الخامس    - في القانون العام،  

73. 
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املتعلق بالجهات، يظهر أن رئيس مجلس الجهة يمارس سلطة  غير أنه في مواضيع أخرى مثال من القانون التنظيمي  

التي تسمح لرئيس مجلس الجهة، بسلطة      75تنظيمية مستقلة عن مداوالت وقرارات مجلس الجهة، وهو ما يتجلى في املادة  

 1التقرير عبر قرارات عامة ومجردة في مجال اعتماد الساليب الفعالة لتدبير الجهة. 

القانون التنظيمي رقم  بالنسبة للويالحظ   منح لرئيس الجماعة سلطة تنظيمية واسعة في    14.113جماعات، أن 

أو اإلقليم وذلك في مجال الشرطة اإلدارية. ويمكن أن   الجهة والعمالة  مجال السلطة اإلدارية، مقارنة مع كل من رئيس 

 2نالحظ هذه االختصاصات على ثالث مستويات:  

ويتعلق بتدخلهم في مجال الشرطة اإلدارية بناء على ما نقل إليهم من السلطات التي كانت فيما قبل   :املستوى الول 

حيث يمارسونها تحت مراقبة اإلدارة العليا، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير   3مخولة للباشوات والقواد،

 . شرطة فردية هي المر أو املنع أو اإلذن

ويهم اإلمكانية املخولة لرؤساء املجالس الجماعية للتدخل بصورة تلقائية وعلى نفقة املعنين بالمر،    :املستوى الثاني

الصحة   على  املحافظة  أو  املرور  سالمة  ضمان  أو  المن  استتباب  إلى  الرامية  التدابير  تنفيذ  على  العمل  بهدف  وذلك 

    4العمومية. 

الثالث السلطة املحلية    :املستوى  يلتمسوا من  بأن  الجماعية  تتوفر عليها رؤساء املجالس  التي  باإلمكانية  ويرتبط 

 5املختصة استخدام القوة العمومية لضمان احترام القرارات التي يتخذونها. 

التنظيمية بصفتهم الشخصية كما يمكن لهم أن يقوموا   الترابية أن يمارسوا السلطة  ويمكن لرؤساء الجماعات 

 مادامت املمارسة املذكورة تعد صالحية من صالحيات الرئيس. 6، بتفويضها على مسؤوليتهم

 السلطة التنظيمية للعمال والوالة  الثانية:الفقرة  

الجماعات الترابية بتدعيمها بمبادئ جديدة للتدبير، فقد حافظ    رغم توسيع وتقوية اختصاصات رؤساء مجالس

من الدستور    145حيث أسند لهم الفصل    مهمة للوالة والعمال على مستوى اإلدارة الترابية، املشرع الدستوري على مكانة  

اإلدارية واملساعدة التنفيذية    ومقرراتها واملراقبة اختصاص تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة  

 يرها.  للوحدات الترابية، والتنسيق بين املصالح الالممركزة والسهر على حسن س 

وكلها اختصاصات ال يمكن أن تمارس دون تدخل تنظيمي من لدن ممثلي السلطة املركزية في الجماعات الترابية.  

وهو ما يدفع إلى القول بأن الدستور املغربي في حديثه عن االختصاص في ممارسة السلطة التنظيمية محليا، سلك مسلكين  

خص به الوحدات الالمركزية ومسلك غير مباشر ضمنته الصالحيات    في إسناد صالحية التنظيم املحلي، مسلك مباشر

 املسندة للوالة والعمال، باعتبارهم يمثلون السلطة املركزية ويسهرون على تدبير أهم اإلدارات الالممركزة. 

العامل  يقوم العمال بمجموعة من املهام واالختصاصات ذات الطبيعة التمثيلية والتنظيمية، والتي يعتبر من خاللها  

ممثل جاللة امللك ومندوب الحكومة في العمالة واإلقليم الذي يمارس فيه مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تطبيق الظهائر  

 
، 2017،  2-3، السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، منشورات املجلة املغربية للقانون اإلداري والعلوم االدارية للتنمية عدد مزدوج  املكي السراجی.  1

 .50ص: 
 .250ص ، 2015مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة، الدار البيضاء، النشاط اإلداري،  -، القانون اإلداري: التنظيم اإلداري محمد كرامي. 2
من القانون رقم   100في شأن التنظيم الجماعي، الذي يعادله الفصل   1960يونيو  23بتاريخ  1.59.315من الظهير بمثابة قانون رقم  39. الفصل 3

 من التنظيم الجماعي الجديد.  113.14
 املتعلق بالتنظيم الجماعي. 113.14من القانون رقم  107. انظر املادة 4
 املتعلق بالتنظيم الجماعي. 113.14من القانون رقم  108انظر املادة . 5
ن ب "  . ورد املقتض ى القانون املنظم للسلطة التنظيمية املحلية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ضمن مقتضيات الباب الثاني املعنو 6

 ب الحالة. صالحيات رئيس مجلس الجماعة / أو العمالة واإلقليم أو الجهة، حس
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الشريفة والقوانين والنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو اإلقليم، وهو التوجه الذي أكده املشرع  

 ة الجهات عمال القاليم والعماالت يمثلون اإلدارة املركزية في الجماعات الترابية. الدستوري عندما اعتبر أن وال 

باتخاذ كافة التدابير التنظيمية والفردية الضرورية لتنفيذ القوانين    - حدود اختصاصاته    - وهو مؤهل لهذه الغاية في  

 وتطبيق القرارات واملذكرات الصادرة عن الحكومة. 

كما يتخذ في نطاق مهامه وضمن حدود اختصاصاته التدابير ذات الطبيعة التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين  

بها العمل. إذ يمارس هذا االخت الجاري  التي تخوله ذلك، فهو  والنظمة  القوانين والنصوص التنظيمية  صاص، بناء على 

العامة اإلدارية  الشرطة  إطار ممارسة صالحيات  في  املنع والترخيص والتقنين  فإذا كانت الشرطة اإلدارية  1. يتخذ قرارات 

تم استثناءها وأسندت    املمارسة محليا تعد اختصاصا حصريا لرؤساء الجماعات، فإن الشرطة اإلدارية العامة   2الخاصة 

املادة   في  ورد  ملا  وفقا  يمثله. وذلك،  من  أو  العامل  في شخص  الترابية  اإلدارة  القانون    110لرجال   14.113التنظيمي  من 

يمارس رئيس مجلس الجماعة صالحيات الشرطة اإلدارية الجماعية باستثناء  "  الخاص بالجماعات، حيث تضمن ما يلي:

 : عنهبحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو من ينوب  املواد التالية التي تخول 

 املحافظة على النظام والمن العمومي بتراب الجماعة؛   -

  والصحافة؛تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية  -

 مراقبة احتالل امللك العمومي الجماعي؛   -

 ... " التنظيم العام للبالد في حالة حرب -

مجاالت التدخل التنظيمي املذكورة، نجدها كلها مرتبطة بالنظام العام، خاصة المن العمومي، وتستدعي  وبتأمل  

تمثل السلطة   إدارتها لجهزة  لزاما أن تسند  اختالالتها، فكان  أجل مواجهة  الدولة من  إمكانية  الوقات تسخير  أغلب  في 

 من ينوب عنهم.   املركزية بطبيعتها، من قبيل عمال العماالت والقاليم أو

من   110م يمارسون السلطة التنظيمية في املجاالت الواردة في املادة  نهوتبعا لذلك، فإن الوالة والعمال ومن يمثلو 

القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات املذكورة أعاله. وال يقتصر المر فقط على صالحيات الشرطة اإلدارية؛ بل إن ظهير  

ممتعا إياه بمجموعة من الصالحيات   3لعامل يجعل من هذا الخير بمثابة مندوب للحكومة. املتعلق باختصاصات ا  1977

التنظيمية، حيث جاء فيه: "يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جاللتنا الشريفة في العمالة أو اإلقليم الذي يمارس فيه  

تطبيق على  ويسهر  تن  مهامه،  وعلى  والنظمة  والقوانين  الشريفة  أو  الظهائر  العمالة  في  الحكومة  وتوجهات  قرارات  فيذ 

اإلقليم. ويتخذ العامل في نطاق ممارسة املهام املشار إليها في املقطع الول وضمن حدود اختصاصاته التدابير ذات الصبغة  

 4التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين والنظمة املعمول بها". 

 حالة الطوارئ الصحية   إعالن السلطة التنظيمية في ظلالثاني: املبحث  

 
للحفاظ على النظام العام، بغض النظر عن املخاطبين املعنين بهذه   والتدابير املتخذة . يقصد بالشرطة اإلدارية العامة، مجموع اإلجراءات 1

العامة للجماعات اإلجراءات، وتطبق على جميع النشطة دون تحديد أو تمييز. دليل الشرطة اإلدارية الجماعية، منشورات وزارة الداخلية، املديرية 

 . 3، ص 2009الترابية، سلسلة دليل املنتخب، الطبعة الولى 
،  . الشرطة اإلدارية الخاصة هي تلك االختصاصات التي خولها القانون لجهة معينة في ميدان محدد يتميز بطابع الخصوصية، كشرطة الصيد مثال2

 . 3ية، مرجع سابق، ص شرطة التعمير وشرطة املشروبات الكحولية. دليل الشرطة اإلدار 
املحدد الختصاصات العامل، كما وقع تعديله وتتميمه بالظهير الشريف   15/02/1977الصادر بتاريخ  1.75.168. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 3

 . 06/10/1993بتاريخ  1.93.293بمثابة قانون رقم 
 كلية الثاني، الحسن جامعة السياسية، والعلوم العام القانون  في الدكتوراه  لنيل حةأطرو ، السلطة التنظيمية املحلية في املغرب، عبد الغني عالمي. 4

 .82، ص .2018-2017: الجامعية السنة املحمدية، – واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم
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أمام  ،  19إن سياق فرض حالة الطوارئ الصحية باملغرب، واملتمثل في تفش ي وباء كوفيد   وضع استثنائي  يضعنا 

مارست  يتميز بتدخل السلطة التنظيمية في مجال القانون و هو تدخل أدى إلى تقنين  الحقوق والحريات، وفي هذا السياق  

صالحياتها املختصة  هذه    السلطات  اندرجت  وقد  الطارئ،  الظرف  هذا  ملواجهة  الوسائل  جميع  وعبئت  االستثنائية 

  اإلجراءات والتدابير في إطار االمتيازات االستثنائية للدولة والتي مارستها بناء على نظرية الظروف الطارئة، من خالل إعالن 

بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن  املتعلق بسن أحكام خاصة    02.20.292حالة الطوارئ بموجب املرسومين رقم  

  لى صعيد التراب الوطني. املتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية ع  2.20.293عنها بمرسوم 

ما سبق،   على  الول(  بناء  )املطلب  الصحية  الطوارئ  حالة  القانونية إلعالن  املرتكزات  املبحث  هذا  في  ثم  نتناول 

 املطلب الثاني(. الصحية )سلطات الضبط اإلداري في ظل حالة الطوارئ  التدابير

 املرتكزات القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية   األول:املطلب  

، إال أننا سنقتصر على دراسة  19املعتمدة في مواجهة انتشار وباء كوفيد    واإلجراءاتتتعدد النصوص القانونية  

الطوارئ الصحية،   القرارات املرسوم بقانون الخاص بسن حالة  كان البد من    وقبل ذلكالتنظيمية املواكبة له،    وبعض 

  ، وحرية املواطنينعلى حقوق    سواستثنائي سينعكالتطرق أوال لألسس الدستورية لفرض حالة الطوارئ، كإجراء خطير  

 الطبيعية القانونية ملرسوم إلعالن حالة الطوارئ  الصحية )الفقرة الثانية(.و كذا  )الفقرة الولى(

 التنظيم  ومجال  القانون   مجال بين الطوارئ   حالة إعالن  األولى:الفقرة  

لكل الحاالت غير العادية والطارئة، وعمل  إذا كان املشرع الدستوري في العديد من الدول، قد عمل على تأطير دقيق  

على تحديد السلطة املختصة بإعالن هذه الحالة وبما يمكن أن يترتب عنها من آثار ونتائج خصوصا في إطار التوازن بين  

حفظ النظام العام من جهة وضمان حماية الحقوق والحريات من جهة ثانية، فإن مجموعة من الدساتير تتضمن فقط  

ت غير العادية ولم يتوقع املشرع الدستوري إمكانية حدوث حاالت أخرى مثل حالة الطوارئ الصحية، وهنا  بعض الحاال 

 يطرح اإلشكال املتعلق بأساس بكيفيات اإلعالن عن حالة الطوارئ، ومدتها، وما يمكن أن يترتب عنها من نتائج. 

م اإلعالن عن حالة الطوارئ بقانون )قانون تنظيمي(  ، يت2والبرتغال   1فبالرجوع مثال لدساتير كل من فرنسا واسبانيا  

ويستفاد من ذلك أن البرملان هو املختص    3ويكون ذلك ملدة محددة، وكل تمديد لهذه املدة يكون أيضا عن طريق القانون، 

يكون ذلك تحت  بإعالن حالة الطوارئ، أما الحكومة فدورها يتجلى في تنفيذ التدابير املعلن عنها بمقتض ى قانون الطوارئ، و 

مراقبة البرملان الذي يتولى مساءلة ومراقبة الحكومة عن كيفيات تنفيذ مقتضيات الطوارئ ومدى التزامها بما هو محدد  

 4لها.

ا في املغرب، فإذا كان الدستور يحدد بشكل جلي كل ماله عالقة بحالة االستثناء وبحالة الحرب وبحالة الحصار،  أم

ولذلك،  مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ التي يمكن أن تقع بما فيها حالة الطوارئ الصحية.  فإنه لم يتضمن بشكل صريح  

استثناء، وتختلف عن حالة الطوارئ املتعارف عليها في   وال حالةنستنتج أن حالة الطوارئ الصحية، ليست حالة حصار  

 
، على " أنه ينظم قانون تنظيمي حاالت االستنفار )حالة الطوارئ( واالستثناء والحصار 1978لسنة  من الدستور االسباني 116. ينص الفصل 1

 والصالحيات والقيود املترتبة على إعالنها. 
باستثناء ما يقع ضمن  على أنه تختص الجمعية الوطنية للجمهورية بسن القوانين فيما يتعلق بجميع المور،  ،  1976. ينص الدستور البرتغالي لسنة  2

ويجعل القواعد الحاكمة لحالة الحصار وحالة الطوارئ من االختصاصات الحصرية للجمعية   . (161الصالحيات الحصرية للحكومة وفق الدستور )املادة  

 (.7 الفقرة -275 املادة )هـ (. كما ينص على أنه "تنظم القوانين حالة الحصار وحالة الطوارئ ...  الفقرة -164الوطنية الجمهورية )املادة 
املتعلق بحالة الطوارئ الصحية في فرنسا على أن تمديد حالة الطوارئ الصحية لزيد من شهر ال يمكن أن يكون إال  2020مارس  23ينص قانون . 3

 .(2020مارس  24بتاريخ  0072)ج.ر عدد  2020مارس  23الصادر بتاريخ   ،2020.290من القانون رقم  3( الفقرة L 3131-13املادة ) .بقانون 
التدابير القانونية   الصحية:، دور السلطة التشريعية خالل الحاالت غير العادية حالة الطوارئ الصحية، مؤلف جماعي، حالة الطوارئ أحمد مفيد. 4

 .75-74، ص 2020واالقتصادية والسياسية، منشورات مركز تكامل للدراسات والبحاث، صيف عام  
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واستقرار  . ذلك أن إعالن حالة الطوارئ الصحية غير مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم  والوطنيةالتشريعات الدولية  

تفش ي وباء فيروس كورونا.    نتيجة العموميةلكنها مرتبطة بخطر يهدد الصحة    الدستورية، للمؤسسات    والسير العادي  البالد

ثير من اإلشكاالت على مستوى املمارسة في إطار  وهذا ما طرح الك  .الفرادكما أنها ال تقيد بشكل شامل حقوق وحريات  

 .19كوفيد  –فيروس وباء  مواجهة

 مارس املاض ي.   24، والثانية ابتدأت من 2020مارس  23و 20بين مرحلتين، الولى تمتد ما بين التمييز ويجب 

 
 
 إعالن حالة الطوارئ بمقتض ى بال  لوزارة الداخلية   :أوال

بمجرد ظهور الوباء باملغرب، عملت الحكومة على إعالن حالة الطوارئ لجل غير محدد، وكان ذلك بمقتض ى قرار  

. وذلك حفاظا على صحة وسالمة املجتمع املغربي، حيث  2020مارس    19إداري عن طريق بالغ رسمي لوزارة الداخلية يوم  

إصابة  جا بشأن  التطورات  بعض  تسجيل  وبعد  الوطني،  التضامن  وروح  املسؤولية  بحس  التحلي  سياق  "في  البالغ  في  ء 

إعالن حالة  بفيروس كورونا املستجد، تقرر  الخارج  البالد   مواطنين غير وافدين من  في  الصحية وتقييد الحركة  لطوارئ 

مساء لجل غير مسمى، كوسيلة ال محيد عنها إلبقاء هذا    على الساعة السادسة  2020مارس    20ابتداء من يوم الجمعة  

الفيروس تحت السيطرة". وأضاف البالغ أن "حالة الطوارئ الصحية ال تعني وقف عجلة االقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير  

استثنائية تستوجب الحد من حركة املواطنين، من خالل اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى  

    رجال وأعوان السلطة".

يوم   بالغين  إصدار  الصحية،  الطوارئ  حالة  إعالن  التنقل    21وتبع  وسائل  استعمال  بمنع  يتعلق  الول  مارس، 

باستثناء التنقالت الصحية واملهنية املبررة.   2020مارس  21الخاصة والعمومية بين املدن ابتداء من منتصف ليلة السبت 

وزار  بين  مشترك  بالغ  الئحة  والثاني  بموجبه  حددت  والرقمي،  الخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  ووزارة  الداخلية  ة 

 1 النشطة التجارية والخدماتية الضرورية.

وبالنظر ملا طرحه اإلجراء املعتمد إلعالن حالة الطوارئ الصحية، فقد ثارت عدة نقاشات عمومية باملغرب، تطالب  

ملقتضيات   بالرجوع  )الفصل  الحكومة  لكون  81الدستور خصوصا  بالنظر  الضرورة( وذلك  )تشريع  بـ  عليه  ما يصطلح   )

لن هدف السلطات العمومية هو البحث عن فعالية ونجاعة تدخلها في   2البرملان كان في حالة الفترة الفاصلة بين الدورتين. 

وكذا تقييد حرية املبادرة واملقاولة، بمجرد    مثل هذه الظروف، فإن تقييد حرية الحركة والجوالن وربطها بإجراءات زجرية

 3قرار إدراري ال سند قانوني له، لن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات الساسية هو من اختصاص القانون.

( من الدستور يدخل ضمن مجال  71وبالنظر لكون التشريع في مجال الحقوق والحريات طبقا ملقتضيات )الفصل  

البرملان، فالحكومة غير مختصة بإعالن حالة الطوارئ بمقتض ى بالغ أو قرار وال حتى بمقتض ى  القانون الذي يشرع فيه  

 مرسوم، وإنما يجب أن يتم اللجوء للسلطة املختصة وهي السلطة التشريعية.

 
 
 إعالن حالة الطوارئ الصحية بمقتض ى مرسوم بقانون   :ثانيا

عملت الحكومة على    السلطات اإلدارية بشأن إعالن حالة الطوارئ،باإلضافة إلى البالغات والبيانات الصادرة عن  

املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية   2.20.292مرسوم بقانون رقم    تصحيح الوضع السابق، حيث أعدت

 
 ، أنظر املوقع االلكتروني االتي:  املرتبطة بتدبير وحالة الطواري الصحيةلالطالع على مختلف البالغات التي أصدرتها وزارة الداخلية و . 1

  http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx    
 على موقع أحداث انفوا:   2020مارس  21من الدستور، مقالة منشورة بتاريخ  81، الحاجة إلى تطبيق الفصل عبد الكبير طبي . 2

https://ahdath.info/561222  : 2020-60-15، تم التصفح بتاريخ . 
طية، تقرير حول تدبير املغرب لحالة الطوارئ الصحية من زاوية مقاربة حقوق اإلنسان والحكامة المنية، مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقرا.  3

 .25، ص 2020يوليوز 

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx
https://ahdath.info/561222
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عنها، اإلعالن  يوم    وإجراءات  الحكومي  املجلس  في  فيه  التداول  دراسته  2020مارس    22تم  وتمت  عليه،  في    والتصويت 

البرملان املعنيين بمجلس  الفصل    2020مارس    23يوم    1اللجنتين  الدستور.   81وذلك طبقا ملقتضيات  كما أصدرت    2من 

التطبيقي رقم   املرسوم  التنظيمية  إطار اختصاصاتها  في    2.20.293وذلك  ( 2020مارس    24)  1441من رجب    29صادر 

بس الصحية  الطوارئ  حالة  بإعالن  )كوفيد  القاض ي  كورونا  فيروس  تفش ي  ملواجهة  الوطني  التراب  أرجاء    الذي  (.19ائر 

ثم بعد ذلك، تم تمديد سريان مفعولها مرات متعددة بموجب   3 يستهدف الحفاظ على الصحة لعامة للمواطنين وحمايتها.

 مراسيم متتالية. 

في   الطوارئ الصحية، ال سيما  بإعالن حالة  املتعلق  بقانون  املرسوم  الدستورية أساس حيثيات  املرجعية  شكلت 

، كما استند على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة  2011من دستور    81)الفقرة الرابعة( و  24و   21فصوله  

 من منظومة الصحة الوطنية، وتوف  الدولية التي
ا
ر قاعدة شرعية صلبة التخاذ جميع اإلجراءات املالئمة لتدبير  تشكل مكونا

 4  حالة الطوارئ الصحية.

من الدستور تم منح املبادرة الحصرية للسلطات الحكومية في الحفاظ على سالمة السكان    21فتطبيقا للفصل  

وأقربائه، وحماية ممتلكاته.    والتراب لكل فرد بالدولة حيث جاء واضحا في هذا الفصل: "لكل فرد الحق في سالمة شخصه

تضمن السلطات العمومية سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الساسية املكفولة  

 للجميع". 

الوطني  املشار إليها في هذا املرسوم بقانون فإنها ترتبط بحرية التنقل عبر التراب    24أما الفقرة الرابعة من الفصل  

".... حرية   الفصل  الحد منها إال بقانون وهو ما جاء في هذا املرسوم بقانون، في هذا  أنه ال يمكن  القانون، ومفادها  وفق 

 ".  التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون 

شأنها   من  التي  اإلجراءات  اتخاذ  فان  السلطة  وعليه  اختصاص  من  هو  وغيره  الصحي  والمن  السالمة  حفظ 

التنظيمية أي الحكومة، وهو املتجسد في اتخاذ قرار حالة الطوارئ الصحية، لكن على مستوى تدبير هذه الحالة من حيث  

الشأن لننا دخ هذا  في  قانون  من  بد  بها، فال  املخلين  عنها كمعاقبة  املترتبة  والنتائج  والشروط  في صالحية  التفاصيل  لنا 

 .القانون 

ومن خالل السند الدستوري الذي ارتكزت عليه الحكومة في إعداد مشروع مرسوم القانون الخاص بإعالن حالة  

حيث  أضفى على البالغ الصادر عن وزير الداخلية طابع الشرعية القانونية، الطوارئ الصحية، يمكن  التأكيد على أنه 

على صالحية الحكومة في إصدار قرارات تنظيمية في مسائل تدخل في نطاق مجال البرملان، حيث   5املادة الثالثة  أقرت

 
لس  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة بمجلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الساسية بمج. 1

 املستشارين. 
التي يعنيها المر في كال من الدستور على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان    81ينص الفصل  .  2

ن لدى مكتب  املجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف البرملان، خالل دورته العادية املوالية. يودع مشروع املرسوم بقانو 

 مجلس النواب ...".
( بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض المراض واتخاذ  1967يونيو  26) 1387ربيع الول  17بتاريخ  554.65باملرسوم امللكي رقم  مع التذكير  .3

تفش ي تدابير وقائية للقضاء على هذه المراض، والذي شكل أحد حيثيات مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة 

 .19 کوفیدفيروس 
. واعتمدتها اململكة املغربية من خالل  2005ماي    23ملية في دورتها الثامنة والخمسين بتاريخ  اللوائح الصحية الدولية اعتمدتها منظمة الصحة العا.  4

 .2009نونبر  5نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 
العماالت والقاليم، بموجب على أنه "عمال بأحكام املادة الثانية أعاله، يتخذ والة الجهات وعمال    2.20.293. تنص املادة الثالثة من املرسوم رقم  5

لة الطوارئ الصالحيات املخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حا

ر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة  املعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وفائي أو حماني، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحج
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تنص هذه املادة على قيام الحكومة خالل فترة إعالن حالة الطوارئ الصحية، باتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها  

سطة مناشير وبالغات، من أجل التدخل الفوري  هذه الفترة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بوا

والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لحماية حياة الشخاص وضمان  

سالمتهم، وهذه التدابير ال يمكن أن تحول دون ضمان استمرارية املرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي  

 املرتفقين.  تقدمها  

حددت املادة الثانية الجهة املكلفة باإلعالن حالة الطوارئ )في إشارة إلى الحكومة من خالل رئيسها( بمقتض ى  كما 

والجهة املعنية واملكلفة بتحديد نطاق    وكذلك المر بالنسبة لتمديد هذه الحالة دون حاجة ملوافقة البرملان.  مرسوم،

سريانها واإلجراءات الواجب اتخادها بخصوصها، )وزارة الداخلية ووزارة الصحة   تطبيق حالة الطوارئ الصحية ومدة

 بحكم االختصاص سواء في الجانب الصحي او الجانب المني(. 

دستور   مقتضيات  أن  إلى  اإلشارة،  لحالة    2011تجدر  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الصحية  الطوارئ  حالة  تقنن  لم 

فإن التدابير واإلجراءات املتخذة من طرف السلطات املختصة إبان هذه الحالة، قد   الحصار، أو حالة االستثناء. ومع ذلك

تؤدي إلى املساس بالحريات والحقوق املدنية والسياسية لألفراد املقررة في الدستور، من قبيل تقييد حق التنقل، والتجمع  

لك نتيجة توسيع صالحيات بعض السلطات  واإلقامة، وممارسة الرقابة على حرية التعبير وغير ذلك من الحريات. كل ذ

املتعلق بسن أحكام خاصة    2.20.292املختصة، بهدف حفظ النظام العام، ويدخل في هذا السياق املرسوم بقانون رقم  

 بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

و إدارية، مناشير، بالغات، بيانات( إن تعدد التدابير االستثنائية املتخذة لهذه الغاية )مراسيم، مقررات تنظيمية أ

 حول الطبيعة القانونية لهذه التدابير ومدا انسجامها مع مبدأ الشرعية ضمانا لحماية الحقوق والحريات.  يسألنا

 الثانية: الطبيعية القانونية ملرسوم إعالن حالة الطوارئ  الفقرة  

ضمن الجريدة    2.202.293وكذا املرسوم رقم    2.20.292إن اعتماد حالة الطوارئ الصحية بمقتض ى املرسوم رقم  

لتاريخ   التي خلفها إعالن وزير الداخلية عن نظام استثنائي غير  2020مارس    24الرسمية  ، وإن جاء لتصحيح الوضعية 

الصحية(، الطوارئ  املغربي )حالة  القانوني  النظام  في  القانونية عليها، فإن ذلك يطرح إشكاال    موجود  وإضفاء الشرعية 

يتعلق بالطبيعة القانونية لإلجراءات التي اتخذت قبل صدور املرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. ليس في املرسوم بقانون  

املنع املطلق الوارد    يتعارض مع  لكيالأية إشارة إلى أن تطبيقه سيكون بأثر فوري أو رجعي، وهذا احتراز من جانب املشرع  

أنه ليس للقانون أثر رجعي"، لكنه في نفس الوقت ال  "في الفقرة الخيرة من الفصل السادس من الدستور، التي تنص على  

يجيب عن إشكال حقيقي مطروح، واملتمثل في وجود إجراءات اتخذت قبل نشر هذا القانون، كما هو المر مثال بالنسبة  

 1، أي قبل ثمانية أيام من صدور املرسوم بقانون.  2020مارس   16اكم الذي اتخذ بتاريخ لقرار تعليق جلسات املح

الطوارئ   بقانون  مرسوم  ترك  املقارنة  القانونية  النظمة  في  املوجودة  املشابهة  االستثنائية  النظمة  خالف  على 

على أن هذه الحالة تعلن "عندما    2الصحية في املغرب مدة االعالن عنها مفتوحة دون أن يقيدها بأجل، حيث نص في املادة  

مشترك بين السلطتين الحكوميتين املكلفتين بالداخلية والصحة،  تقتض ي الضرورة ذلك بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح  

اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول   الواجب  الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، واإلجراءات  النطاق  يحدد 

دما حددت هذه املدة  حالة الطوارئ الصحية وفقا للكيفيات املنصوص عليها في الفقرة الولى أعاله"، فالنظمة املقارنة عن

الزمنية وسمحت بإمكانية تمديدها بإذن من البرملان أعطت لهذا الخير سلطة تقييم وتقدير الظروف التي يمر فيها تطبيق  

 
ابير الشرطة  على إقامة الشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقالتهم، أو منع تجمعهم، أو إغالق املحالت املفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير أخر من تد 

 اإلدارية". 
 سابق. مرسوم القانون املتعلق بحالة الطوارئ الصحية، مرجع  بصدد هذه النقطة يمكن الرجوع إلى مقال عبد الكبير طبيح، قراءة في. 1
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اإلجراءات املتخذة من طرف الجهاز التنفيذي، وبالتالي لم تجعل التحكم في عامل الزمن اختيارا مطلقا للسلطة التنفيذية.  

نون في الحالة املغربية فعندما جعل هذا المر مفتوحا، فإنه لم يكتف بإعطاء سلطة تقديرية مطلقة للجهاز  أما املرسوم بقا

 التنفيذي، أو على الصح لقطاعين حكوميين، وإنما صادر حق البرملان في أن يكون له رأي في تمديد هذه املدة.   

مكن أن يقال عن تمديدها ملدة إضافية، فاملرسوم  وما يقال عن املدة املحددة إلعالن حالة الطوارئ الصحية، ي

بقانون جعل هذا المر اختصاصا تقدیرملا مطلقا للسلطة التنفيذية، دون أن يربط ذلك بإذن أو موافقة البرملان. وهذا في  

رها في  تقديرنا يشكل أيضا مصادرة لحق املؤسسة التشريعية، التي يفترض فيها أنها تعكس إرادة المة، من أن يكون حضو 

تتبع ومراقبة تصريف حالة الطوارئ الصحية وتقدير ما إذا كانت الظروف التي أملت فرض تلك الحالة ال تزال قائمة أم  

 1انتفت. 

الرسمية إال في   املعتد به قانونا  2020مارس    24ولن املرسوم املذكور لم ينشر في الجريدة  التاريخ هو  ، فإن هذا 

جاء بها. وإذا كانت الحكومة قد استندت في سنها للطوارئ الصحية بناء على مقتضيات الفصل  لبداية العمل بالتدابير التي 

دستور    81 الناحية  2011من  من  تمامه  فإن  التشريعيتين،  الدورتين  بين  الفاصلة  الفترة  في  املرسوم  اتخاذ  تم  حيث   ،

 2املوالية. القانونية يتوقف على املصادقة عليه من طرف البرملان خالل دورته العادية 

ما يثير أكثر في هذا املرسوم بقانون، الذي يعطي سلطات واسعة للجهاز التنفيذي، هو أنه ال يخضع ملراقبة دستورية  

ضمن   التشريعية،  باملراسيم  نعتها  البعض  يفضل  التي  النصوص،  من  النوع  هذا  يجعل  ال  الدستور  لن  القوانين، 

ش ليس محسوما فقهيا حول ما إذا كانت تخضع ملراقبة القضاء اإلداري  اختصاصات املحكمة الدستورية، كما أن النقا

خالل املرحلة التي ال يكون فيها قد صادق عليه البرملان وتحول إلى قانون کامل الركان، في ظل وجود آراء متباينة في هذا  

ابقا أو الغرفة اإلدارية بمحكمة  املجال، وغياب سوابق قضائية تؤكد خضوعها ملراقبة الغرفة اإلدارية باملجلس العلى س

النقض حاليا، بخالف القضاء الفرنس ي مثال الذي حسمت اجتهاداته في اعتبار هذه املراسيم بقوانين قبل املصادقة عليها 

املعيار العضوي الذي يجعلها صادرة عن سلطة   إدارية قابلة للطعن إمامها استنادا إال  البرملان بمثابة قرارات  من طرف 

 3إدارية. 

هذه السلطة الواسعة التي خولها املرسوم بقانون للحكومة، تطرح التساؤل حول مدى دستوريتها، من ناحيتين، من  

"أن تضمن    : من الدستور الذي يحيل عليه املرسوم بقانون، حيث ينص على  21ناحية مدى تعارضها مع مقتضيات الفصل  

السلطات العمومية سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني"، لكنه قيد ذلك بأن يتم " في إطار احترام الحريات والحقوق  

الساسية املكفولة للجميع"، لنه ال يعقل أن يكون املشرع الدستوري يقيد اللجوء إلى حالة االستثناء، التي تعد أخطر من  

لجوء إليها، بضرورة احترام الحقوق والحريات وال يفعل ذلك في مواجهة مرسوم بقانون صادر  ناحية الظروف التي تفرض ال

 عن سلطة تنفيذية بتفويض من املشرع العادي.  

كما مكن املشرع من خالل املادة الثالثة من املرسوم بمثابة قانون الحكومة من احتكار كل السلطات بين يديها، عبر  

جميع اإلجراءات الالزمة بواسطة املراسيم املرتبطة عادة بالسلطة التنظيمية التي تمتلكها  منحها اختصاص حصري التخاذ  

 
، الدستور وتدبير الزمات قراءة في القواعد املنظمة لحالة الطوارئ الصحية، مؤلف جماعي: حالة الطوارئ الصحية: التدابير القانونية  احمد بوز . 1

 .42-41، ص 2020واالقتصادية والسياسية، منشورات مركز تكامل للدراسات والبحاث، 
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، حيث    2020مارس    23بتاريخ    2.20.292من املرسوم بقانون رقم    7املادة  .  2

 والية".تنص هذه املادة على أنه " ينشر هذا املرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرملان قصد املصادقة عليه خالل دورته العادية امل
، تحت عنوان: طبيعة املرسوم بقانون: تأمالت في ضوء  حميد ولد البالديمكن العودة إلى مقال   "يصدد هذا النقاش "حول طبيعة املرسوم بقانون .  3

بموقع   الصحية،  الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق  بقانون     :2020أبريل    27بتاريخ:    املنشور  (Maroc Droit)املرسوم 

https://www.marocdroit.com/ . 

https://www.marocdroit.com/
https://www.marocdroit.com/
https://www.marocdroit.com/
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الفترة من احتكار املقررات التنظيمية واإلدارية واملناشير   والدوريات  الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى تمكينها في هذه 

 والبالغات الرسمية. 

 تدخلة خالل حالة الطوارئ الصحيةالتدابير الضبطية واألجهزة امل  الثاني:املطلب  

تلك الوسيلة القانونية التي تبيح لإلدارة التدخل للحفاظ على النظام     -اإلداري الضبط    -تعتبر الشرطة اإلدارية  

العام بكافة مدلوالتها، في إطار االختصاصات املنوطة بها، عن طريق إصدار القرارات التنظيمية واستخدام القوة العمومية  

 1وفرض بعض القيود على الحريات الفردية والجماعية. 

للفصل   طبقا  الحكومة  لرئيس  موكول  اختصاص  الحكومة صالحيات    90وهو  لرئيس  أعطى  الذي  الدستور  من 

 فهو يمارس بهذه الصفة، الشرطة اإلدارية الوطنية. ممارسة السلطة التنظيمية، 

 100طة اإلدارية بين رؤساء مجالس الجماعات طبقا لحكام املادة  أما على املستوى الترابي، فقد تم توزيع مهام الشر 

 من جهة ثانية.  110من القانون التنظيمي للجماعات من جهة، والعمال والوالة أو من ينوب عنهم طبقا لحكام املادة 

أكثر    وتتسع صالحيات الشرطة اإلدارية في حالة الطوارئ، بحيث تعطي لسلطات الضبط اإلداري سلطة تقديرية

، بناء على  اتساعا من تلك املمنوحة لها في الظروف العادية، وذلك لتحقيق الهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ 

دور    ثم   حالة الطوارئ الصحية )الفقرة الولى(،  تدخل الفاعل املركزي )رجال السلطة( خالل  ذلك نتناول في هذا املطلب

 )الفقرة الثانية(.  حالة الطوارئ الصحيةخالل املنتخب املحلي  في التدبير  الترابي 

 حالة الطوارئ الصحية  تدخل الفاعل املركزي )رجال السلطة( خالل : الفقرة األولى

الالفت في هذه الظروف االستثنائية هو الحضور البارز للشرطة اإلدارية التابعة للسلطة التنفيذية )الوالة والعمال  

تنزيل التدابير التي ترمي إلى فرض الحجر الصحي والحد من تنقالت وتجمعات الشخاص   على والقواد( على مستوى السهر 

ت املحددة، وبمراقبة السعار وكل التدابير التي تهدف إلى حفظ النظام العام  وبإغالق املحالت املفتوحة للعموم خارج الوقا

 والمن العموميين.

ويجد سند الشرطة اإلدارية ذات الطابع التنفيذي في أحكام املادة الثالثة من املرسوم املتعلق بإعالن حالة الطوارئ  

والقاليم،  العماالت  وعمال  الجهات  والة  يتخذ  أن  على  نصت  للنصوص    التي  طبقا  لهم  املخولة  الصالحيات  بموجب 

التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ املعلنة، فضال عن  

املحدد   املرسوم  إلى  باإلضافة  املعلنة،  الصحية  الطوارئ  حالة  تستلزمه  أمر  أي  إصدار  أو  قرار  أي  اتخاذ  حق  تخويلهم 

الختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، حيث تناط بهذه الخيرة مهام: "اإلدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والمن  

 2العموميين".

تضمن املرسوم بقانون مجموعة من التدابير التي تدخل في إطار الضبط اإلداري أو الشرطة اإلدارية، فاملادة الولى  

االقتضاء، كلما كانت حياة الشخاص وسالمتهم   تعلن "عند  الصحية  الطوارئ  من هذا املرسوم تنص صراحة أن حالة 

الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه المراض،    مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت 

والحد من انتشارها، تفاديا لألخطار التي يمكن أن تنتج عنها" فنالحظ من خالل تحليل نص هذه املادة أن الهدف من هذا  

 
 . 3، ص:2009وزارة الداخلية، املديرية العامة للجماعات املحلية، دليل الشرطة اإلدارية، سلسلة دليل املنتخب، الطبعة الولى، . 1
( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية،  2020يناير    30)  1441جمادى اآلخرة    4صادر في    2.19.1086أنظر في ذلك املادة الولى من املرسوم رقم   .2

 .621، ص: 6854الجريدة الرسمية، عدد 
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لشرطة اإلدارية على  املرسوم هو حماية صحة املواطنين و هذا هو أحد أهم العناصر املكونة للنظام العام و الذي تسهر ا

 حمايته حيث يستهدف الضبط اإلداري املحافظة على النظام العام.

و مما يدل على أن التدابير املعتمدة في هذا املرسوم تدخل في إطار تدابير الضبط اإلداري، العبارة الواردة في املادة  

ن انتشارها، تفاديا لألخطار التي يمكن أن تنتج  الولى منه "اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه المراض، والحد م 

  .عنها"

فما يميز تدابير الشرطة القضائية عن تدابير الشرطة اإلدارية أن هذه الخيرة تحرص دائما عن طريق اتخاذ تدابير  

إلدارية هي التي  فالصبغة الوقائية التي تطبع أساسا الشرطة ا، مالئمة على اتقاء العمال التي يمكن أن تمس بالنظام العام

 1 تساعد على التمييز بينها و بين اإلجراءات الخرى املشابهة لها.

 اإلطار أكد نفس املرسوم على التزام السلطات العمومية املعنية باتخاذ التدابير الالزمة من أجل:  وفي هذا

 عدم مغادرة الشخاص ملحل سكناهم مع اتخاذ االحتياطات  •

 حل سكناه، إال في حاالت الضرورة القصوى التالية: منع أي تنقل لكل شخص خارج م •

التنقل من محل السكني إلى مقرات العمل، وال سيما في املرافق العمومية الحيوية واملقاوالت الخاصة واملهن الحرة    -

التي   الضوابط  مراعاة  مع  املعنية،  الحكومية  للسلطات  بقرارات  املحددة  الساسية  واملؤسسات  القطاعات  تحددها  في 

 السلطات اإلدارية املعنية من أجل ذلك؛

 التنقل من أجل اقتناء املنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الدوية من الصيدليات؛  -

الطبية ومراكز الفحص    - التحليالت  العيادات واملصحات واملستشفيات ومختبرات  إلى  الذهاب  التنقل من أجل 

املؤسسات الصحية، لغراض التشخيص واالستشفاء والعالج؛ التنقل لسباب عائلية ملحة من أجل  بالشعة وغيرها من  

 مساعدة الشخاص املوجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى اإلغاثة. 

ذلك،  • إلى  الداعية  السباب  كانت  مهما  الشخاص  من  ملجموعة  اجتماع  أو  تجمهر  أو  تجمع  أي  منع 

ا  املنع  هذا  السلطات  ويستثنى من  قبل  من  املقررة  الوقائية  التدابير  مراعاة  مع  مهنية،  الغراض  تنعقد  التي  الجتماعات 

 الصحية؛  

إغالق املحالت التجارية وغيرها من املؤسسات التي تستقبل العموم خالل فترة حالة الطوارئ الصحية   •

هم الشخصية فقط.  الوقائية الالزمة، طبقا  املعلنة، وال يمكن فتح هذه املحالت واملؤسسات من قبل أصحابها إال لغراض 

 لتوجيهات السلطات الصحية.  

  300وكل مخالف لوامر وقرارات السلطات العمومية يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالث أشهر وبغرامة تتراوح بين  

أو بإحدى العقوبتين، وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية الشد. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل    درهم  1300و

 2تنفيذ قرارات السلطات العمومية.

  حالة الطوارئ الصحيةدور املنتخب املحلي  في التدبير  الترابي خالل   الفقرة الثانية:

التدبير كفاعل في  الترابية  الجماعات  أدوار  تقوية  في  املشرع  التي سنها  الجديدة  الهندسة  و    رغم  ترابي مسؤول 

ر و مبدأ التفريع وفق  مساهم بشكل تشاركي، بالتركيز على توزيع االختصاصات و املهام من خالل مبادئ اهمها التدبير الح

البرامج في  االلتقائية  عبر  تنفيذها  يتم  في   . برامج  فصلت  الثالث  بأصنافها  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  ولعل 

 
 .216ص  ،1988القانون االداري املغربي، املطبعة امللكية، الطبعة الولى سنة  ،ادريس البصري . 1
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية    2020مارس    23صادر في    2.20.292   أنظر في هذا الصدد املادة الرابعة من املرسوم بقانون رقم.  2

 . 1782مكرر، ص:  6867وإجراءات االعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد 
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أثار تساؤالت حول مدى قيام الفاعل املنتخب بدورة    الطوارئ الصحيةاالختصاصات و بشكل دقيق، اال أن التدبير في ظل 

 في اطار اختصاصاته في مجال الشرطة االدارية و بالخص شرطة حفظ الصحة و الوقاية؟  في التدبير و خاصة

وما يثير االنتباه أنه لم تتم اإلشارة إلى الجهزة الالمركزية سواء في السند القانوني املعتمد إلصدار مرسوم الطوارئ  

الجماعات التي يندرج في إطار اختصاصاتها    وخاصة الالمركزية،  الصحية، أو في تدابير يمكن اتخذاها من طرف السلطات 

الذاتية اختصاصات تتعلق بحفظ الصحة ونقل املرض ى والجرحى، نقل الموات والدفن وإحداث وصيانة املقابر، باإلضافة  

 اعات. من القانون التنظيمي للجم 100إلى املقتضيات املتعلقة بالشرطة اإلدارية لرئيس املجلس الجماعي املضمنة باملادة 

لقد ظهر بأن الجماعات الترابية أثناء تدبير حالة الطوارئ الصحية، أنها وجدت نفسها عاجزة أمام مبدأ التدبير  

الحر أو حتى أمام مبدأ التفريع، حيث اقتصر دورها فقط في اتخاذ عدد من التدابير االحترازية الالزمة للوقاية من انتشار  

لوقاية الصحية والنظافة، حيث اقتصر دورها على تعقيم الماكن واملرافق العمومية  الفيروس، خاصة التدابير املرتبطة با

وبالتالي ووسائل النقل، وأخرى مرتبطة بتقديم خدمات القرب بتوفير السلع واملنتوجات الضرورية للحد من انتشار الوباء،  

 . انخراط الجماعات الترابية لم يكن بالشكل الالزم

كما نصت    1الجماعات تفعيل اختصاصاتها في مجال حفظ الصحة والسالمة لساكنتها ولم تستطع مختلف مجالس  

فضال على أن رؤساء الجماعات وذلك في اطار مبدأ التدبير الحر، لم يعملوا  113.14من القانون التنظيمي    83عليها املادة  

منه، التي تعطي لرئيس    110ام املادة  مع مراعاة أحك113.14من القانون التنظيمي رقم    100على تفعيل اختصاصات املادة  

 مجلس الجماعة صالحيات الشرطة اإلدارية في میادین: 

 الوقاية الصحية  •

 النظافة •

 السكينة العمومية  •

 سالمة املرور   •

وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في اإلذن أو المر أو املنع، على سبيل  

 إجراءات في مجال: املثال 

 املساهمة في مراقبة جودة املواد الغذائية واملشروبات والتوابل املعروضة للبيع أو لالستهالك العمومي؛ -

لالستهالك   - املخصصة  املاء  نقط  مراقبة  للشرب وضمان حماية  الصالح  واملاء  املياه  مجاري  نظافة  على  السهر 

 العمومي ومياه السباحة؛ 

للقوانين والنظمة  اتخاذ    - الخطيرة، وذلك طبقا  أو  الوبائية  انتشار المراض  أو مكافحة  لتجنب  الالزمة  التدابير 

 املعمول بها؛

الناس    - يقع فيها تجمهر  التي  العمومية  املحالت  العمومية خصوصا في  الخاصة لضمان السكينة  التدابير  اتخاذ 

 يادين الرياضية واملقاهي واملسابح والشواطئ وغيرها؛كاملواسم والسواق ومحالت املشاهد أو اللعاب وامل

العامة، بل معظم هذه    اليمارس كل رؤساء الجماعات هذه االختصاصات، نقصد هنا السكينة العامة والصحة 

 الصالحيات حتى في الحاالت العادية يمارسها في غالب األحيان رجال السلطة وذلك راجع لعدة أسباب : 

 108بة لسادة رؤساء الجماعات وأقصد أساسا القوات املساعدة، هناك املادة  انعدام الوسائل بالنس -1

من القانون التنظيمي للجماعات بموجبها يمكن أن تأزر السلطة املحلية رئيس املجلس الجماعي خصوصا إذا تعلق األمر  

   الوسائل املتعلق بالقوات املساعدة.لكن القاعدة أنه ليس لرؤساء الجماعات هذه   باشر أو الجبري ...املنفيذ التب

 
 .193-192جماعي، مرجع سابق، ص  ف، مؤل 19-، تدبير مخاطر الظروف الطارئة خالل أزمة فيروس كوفيدمحمد الغالي. 1
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ال يمارسون هذه االختصاصات خصوصا إذا كان فيها احتكاك مع املواطن، خوفا من فقدان القاعدة   -2

و االنتخابية العمومية  ،  للسلطات  الصالحيات  بعض  ممارسة  ويتركون   باملواطن،  االصتطدام  يفضلون  ال  فهم  بالتالي 

 . والسكينة العامة املتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة

بعض رؤساء الجماعات للنصوص القانونية املختلفة التي تنظم ميدان الضبط االداري أو الشرطة    جهل -3

. نجد مجموعة من  االحصائيات التي تتحدث عن  ت..االدارية الجماعية، إذا أخدنا املستوى التعليمي لرؤساء الجماعا

 جهل باختصاصاتهم. اللي يطرح مشكل  بعض الرؤساء لهم مستوى ابتدائي  وثانوي والبتا

تغييب شبه كلي للضبط اإلداري الجماعي على حساب الضبط االداري  وتأسيسا على ما سبق، نخلص إلى أنه تم  

وبالتالي في ظل األزمات فالدولة هي دولة مركزية بإمتتياز وليست دولة المركزية، أهم الصالحيات تمارسها السلطة  .  املعين

وممثلوه السلطة(املركزية  )رجال  االداري  الالتركيز  السلطات  في  وفي    ا  الترابية،  املجالس  دورات  إلغاء  ذلك  على  والدليل 

اعتقادي كان بإمكان عقد هذه الدورات عن بعد وهي فرصة للمستشارين لتطوير مهارتهم الرقمية و إلدراكهم ألهمية اإلدارة  

 الرقمية. 

ظل حالة الطوارئ مرده إلى هيمنة الفاعل املركزي وامتداده الترابي  محدودية تدخل الجماعات الترابية في  كما أن  

ولسيما بهذه الترسانة القانونية التي صدرت في ظل حالة الطوارئ الصحية. أعطت دور ممارسة الشرطة اإلدارية للسلطات  

الوالت والعمال. املنتخب مكمال من خالل االشراف على عمليات  بقي  حيث    املركزية  الفاعل  في جانب  دور  اما  التعقيم، 

 الدعم فيبقى التحكم و الرقابة للسلطة. 

التر ف التعليمات من املركز  االفاعل  التي تدخل في  البي ينتظر دائما  القرارات  أن    االدارية. كماالشرطة    إطارتخاد 

الوسائل املادية والبشرية ملمارسة  املمارسة الواقعية والتجربة الواقعية للجماعات ال تزال تحتاج الى مجموعة من املقومات  

 رؤساء الجماعات إلختصاصاتهم في مجال الضبط اإلداري. 

 خاتمة :

حاول تقوية مؤسسة رئيس الحكومة، من خال مجموعة من الصالحيات، ومن   2011رغم أن الدستور الحالي لسنة  

ملميزة و املهيمنة التي مازالت املؤسسة امللكية  بينها التنصيص على صالحيته في ممارسة السلطة التنظيمية، إال أن املكانة ا

تحتلها في الهندسة الدستورية، تحيلنا أن امللك مازال يمارس السلطة التنظيمية رغم عدم تنصيص الدساتير املراجعة منذ  

ن امللك  على االختصاص التنظيمي للملك، فإن هذا في اعتقادنا ليس سوى إغفاال شكليا وليس جوهريا، على اعتبار أ  1972

الذي يرأس املجلس الوزاري يمارس في ظله كل الصالحيات التشريعية والتنظيمية، وكذا توجيه العمل الحكومي، لنه احيانا  

قد تتخذ بعض املراسيم التنظيمية بمبادرة ملكية. كما أن املجال املحفوظ يعتبر أهم مجال يمارس فيه امللك اختصاصات  

 ذات طابع تنظيمي.

 من الدستور املغري تم تقاسم السلطة التنظيمية بين املركز واملحيط، وفقا لضوابط معينة.   140الفصل  بموجب  و 

إن ممارسة السلطة التنظيمية على الصعيدين املركزي واملحلي يهدف بشكل عام إلى تحقيق املصلحة العامة، والتي  

ال الثالثة  العام في أبعاده  النظام  رئيسية املتمثلة في المن العام، والسكينة العامة،  يدخل ضمن مضمونها الحفاظ على 

ملختلف   واالستجابة  املجتمع،  داخل  تتم  التي  العالقات  ملختلف  السليم  اإلطار  ضمان  بهدف  وذلك  العامة،  والصحة 

تنظيمي مرتبط   التنظيمية يشمل كل عمل  السلطة  التي تشكل أساسا لضمان استقراره. وبهذا يكون مجال  الضروريات 

 حة العامة وهو مفهوم واسع، مما ينم عن اتساع مجال السلطة التنظيمية.    باملصل

التنفيذية،  التشريعية و   تينعدم التوازن ما بين السلط من أبرز السمات التي طبعت تدبير حالة الطوارئ الصحية،و 

السلطة التنفيذية مشرعا أساسيا ليس فقط من خالل أدوارها التشريعية، في إطار مجموع مشاريع القوانين  ضحت  حيث أ 

التي أحالتها على البرملان، ولكن نسبة لتساع تدخلها في املجال التنظيمي على اعتبار املجال التنظيمي هو املجال املحدد  
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إما عن طريق املراسيم أو القرارات أو املنشورات أو املذكرات، وكلها    دستوريا للحكومة بهدف املحافظة على النظام العام،

وباء   تفش ي  ملواجهة  بشكل سريع  التصرف  التنفيذية  السلطة  على  فرضت  الصحية  الطوارئ  حالة  لن  دستورية  تدابير 

 .19فيروس كوفيد 

دارية والسلطة التنفيذية  إلى تقوية سلطات السلطة اإل   نحت  معظم القوانين التي أطرت حالة الطوارئ الصحية

العام. النظام  املحافظة على  أجل  أساس ي من  التنظيمي بشكل  املجال  ، وفي 
ا
أ  أساسا السلطة  كما  تدابير  ن االعتماد على 

أثناء فترة الطوارئ    اتخذتا كيف أنه مجموعة من التدابير التي  نمن مجال الشرطة اإلدارية وبالتالي الحظ  قوى التنظيمية  

معظمها  الشرطة    الصحية  قرارات  عن  من    اإلدارية وخاصةعبارة  الحد  قرارات  أن  كما  الترابي.  املستوى  على  تتخذ  التي 

االجتماعات)التنقل،   في عقد  الحق  التجمع  في  الحق  أشكاله  بكل  التنظيم  في  الحق  بمنع  املتعلقة  وغيرها من    (القرارات 

من قبل السلطات اإلدارية أحيانا محلية على املستوى    اذهااتختوقيفها وتعليقها بموجب قرارات يتم    يتمالحقوق الساسية  

 على املستوى الترابي. وأ املركزي 

ذلك،   نتائج  الصحية  ومن  الطوارئ  حالة  ظل  في  املوحدة  املركزية  الدولة  إنتاج  الصالحيات    والتراجعإعادة  على 

تغيبب دور الفاعل  و   ،تجميع السلطة التنظيمية في يد السلطة املركزية.. وتم  املمنوحة للمنتخبين في النظام الالمركرزي

للوالت    بعض  املنتخب وسحبت منه التنظيمية  السلطة  التنظيمية، مقابل تقوية تدخل  السلطة  في مجال  اختصاصاته 

 . والعمال في املجال الترابي
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 تأثير موارد النخبة الصحراوية على سلطة القرار املحلي

 "جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا"  

The influence of the Sahrawi elite resources on local decision-making power 

  "Laayoune Sakia El Hamra region as a model " 

 سيدي أحمد النفاع 

 طالب باحث في سلك املاستر "ماستر اإلدارة والديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 ملخص: 

يهدف هذا البحث الى تحليل موارد النخبة السياسية بجهة العيون الساقية الحمراء، كون أن هذه املوارد هي من تجعل هذه النخب تؤثر 

اقع اإلجتماعي بما يخدم مصالحها، فالنخبة أساس نجاح املشاريع السياسية واإلقتصادية عبر مدخل التدبير   في املجتمعات قصد تغيير الو

 شل السياسات بضعف تكوين هذه النخب في تدبير الشان املحلي. السليم، أو ف

فدراسة تأثير النخبة السياسية يجعلنا نقف على مدى مواكبة هذه األخيرة آلليات الديمقراطية في ممارساتها السياسية، وقدرتها على 

 تجاوز مؤسسة القبيلة في تدبير مؤسسات حديثة. 

 

Abstract : 

This research aims to analyze the resources of the political elites in the region of Laayoune Sakia El Hamra, since it is 

these resources that make these elites influence societies to change the social reality in a way that serves their 

interests.  

Elites are considered to be either the basis for the success of political and economic projects through the approach 

of proper management, or the failure of policies due to the weak training of these elites in managing local affairs.  

This actively demonstrates that studying the influence of the political elites makes us stand in a bird-eye view 

position on the extent to which the latter keeps pace with the mechanisms of democracy in thier political practices, 

and their ability to bypass the tribe’s institution in managing modern institutions. 

Key words: 

 Political elite, Democracy, Local decision-making, Resources 
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 تقديــــــــــــــــــــــم: 

السياسة خصوصا عند ربطها بمواضيع املشاركة    يشكل مفهوم النخبة أحد املفاهيم التي تحظى باهتمام الباحثين و علماء

السياسية و الديمقراطية، فهي تعتبر إحدى الوسائل الساسية لفهم طبيعة التحوالت السياسية داخل املجتمع، باعتبارها  

 تمكن من استيعاب مناطق القوة والضعف داخل النسق السياس ي. 

النخبة  مفهوم  ارتبط  املجتمعات  1فقد  بتطور  القدم  القلية  منذ  هذه  اإلنسانية عرفت  التجمعات  أن جل  إذ  البشرية، 

العددية التي امتازت بموارد وخصائص جعلتها تتصدر هذه املجتمعات من خالل إدارتها  لشؤونهم االجتماعية والسياسية  

 و االقتصادية. 

"، عندما تكلم عن ضرورة أن  Platonيبدو أن البداية الولى ملفهوم النخبة تعود إلى أعمال الفيلسوف اليوناني "أفالطون  

 من  
ا
يحكم املجتمع جماعة من الفراد النابهين، كما تشير بعض الدراسات الخرى إلى أن مفهوم النخبة إستعمل ابتداءا

القرن السابع عشر لوصف السلع ذات النوعية املمتازة، وما لبث أن توسع املفهوم إلى الجماعات االجتماعية العليا كبعض  

 واسعا في الكتابات االجتماعية  2العسكرية أو املراتب العليا من النبالةالوحدات  
ا
.ولم يستخدم مصطلح "النخبة" استخداما

والسياسية االوربية بوجه عام، إال في القرن التاسع عشر، وفيما بعد في ثالثينيات القرن العشرين في بريطانيا وبوجه خاص 

" يعود بشكل واضح لبعض النظريات السوسيولوجية،  Eliteمصطلح "النخبة    في أمريكا، ولعل الفضل الكبر في إنتشار

 .3 1848ـ Vilfredo Pareto"1923وعلى الخص تلك التي تضمنتها كتابات اإليطالي "فيلفريدو باريتو 

رية هي  فمن خالل ما سبق، يمكن الجزم بأن جل الكتابات التي تناولت مسألة النخبة، قد خلصت إلى أن املجتمعات البش

 التي تتنج النخبة، وأنه ال يمكن تصور مجتمع بدون نخبة. 

وتشكل النخبة الفاعل الساس ي في مسلسل اتخاذ القرار املحلي، وملا كان الهدف من هذا الخير هو تحقيق التنمية وخلق  

الثروة، فقد أصبح من الضروري أن تتالئم مقومات املنتخب املحلي، مع املهام الجسيمة التي سيضطلع بها خالل عملية  

 تسييره وتدبيره للشأن العام.

 ة البحثية : إشكالية الورق

العيون    -    بجهة  النخبة  كالتالي: ماهي محددات تشكل  هي  وتحليل عناصرها  فيها  للبحث  التي نسعى  الرئيسية  اإلشكالية 

 الساقية الحمراء، وماهي خصائصها، وما مستوى تأثير القبيلة في إرتقاء هذه النخبة إلى مؤسسات القرار املحلي؟

 فرضيات الورقة البحثية : 

 ركز يحول دون إفراز نخب شابة تحمل فكرا عاليا وقادرة على خدمة املجتمع. تدخل امل - 

 القبيلة تساهم بشكل كبير في إفراز نخب مؤسساتية  - 

 
عنر البحث عن كلمة النخبة ي  القوانين العربية نجر، انيخب الج إل: اخيااه، والنخبة: ماخيااه منه ، ونخبة القوم خيااهم. قال   -  1

رة ما اخيااه  األامع :  قال نخبة القوم، بضم النو  وييح الخاإل. قال أبو منصوا وغيره،  قال نخبة بإي،ا  الخاإل، واللالة الجي 

 األامع ، و قال : جاإل ي  نخب أاحابه أي ي  خيااهم.
جيماع السياي "، ترجمة مجموعة من المؤلفين "محمر الجواهري، علياإل ش،ري،  ال ا بوتومرت: "الصفوة والمجيمع، دااية ي  علم ا 2

الطبعة الثانية ة الجامعية  المعريمطبعة داا    ااعاار، ال،يام السادس دمجيماع الالمحمر عل  محمر، السير محمر الحسين"، يلسلة علم ا

2000 . 
ا إدا س جنرااي: "النخبة اليقنوقراطية ي  المالرم: المرجعية اليقلير ة ي  خرمة المفاوم الحر ث"، مجلة وجاة نظر، عرد مزدو     3

 .5، ص:2013ابيع وايف  57ا56
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 املبحث األول: وسائل تأثير النخبة السياسية 

" القيادة عملية متبادلة، من قبل أشخاص لديهم دوافع وأهداف معينة، ومصادر  أن قيادة التعبئة :  ماكريجور بيرنزيرى  

،  1978اقتصادية، وسياسية وغيرها، في سياق من التنافس والصراع، من أجل تحقيق أهداف مستقلة ومتبادلة ") بيرنز ،  

18 .) 

امه للتأثير على الخيارات و االستراتيجيات  كما يشير مفهوم "املوارد" هنا إلى تعريف "روبرت داال " هو كل ش يء يمكن استخد 

(، فإن املوارد  Dall 1971, 244املحددة لفرد اخر. بمعنى أخر، فإن املورد هو كل ش يء يمكن أن يكون حافزا على التصرف )  

 املتاحة تمثل بطريقة ما، تقليدها السياس ي. 

املوارد   للتأ  les ressourcesتشكل  السياسية  النخب  تحتاجه  عنصر  لتحقيق  أهم  املجتمع  وشؤون  قرارات  على  به  ثير 

من سلطة القرار، فكلما تعددت املوارد في أيدي السياس ي كلما زاد   مصالحها الشخصية من أهداف سياسية تقربهم أكثر

 تأثيره وتزايد نفوذه. 

أثير على القرارات: املكانة  فوفقا لروبرت دال، هناك العديد من املوارد السياسية القيمة التي يمكن للناس االستفادة منها للت

املرتبطة   القانونية  الصالحيات  مثل  املنتخبون،  القادة  بها  يتمتع  معينة  موارد  الى  والوصول  الثروة،  واملال،  االجتماعية، 

 (.dahl،1971 ،247بوظيفة رسمية، الشعبية ،امكانية توزيع الوظائف، والسيطرة على املعلومات )

 بنية مجتمعه وفق كتابه "من يحكم؟" همت دراسة خالل دراسته تجدر اإلشارة أن روبرت دال من  

 املطلب األول: موارد النخبة السياسية

أن النخبة السياسية تحتاج الى العديد من املوارد لتوظيفها واالستفادة منها عبر تعبئتها في تحقيق الهداف السياسية    الشك

 التي يأتي على رأسها الوصول الى سلطة القرار واستثمار هذه السلطة في زيادة النفوذ والتأثير بذلك على القرار املحلي. 

  Le statut social: املكانة اإلجتماعيةالفقرة األولى

في  )العشاء  مثل  االجتماعية  العالقات  امتيازات  يتقاسمون  الذين  الفراد  من  مجموعة  إلى  يشير  االجتماعي  فالوضع 

، يمكن تقدير الوضع االجتماعي من   Dahlمجموعة، الحفالت الخاصة، االنتماء إلى نفس الندية الخاصة، الخ(. وفقا ل  

 . (Dahl: 248-252)يات التعليم وأماكن املعيشة للمسؤولين املنتخبين املحلييناملؤشرات املرجحة للمهن ومستو 

املكانة االجتماعية لها أهمية في تحديد مسألة االنتقال السياس ي، فإمكانية ممارسة السلطة السياسية داخل حزب أو نقابة  

عي، فكلما كانت هذه الخيرة مرتفعة كلما  أو برملان....مرتبط بشكل كبير بالوضعية التي يحتلها الشخص في الهرم االجتما

 1ازدادت معها حظوظه الحتالل مرتبة هامة في الهرم السياس ي، إذ نجد صلة وثيقة بين التمثيل السياس ي ملجموعة معينة 

وبالتالي فالوضع االجتماعي للقائد هو وظيفة الكتساب املعرفة أثناء الدراسة. فالوصول للمعرفة يعتبر مهنة بالفعل تساعد  

هامة   موارد  املعرفة على حيازة  تساعده  كما  النخبة،  مكانة ضمن  والحصول على  الرفع من دخله،  على  املحلي  املنتخب 

 تساعده على تحقيق أهدافه.

 Argent et fortuneالدخل "املال والثروة"   :الفقرة الثانية

 
1  -:  Grascie daniel " recrutementles logique de   ". , 1980 .F.SC.P 20 R 
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املال والثروة مثله مثل مورد املكانة االجتماعية، فهما موردين أساسيين للسياسيين لدفع مطالبهم وأهدافهم إلى المام، بغية  

 الوصول إلى مراكز القرار والقيادة.

ت عديدة، خاصة إذا استحضرنا أن االنتخابات  من بين الوسائل التي تساعد الشخاص على البقاء في املسؤولية لسنوا

أصبحت عبارة عن سوق تعرض فيها الصوات مقابل أثمان محددة يحكم فيها عدد الشخاص املصوتين، يضاف إلى ذلك  

أن طبيعة الحمالت االنتخابية في الجنوب فهي ال تعتمد عرض البرامج السياسية ومحاولة تقديمها في أنشطة يتحقق من  

تواصل السياس ي بل أن المر ال يعدو أن يقتصر على تجميع الجماهير في شكل احتفالي الش يء الذي يتطلب صرف  خاللها ال

 1أموال طائلة، فلغة املال هنا أنسب وسيلة للتواصل مع أكبر شريحة 

فوفقا لروبرت دال، هناك ثالث طرق رئيسية الستخدام الموال مباشرة لكسب النفوذ السياس ي:  الضغوط املالية والفساد  

 واملساهمة في العمل السياس ي. 

 القيادة/الشعبية   الفقرة الثالثة:

ن السياس ي حكرا على  تتم عملية احتكار القيادة السياسية عن طريق تضييق دائرة اإلنتقال السياس ي بحيث يصير امليدا

فئات معينة، تتوفر فيها املواصفات الالزمة لإلنتماء إلى النخبة السياسية إذ يتم منع شرائح واسعة من الصعود إلى قمة  

 .2الهرم 

فاملنتخب املحلي دائما يسعى إلى االحتكاك بالناخبين وذلك بالحرص على االستجابة ملطالبهم واحتياجاتهم، كون أن النخب  

ية املحلية تستفيد من بعض الصالحيات التي تفوض لهم كاتخاذ بعض القرارات داخل املجالس املنتخبة، حيث  السياس

 يحاولون اإلستفادة منها إلكتساب بعض الشعبية لدى املواطنين وهو ما يؤهلهم لتسيير بعض الجماعات فيما بعد. 

يجب التمييز بين مصطلحي القيادة والشعبية. فالول ينتج عن  فالشعبية تعتبر مصدرا أساسيا مهما ينتج عنه التأثير لهذا 

قدرته على تسيير املوارد وهو أمر يأتي باملمارسة الحقيقية للسلطة. أما الشعبية فهي أمر يمكن قياسه بالنظر إلى عدد  

ن الساكنة هو  فأن تكون معروفا ومحبوبا من أكبر عدد ممكن م الشخاص املحيطين به والذين يقدرون ما يقومون به.

 أهم الوسائل لربح اإلنتخابات بمعنى أن تكون ذا شعبية كبيرة بكل بساطة. 

فالفرق بين الشعبية والقيادة هما صفتان نجدهما عند نفس الشخص غالبا، فعلى سبيل املثال رئيس جهة العيون، نجده  

 د مستشاريه.يمارس سلطة قيادية داخل املجلس وعلى مستشاريه كأن يوقع قرار أو يفوضه لح

أما من ناحية الشعبية فتتمظهر من خالل عالقته بالناخبين الذين يصوتون له لجل غاية الوصول إلى املنصب. وبالتالي 

 فالصفتان معا يشكالن مورد أساس ي للمنتخب يؤثر به محيطه للوصول إلى أهدافه السياسية. 

  contrôle des sources d’informationالتحكم في مصادر املعلوماتالفقرة الرابعة : 

 
المجلة المالربية لةدااة المحلية والينمية، عرد ، - االش،االت والرهانات–ييري األش،ل، تربير الجأ  المحل  باألقاليم الجنوبية   -   1

 .109، ص 2016أبر ل - ،  نا ر127- 126مزدو  
راو ة نموذجا، أطروحة لنيل الركيوااة ي  القانو  العام، جامعة النخب السيايية ي  المالرم، النخب الصحمحمود الخوجة،  -   2

 39ص  ،2014- 2013راكش ، السنة الجامعية القاء  عياض، كلية الحقوق، م
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تشكل وسائل اإلعالم موردا هاما للمنتخبين السياسيين، فهو يشكل عامال أساسيا يجعلهم دائما على اطالع باملعلومات 

إلى دور الصحافة كخطوة الزامية ملواكبة أنشطة الحكومة   الحياة السياسية املحلية. فكما يشير روربرت دال  وتطورات 

 (.  Dahl ،277:1971املحلية )

السياس ي املحلي، فبعض   الحقل  مايروج داخل  املعلومات وكل  السياسيين معرفة كافة  للمنتخبين  تتيح  فوسائل اإلعالم 

املنتخبين يدركون أهمية هذا املورد عن طريق توظيفها في ابراز البروفايل الخاص باملنتخبين عن طريق نشر إنجازاتهم عبر  

 ونية منها. وسائل اإلعالم املطبوعة أو االلكتر

فمن خالل توقيع االتفاقيات وتنظيم الحداث، تتم الدعاية الرسمية للنخبة السياسية لتعبئة هذا املورد لصالحها بغية  

 الوصول الى سلطة القرار والتأثير فيها، وضمان نقوذ سياس ي في االنتخابات املقبلة.

  Réseaux de relations : شبكات العالقات الفقرة الخامسة

تشكل شبكات العالقات دورا بارزا في ايصال املنتخبين السياسيين الى الدوار القيادية، فشبكات العالقات هي جد مهمة  

املقترحات   لتمرير  له  تعتبر موردا  املنتخب مع مؤيديه  التي تربط  الجيدة  القرار، فالعالقات  الى سلطة  للوصول  للقيادي 

 ومواجهة اقتراحات خصومه. 

كثير من النخب السياسية تقيم اتصاالت دائمة في بناء العالقات سواء لكسب قواعد انتخابية أو لتشكيل  هذا ما يجعل ال

 تحالفات سياسية، فبالنسبة للمنتخب العالقات الشخصية جد مهمة خصوصا مع نشطاء الحزب.

والسيا  البارزة  الشخصيات  مع  االتصاالت  على  الحفاظ  على  املنتخبون  يجبر  النفوذ  املسؤولين  فلممارسة  وكذلك  سيين 

 الكبار. 

الى جانب ذلك يحتاج القادة السياسيين الى إظهار نوع من التضامن مع أتباعهم لضمان نوع من الشعبية من لدن هؤالء  

التباع في محطات انتخابية قادمة، وهو ما يشير اليه روبرت دال أن مسألة التضامن تبني للمنتخب شعبية تشكل أساسا  

م كل  منه  الوضع  ينطلق  لتعزيز  استخدام صالحياته  يمكنه  ذلك  بعد  الرسمية،  الوظائف  سلم  لتسلق  متحمس  نتخب 

 ( 270:1971االجتماعي، كما يمكنه أيضا لعب سياسة املساومة  مع الشخصيات البارزة في العمل السياس ي.)دال 

 ء الى شبكات النفوذ داخل املجتمع. فالقائد السياس ي دائما يجب ان يتمتع بعالقات تضامنية "بدائية" تمكنه من االنتما

الذين   املجالس  أعضاء  حشد  يجب  بل  املحلية.  القيادية  الدوار  ممارسة  لضمان  وحدها  تكفي  ال  العالقات  فشبكات 

الخاصة   املطالب  وبالخص  مؤيديهم  ملطالب  لالستجابة  لهم  الفرصة  وإتاحة  القرارات  مسار  على  التأثير  الى  يتطلعون 

 . بقواعدهم االنتخابية

 : التوفر على جدول زمني الفقرة السادسة

العمل" دال   املهنية هو توفرها على ساعات  للسياسة  اهم مورد  أن  القول  بالتالي فإن قيمة  331-330:  1971يمكن  و   ."

الوقت لها أهمية كبيرة في ممارسة القيادة، حيث يأخذ ممارس السياسة كمركز لنشطته وينظم حياته، لنه عادة ما يكون  

 ه وظيفة تمنحه الحرية.لدي

 فمن املرجح أن يغير السياس ي مهنته حتى تتوالم مع مهامه السياسية، وغالبا ما يكون السياس ي الناجح سياسيا متفرغا. 
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على العموم هناك منتخبين يتوفرون على موارد استراتيجية مهمة تسمح لهم بالوصول الى ادوار السلط ومؤسسات سلطة 

في هذه :    القرار والتأثير  السياسية. هناك ثالثة  القيادة  تعتبر حيوية ملمارسة  التي  املوارد  بين  الخيرة عبر مواردهم، ومن 

 الوضع اإلجتماعي والثروة وشبكات العالقات.

فاملوارد يتم توزيعها بشكل غير متكافئ، وهو ما يجعل هذه املوارد تتركز في أيدي أقلية أو مجموعة تستخدم هذه املوارد في  

على النفوذ والسلطة. يشير هذا حتما الى مسألة الديمقراطية، وبشكل أكثر تحديدا الى مسألة تخصيص املوارد  الحصول  

 واستخدامها من قبل املسؤولين املنتخبين قصد توجيه اختيارات الداعمين والتأثير على قرارات السلطة املحلية. 

املورد ليس اال مصدر للتأثير املحتمل. ويمكن تقييم املوارد    وفقا لدال، واحدة من املبادئ الساسية للحياة السياسية أن

 ". 244-243املعطاة باختالفها من فرد لخر حسب درجات ممارستهم للتأثير من خالل الوظائف التي سيقومون بها  "دال :

قصد التأثير في    يجب أن يكون لدى املرشحين للقيادة موارد سياسية تكون هي أملهم في الحصول على الدعم من املؤيدين

مسار القرار املحلي، كما يجب على القادة السياسين أثناء ممارساتهم العملية، تعبئة موارد معينة ملحاولة السيطرة على  

للتغيرات   خضوعها  رغم  للغاية  محدودة  االخرين  على  للتأثير  للسياس ي  املتاحة  املوارد  أن  العلم  مع  املحلية،  القرارات 

كما يقول روبرت دال يمكنه فقط تنفيذ استراتيجيات محدودة تتحكم في كيفية استخدام موارده    املحتملة. لن السياس ي

 ". 244: 1971"دال 

باالضافة الى ذلك تفتقد املوارد بشكل عام الى الكثرة الن االستحقاقات السياسية عامل جذب ثانوي للمواطنين، ال يؤثر  

على   وال  الخير  هذا  السياسيين  ماعلى  ونادرا  خالل سخطهم   املسؤولين،  من  االنتخابية  باملسائل  فقط  املواطنين  يهتم 

 (. 329: 1971السياس ي )دال 

 صناعة النخبة املحلية املطلب الثاني : تأثير مؤسسة القبيلة في 

مجموعة من املترشحين، واملهم  إن االختيار هنا يعني االنتقاء، أي العزل والفصل والتمييز بين هذا املنتخب أو ذاك من بين 

 هنا هو معرفة املعيار الذي يكون أساس االنتقاء والتمايز بين املرشحين وأساس هذا االختيار واملفاضلة االختيار السياس ي. 

يبدو أن املحدد الساس ي لحرية االنتخاب، هو مدى القدرة على التعبير الكامل عن إرادة الفراد والجماعات في مناخ تزكيه  

 باع إحترام حرية الرأي والتعبير.ط

والواقع أن االلتزام السياس ي والشعور باملواطنة وباملشاركة كواجب يؤدي بالضرورة إلى إلى أفعال سياسية إيجابية، ويبدأ  

 .1التحسيس بهذه املبادئ انطالقا من عملية التنشئة السياسية حيث تمتد جذورها من خالل املجتمع إلى شخصية الفرد 

 ة األولى: أولوية املرشح على برنامج الحزب الفقر 

تتميز املجتمعات القبلية ومنها املجتمع الصحراوي بهذه امليزة أي أسبقية الشخص على البرنامج الذي يتبناه الحزب"، حيث  

نفس   إلى  ينتمي  أن  البد  الذي  التصويت على مرشحهم  أجل  من  االنتخاب  بواجب  يقوموا  أن  يودون  الناخبين حينما  أن 

بيلتهم في غالب الحيان، والتي ال بد لهذه الخيرة أن تكون لها كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي فكلما كان عدد أفراد القبيلة  ق

كبيرا إال و شكل ذلك مركز قوة حقيقية بالنسبة ملرشحهم. أما بالنسبة لالنتماء السياس ي أي "الحزب السياس ي" فهي مسألة  

 رف فقط الرمز الذي يحمله الحزب من أجل التصويت على من تربطه به قرابة قبلية.غير مهمة، فيكفي للفرد أن يع

 
 . 310، ص: 1988بيروت ، الطبعة األولى   ا إيماعيل يعر: "داايات ي  المجيمع والسياية"، داا الناضة العربية1
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فالناخب يجد نفسه في كثير من الحيان عندما يريد اإلدالء بصوته أمام خيارين إثنين: فإما أن يصوت لصالح شخص    

حزبي للمرشح، أو أن يصوت  في االتجاه  بغض النظر عن الجهة السياسية التي ينتمي إليها أي بمعنى أنه ال يهمه االنتماء ال

 يمكن أن يحقق له بعضا من طموحاته.  وبالتالي فإنه ال  
ا
الثاني لفائدة حزب بعينه ربما لن الحزب يمثل بالنسبة إليه حزبا

 يهمه في كلتا الحالتين املرشح أو الشخص الذي يمثل الحزب. 

ياسية هذا الواقع فحرصت على ترشيح الشخص الذي ينتمي إلى  وأصبح الخيار الثاني مستبعدا، ولذا أدركت الهيئات الس

الدائرة التي ترشح فيها أوال وأن يكون ذا شعبية في وسطه ثانيا، وهذا الحرص له مغزاه، ذلك أن الهيئات السياسية أدركت  

 .1قبل غيرها أن الكتلة الناخبة تمتلك قناعة راسخة بقاعدة "الشخص أوال وأخيرا" 

ن االحزاب السياسية تتحدث بشكل مبهرج في مهرجاناتها الخطابية عن ارتفاع مستوى الوعي السياس ي لدى  وفي املقابل، إ

الناخبين، و من مؤشرات هذا الوعي أن هذه الكتلة الناخبة لم تعد تؤمن بأسطورة البرنامج الديمقراطي، وتوجهت للبحث  

االنت شكلت  هنا  ومن  الفاضل،  الشخص  أو  الديمقراطي  الشخص  ملختلف  عن  هامة  فرصة  املحلية  منها  خاصة  خابات 

أوساط الشرائح االجتماعية للقيام بدورها من أجل املشاركة في هذا االستحقاق، ومن أجل إختيار الرجال والنساء الكفاء  

ى  للنهوض بالوضاع العامة املحلية، ومواجهة التحديات وكذا توفير شروط ومقومات هذا التطور بشكل يضمن إطالق القو 

 لألهمية التي يوليها رجال السياسة  
مل
الخالقة للمجتمع ويفسح املجال لتحقيق التحديث السياس ي، هذا الخير كان نتيجة

لالنتخابات، إضافة إلى السبل التي تتيح لهم االنتصار على خصومهم والفوز باملناصب السياسية، لذا أصبح لكل مرشح  

 .2كلفون بالحمالت االنتخابية التي يقومون بها لالنتخابات كيفما كان متخصصون إلى جانبه م 

 الفقرة الثانية: أولوية اإلنتماء القبلي 

إذا كانت دراسة موضوع النخبة املحلية سوف تتعرض بالتحديد لجهة العيون كنموذج لها، فإن هذه النخب بالجهة وإن  

من   مجموعة  عن  لإلجابة  االنطالق  نقطة  تكون  سوف  الدراسة،  هذه  في  أنها  إال  والدارسين  الباحثين  أقالم  تداعبها  لم 

العلمي والتحليلي لهذه النخب التي تتسيد الفعل السياس ي في حياة املجتمع  االشكاالت املهمة التي تصب كلها في إتجاه التتبع  

 ملجموعة مهمة من القبائل تتدافع بشدة من أجل التمثيل املحلي والفعل والتأثير  
ا
الصحراوي، هذا الخير الذي يعتبر موطنا

 في املجتمع. 

مهمة النتاج النخب املحلية، وإذا كانت االنتخابات  إن االنتخابات كآلية إلفراز النخب في املغرب شكلت بإستمرار محطة  

مرحلة مهمة في مسار صعود هذه الفئات، اإل أنه من الضروري التأكيد على أن أحد أهم العناصر التي تشكل بداية النجاح  

بعبارة أو  الصحراوي  الجغرافي  للمجال  اإلنتماء  القبلي، وكذا  باإلنتماء  املتعلق  العنصر  املضمار هو  هذا  "أبناء    في  أخرى 

 املنطقة". 

و إذا كانت القبيلة كمؤسسة لها مجموعة من الدوار في املجتمع الصحراوي، فإن مجموعة من اآلراء تتعدد وتختلف حول  

السباب الحقيقية التي تفرض على هذه الفئة املشاركة في الشؤون املحلية وأيضا البرملانية. وال شك أن املصلحة تشكل  

لسلوك االنتخابي بصفة عامة، فهذه املصلحة الخاصة هي التي تدفع الفرد إلى التدخل في مجاالت عديدة  دافعا قويا وراء ا

من مجاالت النشاطات املحلية في محاولة طبعا للتأثير على وضع السياسة العامة الجهوية لكي تتوافق مع تلبية احتياجاتهم  

 ة. و رغباتهم التي تعود بالنفع الكبير عليهم بصفة جد مهم

 
 . 138، ص: 1994جيماع السياي ، ينة الاإلنسا  بالمالرم" منجواات المجلة المالربية لعلم اا محمر ظر ف: "حقوق 1
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لعملية   املهمة  البعاد  أحد  تعتبر  اإلختيار  بأن مسألة  يرى  املنوفي"  "كمال  الدكتور  الكلمات  فإن صاحب هذه  هنا،  ومن 

التنشئة السياسية، باعتبار أنها هي التي تزود املواطن بإستعداد يتفطن من خالله إلى املنبهات السياسية املختلفة، فكلما  

ها إحتمال مشاركة الفرد في العملية السياسية وزاد كذلك عمق املشاركة في نفس العملية زادت هذه املنبهات إال ويزداد مع 

. 

املجالي،   الجغرافي  أو  العرقي  للتماهي  نتيجة  هو  بل  السياس ي،  للتماهي  نتيجة  يتم  بإعتباره حق شخص ي ال  التصويت  إن 

لشخص يحمل برنامجا سياسيا له قيمة  وهكذا، فإن أي إنسان صحراوي حينما يصوت لفائدة شخص ما، فليس لن ذلك ا

أو تأثير أو يلبي بالنسبة له رغبات معينة، وإنما في الغالب أنه تتجسد في هذا الشخص القيم القبلية أو العشائرية من جهة  

 أو القيم الجغرافية الجهوية اإلقليمية من جهة أخرى 

 النخبة السياسية في صناعة القرار املحلي  املبحث الثاني : دور 

تأثيرها  ل النخبة ودرجة  توصيفات موارد  اختبار  الواقعي، لجل  املستوى  إلى  النظري  املستوى  إلنتقال من 

 وتأثرها، سيكون امليدان عيادة سويولوجية منتجة للتساؤل واملقاربة. 

تعني  السياسية  للدولةاالفر   فالنخبة  السياسية  املؤسسات  داخل  املمثلين  وأيضا    ، د  البرملان،  قبتي  املنتخبون داخل  أي 

املنتخبون داخل املجالس الجهوية، حيث شكلت هذه املؤسسات مناخا خصبا إلرتقاء هذه النخب إجتماعيا والتأثير في 

 صنع القرار سواء محليا أو جهويا.

السياسية على فئات اجتماعية تناط بها وظيفة املساندة واالستفادة من امتيازاته    يرتكز النظام السياس ي في عملية شرعنته

والخدمات التي يقدمها ، فقد قامت السلطة السياسية في تدبير القاليم الجنوبية بعملية إنتاج اجتماعي وسياس ي لخلق  

والش  ) االستعمار  النضال ضد   ( التاريخية  الشرعية  إلى  تفتقد  أعيان جديدة  الرمزي  نخب  الرصيد   ( الكاريزماتية  رعية 

البطولي ( حيث وظفت للقيام بدور املساندة املطلقة ، حاجة النظام السياس ي للدعم واالستمرارية ، فمنح االمتيازات لهذه  

  النخب ) رخص الصيد البحري ، وبناء الفنادق ، استغالل الرمال ، مقالع الحجار ... ( ساعدتها على االرتقاء االجتماعي 

وتغير طبيعة أنماط موقعها داخل املجال السياس ي املحلي . فبعد تراجع دور النخب التقليدية في مجال التعبئة واملراقبة  

 1االجتماعية والسياسية نتيجة ارتفاع وزن وتيرة تقدم الحياة الديموغرافية والديناميكية املجالية الحضرية و الجهوية.

فق منطق اإلقصاء واإلدماج حيث وفرت هذه االزدواجية للسلطة السياسية مجاال  عملت الدولة على وضع إستراتيجية و 

خصبا للحركية على املجال املحلي بتدعيمها وتقويتها لشبكة العيان الجدد بواسطة بناء تحالفات سياسية وخلق أنماط  

 2تواصل تقليدية 

االزدواجية   اإلدماج حيث وفرت هذه  و  اإلقصاء  منطق  على  استراتيجية وفق  للحركية  السياسية مجاال خصبا  للسلطة 

 3املجال املحلي بتدعيمها وتقويتها لشبكة العيان الجدد بواسطة بناء تحالفات سياسية وخلق أنماط تواصل تقليدية  

ترتبط السياسات التي شهدتها الدولة لدعم ظاهرة االستقرار واالندماج بسياسة خلق نخبة أعيان محلية ذات نفوذ قبلي   

وسعيد  اق كخطري   : الرعوي  اإلرث  بتراكمات  نسبيا  مرتبطة  اجتماعية  فئات  ظهرت  حيث  املحلي  املجال  داخل  تصادي 
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الجماني ، القاض ي ولد الليلي ، بعض أحفاد الشيخ ماء العينين ، الشريف الدليمي ، محمد العين بن حرمة هللا ، بريكة  

 . 1املالية بهدف االقتراب من دواليب املركز  الزروالي حيث دعمتهم بالسلطة واالمتيازات واملكافئات 

اقع النخبة السياسية في التأثير على القرار املحلي املطلب األول :   و

يعتبر الوصول إلى مراكز القرار الجهوي أهم أهداف النخبة السياسية بجهة العيون الساقية الحمراء ، لذلك يتم املرور  

بمجموعة من القنوات والطرق التي تعتبر غير ديمقراطية كتسخير اإليديولوجية القبلية و االستعانة بالعالقات الحزبية  

دد في منح التز كيات لصحاب النفوذ والعيان القبليين على حساب باقي املناضلين  بحيث أن الحزاب السياسية بالجهة ال تتر 

. وكذا سياسة  2واملنخرطين بعقيدة وإيديولوجية حزبية ، ومرد هذا الوضع طبيعة املجتمع االجتماعية املكونة من قبائل " 

ناتها وتنظيماتها على بسط نفوذها على املجال  الدولة في ضبط املجال حيث عملت هذه الخيرة في مرحلة االستقالل بكل مكو 

الرعوي، وذلك للتحكم في الفضاء القبلي، كل هذه العوامل ساهمت في بروز أعيان محليين من نتاج الدولة تستخدمهم  

إشراك   محدودية  إلى  أدى  مما   ، ومراقبته  املجال  أجل ضبط  من  املستويات  كافة  في  ودعمهم  املركزية  الجندة  لخدمة 

بالجهة  املنتخ وحزبي  سياس ي  تأطير  ضعف  ظل  في  يتم  هذا  كل   ، العيان  لشبكة  القوي  للحضور  نظرا  الجهويين  بين 

هي   ويجعلها  )التقنوقراط(  الوصاية  امتداد سلطات  يشرعن  الذي  المر  املنتخبين  لهؤالء  املعرفي  التكوين  في  ومحدودية 

التقنوقراط، وبالتالي تعتبر كل هذه العوامل معيقات    الفاعل الرئيس ي في صنع القرار الجهوي وفق اعتقادات وتصورات

 وعقبات تحول دون صنع قرار جهوي سليم يعكس املتطلبات التنموية للمجتمع. 

في مجاالت شؤون   إنتاج نخب كفأة ومتمرسة  في سبيل  التربية والنشأة  لنظام من  يشكل االنتماء للحزب عادة الخضوع 

 واقع بدءا باملواقع املحلية .الحياة العامة وتوزيعهم على مختلف امل

حيث يعد االنتماء الحزبي السبيل الكثر جلبا و إضفاءا للمشروعية ، حيث نجد أن املنتخب املحلي يبحث عن موطن قدم  

املشهد   قيادة  في  البطولي  ومجدها  النضالي  بتاريخها  املعروفة  الحزاب  موافقا لحد  اختياره  فيأتي   ، في حزب سياس ي  له 

 حلي والوطني نحو اإلستقالل و البناء وغالبا ما يكون هذا الحزب مواليا للسلطة نفسها.السياس ي امل 

فالحزاب كمؤسسة مجتمعية ال يظهر لها أثر في املغرب خارج الطروحات الرسمية فكرا وممارسة ، ويمكن تفسير أزمة   

سية في تعميق الزمة الحزبية في سياق محاولتها  الحزاب السياسية املغربية باإلحالة على الدور الذي لعبته السلطة السيا

 .3ضبط بعض التوازنات بناءا على حسابات سياسية خاصة ، مما أدى إلى وجود تعددية حزبية وليس تعددية سياسية  

ة لذلك أبانت التجربة الحزبية باملغرب عن فشلها من خالل تفككها في العديد من اللحظات الحاسمة وعدم تعبئتها باإلضاف 

إلى عدم توفرها على رؤية واضحة للعديد من المور . كل هذه العوائق الذاتية واملوضوعية ساهمت إلى حد ما في الحد من  

سؤال جوهري على    ظهور نخب قادرة على تحمل املسؤوليات السياسية الكبرى ، وحتى نقف على هذه المور ارتأينا طرح 

 اء حول ماذا يشكل بالنسبة لهم االنتماء السياس ي ؟النخب السياسية بجهة العيون الساقية الحمر 

 فكانت االجابة على الشكل التالي :
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 جدول حول ماذا يشكل االنتماء السياس ي للمرشحين؟ 

السياس ي      االنتماء  يشكل  ماذا 

 بالنسبة لك؟ 

 النسبة  العدد

 %33,33 10 تزكية حزبية 

 %23,33 7 شعار سياس ي 

 %43,33 13 برنامج سياس ي 

 %100 30 املجموع 

 

وأول مالحظة يمكن إثارتها في   من خالل املعطيات الواردة في الجدول أعاله يتضح أن القناة الحزبية تعتبر قناة أساسية ،

هذا اإلطار هي أن وعي النخبة السياسية بجهة العيون الساقية الحمراء بأن انخراطها في الحزاب السياسية نابع من إدراكها  

لقيمة العمل الحزبي ، وملا تشكله هذه الحزاب من التزام سياس ي يجعل املنتخب منضبطا بالبرنامج الحزبي ، لكن على أرض  

واقع تالمس العكس ، بحيث أن جل املرشحين في اللوائح االنتخابية انتقلوا من أحزاب كانت يسارية إلى أحزاب يمينية ،  ال

 فيما القلة القليلة بقيت وفية لحزابها. 

وبالتالي يمكن القول أن اإلنتماء الحزبي يلعب دورا مهما في كسب املنتخب الجهوي مشروعية مؤسساتية تمكنه من موضع  

دم داخل السلطة املحلية عبر ترشيحه لبوابة اإلنتخابات ، فبدون الحزب ال يمكن للمنتخب املحلي في هذه الحالة خوض  ق

العملية   أثناء  السياس ي  املنتخب  غطاء  هو  فالحزب  الجهوي،  القرار  مراكز  نحو  مساره  في  املشروعاتي  البناء  معارك 

 االنتخابية. 

 محدودية إشراك النخب في سلطة القرار  املطلب الثاني :

لشبكة   القوي  الحضور  في  الجهوي جليا  القرار  في  املركز  بالجهة من طرف  السياسية  النخب  إشراك  تتجسد محدودية 

في  تتعامل  التي الزالت  الدولة  لطبيعة  نظرا   ، الترابي  املجال  مراقبة وضبط  في  املركز  لسياسات  العيان كداعم ومساند 

أن العام بجهة العيون الساقية الحمراء بمزيد من الحرص، وبالتالي تولي اهتماما كبيرا لهؤالء العيان وتدعمهم  تدبيرها للش

ماديا واجتماعيا بصفتهم حلقة وصل بين املركز واملجتمع الصحراوي الذي يمثلونه بل ويتحكمون في شؤونه االجتماعية  

( ، وما يزيد من محدودية إشراك النخب الجهوية أكثر ، هو ضعف التأطير    والسياسية في اعتقاد هذا الخير ) الفقرة الولى

 السياس ي والحزبي بالجهة ) الفقرة الثانية (. 

 الفقرة األولى : األعيان والحضور في سلطة القرار  

نفوذ قبلي   ترتبط السياسات التي نهجتها الدولة لدعم ظاهرة االستقرار أو االندماج بسياسة خلق نخبة أعيان محلية ذات

، دعمتهم   البدوي  االجتماعي  التقليدي  بتراكمات اإلرث  اجتماعية مرتبطة نسبيا  املجال املحلي حيث ظهرت فئات  داخل 

 السلطة السياسية باالمتيازات واملكافآت املالية بهدف االقتراب من دواليب املركز. 

الجتماعي وإعداد أنماط الحياة ، وخلق القيم وفرضها ،  كان لألعيان النخبة ، في املجموعات التقليدية وظيفة االستقرار ا  

حيث تأتي سلطتها من عمليات انتقائية ومن دورانها واستمراريتها واستقرارها لن تنامي ظاهرة البيروقراطية الترابية قلص  
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ة جعلت أعيان النخبة  ، في مجتمع الفئات العريض   1من دور العيان النخبة التقليدية ، كما أن تنوع املجموعات النخبوية 

 غير قادرة على ضمان إدارة ثابتة ودائمة .

إن أعيان النخبة التقليدية التي يمثلها زعيم او شيخ القبيلة ، والتي كانت في املاض ي   توفر للسلطة السياسية اليات التعبئة  

واالجتماعية السياسية  مكانتها    واملراقبة  التراجعت  النمو  وثيرة  ثقل  بسبب  والتطور  وأهميتها  القروية  والهجرة  ديمغرافي 

التي   للتناقضات  ، كنتيجة  السياس ي  السياس ي االقتصادي والسوق  الحقل  في  . لقد ظهرت بورجوازيات صغيرة  العمراني 

تراكمت خالل مرحلة اإلستقرار ، حيث حلت ) أعيان ( نخبة جديدة في صيغة اعيان أو زعماء جدد اتخذت مشروعيتها من  

ي املالي ومن االمتيازات التي منحها النظام السياس ي خالل فترة نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات إلى  الرصيد االقتصاد

غاية التسعينات ، فهناك من ورث هذه الزعامة عن طريق الوراثة من الب والتي حلت محل النخبة التقليدية داخل الجهاز  

، والتكوين وال املعرفة بالشواهد الكاديمية من أجل  اإلداري ، حيث ظهرت فئات جديدة ال ترتكز على شرعي الكفاءة  ة 

ممارسة السلطة اإلدارية ، بقدر ما تستند في هيمنتها على املجتمع على شرعية املال واملعامالت التجارية و اإلستفادة من  

 .2الدولة في املجال السياس ي  

ة الجهوية والضابط املستمر ، ومن ثم فنخبة العيان ال  لذلك فالدولة تبقى الفاعل الساس ي في صنع السياسات العام

و   التاريخية  الشرعية  إلى  تفتقد  ، حيث  السياسية  السلطة  إنتاج  من  واملحيط لنها  املركز  بين  تمارس وساطة سياسية 

بق نخبة  الكاريزماتية ، مما جعلها تبحث عن شرعية أخرى تستند على العالقة مع امللكية ، والرصيد االقتصادي . فتسا

العيان نحو الوجاهة أفقدتهم مشروعيتهم لدى السكان، وخير دليل على ذلك هو تدخل العيان وشيوخ القبائل بين ساكنة  

مقابل تلبية املطالب االجتماعية للساكنة ، حيث جوبهوا ) العيان ، وشيوخ    أكديم إزيك الصحراء والدولة لتفكيك مخيم  

القبائل ( بالطرد ورفض الحوار معهم نهائيا ، وهذا دليل على انعدام الثقة بين املجتمع و العيان وشيوخ القبائل واندثار  

لدورهم املحدود في ممارستهم دور الوساطة  سلطتهم ومكانتهم االجتماعية التي كانوا يحظون بها بداية السبعينات ، نظرا  

) بطائق اإلنعاش الوطني، دعم العالف   إمداداتبين املجتمع واملركز ، بل في غالب الحيان يستحوذون على أي دعم أو أي 

املاشية، دعم   إلى تفاقم هشاشة اإلسعافالخاص بمربي  الساكنة ، مما أدى  إلى  الزون...الخ( موجهة من املركز    ، بونات 

الوضاع االجتماعية ، وسخط الساكنة على سياسات الدولة بسبب وساطة العيان وشيوخ القبائل وإشراكهم في شؤون 

 املجتمع بصفتهم ممثلين عن هذا الخير الش يء الذي أدى إلى اتساع الهوة بين الدولة واملجتمع .  

صلها ، فطبيعتها تخول بذلك للسلطة السياسية  وفي ظل غياب الوساطة السياسية أصبحت سياسة الدولة تكنوقراطية في أ

مراقبة الخطوط االقتصادية العريضة ، بناءا على أسس ومنطلق املخزن ، حيث تساهم تقنيات اإلدماج املالي لنخبة العيان  

واملجا االنتخابية  الدوائر  منظومة  في  وتأطيرها  باملركز  االرتباط  و  الصلة  توثيق  في  الجهوية  والهبات  الجهوية  كالعطايا  لس 

إشراكها نتج عنه بروز وتجدر نخبة    انعداموالهيئات اإلدارية ، وهذا يمكن القول أن ضعف إشراك النخبة املحلية بالجهة بل  

الترابي ، كما نتج أيضا عن ذلك ضعف إشراك   بها في مراقبة املجال  التي كانت نتاج السلطة السياسية لالستعانة  العيان 

 ي سلطة القرار الجهوي من طرف الفاعل السياس ي و هيمنة سلطة الدولة على هذا القرار .  النخبة املحلية و ضعف ف

 ضعف التأطير السياس ي بالجهة الثانية:الفقرة  

 
، ص  2002حسن قرنفل: "المجيمع المرن  والنخبة السيايية إقصاإل ام ت،امل؟ "، اير قيا الجرق األويط ، الراا البيضاإل، ينة  -  1

155 -156 . 
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بالرغم من بذل الدولة بعد االستقالل املجهودات لدعم العمل الحزبي إليجاد نخب سياسية قادرة على املساهمة في تدبير  

ملستويات ، إال أن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات ، ويرجع هذا اإلخفاق إلى مجموعة من  الشأن العام على مختلف ا

املعيقات ذات طابع اجتماعي بالدرجة الولى ، وهي أن النخب السياسية واالجتماعية لم تتمكن بعد من انضاج وعي اجتماعي  

 وسياس ي مسؤول مكرس للمصالح العليا للوطن .  

أن تقوم هذه الحزاب على القل على تأطير وتكوين مناضليها و تهيئتهم لتحمل مسؤولية تمثيل السكان    لذا كان من املفترض

التطلعات   مع  السياسية  برامجها  تنسجم  أن  يجب  كما   ، اإلقليمية  والجهوية  الجماعية  املنتخبة  املجالس  صعيد  على 

برى املتحكمة في املنهج املتبع على املستوى الوطني في  االقتصادية والسياسية الساكنة ، ومتماشية مع االستراتيجيات الك

، وهذا ما ينطبق على العديد من الحزاب السياسية ، التي تقوم بترشيح منتخبين    1التدبير االقتصادي والسياس ي واملجتمعي  

الشأن العام    دون الحرص على مراقبتهم وتنظيم حلقات تكوينية لهم ، تتمحور مواضيعها حول الخطوط الكبرى لتدبير

. قصور التوجه الحزبي للمنتخب الجهوي يرجع بالساس إلى ضعف الهياكل التنظيمية والجهزة التأديبية للحزب    2املحلي

أو النعدام وضعف مشاركة املنتخب في الحياة الحزبية بشكل مباشر ، المر الذي أدى إلى بروز شعور عام في املجتمع بعدم 

بيه لعدم مواكبة ما يقومون به في املجالس املنتخبة وعجزه عن زجر بعض أشكال إلنزالقات  قدرة الحزب على ضبط منتخ

 .3التي يرتكبها املنتخبون املحليون  

فمثال االنتخابات بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء تحكمها التشكيالت القبلية ، حيث أنها ال تخضع ملنطق االنتماء  

الحزبي ، ويظهر ذلك جليا أثناء التصويت فاملواطن بهذه الجهة لم يثبت أنه يصوت عن منطلق القناعة بالبرنامج الحزبي  

بأدوارها كما يجب ، بل يقتصر المر فقط على وجود أعيان قبلية تبحث عن  حزاب سياسية تقوم  ل لنه أصال الوجود  

املقبلة، ليظهر نفس املرشح بانتماء   الحملة االنتخابية، ويتكرر نفس املشهد في االنتخابات  تزكيات حزبية لخوض غمار 

عيان من أصحاب املال  فأصبحت مجرد دكاكين موسمية تبحث لها عن أ  ىهذا املعطعلى  حزبي اخر، وقد سارت الحزاب  

، إذ يتبين لنا من خالل تتبعنا للشأن املحلي بأنه لم  4والنفوذ على حماية منخرطيها و مناضليها لحصد مزيد من املقاعد  

يسلم أي حزب من هذه الظاهرة ، مما يزيد من دور العيان املحليين على حساب املرشح الحزبي الذي يحمل عقيدة حزبية  

ختيارات في العمل السياس ي، وبدل أن نجد تحالفات حزبية برنامجية اصبحنا نجد تحالفات قبلية  ومبادئ وتوجهات وا

االنتخابي   برنامجه  قبل  املرشح  اختيار  في  املهم  العامل  البعض  مقاييس  في  القبلي  اإلنتماء  يعتبر  بحيث   ، حزبي  بغطاء 

العلمية   وكفاءته  القيادية  أغلبية  5وشخصيته  عليه  دأبت  ما  وهذا  منحها  ،  في  الحمراء  الساقية  العيون  بجهة  الحزاب 

التزكيات ملرشحيها ، نظرا للقوة التي يمثلها العامل القبلي في التأثير على املجتمع وبشكل عام على املشهد السياس ي في القاليم  

يم هو منطق تحكم العيان  الصحراوية . وإجماال يمكن القول بأن املنطق الساس املتحكم في العملية االنتخابية بهذه القال

القبليين ، حيث يتم استحضار الغطاء الحزبي فقط لنه يؤهل لولوج العمل السياس ي املشروع ويمكن من تدبير املؤسسات  

 املنتخبة . 

 
  المحلية  لإلدارة  المغربية المجلة  ،"   لتطويرها ووسيلة  الجهوية لالمركزية  اساسية  مقومات والبشرية المالية  الموارد: "  أمجد  علي -  1

 117:  ، ص 2007سنة  74 عدد ، والتنمية
الحمرال نموذجا"، أطروحة   الساقية بوجدور العيون بالمغر  جهة  المحلي الشأن تدبير في  الجيدة الحكامة دور : " اليحياوع رقية -  2

 227 ص، ، 2013-2012القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، السنة الجامعية لنيل الدكتوراه في 
  القانون في  المعمقة العليا الدراسات دبلوم رسالة "   بالمغر  الجماعي للمنتخ  اإلدارع و  السياسي األدال: "   ميمون أو زكريال -  3
   24- 23 ص،  2008-2007 الرباط ، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم  كلية  ، السويسي الخامس محمد  جامعة ، العام

ايالة لنيل دبلوم المايير   العيو  نموذجا"،- محمر مولود، السراغن ، "النخبة المحلية واناعة القراا المحل  والجماعة الحضر ة  -  4

 90، ص 2013- 2012الحقوق، مراكش، السنة الجامعية ي  القانو  العام، جامعة القاء  عياض، كلية 
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تشكل دراسة النخبة ذات أهمية كبرى، ليس لكون املفهوم يصور هيمنة فئة معينة تمتلك من املؤهالت  وعموما  

والوسائل والقدرات التنظيمية ما يجعلها تقود املجتمع وتترفع على باقي شرائحه االجتماعية، الش يء الذي يتيح لها إمكانية  

اال و  السياس ي واالجتماعي  الفعل  إنتاج  لدى  التأثير على مسار  النخبوية خلقت  الظاهرة  أن  بل  الثقافي،  قتصادي وحتى 

السياس ي وحقل العلوم االجتماعية عموما، مجموعة من التساؤالت ترتبط كلها بالسباب   املفكرين والباحثين في الحقل 

شكل أو بآخر على  والوسائل التي تتيح لهذه النخبة القوة و اإلمتداد داخل املجتمع، وأيضا تشريح وتحليل معالم تأثيرها ب

 السلوك السياس ي. 

، وهي  
ا
لقد أظهر هذا البحث املكانة الطالئعية التي تحتلها مؤسسة القبيلة في الهندسة العامة للجسم الصحراوي عموما

بالتالي البد لهذه الجهة أن تتجاوز مسألة القبلية على    وة  بالتالي مكانة جعلت من القبيلة مصدر إنتاج للنخب املحلية بالجه 

مستوى التدبير، وأن تكون منفتحة على جميع الشرائح الخارجية إلرساء تدبير ديمقراطي سليم يرتكز على املواطنة الحقة  

 واحترام القانون. 
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 1*   وصاية الدولة على أراض ي الجموع في ضوء نظرية كارل شميث و أغامبين 

The Guardianship system of state, in the Lands of dynastic groups: The Carl Schmidt and 

Agamben theory 
 

 عبد العزيز شكوك

 اإلدارة، حقوق اإلنسان و الديمقراطية ماستر : طالب باحث في 

 جامعة ابن زهر أكادير -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  

 ملخص البحث: 

يدرس نظام وصاية الدولة كحالة استثناء مستدامة على أراض ي الجموع وجدلية شرعية ومشروعية هذا النظام القانوني   أنيحاول هذا البحث  

 دا لحالة االستثناء أو "مفهوم الحرب األهلية القانونية" وفق املرجعية النظرية للمفكر األملاني كارل شميت، و جورجيو أغامبين.الذي يشكل تجسي 

الشرعية. من خالل أ  في تدبير أراض ي الجموع، ثم بنية املؤسسات و الديمقراطية القبلية و مبد  وسنحاول دراسة طبيعة سلطة الوصاية و دورها

: إرادة املنتخب قبليا وإرادة املعين من السلطة املركزية، بتعدد اليات الهيمنة واإلخضاع في عملية اتخاذ القرار.  وإذا كان نظام إرادتينعالقة القوة بين  

ة ال يثير ظاهريا أية إشكالية حقيقية، باعتبار أن كل ما يتطابق مع أحكام القوانين الوضعية النافذة يعد مشروعا، فان  الوصاية من حيث املشروعي

باملغرب. اذ ظهرت اتجاهات متعددة في هذا املجال خاصة   2011مفهوم الشرعية يثير جدال فقهيا وفكريا وقضائيا واسعا خصوصا بعد صدور دستور  

 قرارات مجلس الوصاية لرقابة القضاء اإلداري.فيما يتعلق بخضوع 

ية فهذه الورقة البحثية تسبر ما ملفهومي الوصاية "دي توكفيل" واالستثناء " كارل شميت" من تاريخ عريق وعابر للثقافات واألنظمة ديمقراط     

" مع فوكو، ثم مفهوم " الحرب األهلية القانونية" مع مفكر الفلسفة  كبلغت مفهوم "البيو بوليتي  أنغيرها، هذه املفاهيم التي تتقلب وتتطور الى    أمكانت  

 السياسية املعاصرة: جورجيو أغامبين الذي يربط بين حالة االستثناء والسلطة السياسية من خالل صياغة مفهوم الحرب األهلية القانونية. 

 رب األهلية القانونيةالح -حالة االستثناء –املشروعية  –الشرعية  –: الوصاية املفاهيم الدالة

Abstract 

This research is trying to study the Guardianship system of state us A sustainable state of exception in the Lands of dynastic groups, 

Dialectic of legitimacy and legality of This legal system  Which is the embodiment of a political situation “Stasis: Civil War as a Political 

Paradigm” G.Agamben . According to the philosophical reference and the political thought of the German thinker Carl Schmitt . 

We will study the nature of the guardianship authority and its role in managing the lands of dynastic groups, then the structure of 

institutions, tribal democracy, and the principle of legitimacy. Through the power relationship between two wills: the will of the tribally 

elected and the will of the appointed from the central authority, with the multiplicity of mechanisms of domination and subjugation in 

the decision-making process. And if the guardianship system in terms of legitimacy does not outwardly raise any real problem, 

considering that everything that matches the provisions of the statutory laws in force is legitimate, then the concept of legitimacy raises 

a wide jurisprudential, intellectual, and judicial debate, especially after the 2011 constitution was issued in Morocco. Several trends 

emerged in this area, especially with regard to the guardianship council’s decisions being subjected to administrative judicial oversight.      

This research paper explores the concepts of tutelage "de Tocqueville" and the exception "Carl Schmidt" from a long and transient history 

of cultures and regimes, whether democratic or otherwise, these concepts that fluctuate and develop until they reach the concept of 

"biopolitics" with Foucault, and then the concept of "legal civil war." With contemporary political philosophy thinker: Giorgio Agamben 

who links the state of exception and political power through the formulation of the concept of legal civil war. 

Function concepts:  - Guardianship  - Legitimacy  - Legality - The case of exception  - Stasis: Civil War as a Political Paradigm 
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 املقدمة

راهن املغرب على الرصــــيد العقاري كمحرك اســــاســــ ي و لبنة رئيســــية لتنمية اإلقتصــــاد املحلي و الوطني و كمخزون إلنجاح             

ــــة و احقاق الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للم ــ ــ ــ ــ ــ ــــال للتنميــ ــ ــــد مدخــ ــ ــ ــ ــ واطن والحفاظ  املشاريع االستثمارية للدولة و التي تعــ

لتقاء بين عدة حقول معرفية، إالتماسـك االجتماعي بين الفراد و الجماعات. و تشـكل سـياسـة االسـتثمار في أراضـ ي الجموع نقطة  على

ومواد قانونية و حقوقية و اقتصـــــــــادية و اجتماعية و ســـــــــياســـــــــية. و يتعلق المر بســـــــــياســـــــــة ادماج اراضـــــــــ ي مازالت، بالنظر الى أهميتها  

ثقافية تخضــــــــع في تنظيمها لألعراف املحلية لكل جماعة ســــــــاللية )القبيلة على املســــــــتوى الترابي(، رغم -العقارية و أبعادها الســــــــوســــــــيو

 تقدم التشــريعات و القوانين التي يســنها املشــرع و توجيهات ســلطة الوصــاية )الدولة املركزية(. وهذا ما يثير اهتمام الباحثين و الســاتذة

 و السياسيين و الحقوقيين....

البحث في التأصــيل التاريخي لراضــ ي الجموع يتطلب رصــد اهم العوامل املؤثرة على هذا النظام العقاري، و معرفة مكانتها داخل ف         

البنية العقارية املوجودة باملغرب. وعلى العموم لم يطرح لدينا إشـــــــــــــكال تعريف اراضـــــــــــــ ي الجموع بنفس الحدة التي يطرحها التأصـــــــــــــيل 

لكية العقارية من جهة، ثم الســـــــــــياق التاريخي الذي جعلها تخضـــــــــــع لنظمة قانونية متعددة و لنظام وصـــــــــــاية التاريخي لهذا النوع من امل

ــــة مع بـــدايـــة املـــد   19الـــدولـــة من جهـــة أخرى.  بـــالتـــالي فـــاملؤكـــد لـــدينـــا أن اراضـــــــــــــ ي الجموع عرفـــت تطورات هـــامـــة في مطلع القرن   ـــ ـــ خـــاصـــــ

ــتعماري و التغلغل اإلمبريالي، و هو ما نتج عنه و  ــيادة الدولة املغربية تحت نظام الحماية.  و ابان هذه الفترة، كانت هذه اإلســــــــ ـــ ــع ســـــ ـــ ضـــــ

الراضــــــــ ي الســــــــاللية عبارة عن أداة لخدمة أغراض و مصــــــــالح و أهداف ادارة املســــــــتعمر، الذي عمل على ادخال اصــــــــالحات شــــــــاملة و 

اســـندها املســـتعمر إلدارة الدولة املغربية خدمة واجراءات تنظيمية. تتماشـــ ى و املهمة الجديدة التي   1اســـتصـــدار عدة نصـــوص قانونية

 ملطامعه و اهدافه، و وفقا للشكل الذي ستخدم به سياسته اإلستغاللية.

 

   اهم الظهائر  و املناشير و القرارات الصادرة تتمثل في :كانت   - 1

نونبر    - فاتح  بتاريخ  العظم  الصدر  ال   1912منشور  في  التصرف  امكانية  عدم  على  ابقاها  الذي نص  و  الجماعية  مالك 

 . خاضعة لألعراف و العادات املحلية

وهو املنشور الوزاري من الصدر العظم الى العمال و الذي جاء ليمنع القضاة من    1914مارس    06منشور صادر بتاريخ    -

 ليك اراض ي الجموع.تحرير رسوم تم

وهو بمثابة ظهير شريف لتنظيم العدلية الهلية و تفويت امللكية العقارية و جاء هذا الظهير  ليلزم   1914يوليوز  7ظهير  -

القضاة قبل اعطاء اإلذن بتحرير عقود امللكية بضرورة توجيه بطاقة الى القائد ليقوم بإنجاز بحث حول العقار للتأكد من  

 الجماعية أو الحبسية أو املخزنية.   انتفاء الصبغة

في شأن املحافظة على المالك املشتركة بين القبائل وهو القرار الذي أنشأ    1915يناير    23القرار الوزيري الصادر بتاريخ    -

 الوصاية على الراض ي الجماعية و أسند مهمة تدبيرها للكاتب العام للحكومة و القياد و الشيوخ. 

 املتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل، ومنح لها حق تدبير الراض ي اململوكة لها.  1916نونبر  21ظهير   -

في جعل مراقبة المالك املشتركة بين القبائل من اختصاصات مدير المور    1918مارس    27القرار الوزيري الصادر بتاريخ    -

 وع. الهلية، جاء هذا القرار إلحداث الوصاية اإلدارية على اراض ي الجم

في شأن تنظيم والية الدولة على الجماعات الهلية و في ضبط تدبير المالك املشتركة بينها و تفويتها    1919ابريل    27ظهير     -

.  الذي جعل من وزير الداخلية الجهة  1963فبراير   06الصادر في   1.62.179كما تم تغييره  وتعديله بالظهير الشريف رقم 

 لية. الوصية على الجماعات السال
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هذا دون مراعاة لحقوق الجماعات و القبائل املالكة لهذه الراضـــــــــ ي، مما دفع ببعض الباحثين الى التأكيد على أن املســـــــــتعمر هو          

نظم القانونية قصــد التحكم في الســياســة التشــريعية وســن تدابير و اجراءات توجيهية لتســهيل عملية فرض من أوجد هذا النوع من ال

الوصــــاية اإلدارية و ســــلطة الدولة )اإلدارة اإلســــتعمارية( على الجماعات الســــاللية. وهذا ما يمكن اعتباره وضــــع هذه الراضــــ ي في حالة 

يك التضــامن و التماســك القبليين، ثم بعد ذلك فرض الهيمنة على هذه العقارات و اســتثناء مســتدامة الهدف منها بالســاس هو : تفك

ضـــــــبطها و اخضـــــــاعها لحكم املســـــــتعمر بمنع تفويتها و الحجز عليها و اكتســـــــابها بالتقادم كمرحلة اولى، ثم الترخيص بعد ذلك بتفويتها 

ة لتســهيل عملية تمليك هذه الراضــ ي للمصــالح العمومية ثم ونزع ملكيتها من طرف الدولة و املؤســســات العمومية و الجماعات الترابي

 تفويتها الى الخواص تحت غطاء استثمارات الدولة، وهو ما يمكن ان نطلق عليه انتزاعها بالقانون و تفويتها  لغير الجماعات الساللية. 

ة منــذ فرض نظــام الحمــايــة على والجــدير بــالــذكر أن هــذا النظــام العقــاري بقي تحــت واليــة الــدولــة، ووصـــــــــــــــايــة وزارة الــداخليــ

املغرب واســـــتمر حتى بعد االســـــتقالل. حيث انه بعد تخلي املســـــتعمر عن الراضـــــ ي املســـــتلبة ســـــارع املشـــــرع الى تحديث و تطوير النظام 

القرن   القانوني لراضــــــــــ ي الجموع، معتمدا في ذلك على اإلرث القانوني لفترة الحماية.  و قد كانت فترة الخمســــــــــينيات و الســــــــــتينيات من

املــاضـــــــــــــ ي اهم املحطــات التي تميزت بــإدخــال مجموعــة من التعــديالت على هــذا النظــام العقــاري. و التي كــانــت تروم الى مالءمــة التنظيم 

تلك التي جعلت من وزير الداخلية  1963القانوني لراض ي الجموع مع وضعية مغرب االستقالل. و تظل أبرز التعديالت بمقتض ى ظهير  

 ى الجماعات الساللية. الجهة الوصية عل

وفـضال عن ذلك، تجدر اإلشـارة الى أن الدولة املغربية مرت بحالة اسـتثناء معلن عنها كقرار سـيادي من طرف امللك الراحل 

و الذي جاء في فترة االســتثناء. وما صــاحب ذلك من    1  1969يوليوز    25و ما يهمنا هنا هو الظهير الصــادر في   1965الحســن الثاني ســنة  

ــارات حول م ــتفســــ ــلطة تخوفات و اســــ ــتثناء.  و كذلك شــــــرعية و مشــــــروعية قرارات ســــ دى حماية الحقوق و الحريات في ظل حالة االســــ

 الوصاية وتأثيرها على القبائل وعلى تدبير اراضيها.

وما أثار انتباهنا منذ الوهلة الولى هو دواعي اســــتمرار وصــــاية وزارة الداخلية على هذه الراضــــ ي الى يومنا هذا رغم التعديالت 

 .20192. بل و بعد إلغائــه بإصدار تشريعات جديدة سنة 1919طرأت على ظهير التي 

 

في تأسيس ضابط خصوص ي يتعلق بتحديد الراض ي املشتركة بين القبائل . و يهدف هذا الظهير الى   1924فيراير  18ظهير  -

 تحديد الراض ي الجماعية و ضبط حدودها و تقدير حالتها القانونية. 

الواقعة في دوائر   الجماعية  بالراض ي( يتعلق 1969يوليوز   25) 1389جمادى الولى  10بتاريخ  1.69.30ظهير شريف رقم    - 1

 7)  1385صفر    7الصادر في    136.65املرسوم امللكي رقم  على  و املثير للجدل أن مرجعيات اصدار هذا الظهير نجده مبني    الري 

 ( بإعالن حالة االستثناء ؛1965يونيه 

 صدور تشريعات جديدة متعلقة بتدبير اراض ي الجماعات الساللية و هي : 2019شهدت سنة   -    2

بشأن الوصاية    62-17( بتنفيذ القانون رقم  2019أغسطس    09)  1440ذي الحجة    07صادر في    1.19.115ظهير شريف رقم    -

 اإلدارية على الجماعات الساللية و تدبير أمالكها. 

رقم    - في    1.19.116ظهير شريف  الحجة    07صادر  رقم  2019أغسطس    09)  1440ذي  القانون  بتنفيذ  املتعلق    17-63( 

 بالتحديد اإلداري للجماعات الساللية.

لتعديل و    64-17( بتنفيذ القانون رقم  2019أغسطس    09)   1440ذي الحجة    07الصادر في    1.19.117ظهير شريف رقم     -

 بالراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري.  املتعلق 1.69.30تثميم الظهير الشريف رقم 
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فاملشــــرع لم يفكر في إخراج تدبير هذه الراضــــ ي من حالة االســــتثناء و اعادة النظر أو إلغاء الوصــــاية اإلدارية لوزارة الداخلية 

ــايـــة اإلداريـــة على   1  62-17وفقـــا لقـــانون رقم  أو التخفيف منهـــا بتحويلهـــا الى الرقـــابـــة اإلداريـــة، بـــل الكثر من ذلـــك انـــه   بشـــــــــــــــان الوصـــــــــــــ

ــــياق فإن تعبئة  ـــ ــــلطة الدولة على التراب. وفي هذا السـ ـــ ــــتجدات ترمي الى اعادة انتاج سـ ـــ ــــاللية و تدبير امالكها، هناك مسـ ـــ الجماعات السـ

بة للشـــباب في العالم القروي، تعد أراضـــ ي الجموع لخدمة املشـــاريع االســـتثمارية الفالحية املحدثة لفرص الشـــغل واملدرة للدخل بالنســـ

طموحا قويا كذلك بالنســــبة للنســــاء الســــالليات، حيث ان امللك محمد الســــادس دعا إلى جعل اســــتثمار هذه الراضــــ ي الفالحية أولوية 

تي اعتمــدتهـا  مجموعـة من البرامج االســـــــــــــتثمــاريـة ال وهـذا مـا يبرز جليــا من خالل  .2من أجـل تحقيق التنميــة القرويـة و العــدالـة املجــاليــة

االســـتراتيجية الفالحية ملخطط املغرب الخضـــر ثم بعده االســـتراتيجية الجديدة للقطاع الفالحي املســـماة "الجيل الخضـــر" الدولة منها  

2020-2030  . 

ــاســـــــ ي لكل الوظائف و التمظهرات الســـــــيادية و الســـــــياســـــــية و التنموية و   ومادام ان هذا الرصـــــــيد العقاري يعتبر املحدد الســـــ

االقتصــادية و االجتماعية للدولة . يمكن القول، و بطريقة جدلية أنه يصــعب أن نتصــور تطور اية ســياســة اســتثمارية أو تنموية دون 

ــــراف  ضـــــــــبط  هذا العقار و دون التحكم فيه و دون مال ــــعية العقار.  وملا كان الهدف من اشـــــ ــــات العمومية بوضـــــ ــياســـــ ــ ءمة مختلف الســـــ

الدولة ووصــايتها على ســياســة تدبير اراضــ ي الجموع هو تحقيق المن القانوني و حماية العقار أوال ثم تحقيق مســتويات عليا من النمو 

فمن الالزم على املســــــــتوى النظري أن  تكون هناك بوادر لترســــــــيخ او التنمية، وخلق املزيد من الثروة، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها.  

الديمقراطية و العدالة في تدبير اراضــــ ي الجموع ورســــم حدود قانونية لســــلطة الوصــــاية بفرض الرقابة القضــــائية على مقررات مجلس 

 3الوصاية حتى ال نضع هذا النظام العقاري في حالة حرب أهلية قانونية.

ان تدبير الجماعات الســـــــاللية ملمتلكاتها العقارية تحت اشـــــــراف ســـــــلطة الوصـــــــاية تعاني مشـــــــاكل كثيرة  وال مناص من القول  

 وخاصة مشكل السلطة في اتخاذ القرار.

لطة الوصــــاية اإلدارية ومشــــروعية قراراتها و تفســــيرا لذلك ينبغي مقاربة        ة شــــرعية ســــُّ و هذا ما يفرض علينا التعمق أكثر في إشــــكاليَّ

وجهة نظر فلســـــــفة القانون بالتعمق في الطر النظرية لحالة اإلســـــــتثناء عند كارل شـــــــميث ثم مفهوم الحرب الهلية القانونية   ذلك من

عند أغامبين، ثم الكشـــــــف عن املنظومة القانونية املؤطرة لراضـــــــ ي الجموع و تداعيات فرض وصـــــــاية الدولة على اراضـــــــ ي الجموع، مع 

أن القانوني لراضـــــــــــــ ي الجموع بحالة االســـــــــــــتثناء في نظرية كارل شـــــــــــــميت و كمدخل للحرب الهلية العمل ربط التشـــــــــــــريع املتعلق بالشـــــــــــــ

القانونية عند جورجيو أغامبين.  مع محاولة ابراز الغاية من وصــــاية الدولة على اراضــــ ي الجموع ومدى ارتباط الســــياســــة اإلســــتثمارية  

نظري ملفهوم الوصـــاية "الحرب الهلية القانونية " في نظرية كارل شـــميت و وكحق للســـالليين . مع محاولة التأصـــيل ال  4بالتنمية كحرية

 الكشف عن مدى تعميق املفهوم وانبثاقه عن حالة االستثناء.

 

 متعلقة بمجلس الوصاية املركزي الذي يرأسه وزير الداخلية أو من يمثله،   32: املادة  62-17القانون رقم  - 1

  متعلقة بإحداث مجلس الوصاية اإلقليمي على صعيد كل عمالة أو إقليم يترأسه عامل العمالة أو اإلقليم او من  33واملادة  -

 يمثله...

(، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة امللك  2019غشت 20خطاب امللك محمد السادس، ليوم الثالثاء ) -  2

 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرملان املغربي. 2020أكتوبر  09ثم خطاب يوم   والشعب.
 أغامبين :" -  3

امارتيا سن :" التنمية حرية" مؤسسات حرة و انسان متحرر من الجهل و املرض و الفقر، ترجمة شوقي جالل. منشورات عالم     -  4

 2004، ماي .303عدد  –املعرفة 
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لذلك ســنعمل على تحليل وتفكيك موضــوع نظام وصــاية الدولة على أراضــ ي الجموع بين الشــرعية و املشــروعية  باعتماد أطر نظرية     

شـــــــــــــميـث و أغـامبين و ســــــــــــــان بوني مع محـاولـه تقريـب هـذا املفهوم الى نمـاذج محـايثـة لـه و ذلـك بـاعتمـاد املقـاربـات   في فكر كـل من ـكارل 

 التالية : 

   )املقاربة الفلســــفية و الســــوســــيولوجية: من خالل اســــتحضــــار اإلطار النظري  )فلســــفة القانون، و الفلســــفة املعاصــــرة

ــــــــاية و بمفهوم الحرب الهلية القان ـــ ــــــــاية الدولة على الجماعات  املتعلق بالوصـ ـــ ــــــــرعية وصـ ـــ ـــكالية شـ ـــــ ـــ ونية. ثم العمل على تحليل اشـ

السـاللية ومشـروعية قراراتها في ظل الظروف اإلسـتثنائية التي كانت تمر منها سـيادة الدولة املغربية بسـبب املد االسـتعماري . هذا  

ــيل املفهوم  نظرية كارل شــــــميت ــة للحكم و التحكم و 1بالتعمق أكثر  في تأصــــ ـــ ــياسـ ـــ ــاية الى سـ ـــ ــباب تحويل الوصـ ـــ ـــــف عن أسـ ، للكشـ

 الهيمنة. 

ــتعانة على بحث ســـوســـيولوجي ميداني      ــة حالة –مع االسـ ــائص و   -دراسـ كطريقة في البحث اإلجتماعي للتعمق في فهم الخصـ

الوصــاية و تدبير  أراضــ ي الجموع  الســيمات  املميزة للمجتمع الســاللي ورصــد  تفاعالت وتصــورات نواب الجماعات الســاللية حول  

و الكشـــف عن  تمثالتهم حول نظام الوصـــاية اإلدارية للدولة على الجماعات الســـاللية وتأثيرها على االســـتثمار في اراضـــ ي الجموع  

. 

 روف  املقاربة القانونية والحقوقية: دراســـــــــة الشـــــــــأن القانوني املغربي املتعلق بأراضـــــــــ ي الجموع و كيفية تعامل املشـــــــــرع مع الظ

ــتقراء البعاد التنموية   ــ ي الجموع و دور القانون في ضــــــــــبط التراب و املجال ثم العمل على اســــــــ ــتثنائية التي مرت منها الدولة و أراضــــــــ االســــــــ

 للقوانين خاصة املستجدات القانونية املنظمة لراض ي الجموع .

   " املقـــاربـــة التـــدبيريـــة“Approche managerielle  وذلـــك بتحليـــل املعلومـــات و الوثـــائق اإلداريـــة و قرارات املحـــاكم اإلداريـــة :

ــاية  ــ ي الجموع للوقوف عند نقط القوة و مكامن الخلل و تقييم تجربة الوصــــــــ ــية على تدبير أراضــــــــ ــة بنية التنظيم لإلدارة الوصــــــــ ودراســــــــ

ع لتمكين املجتمع من اآلليـات الكفيلـة لتحقيق التنميـة ام اإلداريـة ومـا لهـا من نتـائج على هـذه البنيـة العقـاريـة  املتعلقـة بـأراضـــــــــــــ ي الجمو 

 . 2أنه مجرد تحول معاق

ولهذا ســـــــنعمل على تحليل البيانات امليدانية وتناولها ســـــــوســـــــيولوجيا و بنظريات فلســـــــفية مع اســـــــتحضـــــــار  و تحليل رصـــــــد وقع 

روعية قرارات مجلس الوصـــــــاية. وذلك  بدراســـــــة  النص القانوني على تدبير أراضـــــــ ي الجموع و اجتهادات القضـــــــاء اإلداري ملراقبة مشـــــــ

حالة تدبير أراضـ ي الجموع بالجنوب الشـرقي إقليم طاطا نموذجا، لنها الطريقة التي سـتسـاعدنا على التعمق أكثر في موضـوع البحث  

ــــية   ــــخصـــــ ــــاركة الى املقابالت الشـــــ ــــتبي 3وال تمنعنا من التنقل بين أدوات جمع البيانات  من املالحظة باملشـــــ ــــفوية و تحليل و اســـــ انات شـــــ

.
ا
 الوثائق و السجالت اإلدارية وذلك ملحاولة الوصول الى الفهم الكامل للحالة للخروج بنتائج وحقائق علمية واقعية ودقيقة نسبيا

 

  -، ترجمة رانية الساحلي وياسر الصاروط      ي"الالهوت السياس  ( فقيه القانون الملاني :"  1985-1888كارل شميت )  -  1

 2018سنة  .املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

" التحول املعاق:  الدولة و املجتمع باملغرب الحديث"  مساهمة في تاريخ املؤسسات و التحوالت االجتماعية  علي حسني : - 2

  2000-1420. مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الولى  1830-1912
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 216. ص 2012سنة جامعة اإلسكندرية . 
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يت  و نتو ى من هذه الورقة البحثية التعمق في مفهوم الحرب الهلية القانونية كتجسيد لحالة االستثناء في نظرية كارل شم         

ــ ي الجموع و العمل على  الكشــــــف عن العالقة   ــأن القانوني املغربي املتعلق بأراضــــ ــاية في الشــــ ــة نظام الوصــــ ــتثمارها  في دراســــ و اســــ

 . 1 الجدلية بين القانون الوضعي و القانون العرفي  من خالل العالقة  بين القبيلة و الدولة

ثم املســــاهمة في النقاش الدائر حول اراضــــ ي الجموع باملغرب وما يثيره التشــــريع القانوني من ردود أفعال على الســــاحة الوطنية و 

 كذلك رصد تأثير الوصاية على تدبير أراض ي الجموع و على منسوب االستثمار في أراض ي الجموع كمدخل لتنمية العالم القروي.  

ـــــــار الظرفية امل ـــ ـــــــتحضـ ـــ تعلقة بحالة الطوارئ الصـــــــــــحية بســـــــــــبب "جائحة كورونا" وما رافقها من تســـــــــــريع وثيرة اصـــــــــــدار  هذا مع اسـ

الدوريات التفســــــــــــيرية للقوانين و التشــــــــــــريعات الجديدة املؤطرة لراضــــــــــــ ي الجموع، لتبيان كيف أصــــــــــــبحت ضــــــــــــرورة إدماج البعد 

 دولة الحق والقانون مكونا محددا للبناء الديمقراطي.الحقوقي في تدبير املجتمع أولوية االولويات، و فرض احترام القوانين وبناء 

على اعتبار أن هدف العلوم االجتماعية هو الوصــــــــــــول الى حقيقة املشــــــــــــاكل و القضــــــــــــايا و الوقائع و الحداث فان أهداف هذا و 

 البحث تتمثل اساسا في:

  ــاية على ــ ــــلطة الوصـ ــأن القانوني املغربي، وتأثير  سـ ــ ــــف عن تجليات مفهوم الحرب الهلية القانونية في الشـ محاولة الكشـ

 البعد التنموي في أراض ي الجموع ثم الكشف عن الثابت و املتحول في تدبير اراض ي الجموع والدور املحوري لسلطة الوصاية.

  للتحكم واإلخضـــاع بنظريات ســـوســـيولوجية وفلســـفية و جدلية الثروة و تحليل واقع ســـياســـة الوصـــاية اإلدارية كنظام

 الفقر و تأثيرها على حقوق الجماعات الساللية.

محاورة بين النص القانوني املغربي والطر املرجعية للفلســفة املعاصــرة " أغامبين " و ســان بوني"  ولن يتأتى ذلك دون اجراء

للكشــف عن مفهوم الحرب الهلية القانونية في نظرية " كارل شــميث" ثم "ميشــيل فوكو" و "انا اردنت" ثم اســتثمار أبحاث  

ثم    4و بول باســـكون"  3"جاك بيرك" و 2قروي " روبير مونتاني"الســـوســـيولوجيا الكولونيالية التي قادها رواد علم االجتماع ال
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2  -   Montagne Robert ; le régime juridique des tribus du sud Marocain. In Hesperis .T.IV.1924 

3 - Berque, Jacques ; structures sociales du haut atlas. P.U.F.1978 

4 - Pacson Paul ; Segmentation et stratification  dans  la société rurale  Marocaine .Actes de durham BESM 

N° double 138-139.1979.p 107 
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و      و نجيــب بودربــالــة  3عبــد هللا حموديو    2العرويو عبــد هللا    1الفكر االجتمــاعي الوطني امثــال ادريس بن عليأبحــاث رواد  

 ...6و رحمة بورقية 5و عبد اللطيف أكنوش. 4ألبير عياش

العموم تبقى املالحظة الســاســية اننا لم نصــادف طيلة فترة التحضــير لهذا البحث املتواضــع أية دراســة تهتم بظروف   و على

فرض الوصـاية اإلدارية و الهدف منها و مخلفاتها و تأثيرها على حقوق املالك الصـليين لهذه الراضـ ي.  و كيف اوجد املشـرع 

ـــــــعها في حالة حرب أهلية قانونية. وهو ما حدا بنا الى الخوض في غمار هذه طرق قانونية لنزع ملكية اراضـــــــــــ ي الجموع، وو  ـــ ضـ

 التجربة لوضع لبنات إلضافة نوعية في مجال البحث العلمي

 اشكالية البحث: 

كحالة استثناء مستدامة، ورقابة    الجموع   أراض يحول شرعية وصاية الدولة على  هذا البحث    إشكاليةتتمحور     

 مجلس الوصاية.مشروعية قرارات 

 : لبحث السؤال املركزي ل 

 ما مدى شرعية نظام الوصاية وهل تخضع قرارات مجلس الوصاية لرقابة املشروعية ؟      

  :  األسئلة الفرعية 

 ما هي األطر النظرية  لنظام الوصاية و ملفهوم "الحرب األهلية القانونية "؟  -

 قرارات مجلس الوصاية لرقابة املشروعية؟  هل استطاع املشرع اخضاع  -

هل يشكل فرض  نظام الوصاية  بالقانون كحالة استثناء آلية إلعادة انتاج سلطة الدولة على التراب   -

 وتعميق ازمات املجتمع، أم أنه رافعة لحماية اراض ي الجموع لتحقيق التنمية والعدالة املجالية؟

 

 سئلة املتفرعة عنها نقترح اعتماد التصميم املنه ي التالي:من اجل اإلجابة عن اشكالية البحث و األ 

  املبحث األول : الوصاية و مفهوم الحرب األهلية القانونية : محاوالت في التأصيل 

  سلطة الوصاية بين الشرعية و املشروعية 

 

 الوصاية و "مفهوم الحرب األهلية القانونية " محاوالت في التأصيل املبحث األول : 

 

1 - Beni Ali, Driss,- le Maroc précapitalisme. SMER. Rabat. 1983 . pp 113-126 

2 -  Laroui , Abdellah ; Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain. Maspero. Paris 1980. 

3 - Hammoudi, Abdellah – segmentarite et satisfaction sociale, pouvoir politique et sainteté : réflexion sur 

les thèses de Gellner. In, hesperis – Tamuda. Vol 15. 1979. Pp 18-147 

4  - Ayache, Germain – la fonction d’arbitrage du makhzen. In  BESM 1979 . Actes de durham . pp 5-21 

 . 1987بيضاء.الدار ال –أكنوش عبد اللطيف ، تاريخ املؤسسات و الوقائع اإلجتماعية  باملغرب ، افريقيا الشرق   -  5

دار   -رحمة بورقية : " الدولة و السلطة  و املجتمع " دراسة في الثابت و املتحول في عالقة الدولة  بالقبائل في املغرب -  6

 . 1991بيروت .  –الطليعة للطباعة و النشر 
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يحيلنا الى البحث     1ان الحديث عن الوصاية كحالة اإلستثناء و كحرب أهلية قانونية و عن الشمولية و "البيوبوليتيك"

مع املفكر الملاني "كارل شميت" مرجعا لها، كيف ال     التي تجد من أطروحة السلطة السياسية املعاصرة و    في الفلسفة السياسية 

الذي يقف ضد الشرعية  املتنورة   ويعرفها باعتبارها حالة االستثناء وهي في أغلب الحيان ممارسات مبررة خفية خاصة بنظرية  وهو  

الظل للديمقراطية، ذلك يقض ي بأن أناسا معينين مؤهلون ملمارسة الحكم و التحكم في السلطة بالوصاية أو عن طريق الوصياء  

 وهو بديل دائم للديمقراطية.

    " : السلطان هو  هكذا قام كارل شميت بإحصاء مميزات أو خصائص السيادة في كتابه الالهوت السياس ي ويرى أن 

وهنا يتبين لنا أن السماح بتعليق    .2العمل، و هو الذي يقرر حالة االستثناء" الذي يمتلك القدرة على تعليق القانون الجاري به  

القانون الجاري به العمل كخاصية مميزة للسيادة يرجع بالساس الى قوة روحانية أعلى من السياسة حسب شميث  تقوم بتثمين  

 قانون.   بالتالي نصبح أمام قانون القوة ال قوة ال 3قانون أسمى و أعلى عن السياسة

وهنا نفهم أن اإلنتقال التدريجي من املعيار القانوني الى القرار السياس ي، اذ يظل املعيار سابقا ومتعاليا عن الدولة         

طة  التي تفقد سيادتها ملصلحة الحق أو القانون . بينما يظل القرار السياس ي محايثا للدولة، لذلك فالسيادة ال يمكن أن تكون مرتب

اإلستثناء   حالة  في  تقرر  أن  لها  يمكن  قوية  سياسية  سلطة  بوجود  مرتبط  معناها  بل  الوضعية  املعايير  أو  كتجلي    –بالقوانين 

وهذا ما يمكن اعتباره البوادر الولى لظهور "مفهوم الحرب الهلية القانونية " . و من اجل التعمق أكثر في املفهوم  يبنغي    -لسيادتها

تأصيل نظري للمفهوم باعتماد مطلبين أساسيين نقوم من خالل  أولهما بدراسة الطر النظرية ملفهوم الحرب العمل على  وضع  

الهلية القانونية في نظرية كارل شميث  وفي فكر كل من جورجيو أغامبين من خالل اإلستثناء كعملية تأسيس الحرب الهلية  

الثاني: اإلستثناء "الوصاية" كنظرية في القانون و الديمقراطية عند سان بوني.   القانونية )املطلب الول ( بينما سندرس في املطلب

 )املطلب الثاني(  

كعملية تأســــــــيس  ملفهوم الحرب األهلية القانونية في ضــــــــوء نظرية كارل شــــــــميت و    املطلب األول : اإلســــــــتثناء

 أغامبين.

إن الحديث عن مفهوم الحرب الهلية القانونية كمفهوم فلسفي، ال يتطلب منا  تفكيكه الى مفاهيم جزئية، لفصل الحرب  

الهلية كمفهوم عن القانون. لننا يمكن أن نجانب املعنى الحقيقي الذي أصل له كل من أغامبين و سان بوني من خالل نظرية  

بموضوع هذا البحث سنتبع خطواتهم لربط مفهوم الحرب الهلية بالقانون و بنظام الحكم    االستثناء عند كارل شميث .  وارتباطا  

 و السلطة السياسية و السيادة . 

وفي هذا الصدد يقول كارل شميث : "لقد عرفنا من أسرار الكلمات، ان أبشع الحروب تشن باسم السالم، و أكثر النظم  

 4الفعال همجية تدعى انسانية"   القمعية تمارس وحشيتها باسم الحرية، و أكثر

 
1 -  1979 ». la Naissance de la  Foucault, Michel. 2004. « Leçon du 28 mars 1979 » et « Leçon du 4 avril

biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, pp. 271-294 et 295-320, Paris : Gallimard et Seuil (coll. 

Hautes Études), 2004. 
ودراسة  املركز العربي لألبحاث  - ، ترجمة رانية الساحلي وياسر الصاروط    كارل شميت:" الالهوت السياس ي" - 2

 28ص  2018سنة  .السياسات

3  - Bodin : Vraies remarques de souveraineté ; Republique,livre1,chap 10   

      4  -  Carl Schmitt : The concept of Political. Horror ; p :425 
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بناءا على ذلك خلف املفكر والفيلسوف اإليطالي املعاصر "اغامبين" في تنظيراته و اسهاماته الفكرية مجموعة كبيرة من  

املؤلفات، شكلت منجزا معرفيا ثريا متأثرا بفكر كارل شميت، و يقدم جورجيو أغامبين أطروحة حالة االستثناء من خالل كتابه  

لحالة    " التاريخي  التأصيل  الحرام." شارحا  اإلنسان  االستثناء:  حالة  "كتاب  ثم  العارية"  الحياة  و  السيادية  السلطة  املنبوذ: 

االستثناء منذ اإلمبراطورية الرومانية، و املمارسة العملية لهذه الحالة، خالل الدولة القومية الحديثة، موضحا سمات هذه  

القانون الروماني الذي يجرم الفراد بتحويلهم الى اإلنسان العاري و يجرده من كل حقوقه السياسية    الحالة. و يعود باملفهوم الى

و االجتماعية و االقتصادية التي تؤكد على انه مواطن و جزء ال يتجزأ من النظام ليتحول الى كونه مجرد انسان يعبر عن حاجاته  

 . 1( 1995:53ح بذلك مستباحا )أغامبين البيولوجية املقتصرة على ضمان قوته للعيش، و يصب

يوضح أغامبين في كتابه مفهوم حالة االستثناء و اإلنسان املستباح أنه في ظل حالة اإلستثناء يتم تحويل نظامها القانوني  

هذا    الى حالة من الفضاء السياس ي و تصبح بذلك بنية أصلية عندما يتم تعليق العمل بالقانون بواسطة القانون نفسه. و في

 الصدد، ال يخضع اإلنسان لي قانون، و ال لية رقابة قضائية. بالتالي يصبح ما هو قانوني غير قانوني أو العكس .

ويستشهد هنا بالقوانين المريكية ملكافحة اإلرهاب ومعتقلي غوانتانامو، و يرى ان املعتقلين بما فيهم كذلك رهن اعتقال  

مدة زمنية محددة إلنهاء تلك الحالة، بل حتى على مستوى الطبيعة القانونية لالعتقال،  مطلق ليس زمانيا فحسب. أي ال توجد  

أية حقوق قانونية، وال   التصفية الجسدية، ذلك لنهم مجردون من  التعذيب و  الفرد تحت وطأة  يصير من السهل خضوع 

 يخضعون للقانون وال رقابة املنظمات الحقوقية و القضائية. 

ز أغامبين ان الدولة الشمولية الحديثة يمكن تعريفها بوصفها املؤسسة الرسمية عبر حالة االستثناء،  من هذا املنطلق يوج

أو الحرب الهلية القانونية التي تسمح باإلفناء الفيزيائي ليس فقط للخصوم السياسيين بل لصناف  كاملة من املواطنين الذين  

  2(2005:2 ال يمكن اندماجهم في النظام السياس ي"  )أغامبين،

من هنا يتبين أنه قبل التفكير في الفرد بوصفه مالكا للحقوق،  كانت الدولة السيادية بوصفها فاعال مستقال، ذاتيا،             

مجردا من العالقات الوجدانية . دولة غير ذات حق بمعاملة الفواعل الخرى كذوات منعدمة اخالقيا )أفرادا كانوا أو جماعات(  

اإلستثناء  يتيح للسلطة )السيادة( إمكانية التصفية الجسدية ليس فقط للخصوم السياسيين، بل لشرائح كاملة    فتطبيق حالة

من املجتمع واملناهضين للسلطوية والذين تعتبرهم السلطة لسبب أو لخر غير قابلين لالندماج  في النظام السياس ي. و هنا البد  

و التي بنى عليها أغامبين تصوره ملفهوم الحرب الهلية القانونية  حيث يقول أن  .  3لنا من استحضار بعض أفكار  كارل شميث 

:" مفهوم السياس ي يتقدم على كل ما عداه في نظرته الى الدولة، خصوصا على مفهوم الحق و القانون. فالنظام السياس ي للدولة  

يذ هو الحاكم السيادي الذي يظهر بمالمح  هو الشرط الضروري إلقامة نظام قانوني، الذي يضع ذلك النظام موضع التنف

دكتاتورية. فهو مثال يمكن ان يسمي من يعارضه في بعض الحاالت باسم " العدو الوجودي" الذي يجب مكافحته، ال بل إفناؤه..."  

 .4  (1926) شميث: 

 

       1 - G. AGAMBEN : «  Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life » (1995)p53 

       2  -  G. AGAMBEN : «   State of Exception » (2005)-p2 

       3 - Notamment C. SCHMITT, La dictature [Die Diktatur], 1921, Paris, Seuil, 2000.  

ياسر الصاروط. املركز العربي لألبحات و دراسة السياسات. الطبعة التاسعة   -ترجمة رانية الساحلي –" الالهوت السياس ي"  كارل شميت :  - 4

   28.ص 2009سنة 
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الصديق العدو و  بين  التفريق  او    بالتالي فحسب كارل شميث فمغزى  القصوى لإلتصال  الكتافة  الداللة على درجة  هو 

اإلنفصال، للترابط أو للتفكك". وكان هذا الفهم للسياسة جزءا من القاعدة الساس التي بنى عليها شميث فلسفته القانونية،  

ب الهلية  فعندما نتمكن من التفريق بين العدو و الصديق يمكن ان يكون هناك نظام، وخالف ذلك تصبح الحرب او الحر 

 1تهديدا جديا."

ان ما يميز حالة االستثناء حسب شميث هو اساس السلطة التي تعمل على تعليق النظام القائم بأكمله. ومن الواضح         

العادي. فاالستثناء   بشكله  يستمر  لم  لو  التشريعي، حتى  باملعنى  النظام  يبقى  و  القانون.  يتراجع  في حين  تستمر،  الدولة  ان 

ل أوضح جوهر سلطة الدولة، فالقرار يتأتى هنا عن قاعدة قانونية، و السلطة تسعى الى أن تبرهن أنه ال حاجة  يكشف بشك

الى االستناد الى القانون من أجل صناعة قانون. بالتالي يبقى التساؤل من اين يجلب القانون هذه القوة لكي يعلق قاعدة قانونية  

 2اخرى سارية املفعول؟ 

وعمقها النظري وكثافة داللتها دون    ، كعملية تأسيس لحرب أهلية قانونية  غير املمكن استيعاب حالة االستثناءمن  ف      

الفلسفي حيث استنبط أغامبين نظريته. بمعنى ي الدريدية  سهضم مصدرها  الفلسفة  أن أغامبين وظف  توجب فهم كيف 

ء، وهذا شرط سابق الستيعابها فبدون هذا االستيعاب ستبقى  ليتوصل إلى نظرية االستثنا )نسبة إلى الفيلسوف جاك دريدا(  

 .حالة اللبس متواصلة. وبالتالي دون فهم دريدا ال يحصل فهم حالة االستثناء

الدريدري يكمن، وفق أغامبين،      ليطبقها على النظام القانوني الحديث، فالثر  أطروحة جاك دريدااستثمر أغامبين  وقد       

التي تستدخل القاعدة والواقع في تركيب أعلى ال هو بالقاعدة وال هو بالواقع. ليصل في النهاية إلى فكرة ثورية  في حالة االستثناء  

ونزيه انتخابات عامة حرة  منتخبون من خالل  ممثلون  الذي يضعه  للقانون  ال يخضع  الحديثة  الدولة  أن مواطن    ة أال وهي 

ثل في حالة االستثناء )أي تعليق القانون ورد السلطة إلى نواة أصلية(. وأن  فحسب، بل يخضع في املقابل للعتبة أو لألثر املتم

ال شرعية نزوعات  فيه  تستحكم  القانوني  املقنن    ، متجذرة  ، النظام  غير  "القانون"  إلى  الواقع  ترد  جديدة  قواعد  إلى  تتحول 

ا    ةمستدخل ا على كلمة "القانون" كأنه موجودا ا أفقيا
ا
الطارئ )ما هو خارج القانون، أي الواقع( إلى "القانون" )حيث يضع خط

وغير موجودر في نفس الوقت وهي فكرة مستوحاه من الفيلسوف جاك دريدا(. وهذا يؤدي على قابلية الديمقراطيات الغربية  

ضة". وهذه   حالة مالزمة للدولة الحديثة. ما يترتب عليها تحول االستثناء إلى عملية تأسيس حرب  لالنزالق إلى "دكتاتوريات َمفوَّ

 . أهلية قانونية

ووصفها   التقليدية  املغربية  اإلجتماعية  البنيات  على فصل  الكولونيالية  السوسيولوجيا  عملت  فقد  املغربي   الشأن  وفي 

وخلص الباحث علي حسني الى    3اني و "إخس" عند جاك بيرك. بالتقوقع و التفكك و الالمركزية عبر "مفهوم اللف" عند مونط

، فحسب الستاذ محمد زنيبر  4أنه في مطلع القرن التاسع عشر الظاهرة التي غلبت على املجتمع املغربي هي الخوف من املخزن 

ة، بحكم الشرع )القانون(  كانت هناك ظاهرة اساسية تتمثل في العمل على تقليص مكانة الفرد و تهميشها تجاه القوات املسيطر 

أو بحكم المر الواقع من عصبية محلية وزارية و اقطاعية ناشئة. و على رأسها الدولة الشرعية املتمثلة في املخزن. وهذا بسبب  

( بين  ما  املجتمعية  بتحركات  1911-1890الزمات  مدنية  حرب  اندلعت  وبعدها  املركزية  السلطة  اضعاف  الى  ادت  التي  و   )

 
هو فيلسوف قانوني، أستاذ في جامعة فرايبورغ وقاض في    Ernest-WOLFGANG Bockenforde( 1930ارنست فولفغانغ بوكنفورده ) - 1
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ردع القبائل، التي صنفت في بالد السيبة، واتحدث مع التوغل الجنبي الذي يهدد وحدة البالد.  مما أدى الى بسط السلطان ل

 السيطرة على اراض ي هذه القبائل كحالة استثناء من أجل مراقبة تحركاتها تحت دريعة تحقيق المن. 

مناقشة مفهوم القبيلة، التي ينظر اليها كنتيجة  كما ظهرت في الساحة العلمية حسب عبد هللا العروي مواقف تنطلق من  

 و ليس كسبب، الى جانب مفاهيم أخرى منافسة مثل الزاوية و املخزن و النسب الشريف...  

وهذا ما فرض انداك البحث في شرعية الدولة و املخزن، كما هو المر عند البير عياش و جرمان عياش ثم محمد الحبابي  

 ودي.و بودربالة و عبد هللا حم

بعد قيامه بحركة نقد ثورية لنظرية القانون العام  ،أغامبين مفهومي القانون والدولة الحديثة من منظور مغاير  تثمريسو 

ا عما ال تنطق به من نواة عنفية متأصلة ال تعمل بدونها تتميز حالة االستثناء  و بذلك    حجبتها النظرية القانونية املهيمنة؛  .كاشفا

هو داخل وخارج القانون يستطيع تعليقه لتعطيه الحق الدستوري في السلطة املطلقة، في حاالت معينة،  في أن رجل السيادة 

بالتالي نكون  أو ما َيعبر عنه بمفهوم "السلطات الكاملة"، بحيث يتاح للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها "قوة القانون".  

 .1ة و االحتماء بها" حسب رقية املصدق امام "منطلق موزع بين رفض قواعد الشرعية الدستوري

يدافع عن أطروحة  و    .يحاجج أغامبين أن حالة االستثناء تحولت إلى حالة دائمة في النظم الدستورية الديمقراطية  و        

الفرنس ي  املفكر  عند  السلطة  ملفهوم  فوكو مناهضة  الجسد   ميشيل  في  مبثوثة  قانونية  غير  بوصفها  السلطة  إلى  نظر  حيث 

ا مسلمة انحصار موقع السلطة وتميزه، بينما أغامبين يتخطى االنقط اع في خطابات السلطة وفق املفهوم  االجتماعي مقوضا

واملالك الحصري لقرار إعالن حالة    ،الفوكوي، ليعيد مفهوم السلطة بوصفها قانونية ليحصرها في الدولة صاحبة السيادة

 ذلك القرار الذي ال يشاطره فيه أحد.   .االستثناء

ثناء بعد ردها إلى نواة موحدة متأصلة كامنة في  فالسلطة في التصور الغامبيني تلك التي تملك قرار اإلعالن عن حالة االست 

الليات   ، بالتالي ال يتم اللجوء الى2"فصاحب السيادة ال يمكن ان يخضع للقانون انه فوق القانون"   الدولة صاحبة السيادة

لتطوري الحالي  فقيمة مؤسسات الهالي في مسارها ا   الديمقراطية كالتشاور مع ممثلي الشعب او اإلستفتاء الشعبي بشأنها.

  3تستمدها من تلك املراقبة التي تشملها. 

اخر     سياق  حالة  وفي  أن  املهيمن  القانوني  الفقه  يؤكد  حيث  العام؛  القانون  في  االستثناء  نظرية  غياب  أغامبين  الحظ 

ا؛   قانونيا
ا

 االستثناء ال يمكن أن تتخذ شكال

أن السياس ي"؛ ولذلك فقد عدها الفقه حالة من غير املمكن أن  فهي تشكل "نقطة اختالل التوازن بين القانون العام والش 

القانون بوصفها دولة مجردة وكلية وموضوعية، تخاطب    تتبع للشأن تتحول إلى نظرية عامة في القانون. فامل القانوني لدولة 

شرعن، وقتلها قانوني ف الدولة َم ناملواطنين لتحولهم إلى مطواعين، ليبقى ع  رغباتالشخاص بصفاتهم ال بذواتهم وتروض  

ا إن مارسه صاحب السيادة  .دوما

هو أن حالة االستثناء هي نظرية في القانون العام تفسر كيف تعمل الدولة الحديثة. وبالتالي إن  هنا  ود توضيحه  نما  و       

فهمها على أنها نظرية تفسر النظمة الدكتاتورية دون الديمقراطية هو فهم مغلوط ومشوه وانحراف عن مقاصد النظرية، التي  
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2  -  michael Mcconkey, Anarchy, Souvereignty, and the state of exception, Schmitt’s challenge, (the 

independent Review) Magazine, Vol 17 No 3 ; 2013. P417. 
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 عن  تتعلق بالساس بالنظم الديمقراطية الليبرالية الدستورية،  
ا

التي يرى أغامبين أن الديكتاتورية قابعة فيها ال خارجها. فضال

 سلطوية ذلك فقد جاءت النظرية ملساءلة مفهومي القانون والدولة الحديثة. وهذا ال يعني عدم تطبيقها على النظمة العربية ال

ا فكل املجتم لتوضيح    و  .  عات تعيش زمن الدولة الحديثةال لنها أنظمة استبدادية فحسب، بل لنها أنظمة قانونية حداثية أيضا

أنظمة   في  لتطبيق نظرية االستثناء، فهذه تطبق  الحالة ال معنى  ا ال يوجد فيه قانون ففي هذه  أكثر فلو تخيلنا نظاما املعنى 

 . و يتشكل معه حرب أهلية قانونية يسودها القانون فقط. وعليه فاالستثناء استبداد ينهض على القانون 

ا يظل فيه النظام القانونالدمج بيف ا بشكل مجرد، و   ين القاعدة والواقع تنتج وضعا حل محله قواعد جديدة تستند في تقائما

الواقع  القانون من خالل تعليقه. وبالتالي تعيد  إلى  الواقع الجديد، وترده  إلى ما هو معلق من قواعد قانونية تحكم  وجودها 

إلى الن ا وغير قانوني في نفس الوقت. بيد أن  الطارئ غير الخاضع للقانون الساري  ظام القانوني، من خالل فعل يبدو قانونيا

ا ال يطبق في الواقع وأصبح صورة مجردة أنفك عن تقنين الواقع   ا )أي يبقى معلقا وقف سريانه يبقى مجردا
َ
القانون املعلق، الذي أ

الشر  تعليقه  يمنح  لكنه  الواقع(،  تضبط  التي  االستثناء  حالة  محلة  الجديدة  لتحل  "القانونية"  القواعد  يمنح  وكما  عية 

)االستثناء( الشرعية ذاتها. فتكون وظيفة االستثناء هي تعليق القانون من جهة واحتواء الواقع وطمسه في نظام "قانوني" جديد. 

نائية وتستدخلها في كينونة  وبالتالي تعمل حالة االستثناء على إلغاء التمايز بين القانون أو القاعدة املعيارية والواقع فتكسر الث

وتكتس  القانون،  وخارج  داخل  تبقى  التي  االستثناء  حالة  م  بجديدة:  "شرعية"  غير  بأفعال  لتقوم  منه  احتفاظها    ع شرعيتها 

 .هقدرة على التبرير القانوني من خالل اتصالها بالقانون وفي نفس الوقت القدرة على تعليقالب

     .صاية"  كنظرية في الديمقراطية و القانون املطلب الثاني : حالة اإلستثناء "الو 
 

تحظى فكرة الديمقراطية بشــعبية كبيرة حيث ان معظم النظمة الحاكمة تحاول ان تدعي بأن لها اســهاما في مضــمار           

ـــــــــاهم في انتقــال مفهوم الــديمقراطيــة من اطــار دولــة املــدينــة الى الــدولــة القوميـة   الــديمقراطيــة، بــالتــالي فــالتحول الــدولتي ســـــ

 الكثر شعبية وعند الحديث عن الشعب و الجماعة فذلك يشكل اعتراف ضمني بضرورة املشاركة في تدبير الحكم. 

ـــة الظــــل  و على الرغم من اعتبــــار اإلســـــــــــــتثنــــاء في أغلــــب الحيــــان ممــــارســـــــــــــــــات مبررة فــــان االفتراض الخفي ال خــــاص بنظريـ

للديمقراطية يقضـــــــ ي بأن أناســـــــا معينين مؤهلون ملمارســـــــة الحكم و التحكم في الســـــــلطة، و يعتبر الحكم بالوصـــــــاية أو عن 

ــــــــياء  البديل الدائم للديمقراطية ـــ ــــوا مؤهلين لحكم  1طريق الوصـ ـــ ــــــــر نقاد الديمقراطية على ان الناس العاديين ليســـــ ـــ ، و يصـ

الجـدل. كمـا أن االفتراض الـذي يطرحـه الـديمقراطيون بخصـــــــــــــوص أهليـة النـاس العـاديين ذاتهم، وهو أمر طبيعي ال يقبـل  

ـــــتبــدل بــافتراض معــاكس مفــاده ان الحكم يجــب أن يعهــد بــه الى قلــة من النــاس تعتبر مؤهلــة  ـــ لحكم ذاتهم ينبغي لــه ان يســـــ

 تماما ملمارسة عملية الحكم بسبب ما تتمتع به من تفوق في الفضيلة و املعرفة.

ـــــان بونيو يرى  أن حالة االســــــــــتثناء  يتم اســــــــــتخدامها بطريقتين مختلفتين تماما إحداهما باملعنى الكالســــــــــيكي و الخرى  2ســـــ

باملعنى الحديث و في جميع الحوال هي ايحاء يرسـخ بأن حالة اإلسـتثناء اصـبحت امام أعيننا نموذجا للحكم املسـتدام. وقد 

ــان بوني ـــ ـــ ـــــوا ســـــ ـــ أســـــــــــــس لهـا أغـامبين الـذي يعتمـد الى على الطرح النظري لكـارل شـــــــــــــميـت.   على الطروحـة التي  3اعتمـد فرانســـــ

فحســـــــــــب ســـــــــــان بوني تعني حالة االســـــــــــتثناء اللحظة التي من خاللها يتم تجاوز قواعد القانون املنصـــــــــــوص عليها في الفترات  

ــان بوني أنـه في ـــ ـــ ـــــيف ســـــ ـــ ـــــنوات  العـاديـة، أو تعليقهـا أو تنحيتهـا جـانبـا للتعـامـل مع الخطر. ويضـــــ ـــ ـــــتخـدام تم  ، الخيرة  الســـــ ـــ   اســـــ

ا: مختلفتين بطريقتين" االستثناء  حالة" مصطلح  تماما
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2-  François SAINT-BONNET : «  L’état d’exception et la qualification juridique » . p 2 
3Assas (Paris II).-Bonnet  est  professeur  d’histoire  du  droit  à  l’Université  Panthéon-François  Saint -  
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ـــــيكي باملعنى ـــ فهم  ،الول   الكالسـ
َ
ـــــتثناء على  حالة  ت ـــ ــــوص  القانون   قواعد  تجاوز  خاللها  يتم  لحظة  أنها االسـ   لفترات عليها  املنصـــــ

   تنحيتها  أو  تعليقها، أو  الهدوء،
ا
ـــــهد الوقت،  هذا خالل.  الخطر الداهم مع  للتعامل جانبا ـــ ا  نشـــــ ـــــلطة،  تركيزا ـــ ـــــكل للســـــ ـــ  عام  بشـــــ

ــــالح ــــلطة  لصـــــ ــــية  تعتبر  التي  الحقوق  تعليق  أو  تخفيض  أخرى، ناحية  ومن  التنفيذية، الســـــ ــــاســـــ   إنها  .الهدوء  فترات  خالل  أســـــ

 .معين خطر مع للتعامل مؤقتة تعريفها بحكم عابرة، لحظة

ا  ظهر  الذي ، الثاني  باملعنى و  بعض مع  للتعامل القانونية  النظمة لبعض  أسـاسـ ي تعديل  من االسـتثناء   حالة  تتكون   ،  مؤخرا

  الخطر هـذا  مكـافحـة أجـل من  املطبقـة القواعـد لن جـذري   تعـديـل  و الغزو العســـــــــــــكري وهو  اإلرهـاب،  مثـل الـدائمـة  الخطـار

 املهيمنة.تهندس له السلطة الحاكمة و  الذي والقانوني السياس ي للنظام تبقى سارية املفعول و ترسخ 

  الضرورة  هذه.  و الحد  والتبرير  الزناد  فهي:  االستثناء  لحالة  املركزي   املفهوم هي  الواضحة  الضرورة  فإن  عملها،  طريقة  واقع و في

ــــحة ــــأ  ال  الواضـ ــــأ  أن  يمكن  وال  تنشـ ــــة في  تنشـ ــــياسـ ــــناع فإن ذلك، ومع.  القانون   من  أكثر  السـ ــــ ي  القرار  صـ ــــياسـ  دفع يتم  ما  بقدر  السـ

ـــــحة  الضــــــرورة مع  للتعامل  الفقهاء ـــــتخدام  الواضـ ـــــحة عندما نتحدث  الضــــــرورة  فمفهوم  أخرى، كلمات  أو باسـ  حاجة  عن  الواضـ

 يقاوم... ال التزام من عاجل، و و بإلحاح ملحة،

ا تتمثل  النزعة الشـرعية فإن  هنا  من و  العكس  يعني  آخر  قول   بمعارضـة  وطرده  الـضرورة، قانون   على  الحفاظ في  الرغبة في  تماما

ا.  ، حسب تعبير سان بوني.1"قانون أو تكون خارج القانون  لها ليس الضرورة" عادات، لها ليس فالضرورة تماما

ــــــان بونيو      ـــتند ســـــ ـــ ــــــتثناءعلى فكرة جورجيو أغامبين ، بأن حالة اإل  يســـــ ا للح  ســـــ ا طبيعيا " أو  كم"أصـــــــــــبحت أمام أعيننا نموذجا

ــــتثناءالتحدث عن "حالة اإل  ـــ ، فإنه البد من البحث و مدوبما أن التهديدات التي تعتبرها الســــــــــــلطة تكون طويلة ال .    2الدائمة"  ســـــ

التعمق في تبرير حالة اإلســــتثناء كضــــرورة واضــــحة لن هذه التدابير ليســــت اســــتثنائية )محدودة املدة(  ولكنها تكون دائمة حتى  

 .ة دائمة و مستمرة حتى في البلدان الديمقراطيةوفي  اشارة الى أن حالة اإلستثناء حال إذا كان نطاقها ودقتها صارمة.

  -ربما على الصــــــعيد الفني للمصــــــطلح  -يرى ســــــان بوني أن الخلق الطوعي لحالة اإلســــــتثناء حتى و إن كان غير معلنا عنها   و          

 الديمقراطية. أصبح يشكل أحد اإلجراءات الضرورية الهامة التي تلجأ اليها الدول املعاصرة حتى تلك املسماة بالدول 

ــتثناء على انها وظيفة وقائية يعني جعل القاعدة هي ببالتالي فان اإلعتراف    ــ ـــ ــــريع حالة اإلســـــ ـــ ــتثناءتشـــــ ــ ـــ ــتثناءو   االســـــ ــ ـــ هو   االســـــ

ــتثناء ــ ـــ ــــع اإلســـــ ـــ و القاعدة على نفس املســــــــــــتوى، ومع ذلك فإن التشــــــــــــريع القانوني لها ليس بديال   القاعدة، او على القل وضـــــ

 .3بسيطا للتشريع العادي بل هو اعفاء حقيقي يبرره تلبية الشروط املوضوعية للضرورة الواضحة

ــــريعات حالة         ــــتثناءوهذا يعني أن تشـــــ من خالل   الطمأنينةي  حتى إذا كنا ننو  ،تظل لها أهدافا يتم التعامل معها بعناية  االســـــ

ثم "القــانون الــدســـــــــــــتوري ورقــابــة القضــــــــــــــاء    4"القــانون اإلداري و رقــابــة القضــــــــــــــاء اإلداري"  فرض رقــابــة قضــــــــــــــائيــة أكثر تقــدمــا.

 "  5الدستوري

 
1 François Saint-Bonnet : « L’ABNÉGATION DES HOMMES, LE SACRIFICE DE LA LÉGALITÉ. LA GRANDE 

GUERRE ET L’IMPOSSIBLE NAISSANCE D’UN DROIT ADMINISTRATIF D’EXCEPTION. » p 2 

2C’est  le  cas  de  Giorgio   « – :  L’abnégation des hommes, le sacrifice de la légalité Bonnet-F. Saint   - 

Agamben,  qui  dénonce  un  hypothétique  état  d’exception  permanent  à grand  renfort  de  relecture  du  

sulfureux  Carl  Schmitt » 

3 -  F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, op. cit 

4 - F.SAINT BONNET ; « Les équivoques du contrôle de l’évidente nécessité en droit administratif… » 
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ا اذ أنه  ذلك  إظهار  الناجمة عنها ملحاولة  الفعل  وردود  اإلجراءات  هذه  من عدد فحص  يمكنناو           ـــــرف ما  غالبا ـــ   الحكومة  تتصـــــ

ـــــرعية  من  الرغم على  أو إدارة الدولة ـــــرامة  الشـــــ ـــــحبها  تم  أنه يعني  ال  وهذا  زائدة،  بصـــــ ـــــاء و  رقابة  من ســـــ ـــــاطة  ،  الفقه القضـــــ   وببســـــ

ــــع  ال  التدابير  فحص .  مزدوجة   حركة إلى  اإلســـــتثناء حالة تؤدي  ما وعادة  .الواضـــــحة  الضـــــرورة  لتقييم بل  الشـــــرعية لرقابة يخضـ

ــــات  بين العالقات في  تعديل  أخرى، ناحية  من ـــ ــــسـ ـــ ـــلطات  تركيز  عنه  ينتج  املؤسـ ــــطة؛  أيدر   في  ولكن قليلة أيدر  في  الســـــ ـــ  ناحية  من نشـ

ــــكل يأخذ  والدولة  املجتمع  بين العالقة في  تحول   أخرى، ــــالح  الفردية و الحقوق الســـــاســـــية  الحريات  ضـــــمور   شـ غازية و   إدارة  لصـ

 .مهيمنة

ـــــلطة  تركيز  و يتجلى          ا  السـ ـــــلطات نقل في  عموما ـــــريعية  الوظيفة)  التداولية  الهيئة عادة  تمارســــــها  التي  السـ ـــــمتها(  التشـ  وبصـ

ـــــــبي ـــ ـــــــلطة تجاه(  الحكومية الرقابة  وظيفة)  النسـ ـــ ـــــــح  من  بينما.  التنفيذية السـ ـــ ـــــــلطات  هائل نقل  هناك كان  أنه  الواضـ ـــ   من  للسـ

ـــكل  في  البرملان ـــكل  للتشــــريع  حكومية تفويضــــات  شـ   في   اإلدارة  قبل  من  كبير  اســــتثمار  عن  الحريات  ضــــمور   عاجل. و ينجم  بشـ

  تقع  ال  مجاالت
ا
ــــمن عادة ــها  ضـ ــ ــــاصـ ــبح.  اختصـ ــ ــاط  أصـ ــ ا  كان  الذي  ،  املجتمع في  المن  حفظ نشـ ــــاس في قمعيا   الحرب  قبل  السـ

ا( القانونية  اإلجراءات  خالل  من  املنحرف  الســلوك معاقبة) .  ( املواطنين  تصــرفات  قبل  اإلداري   الترخيص)  كبير حد  إلى وقائيا

ـــــاب  على  اإلداري   القانون   فان نمو  أخرى،  بعبارةو  ـــــتبدادي)  التفويض لنظام  تقدم الجنائي، يعتبر    القانون  حســـــ  على(  االســـــ

 1(.الليبرالي) القمعي النظام حساب

ـــــرعية،  أنها  رغم  قانونية،  غير قرارات الدولة  الجرأة، العتبارهم  لديهم  الذين أولئك  فإن ، ذلك على عالوة             ـــ   يتعرضـــــــــــــون  شـــــ

ـــــيئ  الحكم  لخطر ـــــرعية لن  الســـــ ـــــك بال  هنا  ومن.  الطاعة تتطلب  الشـــــ ـــــكل للتحدث  الخطابية  االحتياطات تظهر  شـــــ   عن جيد  بشـــــ

  املرء يخفي  حيث للمعنويات  واملحبطة  التخريبية  الحقائق هذه  إخفاء  الضـــروري   من  وكأن ،  الشـــرعية  إلى  تســـ يء  التي  اإلجراءات

ــائر  الجمهور   عن ــتباكات أثناء  الحقيقية  الخسـ   الحاســـم  املعيار  الواضـــحة،  الضـــرورة  ديناميكيات فأن تظهر  حال،  أي على.  االشـ

 الشرعية. هامش على النقاء هذا بمثل اإلستثناء لحالة

ـــلطة تعرف ان  . 2  1919  وهو ما يحاول املشـــــرع املغربي تبســـــيطه من خالل   ظهير       لها حظوة وحظ وتحكم في   حيث أن كل ســ

مسار املجتمع كله، والتحكم في ثروته املادية والرمزية، وأنها موضع تطلع الجميع. ورغم انه يفترض انها تمثل املجتمع واملصلحة  

ــــلحة املجتمع)الهامش(. مما يدفعها الى  ـــ ــــلحة الدولة املركزية( ومصـ ـــ ــــلحتها )مصـ ـــ ــــا اوليا في التمييز بين مصـ ـــ العامة، فإن لديها حسـ

وما يميز وضـــعية فرض ســـلطة الوصـــاية كحالة االســـتثناء  املزاوجة الرفيعة بين مصـــلحتها في البقاء واالســـتمرار وســـيادة الدولة.  

على اراضـــــــــ ي الجموع أنه لوحظ انتشـــــــــار ثقافة الفوضـــــــــ ى واالســـــــــتيالء على هذه الراضـــــــــ ي من خالل اقامة رســـــــــوم ملكية عرفية  

بشـكل جماعي. بالتالي كانت هذه الراضـ ي في حكم اراضـ ي السـيبة، والتي لم يكن لألراضـ ي من طرف السـكان اما بشـكل فردي أو 

 هناك أي إطار قانوني يحميها أو ينظمها. وال يوجد من ينازع فيها وتنوعت بذلك اساليب االستيالء عليها. 

 

- F.SAINT BONNET : « Les angles morts du contrôle de l’évidente nécessité  en droit constitutionnel : Qu’il existe 

un texte encadrant les pouvoirs constitutionnels d’exception ou non, le contrôle peut être réalisé directement par le 

peuple à travers la résistance à l’oppression : ce contrôle sera juridique si l’on considère que cette résistance est un 

droit, il sera politique dans le cas alternatif. Dans certaines constitutions, le contrôle des gouvernants peut être 

également réalisé par un juge constitutionnel lorsqu’ils décident de mettre en œuvre des pouvoirs exceptionnels ou 

lorsqu’ils les mettent effectivement en œuvre… »        
1 - Bonnet-François Saint  :L’ABNÉGATION DES HOMMES, LE SACRIFICE DE LA LÉGALITÉ. LA GRANDE 

GUERRE ET L’IMPOSSIBLE NAISSANCE D’UN DROIT  ADMINISTRATIF D’EXCEPTION .P 5 

شأن تنظيم والية الدولة على الجماعات الهلية و في ضبط تدبير المالك املشتركة بينها ب 1919فبراير  27 ( 1337رجب  26)في مؤرخ  ظهير شريف  -  2

 .1963فبراير  06الصادر في  1.62.179الظهير الشريف رقم وتفويتها كما تم تغييره و تعديله ب
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ـــــطة  و أمام هذه الوضــــــعية عمد املشــــــرع الى اتخاذ مجموعة من القرارات في شــــــكل قرارات وزارية قبل أن   ـــــريع بواسـ يلجأ الى التشـ

 من أجل اعادة االستقرار واملحافظة على هذا النظام العقاري، من خالل توفير حماية وأمن قانونيين. 1919ابريل  27ظهير 

بالتالي عمد املشــرع الى الشــروع في تقييد العادات والتقاليد والعراف القبلية على اختالفها من شــمال املغرب الى جنوبه و من  

الى شـــــرقه، لتحل محلها قواعد قانونية وضـــــعية موحدة في شـــــكل ظهائر و قرارات و زارية و مناشـــــير كان الهدف منها هو  غربه

بســــط ســــيطرة الدولة على التراب و فرض وصــــاية الدولة على أراضــــ ي الجموع. وهو ما يمكن اســــتنباطه من خالل مقتضــــيات  

ـــــــــادر في   ـــــريف الصـــــ ـــ ـــــراحـة  على انـه: " ال يمكن للقبـائـل  1919ميم  ظهير  لتعـديـل و تت  1963فبراير   6الظهير الشـــــ ـــ ، اذ ينص صـــــ

وفصـــــــائل القبائل و غيرهم من العشـــــــائر الصـــــــلية أن يتصـــــــرفوا بحقوق امللكية على الراضـــــــ ي املعدة للحرث أو لرعي املواشـــــــ ي  

ط املقررة في ظهيرنا  املشــــــتركة بينهم حســــــب العوائد املألوفة في االســــــتغالل و التصــــــرف اال تحت والية الدولة و حســــــب الشــــــرو 

ـــــريف هـذا"  ـــ . وقـد جـاء الفصــــــــــــــل الثـاني  بعـده ليعزز مكـانـة و واليـة الـدولـة على تـدبير هـذه الراضـــــــــــــ ي حيـث أن الـدولـة هي 1الشـــــ

املشــــرفة على أعمال الجماعات املكلفة بتدبير هذه الراضــــ ي بالتالي شــــدد املشــــرع على مصــــطلح الجماعات عوض العشــــائر و 

اعتبار ذلك اســــتراتيجية الســــلطة لبداية انصــــهار القبيلة و إدخالها تحت ســــلطة القانون وهذا ما يبرر    القبائل، بالتالي يمكن

 الجدل القائم حول القانون املكتسب للشرعية هل القانون الوضعي أم العرفي؟.

ـــــيص على ما يلي:  و   ـــــم في هذا الجدل القائم من خالل التنصـ ـــــيات القانونية للحسـ تؤهل جمعية املندوبين  وقد جاءت املقتضـ

و لهذا فال يمكن للجماعات ان      2لتوزيع االنتفاع بصــفة مؤقتة بين أعضــاء الجماعة حســب العراف و تعليمات الوصــاية..."

ــالحها الجماعية، و ال أن تطلب التحفيظ اال بإذن من   تقيم او تؤدي في امليدان العقاري أية دعوى قصــــــد املحافظة على مصــــ

ــــطة ــــ ي و بواســـــ مندوب وهو املمثل القانوني للجماعة الســـــــــاللية. وهذا ما يمكن اعتباره بروز مفهوم الوصـــــــــاية بصـــــــــريح  الوصـــــ

ــتثناء كمدخل ملفهوم الحرب الهلية القانونية. وما يعزز هذا   ــ ي الجموع في حالة االســــــــ ــع أراضــــــــ ــيال قانونيا لوضــــــــ العبارة وتأصــــــــ

حيث نص صـراحة على أنه   1919تجسـيد ما أصـل له ظهير  الذي جاء ل  1.60.078الطرح هو مقتضـيات الظهير الشـريف رقم  

"تبقى املقررات النهائية من اختصـــاص مجلس الوصـــاية الذي يبث في المر ضـــمن الصـــور املقررة في الظهير الشـــريف املؤرخ في 

ولذلك تم سـحب سـلطة اتخاذ القرار بقوة القانون من الهيئة القبلية ليمنح لسـلطة   3، والظهائر التي غيرته"  1919ابريل   27

الوصـــــاية و مجالســـــها املركزية بل الكثر من ذلك ان مقررات مجلس الوصـــــاية تكون مصـــــحوبة بصـــــيغة التنفيذ و ال تقبل أي  

ـــــل  ـــ ـــــيات الفصـــــ ـــ ـــــؤال هن  4طعن فيها. طبقا ملقتضـــــ ـــ ـــــار اليه أعاله. ويبقى الســـــ ـــ ـــــتطاعت هذه  من الظهير املشـــــ ـــ ا هو الى أي حد اســـــ

ــة في ظل املســـتجدات التشـــريعية   ــ ي الجموع؟ وهل الزالت الحماية املفروضـــة خاصـ ــيات القانونية توفير الحماية لراضـ املقتضـ

 4؟ 2011التي عرفتها املنظومة القانونية العقارية وكذا في ظل املستجدات التي جاء بها دستور 

ميكيافيللي الذي كان اول من اســتوعب املفهوم الحديث للســياســة وممارســة الســلطة، نســتطيع   و اذا ما اســتلهمنا كتابات         

ان نميز بين ثالث اســـتراتيجيات كبرى للســـلطة. هدفها هو ان تحافظ على ذاتها و تحقق لنفســـها اإلســـتمرار، انطالقا من تصـــور 

 صراع املصالح. وهذه اإلستراتيجيات هي :  ليبرالي للسياسة قوامه أنها صراع حول الخيرات و السلطات و الرموز و

ــــغط و اتخاذ القرار تحت توقيع   -1 ـــ ــتمدها من القانون كألية للضــ ــ ـــ ــرامة املطلقة و التي تســ ــ ـــ ــتراتيجية القوة والصــ ــ ـــ ــة: وهي اســ ــ ـــ ــراســ ــ ـــ ــتراتيجية الشــ ــ ـــ اســ

ـــــعف ــلطة هيبتها، بالتالي فال مجال للتهاون و الضــ ـــ ـــــمن للســ ـــــكل ثغرة في كيان   الجزاءات عند مخالفة القواعد القانونية التي تضــ ــيشــ ـــ ــامح لنه ســ ـــ و التســ

 السلطة.

 
 . 1919ابر ل  27( الصادا ليعر ل و تيميم ظاير 1963يبرا ر  6) 1382امضا   12الفصل األول من ظاير  -  1
 . 1919ابر ل  27( الصادا ليعر ل و تيميم ظاير 1963يبرا ر  6) 1382امضا   12الفصل الرابع من ظاير  -  2
 . 2442. ص 12/08/1960بياا خ  2494المنجوا بالجر رة الريمية عرد  1.60.078من الظاير الجر ف اقم  4الفصل  -  3
    نية لراض ي الجموع في ظل املستجدات الدستورية".زكرياء خليل ، مقال : "حدود الحماية القانو حسن زرداني و  -  4

ص   2016 –سلسلة الندوات و اليام الدراسية  –: " اراض ي الجموع و سؤال الحكامة و التنمية الترابية" منشور في كتاب 
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اســتراتيجية الكذب والخداع: تعلم الســلطة كامل العلم ان الكذب خديعة، و هو كذلك بالنســبة اليها فضــيلة ســياســية ذلك لنه كذب وظيفي.   -2

ــتمرار، و الكذب هنا يعني إخفاء بعض ال ــ ــلطة و تمكينها من اإلســ ــ ــتغال و اداء ادارة الســ ــ ــير اشــ ــ ــــخاص و  هدفه تيســ ــرار و حتى الشــ ــ حقائق و بعض الســ

ـــــة فإن الكاذيب قد اعتبرت دو  ـــــياســ ـــــتها حول الحقيقة والســ ـــــن و الترويج لها على أبعد نطاق. و كما تقول "حنا ارندت" : في دراســ ما ادوات  اظهار املحاســ

 1."ضرورية و مشروعة، ليس فقط بالنسبة ملهنة رجل السياسة أو الديماغوجي بل أيضا لرجل الدولة..

عنصــــر  اســــتراتيجية الوهم و اإلبهام : فاملعطى الســــاســــ ي في العصــــر الحالي هو الطفح الديمغرافي الهائل، وهو علة عدم التوازن بين الخيرات و ال -3

ه من الصعب  البشري. فالتفاوت بين الناس في االنظمة املعاصرة ليس فقط حتمية طبيعية او اقتصادية ، بل ربما كان ضرورة و حاجة أيضا. و بما ان

ــــية للتعاط ــــاســ ــــه كإحدى الليات الســ ــــودة يفرض نفســ ــــاء الجميع و تحقيق العدالة املجالية فإن دغدغة الحالم و الوعد بالتنمية املنشــ ي مع جدا ارضــ

 سياسة التدبير.

ترســم املثل و  فالســلطة حســب ميشــيل فوكو تقمع و تحرم و تســلب... كما انها توجه و تصــنع املعرفة و تصــنع الحقيقة، و         

ـــــلطــة، هــل هي بــاهرة وفــاتنــة؟  ملــاذا يتهــافــت النــاس على  ـــ ـــــر وراء كــل هــذا التجــاذب وراء الســـــ ـــ تنتج أو تحــت على اإلنتــاج. فمــا الســـــ

 السلطة و يفتنون برجاالتها و رموزها الى حد االنصهار و الشعور بالسمو عند التقرب اليها و نيل رضا رجال السلطة؟

فانه على مســـــتوى الشـــــأن القانوني املتعلق بأراضـــــ ي الجموع البد من رصـــــد الســـــلطة واســـــتراتيجيتها حيث  عالوة على ذلك           

نرى انها تتجاذب بين ســلطة الوصــاية املركزية و بين رجال الســلطة على املســتوى الترابي و بدرجة أقل القبيلة و هيئاتها النيابية  

ســــلطة الوصــــاية تحولت الى ســــلطة رئاســــية على أفراد الجماعات الســــاللية    في تدبير اراضــــ ي الجموع. و هنا البد أن نشــــير الى أن

ــاء الجمـاعـة الســـــــــــــالليـة و ضـــــــــــــبط تصـــــــــــــرفـاتهم و منتجـات أمالكهم، و كـذا اتخـاذ القرارات   حيـث تتـدخـل في تحـديـد لوائح أعضـــــــــــ

 التأديبية ضدهم. والكل تحت غطاء القانون.

ـــــلطة الدولة ا  ـــــعار التنمية، يفرض على سـ التي تخول    ،2ملرور من الدولة القوية إلى الدولة االســــــتراتيجية، الذكيةبالتالي فرفع شـ

 لنفسها وسائل من أجل التموقع والتقييم والتدبير والضبط والتحديث. 

 املبحث الثاني : سلطة الوصاية بين الشرعية و املشروعية
 

  الثنائيات في    الوصاية على مستوى الشأن القانوني لراض ي الجموع  الداللة في الوضعية الجديدة لسلطة  أهمية تكمن         

هي تلك   هناالحرية، الشرعية و املشروعية. وما يعنينا  –املجتمع ، الشمولية   -املختلفة التالية حسب كارل شميت : الدولة

و يولد لدينا املفهوم    عرفيا.  فإنه سيتم الغاء كل املفاهيم املتجاوزة  لقانون الوضعيالخيرة، فمن خالل الرؤية الجديدة ل

 الجديد للشرعية. 

التي  تتموضع عند تقاطع القانون  لطة مقاربة من وجهة نظر فلسفة  السُّ ة شرعية  اهتمامات    وتستوجب دراسة إشكاليَّ

ة.  نظرية هي: الفلسفة، ربط مشكلة السيادة بمشكلة الحق أي أن  نجد ان كارل شميث يلذلك    القانون، والعلوم السياسيأ

 3"الدولة تشرعن لنفسها حق التشريع" كما أن ارتباط القرار بالدولة يجعله سياديا.  

 
 .130محمر يبي  : مرجع يابق ، ص   - 1

 2- Ali Sedjari: « Quelques questions sur les transformations du rôle de l’Etat » in « Quel Etat pour le 21ème 

siècle ? », sous la direction de Ali Sedjari, éditions l’Harmattan-Gret, 2001, p : 23.              

3  -  C. Schmitt, La dictature [1921], Paris, Seuil, 2000 et Théologie politique [1922], Paris, Gallimard, 1988. 

 .100غت في كتاب الدكتاتورية،" ص "تستمد السيادة داللتها ومعناها فقط باستنادها الى نظرية حالة اإلستثناء التي صي
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، كيف أن ما يسمى اليوم بالوصاية اإلدارية مؤسسة من مؤسسات    1هذا مع محاولة اإلنطالق من تساؤل "ذي توكفيل" 

 النظام القديم؟ 

/قانونيأ حول شرعية         لذلك سيقوم جدل فلسفيأ
ا
  فلسفة القانون،   في نظر    عنه،  السلطة أو ما يمكن التعبيرهذه  نتيجة

دة بين  عقأ
َ
 هل  .   légitimité : وبين الشرعية     légalité:  املشروعية  بالعالقة امل

ا
دا وبمعنى آخر سيعود طرح السؤال القديم مجدأ

 بال
ا
ال
أ
تخضع اراض ي الجموع     هل  هنا بوصفه الشكل القانونيأ للَسلطة( لشرعنة َسلطة ما؟ظهير  الشريف  يكفي القانون )َممث

وما هو تأثير الوصاية   ة القبلية؟الساللي املنتخب و املمثل للبني النائبم  لسلطة أ 2الفاعل املعين من طرف املركز  لسلطة 

حريات   و  حقوق  على  انعكاساتها  و  املغربي  السوسيولوجي  الحقل  على  قانونية(  أهلية  )حرب  مستدامة  استثناء  كحالة 

 الجماعات الساللية؟

و تحويل اإلنسان الساللي الى فالح   3"قواعد االستعباد املطلق"  هل تمثل الوصاية اإلدارية عنف الدولة و الذي تحاول ارساء

الكبرى التحديث و   الية للرهانات  أنها  أم  نهاية كل موسم فالحي تحت ما يسمى دعم الدولة؟  ينتظر الصدقات بداية او 

 التحول التنمية باملغرب؟ 

 لجموع   اراض ي اتدبير على   و تأثيرها الوصاية اإلدارية شرعية  األول :  طلبامل

  شخص   في  املخزن   سلطة  الجموع  أراض ي   تسيير  و   تدبير  الزم  انه منذ القدم  تجمع  البحوث  و  الدراسات   جميع   تكاد         

  قائمة   كمؤسسة   القبيلة  و كانت   ،  للحماية  املغرب  خضوع سبقت  التي  الفترة طوال الترابي املستوى  على  والباشوات  القواد

  عدم   ظل  في  التقليدية  و  العفوية  و  البدائية   من  بنوع  اتسم  تدبير  أنه  القول   يمكن  أنه  غير  الراض ي،  هذه  تدبر  مستقلة  و

  بتنظيم   تعنى  التي  املحلية  التقاليد  و  العراف  من  فيض  و  امللكية،  من  النوع  لهذا  تنظيمي  و  قانوني عصري   تأطير  أي  وجود

  املوجهة   العظم  الصدر  دورية  الحقائق  هذه   أكدت  قد  و.  للجماعة  العامة  الحياة  تؤطر  و  الراض ي  هذه  استغالل  و  استعمال

  كانت   التي  الحال على  تبقى  القبائل جماعية  بكيفية   تشغلها  التي  الراض ي  إن‘‘   فيها  جاء  التي  و  القضاة و  القواد  و  العمال   إلى

  الفترة   هذه   شكلت  للحماية  املغرب   خضوع   مع   و  4. ‘‘تقسم  و   تفوت  أن   دون   القديمة   لألعراف  الخضوع   في  تستمر   و  عليه،

  السيطرة   و  خيراتها  استنزاف  في  ساهم  لها،  مؤسساتي  و  قانوني  تنظيم  وضع  خالل  من  الجماعية،  امللكية  تطور   في  نوعية  نقلة

  عليها.

 
 2010سنة    1الطبعة    –املركز القومي للترجمة  ترجمة و تقديم : خليل كلفت.    –أليكسيس دو توكفيل :" النظام القديم  و الثورة الفرنسية"    -   1

 . 121ص  

 . ,le Harmattanعن دار  1997صادر سنة مقال  علي سيدجاري :"نهاية سلطة الدولة الحقيقة او الوهم"  -  2

التعديالت الوظيفية التي  هذا املقال ضمن الجزء الول "اإلدارة اإلستراتيجية  للتراب  ودور الدولة "  الذي يسلط الضوء على  يندرج    

 من مؤلف "انتقام التراب"   .تحدث بين املركز واملحيط

و يقارب علي سدجاري  أزمة الدولة القومية من خالل استحضار مجموعة من مؤلفاته السابقة لهذا املقال  مراهنا في ذلك على 

ا ملخطط التنظيم الهرمي )ج. شنموذج املركز و املحيط  و  ، لكنه يفتح مقاربات جديدة تعزز وظيفة السلطة التي    (1978فالييه ،  و فقا

 تجعل من التراب مبدأ التأسيس في وجهات نظر التنمية الجديدة. 
 71"املغرب املعاصر و رهانات املستقبل: الولويات السوسيولوجية للتغيير و التنمية باملغرب" مرجع سابق ص  الهادي الهروي :   -  3
الذي نص على عدم امكانية التصرف في المالك الجماعية و ابقاها خاضعة لألعراف و    1912منشور الصدر العظم بتاريخ فاتح نونبر    -    4

 العادات املحلية. 
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  إلى   مهما  دورا  تلعب  الزالت  اتخاذها  تم  التي  القوانين  و  واإلجراءات  القرارات  جميع  الحماية،  فترة  منذ  أنه  املالحظ  أن  غير

 .1الجماعية  امللكية تدبير  في هذا يومنا

  تمس   لم  التعديالت  هذه  جل  لكن  القانوني،  تنظيمها  على  تعديالت   عدة   إدخال  إلى  االستقالل  بعد  املشرع  مبادرة  من  بالرغم 

  تخويل   حيث   من   نوعيا  تحوال   الفترة  هذه   شهدت  لكن.  الحماية   سلطات  أقرته   الذي  القانوني  التنظيم  فلسفة  و  جوهر

  من   به  يتسم  ملا  الساللية  للجماعات  العامة  الحياة   و  املمتلكات  تسيير  في  الترابي  لرجال السلطة على املستوى   املسؤوليات

  البشري   و  املادي   العنصر  ضبط   على   السلطة رجال  حرص  و  سهر   خالل  من  التدخل،  وفعالية  النجاعة   و  القرب  خاصيات

  التنموية املشاريع وبرمجة إنجاز في مواكبتها  و تثمينها و الساللية  للجماعات العقارية املمتلكات  حماية و وتصفية
الرقابة لتدبير أراض ي الجموع ثم مقاربة تنظيمها القانوني و اإلشكاالت    و سنخصص هذا املحور  للبحث في الوصاية واليات

 الواقعية لعمل سلطة الوصاية و تأثيرها على الحقل السوسيولوجي املغربي عامة و املجتمع الساللي بشكل خاص. 

  س الوصاية و يختص فمن املعلوم أن الدولة تمارس وصايتها على الجماعات الساللية تحت إشراف وزير الداخلية و مجل 

الترابي  رجال  املستوى  على  على   القرب   وصاية  بمهام  السلطة  الرقابة  لفرض  كألية    سلطة   باسم   الساللية   الجماعات  و 

 تعرف  و.  2الساللية  الجماعات  أعضاء  الحقوق أو    لذوي   البشرية  التنمية  بمستوى   النهوض  يتو ى  منظور   خالل  من  الوصاية

  الترابي،  املستوى   على   السلطة  لرجال   املوكولة   االختصاصات  وتنوع   تعدد  إلى  بالنظر  التنازع   و  التداخل   من   نوعا  املهام   هذه

الوصاية  حدا  الذي  الش يء أن  املستوى   على  بسلطة  اليات   إلى  تبادر  املركزي    الجماعية   الراض ي  لتدبير  المركزية   انشاء 

ــــــ  تدعيم  )املجالس اإلقليمية للوصاية(، قصد ــ ــ ــــاماملهــ ـــــ   على مستوى   للعمال و القياد و الباشوات    املخولة   االختصاصات  و  ـ

 .القرب وصاية  ممارسة

اراض ي        تدبير  في  السلطة  رجال  تدخل  يطبع  الدولة    و  التاريخي ملؤسسة  التطور  أنتجها  الجموع كسلطة وصاية سمة 

باملغرب من دولة القبيلة الى دولة المة، ولم يخرج تطور هذه املؤسسة السياسية باملغرب عما عرفته بلدان عريقة استمدت  

نقسامات و الصراعات القبلية  منهم اإلدارة اإلستعمارية مسارات التطور و التحول و التغيير. وهو ما تمخض عنه مخاض اإل 

و فرض وصاية ادارية الذي تعمل الدولة من خالله على اخضاع كافة القبائل بمقتض ى قانون الهيمنة و القهر. ونمط تدبير  

شؤون الجماعات الساللية و ممتلكاتها من قبل الفاعلين التابعين لسلطة الدولة و املخزن القوي ال يخرج عن هذا املنطق   

الحاكمة و بين ممثل سلطة الدولة كنظام يحكم مجتمع محلي  حيث يتم ا القيادة  الفردية و  لخلط بين سلطة الزعامة 

متنوع. و هو ما يدفع الى التعمق أكثر في هذا املوضوع قصد رصد و رسم حدود اختصاص السلطة املحلية في تدبير اراض ي  

 الجموع. 

املحلية و تقاطعها في كثير من الحيان مع اختصاصات الهيئة    و امام الغموض و الضبابية التي تسود اختصاص السلطة

كممثلي   النواب  جماعات  أو  سلطة  كرجل  القائد  هل  الترابي  املستوى  على  يحكم  من  اشكال  طرح  يعاد  هنا  و  النيابية 

 السالليين ؟ 

  أن   الحيان  من  الكثير  في  ة نجد الواقعية وبعد املقابالت التي أجريناها على مستوى الدراسة امليداني  املمارسة  مستوى   فعلى 

وتحت    املحلية  السلطة النواب  الى جماعات  القانون صراحة  التي خولها  و  اإلختصاصات  من  مجموعة  على  استحوذت 

 
1-les terres collectives du Maroc dans la premiére période du protectorat (1912  , « ERBALANajib BOUD - 

1930), Revue du monde musulman et de la méditerranée.  N° 79-80, 1996. P 144 

ادر في سنة  الص  62- 17تم تغيير مصطلح ذوي الحقوق باسم اعضاء الجماعات الساللية بمقتض ى القانون رقم   -  2

 .2020الصادر سنة  2.19.973منه  ثم املادة الولى من املرسوم التطبيقي رقم  8و  7و   6خاصة املواد  2019
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و وصاية السلطة املحلية  وذلك بسبب استغالل السلطة الرمزية و الناتجة عموما من التفاوت على مستوى التجربة    اشراف 

 و املستوى التعليمي و الكفاءة اإلدارية ومجموعة من املحددات سنقف عندها أثناء سرد نتائج البحث امليداني .

يتبين    للنصوص  طبقا  الجماعة   نواب  اختصاص  هو  ليس  لساللية،ا  الجماعة   أمالك   تدبير  في  القائد   اختصاصات   أن  و 

 في  جمودها  و  قصورها  و  الحيان،  بعض  في  الخيرة  هذه  وضوح  عدم  لكن  الساللية،  الجماعات  لراض ي  املؤطرة  القانونية

  يجعل   وهو ما  الحدود،  و   املعالم  واضحة  غير  و  مفهومة  غير  الساللية  بالجماعة  القائد  عالقة  من  يجعل  أخرى،  أحيان

 .الساللية  الجماعة  و نواب القائد  بين االختصاص بتنازع تتسم صورة  ضبابية  أمام  و حيرة في الراض ي  لهذه املتتبع

 و  القانونية  بالنصوص  إلملامها  نظرا  وممتلكاتها،  الساللية  الجماعات  شؤون  يهم  تدبير  كل   جوهر  هي  املحلية  فالسلطة

  مستوى   على  يقع  ملا  و  النواب  جماعة  مؤسسة  من   لقربها   و  املغرب،   في  العقاري   الرصيد  من  النوع  لهذا   املؤطرة   التنظيمية

  ذات   املحلية  السلطة  رجل  اختصاصات   من  يجعل  ما  نوعه،  كان  كيفما  تدبير   كل  قلب  في  إذن  فهي  العملية،  املمارسة

و    جماعة   اختصاصات  مع  الحيان  من   الغالب  في  تتقاطع  شديدة  حساسية بل  الرقابة حتى على قرارات  النواب  يمارس 

  املحلية   السلطة   من   مما يجعل  الساللية،   الجماعات   أراض ي  مللف  املتتبع   على   يختلط  و  يربك  الذي   المر   جماعة النواب، 

السلطة    مباشر  في  النواب  جماعة  محل   تحل  حلول،  سلطة استحواذ  املثال:  على سبيل  ذلك  من  ونذكر  اختصاصاتها. 

الوصاية سواء كان اإلقليمي أو املركزي خاصة    مجلس  و  النيابية  الهيآت  قرارات   املتعلق بتنفيذ  االختصاصاملحلية على  

راجع بالساس   فيما يتعلق بعقود التفويت أو اتفاقات الشراكة التي يبرمها وزير الداخلية باسم الجماعات الساللية. وهذا

  وجهلهم   الساللية،  الجماعات  لراض ي   املؤطرة   النظمة  و  بالقوانين  الساللية   الجماعات   نواب  إملام عدد كبير من  عدم  الى

التنفيذ. حسب تصريحات مجموعة من رجال السلطة و رؤساء القسام املتعلقة بتسيير قسم الشؤون    في  املتبعة  باملساطر 

اإلدارية   الوصاية  عن  بعيدا  اإلدارية  املساعدة  باب  من  ولو  الساللية  بالراض ي  املختص  و  القروية  القانوني  بمعناها 

فمنذ الوهلة الولى لخوضنا غمار هذه التجربة تبين لنا أن أعضاء الجماعات الساللية وهيئاتها النيابية  سياس ي.  -السوسيو

تعوزها في الكثير من الحيان اإلملام بالجانب القانوني، خاصة و أن هذه المالك تنظمها العديد من النصوص القانونية  

القائد الذي يعتمد على  املتنوعة و املخ تلفة، يصعب على ممثلي هذه الجماعات اإلملام بها و معرفتها. وهو ما يجعل من 

و املمارسة امليدانية للهيآت النيابية في التأطير و اإلشراف على هذه الخيرة في تدبير شؤونها وفق    بةالتجر املعرفي و التراكم  

الجماعة الساللية مصدرا للقائد في التدبير و العكس صحيح، وهذا ما يحتم  النص القانوني و املساطر املعمول بها. لتصبح  

املؤسستين   ما سبق، فكل من  تأسيسا على  و  امليدان بشكل كبير.  في  الى جنب و اإلحتكاك  العمل جنبا  املؤسستين  على 

للحوار بينهما و بين أعضاء  مدعوتين إلى انفتاح كل مؤسسة على الخرى، و على املحيط الخارجي لهما من خالل خلق قنوات  

الجماعات الساللية )ذوي الحقوق( ومؤسسات املجتمع املدني، و تقوية آليات التنسيق بينهما بشكل يضمن حماية المالك  

ومع   املؤسستين،  بين  التعاون  ترسيخ روح  و  إذكاء  إلى  باإلضافة  الساللية،  الجماعة  بتنمية  ويسمح  و صيانتها  الجماعية 

فاعلين في تدبير المالك الجماعية، قصد تفادي إشكالية تنازع االختصاص، و إجالء الضبابية التي تسود  املتدخلين و ال

 الجماعة الساللية.نواب  عالقة القائد ب

اجل التقرب أكثر لرصد طبيعة التفاعالت بين الهيئات النيابية كتمثيلية ديمقراطية و بين السلطة املحلية كممثلي   و من  

اعتمدناها لتحديد   التي  النقاشات  و  املقابالت  أثناء  املوضوع عناية كبيرة  ايالء هذا  لنا من  )املركز( البد  الوصاية  سلطة 

 وذلك ما يمكن الوقوف عنده وفقا للنقط التالية: طبيعة تمثالت النواب حول سلطة الوصاية 

 من حيث تسمية الوصاية اإلدارية و مهامها   -1

من خالل تفريغ أهم مداخالت و مقابالت عينة البحث و بعد توجهنا بهذا السؤال الى نواب الجماعات الساللية من أجل  

انه من خالل الحديث عن تسمية الوصاية  عصف ذهني حول املفهوم. " ما هو تصورك حول مفهوم الوصاية؟" تبين لنا  

اإلدارية لوزارة الداخلية يتبادر الى ذهن النواب السالليين ان هناك عالقة بين قاصر و موص ى به أو موص ى له، ما يعني أن  
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الوصاية نابعة من منح شخص سلطة الوالية على شخص أخر قاصر أو يعاني من نقص أو اختالالت عقلية، من أجل  

مراقبة طريقة تدبير و تسيير  أمواله و ممتلكاته. و بعد السؤال حول رفض أو قبول الوصاية.  كانت أجوبة    مساعدته أو

 معظم نواب الجماعات الساللية متباينة  حسب املبيان التالي : 

 

عاب  يرون أن وضعية اراض ي الجموع و ديناميتها أصبحت تسيل ل   %59نائب ساللي أي بنسبة    118حيث أن ما يقارب    

الهجمات   بسبب  املغرب  على  الحماية  لفرض  الولى  السنوات  في  الوضع  عليه  كان  كما  العقار  مافيات  و  اإلقطاعيين 

الساللية   الجماعات  الوصاية مع رفع سقف اختصاصات نواب  اإلبقاء على نظام  الدولة  ينبغي على  االستعمارية. لذلك 

منها بشكل يساير التوجهات التنموية التي رسخ لها امللك محمد السادس    لتمكينهم من تدبير ممتلكاتهم العقارية و االستفادة

 من خالل خطاباته.

على أن املغرب الن مستقل لذلك أصبح لزاما على الدولة العمل على رفع    %34نائب ساللي أي بنسبة    68بينما عبر حوالي  

ما لهم و ما عليهم و لم يعد هناك أي خطر يهدد    الوصاية على الجماعات الساللية لن النواب الن أصبحوا يعرفون جيدا

استقرار الجماعات الساللية لذلك أصبح لزاما التفكير وضع حد للوصاية وإجراء تعديالت جوهرية في املنظومة القانونية  

أي أو لم  بدون ر %7   بنسبة    نائب ساللي  14كما هو الشأن بالنسبة للقوانين املتعلقة بالجماعات الترابية.  ويبقى حوالي  

 يفصح عنه. 

 من حيث ممارسة اختصاصات جماعة النواب في تنفيذ قراراتها.  -2

 تباينت مواقف و تمثالت نواب الجماعات الساللية وجاءت كالتالي :   

59%

34%

7%
انطباعات نواب الجماعات الساللية نائ 118الموافقين علح الوصاية 

نائ 68الرافضين للوصاية 

نائ 14بدون رأع 
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من النواب الذين تمت مقابلتهم أنهم ال يشرفون على     %84من خالل اإلحصائيات املبينة أعاله فقد أكد لنا ما مجموعه     

عملية تنفيذ قرارات الهيئة النيابية و قرارات مجلس الوصاية )اإلقليمي و املركزي( إما بسبب جهلهم باملساطر و اإلجراءات  

و الدوريات واملناشير منح اختصاص التنفيذ للسلطة املحلية وال يقومون ببدل أي  تكريس النصوص التنظيمية    أو بسبب 

مجهود من أجل ممارسة اختصاصاتهم الذاتية لنهم يسلمون مسبقا بأنه ال مجال ملقاومة ممثل إدارة الدولة خاصة وزارة  

 الداخلية التي تشرف على تعيينهم. 

مجموعه              ما  فقط  لنا  أكد  هو     %10بينما  الصل  الذاتية لن  اختصاصها  عن  تتخلى  ال  أنها   املبحوثة  العينة  من 

الجماعة الساللية و الوصاية فرضت فقط في فترة من فترات االستعمار و كان من الواجب ان تضمحل صالحياتها مباشرة  

 بعد اإلستقالل .

و أحيانا هذه الفئة ترفع سقف مطالبها الى املطالبة  و هذا ما يجعلها تدخل في مشادات  وعالقة مد وجزر مع السلطة          

  6برفع الوصاية على الجماعات الساللية و تحويلها الى سلطة رقابة فقط كما هو الحال الجماعات الترابية. و تبقى نسبة  

بسبب سحب الثقة  من النواب الذين تمت مقابلتهم في وضعية غير قانونية و التي ال تؤهلها ملباشرة هذه اإلجراءات إما    %

من فخدات و سالالت جماعة النواب و تشبت السلطة ببقائهم أو بسبب قرار العزل والذي تم الطعن فيه امام املحاكم  

 املختصة بسبب غياب التعليل. 
 

 طعن السلطة املحلية في قرارات الهيئات النيابية.  -3

ية أكد لنا نواب الجماعات الساللية الذين تمت مقابلتهم  في الجانب املتعلق بقرارات الهيئات النيابية ورقابة السلطة املحل

الى أن السلطة املحلية تتعامل بمنطق املزاجية مع قرارات جماعات النواب أو جمعيات املندوبين، فاملقتضيات القانونية  

إلغائه و تعديله  الذي تم    1919أبريل    27واضحة في هذا املجال حسب منطوق  الفصل الرابع من الظهير الشريف املؤرخ في  

على أنه :" تبلغ مقررات    2019الصادر  في    62-17من القانون رقم    16رقم  حيث نص في  املادة    62-17بمقتض ى القانون رقم  

جماعة النواب املتعلقة بتوزيع اإلنتفاع الى املعنيين بالمر من طرف السلطة املحلية، و يمكن الطعن فيها من طرف املعنيين  

 ( يوما من تاريخ تبليغها."  30ن السلطة املحلية امام مجلس الوصاية اإلقليمي داخل أجل ثالثين )بالمر أو من لد 

 وبعد البحث و التقص ي و بلغة الرقام و اإلحصائيات نورد مايلي : 

84%

10%

6%

ممارسة النواب إلختصاص تنفيذ القرارات

ال يمارسون مهام التنفيذ

يمارسون اختصاصاتهم

في وضعية غير قانونية
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من عينة البحث أن السلطة املحلية سبق أن تعاملت مع مقرراتها بشكل غير قانوني      %17نائب ساللي أي نسبة    34أكد لنا   

ما عبر حوالي   فيوذلك برفضها و تعنتها في تنفيذ مقرراتها دون الطعن فيها امام مجلس الوصاية حسب منطوق القانون.  

بالساس الى ان أغلب القرارات تكون  ان السلطة تتجاوب بشكل ايجابي مع مقرراتها و هذا راجع    %81نائب اي بسبة    162

 بعد استشارة السلطة و احتراما لتوجهاتها دون التصادم معها.  

نواب على أن السلطة تسلك مساطرها القانونية بشكل عادي عندما يتعلق المر بالطعن في   4أي حوالي   %2و تبقى نسبة  

 ن طرف أعضاء الجماعات الساللية.قرارات جماعة النواب و غالبا ما يكون ذلك بعد تقديم شكاية م 

وهنا يجب التأكيد على أنه من الواجب على  السلطة املحلية  كسلطة وصاية أن تسلك الطرق القانونية في مسطرة الطعن   

في قرارات الهيئة النيابية أمام مجلس الوصاية لنها الطريقة املثلى للتعبير عن وحدة القانون و سيادته لن الجميع ملزم  

 ترام القانون سواء كأشخاص أو جماعات ساللية أو ادارة الدولة و املؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.  باح

نائب ساللي بجميع مناطق املغرب و يشكل العنصر النسوي منهم    200وعلى العموم تتشكل عينة البحث من ما مجموعه  

ثم املستوى الثانوي     %7من يتوفر على مستوى جامعي بنسبة  اما املستوى التعليمي للفئة املبحوث متنوع بين     %3نسبة  

بين من هو متعلم    %5و تبقى نسبة    %35أما املستوى اإلبتدائي  فيشكل نسبة     %53بشقيه اإلعدادي و التأهيلي بنسبة  

 بالكتاتيب القرانية أو بدون تعليم ) ال يعرفون القراءة(.

ا  رجال  استحواذ  في  السبب  يرجع  العموم  السلطة  وعلى  بترأس  التنصيص  الى  اإلختصاصات  من  مجموعة  على  لسلطة 

املحلية لالجتماعات و اللجن التي تقوم بتنفيذ القرارات، و تحرير محضر في هذا الشأن يوقع عليه نواب الجماعة و الطراف  

لنظر و تدليل الصعوبات املعنية، في حين أن دور السلطة املحلية يكون في حدود اإلشراف على االجتماع و تقريب وجهات ا

في مسطرة التنفيذ و إغناء نواب الجماعة برأيها و تنوير الطريق لهم في هذا الخصوص و الحرص على احترام والتزام النواب  

 باملقتضيات القانونية املؤطرة لألراض ي الجماعية.  

لكن بدل أن توضح السلطة هذه النصوص القانونية و القرارات التنظيمية والدوريات  لفائدة النواب و اعضاء الجماعات  

بالتنفيذ وممارسة مهامهم بكل تجرد و استقاللية، عملت على حيازة هذا االختصاص مما يشكل   يتعلق  ما  في  الساللية 

 مخالفة روح القانون املؤطرة لهذه الراض ي . 

        طلب  الثاني: القضاء ورقابة مشروعية قرارات الوصاية "الثابت و املتحول"امل
لكن   1919من ظهير    12الظاهر أن قرارات مجلس الوصاية لم تكن قابلة للطعن لفحص مشروعيتها بناءا على الفصل       

من   9و  8ة التي نظمتها الحكومة يومي و تماشيا مع مضامين الرسالة امللكية املوجهة الى املناظرة الوطني  2011بعد دستور 

81%

17%

2%

طريقة تعامل السلطة المحلية مع مقررات المجالس النيابية

تتجاو  بشكل ايجابي (منع التنفيذ)بشكل غير قانوني  بشكل قانوني
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حول السياسة العقارية و دورها في التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية بمدينة الصخيرات التي كانت دالة و تثير    2015دجنبر  

مجموعة من التساؤالت حول سلطة الوصاية و تدبير اراض ي الجموع، حيث ابرزت أن الهيئات املشرفة على تدبير الرصيد  

التنمية، و حتى تضطلع هذه املؤسسات بدورها بشكل فعال،  ال الوصية عليه شكلت اساس عرقلة ادماجها في  عقاري و 

يستلزم توفير اإلمكانيات لبسط الرقابة على مشروعية قراراتها، وهي مهمة أنيطت بالقضاء اإلداري في اطار دعوى اإللغاء  

الفصل  كآلية لفحص شرعية و مشروعية قرارات الوصاية، و ذ الذي    2011من دستور سنة    118لك انسجاما مع روح 

يفرض الرقابة على جميع القرارات اإلدارية، و في هذا السياق سنعمل على اإلحاطة بموقف القضاء من مدى قابلية قرارات  

اإلداري لفحص مشروعية م القضاء  عليها  اعتمد  التي  الساسية  املرتكزات  أهم  ثم سرد  للطعن،  الوصاية  قررات  سلطة 

 الوصاية.

 اوال :  توجهات القضاء اإلداري بخصوص الطعن في قرارات مجلس الوصاية

فتارة   املشروعية،  الوصاية لفحص  اخضاع قرارات مجلس  متباينة على مستوى  توجهات  املغربي  اإلداري  القضاء  عرف 

م لوصاية الدولة على  اراض ي الجموع.  املنظ 1919من ظهير  12و  4يتمسك بحرفية النص وفقا للعبارات الواردة في املاتين 

معتبرا أن عبارة " قرارات مجلس الوصاية ال تقبل أي طعن" تشمل حتى الطعن باإللغاء. في حين ذهب اتجاه آخر عكس  

ذلك مفسرا ذات العبارة بكونها تقتصر فقط على الطعن العادي و ال تمتد الى الطعن باإللغاء، باعتباره دعوى املشروعية  

ظام العام. كما ان الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض لم تستقر على حال حيث عرفت توجهات متباينة، و سنعرض  ومن الن

 أهم القرارات القضائية: 

 اجتهادات قضاة املحكمة اإلدارية بأكادير: -1

قابلي الى  تذهب  أنه جل قراراته  بجرأته حيث  اإلدارية لكادير  باملحكمة  اإلداري  القضائي  اإلجتهاد  ة قرارات مجلس  تميز 

الوصاية للطعن باإللغاء، و ذلك تجسد منذ بدايات القضاء اإلداري كقضاء مختص، و نذكر في هذا الصدد الحكم عدد  

بتاريخ    28/2001 رقم    05/04/2001الصادر  امللف  الفصل    00-03في  في  جاء  أنه  حيث  و   ..." فيه  جاء  الذي  من    12و 

من    8ير مدعمة بأسباب و غير قابلة للطعن. لكن حيث أنه بمقتض ى املادة أن مقررات مجلس الوصاية تكون غ 1919ظهير

تختص املحاكم اإلدارية "... بالبث في طلبات الغاء قرارات السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة" و جاء في   41-90قانون  

لل  20املادة   القانون أن كل قرار اداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق  امام الجهة  من ذات  متضرر الطعن فيه 

القضائية املختصة." و حيث تتسم دعوى اإللغاء في املغرب بأنها دعوى القانون العام دونما حاجة الى نص قانوني صريح،  

بل ان القضاء املغربي على غرار القضاء الفرنس ي قد وصل في هذا الصدد الى حد اعتبار النصوص التي ترد في بعض القوانين  

ض القرارات اإلدارية فتنص على تلك القرارات ال تقبل الطعن، فانها موجهة الى طعون أخرى و ال تعني اطالقا  لتحصين بع

 دعوى اإللغاء.

القانون رقم   اإلداري وفقا لروح  القاض ي  أن جرأة  الحكم  رسخ مبدأ عدم تحصين    41-90بالتالي نستنتج من خالل هذا 

ية بالتالي أخضع مقررات سلطة الوصاية لرقابة املشروعية، لن دولة الحق و  القرارات اإلدارية من رقابة قاض ي املشروع

القانون ال يمكنها بأي حال من الحوال حرمان أي مواطن متضرر من الحماية القضائية و التي ال توازيها أية حماية، و انه  

أو في غيره من القوانين، ما يمنع    06/02/1963املعدل في    1919فضال عن ذلك، ال وجود لي نص صريح سواء داخل ظهير  

صراحة الطعن باإللغاء بسبب تجاوز السلطة في قرارات مجلس الوصاية على اراض ي الجموع. و هو نفس التوجه الذي  

 .20/07/1995، في حكمها الصادر بتاريخ 1995نهجته املحكمة اإلدارية بأكادير منذ سنة 

فاملالحظ أن هذه املحكمة ظلت وفية لهذا التوجه و انتصرت ملبدأ فرض رقابة مشروعية املقررات الصادرة عن مجلس  

 الوصاية.
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 اجتهادات قضاة املحكمة اإلدارية بمراكش:   -2

 

لغاء  بالنسبة للمحكمة اإلدارية بمراكش فهي ظلت متشبثة بتوجهها بعدم قابلية قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن باإل

املادة   تارة بمنطوق  لتمسكها  الطعن    1919من ظهير  12و ذلك  يقبل أي طعن" يشمل كذلك حتى  ان عبارة "ال  تعتبر  و 

باإللغاء، و تارة أخرى تعتبر أن قرارات الوصاية هي قرارات تحكيمية و ليست قضائية أو ادارية، و نذكر على سبيل املثال  

حيث ذهبت املحكمة الى أن :... و حيث أن نظامنا القانوني  يعرف انظمة    2008و  يوني  02الصادر بتاريخ :    63الحكم عدد  

مختلفة و متنوعة من الهيئات التحكيمية ذات اختصاصات قضائية محددة من قبيل اللجان الضريبية املنوط بها النظر  

ات اإلنتخابية التي يطعن لديها  في بعض الطعون الضريبية في نطاق اجراءات التصحيح الضريبي، و لجان الفصل في املنازع

في  طعن  كجهة  الجموع  اراض ي  على  الوصاية  مجلس  كذلك  و  اإلنتخابية،  باللوائح  التسجيل  قبول  أو  رفض  قرارات  في 

القرارات الصادرة عن املجالس النيابية املنوط بها ايضا النظر في النزاعات التي تقع على حق اإلنتفاع من اراض ي الجموع،  

الهيئات التحكيمية املستقلة و التي تنظر في ما عهد اليها من منازعات بهذه الصفة و بالتالي تصدر قرارات   يندرج ضمن هذه

 ذات طبيعة قضائية، و ال تعتبر بأي حال من الحوال سلطات ادارية، كما ان قراراتها ال تعتبر قرارات ادارية ... 

.  27/03/2010ملف رقم    04/11/2010بتاريخ  147تزكي هذا الطرح و نذكر منها الحكم عدد    ونجد أن هناك أحكام اخرى 

 و هي كلها أحكام تم الغاؤها استئنافيا.  10/03/189في امللف رقم  01/11/2011بتاريخ  157ثم الحكم رقم 

ة يتبين أن هناك اختالف و تباين في  ومن هنا و بدون اإلطالة في سرد العديد من الحكام الصادرة باملحاكم اإلدارية باململك

اإلجتهاد القضائي اإلداري بين مؤيد  ومعارض لفرض الرقابة القضائية على مقررات مجلس الوصاية، كما أن السمة البارزة  

على هذه القرارات انها قرارات صادرة بعد انشاء املحاكم اإلدارية ليبقى التساؤل حول مآل القرارات الصادرة عن مجلس  

والتي ينعي عليها الطاعنين إما مخالفتها للقانون أو تتسم بعيب السبب و    االستثناءصاية في زمن الحماية أو في فترة حالة  الو 

 في استعمال السلطة؟ االنحراف و   االختصاصانعدام التعليل أو عيب 

  ثانيا : املرتكزات األساسية التي اعتمدت عليها محكمة النق  لفرض الرقابة على مقررات

 مجلس الوصاية 

القضاء    أمام        درجات  مختلف  عبر  الوصاية  مجلس  قرارات  في  الطعن  مسألة  بخصوص  القضائية  التوجهات  تعدد 

بهذا    اإلداري  االجتهاد  توحيد  تقرر  أن  اال  الخيرة  أبت هذه  النقض نفسها  بمحكمة  اإلدارية  الغرفة  داخل  من  و حتى  بل 

القسم الول و الغرفة    –الخصوص و الحسم في الخالف القضائي و ذلك  باصدار قرارها الصادر بغرفتين )الغرفة اإلدارية  

. و الذي جاء في  1051/4/1/2012في امللف اإلداري رقم    29/01/2015بتاريخ    174/1القسم الثالث( تحت عدد    –املدنية  

في اطار حماية حقوق املتقاضين و قواعد حسن سير    2011حيثياته ما يلي : ...." لكن حيث ملا كان دستور اململكة لسنة  

يا يمكن الطعن فيه امام  على كون كل قرار اتخذ في املجال اإلداري سواء كان تنظيميا أو فرد  118العدالة، نص في املادة  

الهيئة القضائية املختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار اداري من الخضوع للرقابة، و ملا كانت دعوى اإللغاء هي بطبيعتها  

الى نص قانوني صريح يجيزها، و رغم وجود نص   اداري دونما حاجة  أي قرار  أن توجه ضد  العام يمكن  القانون  دعوى 

التقاض ي هو من املبادئ الساسية التي ال يجوز اطالقا املساس بها. فان املحكمة مصدرة القرار  يحضرها باعتبار أن حق  

املطعون فيه بما اوردته من قضائها من كون قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات ادارية بطبيعتها باعتبارها تصدر من جهة  

بتنظيم    1919طعون فيه قد صدر في اطار مقتضيات ظهير  ادارية بقصد ترتيب أثار قانونية، ومن كون القرار اإلداري امل
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من    8، و أنه بمقتض ى املادة  06/02/1963الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية و ضبط تدبير شؤونها املعدل بظهير  

، كما أن  فاملحاكم اإلدارية تختص بالبث في طلبات الغاء قرارات السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة   90/41قانون  

من نفس القانون تنص على كون كل قرار اداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه    20املادة  

املشار اليه    90/41امام الجهة القضائية املختصة، و رتبت على ذلك كون أنه مادام القانون املحدث للمحاكم اإلدارية رقم  

من الظهير املذكور، خاصة و أنه جاء على صيغة اإلطالق    12ا ما نص عليه الفصل  ، فقد نسخ ضمني1919الحق على ظهير  

 و العموم، ولم يستثني أية حالة معينة. 

القضاء، وبما    أماملتخلص بالتالي محكمة النقض الى قابلية القرار الصادر عن مجلس الوصاية للطعن فيه باإللغاء            

 03.01فانه يبقى مخاطبا بمقتضيات القانون رقم    إدارياادام القرار املطعون فيه  قضاؤها من كون أنه وم  أيضاجاء به  

القرار املطعون غير املتضمن للتعليل يكون مخالفا للقانون، و بالتالي    وأن،  1بشأن الزامية اإلدارة بتعليل قراراتها اإلدارية 

قانوني سليم و لم    أساستعليال سائغا و بنته على  أيدت الحكم املستأنف القاض ي بإلغائه، فإنها تكون قد عللت قرارها  

 تخرق أي مقتض ى قانوني محتج بخرقه.

 منها:   واملرتكزاتمحكمة النقض بنت اجتهادها القضائي على مجموعة من السس  وبذلك

 . 2011من دستور  118منطوق املادة  -

 لفحص املشروعية.  ويخضعبطبيعته  إدارياأن قرار مجلس الوصاية يعتبر قرارا  -

 . 90/41بصدور قانون   1919من ظهير  12قاعدة النسخ الضمني للفصل  -

 إلزامية تعليل القرارات اإلدارية ملجلس الوصاية  -

يستخلص   العموم  االجتهاد    مماوعلى  مستوى  على  الواضح  االختالف  في  فعلي  بشكل  حسمت  النقض  حكمة  أن  تقدم 

الى حين صدور    1919فراغ كبيرة بين تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات ظهير  القضائي بل الكثر من ذلك أن هناك فترة  

املحدث للمحاكم اإلدارية، بالتالي كان لغموض النص القانوني أثرا على حقوق الجماعات الساللية و ضياعها    90/41قانون  

 .2015حوار الوطني بالصخيرات لسنة  كما أن جرأة القاض ي اإلداري يمكن أن نقول أنها كانت منبثقة عن الرسالة امللكية لل

 خاتمة 

،   االستعماراملستعمر كحالة استثناء في فترة    إدارة يبدو أن املشرع املغربي انتهج نظام الوصاية تحت ضغط أو بإيعاز من   

الظروف التي كانت تمر منها القبائل املالكة لهذه الراض ي.  لكن بعد استقالل املغرب جاءت فترة اإلعالن عن مرسوم    بسبب

كمرجعية لتشريع الظهير    االستثناءحالة االستثناء كقرار سيادي. و هو ما شكل نقطة استفهام بسبب تبني مرسوم حالة  

الجماعية داخل املناطق السقوية. وبعد انتهاء حالة اإلستثناء املعلن عنها  و املتعلق بالراض ي    1969الشريف الصادر سنة  

. بقيت المور على حالها دون رفع الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية و استمرت  1970الى    1965في الفترة ما بين  

و مقتضيات قانونية و التي أبقت    . حيث جاءت معها تشريعات جديدة2019القوانين املتهالكة في التطبيق الى حدود سنة  

. بالتالي يمارس وزير الداخلية أو  62-17على نظام الوصاية كحكم مستدام )الثابت(، وذلك حسب مقتضيات القانون رقم 

من يفوض اليه ذلك، الوصاية اإلدارية للدولة على الجماعات الساللية مع مراعاة اختصاصات مجلس الوصاية املركزي  

الوصاية اإلقليمي.مع احداث مجالس   إقليم يطلق عليها اسم مجلس  بكل  الترابي  املستوى  )املتغير( كما      2الوصاية على 

 
 282الجموع و سؤال الحكامة و التنمية الترابية " املرجع نفسه ص    حسن زرداني و أحمد السا ي :" اراض ي -  1
بشأن   62- 17( بتنفيذ القانون رقم 2019أغسطس   09) 1440ذي الحجة  07صادر في  1.19.115من الظهير الشريف رقم   30املادة  - 2

 الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية و تدبير أمالكها. 
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يمكن لوزير الداخلية  في حالة الضرورة القيام باسم الجماعة الساللية املعنية باتخاذ جميع التدابير اإلداريــــة و املاليـــــة   

ـــــاظ على أمالكها و تثمينها  ــ     1بما في ذلك ابرام العقود و االتفاقات باسمها بعد استشارة جماعة النواب. للحفــ

فالقانون املنظم للوصاية ذهب أبعد من ذلك حيث يحاول سلب البنية القبلية ومجالسها التمثيلية سلطاتها ووضعها في يد  

ج جماعتين سالليتين أو أكثر، اال بقرار  وزير الداخلية اذ ال يمكن إحداث أية جماعة ساللية جديدة، على إثر تقسيم أو دم

 من وزير الداخلية. لذلك فالتصرف في المالك يكون تحت وصاية الدولة، و حسب الشروط املقررة في هذا القانون. 

يطرح لدينا تساؤل عريض حول الحماية القانونية لحق امللكية الجماعية في ظل ربط حق التصرف، و تعليق تطبيق    و هنا    

القانون املدني و قانون اإللتزامات و العقود و مدونة الحقوق العينية  بواسطة قانون أخر وهو الظهير  املتعلق بوصاية  

 الدولة على اراض ي الجموع؟   

ومجموعة    2.19.973ثم املرسوم التطبيقي رقم    64-17ثم   63-17و  62-17أن القوانين الجديدة خاصة    فاملالحظ كذلك    

القروية خالل سنة   الداخلية و مديرية الشؤون  الدوريات الصادرة عن وزارة  جاءت بمستجدات و منطلقات    2020من 

سعت من نطاق الراض ي التي يشملها نظام اراض ي  لتجديد تلك القوانين املتهالكة التي سنتها اإلدارة االستعمارية، حيث و 

 الجموع بضم اراض ي الكيش وفتحت امكانية تمليك الراض ي لعضاء الجماعات الساللية. 

املرأة           من خالل حماية حق  الديمقراطي  و  ــــــي  ـــــ ــ الحقوقـ للبعد  الجديدة  القانونية  الترسانة  تبني هذه  الى  ــــــة  ــ اضافـ هذ 

لية من خالل التنصيص على ضرورة ادراج النســـــــاء و الرجال على حد سواء لالستفادة من هذه املمتلكات و تمتيعها  السال

من حق االنضمام و االنتخاب لتولي منصب التمثيلية في الهيئة النيابية، هذا اضافة الى اخضاع قرارات مجلس الوصاية  

 إلدارية التي تخضع للطعن امام القضاء اإلداري املختص. )املتحول( لرقابة القضاء املختص كغيرها من القرارات ا

اإلقليمية          مجالس  بإنشاء  الترابي  املستوى  على  التحكم  و  الوصاية  سلطة  فرض  من  طعمت  الخر  الجانب  في  لكنها 

د املتعلقة باإلستثمار  للوصاية، كما فتحت القوانين الجديدة الباب امام الخواص لتملك الراض ي الساللية  طبقا للقواع

 الفالحي و مسطرة ابرام عقود اإلستثمار، ) املتحول( . 

و             القوانين  ألزمت  كما  للخواص  الجموع،  اراض ي  تفويت  تمنع  التي  القانونية  املقتضيات  إلغاء  بذلك  تم  حيث 

قع الرضية و هو ما يمكنه أن يكون  املقتضيات الجديدة السالليين بضرورة اإلستثمار الفالحي من أجل امكانية تمليك الب

كاملنشآت   أخرى  مجاالت  في  ملشاريع  يحملون  أو  أخرى  وظائف  يمارسون  الذين  السالليين  من  كبير  عدد  إلقصاء  سببا 

 السياحية و غيرها ... 

عضاء  كما أن فرض شرط اإلقامة من أجل التسجيل في لوائح أعضاء الجماعات الساللية يعتبر عقبة قانونية أمام ا     

  ) الساللية  الجماعات  )أعضاء  الحقوق  ذوي  و  الساللية  الجماعات  ونواب  اعضاء  أثار حفيظة  إذ  الساللية  الجماعات 

خاصة املقيمين بديار املهجر الذين اعتبروا هذه القوانين الجديدة مجحفة بل أكثر إجحافا من القوانين االستعمارية. حيث  

 رفعوا شعارات من قبيل :  

 "  ا ساللي و اإلقامة ماتلغينيش" ان         

املنسق الوطني للعريضة    إحصائياتكما بادرت الهيئات املدنية الى تقديم عريضة وطنية إللغاء معيار اإلقامة، فحسب          

ساللي مسجلين في اللوائح االنتخابية و تتوفر فيهم شروط القانون املتعلق    20.000فقد وقع على هذه العريضة أزيد من  
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ديم العرائــــــــض و امللتمسات. كما بادرت كذلك الهيئة الوطنية للجماعات الساللية الى تقديم  مراسالت الى السلطات  بتق

 املختصة من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و كذلك رؤساء مجلس النواب و املستشارين.

 املراجع املعتمدة: 

 الكتب   باللغة العربية 

 سـلسـلة الندوات   –و  حسـن زرداني : " اراضـ ي الجموع و سـؤال الحكامة و التنمية الترابية"    أحمد السـا ي

 .2016سنة   –و اليام الدراسية 

  1998مطبعة امبريال ، الرباط،  –" 1956-1912أحمد تفاسكا : " الفالحة الكولونيالية في املغرب. 

 ـــــيــ ـــ ـــــيس دو توكفيــل :" النظــام القــديم  و الثورة الفرنســـــ ـــ ترجمــة و تقــديم : خليــل كلفــت. املركز    –ة"  أليكســـــ

 . 2010سنة  1الطبعة  –القومي للترجمة 

   ،الـــدار    –، افريقيـــا الشـــــــــــــرق "تـــاريخ املؤســـــــــــــســـــــــــــــات و الوقـــائع االجتمـــاعيـــة  بـــاملغرب"أكنوش عبـــد اللطيف

 .1987البيضاء.

   ،ــان متحرر من الجهل و املرض و الفقر ترجمة شـــوقي امارتيا ســـن :" التنمية حرية" مؤســـســـات حرة و انسـ

 2004، ماي .303عدد  –جالل. منشورات عالم املعرفة 

  . 1844الهادي الهروي : " القبيلة، اإلقطاع و املخزن" مقاربة ســـــــــوســـــــــيولوجية للمجتمع املغربي الحديث -

 . 2005افريقيا الشرق   1934

   ــــر ــــالم بنعبد العالي ، دار توبقال للنشـــــ ــــلطة ، ترجمة عبد الســـــ ــــاء ، بيير بورديو ،الرمز والســـــ ، الدار البيضـــــ

 ، 3الطبعة 

  ــة في الثـابـت و املتحول في عالقـة الـدولـة بـالقبـائـل في بورقيـة رحمـة : " الـدولـة و الســـــــــــــلطـة و املجتمع" دراســـــــــــ

 . 1991بيروت سنة  –دار الطليعة للطباعة و النشر   -املغرب. 

 ـــــتعمــار ـــ ـــــطــاني :" الواحــات املغربيــة قبــل اإلســـــ ـــ ســـــــــــــلســـــــــــــلــة الــدراســــــــــــــات و   -غريس نموذجــا  – بن محمــد قســـــ

    2005منشورات املعهد امللكي للثقافة المازيغية ، مطبعة املعرف الجديدة ، الرباط  سنة   -03رقم –الطروحات 

 1-: ناصــر اســماعيل. دار البحاث و النشــر الطبعةترجمةحالة االســتثناء اإلنســان الحرام"  "أغامبين :  .ج- 

2015. 

 ( 1985-1888كارل شـــــــميت  ":) املركز   -، ترجمة رانية الســـــــاحلي وياســـــــر الصـــــــاروط    ي"الالهوت الســـــــياســـــــ

 .2018سنة  .العربي لألبحاث ودراسة السياسات

 دراسة في القرار املحلي"، مطبوعات   -:" الفاعلون املحليون و السياسات العمومية املحليةعبد هللا شنفار

 2015مراكش . الطبعة الولى  -املعرفة

  علي حســـــــــــــني :" التحول املعـاق:  الـدولـة و املجتمع بـاملغرب الحـديـث"  مســــــــــــــاهمـة في تـاريخ املؤســـــــــــــســــــــــــــات و

 . 2000-1420ديدة  الطبعة الولى . مطبعة النجاح الج 1912-1830التحوالت االجتماعية 

   .ريمي لوفو :" الفالح املغربي املدافع عن العرش" ترجمة : محمد يد الشـــــــيخ. مراجعة عبد اللطيف حســـــــني

 .  2011منشورات وجهة نظر بالرباط سنة 

 األطروحات و الرسائل الجامعية
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 ـــــالليـة في املغرب".   ســـــــــــــعيـد الســـــــــــــتـاتي:" منـازعات اراضـــــــــــــ ي ـــ أطروحة لنيـل الدكتوراة في القـانون العـام   –الجمـاعات الســـــ

 .2018/2019بجامعة محمد الخامس بالرباط ، السنة الجامعية : 

  "رسـالة لنيل دبلوم الدراسـات العليا املعمقة في  –عبد القادر بوحامد : اإلسـتثمار العقاري في قطاع اإلسـكان باملغرب

ـــــنـــة الجـــامعيـــة    –ة العلوم القـــانونيـــة و اإلقتصـــــــــــــــاديـــة  و اإلجتمـــاعيـــة بجـــامعـــة محمـــد الول  القـــانون الخـــاص، كليـــ ـــ وجـــدة. الســـــ

2004/2005. 

  : منازعات أراض ي الجماعات الساللية في املغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه سعيد الستاتي" 

  جامعة محمد الخامس -كلية الحقوق بسال 

 أطروحة    الجماعات الســــــــاللية بين تزايد املنازعات العقارية و تعدد معيقات االســــــــتثمار"،  محمد وفولوســــــــن "اراضــــــــ ي

 لنيل الدكتوراه : كلية الحقوق بطنجة.

   "رسـالة لنيل دبلوم الدراسـات العليا في القانون العام،    –الهادي مقداد :" التجزئات و دورها في تخفيف أزمة السـكن

  1988-1987ادية و اإلجتماعية جامعة محمد الخامس بالرباط . السنة الجامعية كلية العلوم القانونية و  اإلقتص 

 الظهائر  و النصوص القانونية

   القانون رقم  1995غشت    11)  1416من ربيع الول    13صادر في    1.95.152ظهير شريف رقم بتنفيذ  املتعلق    34.94( 

 و دوائر اإلستثمار بالراض ي الفالحية غير املسقية. بالحد من تقسيم الراض ي الفالحية الواقعة داخل دوائر الري 

   بمثابة    18.95( بتنفيذ القانون اإلطار رقم  1995نوفمبر    8)  1416جمادى الثانية    14صادر في    1.95.213ظهير شريف رقم

 ميثاق اإلستثمار. 

   رقم في    1.19.115ظهير شريف  الحجة    07صادر  رقم2019أغسطس    09)  1440ذي  القانون  بتنفيذ  بشأن    17-62  ( 

 الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية و تدبير أمالكها. 

   املتعلق   63-17( بتنفيذ القانون رقم  2019أغسطس    09)  1440ذي الحجة    07صادر في    1.19.116ظهير شريف رقم

 بالتحديد اإلداري للجماعات الساللية.
    لتعديل   64-17( بتنفيذ القانون رقم  2019أغسطس    09)   1440ذي الحجة    07الصادر في    1.19.117ظهير شريف رقم

   املتعلق بالراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري. 1.69.30و تثميم الظهير الشريف رقم 

  االستثناء ؛  ( بإعالن حالة1965يونيه  7) 1385صفر  7الصادر في  136.65املرسوم امللكي رقم 

    : ( بتطبيق احكام القانون    2020يناير    09)  1441من جمادى الثانية    13الصادر في    2-20-973املرسوم التطبيقي رقم

 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية و تدبير أمالكها.  62-17رقم 
 املراجع باللغات األجنبية

o AGAMBEN  G.  « Homo Sacer. II, 1, État d'exception », traduit par Joël Gayraud, Paris, Éditions du Seuil, 2003. 

o AGAMBEN G. :  « HOMO SACER:  LE POUVOIR SOUVERAIN ET LA VIE NUE » Traduit de l'italien par lvIarilène 

Raiola   

o AGAMBEN G, : Qu’est-ce qu’un camp?, in, Moyens sans fin. Notes sur la politique, Rivages Poche, Paris, 2002  , 

o Bodin : Vraies remarques de souveraineté ; Republique,livre1,chap 10  .  

o   C. Schmitt, La dictature [1921], Paris, Seuil, 2000 et Théologie politique [1922], Paris, Gallimard, 

1988 . 
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Hautes Études), 2004. 
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 التدبير القانوني و املؤسساتي ألراض ي الجموع على ضوء نظرية بيير بورديو

Legal and institutional management of collective lands in the light of Pierre Bourdieu 

theory. 

 أسماء حيال 

جامعة ابن زهر ، كلية العلوم القانونية و   الديمقراطية، طالبة باحثة في سلك املاستر اإلدارة و حقوق اإلنسان و 

 - أكادير   –االقتصادية و االجتماعية 

 

 ملخص:  

تعتبر مسألة تدبير أراض ي الجموع باملغرب إحدى صور مجال السلطة املركزية و مجال التراب الذي يحاول أن ينشأ حقال تنمويا و  

مستثمرا له باسم القبيلة و مستقال عن أي وصاية مخزنية أو سلطوية عليه . وملا كان هذا الحقل العقاري ألراض ي الجموع منسوبا و  

ساللية ، عملت الدولة في صورة رموزها الترابية على خلق مؤسسات و ترسانة قانونية شكلية تشرعن بها كل  مستقرا بيد الجماعة ال

 تدخل و سياسة خادمة ملصالحها االقتصادية بالدرجة األولى .

Abstract 

The issue of "Collective lands" management is considered as one of the attributions the central administration 

exercices in terms of territorial management. Through its attributed autorities, the concerned administration try to 

create opportunities for development the local genealogical community (tribes) can benefit from independetently 

from any form of guardianship of the state power. Stating that these lands are real estate property belonging to the 

genealogical community (tribe), the State, through its local territorial representations, together with the formal 

legal arsenal, try to abide by the law in reconculiation with its proper national economic interests. 

     مقدمة

يشكل حب الرض و االرتباط بها غريزة في اإلنسان، فهو دائما يرتبط بها  و يسعى لتملكها و الدفاع عنها ووضع اليد     

عليها بالحيازة و االستغالل،لكن يجب أن يكون كل هذا بشكل شرعي محكوم بالضوابط و القواعد املعمول بها قانونا،و 

ع الحقوق و الواجبات على التملك.  والصل في العقار هو الرض، فهي  املقننة للملكية و املقيدة لسلطة التصرف، بوض

املنطلق لكل ما يتمتع به العقار من ثبات و استقرار، إذ أن الرض هي عقار بطبيعته، و بالتالي فإنه أهم ش يء يرد عليه حق  

ميزة   و  باعتباره سلطة  الحق  يستوعب خصائص  وعاء  أهم  كانت  ثم  ومن  الرض،  هو  القانون  امللكية  و  املشرع  يمنحها 

 لشخص و يحمي مصلحته فيها.  

غير أن االهتمام بالرض و استغاللها أنتج أحكاما مختلفة، تختلف حسب اآلراء و السياقات، فهي خاضعة للقوانين  

ع تسري  كما  العراف،  و  اإلسالمية  الشريعة  و   ) العقود  و  االلتزامات  قانون  العينية،     الحقوق  )مدونة  ليها  الوضعية 

تشريعات الحماية و تشريعات السلطات املغربية بعد االستقالل. ولم يتمكن أي نظام قانوني من هذه النظمة أن يزيل  

النظام اآلخر أو أن يحل محله ، كما أن أي نظام من هذه النظمة لم يعرف التطبيق بشكله الصلي. وفي هذا اإلطار نجد  

أنه " يضمن القانون حق امللكية. و يمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب    قد نص على  35الدستور املغربي في فصله  
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في حاالت ووفق   إال  امللكية  نزع  يمكن  ال  و  للبالد  االجتماعية  و  االقتصادية  التنمية  متطلبات  اقتضت ذلك  اذا  القانون 

 االجراءات التي ينص عليها القانون".

قد أكدت على أنه " يخول حق امللكية مالك العقار دون غيره    39.08  من مدونة الحقوق العينية   14كما نجد املادة  

سلطة استعماله و استغالله و التصرف فيه و ال يقيده في ذلك إال القانون أو االتفاق". وهو ما يجعل أن ملكية الراض ي  

 الل، حق  التصرف(.  هي الصل في العقار، و الحق فيها أصل تتفرع عنه باقي الحقوق   ) حق االستعمال،حق االستغ

ونتيجة ملا أضحى عليه تملك العقار من أهمية اقتصادية و اجتماعية وضرورة ملحة لإلنسان كحاجاته البيولوجية ،  

فقد ظهرت إشكالية ملكية الراض ي و القوانين املنظمة لها ، فأصبح العقار مجاال للصراع السياس ي بين الفراد وأجهزة  

 الدولة .  

همية الرض لدى الفرد و استعداده للصراع من أجلها ، فقد أصبح العقار دعامة أساسية ترتكز عليها  فباإلضافة إلى أ

على   تراهن  الدولة  أن  كما   . المام  إلى  االجتماعية  و  االقتصادية  التنمية  بعجلة  الدفع  و  اقتصادها  تطوير  في  الدولة 

العديد  التنموية  االحتياطات العقارية و خاصة منها العائدة لها إلنجاح  وآلية لتشجيع االستثمار كما يعرف   من املشاريع 

النظام العقاري املغربي تعددا وتنوعا، وبغض النظر عن التقسيم الثنائي للعقار بين املحفظ و غير املحفظ، يعرف أيضا  

التابع    للدولة، وامللكخاص  الى الجهة أو الجهات املالكة له، بحيث يتم التمييز عموما بين امللك العام وامللك ال تنوعا بالنظر

للجماعات الترابية ، ثم أراض ي الحباس و املياه و الغابات و أراض ي الجماعات الساللية التي تشكل بؤرة لصراع  بين الفرد  

 والسلطة . 

ومن هنا عملنا على التركيز في حثنا على موضوع أراض ي الجموع كنموذجا مللكية التقليدية الجماعية التي تميزت بها  

أراض ي   فان   ، الراض ي   ملكية  أنواع  ملختلف  الفردية  امللكية  االتجاه صوب  في  املحاولة  من  الرغم  وعلى   ، املغرب  قبائل 

 الجماعات الساللية كانت و ال تزال رمزا للملكية الشيوعية التقليدية و مللكية القبلية لألراض ي باملغرب. 

كاالت جد معقدة تتمثل أساسا في النزاعات املتعلقة باستغاللها  غير أن تدبير أراض ي الجموع يعاني من اكراهات و إش 

و املحافظة عليها ،وإذا كانت التقاليد والعادات تلعب في غالب الحيان دورا مهما حاسما و فاصال في فض هده النزاعات ف  

ت سواء في القضاء الزجري ف  وفي إطار مجلس الوصاية ،فان املحاكم لها نصيبها في هده النزاعا–رغم وجود ترسانة قانونية 

في إطار دعاوى انتزاع عقار من حيازة الغيرف أو القضاء املدني في إطار دعاوى التحفيظ،أو دعاوى االستحقاق القائم بين  

   الجماعة وأفراد يدعون حقوقا   خاصة .

 أهمية املوضوع  

استطاع أن يثبت استمراريته القبلية و  تنبع أهمية املوضوع من كونه ينصب على نظام عقاري مستهدف و مستمر  

الجماعات الساللية وأحكامها   هذا النظام العقاري في النزاعات وموجة من الفردانية.يتمثل الجماعية في ظل مجموعة من 

ع  ، وطرق تدبيرها و استغاللها، وذلك باعتبارها موردا أساسيا للنهوض باالقتصاد الوطني وبالتالي الرفع من التنمية في جمي

مستوياتها. غير أن هذا املجال يعاني العديد من املمارسات االحتكارية و املضاربات العقارية التي تعرقل التعامل مع هذا  

النوع من امللكية على مجموعة من املستويات، وهو ما أدى بنا للبحث في هذا املوضوع من خالل البحث في تاريخه والنظريات  

ماعية، و القوانين املنظمة لها،وكذا املؤسسات املدبرة لها،ثم الدور الذي يلعبه هذا النظام  املؤصلة للملكية الفردية و الج

من الراض ي في االستثمار و إقامة املشاريع املنتجة بالرغم من ما يواجهه من مشاكل وتحديات بنيوية مع محدودية للمقاربة  

كامن الواقعية و القانونية  التي تقع وراء عملية تمليك هذه  التشاركية في تدبير هذا االستثمار، إضافة إلى البحث عن امل 

 الراض ي .  
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 مشكلة البحث : 

الكيفية التي يمكن من خاللها تفسير استمرارية النزاع حول هذا النظام العقاري مللكية أراض ي الجموع، وما سيطرحه  

التشكيلة   بتعقد  مرتبطة  وعملية  قانونية  ونزاعات  إشكاالت  من  للفئات  ذلك  الثقافية  والبنى  والقبلية  االجتماعية 

 االجتماعية التي ستستفيد من هذه العملية وكذا البنى السلطوية املدبرة لهذا الحقل العقاري"؟.

 فرضية البحث: 

 سينطلق البحث من فرضيتين أساسيتين تؤسسان إلجابة على إشكالية البحث: 

استمرارية النزاع حول أراض ي الجموع ناتج عن غلبة الطابع  الجماعاتي التقليداني باملغرب املحكوم    الفرضية األولى:

 بالعراف القبلية على حساب القيم الحداثية .   

 استمرارية النزاع حول أراض ي الجموع ناتج عن ثقل النمط املركزي في تدبير هذه الراض ي.     الفرضية الثانية:

 :    منهجية البحث

املنهج الوصفي ، فسنعمل من خالله جمع املعطيات و تحليلها و تفسيرها، وبالتالي مساعدتنا على وصف استغالل و  -

 الستخالص الدالالت و النتائج. ومشاكلها وصفا عميقا. 

املنهج التحليلي: الذي سنحاول من خالله تحليل النصوص والقواعد القانونية و االجتهادات القضائية ذات الصلة  -

باملوضوع من أجل إبراز مدى قدرتها على االستجابة للتطورات التي عرفها هذا النظام العقاري باملغرب ، وذلك في سياق 

 نقذي .  

 املبحث األول :الحماية القانونية واملؤسساتية ألراض ي الجماعات الساللية   

 الطبيعة القانونية و املادية ألراض ي الجموع   املطلب األول :

 الفقرة األولى : الطبيعة القانونية  ألراض ي الجموع :  

التشريعية املنظمة لراض ي الجموع باملغرب، بصفة عامة، وخاصة تلك   النصوص  من خالل اطالعنا على الظهائر و 

)    1963، والتعديالت التي طرأت عليه على مستوى ظهير  ) الفقرة الولى من الفصل الرابع (  1919أبريل   27املتعلقة بظهير  

( فإننا ال نجدها تنص على الطبيعة القانونية و االجتماعية لراض ي الجموع، وإنما يشير إلى  ما تمتاز به أراض ي  9الفصل  

 :2، و التي سنحاول الوقوف على مجملها في التي  1الجموع من خصائص 

 الساللية للتفويت : عدم قابلية أراض ي الجماعات  –أ 

إن مبدأ عدم التفويت أراض ي الجماعات الساللية وفقا ملقتضيات الظهير أعاله نابع من رغبة املشرع في حماية هذه  

الراض ي، وحصر منفعتها في الجماعة التي لها الحق فيها ، المر الذي أدى إلى منع التصرف فيها، ووضعها تحت وصاية وزارة  

نفسه على عدم جواز تفويت أراض ي الجماعات الساللية    1963فبراير    6صيص الفصل الرابع من ظهير  الداخلية، كما أن تن

يوضح رغبة في االستقرار، و التشبث بالرض الجماعية، استنادا إلى أن هذا النوع من امللكية يتالءم و الظروف االجتماعية  

الساللية الجماعة  أعضاء  حقوق  أن  و  خاصة  املستفيدة،  بحقوق    للقبيلة  وإنما  الرقبة،  بملكية  يتعلق  ال  الساس  من 

 .3االستغالل 

 
المنظم للوال ة اإلداا ة على الجماعات األهلية و بضبط   1919أبر ل  27المالير لظاير  1945غجت  14انظر الظاير الصادا ي   1

 تربير األم ك المجيركة بيناما و تفو ياا . 
  39محمر بلحا  الفحص  ، م س ، ص  2
قراإلة ي  القوانين المنظمة ألااء  الجماعات الس لية ، منجواات مجلة الحقوق المالربية ، الطبعة الثانية  العرب  محمر مياد ، 3

   143، مطبعة المعااف الجر رة الر اض ، ص  2012



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  340   

 14، و  1919أبريل    27وقد ذهب القضاء في نفس السياق عندما نص املجلس العلى على أن: " نصت مقتضيات ظهير  

 .1على أن المالك الجماعية ال تحاز وال تفوت  1945غشت 

أو   الدولة،  لفائدة  ساللية  لجماعات  عقار  تفويت  يمكن  انه  حيث  مطلقة،  ليست  الخاصية  و  امليزة  هذه  أن  غير 

ساللية  الجماعات اإلدارية، أو الساللية نفسها، أو املؤسسات العمومية، ويتم هذا التفويت بالتراض ي إذا كانت الجماعة ال

ومجلس الوصاية و املؤسسة العمومية متفقين على مبدأ وشروط البيع ، أو التفويت ، وخاصة الثمن وكناش التحمالت ،  

إذا اقتض ى المر ذلك ، وإما اللجوء إلى مسطرة نزع امللكية متى توافرت املنفعة العامة ، وغالبا ما يكون هذا االقتناء لسباب  

 2استثمارية .  

 لية أراض ي الجماعات الساللية للحجز :  عدم قاب -ب

لقد كفل املشرع للدائن حق استيفاء دينه من مدينه بناءا على مبدأ هام مفاده أن الموال املدين ضمان عام لدائنيه  

من قانون االلتزامات و العقود . وبالتنصيص على هذا املبدأ ، يكون املشرع قد سوى بين    1241وذلك بموجب الفصل    ،

جميع الدائنين من حيث إمكانية مباشرتهم إلجراءات التنفيذ الجبري على مدينهم ، إذ ال مجال للتمييز بين دائن عادي ودائن  

ي منهم أن يوقع الحجز على أي عقار من عقارات مدينه ما لم يوجد نص  مرتهن أو صاحب حق امتياز ، ومن ثم يحق ل 

يقض ي بخالف ذلك ، وعليه فان طالب الحجز ال يكلف بإثبات قابلية املال للحجز ، لنه يشهد له الصل بذلك ، وإنما يتعين  

 3على املدين املنفذ عليه إثبات عدم قابلية العقار لن يكون محال للحجز .  

ن كان الصل أن هو جواز حجز أي عقار مملوك للمدين ، فان االستثناء يقع على الراض ي الساللية ، مادام  وعليه فا

حق الرقبة عليها للدولة ويبقى لإلفراد و الجماعات حق االستغالل  فقط ، و عليه يمنع حجزها لفائدة املدينين العاديين  

و املؤسسات العمومية مادامت لهم حق التصرف فيها و تفويتها و    ،وإنما يبقى ذلك من حق الدولة و الجماعات الترابية 

 بالتالي لهم الحق في الحجز عليها. 

 عدم قابلية أراض ي الجماعات الساللية للتقادم :   -ج

فان أراض ي الجماعات الساللية ال تخضع للحيازة    1963طبقا ملقتضيات الفقرة الولى من الفصل الرابع من ظهير  

يد في ش ي سواء لكسب امللك أو كدليل عليه، وبالتالي فان هذه الراض ي ال تخضع للتقادم مهما طالت املدة التي  وبالتالي ال تف

يتصرف فيها ذو حق في ملك جماعي معين فانه ال يمكن له أن يتملك هذه الراض ي بل تعود ملكيتها للجماعة الساللية،  

 .4فيها أو ينتفع منها ملدة زمنية طويلة  وعليه ال يمكن لي شخص أن يتملكها بدعوى أنه يتصرف

 عدم قابلية أراض ي الجماعات الساللية للقسمة البتة :   -د

 تفترض القسمة وجود مال شائع بين عدة شركاء، إذ بواسطتها يوضع حد لحالة الشيوع، و يرفع ضرر الشركة. 

 
 .   1968، السنة العاشرة ، أكيوبر   92، منجوا بمجلة القضاإل و القانو  ، عرد  1968ماي  8بياا خ  221قراا اقم  1
فرة جمال الر ن ومن معه ، " اقيناإل الرولة للعقااات ) حالة اليراء  ( " ، بحث لنيل دبلوم السلك العادي ، شعبة اإلدااة العامة  مسيال2

   58، ص  1991  –  1990و العقاا ة ، المراية الوطنية لةدااة العمومية الرباط ، السنة 
   113، ص  2007  المالرب  "  الجزإل األول ، الطبعة األولى ،  ونس الزهري ، " الحجز الينفيذي على العقااات ي  القانو3
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لشركاء في املال الشائع، أو بيعه و  وقد عرفها بعض الفقه بأنها" هي وضع حد لحالة الشيوع عن طريق فرز حصص ا

 توزيع ثمنه بينهم عندما تتعذر قسمته عينا، إما رضاء، و إما عن طريق حكم القضاء ".

وفي ظل عدم قابلية أمالك الجماعات الساللية للتفويت والحجز و ال للتقادم املكسب، فانه من غير املتصور في إطار  

البتة لن   ، لن هذه القسمة تقتض ي وجوبا حق امللكية للشريك املشاع في العقار املراد  تلك الحكام أن تخضع للقسمة 

 .1قسمته . في حين أنه يمكن أن تخضع أراض ي الجماعات الساللية للقسمة االستغاللية و التي تنصرف إلى قسمة املنافع

م، تطورت لتنسجم مع املناخ  إن أراض ي الجماعات الساللية تعبير عن بقايا منظومة عقارية ترجع إلى ما قبل اإلسال 

. وهي ملكية تعبر عن نمط سائد في املغرب يتجلى في صورة القبيلة أو العائلة أو القرابة عامة وما تلعبه من دور في  2الحالي 

 أيت، أوالد، بني، ابن   تحديد الهوية االجتماعية و االنتساب لساللة معينة من خالل استعمال مصطلحات 

وخضوعه  ، المالك  هذه  طبيعة  االجتماعي  التأثير  هذا  العادات  ويفسر  و  العراف  مابين  تجمع  مختلفة  ملنظومة  ا 

 3الساللية كتعبير عن التماسك القبلي، وكذا النظام القانوني لراض ي الجموع . 

إيجاد نظام   في  التفكير  القدم، كان البد من  و  بالعراقة  باملغرب  القانوني لراض ي الجموع  النظام  به  يتميز  ملا  ونظرا 

الس  الراض ي  تنظيم  يهم  الحد من  متطور  الساللية و يكفل  استغاللها، بشكل يضمن حقوق الجماعة  تدبيرها و  اللية و 

االستغالل الجائر و العشوائي لهذه الراض ي، ويسمح بوضع استراتيجيات دقيقة و متطورة تستجيب للمتطلبات التنموية  

 تماعية بالبالد. لجعل هذا الرصيد العقاري مسايرا للتطورات التي تهم التنمية االقتصادية و االج

و   االقتصادية  التنمية  تحقيق  تكفل  الراض ي  هذه  لتدبير  جديدة  طرق  في  التفكير  لزاما  كان  الغايات  هذه  ولبلوغ 

االجتماعية لفراد الجماعات الساللية تتجاوز اآلليات التقليدية املعتمدة، في إطار التعاون والجمعيات كشكل أمثل آلليات  

عمل على مراقبة سلوك أفراد الجماعات الساللية إزاء املصالح املحمية قانونا، وذلك من طرف  وكذا ال الحديثة للتدبير. 

 4مجلس الوصاية. 

هذا وقد استأثرت إشكالية  قضية املرأة الساللية باهتمام خاص بعدما كثر الحديث في اآلونة الخيرة عن هذا املوضوع  

الذي تعاني منه املرأة القروية عموما، و الساللية على الخصوص،    الشائك، والذي يشكل إحدى مظاهر اإلقصاء و التهميش

إقصائها ملدة طويلة من طرف نواب   الساللية بحق االستفادة بعد  الجماعات  لنساء بعض  القوية  للمطالبة  وذلك نظرا 

الذكوري، كذلك    الهيئات النيابية على أساس قرارات تعسفية مبنية على أعراف و تقاليد متجاوزة، ويطغى عليها الطابع

نظرا للمساندة القوية للمنظمات لغير حكومية، وكذا بعض الحزاب السياسية، ووسائل اإلعالم إلى جانب مطالبة وزير  

 5الداخلية بصفته وصيا على الجماعات الساللية تدخل في إطار اختصاصاته إلنصاف املرأة الساللية.

و باإلضافة لتحقيق    هذا  الساسية  الرافعة  يعتبر  الذي  في تشجيع االستثمار  الجموع من دور مهم  أراض ي  تلعبه  ملا 

النشطة   على  تأثيراته  أن  ذلك  النامية،  الدول  مستوى  على  خاصة  املستدامة  االجتماعية  و  االقتصادية  التنمية 

 
   21، ص  2011" ، الطبعة الثانية ،  –دااية شرعية و تجر عية  –محمر ال،جبوا ، القسمة القضائية ي  القانو  المالرب  1
المنازعات اإلداا ة   –نظيماا القانون  ت  –موقعاا ي  النظام العقااي  –عبر الوهام اايع ، " أااء  الجموع بين الينظيم و الواا ة  2

    7، ص  1999مع اجياادات قضائية ومساطر خااة " ، الطبعة األولى   –و القضائية 
محمر مومن ، "أم ك الجماعات الس لية و أااء  ال،يش " ، مساهمة ي  أشالال الحواا الوطن  حول األااء  الجماعية تحت   3

، األنظمة  2014جل تنمية مسيرامة "، مطبعة النجاح الجر رة ، الرااالبيضاإل ، الطبعة األولى شعاا : " األااء  الجماعية : من أ

  8العقاا ة بالمالرم الجزإل األول ،ص 
   5الرليل العلم  ألااء  الجموع ، مرجع يابق ، ص 4
   13محمر بلحا  الفحص  ، مرجع يابق ، ص  5
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جعل منه القادر على خلق مسلسل تغيير هيكلي  االقتصادية، وارتباطه باإلطار التأسيس ي االقتصادي و االجتماعي للدول ي

لتنمية مستدامة. غير أن نظام أمالك الجماعات الساللية من حيث املوضوع و مدلوله التشريعي ينقسم إلى عقار محفظ  

  و أخر غير محفظ. إال أن العقار املحفظ هو محور السياسة العقارية التي تعتمد عليها الدولة من أجل توزيع هذه الراض ي 

توزيعا عقالنيا. وهو بدوره يشهد مجموعة من القيود و النزاعات و التعرضات عند تقديم طلب التحفيظ ، وتعقيد املسطرة  

 1اإلجرائية ، وطول أمد التقاض ي على عدة مراحل ، وارتفاع نفقات التقاض ي . 

ر امللكية العقارية املنصوص عليها  إن الطبيعة القانونية لراض ي الجماعات الساللية إذنف ال تنطبق عليها جميع عناص

،  والتي تتألف من حق االستعمال وحق االستغالل ، وحق التصرف . فهذا النوع من الراض ي يكمن    1915يونيو    2في ظهير  

استعمالها ، و استغاللها في إطار القانون ، ولكن ال يمكن التصرف فيها بأي وجه كان ، سواء كان هذا التصرف ماديا كتغيير  

 .2كل العقار أو معامله ، أو قانونيا كبيعه أو رهنه ، إلى غير ذلك من ضروب التصرف ش

جذريا ، والذي ينص على " ال   1919أبريل  27الذي غير ظهير  1963فبراير  6وهو ما أكد عليه الفصل الول من ظهير 

امللكية على الراض ي املعدة للحرث، أو  يمكن للقبائل و فصائل القبائل وغيرهم من العشائر الصلية أن يتصرفوا بحقوق  

لرعي املواش ي املشتركة بينهم حسب العوائد املألوفة في االستغالل، و التصرف، و إال تحت والية الدولة ، و حسب الشروط  

 املقررة في هذا الظهير. "  

صية أراض ي على مجال  وفي إطار مواكبة التطور الذي يعرفه تدبير أراض ي الجموع باملغرب فقد أصدرت الوزارة الو 

قانون   من  بكل  المر  يتعلق  إذ  القوانين،  الجموع مجموعة من  أراض ي  اإلدارية عن    62-17تدبير  الوصاية  بشأن  املتعلق 

ن و كذا    4املتعلق بالتحديد اإلداري لراض ي الجماعات الساللية   63-17، و قانون    3الجماعات الساللية و تدبير أمالكها 

. إضافة إلى مجموعة من الدوريات من بينها نجد دورية    5بالراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري    املتعلق  17-64قانون  

 6 63.03وزير الداخلية رقم 

 الفقرة الثانية : الطبيعة املادية ألراض ي الجماعات الساللية 

تتميز أراضـــــــ ي الجماعات الســـــــاللية من حيث طبيعتها بالتنوع فهي تتوزع إلى أراضـــــــ ي فالحية، إما ســـــــقوية أو بورية، و إلى 

أراضــــــــــــ ي رعوية و أخرى غابوية بل و من هذه الراضــــــــــــ ي ما يتوفر على مناجم ســــــــــــطحية تســــــــــــتخرج منها بعض املعادن، مثل  

 7نواعها . الرخام، امللح، الغاسول، الرمال، والحجار بمختلف أ

ــ ي واقعة في  ــة للفالحة أصـــال، بمعنى أنها ليســـت أراضـ ــ ي العالم القروي املخصـــصـ فالمالك الجماعية هي عبارة عن أراضـ

ــ ى، أما اآلن، فإنها قد توجد  ــ ي الواقعة في املدار الحضـــري، هذا فيما مضـ املحيط الحضـــري يجري عليها ما يجري على الراضـ

الخاص بالوصــاية على   1951مارس   19حضــرية كاملراكز املســتقلة مثال طبقا ملقتضــيات الظهير    في مناطق حضــرية أو شــبه

 
   16نفس المرجع السابق ، ص  1
   16م س ، ص  محمر أكرا ،2
الميعلق بالواا ة على الجماعات  62.17( بجأ  قانو  اقم  2019أغسطس  9)   1440ذي الحجة  7بياا خ  1.19.115الظاير الجر ف  اقم  3

   2019غجت   26بياا خ  6807الس لية الصادا ي  الجر رة الريمية 
 2019غجت  26بياا خ  6807الميعلق باليحر ر اإلدااي ألااء  الجموع الصادا ي  الجر رة الريمية  17-63قانو   4
 2019غجت  26بياا خ  6807اء  الجماعية الواقعة بروائر الري الصادا ي  الجر رة الريمية الميعلق باألا 17-64قانو    5
 دوا ة تيعلق بيمليك قطع أاءية ي حية بوا ة من أم ك الجماعات الس لية لفائرة المنيفعين باا من أعضاإل هذه الجماعة  6
 40، م س ، ص لينظيم القانون  و اش،االت الواقع ، أااء  الجماعات الس لية بالمالرم بين امحمر بلحا  الفحص   7
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ـــــمح فيها بتفويتها ، فبعد مبدأ عدم إمكانية تفويت هذه المالك، تم التخفيف من هذا املبدأ   ـــ المالك الجماعية، والذي ســـــ

 1ملذكور .لصالح الدولة و املؤسسات العمومية و الجماعات بمقتض ى هذا الظهير ا

وقد كان هذا التخفيف يرمي في الصــــل إلى اســــتيالء اإلدارة االســــتعمارية على مســــاحات شــــاســــعة من المالك الجماعية  

بهدف تخصــــــــــيصــــــــــها لراضــــــــــيها ، وبذلك عملت ســــــــــلطات الحماية على تمرير تفويت الراضــــــــــ ي الجماعية بدعوى العمل على 

ورات التي عرفها املجتمع املغربي على املســـــــتوى الفالحي و الصـــــــناعي و اســـــــتصـــــــالحها بطريقة عقالنية ، وجعلها تســـــــاير التط

 .2السكاني

 وهكذا نص املشرع على الترخيص بتفويت المالك الجماعية في الحاالت التالية :

 الراض ي املوجودة بمدارات املدن و البلديات و املراكز الحضرية ، و  -

 3كذلك املناطق املحيطة بها و الضواحي .

 4الراض ي الفالحية املمكن استصالحها  -

المالك الجمـاعيـة التي تحتـاج إلى " شـــــــــــــراكـة " من أجـل الحصـــــــــــــول على اإلمكـانيـات املـاليـة و غيرهـا التي تفتقر إليهـا  -

 5الجماعة من أجل استصالحها.

ـــ ـــلطات املغربية حاولت بعد االســـــ تقالل الحد من ســــــــياســــــــة التفويت التي عرفها نظام الراضــــــــ ي  وعلى الرغم من أن الســـــ

ـــــخ و مراجعــة التفويتــات التي تمــت بموجــب ظهير  ـــ   1951مــارس   19الجمــاعيــة في عهــد الحمــايــة ن من خالل عملهــا على فســـــ

فـاء نظـام املنظم لتفويـت أراضـــــــــــــ ي الجموع و حقوق االنتفـاع البـديـة و الكراءات الطويلـة المـد، إال أنهـا قررت هي الخرى اقت

. الذي جاء في إطار سياسة االستثمار الفالحي في أواخر  19696يوليوز  25الراض ي الجماعية في الري، و ذلك بموجب ظهير  

 .7الستينات، و أوائل السبعينات

 فالراضـــــ ي الجماعية الواقعة في املدار القروي، إما أن تكون صـــــالحة للفالحة، أو قد تكون أيضـــــا منتجعات للرعي، وقد 

تكون بيــادر و ملحقــاتهــا، أمــا بخصـــــــــــــوص حقوق امللكيــة الجمــاعيــة فقــد تكون حقوق اســـــــــــــتعمــال على بحيرات تقع وســـــــــــــط 

الراضـــــــــــــ ي البور، أو حقوقـا عرفيـة واقعـة على املنـاجم، و املقـالع من أجـل اســـــــــــــتخراج القصـــــــــــــدير، و الرصـــــــــــــاص، و امللح، و 

 .8الكلس، و الرمل و الحجر

وقد انتقلت هذه امللكيات الجماعية تدريجيا في املدارات الحضـــــــرية لبعض املدن كســـــــال، القنيطرة، مكناس، خريبكة، 

وادزم، الفقيه بن صـــــالح،  ثم طنجة. غير أن  ذلك خلق مجموعة من املشـــــاكل على مســـــتوى تهيئة الســـــطح و تطبيق و ثائق 

من جهة عدم وضــــوح معالم امللكيات املعنية، و عدم وضــــوح حقوق    التعمير، و كذا املســــطرة املتبعة لتحقيق ذلك . فهناك

 
عبر الوهام اايع ، منايع الجيش و أااء  الجماعات الس لية ، مقال منجوا بمجلة منجواات مركز الراايات القانونية المرنية و  1

ة المرنية و العقاا ة ب،لية الحقوق  العقاا ة ، األنظمة العقاا ة بالمالرم ، أعمال النروة الوطنية الي  نظماا مركز الراايات القانوني 

  98-99، ص  2003، الطبعة األولى ،   2002أبر ل   6و  5بمراكش  وم  

 2 41محمر بلحا  الفحص  ، م س ، ص  

   1951مااس   19الفصل الثان  من ظاير 3

 4الفصل الثالث من نفس الظاير المذكوا أع ه  

 5الفصل الرابع من نفس الظاير 
( الميعلق باألااء  الجماعية الواقعة ي  دوائر الري،   1969 وليوز  25)   1389جمادى األولى  10بياا خ  1.69.30ظاير اقم 6

غجت   9)   1440ذي الحجة  7الصادا ي   1.19.117الصادا بينفيذه الظاير اقم  64.17كما تم تالييره و تيميمه بموجب القانو  اقم 

2019  . ) 

 7  84، ص   2002ميرا  اليعمير و الس،نى ، الطبعة األولى ، الاادي مقراد ، السياية العقاا ة ي   
   99عبر الوهام اايع ، منايع الجيش و أااء  الجماعات الس لية ، م س ، ص 8
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القبائل املعنية، وهناك كذلك عدم رضــــــــ ى هذه القبائل بتفويت حقوقها نظرا للمكانة التي ال تزال تحتلها امللكية الجماعية  

 1في املجتمع املغربي .

كون من ثالثة أقســــــام رئيســــــية تتمثل في الراضــــــ ي  كما أنه بالرجوع إلى النظام العقاري املغربي، نجده كان فيما مضــــــ ى يت

ــ ي الحباس أو الوقاف. إال أن ظهور الدولة  ــ ي التي يملكها الفراد،وأراضــــ ــ ي الجماعات الســــــاللية، الراضــــ الجماعية أو أراضــــ

كشـــخص معنوي منظم ومســـؤول عن كل مكوناته من جهة ، وعن مصـــالح مجموع الســـكان من جهة أخرى، أدى  الى تكوين 

 2إلى ظهور أقسام عقارية أخرى ، من بينها المالك العمومية و أمالك الدولة . –ة الدول

ملـك الـدولـة العـام، وملـك الـدولـة  وهكـذا أصـــــــــــــبح النظـام العقـاري املغربي يقســـــــــــــم أمالك الـدولـة إلى القســــــــــــــام التـاليـة :

الخـاص، ثم أراضـــــــــــــ ي الوقـاف أو الحبـاس، و المالك الجمـاعيـة أو أراضـــــــــــــ ي الجمـاعـات الســـــــــــــالليـة، و كـذا الجيش و امللـك  

 3الغابوي،  ثم المالك التابعة للجماعات الترابية. 

 صة ملنفعة العامة . أمالك الدولة العامة ، من أزقة و شواطئ وموانئ وأنهار وطرق ... املخص  -أ  

وال يســـــــــــــري على هـذه المالك التقـادم ، وال تقبـل التفويـت إال إذا لم يعـد امللـك العـام يســـــــــــــتجيـب للحـاجـات العـامـة ، إذ 

 يمكن نقله بمرسوم ملك خاص للدولة . 

حاليا وزارة هكتارا ، وتوجد تحت وصــاية وزارة الشــغال العمومية . )   320.000وتصــل مســاحة أمالك الدولة العامة إلى  

 التجهيز و النقل و اللوجستيك ( 

أمالك الدولة الخاصـــــة، وهي أمالك ال تخصـــــص لالســـــتعمال العمومي ، كما أنها ليســـــت ضـــــرورية لســـــير أي مرفق  –ب 

 عمومي . 

يتكون امللـك الخـاص للـدولـة من مجموع المالك العقـاريـة وكـذا املنقوالت العـائـدة ملكيتهـا للـدولـة والتي ال تـدخـل ضـــــــــــــمن  

 امللك العمومي وتنقسم إلى نوعين من المالك يخضع كل واحد منها لنظام قانوني مستقل و يتعلق المر ب : 

 ملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة االقتصاد و املالية ) مدير المالك الدولة ( . 

 وملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر. 

يخضــــــــــع امللك الخاص للدولة من حيث املبدأ لقواعد قانون االلتزامات و العقود ) القانون املدني ( كونه قابل للتفويت 

ــتى الطرق ) بيع   ــة   –كراء   –و التصـــرف بشـ ــيد العقاري للدولة ) امللك الخاص(   –معاوضـ تخصـــيص وغيرها ...( ويتميز الرصـ

 بالتنوع حيث نجد : 

ــ ✓ صــــــــــــــة للمرافق العموميــة مثــل البنــايــات اإلداريــة و املؤســـــــــــــســــــــــــــات التعليميــة و العقــارات املبنيــة املخصـــــــــــ

 التجهيزات الصحية . 

 املساكن العائدة للدولة ) امللك الخاص ( و التي يستغل جزء منها موظفوا اإلدارات العمومية .  ✓

 
1Abdlghani espace urbain au Maroc , thèse d’Etat  , droit public  , Le pouvoir local et l abouhani 

faculté de droit , Rabat , 1988 , P 104  
  1983مصطفى الحيمر ، األااء  الجماعية بالمالرم ، ايالة لنيل دبلوم السلك العال  ، المراية الوطنية لةدااة العمومية ، السنة 2

   4، ص  1984 –
   3و   2حليمة بنت المحجوم بن حفو ، مرجع يابق ، ص  3
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 عقارات عارية حضرية ، شبه حضرية وقروية . ✓

الحطام البري و البحري وكذا املنقوالت املســلمة من مختلف  املنقوالت املتكونة من املعدات املتالشــية و  ✓

 محاكم اململكة .

 . 1هكتارا ، و توجد تحت وصاية مديرية أمالك الدولة التابعة لوزارة املالية 1.045.000وتصل مساحتها  اإلجمالية إلى 

ــعة ماليين  امللك الغابوي ، ويتكون من رصـــــــــيد الدولة من الغابات و الكثبان ، وتصـــــــــل مســـــــــاحت –ج   ــ ه اإلجمالية إلى تســـــ

 2هكتار، تدبرها املندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر. 

المالك التـــابعـــة للجمـــاعـــات الترابيـــة ، تشـــــــــــــمـــل المالك العقـــاريـــة للجمـــاعـــات الترابيـــة مجموع العقـــارات التي ترجع   –ح

 ملكيتها لهذه الجماعات ، و تصنف إلى نوعين : 

ـــــــــة ملـك عـام جمـا ▪ ـــــصـــــ ـــ ـــــحيحـة و مخصـــــ ـــ عي :ويراد بـه تلـك المالك التي تتملكهـا الجمـاعـة الترابيـة ملكيـة قـانونيـة صـــــ

للمنفعة العامة و تســــــــتعمل من طرف العموم و يراد بها كذلك تلك العقارات املخصــــــــصــــــــة لتســــــــيير املرافق العامة الترابية . 

ــة ، وال تقبل الحجز و ال ــاحات   – التفويت و من أمثلثها : الطرق  وبهذه الصــــــفة ال يمكن أن تكون موضــــــوع ملكية خاصــــ ـــ املسـ

املتعلق بالمالك    1921أكتوبر    19مالعب الرياضــــة ... وهي أمالك منظمة تشــــريعيا بالظهير الشــــريف   –املجازر   –الخضــــراء  

رات  املتعلق بـــأمالك الجمـــاعـــات القرويـــة .وقـــد تكون هـــذه العقـــا  1954يونيو    28البلـــديـــة كمـــا وقع تغييره و تتميمـــه . وظهير  

املتعلق  1918نونبر  30موضـــوع رخصـــة احتالل مؤقت وقف االجراءات املنصـــوص عليها في الظهير الشـــريف الصـــادر بتاريخ  

 املتعلق بمنح بعض الرخص في احتالل امللك العمومي البلدي .   1949نونبر  14بأشغال المالك العمومية مؤقتا . وظهير 

ويتكون من جميع العقـارات التي تملكهـا الجمـاعـة الترابيـة ملكيـة خـاصـــــــــــــة و لم تكن   ملـك خـاص جمـاعي : ▪

املتعلق بـالمالك البلـديـة و الـذي   1921أكتوبر   19من ظهير    5مـدرجـة ضـــــــــــــمن أمالكهـا العـامـة . وذلـك بموجـب الفص 

 املتعلق بأمالك الجماعات القروية . 1954من ظهير  9عدل بموجب الفصل 

ه العقارات ملكية خاصــــــة و تتصــــــرف فيها تصــــــرف الشــــــخاص العاديين في ممتلكاتهم الخاصــــــة ، و وتتملك الجماعة هذ

 عليه يمكن أن تكون محل تفويت أو كراء أو مبادلة . 

أراضـــــ ي الوقاف أو الحباس ، وهي أموال أوقفها املســـــلم ، ويكون التمتع بها لفائدة أنواع املســـــتفيدين الذين عينهم   –د 

 الواقف .  

ـــــفـة مؤبـدة أو مؤقتـة ، وقـد ع ـــ ـــــلـه بصـــــ ـــ رفـت املـادة الولى من مـدونـة الوقـاف الحبس أو الوقف على أنـه " كـل مـا حبس أصـــــ

وخصـــــصـــــت منفعته لفائدة جهة بر و إحســـــان عامة أو خاصـــــةف ويتم إنشـــــاؤه بعقد أو بوصـــــية أو بقوة القانون ... " و يكون  

 قادم و ال تقبل الحجز .الوقف إما عاما أو معقبا أو مشتركا. وال تقبل التملك بالت

 هكتار و توجد تحت وصاية وزارة الوقاف و الشؤون اإلسالمية.  100.000وتصل مساحة الراض ي الحبسية 

أراضـــــــــ ي الجيش ، هي أراضـــــــــ ي جماعية لها نظام خاص ، ظهرت في الصـــــــــل عن طريق إعطاء انتفاع لبعض القبائل  –ه 

 دها في مكناس ، فاس ،  مراكش ، الرباط ، و سيدي قاسم مقابل ما قدمت من خدمات عسكرية للسلطان . ونج
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هكتارا ،وهي تحت إمرة باشـــــــا الجيش الذي يمســـــــك ســـــــجال للقســـــــمة يســـــــمى بالديوان ،   300.000وتصـــــــل مســـــــاحتها إلى 

 يسجل فيه أنصبة ذوي الحقوق . 

ياته على أراضـــ ي الجيش ، جريان مقتضـــ 6املتعلق بأراضـــ ي الجموع قد اســـتثنى في فصـــله    1919أبريل    27وإذا كان ظهير  

( من أراضــــــــــ ي الجموع قد أقر على أن أراضــــــــــ ي الجيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة   2019فان التعديل الجديد )  

 .  2.62.17الجماعات الساللية املعنية تسري عليها أحكام القانون 

هي أراضــ ي ترجع إلى ما قبل اإلســالم .ذلك أن هذا النظام هو أصــل امللكية اآلن ، وأن    أراضــ ي الجماعات الســاللية ، –و 

حق امللكيـة هـذا قـد تطور عبر التـاريخ ، ومن ثم تطور معـه حق امللكيـة الجمـاعيـة لينســـــــــــــجم مع املنـاخ الحـالي ، حيـث ـكانـت 

مي إليها الفرد . وقد كانت تســــتغل بكيفية جماعية  العائلة في الصــــل صــــاحبة امللكية ثم انتقل هذا الحق إلى القبيلة التي ينت

ــاد املغلق . وقـد ـكان نظـام  من طرف أفراد القبيلـة إمـا مؤقتـا أو بصـــــــــــــفـة نهـائيـة تمـاشـــــــــــــيـا مع ظروف المن و طبيعـة االقتصـــــــــــ

صــرف  أراضــ ي الجماعات الســاللية متمركزا عند القبائل الرحل باعتبار هذا النظام يتالءم و ظروف عيشــهم ، و باعتبار الت

الجمـاعي ـكان يخضـــــــــــــع لظروف البيئـة و املنـاخ و الظروف و العـادات القبليـة . وـكان النظـام الســــــــــــــائـد بين القبـائـل هو إبقـاء 

الراضــــ ي الرعوية مشــــتركة بين أفراد القبيلة ، في حين تتســــم قســــمة الراضــــ ي الحرثية على حســــب الخيمة أو العائلة ، و قد 

 حاب الخيام و أرباب العائالت . نتج عن ذلك قيام تصرف مؤقت من طرف أص

إن هذه الراض ي ليست وليدة تنظيم قانوني موحد ، بل ان هذا النوع من الراض ي يخضع جانب منه لشريعة ، و جانب 

ويبقى العرف و العادات القبلية أهم العناصـــر التي يرتكز عليها   1919-04-27آخر منه للقانون الوضـــعي ، و بالخص ظهير  

 1جماعات الساللية باملغرب.نظام أراض ي ال

 

من خالل ما سـبق يظهر لنا أراضـ ي الجماعات السـاللية يرجع أصـلها إلى عصـور قديمة أي أن الجماعات السـاللية كانت 

ــ ي   ملزمة باســــتغاللها لهذه الراضــــ ي بشــــكل جماعي نظرا لظروف أمنية و اقتصــــادية ، ومع تطور الظروف ســــميت هذه الراضـ

املنتفعون بها على أداء الـضريبة لبيت املال مقابل اسـتغاللها ، غير أن املشـتغلون أصـبحوا يتقاعسون  بأراضـ ي النايبة وأجبر  

 2عن أداء تلك الضريبة و يتمسكون بحق التصرف ، وبإحياء تلك الراض ي .

ار ، فعملت وقد ظلت الجماعات الساللية تستغل هذه الراض ي بناءا على أعراف و تقاليد كل قبيلة إلى أن جاء االستعم

أبريل    27حينها ســـــــــلطات الحماية على إصـــــــــدار قوانين منظمة الســـــــــتغالل هذه الراضـــــــــ ي ، ومن بين هذه القوانين نجد ظهير  

 .3كميثاق أساس ي لهذه الراض ي ، كما وقع تتميم و تغيير بعض نصوصه  1919

من طرف أعيان القبائل أو من طرف  فبعد ما شـهدته هذه الراضـ ي من فوضـ ى و تهافت عليها من أجل االسـتيالء ، سـواء 

 .4القاض ي بوجوب تعيين نواب مشرفين على الجماعات الساللية 1916نونبر  21ذوي الحقوق ، تم إصدار ظهير 

 
ل منجوا بمجلة منجواات مركز الراايات القانونية و المرنية و  عبر الوهام اايع : منايع الجيش و أااء  الجماعات الس لية ، مقا1

وق  العقاا ة ، األنظمة العقاا ة بالمالرم ، أعمال النروة الوطنية الي  نظماا مركز الراايات القانونية و المرنية و العقاا ة ب،لية الحق

 .   98- 99، ص  2003، الطبعة األولى  2006أبر ل   6و 5بمراكش  وم  
   83لحا  الفحص  ، م س ، محمر ب 2
   81عبر الوهام اايع ، منايع الجيش و أااء  الجماعات الس لية ، م س ، ص 3
افر عام  22بياا خ  190ي  شأ  تعيين نوام عن الجماعات الس لية ،   ا عرد  1916نونبر  21ظاير شر ف اادا بياا خ 4

   957، ص   1916دجنبر  18الموايق ل  1335
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ولجل ضـــمان مراقبة تصـــرفات الجماعات الســـاللية و ســـير عمل ممثليها في إطار قانوني ســـليم يضـــمن حماية املمتلكات  

ــل ـــ ــامن القبلي ، قام هذا الخير بردف هذه الحماية إلى مع ما يتالءم و طموحات السـ ـــ ــتعمرة الهادفة إلى تفكيك التضـ ـــ طة املسـ

 سلطة وصية عليها و املتمثلة في مديرية الشؤون الهلية ) وزارة الداخلية حاليا (. 

ــاية، و حصــــر منفعتها على الجماعة التي لها الحق فيها ) النواب ( ، بل ت م إقرار مبدأ عدم ولم يتم االكتفاء بفرض الوصــ

. إال أن هذا املبدأ قام على 1قابلية هذه الراضـــــــــــ ي للتفويت و ال للحجز و ال للتقادم ، وكل تصـــــــــــرف مخالف لذلك فهو باطل

ـــــلطة ) الدولة ـــــالح السـ ـــــتثناءات كان التفويت فيها  لصـ ـــــات العمومية ( .   اسـ ـــــسـ وقد ظل المر ملا  2، الجماعات املحلية ، املؤسـ

ــيادة  ــية الســــــــ عليه حتى بعد حصــــــــــول املغرب على االســــــــــتقالل مع إدخال بعض التعديالت القانونية املتالئمة مع خصــــــــــوصــــــــ

 الوطنية . 

ـــاللية تعمالن على عرض هذا ا لرصــــيد املهم على الكراء هذا و باإلضــــافة إلى أن مصــــالح الوصــــاية و نواب الجماعات السـ

لفائدة الشـــــــــخاص الذاتيين و املعنويين وفقا لشـــــــــروط تهدف إلى تشـــــــــجيع االســـــــــتثمار و خلق فرص الشـــــــــغل في إطار عالقة 

    3تعاقدية ، تم تنظيمها في دليل كراء الراض ي الجماعية . 

أنها تملك جماعيا ، فكيف وقعت عليها الشـ يء الذي يجعلنا أمام تسـاؤل بسـيط ، هو أنه اذا كان الصـل في هذه الراضـ ي  

ــ ي ؟ و ما هي حدود هذه   ــلطة املغربية على هذه الراضــــــــ ــاية ؟ ووفق أي تعليل؟ وما هي الظروف التي وضــــــــــعت فيها الســــــــ الوصــــــــ

 الوصاية ؟  وإذا كان الصل في التملك هو الفرد فأين موقع هذه امللكية للجماعات الساللية من هذا الحق ؟  

 توضيحه وبيانه من خالل التطرق للمؤسسات املتدخلة في أراض ي الجماعات الساللية .وهذا ما سنحاول 

 املطلب الثاني : الحماية املؤسساتية ألراض ي الجماعات الساللية 

 الفقرة األولى : الجماعات الساللية و جماعة النواب 

  أوال : الجماعات الساللية

ـــــرع ظهير ـــ ضـــــــــــــمـان تـدبير الجمـاعـة الســـــــــــــالليـة ملمتلكـاتهـا العقـاريـة، وعلى إعطـائهـا ســـــــــــــلطـة    27/04/1919لقـد حرص مشـــــ

املحافظة على مـصالحها الخاصـة تحت وصـاية وزارة الداخلية، حماية لها من االسـتيالء ، واإلضـفاء عليها طابع عدم القابلية 

 للتفويت و الحجز و التقادم . 

ــائـل القبـائـل ن ـكالفخـدات  كمـا نص الفصـــــــــــــل الول   ـــ ـــ ـــــالليـة ، أي القبـائـل و فصـــــ ـــ من نفس الظهير على أن الجمـاعـات الســـــ

وغيرها من العشــائر الصــلية ، ال يمكنها أن تتصــرف على وجه التملك في الراضــ ي املعدة للفالحة أو الرعي، والتي هي مشــتركة  

 ت والية الدولة . بين أفرادها حسب العراف املألوفة في االستغالل و التصرف ، إال تح

يتضـح إذن من هذا الفصـل أنه منح للجماعات السـاللية حق االنتفاع بالرض دون أن تدعي التملك ، وتبقى خاضـعة في 

 4جميع تصرفاتها لوزارة الداخلية ، وذلك وفقا للفصل الثالث من الظهير املذكور . 

ــــاللية الحق في تدبير أمالكها ا ــــرع للجماعات السـ ــــائها و القيام بجميع التدابير للحفاظ  لقد أعطى املشـ ــــتركة بين أعضـ ملشـ

عليها إداريا و قضـــائيا ، فالجماعات الصـــلية التي لها أمالك أو مصـــالح مشـــتركة بينها يحق لها أن تهتم بتدابير هذه المالك ، 

فيمـا ذكر ، و أن   وأن تقوم لـدى املحـاكم بجميع الـدعـاوي الالزمـة للمحـافظـة على مصــــــــــــــالحهـا ، أو أن تنـاضــــــــــــــل على حقوقهـا

تقبض جميع املبالغ التي ربما تكون بذمة الغير لها وتعطي عنها ابراءا تاما صــــــــحيحا ، هذا مع املراعاة الوصــــــــاية التي تقوم بها  

 
من ظاير  4مجلس األعلى أ  " ثبوت الصفة الجماعية لألاض  جعل حيازتاا غير م،يسبة لمل،يياا طبقا للفصل جاإل ي  قراا ال1

  2001 نا ر  16بياا خ  1/1/2000/ 1789، ي  الملف المرن  عرد  186، قراا عرد  1919/04/27
يبرا ر  22بياا خ  2626، المنجوا بالجر رة الريمية عرد   1919أبر ل  27المعرل لظاير  1963يبرا ر  6الفصل األول من ظاير 2

 .  365، ص  1963
   2007وزااة الراخلية ، مر ر ة الجؤو  القرو ة ، دليل كراإل األااء  الجماعية ، دجنبر 3
   31و الواا ة ، م س ، ص عبر الوهام اايع ، أااء  الجموع بين الينظيم 4
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الدولة على الجماعات الســــاللية . ويمكن نقل ســــلطتها إلى أشــــخاص تختارهم ضــــمن الكيفيات الصــــحيحة املعتادة ، ويكون  

ن يقع اختيارهم على هذا الشـكل " جماعة النواب أو جمعية املندوبين ، وتعين هذه الجمعية ضـمن  مجموع الشـخاص الذي

نفس الشــــــــــــروط عضــــــــــــو أو عضــــــــــــوين منها لتمثيل العشــــــــــــيرة لدى املحاكم ، أو في العقود القضــــــــــــائية الخرى التي تهم الحياة  

ــائر إال اســـــــم جماعات . لكن هل تعتبر ســـــــلطات الجماعات الســـــــاللية هذه مطلقة أم   الجماعية ، و ال يطلق على هذه العشـــــ

 مقيدة ؟ 

ــ ي ، إذ   ـــ ـــــلطات الجماعات في التقاضـ ـــــرع قد قيد سـ ـــــل الخامس من نفس الظهير يتبين لنا جليا بأن املشـ بالرجوع إلى الفصـ

  أوجب على الجماعات أن ال تقيم أو تؤيد في امليدان العقاري أية دعوى قصـــــــــــــد املحافظة على مصـــــــــــــالحها الجماعية، وال أن

تطلــب التحفيظ  ، إال بــإذن من الوصـــــــــــــ ي ) وزارة الــداخليــة ( و بواســـــــــــــطــة منــدوب أو منــدوبين ) معينين من طرف الجمــاعــة  

 املعينة ( . 

وفي هذا اإلطار ذهب املجلس العلى في نفس الســـــــياق عندما أصـــــــدرت غرفته االجتماعية قرارا يقضـــــــ ي بعدم قبول الدعوى  

ــــل الخــامس من   ـــ ـــ ـــــيــات الفصـــــ ـــ الــذي يلزم   1919أبريــل    27املعــدل بظهير    1963فبراير    16لعــدم أهليــة املــدعين طبقــا ملقتضـــــ

ة أيــة دعوى في امليــدان العقــاري قصـــــــــــــــد املحــافظــة على الجمــاعــة بــالحصـــــــــــــول على إذن من الوصـــــــــــــ ي على الجمــاعــات إلقــامــ

 1املذكور  1963فبراير  16مصالحها الجماعية ، وبواسطة مندوب معين ضمن الشروط املحددة في الفصل الثاني من ظهير 

ومن خالل هذه النصـــــــــوص التشـــــــــريعية املنظمة لألراضـــــــــ ي الجماعية ، نجد أنها ســـــــــكتت عن تعريف ذي الحق و تحديد  

ــــالحية الكاملة في ذلك ، اعتمادا على العراف و العادات املتداولة داخل معايير   ـــ ــــاللية صـ ـــ ــــفته تاركا للجماعات السـ ـــ تعيين صـ

 2كل جماعة ، الش يء الذي نتج عنه اختالف بين القبائل في املعايير املعتمدة ملنح الصفة أو سقوطها من منطقة لخرى.

ض دون طلب ذلك اإلذن على مســــطرة التحفيظ التي طلبها الغير .بيد وفي نفس النطاق نجد أنه يمكن للجماعة أن تتعر 

أن هذا التعرض كال أو بعضا ال يمكن أن يتم إال بإذن من الوزارة الوصية . وإذا وقع تحفيظ الرض الجماعية ، فان الرسم  

 حال ذلك . يحرر في اسم الجماعة املالكة مع بيان القبيلة التي تنتمي إليها هذه الجماعة إن اقتض ى ال

ــ ي عليها ، و تتحمل الجماعة املعنية جميع   ـــ ـــــم الجماعة التي هو وصـ ويؤهل وزير الداخلية عند الحاجة ليعمل وحده باسـ

ــادر في  ـــ ـــــل الخامس من الظهير الصـــــ ـــــوائر، كما علق الفصـــــ جميع املعامالت التي تجري بين الجماعات أو   27/04/1919الصـــــ

 ممثليها و بين الغير على مصادقة مجلس . 

كما نجد أن الفصـــل الســـادس من الظهير املذكور قد أعطى من خالله املشـــرع الحق للجماعات أن تبرم باملراضـــاة و بعد 

موافقة الوصــــــ ي، عقودا لالشــــــتراك الفالحي، و الكرية التي ال تتجاوز مدتها ثالث ســــــنوات ن شــــــريطة أن تبرم هذه العقود و 

 وافقة الصريحة للوص ي. الكرية كتابة، كما أن تجديدها يتوقف على امل

وبخصـــــــــــــوص اقتنـاء العقـارات الجمـاعيـة من طرف الـدولـة ، أو الجمـاعـات ، أو املؤســـــــــــــســــــــــــــات العموميـة، أو الجمـاعـات  

ـــــلية ، فان الظهير أعطى إمكانية   ـــــيات الفقرة الولى من   اتءاالقتناهذه    إنجازالصـ ـــــتثناء (، خالفا ملا تنص عليه مقتضـ )كاسـ

الظهير املـذكور  )كمبـدأ عـام(، إمـا بـاملراضــــــــــــــاة اذا ـكانـت الجمـاعـة املـالكـة و مجلس الوصــــــــــــــايـة متفقين على مبـدأ و شـــــــــــــروط  

 .3التفويت، و إما بواسطة نزع امللكية في حالة عدم حصول االتفاق

املتعلق    30/09/1976من ظهير   43رد في هــذا الظهير، و اإلذن الــذي يمنحــه الفصـــــــــــــــل  لكن مــا هو الفرق بين اإلذن الوا

 بالتنظيم الجماعي ؟ 

 
أااء  الجماعات الس لية و جماعات القبائل بين األنظمة القانونية و األح،ام العريية ، الجزإل األول   الحسين مل،  بن عبر الس م ، 1

 و ما بعرها .   63، ص  2011، 
محمر العا ش االيري ،أااء  الجماعات الس لية بين الواقع و اآلياق ، ايالة دبلوم لنيل المايير ي  قانو  العقود و العقاا ، كلية  2

 .   13و 12، ص   2009- 2008قانونية و االقيصاد ة و االجيماعية وجرة ، العلوم ال
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ــــل   ــــتقراء للفصـ ، يتضـــــح لنا بأن اإلذن  مرتبط بأجل يتجلى في مدة شـــــهرين قصـــــد رفع النزاع  1من امليثاق الجماعي 43باسـ

ــة للبـــث فيـــه ، في حين أن ظهير  ــ ـــ ـــ لم يحـــدد أي أجـــل تطلـــب هـــذا اإلذن ، اذا فـــاإلذن   1919أبريـــل    27أمـــام املحـــاكم املختصـــــ

والذي يمنحه وزير الداخلية باعتباره الوصـــ ي على الجماعات يشـــابه اإلذن املنصـــوص عليه في   1919املتحدث عنه في ظهير  

ـــل  ؤل،هل للتنظيم الجماعي ، مع وجود الفرق في املدة كما ذكرنا قبل قليل،وهذا ما يدفعنا للتســــا  1976من ظهير   43الفصـ

البد للجماعة أن تنتظر حصــــــولها على اإلذن الصــــــريح للقيام بعملها املتوقف على اإلذن؟ وهل ســــــكوت الوزارة الوصــــــية على 

قد نص على  1919اإلدالء باإلذن بعد مرور املدة املذكورة يعد بمثابة إذن ضمني؟ خاصة و أن الفصل السادس من الظهير  

. مما يتطلب معه التدخل التشـريعي لسـد 2االشـتراك من قبل الوزارة تجاه الجماعة ضـرورة إذن صـريح إلبرام عقد الكرية و

النقص الحاصــــل في الفصــــلين الخامس و الســــادس من الظهير على القل، ويتم التنصــــيص فيها على آجال معينة حول إذن 

ئر التي تنظم أراضــ ي الجموع ، الوزارة الوصــية ســواء الصــريح أو الضــمني. وان كنا نطالب بالتعديل الشــامل لنصــوص الظها

ـــــوبهـا الكثير من النقص و التنـاقض .  ـــ ـــــبحـت متجـاوزة و يشـــــ ـــ ـــــبق ذكره ، يمكن للجمـاعات  3فذلك لنهـا أصـــــ ـــ ـــــافة إلى ما ســـــ ـــ إضـــــ

الســــاللية أن تطلب صــــراحة وان رأى مجلس الوصــــاية بأن الحالة تســــتلزم ذلك ، و بطريقة االســــتثناء أن تطلب من املجلس  

على رؤسـاء  1919املتحـصلة من بيع الراضـ ي الجماعية، أو من باقي املعامالت املنـصوص عليها في ظهير  الوصـ ي توزيع الموال  

 4الجماعات . 

ــــاللية مجموعة من املهام تهم املحافظة على المالك الجماعية و تدبيرها ، إال   ــــرع قد أناط بالجماعات السـ ورغم أن املشـ

لجمــــاعــــات أن تقوم بــــالــــدور املنوط بهــــا دون أن يكون لهــــا نواب ينوبون عنهــــا انــــه من نــــاحيــــة الواقع العملي ال يمكن لهــــذه ا

ويمثلونها، سـواء أمام املحاكم املختـصة، أو في اإلشـراف على عملية التصـفية القانونية ، أو في املوافقة على عمليات الكراء، 

ــة أن معظم   ــا أثبتـــت التجربـ ــامالت ، كمـ ــا من املعـ ــة ، وغيرهـ ـــــراكـ ـــ املشــــــــــــــــاكـــل التي تقع بين ذوي الحقوق  أو التفويـــت، أو الشـــــ

يســــــــتعصــــــــ ي أحيانا إيجاد الحلول لها في غياب جمعية املندوبين أو جماعة النواب ، وهو ما ســــــــنعمل على دراســــــــته في الجزء  

 الثاني من هذه الفقرة .

 ثانيا : جماعة النواب أو جمعية املندوبين 

 طرق اختيار نواب الجماعات الساللية و عزلهم   1

ـــــاية تفادت  1919اذا كان ما يعاب على ظهير   ـــــلطة الوصـــــ ـــــاللية فان ســـــ عدم تطرقه ملحددات اختيار نائب الجماعة الســـــ

هذا الفراغ التشـريعي من خالل توحيد الضـوابط املتعلقة بكيفية وشـروط االنتفاء بالنسـبة للشـخص املؤهل لتدبير شـؤون 

. بناءا عليه تم تحديد   2008النائب لألراضـــــ ي الســـــاللية ســـــنة    الجماعة وذلك من خالل إصـــــدارها ) ســـــلطة الوصـــــاية ( دليل

 شروط الساسية الختيار نواب الجماعة الساللية وكذلك طرق عزلهم من املهام املسندة إليهم.

 شروط اختيار النائب :  •

 االنتماء للجماعة الساللية  -

 تسجيل في الئحة ذوي الحقوق  -

 لية أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السال -

 أن يكون مشهودا له بالقدرة البدنية و الفكرية  -

 إتقان القراءة والكتابة -

 
   1976من الميثاق الجماع  لسنة  43الفصل 1
   33عبر الوهام اايع ، أااء  الجموع بين الينظيم و الواا ة ، م س ، ص 2
   93و   92، م س ،  محمر بلحا  الفحص 3
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 اإلملام باملمتلكات الجماعات الساللية و بأعرافها و تقاليدها  -

 سنة  70سنة و أن ال يتجاوز  30أن ال يقل سنه عن  -

 منعدم السوابق العدلية  -

 ية بخصوص املمتلكات الجماعية .أن ال تكون له منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السالل -

وقد أحســــنت ســــلطات الوصــــاية إدراج شــــرط توفر املســــتوى الثقافي إلى جانب الشــــروط الخرى لنه من شــــأنه أن يمكنه 

من تجاوز العديد من املشـــــاكل التي تعترض عمله كنائب جماعي خصـــــوصـــــا أن هذا النوع من الوعاء العقاري أصـــــبح وســـــيلة 

 ية و االجتماعية . لتحقيق التنمية االقتصاد

 طرق اختيار النواب : •

 : عن طريق االنتخاب-

يتم انتخاب النائب من طرف الهيئة الناخبة املكونة من ذوي الحقوق وذلك باالقتراع الســـــري املباشـــــر وفي دورة واحدة . 

وغيرها من االجراءات و ويبقى لســـــــــــلطة املحلية دور في هذه االنتخابات من خالل تحديده لتاريخ و مكان اجراء هذه العملية 

 . 1الترتيبات 

 : عن طريق التعيين-

 مع مراعاة العراف املعمول بها ،  51النائب ال يمكن أن يكون شــــخصــــا من خارج الئحة ذوي الحقوق وذلك طبقا لدورية  

وفي حـالـة عـدم وجود الالئحـة داخـل الجمـاعـات الســـــــــــــالليـة وجـب تعيينـه من طرف ذوي الحقوق على أن ال يقـل عـددهم عن  

 فردا من العيان يتم فرزهم عن طريق التوافق بعد استشارة السلطة املحلية .  12

 : طرق عزل النواب •

 وفاة النائب -

 استقالة النائب -

 انتهاء واليته-

 تمس حقوق الجماعة الساللية ارتكابه لخطاء -

 : اختصاصات جمعية النواب 2

،   1919نظرا للغموض الذي كان يطبع اختصـــاصـــات نواب الجماعات الســـاللية نتيجة لعدم التحديد الواضـــح في ظهير  

 فانه تم تدارك ذلك بتحديدها في إطار دليل نائب الراض ي الساللية و نذكر منها : 

 توزيع حقوق االنتفاع -

 لوائح ذوي الحقوق إعداد -

 التعرض على مطالب التحفيظ املقدمة للغير -

 قبض املبالغ املالية العالقة بذمة الغير -

 تمثيل  الجماعة أمام اإلدارات العمومية و أمام القضاء -

 الفقرة الثانية : مجلس الوصاية 

 : تكوين مؤسسة مجلس الوصاية  1

 
تخيلف اخيصااات جماعة النوام عن تلك الي  منحاا المجرع للسلطة المحلية ، ومن خ ل قراإلة ميأنية لمخيلف النصوص القانونية   1

وا ة السلطة المحلية ي  تربير مخيلف العمليات الميعلقة باألااء  الجماعية ،  المنظمة و كذا األعراف جااي باا العمل ن حظ مح

خااة على مسيوى ع قياا مع المجلس المركزي و اإلقليم  للواا ة ، وكذا مع نوام الجماعات و ذوي الحقوق ...انظر الرليل  

   23و   22العلم  لوزااة الراخلية ، مر ر ة الجؤو  القرو ة ، م س ، ص 
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ــــل الثــالــث من ظهير   ـــ ـــ ــــايــة على    على مــا يلي :1  1956يوليوز    28املوافق    1335ذي الحجــة    10ينص الفصـــــ ـــ ـــ " يعهــد بــالوصـــــ

ـــــــــايـة الـذي يجـب على الوزير جمعـه في الحوال   ـــــير مجلس الوصـــــ ـــ ـــــتشـــــ ـــ ـــــوغ لـه دائمـا أن يســـــ ـــ الجمـاعـات إلى وزير الـداخليـة ويســـــ

املســـــتوجبة لتدخله و املبينة بهذا الظهير ، وهذا املجلس الذي ينعقد تحت رئاســـــة الوزير أو نائبه يتركب من وزير الفالحة و 

 يري الشؤون السياسية و اإلدارية بوزارة الداخلية أو نائبهما وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية " . الغابات أو نائبه ومد

ــــل الخامس على ما يلي : ــــ ي   و ينص الفصـــــ ــــم الجماعة التي هو وصـــــ و يؤهل وزير الداخلية عند الحاجة ليعمل وحده باســـــ

 .2عليها " 

 وباستقرائنا ملقتضيات الفصلين املذكورين أعاله يتبين لنا جليا أن مؤسسة مجلس الوصاية تتكون من الجهزة اآلتية  :

 وزير الداخلية أو نائبه رئيسا -

 أو نائبه  وزير الفالحة و الغابات ) سابقا ( ،-

 مدير الشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية أو نائبه -

 عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية .-

ـــــتوجـب الوقوف عليهـا ، و املتمثلـة في كيفيـة التعـامـل مع هـذه  ـــ ــاؤالت تســـــ ـــ ـــ ـــــكيلـة تبرز لنـا بعض التســـــ ـــ من خالل هـذه التشـــــ

ــا من خالل   فصــــل قطاع الغابات من وزارة الفالحة، و عبارة أو نائبه التركيبة التشــــريعية و اآلثار القانونية لذلك ، خصــــوصــ

 و عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية. –أي نائب الوزير  –

فأما بالنســــــــــــبة لفصــــــــــــل قطاع الغابات عن وزارة الفالحة ، فالشــــــــــــك أن املشــــــــــــرع حين نص على عضــــــــــــوية وزير الفالحة و 

ة و الغابات ( تجمعهما وزارة واحدة ، لكن بعد ذلك خضـــــــع الغابات اســـــــتحضـــــــر عند صـــــــدور النص كون القطاعين ) الفالح

المر لتعديالت في هيكلة القطاعات الوزارية ، ومنها قطاع الغابات الذي أصـبح مسـندا لوزارة مسـتقلة ، أو بالحرى مندوبية  

ـــــنـد تـدبير قطـاع  -2011  –امليـاه و الغـابـات برتبـة وزارة ، وبعـد ذلـك جـاءت الوضـــــــــــــعيـة الحـاليـة  ـــ المالك الغـابويـة    عنـدمـا أســـــ

ــــامي للميــاه و الغــابــات   ـــ ـــ وهو معني بتــدبير املجــال، ومعني كــذلــك بمواقف و قرارات مجلس   –بــدرجــة وزير    –للمنــدوب الســـــ

 الوصاية ، فهل يتم إشراكه أم ال ؟ و ما هي اآلثار القانونية و الواقعية املترتبة عن ذلك ؟

ها تســتوجب التســاؤل حول وجود منصــب نائب الوزير ســواء نائب فإن –أي نائب الوزير   –وأما بخصــوص عبارة أو نائبه  

وزير الداخلية أو نائب وزير الفالحة ، ومن له الحق في اختيار أو تعيين نائب الوزير؟ وهل يمكن تعويض هذه العبارة بعبارة 

 من بينه الوزير، أو يكلفه بهذه املهمة أو " نائب عن الوزير " ؟  

ثنين يعينهما وزير الداخلية، فيســــتوجب المر بشــــأنهما تدقيق و بحث إرادة املشــــرع، ومعايير وأما فيما يتعلق بعضــــوين ا

اختيارهما، وهل يصــــح أن موظفين من أطر الدولة، أو بالحرى من أن يكونا من الطر العليا لوزارة الداخلية العاملين تحت  

طر التي ارتأى املشــــرع إشــــراكها في عضــــوية مجلس الوصــــاية ســــلطة وزير الداخلية، أم أن المر يتعلق بفئة من الخبراء أو ال 

لضــمان اســتقاللية و نجاعة و شــفافية عمل هذا املؤســســة الحيوية ، ســواء من ناحية التدبير املعنوي،أو من ناحية حســن  

 3التدبير املالي و االقتصادي . 

ــــــاية كانت محل نقاش أمام ا ـــة مجلس الوصـــــ ـــ ـــــــســـــ ـــ ــــــياق نجد أن تركيبة مؤسـ للجنة الثالثة في إطار املناظرة  وفي نفس الســـــ

الوطنية حول الراضـ ي الجماعية التي خرجت بتوصـيات عديدة من بينها الدعوة إلى تعديل تشـكيلة مجلس الوصـاية، وذلك  

 
الصاداة   1919أبر ل ينة  27موايق  1337اجب عام  26بجأ  تاليير الظاير الجر ف المؤاخ ي   1.56.137ر شر ف اقم ظاي 1

 ي  تنظيم الواا ة اإلداا ة للجماعات المالربية و ي  ءبط أم كاا وتفو ياا .

 2الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من نفس الظاير المذكوا أع ه  
. أ ضا المل،  الحسين : الواا ة اإلداا ة على األم ك   351- 350ر الس م ، م س ، الجزإل األول ، ص المل،  الحسين بن عب 3

 ، افحة المجيمع و القانو   2010/8/25الجماعية ، جر رة العالم بياا خ 
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باقتراح حضـــــــور وزير العدل أو من ينوب عنه، وثالث نواب على القل يتم اختيارهم من بين نواب الجماعات إلى جانب وزير 

 .1نائبه، ووزير الفالحة، ومدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية  الداخلية أو

إلى ضـــــــــرورة تضـــــــــمين التشـــــــــكيلة إلى جانب أعضـــــــــائها أيضـــــــــا مســـــــــتشـــــــــارا من إحدى املحاكم   2كما ذهب جانب من الفقه  

 3ة.االستئنافية على أساس أن مجلس الوصاية ينظر في الطعون املرفوعة ضد القرارات النيابية كدرجة استئنافي

والى جـــانـــب ذلـــك طـــالـــب بعض املشـــــــــــــــاركين في إطـــار تقريـــب اإلدارة من املواطنين ، ومن أجـــل ســـــــــــــرعـــة البـــت في الطعون  

ــــعيد كل   1995دجنبر   6و   5املرفوعة أمام املجلس، طالبوا خالل املناظرة املنعقدة يومي  ــــاية على صـــــ بإحداث مجلس الوصـــــ

هد له بالبت في النزاعات املتعلقة باالستغالل بين ذوي الحقوق، و منح  إقليم يسمى " باملجلس اإلقليمي للوصاية"، بحيث يع

 ، ويتكون هذا املجلس من التشكيلة التالية : 4االذن بالترافع أمام املحاكم ملن يمثل الجماعة

 املدير اإلقليمي للفالحة أو عند االقتضاء مدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي أو من ينوب عنه .  -

 رفة الفالحة أو من ينوب عنه رئيس غ -

 رئيس املحكمة االبتدائية أو قاض ي ينوب عنه  -

 رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة  -

 ثالثة نواب ، على أن يتم اختيارهم من بين نواب الجماعات الصلية باإلقليم. -

على هذه التوصيات أعاله تم إحداث مجلس وصاية إقليمي على صعيد كل عمالة أو إقليم، يترأسه عامل العمالة   وبناءا

أو اإلقليم أو من يمثله ن ويتألف من ممثلي اإلدارة على الصـعيد اإلقليمي و ممثلين الجماعات السـاللية التابعة للعمالة أو 

 5اإلقليم . 

 هام اآلتية : يعهد لهذا املجلس املذكور بامل

 املصادقة على الئحة أعضاء كل جماعة ساللية ، املعدة من طرف جماعة النواب .-

ـــــالليـــة التـــابعـــة للعمـــالـــة أو اإلقليم املعني ، وبين هـــذه الجمـــاعـــات و مكونـــاتهـــا و - ـــ البـــت في النزاعـــات بين الجمـــاعـــات الســـــ

 أعضائها.

 البت في الطعون املقدمة ضد مقررات جماعات النواب .-

 تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أمالك الجماعات الساللية . -

ــــ ي ، مع - ــــخصـ ــــكن شـ ــــاء هذه الجماعة لبناء سـ ــــاللية من طرف أحد أعضـ ــــتعمال عقار تابع للجماعة السـ املوافقة على اسـ

 مراعاة النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل . 

 ملعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية املركزي . إبداء الرأي بشأن القضايا ا-

 : اختصاصات مؤسسة مجلس الوصاية   2

ـــــريعيتين متكاملتين   ــير أوليا إلى أن هناك محطتين تشـــــ ـــ ــيات ظهير    06/02/1963: الولى مقررة بظهير  6نشـــــ ـــ املعدل ملقتضـــــ

بالراضـــ ي الجماعية الواقعة في دوائر   املتعلق  1969/07/25بتاريخ    1.69.30، والثانية مقررة بمقتضـــ ى ظهير    27/04/1919

 
 1  1995دجنبر  6و 5أشالال و توايات اللجنة الثالثة ، المناظرة الوطنية حول األااء  الجماعية  وم  

 2  44عبر الوهام اايع ، أااء  الجموع بين الينظيم و الواا ة ، م س ، ص  
الميعلق بالواا ة اإلداا ة على أااء  الجموع يا  مجلس الواا ة اإلقليم  هو   62.17من قانو  اقم    33و 30طبقا للمادة  3

 ااحب الطعن االييئناي  .  ااحب البت ي  الطعو  من الراجة األولى ، ي  حين أ  مجلس الواا ة المركزي هو  

 4من توايات المناظرة الوطنية أع ه 
5
بجأ    62.17( بينفيذ القانو  اقم   2019 وليوز  9)  1440ذي الحجة   7الصادا ي   1.19.115من الظاير الجر ف  33المادة  

 الواا ة اإلداا ة على أااء  الجماعات الس لية .  
 الملكي الحسين ، الجزل األول ،  م س ، 351   6
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ذي  7الصادر في    1.19117الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    64.17الري والذي تم تغييره و تتميمه بموجب قانون رقم  

 ( . 2019يوليوز  9)  1440الحجة 

 ولبعض التأكيد بشأن ذلك نشير ملهام و اختصاص مجلس الوصاية في كل واحد من الظهيرين : 

 27/04/1919مهام مجلس الوصاية في ظهير  •

و املبنية بهذا   –أي الوزير    -على مجلس الوصـاية تقديم االسـتشـارة لوزير الداخلية في الحوال املسـتوجبة لتدخله  -1

 (.3الظهير )ف

ـــــوابط التي تتقيد بها جمعية مندوبي الجماعة أو جماعة النواب لتوزيع أو تنظيم   -2 ــاية و الضـ ـــ إعداد تعليمات الوصـ

 (.4االنتفاع بالراض ي الجماعية بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب العراف   املحلية) ف

لألراضـــ ي الجماعية  يبت مجلس الوصـــاية بمقرر في طلب جمعية مندوبي الجماعة بخصـــوص موضـــوع كل تقســـيم   -3

 ( .4يعطي بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في االنتفاع وفق الكيفيات و الشروط املحددة بموجب مرسوم ) ف 

يختص مجلس الوصاية وحده بالبث في مقررات جمعية املندوبين الخاصة بتقسيم االنتفاع بين أعضاء الجماعة   -4

 (  4من السلطة املحلية )ف  ،بناءا على طلب من املعنيين بالمر أو

 (  4يبت مجلس الوصاية في جميع الصعوبات املتعلقة بتقسيم االنتفاع بين أعضاء الجماعة ) ف  -5

يجب أن يصــــــادق مجلس الوصــــــاية على كل معاملة تجري بين الجماعات فيما بينها أو بين ممثليها و بين الغير ) ف  -6

5  ) 

اية و الجماعة املالكة أن تتفق على مبدأ التفويت لصــالح جماعة  يمكن ملجلس الوصــ 4خالفا ملقتضــيات الفصــل   -7

أخرى أو لصـــــــــالح املؤســـــــــســـــــــات العمومية أو لصـــــــــالح الدولة أو للجماعات املحلية / الترابية، و في حالة عدم اتفاقهما يمكن  

 (  5سلوك مسطرة نزع امللكية بشأنه ) ف 

 لداخلية للنظر فيما يلي يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من وزير ا 12طبقا للفصل  -8

 املشاريع املعروضة كتابة على الوصاية . - ✓

 الطلبات املدعمة املعروضة كتابة على الوصاية .- ✓

 البت في املشاريع أو الطلبات املدعمة الجاهزة لذلك .- ✓

الكاتب و يجري مجلس الوصـــــاية بحث الوراق و التحقق في كل قضـــــية من غير إشـــــهار و تحرر املقررات من طرف   -9

 (. 12يوقع عليها جميع أعضاء املجلس )ف

يتحمل املعنيون بالمر الصــــــــوائر الالزمة لتوجيه عضــــــــو أو عدد من أعضــــــــاء املجلس إلى عين املكان ، وكذا صــــــــوائر  -10

 ( .12التقويم اذا ارتأى مجلس الوصاية لزوم اتخاذ هذا اإلجراء ) ف 

لطلبات املعروضـــة عليه معتبرا فقط الخطار و الخســـائر كيفما  يتعين على مجلس الوصـــاية أن يدرس املشـــاريع و ا -11

 ( .13كان نوعها و الفوائد التي يمكن أن تنجم عن ذلك للجماعة املعنية )ف

 ( . 13يتأكد مجلس الوصاية من أن الجماعة املعنية بالمر تتوفر على الراض ي الكافية لتنميتها العادية ) ف  -12

ـــــات الفالحية و  -13 ـــــسـ ـــــاء الجماعة من إقامة املؤسـ ـــــها أعضـ ـــــتخلصـ ـــــاية في تقديره الفوائد التي يسـ يعتبر مجلس الوصـ

 (. 13الصناعية أو اإلدارية ) ف 

ء جميع تدابير االســـتخبار و يســـتمع على الخصـــوص تبعا لألحوال إلى ممثلي  يتخذ مجلس الوصـــاية عند االقتضـــا -14

كل مصـــــــلحة عمومية يعنيها المر و إلى ممثليها الســـــــلطة املحلية بمندوبي الجماعات وكذا جميع الشـــــــخاص الذين يظهرون  

 ( . 14الرغبة في االستماع إليهم ) ف 
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أجلها لفائدة الجماعة رؤوس الموال املتحصـــلة من بيع   يقرر مجلس الوصـــاية في كل حالة الغاية املســـتعملة من -15

 (  14الراض ي الجماعية أو كل معاملة تجري بين الجماعات أو ممثليها وبين الغير ) ف 

ال يخصــــص مجلس الوصــــاية هذه الموال بأشــــغال ذات مصــــلحة عامة تتحملها عادة الدولة أو الجماعة ما عدا   -16

 (  14املندوبين بواسطة رسم توثيقي ) ف اذا طلب ذلك بكيفية صريحة أغلبية 

يمكن أن تخصص الموال املتحصلة من بيع الراض ي الجماعية أو كل معاملة تجري بين الجماعات أو ممثليها و  -17

بين الغير ، لمور عائدة ملصــالح الجماعة فقط وأن يجري بشــأنها اســتعواض بعض عقارات وذلك وفقا للشــروط التي يعينها 

 ( 14قانونا )ف املسند له ذلك

يمكن بصـــــــــــــفــة اســـــــــــــتثنــائيــة أن توزع الموال املتحصـــــــــــــلــة من بيع الراضـــــــــــــ ي الجمــاعيــة أو كــل معــاملــة تجري بين  -18

الجماعات أو ممثليها و بين الغير أو بعضا على رؤساء عائالت الجماعة اذا طلبته الجماعة صراحة وان رأى مجلس الوصاية  

 (  14ما يستلزم ذلك ) ف 

 الوصاية تودع و تحفظ بوزارة الداخلية. إن محفوظات مجلس  -19

ــاية بموجب ظهير رقم   • املتعلق باألراضــــــ ي   25/07/1969بتاريخ    1.69.30اختصــــــاصــــــات مجلس الوصــــ

اقعة بدوائر الري، كما وقع تغييره و تتميمه بموجب قانون رقم   : 2019غشت  9بتاريخ  64.17الجماعية الو

 (.3ة " معنية بالمر الئحة ذوي الحقوق )فيجب أن تضع " جمعية مندوبي كل هيئة جماعي -1

 يجوز الطعن في الئحة ذوي الحقوق لدى مجلس الوصاية -2

" اإلقليمي" وحـده بطلـب من طرف املعنيين بـالمر أو من الســـــــــــــلطـة املحليـة في أجـل ثالثـة أشـــــــــــــهر يبتـدئ من تـاريخ التبليغ 

 ( . 4املذكور )ف 

 ( 5الرسمية على الئحة املالكين على الشياع ) ف  يصادق وزير الداخلية بقرار ينشر بالجريدة-3

 اذا توفي أحد املالكين على الشياع نقلت حصته لحد ورثته على أن يؤدى للورثة اآلخرين قيمة حقوقهم . -4

اذا لم يحصـــــل اتفاق بين الورثة الذي تنقل إليه القطعة الرضـــــية اململوكة على الشـــــياع ملورثهم أشـــــعر مجلس الوصـــــاية  

 ن طرف الوارث املهتم بالمر أو من طرف السلطة املحلية عند االقتضاء .بذلك م

ويعين مجلس الوصـــــاية الفرد املســـــلمة إليه القطعة و يحدد مبلغ و شـــــروط أداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا  

حي قصــد مســاعدة  الخير لشــركائه في اإلرث . ويمكن عند االقتضــاء منح قرض من طرف املؤســســات العمومية للقرض الفال

 ( .8الفرد املسلمة إليه القطعة على أداء التعويضات الواجبة لشركائه في اإلرث )ف

يعين مجلس الوصــاية الفرد املســلمة إليه القطعة و يحدد مبلغ و شــروط أداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا  -5

 ( . 8الخير لشركائه في اإلرث )ف

ــاية مالكين عل-6 ــ ـــ ى الشــــــــــــياع للتخلي لهم بعوض عن الحصــــــــــــص املشــــــــــــاعة الجارية على ملك الدولة يختار مجلس الوصـــــ

 ( .10)ف

 بيير بورديو املبحث الثاني : تدبير ملكية أراض ي الجموع على ضوء نظرية

 املطلب األول : جماعة النواب 

إن خلف كل قبيلة، وعلى الدوام، هناك الدولة، التي تحيل شــؤونها إلى جهات ممثلة لهذه الراضــ ي ، وهنا تأتي جماعة   

النواب التي تحــدد من هم أصـــــــــــــحــاب الحق حســــــــــــــب أعراف و تقــاليــد كــل قبيلــة، حيــث يكون االســـــــــــــتغالل املؤقــت فيمــا بين 

ـــــر الـدم، و م ـــ ـــــرط اإلقـامـة ملـدة طويلـة، و البعض اآلخر الجمـاعـات.فهنـاك من النواب من اعتمـد على مؤشـــــ ـــ نهم من أخـذ بشـــــ
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، في حين أن آخرين أقصـــوا ســـالليين مقابل ذوي النفوذ دون أن  1أقصـــ ى النســـاء باســـتثناء املتزوجات من داخل الجماعة ...

 2تمد لهم صلة بالجماعة الساللية ..

عه ضــــرورة التأقلم مع كل مســــتجد خاص بالرض البد من أن مهمة النواب ليســــت بالمر الهين كما رأينا، مما يجعل م

و بجماعتها تجاوزا لحقيقتها العضـــــــــوية التي تبرزها على أنها مجرد إســـــــــتراتيجية خطابية، تمكن الناس، من مواجهة ضـــــــــغط 

 3الدولة و كل مؤشر من شأنه أن يحل محل تهديد لها . 

فرصة لتدخل الدولة على مجموعة من املستويات  غير أن الواقع الذي نجده ، قد يجعل من هذه املؤسسة التقليدية  

لفرض هيمنتها و اعادة لسلطتها على هذه القبائل الجماعية . فمن خالل نتائج االستمارات أعاله يتبين لنا أن لنا أن النظام 

ـــــالليـــة هو "   ـــ وهو بـــدوره التعيين " بقرار من عــامــل العمــالــة أو اإلقليمي املعني ،  املعتمـــد في اختيـــار نواب الجمـــاعـــات الســـــ

 مكرس إلعادة نظام التعيين على حساب تهميش نظام االنتخاب املباشر الديمقراطي من جهة .

، جعـل اختيـار النـائـب إمـا عن طريق االنتخـاب أو االتفـاق بين الجمـاعـة  مع    62.17وبـالرغم من أن القـانون املســـــــــــــتجـد  

يحـافظ على نظـام التعيين كمـا رأينـا في بعض االســـــــــــــتمـارات  إمكـانيـة التعيين في حال تعـذر ذلك بقرار من العـامل ، فهو الزال  

 4التي تم تعيين النواب فيها بعد صدور وتنفيذ القانون املذكور  . 

على حد تعبير بيير بورديوو املدرســـة التي تعيد إنتاج فضـــاء الصـــراع بين مختلف    الحقلوحيث أن فئة املعين هي ذلك 

ي البنيات و الفاعلين، و بذلك يصـــبح نظام التعيين، نظام تراتبي بين جهة معينة  الجهات التي تســـعى لبســـط هيمنتها على باق

 و معين إلنتاج الهيمنة. فهذا الحقل يخلق منذ البداية طريق باقي الجهات و يضمن امتثالهم. 

و التوســـط،   كما نجد أن املســـتوى التعليمي و املعرفي لهؤالء النواب على هذه الراضـــ ي يتراوح في غالبيتهم بين الضـــعف

ــلطة " و باقي الجهات " املركزية " اســـتغالل ضـــعفهم املعرفي، في اتخاذ قرارات   مما قد يســـهل على الجهة املعينة " لرجال السـ

خادمة للمركز على حســـــاب محدودية مشـــــاركة الجماعة الســـــاللية خاصـــــة فيما يتعلق باالســـــتثمارات في هذه الراضـــــ ي كما  

 سنرى الحقا. 

ـــــلطة املحلية من القياد الذين فالواقع العملي أث ـــــدر عنها و إنما عن ممثلي الســـــ بت أن مقررات جمعية املندوبين ال تصـــــ

يتولون رئاسة جلساتها و اتخاذ املقررات املؤثرة في مصير أفراد الجماعات الساللية دون حتى أخد رأيهم بشأنها بل و ال حتى  

 5توقيع املقررات املذكورة.

النظـام التعييني يفرض معـه تـدبير مجـال أراضـــــــــــــ ي الجموع بشـــــــــــــكـل بين أطراف و أجهزة    أمـا من جهـة أخرى ، فـان هـذا

ــايـة الـدولـة العـامـة " ، وبـذلـك يكون مجموع الشـــــــــــــخـاص الـذين وقع تعيينهم  كنواب من طرف    6إداريـة  .. و الكـل تحـت "وصـــــــــــ

 
شياإل   –المجلر الرابع  – 15محمر الطوزي ، " ي  القبيلة " : واقع ميعرد األبعاد ، عمرا  للعلوم االجيماعية و اإلنسانية ، العرد 1

   23، ص  2016

 2  360محمر بلحا  الفحص  ، أااء  الجماعات الس لية بين الينظيم القانون  و إش،االت الواقع ... ،  مرجع يابق ، 

 338المرجع السابق ، نفس 

 4  62.17من قانو  اقم   10المادة  
أنواا الااشم  ، " اإلطاا القانون  المنظم ألااء  الجموع بالمالرم بين إش،االت الواقع و تطلعات المسيقبل" ، ايالة لنيل دبلوم  5

العلوم القانونية و االقيصاد ة ، واالجيماعية المايير ي  العلوم القانونية تخصص القانو  المرن  ، جامعة محمر الخامس ، اكرال ، كلية 

    58، ص  2016_2015، الرباط ، ينة 
  المل،  الحسين بن عبر الس م ، أااء  الجماعات الس لية و جماعات القبائل بين األنظمة القانونية و األح،ام العريية  ، الجزإل األول6

   346، مرجع يابق ، ص 
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ـــــامل ـــــع و شـ ـــــاسـ ـــــمان تدبير شـ ـــــيدا لنمط مركزية  الدولة، وذلك من أجل ضـ ـــــها ، تجسـ ، وكذا الحفاظ على قوتها    الدولة نفسـ

 التي تجسدها الجماعة الساللية .  1ومركزها وهيمنتها على باقي القطاب 

وبذلك تبقى الراضـ ي السـاللية رأسـمال رمزي، ثقافي، اجتماعي ...، ترابي تمثله القبيلة أو الجماعة، و مؤسـسـة النواب  

" وزارة الداخلية"، الذي تجســــده مؤســــســــة الدولة في شــــخص   الرابط الالمركزي بين التراب و املؤســــســــات املركزية الوصــــية

 النائب و تعهد له بتمثيل هذا الرأسمال. 

 املطلب الثاني : مجلس الوصاية ) وزارة الداخلية ( :

من البــاب الخــامس من القــانون املتعلق   30فــانــه طبقــا للمــادة    نظرا العتمــاد الــدولــة املغربيــة على املركزيــة كمبــدأ لهــا ،

، فان وزارة الداخلية هي صــــــــــاحبة الوصــــــــــاية على هذه الراضــــــــــ ي ، مع  62.17بالوصــــــــــاية اإلدارية على الجماعات الســــــــــاللية  

ل من دون مراعـاة االختصــــــــــــــاصــــــــــــــات املخولـة ملجلس الوصــــــــــــــايـة املركزي و اإلقليمي. وال يمكن للجمــاعـة أن تعمــد إلى أي فعــ

 ترخيص السلطة املختص.

: " ومن املنطق الوحدوي الســـاس للبحث عن االســـتقرار الســـياســـ ي و "محمد أتركين "وفي هذا الســـياق يقول الباحث  

املؤســـــــســـــــاتي فان املجال الترابي املدمج في مقاربة لوحدة الســـــــلطة في انســـــــجام مع نموذج الدولة التدخلية الحائزة لوحدها 

الذي يمثله جهاز   2ســــلطة ، و بالتالي ال تســــمح بتشــــكيل فضــــاءات مجالية مضــــادة خارج وصــــاية املركز "  على ميكانيزمات ال

وزارة الداخلية .  بحيث يعمل هذا الخير على تصـــــــــدير أدواته في الضـــــــــبط و املراقبة عبر ممثلين لهذا الجهاز على املســـــــــتوى  

.وهو ما يجعل  3اإلدارة العاملة بمصـــالح العمالة و رجال الســـلطة ..  (الترابي ) الجهزة اإلدارية الالمتمركزة كالعمال و رجال  

. مما ينتج عنه، على حد قول  الباحث 4شخص ووصاية وزارة الداخلية  -بواسطة     -املركز محتكرا لتدبير الراض ي الساللية  

 . 5و لكن رهانا للسلطة"  " : " أن هذه الخطاطة املركزية ، لم تجعل التراب الوطني فضاءا للحرية"محمد أتركين

إن تدبير أراضــ ي الجموع عبر جهاز وزارة الداخلية ، يســتوجب الوقوف على باقي تركيبة مجلس الوصــاية التي تســتغرق  

مجموعة من املصـالح بوزارة الداخلية )مديرية الشـؤون القروية، مديرية الشـؤون السـياسـية، مديرية الشـؤون اإلدارية ( و 

 6ية و ممثلين عن وزارة الداخلية.ممثل لوزارة الداخل

إن هذه التشـــــــــكيلة تبرز لنا مجموعة من التســـــــــاؤالت ،أولها  بخصـــــــــوص وجود منصـــــــــب ممثل أو نائب )ســـــــــابقا( لوزارة  

 7الداخلية ومن له حق اختياره أو تعيينه ؟ 

أمر يســـتوجب تدقيق و ثانيا، فيما يخص ممثلين عن اإلدارة ، حيث أن هذان العضـــوين يعينهما  وزير الداخلية، وهو 

بحــث عن إرادة املشـــــــــــــرع ومعــايير اختيــارهمــا ؟ وهــل يصـــــــــــــح أن يكونوا من أطر الــدولــة ؟ أو بــالحرى من الطر العليــا لوزارة  

 
1. page 7  l périphérie dans l analyse politique centre :Le modèle Jacques Chevalier  
محمر أتركين ، "محردات اليوايق اليأييس  و القواعر الم،يوبة ليربير الرولة و االنيقال ، الياليير الرييواي و ييناا و االنيقال  2

   15، ص  2005، ايف  25/26الر مقراط  بالمالرم ، مجلة وجاة نظر ، عرد مزدو   
، ص   2006ة جبرا  ، الميحر العلم  ي  المادة اإلداا ة ، مرخل لصياغة جذا مجيرك ي  المادة اإلداا ة المالربية ، الطبعة أمين 3

298   
4, Etat et symbolique du développement territoirial , la revanche territoire,  Mohammed El Merghadi

p159 .  

 5 65مرجع يابق ، ص   محمر أتركين ،

 6  62.17من القانو  الميعلق بالواا ة اإلداا ة على الجماعات الس لية اقم  32المادة 

 7  351المل،  الحسين بن عبر الس م ، مرجع يابق ،  
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ــــواء من   ــــفافية عمله ســـــ ــــاية و شـــــ ــــتقاللية مجلس الوصـــــ ــــمان اســـــ ــــتقلين لضـــــ الداخلية ؟ أم أن المر يتعلق بأطر و خبراء مســـــ

 ؟1و التدبير املالي واالقتصاديالناحية التدبيرية املعنوية أ

إن هذه الوصـاية اإلدارية على الجماعات السـاللية تفيد أن نشـاطها يباشـر بواسـطة غيرها، مما يجهلها شـبيهة بعديمي 

ــــخاص الطبيعيين ـــ ــــيها من الشـ ـــ ، وهي في غالبها وصــــــــاية إدارية أكثر منها وصــــــــاية لها دور اقتصــــــــادي وتنموي 2الهلية أو ناقصـ

فيدين من هذه الرض . كما أن التعديالت التي لحقت بها لم ترفع التقيدات على قرارات الجماعات الساللية لحساب املست

.الشـــ يء الذي جعل الوصـــاية تســـاهم عن قصـــد أو غير قصـــد، في تكريس و 3، فهي الزالت تخضـــع لترخيص ســـلطة الوصـــاية  

ـــــيبـة ـــ ـــــلطويـة و االجتمـاعيـة و مظـاهر الســـــ ـــ ـــــيخ كثير من الظواهر الســـــ ـــ ــائـدة ، كمـا راهنـت على الغموض و   ترســـــ التي ـكانـت ســـــــــــ

االلتباس و الفوضــــــــــــ ى والتردد في مواجهة تداعيات أراضــــــــــــ ي الجماعات الســــــــــــاللية و الحســــــــــــم في اشــــــــــــكالياتها بجدية و حزم 

 4ومسؤولية، و راكمت بذلك أخطاء جسيمة جعلت اليوم من هذه الراض ي حقل ألغام موقوتة .

 الئحة املراجع 
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2014   . 

 

 1  351نفس المرجع السابق ، ص  

 2  101، ص   2005بعة  ابراهيم السال ،" األم ك الجماعية مميزاتاا الحقوقية و طبيعياا الماد ة " ، الط

محمر مومن ، " معيقات االييثماا ي  أااء  الجموع " ، منجواات مجلة الحقوق المالربية ، أااء  الجماعات الس لية بالمالرم   3

   109، ص  2012، طبعة 
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 املنازعات   –موقعها في النظام العقاري  تنظيمها القانوني  –بين التنظيم و الوصاية  عبد الوهاب رافع ، " أراض ي الجموع

 .  1999مع اجتهادات قضائية ومساطر خاصة " ، الطبعة الولى  – اإلدارية و القضائية 

  الطبعة الولى،  عبد الكريم بالزاغ ، أراض ي الجموع ، محاولة لدراسة بنيتها السياسية و االجتماعية و دورها في التنمية ،

1998 . 

  2016محمد بلحاج الفحص ي ، أراض ي الجماعات الساللية باملغرب بين التنظيم القانوني و إشكاالت الواقع ، طبعة   

   محمود شوارق : الدليل العملي في تدبير أراض ي الجموع ، مطبعة دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع الرباط ، الطبعة

 ،  2012ة الثانية منقحة و مزيد

   محمد مومن ، "أمالك الجماعات الساللية و أراض ي الكيش " ، مساهمة في أشغال الحوار الوطني حول الراض ي

الجماعية تحت شعار : " الراض ي الجماعية : من أجل تنمية مستدامة "، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،   

 2014الولى   النظمة العقارية باملغرب الجزء الول ، الطبعة

  وزارة الداخلية:  مديرية الشؤون القروية ، الدليل العلمي ملساهمة رجل السلطة في تحقيق التنمية االقتصادية و

 2018االجتماعية للجماعات الساللية عن طريق تشجيع النسيج الجمعوي و التعاوني ، دجنبر  

 2007ض ي الجماعية ، دجنبر وزارة الداخلية ، مديرية الشؤون القروية ، دليل كراء الرا  
 

 

   2005ابراهيم السهل ،" المالك الجماعية مميزاتها الحقوقية و طبيعتها املادية " ، الطبعة     

 ثانيا : األطروحات و الرسائل  ❖

 الرسائل :   ▪

أراض ي الجماعات الساللية بين الوضعية الراهنة و اكراهات التنمية ، بحث نهاية الدراسة بسلك    إبراهيم الخصومي ، ▪

 -2001التكوين في التدبير اإلداري ،  تخصص اإلدارة الترابية ن الفوج الول ، املدرسة الوطنية لإلدارة ، املوسم الدراس ي  

2004 

، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي ، املدرسة الوطنية لإلدارة  توري الحسين ومن معه ، "الراض ي الجماعية باملغرب" ▪

   1983-1984العمومية  ، 

حسن صبطي ، أراض ي الجموع بين التنظيم و التدبير ، بحث لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير اإلداري ، املدرسة   ▪

   2008-2006الوطنية لإلدارة ، الفوج السادس ، سنة 

معه ، " اقتناء الدولة للعقارات ) حالة التراض ي ( " ،رسالة لنيل دبلوم السلك العادي،    مستغفرة جمال الدين ومن ▪

  1991 – 1990شعبة اإلدارة العامة و العقارية ، املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية الرباط ، السنة 

رسة الوطنية لإلدارة العمومية،  محمد أكدر، " اقتناء الدولة لمالك العقارية بالتراض ي ) ملك الدولة الخاص ( ، املد  ▪

   1979-1980، السنة الدراسية  10الرباط، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي الفوج 

مصطفى الحيمر ،" الراض ي الجماعية باملغرب "، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي ، املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية   ▪

   1984 – 1983، السنة 

راض ي الجماعات الساللية بين الواقع و اآلفاق "، رسالة دبلوم لنيل املاستر في قانون العقود  محمد العايش صغيري ،"أ ▪

   2009-2008و العقار ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية وجدة ، 
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" اإلطار القانوني املنظم لراض ي الجموع باملغرب بين إشكاالت الواقع و تطلعات املستقبل" ، رسالة    أنوار الهاشمي ،  ▪

لنيل دبلوم املاستر في العلوم القانونية تخصص القانون املدني ، جامعة محمد الخامس ، اكدال ، كلية العلوم القانونية و 

 ، 2016_2015االقتصادية ، واالجتماعية ، الرباط ، سنة 

 ثالثا: املقاالت و املجالت و الندوات 

  : املقاالت 

"عبثية اإلبقاء على مسطرة تفويت الراض ي الساللية عن طريق وساطة الدولة )امللك الخاص( لفائدة    العربي محمد مياد ، ▪

 .  2019مارس  13الخواص " ، مجلة الناظور ، 

عبد الوهاب رافع : منافع الجيش و أراض ي الجماعات الساللية ، مقال منشور بمجلة منشورات مركز الدراسات القانونية   ▪

رية ، النظمة العقارية باملغرب ، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية و املدنية و  و املدنية و العقا

  2003، الطبعة الولى  2006أبريل  6و 5العقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 

ي تصدرها هيئة الحامون بأسفي   محمد خيري : "أراض ي الجموع بين االستمرارية و الزوال ": مقال منشور بمجلة املحامون الت ▪

 ،1993 

العدد   ▪  ، بآسفي  املحامون  هيئة  تصدرها  التي  املحامون  بمجلة  منشور  مقال   ،" الجموع  أراض ي   "، الصوالحي  محمد 

   1993الثالث،

محمد مومن ، " معيقات االستثمار في أراض ي الجموع " ، منشورات مجلة الحقوق املغربية ، أراض ي الجماعات الساللية   ▪

 2012املغرب  ، طبعة ب

،أراض ي   ▪ املغربية  الحقوق  منشورات مجلة   ، الساللية  الجماعات  املنظمة لراض ي  القوانين  في  ، قراءة  مياد  العربي محمد 

 .   2012الجماعات الساللية ، مطبعة املعارف الجديدة الرباط ،  الطبعة الثانية 

   : املجالت 

 ، بدون دار النشر   58-57، العدد  2004جنبر مجلة قضاء املجلس العلى ، اإلصدار الرقمي د ▪

  1999يوليوز  21، السنة  54-53مجلة قضاء املجلس العلى ، عدد مزدوج  ▪

  1968، السنة العاشرة ، أكتوبر  92مجلة القضاء و القانون )تصدرها وزارة العدل ( ، عدد 

 

"محددات التوافق التأسيس ي و القواعد املكتوبة لتدبير الدولة و االنتقال ، التغيير الدستوري و   محمد أتركين ،  ▪

  2005، صيف  25/26سيناريو االنتقال الديمقراطي باملغرب ، مجلة وجهة نظر ، عدد مزدوج 

 

أراض ي الجماعات الساللية  محمد مومن ، " معيقات االستثمار في أراض ي الجموع " ، منشورات مجلة الحقوق املغربية ،  

  2012باملغرب  ، طبعة 

   : الندوات 

 1995دجنبر  6و 5املناظرة الوطنية حول الراض ي الجماعية يومي  ▪

 رابعا : النصوص القانونية و التنظيمية : 

 . 2011الدستور املغربي  ▪

 39.08مدونة الحقوق العينية  ▪

 14.07مسطرة التحفيظ العقاري املغربي رقم  ▪

 1976امليثاق الجماعي لسنة  ▪
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في   ▪ مؤرخ  شريف  المالك    1919أبريل    27ظهير  شؤون  تدبير  ضبط  و  الجماعات  على  اإلدارية  الوصاية  تنظيم  بشأن 

 الجماعية و تفويتها .

 ( املتعلق بتحديد الراض ي الجماعية   1924)فبراير  1342رجب  12ظهير شريف مؤرخ في  ▪

( في شأن سن ضابط لتدبير شؤون المالك املشتركة بين    1951مارس    19)    1370ة  جمادى الثاني  11ظهير شريف مؤرخ في   ▪

 الجماعات و تفويتها  

 ( املتعلق بالراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري  1969يوليوز  25)  1389جمادى الولى  10بتاريخ  1.69.30ظهير رقم  ▪

بشأن الوصاية    62.17( بتنفيذ القانون رقم    2019غشت    9)    1440ذي الحجة    7الصادر في    1.19.115الظهير الشريف   ▪

 اإلدارية على أراض ي الجماعات الساللية

املتعلق بالتحديد   63.17( بتنفيذ القانون رقم    2019غشت    9)    1440ذي الحجة    7الصادر في    1.19.116الظهير الشريف   ▪

 اإلداري لراض ي الجماعات الساللية 

املتعلق بالراض ي     64.17( بتنفيذ القانون رقم    2019غشت    9)  1440ذي الحجة    7في    الصادر  1.19.117الظهير الشريف   ▪

 الجماعية الواقعة في دوائر الري .

رقم   ▪ الداخلية  وزارة  الجماعات    2020ماي    13بتاريخ    6303دورية  أمالك  من  بورية  فالحية  أرضية  قطع  تمليك  حول 

 ماعة .  الساللية لفائدة املنتفعين بها من أعضاء هذه الج

( ، موجهة من وزير الداخلية إلى السادة عمال و    1994يوليوز    26)    1415صفر    18، الصادر بتاريخ    103الدورية رقم   ▪

 عماالت و أقاليم اململكة في موضوع تنمية اإلنعاش العقاري من طرف الجماعات الساللية ، دليل الراض ي الجماعية . 

املتعلقة باإلصالح اإلداري و االقتناءات التي تهم امللك الخاص للدولة   1976ماي  26/د بتاريخ 209دورية الوزير الول رقم  ▪

. 

الداخلية رقم   ▪ حول طلبات اقتناء أراض ي جماعية من طرف اإلدارات و    1993غشت    11صادر بتاريخ    404دورية وزير 

 املؤسسات العمومية و الجماعات املحلية ، دليل الراض ي الجماعية . 

  1912العظم إلى القواد و العمال و القضاة ، منشور بالجريدة الرسمية املغربية املؤرخة في فاتح نونبر دورية الصدر  ▪

 17/07/1914الجريدة الرسمية املغربية ، الجزء الول ، الباب الول ،  ▪

صفر    22يخ  بتار   190في شأن تعيين نواب عن الجماعات الساللية، ج ر عدد    1916نونبر    21ظهير شريف صادر بتاريخ   ▪

   1916دجنبر   18املوافق ل  1335عام 

  13املؤرخ بتاريخ  2977ضابط يتعلق بتقسيم الراض ي الجماعية صادر عن وزارة الداخلية ، دليل الراض ي الجماعية رقم  ▪

 1957نونبر  

ي تابع للجماعات  حول العمليات العقارية املراد انجازها فوق وعاء عقار   2004يونيو    13املؤرخة في    4474الدورية رقم   ▪

 الساللية  

 حول تفويت الراض ي التابعة للجماعات الساللية   2010غشت  24املؤرخة في  42الدورية رقم  ▪

 حول تحرير عقود تفويت العقارات التابعة للجماعات الساللية  2012نونبر  27املؤرخة في   69الدورية الوزارية رقم  ▪

   26نعاش العقاري من طرف الجماعات الساللية ، دليل الراض ي الجماعية،  حول تنمية اإل  103دورية وزارة الداخلية رقم   ▪

 .  1994يوليوز 

بشأن   62.17( بتطبيق أحكام القانون رقم 2020يناير  9)   1441من جمادى الولى  13الصادر في  2.19.973املرسوم رقم  ▪

 الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية و تدبير أمالكها . 

اقع االلكترونية    رابعا : املو  
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▪ http://www.alukah.net 

 مراجع باللغة الفرنسية 

▪ Albert guillaume , la propriété collective au Maroc , édition la porte , rabat , 1960      

▪ Abdlghani abouhani  , Le pouvoir local et l espace urbain au Maroc , thèse d’Etat  , droit public 

faculté de droit , Rabat , 1988  

▪ NAJIB BOUDRBALA ; * LA Terre collective au Maroc , droit et fait * , in terres collectives en 

méditerranée , ED ,A . Bourgouze et R. Rubino- Italie 

▪ Jacques Chevalier :Le modèle centre l périphérie dans l analyse politique  

▪ Mohammed El Merghadi , Etat et symbolique du développement territoirial , la revanche territoire, 

p159 . 

▪  

 

  



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  362   

 -دراسة مقارنة  -ورقابة القضاء اإلداري   ،التأديب في مجال مبدأ التناسب 

The principle of proportionality in the field of discipline, and the oversight of the 

administrative judiciary -A comparative study- 

   الحقوق، جامعة ابن زهر، املغربشياهو، كلية   محمد

 

 ملخص: 

يعتبر مبدأ التناسب من املبادئ القانونية العامة التي استطاع من خالله القضاء اإلداري أن يؤسس لرقابة قضائية موسعة، 

تقدير تناسب الخطأ  تشمل مختلف جوانب القرار وتكييف طبيعته، ولقد أثار هذا املبدأ خالفا كبيرا حول مدى سلطة القاض ي اإلداري في  

مع الجزاء املقرر له، وقد كان لالجتهاد القضاكي في كل من مصر وفرنسا الفضل في تدشين التوجه الجديد في الرقابة على املالءمة، وذلك 

 بابتكار نظريات تبناها فيما بعد القاض ي املغربي في توجهاته الحديثة.

 لسلطة التقديرية، الغلو في التقدير، الخطأ الواضح في التقدير.الكلمات الدالة: مبدأ التناسب، رقابة املالءمة، ا

Abstract: The principle of proportionality is one of the general legal principles 

through which the administrative judiciary was able to establish an extensive judicial 

oversight, covering various aspects of the decision and adapting its nature. This principle 

has raised a great controversy over the extent of the administrative judge’s authority to 

assess the proportionality of the error with the penalty prescribed for it, and the 

jurisprudence in both Egypt and France was credited with initiating the new trend in the 

control of relevance, by inventing theories that were later adopted by the Moroccan judge 

in his modern orientations. 

Keywords: The principle of proportionality,  Appropriate control, discretion, 

Overestimation, The obvious miscalculation  

 مقدمة:

فهي  املواضيع التي تجمع بين ممارسة اإلدارة لسلطتيها التقديرية واملقيدة،   موضوع التأديب اإلداري من أهم   يعد

محددة، دون أن يترك لها أي تقدير أو اختيار  باشر أعمالها وفق السلطة املقيدة إذا قام املشرع بتقييدها بشروط قانونية  ت

بينما تمارس أعمالها وفق السلطة التقديرية في حالة ما إذا ترك لها املشرع قدرا من الحرية، دون أن يفرض عليها    في ذلك.

   مرة.آالقانون ذلك بصفة  

د بعدم التعدي على الضوابط  وإذا كانت السلطة اإلدارية تتمتع بسلطة تقديرية في القيام بالتأديب، فإن ذلك مقي

ال  ،والحدود التي وضعها املشرع والقضاء التأديبية بصفة عامة تعد    عقوباتوفي هذا الصدد فإن الرقابة القضائية على 

فهذه الرقابة تعد من بين أهم الضمانات القوية والفعالة في    ،الرقيب الذي يسهر على املحافظة على تلك الحدود املقررة

. ويعتبر مبدأ التناسب من أهم املبادئ التي تحكم وتضبط  ملوظفاحقوق وحريات    قانون واملحافظة علىتكريس دولة ال
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املخالفة   بين  واضحة  مالءمة  هناك  تكون  أن  مفاده  اإلداري  القانون  أفكار  من  أساسية  فكرة  فهو  التأديبية،  العقوبة 

املتخذة ضدها، و  التأديبية  العقوبة  يتحقق ذلك عن طريق اختيار السلطة التأديبية لهذه  التأديبية ودرجة جسامتها مع 

 العقوبة حسب ما تراه مناسبا بعيدا عن الغلو والتساهل. 

من هذا املنطلق فإن مضمون مبدأ التناسب هو أن يستقل القضاء بكامل الصالحيات في إعادة التقدير الكامل  

اخت  في  لها  تقديرية  بالتالي كل سلطة  لتنعدم  اإلدارة  أجرته  تناسبه والسباب  الذي  التصرف ومضمونه ومدى  يار  محل 

السلطة   تجاوزات وأخطاء  من  الفراد  وحريات  مجال حماية حقوق  في  نوعية  نقلة  بذلك  ليشكل  له،  املبررة  أو  الدافعة 

صر  اإلدارية، وقد كان الفضل الكبير لتدشين هذا التوجه الجديد في الرقابة على املالءمة لإلجتهاد القضائي في كل من م

 وفرنسا، من خالل ابتكارهما لنظريات تبناها فيما بعد القاض ي اإلداري املغربي في توجهاته الحديثة.

وعليه، تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مفهوم التناسب  والبحث في طبيعته القانونية )املطلب الول(، وكذا  

ملالءمة، والتعرف على موقف اإلجتهاد القضائي املغربي من  أهم النظريات املؤسسة لهذه املرحلة الجديدة في الرقابة على ا

 هذه النظريات )املطلب الثاني(. 

 يفي املجال التأديب  املطلب األول: ماهية وطبيعة التناسب

حظي مبدأ التناسب باهتمام كبير من طرف رجال الفقه والقضاء اإلداريين، حيث تعددت التعاريف الفقهية التي  

املبدأ )الفرع الول(، مع اختالف اآلراء املقدمة حول طبيعته من خالل العيوب املالزمة للقرار اإلداري املؤدية  تناولت هذا  

 لعدم التناسب )الفرع الثاني(. 

 الفرع األول: مفهوم التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية

اء القـانون اإلداري من أجل إيجـاد تعريف أو لم يســـــــــــــتقر فقـه القـانون اإلداري على تعريف واضـــــــــــــح، فقـد انكـب فقهـ

 حتى تقريب ملفهوم مبدأ التناسب، الذي ظهر في اجتهاد القضاء اإلداري املقارن حديثا.

وعليه ســــــــــنحاول إعطاء أهم التعاريف التي تناولت التناســــــــــب ســــــــــواء من الفقه اإلداري الفرنســــــــــ ي أو الفقه اإلداري  

 العربي.

 ي الفرنس ي أوال: في اجتهاد الفقه اإلدار 

أعطى    Xavier PHILIPPEتتعدد التعاريف التي أعطاها الفقه اإلداري الفرنس ي ملبدأ التناسب، حيث نجد أن الستاذ  

تعريفا عاما للتناسب، فهو يرى أنه يدور حول عنصرين: أحدهما ثابت يشتمل على العالقة بين طرفي قياس، واآلخر متغير  

ذين الطرفين، ومن ثم يمكن الكشف عن عدة صور للتناسب يكون محتواها مختلفا،  يتمثل في مدى أو درجة العالقة بين ه

لكن تبقى هناك خاصية مشتركة تجمع بينها تتمثل في وجود عالقة تالزم منطقية تقود إلى تصور مجرد إيجابي للتناسب  

املتجاوز الحد، بين هذين الحدين  كاملعقولية والتوازن والتناغم واالنسجام، أو تصور مجرد سلبي كاملفرط واملغالى فيه و 

 .1تتجسد أسقف التناسب بمعناه النسبي وليس الدقيق أو املطلق 

 
 81ص 2009عة الجديدة للنشر، خليفة سالم الجهمي ، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجام -1
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بأن التناسب فتح له أهمية قصوى في دولة القانون، إذ مجلس الدولة    p.lelvolveو    G.vedelويضيف الستاذان  

والحريات   العامة  املصلحة  حاجات  بين  التوفيق  وواجب  تنظيمها،  بذريعة  حرية  إلغاء  عدم  واجب  اإلدارة  على  يلقي 

 .1الدستورية املضمونة، وبالتالي واجب تكييف هذه الحاجات مع التعقيدات وجعلها متناسبة معها 

يجد في تطبيق مبدأ التناسب الوسيلة املثالية املتاحة للقاض ي لتحقيق املوازنة بين املصالح    xynopoulosالفقيه  أما  

 .2الخاصة والعامة 

وبالرغم من تعدد وجهات النظر في وضع تعريف دقيق ملبدأ التناسب، فإن كل الفقه يجمع على أن رقابة التناسب  

ة، للحد من غلوها وضبطها ضمن حدود املنطق واملعقول، فمهم من يرى فيها نسبة  هي قيد اجتهادي على السلطة التقديري

بين متغيرين، ومنهم من يرى فيها تحكيم بين املصالح املتناقضة، ومنهم من يرى فيها أداة للموازنة بين الصالح العام والصالح  

تناسب بجملة من العناصر تتمثل في الوسيلة  يربط ال  -ونعني به الوروبي والفرنس ي خاصة  -الخاص، غير أن أغلب الفقه  

 .3املتخذة والغاية من القرار والحالة الواقعية التي يطبق عليها 

 في اجتهاد الفقه اإلداري العربي  ثانيا:

مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية واملخالفة اإلدارية أنه أال تكون هناك عدم    عادل الطبطباكييعرف الدكتور  

بين الخطأ الوظيفي ونوع الجزاء املفروض على مرتكبه. ويعرف أيضا بأنه تمتــع اإلدارة بهامش من الحرية في    مالءمة ظاهرة

املجالين الزماني واملكاني، التخاذ القرار بمناسبة ممارستها الختصاصها التأديبي في نطاق القانون وال تخرج عنه، فاإلدارة  

توقيعها مالءمة أو غير مالءمة، وبعبارة أدق هي التي تزن مالءمة قراراتها التأديبية    هي التي تقرر ما إذا كانت العقوبة املزمع

للظروف الواقعية، والحوال القانونية الدافعة الرتكاب املخالفة اإلدارية، في ضوء الصالح العام حتى ال تتحول إلى سلطة  

 .4تحكمية 

فيشير في رسالته إلى أن التناسب يتحقق كلما جاء سبب القرار متوافقا     محمد فريد سليمان الزهيري أما الدكتور  

مع محله أو موضوعه، أي وجود توافق بين أهمية الوقائع التي أدت إلى صدور القرار وبين اإلجراء املتخذ حيال هذه الوقائع 

الذي يتفق  املالئم،  ب هو اختيار اإلجراء  أن التناس   عصام عبد الوهاب البرزن ي . ويرى الدكتور  5وما يرتبه من آثار قانونية

 .6مع أهمية الوقائعويتناسب 

في اختياره،  (أال تغلو السلطة املعنية بتحديد الجزاء )الثر  هوالتناسب  ف  محمد باهي أبو يونسوحسب الدكتور  

الخرق القانوني أو املخالفة    وال تركب متن الشطط في تقديره، وإنما عليها أن تتخير ما يكون على وجه اللزوم ضروريا ملواجهة
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اإلدارية وما يترتب على اقترافها من آثار، وما فيه القدر املتيقن من املعقولية لردع املخالف وزجر غيره عن أن يرتكب ذات  

 .1فعله 

يعتبران أن مبدأ التناسب أحد أوجه الرقابة على املالءمة في عبد العالي حاجة  و  أمال يعيش تمامأما الستاذان  

 :2قرار اإلداري، وبأنه فكرة رئيسية من أفكار القانون اإلداري مكونة من ثالثة عناصر ال

 القرار اإلداري وإن كانا يقصدان به موضوع القرار اإلداري حتى يصح املفهوم.  -1

 الحالة الواقعية.   -2

 ه. الغاية املستهدفة. مستوحين هذا الربط مما درج الفقه االداري الفرنس ي على اعتماد -3

 الفرع الثاني: طبيعة عيب التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية 

تجدر اإلشارة هنا إلى الجدل الفقهي الذي ثار بمناسبة تحديد الطبيعة القانونية لعيب عدم التناسب في تقدير  

الطعن الذي يلحق به، فهناك  العقوبة التأديبية، فقد اختلفت وجهات النظر في الفقه حول طبيعة عدم التناسب ووجه  

من يرى أن عدم التناسب يدخل في نطاق الرقابة على السبب، وآخرون يرون أنه مرتبط بمخالفة القانون، وهنالك من  

 يربط بين عدم التناسب باالنحراف في استعمال السلطة.

 أوال: عدم التناسب يدخل في نطاق الرقابة على السبب

رقابة القاض ي اإلداري ملالءمة العقوبة التأديبية للمخالفة اإلدارية، إنما يراقب مدى  يرى أصحاب هذا االتجاه أن  

العقوبة   توقيع  يبرر  باعتباره خطأ  العقوبة  توقيع  يتأكد من وجود سبب  اإلداري، حيث  القرار  في  السبب  تحقق عنصر 

ار أو غاية القرار، فعقوبة العزل تعني  التأديبية، ولكن القاض ي أيضا يذهب لبعد من ذلك، فيراقب السبب النهائي للقر 

 . 3ضرورة وجود سبب من طبيعة تبرر توقيع هذه العقوبة 

التأديبي وجها   الجزاء  في تقدير  التناسب  القضاء اإلداري على عدم  ويرفض أصحاب هذا االتجاه أن تكون رقابة 

اختالف في الطبيعة واملضمون، فاالنحراف    للطعن باإللغاء لالنحراف بالسلطة، وذلك ملا بين عدم التناسب واالنحراف من

هو عيب يستقر في بواعث اإلدارة الخفية ودوافعها الباطنية، أي ذو طبيعة ذاتية شخصية، أما عدم التناسب فهو من  

طبيعة موضوعية، قوامه أن درجة الذنب اإلداري ال تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره وهو تقدير يتم بمعزل عن نوايا  

دارة ودوافعها الكامنة، أما من حيث املضمون فإن االنحراف غاية غير مشروعة تسعى اإلدارة إلى تحقيقها بالقرار الذي  اإل 

 .4تتخذه
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 ثانيا: عدم التناسب يتصل بعيب مخالفة القانون )املحل(

أديبي، أي موضوع  يرى أنصار هذا االتجاه أن عيب التناسب في تقدير الجزاء التأديبي متصل بركن محل القرار الت

القرار التأديبي وهو العقوبة التأديبية املحددة على سبيل الحصر في القانون. فإذا وجد نص قانوني يحدد الخطاء التأديبية  

ويربط بينها وبين العقوبات التأديبية، وقامت اإلدارة بتوقيع عقوبة تأديبية ال تتناسب مع الخطأ املرتكب، فإن ذلك يشكل  

 .1ون مخالفة القان

حيث أن تحديد وجه إلغاء قرار الجزاء في حالة الغلو، ال يخرج عن احتمالين، فإما أن يتم اإللغاء بناء على مخالفة  

القانون أو بناء على عيب االنحراف باستعمال السلطة، وال يمكن في هذه الحالة االستناد إلى عيب االنحراف باستعمال  

القرار في هذه الحالة يكون على أساس مخالفة القانون وروحه ومعناه، باعتبار أن    ، لذلك يرجح القول بأن إلغاء2السلطة

املشرع وقد نص على عدد من الجزاءات وليس جزاء واحد إنما قصد أن تختار السلطة التأديبية من بينها ما يناسب صدقا  

 . 3املخالفة املرتكبة 

 سلطة ثالثا: عدم التناسب يتعلق بعيب االنحراف في استعمال ال

هو   التقديرية،  اإلدارة  لسلطة  املالءم  والعيب  لإلدارة،  التقديرية  السلطة  إطار  في  يدخل  املناسبة  العقوبة  اختيار  إن 

، ويرى أنصار  4االنحراف باستعمال السلطة، وال يتصور رقابة القضاء اإلداري على السلطة التقديرية إال بوجود هذا العيب 

التناسب بين الجزاء التأديبي واملخالفة يتصل اتصاال مباشرا )بعيب الغاية في القرار التأديبي(،  هذا االتجاه أن عيب عدم  

بمعنى أن سلطة التأديب تكون قد أساءت استعمال سلطتها عندما تغالي أو تهون في التقدير عند توقيع الجزاء التأديبي على  

التأديبي ال يندرج ضمن عيب مخالفة القانون، لن من املسلم   املوظف املخالف، يضاف إلى ذلك أن الغلو في توقيع الجزاء

به أننا ال نكون أمام عيب مخالفة القانون إال إذا كان بصدد ممارسة اختصاص مقيد، واملسلم به بال خالف أن السلطة  

عيب املالزم الستعمال  التأديبية تمارس اختصاصا تقديريا عند اختيار العقوبة املناسبة للمخالفة الثابتة بحق املوظف، وال

السلطة التقديرية هو إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها، فال رقابة على ممارسة االختصاص التقديري إال إذا ثبت  

 .5هذا العيب 

 املطلب الثاني: موقف الفقه والقضاء اإلداريين من رقابة التناسب في املجال التأديبي

همية في تجسيد وتقرير املبادئ التي كان من  يجد أن هذا الخير قد لعب دورا بالغ ال إن الدارس في مجال القضاء اإلداري  

سلطتها   بموجب  لها  مقرر  هو  ملا  وفقا  سلطتها،  استعمال  في  اإلدارة  تعسف  من  الفراد  وحريات  حقوق  حماية  شأنها 
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ين التوجه الجديد في رقابة التناسب  املقارن في كل من مصر وفرنسا الفضل في تدش  ، حيث كان لإلجتهاد القضائيالتقديرية

 من خالل ابتكارهما لنظريتين )الفرع الول( تبناهما القاض ي اإلداري املغربي في توجهاته الحديثة)الفرع الثاني(.

 الفرع األول: موقف القضاء املقارن من رقابة التناسب

مر موقف القضاء اإلداري املقارن من مسألة التناسب بعدة تطورات تأرجحت ما بين تأييد  ومعارضة  لكنها  

انتهت في الخير إلى التسليم بالتناسب كأحد أهم الدعائم الرئيسية التي يقوم عليها النظام التأديبي. لذلك  

ضاء مجلس الدول الفرنس ي كنماذج  سنستعرض في هذا املبحث موقف كل من القضاء اإلداري املصري ثم ق 

 مرجعية رائدة في تكريس هذا املبدأ . 

 أوال: موقف القضاء اإلداري املصري من خالل نظرية الغلو في التقدير 

ابتكر لفظ الغلو كاصطالح قانوني في نطاق ممارسته للرقابة  تعد نظرية الغلو من ابتداع القضاء اإلداري املصري، حيث  

التأديب، ويقصد به التعبير عن عدم املالءمة الظاهرة، أو املفارقة الظاهرة، أو عدم التناسب البين،    على التناسب في مجال

ملا تدل عليه تلك التعبيرات من    أو التفاوت الصارخ بين درجة خطورة الجريمة التأديبية، وجسامة العقوبة املوقعة عنها، 

بالغ فيه من قبل السلطة التأديبية في اختيار العقوبة املناسبة للجريمة  تجاوز املدى في توقيع العقوبة التأديبية والتشدد امل

كما امتنع غالبية الفقهاء عن وضع تعريف عام الصطالح الغلو، اكتفاء بترديد الفكرة التي تصدر عنه،   التأديبية املرتكبة.

 .1ات اإلدارية كما جاءت في أحكام القضاء، ومحاولة إلحاقها بأحد وجوه عدم املشروعية في القرار 

فرغم استقرار القضاء املصري في مرحلة أولى على منح السلطة التأديبية املختصة الحرية املطلقة في القيام باختيار العقوبة   

املناسبة للمخالفة املرتكبة وفقا لتقديرها على ضوء ظروف ومالبسات املخالفة، إال أنه لم يلتزم باملبدأ السابق على إطالقه  

حرية اإلدارة في مالءمة الجزاء للذنب اإلداري قيدا هاما، هو عدم الغلو في الجزاء، حيث قضت املحكمة اإلدارية    وأورد على

هذا القرار بأنه وإن    مضمون و  ،  11/11/19612العليا في حكمها الشهر، والذي يعتبر بحق أساس نظرية الغلو والصادر في  

كان لسلطة التأديب صالحية تقدير خطورة املخالفة التأديبية واختيار ما يناسبها من الجزاء ومقداره، إال أنه يتوجب عليها  

تغلو في العقوبة بحيث ال تتناسب وخطورة أو فداحة املخالفة املرتكبة، فإن كان هناك غلو في العقوبة أو تهاون في    أن ال

ديبي من الجزاء التأديبي، أال  أفذلك يعني أن السلطة التأديبية قد حادت عن الهدف العام الذي يتوخاه املشرع التإيقاعها،  

انتظام املرافق العامة وحماية املوظف في نفس الوقت، وعليه فالقرار التأديبي إذا شابه عيب الغلو يغدو قرارا   نيوهو تأم

موضوعي قوامه    معيار شخصيا، بل هو    ااملشروعية في هذه الصورة ليس معيار فمعيار عدم    ،غير مشروع ومستوجب اإللغاء

ال   اإلداري  الذنب  املشروعيةتآن درجة خطورة  نطاق  بين  الفاصل  الحد  وتعيين  الجزاء ومقداره،  نوع  وعدم    تناسب مع 

 . املشروعية في الصورة املذكورة يخضع لرقابة هذه املحكمة

بين مؤيد ومعارض. فبالنسبة لالتجاه الول نجد    ا مام كثير من الفقهاء الذين اختلفو ولقد شكلت هذه النظرية موضوع اهت

السلطة   في مجال  اختصاصاتهم  يباشرون  الذين  املوظفين  أن  ركز على  العطار حيث  الستاذ فؤاد  اتخذه  الذي  املوقف 

 
  120-119.ص 2009، الرقابة القضائية علي التناسب بين العقوبة  والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، خليفة سالم الجهمي - 1
 27، مجموعة السنة السابعة، ص563، القضية رقم 1961نوفمبر   11حكم املحكمة اإلدارية العليا، بتاريخ  -2
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.  1والتحكم من جانب السلطات التأديبية التأديبية غير معصومين من الخطأ وأن كلمة املالءمة تعني لغة املطابقة ال الهوى 

ومن معارض ي هذا االتجاه نجد الدكتور سليمان الطماوي الذي يرى أن مسألة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبها  

يمكن محاسبتها على خطأ   بحيث ال  لإلدارة  تركها  يتعين  التي  التقديرية  السلطة  اختصاص  من  هي  تأديبية  من عقوبات 

إال السلطة" وهي التقدير  استعمال  في  "التعسف  أو  السلطة"  أو "إساءة استعمال  بالسلطة"  في نطاق عيب "االنحراف   

 .2التسميات التي يستعملها القضاء والفقه كمترادفات للداللة على عيب عدم املشروعية املالزم للسلطة التقديرية 

ضمين املبادئ التي جاء به هذا الحكم في أحكامه الالحقة،  فمنذ صدور هذا الحكم لم تتوانى املحكمة اإلدارية العليا عن ت 

حيث يتحقق الغلو في التقدير سواء أكان عدم التناسب في العقوبة ناتجا عن الشدة واملبالغة أو ناتجا عن اإلسراف واللين  

 في العقوبة. 

بالنسبة للشدة واملبالغة في الجزاء نجد أن املحكمة اإلدارية العليا تنهج مسلكا متشددا في الرقابة، متى ما اتضح لها عدم  

تناسب الخطأ مع العقوبة املوقعة على املوظف، أي أن اإلدارة كانت قاسية في توقيعها للجزاء، فعلى سبيل املثال  في قضية  

قابضا بحافلة نقل للمسافرين، قام بشطب دفتر التذاكر واالستيالء على قيمة الدفتر    تتلخص وقائعها في أن شخصا كان

املقدر بعشرة جنيهات الش يء الذي أدى بالسلطة الرئاسية إلى تسليط عقوبة العزل على هذا املوظف، فتقدم بطعن ضد  

أنه   على  العليا  اإلدارية  املحكمة  القرار، فقضت  اهذا  املخالفة  ولئن كانت  دفتر  "...  قيامه بشطب  للطاعن وهي  ملنسوبة 

إال أن الجزاء املوقع عن هذه املخالفة وهي الفصل من  .  التذاكر واالستيالء على قيمته البالغة عشرة جنيهات ثابتة قبله 

وهو أقص ى العقوبات التأديبية عن تلك املخالفة مما يتعين    الخدمة ينطوي على شدة بالغة، وال يتناسب مع هذا الجزاء.

 .3ه إعادة النظر في الجزاء الواجب توقيعه عليه"مع

الشدة   في  املتناهي  الجزاء  يبرر  ال  الطاعن  في حق  املخالفة  ثبوت  أن  معتبرة  الجزاء،  تناسب  بعدم  املحكمة  أقرت  وهكذا 

 الصادر في حقه، مطالبة الجهة املعنية بالتأديب بإعادة النظر في الجزاء. 

طالبت الجهة التي صدر عنها الجزاء بإعادة النظر فيه، إال أنه في حاالت أخرى نجدها    واملالحظ في هذا الحكم أن املحكمة

 قامت بتعديل الجزاء بنفسها وهو معطى هام في رقابة الغلو أكدته مجموعة من الحكام الصادرة عنها.

ة، وأنه يحق لها أن تعمل  ففي أحد الحكام قضت املحكمة بأن: "الجزاءات املمعنة في بالشدة تنجذب إلى عدم  املشروعي 

سلطتها في إنزال الحكم الصحيح للقانون، ومن ثم يكون الحكم املطعون فيه، وقد أوقع باملطعون لصالحهما الفصل، قد  

تنكب وجه الصواب ويتعين إلغاءه، وترى املحكمة أن الجزاء املالئم لإلثم املقترف هو خفض راتب كل منهما بواقع جنيهين  

 .4شهريا" 

قو  الفقهوقد  بعض  اعتبره  حيث  االنتقاد،  من  بكثير  هذا،  املصري  اإلداري  القضاء  موقف  السلطات    5بل  على  تعديا 

التأديبية، وتدخال في مجال عملها، حيث يتعين على املحكمة اإلدارية العليا، أن تكتفي بإلغاء هذا الجزاء وتترك للسلطة  

 
ة املالءمة بين الفعال والعقوبات التأديبية"، تعاليق علي أحكام، املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية  محمد عنتري، "تحول االجتهاد القضائي في رقاب - 1
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ال مجال  مادام  املناسب  الجزاء  تحديد  مسألة  مجاال  اإلدارية  يبقى  الذي  التقديرية  السلطة  نطاق  ضمن  يندرج  تقدير 

 محفوظا لها. 

  فاملحكمة اإلدارية العليا إذا  وجدت تساهال في القرار املتخذ تقوم بتشديد العقوبة،  أما بالنسبة للتساهل واللين في العقوبة

د بعدم مالءمة الجزاء املوقع على وقد كانت املحكمة واضحة بخصوص ذلك حيث أنها قضت في حكمها الول في هذا الصد

صراف أحد البنوك من املحكمة التأديبية بخفض راتبه فقط، رغم ارتكابه الفعال التي ثبتت في حقه، والتي أدت إلى إحداث  

 .1فوض ى بفرع البنك، ولهذا عدلت الجزاء برفعه إلى عقوبة الفصل من الخدمة 

تكرار ارتكاب املوظف للمخالفة، ذلك لنه من املنطق اعتبار تكرار املخالفة  ومن أمثلة الظروف املشددة للعقوبة التأديبية  

مظهرا إلرادة املوظف املصرة على مخالفة النظمة، وبالتالي ظرفا مشددا للمخالفة يبرر توقيع عقوبة أشد، لداللة عودة  

قرت سلطات التأديب على اعتبار تكرار  املخالف إلى تكرار املخالفة على قصور عقوبة مخالفته الولى عن ردعه. ولذلك است 

 . 2املخالفة ظرفا مشددا للعقوبة التأديبية 

مما تقدم نرى أن املحكمة اإلدارية العليا قد طبقت قضاء الغلو في هذه المثلة تطبيقا إيجابيا، بسبب تحققه سواء أكان  

د أقص ى، على اإلدارة عدم تجاوزهما كي ال  هناك تشدد في الجزاء أم كان هناك لين فيه. ذلك أن هناك دائما حد أدنى وح

يصدر قرارها مشوبا بعيب الغلو. أما في حال لم ترى املحكمة أن هناك غلوا في تقدير اإلدارة، فتقرر صحة القرار اإلداري،  

 وتكون هنا قد طبقت النظرية تطبيقا سلبيا. 

 نظيره  متجاوزا في ذلك  أول من طرق باب هذه الرقابةأنه  ومما يجب التأكيد عليه هنا، أنه يسجل للقاض ي اإلداري املصري،  

 .الكبر مجلس الدولة الفرنس ي بأسبقية زمنية مهمة استطاع من خاللها صياغة معالم و حدود هذه الرقابة

 ثانيا: موقف القضاء اإلداري الفرنس ي من خالل نظرية الخطأ البين في التقدير 

النظريات الحديثة التي ابتدعها القضاء اإلداري الفرنس ي من أجل إقحام السلطة  تعد نظرية الخطأ الواضح في التقدير من  

 التقديرية التي ظلت لزمن طويل من السلطات املطلقة لإلدارة والتي ال يمكن للقضاء إخضاعها للرقابة.

ى دون تبشير بها  نتاج عمل قضائي خالص ملجلس الدولة الفرنس ي، دون أدنى تمهيد من الفقه، بل حت  جاءت هذه النظرية

بيد أن  ، ضائهقفي مذكرات مفوض ي الحكومة كما حدث بالنسبة للعديد من النظريات التي أخذ بها مجلس الدولة في تطور  

بأشكال   ظهرت  قد  النظرية  كون  من  انطالقا  الرأي  هذا  خالف  على  ساروا  الكتاب  الدول  وصيغ  بعض  بعض  في  أخرى 

قضاء منظمة العمل الدولية، ولكنه وعلى صحة هذا الرأي فإن  شكل أصيل في  بانجلترا، بل ظهرت    -بلجيكا    -  كسويسرا

ال من فضل سبق مجلس الدولة الفرنس ي في إبراز معالم هذه النظرية وحسن صياغتها وجعلها نظرية عامة في  ينذلك ال  

 .3نطاق القانون اإلداري 
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الجلي الذي أثاره الطراف وأقره القاض ي وال يترك أي   "الخطأ على أنه واضح الخطأ ال Braibantوقد عرف مفوض الحكومة 

أمامجال لعقل مستنير أن يكون    "الخطأإلى أن  ذهب  بدوره    Aubyالستاذ    ".  أي  فالظاهر يجب كما يوضح اسمه  ادحا 

جلي  خطأ  الواضح هو  خطأ  ". فالقانونيا  صوواضحا وبديهيا، بحيث يمكن معاينته حتى بالنسبة ملن هو غير مخت   ،خطيرا

ا إللغاء القرار اإلداري،  سبب، ارتكبته اإلدارة على نحو يتعارض مع الفطرة السليمة، ويتجاوز حدود املعقول، ويكون  نيب

 .1إذا ما ثبت تعارضه واملنطق السليم   اإلدارةوبتطبيق هذه التقنية يستبعد القاض ي اإلداري كل تقدير من طرف 

ى القرارات  لع ه التناسب بين العقوبة واملخالفة التأديبية بعد أن كان يرفض فرض رقابتس الدولة الفرنس ي مبدأ  لطبق مج

طة التقديرية لسلاملوظف املخالف يعود ل  هاى اعتبار أن تحديد العقوبة التي يستحق ل، عاإلدارة التأديبية التي تصدر عن  

 ة. مخالفة املرتكبلة املتخذة بالنسبة لقاض ي أن يقدر العقوبلا في ذلك، وليس لهيلمعقب ع إلدارة، وال لقة لاملط

التناسب في قضيت   1978في عام    هالفرنس ي قد تراجع عن رأي  اإلداري أن القضاء    إال  التأديبية لرقابة    ه وأخضع القرارات 

ال  اإلداري حيث رفض القاض ي   Lebon يرةهالش إشارات    هاملدرس الذي قام بتوجي  في حق  صادرةإلغاء العقوبة التأديبية 

 . في التقدير واضحا  لم ترتكب خطأ اإلدارة، بحكم أن هصف  غير مؤدبة لفتيات وحركات

  10رفع دعواه أمام محكمة تولوز اإلدارية طالبا الغاء القرار الصادر في   Lebon وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد 

الوقائع،   مادياتفي    سهذا القرار، و منازعا ليون طلب، و إلغاء  دحالته إلى املعاش بإمن رئيس أكاديمية تولوز ب  1974  يوليوز 

لفعال مخلة    - معلم  هوو   -   ت الكاديمية في إصدار القرار املطعون فيه إلى ارتكاب املدعي نداست   دقو ة الجزاء،  جساموإنما في  

ا إلغاء  اإلدارية طلب  املحكمة  التحقيق معه، ورفضت  ثبتت من وقائع  الفصل، والتي  في  تلميذاته  لقرار ذلك  بالحياء مع 

لكفاية السبب الذي قام عليه، وطعن املدعي في هذا الحكم أمام مجلس الدولة، هذا الخير الذي وضح في حكمه أن الوقائع 

وقد كانت هذه  ينبغلط ب اير اإلدارة بشأنها لم يكن مشوبد قام عليها قرار الفصل كافية لتبريره، وأن تقو  عيالتي ارتكبها املد 

 . 2افيا لرفض محكمة تولوز اإلدارية إلغاء قرار الفصل الوقائع أيضا سببا ك 

نقطة تحول موقف مجلس الدولة الفرنس ي بخصوص رقابته على مالءمة القرارات التأديبية وذلك    1978وهكذا كانت سنة  

عمومي  بمناسبة صدور حكم بحث من خالله القاض ي اإلداري في التناسب بين الخطأ التأديبي املرتكب من طرف موظف  

والجزاء املتخذ، ويتضح أن الهدف من الحكم هو منع الغلو والتعسف في القرارات التأديبية مع غياب التناسب بين العقوبة  

والخطأ الوظيفي. وقد جاء هذا التطور الهام في موقف مجلس الدولة الفرنس ي بعدما تعالت الصوات املطالبة بضرورة  

لقرارات اإلدارية الصادرة في مجال التأديب. واملالحظ أن مجلس الدولة الفرنس ي لم  فرض الرقابة على جانب املالءمة في ا

يضع تعريفا دقيقا للخطأ الواضح في التقدير منذ البداية، وذلك بسبب ميله إلى اإليجاز والبعد عن النقاشات الفقهية  

ملستقبل. ويحرص املجلس دائما أن يحتفظ  والنظرية واإلحجام عن وضع تعاريف في أحكامه ربما تكون سببا في تقييده في ا

بحريته كاملة، حتى أن أحكامه تبدو عادة وكأنها تضع حلوال عرضية لظروف خاصة أو ظرفية، وبذلك تمكن املجلس من  

  .3تطوير قضائه باستمرار حتى يكون متجاوبا دائما مع ظروف اإلدارة ومستلزماتها 
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أفك أو  أنه عند ظهور نظريات  انقسم  وكما هو معلوم  الفقه، حيث  أن تكون عرضة لإلنتقاد من طرف  بد  ار جديدة، ال 

 الفقهاء حول نظرية الخطأ الواضح في التقدير ما بين مؤيد ومعارض.

 بالنسبة للموقف املؤيد فقد استند لتدعيم رأيه بحجج أهمها: 

ا في مجال التناسب بين املخالفة  ن هذه النظرية لم تشمل جميع حاالت السلطة التقديرية لإلدارة، خصوصأن القول بأ  -

اتخاذ   إلى  أدت  التي  للوقائع  تكييفها  في  بأنه ال مجال ملناقشة اإلدارة  القول  التأديبية املوقعة، وكذلك  املرتكبة والعقوبة 

( سنة  Lebon)فهذا كالم مردود وقديم، إذ أن هذه النظرية تطورت واخترقت هذا املجال وخصوصا بعد قضية    ،القرار

 .1الحكام التي تلتها فاستقر القضاء على بسط رقابته على تكييف الوقائع، وكذلك رقابة التناسب ، و 1978

إن هذه النظرية من شأنها تقليل حجم السلطة التقديرية املتروكة لإلدارة بفرض رقابة قضائية على هذه السلطة بصورة   -

ال  الرقابة  تبدأ من  املىندمرنة ومتدرجة  الوجود  رقابة  أعلى  ، وهي  رقابة  لها وهي  القانوني  الوصف  رقابة  إلى  للوقائع  ادي 

وبالتالي تأييد هذه النظرية، ملا تشكله من حصن وضمانة للموظف في مواجهة تعسف إدارته، كما أنه يحسب لهذه النظرية  

تكف يد اإلدارة    أو   قديربراسا لإلدارة عند تقديرها للعقوبة التأديبية املناسبة، فهي لم تتخل في صميم هذا الت نأنها كانت  

تركت بل  العقوبة،  هذه  مثل  اتخاذ  اال   عن  بعين  الخذ  بعد  مناسبة  تراها  التي  العقوبة  وزن  تقدير  حرية  عتبار  لإلدارة 

 .2التحفظات التي أبداها مجلس الدولة على هذه العقوبة 

 أهمها: أما بالنسبة للموقف املعارض فقد استند في معارضته على عدة أسانيد،  

الفقهاء بأر   - أمامه، ثم تعود هذه  أي بعض  الدولة تقرر أن تكييف اإلدارة للوقائع غير قابل للمناقشة  ن أحكام مجلس 

، وهذا تناقض جلي في مسلك مجلس  اظاهر   أالحكام لتقرير حق للقاض ي اإلداري بدراسة هذا التكييف وإن لم يكن الخط

 الدولة الفرنس ي. 

ن القضاء الفرنس ي  أة ال تعالج جميع حاالت السلطة التقديرية لإلدارة، ويضربون مثاال على ذلك بقالوا بأن هذه النظري  -

 .3يمتنع عن رقابة تقدير التناسب بين املخالفة والعقوبة التأديبية املناسبة لحجم وجسامة املخالفة املرتكبة 

العموم،   الفرنس ي  وعلى  الدولة  مجلس  اتجاه  النظرية  لقي  لهذه  أن  تبتبنيه  قرر  الذي  الفرنس ي،  الفقه  لدى  كبيرا  رحابا 

إقرار تقتض ي  تقدير   العدالة  في  غلط  قيام  عنها  نتج  والتي  املرتكبة،  واملخالفة  املوقع  اإلداري  الجزاء  بين  التناسب  عدم 

 العقوبة وخطورة الجزاء. 

التناسب في سبب القرار  على ضرورة توافر خاصية    أن هناك إجماع من القضاء في كل من فرنسا ومصرمما سبق  يتضح  

الصادر، وإن عرفت تحت مسميات مختلفة، ففي مصر تتضح خاصية التناسب    التأديبي، حتى يكون سببا مبررا للقرار

 . ومرد ذلك أن التناسب هو مناط مشروعية القرار. فيما عرف ب "قضاء الغلو". وفي فرنسا عرفت بنظرية "الخطأ البين"

 ة للقضاء املقارن، فما هو املوقف بالنسبة للقضاء اإلداري املغربي؟وإذا كان هذا هو الحال بالنسب
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 الفرع الثاني: موقف القضاء اإلداري املغربي من رقابة التناسب 

نظرا للتطور الذي شهده موقف القضاء اإلداري املقارن من رقابة التناسب أو املالءمة، وبعد الخطوات الهامة التي خطتها  

كل من املحكمة اإلدارية العليا بمصر ومجلس الدولة بفرنسا، أصبح لزاما على القاض ي اإلداري املغربي اتخاذ موقف يؤدي  

ة. حيث أنه كان يستبعد قبل إنشاء املحاكم اإلدارية أية رقابة على جوانب املالءمة  إلى الحد من السلطة التقديرية لإلدار 

 بين الفعال والعقوبات التأديبية )أوال(، ليقر بعد إنشاء املحاكم اإلدارية أحقيته في الرقابة على املالءمة )ثانيا(.

 أوال: استبعاد الرقابة القضائية على املالءمة

  ة بين العقوبة التأديبية والخطأ الوظيفي، مبرر  تناسبالتعقيب على جوانب الترفض ملجلس العلى الغرفة اإلدارية با ظلت

موقفها هذا بكون القاض ي يعمل على احترام إرادة املشرع، وإذا كان هذا الخير يترك حرية التصرف لإلدارة فليس للقاض ي  

، وهو الش يء  1تصاص اإلدارة ومسا بمبدأ فصل السلطعتبر تصرفه تطاوال على اخاأن يتدخل للحد من هذه الحرية وإال  

في العديد من أحكامها برفضها التعقيب على جوانب   -محكمة النقض حاليا –  الذي أكدته الغرفة اإلدارية باملجلس العلى

 الوظيفي.   الجزاءالخطأ و   بينلتناسب ا

الصادر في قضية "الدانج"، حيث    قرارى هذا املوقف، الالتي تبنت فيها الغرفة اإلدارية باملجلس العل  قراراتومن بين أهم ال

أكد املجلس العلى أن "ترك املوظف لوظيفته يشكل مخالفة مهنية ذات طبيعة تبرر تطبيق عقوبة تأديبية تحدد انطالقا 

 .2السلطة"  تجاوز قاض ي من طرف وهذا التقدير ال يمكن أن يكون محل مراقبة  من تقدير السلطة اإلدارية، 

أن حق مراقبة املشروعية  " ضد وزير العدل إذ أكد "بلحسين اإلدريس ياملجلس العلى سار في نفس االتجاه في قضية  "أن  كما  

املخول لقاض ي اإللغاء يتسع نطاقه أو يضيق حسب طبيعة املقررات املطلوب إلغاؤها، وأن تقدير كفاءة املوظف يدخل  

وال يمكن الطعن فيه من ناحية املشروعية الداخلية إال باالنحراف في  ضمن االختصاص التقديري العام للرئيس اإلداري،  

 .3" استعمال السلطة أو الخطأ القانوني أو املادي

يؤكد فيه أن للسلطة التأديبية االختصاص التقديري املطلق في الربط بين الخطأ والعقاب  ،  وفي قرار آخر للمجلس العلى

، أن "مالءمة العقوبة  1986نوفمبر    7  جاء في قرار املجلس العلى الصادر بتاريخ  حيثاملناسب وال رقابة للقضاء على ذلك  

والفعل املعاقب عليه يرجع أمر تقديرها لسلطة اإلدارة دون رقابة عليها في ذلك من طرف املجلس العلى المر الذي تكون  

 .4" طلبمعه الوسيلة غير قائمة على أساس وتبعا لذلك قض ى املجلس العلى برفض ال

ي فرصة تتاح له إال ويؤكد أحقية اإلدارة في اختيار العقوبة دون الخضوع لية رقابة من  أولم يترك القاض ي اإلداري املغربي  

أنه "ليس من اختصاص املجلس العلى    1987ماي    28، وهذا ما جاء في قرار للمجلس العلى صادر بتاريخ  جانبه حيث 
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بة املتخذة من طرف اإلدارة في حق املوظف، وحيث يستنتج من كل ما سبق أن القرار  مراقبة قساوة أو عدم قساوة العقو 

 .1املطعون فيه كان مؤسسا قانونا ولم يكن متسما بأي شطط في استعمال السلطة مما يجب معه طلب رفض اإللغاء"

قيته فقط في رقابة املشروعية، ولم  وغيرها، يتضح أن املجلس العلى أكد على أح قراراتاملتأنية لهذه ال ةفمن خالل القراء

، ولعل أهم سبب هو اعتبار القاض ي اإلداري في تلك املرحلة  يعترف لنفسه بالحقية في مراقبة املالءمة في مجال التأديب

القانونية والشكلية واملوضوعية فقط.  القواعد  قاض ي مشروعية وليس قاض ي مالءمة أي دوره كان يقتصر على مراقبة 

لقاض ي اإلداري بمراقبة مدى احترام اإلدارة للقانون ومدى تطبيقها للقواعد القانونية دون أن تمتد رقابته  حيث يكتفي ا

 إلى مالءمة الفعل أو الخطأ الذي ارتكبه املوظف العمومي مع العقوبة التأديبية التي وقعت عليه.

 ثانيا: اإلقرار بأحقية القضاء اإلداري في رقابة املالءمة 

فض بسط رقابته على مالءمة القرارات اإلدارية في مجال التأديب، بدأ القاض ي اإلداري املغربي منذ إحداث  بعدما كان ير 

في   الحاصل  التطور  واكب  قد  يكون  وبالتالي  املرتكب،  والخطأ  املتخذة  العقوبة  بين  التناسب  يراقب  اإلدارية  املحاكم 

أن القاض ي اإلداري املغربي لم يؤسس لنظرية مستقلة في  القضائين الفرنس ي واملصري، وعلى عكس هذين الخيرين نجد  

املرتبطة   الخرى  القرارات  بعض  على  يمارسها  التي  الرقابة  نطاق  بخصوص  موقفه  يحسم  لم  أنه  كما  التأديب،  مجال 

اري في  بالوظيفة العمومية. فالتطور الذي حدث في االجتهاد القضائي املقارن كان له الثر الكبير على موقف القضاء اإلد

بين الجزاء وخطورة   بدأ يمد رقابته على املالءمة  املشروعية،  املغرب، فبعدما اقتصر هذا الخير وملدة طويلة على رقابة 

. حيث كانت املحكمة اإلدارية بالرباط أول جهة قضائية تسمح لنفسها بالتخلي عن االتجاه التقليدي املمتنع  2الخطأ التأديبي 

لإلدارة سلطة تقديرية في   من خالل حكمها في قضية محمد بوليل، حيث جاء في إحدى حيثياته "...عن رقابة املالءمة وذلك  

اتخاذ العقوبة املناسبة في حق املوظف حسب خطورة الفعال املنسوبة إليه ومدى تأثيرها داخل املرفق العام، وال تكون  

أو   الجنائية  التي تكون املحكمة  التخفيف  االجتماعية، وأن هذه  ملزمة بظروف  اعتبارا لظروفه  له،  الجنحية قد منحتها 

السلطة التقديرية ال رقابة للقضاء عليها ما لم يشبها غلو في التقدير. وفي هذه النازلة فالقرار املطعون فيه لم يشبه أي غلو  

ها إصالح املنحرفين وإرجاعهم  ما دامت املخالفة الثابتة في حق الطاعن تتنافى ومهنته كمربي داخل مؤسسة من بين أهداف 

  .3إلى جادة الصواب، وليس املساهمة واملساعدة على الزيادة في انحرافهم كما فعل الطاعن"

يتضح لنا من خالل هذا الحكم أن القاض ي اإلداري لم يقم بإلغاء قرار اإلدارة، نظرا لن الفعال التي ارتكبها الطاعن ) حيازة  

فى مع الوظيفة املوكلة إليه )مربي بإدارة السجون( وبالتالي مالءمة الفعل املرتكب مع القرار املتخذ  املخدرات واستهالكها( تتنا

 )العزل مع االحتفاظ براتب التقاعد(. 

ولقد أشاد العديد من رجال الفقه والقانون بهذا الحكم، هذا الخير الذين أعطى االنطالقة ملسايرة االتجاه الحديث في 

لطة التقديرية لإلدارة في املجال التأديبي، حيث ظلت الغرفة اإلدارية ولردح من الزمن، متشبثة بعدم بسط  الرقابة على الس

 رقابتها على مالءمة الخطأ املرتكب مع العقوبة املتخذة.  

 
 156، أوردته مليكة الصروخ، مرجع سابق ص 1987-05-28الصادر بتاريخ  116قرار املجلس العلى عدد  -1
ي القانون العام. جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس.  خديجة امعيوة، القاض ي اإلداري وحماية الحقوق والحريات باملغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه ف -2

 .39. ص 2005
غ، بوليل محمد منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،  151/94، ملف رقم  1995مارس  23، بتاريخ 90حكم املحكمة اإلدارية بالرباط، عدد  -3

 .  74، ص11عدد 
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املرتك الفعال  بين  املالءمة  رقابة  في  أحقيتها  افتراض  وعلى  أنه  لتؤكد  أخرى  في قضية  املحكمة  نفس  عادت  ذلك  بة  بعد 

. وهو ما أيده املجلس العلى  1والعقوبة املتخذة فإنها ترى بأن الخطاء املنسوبة إلى الطاعن تبرر العقوبة املتخذة في حقه 

 .2بقوله أن املالءمة قائمة بين الفعال املنسوبة للطاعن والعقوبة املتخذة في حقه 

ء القرار الصادر عن اإلدارة لعدم مالءمة املخالفة الثابتة  وفي حكم آخر صادر عن املحكمة اإلدارية بأكادير قضت فيه بإلغا

في حق املتهم )التغيب عن العمل( مع العقوبة الصادرة في حقه )الحذف من الئحة الترقي(، وجاء في حيثيات هذا الحكم:  

تأديبية الصادرة في حق "وحيث أنه ما دامت اإلدارة لم تدل للمحكمة بما يثبت املخالفات املنسوبة للطاعن...فإن العقوبة ال

الطاعن غير مالءمة للمخالفة املرتكبة في حقه وهي التغيب عن العمل بدون إذن سابق من رئيسه املباشر...وحيث إن اعتبارا  

ملا تم فصله أعاله فإن القرار التأديبي موضوع الطعن الصادر في حق الطاعن والقاض ي بحذفه من الئحة الترقي يتسم بعيب  

في   القرار  االنحراف  بإلغاء  الحكم  معه  يتعين  الذي  الش يء  السلطة  استعمال  في  تجاوزا  يشكل  الذي  السلطة  استعمال 

 . 3التأديبي موضوع الطعن  مع ما يترتب مع ذلك قانونا"

القضائي املغربي املرتبطة برقابة املالءمة في مجال التأديب أن القاض ي اإلداري لم يقتصر في    واملالحظ في أحكام اإلجتهاد

أحيانا   الواضح  والخطأ  أحيانا،  الغلو  نظرية  يطبق  الجديد، وإنما  توجهه  تكون أساس  واحدة  نظرية  تطبيق  رقابته على 

 أخرى، أو يجمع بين النظريتين في حكم واحد.  

 خاتمة

ف خلصت إلى مجموعة  مبدأ التناسب في مجال التأديب ورقابة القضاء اإلداري عرضه في هذه الدراسة املتعلقة بمما سبق  

 من املالحظات وهي:

_ أن رقابة التناسب بالنسبة للقاض ي اإلداري املصري من خالل تبنيه لرقابة الغلو، تتجاوز حدود الرقابة التي رصدناها في  

، ذلك أن هذا الخير يقتصر في رقابته إما على إلغاء القرار أو تأييده، أما نظيره املصري ال  موقف القضاء اإلداري الفرنس ي 

يكتفي بإلغاء القرار أو تأييده وإنما يقوم بتعديله سواء بالتخفيف منه أو املغاالة فيه. وهذا ما دفع ببعض الفقه إلى اعتبار  

 يتحول القاض ي اإلداري إلى رئيس تسلسلي لإلدارة. هذا املوقف، تدخال في اختصاص السلطات اإلدارية، حيث 

،  القاض ي اإلداري املغربي اتخذ اتجاها وسطا بين نظيريه املصري والفرنس ي، بحيث لم يقتصر على إعمال نظرية واحدةأن    _

ى، بالرغم من  وإنما استعمل نظرية الغلو املصرية )خاصة في املجال التأديبي(، كما أنه لم يتقيد بأية نظرية في حاالت أخر 

أنه راقب املالءمة كما ينبغي، لن كال النظريتين قد تصلح لظروف معينة )رغم أن النتيجة التي تؤديان إليها واحدة، ذلك أن  

الهدف منهما هو التصدي للتقديرات غير املعقولة في إصدار القرار التأديبي(. وما دام القاض ي اإلداري املغربي يؤكد رقابته  

فال مانع من املزاوجة بين النظريتين، فاملهم هو االستمرار في فرض هذه الرقابة وال يهم الوسيلة التي استعملت  على املالءمة  

 . ما دامت النتيجة واحدة

 
املنشور في املجلة املغربية لإلدارة   في قضية أجدع رشيد ضد املدير العام لألمن الوطني 9/11/1995بتاريخ  321حكم املحكمة اإلدارية بالرباط عدد  -1

 106، ص 1997دجنبر  -، يوليوز 21-20املحلية والتنمية، عدد 
لألمن الوطني، املنشور في املجلة املغربية  في قضية أجدع رشيد ضد املدير العام 13/02/1997بتاريخ  136قرار الغرفة اإلدارية باملجلس العلى عدد  -2

 110، ص 1997دجنبر  -، يوليوز 21-20لإلدارة املحلية والتنمية، عدد 
، منشور في الضمانات القانونية والقضائية لتأديب وانتهاء خدمة املوظف  06/05/2009املؤرخ في  070/2009حكم املحكمة اإلدارية بأكادير عدد  - 3

 237ص 2016، طبعة 2016- 33، منشورات مجلة الحقوق اإلصدار رقم 2يفة العمومية العمومي، قضايا الوظ
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 الديمقراطية وحقوق اإلنساناملؤسسة السجنية باملغرب وسؤال 

 دراسة سوسيوقانونية 

The prison institution in Morocco and question about democracy and human Rights 

 حسن لحميدي 

 ماستر  اإلدارة، الديمقراطية، حقوق اإلنسان  بباحث : طالب

 امللخص :  

لقد كان من نتيجة التحوالت الدولية واإلقليمية، سعي املغرب إلى إعادة تكييف منظومته القانونية  مع املعايير الدولية ذات الصلة  

بمجال  الديمقراطية حقوق اإلنسان، األمر الذي ساهم في تطور الحركة الحقوقية باملغرب في مجموعة من القضايا، من قبيل القضايا  

تطرحها املؤسسات السجنية باعتبارها فضاء مغلقا يسهل فيه انتهاك الحقوق. ولهذا فإن كل الجهود املتعلقة بتحسين    واإلشكاالت التي

وضع املؤسسات السجنية والسجناء تبقى رهينة التعامل وتسير املخاطر، فإذا كان املطلوب من السجن التقليل من املخاطر التي توجد في 

سألة السياسات الجنائية، كما أنه إذا كان املطلوب من السجن التقليل من املخاطر التي تحصل داخله، املجتمع، وجب إذا االهتمام بم

وجب إذا االهتمام بمسألة السياسات السجنية، فليس من الصواب أن تتأسس العالقة بين السياسة الجنائية والسياسة السجنية فقط  

ال االحتياطي والذي يشكل السبب الرئيس ي في مسألة اإلكتضاض والذي تتعذر  بمزيد من الحبس والتقييد، خصوصا ما يتعلق باالعتق

 معه كل املبادرات اإلصالحية. 

 الكلمات املفتاحية :

 املؤسسة السجنية ، الديمقراطية، حقوق اإلنسان، السياسة الجنائية.

Abstract  : 

As a result of many international and reginal, there were a develoment in rights in morocco Especially comcering The 

prison institution which is a closed space where Righte can easilly be violatted Every efforts to improve the prison 

institution and prisoners still linked to Dealing and Risk Managing so if we want from the prison to reduce Risks, that 

are spead in the society, its compulsory to treat and take care about criminal policies. and Also if  the goal is to 

Minimise the Risks that occur inside the prison, we should focus and give More inportance to prison policies, because 

it is not logic that the relation between criminal policy and prison policy stand only for more restriction and prison 

Especislly concering pre-trial detention, and prison which is the main Reason of over load and crunching that block 

all the initiatives of reform. 

Key Words : 

The prison institution, the democracy, the human Rights, the criminal policies. 
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 مقدمة 

وما رافق ذلك من تزايد االهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان،  والخارجية  املتغيرات الداخلية   تحت تأثير

  إعادة تكييف منظومته القانونية، مع املعايير الدولية ذات الصلة بمجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان. سعى املغرب إلى  

في   الذي ساهم  القضاياالمر  من  مجموعة  في  باملغرب  الحقوقية  الحركة  تطرحها    ،تطور  التي  القضايا واإلشكاالت  مثل 

ية واملجتمع املدني في تعزيز وحماية حقوق السجناء، عبر  املؤسسات السجنية. باإلضافة إلى تنامي دور املؤسسات الدستور 

والقيام   السجنية،  املؤسسات  شؤون  بتدبير  املعنية  الحكومية  الجهات  مع  الحوار  أساليب  بنهج  ترتبط  مختلفة  سبل 

 .ورصد اإلختالالت وإصدار التقارير والنشرات، بالزيارات امليدانية وتتبع الحاالت 

التي كان فيها السجن عموما   حقبةاالستعمار وهي ال فترةالسجنية باملغرب بمفهومها الحديث سيرتبط بإن نشوء املؤسسة 

بمختصا والرمزية.  ،  املادية  وتأكيد قوته  املستعمر  السجنية  حماية مصالح  فاملؤسسات  كانورغم ذلك    ت كمكان عقابي 

املغرب،  ة  حاضر  منها  التي مر  التاريخية  املراحل  أ وفي مختلف  فه  اومعاييره  ا بأشكاله  ها نإال  ا  ي الجديدة  الستعمار  وليدة 

التي تعود  ت  تظل  ا الجنبي بل إنه الظهائر والنصوص القانونية  ، و ذلك إلى غاية سنة  لتلك الحقبةعمل تنظيميا بفحوى 

 1916يري  املتعلق بتنظيم املؤسسات السجنية باملغرب، فإن هذه الخيرة كانت تعمل بظه  23.98صدور قانون    ل، فقب1998

وذلك بالنظر إلى   ،والذي يعتبره الكثيرون قفزة نوعية في تطور مؤسسة السجون باملغربهذا القانون الجديد  ،  1930و

الحقوق التي جاء بها لفائدة السجين، وإن كان هناك من يرى بأن هذا القانون ما كان له أن يكون لوال إكراهات تلميع الصورة  

 حقوق اإلنسان.بالديمقراطية و غوطات املنظمات الدولية املهتمة ضخصوصا  على املستوى الدولي، 

ويتكون هذا القانون من تسعة أبواب تتعرض ملختلف املسائل التي تخص تسيير وتنظيم املؤسسة السجنية، وتتوزع هذه  

يلي ما  على  باملؤسسا البواب  والمن  االنضباط  الحكام،  تنفيذ  القضائي،  الضبط  السجنية،  املؤسسات  السجنية،  :  ت 

مقتضيات   وأخيرا  الصحية،  الخدمات  بهم،  والعناية  املعتقلين  أحوال  تدبير  الخارج،  مع  املعتقلين  عالقات  الحوادث، 

وتفعيال ملقتضيات هذا القانون اعتمدت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج تدبيرا استراتيجيا، يعتمد    .ختامية

كهدف استراتيجي، وعلى حفظ المن والسالمة داخل املؤسسات السجنية، ثم تحسين ظروف   على التأهيل إلعادة اإلدماج

االعتقال كأولوية إنسانية، إضافة إلى الرعاية الصحية والنفسية، وأخيرا االنفتاح والتفاعل والشراكة مع الهيئات الخارجية  

 ووسائل اإلعالم.

سنة   املغربي  الدستور  تعديل  أن  لحقوق  ،  20111كما  الوطني  املجلس  وكذا  السجناء  حقوق  دسترة  على  وتنصيصه 

...، كل ذلك دفع 2015، وإعادة صياغة القواعد الدنيا ملعاملة السجناء وتسميتها بـ )قواعد نيلسون مانديال( سنة  2اإلنسان 

ظم للسجون الحالي، حيث جاءت  باملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إلى التفكير جديا إلى تعديل القانون املن

، متماشية مع ما جاء في الدستور الجديد، ومتوافقة مع ما تم  2016ماي    31مسودة مشروع القانون املنظم للسجون،  

 التنصيص عليه في قواعد مانديال.

قد خطا خطوات املغرب  كان  أن    ، جد وإذا  يجب  الخطاب  هذا  فإن مصداقية  الحقوقي،  الخطاب  يخص  فيما  متقدمة 

تنعكس على أرض الواقع بصفة عامة، وعلى املؤسسة السجنية بصفة خاصة، باعتبارها فضاء مغلقا يسهل فيه انتهاك  

 
 من الدستور" يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج".  23الفصل  - 1

اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق  من الدستور" املجلس الوطني لحقوق    161الفصل    - 2

ات، وذلك في  اإلنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنين، أفرادا وجماع

 ات الوطنية والكونية في هذا املجال".نطاق الحرص التام على احترام املرجعي
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الحقوق والدوس على الكرامة، وعلى العموم قد يختلف الواقع داخل السجن تبعا لعقلية ومنطق املسؤولين على املؤسسة  

يسير هذه املؤسسة على أنها حرب داخلية مع السجين، أما الذي  السجنية. فالذي ينطلق من منطق الحفاظ على املجتمع س

املتعلقة   الجهود  فكل  لهذا،  واإلصالح.  القسط  أساس  على  السجين  مع  فسيتعامل  إنساني  اجتماعي  منطق  من  ينطلق 

املؤسس من  املطلوب  كان  فإذا  املخاطر.  وتسيير  التعامل  رهينة  تبقى  والسجناء  السجنية  املؤسسات  ة  بتحسين وضعية 

السجنية التقليل من املخاطر التي توجد في املجتمع، وجب إذن االهتمام بالسياسات الجنائية. كما أنه إذا كان املطلوب  

ليس من الطبيعي أن تقوم  فمن السجن التقليل من املخاطر التي تحصل داخله، وجب إذن االهتمام بالسياسات السجنية.  

ا الجنائية والسياسة  السياسة  بين  باالعتقال  العالقة  يتعلق  فيما  والتقييد، خصوصا  الحبس  من  بمزيد  لسجنية فقط 

 االحتياطي الذي يشكل السبب الرئيس ي في اإلكتضاض . 

فالديمقراطية تفرض على العدالة أن تكون أكثر حضورا في الواقع. و هذا أمر يحتاج إليه    .وكما هو معلوم اآلن لدى الجميع 

عيل الدور اإليجابي للفاعلين داخل املؤسسة السجنية عن طريق فهم ما لهم و  كذلك داخل السجون، وذلك عن طريق تف

 ما عليهم من حقوق ووجبات. 

  لكن   الراهن،  الوقت   في  وأهميته  لتشعبه  نظرا  فيه،   للبحث   كثيرة  أفكار  راودتنا  للموضوع  اختيارنا  بعد إذا و 
إلى : التالي الوجه على  صياغتها  ارتأينا بحيث  تساؤالت  عدة على للجواب  نفسها فرضت  الموضوع إشكالية

بمقتضيات حقوق اإلنسان داخل   هاالتزامو   دمقرطة المؤسسة السجنية بالمغرب  أي حد يمكن الحديث عن
 الوسط السجني؟   

التالية :  بناء على ذلكو  تنظيما   المغربية بحالتها الراهنة،المؤسسات السجنية    يمكن صياغة الفرضية 
نظر شاملة   بحاجة إلعادة  وبرغم ما تم تحقيقه في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، فهي  وواقعا،
 . التي تعانيها في مختلف المجاالتلتعدد العراقيل واإلكراهات نظرا  ،وجذرية

"املؤسسة السجنية باملغرب وسؤال الديمقراطية وحقوق اإلنسان"، فإن الضرورة املنهجية تقتض ي    ولإلحاطة بموضوع :

 تقسيمه إلى ثالث فصول، وذلك على الشكل التالي:

 .الفصل الول : التأصيل النظري لعالقة املؤسسة السجنية بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وباملجتمع والسلطة 

 يمقراطي لحقوق اإلنسان بالوسط السجني وفق املعايير الدولية والتشريعات الوطنية. الفصل الثاني : التكريس الد 

 التنزيل الديمقراطي و تطبيق حقوق اإلنسان باملؤسسة السجنية.  الفصل الثالث : معيقات 

 

الفصل األول : التأصيل النظري لعالقة املؤسسة السجنية بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وباملجتمع  

 والسلطة . 

توجد مجموعتان من الدراسات االجتماعية املتعلقة بعالم السجون، هناك تلك التي تعتبر السجن مجتمعا بذاته.  

 وهناك أخرى تقوم بدراسة نواحي متعددة للمجتمع على ضوء ما يقع بالسجون. 

بالنسبة للمجموعة الولى، حدد املختصون بعلم االجتماع مجاالن. الول منهما جعل من السجين قطب الرحى، مع عالقته  

بموظفي املؤسسة السجنية، وهذا النوع من الدراسات طغى على الساحة منذ الثالثينيات من القرن املاض ي. وابتداءا من  
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أما املجموعة الثانية، فقد    ،1960سنة   بهيكلة املؤسسات السجنية وتسيرها.  ظهرت دراسات اجتماعية جديدة اهتمت 

ففي سنة    ظهرت ابتداءا من أواسط السبعينيات من القرن املاض ي، وقد اهتمت بعالقة السجن مع املجتمع املحيط به.

اق" كتاب تحت عنوان "ميشيل فوكوصدر للفيلسوف الفرنس ي "  1975 ". وشكل هذا الكتاب، كما يشير  بة واملعاقبةاملر

الشؤون  في  باعتباره فتح  جديدا  السجنية. منعطفا  و   القانونية   إلى ذلك كثير من املتخصصين  االجتماعية،  الدراسات  في 

 عالقة بين السجن واملجتمع والسلطة. الأفاقا جديدة في فهم 

 املبحث األول : سياق نشأة املؤسسة السجنية وأهدافها  

ول ميشيل فوكو بأنه بالنسبة للسجن ال معنى لالكتفاء بالخطابات عن السجون، وإنما ينبغي االنتباه أيضا إلى ما  يق

هو صادر عن السجون نفسها من قرارات وأنظمة داخلية، فالتصدي املعرفي ملؤسسة السجن يستوجب تحليال عميقا  

في   يعتمل  ملا  واقعيا  الداخلية، ورصدا  وأبنيتها  الخاص  لنظمتها  سياقها  في  قراءتها  بهدف  أعماقها من ظواهر وحاالت، 

واستخالص دروسها، والسجون بصفة عامة، وبالرغم من كونها تنادي باإلصالح والتهذيب والعالج إال أنها ال تزال إلى درجة  

ب، وهي الردع العام  كبيرة  تمثل معاقل ملرتكبي الجرائم، بهدف تحقيق هدف أو أكثر من الهداف املتمثلة في جدوى العقا

تفاديا ملخاطره مستقبال الجاني عن املجتمع،  بنسلفانيا أول نظام عقابي دشن  1والخاص، وإبعاد  . ويعتبر نظام سجن 

تبعا   السجناء  تصنيف  وكذا  والرجال،  النساء  بين  والفصل  الحرفي  والتكوين  التعليم  نظام  باعتماد  اإلصالح  مقاربة 

ع القرن العشرين ستتواصل اإلصالحات التي تستهدف نظام السجون التي تراوحت بين  لخطورتهم اإلجرامية. وخالل مطل

مؤسسات مغلقة وأخرى شبه مفتوحة إلى الدرجة التي جعلت بعض املفكرين واملناضلين الحقوقيين يتبنون الدعوة إلى  

 إلغاء العقاب السجني واالكتفاء ببعض العقوبات البديلة.

o   املطلب األول: سوسيولوجيا املؤسسة السجنية 

العقاب منذ سنة   أوربا حول  في  البحاث والنصوص  العديد من  الجنائية،    1950لقد ظهرت  الحداثة  خاصة حول 

في سنوات   أما  املرحلة،  مواكبة مستجدات  أجل  من  الجنائية  النصوص  بتعديل  يتعلق  فيما  فقد   1970و    1960وذلك 

در  إلى  البحاث  الوسط تطرقت  دراسة  إلى  البحاث  تتجه  ذلك سوف  بعد  لكن  التربية،  مسألة  الجانحين،  الطفال  اسة 

السجين،   يقضيها  التي  املدة  قبيل  من  مواضيع  على  الوقوف  من خالل  امليكروسوسيولوجي  طابع  اتخذت  السجني حيث 

 ... 2ح الجانحين الضبط القضائي، مداومة التوجيهات الجنائية، الخدمة من أجل املنفعة العامة، إصال 

تغير مسار البحاث في أوربا    دورا جوهريا، في  ،1976" في جامعة مونريال سنة  ميشيل فوكولمحاضرة التي ألقاها " لقد كان ل

وأمريكا، فقد كان تحليله عميقا ملسألة العقاب معتبرا أن مؤسسة السجن ما هي إال جزء من آليات االنضباط التي أنشأها  

الرأسمالي   العسكرية...  النظام  الثكنة  في مؤسسات أخرى من قبيل املدرسة،  إنتاج نفسه وهذا نجده  يعيد  من أجل أن 

الذي أحدثه " التأثير  إلى  العامة وبالخصوص مستشفى المراض  كوفمانباإلضافة  " من خالل دراسته حول املؤسسات 

 .3العقلية

 الفرع األول : سوسيولوجيا العقاب السجني 

 
الوطن،  -1 دنيا  االلكتروني  املوقع  الجنوح،  إنتاج  إعادة  أم  اإلدماج  إعادة  املغربية:  السجون  العطري،  الرحيم  ،  04-05- 2005عبد 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/05/04/21171.htm 

2-Jacques FAGET, sociologie de la délinquance et de la justice pénale, Edition ères, 2007 ( Nouvelle édition actualisé 
, premier édition 2002, p 154 

3-Jacques FAGET ibid p 156. 
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رد فعل طبيعي للجريمة كيف ما كانت. وهي أقدم وسيلة لجأ إليها النظام الجنائي لردع املجرمين منذ  العقوبة،   تعتبر  

عدة قرون. وقد عرفت عدة تطورات في كل املجتمعات، حيث تحولت عبر العصور من العقوبة الوحشية إلى العقوبة التي  

. وهكذا تكون العقوبة من الناحية القانونية "أنه ال يجوز  1في املجتمع   تراعي إنسانية املحكوم عليه، وتهدف إلى إعادة إدماجه

من هذا التعريف تتبين لنا ضرورة توفر النص القانوني و فرضها إال إذا ورد نص عليها من املشرع في وقت ارتكاب الجريمة"،  

بنص إال  عقوبة  وال  جريمة  )ال  آخر،  على  فعل  العقا)لتجريم  إلى  النظر  اختلف  ولقد  الفكرية  .  التوجهات  باختالف  ب 

للمشتغلين به، فهناك من يعتبر أن غايته هي االنتقام من املجرم، في حين يرى آخرون بأن الهدف من العقاب هو زجر وردع  

املجرم. وباملقابل يرى فريق أخر بأن الغاية من العقاب هي إصالح املجرم. وهنا نتساءل عن كيفية ظهور مؤسسة السجن  

 العقوبة؟  كمجال لتنفيذ

 الفقرة األولى : والدة السجن حسب ميشيل فوكو 

في مؤلفه "املراقبة واملعاقبة" حاول ميشيل فوكو أن يفسر اآلليات التي دفعت إلى تطور السجن بالطريقة التي تطور  

كتاب املراقبة واملعاقبة  ، يمكن اعتبار  اإلطاروفي هذا    .بها وصوال إلى الفترة الراهنة. وكيف تحولت مسألة السجن إلى رهان

مرجعا رئيسيا ملا أسماه فوكو بالسلطة االنضباطية أو التأديبية. فقد كان تحليله عميقا ملسألة العقاب،    1975الصادر سنة  

معتبرا أن مؤسسة السجن ما هي إال جزء من آليات االنضباط التي أنشأها النظام الرأسمالي من أجل أن يعيد إنتاج نفسه،  

 ... 2مر في مؤسسات أخرى من قبيل املدرسة واملعمل كما في الثكنة واملستشفى كما هو ال 

يتعلق المر هنا بشكل من ممارسة السلطة ساد في أوروبا مع بداية القرن السابع عشر، وحتى النصف الثاني من القرن  

راقبة الدقيقة لكل عمليات الجسد،  الثامن عشر... تستند هذه املمارسة إلى مجموعة من الطرق والتقنيات التي تسمح بامل

سيتم تعديل وتقويم وضعيات بحيث ، كما تفرض عليه عملية انقياد نافعة ومجدية 3والتي تضمن االنقياد الثابت لقواه

ويبقى التأكيد على أن جيريمي بينتنام   .4الجسد، عبر نوع من التقييد املدقق الذي يضبط مسار كل جزء من أجزاء الجسد 

(Jeremy Benthamو ،)"بشكل عام،  "املشتمليةpanoptisme)  )5    "والتي خصص لها فوكو في كتابه "املراقبة واملعاقبة

واملستشفيات   )املدارس  عام  بشكل  االنضباطية  للمؤسسات  والبنيوي  الطوبوغرافي  املتكأ  بمثابة  هي  خاصا،  محورا 

و  املراقبة  باعتمادها  السجنية،  واملؤسسة  العزل  والثكنات...(،  والتشميل،  التفريد،  واملعرفة،  المن،  املالحظة، 

 .6والشفافية...، فضاء تحققها 

السلطة   الجزائي من منظور تكنولوجيا  أو  العقابي  النظام  الكتاب، تحليل  لقد حاول ميشيل فوكو من خالل هذا 

ث العقاب،  التعذيب،  رئيسية هي  الذي مكنه من  واشتغال عالقاتها واستراتيجياتها، ضمن ثالثة محاور  المر  التأديب،  م 

الكتاب أصبح   للعقوبة... بل إن  الوظيفة االجتماعية  التقليدية حول االنحراف وحول  التصورات واملنظورات  زعزعة كل 

القانون أو مسؤولوا املؤسسات السجنية. لقد فتح   مرجعا ال يمكن االستغناء عنه سواء بالنسبة لعلماء اإلجرام ورجال 

واملعاقبة أفاقا مهمة بالنسبة للبحث بشكل عام، وبالنسبة ملسار ميشيل فوكو املعرفي، من خالل الكشف  كتاب املراقبة  

 
 . 9ص  9111عبد الغني غانم"أثر السجون في سلوك النزيل"أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، الرياض،الطبعة الولى - 1
2-Jacques FAGET, SOCIOLOGIE DE LA Délinquance ET DE LA JUSTICE Pénale, Edition ères, 2007 ( 

Nouvelle édition actualisé, PERMIER Edition 2002, P 149.  
 .13محمد ازويتة، مرجع سابق. الصفحة  - 3

 . 158 – 157، الصفحة 1990اإلنماء القومي بيروت ميشيل فوكو، املراقبة واملعاقبة والدة السجن، ترجمة على مقلد، مركز  - 4
: بناء مصنوع بشكل يمكن اشتمال داخله بنظرة واحدة . واملشتملية هي شكل مستوحى من هندسات املراقبة وهي رسم بيا  - 5 ني دقيق الشتغال من بانوتيك  : مشتمل 

 شة معطيات السلطة التأديبية الجديدة وإعادة بلورتها حول حقل الرؤية واملراقبة.ميكانيزمات السلطة ... وهي إن كانت مهمة فذلك لنها ركزت في صورة مده
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، وراء فكرة أن السجن، إجماال، هو أفضل وسيلة  18عن نظام التفكير، شكل العقالنية الضمنية التي كانت، منذ القرن  

. وذلك باالستناد إلى ممارسات الحجز  1الجرائم داخل املجتمعوالكثر نجاعة وعقالنية ملعاقبة جميع الخروقات واملخلفات و 

البداهات   الكشف عن  ذلك  ويتبع  إزاء مصداقيتها وقبولها،  تقنينية  السلطة، ومفعوالت  إزاء  تقادمية  لها مفعوالت  التي 

أن السجن هو   واالعتبارات، التي تمكنت من التثبيت والصمود، والتي جعلت من املؤسسة السجنية ضرورة طبيعية، علما 

 وليد تقاطعات ومصادفات تاريخية متعددة. 

 الفرع الثاني : فشل السجن 

في هذا اإلطار يمكننا أن نطرح سؤال، إلى أي حد نجح السجن في تفادي االنحراف، في إيقاف نزيف اإلجرام، وهل  

 املعاصر؟ يمكن فعال اعتبار السجن أرقى وأفضل وسيلة وصل إليها النظام العقابي 

يقول فوكو : " منذ قرنين ونحن نقول بأن السجن قد فشل، لنه ال ينتج سوى املجرمين، وأنا أقول بدال عن ذلك: إن السجن  

أهدافها   تنوع  في  النقدية  املقاربات  كل  تقتسمه  أمر  السجن  بفشل  القول  إن  منه".  طلبناه  ما  هو  ذلك  مادام  نجح،  قد 

في اعتباره الفشل، ليس نتاجا تاريخيا أو حالة تجريبية مرتبطة بخلل وظيفي يهم العقاب  وتوجهاتها، لكن أصالة فوكو تكمن  

 .2السجني، وإنما هو فشل بنيوي، بمعنى أن الفشل متعايش مع السجن ومشارك له في الجوهر 

 ي : وتتشكل املؤاخذات املوجهة إلى املؤسسة السجنية من شبكة نقدية مختلفة ومتكاملة تمت صياغتها كما يل

: فاملجرم يمتلك، بعد خروجه من السجن، حظوظا كبرى في العودة إليه أكثر من السابق، وبالتالي   _ السجن ينتج الجريمة

 فإن السجن يعمل على تكوين املجرمين واإللقاء بهم داخل املجتمع.

 عن الشطط في استعمال  : أن عزل الجانحين داخل زنازن وفرض أعمال غير نافعة ضدهم، فضال  _ السجن ينتج الالعدالة

إدارة السجن تجعل السجين في وضعية   بالتناوب، كما أن فرض قيود عنيفة من قبل  إلى خلق مجرمين  السلطة، يؤدي 

 املظلوم، فيتكون لديه رد فعل يتهم فيه الجميع بما في ذلك القانون نفسه. 

ن الدولة التي تمنع تجمعات أكثر من عشرين  : يظهر ذلك من خالل املفارقة التالية، وهي أ  السجن مدرسة لالنحراف_  

السجن أول مرة دروسا   تعليم وتدريب من دخلوا  يتم  بكثير، وهنا  أكبر  الترخيص لتجمعات  فردا، تعمل هي نفسها على 

 بكاملها، )التالعب بالقانون،االعتراف، تشكيل عصابات ...(. 

دائم_   بشكل  السجين  على  يحكم  اإلدارية    :   السجن  السلطة  قبل  ومن  الشرطة،  قبل  من  مراقبا  السجين  يظل  حيث 

 والثقافية واالجتماعية )السجل العدلي، صعوبات وعراقيل في الحصول على شغل ما، الوسم السجني الدائم...(.

بالتشرد وطلب   : إن صك االتهام الذي يرسل رب السرة مثال إلى السجن، هو نفسه الذي يحكم على السرة _ تفقير األسرة

 الصدقة حيث يصبح للجريمة أحفاد.

أرقى  القول بأن السجن لم يكن أبدا  أليس من الحقيقة   : إنكاري هي  إليها فوكو في صيغة استفهام  التي ينتهي  والخالصة 

واملجرم  اإلجرام  كلفة  والى  وتنظيمه...  بنائه  كلفة  إلى  نظرنا  إذا  املعاصرة، خاصة  العقابية  املنظومة  في  املنبثقة  وسيلة  ين 

 .3؟عنه

في مقابل هذا املنظور، نقف على عدد من املعطيات النقدية التي صاحبت وانتصرت إلى هذا السلوب العقابي مؤكدة، فيما  

وراء كل االنتقادات، على أن الهدف الول الذي ظهر من أجله السجن هو اإلصالح والتربية وتقويم سلوك الجانح، حفاظا  

 واملجتمع ضمن منطق تعاقدي صريح، ويتعلق المر باملعطيات التالية: على الذات 
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: إن الهدف من العقوبة الحبسية هو تغيير سلوك الفرد الجانح والعمل على إدماجه في املجتمع،   مبدأ اإلصالح والوقاية_ 

ر في العقوبة، إما بخفضها أو  بشكل يقيه من ارتكاب مخالفة أو جرم آخر. بدليل أن كل تغير في السلوك قد يؤدي إلى تغيي

 جعلها مشروطة... 

: التربية هي الهدف العلى من السجن، وضمنها العمل كواجب لتنظيم السلوك وبالتالي إعادة اإلدماج في   مبدأ التربية_  

 املجتمع. 

اقبة الفعالة  _   النفسية والطبية  : تستهدف املراقبة الحفاظ على حياة السجين من خالل املصالح االجتماعية و مبدأ املر

 وممارسة الرياضة، فضال عن الدروس الخطابية الوعظية. 

التابعة_   املؤسسات  وضمان    مبدأ  وتوجيهه  متابعته  تلزم  بالعكس  سراحه،  إطالق  بعد  السجين  عن  التخلي  يلزم  ال   :

اتخذت مظهر النقد أم  إدماجه، لكن يعلق فوكو على هذه املعطيات بالتأكيد على كونها تتكرر من قرن إلى آخر... وسواء  

العقابي عامة موضع مساءلة.   اإلصالح فإن النتائج هي نفسها، مما يعني أن المر يرتبط في الخير بضرورة وضع النظام 

الرأسمالي   باملجتمع  في عالقته  تأكيد حضوره  في  السجن  نجح  : كيف  التالي  السؤال  يلزم طرح  الدائرة  من هذه  وللخروج 

 عيب السلطة االنضباطية التي صاحبت املجتمع الصناعي املتحول؟ الصاعد، وفي عالقته بأال 

يتعلق المر هنا بما أسماه فوكو بتدبير الالشرعية. ليس الهدف هنا هو جعل الفرد الجانح طيعا ومنقادا، وإنما العمل على  

عية. غير أن هذه العملية التدبيرية  تدبير الجنوح، داخل تاكتيك عام لالنقياد، العقوبة بهذا املعنى هي طريقة في تدبير الالشر 

القرن السابع   ال يمكن فصلها عن عدد من التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، التي عرفتها أوروبا مع بداية 

والثامن عشر واملتمثلة في تكديس الثروات في يد الطبقة البورجوازية، وقد مثل العمال محورا فعاال داخل عملية اإلنتاج،  

مر الذي اقتض ى إدارة جديدة تهم العمال أنفسهم ) الغياب، الغش في العمل، النقابات البطالة ...(  كما تم التمييز بينهم  ال 

إضافة إلى حدوث نقلة نوعية على مستوى السلوك املنحرف، وذلك من خالل تشكل    وتوظيفهم حسب متطلبات السوق.

نتمون إلى فئات فقيرة وهامشية وبخاصة الفالحين... علما أنه ال يمكن  فئة من املنحرفين لهم خصائص مميزة، كما أنهم ي

بالسالح،   املتاجرة  العقارية،  املضاربات  الضريبي،  التملص  االنحرافات:  من  كبرى  سلسلة  عن  املذكور  االنحراف  فصل 

 القرصنة البحرية، التهريب... 

 املبحث الثاني : املؤسسة السجنية باملفهوم الحديث 

الحديث  باملفهوم  الجريمة    السجن،  مواجهة  في  اإلنسانية  املعرفة  نتاج  الحقيقة  في  هو  اجتماعية  وكمؤسسة   ،

الفرنس ي   املفكر  الشأن  هذا  في  ويذهب  االجتماعي.  الدفاع  وسائل  من  وسيلة  وهو  السوي،  غير  ميشيل  والسلوك 

املعرفة اإلنسانية الحديثة، ونوعا من أنواع القوة  بأن السجن باملفهوم الحديث يمثل نوعا من     "michel faucault" فوكو

" أن السجن يعد ضرورة اجتماعية  إميل دوركهايمكما أبرز "  1الحديثة للمجتمع بغض النظر عن املصالح التي يخدمها. 

لتفعيل مقتضيات الضبط االجتماعي وحماية معايير العقل الجمعي، ذلك أن هذه املؤسسات التي تؤدي وظيفة الضبط 

هذه    هي تحظى  كيف  جيدا  نفهم  ولهذا  العام،  النسق  في  حضوريته  وتكرس  املجتمعي  الشريط  استمرار  تضمن  التي 

كيف   أيضا  جيدا  ونفهم  ما،  سوسيوسياس ي  نسق  في  واإلكراه  اإلنتاج  وسائل  مالكي  لدى  قوي  باهتمام  املؤسسات 

س الوظيفي الذي يعتريها في كثير من الحيان.  استطاعت هذه املؤسسات أن تجذر مكانتها وتقوي أنظمتها بالرغم من اإلفال 

" في هذا السياق   إن الغالبية الكبرى من أرائنا و ميولنا ليست من صنعنا وإنما تأتينا من الخارج،  دوركهايمحيث يقول "

 .2و لهذا فليس من املمكن أن تصبح هذه المور جزءا من شعورنا الداخلي إال بشرط أن تفرض نفسها علينا فرضا"

 
1-Rod morgan , imprisonment current concerns in mik, maguire, et al. Theoxford handbook of criminology, 

claredon, oxford, 1997 . p 1149 . 
 . 56الصفحة دوركايم، قواعد املنهج في علم االجتماع، ترجمة محمود قاسم، مراجعة السيد محمد البدوي، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية،   اميل  2-
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( "أننا عندما نبني السجون فإننا نبني  Mathiesen, J)  ماتياسون ويشير البروفيسور النرويجي املختص في علم اإلجرام،  

 "... املجتمع  في  السائدة  العقابية  الفلسفة  إلى  تشير  بدورها  إليها، وهي  ترمز  التي  الثقافية  والرموز  املعاني  وفكرة   1معها 

في فهم وظيفة وأهداف املؤسسات العقابية، بحيث أنها تشير إلى أهمية انتقال النظرة  البروفسور ماتياسون مهمة جدا،  

 السائدة في املجتمع عن الجريمة، والعقوبة، إلى املؤسسات السجنية. 

(، بأن "كل الشعوب املتقدمة اآلن ومهما كانت  Christic,1993( "وكرسيستي" )  Retherfotd,1984ويشير كل من "رثيرفورد" )

مواجهة  مستوي في  لديها  أساسية  كعقوبة  السجن،  عقوبة  تستخدم  أيديولوجياتها،  كانت  ومهما  صناعيا  الحضارية  اتها 

 .2الجريمة"

وإذا اختلفت، املفاهيم، والغراض، والهداف، والوظائف قديما للمؤسسات العقابية، فإن لهذه الخيرة في وقتنا الحاضر  

املجتمع. فعندما ظهرت السجون لول مرة في أوروبا تحديدا، كان لها مهام وأهداف  أهدافا ووظائف معدة مسبقا من طرف  

تختلف عن الهداف واملهام التي تعرفها في وقتنا الحاضر، فالسجون كانت تستخدم لغراض مثل: منع النزالء من الهرب،  

 القسر واإلكراه، تسليم املذنبين للمحاكمة... 

مته االتجاهات واآلراء املهتمة بسوسيولوجيا العقاب السجني أنها متنوعة ومتعددة. يظهر إذا من خالل الطرح الذي قد

 وذلك راجع إلى اختالف وتعدد التخصصات والتوجهات الفكرية واملعرفية واإليديولوجية . 

الدولية   املعايير  وفق  السجني  بالوسط  اإلنسان  لحقوق  الديمقراطي  التكريس   : الثاني  الفصل 

 ية. والتشريعات الوطن 

الوظيفة   على  فعالوة  العام،  اإلنساني  لألمن  بالنسبة  الهمية  بالغة  فهي  املجتمع،  في  دورا جوهريا  السجون  تلعب 

الردعية التي تباشرها هذه املؤسسات كآليات لتنفيذ العقوبات التي يصدرها القضاء، وجعل املجرم مترددا قبل اقتراف  

وإدماجهم داخل املجتمع وترسيخ تنشئة   وقائية، من حيث السعي لتقويم سلوك الجناة،جريمته، فإنها تضطلع أيضا بمهام  

الجريمة من جديد براثن  في  السقوط  تدعم تحصينهم من  السالبة  3اجتماعية،  العقوبات  تنفيذ  أن  في  وليس من شك   .

به ال  للحرية يستهان  ال  التي حرص عدد  املختلفة،  السجين  الدو  يلغي حقوق  املواثيق  الوطنية على  من  لية والتشريعات 

 ترسيخها وضمان حمايتها. 

 الحقوق األساسية للسجين   األول:املبحث  

يرد عليها قيود والتي يستمدها املسجون من   التي ال  الحقوق  الطائفة من  تلك  الساسية للسجين  بالحقوق  يقصد 

ؤسسة السجنية، بموجب حكم قضائي . فرغم تواجده داخل امل4صفته كإنسان، ويتساوى فيها مع من هم خارج السوار 

القانون الجنائي املغربي وقانون   في حائز لقوة الش يء املقض ي به، يبقي السجين يتمتع بحقوق شخصية مباشرة تجد أساسها 

(، 5قواعد مانديال  (املنظم للسجون واملرسوم املطبق له من جهة، وفي القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  23.98

 
1-Thoms, Mathiessen, thr Arguments against building more prisons, in scandinavian criminal policy and 

criminology, 1985. S. R. C. C. Copenhagen, 1985, P, 15. 
2- Rod morgan, Op. cit . P 1144. 
 . 7ص  1994يصل الكويت، دغنام محمد غنام " حقوق اإلنسان في السجون" مطبعة الف -3

 .17د غنام محمد غنام، املرجع السابق، ص  -4

 .  2015ديسمبر  17قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة في  -5
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ومن بين هذه الحقوق في رأينا الحق في الكرامة   ، وباقي املواثيق الدولية من جهة أخرى؛1واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

 والحق في التقاض ي.  2اإلنسانية 

o  املطلب األول: الحق في الكرامة اإلنسانية 

التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو  تتجلى مظاهر الحق في الكرامة واملعاملة اإلنسانية من خالل حماية السجين من  

، أثناء فترة تنفيذ العقوبة، وحظر استخدام القسوة في حقه عند تطبيق التدابير  3العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

حيث أولى املشرع املغربي لنظام التأديب اهتماما خاصا،    .التأديبية أو لدواعي أمنية للحفاظ على النظام باملؤسسة السجنية

الضمانات  من  بجملة  تطبيقه  أحاط  أداة  4حيث  جعله  دون  والحيلولة  عليهم،  املحكوم  حقوق  على  الحفاظ  أجل  من   ،

 
 . 1948ديسمبر  10( املؤرخ في 3-ألف )د 217اعتمد ونشر على املأل بقرار الجمعية العامة   -1

: يراد بهذه الشرائع الديان السماوية التي وضعت أساسا نظريا لحقوق اإلنسان، من خالل تأكيد القيم العليا واملبادئ  ماوية  في الشراكع الس   - :     أساس كرامة السجين  :   -  2

ملتعلقة بحقوق واثيق الدولية االحكيمة، خصوصا املبدأ القاض ي بوجوب احترام حقوق الفراد جميعا دون أي تفرقة بينهم لي اعتبار كان، ولعل املبادئ التي كرست في امل

االنتماء، أو  الصل  أو  العرق  أو  الجنس  بسبب  التمييز  كعدم  اإلسالم   اإلنسان  الثالثة،  الديان  وبخاصة  السماوية  فالتشريعات  السماوية،  الديان  إلى  أصلها  يرتد  إنما 

 التمييز بين الفراد على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس.  تطالب بعدم مجملها باحترام حقوق اإلنسان، وبتكريم اإلنسان، كما واملسيحية واليهودية تطالب في

 لقد نصت الكثير من املواثيق الدولية على احترام كرامة السجين أثناء فترة االعتقال ومن بين هذه املواثيق الدولية :  : في املواثيق الدولية -

كل إنساني العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي تنص مادته العاشرة على ضرورة أن "يعامل كل الشخاص الذين سلبت منهم حريتهم بش ❖

 وباحترام لكرامة اإلنسان املتأصلة". 

 الول : "يعامل كل السجناء باالحترام الالزم لكرامتهم املتأصلة وقيمتهم كبشر".  مجموعة املبادئ الساسية ملعاملة السجناء، الذي جاء في مبدئها ❖

الولى : " يعامل كل السجناء باالحترام الواجب لكرامتهم  قاعدتها فيقواعد المم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال( التي ورد   ❖

 وقيمتهم املتأصلة كبشر". 

يعا ❖  "  : الول  املبدأ  في  جاء  السجن، حيث  أو  االحتجاز  أشكال  من  يتعرضون لي شكل  الذين  الشخاص  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  مل جميع  مجموعة 

 شكال االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص اإلنساني الصيلة".الشخاص الذين يتعرضون لي شكل من أ

وحظر كافة أشكال   امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، الذي جاء في مادته الخامسة " لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية ❖

 استغالله وامتهانه واستعباده". 

واجب للكرامة  اقية المريكية لحقوق اإلنسان، التي نصت الفقرة الثانية من مادتها الخامسة على ضرورة أن "يعامل كل الذين قيدت حريتهم باالحترام الاالتف  ❖

 . املتأصلة في شخص اإلنسان

غربي إلى الفصلين الثاني والعشرون والثالث والعشرون من دستور  يرجع الساس الدستوري لحق السجين في املعاملة اإلنسانية في التشريع امل  في التشريعات الوطنية:  -

 لقانون املغربي. ، فقبل الحديث عن دسترة حق السجين وحمايته من كل أشكال التعذيب في القانون املغربي، البد من اإلشارة إلى مرجعيات هذه الدسترة في ا2011

: " إنما نوليه من رعاية شاملة للبعد االجتماعي في مجال   2003يناير    29سبة افتتاح السنة القضائية بأكادير، يوم  : الخطاب امللكي السامي بمنا  أوال : املرجعية السياسية

 العدالة ال يستكمل إال بما نوفره من الكرامة اإلنسانية للمواطنين السجناء التي تجردهم منها الحكام القضائية السالبة للحرية". 

دسترة كافة حقوق اإلنسان، كما هو متعارف عليها عامليا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور   : "...  2011  يونيو  17الخطاب امللكي ليوم  

على التشريعات الوطنية.   املغرب،املغربي، دستورا لحقوق اإلنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات املواطنة. وفي هذا الصدد، تمت دسترة سمو املواثيق الدولية، كما صادق عليها  

العتقال التعسفي، وكل أشكال كما يكرس املشروع كافة حقوق اإلنسان، بما فيها قرينة البراءة، وضمان شروط املحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب، واالختفاء القسري، وا

 التمييز واملمارسات املهينة للكرامة اإلنسانية."

على أنه : "ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية لي شخص، في أي ظرف، ومن قبل   2011من دستور  الفصل الثاني والعشرون: ينص   ثانيا : املرجعية الدستورية

 نسانية.أي جهة كانت، خاصة أو عامة. اليجوز لحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإل 

 سة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون". _ ممار 

من نفس الدستور الذي جاء في فقرته الخامسة:" يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن   _ فيما ينص الفصل الثالث والعشرون

 يستفيد من برامج للتكوين وإعادة اإلدماج."

تعذيب  تطرق املشرع املغربي في الفرع الثالث من مجموعة القانون الجنائي املغربي لشطط املوظفين في استعمال سلطتهم إزاء الفراد وممارسة ال  :  : املرجعية القانونية  ثالثا

 (. 8-231إلى 1- 231التعذيب في الفصول من )املتعلق بمناهضة  34-04(، كما تم التأكيد على ذلك بمقتض ى القانون رقم 232إلى  224في )الفصول من 

، ودخل حيز التنفيذ سنة 2002، وصدر البروتوكول االختياري بشأنها سنة 1987، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 1984اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  -3

 . 2011وصادق عليه املغرب سنة  2006

رعية، وتطبيقا لهذا املبدأ ال يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على املحكوم عليه إال بشأن املخالفات املحددة سلفا بقانون، ضمانا لحقوق  الجزاءات التأديبية ملبدأ الش _ خضوع4

ن به أحكام القانون أو اللوائح بما تأذهذا الخير. ونصت على هذا املقتض ى القاعدة السادسة والثالثون من قواعد مانديال التي جاء فيها: " تكون المور التالية مرهونة دوما 

 .التنظيمية للسلطة اإلدارية املختصة

 .السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية 
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  . كما فرض مجموعة 1والتأهيل  على نحو يهدد جهود اإلصالح على هذه الحقوق، أو تستخدمها إدارة السجون للتعسف ضدا

من الضوابط القانونية الستعمال وسائل الضغط والقوة والسالح في حق املعتقلين، حيث أجاز املشرع وبصفة استثنائية  

انحراف يخرج بتلك   أو  الوسائل ملواجهة أوضاع خاصة، لكن بقيود وشروط صارمة تحد من أي تعسف  استعمال تلك 

 ك من خالل مراعاة الغاية وتقدير الضرورة.الوسائل عن الغاية املرجوة من إقرار اللجوء إليها، وذل

o  املطلب الثاني : حق السجين في التظلم والتقاض ي أثناء تنفيذ العقوبة 

حيث جاء فيها " يجب إشعار    23.98لقد وردت عبارة التظلم في الفقرة الثانية من املادة السادسة والعشرين من قانون  

 طرق تقديم التظلمات والشكايات".كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية... خاصة  

 في التظلم الفرع األول : الحق

الثامنة والتسعين من قانون   املادة  التظلم في  والتي جاء فيها" للمعتقلين أن يتقدموا    23.98تطرق املشرع ملصطلح 

املراقبة اإلقليمية املنصوص عليها في بتظلماتهم إلى مدير املؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة  

كتابة". أو  إما شفويا  الجنائية،  املسطرة  املئتين   قانون  بعد  الثالثين  املادة  من  الثانية  الفقرة  أن  قانون   كما  من مشروع 

، مع إضافة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، كجهة يمكن أن يرفع لها السجين تظلمه،  2السجون جاءت بنفس التوجه 

 
 التأديبية التي يجوز فرضها ومدتها.  أنواع الجزاءات 

  .السلطة املختصة بتوقيع هذه العقوبات 

أي   يعاقب  "ال  أنه:  على  القواعد  نفس  والثالثون من  التاسعة  القاعدة  السابعة  كما نصت  القاعدة  في  إليها  املشار  التنظيمية  اللوائح  أو  القانون  إال وفقا لحكام  سجين 

 والثالثون ومبادئ اإلنصاف وسالمة اإلجراءات القانونية".

ادة الرابعة والخمسين من قانون  كما كرس املشرع املغربي مبدأ شرعية املخالفات التأديبية، حيث حدد الئحة الخطاء التأديبية في خمسة عشر خطأ تأديبيا بمقتض ى امل

 ، كما حدد أصناف التدابير التأديبية التي تتخذ في حقهم بموجب املادة الخامسة والخمسين من نفس القانون. 23.98

االجتماعي،   ب الدين أو الجنس أو املركزالجزاءات التأديبية ملبدأ املساواة بين املحكوم عليهم، ويقصد بذلك عدم التمييز في توقيع الجزاء التأديبي بين السجناء بحس خضوع

للقاعدة الثانية من قواعد مانديال.كما نص املشرع املغربي على هذه  وتقتض ي هذه املساواة كذلك أال تمنح للسجناء سلطة توقيع الجزاء التأديبي على زمالئهم، تطبيقا 

 تحت عنوان:" االنضباط والمن باملؤسسات السجنية". من الباب الرابع من قانون السجون  القاعدة في املادة الحادية والخمسين

ن لم يكونوا  التأديبية، ومعنى ذلك أنه ال يجوز توقيع أي تدبير تأديبي إال على السجين مرتكب الخطأ التأديبي، فال يمتد أثره إلى باقي السجناء مم الجزاءات شخصية •

يجوز اللجوء إلى توقيع تدابير تأديبية جماعية، وهذا ما نص عليه املشرع املغربي في الفقرة الخيرة  ا المشاركين، كم أطرافا في املخالفة املرتكبة بصفة مساهمين أو

 يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية". والتي جاء فيها " تكون التدابير التأديبية شخصية وال 98-23من قانون  من املادة الخامسة والخمسين

طورة الفعال املرتكبة ولشخصية مرتكبيها، يعتبر الخذ بهذا املبدأ في الوسط السجني تكريسا ملبدأ تفريد العقاب بصورة عامة،ومعنى  مالئمة التدابير التأديبية لخ  •

من قواعد   نصت عليه القاعدة التاسعة والثالثون  ذلك أنه يجب أن تكون التدابير التأديبية متناسبة مع خطورة املخالفة املرتكبة وشخصية مرتكبيها. وهذا ما

 مانديال والتي جاء فيها " على إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبي واملخالفة التي تستوجب فرض ذلك الجزاء". 

التأديبية من جنس املخالفة ومالئمة لخطورة والتي ورد فيها: " يجب أن تكون التدابير    23.98واملشرع املغربي نص على نفس املبدأ في املادة الخامسة والخمسين من قانون  

 الفعال ولشخصية املعتقل". 

أن يتضمن الجزاء التأديبي كل ما من  عدم تعارض الجزاءات التأديبية مع غاية تأهيل املحكوم عليهم، يعد هذا املبدأ من املبادئ املقررة في املواثيق الدولية، حيث ال يجوز 

سبة للمحكوم عليهم، حيث أقرت هذا املبدأ القاعدة الثانية والربعون من قواعد مانديال التي جاء فيها " تطبق على جميع السجناء دون  شأنه أن يعيق جهود التأهيل بالن

لتغذية، ومياه الشرب،  صحي، وااستثناء الظروف املعيشية العامة التي تتناولها هذه القواعد، بما في ذلك الشروط املتعلقة بالضوء والتهوية ودرجة الحرارة، والصرف ال 

الشخص ي". ويتضح من خالل الئحة وإمكانية الخروج إلى الهواء الطلق، وممارسة الرياضة البدنية، والنظافة الشخصية، والرعاية الصحية، والقدر الكافي من الحيز املكاني  

الواحدة والستين من نفس القانون املتعلقة بتدبير الوضع في زنزانة التأديب أن املشرع  وكذلك املادة   ،23.98التدابير التأديبية الواردة باملادة الخامسة والخمسين من قانون  

 املغربي أخذ بهذا املبدأ. 

اريخ عة الدولية، الرباط، بتد.العينوس ي عبد الجليل محاضرة بعنوان"الرقابة على املؤسسات السجنية وأساليب التأديب"أمام طلبة ماستر علوم اإلدارة السجنية، بالجام  -1

17-10-2016 . 

ة من مسودة مشروع قانون السجون" بإمكان املعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير املؤسسة، أو إلى املندوب العام إلدارة السجون وإعاد  230الفقرة الثانية من املادة    -  2

ق اإلنسان، ولجنة املراقبة اإلقليمية املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية،  اإلدماج. كما يمكن أن يتقدموا بتظلماتهم إلى السلطات القضائية واملجلس الوطني لحقو 

 إما شفويا أو كتابة".
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 أنه .  ويستخلص من هذه املادة،23.98الثامنة والتسعين من قانون  فة إلى الجهات الخرى املنصوص عليها في املادةباإلضا

 للسجين أن يتقدم بتظلماته أمام عدة جهات.  يمكن

 جهة إدارية أمام الفقرة األولى : التظلم

واملندوب العام إلدارة   مدير املؤسسة السجنيةفي    23.98تتمثل هذه الجهة حسب املادة الثامنة والتسعين من قانون  

املادة الثالثين بعد املائتين من مسودة مشروع القانون املنظم للسجون نفس   ، كما كرس املشرع في1السجون وإعادة اإلدماج 

 . 2التوجه 

 أمام جهة قضائية  الفقرة الثانية : التظلم

يقدم هذا التظلم أمام جهة قضائية خول لها القانون النظر في مثل هذه التظلمات، من بين هذه الجهات السلطات  

القضائية املوكول لها بزيارة املؤسسات السجنية، سواء من أجل تتبع مدى تنفيذ العقوبة، أو في إطار املهمة املوكولة لها  

دة السادسة من املرسوم التطبيقي، التي تنص على أنه : " يحق للمكلفين  بتفتيش املؤسسات السجنية. وبالرجوع إلى املا

بمهام املراقبة اآلتي ذكرهم دخول املؤسسات السجنية: الوكيل العام للملك أو نوابه ووكيل امللك أو نوابه وقضاة التحقيق  

الحداث". املس  وقضاة  قانون  من  الخمسمائة  بعد  والتسعين  السادسة  املادة  أضافت  تنفيذ  كما  قاض ي  الجنائية  طرة 

العقوبة، الذي يعهد إليه بزيارة املؤسسات السجنية مرة على القل في الشهر، وكذلك رئيس الغرفة الجنحية، الذي خوله  

املشرع حسب املادة التاسعة والربعين بعد املئتين من قانون املسطرة الجنائية، زيارة املؤسسات السجنية مرة كل ثالثة 

 أشهر. 

 الثالثة : التظلم أمام اللجنة اإلقليمية   الفقرة

مكونة من هيئات    3العشرين بعد الستمائة من قانون املسطرة الجنائية، للجنة  خول املشرع املغربي بمقتض ى املادة

مختلفة صالحية مراقبة السجون، ومنحها اختصاصات متعددة، معززا بذلك املراقبة القضائية، فيمكن للسجين الذي  

 
 _ أوال : التظلم أمام مدير املؤسسة السجنية  1

وعن المن والنظام واالنضباط   تسند إدارة كل مؤسسة سجنية إلى مدير يسهر على تسيير وتنسيق جميع أنشطتها. ويكون مسؤوال بصفة خاصة عن قانونية االعتقال،

في جميع الخطاء التأديبية املرتكبة داخل املؤسسة السجنية. ومما ال شك فيه أن القرارات الصادرة عن لجنة  التي تبت داخل املؤسسة، كما أنه يعتبر رئيس لجنة التأديب،

لكونها صادرة عن سلطة إدارة، تندرج ضمن أشخاص القانون العام، في حدود وظيفتها   داري التأديب، داخل املؤسسة السجنية، تكتس ي طابعا إداريا، وتتخذ صفة القرار اإل 

ة. غير أن مباشرة دعوى اإلدارية املرتبطة بتسيير مرفق عام، وهي املؤسسة السجنية، وبذلك فهي تخضع للرقابة القضائية عن طريق دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السلط

فاذ طريق التظلم، حيث يمكن للسجين الصادر ضده قرار التأديب، أن يسلك طريق التظلم االستعطافي أمام مدير املؤسسة السجنية، وإذا  اإللغاء ال تقبل، إال بعد استن

 لم يتمكن من ثنيه أو تراجعه عن القرار، فيمكن للسجين أن يسلك التظلم اإلداري أمام املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

 لم أمام املندوب العام إلدارة السجون ثانيا : التظ

السجنية ضده، بصفة املندوب    يمكن للسجين أن يتقدم بتظلمه اإلداري أمام املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، منازعا في القرار الذي اتخذه مدير املؤسسة

إلدارة السجون  والتزام املندوب العام السجنية مصدرة القرار املتظلم بشأنه. فبعد انصرام أجل ستين يوماالعام السلطة الرئاسية العلى والرئيس املباشر ملدير املؤسسة 

قرار اإلداري بالشطط في  الصمت، يعتبر ذلك بمثابة الرفض، بحيث يكون السجين قد استنفد طريق التظلم، سواء االستعطافي أو اإلداري، فليس أمامه إال الطعن في ال

املحدث للمحاكم اإلدارية، التي تنص على اختصاص املحاكم اإلدارية بالبت ابتدائيا في طلبات   41.90سلطة، طبقا ملقتضيات املادة الثامنة من القانون رقم  استعمال ال

 سطرة املتعلقة بالتظلم. توجد أحكام قضائية في هذا الشأن وذلك راجع لطول امل إلغاء قرارات السلطة اإلدارية، بسبب تجاوز السلطة.  واملالحظ أنه ال

 "عادة اإلدماج من مشروع القانون املنظم للسجون" بإمكان املعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير املؤسسة، أو إلى املندوب العام إلدارة السجون وإ 230املادة  -2

من قانون املسطرة الجنائية" يترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله،ويساعده رئيس املحكمة االبتدائية ووكيل امللك بها   620الفقرة الثانية من املادة    -3

املؤسس بهما  توجد  اللتين  الجماعة  مجلس  ورئيس  بالصحة  املكلفة  العمومية  السلطة  وممثل  العقوبات  تطبيق  والشؤون  وقاض ي  الوطنية  التربية  قطاعات  وممثلو  ة 

لشخصيات املعروفة باهتمامها االجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين املنهي، تضم اللجنة زيادة على ذلك، متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات او من بين ا

 بمصير املحكوم عليهم".
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مكوناتها   بين  من  تضم  التي  اإلقليمية،  اللجنة  أمام  أو شفويا  كتابة  بتظلمه  يتقدم  أن  القرارات،  بعض  من  لحقه ضرر 

 جمعيات املجتمع املدني.مختلف السلطات اإلدارية والقضائية، و 

 الفقرة الرابعة : التظلم أمام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

تمت إضافة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، من بين الجهات التي يمكن أن يتقدم أمامها السجين بتظلماته، وذلك  

بتاريخ   املائتين من م.م.ق.م.س،  الثالثين بعد  املادة  الثانية من  الفقرة  ، وذلك بعدما تم إحداثه  2016ماي    31بمقتض ى 

حيث تم تعريفه بمقتض ى الفصل الواحد والستين بعد املائة من الدستور بأنه "مؤسسة    2011والتنصيص عليه في دستور  

وبضمان   وحمايتها،  والحريات  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع  املتعلقة  القضايا  في  النظر  تتولى  ومستقلة،  تعددية  وطنية 

 لة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنين، أفرادا وجماعات.  ممارستها الكام

 الفرع الثاني : الحق في التقاض ي

حق التقاض ي أمام الجهاز القضائي مكفول لكل من انتهكت حقوقه بغض النظر عن وضعية الشخص، والدستور  

املائة من   املغربي لم يستثن  الثامنة عشر بعد  املادة  الولى من  الفقرة  في  الشخاص املعتقلين من هذا الحق، حيث جاء 

"حق التقاض ي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون". ويظهر    الدستور املغربي أن

الذي   السجين وغيره في التمتع بهذا الحق الدستوري،من صياغة الفصل املذكور أعاله أن املشرع املغربي، لم يفرق بين  

والحق في االتصال   والطعن في القرارات الصادرة ضدهيتجلى في عدة صور من أهمها، الحق في االتصال بالجهات القضائي،

 .1باملحامي 

 
ق أي معتقل أن تسمع دعواه لدى الجهات القضائية، ضد كل من اعتدى على أي حق من حقوقه، وكذا لتقديم ما يراه  : من ح  الحق في االتصال بالجهات القضائية_  1

أساسيا تواتر الخذ به على   مناسبا للتبليغ عن الجرائم والشكاوى، ويستوي في ذلك أن يكون موضوع دعواه مدنيا، أو أحوال شخصية أو إداريا. وقد أصبح هذا الحق مبدأ

ادي بصورة علنية في  ستوى الدولي، فقد أكدته املادة السادسة من االتفاقية الوربية لحقوق اإلنسان، عندما قررت أن " كل شخص من حقه أن تسمع قضيته بشكل عامل

 مدة معقولة من جانب محكمة مستقلة وغير منحازة". 

ن من حقه االتصال بالجهات القضائية لرفع دعوى قضائية على حارس السجن دون اشتراط  "أن املسجو  1977أكتوبر    8وقد أكدت اللجنة الوربية لحقوق اإلنسان في  

ضد    Hilton" ضد اململكة املتحدة البريطانية". وقد انتحت اللجنة الوربية نفس النحو في قضية مماثلة، وهي"قضية  Kissقضية "  الحصول على إذن من وزير الداخلية:

، أن رفض وزير الداخلية اإلذن للمسجون بتوكيل محام عنه لرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد أحد حراس السجن، عن 1977وليوز سنة  ي  8اململكة املتحدة بأن قررت في  

 وق اإلنسان".سوء معاملته له، يتعارض وحق املسجون في التقاض ي، وقد أيدت لجنة الوزراء التابعة للمجلس الوربي ما انتهت إليه اللجنة الوربية لحق

سلم، من ممارسة الشعائر لنتائج انتهت إليها املحكمة الفيدرالية المريكية، في"قضية قدم فيها أحد املسجونين شكاوى ضد إدارة، ناعيا عليها أنها حرمته، وهو منفس ا

لجزاء يخالف الحق في االتصال بالقضاء، لذلك الدينية، اعتبرت اإلدارة هذه الشكاوى من قبيل الشكاوى الكيدية، لذلك وقعت جزاء عليه، قضت املحكمة أن توقيع هذا ا

 فهو مخالف للدستور". 

 حق السجين في التظلم أو التشكي أمام الجهات اإلدارية وكذا مسودة مشروع قانون املنظم للسجون لحق السجين في التقاض ي، بل تم االقتصار على  23.98لم يتطرق قانون  

 اإلشارة إلى ذلك.  والقضائية، كما سبقت

يعتبر هذا الحق من الحقوق التي نص عليها الدستور املغربي، حيث جاء في املادة املائة وعشرون منه على أن" حقوق الدفاع مضمونة أمام الحق في االتصال باملحامي:  

حق املعتقل االحتياطي، أن يتصل بمحاميه   املشرع الشخاص املعتقلين من هذا الحق، لذا فحقوق الدفاع مضمونة للسجين دستوريا، فمن يستثن جميع املحاكم"، ولم

في الحكم الصادر ضده، وهذا ما نصت عليه املادة الثمانين من قانون   "يتصل محامو    23.98للدفاع عن حقوقه، وكذلك املحكوم عليه املدان، عندما يمارس الطعن 

 فة بالتحقيق، أو النيابة العامة املختصة". املعتقلين االحتياطيين بموكليهم، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية املكل

تصال بحرية في قاعة يسمح للمحامين االتصال باملدانين، بناء على ترخيص يسلمه لهم وكيل امللك، التي تقع املؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه. حيث يجرى اال

محاميه في مختلف الدعاوى، سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو إدارية أو أحوال شخصية أو   معدة لهذه الغاية". فاملعتقل االحتياطي أو السجين املدان، من حقه استقبال

 غير ذلك. ويترتب على حق املسجون في االتصال بمحاميه عدة نتائج: 

سته املادة الرابعة والثمانون من مسودة  ، السالفة الذكر، وكر 23.98: حق املسجون في استقبال محاميه داخل السجن: وهذا ما نصت عليه املادة الثمانين من قانون  أوال

صدره قاض ي تطبيق  مشروع القانون املنظم للسجون، مع تعديل بسيط فيما يخص الجهة مصدر الترخيص، بالنسبة للسجين املدان فعوض وكيل امللك، أصبح الترخيص ي

 العقوبة، الذي تقع املؤسسة السجنية ضمن دائرة املحكمة االبتدائية املعين بها. 
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 الفقرة األولى : حق السجين في الطعن في األحكام والقرارات الصادرة ضده 

اما من عناصر ضمان حقوق اإلنسان في السجن، لنه يكفل رفع الضرر، وتصحيح القرار  يمثل هذا الحق عنصرا ه

تكون جهة قضائية أن  يلزم  أمامها  الطعن  يتم  التي  فالجهة  الخاطئ،  اإلجراء  لكل شخص  1أو  التقاض ي مضمون  ، فحق 

الثا الفصل  من  الولى  الفقرة  القانون،حسب  يحميها  التي  مصالحه  وعن  حقوقه،  عن  من  للدفاع  املائة  بعد  عشر  من 

الدستور املغربي، فمن حق السجين أن يسلك جميع طرق الطعن، سواء العادية منها أو الغير العادية، لحماية حقوقه أثناء  

 أطوار املحاكمة. 

 أوال : حق الطعن في القرارات اإلدارية

املادة الثامنة عشر بعد املائة من الدستور املغربي، التي تنص   حق الطعن حق دستوري حسب الفقرة الثانية من إن

على أن "كل قرار اتخذ في املجال اإلداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية  

ارة السجون، وقرارات قاض ي  ومن بين القرارات التي تتخذ في مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، قرارات إد  املختصة".

العقوبة. القضاء اإلداري يمارس رقابته على أعمال   2تنفيذ  املعلوم أن  إدارة السجون، فمن  فبالنسبة للطعن في قرارات 

لتي يملكها القضاء العادي  كااإلدارة في صورتين: رقابة اإللغاء ورقابة التعويض، ذلك أنه ال يملك سلطة قضائية مماثلة  

يملك توجيه أوامر إلى اإلدارة للقيام بعمل أو لالمتناع عن عمل، إعماال ملبدأ الفصل   ال فراد، فالقضاء اإلداري بالنسبة لأل 

وكما سبق اإلشارة إلى ذلك، فإن املنازعات بين املسجون والغير من ناحية، وإدارة السجن من ناحية أخرى،   .3بين السلطات

لمر يخرج عن هذا التصور أحيانا. فالعقوبة محل التنفيذ يصدر بها حكم  تبدو من اختصاص القضاء اإلداري، إال أن ا 

أما إذا تعلق المر   قضائي، وبالتالي فإن املساس بطبيعة العقوبة أو بمداها، يبدو من اختصاص القضاء العادي ال اإلداري.  

 بإدارة املرفق ذاته، فإن االختصاص يؤول إلى القضاء اإلداري.  

باختصاص القضاء اإلداري بنظر    1952" سنة  Fargeaudd’Epiedقضية " محكمة التنازع في فرنسا فيوتطبيقا لذلك قضت  

نزاع نشب بين ورثة أحد املسجونين وإدارة أحد السجون. وقد تعلق المر بمسجون قتل عندما كان ينفذ عقوبة الشغال  

القانون. وقد حكم القضاء اإلداري في البداية بعدم  الشاقة في مركز لالعتقال اإلداري، وليس في السجن باملخالفة إلحكام  

 
ة والوقت والتسهيالت  ا أكدت الفقرة الولى من املادة الخامسة والثمانين من مسودة مشروع قانون السجون على هذا الحق، حيث نصت على أن "تتاح للسجناء الفرصكم

الفقرة جاءت متطابقة مع الفقرة الولى من القاعدة   املالئمة، لكي يزورهم محام من اختيارهم، أو مقدم لهم في إطار املساعدة القانونية، دونما إبطاء ووفقا للقانون"، وهذه

 الواحدة والستين من قواعد مانديال، وهذا ما يفسر مالئمة القوانين الوطنية للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.

بلة التي تتم بين املسجون ومحاميه، فليس من حقه أن يسمع الحديث  : مقابلة السجين ملحاميه دون رقابة من إدارة السجن : فال يجوز وجود حارس على مقربة من املقا  ثانيا

قية الوربية لحقوق اإلنسان التي الذي يدور بينهما، حيث قررت اللجنة الوربية لحقوق اإلنسان، أن وجود حارس أثناء املقابلة بين املسجون ومحاميه، يخالف أحكام االتفا

 تضمنت الحق في الدفاع. 

، التي تنص على أنه" يجري االتصال بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية"، فاملشرع هنا لم يتطرق إلى الرقابة، وترك املجال مفتوحا، 23.98ادة الثمانين من قانون  وبالرجوع إلى امل

لخامسة والثمانين، التي نصت على أنه "تخضع زيارات  إال أنه تدارك المر في مسودة مشروع القانون املنظم للسجون، وتطرق ملسألة املراقبة في الفقرة الثانية من املادة ا

 املحامي إلى املراقبة وال يسمح بسماع املحادثات بين املعتقل واملحامي".

ألة قانونية وفقا مة، بشأن أي مسغير أن القاعدة الواحدة والستين من قواعد مانديال، التي تنص على أنه " تتاح للسجناء... دونما إبطاء، وال تنصت وال رقابة وبسرية تا

التناقض، عند    للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه االستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمع منهم"، لقد تضمنت هذه الفقرة بعض

مما يطرح بعض اللبس في فهم معناها. إال أن املشرع املغربي    استعمال مصطلح وال رقابة )يعني املنع( و تحت أبصار موظفي السجن )يعني اإلجازة(، للداللة على نفس الحالة،

في الجريمة مع السجين، كأن سلك اتجاها وسطا، وذلك بإخضاع زيارات املحامي للمراقبة البصرية دون السمعية، حتى يتفادى تجاوز املحامي للدور املنوط به، ومساهمته 

 يكون وسيطا بين املسجون وشركائه في الجريمة.

 . 77غنام محمد غنام، مرجع السابق،ص د  -1
 . 2016ماي  31من مشروع قانون السجون بتاريخ  262الفقرة الثالثة من املادة  -2
 . 79د.غنام محمد غنام: املرجع السابق، ص  -3
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اختصاصه بنظر دعوى التعويض عن خطأ اإلدارة، استنادا إلى أن المر يتعلق بتنفيذ عقوبة صدر بها حكم قضائي. كما  

لت  المر يتعلق بإدارة مرفق السجون. وقد ح أن حكم القضاء العادي بعدم اختصاصه أيضا في هذه القضية، استنادا إلى

 ".1محكمة التنازع السلبي لصالح اختصاص القضاء اإلداري باملوضوع 

اإلجراءات   بإلغاء  الطعن  نطاق  من  يستبعد  تجعله  اإلداري،  القضاء  يتبناها  التي  الداخلية  اإلدارة  أعمال  نظرية  أن  غير 

ر اليومي للمرفق دون رقابة من  الداخلية الالزمة للتسيير اليومي للمرفق العام، حيث يسمح بقدر من االستقالل في التسيي

للسلطة   وكذا  الداخلية،  للقوانين  طبقا  السجنية  للمؤسسة  اليومي  التسيير  نطاق  في  دخل  ما  كل  أي  اإلداري،  القضاء 

التقديرية املمنوحة ملدير املؤسسة السجنية، في الحفاظ على أمن وسالمة النزالء داخل املؤسسة السجنية، يخرج حسب  

قبة القضاء اإلداري، إال في حالة التجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وهنا ما على السجين إال إثبات  رأينا من نطاق مرا

 إحدى الحالتين أمام القضاء اإلداري للمطالبة بحقه. 

نصت الفقرة الثالثة من املادة الثانية والستين بعد املئتين من مشروع   أما فيما يخص قرارات قاض ي تنفيذ العقوبة، فقد

قانون السجون أنه " يمكن للمعتقل أن ينازع في القرار التأديبي لدى قاض ي تطبيق العقوبات إما إلبطاله أو تخفيضه أو  

" يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه كما جاء في املادة الخامسة والستين بعد املئتين من مشروع قانون السجون أنه   إقراره".

تدبير تأديبي، أن ينازع في القرار أمام املدير الجهوي داخل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تبليغه. ويجب على املدير الجهوي،  

ر  في طلب املنازعة، داخل أجل ال يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التوصل بطلب املنازعة، وعليه أن يعلل قراره، يعتب أن يبت

يستخلص من املادتين املذكورتين أعاله، أن املشرع املغربي خول  و   عدم الجواب داخل الجل بمثابة رفض طلب املنازعة".

للمعتقل درجتين في املنازعة بخصوص القرار التأديبي، وهذا يعتبر ضمانة إضافية لحقوق السجين أثناء تنفيذ العقوبة،  

 رف جهاز إداري )املدير الجهوي( وجهاز قضائي )قاض ي تنفيذ العقوبة(.حيث أنه يتم النظر في طلب املنازعة من ط

فيمكن للمعتقل الذي صدر في حقه   تختلف عنها أمام املندوب العام، إال من حيث اآلجال،  فاملنازعة أمام املدير الجهوي ال

، في حين أنه أمام املدير الجهوي،  تدبير تأديبي، أن ينازع فيه أمام املندوب العام داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه

يمكن للمعتقل املنازعة في القرار داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تبليغه. أما بالنسبة آلجال البث في طلب املنازعة  

فيجب أن يبت في الطلب   أمام املندوب العام، فيجب أن يكون داخل أجل شهر من تاريخ توصله به، وأمام املدير الجهوي،

أيام من تاريخ توصله به. اخل أجل الد سواء بالنسبة لطلب   املالحظ أن املشرع املغربي قلص من املدة،و   يتجاوز سبعة 

املنازعة من طرف املعتقل، أو بالنسبة آلجال البت في طلب املنازعة، فتسريع املسطرة وتقليص اآلجال هو في صالح املعتقل  

القرار الصادر عن  التدبير املتخذ في حقه، خالفا لآلجال    دير الجهوي، امل وضمانا لحقوقه، لن  يمكن أن يقلص أو يلغي 

، حيث يقض ي املعتقل التدبير التأديبي ولم يبث بعد في طلبه. أما بالنسبة للمنازعة أمام  23.98 املنصوص عليها في قانون 

آجاال   املنازعة، وال  لطلب  آجاال  يحدد  لم  املغربي  فاملشرع  العقوبة،  تنفيذ  لكل  قاض ي  المر مفتوحا  بل ترك  فيها،  للبت 

 االجتهادات.

 املبحث الثاني : الحقوق النسبية للسجين

يرد عليها أي قيد، والتي يتساوى فيها مع من هم خارج السوار، هناك حقوق   خالفا للحقوق الساسية للسجين التي ال

نسبية أو املقيدة نظرا ملا يرد عليها من قيود،  نسبية يتمتع بها السجين داخل املؤسسة السجنية، وسميت هذه الحقوق بال

 تحد منها نظرا العتبارات المن داخل املؤسسة السجنية. 
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: النسبية التالية  الحياة الخاصة )املطلب    وسنتناول على سبيل املثال ال الحصر في هذا املبحث الحقوق  الحق في حرمة 

  الول(، ثم الحق في التعبير )املطلب الثاني(،

o األول : حق السجين في حرمة الحياة الخاصة  املطلب 

والعشرين من الدستور املغربي الذي جاء فيه "لكل شخص الحق   يرجع أساس حرمة الحياة الخاصة إلى الفصل الرابع

حياته   حماية  الحياة  في  حرمة  في  بالحق  يتعلق  فيما  العادي،  الفرد  عن  يميزه  للسجين  القانوني  الوضع  لكن  الخاصة"، 

الحق في حرمة حياته الخاصة، غير   الخاصة، فالصل أن السجين مواطن مثل غيره من هم خارج املؤسسة السجنية، له

وبة، تتجلى في نسبية الحق الزيارة وكذلك عمليات  أن هناك قيودا ترد على حرمة الحياة الخاصة للسجين أثناء تنفيذ العق

 التفتيش. 

 الفرع األول: الحق في الزيارة 

 تتمثل نسبية حق املسجون في الزيارة، بتحديد وتيرة الزيارة والرقابة عليها. 

 الفقرة األولى : تحديد وتيرة الزيارة 

باملنع من االتصال، متخذ من طرف القاض ي املكلف  ينظم الزيارة مدير املؤسسة، ما لم يكن املعتقل، موضوع أمر  

بالتحقيق. ويمكن الترخيص لي شخص آخر بزيارة معتقل، كلما كانت هذه الزيارة مفيدة إلصالحه، بشرط الحفاظ على  

،  1المن وحسن النظام داخل املؤسسة. ويمكن ملدير املؤسسة أن يحدد وتيرة الزيارات وعدد الزوار بالنسبة ملعتقل معين 

كما قيدت املادة الثامنة والسبعين من مسودة مشروع قانون السجون مدير املؤسسة بموافقة املدير الجهوي في تحديد  

 :2وتيرة الزيارة، كما يحتفظ بصالحية تقرير إجراء الزيارات، في مزار بفاصل في الحاالت التالية 

 إذا كانت هناك أسباب خطيرة يخش ى معها وقوع حادث.  •

 ع حادث أثناء الزيارة.في حالة وقو  •

 بطلب من الزائر أو املعتقل، أو لسباب صحية.  •

يستفاد مما سبق أن حق الزيارة املمنوح للسجين، ترد عليه بعض القيود، والتي تتعلق غالبا بأمن املؤسسة السجنية، هذا  

ر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون  باإلضافة إلى أنه يمكن حرمان السجين من الزيارة كجزاء تأديبي، ملدة أقصاها ثالثة أشه

 . كما أن وضع السجين بزنزانة التأديب يحرمه من حق الزيارة.  3فاصل 

 الفقرة الثانية : الرقابة على زيارات السجين. 

للمراقبة الزيارات  إذا   تخضع  أو  لنظام وأمن املؤسسة،  إذا كانت تشكل تهديدا  إلغاؤها،  أو  أو منعها  ويمكن وقفها 

انحرفت عن الهدف املتو ى منها. ويمكن ملدير املؤسسة السجنية أن يوقف كل زيارة للمؤسسة، إذا اقتضت ذلك أسباب  

اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العام  املندوب  مع  يستشير  الذي  الجهوي،  املدير  بذلك  يشعر  أن  وعليه  كما  4أمنية،   .

حضور موظف باملزار، أو بمكان الزيارة، ويجب أن تتوفر له إمكانية    23.98اشترطت املادة السابعة والسبعين من قانون  

 
 . 23.98من قانو   75المادة  - 1
 . 23.98من قانو   76المادة  - 2
 من مسودة مشروع قانون السجون والتي خفضت املدة إلى شهر واحد في الحاالت القصوى.  260، والتي تقابلها املادة  23.98من قانون  55املادة  - 3
 من مسودة مشروع القانون املنظم للسجون. 95املادة  -4
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سماع املحادثات، كما يمكن ملدير املؤسسة السجنية، تحت ضمانة أمنية، كافية الترخيص بالزيارات في محل خاص، وذلك 

لحقوق اإلنسان أن هذا  . وعن حضور الحارس أثناء الزيارة، قررت اللجنة الوربية  1بحضور املدير أو عون يعين من طرفه 

ال يخالف الحق في حرمة الحياة الخاصة، التي تنص عليها املادة الثامنة من االتفاقية الوربية لحقوق اإلنسان. هذه املادة  

صرحت بأنه يجوز للمشرع أن يستثني من ذلك بعض الحاالت، التي يكون فيها الخروج عن هذا الحق ضروريا، في مجتمع  

لمن أو النظام أو الخالقيات أو سالمة الفراد أو أموالهم أو حرياتهم. وحالة السجين تندرج، في رأي  ديمقراطي لحماية ا

  2اللجنة، ضمن إحدى الحاالت االستثنائية في مجتمع ديمقراطي. 

  الفرع الثاني : تفتيش السجين وتفتيش زنزانته

، هنالك تفتيش السجين، )الفقرة الولى(، وتفتيش  من بين التقيدات الواردة على النزالء داخل املؤسسات السجنية

 الزنازين، )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األولى: تفتيش السجين

املعتقلون   ويخضع  لذلك.  ضرورة  املؤسسة  مدير  ارتأى  وكلما  للتفتيش،  حين  كل  في  املعتقلون  يخضع  أن  يجب 

ا، وإرجاعهم إليها، لي سبب من السباب، وذلك للتفتيش، على الخصوص عند دخولهم إلى املؤسسة، وعند إخراجهم منه

عند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أية مقابلة أو زيارة. وال يمكن تفتيش املعتقلين، إال بواسطة أشخاص من جنسهم،  

والسبعين بعد املائتين( من    ، وهذا ما تطابق مع املادة )د.الخامسة3وفي ظروف تصان فيها كرامتهم مع ضمان فعالية املراقبة 

، حيث نصت على أنه ال يمكن تفتيش السجناء، إال بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي 4قانون املسطرة الجنائية الفرنس ي

ظروف تصان فيها كرامتهم مع ضمان فعالية املراقبة. كما أضافت املادة السابعة والربعين بعد املائتين من مسودة مشروع  

أنه " يمكن اللجوء إلى تفتيش جسدي دقيق للمعتقل في حال االشتباه في حيازته ملمنوعات بأحد أعضاء  قانون السجون ب

 جسمه، شريطة أن يتم ذلك من طرف موظف من جنس املعتقل".

فاملشرع املغربي لم يوضح طريقة تفتيش السجين جسديا حتى يرفع اللبس عن بعض املمارسات التي تمس بحرمة الحياة  

لل إلى  الخاصة  يلجأ  ال  أنه"  فيها  جاء  حيث  مانديال،  قواعد  من  والخمسين  الثانية  القاعدة  عليه  نصت  ما  وهذا  سجين، 

الضرورة   حاالت  في  إال  الجسم،  تجاويف  وتفتيش  العاري،  الجسد  تفتيش  ذلك  في  بما  االقتحامي،  التفتيش  إجراءات 

قتحامي، وعلى استخدام تلك البدائل، ويجب أن  القصوى، وتشجع إدارات السجون على وضع بدائل مناسبة للتفتيش اال

تنفذ إجراءات التفتيش االقتحامي في مكان تتوفر فيه الخصوصية، وأن يتولى القيام بها موظفون مدربون من نفس جنس  

وال أولئك   السجين.  خالف  املؤهلون  الصحية  الرعاية  اختصاصيو  إال  الجسم  تجاويف  تفتيش  بإجراءات  القيام  يتولى 

ن في املقام الول عن رعاية السجين، أو كحد أدنى موظفون مدربون تدريبا مناسبا على يد اختصاصيين طبيين  املسؤولي

طبقا ملعايير النظافة الصحية والصحة والسالمة". وهذا ما نصت عليه املادة التاسعة والثالثون بعد املائتين من مسودة  

 
 . 23.98من قانون  75املادة  -1
 .  124د غنام: نفس املرجع السابق، الصفحة د غنام محم -2

 . 23.98من قانون  68املادة  -3

4- Jean-Paul Céré, « Droit des détenus », Fasc,560, Juris  classeur,1 décembre , Edition  2009,page 9, « L’article D. 
275 du code de procédure pénale qui disposait que : « les détenus ne peuvent être fouillés que ( …) dans des 
conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne 

humaine » et, que « les détenus ne peuvent être fouillés que par les agents de leur sexe ». 
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والخمسين من قواعد مانديال. فالتفتيش الجسدي للسجين عاريا،  التي طابقت القاعدة الثانية    1مشروع قانون السجون 

وقد عرض هذا النوع من التفتيش البدني، الذي يصل إلى درجة    وتفتيش تجاويف جسمه، أجازته هذه القاعدة بشروط.

وعند  بالسجن، خاصة بعد الزيارات،   فحص فتحة الشرج، على املحكمة الوربية لحقوق اإلنسان، حيث أجازت استخدامه

النقل من سجن إلى آخر، غير أنها وضعت عدة شروط تكفل عدم تعارضه مع أحكام االتفاقية الوربية لحقوق اإلنسان،  

أهمها وجود ما يبرر ذلك، مع استعمال وسائل إنسانية للفحص، تكفل عدم االتصال الجسمي لفتحة الشرج باستخدام  

 .2طبي مرآة عاكسة مثال، بحضور مسؤول بالسجن تحت إشراف 

 الفقرة الثانية : تفتيش الزنزانة

يعتبر تفتيش الزنزانة إجراء قانونيا، فالزنزانة ليس لها حرمة املسكن، كما نص على ذلك الفصل الرابع والعشرون  

لذلك،  من الدستور املغربي، وبالتالي فإن من سلطة إدارة السجن، أن تقوم بهذا التفتيش في أي وقت مادامت هناك مبررات  

تتعلق باعتبارات المن داخل املؤسسة السجنية. وهنا يتجلى بوضوح نسبية حق السجين في حرمة الحياة الخاصة، حيث  

 .  3فرضت ذلك الوضعية القانونية للسجين، والهاجس المني الذي يؤرق مسؤولي املؤسسات السجنية

o : حدود حرية السجين في التعبير  املطلب الثاني 

التعبير هي القدرة على إبداء اآلراء الخاصة بكل فرد، باستخدام وسيلة من الوسائل املتاحة لذلك، سواء عن  حرية  

 طريق الكتابة، أو الكالم، أو أية طريقة مناسبة أخرى، دون وجود أية قيود أو حدود تمنع اإلنسان من التعبير، طاملا أنه ال 

بضرر لي شخص، أو ش يء مهما كان نوع هذا الضرر. فحرية التعبير هي    يتجاوز أي نصوص قانونية، أو يؤدي إلى التسبب

القانون واملبادئ أن يحرم اإلنسان من حريته في  يجوز  واملواثيق الدولية، وال  حق من حقوق اإلنسان، والذي يكفله له 

اشر أو غير مباشر  التعبير، إال إذا تسبب بإساءة واضحة لشخص أو مجموعة أشخاص سواء في الداللة إليهم بشكل مب 

 ما مدى حرية السجين في التعبير؟ ف إذابأي وسيلة من وسائل التعبير، 

 الفقرة األولى : مدى حق السجين في التعبير

عندما نستحضر الوضعية القانونية للسجين بصفته مقيد الحرية، وما يستتبع ذلك من عزلته عن العالم الخارجي،   

كما أن قواعد الحد الدنى ملعاملة السجناء )قواعد مانديال( جاءت خالية من إيراد نص صريح يقرر حماية حرية املسجون  

 جود هذا الحق أصال.في التعبير عن رأيه، مما يدعوا إلى التشكيك في و 

 .أوال : حرية تعبير السجين عن رأيه داخل املؤسسة السجنية

 
ي حاالت  من مسودة مشروع قانون السجون " ال يلجأ إلى إجراءات التفتيش االقتحامي، بما في ذلك تفتيش الجسد العاري وتفتيش تجاويف الجسم، إال ف  239املادة    -1

ال يتولى   يتولى القيام بها موظفون مدربون من نفس جنس السجين.  ويجب أن تنفذ إجراءات التفتيش االقتحامي في مكان تتوفر فيه الخصوصية، وأن الضرورة القصوى.

 القيام بإجراءات تفتيش تجاويف الجسم إال اختصاصيو الرعاية الصحية املؤهلون. 
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ها "يقوم املوظفون في غياب املعتقلين أو بحضورهم، بإجراء تفتيش بشكل منتظم  حيث جاء في  23.98وهذا ما نصت عليه املادة الربعين من املرسوم التطبيقي لقانون   -3

ويتأك املوظفون وسائل اإلغالق بصفة دورية  ويراقب  إليها.  يدخلون  أو  املعتقلون  بها  يعمل  أو  يقيم  التي  بالزنازن ومختلف املحالت  يوميا من سالمة القفال ودقيق  دون 

ارة السجون وإعادة اإلدماج تحرص على أن تحكم إجراءات تفتيش السجناء والزنازن لاللتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وأن تأخذ  والقضبان". فاملندوبية العامة إلد

 في الحسبان املعايير والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان المن في السجن.
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تقتض ي املحافظة على النظام داخل املؤسسة السجنية تقييد حرية السجين في التعبير عن رأيه داخل السجن، فال  

يم حيث  املواضيع،  كافة  وفي  وقت  أي  في  السجناء،  بين  مرتفع  بصوت  رأيه  إبداء  السجين  ذلك  يملك  عن  يترتب  أن  كن 

، إذا عبر عن رأيه بشأن طريقة  23.98مساءلته تأديبيا، بدعوى إحداث الضوضاء طبقا للمادة الرابعة والخمسين من قانون  

داخل   املعيشة  فيما يخص ظروف  القانونية،  للمساطر  بطريقة عفوية دون سلكه  احتج  أو  السجنية،  املؤسسة  تسيير 

على أنها إخالل بأمن املؤسسة السجنية وبالنظام داخلها، وكذا بالتحريض على ذلك،  السجن، حيث تكيف طريقة تعبيره  

في حين أن اللجنة الوربية لحقوق اإلنسان تطرقت لحق السجين في التعبير عن رأيه بمقتض ى الفصل العاشر، كما جاء في 

 ( .c Bulgarie Yankov) 2003دجنبر  11بتاريخ  1قرار املحكمة الوربية لحقوق اإلنسان

 ثانيا : اتصال السجين بالصحافة للتعبير عن رأيه

ال تتوافر في هذه الحالة االعتبارات التي تستوجب تقييد حرية السجين في التعبير عن رأيه، فالسجين هنا يعبر عن  

ق لعدة مواضيع حتى  رأيه بالكتابة إلى خارج أسوار السجن، وذلك عن طريق املراسلة، فالحق في الكتابة تمكنه من التطر 

المر تعلق  المنية   بطريقة ولو  باملنظومة  املس  دون  وذلك  القانونية  الحدود  التزام  شريطة  السجنية،  املؤسسة  تسيير 

 للمؤسسة السجنية، وهذا يعتبر قيد من القيود الواردة على حرية الكتابة.  

ة، قضت اللجنة الوربية لحقوق اإلنسان في قضية  وفي تعرضها ملدى الحرية التي يتمتع بها السجين في اتصاله بالصحاف

" Silver"2  تضمن نقدا الذعا لإلدارة العقابية، بأن   الصحافة، بخصوص خطاب أرسله مسجون إلى  1980أكتوبر    11، في

، حتى ولو  أحد الركائز الساسية لحرية التعبير في املجتمعات الديمقراطية، هو اختيار الفرد للكلمات التي يعبر بها عن رأيه

ين  ذكان ذلك باستعمال ألفاظ غير مهذبة، بل سوقية جارحة، هذه الحرية هي من الضرورة بمكان بالنسبة للمسجونين ال

اللجنة الوربية على ذلك عدم قانونية   التي تفرض عليهم. وقد رتبت  يتواجدون في حالة كبت يومي بسبب طبيعة العزلة 

 الخطابات". اعتراض إدارة السجن لهذا النوع من  

 ثالثا : مدى حق السجين في التصويت في االنتخابات 

السجين مواطن كباقي املواطنين الحرار، فهل له الحق في االنتخاب سواء ناخبا أو منتخبا؟ أم أن الوضع القانوني 

 الخاص الذي يتواجد فيه يجعله يفقد هذا الحق؟ 

كل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح لالنتخابات  فالدستور املغربي نص في املادة الثالثون على أن: "ل  

شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية". التساؤل هنا هل للسجين الحق في التمتع بالحقوق  

 املدنية والسياسية داخل السجن؟

مو  يكون  أن  هي  الدستور  من  الثالثين  املادة  التصويت حسب  ومتمتعا  فشروط حق  القانوني،  الرشد  لسن  وبالغا  اطنا، 

بالحقوق املدنية والسياسية، فهذا الشرط الخير هو العائق أمام السجين في اإلدالء بصوته في االنتخاب، فاملشرع املغربي  

ق املدنية  لحق السجين في التمتع بالحقو   2000نونبر    3وكذا املرسوم  املطبق له الصادر بتاريخ    23.98لم يتطرق في قانون  

ذلك،   والسياسية، وكذلك قواعد المم املتحدة النموذجية  الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد مانديال( التي بدورها  لم تشر إلى

 
1- Sonja Snacken, « Prisons en Europe, pour une pénologie critique et humaniste, p. 38, Edition Larcier, 2011. 
 . 143د غنام محمد غنام: املرجع السابق، ص  -2
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املتعلق باللوائح االنتخابية    57.11يبقى هذا الحق متجليا في ما ورد باملادة الثالثين من الدستور املغربي، وكذا قانون رقم  

 والتي سندلى من خاللهما بوجهة نظرنا لإلجابة على التساؤل املطروح.   1ت االستفتاء العامة وعمليا

وبين السجين   التفرقة بين السجين، الذي ارتكب جريمة وتم الحكم عليه بحكم حائر لقوة الش يء املقض ي به، يتعين بداية 

لم يصدر بشأنه حكم حائز لقوة الش يء   جينا االحتياطي يعتبر س الذي مازال قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد، فالسجين

املقض ي به، وبالتالي يحق له مباشرة حقه السياس ي املتمثل في تمكينه من اإلدالء بصوته االنتخابي. أما بالنسبة للسجين  

تعلق امل  57.11الذي تم الحكم عليه بحكم حائز لقوة الش يء املقض ي به، فالفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون رقم  

، حصرت أنواع الجرائم وكذا العقوبات التي تحرم مرتكبيها من التقييد في 2باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء 

 من الدستور املغربي. الثالثون  اللوائح االنتخابية، أي أنها تحرمه من الحق السياس ي الذي اشترطته املادة

الذي ارتكب جنحة غير الجنح املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة السابعة من  والتساؤل املطروح هو: هل السجين 

 وحوكم من أجلها يتمتع بحق االنتخاب؟  57-11قانون 

املتواضعة، نظرنا  وجهة  أنه  فمن  جميع   نعتقد  جرد  على  وتعمل  السجنية،  باملؤسسات  انتخابية  لجان  تحل  أن  يجب 

وتمتيع هؤالء   57.11جناء الغير منصوص على جرائمهم باملادة السابعة من قانون رقم  املعتقلين االحتياطيين، وكذا الس

والتي بدورها تقوم بمراسلة اللجنة املشرفة على   بحق التصويت، كما يحق لهؤالء أن يتقدموا إلدارة السجون بطلباتهم، 

ة، أال وهي حق التصويت في العملية  االنتخابات، لتحديد أسماء الذين من حقهم التصويت، ملباشرة حقوقهم الدستوري

فحقوق السجين يجب أن ال تحصر في حق املعيشة والحق في املعاملة، لن أغلب الباحثين لم يتطرقوا لحق    االنتخابية. 

علما أن السجين عندما يدلي بصوته سوف يشعر أنه لم َيقص أو َيعزل تماما عن املجتمع، بل إنه   السجين في التصويت، 

وهذا ما ذهبت إليه   ا الحق يكون قد تميز عن باقي املحكوم عليهم في القضايا التي تحرمهم من حق التصويت،بممارسته هذ

 .3االتفاقية الوربية لحقوق اإلنسان

 التةزيل الديمقراطي وتطبيق حقوق اإلنسان باملؤسسة السجنية معيقات الفصل الثالث :

الديمقراطية وحقوق اإلنسان باملؤسسة السجنية، يقتض ي منا وضع  إن ضرورة البحث املنهجي بخصوص موضوع  

العقابية. إضافة إلى   املعاملة وتأثيرها على الجنائية السياسة السياسة العقابية في قفص االتهام من خالل رصد خيارات 

وفر املؤسسة  لواقع هذه الحقوق داخل الفضاء السجني، من خالل طرح التساؤالت التالية: هل تتدقيق  وضع تشخيص  

 
بتنفيذ القانون رقم  2011أكتوبر    28)  1432ذي الحجة    30الصادر في    1-11-171ظهير شريف رقم    -1 املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء   11-57( 

 . 2011أكتوبر  31الصادرة بتاريخ  5991واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية، الجريدة الرسمية عدد 

الفراد املحكوم عليهم نهائيا بإحدى    –  2...  1بية:املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء " ال يمكن أن يقيد في اللوائح االنتخا  57-11من قانون    7املادة    -2

 العقوبات التالية : 

 العقوبات الجنائية؛  -أ

تية: السرقة أو النصب أو  عقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ملدة تتجاوز ثالثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح اآل -ب

أو الطوابع أو طوابع الدولة  و التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الوراق العرفية املتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق اإلدارية أو الشهادات أو صنع الختام  خيانة المانة أ

التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك  تبديد أموال القاصرين أو اختالس الموال العمومية أو أو إصدار شيك بدون رصيد النفوذ أو الرشوة أو استغالل أو

 العراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخالق الشباب أو املتاجرة باملخدرات؛ 

االدخار السري أو البضائع أو الغش في بيع البضائع أو التدليس في عقوبة حبس نافذة ملدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح اآلتية: الزيادة غير املشروعة في الثمان أو  -ج

 املواد الغذائية أو املنتجات الزراعية أو البحرية؛

في البندين   رائم املشار إليهاعقوبة حبس ملدة تتجاوز ثالثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس ملدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الج  -د

 )ب(و)ج( أعاله باستثناء الجنح املرتكبة من غير عمد بشرط أال تقترن بجنحة الفرار،". 

3 -Sonja Snacken ," Prisons en Europe,pour une pénologie critique et humaniste",Edition Larcier, 2011p. 38 
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السجنية باملغرب فعال على مرافق وبنيات تؤهلها لداء دورها في الحفاظ على كرامة اإلنسان وصيانة حقوق السجناء؟ وهل  

يستجيب هذا الفضاء السجني لشروط العيش الكريم دون تبخيس إلنسانية اإلنسان؟ وهل تتمتع املؤسسات السجنية  

 ماية وصون حقوق هذا اإلنسان القابع بالسجن؟  بموارد بشرية مؤهلة لالضطالع بمهمة ح

 الجنائية  السياسة أزمة من  السجون املغربية األول : أزمة  املبحث

والحكومات   الدول  ملختلف  الجوهرية االنشغاالت من وواحدا الهامة  املوضوعات  من الجنائية السياسة موضوع  يعتبر

 أو تقييمه،  الضروري  من بات  وهو طرح الخصوص،  وجه على الحقوقي والشأن  عموما  الجنائي باملجال  املهتمة واملنظمات 

 يعرف  ما إطار في املقررة بالضمانات  فيما يتعلق ليس القانونية، قيمتها على الوقوف بهدف السياسة هذه مساءلة بالحرى 

"املحاكمة وإنما بــ   إلى الحاجة ومدى وجدواها أهميتها من حيث العقابية، املعاملة بفكرة يرتبط ما إطار في املنصفة" 

 أو التخلي لتطويرها الجهد بدل  وجب نجاعتها، لذلك عدم التجارب  عبر أثبتت  التي املتقادمة بمفاهيمها  العمل في االستمرار 

 .1نها بشأ العلمية النظرة على املرتكزة التي طالتها، املستجدات مع سيما املوضوع، في الحديثة املقاربات على باالعتماد عنها

o   : العقابية  املعاملة وتأثيرها على الجنائية السياسة خيارات  املطلب األول 

االختالفات، من بالرغم  فعل رد بمثابة تعتبر  فهي الجنائية،  السياسة مفهوم   صبغت التي العامة  املفاهيم  في كل 

 تقاطع هناك  الجريمة في بلد ما. وبالتالي منع  وكيفية  املجرمين  متابعة أسلوب بها  ويقصد الفعال اإلجرامية،  ضد  املجتمع 

 أجهزة  جميع مثل  مثلها الجنائية السياسة من ال يتجزأ جزء السجون  تعد بل السجني، والشأن الجنائية السياسة بين قوي 

إذا   بمكافحة املعنية الدولة املجتمع، وجب  في  توجد  التي  املخاطر  من  التقليل  السجن  من  املطلوب  كان  فإذا  الجريمة. 

التي تحصل داخله، وجب إذا   االهتمام بالسياسات الجنائية. كما أنه إذا كان املطلوب من السجن التقليل من املخاطر 

 أن  عجب فال ومشاكلها، لهذا  السجون  واقع من أقرب السياسة الجنائية يجعل ما وذلك .2االهتمام بالسياسات السجنية 

 باملغرب، السجني  الوضع السجن. وفيما يخص  وظيفة  اعتالل وفشل  في رئيسيا  سببا الفاشلة الجنائية السياسة تكون 

ارتفاع  الزمة  تشخص الرسمية،  وغير  الرسمية  الجهات  عن الصادرة فالرقام  اإلحساس وتنامي الجريمة  نسبة  وتبين 

 الرأي تفكير معه أصبح وضع الجرائم، من جديدة أنواع وبروز واكتظاظ السجون، العود حالة وانتشار المن بانعدام

 املد ظاهرة احتواء على قدرته وفي الجنائي في النظام التشكيك إثر االتهام قفص في الجنائية السياسة بجعل مقتنع العام

أن   العلم مع السجون، اكتظاظ وبالتالي االعتقاالت نسبة في الزيادة إلى محالة  ال تؤدي التجريم  دائرة . فاتساع 3اإلجرامي 

عدم   مقدمتها في الكبرى، اآلفات  من مجموعة تتفرع وعنه السجنية، املؤسسات منها تعاني معضلة أبرز  يشكل الخير هذا

ال   يؤدي العقوبة مجال في العرض مستوى  على التنوع غياب أن اإلصالحية. كما البرامج في النزالء كافة إشراك على القدرة

 معيقات بين االرتباط سؤال لطرح  يدعو الذي  المر  .غائي أو فكري  أو  فلسفي  بعد أي  ومن  قيمتها، من  إلفراغها  محالة

 السجنية.  املؤسسات في للعقوبة والناجع الفعال وضمان التنفيذ الشكل قواعد

اقعية لقانونيةا الفرع األول : املعيقات   الشكل  بقواعد املرتبطة والو

 
 . 97سابق،الصفحة  محمد بوزالفة، دراسة حول املنظومة للسجون باملغرب، مرجع -1
 الدوق عبد الحق، السجن والعالقة باملجتمع، مرجع سابق. -2
االكتظاظ    ظاهرة تعاني التي الدول من واحد المغرب أن على وقف ، ”مشتركة مسؤولية"   :السجون  أزمة اإلنسان لحقوق  الوطني المجلس تقرير كان  -3

 االعتقال  إلى  المفرط اللجوء أساسا  تهم  اختالالت  عدة  وجود  على الضوء وسلط  السجون،  في  اإليداع  كلفة  انعكاساتها،  إحدى في  ترفع التي  بالسجون 
 اإلختالالت... من  وغيرها بشروط،  المقيد  باإلفراج  متعلقة قانونية مقتضيات تطبيق وعدم األحكام  إصدار  في والبطء االحتياطي 
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 لها  التي الشكل بقواعد املرتبطة  تلك وبخاصة والواقعية القانونية املعيقات من العديد السجنية املؤسسة  تواجه

 إلعمال اللجوء  عن الناجم السجناء  عدد بارتفاع  عالقة في  للمؤسسات السجنية العادي السير  على تأثير  مباشر بشكل 

طريقة القضاة،  لدن من  االحتياطي االعتقال  آلية تطبيق ودور  بشروط، املقيد واإلفراج  العفو، نظام تدبير  أو   قاض ي 

 أداء دون  تحول  كمعيقات االعتبار  ورد العدلي السجل  ومعضلة املؤسسات السجنية، مراقبة في اإلقليمية واللجان  العقوبة

 .العود تكرس ظاهرة  بل لدوارها، السجنية  املؤسسات

 والعقلنة  وضرورات الترشيد  االحتياطي الفقرة األولى : االعتقال

 االهتمام دون  وتعديلها، التجريم سياسة مراجعة على الدول  اعتادت السجنية الساكنةنسب   في التحكم لجلمن  

 املعتقلين نسبة وصلت حيث  االحتياطي،  االعتقال  إجراء  في الغلو في الكامنة  الجنائية،  السياسة  في الزمة  تجليات  بأبرز 

 الساكنة  مجموع  من  %42.37 بنسبة  أي   2012/10/31 بتاريخ معتقل  27470 إلى اململكة سجون  على املوزعين  االحتياطيين 

 2002 سنة  في % 40,57 نسبة  بين  يتراوح  ظل إذ  الخير،  العقد طوال  ملموسا انخفاضا  املعدل  هذا يعرف  السجنية ولم 

  .2013سنة  في %42,37و

 . 2019 – 2015فيما عرفت هذه النسبة انخفاضا جزئيا في الفترة ما بين سنة 

العقوبات كذلك نذكر ، العقابية  بالسياسة  عالقة في الجنائية  السياسة  عجزت التي الزمة  تجليات  بين  ومن  إشكالية 

 حبسية  عقوبة حقهم  في صدرت  معتقل  4828 ،2019 سنة   برسم  أنه  الرسمية  اإلحصائيات تشير حيث  المد،  القصيرة

معتقل، عقوبة حبسية تفوق ستة أشهر إلى    10579في حين صدرت في حق     %9,16أي ما يمثل. أشهر ستة تساوي  أو تقل

 السجون  أمام عائقا  هؤالء . ويشكل 52695من مجموع املعتقلين املدانين نهائيا والبالغ عددهم    %20,08سنة، أي بنسبة  

 .1اإلصالحية البرامج  إطار خارج يضلون  لنهم  اإلصالحية سياستها لتنفيذ

 وضرورة التعديل العفو الثانية : نظامالفقرة  

 ،2العفو  لجنة  تكوين مراجعة من حيث  سواء  العفو، ملساطر القانونية  املراجعة ضرورة نحو  ن اإلجماع اليوم متجه إ

اإلنسان،   لحقوق  الوطني واملجلس قاض ي تنفيذ العقوبات، مقدمتها  في متعددة، هيآت لتشمل نطاقها  بتوسيع يسمح بشكل

 
 . 2019لسنة   اإلدماج وإعادة السجون  إلدارة العامة تقرير املندوبية -1

 بهذه املندوبية اإلدماج وإعادة السجون  إلدارة العامة املندوبية وتنظيم اختصاصات بتحديد 2009 مايو 21 بتاريخ  2.08.772 رقم املرسوم من الولى املادة عهدت - 2

 مقرها يكون  طلب، لجنة على بناء العفو طلبات بدراسة وتقوم .بالمر املعنية الحكومية القطاعات مع بتنسيق العفو واقتراحات بطلبات املتعلقة امللفات تيهئ صالحيات

 ملحكمة الول  الرئيس  عنه؛ من ينوب أو امللكي للديوان العام املدير  رئيسا بصفته عنه ينوب من أو والحريات العدل وزير  : ذكرهم  اآلتي الشخاص  من وتتكون  ، بالرباط

 املدير  ؛  عنه ينوب من أو والحريات العدل والعفو بوزارة الجنائية الشؤون مدير  ؛  عنه ينوب من أو النقض محكمة لدى للملك  العام الوكيل  ؛  عنه ينوب من أو النقض

 بإدارة املكلف الوزير يعينه امللكية املسلحة للقوات العامة الركان السجون( ضابط من إلدارة العام املندوب محله يحل( ؛ يمثله من أو اإلدماج وإعادة السجون  إلدارة العام

 التنفيذية السلطة هيمنة يالحظ وهكذا  والحريات. العدل لوزارة تابع موظف املقرر  ويتولى مهمة . العسكرية املحكمة أصدرتها بعقوبات يتعلق المر كان إذا الوطني، الدفاع



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  398   

 أما  ...واالجتماعية النفسية العلوم شؤون السجون وفي املتخصص في  املدني واملجتمع القضائية للسلطة العلى واملجلس

العفو بشأن مجددا يطرح أن ينبغي النقاش  فإن  املوضوع حيث من  العمومية، الدعوى  يطال شاسعا باعتباره نطاق 

 الجماعية، ونهب واإلبادة اإلنسانية ضد الجرائم  قبيل من للعفو، قابلة تكون  ال التي الجرائم الجسيمة تحديد وضرورة  

 وذوي االحتياجات  واملسنين  الطفولة  بشرف  املاسة  وتلك والخارجي الداخلي  الدولة أمن  ضد والجنح والجنايات العام، املال 

 الخاصة. 

 التفعيل وضرورات بشروط املقيد الفقرة الثالثة: اإلفراج

وإنجاز   إدارية قنوات عدة سلوك والتي تتطلب ممارستها   املقيد بشروط، باإلفراج املتعلقة اإلجراءاتن تشعب وتعدد  إ

 تبتدئ التي املالحظة فترة وهياملقيد بشروط    اإلفراج   قبل ما أوالهما، مرحلة اثنتين، مرحلتين في مسطرية، إجراءات عدة

 اإلفراج  بعد ما مرحلة ثم باإلفراج الشرطي؛ بتمتعه القاض ي الوزيري  القرار صدور  تاريخ إلى السجن، في اإليداع تاريخ من

 العدول  تاريخ أو العقوبة، ملدة  االنتهاء الفعلي تاريخ إلى اإلفراج قرار من استفادته إثر السجن مغادرته  تاريخ من تبتدئ التي

إجراءات  عن  العدل وزارة عن  الصادرة السلبية القرارات  وأن  نهايتها، إلى بدايتها من صرفه  إدارية  بأنها تتميز  اإلفراج. 

 يمثله، من أو السجين طرف من سواء الطعن، أوجه من وجه  أي تقبل ال  بأنها  تتميز اإلفراج، طلبات والحريات بخصوص

تمتيعه   وعدم طلبه  رفض حالة في للسجين  يمكن  وال  الجنائية، املسطرة قانون  من 632 املادة من  الخيرة للفقرة وذلك طبقا 

 الشرطي ال اإلفراج لن إدارية،  أو قضائية كانت جهة أي إلى املوضوع في تظلم أي يرفع أن أو ذلك، على يحتج أن باإلفراج

 املطلوبة.  القانونية الشروط كافة فيه توفرت ولو حقوقه، من  حقا  يعتبر

 العقوبة  تطبيق الصالحيات لدى قاض ي الفقرة الرابعة: إشكالية

تطبيق  الصالحيات قيمة  من  بالرغم لقاض ي  السليم   التطبيق  على الوقوف في دوره وخصوصا   العقوبات، املخولة 

 لتقديم تقارير به تنتهي صالحيات فهي السجناء، حقوق  مراقبة مجال في ومقيدة محدودة تبقى أنها إال العقابية، للمعاملة

 امللك. وكيل وإلى والحريات العدل وزير إلى التفتيش ومحاضر 

 وقصور أدورها الرقابية اإلقليمية الفقرة الخامسة: اللجان

في  املوجودة السجون  لزيارة 620 املادة في عليها املنصوص اللجنة فإن الجنائية املسطرة قانون  من 621 للمادةطبقا  

 وتشير  طرحها الواجب من ترى  التي االنتقادات أو املالحظات العدل  وزير إلى لترفع مؤهلة اإلقليم، أو العمالة أو  الوالية تراب

العفو  لجنة  إلى  تقدم  أن يمكنها  . كما العمل على تحقيقها   ينبغي التي التحسينات  وإلى إنهاؤه يجب  الذي  الشطط أنواع  إلى

 أن باعتبار العملية، الناحية من بها القيام كلها أدوار يصعبلكن  العفو.   استحقاقه املعتقلين من لها يظهر بمن توصية

 
 العام املدير إليهم، يضاف  اإلدماج، وإعادة السجون  إلدارة العام واملدير والعفو، الجنائية الشؤون والحريات، ومدير العدل وزير من كل خالل من وذلك  اللجنة، هذه على

 ملحكمة الول  الرئيس طرف  من إال تمثل لم القضائية السلطة فإن العضوية الناحية النقض. ومن محكمة للملك لدى العام الوكيل بآخر أو وبشكل امللكي، للديوان

 االستشارية املؤسسات بعض غياب يالحظ كما .غيرها أو والعفو الجنائية الشؤون مديرية أو والحريات العدل وزير عن تعليمات املؤسسة هذه الستقالل اعتبارا النقض،

 دعوة على بناء العفو لجنة وتجتمع ... االجتماع عالم  أو نفساني وطبيب وحتى .العلمي العلى املجلس وكذا اململكة، ووسيط اإلنسان الوطني لحقوق  املجلس  قبيل من للملك 

اللجنة   هذه إلى العفو ظهير من  12 الفصل عهد الوطنية. وقد أو الدينية املناسبات إحدى اقتراب عند  والسيما يحددها، التي التواريخ في والحريات وزير العدل رئيسها من

 أجل من الديوان امللكي إلى تقريرها وترفع العفو، في رأيها تبدي كما حدة، على طلب  بكل املتعلقة املعلومات جميع تطلب أن ولها  الصدد، هذا في املقدمة الطلبات بدراسة

 .امللك  جاللة نظر يقتضيه بما الطلب في البت
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 اللجنة،  لعضاء القانونية املراكز بحكم غير طبيعية حركة من  يصحبها  قد  ما مع قصيرة،محدودة و   زمنية مدة في تتم الزيارة

 داخل املؤسسات السجنية.  الوضع حقيقة على االطالع من  لعضائها  يسمح ال قد ما وهو

الثاني   باملؤسسة    :املبحث  اإلنسان  حقوق  احترام  على  السلبية  وانعكاساته  االكتظاظ  إشكالية 

 السجنية  

سنتحدث في هذا املبحث، عن إشكالية االكتظاظ، ومسبباته وانعكاساته السلبية على ظروف اإليواء  وعلى احترام  

 ه الظاهرة.  حقوق اإلنسان باملؤسسة السجنية بشكل عام ، مع طرح بعض االقتراحات للتخفيف من هذ

o : األول  حقوق   املطلب  واحترام  الديمقراطي  التكريس  على  السلبية  وانعكاساته  االكتظاظ 

 اإلنسان باملؤسسات السجنية 

يشكل االكتظاظ في مقدمة قائمة املشاكل املزمنة التي تعيشها الوضاع داخل السجون املغربية والتي تزداد تفاقما  

افد على هذه املؤسسات، توافد يحول دون إمكانية التنزيل الفعلي للضمانات القانونية  يوما عن يوم في ظل تصاعد وتيرة التو 

وإذا كان موضوع    23.98وللبرامج اإلصالحية ليشكل بذلك عائقا حقيقيا لتأهيل السجناء وتطبيق القواعد املقررة بالقانون  

على الجهة املسؤولة عن تدبير املرفق السجني،    االكتظاظ بذلك من أبرز املشاكل التي يعرفها عالم السجون، يلقي بظالله

. 1فإن جزءا من مسؤولية تنامي ظاهرة االكتظاظ، يعود للقضاء، الذي يسهم في تعميق املشاكل التي تعاني منها السجون 

طرح بصدد االعتقال االحتياطي، من حيث حفظ أمن املجتمع 
َ
وضمان سير التحقيقات، وتنفيذ    2وبالرغم من املبررات التي ت

ا ما ينطوي على   الحكام، ومنع املتهم من العودة إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي، تؤكد الكثير من الدراسات أن هذا اإلجراء غالبا

 .3مساس بحرية وحقوق املتهم في محاكمة عادلة حيث يتم حبس املتهم في غياب حكم يقض ي بإدانته 

ي للمنتظم الدولي بادر مؤتمر المم املتحدة الثاني عشر ملنع الجريمة والعدالة الجنائية، املنعقد  وفي سياق الدور االستباق

، إلى مناقشة العوامل التي تساهم في اكتظاظ املؤسسات العقابية، وتوصل إلى أن  2010أبريل    19إلى    12في البرازيل من  

ابية إضافة إلى نقص برامج اإلفراج املشروط، واإلفراط في  عدم كفاية البنية التحتية للسجون وانخفاض طاقتها االستيع

استخدام السجن بدل العقوبات البديلة، هي السباب املساهمة في االكتظاظ وبناء عليه اعتبر هذا الخير انتهاكا غير مقبول  

حيث تبين أنها تساهم    . وعموما، يتضح أن ظاهرة االكتظاظ تعد أحدى السمات املميزة للسجون املغربية،4لحقوق اإلنسان 

املوظفين   إيواء السجناء وعمل  السجناء، والتأثير سلبا على ظروف  التي قد تطال حقوق  االنتهاكات  في وقوع  بشكل كبير 

العامة إلدارة السجون   املندوبية  املبذولة، من قبل  املعيقات التي تواجه املجهودات  أنها تعد إحدى  والحرس كما نالحظ 

 
ل السديد سيكون له الثر ومن أبرز املعيقات التي تزيد من استفحال هذه الظاهرة، عدم تفعيل آلية الصلح على اعتبار أن مسطرة الصلح آلية حضارية تفعيلها التفعي -1

جدوى وبدائل العقوبات كالغرامات والخدمة لفائدة  اإليجابي على تصريف القضايا وتدبير النزاعات أمام القضاء وإعفائه من االنشغال في نزاعات تكلفه الكثير من غير  

من ق.م.ج.م أو تفعيل مسطرة توقيف    632إلى    622من ق.ج.م والذي تم التنصيص على تطبيقه في املواد    50الصالح العام واإلفراج املقيد بشروط املنصوص عليه في املادة  

السالبة للحرية ذات املدة القصيرة، يساهم في حل مشكلة مصاريف العدالة الجنائية ومشكلة اكتظاظ    العقوبة ومن الواضح أن هذا النظام يجنب مساوئ  تنفيذ العقوبة

 السجون بنزالئها: 

ة ، نقال عن محمد بوزالفة ، دراس250ص    1986أنظر : عبد الرحيم صدقي، "العقوبة على ضوء العلم الحديث في الفكر املصري واملقارن"، دار املعارف، الطبعة الولى  -

 .132حول املنظومة القانونية للسجون املغربية. مرجع سابق ، ص 

سان والقانون الدولي اإلنساني، غزالن اليغفوري، حقوق السجناء بين املعايير الدولية والقواعد الوطنية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، تخصص حقوق اإلن  - 2

 13، ص.2014-2013انونية، السنة الجامعية.جامعة موالي إسماعيل، كلية العلوم الق

اإلنساني، جامعة  حسن مرزوك، حقوق اإلنسان من داخل املؤسسة السجنية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام تخصص حقوق اإلنسان والقانون الدولي    - 3

 .54، الصفحة 2015-2014موالي إسماعيل، كلية العلوم القانونية، السنة الجامعية 

  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V10/504/18/PDF/V1050: .  أنظر املوقع االلكتروني التالي-4
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وبالرغم من اإلصالحات التي عرفها قطاع السجون باملغرب،    .1جل تحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة اإلدماج من أ

واملجهودات الجبارة املبذولة من أجل أداء املؤسسات السجنية لدورها اإلصالحي والمني، وذلك بتنزيل قانون جديد يتالئم  

وح االتفاقيات واملعاهدات التي صادق عليها املغرب، فيما  ومستجدات الواقع الحضاري، بحيث جاء في ديباجته متالئما مع ر 

يخص حقوق اإلنسان وأنسنة ظروف االعتقال، إضافة إلى املنجزات التي قامت بها املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة  

إكراهات الز  الدولية. إال أن هناك  املعايير  المر بمشاريع إحداث سجون جديدة وفق  الت تعيق تطبيق  اإلدماج، ويتعلق 

عوامل   هي  ما  التالية:  التساؤالت  لنطرح  االكتظاظ،  ظاهرة  في  أساسا  واملتمثلة  السجنية،  باملؤسسة  اإلنسان  حقوق 

ومسببات هذه الظاهرة؟ )الفرع الول(، وما هي آثار وانعكاسات مشكل االكتظاظ على تكريس قيم الديمقراطية واحترام  

 )الفرع الثاني(.   حقوق اإلنسان باملؤسسات السجنية؟ 

 الفرع األول : عوامل ومسببات ظاهرة االكتظاظ 

اكتسحت جل   إن معضلة التضخم في ساكنة السجون، ليست خاصية الدول املتخلفة فحسب، بل هي ظاهرة  عامة

إلى   الوسائل من دولة  أنجع السبل، وبالطبع تختلف  الحد منها بالبحث عن  إلى  التي أصبحت تسعى  العالم،  أخرى،  دول 

وهكذا تسعى السياسات الجنائية املعاصرة إلى الحد من هذه اآلفة، التي تعوق تطبيق أي برنامج لإلصالح، نتيجة ضعف  

 وتتجلى أهم السباب الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة، فيما يلي :  .2اإلمكانيات 

 .3االعتياد على جو السجون سمح باالختالط، وبالتالي مما يالحكم بعقوبات حبسية قصيرة   •

إليه   • اللجوء  أنه تدبير استثنائي ينبغي  العلم  إلى منهجية االعتقال االحتياطي تقريبا في كل القضايا، مع  اللجوء 

 .4بحذر شديد، 

 اللجوء املضطرد واآللي إلى العقوبة السالبة للحرية رغم وجود الغرامة.  •

 حبسية. تحول الغرامة في العديد من الحاالت إلى عقوبة  •

عدم تفعيل مقتضيات الفصل ثمانين من القانون الجنائي املغربي، الذي يقض ي بإيداع املدمنين على املخدرات   •

 والكحول في مؤسسة للعالج.

إن تشخيص واقع السجون  باملغرب رهين بوضع مؤشرات لتقييم واقع االكتظاظ، الذي أصبح محل جدل حقوقي وقانوني، 

ت منه  حذر  الذي  المر  باملتأزمة  وهو  والسجناء  السجون  وضعية  وصف  حينما  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  قرير 

والخطيرة، معتبرا أن عالجها مسؤولية مشتركة بين مختلف املهتمين والفاعلين القانونيين، وعلى هذا الساس يمكن القول  

ضعفها وعدم جاهزيتها لقيادة املرحلة املقبلة،    أن الجميع يتحمل مسؤولية االكتظاظ، بدءا باملقاربة المنية التي أبانت عن 

 .5وكذا قضاة التحقيق مرورا بقضاة النيابة العامة 

مناقشة اإلدماج وإعادة السجون  إلدارة العام املندوب التامك" صالح  محمد السيد" وقد صرح  ميزانية  مشروع خالل 

 في بطانطان  جديدة بمدينة سجنية  مؤسسة  افتتاح  عرفت 2019 سنة  بأن  النواب،  بمجلس 2020 سنة  برسم  املندوبية

أواخر أخرى  مؤسسة افتتاح أفق  "العرائش" أصيلة"، "وجدة"،" بسجون  البناء أشغال أن  وأضاف  .السنة ببركان 

 باملوازاة مع   .سريرا 5800 ب تقدر إضافية استيعابية  طاقة  مجموعها  في ستوفر متواصلة، بحيث " الزالت 2"والجديدة
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  .سرير 600 بــ تقدر استيعابية بالداخلة" بطاقة جديد" سجن بناء أشغال السنة نفس خالل العامة املندوبية باشرت ذلك،

بكل وإعادة  الترميم أشغال  استكمال  تم كما   و"خنيفرة" "وأسفي" 1"وتوالل ملول" و"أيت  تازة" سجون" من  التهيئة 

    ".1"و"طنجة "و"تزنيت و"الجديدة و"زاي"و و"أزيالل" " 2و"أطيطة زم" دبنصالح" و"وا و"تاونات" و"الفقيه

 دجنبر  متر مربع متم 158.505من   :انتقلت"  بحيث االستيعابية، الطاقة تحسين من مكنت املبذولة الجهود وأكد على "أن

 ومن  املخصصة  املساحة معدل من  الرفع  من  ملموس بشكل يمكن  لم ذلك أن  إال  2019 شتنبر  متم 159.505 إلى 2018

 الفترة." هذه خال  الوتيرة نفس وفق السجناء عدد ارتفاع  إلى وذلك بالنظر االكتظاظ، من الحد

 املؤسسات من  عدد بناء من  بعد االنتهاء 2022 سنة  أفق في سجين لكل املخصصة املساحة تتحسن  أن املرتقب وزاد "ومن

 بعيد حد إلى رهينا يظل املعضلة هذه  على القضاء بأن علما نسبة االكتظاظ، تقليص متر، وبالتالي3 إلى لتصل السجنية 

عدد بالتحكم بدائل االحتياطي  االعتقال ترشيد خالل من منهم االحتياطيين خاصة السجناء، في   العقوبات وإعمال 

  )ة(للسجين خاصة مساحات يرتوف عن الساعة لحدود بعيدون  السجنية". إننا املؤسسات واقع تراعي معايير وفق السجنية

 السجناء فتمكن مبدأ النسنة، وهو املغربية السجون  تأهيل إستراتيجية من مبدأ أهم بذلك ونحقق املعايير الدولية وفق

 فرغم للسجون. املفرط  االكتظاظ منه يحد مطلب  وإنسانية شروط صحية  لهم  ويوفر كرامتهم يضمن  سجني فضاء من

يسجل كمؤسسة السجون  وظيفة على الظاهرة تداعيات من للتقليص املبذولةاملجهودات    إجراءات غياب إصالحية، 

 السلبي والتأثير  االرتفاع،  في الظاهرة  هذه استمرار في بشكل كبير  يساهم منها  والحد املعضلة هذه لتجاوز  ناجعة وحلول 

 قضاء املجتمعية بعد الحياة في إدماجه إلعادة السجين تأهيل  تعيد إصالحية كمؤسسة الحقيقية للسجن  الوظائف على

 عليه، والقضاء االكتظاظ يشكل حال وبديال ملواجهة أن يمكن  ال  قائمة، أخرى  وتأهيل جديدة سجون  العقوبة. فبناء مدة

سالبة   غير  بديلة عقوبات عبر إقرار  العقابية، والسياسة الجنائية السياسة  هو مراجعة لذلك الساس ي املدخل  يبقى لكن

 وتأهيل إصالح عملية  على وتأثيره الواضح السلبية  لتداعياته نظرا االكتظاظ  ظاهرة من الحد  على يساعد كحل  للحرية

املجتمع، إدماجهم وإعادة والسجينات  السجناء  للسجينات والصحي النفس ي الجانب  على تأثيرات من تولده وما داخل 

 إلى إضافة  ...اإلنسان وخرق حقوق  العنف ظاهرة مقدمتها وفي الظواهر من  العديد وإفراز تنامي في والسجناء ومساهمتها

 على أو النفس ي املستوى  على  سواء عليها،  واملشرفين  باملؤسسات السجنية املوظفين عمل وظروف مردودية على  التأثير 

  .1أهداف البرامج اإلصالحية  تحقيق مستوى 

 السجون  داخل ظاهرة االكتظاظ وتداعيات  بخطورة املناسبات من  العديد في للسجون  املغربي املرصد نبه وفي هذا اإلطار

 والسجنية  الجنائية  القانونية للمنظومة عميقة جوهرية إال بإصالحات تتأتى لن املعضلة حل أن بموضوعية املغربية، وأكد

بتدابير تلك خاصة معتبرا  من  يفاقم الذي  الحقيقي  املشكل  يعتبر الذي االحتياطي االعتقال املتعلقة   أنه "ال الظاهرة، 

"وترشيد  شامل  إصالح بدون  العدالة  ملنظومة  إصالح  الجنائية.   من تفاقم  التي  والعقابية الجنائية السياسة للمنظومة 

السجنية وطول  االحتياطي، االعتقال القضائية  بالرقابة املعروفة البديلة اإلجراءات تفعيل وعدم المد الطويلة املدد 

 .2إلخ ...واالحتجاز الحرية سلب وبدائل

 التأثير السلبي ملشكل االكتظاظ على حقوق اإلنسان باملؤسسة السجنية الفقرة األولى:
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مازالت ظاهرة االكتظاظ إحدى السمات املميزة للسجون املغربية، حيث تساهم بشكل كبير في وقوع االنتهاكات التي  

تطال حقوق السجناء، والتأثير سلبا على ظروف إيواء السجناء وعمل املوظفين والحراس، كما تعد من بين إحدى أهم  قد  

املعيقات التي تواجه املجهودات املبذولة من قبل املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، من أجل تحسين أوضاع  

ات السجنية بالوظيفة الساسية املنوطة بها واملتمثلة في إعادة إدماج  السجون والسجناء، مما يحول دون قيام املؤسس

. ويتجسد هذا التأثير في عدة عناصر، تحول دون قيام املؤسسة السجنية بالدور املنوط بها،  1هذه الفئة داخل املجتمع 

 نذكر من بينها: 

 أوال : فشل عملية التصنيف

االكتظاظ، صعوبة تصنيف السجناء حسب حالتهم الجنائية، مما يترتب عنه تطوير  ومن النتائج املباشرة لظاهرة  

ومن اآلثار السلبية الناجمة عن التكدس في املؤسسات السجنية، فشل عملية التصنيف،   حس الجريمة لدى بعضهم،

في مجموعات متجانسة   النزالء  منها مكان فسيح إلقامة  إمكانيات  توفير  الخيرة  تتطلب هذه  واقتصاديا  حيث  اجتماعيا 

وتعليميا ومنفصلة عن املجموعات الخرى، وتحدد لكل مجموعة برامج تأهيلية تناسب ظروفها، ومع استمرار ازدياد أعداد  

 .2إضافية  النزالء، يجري عادة تحويل الفصول الدراسية وورش العمل وغيرها من املباني والماكن الخارجية إلى أماكن إقامة 

 ألمراض واألوبئةثانيا: انتشار ا 

طاقتها   من  أكثر  أعداد  بها  زنزانة،  أو  غرفة  في  إقامته  نتيجة  النزيل  معاناة  زيادة  إلى  يؤدي  السجون  اكتظاظ  إن 

االستيعابية، وتزداد املعاناة أكثر لدى من يعاني من مشاكل نفسية، نتيجة دخوله السجن مثل االكتئاب النفس ي واالنطواء  

مكن أن ينجم عن هذا الوضع بصفة عامة، أو داخل العنابر بشكل خاص إشكاليات كثيرة مثل  االجتماعي والعزلة، ومن امل

الشغب والعنف، تزيد من تأجج وتفاقم املشاكل المنية والصحية أمام انتشار المراض لصعوبة عزل النزالء املصابين عن  

لن الضغط عليها ال يساعد على اكتشاف    الصحاء، لضيق املكان من جانب ومن جانب آخر للقصور في الخدمات الصحية، 

 .  3النزالء املصابين في الوقت املناسب

 ثالثا: تهديد األمن الداخلي للمؤسسة السجنية 

توثر قد يفض ي إلى اضطرابات، السيما إذا ما كان   معلوم أنه كلما زاد عدد الشخاص في املحبس زادت فرص نشوب

العداد أيضا إلى زيادة الضوضاء، مما قد يشكل عامال يفاقم من التوتر داخل  إشراف املوظفين محدودا... ويؤدي ازدياد  

املكان، كما أن ازدياد العداد أيضا قد ينال من قدرة اإلدارة على الحفاظ على مستوى مقبول من النظافة في أماكن اإلقامة  

 .4ة واالغتسال، ويؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على صحة املحتجزين البدنية والنفسي

 خاتمة البحث :  

به من مخالفات قانونية أو دينية أو مجتمعية، يبقى إنسانا كامل اإلنسانية يجب التعامل    قامرغم ما  و إن السجين  

معه على أساسها. فالعقوبات بشتى اختالفها وتنوعها تقوم بدور جبر الضرر... وليس املقصود منها إهانة املجرم أو الحط  
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فقط على الكل والشرب والحق في التطبيب... إنسانية  منه. إضافة إلى ذلك، يجب التنبيه إلى أن إنسانية السجين ال تتوقف  

يفترض أن تكون  و السجين يجب أن تتجلى كذلك في احترام كرامته. فالفترة التي يقضيها السجين داخل املؤسسة السجنية،  

ام من جديد  ، قد يبرر بها السجين بعد قضاء سجنه، حق االنتقوإيالم  مناسبة لتذكيره بإنسانيته وكرامته، ال فترة انتقام

أطر وموظفين أكفاء، إن الكفاءة  تنفيذها    يسهر عليجديدة  سياسات سجنية  لبلورة    ولهذا فقد آن الوانبعد خروجه...  

انعدم   إذا  والخطط، لنه  السياسات  لتفعيل  الذاتية  اإلرادة  بل  املهنية.  أو  اإلدارية  الكفاءة  فقط  ليست  هنا  املقصودة 

تصي قد  الواقع،  في  لها  الخطط  املفعلون  هذه  ورق  حبر مجرد  ر  إلى  .  على  اإلشارة  تجدر  أنه  إلى  انفتاح إضافة    ضرورة 

. فليس من اللغو التأكيد على أهمية  في مجال السجون  مع هيئات املجتمع املدني املتخصص هاملؤسسات السجنية وتعاونا

ير املؤسسات السجنية بالدول املتقدمة  جمعيات املجتمع املدني في الدفاع عن حقوق السجناء.  فكل اإلدارات املكلفة بتدب 

 تعتبر املجتمع املدني عنصرا حيويا في زرع المل في قلوب السجناء،

التشغيل والفقر والهجرة من   بأزمة  املرتبطة  تعاني من كل املشاكل  التطور،  إلى  التي تسعى  الدول  أن  يعلم  الجميع 

إ املجتمعات  هذه  يدفع  الواقع  وهذا  املدن...  إلى  املخاطر  البوادي  من  للحد  السجن  تستعمل  جنائية  اتخاذ سياسات  لى 

فقط    ، ترتبط  بين السياسة الجنائية والسياسة السجنيةالتي  العالقة  الش يء يجعل  املتولدة من انعدام المن االجتماعي.  

اكتاملب في  الرئيس ي  السبب  يشكل  الذي  اإلحتياطي  باالعتقال  يتعلق  فيما  خصوصا  والتقييد،  الحبس  من  ضاض  زيد 

 املؤسسات السجنية،  

التحوالت نتيجة  كان من  اإلطار  هذا  املغرب مع   وفي  تفاعل  في سياق  الخيرة  املرحلة  التي طبعت  السياسية واالجتماعية 

مرحلة   ودخوله  السياسية،  والحركة  الحقوقية  الحركة  ومطالب  توصيات  مع  التفاعل  وكذا  واإلقليمي،  الدولي  محيطه 

إلى وضع ترسانة قانونية   الت الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، مبادرة املشرع الوطني سياسية جديدة تتسم بالتحو 

وتشريعية تهم العديد من املجاالت، توجت بصدور دستور جديد ينص على مجموعة من الحقوق واملبادئ الساسية بما في 

الفعلي بمختلف الحريات املضمونة بمقتض ى  ذلك حقوق السجناء والسجينات. وتعزيزا لضمانات حقوق اإلنسان والتمتع  

الدستور وبنصوص تشريعية أخرى، كان لزاما مراجعة القوانين املنظمة للسجون، لتندرج في سياق مختلف التعديالت 

للسجون،   املنظم  القانون  بين  الوطيد  لالرتباط  نظرا  وذلك  الوطنية،  القانونية  النصوص  لها  تخضع  التي  واملراجعات 

لقوانين الوطنية، كالقانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية من جهة، وأن يتماش ى القانون املنظم للسجون  والعديد من ا

مانديال من جهة أخرى، كل هذه   نيلسون  بقواعد  املعروفة  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  المم  مع قواعد 

القانون املنظم للسجو  التي صدرت بتاريخ  العناصر أفرزت لنا مسودة مشروع  النقص  2016ماي    31ن،  ، والتي تجاوزت 

بقانون   املتضمنة  القانونية  النصوص  بعض  يعتري  كان  هيئات  23.98الذي  عدة  طرف  من  انتقاد  محط  كانت  حيث   ،

 حقوقية.

ية وحقوق  وبصفتنا موظفين تابعين للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، وكطلبة باحثين في مجال الديمقراط 

اإلنسان، نسجل أن واقع املؤسسات السجنية باملغرب، عرف تطورا ملموسا، خصوصا في مجال حماية حقوق السجناء  

غير القابلة للتقييد، والتي تستلزم تحسين ظروف االعتقال واملعاملة اإلنسانية، بما يلزم االحترام لكرامتهم املتأصلة وقيمتهم  

التزام   يدل عن مدى  وبمدى  كبشر، وهذا  اإلنسان،  بالديمقراطية وحقوق  الصلة  ذات  باملعاهدات واالتفاقيات  املغرب 

التتبع والسهر على تنفيذ السياسة   بها املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، في  الجبارة التي تضطلع  الجهود 

السج سالمة  على  الحفاظ  وكذا  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  واملنشآت  الحكومية  واملباني  والشخاص  ناء 

الخاصة   للمقتضيات  السليم  التطبيق  على  والسهر  العام،  المن  على  الحفاظ  في  واملساهمة  للسجون،  املخصصة 
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وإعادة   سلوكهم  وتقويم  وإصالح  اإلنسانية،  بأوضاعهم  والنهوض  السجناء  حقوق  ضمان  وكذا  السجنية،  باملؤسسات 

 إدماجهم داخل املجتمع. 

لم ينص على    23.98بعض املالحظات فيما يخص الحقوق القابلة للتقييد، حيث إن املشرع املغربي في قانون      لكن لدينا

حرية السجين في التعبير عن رأيه، ونفس الش يء بالنسبة للمرسوم املطبق له، كما أن مسودة مشروع قانون املنظم للسجون  

ت خالية من إيراد نص صريح يقرر حماية حرية السجين في التعبير  لم تشر لهذا الحق، كما أن قواعد مانديال بدورها جاء

لحق السجين في التصويت في االنتخابات، الذي يعتبر حقا دستوريا، وال يتمتع به السجين الغير   عن رأيه. وكذلك بالنسبة 

من هو أهل لذلك.   متع بهاملحروم منه بمقتض ى القانون، في رأينا يجب إعادة النظر في هذا الحق، ويتم التنصيص عليه ليت

الطعن في القرارات والتدابير التأديبية، بحيث   أما بالنسبة ملسودة مشروع قانون املنظم للسجون، فلدينا مالحظة حول 

اإلجابة،   يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي أن ينازع في القرار أمام املدير الجهوي، الذي يمكنه أن يكتفي بعدم

العقوبة،   تنفيذ  القرار لدى قاض ي  في  ينازع  أن  التأديبي، كما يمكن للسجين  للتدبير  للمنازعة وإقرارا  فيعتبر ذلك رفضا 

  والحال أنه مادام المر يتعلق بقرار إداري فالطعن ينبغي أن يكون أمام القضاء اإلداري.

لسجون وإعادة اإلدماج، قصد بلوغ الهداف واالستراتيجيات  وفي إطار املشاريع الكبرى التي رسمتها املندوبية العامة إلدارة ا

تنفيذا لتوجهات املغرب في مجال احترام حقوق اإلنسان، فقد تم فتح ورش للرفع من الطاقة االستيعابية وتأهيل   املتوخاة،

الشروط الواجب  البنية التحتية للسجون، لتوفير ظروف اعتقال مالئمة للسجناء، من حيث املساحة املخصصة لإليواء  و 

توافرها، بما يكفل صون كرامتهم وإنسانيتهم والذي من خالله تسعى املندوبية العامة إلى توفير مساحة ثالثة أمتار مربع   

ومرافق صحية...(، فقد تم وضع برنامج توقعي لبناء خمسة   لكل سجين، تستجيب للمعايير الضرورية من )تهوية، وإنارة

بمواص سجنية  مؤسسة  واملعايير  وأربعين  املواثيق  عليه  تنص  ما  وفق  احترامها،  الواجب  الشروط  تراعي  عصرية،  فات 

الدولية، حيث يهدف هذا املخطط إلى تعزيز الطاقة االستيعابية للمؤسسات السجنية، وكذا تعويض السجون املتواجدة  

 . باملناطق اآلهلة بالسكان والسجون املتهالكة التي تفتقر للشروط الضرورية لإليواء

أما بالنسبة لتأهيل املوارد البشرية، فاملندوبية العامة تبذل قصارى جهدها للرفع من مستوى أداء موظفيها، وذلك عبر فتح  

قنوات متعددة، لتكوين وتأهيل الطر العاملة في مختلف التخصصات، املرتبطة بتسيير وتدبير الشأن السجني، سواء عن  

خار  أو  باملغرب  املستمر  التكوين  اإلنسان  طريق  مجال حقوق  في  الفاعلين  مختلف  مع  ونقاشات  ورشات  فتح  وكذا  جه، 

 بالوسط السجني، وذلك قصد تمكينهم من آليات االشتغال الضرورية، في احترام تام لكرامة السجناء.

بعين  الخذ  إذا حاولنا طرحه دون  لغوا  يعتبر  قد  بل  للمؤسسات  الدور اإلصالحي  الحديث عن  فإنه يصعب    ورغم ذلك 

االعتبار الدور اإلصالحي للمجتمع ابتداءا من السرة ومرورا بالشارع واملدرسة واملجتمع املدني واإلعالم وكل وسائل التواصل  

التي تعرفها مجتمعاتنا اآلن... لن املؤسسة السجنية رغم خصوصياتها ال تخلو أن تكون جزءا من الفضاء املجتمعي الذي  

لهذا الفضاء. وابتداءا يمكن القول أنه يستحيل االعتماد على الفضاء السجني إلصالح ما لم  توجد فيه، إن لم نعتبره وليدا  

دامت   يستطع املجتمع إصالحه. إن كالمنا هذا ال يجب أن يفهم منه اليأس من املؤسسة السجنية ودورها اإلصالحي. فما

االعتماد   في  إيجاد مؤسسة السجن إال وتطمع  املراحل. فالكل يؤمن  املجتمعات مجمعة على ضرورة  في مرحلة من  عليها 

بضرورة الحفاظ على املجتمع من أذى بعض الفراد تجاهه. ومن الحلول املجمع عليها وضعهم داخل املؤسسات السجنية.  

إال أن هذا الحفاظ ال يجب أن يمر عن طريق املعاقبة السجنية، وما قد يترتب عليها من عنف واستفزاز، فالعقوبة السجنية  

على القل أمرين أساسيين : االعتناء بالسجين كإنسان مهما كان جرمه لنه   تكون مجدية إال إذا تم الخذ بعين االعتبار  لن

عندما يتم إيداعه داخل املؤسسة السجنية يصير أمانة عندها وكلت إليه من طرف العدالة. وأن تستغل وجوده من أجل  
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للذي تبث جرمه وحوكم عليه. أما الذي هو رهن االعتقال اإلحتياطي فيجب    إعادة تأهيله وإدماجه. وهذا نقوله بالنسبة

التذكير بأنه يبقى "بريء" مما يلزم التعامل معه على هذا الساس إن لم نقل أنه يجب على العدالة أن تتفادى اعتقاله  

الفر  املجتمع. وبهذا نكون قد حافظنا على أمن  لم يكن وجوده يشكل خطرا على  ما  اد واملجتمع، ونكون كذلك  بالسجن 

اعتباره   يمكن  الذي  اإلكتضاض  وهو  أال  السجنية،  املؤسسات  داخل  املشاكل  من  كثيرا  يسبب  عويصا  مشكال  عالجنا 

 املشكل الكبر الذي تستعص ي معه الحلول. 

هلة للعمل باملؤسسات السجنية،  بطبيعة الحال   وينضاف على ذلك ضرورة توفير الظروف واإلمكانات املادية والبشرية املؤج

قد يضجر البعض إذا قلنا أنه يلزم توفير ميزانية كافية ملا يعلم الجميع أن هناك مرافق أخرى حيوية قد تعتبر أولى من  

الصرف على نزالء املؤسسات السجنية. لكن هذا املوقف قد يكون معتبرا لو كان للمجتمع خيار آخر. وليس املقصود هنا  

ماليات، ولكن تمكين املؤسسة السجنية من القيام بواجبها. فإعادة إدماج السجين كترميم  هو تمتيع السجين بأنواع الك

الحائط اآليل للسقوط أحيانا يكلف أكثر من إعادة بنائه. فالحائط يمكن أن يكسر ويعاد بناءه، أما اإلنسان فال يمكن  

بمجتمع بدون سجون، إال أنه نسعى إلى إيجاد    تطبيق هذه القاعدة عليه. وفي الخير لن نكون من املثاليين الذي يحلمون 

سجون تكون لها أدوار ايجابية، قدر املستطاع. وهذا لن يتأتى إال بسياسة إصالحية يهدف مشروعها إلى إعادة املؤسسات  

 السجنية  إلى وضع مقبول لدى كل الطراف املسؤولة في املجتمع. 

 املراجع 

 املراجع بالعربية  

 الكتب  

فوكو، املراقبة واملعاقبة والدة السجن، ترجمة الدكتور على مقلد، مراجعة وتقديم مطاع الصفدي، مركز  ميشيل   •

 . 1990اإلنماء القومي بيروت 

 . 2015محمد ازويتة، ميشيل فوكو و قضايا السجون، أفريقيا الشرق    •

 . 1994غنام محمد غنام، "حقوق اإلنسان في السجون" مطبعة الفيصل الكويت، د •

الطبعة الولى    لطيفة • السالبة للحرية، الشركة الشرقية للنشر، الرباط،  مهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات 

2005 

ترجمة محمود قاسم، مراجعة السيد محمد البدوي، القاهرة،    دوركايم، قواعد املنهج في علم االجتماع ، إميل  •

 .1950النهضة املصرية،  مكتبة  

محمد بوزالفة، دراسة حول املنظومة القانونية للسجون باملغرب، منشورات املرصد املغربي للسجون املغربية،   •

 . 2017يوليوز 

 1978راقي، دار الرسالة للطباعة، بغداد مندار كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات الع •

 أطروحات ورسائل 

غزالن اليغفوري، حقوق السجناء بين املعايير الدولية والقواعد الوطنية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون   •

القانونية،  العلوم  كلية  إسماعيل،  موالي  جامعة  اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  تخصص  العام، 

 . 2014-2013ة الجامعية السن
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حسن مرزوك، حقوق اإلنسان من داخل املؤسسة السجنية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام تخصص   •

الجامعية   السنة  القانونية،  العلوم  كلية  إسماعيل،  موالي  جامعة  اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق 

2014-2015 

 الدولية القوانين واملواثيق 

 .2011يوليوز  1الدستور املغربي لــ  ✓

 23.98بتنفيذ القانون رقم    1999غشت    25املوافق    1425جمادى الولى    13صادر في    1.99.200ظهير شريف رقم   ✓

 املتعلق بتنظيم وتسير املؤسسات السجنية . 

املتعلق    57-11قانون رقم  ( بتنفيذ ال2011أكتوبر    28)  1432ذي الحجة    30الصادر في    1-11-171ظهير شريف رقم   ✓

خالل   العمومية  البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية  باللوائح 

 .2011أكتوبر   31الصادرة بتاريخ  5991الحمالت االنتخابية واالستفتائية، الجريدة الرسمية عدد 

 23.98( تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم  2000  ) نونبر  1421شعبان    6صادر في    2.00.485مرسوم رقم   ✓

رقم   الشريف  بتنفيذها لظهير  السجنية الصادر  بتنظيم وتسيير املؤسسات  جمادى    13بتاريخ    1.99.200املتعلق 

 (. 1999غشت  25) 1420الولى 

 .2016ماي  31مسودة مشروع القانون املنظم للسجون،  ✓

 المم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء(. قواعد نيلسون مانديال )قواعد  ✓

 املقاالت 

محمد الصديقي، االبتعاد عن تطبيق االعتقال االحتياطي في القضايا العادية تطبيق سليم ملقتضيات القانون،   •

 .1995دجنبر  2ليوم السبت  16654جريدة العلم، العدد 

السجون في سلوك النزيل"أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، الرياض،الطبعة الولى   عبد الغني غانم"أثر  •

1999 . 

شريف زيفر هاللي، واقع السجون العربية بين التشريعات الداخلية واملواثيق الدولية، دراسة مقارنة، سلسلة   •

 .2000البحث القانوني وحقوق اإلنسان، مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء، 

 التقارير : 

مشتركة،   • مسؤولية  السجون  خاص   100أزمة  تقرير  والسجينات،  السجناء  حقوق  حماية  أجل  من  توصية 

 .2012بالوضاع في السجون وحقوق السجناء، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ، أكتوبر 

 . 2019لسنة   اإلدماج وإعادة السجون  إلدارة العامة تقرير املندوبية •
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ظاهرة  السياسة والرياضة : استراتيجية الدولة واستراتيجية الجماهير املعارضة "

 االلتراس" على ضوء نظرية بيير بورديو 

Politics and sports: the strategy of the state and the strategy of the opposition masses 

"Ultras pure" in the light of Pierre Bourdieu's theory 

 رشيد الراض ي، جامعة ابن زهر، املغرب 

 

: امللخص  

السياسة   بين  دائمة  وطيدة   عالقة  هناك  أن  مؤداه  تصور  من  منطلقا  والرياضة،  السياسة  موضوع  املقال  هذا  يناقش 

التفاعل بين املؤسسات املنظمة للمجال الرياض ي، يتجلى في السياسة الرياضية التي تنهجها الدولة من خالل والرياضة، يدل عليها عمق  

املوارد من  مجموعة  عبر  أو تدخلها  نشاطات  من  الحد  أو  لتشجيع  الدولة  خاللها  من  تسعى  والتي  واملؤسساتية  ممارسات   القانونية 

لظه بظالله  يلقي  وهذا  معينة،  رياضية  املعارضة"ظاهرة  ومنافسات  الجماهير  اسم  يحملون  آخرين  لفاعلين  معارضة  استراتيجية  ور 

من   له  والوعي  والخطابات  والتصورات  الفكر  من  لها  احتجاجية  كمجموعات  املمارسة   اإلمكاناتااللتراس"  ضمن  يدخل  ما  واملوارد 

 الرياضية.  الستراتيجيات والتي تةزح لفكرة املعارضةالصدامية لسحب الحق في االعتراف والدخول مع الدولة في صراع عبر مجموعة من ا

 

 االلتراس.  ظاهرة السياسة الرياضية،  قانون التربية البدنية،  الكلمات الدالة:  

 Abstract: 

This article discusses the subject of politics and sports, based on the perception that there is a strong and 

permanent relationship between politics and sports, evidenced by the depth of interaction between the institutions 

organizing the sports field, which is reflected in the sports policy pursued by the state through its intervention 

through a set of legal and institutional resources through which it seeks The state to encourage or limit certain sports 

activities or practices and competitions, and this casts a shadow over the emergence of an opposing strategy for other 

actors who bear the name of the opposition masses “the ultras phenomenon” as protest groups that have thought, 

perceptions, discourses and awareness of their capabilities and resources that fall within the confrontational practice 

of withdrawing the right to recognition and entry With the state in conflict through a set of strategies, which tends 

to the idea of the mathematical opposition. 

 

 Key words:  Physical education law, Sports policy, Ultras phenomenon. 

 

 

 :مقدمة

ــة من أكثر االنشـــطة تعد ــارا ورســـوخا في املجتمعات املعاصـــرة، حتى إنه يمكن أن يطلق   الرياضـ االجتماعية انتشـ

ـــــــــة فيمـا بعـد من 1على القرن العشـــــــــــــرين بقرن الريـاضــــــــــــــة بـامتيـاز ـــــبح الريـاضـــــ ـــ هم الظواهر االجتمـاعيـة، يتقـاطع فيهـا أ،لتصـــــ

ـــــاتيا وقانونيا وإحداث هيئات وم ـــــسـ ـــــ ي وحتى الترفيهي،مما أدى لتنظيمه مؤسـ ـــــياسـ ؤســــــســــــات رياضــــــية محليا  االجتماعي والسـ

 
 . 421، ص 1993، 3محمد أحمد علي مفتي، الدور السياس ي لأللعاب الرياضية، مجلة جامعة امللك سعود، املجلد الخامس، العلوم االدارية   1
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ــية، تناط بها مهام تنظيم الووطنيا ودوليا، تتمثل في ال  ـــ ــية واالتحادات الرياضـ ـــ ـــــطة ندية والجامعات والجمعيات الرياضـ نشـ

 .1الرياضية وتطوريها على املستوى التقني واإلدري 

تتمكن الحكومــات    أنالــذي عمر عشـــــــــــــرين ســـــــــــــنــة دون    06-87عرف املغرب صــــــــــــــدور قــانون التربيــة البــدنيــة   وقــد

املتوالية من مواكبة التحوالت الرياضـــية بالترســـانة التشـــريعية الالزمة، فكانت بذلك الحصـــيلة التشـــريعية هزيلة، في غياب 

بعد عشــرين ســنة صــدر قانون جديد للتربية البدنية رقم والتصــريحات الحكومية، و    2شــبه تام للرياضــة في البرامج الحزبية

املبــــاريــــات والتظــــاهرات الريــــاضـــــــــــــيــــة أو   أثنــــاءاملتعلق بــــالعنف املرتكــــب     09-09، و قــــانون  2010أكتوبر    25بتــــاريخ    09-30

في املغرب    قطاع الرياضـــة  أنتصـــفح واقع الرياضـــة في املغرب يدل على   أنبمناســـبتها، ورغم هاته الترســـانة التشـــريعية ، إال  

يعرف  نوعا من الهشــــاشــــة تتمثل في ضــــعف الضــــمانات القانونية واملؤســــســــاتية،  ومع  تعثر أدوار الدولة التنموية والبحث  

طير املجال  الرياضــ ي بمقاربة مركزية أصــبح من  أت  أنعلى من يتحمل قســطا  من املســؤولية تجاه املجال الرياضــ ي، وخاصــة  

ا ومســــتقبال، هذه الرؤية املركزية نحو املجال الرياضــــ ي ســــتلقي بظاللها بظهور فاعلين  تجارب املاضــــ ي، ويصــــعب نهجه راهن

لكونها  مشــجع ومحفز لألندية الرياضــية داخل  ضــافة  باإل جدد يحملون اســم رابطة الجماهير الرياضــية "ظاهرة االلتراس"  

م مرجعيتها التاريخية بالنســيج العمراني لكل  التي تعتبر أصــيلة في هاته املدن بحك الحياءالتجمعات الحضــرية ســواء داخل  

ـــــيلةالتي  تدخل في إطار تلك االمتدادات الجغرافية للمدن    الحياءمدينة أو في إطار تلك  ـــــاس العميق لدى   3الصـــــ ، فاالحســـــ

ـــــترك وفقـدان الثقـة في  ـــ ـــــــــاء املشـــــ ـــــبـاب املكونـة ملجموعـات االلتراس بـالتهميش داخـل الفضـــــ ـــ ـــــــــة من الشـــــ هـاتـه الفئـات العريضـــــ

يمكن   توترا نفســيا ال  الفراديولد لدى هؤالء    باإلقصــاء ؤســســات الرســمية وضــعف الوســائط التقليدية، هذا االحســاس  امل

التي يمكن من خاللها التعبير    الســاســيةالبوابة    أنهاإال باالندماج الكلي في صــيرورة مجموعات االلتراس والتي يعتقد   هتجاوز 

العام واملحلي وانتقاد وتقيم السياسات العمومية، حتى لو تطلب   الشأنعن تدبير    بكل حرية وأن ينتقد املسؤولين  رأيهعن  

اللجوء للعنف  سواء في مواجهة الخصوم الرياضيين أو ممارسة العنف في الفضاء الذي فيه إمكانية تحقيق الوجود   المر

ــياســـــــة الرياضـــــــية للدولة ال يمكن تصـــــــورها منفصـــــــلة عن املجتمع، كم،   4الفعلي ا ال يمكن فهم فلســـــــفة  االلتراس أو فالســـــ

يمكن لي  نظرية اجتماعية  أن    الجماهير املعارضـة كرد فعل على هاته السـياسـة الرياضـية بمعزل عن املجتمع أيضـا، إذ ال

ظـاهرة  ينبغي دراســــــــــــــة  تتجـاوز البعـد املجـالي في الظـاهرة املراد تفســـــــــــــيرهـا، مع هـذا الترابط التـام بين الريـاضــــــــــــــة واملجتمع، ال

"االلتراس" بشــــــــكل معزول بل كعنصــــــــر داخل نظام اجتماعي عام منظم بقوانين ومرتبط بشــــــــكل عضــــــــوي مع باقي عناصــــــــر  

ــية   البنية االجتماعية الخرى ، كما تبقى دراســــة هاته الظاهرة مختلفة من دولة لخرى حســــب الظروف التاريخية والســــياسـ

ياســــــــ ي وكذا اختالف العادات والتقاليد ودرجة االنســــــــجام الثقافي بين واالقتصــــــــادية، ودرجة انفتاح أو انغالق النظام الســــــــ

 الجماهير .

يندرج في إطار تحليلنا للســــياســــات العامة والتي تحيل على تصــــور   حكومي في قطاع الرياضــــة، أي   إن موضــــوع هذا البحث   

على مجموعة من القرارات والنشـــــــــــطة العمومية التي تهدف للتأثير على املجال الرياضـــــــــــ ي بقصـــــــــــد هيكلته وتنظيمه في أفق  

ت أو اســــتجابات النظام للمدخالت غالضــــغوط  االســــتجابة النتظارات الجمهور، والســــياســــة العامة أيضــــا هي بمثابة مخرجا

واملؤثرات{ الصـــــــــادرة إليه من محيطه وهذه الســـــــــياســـــــــات قد تحدث تغيرا في البيئة والنظام الســـــــــياســـــــــ ي ذاته، وهكذا توجه 
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نظرية النظم الباحث إلى دراســـــة تأثير الظروف البيئية وخصـــــائص النظام الســـــياســـــ ي على محتوى الســـــياســـــات العامة، ثم 

، والقدرة التشـــــــريعية للمؤســـــــســـــــة البرملانية في الحقل الرياضـــــــ ي، والدوار  1خيرة على البيئة والنظام الســـــــياســـــــ ي  تأثير هذه ال 

املنوطة بالجهاز التنفيذي ومدى قدرة وزارة الشــــبيبة والرياضــــة في هذا الحقل الرياضــــ ي  والتحديات التي تعتريها، ومن جهة  

ــا البنيـة التنظيمية  ثـانيـة البحـث في ظـاهرة  رابطـة الجمـاهير "االل تراس" وواقعهـا، و عالقـة هـذه املجموعـات  بـالعنف، وأيضـــــــــــ

 لتراس.وامليوالت السياسية ملجموعات االلتراس، ومدى تأثير الخطاب السياس ي على توجه مجموعات اال

ــــ ي)  وعليه تهدف هاته الدراســــــــة للوقوف على تشــــــــخيص التأثير املؤســــــــســــــــاتي في اعتماد ســــــــياســــــــة عمومية في املجال الري ـــ اضـ

 وكذا  االلتراس   من التشجيع الرياض ي إلى مجتمع  مضاد على مدرجات املالعب )املطلب الثاني( مطلب أول(

 املطلب األول: التأثير املؤسساتي في اعتماد سياسة عمومية في املجال الرياض ي 

 الفرع األول:  املؤسسة البرملانية  ومحدودية الدور التشريعي في املجال الرياض ي  

 : قلة املشاريع ومقترحات القوانين في املجال الرياض يأوال

ـــــــن    1965و  1963ال يمكن بأي حال من الحوال أن ينســـــــــــ ى نواب أول تجربة برملانية مابين   ـــ الخطاب امللكي الذي ألقاه الحسـ

قوانين بعد  3والذي اتهم فيه بعنف العمل البرملاني بالضــــــــعف وبكونه لم ينتج ســــــــوى  ،  19652مارس  29الثاني بالرباط يوم 

مرور ســـــــنتين تشـــــــريعيتين.  وبعيدا عن الظرفية التي أنتجت هذا الخطاب، يتوجب علينا تســـــــليط الضـــــــوء أو الوقوف عند 

 3نقطة ضــــــــــعف التشــــــــــريع داخل البرملان، وعالقته بالتقنين الدســــــــــتوري لعمل البرملان  من خالل مســــــــــطرة اقتراح القوانين  

ـــــاء البر  ـــــية تمكن أعضـ ـــــياسـ ـــــل    4ملان من طرح  أرائهم وتصــــــوراتهمكآلية قانونية وسـ ، والفقرة  2011من دســــــتور  78، إن الفصـ

،  شــكال املصــدر الســاســ ي لشــرعنه التدخل البرملاني عبر مســطر مقترحات القوانين  1996من دســتور   52الولى من الفصــل  

ة والثقافية والتجارية واملالية  في تنظيم املجاالت العادية لشـــــؤون الدولة، والتي تتعلق بالســـــياســـــة االقتصـــــادية واالجتماعي

لعضـاء مجلسـ ي البرملان الحق في اتخاذ املبادرة    2011و 1996على التوالي من دسـتوري   173و  103....،كما أعطى الفصـلين  

حق التشريع في القانون االسمي، وذلك بناء على اقتراح يتقدم به عضو أو أكثر شريطة أن يحظى    يأفي مراجعة الدستور،  

ــــتفتاء، لكن   بموافقة ـــ ــــطرة االسـ ـــ ــــادقة عليه عبر مسـ ـــ ــــعب للمصـ ـــ ــــين ليعرض بعد ذلك على الشـ ـــ ــــاء من كال املجلسـ ـــ ثلثي العضـ

ـــــالحيــاتــه في التقــدم  تــبأث{ من املمــارســــــــــــــة الــدســـــــــــــتوريــة 2015-1963عقود غ  5حوالي   ـــ ـــــتثمر صـــــ ـــ ت بــان الفعــل البرملــاني لم يســـــ

وذلك لعدة اعتبارات تجد أســــاســــها في صــــعوبة تجاوز باقتراحات تشــــمل املجال املالي أو مجال إصــــالح الهندســــة الدســــتورية  

عتبة بعض املحددات القانونية كما هو المر بالنســـبة إلى توقف صـــحة اعتماد اقتراح مراجعة الدســـتور على تصـــويت ثلثي 

 
  118،ص 1988كمال املنوفي، تحليل السياسات العامة غقضايا نظرية ومنهجية{ مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،  

لمانة ملقاة على عاتقكم، فانا مؤمن بالديمقراطية وبالنظام الذي اخترتموه كنظام امللكية الدستورية، ولكن  جاء في خطاب الراحل الحسن الثاني ..فا  2

سفاسف المور، لو   أقول لجميع النواب إنني غير متيقن من إنكم تؤمنون بها كل اإليمان مثلي،  إنكم لو كنتم مؤمنين بها في الحقيقة ملا ضيعتم أوقاتكم في

القوي لوضعتم لنا منذ زمان قوانين وأحكام وأعطيتم على ذلك.أيها الشعب منذ وصولهم إلى البرملان تعطلت مصلحة التشريع، وكذلك  كان اإليمان 

فق  ستور؟أم املوااملطبعة الرسمية، والجريدة الرسمية لم تصدر فيها إال ثالثة قوانين، ونحن أالن في السنة الثانية، فمن املسؤول عن هذا ؟ هل واضع الد

ل شهر من  عليه؟ ال بل املطبق للدستور. أقول لكم أيها النواب، وأقول لكم أيها املنتخبون  إنكم متشبتون بالحصانة فقط، ومتشبتون بما تتقاضون ك 

 يفكر إال في  الدولة، اطلب منكم أن يكون لكم ضمير منهي كاف لكي تعطوا لتلك الدولة، وذلك الشعب املقابل للش يء الذي تتقاضونه، بل كل واحد ال

 املصلحة، بل يفكر في الش يء الذي يقوله أصدقائه" 

 

  3"للوزير الول ولعضاء البرملان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين"  1996من دستور   52الفصل  

  86.4و  60اختصاصا، ممتدة على طول الفصول مابين  40، توسعت صالحيات البرملان، لتتجاوز 2011يوليوز 1بعد االستفتاء على دستور  
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ـــــتوريــة من حيــث املبــدأ إال أن    العــداد الــذي يتــألف منهم املجلس املعروض عليــه االقتراح، ـــ ـــــمــانــات الــدســـــ ـــ فرغم وجود الضـــــ

ـــــطرة مقترحات القوانين تبقى جد محدودة ومقيدة بقواعد التي  ا ـــــات العمومية عبر مسـ ـــــياسـ ـــــيادة البرملانية في مجال السـ لسـ

أفرزتها ضـــــرورة عقلنة العمل البرملاني في مجال املبادرة التشـــــريعية، فالعدد اإلجمالي ملقترحات القوانين املصـــــادق عليها منذ  

مقترح قانون مقابل  108، لم يتعد المر    20111-2007ة أخر والية تشريعية لسنة  إلى غاي  1965-1963أول والية تشريعية  

مشــروع قانون خال ل نفس الفترة، أي ان نســبة مقترحات القوانين وســط مجموع القوانين املصــادق عليها لم تتعدى   1117

ـــــريعيـة الثـانيـة،    12.59 ـــ ـــــــــادق خاللهـا    1971-1970في املـائـة، بـل إن الواليـة التشـــــ ولو على مقترح قـانون واحـد مقـابـل لم يصـــــ

 .2مشروع قانون  23التصديق على 

هذا الضـعف على مسـتوى املقترحات ينضـاف إليه الوقوف والتسـاؤل حول عالقة أسـاسـية وهي قطب الرحى في موضـوعنا،  

بعالقة ودور البرملاني في التشـــــــريع الرياضـــــــ ي، هذه العالقة أو بالحرى هذا الدور يكتنفه الكثير من الغموض، بغياب الحس  

ـــــريع في املجــال الريــا ـــ ـــــ ي، إذ أن جــل مقترحــات القوانين املقــدمــة مــابين "لــدى البرملــانين بــأهميــة التشـــــ ـــ لم "       2011و  1963ضـــــ

تتضمن ولو مقترح قانون في املجال الرياض ي سواء على املستوى القوانين املصادق عليها أو املرفوضة، أي أن حتى " محاولة  

قترحات القوانين عبارة فقرات التشـــــريع في املجال الرياضـــــ ي لم تحضـــــر لدى البرملانين، ليظل حضـــــور الرياضـــــة في م  أو نية"

غير   4، فهو قانون  3داخل قوانين موجهة ملجاالت عامة كما هو الشـــأن مثال في قانون منع التدخين واإلشـــهار والدعاية للتبغ

ــ ي، بقدر ما ــ ـــ هو موجه ويهم جل املرافق العمومية، لكن في بعض مواده تضــــــــــــمن إشــــــــــــارة ملنع إشــــــــــــهار    موجه للحقل الرياضـــــ

البس الرياضـيين ووسـائل نقل املتبارين وداخل املباريات الرياضـية، وإذا كانت هناك قناعة بضـعف البرملاني  السـجائر على م

ينضــــاف بخصــــوص هذه النقطة هو أســــباب تخلف البرملانين   بإعداد مقترحات قوانين هي حقيقة مؤكدة ، فالســــؤال الذي  

لى ســـــــــــــبيـل املثـال ال الحصـــــــــــــر،  أن  قـانون التربيـة البـدنيـة  وع عن التقـدم على القـل بمقترحـات تعـديـل القوانين املتواجـدة،

أثار العديد  من االنتقادات  همت  بالخصــوص  ضــعف املحتوى  وعدم قابلية بعض  مواده  للتنفيذ غ   1989الصــادر ســنة  

ل كان متاحا أمام  املواد الخاصـة بالشـركات{ وغياب  تام  وكامل   لتقنين  لفـصول أخرى  غاإلعالن املؤقت{ وبالتالي فإن املجا

ــانيـــة من اجـــل التقـــدم بمقترحـــات تهـــدف إلجراء تعـــديالت طفيفـــة ومتواليـــة للنصـــــــــــــوص القـــانونيـــة واملراســـــــــــــيم   الفرق البرملـ

ـــــطـــدم بـــاعتراض حكومي بمـــا أنهـــا التحـــدث تكليف   5التطبيقيـــة وهي التعـــديالت ـــ التي ال يمكن بـــأي حـــال من الحوال أن تصـــــ

خفض املوارد العموميـة، لكن لم يخضـــــــــــــع هذا القـانون لي تعـديل ولم يقـدم بشـــــــــــــأنه عموميـا أو تزيد في تكليف موجود أو ت

من أجل    30-09من خالل مشــروع قانون    2009ولو مقترح واحد، وكان على القطاع انتظار مبادرة الشــبيبة والرياضــة ســنة  

ـــــدوره، وبالتالي احتفاظ الجهاز التنفي 20أي بعد  تعديل فصـــــــــــــول قانون التربية ، ـــ ـــــنة من صـــــ ـــ ذي بهيمنته على كل مراحل  ســـــ

 6التشريع،  سواء من خالل اإلقرار للقانون الصلي أو من خالل التقدم بمسطرة التعديل.

 
  1. 2011نونبر  25أن  الوالية التشريعية الثامنة انتهت قبل متم فترتها النيابية جراء انتخابات تشريعية سابقة الوانها، بتاريخ يشار إلى  

  199.2و198{، سلسلة بحوث في الرياضة، العدد الثالث، ص 2012-1912منصف اليازغي، السياسة الرياضية باملغرب غ 

املتعلق بمنع التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ في بعض الماكن،  91-15، بتنفيذ القانون رقم 1995نونبر  26الصادر بتاريخ  1.91.112ظهير شريف رقم  

  3. 2163، ص 1995غشت  2بتاريخ  4318ة العدد الجريدة الرسمي
املصادقة  تقدم بهذا القانون كل من املسيوي الذهبي العلوي وعالل عبد املجيد عن الفريق الدستوري في إطار لجنة الصحة والشؤون االجتماعية وتمت  4

  .1991ابريل 29عليه بتاريخ 
رها البرملانيون على مختلف القوانين في أنها تنحصر في الجوانب االصطالحية والتدقيق في لخص الباحث محمد الغالي نوعية التعديالت التي يباش  5

" أبحاث و  أعمال جامعية: 2002-1984املفاهيم، واإلضافة أو ألتميم إلزالة اللبس، محمد الغالي، التدخل البرملاني في مجال السياسات العامة في املغرب" 

  .352،املطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص 2006، يناير 1{ط2ية االجتماعية،غسلسلة الدراسات السياسية القانون

 6يرتبط دائما بغياب برملانين ذوي مرجعية رياضية ، فقد شهد البرملان مرور عدة شخصيات رياضية  فالقصور على مستوى التقدم بمقترحات قوانين ال 

{،  أمثال " أمحمد املجيد عن جامعة التنس، وحسن سليغوة غوداد فاس{، وعبد السالم الربعين غ اتحاد طنجة{، ومحمد ألعبدي غجامعة املصارعة



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  412   

 ثانيا: العوائق القانونية والسياسية ملمارسة البرملان لوظيفته التشريعية 

املورد الدستوري الذي يجعل من امللك تعد املؤسسة امللكية أهم عنصر في النظام السياس ي املغربي من خالل سموها عبر  

ـــــواء من خالل امتالك اآلليـــات  ـــ ـــــريعيـــة حقيقيـــة ســـــ ـــ ـــــرعـــا، بمعنى أدق فهو يتمتع بوظيفـــة تشـــــ ـــ ـــــريع ملكـــا مشـــــ ـــ في مجـــال التشـــــ

الدســــــــتورية أو من خالل تصــــــــدره لحقل املبادرة والتوجيه، مقابل برملان مشــــــــرع يتكون من ممثلي المة لكنه مشــــــــرع يفتقد 

عنها بكيفية صــريحة بل تظل ســيادة رمزية ومشــاركة في قواعد اللعبة الســياســية خالفا ملبادئ الجمهورية  للســيادة وال يعبر  

ـــة التي تقر صــــراحة للبرملان حق التعبير عن الســــيادة الوطنية، وذلك صــــيانة قيم الحرية والديمقراطية   الفرنســــية الخامسـ

يفة التشـريعية البرملانية تمارس تحت رقابة املؤسـسـة امللكية ومنع االسـتبداد وضـمانا ملبدأ املشـروعية، وهذا ما يجعل الوظ

 . 1بل خاضعة إلرادتها ومنطقها ورأيها وتوجيهها

وللتوضــيح أكثر بخصــوص هاته النقطة الســالفة الذكر ســنكتفي فقط باإلشــارة لبعض الصــالحيات للتدليل على ذلك من   

اح قانون باســــــــــــم الحكومة، فإن هاته الصــــــــــــالحية مقيدة  يعطي حق التقدم باقتر   2011، فرغم أن دســــــــــــتور  2011دســــــــــــتور  

بـاملوافقــة امللكيــة في املجلس الوزاري قبــل إحـالتهــا على البرملـان، كمــا يتمتع امللــك بحق إصــــــــــــــدار القوانين من خالل موافقتـه  

ة من مراحل إعداد  على مشـــــاريع القوانين التي تقترحها الحكومة، ما يعني أن املوافقة البرملانية على النص تعتبر فقط مرحل

ـــــريعي، وإلى جــانــب ذلــك يتوفر امللــك على حق طلــب قراءة النص القــانوني قراءة ثــانيــة، وهــذا الطلــب يحمــل في  ـــ النص التشـــــ

 طياته اعتراضا قد يكون مطلقا أو نسبيا، كما من حق امللك استفتاء شعبه في شان مشروع مراجعة الدستور.

ــتثناء  الفصــــل  وعلى صــــعيد املمارســــة امللكية املباشــــرة للو  من 2 59ظيفة التشــــريعية فإن الصــــالحية مخولة له في حالة االســ

{ ثم خالل فترة حل البرملان وخالل املرحلة االنتقالية ، وخالل املرحلة االنتقالية التي  1996من دســــتور    35، غ2011دســــتور  

ـــل تلت وضـــــع أول دســـــتور للبالد أو أثناء مراجعته، وأخيرا ممارســـــة امللك للتشـــــريع بن ، 2011من دســـــتور  423اءا على الفصــ

 {.1996من دستور  19غ

 
يري  وخ  ولحسن بجديكنغ حسنية اكادير{، والحبيب الزمراني عنغشباب الحي الحسني{، عبد العزيز املسيوي غ عضو املكتب املديري للرجاء البيضاوي{،

تعديل  بلخير غجامعة ألعاب القوى{ وعبد السالم بلقشورغ حسنية اكادير{...، دون أن تعمل هاته الشخصيات على فرض قناعات بضرورة سن قوانين أو 

داخل البرملان   القوانين املوجودة رغم إدراكها ومعايشتها عن قرب قرب لإلختالالت والنواقص التي تعترض املشهد الرياض ي، بل خضعت لألجواء السائدة 

  ولم يتعدى حدود تدخلها السئلة التي تغيب عنها الفعالية املرجوة .
غتطبيقات العمل التشريعي وقواعد املسطرة التشريعية{سلسلة دراسات وابحاث جامعية، العدد  3عبد االله فونتير، العمل التشريعي باملغرب، ج   1

  .17، مطبعة املعارف الجديدة ، الرباط، ص 4،2002
غإذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية يمكن للملك أن يعلن   59فبموجب الفصل   2

ول امللك  حالة االستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين، ورئيس املحكمة الدستورية، ويخ

دستورية، ال  بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها الرجوع في أقرب اآلجال إلى السير العادي للمؤسسات ال

ترفع حالة االستثناء بمجرد   يحل البرملان أثناء ممارسة السلطات االستثنائية،  تبقى الحقوق والحريات الساسية املنصوص عليها في الدستور مضمونة،

  انتفاء السباب التي دعت إليها، وباتخاذ اإلجراءات الشكلية املقررة إلعالنها{
م الدستور، امللك رئيس الدولة وممثلها االسمي، ورمز وحدة المة، وضمان دوام الدولة واستمراريتها، والحكم االسمي بين مؤسساتها، يسهر على احترا  3

سات الدستورية، وعلى صيانة االختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات املواطنين واملواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية وحسن سير املؤس

ة له طات املخولللمملكة. امللك هو ضامن استقالل البالد وحوزة اململكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس امللك هذه املهام بمقتض ى ظهائر ، من خالل السل

غ الفقرتان الولى  47غالفقرة الثانية{ و44و 41صراحة بنص الدستور. توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة ، ماعدا تلك املنصوص في الفصول، 

  .174غالفقرتان الولى والرابعة{ و 130و 59و 57و 51و السادسة{ و 
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بــــالحكومــــة والقطــــاع الوصــــــــــــ ي)وزارة الشــــــــــــبيبــــة    :  الفرع الثــــاني املجــــال الريــــاضــــــــــــ ي بين األدوار املنوطــــة  

 والرياضة(  

 أوال: غياب الرياضة في التصريحات الحكومية  

ـــــنة   29رغم أن املغرب شــــــــــهد   ـــــتقالل إلى ســـــ ـــــريح  16فإن الوزراء الولون لم يتقدموا إال ب   2011حكومة منذ فجر االســـــ تصـــــ

ومن بين الوزراء الذين تقدموا بتصــريح حكومي ، نجد أن بعضــهم تقدم به لكثر من مرة كما هو الشــأن بالنســبة   ،1حكومي

ي ، وعبد اللطيف الفيالل1981و   1979واملعطي بوعبيد ســــنتي    1993و  1985و1971إلى محمد كريم العمراني في الســــنوات 

ــــنتي   ــــنوات    1995و  1994سـ ــــفي سـ باحتســـــاب تصـــــريح حول الحصـــــيلة، وإدريس    2002و  2000و  1998وعبد الرحمن اليوسـ

ـــــنوات   لربع   جطوا ـــ ـــــيلة الحكومية، 2006و  2005و   2003و   2002مرات ســـــ ـــ ـــــة بالحصـــــ ـــ ـــــريحات خاصـــــ ـــ   و، من بينها ثالثة تصـــــ

ـــــريحات عل ـــــمنها بعض التصـ ـــــائص التي تتوحد ضـ ـــــنقوم بالتركيز على بعض الخصـ ى اختالف الســــــياق التاريخي،مع التطرق  سـ

 للتصريحات التي لم تتناول الرياضة أو جاءت اإلشارة فيها للمجال الرياض ي متواضعة.

ــــة  ورد  في   ـــ ـــ تقنو قراط، هم احمــد بــاحنييني     تصـــــــــــــريحــات  حكوميــة  لوزراء  كلهم  4واملالحظ  أن  الغيــاب  املطلق  للريــاضـــــ

ي في مناســـــــــبتين بدون احتســـــــــاب تصـــــــــريح عبد الرحمن اليوســـــــــفي الذي كان بصـــــــــدد واملعطي بوعبيد وعبد اللطيف  الفيالل

ـــــــنة   ـــ ـــــــيلة الحكومية سـ ـــ ــارة للرياضــــــــــة بشــــــــــكل عارض  ،   2002تقديم الحصـ في حين أن التصــــــــــريحات التي جاءت فيها اإلشــــــــ

 وعبد الكريم العمراني. { لخمسة تصريحات، تقدم بها كل من التقنو قراطيين املعطي بوعبيد 5وصلتغ

ــــريحين     وبناء على ما ســـــــــبق فالقطاع الرياضـــــــــ ي لم يحضـــــــــ ى بما يســـــــــتحق من االهتمام  بمحور مســـــــــتقل خاص بها  في التصـــــ

ــا القطـــاع الريـــاضـــــــــــــ ي طيلـــة   عقود خلـــت،   4الحكوميين لعبـــد الرحمن اليوســـــــــــــفي رغم التراكمـــات الغير املنظمـــة التي حققهـ

أحزاب املعارضــــــــــة، وتم االكتفاء في التصــــــــــريح الول بفقرة من ثالثة اســــــــــطر ضــــــــــمن    واالنتقادات املوجهة للقطاع من طرف

، فهاته الفقرة خلت من أية أرقام أو مالمح برامج موجهة لتطوير الرياضــــــة وهو ما جعل التصــــــريح 2محور قضــــــايا الشــــــباب

ــــئولين الحكوميين على  محط انتقادات من النواب املتدخلين، بدعوى انه جاء بأســــــــــــلوب تعميمي  يدل على عدم قدرة ـــ املســـــ

 تقديم التزامات واضحة ... بل مجرد تصريح يحتوي الئحة بنوايا الحكومة.

 ثانيا: تقلبات القطاع الرياض ي بين عدة صيغ حكومية 

ال توجد صـــــــــيغة محددة أو وحيدة للهيئات املشـــــــــرفة على القطاع في مختلف دول العالم، فاالختيار مرتبط بشـــــــــكل النظام 

ـــــتراكي، بين نظــام يعتمــد على تــدخــل الــدولــة القــائم  في   ـــ البلــد و اإلمكــانــات املــاديــة املتوفرة لــديــه، وبين النظــام الليبرالي واالشـــــ

اختار أن يكون القطاع الرياض ي   1955دجنبر   7ونظام يترك هامشا من التحرك للخواص، فاملغرب منذ أول حكومة بتاريخ  

ــــر، فهي املكلفة ببناء ا ــــكل مباشـ ــــر أو عبر الجماعات املحلية، وهي املكلفة  تابعا للدولة بشـ ــــكل مباشـ ــــواء بشـ لبنية التحتية سـ

 بمراقبة النشطة الرياضية وتمويل برامج الجامعات واللجنة الوملبية.

 
رة في تاريخ الحكومات املغربية الوزير الول عبد الرحمن اليوسفي يوم فاتح غشت  تصريحات حكومية بخصوص الحصيلة قدمها لول م  4تنضاف لها 1

 .  2006يوليوز  12و 2005ماي  23و  2003يوليوز  10، والوزير االول ادريس جطو ثالت مرات بتاريخ 2002
نعاش الرياضة وتنمية التجهيزات الساسية الرياضية، كما  تشير الفقرة من التصريح الحكومي إلى أن  " الحكومة ستعمل على تنمية إستراتيجية وطنية إل  2

نسيق بينها  ستسهر على تشجيع املبادرات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني بتعاون وثيق مع الجماعات املحلية واملجالس اإلقليمية والجهات، والت

  هوية"سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الجماعات املحلية واإلقليمية والج



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  414   

ـــــــتقالل إلى   ـــ ـــــــ ي منذ االسـ ـــ ـــــــع لها  القطاع  الرياضـ ـــ ـــــــكال التدبير التي خضـ ـــ ـــــــح أن الدولة لم اومن خالل التدقيق في أشـ ـــ الن، يتضـ

عين، إذ تأرجحت اختياراتها مابين وزارة وكتابة للدولة  وقســـــــم للشـــــــبيبة والرياضـــــــة ومندوبية ســـــــامية  تســـــــتقر على نموذج م

ونيــابــة كتــابــة الــدولــة وكتــابــة عــامــة، كمــا أن تبعيــة هــذه االختيــارات ترواحــت مــابين وزارة التهــذيــب الوطني والتربيــة الوطنيــة  

 .1صحة والتعاون الوطني والشغل والنباءوالوزارة الولى والفنون الجميلة والشؤون االجتماعية وال

واملالحظ أن التاريخ الرســــــمي ملســــــار القطاع الرياضــــــ ي يلغي العديد من الحقائق من قبيل الجهات التي كان يتبع لها القطاع  

 .2في بعض الفترات، إذ  غالب ما تورد فقط أسماء املديرين والكتاب العامون عوض املسؤولين الحقيقين

 مل املتحكمة في تعين وزراء الشبيبة والرياضة : العوا ثالثا

لقد تحكمت عدة عوامل في تعيين املؤولين عن القطاع الرياض ي، وهي على الخصوص االنتماء الحزبي، ثم االنتماء العائلي، 

 باالضافة لإلرهاصات التي تسبق عادة عملية توزيع الحقائب الوزارية.

فقد كان واضـحا منذ تعين أول حكومة باملغرب أن النظام غير مقتنع بالدور الحقيقي الذي يمكن ان تلعبه الرياضـة وسـط 

املجتمع املغربي، إذ عين على راس أول جهــاز حكومي مكلف بــالريــاضــــــــــــــة احمــد بنســـــــــــــودة الفقيــه وخريج املــدرســــــــــــــة القرآنيـة  

 .3وجامعة القرويين

ــــمن هذا الجزء على ت ـــ ــــر ضـ ـــ ــنقتصـ ــ ـــ ــــتقاللية و ديمقراطية النظام، إذا  وسـ ـــ ــــوب االسـ ـــ ــــر على منسـ ـــ حليل  املعطى الحزبي كمؤشـ

تنصـــــــب في    اآلن  فاملعطيات الخاصـــــــة باالنتماءات الحزبية للمســـــــؤولين عن القطاع الرياضـــــــ ي في املغرب منذ االســـــــتقالل إلى

، 274  أصــلمن     مســؤوال  16اب، ف  إزاء وضــع الرياضــة بين يدي الحز ة  حذر  ت  ظل ؤســســة امللكية  منحنى واحد وتفيد أن امل

ــــــــبة   ـــ ــــــــمين    في املائة، 59.26هم غير منتمين أي بنسـ ـــ ــــــــف بلخياط املنضـ ـــ ــــــــافة كل من نوال املتوكل ومنصـ ـــ علما أنه في حالة إضـ

في  66.66مســــــــؤوال حكوميا غير منتمي إي بنســــــــبة  18للتجمع الوطني لألحرار عشــــــــية اســــــــتوزراهما فإن العدد ســــــــيصــــــــل إلى  

املدة التي اشـرف فيها الوزراء املنتمون وغير املنتمين توضـح أن القصـر لم يسـتقر على صـيغة واحدة    املائة، بل إن احتسـاب

ومحددة وظل متماشـــــــــيا مع الســـــــــياق الســـــــــياســـــــــ ي الذي تشـــــــــهده البالد، فاملدة التي اشـــــــــرف خاللها الوزراء غير املنتمين على 

للوزراء املنتمين، لكن إذ   أشـهر 6سـنة و 32مقابل  ،  أشـهر 6سـنة و  26{ بلغت  2015-1955سـنة غ 60حقيبة الرياضـة طيلة  

املنتمون قضــــــــــوا مدة أكثر من املدة التي قضــــــــــاها الغير منتمون ، فإنه يتوجب الخذ بعين االعتبار املرحلة   املســــــــــئولون كان  

ــــنة و 18غت  ، إذ ان النتيجة تاتي مختلفة تماما، فاملدة التي قضـــــاها الوزراء الالمنتمون بل1977و   1955الزمنية مابين    6سـ

ــهر و ــهر و4ســـنوات و 5{، مقابل  1977-1961يوماغ  11أشـ {، وهو ما يعني أن ارتفاع  1961-1955أيام للوزراء املنتمين غ 6اشـ

ــا مع    1977{ تعود للحركية الحزبية في القطاع منذ  2015-1955املدة اإلجمالية للوزراء املنتمين غ ــ ـــ ــــوصـ ـــ وزراء قضــــــــوا  3خصـ

 
  1. 2012إلى 1955لإلضالع أكثر، أنظر ظهائر تعين الحكومات الصادرة بالجريدة الرسمية منذ  

  www.mjs.gov.ma   2، املوقع االلكتروني الرسمي لوزارة الشبيبة والرياضة .               
ى  للرياضة وباللجنة االوملبية "لم يجدوا مكانا لحمد  بنسودة في  "  وعضو  سابق  باملجلس  االعل2010-1958يقول أمحمد أمجيد  رئيس  جامعة  التنس "  3

بالدار الحكومة الولى، فسلموه حقيبة الشبيبة والرياضة، علما أنه كان رجل علم وتاريخ" مقابلة اجراها الباحث منصف اليازغي مع امحمد امجيد 

  .2010ماي  30البيضاء يوم 

السماللي ونوال املتوكل مرتين بحكم أنهما استوزرا في مناسبتين، االولى بدون انتماء سياس ي، والثانية بغطاء  لقد تم احتساب كل من عبد اللطيف   4.

  4سياس ي.
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ـــــنوات{ وعبـد الحفيظ    10عبـد اللطيف الســـــــــــــماللي عن االتحـاد الـدســـــــــــــتوري غأزيـد من أطول مـدة في تـاريخ القطـاع وهم  ـــ ســـــ

 .1سنوات{  4القادري عن حزب االستقالل واحمد املوساوي  عن الحركة الشعبية غ أزيد من 

ـــلطة وبذلك تتضــــــــح رؤية ال لى املركزية ،  فال يمكن أن يحدث تغير على مســــــــتوى البنيات القطاعية إذا لم يحدث تغير ع  ســـــ

مســـــتوى الدولة وعقليتها املركزية والســـــلطوية، والدهى من ذلك أنه عند تقســـــيمنا النتماءات املســـــؤولين الرياضـــــين بشـــــكل  

فاســـ ي أو رباطي أو    صـــلأعام حســـب مناطق املغرب إلى حدود الســـنوات الخيرة من القرن املاضـــ ي، وجدنا أن املزدادين من  

في املائة، مما يترجم لنا قناعة عملية احتكار صـناعة القرار   70يمثلون حوالي املنحدرين من أصـول برجوازية وارسـتقراطية  

 . 2من لدن طبقة على حساب طبقات اجتماعية أخرى مبعدة عن شغل الوظائف النخبوية 

 من التشجيع الرياض ي إلى مجتمع  مضاد على مدرجات املالعب    املطلب الثاني:  االلتراس

 الفرع األول:  مجموعات االلتراس، البناء التنظيمي و امليول السياس ي  

 أوال: الهيكلة التنظيمية ملجموعات االلتراس  

 على مستوى البنية الداخلية    – 1

رغم االسـتقطاب الجماهيري القوى الذي تتميز به مجموعات االلتراس حيث اسـتطاعت  هاته املجموعات في ظرف  

ــــائط  ـــ ــــمية كالحزاب والنقابات، والوسـ ـــ ــــات الرسـ ـــ ــــسـ ـــ ــــتيعابها املؤسـ ـــ ــــباب عجزت عن اسـ ـــ ــــتيعاب أعداد كبيرة من الشـ ـــ وجيز اسـ

ت ذات بنيـــة تنظيميـــة جـــد مغـــايرة لبنيـــة الهيئـــات  التقلـــديـــة ـكــالجمعيـــات ومنظمـــات املجتمع املـــدني، وتبقى هـــذه املجموعـــا

ـــــفـة االلتراس، حيـث يمكن  ـــ ـــــخـة التي قـامـت عليهـا فلســـــ ـــ ـــــح للمبـادئ الراســـــ ـــ واملجموعـات التقليـديـة، ويرجع ذلـك للتـأثير الواضـــــ

ه القول أن هذه املجموعات تدخل في إطار ما يسمى بالجمعيات الواقعية التي ترفض كل املحاوالت التي ترمي إلى إدخال هذ

، وفي غياب تام لرغبة هاته املجموعات على االنخراط التدريجي ضـــــــــــمن  3الخيرة ضـــــــــــمن اإلطار القانون الخاص بالجمعيات

ــــائد لدى هاته املجموعات أن هذا االنخراط القانوني يعد  ــــكل قانوني، بحكم االعتقاد الســـــ ــــة بشـــــ ــــســـــ إطار الجمعيات املؤســـــ

ة االلتراس، التي تؤمن باالنفرادية والتميز بكونها ليســت فقط إطار  مدخال للتحكم وضــبط الســلطات العمومية ملســار حرك

ــبين، بقدر ماهي ــ ـــ ــــم هذا الكم الهائل من املنتسـ ـــ روح وفكر ينتســــــــب إلى العاملية، ويتنافى مع كل محاولة للتوجيه    تنظيمي يضـ

 .4والسيطرة حتى من طرف العضاء القياديين لهذه املجموعات

 ة :على مستوى البنية األفقي – 2

 الخاليا:   –أ 

تتفرع مجموعات االلتراس إلى عدة خاليا تنتشر في الحياء وتنشط بشكل مباشر في املناطق التي تدين بحب النادي  

املفضل، وهي خاليا مفتوحة في وجه كل محبي الفريق الذين يعبرون عن إيمانهم بروح االلتراس العاملية ويبادرون إلى تقديم  

 
تقالل عن  على مستوى أخر، يبرز االنتماء ملنطقة معينة محددا أساسيا في التعيين داخل الجهاز الحكومي، فرغم أن املؤسسة امللكية أبعدت حزب االس  1

في إطار عملية املصالحة مع الحزب وخلق التعبئة الوطنية،  1977ولم تعاود منحه املسؤولية إال مرة واحدة سنة  1961اع الشبيبة والرياضة منذ تدبير قط

ي الحكومات ، فإن املؤسسة امللكية ظلت مستعينة بشكل كبير بالنخب الفاسية " غير املخزنية" في تدبير القطاع ف1975بمناسبة املسيرة الخضراء لسنة 

  التقنو قراطية أو تلك التي ضمنت خليطا من التقنوقراط والحزاب اليمينية.
2Ali benhadou . Maroc :Les élites du royaume. Essai  sur l’organisation du pouvoir ou Maroc. L harmattan. Paris. Fronce.1997.P144.    
مكرر، كما وقع تتميمه وتغيره ،الذي يحدد تأسيس    2404منشور بالجريدة الرسمية العدد    1958نونبر    51الصادر في    1.56.376الظهير الشريف رقم    3

 الجمعيات والهيئات التي تعمل على تاطير املواطنين.
 .69العنف، وتسيس مدرجات املالعب، الطبعة الولى، دار السالم الرباط، ص  بوشعيب فهمي، مجموعات االلتراس نحو رادكالية 4
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ريق واالستماتة في الدفاع عنه في كل الحوال، وتعد هذه الخاليا القاعدة الساسية لالستقطاب  كل وسائل الدعم لهذا الف

من فرض   واملعلوميات  االتصال  تكنولوجيا  توفره  مما  الخيرة  هذه  وتستفيد  الم،  باملجموعة  لاللتحاق  الجدد  العضاء 

ج النشطة التي ترغب املجموعة في تنظيمها، من خالل  التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي لتبادل الفكار وتسطير برام

إطار   في  العمومية  الساحات  في  املجموعات  هذه  أعضاء  بين  املباشر  بالتواصل  العملية  وتتم  املجموعة  لفكر  الترويج 

عترض  "، يتم من خاللها التداول في القضايا التي تهم تسير املجموعة  والعقبات التي تDes réunionsاجتماعات مصغرة "

 تحركاتها وانشغاالتها املهمة. 

 الكابو  –ب 

االلتراس االحتفالية ملجموعة  النشطة  توجيه  على  الذي يسهر  والشعارات،    هو  الغاني  ترديد  من  امللعب  داخل 

مؤتمرا في ذلك بما اتفق عليه أعضاء النواة الصلبة في االجتماعات التي يعقدونها، ويتم اختياره من طرف أعضاء املجموعة  

في مواجهة  لقيادة املجموعة وإبراز أنشطتها وتلميع صورتها      ضمن العضاء البارزين، واملؤثرين الذين يتوفرون على كريزما

اإلبداعية والتأثيرية      املجموعات الخرى املتحدية، وتعتبر من املهمات الصعبة  ملا لها من أدوار تأثيرية مرتبطة بقدرة الكابوا 
1. 

 النواة الصلبة   –ج 

تشكل النواة الصلبة القاعدة الجماهيرية الساسية ملجموعات االلتراس، وهي تضم العضاء املؤسسين والبارزين  

لذين يحلون ويرتحلون مع الفريق، ويناصرونه في كل الحوال ويبذلون جهودا جبارة لجعله في أحسن صورة، وهي املجموعة  ا

االحتفالية، ورفع   الوسائل  لتجهيز  التي تؤمن بشكل كبير بفكر املجموعة، وتشتغل بشكل دوري خالل أسبوع  الرئيسية 

ها، عند أي لقاء وخالل مجريات املقابلة، وهم الكثر وفاء وتشبعا بفكر  أعالم النادي ورسم اللوحات الفنية التي يقدمون

التي   االلتراس داخل املجموعات يكرسون خصوصية املجموعة التي يشكلونها من خالل الزياء التي يلبسونها والشعارات 

 .2يرفعونها والالفتات التي يعلقونها والتيفوات التي يظهرونها الستقبال الفريق املفضل 

 ثانيا: امليول السياس ي ملجموعات االلتراس  

 للمجتمع    مرآةمدرجات املالعب  – 1

بمعزل عن املجتمع، هذا املجتمع الذي يتكون من مجموعة من الفاعلين تختلف    ال يمكن تناول ظاهرة االلتراس 

تعد   والتي  لها،  املنتمية  العمرية  الفئات  بحكم  كبرى  جماهيرية  كقاعدة  وااللتراس  املجتمع،  في  وتموقعهم  تأثيرهم  درجة 

م  الناس  من  مجموعة  بين  )الوسيط  الوساطة  وظائفها  أبرز  من  فإن  الشباب،  من  والحقائق  غالبيتها  والبنية  جهة  ن 

االجتماعية من جهة أخرى( كما تعمل هاته الحركة من خالل الوساطة على إيجاد مشاركة قوية داخل املجتمع الحضري  

االستهالكي الصناعي الذي فقد قيم اإلنسانية، والذي يتطلب أنماط جديدة من املشاركة الجماعية أكثر تعقيدا مما هو  

، وخلق قنوات جديدة للتواصل، وتحفيز املواطنين واملواطنات على أخذ زمام املبادرة  في  3التقلدي الحال عليه في املجتمع  

على ذلك  اختارت مجموعة من الشباب من مدرجات مالعب   ، وبناءا4عملية التغير السياس ي عبر ما هو رياض ي و اجتماعي 

كرة القدم منبرا تعبر من خاللها عن رفض النمط الذي أصبح املجتمع االستهالكي الرأسمالي يتبناه، وردا على مجموعة من  

 
 . 22، املطبعة المنية بالرباط، ص 2016بوشعيب فهمي، ظاهرة االلتراس باملغرب مقاربة قانونية إجتماعية، الطبعة الولى   1
 .23، ص بوشعيب فهمي، ظاهرة االلتراس باملغرب مقاربة قانونية إجتماعية، مرجع سابق 2
ر بمحافظة  إيمان نصري داود شنودة، االلتراس بين الحركة االجتماعية والتنظيم اإلرهابي، دراسة استطالعية على عينة من االلتراس والمن والجماهي   3

 .11، الجزء الثاني، ص 39القاهرة الكبرى، مجلة بحوث الشرق االوسط، العدد 
 . 51، ص 2015، سنة 51/52ريك التحول الديمقراطي، مجلة مسالك العدد رقية اشمال، الشباب واالحتجاج بدائل لتح 4
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نحو القضايا    السياسات العمومية العقيمة،  فبعدما كانت جماعات االلتراس آلية للتشجيع ومساندة أنديتها، تحول وعيها

كيف شكلت مدرجات مالعب كرة القدم مرآة    " سيباستيان لويس"  االجتماعية والسياسية، ولذلك ذهب الكاتب الشهير

من   بموجة  إيطاليا  في  السبعينات  سنوات  مثال  تميزت  فقد  التحوالت،  من  مجموعة  وخضم  طور  في  املجتمع  لتحول 

لسياسيين، وأمام استحالة هذا التغير من خالل مسلك الثورة،  االحتجاجات، إضرابات عديدة مظاهرات، عنف وقمع ا

 .1وجد الشباب في املدرجات فضاء يستطيعون من خالله التعبير عن تعطشهم لالستقاللية والحرية

 الهوية السياسية ملجموعات االلتراس   – 2

"    واملتمثل  في رفع الفتة مكتوب  فيها    2000يناير    30روما يوم    مناصري فريق الزيو  ن  لقد أثار السلوك الصادر ع

" املتهم بجرائم الحرب، مصحوبة بصور للزعيم االيطالي  النمور إشارة  ملقتل  زعيم  املليشية الصربية "  الشرف للنمر أركان"   

املهتمي كل  لدى  عريضة  تساؤالت  الوربي،  اليمين  لحركة  ونجمة كشعار  أو  الراحل موسوليني  الرياض ي  بالشأن   ن سواء 

السياس ي وحتى المني، بفعل الخطورة املحتملة لهاته الفكار  إن قدر لها أن تسود حقل التشجيع الرياض ي، وغزوها لفكر  

 .2الشباب 

منذ   في فرنسا  أوربا خاصة  في  ، بدأت تتحدد بشكل تدريجي  السياسية ملجموعات االلتراس  الهوية  فالحديث عن 

عن تبني أطروحة    "بولون والذين يتخذون من مدرجات "  مشجعوا باريس سان جرمانأظهر حيث   نات، منتصف الثماني

اليمين املتطرف عبر ترديد أغاني وشعارات وكتابات حائطية والرسومات التي يملؤون بها محيط امللعب  ضد امللونين، حيث  

فترة التسعينات بدأت امليوالت السياسية ملجموعات  مكنهم ذلك من شهرة إعالمية على الصعيد الفرنس ي، غير أنه خالل  

 االلتراس تتراجع.

وبالنسبة للمغرب رغم حداثة نشأت االلتراس به، إال أن ذلك لم يمنع من التطور السريع لساليب التشجيع ليصبح  

الشبابية املنتمية لهاته    أكثر تعبيرا عن مجموعة من املتناقضات داخل املجتمع املغربي، وتعبيرا أيضا عن أمال وأالم الفئة

 ، ومرتبطا بشكل وثيق بوضعية كرة القدم خالل السنوات الخيرة.3املجموعات 

 ثالثا: مستقبل العالقة بين االلتراس والفاعل السياس ي في املغرب  

من   مجموعة  تعتريه  المر  فإن  املغرب،  في  االلتراس  بمجموعات  السياس ي  الفاعل  عالقة  عن  للحديث  بالنسبة 

كاالت واملعطيات، في مقدمتها العزوف السياس ي للفئات العريضة من الشباب، لعدة أسباب منها أن املشهد السياس ي  اإلش

في املغرب يتم تأثيثه وفق معايير محددة خلف الكواليس، واملشاهد التي تتم رؤيتها فقط مجرد ملهاة إلضفاء طابع الشرعية  

التي تم سبك خيوطها مسبق املسرحية  الراهن لألحزاب  السياسية واملنظمات  الرسمية  على هاته  ناهيك عن الوضع  ا، 

وإهمالها لفئات الشباب، أسهم بكثير في إبعاد اهتمام أعضاء املجموعات االلتراس وتبنيها لألفكار السياسية الكالسكية  

ش تدبير  على  السياسية  النخب  بعض  سيطرة  أن  كما  السياسية،  الحزاب  عليها  تعيش  مازالت  الندية  التي  بعض  ؤون 

املمارسة  في دوري املحترفين بات ملموسا بحكم سعي بعض النخب السياسية لنقل التنافس السياس ي ملعترك الرياضة ولو  

من جانب التسيير وإسهاما في خلق شبكة للعالقات تفيد استقطاب واكتساب قواعد وأصوات انتخابية، وقد ارتبط اسم  

نين سواء في قسم الصفوة أو حتى قسم الهواة، حيث يظهر جليا حجم املساعي التي  بعض الندية بشخصيات مسيرين معي

 
،ص  2018، ابريل 126عزيز الصامدي، مجلة الدوحة،السنة الحادية عشرة  العدد ترجمة  املدرجات،  على  مجتمع مضاد  لويس اليدوفيتش،  االلتراس   1

9. 
2Nicolas Hourcad  :l’engagement  politique des supports   "Ultras " français retour sur des idées reçues .pdix  vol. 3 فN 50  2000ف.P 107.  
على  من خالل لقائي بمجموعة من املشجعين الرياضيين واملنضوين تحت لواء مجموعات االلتراس، تبين أن مسالة التشجيع الرياض ي  لم يعد يقتصر    3

أصبح كيانا اليتجزأ و الينفصل عن هؤالء الشباب، أينما حل وارتحل، وفي جميع أحاديثه،  فأصبح الهوس املناسبات الرياضية ،  بمعنى أدق أن التشجيع  

ف الرياضية  الجماهير  هيستيرية  للعيان من خالل  ذلك  للمجموعة،ويظهر  املكون  الفرد  هوية  نمط عيش وسلوك حياة. وأصبحت جزءا من  ي  باملجموعة 

 مدرجات املالعب. 
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يقوم بها املنتخبون املحليون للسيطرة على املكاتب املسيرة لهاته الفرق، فمن خالل التحكم في مصادر تمويل الفريق يمكن  

الوالءات بعيدا عن المور التقنية الصرفة،  التحكم في كذلك جلب فئة معينة من الالعبين واالنتدابات التي ترتبط كثيرا ب

 .1لذلك فتوهج الفريق واستعداده يرتبط كثيرا بخدمة الفاعل السياس ي 

إضافة ملا سبق فالفاعل السياس ي يعمد الستخدام النادي الرياض ي لتلميع صورته أمام الرأي العام املحلي، لكن  

لى توجه الجماهير الرياضية املنضوية تحت لواء مجموعات االلتراس،  الصورة ال تتجلى  بوضوح في تأثير  الفاعل السياس ي  ع

حيث في الغالب ما يكون هناك تنافر كبير بين مكونات املجموعة وتوجه الفاعل السياس ي  بحكم اختالف الرؤى  والهداف،  

قابل تكريس ممارسة  وضعف قيمة الخطاب السياس ي املوجه نحو الشباب وتغيب اإلنشغاالت العميقة لهذا الخير، في م

 حزبية منبنية على االنتهازية والعالقات الشخصية. 

يجب أخذها بهذا النوع من البساطة مادام املجتمع يشهد حركية متجددة فسيجعل ال محالة لهذه    ال  إال أن المور  

و  التنمية  ومطلب  االجتماعية  املطالب  سلم  وفي  االجتماعية  املعادلة  في  البارز  الدور  التهميش  املجموعات  حالة  رفع 

بدأت في إنتاج خطاب     2011واإلقصاء، لذا فاملشهد مرشح للتطور، بحكم أن  هاته املجموعات تتفاعل مع محيطها، فمنذ  

تنفرد به في املدرجات للتعبير عن رؤيتها ملمارسة الحرية الفردية في مواجهة اإلجراءات المنية املشددة التي تقوم بها القوات  

للحد املجاالت    العمومية  كل  يطال  أن  يجب  الذي  للتغيير  نظرتها  عن  للتعبير  وتارة  للمباريات،  املصاعب  الشغب  من 

االقتصادية والسياسية،  كما شكلت هاته املجموعات بغض النظر عن وظيفتها التشجيعية واالحتفالية أداة جديدة لرصد  

وية، أخرها النموذج التنموي، والفشل الذريع  وتقيم السياسات العمومية من خالل فشل مجموعة من املخططات التنم

 على املستويين االجتماعي واالقتصادي.

 و العنف، إشكالية العالقة بين الدولة واملجتمع   الفرع الثاني: مجموعات االلتراس  

 أوال: املستوى النفس ي للعنف الناتج عن الفرد املكون ملجموعة االلتراس  

قبل الشــــروع في تحليل هاته النقطة البد من تميز ولو بشــــكل وجيز بين الشــــغب والعنف، فالشــــغب بســــكون الغين هو تهيج  

ـــــتخــدم في اللغــة العربيــة العــاميــة بفتح العين ـــ ـــــــــام، ويســـــ ـــــر والفتنــة والخصـــــ ـــ ـــــوعــة علم النفس ، وهو كمــا عرفتــه م2الشـــــ ـــ وســـــ

بــأنــه حــالــة عنف مؤقــت مفــاجئ تعتري بعض الجمــاعــات أو فردا واحــدا أحيــانــا وتشـــــــــــــمــل أشـــــــــــــمــل إخالال بــالمن  3والتحليــل

وخروجا على النظام وتحديا للســـــلطة إلى ســـــياج عنيف يؤدي لإلضـــــرار بالرواح واملمتلكات، إذا ما حاولنا تميز الشـــــغب عن 

على عكس العنف، الشــــــــــــغب قد ال يكون معنوي في غالبيته، عكس العنف الذي    العنف يمكن القول أن الشــــــــــــغب محدود

قد يظهر إما في شــــــكله  املادي أو املعنوي. ويمكن القول أن الشــــــغب هو الوجه الجلي و الصــــــورة املادية الناتجة عن العنف 

ـــــيـــة ممـــا يولــد لــديهم الحقـــد من أجــل االنتقــام ملــا عــانوه من ـــ أعمـــال عنف اتجـــاههم، لــذا   الــذي تعمـــد لــه الجمـــاهير الريــاضـــــ

 .4يبادرون إلى الرد بالتخريب واإليذاء

ــ ي، يمتجزج فيها   ــ ـــ الســــــــلوك العدواني بالوضــــــــعية النفســــــــية  وتتفاعل عدة عوامل تتعلق بظاهرة العنف في الحقل الرياضـ

ـــــغموند  فبالنســـــــــبة لألول ،  للفرد فرويد في تشــــــــــخيص الدوافع النفســــــــــية إلبراز الســــــــــلوك العدواني لدى  ورجوعا لنظرية ســـــ

شـــــــــــــخص معين، والــذي يتمظهر في كــل أعمــال اإليــذاء التي يوجههــا لبقيــة أعضــــــــــــــاء املجموعــة،يجعــل ســـــــــــــغمونــد فرويــد من  

 
 . 103بوشعيب فهمي، مجموعات االلتراس نحو راديكالية العنف وتسيس مدرجات املالعب، مرجع سابق، ص 1
 9/5، ص 1956ابن منظور لسان العرب، بيروت للطباعة والنشر، لبنان  2
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 . 17، مرجع سابق، ص 09-09عمر فكري، العنف املرتكب أثناء التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها على ضوء القانون  4



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  419   

الضـغط عامال أسـاسـيا، حيث يكون العنف تمظهرا للضـغط وينقص تصـريفها من حدة الضـغط الذي قد تؤثر على تالحم 

ـــــــتقبل امل ـــ ـــــــاذة من عدم الثقة في الذات وفي الواقع املجتمعي وفي املسـ ـــ ـــــــلوكيات الشـ ـــ ـــــــه هاته السـ ـــ ـــــــافة ملا تكرسـ ـــ ،  1جموعة، إضـ

ــيغموند فرويد " إلى أن النا العليا تضــــــــــعف في أداء وظيفتها، وذلك بعجزها عن كبح جماح الدوافع اإلجرامية   ويضــــــــــيف ســــــــ

قيام الفرد على إثارة الشـغب والعنف وذلك راجع إلى وجود خلل وضـعف في  الفطرية وتقصـيرها في رقابة النا، مما يؤدي إلى

 رقابة الذات مما يكون سببا في تحقيق تلك امليوالت اإلجرامية" .

ــية التي   ــباب املكون ملجموعات االلتراس جراء الحالة النفســــــــ ــها أغلب أفراد  الشــــــــ ــية التي يعيشــــــــ ــافة لإلحباطات النفســــــــ إضــــــــ

ــــونها من خالل تراكم ا ملواقف التي تخالف توقعاتهم وأمالهم، ســـــــــواء فيما يتعلق بنتائج الفرق التي يشـــــــــجعونها )توالي يعيشـــــ

الهزائم،صـــــــــراعات بين اإلداريين...( أو بما يتعلق بفشـــــــــل وقصـــــــــور الســـــــــياســـــــــات العمومية التنموية والترابية التي تســـــــــتهدف 

ــــة الشـــــباب، وما يتعلق بإشـــــكالية البطالة والفقر... مما  يجعل  أن يكون   ــــتعداد إجرامي لدى هاته الفئات العريضـ هناك اسـ

 .2للقيام بسلوك عدواني غالبا ما يكون حالة شغب وعنف

فيرى بعض الباحثين في حقل علم االجتماع الرياضـ ي أن متابعة حفل   بخصـوص الثاني أي الوضـعية النفسـية للفرد،أما  

تفرج، بحيث يرفع من درجة اســـــتعداد هذا الخير  رياضـــــ ي تتخلل مشـــــاهد العنف يشـــــكل محفزا للســـــلوكات العنيفة لدى امل

الســتعمال العنف، فالتكوين النفســ ي أو مجموع الصــفات والخصــائص الداخلية تؤثر في تكيف الفرد مع البيئة الخارجية،  

ـــــع للقواعد التي تحكم تلك املنظومة ـــــعب مع البيئة التي يعيش فيها ، خضـ ـــــبب في أعمال الشـ ا ، وهذ3فإذا تكيف الفرد املتسـ

 . 4ما جعل سيموند فرويد يعلن أن العدوان عند البشر نزعة غريزية متأصلة تعيل ذاتها وتمثل العائق الكبر أمام الحضارة

 ثانيا: أفراد االلتراس و الهشاشة االجتماعية كمولد للعنف

ــــبب  أكد الباحث الســـــــــوســـــــــيولوجي الشـــــــــهير إميل دوركهايم والذي  "اســـــــــتعمل مفهوم االنومية أو  الالمعنوية معتبرا إياها ســـــ

ـــــه عـاجزا عن تحقيق الرغبـات الطبيعيـة التي بـدونهـا ال   ـــ ـــــعيـة التي يجـد فيهـا الفرد نفســـــ ـــ االنحراف االجتمـاعي، وهي تلـك الوضـــــ

يمكن للحياة أن تســــتقيم. وبمعنى أخر، إن املجتمع يعجز عن توفير بعض الرغبات والحاجات لألفراد مما يدفعهم للبحث 

" وبناء على ذلك أكد بعض الباحثين أن غالبية الشـــخاص 5ند عجزهم عن ذلك يســـتبيحون كل الوســـائلعن تحقيقها، وع

الذين يعدون مشــــــاغبين واملنتمون إلى النواة الصــــــلبة للمجموعة، قد عاشــــــوا تجربة فاشــــــلة في املجال الترابي تتميز بقصــــــر  

ــ ــتقرار عائلي على مســـتوى العالقات  مدتها وتقطعها، غالبيتهم تنحدر من أبناء الطبقة العاملة، ويعيشـ ون على وقع عدم اسـ

ــــة عمـــل قـــار ومنتظم، حيـــث فقـــدت غـــالبيتهم الرابط  ـــ ـــ الـــداخليـــة بين أفراد العـــائلـــة فقليـــل من هؤالء ممن يتوفر على فرصـــــ

ية  االجتماعي وال يعيرون اهتماما لإلدماج االجتماعي داخل املجتمع، وقد يكونون مســـجلين ومعروفين لدى الهيئات القضـــائ

من اجل القيام بأعمال أخرى منافية للقانون وبعيدا عن مجال التشـــــــــــــجيع، ويعملون على اســـــــــــــتثمار كل ما لديهم من أجل  

 فريقهم ليفوزوا بشرف االنتماء لهذا النادي.

وهذا ال يعني إلقاء اللوم على مجموعات االلتراس فهي انعكاس ومؤشر لإلحتقان الشعبي، والسخط لدى الفئات العريضة 

ن الشـــــــــباب، وبذلك أصـــــــــبحنا  نعاين طرحا جديدا للمشـــــــــاكل من شـــــــــباب هاته املجموعات، وبما وازى ذلك من شـــــــــهادات  م
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 .10، ص 2015،جوان، 16يان معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة مسيلة الجزائر العدد مجلة علمية متخصصة يصدرها دور 
 .141، ص 2009محمد عبد هللا الوريكات" أصول علمي اإلجرام والعقاب دار وائل للنشر والتوزيع الردن عمان، الطبعة الولى 3
، ترجمة ممدوح يوسف عمراني، النماط الثقافية للعنف، عالم املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون  بارير أويتمر  4

 .   128، ص 2007، مارس 337والدب ، الكويت، العدد 
 . 57-55، ص 2015طبعة سنة سمير أقرور " الوجيز في أسس علم اإلجرام وأهم املدارس "مطبعة النجاح الدار البيضاء،  5
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ملؤســـســـات  رســـمية على تجذر الفســـاد في الجســـم االقتصـــادي واالجتماعي، مما دفع بالهيئة الوطنية لحماية املال العام إلى 

ـــــديدها على التأكيد على أن املغرب في حاجة إلى فتح نقاش مفتوح و  ـــــياق تشـ حوار وطني من اجل عيش املواطن كريما، في سـ

محاربة الجرائم االقتصـــــــادية وتجريم كل من ارتكبها على أســـــــاس عدم الســـــــماح بعودة بعض الوجوه الفاشـــــــلة التي ســـــــئمها  

ـــــــ ي واملجتمع املغربي ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــهد السـ ـــ ـــــــس للعنف كرد فعل تجاه مجموع1املشـ ـــ ـــــــباب التي تؤسـ ـــ ة من . لن هناك ما يكفي من السـ

 العطاب.

 ثالثا: عقلية االلتراس نحو مؤسسة األمن 

 "ACAP  ــــة المن، ليس فقط في املغرب ولكن  نظرة االلتراس في ــــسـ ــــعار يلخص نظرة االلتراس ملؤسـ ــــرطة أوغاد( شـ " )كل الشـ

تخدام  العالم بأســــــره، وال يمكن فهم حدود تلك النظرة دون التعرض لشــــــكال العنف "العنف اللفظي مثال"  من خالل اســــــ

لغة تنم عن التهديد والعدوان والســــــب اتجاه الجهزة المنية ومشــــــجعي الفرق الخرى وحتى الحكام، ويمارس االلتراس مثال 

في مصـــــر مثل هذا النوع من العنف من خالل الغاني التي تتخلل صـــــيحات املدرجات والتي تســـــ يء لجهاز المني مثل أغنية " 

ة على الحداث التي وقعت في ميدان وســــاحة التحرير تلك الحداث الدموية، وأغنية  مش ناســــين التحرير" وهي داللة خطير 

" ياغراب يامعشـش" فالصـدام املتكرر بين االلتراس والمن ترجمة للتناقض الصـلي بين الطرفين، ومع تصـاعد هذا التنافر  

ـــــيطرة ـــ ـــــبـاب االلتراس، والتي تمثلـت في فرض الســـــ ـــ ــات أجهزة المن بشـــــ ـــ ـــ على هـذه الجمـاعـات، وعلى منع   معطوفـا على تحرشـــــ

دخول العـديـد من الدوات التي يســـــــــــــتخـدمهـا أفراد االلتراس في التشـــــــــــــجيع، ـكالعالم والـدفوف، والشـــــــــــــمـاريخ، والالفتـات )لي 

تيفوا(، إذ ترتب عن هاته املواجهات القبض على عدد من شـــــــــباب االلتراس، والدخول في جولة من املفاوضـــــــــات والضـــــــــغط 

 .2حكم صغر سنهم، وقلة خبرتهمبغرض اإلفراج عنهم ب

ونفس الشـــــ يء ينســـــحب على شـــــباب االلتراس املغربي الغير املنعزل عن الحداث الوطنية واإلقليمية، والذي ينهل من ذاكرة  

االحتجاج  العاملية هاته التي تســـــــــتهدف وزارة الداخلية، وتحديدا في صـــــــــراعه الدائم مع  الجهاز المني، باســـــــــتعمال هتافات 

وأغاني مارقة عن جل االحتجاجات الكالســـــــيكية، من قبيل )صـــــــوت الشـــــــعب لي مقموع، الحرية لي بغينا يا ربي،   وشـــــــعارات 

فبالدنـا القـانون راه حكـار، جيبوا البوليس بســـــــــــــالحـك مـا تخونـا( هـاتـه الغنيـة لوينرز الوداد بعنوان صـــــــــــــوت الشـــــــــــــعـب والتي  

ــــر االلتراس هاته الخيرة، و أغنية )هادي بالد   تضــــــــــــمنت قاموســــــــــــا مفاهيميا جد قوي تســــــــــــبب في اعتقال العديد من ـــ عناصـــــ

الحكرة( هذا املتن االحتجاجي الغنائي  للتراس إتحاد طنجة والتي أحدثت ضـــجة في العالم العربي جعلها تتصـــدر القائمة في  

االضـــطهاد،    املشـــهد العربي عبر مجموعات من القنوات اإلعالمية، وهي  تعبير عن واقع يحمل مجموعة من  املتناقضـــات و

ــــرة ـــ للرجاء البيضــــــــــــاوي، و غيرهم من أغاني االلتراس العســــــــــــكري    وقبلها أغنية فبالدي ظلموني اللتراس غرين ايجلز املناصـــــ

املسـاند للجيش امللكي، والتراس ايمازيغن املناصـر لحسـنية اكادير، وكلمات أغنية سـيدي القاضـ ي لشـارك املناصـر الوملبيك  

 . 3ية تستهدف املؤسس االمنية بشكل مباشر...أسفي واملتضمنة لكلمات جد قو 

ويظهر ارتفاع منســــــــــــوب االحتقان بين المن وااللتراس ومدى كره االلتراس لألمن أنه دائما  ما كان يقوم باســــــــــــتدعاء قائدي 

أدوات  املجموعــات ) الكــابوهــات( لتحــذيرهم قبــل املبــاريــات املهمــة، إنــه البــد من االلتزام بعــدم إثــارة املشــــــــــــــاكــل واســـــــــــــتخــدام  

التشــجيع غير متفق عليها أو إبراز الفتات ســياســية أو مهاجمة قيادات معينة وتهديدات باملالحقة إن لم يتم االلتفات لهذه 

 
 . 5، ص04/03/2011. 3088فبراير، جريدة الصباح،العدد 20محمد املسكاوي، ندوة حول  1
 .2، ص 2016نوفمبر 3جماعات االلتراس وإشكالية العالقة بين الدولة واملجتمع، املعهد املصري للدراسات والسياسات اإلستراتيجية، الجزء الثالث، 2
جى دخول موقع " اليوتوب" ملعرفة الدالالت القوية لهاته الغاني، واإلبداع االحتجاجي، والذي تنم عن عقلية إبداعية، تجاوزت عقلية  لإلضطالع أكثر، ير    3

قي  ير، والرالبنيات وأساليب الوساطة التقلدية، بجرأة واضحة، وبعيدا عن لغة الخشب،فأغاني تحمل مطالب التنمية والعدالة االجتماعية ومؤمنة بالتغ

 بالرأي العام، ومحاربة أطروحة التفاهة. 
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التحذيرات، مما أدى لحالة من الكراهية املســـــــــــتمرة لجهاز المن واعتباره أول من يكدر صـــــــــــفو فرحتهم وإبداعهم الخاص،  

 . 1جموعات وقائد كال منها تدخل في حيزهم ومجالهم الخاصوالتي تعتبر من وجهة نظر أعضاء امل

 رابعا: عقلية االلتراس نحو مؤسسة اإلعالم 

املزاج العام السلبي واملتوتر، ولعل   المنية،  ويرسمها  تخرج عن نطاق نفس العالقة مع الجهزة  عالقة االلتراس باإلعالم، ال

ــ ي على عقول االلتراس وإلقاء اللوم عليه، وتصــــــويرهم وكأنهم الخارجون عن النظام هو ما   محاولة لعب اإلعالم   دور الوصــــ

يـدفع إلى تلـك الحـالـة من الجمود، من نـاحيـة أخرى فـإن أســـــــــــــبـاب تجـاهـل اإلعالم عقليـة االلتراس التي تؤكـد دائمـا على إنكـار  

وايـت نـايتس املصـــــــــــــريـة )حـارب من أجـل الكيـان(. ويكون     لـذات وتجنـب الشـــــــــــــهرة، ويمكن أن نرى ذلـك في شـــــــــــــعـارات التراسا

الظهور اإلعالمي ناذرا جدا لهاته املجموعات والســــــــــــبب في ذلك أن نظرة اإلعالم هنا متســــــــــــقة مع نظرة الســــــــــــلطة تجاه هاته 

 .2فلن تكون هناك مساحة لهم متاحة إلبراز عقليتهماملجموعات، بأنها فوضوية خارجة عن النظام،  لذلك  

ـــا، 3وإن ـكـــان  الظهور التلفزيوني على التحــــديــــد يتكرر  ـــة وإثبــــات فكرة مـ ـــد محــــدودة  لتحقيق أهــــداف لحظيـ على فترات جـ

  " املناصـــر للنادي اإلســـماعيلي املصـــري، اســـتخدم الظهور اإلعالمي للدفاع عن الكثير من أعضـــاءهم" يلو دراجونزفالتراس

 .4املقبوض عليهم

، في مرات نرى الكثير من املديح تجاه هاته املجموعات،  وفي املغرب نالحظ  تلون  وحر بائية الخطاب اإلعالمي نحو االلتراس

وفي مرات أخرى نســــــــمع اإلعالم يلقي اللوم عليهم أنهم ســــــــبب كل ســــــــوء في الكرة الوطنية، حتى تعبير  املعلقين عن املباريات  

عليـــه انــه الريــاضـــــــــــــيـــة حول الكرـكـاج، ففي الوقــات التي تكون هنـــاك هــدنــة بين االلتراس واملســـــــــــــؤولين، نســـــــــــــمعهم يعلقون  

احتفالية جميلة ورائعة، وفي الوقات التي تكون فيه االلتراس محاربة للجهات الرســــــــمية  نســــــــمعهم يعلقون على انه شــــــــغب 

ويحجـب الرؤيـا عن الالعبين والحكم، وبســـــــــــــببـه تتهـالـك حلبـة ألعـاب القوى التي في الصـــــــــــــل ال يجـب أن تكون في مالعـب كرة 

ــاب أ ــة في الخطـ ــه االزدواجيـ ــاتـ ــة مع القـــدم، هـ ــات  االلتراس ال تريـــد ربط أيـــة عالقـ ــا يجعـــل مجموعـ ــاق اإلعالمي هو مـ و النفـ

 .5اإلعالم، لنها تفقد الثقة في نوياه

مماســــــبق  يتضــــــح  أنه في الوقت الذي كانت وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ قرار منع االلتراس، كنا نشــــــاهد في البرامج التلفزية 

ــــوات التي تندد باال ـــ لتراس وكأنهم عصــــــــابة إجرامية، وتطبل لهذا القرار وكأنه قرار بطولي وســــــــابقة تاريخية،  واإلذاعية، الصـ

ولم نكن نشــــــــاهد ونســــــــتمع للمؤيدين لهذه الثقافة، وباملقابل يوم أرادت الدولة إعادة الدفئ للمدرجات والســــــــماح لأللتراس 

ـــــح المر جليـا من خالل الحرب التي تم بـالعودة، أصـــــــــــــبحنـا نرى مرة أخرى املـديح في حق املجموعـات والظـاهرة ككـل. وي ـــ تضـــــ

بمصــر، فقد قامت مجموعة من البرامج الســياســية والرياضــية التابعة   2007شــنها على هاته الظاهرة فمنذ نشــأتها في ســنة  

للدولة بحملة "شــــيطنة" ضــــد شــــباب االلتراس متهمة إياهم بإثارة الفوضــــ ى والشــــغب وأنهم مرتزقة ومدمني مخدرات، بينما  

لــــذلــــك يظــــل أي فرد من  ـكـــان االل ــــة لإلعالم،  ـــــــ تراس يرد عليهم من خالل "هتــــافــــاتــــه"  و "دخالتــــه"  و "تيفوهــــاتــــه" املنــــاهضـــــ

ـــــد اإلعالم  ـــ ـــــه على انه ضـــــ ـــ ،  كذلك فإن االلتراس يرى في ANTI- MEDIAمجموعات االلتراس في العالم البد  وأن يعرف نفســـــ

لية من انتشـار برامج التحليل الرياضـ ي والتي تعد عامال مسـاعدا  اإلعالم امتداد ملا جلبته الكرة الحديثة وسـياسـتها الرأسـما

 
 . 4جماعات االلتراس وإشكالية العالقة بين الدولة واملجتمع، مرجع سابق، ص  1
 .9جماعات االلتراس وإشكالية العالقة بين الدولة واملجتمع،مرجع سابق، ص  2
املصلحة، للمجموعة ككل كماهو الحال في هاته الواقعة، إال انه الينبغي   رغم وجود  قواعد عامة لإللتراس، إال انه قد يكون  هناك اضطرار أني تقتضيه  3

تهدي يشكل مصدر  االلتراس، وهي عدم حيادية اإلعالم.وبالتالي  مبدأ عاملي عند  االلتراس، ككل، الن هناك  الحالة، عن مجموعات  لهاته  إسقاط هاته  د، 

 املجموعات. 
 .78/80، ص 2013بح التشجيع فكرا واسلوب حياة، دار املصري للنشر والتوزيع، الطبعة االولى،  عبد هللا محمد خليفة ، االسم التراس حين يص 4
 . 54-53، ص  2019حسن بورحيم، االلتراس في املغرب،الطبعة الولى ابريل  5
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وهو الوجه الناعم للدولة في التحكم وضبط الحقل    في إفراغ اللعبة من مضمونها الرياض ي والفرجوي الجماهيري الشعبي.

 الرياض ي.

ــــات البنيوية  واملالحظ أن املجال الرياضــــــــــــ ي وماله عالقة بســــــــــــوســــــــــــيولوجيا الجماهير املعارضــــــــــــة فهو مراة تع ـــ كس التناقضـــــ

 واالجتماعية التي تعتري املجتمع ، فهما في االخير وجهان لعماة واحدة.

 خامسا: الصراع االجتماعي بين املجموعات الرياضية 

ـــــية   ـــ ـــــاســـــ ـــ ـــــيمـا تلـك التي تتعلق بـالحركـة الوملبيـة بـأن من الوظـائف الســـــ ـــ ـــــيـة الســـــ ـــ تعتقـد مجموعـة من اإليـديولوجيـات  الريـاضـــــ

تنمية التفاهم الدولي وتحقيق اإلرادة الصـــادقة بين الشـــبيبة في العالم، فالرياضـــة حســـب هذا الطرح تعد   للرياضـــة الدولية

من الحركات املؤثرة في الســـــــــالم والؤئام بين الدول والشـــــــــعوب، ويقينا  أن تاريخ الرياضـــــــــة وتاريخ اللعاب يزودنا بأمثلة حية 

، لكن هناك وجه قبيح للرياضــة ال 1وابط الصــداقة بين القطار املختلفةعن الوظائف التي تؤديها الرياضــة في بناء وتمتين ر 

يمكن إنكاره،  فالرياضـــــة أيضـــــا مســـــؤولة عن الصـــــراعات والشـــــحنات وســـــوء التفاهم بين الفراد داخل القطر الواحد وبين 

سـية بين الشـعوب،  الشـعوب، ذلك أن الرياضـة أدت دورها الفاعل في خلق التناقضـات والخـصومات وقطع العالقات السـيا

فتاريخ الســــــــــــاحة وامليدان لألقطار الشــــــــــــمالية املحبة للســــــــــــالم  يشــــــــــــير إلى أجواء الحرب الباردة التي تخيم على الســــــــــــياقات  

الرياضــــــية املســــــتمرة بين الســــــويد وفنلندا، غير أنه في الثالثينيات من هذا القرن املاضــــــ ي انفجر جو الحرب الباردة أدى إلى 

ــــراع مفتوح نتج عنه تو  ـــ ــــنواتصـــــ ـــ ــــاحة وامليدان بين هاتين الدولتين لعدة ســـــ ـــ ــــة وتحقق 2قف ألعاب الســـــ ـــ ، ولكي تنمي الرياضـــــ

 اإلرادة الصادقة التي تؤكدها اإليديولوجية التي دافع عنها أنصار هذا التيار من الضروري معرفة املزيد من املعلومات عن :

 ب.املعلومات املساعدة على تنمية التفاهم والود بين الدول والشعو  ❖

 .3العوامل املسببة للصراعات واملنازعات بين الجماعات االجتماعية، السيما الجماعات الرياضية ❖

غير أنه من الضـــــــروري دراســـــــة هذه الحاالت املتعاكســـــــة طاملا أن أحســـــــن ســـــــياســـــــة عملية يمكن إتباعها   ❖

االنقسـام، رغم أن  لتنمية الفهم بين الجماعات الرياضـية هي خلق ظروف االنسـجام والتصـدي لظروف الصـراع و 

هناك دراســـــــات قليلة في هذا املوضـــــــوع، ومع هذا فإن موضـــــــوع الصـــــــراع بين املجموعات الرياضـــــــية كان موضـــــــوع  

 املسؤولين واملفكرين في العديد من أقطار العالم.

ــة  ومن الجدير بالذكر اإلشـــــــــــارة إلى أهمية الدراســـــــــــات التي أجريت حول هذا املوضـــــــــــوع الشـــــــــــائك   ❖ دراســــــــ

دينامكية الجماعات الرياضـــــــــية ودراســـــــــة الســـــــــلوك الجمعي املصـــــــــاحب للمنافســـــــــات والبطوالت الرياضـــــــــية 

ـــــراعات، فهي بطبيعتها تؤديالدولية ــاحنات وصـ ـــ ـــــة عملية اجتماعية غالبا ما تؤدي إلى مشـ لظهور فائز  ، فاملنافسـ

وعـدد غير قليـل من الخـاســـــــــــــرين، ليس الخـاســـــــــــــر فقط داخـل امللعـب، بـل حتى هنـاك خـاســـــــــــــرين في املـدرجـات وهي 

ــارة لعـدوان والـذي يتحول بـدوره لعنف غير محـدود  الجمـاهير الريـاضـــــــــــــيـة، والتي ســـــــــــــرعـان مـا تتحول هـاتـه الخســـــــــــ

ـــاهدها  العواقب، إن عالقات العدوان وعدم اللفة بين الفراد والجماعات   عن   البروفســــور الشــــهير وتيشالتي شـ

ــة  4الجماعات الصــــغيرة إنما هي عالقات تنافســــية صــــداميه تبعد كل البعد عن صــــيغ التعاون والتكاثف ،فاملنافسـ

 بطبيعتها هي سبب كاف للصراع.

 
1161.-inki. 1959.pp. 159Jones. R. sport  and International Understranding. A Research  Submitted to the Unesco congres. Hels 
2Dunning. E .The Sociology   of  sport .p.343.  
 يدخل في مفهوم الجماعات الرياضية، كل املمارسين لجميع أنواع الرياضات، والجماهير الرياضية والتي من ضمنها طبعا مجموعات االلتراس. 3
4en Group processes. New York. 1969.Deutsch. The Effects of coopérations and  competition Up 



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  423   

إن من الســـــــباب املهمة للصـــــــراع الكامن في الوســـــــط الرياضـــــــ ي يتعلق بضـــــــعف منســـــــوب وحدة الجماعة   ❖

الجماعة الخرى التي تتبارى معها، ســـــــواء كانوا جماعات متفرقة أو جماعات تنتمي لنفس الحيز  وتماســـــــكها ضـــــــد  

ــــراع   ـــ ــــأن في الصـ ـــ ــــجع نفس الفريق، كما هو الشـ ـــ ــــراع القائم بين  املجموعات  التي تشـ ـــ الجغرافي والثقافي و مثل الصـ

ـــــ يء  الدموي الذي وقع بين مناصــــــرين الرجاء البيضــــــاوي وهم ينتمون لنفس القلعة الخضــــــر  اء للفريق، ونفس الشـ

التراس إيمازيغن وريدريبلز املناصــرين لنفس  ينســحب على أنصــار حســنية اكادير واالنشــقاقات الحاصــلة بينهم )

(، بمعنى أخر وحـدة الجمـاعـة املضـــــــــــــيفـة ضـــــــــــــد الجمـاعـة الجنبيـة ووحـدة الجمـاعـة الخيرة ضـــــــــــــد الجمـاعة  الفريق

بان دخول الجماعات في عالقة تنافســـية    شــريف يعتقد  فالبروفســور مظفر املضـــيفة، ولخصـــوص هذا اإلشـــكال  

وأنشــــطة محبطة لآلمال يدفع الجماعة املضــــيفة باســــتعمال أســــاليب متعصــــبة ومجحفة ضــــد الجماعة الجنبية  

التي تتنــافس معهــا في مجــال من املجــاالت وذلــك لتــأكيــد الــذات وقوة الحضـــــــــــــور وزرع الرهبــة في الجمــاعــة الخرى، 

ــــبح هذه   وبمرور الزمان تتبلور  ـــ ــــد الجماعة الجنبية إلى أن تصـــــ ـــ ــــبة التي تعتمدها الجماعة  ضـــــ ـــ ــــاليب املتعصـــــ ـــ الســـــ

الســـــــــاليب جزء من شـــــــــخصـــــــــيتها ومماراتها اليومية، من هنا تبدأ الجماعة املضـــــــــيفة بتجميد ذاتها وتبرير مواقفها  

ـــــان ومكـانـة ومنجزات   ـــ ـــــد الجمـاعـات الجنبيـة، كمـا أنهـا تقلـل من شـــــ ـــ ـــــبـة  التي تحملهـا ضـــــ ـــ الجمـاعـة الجنبية  املتعصـــــ

وتشــــكك بحركات وســــكنات أعضــــائها وهو ما يمكن تســــميته فرحة النصــــر أو التلذذ بهزيمة الجماعة الخرى وهنا 

 . 1يتداخل السيكولوجي بالسوسيولوجي

بأن نظاما تنافســـــيا كهذا البد أن يؤدي إلى إثارة املواقف املتخاصـــــمة    يرى البرفســـــور مظفر شـــــريفلهذا   ❖

ــــة هذه تظهر القيم  بين الجماعات الري ـــ ــــيفة والجماعة الجنبية، وبجانب املنافســـــ ـــ ــــية وتحديدا الجماعة املضـــــ ـــ اضـــــ

املتخاصــمة التي تحملها الجماعتان هذه القيم تعبر عن نفســها بشــعور التعصــب القومي واملحلي الذي يطغى على 

، وعلى 2الجماعتان  هاتين الجماعتين وبالفوارق التاريخية والحضـــــــــــارية والســـــــــــياســـــــــــية واالجتماعية التي تعيشـــــــــــها

الرغم من وجود االنتماءات الرياضــــــــية املتنافرة التي يؤمن بها الالعبون واملفرجون فإن هؤالء غالبا ما يتمســــــــكون  

التي تثيرهـا الرموز الوطنيـة والقوميـة ـكالعالم واللوان    بـالوالءات القوميـة أو العواطف الوطنيـة واملحليـة الثراتيـة

 والشعارات والناشيد والهتافات والغاني الحماسية.

ومن املحتمــل بــل ومن الكيــد أن تعزز هــاتــه املواقف العــدوانيــة واملتحيزة التي يحملهــا الفرد إزاء الفرق   ❖

اســك بينه وبين جماعته التي ينتمي إليها، بمعنى  من جهة والجماعات الجنبية من جهة ثانية، إضــافة لعنصــر التم

أخر أنه كلمـا كانت املواقف التي يحملهـا الفرد إزاء الجمـاعة الجنبيـة املنـافســـــــــــــة متطرفة كلمـا كانت الجمـاعة التي  

ينتمي إليهــا متضــــــــــــــامنــة وموحــدة، ومثــل هــاتــه الحــاالت البــد أن تؤدي لظهور مواقف شـــــــــــــوفينيــة و متعصـــــــــــــبــة بين 

ه املواقف املشــحونة تدفعها للصــراع واالقتتال، كما أنه من املتوقع بأن هاته املواقف املتعارضــة  الجماعتين، هات

التي تحملهـــا الجمـــاعتـــان تعزز بعضـــــــــــــهـــا البعض في نمط دائري مغلق، ذلـــك أن تضـــــــــــــــامن جمـــاعـــة الكثريـــة يقوي  

ـــــــــامن جمــاعــة القليــة كي املواقف العــدوانيــة التي تحملهــا إزاء جمــاعــة القليــة، ومثــل هــاتــه املواقف تؤدي إل ى تضـــــ

 تكون قادرة على الوقوف بوجه التهديدات التي تتلقاها من جماعة الكثرية.

وأيضـــــــــــا هناك عوامل اجتماعية أخرى غير عامل الوالءات للجماعة والتضـــــــــــامن والتي توقد فلســـــــــــفة الصـــــــــــراع، بل أيضـــــــــــا  

ـــــطح، أي بمعنى مزج الفكار    ينضـــــــــــــاف طغيان الشـــــــــــــعور الســـــــــــــياســـــــــــــ ي والقيم القومية واملحلية للفرق والتي ـــ تطفوا على الســـــ

واملبادئ الســـــــياســـــــية مع الرياضـــــــة وأنشـــــــطتها، وذلك المحالة ســـــــيحول الســـــــاحة الرياضـــــــية إلى بؤر ســـــــاخنة تشـــــــهد مختلف  

 
 .237-236، ص 2005إحسان محمد الحسن ،علم االجتماع الرياض ي،عمان دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة االولى  1
2Sheriff. M. Groups in harmony and Tension. New York .p15.  
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الصــــــراعات والتوترات االجتماعية التي تســــــ يء لألخالق الرياضــــــية وتحولها لوســــــيلة للكراهية والحقد والضــــــغينة بين الفرق  

 .ب الوطن والدولة الواحدةاملحلية وشع

 خاتمة:

الجماهير   واستراتيجية  الدولة  استراتيجية  والرياضة،  السياسة  بموضوع  املتعلقة  الدراسة  هاته  في  سبق  مما 

 املعارضة خلصت بمجموعة من املالحظات : 

فالدولة في منطقها بالتعامل مع الحقل الرياض ي  بمنطق الذهنية املركزية والسلطوية، وذلك باالرتكاز على مبدأ عدم    -

والسيادة للتقسيم، فأي تأويل للنص القانوني في املجال الرياض ي يكون لصالح الطرف القوى في املعادلة    قابلية السلطة

 انعكاس لهذا التصور املركزي. " هو09-30وقانون التربية البدنية  

د يبحث  وفي الطرف الخر للمعادلة توجد الجماهير الرياضية املعارضة " مجموعات االلتراس" كفاعل له من املوار   -

له عن موقع للتأثير في الحقل الرياض ي من جهة، وكقوة احتجاجية تطور وعيها االحتجاجي من االحتجاج الرياض ي إلى قوة  

" املالعب  مدرجات  في  االحتجاجية  والخطابات  الغنائية  املتون  عبر  العمومية،  السياسات  لتقيم  شعب  معارضة جديدة 

الكاملالعب السيكي للكلمة كما جاء في تعريفات جون جاك روسوا وجون لوك وفالسفة  " وتجاوز مفهوم الشعب باملعنى 

 النوار. 

"كرة القدم ليست فقط لعبة، هي أساسا فعل اجتماعي عام، تتداخل فيه امليادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية   -

 والثقافي والتكنولوجية" . 

يضمن الحماية الفعلية ملجموعة من   اقع الرياضة، ال وانطالقا من تشخيص الوضع الرياض ي باملغرب يتضح ان و  -

 الفاعلين املؤثثين للمشهد الرياض ي، ويبقى الهاجس االمني والضبطي حاضرا لدى الدولة في تعاملها مع الحقل الرياض ي. 

 

 الئحة املراجع : 

 الكتب: 

 . 2019نحو راديكالية العنف وتسيس مدرجات املالعب، الطبعة الولى  بوشعيب فهمي، مجموعة االلتراس •

 . 1988كمال املنوفي، تحليل السياسات العامة غقضايا نظرية ومنهجية{ مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، •

 

 {، سلسلة بحوث في الرياضة، العدد الثالث.2012-1912منصف اليازغي، السياسة الرياضية باملغرب غ •

 

ف • الولى  بوشعيب  الطبعة  إجتماعية،  قانونية  مقاربة  باملغرب  االلتراس  ظاهرة  المنية  2016همي،  املطبعة   ،

 بالرباط.

 

 .1956ابن منظور لسان العرب، بيروت للطباعة والنشر، لبنان  •
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 تحرير االتصال السمعي البصري و دمقرطة الفضاء العمومي

The liberalization of the the broadcasting 

and the democratization of the public sphere 

 Nezha Mlihatنزهة مليحة 
 جامعة ابن زهر أكادير

 ملخص البحث: 
يمكن تحليل سيرورة تحرير االتصال السمعي البصري من خالل سياقين مختلفين، فعلى مستوى السياق الدولي، أظهرت الحكومات في  

تتخلى بشكل تدري ي عن امتالك وسائل اإلعالم لصالح  البداية توجها نحو تطويع حوامل االتصال من خالل سياسات االحتكار قبل أن  

ضبطها كجزء من سياسات تحرير األسواق، و قد تزامنت املطالب االجتماعية بتملك وسائل التعبير و الكلمة أحيانا مع رغبة الرأسمال في 

تبطة بها، ولذلك فقد كانت حرية التعبير  اغتنام فرص الرب  التي يتيحها االستثمار في مجال الصناعات السمعية البصرية واألسواق املر 

والرأي املبرر األساس ي النتقاد السياسات التدخلية في مجال االتصال السمعي البصري، قبل أن يؤول تطور وسائل اإلعالم الجماهيرية إلى  

 واق.إقرار مبدأ املنافسة الحرة وحرية املقاولة كأساس لضبط سوق االتصال السمعي البصري إسوة ببا ي األس

  على املستوى املحلي، تخلت الدولة املغربية عن نظام االحتكار في بداية األلفية الثالثة غير أن تحرير القطاع في وجه  الخواص لم يجعل 

الفاعلين أكثر تعددا بحكم تموقع عدد محدود من الفاعلين على رأس املؤسسات اإلعالمية الفاعلة سواء في مجال البث السمعي البصري  

اقع تختلف أهميتها في رقعة السلطة السياسية.  أو في  مجال اإلعالم املكتوب واإللكتروني، وهم الفاعلون أنفسهم الذين يشغلون مو

ونتيجة لذلك فإن عملية تحرير أسواق االتصال السمعي البصري لم تف  إلى جعل الفضاء العمومي أكثر ديمقراطية وتحررا، ألن االنتقال  

ل ومحتوى االتصال إلى ضبط اقتصادي لم يتجاوز منطق الولوج املشروط للفضاء العمومي الذي يتي  لنخب من الضبط الرسمي لحوام

 و أقليات بعينها فرص التداول والتأثير. 

 الديمقراطية  –الفضاء العمومي  –االتصال  : الكلمات املفاتي 

Abstract: 
The process of the liberalization of the broadcasting can be analyzed in two different contexts , as far as the 

international level is concerned, we found that governments monopolized  at first  the communication containers 

before they gave  it up and began to regulate the broadcasting as a part of a larger market liberalization. 

Social demands for the appropriation of speech means, coincided sometimes with the interests corporations had for 

investing in broadcasting industries and its flourishing markets. As a consequence, government interventions in 

broadcasting were seriously criticized for being against the freedom of speech to begin with, and also against the 

principle of free competition that regulate the markets now more than any time before. 

In the local context, the Moroccan state ended the monopole regime in the beginning of the third millennium, but 

the process gave access to a small number of actors in the field, sometimes the same economic actors also have 

political positions to defend in the government or in the parliament. 

In conclusion, the liberalization of the broadcasting didn’t make the public sphere more free or democratic, since the 

its access is always limited and conditioned for the benefit of the same elite or minority. 

Key words: communication – public sphere- democracy 
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 مقدمة:

يتعلق االنتقال الديمقراطي باملسار الذي تقطعه الدول والشعوب من أنظمة قائمة على التسلط واالستبداد إلى  

أخرى أكثر حرية وانفتاحا على مشاركة الفراد في التداول و النقاش والفعل بخصوص قضايا الشأن العام، و يحظى فحص  

ا انتقل االتصال من مسار عمودي يتلقى فيه الرعايا خطابا موحدا  أنظمة االتصال باهتمام الباحثين في هذا السياق، فكلم 

متجانسا من الحكام السياسيين إلى مسارات أفقية تنتج فيها الخطابات بالتفاعل والتداول بين املواطنين، كلما كان ذلك  

 فعلية للحكم السياس ي. الدمقرطة  المؤشرا على ارتفاع منسوب الحرية و على  

ت البارزة في تاريخ االتصال السمعي البصري، نميز بين ثالثة فاعلين مختلفين، أول هؤالء  بالوقوف عند املحطا

السلطة السياسية القائمة التي تسعى إلى الحفاظ على استمرارها و تقاوم املحاوالت الرامية إلى التقليص من   هو الفاعلين

يكون  أن  يمكن  الذي  االقتصادي  الفاعل  هناك   ثم  هيمنتها،  و  على    نفوذها  الحفاظ  إلى  تسعى  متنفذة  نخبة  من  جزء 

مواقعها، كما قد يكون جزء من فاعلين جدد يسعون إلى تأمين مواقعهم في سوق واعدة، وأخيرا هناك الجمهور الذي قد  

هم  يحتاج أفراده إلى الترفيه أحيانا ولكنهم بوصفهم مواطنين يحتاجون بشكل دائم إلى إخبارهم بكافة املعلومات التي تتيح ل

تكن   لم  إن  الفاعلين  هؤالء  من  كل  أن حاجات  بوضوح  يتبدى  و  العمومي.  النقاش  في  عنه  والتعبير  مستقل  رأي  تكوين 

متضاربة على طول الخط فهي  ليست متجانسة بالضرورة، ولذلك ستعمل املعطيات أدناه على تحليل التفاعل بين هذه  

االت تحرير  سياسات  إنتاج  في  أثره  و  الثالثة  سيرورة  الطراف  أن  مفادها  عامة  فرضية  على  البصري،بناء  السمعي  صال 

التحرير التي همت هذا القطاع لم تفض إلى جعل الفضاء العمومي أكثر ديمقراطية أو حرية، وهي الفرضية التي سيتم  

ل استكمال  فحصها من خالل تتبع سيرورة تحرير القطاع السمعي البصري على املستوى الدولي أوال ، بما أنه السبق، قب

 التحليل بالوقوف عن التجربة املغربية في تحرير هذا القطاع. 

  لتحرير االتصال السمعي البصري:  السياق الدولي

عند تناول  التشريعات املرتبطة بتنظيم قطاع االتصال السمعي البصري، والحريات التي تمارس من خالله، نجد  

والذي  -النوار، فالسؤال حول نواظم العالقة بين الحكام واملحكومين    أنها تتأسس على القاعدة النظرية لفكر الحداثة و

هو نفسه سؤال الحريات املمكنة في إطار املجتمع السياس ي، سواء تعلق المر    -شغل قسما مهما من الفلسفة السياسية

تي تربطه بالشباه. وقد  بحريات طبيعية يتمتع بها الفرد بحكم طبيعته الخاصة أو حريات مدنية تتعلق بصفة املواطنة ال

املفكر   خصص  حيث  والدولة،  املجتمع  الستمرار  أهميتها  على  و  الحريات  هذه  على  باالستدالل  النوار  مفكرو  انشغل 

الهولندي باروخ اسبينوزا قسما من رسالته في الالهوت والسياسة لتحليل السباب التي تجعل قيام الدولة على قمع حرية  

تحيال، فحتى عندما يكون اغتصاب السلطة السياسية أمرا واقعا فإن السلطة القمعية ال يمكنها  الرأي والتعبير أمرا مس 

لن ذلك لن يفض ي إال إلى انتشار ظواهر الفساد والنفاق،    1ممارسة نفوذها على أذهان الناس و فرض اآلراء بقوة القانون 

كنها أن تضمن املشروعية الستمرارها و إنفاذ قوانينها  و سينجم عنه بالضرورة أن تخسر الدولة أفضل مواطنيها. بينما يم

عندما تكون حرية التفكير والتعبير متاحة لألفراد لن ذلك هو ما يجعلهم يقبلون بالسلطة السياسية حتى عندما تكون  

التنوير؟ "ما  املعروف  مقاله  في  أرس ى  فقد  كانط  إيمانويل  أما   الخاصة.  واملصالح  لألهواء  معارضة  مفهوم    2" قوانينها 

االستخدام العمومي للعقل، وهو االستخدام الذي يخرج الفرد من حالة القصور والتبعية للغير إلى التفكير املستقل الذي  

يمكن كل شخص من  مساءلة املنطق و السس التي تنبني عليها النظم االجتماعية والسياسية القائمة من دون  تقويض  

ماعة. لذلك تحدث كانط  عن استخدام خصوص ي للعقل يتيح لهذه النظم القائمة أن  السلطة القائمة أو تهديد وحدة الج
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 . متوفر على املوقع االلكتروني للمجلة: 4كانط .إيمانويل."إجابة عن سؤال ما هو التنوير؟" ترجمة إسماعيل املصدق. مجلة فكر ونقد. العدد  2

https://www.aljabriabed.net/n04_04mousadak_tanwir.htm 
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تستمر وتحافظ على استقرارها، حيث يمتثل الفرد فيه للمعايير الجاري بها العمل و يضبط سلوكه وفق املطلوب منه،  

الفرد من التفكير    Privéفاالستعمال الخصوص ي   أو تعديل كيفية  بهذا املعنى يحمل داللة الحرمان، حرمان  القواعد  في 

املعايير و إعالن تحفظاته   الفرد عن نقده لتلك  تطبيقها. بمقابل ذلك فاالستخدام العمومي للعقل  يفتح املجال لتعبير 

مساءلة هذه النظم    لن إمكانيةبشأنها، و يمكنه من إرساء مبدأ الدعاية كقاعدة جوهرية تتأسس عليها النظم االجتماعية،  

ومعاييرها   قوانينها  مبررات  بأشكال    تتيح و فحص  إحاطته  أو  السياس ي  الحكم  و  التشريع  اعتباطية  مع  قطيعة  إحداث 

 السرية.

وهو ما ستستلهمه القوانين املتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي خطت مسارات تشريعها في خضم الصراع بين الفاعلين  

املادة  االجتماعيين ضمن عالقا القائمة، فقد اعترفت  الهيمنة  الفرنس ي    11و    10ت  من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن 

بحرية الرأي والتعبير، كما نجد في أهم نصوص الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان إقرارا بهذا    1789والصادر عقب ثورة  

 للحقوق املدنية والسياسية. من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ومن العهد الدولي 19الحق في املادة 

فإن مجال حرية الرأي والتعبير    19حول املادة     1الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان    34وبحسب التعليق رقم  

يشمل حق الفرد في اعتناق أي رأي دون تضييق أو تخويف أو وصم، وحقه في تغيير رأيه في أي وقت و لي سبب يختاره، و  

بين التعبير عنه أو عدم التعبير عنه، باإلضافة إلى حماية حقه في التعبير عن الرأي بغض النظر عن املجال    حقه في االختيار

وفيما عدا القيود الضرورية فإن حماية حرية الرأي  .  املعبر عن الرأي فيه ) سياس ي أو علمي أو تاريخي أو أخالقي أو ديني..(

قراطي، من جهة لن تمتع الفرد بهذه الحرية شرط لتمتعه بحقوق أخرى  والتعبير تعتبر دعامة أساسية لكل مجتمع ديم

مثل حرية الفكر والضمير أو الحق في املشاركة في إدارة الشؤون العامة باإلضافة إلى مختلف الحقوق املتعلقة بالقليات 

م توفر املواطنين على املعطيات  اإلثنية والدينية واللغوية. و من جهة ثانية فإن إعمال مبادئ املساءلة والشفافية يستلز 

التي تبقيهم على اطالع و تمكنهم من تشكيل رأي مستقل وموضوعي، ولذلك فحرية الرأي والتعبير تشمل بالنسبة للتعليق  

املذكور أعاله الحق في اإلطالع على املعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة، وحق حصول وسائل اإلعالم على    34رقم  

ول الشؤون العامة، وحق الجمهور في تلقي ما تنتجه وسائط اإلعالم. لن التدفق و التبادل الحر للمعلومات  معلومات ح

 واآلراء هو ما يتيح تكوين رأي عام متنور و يؤكد مشروعية املؤسسات املنتخبة في تمثيلها إلرادة الناخبين. 

 تصال السمعي البصري كمجال لالحتكار والضبط: اال

أو اإلذاعة  أوال  ظهرت جل وسائل اإلعالم التقليدية بفضل تمويل الخواص، سواء تعلق المر بالصحف واملجالت  

رأس املال الضروري لتأسيس و تطوير الوسيلة اإلعالمية والحفاظ على بقائها لم يكن متاحا لجميع  لن والتلفزيون الحقا،  

ن هابرماس إلى دور أرستقراطية املال االنجليزية في تأسيس أولى الصحف  في هذا السياق، أشار يورغ  الفاعلين االجتماعيين.

، وعند ظهور اإلذاعة لول مرة  2واملجالت وإلى حدوث أمر مماثل في مختلف أنحاء أوروبا بمبادرة من كتاب وعلماء عديدين  

استثمارها في   بادروا إلىهم من  بفضل اختراع أجهزة الراديو واكتشاف إمكانية توسيع تسويقها ، كان الفاعلون الخواص  

  رغم ذلك   كانت أولى املؤسسات اإلعالمية اإلذاعية مملوكة للقطاع الخاص قبل تأميمها.   ولذلكمخاطبة الجمهور الواسع.  

اقترن ظهور الصحف واملجالت بالرغبة في    حيث ،  ظهور الصحافة املكتوبة  يختلف عن سياق ظهور البث اإلذاعي  سياقف

قاش يحظى باالستقاللية عن السلطة القائمة، ولذلك فقد أدت املنشورات املكتوبة وظيفة بيداغوجية و  تشييد فضاء للن

أريد لها أن تعمل على  تثقيف القراء و تسليحهم بأدوات النقد الالزمة ملساءلة السلطة القائمة و الدفع   ونقدية بالساس،

وفق مبدأ الدعاية. لقد كان امتالك الخواص للصحف واملجالت في بانتقال ممارستها من السرية واالعتباطية إلى العلنية  

  19هذه الظروف بمثابة ضمانة الستقاللها و حفاظها على دورها النقدي، غير أن تطور املؤسسات الصحفية خالل القرن  

 
    .2011هو التعليق الذي أصدرته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في دورتها الثانية بعد املائة بجنيف في يوليو من عام  1
2ue.Payot. 1992. p190Habermas.Jurgen.’’L’espace public’’ Traduit par Marc B de Launay.Critique de la politiq  
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إلى التدخل بأشكال    عدد محدود منها على الخبر واملعلومة، وهو ما أدى  كريس نفوذ أظهر نزوعها نحو التركيز االقتصادي و ت

متعددة في وكاالت النباء إلضفاء طابع رسمي عليها و ذلك إما بالتدخل في نظام تعيين مدرائها ) الحالة الفرنسية( أو رأسمالها  

 1) الحالة الملانية( أو فرض رقابة قضائية من املحكمة العليا على تغيير مضامين قصاصاتها ) الحالة اإلنجليزية(.

ا  يحتاج موارد مالية مهمة و يوفر في   - الجديد آنذاك- إلذاعة والتلفزيون بات واضحا أن هذا القطاع اإلعالمي  ومع ظهور 

الوقت نفسه إمكانيات ضخمة بالنظر إلى قوة اإلعالن والدعاية التي يمنحها، وهذا يعني أن الولوج إليه لن يكون متاحا  

لجميع الفاعلين من جهة، و يعني من جهة ثانية أن الفاعلين الذين يستطيعون االستثمار فيه سرعان ما سيتحكمون في  

اجتم عملت قوة  فقد  ولذلك  الواسع،  الجمهور  على  نفوذهم  ممارسة  و  العام  الرأي  في  التأثير  من  تمكنهم  كبيرة  اعية 

 الحكومات في عدد من الدول الوروبية على تحويل املؤسسات اإلذاعية إلى مؤسسات عمومية أو شبه عمومية.  

اإلعال  املؤسسات  عرفته  الذي  التام  االنقالب  طبيعة  هابرماس  يبين  مؤسسات  وهنا  واملجالت  الصحف  كانت  فقد  مية، 

النموذج    وفيو هو ما يتيح للجمهور استخدام عقله بشكل نقدي في استقالل عن تدخل السلطة،    publicخاصة بالعموم  

العمومي   للفضاء  تطور    فإنالليبرالي  آل  فقد  ذلك  بمقابل  استقالليتها،  ضمانة  هو  اإلعالمية  للوسيلة  الخواص  تملك 

التفكير في تحويل ملكية وسائل اإلعالم اإلذاعية والتلفزية و جعلها ملكا عموميا عندما صارت  املؤسسات اإل  إلى  عالمية 

 2ملكيتها من قبل الفاعلين الخواص هي بالتحديد ما يهدد وظيفتها النقدية في الفضاء العمومي. 

البث السمعي البصري لعقود قبل ان تتخلى    بالوقوف عند تجارب بعض الدول الوروبية التي تبنت نظام االحتكار في تدبير

ففي   في سيرورته،  املتدخلين  والفاعلين  التحرير  إيقاع  على مستوى  بينها  االختالفات  بعض  نسجل  أن  يمكن  عنه الحقا، 

التجربة الفرنسية سمح التشريع املنظم للبث اإلذاعي عند ظهوره بالترخيص للخواص بتأسيس محطاتهم ا إذاعية طيلة  

العاملية  العشرينا الحرب  بداية  إال مع  بثها  تم  التي  املضامين  في  الفرنسية  الحكومة  تتدخل  لم  و  العشرين،  القرن  من  ت 

سحب وإلغاء جميع التراخيص التي منحت  و تم بموجبها     1945الثانية، و مع نهاية الحرب تم إصدار مذكرة تعود لعام  

دبير الترددات. غير أن االحتكار الفعلي للبث اإلذاعي من قبل الدول  لإلذاعات الخاصة بسبب القلق من نفوذ رأس املال على ت

لم  استمر من دون سند قانوني فعلي حسب بعض الباحثين، فاملذكرة املذكورة  1945الفرنسية والذي بدأ بإصدار مذكرة 

ليعبر بشكل صريح عن االحتكار  ، مع ذلك فقد استمر االحتكار طوال  3تكن تملك قوة قانون صادر عبر مسار تشريعي 

سنوات الخمسينات و الستينات دون مساءلته بشكل جدي، و في بداية السبعينات تم سن قانون يتعلق بإصالح مكتب  

(، و تم لول مرة اإلعالن بشكل صريح عن احتكار الدولة  1972يوليوز    3) صدر  في    ORTFالبث اإلذاعي و التلفزي الفرنس ي  

 . الفرنسية للبث اإلذاعي والتلفزي 

أن   يتم  و يالحظ  لم  الفرنسية  التجربة  في  االحتكار  نظام  بدايته–مساءلة وخلخلة  في  القل  املؤسسات    -على  من خالل 

اضطرت للتجاوب مع املطالبات    إذ أن هذه املؤسساتالسياسية القائمة ) سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية(،  

 ،1968ومنذ احتجاجات ماي عام    لتي ظهرت وازدادت إلحاحا خالل سنوات السبعينات من القرن العشرين.االجتماعية ا

كان هناك تنديد بإبقاء التعبير والكالم والنقاش محصورا في دوائر محدودة من املجموعات السياسية والنقابية واملثقفين،  

منون عليها، و لهذا ظهرت أشكال الثقافة املضادة خصوصا  و صارت هناك مطالب أوسع بانتزاع الثقافة من أيدي من يهي

في  نجد  مثلما  مهمش،  هو  ما  كل  على  الضوء  تسليط  و  عنه  املسكوت  بتشريح  اهتموا  لفالسفة  نقدية  كتابات  بروز  مع 

تحليالت ميشال فوكو و جيل دولوز وفيليكس غاتاري، كما ظهرت مجموعات اجتماعية تدافع عن أجندات محددة و نذكر  

 
1Habermas.Jurgen. ‘’L’espace public ‘’ op cit p 195  
2L’espace public ‘’ op cit p 196Habermas.Jurgen. ‘’  
3Droit  3.Alain. Giraud. L'artésienne du droit. Brève histoire du monopole de l'audiovisuel en France. In: Réseaux, volume 11, n°59,199 

et communication. p. 56 
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نا مجموعات اإليكولوجيين الذين ارتبطت اهتماماتهم بحماية البيئة وخطر الطاقة النووية، باإلضافة إلى حركة تحرير  ه

 وطالبت بحق املرأة في استعمال وسائل منع الحمل و اإلجهاض. 1970التي تأسست عام   MLFاملرأة 

اضنة لظهور حركة اجتماعية قائمة بذاتها  وكانت هذه السياقات االجتماعية والفكرية والسياسية هي البيئة الح

هي اإلذاعات الحرة، حركة بدأت بمبادرات قام بها أفراد يؤمنون بحرية التعبير وحرية االتصال و واجهوا نظام االحتكار  

ذاعات  بخلق إعالم بديل، و انتهت إلى انتزاع قانون ينهي احتكار الدولة في مجال االتصال السمعي البصري. على أن أهمية اإل 

الحرة و تحريكها للنقاش العمومي ال يعني أن الفضل يعود لها وحدها في تجاوز نظام االحتكار الذي كان محكوما بنهاية  

حتمية على أي حال، حيث أن ظهور القمار االصطناعية  وتحول البث إلى بث عابر للدول والقارات كان ليجعله احتكارا  

الفرنس ي  االقتصاد  ليحرم  كان  و  السمعي   شكليا  البث  مجال  في  التقنية  التطورات  توفرها  التي  الجديدة  اإلمكانيات  من 

 البصري.

حركة   كانت  ذلك  من  أكثر  بل  الفرنس ي،  اإلعالمي  املشهد  في  رسمية  غير  بنيات  مجرد  الحرة  اإلذاعات  تكن  لم 

متطوع  برامجها شباب  على  و سهر  أسسها  التي  فاإلذاعات  بذاتها،  قائمة  تبرعات  اعتمد  1اجتماعية  على  مداخيلها  في  ت 

املتعاطفين، وعانت من أجل االستمرار بسبب هشاشة وضعيتها و ضعف أجهزة اإلرسال فيها وتعرض تجهيزاتها للمصادرة  

أحيانا من قبل رجال الشرطة. لكن هذه الصعوبات لم يجد فيها البعض إال تأكيدا إضافيا على مشروعية اإلذاعات الحرة  

حواجز املالية والتقنية التي تجعل قطاع البث اإلذاعي حكرا على أقلية محدودة من الفاعلين و تمنع  التي عملت على كسر ال

 الوافدين الجدد من الولوج إليه. 

بهذا عملت حركة اإلذاعات الحرة أو اإلذاعات القراصنة على خلخلة نظام االتصال القائم و تحويله من اإلرسال  

حدة من املركز إلى القواعد إلى نظام آخر ينتظم فيه االتصال بشكل أفقي حيث يمكن  العمودي الذي بث خطابا و ثقافة مو 

أن تظهر إذاعات جديدة في أي مدينة أو قرية بل في أي حي وتخاطب جمهورها الخاص الذي أتيحت له فرصة التحول من  

حول تفاصيل الحياة اليومية،    متلق سلبي للخطاب إلى مرسل يتفاعل مع القضايا املطروحة للنقاش و يشارك في الحوار

ولذلك أتاحت حركة اإلذاعات الحرة فرصة التعبير للكثير من الصوات املهمشة واملقصية، وبعد تشكل فيدرالية وطنية  

و بعد احتدام النقاش في الحقل السياس ي واإلعالمي حول مشروعية البث اإلذاعي الحر تم إنهاء    FNRLلإلذاعات الحرة  

و على إثره تم خلق    1982يوليوز     29قطاع البث اإلذاعي والتلفزي الفرنس ي بموجب القانون الصادر في    نظام االحتكار في

  CSAالهيئة العليا لالتصال السمعي البصري وهي هيئة الضبط التي سيعوضها املجلس العلى لالتصال السمعي البصري  

 . الحقا

  عدم االستقاللية سمة ملفتة تميز البث اإلذاعي التبعية و    أما بخصوص التجربة اإليطالية، فيظهر التوقف عندها أن  

  – منذ ظهوره، فهو تارة تابع للجهاز التنفيذي وتارة محكوم بشكل واضح بمصالح الرأسمال، باإلضافة إلى ذلك    اإليطالي

لعب دورا مهما في تدبير قطاع االتصال السمعي البصري و تطور التشريع الخاص    اإليطالي  فإن االجتهاد القضائي  -وبسببه

 به.

منحت وزارة البريد التي تدير الفضاء    1952كان االحتكار العمومي للبث التلفزي موضع نقد مبكر، فبحلول عام  

عاما، ،غير أن التقاط    20زية ملدة  حقوقا حصرية في بث اإلشارات التلف  -التي تمثل القطاع العمومي-    RAIالهيرتزي ملؤسسة  

إشارات القنوات الجنبية ) فرنسية، سويسرية، وغيرها( أدى إلى حصول البعض منها على عقود إشهار في السوق اإليطالية  

 
 سنة حسب ما أورده ماثيو دال  30و  25بلغ متوسط عمر السماء البارزة في حركة اإلذاعات الحرة ما بين   1

Dalle. Matthieu. ‘’Les ondes déchainées. Analyse culturelle des radios libres françaises,1977-1981’’.Thèse de Doctorat en philosophie. 

Université de Pennsylvania. Décembre 2002 p p 305-306 
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و خلق تذمرا في أوساط الفاعلين الخواص اإليطاليين ولذلك حاولوا خلق قناة خاصة في ميالنو، لكن املحكمة الدستورية  

دافعت عن االحتكار العمومي للبث و بررت موقفها بندرة الترددات واحتمال الهيمنة عليها من   1960ر صادر لها عام في قرا

الخواص.  املوضوعية    1طرف  ضمان  على  قادرة  وحدها  أنها  بحكم  طبيعيا  احتكارا  تملك  املذكور  القرار  حسب  فالدولة 

رت الترددات من الخيرات التي تحتكرها الدولة بشكل طبيعي بهدف  واالستمرارية في نقل الخبر كخدمة عمومية ولذلك اعتب

 تحقيق املصلحة العامة. 

مع ذلك لم يتوقف ضغط املجموعات االقتصادية الخاصة من أجل تأسيس قنوات خاصة، ال سيما مع اقتراب  

دخل مؤسسوها في معركة  و   1971عام    Telbiellaإلى نهايته، فتم تأسيس قناة    RAIوصول عقد االحتكار املمنوح ملؤسسة  

وتنوع   تعددية  و  الرأي  في حرية  اإليطالي  الدستور  الذي يكفله  الحق  بناء على  االعتراف بشرعية وجودها  النتزاع  قانونية 

 التعبيرات. 

وفيه تم الترخيص   1974في هذا السياق صدر للمحكمة الدستورية اإليطالية قراران مهمان، حيث صدر القرار الول عام  

للفاعلين الخواص بإنشاء شبكات الكابل بشرط أن يتم البث فيها بشكل محلي فقط، فيما صدر القرار الثاني بعد عامين  

وفيه تم الترخيص بالبث اإلذاعي والتلفزي الهيرتزي بشرط عدم تداخله مع بث القطاع العمومي، وكان هذا   1976أي سنة 

 ار الذي مارسه القطاع العمومي في البث اإلذاعي والتلفزي. القرار بمثابة إنهاء لالحتك

الذي مارسه القطب   التام   تدريجي من نظام االحتكار بشكل تحولت إيطاليا بعد تحرير االتصال السمعي البصري 

مؤسسة   فيه  تمثل  ثنائي  احتكار  نظام  إلى  البداية  في  مجموعة    RAIالعمومي  فيه  وتهيمن  العمومي    Mediasetالقطب 

برلسكوني  لص  التجاري احبها سيلفيو  القطاع  أو    ،على  تنظم  قانونية   غياب نصوص  تشريعي خلفه  فراغ  من  مستفيدة 

قطاع   تدبير  حول  الدائر  النقاش  في  مهم  بدور  اإليطالي  القضاء  اضطلع  ولهذا  الخاص.  والتلفزي  اإلذاعي  البث  تضبط 

دستورية التي دافعت عن مبدأ االحتكار الطبيعي  و رخصت  إذ باإلضافة إلى قرارات املحكمة الاالتصال السمعي البصري،  

جموعة  املتزايد ملنفوذ  ال  للبث الهيرتزي ولشبكات الكابل على املستوى املحلي، فإن املحكمة الدستورية اإليطالية واجهت 

املحلي في البث    املشروعية من الشبكات التي تتجاوز املستوى    سحبو الذي ي  1981عام    بالقرار  الذي أصدرتهبيرلسكوني  

القطب    1976و أكدت فيه على االعتبارات املقدمة في قرارها لعام   البث الوطني حكرا على  إلى جعل  الذي سارت فيه  و 

وفي قرارها الصادر عام    2العمومي من أجل منع هيمنة الخواص من أي نفوذ يمكن أن يؤثر في قواعد النظام الديمقراطي.

و    1990عام    Mammiدعت املحكمة الدستورية من جديد إلى سد الفراغ التشريعي و هو ما سيتم بصدور قانون    1988

من خالل تحديد عتبات التراخيص ونسب البث  املسموح بها لكل   الذي حدد عددا من الضوابط املوجهة ملحاربة االحتكار

الوطني و هو ما عزز انتشار مجموعة برلسكوني و زاد من    ،غير أن هذا القانون سمح للخواص بالبث على املستوى متعهد  

) حين صار برلسكوني على رأس الحكومة باإلضافة إلى ترأسه لكبر مجموعة إعالمية في املشهد    1994نفوذها، و في عام  

صال السمعي  السمعي البصري اإليطالي( أصدرت املحكمة الدستورية قرارا تدعو فيه املشرع إلى التدخل لتقنين قطاع االت

والتي تضعف من إمكانيات دخول فاعلين خواص متعددين حيث اعتبرت    Mammiمن قانون    15البصري و تثير فيه املادة  

التابعة لبرلسكوني هي غير دستورية.    Fininvestو مجموعة     RAIاملحكمة الدستورية أن وضعية االحتكار الثنائي لشبكة  

قرارا يشرعن مبادرة شعبية تهدف إلى تنظيم    1995ة الدستورية في بداية عام  وانسجاما مع نفس املوقف أصدرت املحكم

استفتاء او تصويت بهدف إلغاء قانون تم التصويت عليه من قبل البرملان، لكن جهود لجنة إلغاء قانون مامي التي نظمت  

 2004الصادر عام  Gasparriانون ق كما أن االستفتاء باءت بالفشل و كانت نتائج االستفتاء في صالح مجموعة برلسكوني.

 
1Mousseau Jacques. La télévision en Italie. In: Communication et langages, n°61, 3ème trimestre 1984. p. 103.  
2judiciaire et le politique. In: Quaderni, n°32, Printemps 1997. Italie, pouvoir etGuy. Pineau. La télévision italienne entre le    

communication. P127 
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ال    و عتبة  احتساب  في  اعتمد طريقة جديدة   للمتعهدين    %20الذي  بها  إعطاءاملسموح  من  أكثر  يفعل  املشروعية    لم 

من    %96من نسب املشاهدة و  %90الذي يسيطر في قطاع البث التلفزي واالذاعي على    RAI/Mediasetلالحتكار الثنائي  

 عائدات االشهار. 

سي نجد في  مختلف،  أوروبي  البريطانية  اق  تميزت   التجربة  املكلفة    التي  السلطات  وتغير  تنوع  بسبب  بالتعقيد 

باملراقبة والضبط في مجال االتصال السمعي البصري و التغير املستمر للنصوص القانونية التي رافقت التطورات التقنية  

لفية الثالثة، كما أن التجربة البريطانية قدمت مثاال الحتكار  الكبرى لقطاع البث منذ بداية القرن العشرين وإلى مطلع ال

   ثنائي حضرت فيه مصالح الرأسمال بشكل مبكر مقارنة بتجارب الدول املجاورة لها. 

كشركة خاصة قبل أن تتحول إلى مؤسسة عمومية بموجب ميثاق    1922البريطانية عام     BBCظهرت مؤسسة  

عام   أن ،  1927ملكي  هذا    هذا   ورغم  فإن  اإلذاعي  للبث  س ي  بي  البي  احتكار مؤسسة  ينص بشكل صريح على  لم  امليثاق 

تدبير البث، حيث  ولفهم هذا يتعين العودة إلى الطريقة البريطانية في    1االحتكار كان من املخرجات املفضلة إداريا و سياسيا. 

إلى   يعود  تقليد  و    1923يوجد  تحديدا(  اقتصاد  )رجال  أكاديميين  من  تعيينها  يتم  تحقيق  لجان  على  باالعتماد  يقض ي 

ستصير هذه اللجان أكثر تنوعا وأقل تسييسا(، تعمل هذه اللجان على تقديم     1962عام  Pilkingtonسياسيين )منذ لجنة  

لوضعية الراهنة حيث يمكن أن تمتد مدة الدراسة من عدة أشهر إلى عدة سنوات،  تقارير بناء على دراسة مستفيضة ل

و    Sykesلذلك تحظى تقاريرها بأهمية كبيرة في النقاش حول القضايا وفي الخيارات الحكومية املعتمدة. هكذا فإن تقريري 

Crawford    ( إلى أن قوة البث اإلذاعي  1923عام  ساهما في تحويل البي بي س ي إلى مؤسسة عمومية، حيث أشار الول ) صدر

من قبل   BBC( بشراء أسهم 1926كوسيط ال يمكن أن يتم التحكم فيها إال من قبل الدولة، بينما أوص ى الثاني ) صدر عام 

 . 1927الدولة و إعادة تنظيمها بميثاق ملكي وتسييرها بشكل مستقل عن الحكومة و هو ما سيحدث ابتداء من 

تقرير   البث  1952صدر عام    فقد  Bevridgeأما  لخدمة  س ي  بي  البي  املوجهة الحتكار  االنتقادات  طالب    حين  ،في سياق 

  BBCاملعلنون و وكاالت اإلشهار و الليبراليون بإنهاء هذا االحتكار أو إدخال الرعاية في برامج املؤسسة بشكل مراقب، لكن ال  

رفضت اقتراح الرعاية لنه قد يؤثر على مصداقية برامجها كما أن التنافس بين قطاع عمومي وقطاع تجاري لن يكون عادال  

التخلي عن جودة  الى  يؤدي  املستمعين قد  التنافس حول  و لن  العامة  املصلحة  باحترام  العمومي  العرض  التزام  بسبب 

 املحتويات.  

فريق من املعلنين ومصنعي أجهزة التلفاز كمعبرين    غط و اشتغل من خالل مجموعتين:غير أن اللوبي التجاري واصل الض 

عضو إلى مجلس العموم في انتخابات   100مباشرين عن مصالح الرأسمال، ثم فريق من املحافظين الذين دخلوا بأكثر من 

العمال  1951 حزب  تراجع  شهدت  الب   إلى  باإلضافة  ،التي  السمعي  البث  حول  بحث  خلقها    صري  مجموعة  قبل  تم  من 

جتذاب املتعاطفين  تم تأسيسها ال   جمعية التلفزة الشعبية التي  و،  BBCاملحافظين بهدف الضغط إلدخال الرعاية لبرامج ال  

املؤرخين والصحفيين بين  ،  من  املنظمة  القلية  لهذه  املستمر  الضغط  التلفزيون    1954منذ عام    رتظه ، وبفعل  شبكة 

شركة جهوية مستقلة خاضعة ملراقبة السلطة الخاصة بالتلفزيون املستقل    15في البداية بين  التي جمعت    ITVاملستقل  

ITA (Independant Television Authority  الدائر حول النقاش  الداخلية. وسيلعب  التي عين أعضاؤها من قبل وزير   )

، حيث أنه كلما  BBCتلفزيون املستقل وال  بين شبكة ال  -حسب بعض الباحثين-جودة البرمجة دوره في خلق نوع من التوازن  

يستسلم   أن  املستقل  التلفزيون  بإمكان  يكن  فلم  ومنه   برامجها،  الخرى شبكة  تراجع  منهما  املشاهدة لي  نسب  مالت 

 2كانت مجبرة على االهتمام أكثر بذوق الجمهور الشعبي.  BBCللسهولة والديماغوجية، كما أن ال 

 
11999” Media, Democracy and Political process series.Edited by -the political structure of UK broadcasting 1949 Elstein. David. “ 

Christian Herzog and others.Meson Press.2015. p 27 
2 Mousseau. Jacques. La télévision en Grande-Bretagne. In: Communication et langages, n°78, 4ème trimestre 1988. p 55 
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ا  إنهاء  النقاش حول  في جانب مهم منه من قبل  وقد كان  الثانية موجها  العاملية  الحرب  ما بعد  في فترة  الحتكار 

حقق أرباحا بماليين الجنيهات في سنواته الولى، فإن البث    ITVمصالح رأس املال، وبما أن خلق شبكة التلفزيون املستقل  

حيث    1964إلى حدود  سنة    BBCفي قطاع اإلذاعة بدا أقل جذبا للمبادرة الخاصة واستمر تحت االحتكار املطلق ملؤسسة  

منطقين  على خرق احتكار البث اإلذاعي و لكن وفق    -إلى جانب محطات قرصنة أخرى   -ستظهر محطتان إذاعيتان عملتا

 مختلفين. 

قدمت إذاعة كارولين نفسها كمظهر من مظاهر الثقافة املضادة التي تولي أهمية كبيرة لإلبداع و تسعى إلى النضال  

ضد القواعد القائمة، ولم يقتصر ذلك على نوع البرمجة التي تقترحها على الجمهور بل تجلى ذلك بداية في طريقة اشتغالها  

من سفينة   برامجها  بثت  بإذاعة  حيث  فيما عرف  املتحدة  للمملكة  اإلقليمية  املياه  انتقاء  Offshoreعلى حدود  في  ثم   ،

الذي عرف بكتاباته النقدية واملثيرة    Queenلفريق العمل بها و كان أحدهم رئيس تحرير مجلة     Ronan O’Rahillyمؤسسها  

إذاعة كارولين في 1ع الحمل للجدل حول مواضيع مثل املخدرات وحق املرأة في اإلجهاض و استعمال موان ، وقد استمرت 

 البث بشكل متقطع إلى بداية التسعينات حيث تأسست أخيرا بشكل قانوني.

طريقة   على  هي  برامجها  بثت  أنها  فرغم  كارولين،  إلذاعة  تماما  مغاير  بمنطق  اشتغلت  فقد  لندن  إذاعة  أما 

Offshore    و خرقت بشكل غير قانوني احتكار الBBC     للبث اإلذاعي، إال أنها تأسست برأسمال مهم بلغ نصف مليون جنيه

و اقتصادية أمريكية( و اشتغلت بشكل منظم واحترافي    استرليني و بتمويل من أطراف مختلفة ) منهم شخصيات سياسية

سعى إلى تحقيق الربح بشكل براغماتي على الطريقة المريكية من خالل حصولها على صفقات اإلعالن قبل الشروع في بث  

قانون  وبظهور  أو    1967عام     Marine Broadcasting Offences Act برامجها.  السفن  من  اإلذاعي  البث  يجرم  الذي 

ن يسمح القانون البريطاني بإنشاء اإلذاعات  أملساعدة على ذلك، أغلقت محطة راديو لندن إلى جانب محطات أخرى، قبل  ا

 لثالث محطات إذاعية تجارية تبث على املستوى الوطني.  1992و يرخص عام  1973املحلية املستقلة عام 

بشكل سابق على معظم الدول املجاورة لها،  يالحظ أن بريطانيا سمحت بتحرير بنيات االتصال السمعي البصري 

)سنتين بعد بداية االحتكار املطلق    1954فقد تجاوبت الحكومة مع مطالب الرأسمال بإنشاء شبكة التلفزيون املستقل منذ  

)قبل أن تظهر إذاعات القرصنة في فرنسا(،    1973اإليطالية(، وسمحت بدخول اإلذاعة التجارية املحلية منذ    RAIملؤسسة  

كما أنها استثمرت التطورات التكنولوجية التي سيعرفها مجال البث السمعي البصري في تطوير الخدمات التي تقترحها على  

  في نصوصها القانونية والسلطات املستقلة املكلفة بضبط القطاع. املستهلك البريطاني و ترافق ذلك مع تعديالت مستمرة  

انتهجت الحكومة البريطانية سياسة ليبرالية حيث كانت سياسة التحرير التي اتبعتها   1979بوصول مارغريت تاتشر عام و 

ت االقتصادية املهمة. في  بريطانيا بمثابة خطة إلعادة إطالق النمو االقتصادي و تجاوز الزمة التي طالت عددا من القطاعا 

( لعائدات اإلشهار من أجل  C4و    ITVقطاع االتصال السمعي البصري تطلب المر كسر احتكار القنوات الهيرتزية القائمة )  

خفض الثمنة وتمكين التكنولوجيات الجديدة من التطور، ولن هذه التكنولوجيات تطلبت تمويالت ضخمة ) مليار دوالر  

تزامن هذا التوجه مع    ، وقد2كابل( فإن الحكومة كانت ملزمة بتأمين مناخ تنافس ي ومستقر للمستثمرين سنويا بالنسبة لل

 .اهتمام مجموعات احتكارية أمريكية باالستثمار في السواق الوروبية

 االتصال السمعي البصري بين السياسات الثقافية وبارديغم الضبط االقتصادي 

 
 

1 Chapman. Robert. Les radios pirates des années 60 : Radio London et Radio Caroline, analyse comparative. In: Réseaux, volume 10, 

n°52, 1992. La radio. P 60 

 
2.Etudes du monde  Bretagne. Thèse de doctorat-Colnel. Jacqueline. Société, information et nouvelles technologies : le cas de la Grande  

anglophone. Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2009  p 124 
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رغم االختالف املالحظ في اإليقاع الذي اتبعه مسار تحرير االتصال السمعي البصري في التجارب أعاله، إال أن  

سياقات اقتصادية إقليمية و دولية باإلضافة إلى التطورات التقنية املحضة جعلت هذا املسار يتجه بشكل حتمي نحو إنهاء  

لواقع أن سيرورة التحرير والخوصصة ستشمل عددا من القطاعات  احتكار القطاع العمومي للبث السمعي البصري، و ا

املقاولة التي تعتبر فاعال اقتصاديا مسؤوال عن  - االقتصادية الخرى في عدد من الدول، حيث تم التخلي عن نموذج الدولة

، وهكذا أضحى  الضابطة التي تكون مهمتها ضبط سيرورات السوق بشكل موضوعي-إنتاج الخيرات والخدمات لصالح الدولة

على   االعتماد  تستطيع  ال  التي  للدولة  الجديدة  الدوار  حدود  يرسم  باعتباره  متزايدة  أهمية  ومبرراته  الضبط  ملفهوم 

و لذلك يكون عليها أن تتدخل بالضبط من خالل سن عدد    ،ميكانيزمات السوق وحدها لتأمين التوازنات املاكرواقتصادية

التي تترك م  الجهاز التنفيذيمن القواعد الساسية  بها لهيئات مستقلة عن  لحمايتها من التوظيف    ،همة مراقبة االلتزام 

الحزبي و ضمان استمرار الفعل العمومي، و رغم االنتقادات املتعلقة بغياب املسؤولية السياسية لهذه الهيئات التي يسيرها  

لجماعات، فإن انخراط الدول في سيرورة التحرير  والتي يمكن أن تؤثر بقراراتها بشكل حاسم على الفراد وا  ،التقنوقراط 

السمعي  االتصال  قطاع  ومنها  االقتصادية  القطاعات  مختلف  لضبط  املستقلة  الهيئات  من  عدد  إحداث  رافقه 

القطاع    لتي عرفهاالتطورات التقنية ا  فرغم أن مشكل ندرة الترددات لم يعد مطروحا كما كان المر من قبل بفضلالبصري،

و ما يرتبط   سيستمر ملبررات أخرى كثيرة من بينها ما يتعلق بحماية النظام العام    ط االتصال السمعي البصري ،إال أن ضب

اآلراء.   وتنوع  املعلومة  تعدد مصادر  بحماية  يتعلق  ما  ومنها  الفرد  السمعي  بحرية وكرامة  االتصال  تحرير أسواق  أن  غير 

بدخ املرتبطة  االقتصادية  الرهانات  تعاظم  و  هذا  البصري  لضبط  آخر  مبرر  على  يحيلنا  جديدة  وخدمات  تقنيات  ول 

القطاع، ويتعلق المر بحماية حرية املنافسة واملقاولة لضمان تعددية خارجية على مستوى ملكية وسائل اإلعالم و محاربة  

أو التأثير عليه، و  الوضعيات االحتكارية التي يمكن أن تمنح ملجموعات بعينها نفوذا على املعلومة و صناعة الرأي العام  

البصري عابرا للحدود وحامال لقيم و رموز قد تختلف من مجتمع آلخر، فإن الضبط   إلى كون املحتوى السمعي  بالنظر 

يتعلق أحيانا أخرى بحماية التعبيرات املحلية و مقاومة أشكال االستيعاب الثقافي الذي تنتج عن استهالك برامج و منتجات  

 والتطور.  للبروز  ة كافيةصوصا إذا ما تم هذا دون منح تعبيرات الهوية الثقافية املحلية فرص قادمة من ثقافات أخرى خ

والتدابير   اإلجراءات  من  عدد  اتباع  إلى  أي  ثقافية  الدول سياسات  من  عدد  تبني  إلى  القلق  من  النوع  هذا  أدى 

إيجاد تصنيف موحد ومحدد يميز االختالفات  املتعلقة بتدبير قطاع الصناعات الثقافية أو اإلبداعية ، غير أنه من الصعب  

  ( بخدمات  تتعلق  قد  كما  برامج..(  موسيقى،  )أفالم،  بمنتجات  أحيانا  تتعلق  فقد  والثقافية،  اإلبداعية  الصناعات  بين 

السمعي   االتصال  يصبح  و  معا.  عليهما  للداللة  الثقافية"  "الخيرات  مفهوم  يستخدم  ولذلك  الترفيه..(  اإلخبار،  اإلعالن، 

مؤطرة بإجراءات وتدابير  أنها تصير  أي    ،بصري من ضمن الخيرات الثقافية التي يمكن أن تكون موضوع سياسات ثقافيةال

إنتاج وتسويق وإعادة بث منتجات ثقافية ذات    حينما يتمحكومية متنوعة، نجد من بينها الدعم املوجه إلى تشكيل الذواق  

إلى حماية الصناعات الناشئة أو الصناعات التي    أيضا  ية، كما قد يتوجه الدعمقيمة تراثية أو تتعلق بتعبيرات الهوية املحل

باإلضافة إلى ذلك  .  تدخل ضمن سياسة تجارية استراتيجية تهدف إلى جعل الصناعات الوطنية قادرة على مواجهة منافسيها

التوزيع اإلل أو  البث اإللزامي  حين يتم إلزام    Must carryزامي  يمكن للحكومات في سياق السياسات الثقافية أن تفرض 

املتعهدين ببث قنوات أو خدمات موجهة لخدمة املصلحة العامة، كما يمكن أن تفرض نسب بث إلزامية  حيث تلجأ بعض  

 الدول إلى التدخل في املحتوى اإلعالمي بفرض كوطا محددة تؤمن التعبيرات املحلية. 

من مصادر متعددة ومحاربة االحتكار الذي يعرقل التنافس ومن أجل ضمان تنوع اآلراء والحصول على املعلومة  

بينها مثال تحديد عتبات معينة   امللكية، من  بتقييد  إلى عدد من االجراءات املتعلقة  الحكومات  تلجأ  املقاوالت،  بين  الحر 

تراق البث اإلذاعي والنشر، كما  بين تراخيص  للجمع  أو  البصري  السمعي  القطاع  في  البث  ب الحكومات  مللكية تراخيص 

عمليات اإلدماج التي تتم بين الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث تتجه عمليات التركيز أحيانا في منحى أفقي عندما تتم  
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عمليات االندماج بين شركات مختلفة ومتعددة الجنسيات تشتغل في تقديم نفس الخدمة أو املنتوج، كما قد تتجه في منحى  

جموعة أو العالمة التجارية على التدخل في مجمل مراحل اإلنتاج بما فيها التقنية املحضة، و  عمل نفس املتعمودي عندما 

 يجمع بين الشكلين السابقين.  croiséيمكن الحديث عن تركيز متقاطع 

فإن    ،وحيث أن عمليات االندماج ضرورة اقتصادية بالنسبة للشركات التي تسعى إلى حماية مواقعها في السوق 

كومية ال تمنع عمليات التركيز في حد ذاتها بل تكون موجهة ملنع استغالل وضعيات الهيمنة التي تعرقل دخول  الرقابة الح 

الثقافية.  للخيرات  في مصلحة املستهلك الخير  بما يصب  الحرص على سير السوق  تتبع    1فاعلين جدد و محاولة  غير أن 

البصري   التركيز ليس مهمة سهلة، فالقطاع السمعي  البث  عمليات  إليها من خالل  صار يتيح خدمات خطية يتم الولوج 

الهيرتزي و الفضائي، و خدمات غير خطية نتجت عن التطورات التقنية و تداخل السواق بشكل يلغي الحدود فيما بينها،  

  أو الحصول عليه من خالل خدمة   DVRفاملحتوى السمعي البصري نفسه يمكن أن يكون متاحا للتسجيل من خالل جهاز  

و يمكن للمشاهد تتبع البرامج التلفزية على  ،    Netflixأو     iTunesمنصات معروفة مثل    على   VODالفيديو تحت الطلب  

هذا    تصفح االنترنت من على جهاز التلفاز. و يطرح  كما يكمنهأجهزة متعددة )املحمول، الحاسوب، اللوحة االلكترونية(  

الشديدة تخضع   بالتنافسية  املعتمدة، ففي سوق تتسم  الضبط  أنظمة  باختالف  ترتبط  في السواق مشكالت  التداخل 

 املؤطرة بقواعد ضبط مغايرة. الخدمات السمعية البصرية الخطية لقيود ال تفرض على الخدمات غير الخطية  

ال السمعي البصري لم يعد شأنا خاصا بكل  و بسبب عوامل تقنية و اقتصادية عديدة، فإن تدبير قطاع االتص 

أن تدبيره على املستوى الدولي يمكن أن يتأسس على قواعد متضاربة أحيانا، فالتجارة الدولية خاضعة    كما دولة على حدة،  

بشكل عام لنظام منظمة التجارة العاملية الذي يقوم على عدد من االتفاقيات منها ما هو خاص بتجارة السلع و الرسوم  

( ، و بناء  TRIPS( باإلضافة إلى اتفاق يتعلق بتنظيم حقوق امللكية الفكرية )GATS( و تجارة الخدمات )GATTلجمركية )ا

على القواعد املتضمنة في هذه االتفاقيات تعمل منظمة التجارة العاملية على مراقبة التزام الدول العضاء ببنود االتفاقيات  

 GATTو تعود بنود اتفاقية    ل آلية التحكيم و سلطة إنزال الجزاءات بالدول املخالفة.و تفصل بين الدول املتنازعة من خال

ستنتهي إلى إضافة تعديالت مهمة في سياق   1994و  1986، غير أن مفاوضات دورة الوروغواي التي دامت ما بين 1947إلى 

السواق في  .تحرير  مواز  نقاش  هناك  كان  واملعلومة  االتصال  لقطاع  بانتقادات    بالنسبة  المر  ويتعلق  أخرى،  فضاءات 

( للتبادل غير املتكافئ للمعلومة بين الدول ، وتغطية وكاالت النباء الكبرى   UNESCOمنظمة المم املتحدة للتربية والعلوم )

إلى  لبعض الحداث بشكل غير موضوعي، باإلضافة إلى إثارة مشكالت تتعلق بتوزيع الترددات وحاجة الدول القل تقدما  

، غير أن الحديث منذ سبعينات القرن العشرين عن نظام عاملي جديد لإلعالم واالتصال  2تشييد بنيات وطنية لالتصاالت

NOMIC    جزء من عملية  الضغط    التي كانت مواقفها بهذا الشأن لم يكن موضع ترحيب من قبل الواليات املتحدة المريكية

بهدف جعل  ، وذلك  ات النقاش الجماعي التي ظهرت عقب الحرب العاملية الثانيةاملستمر الذي مارسه الليبراليون على هيئ 

معايير   السوق  املؤسسات  مل  ضابطة   قوانين  لشرعية  إلغاء  يعتبر  قد  ما  وهو  تدخل حكومي،  أي  بدون  الفاعلين  بادرات 

ي النقاش العمومي لحساب  الديمقراطية املحلية وما تمثله من سيادة الشعوب و ما تتيحه للمواطن من فرصة املشاركة ف

 3قرارات تقنية محكومة ببنية السواق و عالقات االعتماد املتبادل بينها. 

 
1Observatoire européen de l'audiovisuel,  Réalités du marché et réponses réglementaires’’ -2. ‘’Propriété des médias -IRIS Spécial 2016 

Strasbourg 2016.  P 16 
2de la communication’’ Editions Point Delta, 2010. P73 Mattelart.Armand. ‘’La mondialisation  
3es, Mattelart.Armand. ‘’Communication,cultures populaires et émancipation’’.Tome 2.Paris,Presses des Mines,collection Matérialism 

2015. P 281 
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انتهت دورة الوروغواي إلى التوافق بشأن تحرير تدريجي لألسواق عن طريق املفاوضات، وتوفير مناخ آمن لالستثمار و  

صارت الدول العضاء   1994توقع ومنذ اتفاق مراكش عام  تدفق للرأسمال و ذلك من خالل اتباع الدول لسياسات قابلة لل

 ملزمة بعدد من املبادئ املنظمة لحركة التجارة العاملية ونذكر من بينها: 

•  ( الكثر رعاية  ما  La nation plus favoriséeمبدأ المة  يمنح لشريك تجاري  الذي  املبدأ فاالمتياز  لهذا  (: وفقا 

 الخرى. ينبغي أن يمنح تلقائيا لكل الدول 

( ويقض ي بأن تكون سياسة الدول العضاء في التعامل مع الخيرات  Traitement nationalمبدأ املعالجة الوطنية )  •

 املستوردة غير قائمة على التمييز بحيث تحظى بنفس معالجة الخيرات املحلية. 

مبدأ شفافية القوانين التنظيمية، وكانت مفاوضات دورة طوكيو التي أجريت خالل السبعينات قد أرست هذا   •

املبدأ من خالل اتفاق حول العوائق التقنية للتجارة يحظر املتطلبات املبالغ فيها و التقنين املوجه لعرقلة ولوج  

 1تصدير مع تحديد حاالت استثنائية لذلك.املوردين الجانب إلى السوق، واتفاق حول منع الدعم على ال

 قواعد تهم االحتكار ملنع استغالل الوضعيات االحتكارية  •

 إلغاء القيود على التحويالت املالية و الداءات الدولية.  •

أو   الثنائية  االتفاقيات  بموجب  الدول  عليها  تحصل  التي  االمتيازات  إلغاء  إلى  رعاية  الكثر  المة  مبدأ  تطبيق  يؤدي 

نسبة   ببث  تلزم  التي  الكوطا  بموجب  الوروبي  االتحاد  عليه دول  الذي تحصل  االمتياز  مثال  من ذلك  الطراف،  املتعددة 

الثقا تعزيز  بهدف  الوروبي  املحتوى  من  مع  محددة  الوطنية  املعالجة  تطبيق مبدأ  الشكل يصطدم  بنفس  الوروبية،  فة 

الفالم   على  إضافية  رسوم  إلى فرض  الدول  لجوء  مثال  ذلك  من  املحلي،  املنتج  تشجيع  إلى  الهادفة  الثقافية  السياسات 

على أمواج اإلذاعة أو  الجنبية لجعل سعرها أعلى مقارنة بالفالم املحلية، أو فرض كوطا خاصة ببث املوسيقى املحلية  

عرض أفالم محلية على القنوات التلفزية. كما أن حظر الدعم على املنتجات السمعية البصرية املوجهة للتصدير يقلص  

من حظوظها في منافسة املنتجات الجنبية التي تحظى في السوق بحضور قوي ومستمر يجعلها مألوفة بالنسبة للجمهور  

ولوج مقاوالت متمرسة    -في قطاع االتصال السمعي البصري دائما  –لى االستثمار الجنبي فيعني  الواسع، أما إلغاء القيود ع

وقوية تنتظم سريعا في تكتالت احتكارية و تقلص من حظوظ املقاوالت الصغيرة الناشئة في التطور واالستمرار. والحال أن  

فية املستوردة يجعل ثقافات دول بعينها مهددة بتحكم  إضعاف قدرة الخيرات الثقافية املحلية على منافسة الخيرات الثقا

، ولذلك عملت منظمة اليونسكو على خلق اتفاقية "حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي" التي  2التجارة والتكنولوجيا 

سياسات ثقافية    تعترف بالطابع املزدوج للخيرات الثقافية، طابع اقتصادي و طابع ثقافي ولذلك يكون من حق الدول اتباع

خاصة بها، وقد أوردت هذه االتفاقية عددا من املبادئ التي ال تتفق بالضرورة مع ما تذهب إليه معايير منظمة التجارة  

مع مبدأ السيادة الذي يمكن في إطاره   GATSيتعارض إعمال مبدأ "املعالجة الوطنية" في اتفاق فعلى سبيل املثال العاملية، 

للحفاظ على تنافسية الخيرات الثقافية املحلية، كما أن تحرير املبادالت وضبطها بميكانيزمات السوق  اتباع سياسة حمائية  

)قانون املنافسة( بما تنتجه من معدالت تركيز عالية يتنافى مع مبدأ االنتفاع املنصف بوسائل التعبير والنشر. لذلك عبرت  

التحر  مقتضيات سياسة  بعض  تحفظها حول  عن  الدول  من  الخيرات  عدد  لكون  الثقافة  بقطاع  المر  يتعلق  عندما  ير 

الثقافية أكثر من مجرد سلع، فهي تعمل على تمرير القيم وأنماط الحياة وتشكل جزء من الهوية القومية، ولذلك يجب أن  

اتفاقية   م التي تتضمن مادة تتعلق بفرض كوطا على عرض الفال    GATTتخضع الجراءات استثنائية، وهو ما تسمح به 

 
1Nyahoho. Emmanuel  .p 180 ondialisation’’ Presses de l’Université du Quebec.2001‘’ Le marché culturel à l’ère de la m  

2 ‘’Culture, commerce et mondialisation questions et réponses’’. Publication de la Division de la créativité, des industries culturelles et du 

droit d’auteur Secteur de la Culture, UNESCO sous la direction de Milagros del Corral.2000 . p 55 
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السينمائية على الشاشة لحماية اإلنتاج الوطني، باإلضافة إلى االستثناء العام الذي يسمح باتخاذ اجراءات خاصة بحماية  

ومن بين الدول التي دافعت عن "االستثناء الثقافي" نجد فرنسا     1الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية والتاريخية والثرية.

تعهدين نسب عرض إجبارية للمحتوى والتعبيرات املحلية، كما تخصص ميزانيات حكومية  التي تفرض تشريعاتها على امل

رغم  – لدعم اإلنتاج السمعي البصري، باإلضافة إلى اجراءات حمائية أخرى. وهي السياسة التي يدعمها االتحاد الوروبي  

 ل كوطا البث أو الدعم املالي.بحيث يعمل على دعم اإلنتاج الوروبي إما من خال -انخراطه في سيرورة التحرير

اتفاق   أن  إعفاء    GATSورغم  بطلب  التقدم  و  أوال  بتحريرها  يرغبون  التي  القطاعات  باختيار  لألعضاء  يسمح 

من هذا االتفاق تفترض    19بخصوص القطاعات التي يستثنونها من التزاماتهم بخصوص املبادئ املذكورة سابقا إال أن املادة  

ر جميع الخدمات دون استثناء أي قطاع و تبقى االستثناءات التي تطلبها الدول العضاء صالحة  تواصل املفاوضات لتحري

لعشر سنوات فقط ، بما يعني أن الدول التي امتنعت عن االلتزام بالتحرير في قطاع االتصال السمعي البصري )أو قطاع  

ية وعقد اتفاقيات اإلنتاج املشترك لتحسين  الصناعات الثقافية ككل( تملك مدة محددة لتطوير سياسات حكومية حمائ

 تنافسية الخيرات الثقافية املحلية، لكنها بالنهاية ستكون محكومة بمنطق التجارة الحرة. 

اليونسكو عام   التجارية، أصدرت منظمة  التجارية واملصالح غير  بين املصالح  التوفيق  تقريرا    1992وفي سياق 

القادمة وأنه ال يقل أهمية عن  أ  بعنوان "تنوعنا اإلبداعي" اعتبرت فيه ن التنوع الثقافي مهم للحفاظ على تراث الجيال 

الالزمة   السياسات  اتباع  للدول  يحق  معا  الحالتين  ففي  ولذلك  البيئية،  النظمة  الستمرار  الضروري  البيولوجي  التنوع 

إطارا يضبط املبادرات االقتصادية بشكل    لحماية التنوع، على اعتبار أن قواعد منظمة التجارة العاملية ال يمكن أن تكون 

يمكن أن    -سواء تعلقت بالبيئة أو التنمية أو حقوق اإلنسان -يعزلها عن سياقها االجتماعي، فالهداف غير االقتصادية  

وع  غير أن االجتهاد التأويلي الذي يسعى إلى استنباط مبادئ تفيد التن  2تكون هي أيضا عامال مهما في نظرية السوق الحرة. 

في  الفصل  ميكانيزم  إلى  اللجوء  تم  فكلما  ولذلك  الدولية،  التجارة  تطرحها  التي  املشكالت  إيقاع  بنفس  يسير  ال  الثقافي 

 املنازعات بمنظمة التجارة العاملية فإن الحسم يكون ملبادئ التبادل الحر وقانون املنافسة. 

 االتصال السمعي البصري في سياق التجربة املغربية: 

وكان مؤطرا بظهير أصدره املارشال ليوطي املقيم العام الفرنس ي في نونبر    1928ظهر البث اإلذاعي باملغرب عام   

الظهير  1924من عام   التلغراف واالتصاالت    3، حيث يتضمن هذا  في مجال  الدولة  باحتكار  التي تصرح  املواد  عددا من 

ل على ترخيص بث اإلشارات واستقبالها والعقوبات املنصوص  السلكية والالسلكية و يحدد الشروط التي تؤطر الحصو 

حيث لم يتم  –عليها في حق املخالفين، و رغم أن اإلذاعات الفرنسية تمتعت بنوع من الحرية في عشرينات القرن العشرين  

اعي في املغرب  فإن املستعمر الفرنس ي جعل البث اإلذ  -تطبيق نظام االحتكار إال في منتصف الربعينات من القرن املاض ي

قائما على تدبير مركزي ال ينظر إلى االتصال على أنه حرية من حيث املبدأ، بل يقلب املعادلة بحيث يصبح استعمال الجهزة  

و يتم الترخيص بشكل استثنائي باستغالله مع التأكد التام من ظروف    ، و البث واستقبال اإلشارات من مكان آلخر محظورا

 اإلدارة و الجهزة المنية والعسكرية. هذا االستغالل من قبل  

، و  4في عهد حكومة عبد هللا ابراهيم    1958ماي    18بعد حصول املغرب على االستقالل صدر ظهير آخر بتاريخ  

يقتض ي هذا الظهير إغالق جميع املحطات اإلذاعية التي تبث خارج اإلذاعة الوطنية، حيث وسع احتكار الدولة املغربية  

 
1‘’ UNESCO. Op Cit p 43 Culture, commerce et mondialisation‘’  
2. ‘’ L’interface commerce culture et la question du règlement des différents’’ In:   Revue Québécoise de droit Gagné. Gilbert 

international, volume 30-2, 2017 p 89 
3: tBulletin Officiel.N° 635 du 23 décembre 1924.Disponible sur le site du secrétariat général du gouvernemen  

http://www.sgg.gov.ma/Legislation/BulletinsOfficiels 
4: Bulletin officiel N° 2430.Du 22 Mai 1959. Disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement  
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السابق ذكره، و كان التوجه نحو التحكم في البث     1924ي مجموع التراب الوطني بشكل عزز فلسفة ظهير  للبث اإلذاعي ف

اإلذاعي خيارا للعديد من الدول اإلفريقية التي حولت بعد استقاللها كل اإلذاعات التي انخرطت في مقاومة االستعمار إلى  

املتقدم والعالم الثالث و هو ما أدى إلى جعل وسائل اإلعالم تحت  أداة لخدمة مشروع التنمية وتقليص الفوارق بين العالم  

التوترات السياسية التي عرفها املغرب خالل سنوات    وقد أدت  .1وصاية الحكومات و في خدمة املشروع السياس ي الرسمي 

و فرض املزيد من القيود   الستينات والسبعينات  إلى تشديد الرقابة المنية و تعديل التشريعات املتعلقة بالحريات العامة

تقاسم وسائل اإلعالم املكتوبة والسمعية البصرية بين الفاعلين السياسيين و السلطة، حيث صارت  كما تم تدريجيا  عليها،  

املكتوبة الصحافة  من خالل  تسمع صوتها  املعارضة  أحزاب  ال سيما  والتلفزي فضاء   ظل  بينما  ،الحزاب  اإلذاعي  البث 

في هذا السياق عملت الدولة املغربية على إلحاق قطاع اإلذاعة والتلفزة املغربية بوزارة الداخلية    مي.إلسماع الخطاب الرس

تدبير  ب عهدو  -في الوقت الذي حققت عدد من الدول الوروبية خطوات مهمة على مستوى تحرير القطاع- 1985منذ عام 

إلى خريجي املدرسة اإلدارية و مدرس  أداء  البث اإلذاعي والتلفزي   التوظيف واالستمرار في  ة تكوين رجال السلطة، وصار 

تحول قطاع    ه هذا من  ما يعنيبكل    ،2املهام مرتبطا بعوامل االنضباط واالعتبارات المنية أكثر من ارتباطه باملؤهالت املهنية 

من   العمومي  العمومي اإلعالم  النقاش  وتحريك  املنتخبين  أداء  على  الرقابة  السياسات  جعله  إلى    وظائف  لتبرير  وسيلة 

نضبط  ا كلما  أو منع وصول الصوات املعارضة و أشكال التعبير املناوئة ملا هو سائد أو مسموح به، الحكومية والدعاية لها

املسؤولون عن البث اإلذاعي والتلفزي إلى تعليمات تقض ي بتجنب التطرق ملواضيع بعينها أو استضافة شخصيات محددة  

 .3حاتها  أو تقديم تصري

و رغم الوصاية املطلقة للجهاز التنفيذي على قطاع االتصال السمعي البصري، لم تكن هناك محاوالت من قبل  

عملت التي  هي  املغربية  الدولة  وكانت  االحتكار،  نظام  ملساءلة  البرملان  أو  الخواص  مفارق -الفاعلين  كسر    -بشكل  على 

انشئت محطة  حيث    .2Mو القناة الثانية    1لبحر البيض املتوسط ميدياحتكارها للبث عندما بادرت إلى إنشاء إذاعة ا

من رأسمال املحطة    %49  التي امتلكت نسبة   SOFIRADبموجب اتفاقية بين الدولة املغربية و شركة    1980عام    1ميدي  

ستغالل املحطة  تم إعفاء الشركة من دفع أي تعويض للدولة مقابل حق او  للمساهمين املغاربة،    %51بينما عادت نسبة  

اإلذاعي  لإلشهار  احتكارها  عام    .4رغم  برامجها  بث  في  شرعت  فقد  الثانية  القناة  القناة    1989أما  بين  شراكة  على  بناء 

(، و  BMCEو  ONAباإلضافة إلى مساهمين مغاربة )  VIDEORONواملجموعة الكندية    SOFIRADو شركة    TF1الفرنسية  

صارت أول قناة خاصة في العالم العربي وأفريقيا، مستفيدة من البنية التحتية التقنية املخصصة ملشروع القناة الثانية  

إنشاؤها منذ   كان من املخطط  التي  و  املغربية  والتلفزة  أساس ي من    5. 1971لالذاعة  الثانية بشكل  القناة  تمويل  تم  وقد 

مات املنخرطين، غير أنها ما لبثت أن واجهت صعوبات مالية بعد انسحاب املساهمين  عائدات اإلشهار باإلضافة إلى مساه

 
http://www.sgg.gov.ma/Legislation/BulletinsOfficiels 

12005/1 (N° 97), p. 7Politique africaine ation : de l'émancipation aux nouvelles contraintes », Soleil, « Médias en mut-Frère. Marie  
( .  15اإلعالم في العالم العربي بين التحرير وإعادة انتاج الهيمنة.مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان.سلسلة قضايا اإلصالح )  عبد الكريم.العبدالوي.     2

 160ص 
 245-247ص   . ص2018(. الطبعة الولى.دار النشر املغربية.الدار البيضاء.2003-1986رجل سلطة باإلذاعة.)عبد الرحمن .عشور.    3
املغرب.السمعيهشام.  مدعشا.  4 في  اإلعالمية  الدستوري.جامعة    السياسة  والقانون  السياسة  علم  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  نموذجا.  البصري 

 95-96. ص ص 2009-2010الحسن الثاني. الدار البيضاء.
5‘’ la politique  . Almajal. 2000. P. 55. Cité par Rachid Idrissi Azzouzi.Diffusion et audience des médias audiovisuelsJAIDI, Moulay Driss.  

de libéralisation du secteur audiovisuel au Maroc’’ Thèse de doctorat en droit public. FSJES Rabat Agdal.université Mohammed V . 

2016.p 40 
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من أسهمها لتشرع القناة في البث بالواضح منذ يناير    %70الفرنسيين والكنديين، فعملت الحكومة املغربية على شراء نسبة  

 .1996من سنة 

السمعي البصري لم يكن له أن يدوم طويال بغض   نظام احتكار البث في القطاع  وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فإن

النظر عن رغبة الحكومات في السماح بدخول الخواص من عدمها، فقد كان تحرير القطاع مسألة وقت فحسب بالنظر  

، كما أن محاوالت منظمة اليونسكو الرامية إلى إقرار نظام اتصال قائم على  التحوالت االقتصادية ت التقنية وتطوراإلى ال

والتي بدأت منذ السبعينات منذ القرن املاض ي في النقاش  ،ادل متكافئ للمعلومة بين الدول املتقدمة والدول القل تقدما  تب

، وهو ما  NOMICخفض سقف الطموحات املعبر عنها بصدد نظام  انتهت في سنوات التسعينات إلى ، NOMICحول نظام 

والتي ستعرف  في مناطق متفرقة من العالم  املنظمة    لحلقات الدراسية  ا  بالعودة إلى نصوص اإلعالنات التي أفرزتها   يتضح  

تكرار التركيز على تحقيق تعددية   وتبين مضامين هذه اإلعالنات   ،ويندهوك، أملا آتا، سانتياغو، و إعالن صنعاء   بإعالنات

بالتأكيد في كل مرة على ضرورة حصر القيود    ،لكن على مستوى النظمة الوطنية و املحلية  ،واستقاللية وسائل اإلعالم

االقتصادية على الصناعات اإلعالمية من أجل إلغائها، وهذا يعني التخلي عن سياسات االحتكار الحكومي لوسائل اإلعالم،  

أمرا يخص العاملين في مجال اإلعالم، وهذا يعني  بل يسير إعالن صنعاء إلى جعل التفكير في معايير توجه العمل الصحفي  

إعالن صنعاء   أن  على  تفسيره  يمكن  كما  من جهة،  ذاتي  أنظمة ضبط  إلى  الحكومية  الضبط  أنظمة  من  مثل  -االنتقال 

بحمولته الليبرالية هو جزء من مسار التحرير والالضبط الذي انطلق منذ الثمانينات في عدد من    -اإلعالنات التي سبقته 

 دول وبخصوص عدد من القطاعات في أفق تعميمه و تحرير جميع السواق. ال

في هذا السياق، كان املغرب مدعوا إلى تبني سياسات الخوصصة استجابة إلى توصيات املؤسسات املانحة شأنه  

هو املمارسة  في ذلك شأن كل الدول التي فشلت في تسديد ديونها رغم تبني سياسات التقويم الهيكلي، وسواء كان املدخل  

االتفاقية الهادفة إلى حماية حرية التعبير والحق في املعلومة وضمان التعددية، أو باراديغم التدفق الحر للسلع والخدمات  

 والفكار فإن املخرجات تبقى هي نفسها: رفع وصاية الحكومات عن قطاع االتصال و تحريره أمام املبادرة الخاصة. 

ية التسعينات من القرن املاض ي تنظيم املناظرة الوطنية الولى حول اإلعالم واالتصال،  على املستوى املحلي عرفت بدا

التوصية بإحداث نصوص قانونية تنظم قطاع االتصال السمعي البصري و قطاع اإلشهار واالستثمار في القطاع    تمت  حيث

البصري كهيئة ضابطة تعمل على تنظيم    السمعي البصري، باإلضافة إلى التوصية بإحداث املجلس العلى لالتصال السمعي

لن االستثمار في  وذلك   ،مصيره للمشرع  الذي ترك وتقنين القطاع. غير أن سقف املطالبات لم يمس جوهر نظام االحتكار 

التدبير    وطاملا استمرالقطاع يحتاج إلى ضمانات قانونية كافية تجعل االستثمار آمنا ومربحا بالنسبة للفاعلين الخواص،  

مجال كبير ملناقشة إمكانيات االستفادة من التطورات التقنية    فلن يكون هناكركزي والطابع السيادي لقطاع اإلعالم  امل

 1تقاليد سمعية بصرية مغربية بكل التكلفة االقتصادية والثقافية لهذا املنع.  ظهور للبث أو 

حتكار الدولة املغربية في مجال البث السمعي  تم إنهاء ا  2002شتنبر    10يوم    663-02-2وبصدور املرسوم بقانون رقم  

و الظهير املتعلق    77/03البصري قبل أن تصدر النصوص القانونية املؤطرة للقطاع بعد تحريره ويتعلق المر بالقانون رقم  

. و صار قطاع البث السمعي البصري  2002غشت    31بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري والذي صدر يوم  

،  (  SNRTبحيث صار يتشكل من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  )  2006من قطبا عموميا تمت إعادة هيكلته منذ  يتض 

إلى شركة   الدولة    SOREAD 2Mباإلضافة  تملك  منذ    %68التي  رأسمالها  دفاتر   1996من  وفق  الشركتان  تعمل  حيث 

تحمالت تعدها الحكومة وتصادق عليها الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، كما تنفذان تعاقدهما مع الحكومة وفق  

 
11999, mis en ligne le 01 août 2016,  | ], vol. 19/1[En ligne Communication»,  La radio et la télévison au Maroc , «Ahmed.Hidass 

consulté le 18 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/communication/6174 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/communication.6174 

https://doi.org/10.4000/communication.6174
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عقود برامج يتم تنفيذها في مدة محددة سلفا. و باإلضافة إلى القطب العمومي نجد قطاع البث اإلذاعي والتلفزي الخاص  

ويالحظ أن تحرير البث التلفزي تم بإيقاع    . شركة  14محطة إذاعية موزعة بين    25ص لربع قنوات تلفزية و  حيث تم الترخي

اإلذاعي،   املشهد  تحرير  من  للفاعلين  فأكثر بطء  الترخيص  في  الحذر  من  بنوع  تم  ليبرالية  أكثر  إلى مرحلة  املغرب  انتقال 

ة الوحيدة في املشهد اإلعالمي املغربي، وهي محط ثقة بالنظر إلى  تي في ملدة القناة الخاص1ظلت قناة ميدي    حيثالخواص،  

الثقة الذي   القنوات التي تم الترخيص لها مؤخرا فمن املحتمل أنها تستثمر رأسمال  إنشائها وخطها التحريري. أما  تاريخ 

العرض اإلعالمي الذي  راكمته الشركات املؤسسة لها عبر سنوات من إدارة إذاعتي هيت راديو و شدى اف ام ومن طبيعة  

 تقترحه. 

 فضاء عمومي بولوج مشروط:
التفكير حول   الرغبة في استعادة  البرجوازي أن هذا الخير ظهر بناء على  العمومي  أكد هابرماس في تحليله للفضاء 

البرجوازي في صيغته  قضايا الشأن العام و كسر احتكار الدولة لتدبير شؤون "الرعايا"، و لذلك اضطلع الفضاء العمومي 

املبادرة الفردية،   الفاعلين في نظام اقتصادي قائم على  الدولة كتنظيم للهيمنة و بين  التقليدية باحتضان املواجهة بين 

لذلك تم توظيف التحليالت املقدمة من قبل الصحف في تثقيف القراء حول املواضيع املطروحة و إثارة النقاش النقدي  

لعام الذي احتكرته الدولة و صرفت من خالله تأويالتها، وهنا يضعنا تحليل هابرماس للفضاء  حول كل مظاهر املجال ا

 العمومي أمام دينامية تحرير محددة من خالل ثالث مستويات مترابطة: 

مستوى إيديولوجي تؤسس فيه البرجوازية تصورا محددا عن نظام العالقات االجتماعية من خالل   -

ارساؤها ع تم  معقولة  المبادئ  بطابع  فيه  النقاش  يتسم  تداولي  الذي   Publicité  دعايةبر مسار 

 . Publicيجعل الولوج إليه متاحا للجمهور 

استثمار الفضاء العمومي للضغط من أجل تغيير فلسفة    البرجوازية  مستوى سياس ي تحاول فيه  -

تمنح  بحيث  العالقة بين السلطة والرعايا، و تعديل التشريعات بناء على فلسفة مغايرة للحكم،  

 للفضاء العمومي املوجه سياسيا إطارا قانونيا يعترف بمشروعيته.

 مستوى اقتصادي يستفيد من مخرجات هذا التدافع في إرساء نظام للتبادل الحر.  -

القوى   )غير  وفي حق قوى أخرى  بالتعددية  يعترف  تحريرا سياسيا  يستلزم  البرجوازي  العمومي  فالفضاء  هكذا 

التعبير في  ل  املهيمنة(  الدولة  احتكار  يكسر  قانونيا  وتحريرا  العمومي،  النقاش  في  واملشاركة  رأيها  اعن  بشأن  صنع  لقرار 

هذه الشروط ال    غير أن   الصالح العام، و تحريرا اقتصاديا يؤسس نظام التبادل على قواعد املنافسة الحرة والشفافة.  

ادي أن يضغط من أجل تغيير التشريعات )تحريرها(  تتحقق دوما من خالل الدينامية نفسها، حيث يمكن للنظام االقتص 

دون أن يستند ذلك التغيير على نقاش عمومي فعلي أو على مبادئ ناتجة عن االستعمال العمومي للعقل، وقد تبين من  

خالل تحليل السياق الدولى لتحرير االتصال السمعي البصري أن موجة التحرير التي عرفها هذا القطاع استندت بالساس  

إلى متطلبات سوق الصناعات السمعية البصرية والخدمات املرتبطة بها، وإن كانت آلة السوق قد عملت في بعض الدول 

على استثمار املطالبات االجتماعية بتحرير الخطاب ودمقرطة الفضاء العمومي و تعزيز تعدديته، فإن ذلك لم يغير من  

على مستوى  هذا التركيز  زيد من التركيز مع كل اإلشكاالت التي يطرحها املسار الذي اتخذه اإلعالم السمعي البصري نحو امل

 تنوع اآلراء واملواقف والفكار وتعددية التعبيرات الثقافية. 

لنقاش   البصري فضاء  القطاع  السمعي  الذي يجعل  بالشكل  املغربية أيضا ال تتحقق هذه الشروط  الحالة  في 

التعارض    عمومي فعلي قائم على االستدالل و قوانين  البرجوازي  –العقل، إذ يغيب  العمومي  الذي كان قائما في الفضاء 

بين السلطة التي كانت في زمن االحتكار تهيمن لوحدها على البث اإلذاعي والتلفزي وبين الفاعل االقتصادي الذي    - التقليدي

استثمر جزء   -صادية ما يجعلها قوة ضغطالتي تملك من املوارد االقت-استثمر في القطاع بعد تحريره، فالبرجوازية الغنية 
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منها  في تجارب البث اإلذاعي والتلفزي الخاص التي تمت قبل تحرير القطاع بشكل قانوني، مما يعني أنها محط ثقة، وهي  

نفسها التي تستثمر في عدد من املنابر اإلعالمية املكتوبة والسمعية البصرية واإللكترونية، و يمارس البعض منها العمل  

 السياس ي. 

وموقع   بالحدود  مراسلون  منظمة  به  قامت  الذي  املسح  نتائج  إلى  اإلعالم   Ledeskبالعودة  ملكية وسائل  حول 

باملغرب، نجد أن السوق اإلعالمية املغربية لم تعرف اختراق الشركات المريكية أو املتعددة الجنسيات واملتخصصة في  

في   الذي حدث  النحو  على  البصري  السمعي  ظل  القطاع  حيث  فيها،  القطاع  تحرير  بعد  الشرقية  أوروبا  دول  من  عدد 

الحضور الجنبي مقتصرا على الشركاء الفرنسيين ملدة قبل أن يدخل املساهمون اإلماراتيون و السعوديون على الخط. من  

في أكثر وسائل اإلعالم    جهة ثانية تبين معطيات املسح املذكور أعاله استثمار عدد محدود من الفاعلين االقتصاديين املغاربة

جماهيرية )اإلذاعة والتلفزة( ، باإلضافة إلى تموقعهم في أكثر من وسيلة إعالمية إلى جانب النشطة املتنوعة التي تختص  

بها مجموعاتهم. غير أن ما يلفت االنتباه بشأن هؤالء الفاعلين هو اهتمامهم بأخبار االقتصاد وانفتاحهم على وسائل اإلعالم  

ل مع النخبة االقتصادية للبالد، وهو ما يفسر الحيز املهم الذي يتم تخصيصه ملداخالت االتحاد العام ملقاوالت  للتواص

املغرب في البرامج اإلخبارية لإلذاعات الخاصة، سواء من حيث عدد اإلذاعات الخاصة التي تستضيف ممثلين عنه أو املدة  

تصل إلى ثلث الحيز املخصص للجمعيات ذات البعد الوطني، كما قد تتجاوز  الزمنية التي تحتلها مجموع مداخالته والتي قد  

التي توفرها   الرقام  أو املحلي مجتمعة، وذلك حسب  البعد الجهوي  لكل الجمعيات ذات  الزمنية املخصصة  املدة  بكثير 

 . 2019بيانات التعددية الصادرة عن الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري عام 

املعطيا السيما  تبين  اإلعالمية  املؤسسات  فيه  توجد  الذي  املفارق  الوضع  اإلعالم  وسائل  بملكية  الخاصة  ت 

املتخصصة منها في املعلومة االقتصادية، فبينما يحتاج الرأي العام إلى توفير املعلومة من خالل مصادر متعددة ومستقلة  

تكون  اإلعالمية  املؤسسات  فإن  استقصائية،  بحوثا  و  نقدية  ورؤساء    وتحليالت  واملالك  املعلنين  بطمأنة  أيضا  معنية 

ب و  والخاصة  العمومية  بشأنها.   فضلاملقاوالت  القضائية  املتابعات  تقل  التام  املعلومة    1انضباطها  تداول  يتم  وهكذا 

بعين    االقتصادية ذات الهمية في نطاق دائرة ضيقة جدا من الفاعلين وفق مبدأ السرية وليس مبدأ الدعاية، وإذا ما أخذنا 

االعتبار التداخل الحاصل في السياق املغربي بين عالم السلطة وعالم املال، فإن أسئلة كثيرة تطرح حول ضمانات املنافسة  

الحرة، إذ أن وجود عدد من الفاعلين االقتصاديين في قلب املؤسسات التشريعية والتنفيذية يجعل الفرص غير متكافئة  

ين، كما أن القلية التي تمارس السياسة والعمال تخاطب باقي الفاعلين في القطاعات  بالنسبة لجميع الفاعلين االقتصادي

 ما يشبه االتصال املؤسساتي.فياالقتصادية من خالل منابرها اإلعالمية 

يمكن القول بالتالي أن قطاع االتصال السمعي البصري ليس فضاء مفتوحا للجميع، بل إن ولوجه مشروط ليس   

فقط بامللكية الخاصة كما كان الشأن بالنسبة للفضاء العمومي البرجوازي ولكن أيضا باملواقع التي يحتلها الفاعلون في  

  وقد   . إنتاج عالقات الهيمنة القائمة استمرار تهميش فئات بعينهااملمارسة الفعلية للسلطة السياسية. و ينتج عن إعادة  

شكل االهتمام بأصوات املهمشين أساس عدد من االنتقادات املوجهة ملفهوم الفضاء العمومي البرجوازي و شروط تحقيق  

أشارت    حيثاملشاركين،  املناقشة العقالنية وغير املقيدة كما طرحها هابرماس وال سيما ما يتعلق منها باملساواة في حقوق  

نانس ي فرايزر إلى  الالمساواة التي تهيكل العالقات بين الفراد على مستوى الوضع االجتماعي واالقتصادي وتقسيم العمل  

والتي ال يمكن تجاوزها في فضاء النقاش العمومي حتى مع توفر الضمانات القانونية القائلة باملساواة بين الجميع، ذلك أن  

لبروتوكوالت غير رسمية تعمل على اإلقصاء املستمر لشرائح محددة من الجمهور، فالهيئة والذوق ومكونات    النقاش يخضع

 
1Fadma. Et autres, Rapport Médias économiques et construction de la citoyenneté au Maroc.Comportements des éditeurs et Mous. Ait  

des journalistes.Editeur Driss Ksikes. Cesem. HEM. P73 
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وتضع شروطا   1ثقافية عديدة تعمل بشكل غير رسمي على هيكلة االقتصاد السياس ي الخاص بالفضاء العمومي البرجوازي 

فحص اهتمام قطاع االتصال السمعي البصري بقضايا النوع  غير معلنة للولوج إليه. و يمكن استثمار مالحظات فرايزر في 

االجتماعي، في هذا السياق يالحظ أن دفاتر تحمالت معظم اإلذاعات الخاصة املغربية ال تتضمن التزامات تتعلق بإعمال  

اع العام والخاص  مبدأ املناصفة و محاربة الصور النمطية، وأن نسبة مشاركة النساء في البرامج اإلخبارية التي يبثها القط

حسب بيانات التعددية الصادرة عن الهيئة العليا لالتصال   ، وذلكهي نسبة متدنية إلى معدومة مقارنة بمشاركة الرجال

حول الصور النمطية القائمة على النوع من خالل    2016تقريرا  عام  باإلضافة إلى ذلك  التي أصدرت  و  السمعي البصري  

إلى استمرار العقلية البطريركية التي تسجن النساء في أدوار اجتماعية محددة، وهو ما   وخلصت فيه  ،الوصالت اإلشهارية

يتأكد أكثر من خالل تصفح شبكة البرامج التي تخصصها بعض اإلذاعات الخاصة للمرأة والتي تحصرها في خانة محددة 

بال  املتعلقة  والنصائح  والتجميل  الزياء  مجال  تتجاوز  ال  التي  االهتمامات  السمعي  من  العرض  فإن  وبهذا  واملطبخ.  سرة 

أي بعيدا عن كل ما يتعلق بالشأن    Privéالبصري يجعل ولوج النساء إلى الفضاء العمومي مشروطا بتموقعها ضمن الخاص  

 العام الذي يهيمن على التناظر بشأنه الرجال وحدهم. 

ص على عدم استعمال اللغة بشكل فوضوي  فيما يتعلق بلغة البث، يرد في دفاتر تحمالت املتعهدين التزام بالحر 

باإلضافة إلى عتبات متباينة حول لغة البث من خدمة إذاعية أو تلفزية إلى أخرى. غير أن تحليل اإلقصاء   ،و غير منظم 

القائم على اللغة قد ال يرتبط بلغة البث بالضرورة، بل بحمولة هذه اللغة وكيفية استخدامها وذلك عندما تصبح اللغة  

لهيكلة العالقات االجتماعية و إبراز تراتبيتها، من ذلك مثال أن استلهام الخدمة اإلذاعية لوكس راديو للرأـسمال    وسيلة

يرتبط باختيار اللغة الفرنسية كأداة للتواصل مع النخبة    ،الرمزي والبروتوكول الثقافي الخاص بالفضاء العمومي البرجوازي 

املطروحة   باملواضيع  واملهتمة  الخرى  املثقفة  هي  تختار  االقتصادية  باملعلومة  املهتمة  اإلعالمية  املنابر  أن  كما  للنقاش، 

اللغة  تجيد  ال  واسعة  لشرائح  التلقائي  باإلقصاء  فحسب   هنا  المر  يتعلق  ال  و  الفرنسية،  باللغة  جمهورها  مخاطبة 

غة "عاملة و راقية" و بين لغة "بسيطة"  ، بين لpublicالفرنسية، بل إن ثمة تمييزا بين لغة النخبة و لغة جمهور العموم  

ن تنزلق إلى أشكال االبتذال الذي يخاطب املستمع بلغة الصراع مع املختلف والتنقيص منه وبث ذلك على الهواء،  أ يمكن  

  كانت في أكثر من مرة موضوعا لقرارات تأديبية أصدرتها الهيئة العليا -  و استعمال تعابير بإيحاءات جنسية أو مضامين فجة

تحويل النقاش إلى جدل ترتفع فيه الصوات دون أن يكون مبنيا بالضرورة    ينضاف إلى ذلك  –لالتصال السمعي البصري  

إلى تكريس صورة محددة عن   الترفيه، كل ذلك يفض ي  إلى  املحتوى املوجه  أو حجج مقنعة، وغلبة  على معلومات كافية 

ئز الحشود، هذه الصورة في حد ذاتها  كفيلة بأن تساعد على منح  الثقافة الشعبية وعن املواطن العادي الذي تحركه غرا

 املشروعية لنظام الهيمنة الذي تنفرد فيه القلية بالتفكير عن الجمهور والتصرف بدال عنهم. 

 خالصة 

املركبة   العوامل  من  العديد  تفاعل  عن  تمخض  البصري  السمعي  االتصال  تحرير  أن  السابقة  املعطيات  تبين 

يظهر دور القليات    -وال سيما السمعية البصرية منها  -واملتداخلة، غير أن تتبع املحطات البارزة في تاريخ وسائل اإلعالم  

بالفال  بدءا  التحرير،  التأثير على سيرورة  في  التعبير  والنخب  بوجه عام ولحرية  للحريات  نظروا   الذين  سفة والكاديميين 

التخلص من  و  والرأي، مرورا بالقلية البرجوازية التي وظفت مكاسب قرون التنوير والنقد لتأسيس فضاء مواز للسلطة  

حيث تحولت نفس القلية  وصوال إلى املرحلة املعاصرة  ،  مارسها على املبادرة الفردية والنشاط االقتصادي  ت القيود التي  

البرجوازية إلى قوة محافظة تسعى إلى اإلبقاء على مواقعها من خالل تملك وسائل بث الخطاب في وسائل اإلعالم الجماهيرية  

 
1 Fraser. Nancy. ‘’ Repenser la sphère publique :une contribution à la critique de la démocratie telle qu’elle existe réellement’’ Extrait de 

Habermas and the Public Sphere, sous la direction de Craig Calhoun,Cambridge, MIT Press, 1992,Traduit de l’anglais par Muriel 

Valenta.Editions « Hermés,la revue » n°31 /2001. p 136 
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السمعية   الصناعات  التي عرفتها  التقنية  التطورات  أن  العام. غير  للترددات خدمة للصالح  الدولة  احتكار  الدفاع عن  و 

و لعبت    ، مكانيات االستثمار والربح التي توفرها خلقت ضغطا مستمرا أدى إلى انهيار أنظمة االحتكار تباعاالبصرية مع كل إ

دورا هاما في دفع الحكومات إلى تبني سياسات جديدة قائمة على    -التي اتسعت بدخول فاعلين جدد  -النخب االقتصادية  

البصري، وعلى الرغم من الر  الكبرى التي يطرحها هذا التحرير سواء فيما يتعلق  تحرير أسواق االتصال السمعي  هانات 

الحفاظ على تعددية مصادر الخبار  ب  ما يتعلقبالحفاظ على سمات الهوية الثقافية في ظل غزو املحتوى الثقافي الجنبي، أو  

كجزء  -ل السمعي البصري  واملعلومات التي يتلقاها الفرد في ظل التركيز املتزايد لوسائل اإلعالم، فإن مسار تحرير االتصا

ما  يؤول بشكل متزايد إلى اعتماد آليات السوق كمعايير ضابطة بشكل مستقل ع   - من مسار أعم يهم تحرير جميع السواق

 الشرائح الواسعة من الجمهور.  يمكن أن تقرره

تفاعلت   وإن  البصري  السمعي  االتصال  سوق  تحرير  في  املغربية  التجربة  فإن  محض،  محلي  مستوى  مع  على 

التحرير    عملية تحرير السواق، إال أن الطابع السيادي لقطاع اإلعالم السمعي البصري جعل    حول متطلبات السياق الدولي  

تتم بإيقاع أبطأ من الدول الوروبية، كما أن انهاء احتكار الدولة في مجال البث السمعي البصري توجه بشكل حذر نحو  

م  في  الفاعلين الخواص  في  الترخيص لعدد من  التي راكمها عدد منهم  الثقة  استثمار رأسمال  أوال قبل  البث اإلذاعي  جال 

التلفزي. البث  في مجال  التراخيص  لهم بعدد محدود من  القطاع السمعي    السماح  التي عرفها  التطورات  تتبع  إذا كان  و 

لى سياسات الحكومات في مجال  البصري في السياق الدولي قد أظهر النفوذ الذي تمارسه النخب االقتصادية في التأثير ع 

النخب االقتصادية املغربية    ا تناور ضمنه  زيادة على ذلك املساحات اإلضافية التي  أظهر اإلعالم، فإن تحليل التجربة املغربية  

 بحكم كون البعض من الفاعلين فيها يمارسون العمل السياس ي إلى جانب النشاط االقتصادي. 

ين الدولي واملحلي هو الهوامش الضيقة التي تتاح للشرائح الواسعة من الجمهور الذي  و يبقى القاسم املشترك بين السياق

يحتاج في فضاء عمومي ديمقراطي إلى وسائل إعالم تعددية مستقلة وموضوعية تمكنه من االطالع على املعلومة و تكوين  

التعبير عن الرسمية  وتداوله مع اآلخرين، وإذا كانت هناك تسا  هذا الرأي  رأي بشأنها و  ؤالت حول قدرة  وسائل اإلعالم 

بطابعها املحافظ و وسائل اإلعالم الخاصة بسعيها نحو الربح على القيام بهذا الدور، فإن االهتمام ربما ينبغي أن ينصب  

 على تحليل اإلمكانيات التي تتيحها وسائل اإلعالم في القطاع غير الربحي والتي تعبر عن صوت املجتمع املدني. 
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 اإلعالم السياس ي وصناعة الرأي العام باملغرب في ضوء نظرية التواصل لهابرماس 

 - قناة العيون نموذجا-

The political media in Morocco and the public opinion making in the light of 

Habermas’s theory of communication -Laayoune TV channel as example- 

 
 Salek BOUJDOUR السالك بوجدور 

 باحث في اإلدارة حقوق االنسان والديمقراطية 

 أكادير  –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة بن زهر 

 ملخص: 
اة  تسعى هذه الدراسة الى البحث في العالقة بين حقلي االعالم والسياسة وتفسير اشكال التفاعل بين الجمهور واالعالم باملغرب ممثال في قن

ورسم حدوده النظرية ٬عبر صياغة موضوعها العام    ٬ودوره في صناعة الرأي العام من منظور نظرية التواصل ليورغن هابرماس٬العيون  

باعتباره من املفاهيم البحثية الجديدة في الحقل االكاديمي يبحث في فهم وتفسير    ٬من خالل الدفع بمفهوم االعالم السياس ي   واالجرائية

ولهذا فموضوع ٬ودور االعالم في معادالت االنتقال السياس ي  وتشكيل الرأي العام  ٬التحوالت االجتماعية والسياسية التي تعرفها الدول  

العام  الدراسة يقوم على ت وذلك بغية فهم وتحليل وتفسير ظاهرة  ٬فكيك العالقة القائمة بين وسائل االعالم السياس ي وصناعة الرأي 

واستفادتها من تقنيات االعالم الجديد   ٬أواخر القرن املاض ي   االعالم السياس ي التي ارتبطت بظهور القنوات  املتخصصة في الخبر السياس ي 

  ٬السياسية ضمن دائرة املنافسة والصراع على الجمهور وصناعة الرأي العام  األحداثذه القنوات مع  ودرجة تفاعل ه  ٬والتطور الرقمي 

وعلى املستوى الوطني نسعى لبحث تمثالت االعالم السياس ي والعالقة القائمة بين الخطاب السياس ي لإلعالم السياس ي باملغرب ممثال في  

 ناعته للرأي العام. قناة العيون وكيفية تأثيره في الجمهور وحدود ص 

 

 قناة العيون. ٬نظرية التواصل لهابرماس ٬الرأي العام  ٬الكلمات املفاتي : االعالم السياس ي 

 

Summary 

 This study aims to examin the relationship between media and politics and explain the forms of interactivity 

between media and audience in Morocco, represented by the "Laayoune TV channel" and its role in public opinion 

making from the perspective of the theory of communication by Ürgen Habermas, by presenting its main thesis and 

determining its theorical and practical form throughout the deliberation of concept of "political media " as one of 

the new research concepts in the academic field that aims to understand and explain the social and political 

transitions that countries undergo, and the role of media in the equations of political transition and public opinion 

making. Thus the topic of this study is based on untieing  the link between means of political media and the public 

opinion making and dismounting the concepts, to understand analyze and explain: the phenomenon of political 

media. whose roots go back to the era of emergence of politics-specialised channel by the end of the last century, 

taking advantage of the new media techniques, and numerical advances. And these channels’ extent of interaction 

with political events, in the context of the competition for audience, and public opinion making. And on the national 

level we seek to examin the aspects of political media, and the current relationship between the political discour of 

the political media in Morocco, represented by "Laayoune channel", and how it influences the audience and the 

extent of its public opinion making. 

 

Key words: political media, public opinion, Habermas’s theory of communication, Laayoune tv channel 
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 مقدمة:

ـــــــــائـل االعالم  بـاتـت ـــــحـت املقيـاس  ٬فـاعال في توجيـه الرأي العـام    ٬الجمـاهيري ومنصــــــــــــــات اإلعالم االجتمـاعي  وســـــ ـــ فقـد أضـــــ

 ٬الجديد لتحديد قوة حضـور املؤسـسـات اإلعالمية بصـفتها قوة ناعمة قادرة على صـناعة القرار السـياسـ ي او املسـاهمة فيه

ــ ي ذلك االعالم الذي يقوم   .عبر تأثيرها القوي في الرأي العام تجاه القضـــــــــايا املصـــــــــيرية في املجتمع ــ ــياســـــ ــ ولم يعد االعالم الســـــ

بل أضــــحى جزءا من املشــــروع املجتمعي الجديد الذي يقوم على تحرير ٬بوظيفة إخضــــاع الناس للنظم الســــياســــية الحاكمة  

وهذه الخاصـــــــية تتحدد أســـــــاســـــــا في االعالم الســـــــياســـــــ ي التي تمثل الهيكل العام للمادة   ٬املجتمع من ســـــــلطة الدولة وهيمنتها

اإلعالمية املتخصـــــصـــــة في الخبر الســـــياســـــ ي املســـــتفيد من التحول التكنولوجي والطفرة الرقمية تتغيا التنشـــــئة الســـــياســـــية  

  .الى درجة أصبحت معه قوة ناعمة تساهم في صناعة الرأي العام٬لألفراد والجماعات 

جديد محاولة تطبيق ادواته على عملت هذه الدراسة على ابراز هذا الوضع من خالل الدفع بنسق نظري لهذا الحقل ال

على إعادة النظر في عملية ٬ويقوم هذا املنظور الجديد لســــــــلطة االعالم الســــــــياســــــــ ي  ٬نموذج تلفزيوني ممثال في قناة العيون  

ــالة اإلعالمية   ـــــ ـــ ـــــــات اإلعالمية  ٬انتاج الرسـ ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــية لم يعد حكرا على الدولة او مالك املؤسـ ـــ ــياسـ ـــــ ـــ كما ان مفهوم الحقيقة السـ

اما على املســـــــــــتوى االجرائي فالدراســـــــــــة تتغيا   ٬ن جدد يقومون بأدوار التي تقوم بها الدولة في الحقل اإلعالمي  فهناك فاعلو ٬

ــ ي ودورها في تكريس مقولة ٬دراســــــــة نقدية ملحتوى الرســــــــالة اإلعالمية لقناة العيون   ــ ـــ ــياسـ ــ ـــ ــائل االعالم السـ ــ ـــ ــيلة من وسـ ــ ـــ كوسـ

ـــلطة   ـــلطة االعالم الســــياســــ ي في املجتمع وقراءة هذه السـ ـــلة القائمة على التجاذب والصــــراع التي تميز  سـ في ديناميتها املتواصـ

كما تبحث الدراســــة تأثير الرســــالة اإلعالمية لقناة العيون على الجمهور الســــياســــ ي ودور القناة  ٬جميع التجارب االجتماعية  

 في صناعة الرأي العام.

ة العيون صـناعة رأي عام من خالل خطابها الى أي حد اسـتطاعت قنا :وبناء على ذلك تتحدد إشـكالية الدراسـة في  

 السياس ي؟

 إجابة على هذه اإلشكال املطروح سنقسم املوضوع الى مبحثين: 

 االعالم السياس ي واملجال العام املبحث االول:

 املطلب االول: االعالم السياس ي وصناعة الرأي العام

 نظرية هابرماساملطلب الثاني: املجال العام وصناعة الرأي العام في ضوء 

 املبحث الثاني: قناة العيون: صناعة الرأي العام والفضاء العمومي

 املطلب االول: الخطاب اإلعالمي لقناة العيون وسؤال التأثير في الرأي العام

 املطلب الثاني: قناة العيون داخل الفضاء العمومي.

 خالصات.

 السياس ي واملجال العام   اإلعالم:  األول املبحث  

الفعل   لنظرية  املكمل  الثاني  الشق  يمثل  الذي  العمومي  الفضاء  مفهوم  نحت  في  هابرماس  ليورغن  الفضل  يعود 

فهذا املفهوم حسب هابرماس يحيل على "ذلك املجال املتصل بحياتنا االجتماعية والذي تتشكل ضمنه مجموع    ٬التواصلي  

وهذا الجانب املتعلق الفضاء العمومي   ٬والتي تقتض ي بالضرورة مشاركة جميع املواطنين  ٬القضايا املتعلقة بالرأي العام

. ففي هذا التعريف الذي يحيل على البدايات  1يأتي من أي نقاش ينتقل به الفرد الواحد لالنخراط في الجسد العام للمجتمع  

االنتقال الطوعي والواعي لألفراد من حياتهم    نجده يحصر الفضاء العمومي في مسألة  ٬التنظيرية للمفهوم عند هابرماس

لكنه في كتابه " التحول البنيوي للفضاء العمومي:    ٬الخاصة واالنخراط فيما هو عمومي ضمن سياق اجتماعي مخصوص

 
155. See in -Critique, N°3, Automne 1974, PP 49 GermanLennox, New  Habermas Jürgen, Sara Lennox, Frank 

 http://link.jstor.org/sici?sici=0094 

 08/10/2019اخر ز ااة للرابط 
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شكلت وسائل االعالم    ٬في ظل هيمنة الدولة على دواليب الحياة سواء في السياقين الغربي والعربيتساؤالت ضمن أصناف  

وكانت وظائف االعالم حينذاك تتحدد في الوظيفة االجتماعية والتربوية    ٬تصال جزءا من البنية الفوقية التابعة للدولةواال

للرسالة اإلعالمية التي تسعى لتحقيق هيمنة وديمومة الخطاب الواحد للدولة وهنا كان االعالم يمثل جزءا من السياسة  

للدولة ا  ٬العامة  هيمنة  من  ذلك  يعنيه  والتواصلية بما  اإلعالمية  العملية  دواليب  على  الواحد  الحزب  أو  وتمكن    ٬لدولة 

الجماهير  على  السيطرة  من  االيديولوجية  التغيير    ٬أجهزتها  لكل دعوات  بدراسة    1٬البورجوازي" والتصدي  هابرماس  قام 

من عشر وعبر دراسة اركيولوجية  مظاهر الفضاء العام بما هي انتقال من الفردي الى العمومي منذ القرن السابع عشر والثا

وأن    ٬خلص الى ان ظهور الفضاء العمومي في أوروبا ارتبط مع بداية فكر النوار في فرنسا وأملانيا   ٬لبنيات املجتمع االوروبي

هذا الفضاء في بدايته االولى كان يعرف وضعا خاصا لنه كان يمثل مظهرا حقيقيا لحلبة النقاش العمومي التي تدور فيها  

 . 2حول القضايا التي تجسد اهتمامات الناس وهمومهم  ٬لسجاالت وتتشكل فيها اآلراء واملواقفا

فهذا التعريف يشترط التحقق الفعلي للفضاء العمومي عبر توافر فاعلين اجتماعيين وسياسيين غبر خاضعين للسلطة  

املشاركة في النقاشات والتجمعات السياسية  إلى جانب توافر حرية التعبير وحرية االجتماع وحرية الصحافة و   ٬الخارجية

وكلما تحققت هذه الشروط كلما قام الفضاء العام بمهمته االولى واملتمثلة في سلطة املراقبة القائمة على    ٬وصناعة القرار 

العمومي للمجتمع   ٬النقد  العامة  القواعد  مع  تتالءم  ال  التي  املشاريع  ضد  الرقابة  الوظي   ٬وممارسة  تتحدد  حين  فة  في 

االستراتيجية للفضاء العمومي في تكوين رأي عام قوي وفعال لتحقيق أكبر قدر من الوفاق والتوافق لتشكيل السياسات  

      3الوطنية واإلقليمية والدولية. 

لم تعد الدعاية نشاطا بسيطا لتحقيق غايات    ٬ففي عصر التلفزيون التي تمثل الوجه البرز لوسائل االعالم الجماهيري 

وإنما أصبحنا أمام دعايات خاصة    ٬وال دعاية خاصة باملعارضة  ٬ولم يعد االمر مقتصرا على دعاية حكومية   ٬المد   قصيرة

وراءها  ٬ومختلفة يقفون  الذين  ملنظور  واملجتمع  ٬تخضع  الجمهور  على  الهيمنة  على  قدرتهم  الذي    ٬ومدى  املنظور  وهذا 

 لدعاية:اعتمده هابرماس يقودنا الى التمييز بين نوعين من ا

التي تمارسها وسائل االعالم وضمنها نتحدث عن    ٬او الدعاية اإلعالمية أو الدعاية االيجابية  ٬: الدعاية الصحفيةأوال

القوة الناعمة التي من أهدافها مراقبة الدولة والتصدي لسلطتها عبر مزيد من العمل من قبل صناع الرأي العام لصناعة  

 4صحفية مكونا أساسيا في املجتمع البورجوازي بالصورة التي قدمها هابرماس. وهنا تصبح الدعاية ال ٬رأي مضاد

الجماهيرية كآلية للهيمنة السياسية ونشر سياسة    والتي تستغل الدولة فيها وسائل االعالم  ٬: دعاية الدولة وحلفائهاثانيا

فهذا النوع الثاني من الدعاية هو الذي اعتمده هابرماس التهام صحافة القرن العشرين بأنها    ٬أحادية التوجه واالهداف

ع عشر  ارتكبت جناية في حق الفضاء العمومي والفاعلين فيه واالهداف واملقاصد التي أنشئت من أجله في القرنين الساب

وضعا   -برأي هابرماس    -وبالتالي فان وسائل االعالم الجماهيرية في املجتمعات الحديثة واملعاصرة خلفت    ٬والثامن عشر 

 : 5جديدا يمكن حصره واختزاله في املستويات التالية 

 

 . والجماهير والحشود العقول   على السيطرة من تمكنت( التلفزيون ) االعالم  وسائل إن ➢

 
1Structural Transformation of the Public Sphère: An Inquiry into a Category of Bourgeois Habermas Jürgen,  

Society, tr. T. Burger and F. Lawrence Cambridge. Mass: MIT Press, 1989. P 10 
    .511ص 2005٬ ٬االولىبيروت الطبعة  ٬مركز داايات الوحرة العربية ٬ترجمة يا ز الصياغ ٬علم االجيماع  ٬غيرنر انيون   2
3: An Inquiry into a Category of Bourgeois Habermas Jürgen, Structural Transformation of the Public Sphere 

Society, tr. T. Burger and F. Lawrence Cambridge. Mass: MIT Press, 1989. P 15 

 
4: An Inquiry into a Category of Bourgeois Transformation of the Public SphereHabermas Jürgen, Structural  

Society, tr. T. Burger and F. Lawrence Cambridge. Mass: MIT Press, 1989 P 28. 
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  أباطرة   سيطرة  مواجهة  شأنها  من  التي  الجادة  النقاشات  على  قضت(  التلفزيون )  االعالم  وسائل  إن ➢

 . العمومية  الحياة  على واملال  السياسة

  السياس ي  للتالعب حلبة الى وحولته العام الفضاء مضمون  على سيطرت( التلفزيون ) االعالم وسائل إن ➢

 .الحاكمة  الطبقة  هي تكون  ما غالبا  واحدة لطبقة الضيقة للمصالح  دعامة يجعله بما ٬وااليديولوجي

 

 املطلب االول: االعالم السياس ي وصناعة الرأي العام 

وطبيعة ومبررات الســــــــــلطة واالهداف    ٬إن رواد النظرية الســــــــــياســــــــــية عملوا على تركيز أبحاثهم في "نظرية الدولة عموما

  ٬بأن النظرية الســـــــياســـــــية   ٬. من هنا يمكن القول 1املؤطرة للســـــــلوك الســـــــياســـــــ ي من الناحية الوصـــــــفية والتحليلية التأويلية"

ـــــــولها املعرفية ـــ ـــتمد جوانب عدة من أصـ ـــ فإنها تتجاوز من خالل تركيز البحث وجعله   ٬من النظرية االجتماعية  ورغم أنها تســـــ

فاذا كانت   ٬وأدوات تحليلية مســــتنبطة من ذات الحقل البحثي  ٬وفق رؤى منهجية محددة  ٬أكثر تخصــــصــــا غي حقول معينة

ـــــئلة التي يطرحها الواقع االجتماعي في ح ـــــانية تحيل على مجموع الجوبة املقترحة لألسـ ـــــاتهاملعرفة االنسـ فإن  ٬ركيته وتناقضـ

املناهج البحثية منذ تســـــــــــعينيات القرن املاضـــــــــــ ي عرفت حالة من التحدي الواقعي واملعرفي الناجم عن بروز ظاهرة العوملة 

وداخل حيز زمني ضــــيق اســــتطاعت أن تفرض جملة من الباحثين بإعادة   ٬كظاهرة كونية انطلقت تحوالت تاريخية معروفة

ـــــيرهم ل ـــ وإن كــانــت أغلــب املنــاهج البحثيــة قــد   ٬هــذا العــالم الجــديــد من خالل التركيز على أبعــاد بعينهــاالنظر في فهمهم وتفســـــ

 2اقتصرت على االبعاد االقتصادية والسياسية واإلعالمية لهذه العوملة.

بة  املكونة من النخ  ٬ان الداء العام لوســائل االعالم يظل تحت الســيطرة املالية والوصــاية الســياســية للنظم الســياســية

واســـــــتمر    ٬وعملت على رهنها ملصـــــــلحتها الخاصـــــــة  ٬الحاكمة التي ورثت عن االســـــــتعمار أدوات الســـــــيطرة على مفاصـــــــل الدولة

ـــلة فإنه بدال من   اداؤها من خالل تحقيق نوع من التماهي لدى عامة الناس بين عملها كحكومة وبين عمل الدولة. وباملحصـــــ

ـــــميـة للـدولـةان يكون االعالم خـدمـة عموميـة يتحمـل مســـــــــــــؤوليـة   ـــ   ٬ويشـــــــــــــارك في مشـــــــــــــروع بنـاء الـدولـة الوليـدة  ٬الواجهـة الرســـــ

ول الى إعالم للحكومة والنظام النخبوي املهيمن في البلد  ٬ويســــاهم في التنمية الســــياســــية واالجتماعية للمواطن وبذلك  ٬تحا

اثة والنهوض الســـــــياســـــــ ي  نخلص الى أنه في الوقت الذي شـــــــكل نشـــــــوء الدولة في أوروبا درجة متقدمة من درجات تطور الحد

  ٬اصـطدم بهيمنة النخبة الحاكمة التي ورثت املجتمع عن حقبة االسـتعمار   ٬فإن مشـروع الدولة في العالم العربي  ٬االجتماعي

وهنا كانت وسـائل االعالم والسـياسـة اإلعالمية املعتمدة آلية من ضـمن    ٬وعملت على توجيهه بما يخدم ديمومتها في السـلطة

 الهيمنة والضبط االجتماعي.آليات السيطرة و 

ـــــائل اإلعالم التي   ـــــعي املغرب من خالل مجموعات وسـ ـــــيادة اعالم الدولة يؤكد سـ ان البحث في التجربة املغربية ومدى سـ

ـــــنة  دور لم تلعبه في أي بلد أخر بنفس ٬دور كل هذه الوســــــائل واملنابر في املشــــــهد الســــــياســــــ ي    ابراز 1956عرفتها البالد إلى سـ

الصـــــورة ســـــواء في البلدان العربية أو اإلفريقية أو في أقطار العالم الثالث بصـــــفة عامة بالرغم من أن تقبل املغاربة لإلعالم 

ت املوروثــة وهكــذا فتطور املفهوم اإلعالمي  ظــل خــاضـــــــــــــعــا لتفكير خــاص ومحــدود العتبــارات شـــــــــــــتى مرجعهــا تنوع االتجــاهــا

بالخصــــوص وهو أيضــــا تطور للفكر املغربي منذ اليوم الذي بويع فيه جاللة الحســــن   1961باملغرب بعد االســــتقالل وســــنة 

 الثاني.

ك فإذا كانت الظروف السـابقة تعتبر أدق مرحلة في تاريخ التطور املغربي وخاصـة في املجال السـياسـ ي والصـحافي فان ذل

قد أكد أن حركة التطور أو حركة االنتقال قد أخذت صــــــورة واضــــــحة من جهة، ثم ســــــارت في طريقها العادي لبلورة الواقع 

 
الطبعة   ٬لبنا    ٬بيروت٬الجب،ة العربية لألبحاث والنجر  ٬مراجعة جمال عبر الرحيم ٬ترجمة اشا جمال ٬علم السياية: األيس  ٬يييفن دي نانس  1

 50ص: 2012٬االولى 
2: ationsing GlobaliDimitrova Anna, Challeng  Sociological Debate about Globalisation, Institute Européen des 

Etudes International, France,2002, PP 22-37. 
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املغربي وبالذات بعد أن انطلقت فكرة خلق صـــحف جديدة مختلفة حملت مشـــعل اتجاهات جديدة كســـر ظهورها كابوس 

ــــباب في  1ناإلرهاب الســــــــياســــــــ ي والصــــــــحافي التي بدأت بوادره تظهر للعيا ـــ وهذا الكابوس كان عقبة كأداء في وجه انطالق الشـ

 هذا املجال. 

غير أن االســـــــــــــلوب الســـــــــــــياســـــــــــــ ي كان يقف دائما في وجه أي انطالق جديد، و كنتيجة الختياره هذا فقد دفعت الظروف 

جاللة امللك محمد   املحيطة باملغرب إلى إدخال تغيير على النص التشــــــــــــريعي في قانون الصــــــــــــحافة الذي اختاره ملك املغرب

وإذا كان تطور املفهوم اإلعالمي عند مجموعة صـــحافة فاس باعتبار نشـــراتها كانت ٬الخامس ضـــمن ميثاق الحريات العامة  

ــة   أول نشـــــــرات مغربية وطنية ظهرت ببالدنا يرتكز على بلورة الوضـــــــعية املعزولة املنكمشـــــــة التي كان يعيشـــــــها املغرب وخاصــــ

 لهدف كان البحث على أسلوب للخروج باملغرب من الظروف الشاذة التي أصبح يعيشها.على املستوى الشعبي، فإن ا

ــــفة عامة باملغرب غداة حوادث   ــــائل اإلعالم بصـــــ ــــرة وســـــ يوليوز واملوقف املبني على   10فهذه التجربة التي عبرت عنها أســـــ

اليوم وبعد ســاعات قليلة مما يعتبر في تاريخ جريدتك( في نفس  –والوضــوح في التفكير عند أســرة )النباء   ٬اإليمان الصــادق

الصـحافة املغربية الدرس الواضـح للمحافظة على العقلية املغربية السـليمة، وإخالصـها الذي ال يشـوبه انحراف أو خوف، 

 2أو إرهاب وهذه هي أسس الخط الذي تنطلق منه صحافة عهد امللك الحسن الثاني.

ـــــ ي ف ـــ ـــــياسـ ـــ ـــير وفق منطق  ان العالقة بين اإلعالمي والسـ ــ ـــ ـــلطة كانت تسـ ــ ـــ ـــــفناها اجرائيا بإعالم السـ ـــ ي هذه املرحلة والتي وصـ

ــــحافة املكتوبة واإلذاعة ٬عمودي ثابت باعتبارها خدمة متمركزة بيد حكومة ما بعد   ٬ينظر للعملية اإلعالمية في حقلي الصـــــ

 االستقالل.

ـــــعــت الحتكــار    ٬الــدول الغربيــةولن هــذه الحكومــات كــانــت مكونــة من نخبــة موروثــة عن االســـــــــــــتعمــار تعلمــت في   ـــ فقــد ســـــ

وأحيانا أخرى يتم   ٬مؤســـــســـــات الدولة وتســـــخيرها لخدمة مصـــــالحها التي ال تختلف كثيرا عن املصـــــالح االســـــتعمارية نفســـــها

ــتغاللها من طرف الحاكم الفرد ـــ ــية خارج الحدود الجغرافية لبلده  ٬اسـ ـــ ــياسـ ـــ ــفته السـ ـــ ــر وتعميم فلسـ ـــ ـــــعى لنشـ  ٬الذي كان يسـ

لها الى نوع من الخدم املوجهة التي تســـــــــــــتهدف   ٬نظور العمودي للســـــــــــــياســـــــــــــة اإلعالمية في تلك املرحلةوبالتالي فان هذا امل حوا

 السيطرة على املجتمع وإخضاعه لسلطة خارجية هي سلطة حكومة النخبة السياسية املهيمنة.

ــناعة   ــلطة" في صــــ ــائل االعالم في هذه املرحلة االولى " اعالم الســــ ــاهمة وســــ يمكن القول    ٬رأي عاموحول معرفة مدى مســــ

والذي يقتضـ ي جملة من الشـروط املرتبطة بدرجات   ٬إنه بناء على املنظور السـياسـ ي املعتمد في الدراسـة ملفهوم الرأي العام

ـــــياق    ٬الوعي الســــــــــياســــــــــ ي لدى الجمهور  ـــــمن ســـــ ـــــ ي للدولة على املجتمع ضـــــ ـــــياســـــ الى جانب توافر الحد الدنى من االنفتاح الســـــ

ـــــــ ي محدد ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــليمة والحقائق  وأن تكون وظ  ٬سـ ـــ ـــــــحيحة واملعلومات السـ ـــ ـــــــائل االعالم هي مد الجماهير بالخبار الصـ ـــ يفة وسـ

ر هذا الرأي تعبيرا موضــوعيا    ٬التي تســاهم في تكوين رأي عام في واقعة من الوقائع أو مشــكلة من املشــاكل  ٬الثابتة بحيث يعبا

الى الحد    ٬متوافرة بالشـكل املطلوب في هذه املرحلة  فإن هذه الشـروط تظل غير  3عن عقلية الجماهير واتجاهاتها وميوالتها"

فطبيعــة العالقــة القــائمــة بين الــدولــة واملجتمع هي عالقــة ذات اتجــاه واحــد ال    ٬الــذي يصـــــــــــــعــب فيــه الحــديــث عن رأي عــام

ـــــيـة  ٬تفـاعـل فيهـا ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــة الســـــ ـــ ـــــبط االجتمـاعي للفرد والهنـدســـــ ـــ ـــــائـل االعالم تتحـدد في الضـــــ ـــ ومجموع الدوار التي تقوم بهـا وســـــ

 4للجماعة.

تلعب وســـــــــائل االعالم دورا هاما في تشـــــــــكيل صـــــــــورة لألحداث لدى الرأي العام الســـــــــيما وأنه قد تجاوز مرحلة توصـــــــــيف 

ـــــلبيــات وأحيــانــا تحويــل الحقــائق وجعلهــا مالئمــة لتوجهــات   ٬الى رصــــــــــــــد تحوالتهــا والتركيز على تحليلهــا  الحــداث ـــ منتقــدة الســـــ

وهنا نســـتطيع    ٬أو أصـــحاب املصـــالح في االعالم الليبرالي الحر  ٬ســـائل بإســـمهمأصـــحاب القرار الســـياســـ ي الذي تنطق هذه الو 
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والتحكم في تطورها عبر ما    الحداثالقول أن االعالم أخرج الحدث من الواقع املوضـوعي وأصـبح شـريكا أسـاسـيا في صـناعة  

ـــــــع  ٬يوفره من معلومات تحدث تأثيرا معينا ـــ ـــــــة وأن أدواته املتقدمة جعلت االهتمام الشـ ـــ بي به يزداد يوما بعد يوم نظرا خاصـ

وخاصـــــة القضـــــايا الســـــياســـــية التي تتعلق بالقرارات الكبرى    ٬لدوره في بث املعلومات واالحداث التي تتعلق بالشـــــؤون العامة

ذات التأثير الحيوي في حياة الناس مثلما تجعل الصلة وثيقة بين جهة االرسال واملتلقي وتحاول تسويق أهدافها السياسية  

ــــواء أكانت هذه املصـــــالح   ٬فية واالجتماعيةوالثقا ـــالحها سـ مثلما تعمل على تعبئة الجهة املتلقية في االتجاه الذي يخدم مصــ

إيجابية بالنســــــــبة للجهة املتلقية أم الســــــــلبية نظرا لنها تروج مفاهيمها بشــــــــكل مســــــــتمر مما يبقى قطاعا واســــــــعا من هؤالء  

  ٬لســـــــــــياســـــــــــ ي خاصـــــــــــة إذا كان اعالما حرا أو خارجا عن ســـــــــــيطرة النظام الحاكم مرتبط بها. كما أن لإلعالم في توجيه القرار ا

ـــــير  ـــ وفق أجنــدة مــالكي ومحرري االخبــار في وســــــــــــــائــل االعالم من خالل الســـــــــــــيطرة على الرأي العــام للجمــاهير   الحــداثفتســـــ

 وبالتالي التحكم في توجيه الحدث السياس ي.

ــــلطة االعالم قوة تأثير ـــ مارشـــــــال وســــــــلطة الســــــــياســــــــة حيث ربط عالم االجتماع الكندي "لكنها تتداخل وتتفاعل   ٬إن لسـ

ـــــيلةماكلوهان ـــــالة بالوسـ ـــــالة  ٬" قوة الرسـ ـــــيلة هي الرسـ موضــــــحا انه ال يمكن النظر الى مضــــــمون وســــــائل االعالم   ٬فقال الوسـ

ــائل االعالم ـــ ــتقل عن تقنيات وســـــ ـــ ـــــكل مســـــ ــيلة أكثر وضــــــــــوحا كلما كان تأثيرها أقوى والتأثير ي ٬بشـــــ تعلق أي كلما كانت الوســــــــ

ــائل االعالم ــامين وسـ ــية تأخذ حيزا معتبرا من مضـ ــياسـ ــامين السـ ــيلة واملضـ  ٬. فمن الناحية النظرية الصـــرفة1بمضـــمون الوسـ

يمكن القول إن حضـــــــــور ســـــــــلطة االعالم يمثل اقرارا بأن االعالم يمثل فاعال اجتماعيا وســـــــــياســـــــــيا قادرا علة ان يقوم بدور 

ـــــلطـات الثالثـة ـــ ـــــلطـة املعـادلـة للســـــ ـــ وهـذا املنظور الجـديـد لســـــــــــــلطـة االعالم الـذ يعبر عن الحمولـة    ٬حـد من تـأثيرهـاأو ال  ٬الســـــ

ــتورية والقانونية ــلطة في ابعادها الدســــ ــية للمفهوم دون حصــــــر هذه الســــ ــياســــ ـــــحفيين    ٬الســــ ـــــحافة والصـ يقوم على منح الصـ

از له تنظيماته  بدل التركيز فقط على الصـــــــحافة من حيث هي جه  ٬درجات متقدمة من االســـــــتقالل عن الســـــــلطة التنفيذية

 وأدواته التي يمكن أن تصدر عنه قرارات نافذة.

ــائـل  ـــ ـــ ـــــيـاق العـام للمجتمعـات الغربيـة من خالل الحـديـث عن قوة وتـأثير وســـــ ـــ وهـذا مـا يجـد الكثير من تجليـاتـه داخـل الســـــ

يمن على الدولة تحول الى جهاز مســيطر يه  ٬فهذا الجهاز ومنذ ظهوره في املجتمعات الغربية  ٬االعالم خاصــة جهاز التلفزيون 

الى الحد الذي جعل الصــحفي "فرانســوا   ٬ويصــوغ مضــمون العالقة بين النظام الســياســ ي وباقي افراد املجتمع ٬واملجتمع معا

ــــائل االعالم  La Mediacratieهنري دوفيريو" ينحت مفهوما جديدا هو مفهوم " امليدياقراطية   ـــ وذلك للحديث    ٬أو حكم وســـــ

عن الســــلطة االعتبارية لهذه الوســــائل وخاصــــة جهاز التلفزيون وقدرته على التأثير في النظم الســــياســــية الســــائدة في مرحلة 

 2ولربما صناعة الرأي العام. ٬الحداثوتوجيه  ٬سياسية معينة

نه الوســـــــيلة التي أثرت بصـــــــورة مباشـــــــرة في وإذا كان هذا التناول الذي َيعلي من القيمة االعتبارية لإلعالم التلفزيوني لكو 

ــبعينيات    الحداثأهم   ــة الخيرة فإن دخول القطاع الخاص للحقل اإلعالمي في ســــــــ ــية التي ميزت العقود الخمســــــــ ــياســــــــ الســــــــ

وعبر الطفرة التكنولوجية    ٬شــــكل نقطة تحول هامة في هذا املســــار  ٬ونهاية احتكار القطاع العام  ٬وثمانينيات القرن املاضــــ ي

ـــــبح أ ـــ ـــــحـافة   ٬داء التلفزيون في املجتمعـات الغربيـة يحيـل على قواعد جديدة للممـارســـــــــــــة اإلعالميـةأصـــــ ـــ تحولت بموجبـه الصـــــ

 ال وسيلة للسيطرة. ٬التلفزيونية الى أداة للحرية

   املطلب الثاني: املجال العام وصناعة الرأي العام في ضوء نظرية هابرماس

ــــتقلة في املجتمع أثبتت الدراســـــات العلمية في مجال االتصـــــال الســـــي ــــائل االعالم قوة مسـ ــــة ان " وسـ ــــياسـ ــــ ي وعلم السـ   ٬اسـ

من خالل ما تقدمه من مواد إتصـالية كما تلعب دورا مهما ومتزايدا في الحياة    ٬تقوم بأدوار أسـاسـية على الصـعيد السـياسـ ي

ــير    ليس فقط الن محترفي الســــــــياســــــــة يهتمون   ٬الســــــــياســــــــية ســــــــواء على املســــــــتوى الداخلي أو املســــــــتوى الخارجي ــ ـــ عند تحضـ
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ــــائل ـــــره هذه الوســـــ ـــ ـــــال وبما تبثه وتنشـ ـــ ـــتراتيجياتهم باالتصـ ــ ـــ ولكن أفراد املجتمع أيضـــــــــا وبنفس االهتمام يكتســـــــــبون أهم    ٬اسـ

ـــــها ـــــامين التي تعرضـ ـــــل املضـ ـــــية بفضـ ـــــاسـ ـــــائل االعالم1معلوماتهم السـ على باقي الوســــــائل والقنوات الخرى ولها دور   وتؤثر وسـ

فعال في تنشــــيط العملية الســــياســــية حيث تأخذ املناقشــــات واملواقف  الخاصــــة باملســــائل الســــياســــية مؤشــــراتها من عرض 

ــائل ــائل االعالم لهذه الرسـ ــي  ٬وسـ ــية للفرد تؤثر على الطريقة التي تدار بها السـ ــياسـ اســـة  فهي الى جانب تأثيراتها على اآلراء السـ

 2وعلى تنظيم نشاطاتها الرئيسية.

ولدت فكرة املجال العام في قلب الحداثة السـياسـية وصـاغها ووضـع أسـسـها النظرية يورغن هابرماس في كتابه التحول  

وترتكز على وصــف وشــرح عملية تشــكيل الرأي العام واملؤشــرات االجتماعية والثقافية    31962٬البنيوي للمجال العام عام  

ــــاع ــــلطة العامة والحكومة واملجال الخاص الذي قد يركز   ٬د على تطوير الرأي العامالتي تسـ ــــط النظرية مجاالت السـ ويتوسـ

  ٬وقد نشـــأ املجال العام في املجتمعات البورجوازية االوروبية في القرن الثامن عشـــر   ٬على الشـــؤون الخاصـــة بالســـرة واالفراد

 4وفي إطاره تبلورت اتجاهات الرأي العام. ٬كوميةوكانت املناقشات تدور من خالله حول السياسات الح

  ٬بـأنـه مجتمع افتراضـــــــــــــ ي أو خيـالي ليس من الضـــــــــــــروري التواجـد في مكـان معروف أو مميز   ٬يعرف هـابرمـاس املجـال العـام

ليقوموا بوضــــع وتحديد   ٬فهو يتكون في الســــاس من مجموع أفراد لهم ســــمات مشــــتركة يجتمعون يعضــــهم ببعض كجمهور 

ويعتبر املجــــال مصــــــــــــــــدرا لتكوين الرأي العــــام وهو يتطلــــب شـــــــــــــرعيــــة الســـــــــــــلطــــة لتفعيــــل    ٬ملجتمع من الــــدولــــةاحتيــــاجــــات ا

وتقوم نظرية املجال العام في بنيتها الجديدة على  5فهو يبرز اآلراء واالتجاهات من خالل الســـــلوكيات والحوار  ٬الديمقراطية

ـــــــهيل بلورة توافقات تعبر عن محاولة فهم حدود الدور الذي تقوم به وســـــــــــائل االعالم الجدي ـــ دة في إتاحة النقاش العام وتسـ

بحيث تكون اطارا نظريا متكامال يمكنه توضــــيح حدود الدور الذي تقوم به الوســــائل التقليدية ومنها   ٬الرأي العام النشــــيط

دارة وتوجيه النقاش  ممثلة في املدونات واملنتديات ومجموعات النقاش في إ  ٬التلفزيون إضــــــافة الى وســــــائل االعالم الجديدة

ــــوال الى دعم كفاءة  ــــناعة القرار وصـ ــــيد مدخالت صـ ــــاركة العامة وترشـ ــــ ي واالجتماعي في املجتمع من أجل تعزيز املشـ ــــياسـ السـ

عبر بلورة رأي عام يحظى بأولويات ال اختالف عليها وتمنح الشرعية للعمليات السياسية    ٬الفعل الديمقراطي في املجتمعات

درجة الحكم الذاتي حيث   ٬على مدى الوصـــــــــــــول واالنتشـــــــــــــار  هابرماسوفقا ملا حدده   ٬ح املجال العامويعتمد نجا  ٬املختلفة

  ٬على قدم املســــاواة   فكل فرد يشــــارك االخرين  ٬يجب ان يكون املواطنون أحرارا ويتخلصــــون من الســــيطرة والهيمنة واالجبار

وأن يكون دور القانون واضــــــحا وفعاال فضــــــال عن الفهم والثقة والوضــــــوح في املضــــــمون اإلعالمي مع وجود ســــــياقي مجتمعي  

 6مالئم.

ـــتراتيجية املهيمنة على الفعل االجتماعي ــ ـــ ـــر لتخطي   ٬ومن اجل تقنين وتحديد فعالية االسـ ــ ـــ يقترح يورغن هابرماس عناصـ

ــية وتكوين الرأي العام وتقوية املجتمع ــياسـ وهذه كلها عناصـــر من املأمول    ٬هذه العتبة وذلك عن طريق تشـــكيل االرادة السـ

انفصـالها عن الواقع املعاش وانحصـارها في انسـاق مغلقة تمثل أجهزة   بعد  ٬ان تشـكل فرصـة اقتراب السـلطة من املواطنين

 فوقية متشيئة.
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ـــــحــة  ـــ ـــــ ي ونظــام وظيفي كــالتعليم والصـــــ ـــ ـــــيــاســـــ ـــ ـــــم هــابرمــاس النظــام املجتمعي الى ثالثــة أنظمــة فرعيــة: النظــام الســـــ ـــ ويقســـــ

وهـذا املجـال العـام الـذي   ٬ظمـةويعمـل املجـال العـام على ربط حـالـة التفـاعـل بين هـذه االن ٬والخـدمـات ونظـام املجتمع املـدني

يتمتع باالســـتقاللية يكون قادرا على إدارة النقاش وترشـــيح اآلراء املقدمة وتنقيتها وبلورتها لتكون في النهاية ليســـت مجرد اراء  

ــار الى ان نجـاح املجـال العـ ٬بـل اراء لهـا أولويـة وتقـدير وتعبر عن حـالـة النقـاش العـام التي دارت من خاللـه  ٬مطروحـة ـــ ـــ ام وأشـــــ

 : 1يعتمد على

 واالنتشار الوصول  مدى ➢

 "واالجبار والهيمنة السيطرة من يتخلصون  ٬أحرارا يكونوا ان يجب املواطنون "  الذاتي الحكم درجة ➢

 املساواة قدم على يشارك فرد كل"  االستراتيجية رفض ➢

 االعالمي املضمون  في والوضوح والثقة الفهم ➢

 .مالئم اجتماعي سياق وجود ➢

 

ـــــة    ٬فـاملجـال العـام يعتبر صـــــــــــــنـدوقـا رنـانـا للمشـــــــــــــاـكل االجتمـاعيـة الشـــــــــــــاملـة ـــ ومتلقيـا للـذبـذبـات التي تبعثهـا العوالم الخـاصـــــ

ــــة وبآليات  ٬وذلك يحتم على املجال العام أن يضـــــم اليه مجموعة الصـــــوات املهمشـــــة وذلك لتشـــــكيل رأي عام فعال  ٬املعاشـ

وصــــارت غارقة في مؤســــســــات رأســــمالية    ٬العالم تزيد من انتشــــارهافي حين اخذت الصــــحف واملجالت ووســــائل ا  ٬ديمقراطية

ـــخاص  ٬عمالقة ـــة لعدد قليل من الشـــــ أما الرأي العام فقد خســــــــر اســــــــتقالليته ووظيفته    ٬تعمل من أجل املصــــــــالح الخاصـــــ

يجعل   بدال من أن  ٬وبدال من ان يدعم تشـــــــكيل الرأي العقالني فقد أصـــــــبح في القرنين التاســـــــع والعشـــــــرين مســـــــيرا  ٬النقدية

 2هذه الحرية تنمو وتزدهر.

 فقد تميز املجال العام وقتها بميزات ثالثة:

ـــــخـاص وتميز  ملكـانـة أهميـة  يعير  يكن  لم  العـام  املجـال  في  الخطـاب ان ➢ ـــ ـــــــــاركين  الشـــــ  بـذلـك  وهو  ٬فيـه  املشـــــ

 . االعالم اجندة تفوق  أي الفضل واملحاججة الحجة لقوة كان التفوق  أو السلطان ان يفترض

ــــكل كان  العام  املجال في  النقاش  ان ➢ ــــايا  حول   يشـ ــــة القضـ ــــايا تلك ٬فيه  املناقشـ ــــتها كانت  التي  القضـ   مناقشـ

 .الدولة أو الكنيسة على إما حكرا حينها

ـــــيرورة ➢ ـــــلعة الى  الثقافة  حولت  التي  السـ ـــــلعة  الكل  متناول  في  الثقافة  تكون   أن  إمكانية  مع سـ   ٬ضــــــرورية  كسـ

ــكال  النقاش  موضـــوع لذلك يعد فلم ــه يريد  هابرماس  وكأن  زمرة  أو  نخبة على  مقصـــورا العام  املجال في  واالشـ   هذا  بتشـــخيصـ

 .تاريخيا تتشكل بدأت والتي للحوار املثالية الحالة الى اإلشارة

 

جتيح من قبــــل الــــدولــــة  
َ
يحــــاول هــــابرمــــاس تخليص املجــــال العــــام من خالل االعتمــــاد على التغيير االجتمــــاعي بعــــد ان ا

ـــــــــادي ـــــق االقتصـــــ ـــ وبــالتــالي فال يمكن للــديمقراطيــة ان تعيش دونمــا إعــادة بنــاء املجــال العــام ومن دون عودة الجــدل   ٬والنســـــ

ـــتقل ـــ ــــــ ي الحر املســـــ ــــــياســـــ ــــــــــبب املجال العامبذلك تمثل لحظة الديمقراطية نت  ٬الســـــ ففي محاولته إلعادة بناء ذلك   3٬يجة وسـ

  ٬نجـده يعول على إعـادة تفعيـل الســـــــــــــيـادة الشـــــــــــــعبيـة للمواطنين عبر منـاقشـــــــــــــات حرة ديمقراطيـة داخـل هـذا املجال ٬املجـال  

 وذلك عبر ثالث مراحل:

 
 227ص  ٬2015٬شينبر 20٬العرد  ٬مجلة العلوم االجيماعية واإلنسانية ٬وإش،الية الفضاإل العموم  مواقع اليواال االجيماع ٬حمزة هوااي  1
  ٬منجواات االخي ف  ٬الطبعة االولى ٬اإلش،الية السيايية للحراثة من يلسفة الذات الى يلسفة اليواال: هابرماس نموذجا  ٬عل  عبود المحمراوي 2

 228ص  2011٬ ٬الرباط 
  نجرلوا المؤيس العربية للراايات  ٬العرد السادس ٬ مجلة القانو  العام وعلم السياية٬أثر هابرماس ي  الفقه الرييواي المعاار  ٬دايير يونيس،ا  3

 145ص  2007٬ ٬بيروت ٬
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 الواجهة في املتنازعة الطراف يضع الذي الصراع ➢

 املتصارعة الطراف بتعايش يسمح الذي التراض ي ➢

  الطراف هذه بين املشتركة الثقافية التوجهات الى يحيل الذي االجماع ➢

حيث بإمكان كل واحد الحلول    ٬لإلسـهام في النقاشـات العامة  بذلك يصـبح املجال العام اململكة التي يجتمع فيها االفراد

وهو بهذا املعنى يكمل مســــيرة النســــق الهابرماســــ ي في   ٬وال أحد يدخل الحديث في الفضــــاء العمومي بامتياز ال يملكه غيره  ٬به

والتي    ٬ولهم القضايا املتنازع حولهاإذ ان املشاركين في املجال العام وبتدا  -املحادثة اليومية    -افتراض الحالة املثالية للكالم 

واملجال    ٬الذي يفرغهم من محتوى امتيازاتهم بمختلف صفاتها  ٬يلبسون نوعا من القناع املثالي  ٬تخص املواضيع السياسية

ــــــــريع    هابرماسالتي كفلها مشــــــــــــروع    ٬العام يعتمد على إعادة البناء ـــ ــــــــية عبر التشـ ـــ ــــــــياسـ ـــ ــــــــاهم في التأثير على النظمة السـ ـــ ليسـ

ـــــريعا مقبوال ومتوافق عليه من طرف   ٬نيالقانو  ـــ ـــــة ال يتوفر اال في املبدأ الديمقراطي الذي يولد تشـــــ ـــ لذلك فإن مبدأ املناقشـــــ

 يكفل هذا املبدأ في املجتمعات املعاصرة قيام معايير جديدة تنبني على التوافق.  ٬الجميع

وبما   ٬بين املواطنين في دولة والديمقراطيةان الثر الســياســ ي للفضــاء العمومي يتمثل في كونه مجاال لتحقيق التضــامن  

نقد النزعة البرملانية التي ترى في مؤســـــــســـــــة البرملان املجال  هابرماس  لم يتردد   ٬ان الفضـــــــاءات خاضـــــــعة لســـــــياســـــــة تشـــــــاورية

تضـامن بين فإن تحقيق ال  ٬وإذا كان البرملان يلعب دورا مركزيا في العملية الديمقراطية ٬املالئم لتشـكيل اإلرادة والرأي العام

وبذلك  1٬املواطنين يظل دون مســـــتوى التضـــــامن الذي يتحقق في إطار الفضـــــاءات املفتوحة على جميع التشـــــكيالت املدنية

ــنع لفعل  ــات تهدف الى تحقيق نقاش هادف ومحرر للفعل االجتماعي املصــــ ــاء العمومي ممارســــ تعد املمارســــــات داخل الفضــــ

 عقالني سياس ي.

اســــتكشــــاف التحديات التي تواجه الســــياســــة التي تهدف الى التحرر عبر ترتيبات اجتماعية معتمدة على هابرماس  يريد 

فهو يصــــر على ضــــرورة فتح مســــار التدفقات التواصــــلية املزدوجة بين مشــــكلة املفاوضــــات غير رســــمية    ٬البنى الديمقراطية

فهابرماس ال يحصـر املجال العام   ٬ي املركز السـياسـ يالتي تجري داخل املجتمعات املدنية وبين مهام حل املشـكلة الرسـمية ف

وإنما    ٬فقط في املجتمع املدني داخل امليادين العامة والصــالونات الدبية والثقافية واملنظمات ذات االهتمام بالشــأن العام

ـــياســـــ ي بهيئته التشـــــريعية والتي تقع عليها مهمة التشـــــريع ــــيع  ٬يوعز النظام الســ ــــكالت ومواضـ   ٬النزاع العامة   بالقيام بحل مشـ

 لغرض تشكيل قرارات عامة وشاملة.

ــــل داخل الواقع املعاش ـــ ــــ ي بنية للتواصـ ـــ ــــياسـ ـــ ــــطة املجتمع املدني  ٬فاملجال السـ ـــ ــــة بواسـ ـــ ــــسـ ـــ وهذا   ٬من خالل قاعدته املؤسـ

طرح على النظام السياس ي  ٬املجال العام السياس ي هو مجال صياغة اإلشكاالت التي ال تجد لها حال
َ
 الذي يفترض  ٬ومن ثم ت

بحيث ال يكتفي بمجرد    ٬لذلك فاملجال العام مدعو الى تعزيز الضـــــــــــغوط التي تمارســـــــــــها املشـــــــــــاكل ذاتها  ٬ان يجد لها مخرجا

بل العمل على تضــخيمها    ٬لتقديمها في صــورة مقنعة ومؤثرة  ٬ولكنه يعمل على إعادة صــياغتها ٬التعرف عليها ورصــدها فقط

من خالل رؤية   ٬وذلك يتيح مجاال لقبول التعدد الذي يضـــــــــــــمه املجتمع املدني  ٬بحيث تمثل عبئا على أجهزة القرار  ٬وتهويلها

ـــــليــة  ٬الواقع كمــا يراه االخرون ـــ ـــــــــات العــامــة هو االتفــاق مع فكرة العقالنيــة التواصـــــ ولكن ال ينبغي   ٬وهــدفنــا في هــذه النقــاشـــــ

 االنسالخ من الواقع بغرض التواجد ضمن هذه املناقشات.

ــــ يتقع على كاهل املجال العام  ــــياســـــ ــــتراتيجية أو   ٬مهمة إعادة النظر في النظام الســـــ ــــع ملنطق الفعالية االســـــ حتى ال يخضـــــ

ــياســــية    ٬وال يكون تابعا ملســــاومات أصــــحاب املال واعتبارات توازنات الســــلطة  ٬الغائية فاملجال العام يجمع بين العقلنة الســ

لكن الحاجة الى تبرير مشــروعية    ٬كاالقتصــادبالرغم من ان هناك ضــغوط على املجال الســياســ ي    ٬واملشــروعية الديمقراطية

ـــغطا من نوع اخر ـــكل بدورها ضـ ضــــرورة اعتماد التداوليات الكلية لالرتقاء بالتفكير    هابرماسلذلك اقترح    ٬املؤســــســــات تشـ
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ـــــدق مقاييس ممكنة ـــــاس ما يجعل الحقيقة والدقة والصـ وبذلك تشــــــكل أزمة تحصــــــيل شــــــرعية النظام الســــــياســـــ ي    ٬على أسـ

التخفيف من حدتها واالنفكاك من سطوتها بتكوين إرادة  هابرماس  نته االستراتيجية مهمة قصوى يحاول  والتحرر من هيم

ـــــية   ـــ ـــــياسـ ـــ اجتماعية عامة مرتبطة بمبدأ مناقشـــــــــة عامة في املجال العام لتشـــــــــكيل تواصـــــــــلي تحرري يعتمد على الحجة   –سـ

 الفضل في النقاش.

املعرفة التي تسـتند الى النقد باعتباره الـضمانة الكافية للوصـول  حول نظرية    أوغسـت كانتهذه الفكار توازي اهتمام  

أداة للشرعنة   هابرماسكما ان املجال العام مكان مركزي في المل السياس ي الذي يجد فيه  ٬الى املعرفة الحقيقة فيما بعد

ــية(   –داخل الدولة بجدلية )اجتماعية   ــ ــياسـ ــ ــــورات تقدم الخير  اذ يرى ان الدولة هي آلة خاصـــــة مســـــؤوليتها ان    ٬سـ تنتج تصـ

وميزة تطور هــذه الــدولــة انهــا تتغير من الســـــــــــــــاس    ٬وتتميز هــذه التصـــــــــــــورات بــدرجــة الوعي والتفكير العــاليــة لــديهــا  ٬للجميع

 الى تأسيس شرعية على إرادة مشتركة تواصليا وموضحة خطابيا في امليدان السياس ي العام. ٬املقدس للشرعية

ـــــيكي ـــ ـــــائصلهابرماس    ويتميز املجال العام الكالســـــ ـــ ـــــلي بخصـــــ ـــ والتي تنطلق من البحث في املجال   ٬ومفهوم الفعل التواصـــــ

: " مجموعة من الشـــــــخاص يجتمعون من  هابرماسوهو الفضـــــــاء العمومي وفق تعبير    ٬الذي يمارس فيه الفعل التواصـــــــلي

وســـياســـ ي ديمقراطي  حول مواضـــيع تكتســـ ي طابع املصـــلحة العامة او املصـــلحة املشـــتركة" وهو فضـــاء عمومي    ٬اجل النقاش

أن هناك عالقة وطيدة    هابرماسويرى   ٬يضــــمن مناقشــــة وحوارا بين مختلف الحســــاســــيات واآلراء والفكار  ٬مفتوح للجميع

ـــــل واملواطنـة. ـــ ـــــاء الديمقراطيـة  1بين الديمقراطيـة والتواصـــــ ـــ ـــــليـة اال في فضـــــ ـــ ـــــاء   ٬اذ ال يمكن إنجـاح العمليـة التواصـــــ ـــ وهو فضـــــ

في ٬إنه فضـــاء عمومي يســـمح بتكوين رأي عام حول القضـــايا املطروحة    ٬واطنة بين الجميعتتحقق فيه املســـاواة في حقوق امل

 إطار ديمقراطية جماهيرية تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم.

ــــيد الذي يجب ان يعبر عن   ٬تقوم الدولة الحديثةهابرماس  إن املبدأ الذي على أســــــــاســــــــه يقول   ـــ ــــعب السـ ـــ هو فكرة الشـ

وإذا لم نجعل من الرأي العام مـصدر السـلطة السـياسـية لكل    ٬فإذا اغفلنا هذه النتيجة الطبيعية ٬مفكرته في شـكل رأي عا

فإن الحقيقة املتعلقة بالديمقراطية الحديثة تبقى بدون جوهر التواصل السياس ي عندما يغدو مؤسسا في دولة   ٬القرارات

ليتحول من    ٬التخلي نوعا ما عن انتماءاته الخاصـــــــةلكن شـــــــرط    ٬لكل مواطن الحق في دخول هذا الفضـــــــاء  ٬الحق والقانون 

 شخص عادي الى مواطن يتشارك مع االخرين هذا الفضاء. 

فاإلعالم يعتبر   ٬ال ينبغي ان نتجاهل دور االعالم في املجال الســـــياســـــ ي نظرا لهمية وعظمة املســـــؤولية امللقاة على عاتقه

حيث اكدت عديد البحاث االمبريقية    ٬ع إلنجاح التنمية الســــــــياســــــــيةلهما وزن في املجتم  ٬من مكونات الرأي العام املســــــــتني

وتأثيرها على نســــبة املشــــاركة الســــياســــية وفي الوقت نفســــه لم تتجاهل    ٬قدرة وســــائل االعالم في عملية التنشــــئة الســــياســــية

ــــ ي في الجماعة وانتقال املعلومات على مرحلتين ــــخصـ ــــ ي الشـ ــــياسـ ــــال السـ ــــار املبتكرات    ٬تأثير االتصـ ــــافة الى الوعي وانتشـ باإلضـ

 االجتماعي والسياس ي الذي من شأن الفرد واملتلقي نشره اذا ما أشركناه في العملية السياسية بصفة عامة

  ٬بين حرية التعبير عن الرأي في املجال العام وبين قوة تأثير ذلك الرأي على املؤســـســـة الســـياســـية   يورغن هابرماسربط 

لكن بدون مؤســـــــــســـــــــات وتنظيمات وســـــــــيطة تنقل هذا الرأي وتحوله الى   ٬عن الرأي  فمن املمكن ان تكون هناك حرية تعبير

ــ فالرأي العام بدون مجال عام أعمى ــ ال نفع له ويصـبح بال قيمة ــــــــــــ واملجال العام بدون رأي    ٬عنصـر في السـياسـة والتشـريع ــــــــــــ

ـــــتجيـ  ٬فيمكن ان يكون لي ـكامـل الحريـة في ان أتكلم ٬عـام أجوف ـــ ـــــتمع ويســـــ ـــ ويجـب ان َيعـالج الرأي   ٬ب ليلكن ال أجـد من يســـــ

ـــــة ـــ ـــــألة حق خاصـــــ ـــ ـــــالح عام  ٬العام ال على أنه مســـــ ـــ ـــــألة صـــــ ـــ ـــــمن الحق في الحديث ويحمل معه الحق في    ٬بل مســـــ ـــ وعندئذ يتضـــــ
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ـــــيـة ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــلطـة الســـــ ـــ ـــــــــاحـات لـديهـا مـداخـل للســـــ وبـذلـك ترتبط فـاعليـة تـأثير املجـال العـام بـالواقع  1وتـأثيرا حقيقيـا عليهـا  ٬مســـــ

 االجتماعي.

وبين االعالم واملؤسسة    ٬للمجتمع بمدى التعاون بين الرأي العام واملجتمع املدني الصانع له ابرماسهلذلك يتعلق فهم  

ـــــريعية ـــ ـــــكل    ٬القانونية التشـــــ ـــ ـــــاركية التي تشـــــ ـــ فهو يفهم ذلك داخل املجتمع املدني من خالل التأثير اإلعالمي للجمعيات التشـــــ

الرأي العام للمجتمع املدني مع قضــية بناء الرأي العام واإلرادة   وانطالقا من تعاون   ٬الرأي العام وعلى التأثير على الســياســة

  أما التأثير العام فالبد ان يجتاز بوابة االجراءات  ٬إمكانية ســياســة اســتشــارية لهابرماسينتج بالنســبة   ٬الســياســية البرملانية

 البرملانية عير قرارات رسمية شكال تفويضيا وينتج سلطته السياسية.

ـــــين فيما بينهم ـــــترك ملواطنين متعايشـــــ ـــــه في حوار مشـــــ ـــــفي   ٬وعلى ذلك فالرأي العام يظهر نفســـــ ـــــل الذي يضـــــ ذلك التواصـــــ

في حوارات    وهو يتأســـس في الشـــكل الديمقراطي  ٬ال يمكن ان يتكون مســـتقال عن التواصـــل  ٬العلمية على الحياة الســـياســـية

يعول على رأي عام منبثق عن املجال العام الســـــياســـــ ي العام الخاضـــــع لتداولية  فهابرمس   ٬عامة بين جمهور مواطني الدولة

 تواصلية حاكمة وممسطرة للفعل التواصلي.

 في تأسيسه للفعل التواصلي العقالني السليم في املجال السياس ي الى النموذج التالي:  هابرماسليخلص 

 قبليا به عترفم نقاش ➢

 ونحويا مرجعيا مشتركة لغة ➢

 مواضيعها حول  النزاعات حل او واملعايير القيم صناعة أجل من تواصل ➢

 العام املجال الى اللجوء ➢

 .ومقوية ناقدة وإرادة إجماع ٬العام الرأي تكوين ➢

 املبحث الثاني: قناة العيون: صناعة الرأي العام والفضاء العمومي 

إذا كانت الدراسات الكالسيكية قد ذهبت الى ان الخطاب بشتى بنياته اللغوية والدالالت يمثل انعكاسا للواقع السياس ي  

فإن كون هذا الخطاب يحيل الى ممارسة اجتماعية تتحقق ضمن عالقات تواصلية محكومة بسياق اجتماعي   ٬واالجتماعي 

الى كون الخطاب  يجعل من عملية االنعكاس مسألة غير دقيقة    ٬معين لتوصيف هذه الحالة. وهذا االمر يمكن ارجاعه 

بل إن هذا التناول    ٬بقدر ما يقدم منظورا خاصا لهذا الواقع    ٬إعالميا كان ام سياسيا ال يمكنه أن يعكس الواقع الخارجي

ماعية ال تخضع بالضرورة لنه يعبر عن وجهة نظر فردية او ج  ٬هو ما يجعل الخطاب الواحد مفارقا لباقي الخطابات الخرى 

وكل خطاب يمثل في جوهره    ٬وبهذا يمكن القول بأنه ال يوجد خطاب واحد متعال على الواقع الخارجي  ٬للخطابات السائدة

 وإعادة تشكيلها من منظور خاص غير قابل للتعميم.  ٬والوقائع الخارجية   الحداثمحاولة فردية او جماعية لترتيب 

فانه يؤسس حضوره من خالل عالقته بباقي الخطابات الخرى في   ٬ومادام الخطاب ال يمكنه ان يعكس الواقع الخارجي

د  ٬املجتمع انه  املالحظ  لكن  واحد.  متعددة ومتصارعة داخل سياق مجتمعي  يجعلنا بصدد خطابات  اخل كل سياق  ما 

عادة ما نكون بصدد هيمنة خطاب واحد بصرف النظر عما إذا كان ذلك الخطاب إعالميا او سياسيا او    ٬مجتمعي معين  

لنها الى جانب مساهمتها في تحليل بنية ووظيفة الخطاب    ٬ثقافيا. وهنا تبرز أهمية الدراسات املتخصصة في تحليل الخطاب

الدراسة تقدم صورة  ٬موضوع  الخرى   فإنها  الخطابات  وبين  بينه  املوجود  والصراع  الجدل  في    ٬عن  الخطابات  ودور هذه 

صناعة االجندات اإلعالمية والسياسية لرأي عام حيال قضية سياسية معينة. وفي الوقت نفسه فهو يقدم صورة عن القوة  

حينما يتم استيعاب    ٬ر يأخذ داللة أكبروهذا االم   ٬ودور ذات القوة الناعمة في صناعة هذا الرأي  ٬الناعمة لوسائل االعالم

الذي أضحى يعتمد بصورة أوضح   ٬الدور الجديد لوسائل االعالم باعتبارها الشكل الجديد للسلطة في املجتمعات الحديثة 
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تزييف  على الهيمنة الناعمة القائمة على التأثير واالقناع واالستمالة ال على الهيمنة واالكراه السياس ي القائم على التعميم و 

 وعي الجمهور. 

 املطلب االول: الخطاب اإلعالمي لقناة العيون وسؤال التأثير في الرأي العام 

الذي يقوم على مركزية   ٬يمكن القول ان مدرســـــــــة التحليل النقدي للخطاب تمثل املدخل الســـــــــياســـــــــ ي لتحليل الخطاب

كال الســـلطة بصـــرف النظر عما إذا كانت هذه البحث في الحقول املعرفية املعنية بدراســـة العالقة بين الخطاب وجميع اشـــ

تعتمد هذه املدرســـــة منظورا مفتوحا    ٬ومن الناحية اإلجرائية  1الســـــلطة ســـــلطة ســـــياســـــية ام أيديولوجية ام ســـــلطة رمزية.

للدراســـــــة والتحليل يحتوي عددا مهما من املســـــــاهمات املعرفية الحديثة عبر املزاوجة بين التحليل اللغوي والســـــــيميولوجي  

واالســــتفادة من االتجاهات الحديثة في علم الســــياســــة وعلم االجتماع واالنثروبولوجيا والدراســــات الثقافية وعلم   ٬جهةمن  

 النفس االجتماعي من جهة أخرى.

ان التنــاول العــام ملفهوم الجمهور يحيــل على عينــة عــامــة وشـــــــــــــــاملــة للجمهور التي قــد تحيــل على الشـــــــــــــــارع في عموميتــه  

ـــــــمية الرأي العام ويمكن للمف ٬وتعدديته ـــ ـــــــع ليأخذ تسـ ـــ في حين ان هناك تقســـــــــــيما وظيفيا للجمهور بين جمهور    ٬هوم ان يتسـ

فامليزة املالزمة للجمهور الســـياســـ ي في    ٬وهذا التقســـيم يقوم على قاعدة التعاطي مع الفعل الســـياســـ ي  ٬عام وجمهور ســـياســـ ي

ــــائل االعالم  عالقته بالجمهور العام تتمثل في كونه جمهورا مســـــيســـــا ومعنيا بمتابعة ــــ ي ومالحقته في وسـ ــــياسـ لكن   ٬الخبر السـ

ومع ذلك   ٬يبقى التأكيد على ان هذه العينة من الجمهور ال تحيل بالضـــرورة على بنيات او َبنى مجتمعية متجانســـة وموحدة

  ٬يه" يبقى ان الحاق صـــفة الســـياســـ ي بالجمهور تعني أن هذا الجمهور يمتلك " خاصـــية متابعة الخبر الســـياســـ ي وإدراك مرام

ـــــتهـدفـة من قبـل جميع القـائمين على   ٬ومعلوم ان هـذه العينـة من الجمهور مطلوبـة لـدى صـــــــــــــنـاع الخبر ـــ فهي تمثـل عينـة مســـــ

فكل مؤســـــســـــة إعالمية تســـــعى إلرضـــــاء هذا    ٬املؤســـــســـــات اإلعالمية بالنظر الى خاصـــــية التنافس بين املؤســـــســـــات اإلعالمية

ـــــــايا الوطنية   ٬يقية للواقعالجمهور الســـــــــــياســـــــــــ ي ومده بالخبار التي تقدم صـــــــــــورة حق ـــ ـــــــأن القضـ ـــ كما تقدم معرفة جديدة بشـ

 بما يساعد هذا الجمهور السياس ي علة معرفة الواقع الخارجي. ٬اإلقليمية والعاملية

كان مفهوم الجمهور الســـــــياســـــــ ي مفهوما غائبا او مغيبا في   ٬فمنذ تأســـــــيس الدولة الوطنية في خمســـــــينات القرن املاضـــــــ ي

فقد تم الحجر    ٬وبالرغم من ان الجمهور يمثل قوة مجتمعية وســـــياســـــية  ٬مســـــتوى انتاج الســـــلطةفعلى   ٬التاريخ الســـــياســـــ ي

ما جعل منه موضــوعا للديمقراطية ال ذاتا فاعلة في   ٬عليه من قبل الدول العربية وتم التعامل معه باعتباره قوة مســتبعدة

ــــياغة الفعل الديمقراطي تبطا لكثر من ســـــتة عقود بالدول والحكومة  ظل مر   ٫وهذا ما يفســـــر كون ســـــؤال الديمقراطية  ٬صـ

وطول العقود الســـــــتة املاضـــــــية ســـــــعت الدولة الى  2والحزاب في حين ان الجمهور املعني االول بهذا الفعل ظل غائبا او مغيبا

  التعامل مع الجماهير الســـــــــياســـــــــية باعتبارها حشـــــــــودا ال تملك ســـــــــلطة القرار وال يمكنها ان تؤثر في هذه الســـــــــلطة ومن هنا

 جاءت مسألة استبعاد الجماهير عن العملية السياسية وليس مجرد تغييبها.

ان هذا املنظور القاصــر الذي ميز تعاطي الدولة مع الجمهور الســياســ ي باعتباره " حشــودا بشــرية تنقاد لوصــاية النظم  

دون ان يكون    ٬اكمةالســـــــياســـــــية الحاكمة" ســـــــاهم الى حد كبير في توظيف هذا الجمهور لغراض تخدم مصـــــــالح القوى الح

ومن املفارقات املســـــــــجلة هنا هو ان هذا الجمهور    3لهذه الحشـــــــــود أي دور اال لحظة العمليات االنتخابية أو لحظة الحروب

فإن إصـرار الدولة الوطنية على اسـتبعاد    ٬السـياسـ ي ورغم امتالكه وعيا سـياسـيا يختلف باختالف السـياق السـياسـ ي القائم
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ي الفعل السـياسـ ي شـكل في واقع االمر مصـادرة للفعل الديمقراطي طوال هذه الفترة في اغلب دول الجماهير من املسـاهمة ف

 1العالم العربي.

هذا الجمهور الســــــــياســــــــ ي ورغم امتالكه وعيا ســــــــياســــــــيا يختلف باختالف الســــــــياق    ومن املفارقات املســــــــجلة هنا هو ان 

فإن إصــرار الدولة الوطنية على اســتبعاد للجماهير من املســاهمة في الفعل الســياســ ي شــكل في واقع االمر    ٬الســياســ ي القائم

لدولة الوطنية تراهن على النخبة  وفي املقابل ظلت ا  ٬مصـــــادرة للفعل الديمقراطي طوال هذه الفترة في أغلب الدول العربية

باعتبارها قوة معرفية وثقافية للقيام بمهمة توجيه الجمهور الســــياســــ ي العام   ٬الســــياســــية املكونة من رجال العلم واملعرفة

ـــــهولـة  ٬والتحكم فيـه ـــ ـــــتلبـة يمكن دفعهـا بســـــ ـــ ـــــود جمـاهيريـة تـابعـة ومســـــ ـــ لتبني خيـارات تترجم   ٬من خالل التعـاطي معـه كحشـــــ

ــــية العامة للدولةالخيارات الســــــــيا ـــ وهو ما أدى الى تحقيق عملية االســــــــتبعاد واالقصــــــــاء للجمهور الســــــــياســــــــ ي العربي من   ٬سـ

 املساهمة في الفعل السياس ي لكثر من خمسة عقود.

 أجندة قناة العيون 

أو  باعتبارها خارطة الطريق املعتمدة لتحقيق غايات  الجندةفي حقل علم الســــــــياســــــــية وعلم االعالم يتم تداول مفهوم  

أو جدول االعمال املرســـــوم للوصـــــول لتلك الغايات وبصـــــرف النظر عن التناول القدحي للمفهوم والذي    ٬ســـــياســـــات معينة

ـــــــة  ٬يربطها دوما بتنفيذ ســـــــــــيناريوهات أو مؤامرات خارجية ـــ ـــــــة    ٬فاملؤكد هو ان لكل بلد اجندته الخاصـ ـــ ـــــــسـ ـــ كما ان لكل مؤسـ

أيضـــا اجندته الخاصـــة. ففي حقل االعالم عموما واالعالم الســـياســـ ي على ولكل فرد   ٬إعالمية اجندتها اإلعالمية الخاصـــة بها

ــة إعالميـة بين مســـــــــــــتويين متمـايزين في الظـاهر  الجنـدةيمكن التمييز داخـل    ٬وجـه التحـديـد لكنهمـا    ٬اإلخبـاريـة لي مؤســـــــــــــســـــــــــ

ــية الجندةيتكامالن في النهاية وهما:   ــ ــياسـ ــ مرتبطة في الغالب بمجموعة من فالجندة املعرفية تكون    ٬2املعرفية واالجندة السـ

ــــة ـــ ــــسـ ـــ ــــر واملقومات التي تحدد الهوية اإلعالمية للمؤسـ ـــ او املتصــــــــلة بالبناء املعرفي للمؤســــــــســــــــة في عالقتها بالجمهور    ٬العناصـ

 لنها تشكل امليثاق التحريري العام الذي يربط املؤسسة اإلعالمية والجمهور السياس ي. ٬وميزتها أنها اجندة ثابتة  ٬السياس ي

ـــــــ ي وعالقة أما   ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــياق السـ ـــ ـــــــياقية تتغير تبعا للسـ ـــ ـــــــية فهي اجندة سـ ـــ ـــــــياسـ ـــ املعرفية في تفاعلها مع   الجندةالجندة السـ

 التحوالت الطارئة في املجتمع.

 املعرفية لقناة العيون  األجندةأوال: 

ـــها عام   قدمت قناة العيون نفســــها للجمهور الســــياســــ ي من حيث الرؤية واملهمة باعتبارها نموذجا في   2004منذ تأســــيسـ

االعالم الجهوي االول من نوعه في املغرب وان اإلطار العام لهذه املؤســـــــــــــســـــــــــــة يتحدد في كونها خدمة إعالمية عربية االنتماء  

الى حدود الســــنغال خاصــــة الجمهور الناطق باللهجة  تتوجه للجمهور داخل القاليم الجنوبية ومخيمات تندوف وموريتانيا  

وهي منبر تعددي ينشـد اعالم القرب وجسـر بين أبناء الصـحراء في كافة بقاع العالم وتقديم رؤية تنموية للحياة    ٬الحسـانية  

 3القاليم العامة بالقاليم الجنوبية وتقديم مقترحات وتوجهات املغرب في اطروحات التنمية  ومخطط الحكم الذاتي لهذه

ففي هـذا النص نجـد مجموعـة مفـاهيم املؤســـــــــــــســــــــــــــة للهويـة اإلعالميـة لقنـاة العيون واملتمثلـة بكونهـا قنـاة عربيـة ذات توجـه 

ـــــــــاء جغرافي   ٬محلي وطني ودولي ـــــيس االنتمـاء للجنوب املغربي كفضـــــ ـــ وهـذا التوجـه يعني وعيـا لـدى القـائمين على القنـاة بتـأســـــ

ـــــ ي وقيمي كما ان هذا االنتما ـــــياســـــ ء يأخذ صــــــــــورته من خالل تبني اآلراء املختلفة كاختيار منهي للمؤســــــــــســــــــــة يبتغي عرض وســـــ

ــايـــا التي تعـــالجهـــا القنـــاة ــألـــة البحـــث الحقيقيـــة    ٬وجهـــات النظر حول مختلف القضـــــــــــــ ويمكن ارجـــاع هـــذا االمر الى ان مســـــــــــــ

ــة  والوصــــول اليها مســــألة ليســــت باليســــيرة واالمر يزداد صــــعوبة حينما يتعلق االمر بالحقيقة ال ســــياســــية التي هي دوما عرضـ
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ــايــــا املرتبطــــة   ٬لتنــــازع املواقع واملواقف ــ ـــــــ ـــــبــــة لاللتزامــــات التي تتعهــــد القنــــاة بــــاحترامهــــا فتحــــدد في مجموع القضـــــ ـــ امــــا بــــالنســـــ

 بالديمقراطية وحقوق االنسان والتعددية.

بكل ما يقدم على   املعرفية لقناة العيون فهو املســـــــــــــتهدف االول والخير الجندةويحتل الجمهور مكانة خاصـــــــــــــة ضـــــــــــــمن  

وبهذا املعنى يتضـــح أن    ٬وأن الغاية التي من اجلها أنشـــئت القناة هي نشـــر الوعي العام بالقضـــايا التي تهم الجمهور   ٬الشـــاشـــة

 الهوية اإلعالمية لقناة العيون تقوم على بناء نموذج خاص إلعالم القرب الجهوي وبين الجمهور السياس ي.

منذ نشـأتها تسـعى جاهدة الى تكريسـها على   ٬ة التي تميز الهوية اإلعالمية لقناة العيون إن هذه القيم املعرفية والسـياسـي

وتمكين هذا الجمهور من االطالع الحقيقة وتســــــــليحه   ٬مســــــــتوى املمارســــــــة وبناء عالقة ديمقراطية مع الجمهور الســــــــياســــــــ ي

وهذا التيار ظهر   1عالمية أو التيار االصــــالحيبالبناء املعرفي تندرج ضــــمن القيم املعرفية والســــياســــية "تيار الديمقراطية اإل 

من خالل التركيز على   ٬لول مرة في الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا في متم القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين

ـــــكله النهائي مع ظهو   ٬جنس الصــــــــــحافة االســــــــــتقصــــــــــائية القائم على التحري وكشــــــــــف املســــــــــكوت عنه في االخبار ر  ثم اخذ شـــــ

الى جانب انتشـار شـبكة االنترنيت التي    ٬في تسـعينات القرن املاضـ ي  ٬التلفزيون الفضـائي والبث املباشـر لألحداث السـياسـية

ـــبح بإمكان املشــــــــاهد الذي ال يجد تناغما بين اجندته الشــــــــخصــــــــية او  ـــاهدة وبذلك أصـــــ ــــعت من حجم ديمقراطية املشـــــ ـــ وسـ

بل أضـــحى بإمكانه ان    ٬بإمكانه اال يكتفي فقط بتغيير فعل املشـــاهدة  أصـــبح  ٬الجماعية وتغطيات احدى القنوات اإلعالمية

ــــال من عين املكان ـــ ــــبح مراسـ ـــ ــــه ملوقع الحدث ويصـ ـــ ــــل االجتماعي    ٬يخرج بنفسـ ـــ ــــائل التواصـ ـــ ــــجلتها وسـ ـــ ويبدو ان الطفرة التي سـ

ن قيمة واهمية هذا  زادت م ٬ومنصــــــــاتها املعروفة خاصــــــــة الفيس بوك و التويتر واالنســــــــتغرام وموقع املواد الفلمية يوتيوب

ــالة اإلعالمية داخل املجتمع الشـــــــبكي. والتي ال تنحصـــــــر  التيار الذي يبدو أنه اســـــــتفاد من املميزات الجديدة التي تميز الرســـــ

ــات اإلعالميـة وصـــــــــــــنـاع االخبـار افي جزئيـة إخبـار الجمهور بمـا وقع بـل ثمـة مهمـة أخرى تتمثـل في جعـل   ٬فيهـا مهمـة املؤســـــــــــــســـــــــــ

ـــــــــل ممــا هو ع وهــذا يعني   ٬ليــه وذلــك عبر االنتقــال من مجرد نقــل الحقــائق الى الــدفــاع عمــا هو عــادل في العــالمالعــالم أفضـــــ

 .2االنتقال من مجرد نقل الحقائق الى إصالح ما هو خاطئ والدفاع عما هو عادل ديمقراطي

ـــــير التوجـه العـام لألجنـدة املعرفيـة لقنـاة   ـــ العيون في ضـــــــــــــوء تيـار واملالحظ ان املخرجـات العـامـة التي تبحـث في فهم وتفســـــ

حيث يذهب   ٬الديمقراطية اإلعالمية ينســــــــــــجم الى حد كبير مع دور اإلطار النظري العام للنظرية النقدية لوســــــــــــائل االعالم

 يورغن هابرماس الى ان الوظيفة الديمقراطية لوسائل االعالم تقتض ي توافر أربعة شروط أساسية وهي:

 ٬الســـياســـية داخل املجتمع بما يســـاعد على توفير حيز حواري عامعرض جميع وجهات النظر واملواقف   ➢

وتطويرهــا وتفــاعلهــا بمــا يعزز قــدرة املجتمع على اتخــاذ مواقف واعيــة   ٬واســـــــــــــتيعــاب مختلف الرؤى والتصـــــــــــــورات

بالشــــــــروط العامة للمجتمع وتوجيه املنظومة الســــــــياســــــــية نحو اعتماد الخيارات الكثر صــــــــوابا. ونجاح الوســــــــيلة 

  ٬في تحقيق هذه الوظيفة مرهون باعتماد مســــــــــافة موضــــــــــوعية مع النظام الســــــــــياســــــــــ ي املهيمن من جهة   اإلعالمية

 وتمثيل املجتمع في تعدديته وتناقضاته من جهة أخرى.

تقـــديم املعلومـــة الصـــــــــــــحيحـــة والجـــادة والعميقـــة وغير الخـــاضـــــــــــــعـــة للخيـــارات الســـــــــــــيـــاســـــــــــــيـــة والثقـــافيـــة  ➢

ــاعد الجمهور على اتخاذ ا  ٬واالجتماعية لقرارات الصــــــــــحيحة وذلك بهدف جعل الجمهور أكثر وعيا وتقبال بما يســــــــ

ـــلبي  ٬للمعلومة بروح نقدية ـــــ ـــ ــــــــائل االعالم ليس باملتلقي السـ ـــ فهو يحيل    ٬ومعلوم ان املتلقي في النظرية النقدية لوسـ

القادر على   ٬على عينة خاصــــــة من الجمهور هي الجمهور الســــــياســــــ ي املالك لدرجات متقدمة من الوعي الســــــياســــــ ي

ام املعلومة الصـحيحة بين افراد املجتمع كمؤشـر حقيقي على وحدة املجتمع والقيم املشـتركة للفاعلين فيه اقتسـ

 ضد جميع أشكال الهيمنة السياسية.

 
مركز الجزيرة اإلعالمي   2016٬ ٬العدد الثاني السنة االولح   ٬مجلة الصحافة   ٬تيار اإلصالحية .... أن تجعل العالم أفضل  ٬هانتر مارك لي  1

 2ص  ٬للتدري  والتطوير  
 5ص  ٬المرجع السابش   ٬تيار اإلصالحية ٬هانتر مارك لي  2



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  460   

ـــــاهمة في تحقيق وحماية املجتمع ➢ ـــــائل االعالم  ٬املسـ التي تتحدد في   ٬وذلك عبر ابراز الوظيفة النقدية لوسـ

ــــالح املجتمع غب عال ـــ ــــية الحاكمةالدفاع وحماية مصـ ـــ ــــياسـ ـــ ــــلطة السـ ـــ ومدى اخبار الجمهور الســــــــياســــــــ ي    ٬قته بالسـ

 بنواقص وانحرافات هذه السلطة.

وهذه املعادلة لن تتحقق اال عبر    ٬أن تكون منصــة مركزية أو أرضــية لبلورة الفضــاء العام داخل املجتمع ➢

 1مجموعة من الشروط املرتبطة باملوضوعية والحياد واالنفتاح واملصداقية.

  ٬مجرد خيارات نظرية يصــــــــعب تحقيقها من قبل أي مؤســــــــســــــــة إعالمية   ٬ون هذه الشــــــــروط الربعة برأي الكثيرينقد تك 

لكن مع ذلك نجدها متضـمنة في االدبيات التي حاولت تقديمها القناة عن نفسـها وأدوارها التي يمكن اختزالها في املسـتويات  

 التالية:

الم الجهوي وفتح الباب امام ســـــــــــاكنة الصـــــــــــحراء للتعبير  قدمت قناة العيون منذ انطالقتها نموذجا لإلع ➢

 عن انشغاالتهم وقضاياهم خاصة الجمهور السياس ي.

ن قناة العيون من خلق بيئة صــــــــــحافية هي االولى من نوعها بالقاليم الجنوبية ➢
َ
ـــــاهمت في انفتاح    ٬تمك ســـــ

ـــــــــاهمـت في بيئـة تعـدديـة ـــــــــاكنـة على االعالم والتكوين في علومـه ومعـاهـده كمـا ســـــ ـــــــــائهـا مختلف    الســـــ تتقـاطع في فضـــــ

 التوجهات السياسية.

تماشــيا مع هويتها اإلعالمية من االنفتاح على الفرقاء الســياســيين والخطابات الســياســية في االقليم عزز   ➢

 من خلق دينامية سياسية فردية وجماعية.

 .او البرامج السياسية الخبارللقناة وجد له صدى سواء من خالل نشرات  اإلعالميالنموذج  ➢

  اإلنســـــــانشـــــــكلت القناة رافدا أســـــــاســـــــيا في تطوير الخطاب الســـــــياســـــــ ي حول القضـــــــايا املتصـــــــلة بحقوق   ➢

 ساهمت في اثارة الخطاب السياس ي سواء من قبل معارضيها او مؤيديها.

 السياسية لقناة العيون  األجندةثانيا: 

ـــــيـة على خالف    الجنـدةتتميز   ـــ ـــــيـاســـــ ـــ املعرفيـة لقنـاة العيون بكونهـا أجنـدة ذات ســـــــــــــيـاق تتمـاشـــــــــــــ ى والســـــــــــــيـاق    الجنـدةالســـــ

ـــتمد    ٬الســـــــــياســـــــــ ي واالجتماعي الذي تعيشـــــــــه الصـــــــــحراء واملغرب بشـــــــــكل عام وتتفاعل مع التحوالت الطارئة عليهما ــ ـــ فهي تسـ

ـــــحراء  الحـداثلكنهـا تتميز بتفـاعلهـا مع    ٬مرجعيتهـا من املقوالت العـامـة لألجنـدة املعرفيـة ـــ ـــــيـة بـالصـــــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــمن هـذه   ٬الســـــ ـــ وضـــــ

الســـياســـية تأخذ االخبار الســـياســـية والبرامج الســـياســـية ابعادها من حيث تصـــوير الواقع الخارجي مقترنا بامليوالت   الجندة

ــ ي في متابعته ـــ ــياســـــ ـــ ــ ي الذي يرغب الســـــ ـــ ــياســـــ ـــ  الجندةوهذا التناول النظري لألخبار ضــــــــــمن  2الثقافية ومحددات املوقف الســـــ

بل في تقديم املوقف الذي    ٬ر الســـــــياســـــــية ليس هو عكس وجهة نظر منتج االخباريوضـــــــح ان الصـــــــل في االخبا  ٬الســـــــياســـــــية

 يرغب فيه الجمهور السياس ي.

  ٬السـياسـية للمؤسـسـة اإلعالمية وانتظارات الجمهور السـياسـ ي صـياغتها العامة   الجندةوبذلك تأخذ عملية الربط بين  

ــائل وتركز   ٬محور اهتمام الجمهور في كون وســـــــائل االعالم تقدم املعلومة التي ترى بأنها ســـــــتشـــــــكل   وان ما تقدمه هذه الوســـــ

ـــة اإلعالمية هنا  ٬عليه يمثل اســـــــــتجابة لالنتظارات والتوقعات التي يريدها الجمهور الســـــــــياســـــــــ ي   ــ ـــ ــــسـ   ٬وبذلك فإن قوة املؤســـــ

ى الشــاشــة  تتحدد بمدى نجاحها في االســتجابة والتفاعل مع االحتياجات املعرفية والســياســية للجمهور الســياســ ي ونقلها عل

ولربمـا التمـاهي معهـا. وهـذا االمر يتضـــــــــــــح أكثر حينمـا تكتمـل درجـات الوعي واالقتنـاع بـأن الصــــــــــــــل في عمليـة االخبـار عمومـا  

فإن املؤسسة اإلعالمية كلما استطاعت أن تستجيب لكبر قاعدة   ٬وبالنظر الى ان الجمهور غير متجانس  ٬خلقت للجمهور 

 
1-MA: Mit Press,1989, PP 171 Cambridge,formation of the Public Sphere bermas Jürgen, Structural TransHa 

179 
2Watson James,  "The News: Gates, Agendas and Values", Media communication: an introduction to theory and 

process, 2003, P 128 
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ـــــة كلمـا ح ـــ ـــــائد في االخبـار" والذي يقوم   ٬ظيـت بالقبول من امليوالت غير املتجـانســـــ ـــ ـــــمى "االتجـاه الســـــ ـــ وتمكنـت من خلق ما يســـــ

 واجندة الجمهور السياس ي. ٬السياسية للوسيلة اإلعالمية الجندةبدوره على التناغم بين 

 ٬تخرج عن اإلطـــار العـــام املؤطر لخطـــاب االعالم الوطني    ال يمكن ان  ٬الســـــــــــــيـــاســـــــــــــيـــة لقنـــاة العيون عمومـــا  الجنـــدةإن  

فاإلعالم الفضــــــــائي الوطني إعالم ســــــــياســــــــ ي في املقام االول وال يمكن فهم مجموعة الدوار والوظائف التي تقوم بها وســــــــائل 

لذي انتجت  االعالم الفضـــــائي الوطني اال ضـــــمن الســـــياق التاريخي االجتماعي والســـــياســـــ ي الذي تنشـــــط فيه وســـــائل االعالم ا

  1فيه.

القائم على التفاعل االيجابي بين ســـــــلطة الوســـــــيلة اإلعالمية    ٬إن الدراســـــــة تتبنى املنظور الســـــــياســـــــ ي ملفهوم الرأي العام

وهذا املنظور التفاعلي يقوم بدوره على فهم واســتيعاب الرأي العام باعتباره موقفا واعيا لألفراد يعبرون   ٬وســلطة الجمهور 

 في التصور والتناول للقضايا السياسية. من خالله على حرية

إن تمثيلية الرأي العام في عينة الدراســـــــة تقتضـــــــ ي بالضـــــــرورة ان يكون ممثال ومعبرا عن أكبر نســـــــب ممكنة من جمهور  

ولهــذا نعتبر تمثيليــة تســـــــــــــعــة مــدن بعموم الجهــات الجنوبيــة الثالث اختيــارا منهجيــا مقبوال يمكن االطمئنــان    ٬قنــاة العيون 

 كما ان توزيع العينة جاء منسجما مع الكثافة السكانية لكل مدينة.  ٬املستخلصة منه من الناحية الكمية والكيفيةللنتائج 

  
 تركيب شخص ي للباحث 

الداخلة حصلت على أكبر نسب من    ٬العيون   ٬نجد أن مدن كليميم  ٬وكما هو مبين في املبيان أعاله   ٬فعلى مستوى املدن 

ويمكن ارجاع هذا التقدم العددي لهذه املدن   ٬باملائة من عينة الدراسة 20وبنسب مئوية بلغت  ٬عينة 60العينات بمعدل 

العيون والداخلة  ٬تحديدا الى تعداد السكان بهذه املدن باقي املد  ٬الى جانب االعتبار السياس ي خاصة ملدن  ن  في حين أن 

 باملائة. 6,7 عينة ونسب مئوية بلغت20جاءت ممثلة بمعدالت  ٬طرفاية  ٬بوجدور  ٬ايفني  ٬الطنطان ٬السمارة  ٬الستة آسا

املتعلقة   املعطيات  الى  بالنظر  خاصة  معه  التعاطي  في  تباينا  يجد  تناوله  العيون  قناة  حاولت  الذي  السياس ي  فالخطاب 

فاملؤكد ان اتجاهات الرأي العام تحكمها نظرة    ٬اس ي للمادة الخبرية للقناةبمشكل الصحراء والذي يؤثر على التناول السي

 املبحوثين لخطاب القناة وفق قناعاتهم السياسية.  

 
 87ص   2008٬الطبعة االولح   ٬الدار الساقي  ٬ترجمة تانيا ناحية  ٬حرو  كالمية االعالم والسياسة في الوطن العربي ٬فندع مأمون 1
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 تركيب شخص ي للباحث 

ــة يتخطى وجهة نظر او موقف الجمهور   ــ ي للرأي العام في هذه الدراســــ ــياســــ وعلى هذا الســــــاس فإن اعتماد املنظور الســــ

الذي يمثل درجة دنيا من درجات الجمهور مقارنة بالجمهور الســــياســــ ي الذي يلعب دورا محوريا في تشــــكيل وصــــناعة    ٬العام

ر الســــــــــياســــــــــ ي يمتلك الشــــــــــروط العامة للتناول العلمي للرأي العام من  ويمكن ارجاع هذا االمر الى كون الجمهو   ٬الرأي العام

ــاءلة   ــية فاعلة 1حيث املعرفة واالدراك والشــــــعور بالحق في املســــ ــياســــ قد تكون غير    ٬وهذا التناول يجعل الرأي العام قوة ســــ

ـــــلطة قائمة الذات تتمظهر عبر مواقف و   ٬مرئية او مدونة في النصــــــوص الدســــــتورية للدول  قرارات مجموع االفراد  إال انها سـ

 املكونين لها. 

 

تذهب بعض الدراســات الكالســيكية الى ان عملية صــناعة الرأي العام عبر وســائل االعالم تتحقق وفق ثالث مســتويات  

 هي كاالتي:

 

ولم يصـل بعد درجة   ٬الفرد قاصـرا اليزال في طور التعلم والتلقي  : وضـمنه يكون االنسـاناملسـتوى االول  ➢

ومن   ٬النضـج السـياسـ ي. وهنا تكون اراء وقرارات هذا الفرد/االنسـان ومواقفه نابعة مما يتلقاه من وسـائل االعالم  

 تفاعله مع املجتمع ومجموع املعلومات والقيم والفكار التي تؤسس ذخيرته الفردية.

ـــــائـل االعالم من خالل التعـامـل معها   :املســــــــــــتوى الثـاني ➢ ـــ ـــــان من وســـــ ـــ وخاللـه يتحـدد موقف الفرد/ االنســـــ

باعتبارها وســـــــــــائل لتبرير ســـــــــــلوكياته وآرائه ومواقفه. من هنا تبدأ عملية التماهي بين ســـــــــــلوكيات الفرد ومجموعة  

 بان فيها.املواقف والسلوكيات التي يتلقاها من وسائل االعالم وذلك من اجل االحتماء بالجماعة والذو 

: وضـــمنه يكيف مجموعة االفراد/الجمهور العام اتجاهاته ومواقفه وقناعاته بناء على املســـتوى الثالث ➢

 2كخيار إرادي لتحقيق أهدافه وتطلعاته االجتماعية والسياسية. ٬واالتصال ما يتلقاه من وسائل االعالم

 

يجد الكثير من دالالته من خالل الحديث عن الرأي   ٬ومن الواضـح ان التناول للعالقة بين وسـائل االعالم والرأي العام 

هها بصــورة عفوية. وهنا يتم اعتماد مفهوم  العام في عموميته والتي قد تعني هنا الحشــود او الجماهير التي يتم تعبئتها وتوجي

ـــــريف مواقف الطبقـــات    ٬الهيمنـــة أو مفهوم التحكم لتقييم هـــذه العالقـــة ـــ ــــائـــل االعالم بوظيفـــة تصـــــ ـــ ـــ التي تقوم خاللهـــا وســـــ

 
 16ص  ٬الطبعة االولى 1968٬الموال  ٬مطبعة الجماوا ة ٬الرأي العام وقوى اليحر ك   ٬يعر الر ن خضر 1
 24ص  1997 ونيو 366دب  عرد  ٬معار الراايات االييراتيجية ٬مجلة قضا ا دولية  ٬نفسية اناعة الراي العام والحرم ال   ٬حامر عبر الماجر 2
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 ٬وبالتالي فالحديث عن صـناعة الرأي العام وفق هذه العالقة  1االجتماعية املسـيطرة وسـائل االعالم للسـيطرة على الحشـود

ـــح   والتي تم تســــــــميتها من قبل في هذه الدراســــــــة بالجمهور العام كمقابل   ٬أننا نتحدث عن عينة واحدة من الرأي العامتوضـــــ

ويتم اسـتحضـارها حينما يتعلق االمر    ٬للجمهور السـياسـ ي. وبالرغم أن هذه العينة من الراي العام تمثل مكونا من مكوناته  

ــائل االعالم على الر  ـــ ــر لوسـ ـــ ــد التأثير املباشـ ـــ ــ ي ملفهوم وداللة الرأي العام يجب أن   ٬أي العامبرصـ ــياســــ في حين ان التناول الســــ

يعبر وبصــــــورة الزامية عن حالة وعي جماعي عاقل بشــــــأن قضــــــية ليســــــت عادية. وهذا التمييز الضــــــروري في الرأي العام بين 

ــــة حينما يتم البحث في التطورات التي    ٬الجمهور العام والجمهور الســـــياســـــ ي طالت دور وســـــائل االعالم في يأخذ ابعادا خاصـ

 وعالقة هذه الوسائل بالراي العام.  ٬املجتمعات الشبكية

 

فهذه الوســـــــائل صـــــــارت اليوم تحيل على "مجموع الوســـــــائل التي تقوم بتزويد الجماهير بالخبار الصـــــــحيحة واملعلومات 

يســــاعد على صــــناعة رأي عام قادر على بما   ٬او مشــــكلة من املشــــكالت ٬الســــليمة والحقائق الثابتة بشــــأن واقعة من الوقائع

ـــــوعيـا وعن عقليـة الجمـاهير واتجـاهـاتهـا وميولـه" ـــ في حين ان الرأي العـام في املجتمعـات   2التعبير عن هـذا الواقع تعبيرا موضـــــ

الشــــبكية يحيل على "جمهور ســــياســــ ي واع بشــــروطه املجتمعية بصــــورة موضــــوعية وقادر على خلق بدائل ســــياســــية إما عبر  

تراض ي او عبر العالم الواقعي من خالل النزول الى الشارع لفرض بدائل سياسية عبر االحتجاج السلمي" وبالتالي  العالم االف

والقائم على العالقة التفاعلية بين وسـائل االعالم   ٬يصـبح مفهوم صـناعة الرأي العام ضـمن االطار الذي اعتمدته الدراسـة

يحيــل على درجــات متقــدمــة من الــدينــاميــة والتفــاعــل بين "ســـــــــــــلطــة  ٬نوالرأي العــام في مجتمعــات القرن الواحــد والعشـــــــــــــري

الوســيلة اإلعالمية" و"ســلطة الجمهور الســياســ ي" الحر والواعي والقادر على الفعل فبعدما كان الحديث عن صــناعة الرأي  

املجتمعــات وتحولهـا   فــإن انتقــال ٬العــام يتم وفق اجنــدة الــدولــة التي يتم فرضـــــــــــــهــا على الجمهور العــام الــذي يتقبلهــا تلقــائيــا

الى   ٬اســــتتبعه انتقال اخر من منطق الضــــبط االجتماعي والســــيطرة الســــياســــية  ٬الطوعي او املفروض الى مجتمعات شــــبكية

ـــــل الديمقراطي ـــــية للدولة  ٬منطق التواصـ ـــــياسـ ـــــدي للهيمنة السـ وبناء  ٬وهذه العالقة الجديدة تمثل مرحلة متقدمة في التصـ

ــ ي بديل يقوم على ديم ــياســــــــ ــياق زمني خاص قد يأخذ تســــــــــمية مرحلة مشــــــــــروع ســــــــ ــتهالكها في ســــــــ قراطية انتاج املعلومة واســــــــ

 االنتقال السياس ي.

 

ويبدو ان الدفع بفكرة كون قناة العيون مسؤولة عن نسبة يسيرة من إدراك الجمهور السياس ي للتحوالت التي تشهدها  

ـــــألة خالفية عرفت الكثي ـــــياق اإلقليمي والدولي تبقى مسـ ـــــمن السـ لكن   ٬ر من الجدل جراء تباين املواقف والتحاليلالبالد ضـ

ما ال يمكنه نفيه او تجاهله هو ان قناة العيون وبناء على هويتها اإلعالمية وســـــــــــياســـــــــــتها التحريرية قامت منذ انطالقتها على 

 رسم عالقة جديدة بين الدائرة االجتماعية/ الرأي العام من جهة والدولة من جهة أخرى. 

يمكن القول ان قناة العيون باتت صــــانعة رأي عام وفق اســــتراتيجيات اعتمدتها بدرجات تتفاعل بين ومن هذا املنطلق  

 واالجندة السياسية للجمهور سواء أكان جمهورا عاما ام جمهورا سياسيا؟ ٬املعرفية والسياسية لقناة العيون  الجندة

 

 .الرأي العام والتعاطي مع وسائل االعالم

 

 
1 stChomsky Noam; Media control: The spectacular achievement of Propaganda, A seven stories Press, 1 

edition, New York, 1991, P 26 
 27ص   ٬الطبعة الثانية 1987٬القاهرة   ٬االنجلو المصر ةم،يبة   ٬الرأي العام طبيعيه ت،و نه  ٬أحمر برا 2



 كتاب جماعي  - الدراسات القانونية املغربية التداخلية على تطبيقات النظرية  – راطية ونقد القانون دراسات في الديمق

 

 برلين –ملانيا أإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية /  464   

مسـتويات التعرض للمنابر اإلعالمية  يتكون هذا الشـق من الدراسـة الذي يمثل املحور االول ويضـم ثالثة أسـئلة تختزل  

ــــية باملغرب.   ٬للحصــــــــــــول على املعلومات ـــ ــــايا الرئيســـــ ـــ ــــأن العام والقضـــــ ـــ ــــة عندما يتعلق االمر بالحداث املرتبطة بالشـــــ ـــ وخاصـــــ

 واالسئلة الثالث هي:

 تتعاطى معها للحصول على املعلومات *أي املنابر اإلعالمية التي 

ــــك لإلعالم الوطني ــأن العام هل يزداد تعرضـــــ ــ ام لإلعالم الجنبي أم يبقى ثابتا دون   ٬*في حال وقوع احداث مرتبطة بالشـــــ

 تغيير.  

 املنابر اإلعالمية املتعاطي معها للحصول على املعلومات ➢

ـــــت من املبحوثين اختيار إجابة   ٬إن اإلجابة على طبيعة املنابر اإلعالمية املتعاطي معها للحصــــــــــول على املعلومات اقتضـــــ

واحــدة من أربع إجــابــات بين القنوات الوطنيــة ممثلــة في شـــــــــــــبكــة قنوات القطــب العمومي إضــــــــــــــافــة الى قنــاة البحر البيض  

صــــحف الوطنية والجنبية واالذاعات الخاصــــة والوطنية واالذاعات الجنبية  واملنابر الجنبية وال  ٬املتوســــط والقناة الثانية

 ومصادر أخرى.

 وقد كشفت نتائج املسح امليداني ان التوجه العام جاء كما هو مبين في الجدول أدناه:
 المنابر العالمية المتعاطي معها للحصول على المعلومات  

 بقوة متوسطة ضعيفة  منعدمة المجموع

 التعاطي درجة 

100.0 13.3 14.0 25.3 47.3 
 النسبة

 قنوات عمومية
300 40 42 76 142 

 العدد 

100.0 8.3 14.0 26.7 51.0 
 النسبة

 قنوات أجنبية 
300 25 42 80 153 

 العدد 

100.0 33.3 30.7 25.0 11.0 
 النسبة

 صحف وطنية 
300 100 92 75 33 

 العدد 

100.0 34.3 30.7 22.3 12.7 
 النسبة

 صحف أجنبية 
300 103 92 67 38 

 العدد 

100.0 32.0 31.3 27.0 9.7 
 النسبة

 إذاعات وطنية
300 96 94 81 29 

 العدد 

100.0 41.7 25.3 24.0 9.0 
 النسبة

 إذاعات خاصة 
300 125 76 72 27 

 العدد 

100.0 43.0 27.3 23.3 6.3 
 النسبة

 إذاعات أجنبية 
300 129 82 70 19 

 العدد 

100.0 34.7 20.0 17.0 28.3 
 النسبة

 مصادر أخرى 
300 104 60 51 85 

 العدد 

 تركيب شخص ي للباحث 

فكما هو مبين في الجدول فإن قوة التعاطي مع املنابر اإلعالمية سجلت التوجه العام لفراد العينة الى القنوات الجنبية  

باملائة من مجموع عينات    47وبنسبة    147باملائة متقدمة على القنوات العمومية بمعدل    51وبنسبة بلغت    153بمعدل  

عالم الجنبي يعد التوجه االول للحصول على املعلومات بالنسبة للعينة موضوع  . وهذا يبين أن اال 300االستمارة البالغة  

الدراسة وتراجع االعالم العمومي الى املرتبة الثانية في حين يتوزع توجه بقية افراد العينة بين املصادر الخرى دون تحديد 

 من ترفيهي ورياض ي وفني الى غير ذلك.  وهي نسبة غير هينة التي يدخل فيها كل اشكال االعالم ونوعيته 28,3بنسبة 
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 تركيب شخص ي للباحث  

من   معلوماته  على  الحصول  الى  يميل  العينة  جمهور  ان  أعاله  الهندس ي  الشكل  من  املستخلصة  املعطيات  ان  واملالحظ 

قناع واملوضوعية  القنوات الجنبية مفضال إياها على القنوات العمومية ولعل املرجح في قراءة لهذا التقدم هو أسلوب اال

العمومية القنوات  امام  للقنوات الجنبية  التناول  في  العينة  تتحكم فيه عديد    ٬والشفافية حسب قناعات  وهذا املعطى 

نزاع سياس ي الصحراء من  إقليم  يعيشه  ما  مع  السياس ي خاصة  منها  االيديولوجي   ٬االعتبارات  التوجه  فضال عن معطى 

 يجد ضالته في قنوات محددة بعينها يرى فيها ما ال يراه في غيرها. والسياس ي وفي اعتقادنا أن الجمهور 

 
 تركيب شخص ي للباحث  

اإلجابة داخل االستمارة    جاءت وفق اختيارات املبحوثين بحيث ان  ٬وحسابيا فإن النسب املبينة في الجدول والرسم املبياني

تخول للمبحوثين اختيـار أكثر من قنـاة تســـــــــــــتـأثر بـاهتمـامهم وبـالتـالي فـإن مخرجـات النســـــــــــــب املئويـة وعـدد املتـابعين خضـــــــــــــع 

بيد ان مخرجات االســــــــــتمارة جاءت منســــــــــجمة مع   ٬في االختيارات وعليه انعكســــــــــت على النســــــــــب واملتابعين  ٬لعملية التكرار

 لهم للقنوات الجنبية التي تستأثر بهم.اختيارات املبحوثين وميو 

;  قنوات عمومية
47,3

51,0; قنوات أجنبية
11,0; صحف وطنية

12,7; صحف أجنبية

9,7; إذاعات وطنية

9,0; إذاعات خاصة

6,3; إذاعات أجنبية

28,3; مصادر أخرى

نسب التعاطي مع المنابر اإلعالمية للحصول على المعلومات بقوة

48,0; الجزيرة

52,0; 24فرنسا 

12,7; العربية

11,7; سكاي نيوز

8,3; الميادين

8,0; روسيا اليوم
5,0; الحرة

BBC ; عربية 7,3

0,3; قنوات أخرى

2,0; بدون تحديد

ي المغربايا  الرئيسية فنسب القنوات األجنبية االكثر مشاهدة لطبيعة برامجها التي تعكس القض
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مشــاهدة وبنســب   38وفيما يخص باقي الفضــائيات العربية فقد ســجلت معدالت بســيطة تراوحت بين الســتة مشــاهدات و 

 باملائة.  12مئوية لم تتجاوز 

 املطلب الثاني: قناة العيون داخل الفضاء العمومي  

فالوعي هو العنصر    ٬يأتي الدور الهم لوسائل االعالم الوطنية من خالل تنمية الوعي بالشؤون العامة وبنائه ثقافيا

كما يوفر له    ٬الفعال الذي يجعل الجمهور قادرا على التمييز واالنتقاء وسط الكم العائل من املعلومات التي يتلقاها يوميا

ودالالت الصورة والصوت. كما تعد وسائل    ٬وإدراك حقيقة الرسالة اإلعالمية  ٬ضمون إمكانية الرصد والتحليل واستقراء امل

القرارات وصناعتها اتخاذ  في  تساهم  التي  الوسائط  اهم  من  من    ٬االعالم  االعالم  لوسائل  الفرد  توجه  أصبح  خاصة وقد 

همت تكنولوجيا االعالم واالتصال من  التي سا ٬لتلبية الحاجيات املستمرة للمعلومات ٬السمات البارزة في عصر املعلومات

حيث يمثل    ٬إمكانية الحصول عليها بسرعة ودقة وجدية من اجل تكوين املعرفة التامة والفهم الكامل لألحداث املتالحقة

امام صناع القرار  املتاح  املعلومات وتلقي ردود أفعال الجمهور نحو سياساتهم   ٬االعالم املصدر الساس ي    ٬للحصول على 

و  السياس ي ونقل  النشاط  إزاء    ٬تحليل  واتجاهاته  اعتقاداته  تكوين  في  الجمهور  عليه  يعتمد  داخل    الحداثكما  تقع  التي 

فالطريقة التي يتصرف بها االفراد حيال    ٬الحداث وما يترتب عليها من سلوكيات وردود أفعال إزاء هذه    ٬الواقع املحيط به

اليت استقاها من كم املعلومات التي وصلت    ٬ انعكاسا للصورة الذهنيةالسياسات واالتجاهات والقيم السياسية ليست اال

 إليه من خالل املضمون السياس ي املقدم وسائل االعالم.   

 مكانة النشاط السياس ي في خطاب قناة العيون     

  ٬دائما أحد الهواجس الساسية في الحقل الكاديمي ودراسات وسائل االعالم  شكلت التأثيرات السياسية لوسائل االعالم

وأكثر من ذلك    ٬بيد انه من الصعوبة بما كان تحديد العالقات بين وسائل االعالم والحياة السياسية والسلوك السياس ي 

 كيات(  سلو  ٬اتجاهات ٬تفصيل هذه العالقات حسب نوع الوسيلة وطبيعة العناصر السياسية )معارف

وما يمكن التأكيد عليه هو ان وسائل االعالم ال تمارس تأثيرات في املجال السياس ي بمنأى عن الظروف والشروط التي   

فلها هنا أيضا حدود وعناصر مقاومة. عموما فقد توفرت منذ ظهور وانتشار    ٬تمارس فيعل هذه التأثيرات في باقي املجاالت

ت قرائن  الجماهيرية  االعالم  االعالم  وسائل  وسائل  بين  فيها  التأثير  واتجاه  قوتها  كانت  مهما  أكيدة  عالقة  وجود  على  دل 

 واملجاالت السياسية.

وأول هذه القرائن أن توسيع االقتراع العام تزامن بشكل كبير مع التطوير الذي شهدته وسائل االعالم الجماهيرية في  

سياسة في الواليات املتحدة االمريكية مع الحملة االنتخابية  سنوات الخمسينيات. كما ظهر حلف خاص بين التلفزيون وال

قامت    ٬والشارات املرسلة الة املناضلين  ٬امللصقات  ٬. فإلى جانب القوافل االشهارية 1956النتخابات الرئاسة االمريكية سنة  

الى    ٬على استخدام مكثف للتلفزيون   الحملة االنتخابية للجنرال ايزنهاور  وتطورت االمور فيما بعد لتذهب أبعد من ذلك 

 1خلط بين التلفزيون والسياسة. 

  ٬أن هناك عالقة ال تنفك اواصرها بين السياسة ووسائل االعالم في املجتمعات الحديثة  2Dominique Woltonويعتبر  

  بل يقول ان أحدهما ال يمكن له ان يوجد دون االخر. ٬االتصال من منطلق عدم القدرة على الفصل بين الديمقراطية و 

والحديث عن تأثيرات سياسية لوسائل االعالم يشير الى مستويات مختلفة من التموقع: مستوى محتويات رسائل وسائل  

لوكيات واالتجاهات  ومستوى تأثيراتها على الس  ٬مستوى تأثيرها على القواعد التي تحكم الحياة السياسية وفواعلها  ٬االعالم

الى   املاكرو  أربع مستويات بدءا من  السياسية من خالل  الحياة  افي  تأثير وسائل االعالم  للمواطنين. وسنتناول  السياسية 

بدءا باآلثار التي تتركها وسائل االعالم على فهنا للسياسة والصورة التي نبنيها عن الحياة السياسية. ثم موقع وسائل    ٬امليكرو 

 
1Gully, -Marlene Coulomb "MOISE et AARON en campagne". Médias Pouvoirs n° 38(2em trimestre 1995). P 

37 
2Dominique Wolton,  "Communication et Démocratie"1995). P 86 Médias Pouvoirs n° 38(2em trimestre . 
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فضال عن    ٬وبعدها تأثير االعالم في قواعد العمل السياس ي وفواعله  ٬مؤسسة داخل النظام السياس ي في حد ذاته االعالم ك

 تناول تأثيراتها على السلوكيات واالتجاهات السياسية لألفراد.

 قناة العيون والحقيقة السياسية

فقد أصبحت حاليا املكان الوحيد    ٬عالم اليومفي يوتوبيا االتصال أنه" ال يمكن تجاوز وسائل اال   Philippe bretonيؤكد  

وال يعد في حقيقة االمر كالمه مغرقا    1الذي نجد فيه املعلومات التي تمكننا من فك رموز العوالم املختلفة التي نتحرك فيها. 

لعالم بالنسبة  فا  ٬حيث ان العالم بالنسبة للفرد يتكون من خالل ما يعرفه عنه  ٬في اليوتوبيا بل هو قريب جدا من الواقع

وهذا ما يسمى اإلطار املرجعي من    ٬وال وجود عنده ملا ال يعرفه عن هذا العالم   ٬البيئة التي يعرفها  هو ذلك العالم او  لي فرد

املعارف يصبح   لهذه  الوحيد  املصدر  اهم املصادر وأحيانا  العالم. وعندما تصبح وسائل االعالم  املعارف والخبرات حول 

ما    ٬لعالم وصورته تشوبهما تشوهات عديدة في واقعنا الحاليوعلى هذا الساس فان ا  ٬العالم هو ما تقدمه وسائل االعالم

فحتى اذا    ٬حتى ولو قام االعالميون بعملهم بنية موضوعية   ٬دام ما تقدمه وسائل االعالم عبارة عن حقيقة من مستوى ثاني

ة" فإنه ال نضمن  " الوقائع مقدسة والتعاليق حر   SCOTTسعى هؤالء لتطبيق املقولة الشهيرة لستاذ الصحافة المريكي  

فال يصبح االمر حدثا اال بوجود مراقب او   ٬او الوقائع الخام ال وجود لها  الحداث مادامت   ٬صورة حقيقة كما هي في الواقع

 مشاهد ونقل هذا االمر. 

وهكذا    ٬على هذا الساس فاملوضوعية سراب الن طبيعة الفعل اإلعالمي تتطلب تدخال من طرف املراقب او املشاهد

فكل نظام    2نا عن املوضوعية واستعضنا عنها بمفهوم السعي نحو املوضوعية التي أصبحت صورة مثلى ال يمكن بلوغها تخلي

ينقلها  التي  الحقيقة  لوحة  على  الخاصة  ملسته  يضع  الحقيقة    ٬اعالمي  ليست  االعالم  وسائل  تعكسها  التي  فالحقيقة 

 3ولكنها الحقيقة التي تشترك في قولبتها ٬املوضوعية

والفرد العادي يتقبل ما تقدمه وسائل االعالم دونما تقييم كبير او نقد وأساس عالقته بوسائل االعالم هو الثقة فيما  

 4لتحقيق االشباع الفكري والعاطفي. ٬تقدمه كأساس لفهم الذات والعالم املحيط

واملعلومات املتعلقة   ٬اال من خاللها  فوسائل االعالم تهيكل وتبني محيطا سياسيا حقيقيا ال يمكن لألفراد التعرف عليه 

 او الذين يؤكدون قلة اهتماماتهم بها.  ٬بهذا العالم تؤثر حتى في االفراد الذين لم يتعرضوا لوسائل االعالم مباشرة 

الذهنية  Kenneth Boldingوتسمي   بالصورة  السياس ي  الواقع  عن  االعالم  وسائل  تبنيها  التي  واتجهت    ٬الحقيقة 

فأشارت الى ان وسائل االعالم ال تؤثر في السلوك    ٬لتعرف على تأثيرات وسائل االعالم على الصورة الذهنيةمساهمتها الى ا

وهذا التنظيم هو    ٬ولكنها تؤثر على الطريقة والسلوب الذي ينظم به املتلقي صورته الذهنية عن البيئة  ٬الظاهري لألفراد

 .5الذي يؤثر على الطريقة التي يتصرف بها الفرد

  ٬الن خبرة وسائل االعالم أوسع بكثير من خبرة االفراد الضيقة  ٬ويرجع بناء الصورة الذهنية الى وسائل االعالم أساسا

كما ان هناك عامال هاما اخر يتمثل في قبول افتراض ان وسائل االعالم يمكنها    ٬فهي تنوب عنهم في تقديم الخبرة الكلية لهم 

 تعريف بالعالم البعيد عن مجال الخبرة الشخصية املباشرة لألفراد.ان تمارس دورا هاما في التأثير وال 
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والتوجه العام السياس ي الذي    ٬تناول قناة العيون للخطاب السياس ي ال يخرج عن الخطاب السياس ي العام للدولة  ان

فإن خط تحريرها    SNRTترسمه وبما ان قناة واحدة من قنوات القطب العمومي التابع للشركة العامة لإلذاعة والتلفزة  

العامة للدولة بالسياسة  باملغرب  االمر نفسه ينسحب على  ٬مقيد  الرسمي والخاص داخل املشهد اإلعالمي    ٬باقي االعالم 

ولقياس وتحليل النشاط السياس ي داخل االطار املحدد له سلفا جاءت أسئلة االستمارة وفقا للوصول الى حقيقة االفتراض  

ول قد يتعارض  بتبعية خط تحرير قنوات القطب العمومي ومنه قناة العيون لتوجه الدولة ام ان هناك هامش حرية تنا

 أحيانا مع ترغبه السياسة العامة للدولة.

اقع اإلخبارية باملغرب   أوال: حجم مشاهدة البرامج السياسية الحوارية في القنوات التلفازية واملو

فإن السؤال االول الذي طرح على املستجوبين نبحث من ورائه    ٬وتأسيسا على ما تم اعتماده في الشق التحليلي للدراسة 

معرفة مدى انخراط الرأي العام أوال في متابعة البرامج السياسية على القنوات الوطنية واملواقع اإلخبارية فإن النتائج تبين  

ما يعني ان    ٬باملائة  48,3وبنسبة هامة قاربت النصف    145السياسية اال أحيانا بمعدل  ان املبحوثين ال يشاهدون البرامج  

متابعة البرامج السياسية يتم بشكل غير دؤوب وال يبعث على الحرص على متابعتها بشكل متواصل وهو االمر الذي سجلته  

وهي فئة تواظب على مشاهدة    ٬باملائة  30حالة بنسبة بلغت    90من خالل العينة الثانية التي بلغت    ٬مخرجات االستمارة

من مجموع املبحوثين ال تشاهد باملطلق    65البرامج السياسية على القنوات الوطنية بشكل مطرد وفي املقابل فان ما معدله  

عن    وهي نسبة ال يمكن تجاهلها لنها تعبر  21,7بنسبة بلغت    ٬البرامج السياسية على القنوات الوطنية واملواقع اإلخبارية

 توجه آخر وقناعات الرأي العام تجاه البرامج السياسية بالقنوات الوطنية. 

      
 تركيب شخص ي للباحث 

 
 ثانيا: أهم القنوات التلفازية التي تعرض البرامج السياسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام   

 

  ٬وفي سياق البحث واستقصاء توجه الرأي العام حول مشاهدة البرامج السياسية على القنوات الوطنية واملواقع اإلخبارية

الو  اإلخبارية  القنوات  العام حول طبيعة  للرأي  البرامج السياسية بحيث  توجهنا بسؤال  في  باهتمامهم  التي تستأثر  طنية 

 افرزت مخرجات االستمارة الجدول التالي: 

 

 القنوات التلفازية التي تعرض البرامج السياسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام 

30,0; نعم

;  أحيانا
48,3

21,7; ال

لى نسبة مشاهدة البرامج السياسية الحوارية ع
القنوات والمواقع االخبارية الوطنية

م ع ن ا ن ا ي ح أ ال

90

145

65

مج  را ب ل ل م  ا الرق ا ب ت  ا هد مشا ل ا د  عد

قع  موا ل ا و ة  ري حوا ل ا ة  سي ا سي ل ا

ة   ي وطن ل ا ة  ري ا الخب ا
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 القناة  العدد  النسبة 

 القناة األولى  92 30.7

 القناة الثانية 72 24.0

 1ميدي 72 24.0

 قناة العيون  143 47.7

 املغربية  14 4.7

 األمازيغية 11 3.7

 قنوات أجنبية  86 28.7

 بدون تحديد  11 3.7

 تركيب شخص ي للباحث 

نتائج االســــــتمارة البحثية أعطت تقدم قناة العيون كأكثر قناة متابعة لبرامجها الســــــياســــــية بمعدل بلغ   ومن املالحظ ان

نفســر هذا التقدم بكون طبيعة البرامج الســياســية التي تعرضــها القناة تســتأثر باهتمام الرأي    ويمكن ان٬ 47,7ونســبة    143

بغض النظر عن التوجهات الســـياســـية واليديولوجية لعموم الجمهور وهو معطى أســـاســـ ي في دراســـة نســـب املتابعة   ٬العام

ـــــــب تبين نوعا من التأثير للقناة على الرأي  واملشـــــــــــاهدة لقناة العيون على صـــــــــــعيد القاليم الجنوبية تحديدا. وان هذه ال ـــ نسـ

وهو معطى نســــتشــــف منه تطور أداء القناة في   ٬العام وتبرز أهمية القناة كموضــــوع للدراســــة ودورها في العملية الســــياســــية

ــــية  ويمكن القول بأن عملية التبلور لألجندة املعرفية والســـــ  ٬الســـــياســـــية الكبرى في املواكبة والتتبع  الحداثتعاطيها مع  ياسـ

الســـــياســـــية داخل الصـــــحراء او على مســـــتوى تداعيات قضـــــية الصـــــحراء    الحداثلقناة العيون من خالل تعاطي القناة مع 

 إقليميا ودوليا.  

 
 تركيب شخص ي للباحث 

اإلخبارية  النشرات  من خالل  الصحراء  قضية  ملف  في  املغرب  لتوجه  املوضوعي  السياس ي  للخطاب  القناة  تبني    ٬إن 

والبرامج السياسية جر عليها غضب املوالين لطرح جبهة البوليساريو على اعتبار ان القناة تعد مسوقا للطرح املغربي وال  

السياسية للقناة التي    الجندةي وهذا من تمت اإلشارة اليه سابقا من خالل  تلتزم الشفافية والحياد في تناولها للخبر السياس  

 السياسية للجمهور السياس ي لقناة العيون.      الجندةتتماهى مع  

 

30,7; القناة األولى

24,0; القناة الثانية

24,0; 1ميدي
47,7; قناة العيون

4,7; المغربية

3,7; األمازيغية

28,7; قنوات أجنبية

3,7; بدون تحديد

هور  م الجمنسب مشاهدة القنوات التي تعرض البرامج السياسية التي تستأثر باهتما
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باملائة كخيار يلبي حاجيات  30,7 و بنسبة مشاهدة بلغت  92وكخيار ثاني لعموم الرأي العام تأتي القناة االولى بمعدل  

وهي محصلة تتماش ى    ٬في التناول السياس ي من خالل البرامج السياسية التي تعرضها القناة االولى    ٬وتطلعات الرأي العام  

وهذه النتيجة تبين بالفعل بأن القناة االولى متقدمة    ٬وطبيعة هذه البرامج السياسية ذات الجمهور الواسع بعموم املغرب

 ء اإلعالمي السياس ي و تمارس نوعا من التأثير على الرأي العام الوطني. في الفضا

القنوات   على  السياسية  البرامج  متابعة  الى  يتجه  العام  الراي  بكون  دقيقة  مالحظة  االستمارة كذلك  مخرجات  ومن 

وال  28,7وبمعدل    86حيث سجلت    ٬الجنبية  املحلية  السياسية  البرامج  في  الثقة  فقدان  منه  وبشكل    ٬وطنيةيستخلص 

ونسبة   72متساوي جاءت معدالت متابعة البرامج السياسية بكل من قناتي البحر البيض املتوسط والقناة الثانية بمعدل 

جاءت وفق اختيارات املبحوثين بحيث ان اإلجابة    ٬باملائة. وحسابيا فإن النسب املبينة في الجدول والرسم املبياني  24بلغت  

ل تخول  االستمارة  وعدد  داخل  املئوية  النسب  مخرجات  فإن  وعليه  باهتمامهم  تستأثر  قناة  من  أكثر  اختيار  لمبحوثين 

بيد ان مخرجات االستمارة جاءت    ٬في االختيارات وبالتالي انعكست على النسب واملتابعين  ٬املتابعين خضع لعملية التكرار 

 ثر بهم. منسجمة مع اختيارات املبحوثين وميولهم للقنوات الجنبية التي تستأ

أرائه   وتبيان  خاصة،  والجمهور  الشعوب،  وتيارات  اتجاهات،  على  تأثيرها  في  جدا  كبير  بدور  اإلعالم  وسائل  وتسهم 

ومواقفه إزاء جميع القضايا التي تدور من حوله في أي بلد كان، فهذه الوسائل لها أن تسهم بشكل فعال، وإلى حد كبير في  

 اتجاهاته، وعما يجري حوله في العالم.بلورة، وتشكيل الرأي العام في تحديد 

العام   الرأي  الفضائية، ومن خالل برامجها قادرة على تشكيل اتجاهات  التلفزيونية  القنوات  إن وسائل اإلعالم ومنها 

فالتلفزيون باعتباره    ٬والتأثير عليه، وذلك من خالل ما تقوم بعرضه من منتجات سياسية، وثقافية، ودينية، واجتماعية

وهذا المر في جميع دول العالم كون التلفزيون املصدر الساس ي للمعلومات التي    ٬الرئيس للمعلومات السياسية    املصدر

يتزود منها الناس، خصوصا عندما يتم ربط وسائل اإلعالم بالحداث التي أصبحت في بؤرة االهتمام برموز لها مكانتها على  

 لحداث والقضايا املختلفة. املسرح السياس ي لتمكنهم من اتخاذ مواقف من ا

واملوضوعات   القضايا  من  العديد  تجاه  وعيهم  تشكيل  في  مهم  دور  لها  لألفراد  بنقلها  التلفزيون  يقوم  التي  فالرسائل 

السياسية من مختلف جوانبه فهو يساهم في دعم وصياغة رأيه العام تجاه أي قضية معينة، وقد لوحظ في الفترة الخيرة 

ق، والعالقة التي تربط بين الرأي العام والتلفزيون وأنهما يشتركان في أن كال منهما مقياس لآلخر، وأن  مدى االرتباط الوثي

 كليهما مقياس لتحضر المم والشعوب.

من   الكثير  فظهرت  بها،  كبير  بدور  القيام  اإلعالم  وسائل  بإمكان  التي  املجاالت  من  أصبحت  االتجاهات  تشكيل  إن 

شرح وتفسر هذا الدور، والعوامل التي تؤثر في اتجاهات الفراد حيث يمكن أن تتطور وتتغير حتى  النظريات والنماذج التي ت

لو لم يهدف ذلك، وهم نادرا ما يسعون لذلك ولكنهم يتعرضون بعض الحيان ملواقف ومعلومات تجعلهم يفكرون ومن ثم  

 اتجاهاتهم.   تتغير مشاعرهم تجاه بعض الشياء، أو القضايا وبالتالي تتطور وتتغير
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 تركيب شخص ي للباحث 

وفق    ٬فإن مسألة قدرة قناة العيون على التأثير على الرأي العام  ٬وكما هو مبين من خالل الجدول أعاله والرسم املبياني

  9,7الى تبني هذا الطرح بنسبة    ٬املشاركة في العمل السياس ي وإبراز طريقة صنع القرار فقد ذهبت عينة من املستجوبين

بقدرة القناة على هذا    باملائة  36وبنسبة    108وعلى صعيد اخر تقول عينة مستجوبين بلغت    ٬مستجوبا  29باملائة وبمعدل  

في حين ان عينة من املستجوبين ترى بضعف تأثير القناة في موضوع تعبئة الرأي العام للتأثير في    ٬التأثير بنسبة متوسطة

وفي ذات االتجاه وبصورة اكثر قتامة فترى عينة مستجوبين بانعدام أي    ٬باملائة  23,7وبنسبة    71القرار السياس ي بمعدل  

فيما لم تحدد فئة من املستجوبين وجهة نظرها حيال السؤال    12,7وبنسبة بلغت    38ي هذا املوضوع بمعدل  تأثير للقناة ف

 باملائة. 18 وبنسبة بلغت54موضوع االستجواب بمعدل 

ليست هناك مواصفات محددة للعالقة بين اإلعالم واملجتمع يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤشرا لعالقة جيدة أو غير فاعلة، 

مكن القول إن العالقة بين الطرفين عالقة تكاملية، أو عالقة تأثير وتأثر. فاإلعالم الفعال الذي يعزز الديمقراطية  لكن ي

ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك اإلعالم الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل املجتمع تعمل على إفراز  

عل يقومان  سياس ي  وحراك  ديمقراطية  واستغالل  ثقافة  والتجاوزات  الفساد  أمام  والوقوف  الحقائق  وكشف  املراقبة  ى 

 النفوذ والسلطة. 

بسؤال في هذا   ٬وللوقوف على مدى تأطير املجتمع املغربي والدفاع عن قضاياه من قبل قناة العيون توجهنا الى املستجوبين 

فيما ترى عينة من    ٬باملائة  37بنسبة بلغت  و   111الشأن بحيث جاءت نتائج االستطالع تتصدر النسبة املتوسطة بمعدل  

وذات االتجاه سجلته عينة من    ٬ضعف تأطير القناة للمجتمع في الدفاع عن قضاياه  ٬باملائة26وبنسبة  78املبحوثين بلغت  

فيما فضلت عينة عدم اإلجابة والتحفظ على السؤال    8,7وبنسبة    26املستجوبين ترى بانعدام تأطير القناة كذلك بمعدل  

المشاركة في العمل 
السياسي وإبراز طريقة 

9,7; صنع القرار

تأطير المجتمع المغربي 
;  والدفاع عن قضاياه

10,3

القدرة على التعبئة مع 
االنخراط في قضايا 

12,0; المجتمع
طرح أفكار لتشاور 

8,7; والنقاش العمومي

فهم تدبير السياسات 
6,0; العامة

اإللمام بالوقائع وقضايا
15,7; تدبير الشأن العام

وفق مإلى أي حد تحقق قناة العيون التأثير والقدرة على تعبئة الرأي العا
األهداف التالية بنسبة كبيرة
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باملائة. لتظل النسبة الدنى في االستطالع تسجلها العينة التي ترى تأطيرا كبيرا تلعبه قناة   18وبنسبة بلغت  54معدل بلغ  ب

 باملائة. 10,3ونسبة  31بمعدل هو القل  ٬العيون للمجتمع املدني والدفاع عن قضاياه

وا واملتابعة  والتعبئة  التوعية  في  دورا  لإلعالم  أن  فيه،  مراحل  مما ال شك  تتبع  بأدوار  قيامه  عن  والتنظيم فضال  لرصد 

التخطيط للحمالت امليدانية التي يقوم بها املجتمع املدني والتي تستهدف التغيير على مختلف مستوياته. وعليه فإن اإلعالم  

ني. وللبحث في قدرة  يلعب دورا بارزا، فمن دون إعالم منهي ال يمكن التحسيس والتعريف باملجهودات التي يبذلها املجتمع املد

قناة العيون على التعبئة مع االنخراط في قضايا املجتمع فقد جاءت نتائج االستطالع بهذا الخصوص متباينة فالعينة التي  

وهي النسبة الدنى في االستطالع فيما ترى عينة من   ٬باملائة12مستجوبا وبنسبة 36ترى في القناة القدرة على التعبئة بلغت 

القناة على التعبئة واالنخراط في قضايا    36وبنسبة    108لغت  املستجوبين ب النسبة العلى في االستطالع ترى بقدرة  وهي 

بمعدل    ٬في حين أن عينة من املستجوبين ترى العكس بحيث ترى ضعفا للقناة في هذا الطرح  ٬املجتمع بمستوى متوسط

  44جوبين الى القول بانعدام قدرة القناة على التأطير بمعدل  باملائة وفي اإلطار ذاته فتذهب عينة من املست  19,3وبنسبة  58

بلغت   تقييم للموضوع   ٬باملائة    14,7وبنسبة  املستجوبين عدم تحديد    ٬ومن مخرجات االستطالع فقد فضلت عينة من 

 باملائة. 18مستجوبا وبنسبة  54بمعدل 

في فتح مجال للنقاش العمومي باعتباره شكال من أشكال التواصل والتفاعل بين الفراد والجماعات كأفق   لإلعالم فاعلية

تناول   السياس ي والثقافي واالجتماعي من خالل  التواصل  املشترك والرابط االجتماعي والتداول واالرتقاء بمستوى  للعيش 

 القضايا واملواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام.  

 

 
 تركيب شخص ي للباحث 

امللحة من طرف   القضايا  التداول في  النقاش العمومي عنصرا من عناصر الديمقراطية أي أن  ويمكن اعتبار تجويد 

اإلعالم هو مكون من مكونات دمقرطة املجتمع املغربي. فيصبح لزاما االنتقال من حلم التشارك إلى واقع التداول أو بصيغة 

ة التداولية. فمنطق التداول الذي يؤسس للنقاش العمومي ليس إقصائيا  أخرى من الديمقراطية التشاركية إلى الديمقراطي 
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ب العدد الى اي حد تحقق قناة العيون تعبئة الرأي العام وفق االهداف التالية حس

والنسبة

النسبة  العدد
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والكونية   والتعدد  التنوع  على  ترتكز  القيم  من  بل على مصفوفة  الخصوصية ومقولة االستثناء  على  ينبني  تراتبيا وال  وال 

 واالدماج والتوافق والتقرير في القضايا املطروحة. 

الم في تنشيط النقاش العمومي ليس فقط تشجيع املشاركة بل أساسا التربية  ويمكن االقرار بأن الهدف السمى لإلع

مجتمع   إلى  والتلقي  االستهالك  مجتمع  من  االنتقال  ليتم  القضايا  في  والعقالني  الجماعي  والحسم  االيجابي  التداول  على 

معي تستوجب أن تعمل منطق ونسق  املعرفة والنقد والثقة في املؤسسات الوطنية. لهذا فالوساطة االعالمية في شقها املجت 

)الشغل   االجتماعي  الفق  انسداد  حول  التداول  يتم  ما  غالبا  لنه  العمومي  النقاش  ملمارسة  كجسر  والبرغماتية  العقل 

والصحة والتعليم ومستوى املعيشة( ذلك لننا في راهن اململكة املغربية أمام تحدي االستجابة لقيم مادية وحياتية وترسيخ  

 موي جديد. نموذج تن

  ٬في طرح أفكار للتشاور والنقاش العمومي   ٬وفي سياق البحث عن إجابات حيال ذات القضية من خالل دور قناة العيون 

  26كأدنى نسبة مسجلة بمعدل    ٬فقد جاءت مخرجات االستطالع بحيث جاءت العينة التي ترى بقدرة القناة في طرح الفكار

الطرح بمعدل    ٬باملائة   8,7وبنسبة   في هذا  للقناة  للقول بقدرة متوسطة    36,7وبنسبة    ٬مستجوبا  110فيما ذهبت عينة 

ترى بضعف القناة في طرح أفكار   ٬باملائة 28وبنسبة  84باملائة. ومن مخرجات االستطالع كانت عينة من املستجوبين بلغت 

العمومي والنقاش  م  ٬للتشاور  عينة  ذهبت  االتجاه  بمعدل في ذات  الطرح  ذات  في  القناة  بضعف  بالقول  املستجوبين  ن 

 .17,7وبنسبة  53في حين فضلت عينة عدم تحديد تقييم لهذا السؤال بمعدل  ٬باملائة 9وبنسبة 27

ويعتبر اإلعالم فاعال غير رسمي يساهم في رسم السياسات العمومية، اي أنه جهاز ال يمتلك مهاما قانونية تمنحه سلطة  

ع القرار، وإنما يلعب دور املؤثر في عملية إيصال قضية عمومية إلى أجندة الحكومة، ويتحقق هذا التأثير من  الحق في صن

خالل الدور الذي يؤديه على مستوى رسم السياسات العمومية في مرحلة ما قبل القرار وأثناء صنعه وبعد خروج القرار  

تأثير على أجندة صانع القرار، باعتباره قد أجبر في مناسبات مختلفة  لحيز التنفيذ. ومن الواضح أن لإلعالم دور بارز في ال

الدول والحكومات على االهتمام بقضايا ومشكالت ظلت إلى وقت قريب بعيدة عن دائرة اهتمامها، كقضايا حقوق اإلنسان  

يؤ  عامل  وهو  للدول  الداخلية  بالبيئة  يهتم  العالم  جعل  على  وعمل  واملرأة...  االقليات  على  ومشاكل  باخر  او  بشكل  ثر 

 السياسات الداخلية وعلى صانعي السياسة. 

الحديث العصر  جوانب  مختلف  في  اإلعالم  لدور  املطرد  التزايد  واالجتماعية    ٬وأمام  االقتصادية  للتحوالت  نتيجة 

التي يعرفها العالم من جهة  الال   ٬والسياسية  زم بلورة  وتطور تكنولوجيا االتصال واملعلوميات من جهة أخرى، أصبح من 

تساؤالت وتصورات وخالصات جديدة بصدد التفاعالت املحتملة والتأثيرات املتبادلة بين مجالي اإلعالم والسياسة العامة  

التي يمكن ربطها بخيارات واستراتيجيات صانعي القرارات في عالقتها بصياغة وتنفيذ برامج عمل عمومية. ذلك أن اإلعالم،  

منه، يمكنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسات العامة بالنظر إلى املهام والوظائف التي  بمختلف أشكاله خاصة املرئي  

ومن حيث متابعة مختلف نشاطات الدولة املتعلقة بإعداد السياسات    ٬يحظى بها من حيث تنوير الرأي العام وتشكيله

بخصوص الحاجات امللحة للمجتمع )املساهمة  العامة وتنفيذها وتقييمها. كما أنه يظل مطالبا بتحسيس صانعي القرارات  

 في ولوج املشاكل العمومية إلى الجندة السياسية(. 

باملائة    6تبرز نسبة    ٬وعند استجواب العينة موضوع البحث حول فهم تدبير السياسات العامة من خالل قناة العيون 

  135ن ان النظرة املتوسطة لقدرة القناة قدرت ب  في حي  ٬ترى في قدرة قناة العيون على عملية فهم تدبير السياسات العامة 

من قبل القناة بمعدل    ٬باملائة وفي ذات االتجاه ترى عينة بضعف تقديم ما يفيد تدبير السياسات العامة  45وبنسبة بلغت  

البحث    وفي سياق  11,3وبنسبة    34وغير بعيد ذهبت عينة بالقول بانعدام أي تأثير للقناة بمعدل    ٬باملائة20وبنسبة    60

 باملائة. 17,7وبنسبة  53ذهبت عينة الى التزام عدم التحديد بمعدل 
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العام الشأن  تدبير  وقضايا  بالوقائع  االملام  بخصوص  املستجوبين  على  املطروحة  السئلة  سياق  فمخرجات    ٬وفي 

وبنسبة بلغت   47بمعدل    ٬اماالستطالع توزعت بين من يرى بقوة قدرة القناة على تعزيز املام الرأي العام بقضايا الشأن الع

بمعدل    ٬باملائة  15,7 متوسط  بشكل  القناة  قدرة  ترى  التي  املستجوبين  من  هامة  نسبة  تبرز  بلغت    111فيما   وبنسبة 

في استقراء لتقييم املستجوبين ذهبت عينة منهم الى القول بانعدام التأثير واالملام بالقضايا املتعلقة بتدبير الشأن    ٬باملائة37

وبنسبة  53في حين لم تحدد فئة مستجوبين وجهة نظرها في املوضوع بمعدل بلغ    ٬باملائة11,3 وبنسبة بلغت  34بمعدل    ٬العام

 باملائة. 17,7

 مدى نجاح قناة العيون في التأثير في الثقافة السياسية للرأي العام 

فبغض النظر عن االجراءات واالليات التي تنمو في   ٬تمثل الثقافة السياسية نقطة لتحليل النظام اإلعالمي السياس ي

تخلق النظم السياسية املبادئ املشتقة من العقائد الخاصة بالثقافة    ٬النظام اإلعالمي والسياس ي وطبيعة العالقة بينهما 

 عالم.السياسية لتنظيم الدور السياس ي لوسائل اال 

ومن جوانبها املهمة التثقيف السياس ي الذي تؤديه  ٬الثقافة السياسية عملية متكاملة ضمن العملية التنموية الشاملة

نظرا للدور الذي تلعبه في تشكيل    ٬ووسائل االعالم تعتبر من اهم مؤسسات التثقيف السياس ي  ٬مؤسسات التنشئة املعروفة

وتدخلها في    ٬دخلها في العملية التنموية يكمن في نشر نمط الثقافة السياسية لألفرادوتنميط الثقافة السياسية لألفراد. وت

وذلك على مستويات عدة    ٬العملية التنموية يكمن في نشر نمط الثقافة السياسية املناسب واملوافق للتوجه التنموي العام

 سلوكي.  ٬نفساني ٬معرفي

بإمكاننا كلي  نظام  ظل  في  السياسية  الثقافة  االجتماعي  توجد  الوضع  في  مستوياته  االجتماعيين  ٬تصور    ٬الفاعلين 

والثقافة السياسية تتحدد من خالل العالقة بين املستويات الثالث. إنه ومن خالل مشتمالتها من    ٬واملمارسات في الواقع

وتتحدد في واقع    ٬ةترتسم العالقة بين أجزاء النظام السياس ي ككل وتحديدا بين القاعدة والسلط  ٬قيم ومعايير ومواقف

الوالء    ٬املساواة او التدرج   ٬الثقة أو الشك   ٬العالقة والتفاعالت االجتماعية السياسية عبر تمثالت من الحرية أو االكراه 

 وذلك على اعتبار ما تتوقعه القاعدة الشعبية من قرارات ومن كيفية صنعها ومدى مشاركتها فيها.  ٬املحلي أو القومي

إنها ترد الى عملية على غاية من    ٬سية فهما صحيحا البد من التمحيص في مورد عناصرها الثقافية لفهم الثقافة السيا

وهذا يعني ان وسائل االعالم تتدخل في  ٬تؤديها مؤسسات اجتماعية أهمها وسائل االعالم ٬الهمية وهي التنشئة السياسية

في تعريفه   Rubin Alinويمكن التأكيد على ذلك بما ورد عن    ٬تشكيل الثقافة السياسية بأدائها لدورها في التنشئة السياسية

ن بها مواقف   للتنشئة السياسية بأنها " عملية تطويرية تتم عبر وسائل اجتماعية متعددة يكتسب بها الفرد معلومات ويكوا

  1تمكنه من فهم الشخاص واملؤسسات واالشياء الخرى في البيئة السياسية". 

الم أبعادا كثيرة في الحياة السياسية للمجتمعات مما دعم موقعها باعتبارها السلطة السياسية  ولقد اخذت وسائل االع

الرابعة. لقد كانت منذ وجودها رفيق السياسة والسياسيين ال لش يء اال لنها رفيقة الجماهير ومبتغى الفراد والجماعات  

التنشئة السياسية ومحال اللتقاء الحياة العامة بالحياة    وذلك ما جعل منها مصدرا من مصادر  ٬وعمادهم في حياتهم اليومية

 السياسية والشعب بالسلطة.

ومن بين جوانب هذا التأثير    ٬إن أهمية وسائل االعالم في التنشئة السياسية تكمن في قوة تأثيرها على االفراد والجماهير

تعزيز املواقف والفكار    ٬بناء املواقف السياسية  ٬نجدها تعمل على تراكم املكاسب الثقافة واملعارف واملعلومات السياسية 

  3والتحفيز على املناقشة والحوار.  2السابقة 

   مدى نجاح قناة العيون في التأثير في الثقافة السياسية للرأي العام

 
 131ص 1997 ٬الطبعة االولى  ٬الر اض  ٬م،يبة العبيرات ٬مقرمة ي  االتصال السياي   ٬محمر بن مسعود البجر 1
 133ص   ٬مرجع سابش  ٬محمود بن مسعود البشر 2
 134ص  ٬مرجع يابق  ٬محمود بن مسعود البجر 3
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   العدد  النسبة 

 نعم 147 49.0

 ال 118 39.3

بدون   35 11.7

 تحديد 

 املجموع  300 100.0

 تركيب شخص ي للباحث   

فقد جاءت نتائج االستطالع تقول بأن    ٬وحول قياس مدى نجاح قناة العيون في التأثير في الثقافة السياسية للرأي العام

  ٬تؤكد بنجاح قناة العيون في هذا التأثير من خالل القيم اإلخبارية التي تقدمها   ٬باملائة  49من املستجوبين وبنسبة بلغت  147

في حين لم    ٬فيما ذهبت عينة من املستجوبين الى القول بعدم لعب القناة أي دور وتأثير في الثقافة السياسية للرأي العام

 باملائة. 11,7رأيها في املوضوع بنسبة  35تبدي عينة مستجوبين 
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 تركيب شخص ي للباحث 

تؤكد دور قناة العيون كوسـيلة إعالمية في الحياة السـياسـية للمجتمع تمتلك   ٬إن املعطيات املسـتخلصـة من االسـتطالع

يتأكد الثر املباشـر الذي تحدثه القناة في تنشـئة الفرد   ٬أثرا حول العالقة بين التنشـئة السـياسـية والقناة كوسـيلة إعالمية

ــيا على مختلف مراحل عمره ــياسـ ــائل االعالم الريادة في عملية وكما كا  ٬سـ ــات إمبريقية قد اســـتخلصـــت احتالل وسـ نت دراسـ

يقول ان هذه الوســـــــائل   N. Hollanderبل إن الباحث " نيل هوالند"    1تحديث املجتمعات وبلورة ثقافة ســـــــياســـــــية موحدة.

  2أصبحت تؤدي دور الوالدين التقليدي في عملية التنشئة املعاصرة.

ـــــتويــات تــدخــل و  ـــ ـــــيــة كمــا حــددهــا  وتكمن مســـــ ـــ ـــــيــاســـــ ـــ ــائــل االعالم في تنميــة الثقــافــة الســـــ ـــــــ في ثالث   Gabriel Almand٬ســـــ

ــتويات ــية.    املســـتوى املعرفي   ٬مسـ ــياسـ ــائل االعالم وزيادة الوعي املعرفي والثقافي بالبيئة السـ يبحث العالقة بين التعرض لوسـ

الســـياســـية املتعلقة بالقضـــايا واملؤســـســـات    فوســـائل االعالم تســـتطيع أن تؤثر على التوجهات املعرفية للفرد وتنمية ثقافته

إنها تقدم املعلومات الضــرورية واملتعلقة باملتغيرات الســاســية للبيئة   ٬الســياســية في مجتمعه وعن رجال الســياســة أنفســهم

الســياســية مثل النظام الســياســ ي والقيم الســياســية الســائدة في املجتمع وكيفيات ممارســة الســياســة من طرف الشــخاص 

ســــســــات. ليخلص الى ان حدود املشــــاركة الســــياســــية لألفراد تتوقف على كم وكيف املعلومات املقدمة لهم من طرف  أو املؤ 

 وسائل االعالم.

ـــح الباحثة االمريكية   كيف تؤثر املعلومات الســــــــياســــــــية التي تقدمها وســــــــائل االعالم على   Dorisa Graber 1989وتوضـــــ

ـــــــ ي والتفاعل بين املواطن والحكوم ـــ ــياسـ ـــــ ـــ ـــــــلوك السـ ـــ ــائل االعالم في املجتمعات التي تعتمد فيها   ٬ةالسـ ـــــ ـــ ــير الى انه على وسـ ـــــ ـــ وتشـ

ان تقدم معلومات كافية وصــحيحة    ٬االنظمة الســياســية على املشــاركة الشــعبية او حيث يكون الشــعب رقيبا على الحكومة

 لألفراد حتى يكون تفاعلهم ونشاطهم على مستوى يؤهلهم لداء دورهم باملشاركة السياسية. 

الذي يبحث مدى تأثير وســائل االعالم في تحديد املواقف وتشــكيل االتجاهات التي يتبناها الفراد    ٬توى العاطفيواملســ 

ـــــية يقود الى مرحلة  ـــــياسـ ـــــايا السـ ـــــية. ومعناه أن مرحلة الوعي الثقافي واملعرفة بالقضـ ـــــياسـ ـــــايا املتعلقة بالبيئة السـ تجاه القضـ

ــــايا ومتابعتها  أخرى من مراحل التأثير وهي االهتمام والرغبة ـــ وهذا التغير واالنتقال من مرحلة الى أخرى يؤثر   ٬في هذه القضـــــ

 ويتأثر بدوافع وانماط التعرض لوسائل االعالم.

ويقصــــد به العالقة بين التعرض   ٬وهو آخر وأهم مســــتويات التأثير في عملية التنشــــئة الســــياســــية  ٬واملســـتوى الســـلوكي

أنه الترجمة الفعلية لكل ما اكتســـبه الفرد من معارف    ٬شـــاطات البيئة الســـياســـيةلوســـائل االعالم واملشـــاركة الحقيقية في ن

ــــلوكية  ـــ ــــكيل أنماط سـ ـــ ــــاعد على تشـ ـــ ــــية وما أنتجته هذه الخيرة من مواقف واتجاهات تسـ ـــ ــــياسـ ـــ ومعلومات تتعلق ببيئته السـ

ــــاركة ـــ ــــة    ٬متعددة للمشـ ـــ ــــاركة الفعل  الحداثبداية من طرح الفكار ومناقشـ ـــ وهو ما يمثل    ٬ية في مجرياتهامع االخرين الى املشـ

قمة املشـــــاركة في العملية الســـــياســـــية. وتفيد نتائج الدراســـــة انه كلما زاد تعرض الفراد لوســـــائل اإلعالم والتلفزيون بشـــــكل  

 خاص كلما زادت إمكانية مشاركتهم في االنشطة السياسية املتاحة لهم.

 خالصات   

 في الدراسـات االنسـانية خلـصت الدراسـة الى أن االعالم
ا
كرا يمنح الدارس فرصـة التنقيب    ٬السـياسـ ي يمثل مجاال بحثيا بج

والتفكيك في مجموع العالقات املتداخلة بين حقلي االعالم والســياســة في املراحل الخاصــة واالســتثنائية من حياة الشــعوب 

ـــــــ ي. وذلك من خالل ال ـــ ــياسـ ـــــ ـــ ـــــــمية مرحلة االنتقال السـ ـــ تأكيد الدائم على الدور التغييري للرســـــــــــالة واملجتمعات التي تأخذ تسـ

اإلعالمية ضــــــــــمن عالقات الصــــــــــراع بين دائرة الدولة ودائرة املجتمع حســــــــــب منظور "هيربرت ماركيوز". وأن اســــــــــتمرار هذه 

ـــــ ي آفـاقـا بحثيـة جـديـدة الختيـار ادواتـه املعرفيـة  ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــــــأنـه ان يفتح أمـام االعالم الســـــ ـــــراعيـة وديمومتهـا من شـــــ ـــ العالقـة الصـــــ
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جية. وهذا االختيار يبقى اختيارا منهجيا ال مناص منه لكل دارس يســـــــــــــعى للبحث في حقل االعالم الســـــــــــــياســـــــــــــ ي وتميزه واملنه

 وتمايزه عن االعالم الترفيهي وغيره. 

فقد توصـــــــلت الدراســـــــة الى ان تفكيك العالقة بين اإلعالمي والســـــــياســـــــ ي ودور   ٬أما عن أهداف حقل االعالم الســـــــياســـــــ ي

ســ ي في الســياقات املجتمعية والســياســية الخاصــة تقوم على ضــرورة تفكيك الواقع الســياســ ي وكشــف وســائل االعالم الســيا

بما يســـــــاعد الجمهور العام والســـــــياســـــــ ي على معرفة هذا الواقع في   ٬تناقضـــــــاته وإبراز القوى الســـــــياســـــــية املتصـــــــارعة داخله

ر املؤســــســــات اإلعالمية في صــــناعة رأي عام صــــورته الحقيقية القائمة على الصــــراع بين القوى االجتماعية والســــياســــية ودو 

 يساند الخيارات العامة للمجتمع في تعدديته وتنوعه.

التي تم التأكيد على أنها إشــكالية تأســيســية تحاول فهم وتفســير العالقات من   ٬وإجابة عن اإلشــكالية املحورية للدراســة

ـــــ  ـــــياسـ ـــــائل االعالم السـ ـــــ ي بين الرأي العام وبين وسـ ـــــياسـ ي ممثلة في قناة العيون ودرها في صــــــناعة رأي عام خالل الخطاب السـ

ــــكال ومظاهر العالقة البينية بين الدولة ومطالب املجتمع ٬تابع ــــئلة    ٬ولن أشـــــ ــــراع من أســـــ ــــاياه وما ترتب عن هذا الصـــــ وقضـــــ

 ظلت وســائل  ٬متصــلة باإلصــالح الســياســ ي والديمقراطي وحقوق االنســان. وطوال عقد التســعينات وبداية االلفية الجديدة

االعالم خاصـة القنوات الفـضائية مرتبطة بجملة السـئلة املتـصلة باإلصـالح السـياسـ ي والديمقراطي ومدى اسـتعداد الدول  

 لتبني خيارات سياسية حقيقية لإلصالح السياس ي تنسجم مع أسئلة املوجة الرابعة من الديمقراطية.

ــــب املعرفية التي حققتها نظرية االعتماد على ـــ ــــائل االعالم وانطالقا من املكاسـ ـــ التي تؤكد على ان لكل نظام اجتماعي   ٬وسـ

ـــــــــائـل في تحقيق    ٬جـديـد يوازيـه من حيـث القوة والـدرجـة ـــــنـده. وكلمـا نجحـت هـذه الوســـــ ـــ ـــــــــائـل االعالم التي تعبر عنـه وتســـــ وســـــ

سـياسـية وبالتالي فإن التغيرات ال  ٬ازدادت أهمية واعتماد املجتمع على هذه الوسـائل  ٬احتياجات الجمهور في تعدده وتنوعه

وتوسـع دائرة االملام السـياسـ ي لدى الرأي العام واكبها تغيير في وسـائل االعالم السـياسـ ي التي تركز عملها على الدور التغييري  

للرســـــــالة اإلعالمية وانتقال هذه الوســـــــائل من العمل لحســـــــاب الدولة )إعالم الســـــــلطة( الى العمل لدعم القوى االجتماعية  

 مة للتغيير.والسياسية املطالبة والداع

وقد خلصــــــــــــت الدراســــــــــــة الى أن قناة العيون وجدت نفســــــــــــها في قلب عملية التجاذب بين الدولة واملجتمع وانه بناء على 

أجنـدتهـا املعرفيـة والســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة جـاءت مواكبـة قنـاة العيون لـدعم التوازن وتقريـب وجهـات النظر بين الخطـاب الرســـــــــــــمي  

ــياســـــــ ي وتوجهات املجتمع والرأي العام تضـــــــان مطالب القوى االجتماعية ما يجعل قناة العيون تتحول الى فضـــــــاء واح  ٬الســـــ

مع قضايا   ٬عمومي للتواصل الديمقراطي الذي ال يكترث لهيمنة الدولة واحتكارها لوسائل االعالم. لكن تعاطي قناة العيون 

يل الخطابي أوضــحت ان البرامج  املجتمع لم تتم من زاوية محددة او عبر مقاربة تحريرية أحادية. فالخالصــات العامة للتحل

الســــــــياســــــــية كانت تراعي الخصــــــــوصــــــــية من خالل تناول الحدث الســــــــياســــــــ ي ومالبســــــــاته الخاصــــــــة وعالقته بطبيعة النظام 

 السياس ي.

ــــية من  ٬وحول فرضــــــــيات الدراســــــــة وتمكن قناة العيون من خالل املادة الســــــــياســــــــية التي تبثها ـــ ــــياسـ ـــ ــــة البرامج السـ ـــ خاصـ

ـــــأن العامصــــــناعة رأي عام موحد ومتجا ـــــايا الشـ فإن مجريات التحليل أفضــــــت الى وصــــــول    ٬نس مع خط تحريرها حيال قضـ

اليــــه نتــــائج  قنــــاة العيون الى خلق رأي عــــام وفق التوجهــــات التي تبثهــــا وتمررهــــا عبر خطــــابهــــا التحريري وهــــذا مــــا خلصــــــــــــــــت 

كانت اتجاهات الرأي العام تنحو فقد   ٬االســــتطالع ان تحقق ذلك تم بصــــورة متفاوتة بين املســــتويات التفســــيرية لالســــتمارة

نحو القول بإمكانية التوافق حول قدرة قناة العيون على خلق رأي عام تابع. وســـــــــــــواء تعلق االمر بالجمهور الســـــــــــــياســـــــــــــ ي او 

فإن تمكن قناة العيون من صــــــناعة رأي عام بشــــــروطه واحتياجاته املجتمعية. يعني أننا بصــــــدد عينات من   ٬الجمهور العام

حولت بصــدده املعادلة التي حققتها قناة العيون تحولت الى رافعة ســياســية ضــمن مشــروع ديمقراطي يتضــمن الرأي العام ت

 دعم التوافق في مسألة تتبع ومناصرة القضايا املرتبطة بالشأن العام.  
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يات التحليل  فقد انتهت بنا مجر   ٬أما بالنســــبة للفرضــــية الثانية بكون الرأي العام يتأثر بالخطاب الســــياســــ ي املوجه اليه

الى ان االتجاهات العامة للرأي العام تســــير في اتجاه تأكيد الدور املوحد لكل من قناة العيون ووســــائل التواصــــل االجتماعي  

وبالرغم من التباين املحصـل على مسـتوى أهمية وسـيلة مقابل أخرى فان االتجاه العام يسـير في تأكيد دور قناة العيون الى 

جعلت من الجمهور والرأي العام مهما اختلفت توجهاته ال التأثر بالخطاب الســــياســــ ي    ٬الجتماعيجانب وســــائل التواصــــل ا

ــ ي جاءت  ــياسـ ــائل االعالم السـ ــة الى ان قناة العيون في عالقتها بباقي وسـ ــلت الدراسـ املوجه إليه ولو بشـــكل متفاوت. وقد توصـ

االخباري للقضايا السياسية تكون صورا ذهنية خاصة  وان التناول    ٬متفوقة تقوم بمهمة تدعيم السياسة أكثر من تغييرها

 بالنشاط السياس ي تجاه القضايا السياسية وهذا ما يجد تفسيره في عالقة قناة العيون بالرأي العام.

للجمهور املتابع ٬أما بخصـــــــوص الفرضـــــــية الثالثة حول تمكن قناة العيون من املســـــــاهمة في تعزيز الثقافة الســـــــياســـــــية  

لكن  ٬لى ان قدرتها بشــــكل وســــطي أي ان عملية تغيير الثقافة الســــياســــية الســــائدة لم تكن كلية وشــــاملةللشــــأن الســــياســــ ي ا

 هذه النتيجة بحسب الدراسة تبقى معقولة.

أما بخصـــــــــوص الفرضـــــــــية الخيرة املتعلقة بكون الخطاب الســـــــــياســـــــــ ي للقناة ليس مؤثرا في الفضـــــــــاء العمومي وبالتالي ال 

فالنتائج املتحصـــلة املرتبطة باتجاهات الرأي العام حول عدم تأثير الخطاب الســـياســـ ي في    ٬عيمكن الحديث عن رأي عام تاب

 الفضــــــــــاء العمومي جاءت كاشــــــــــفة لعينة تؤكد نوعية التأثير الذي تمارس القناة على الرأي العام بنســــــــــبة قاربت النصــــــــــف  

باملائة وبالتالي مخرجات االســــتطالع تفضــــ ي الى  39باملائة فيما العينة التي قد تنتصــــر لهذه الفرضــــية فلم تتجاوز نســــبتها 49

القول بتـأثير القنـاة في الفضـــــــــــــاء العمومي حتى وإن اختلفـت الرؤى والخلفيـات الســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة واليـديولوجيـة للجمهور العـام 

 املتلقي.
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