
 
 

 
 –| املركز الديمقراطي العربي، أملانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية، العدد الثاني، فبراير                                 28

   برلين

 مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية باملغرب بين التأصيل الدستوري والحماية القضائية

The free principle of management of local communities in Morocco between 

constitutional definition and  judicial protection 

 الدكتور عبد الرفيع زعنون 

 جامعة عبد امللك السعدي، كلية الحقوق، طنجةباحث في القانون العام، 

 امللخص:

على  على إعادة رسم عالقة الدولة بالهيئات الالمركزية،بالتأكيد 2144عمل الدستور املغربي لسنة 

ل الاعتراف بمبدأ التدبير  ِّ
ّ
مراجعة التنظيم الترابي للمملكةباملوازاة وتحديث التدبير العمومي املحلي،وُيشك

الحر النواة الصلبة لإلصالحات الجديدة، من خالل توسيع مجاالت تدخل الجماعات الترابية وتقوية 

 .يق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوقدراتها التدبيرية، بما يسهم في دعم أدوارها التقريرية في تحق

وتنزيالللمقتضيات الدستورية فقد تم إصدار عدة نصوص قانونية لتأطير هذا املبدأ،وهي مستجدات 

بقدر مااشتملتعلى ضمانات بقدر ما انطوت على تهديدات وتقييدات قد تحد من الاستقالل إلاداري 

نظر للدور املناط بالقضاء الدستوري في حماية واملالي املحلي،وبحكم صفتها كقوانين تنظيمية وبال

ل علىاملحكمة الدستورية في تحصين التدبير الحر للجماعات الترابية من أية  الحقوق والحريات، ُيعوَّ

تراجعات قد تحد من حرية عمل املجالس املنتخبة بموجب تشريعات أو تدابير تتخذها السلطة 

 املركزية.

لحر، الالمركزية، الاستقالل املحلي، الجماعات الترابية، الدستور، الرقابة، : التدبير االكلمات املفتاحية

 القضاء الدستوري.

Abstract    :  

The Moroccan Constitution of 2011 redraws the relationshipbetween the state and the 

decentralized bodies. That isdone by emphasizing the review of the Kingdom's territorial 

regulation in parallelwith the modernization of public management  .  

The recognition of the principle of free management constitutes the solidcore of the new 

reformsthroughexpanding the areas of intervention in the territorial communities and 
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throughstrengtheningtheir administrative capacities. This 

consolidatestheirdecisiverolestowards the activation of socio-economicdevelopment. And to 

realizethis, severallegaltexts have been issued to frame thisprincipleaccording to 

constitutionalrequirements. Theyincludeguarantees as well as threats and restrictions 

whichmaylimit the autonomy of local administration as well as 

itsfinancialindependencebecause of the type of thesetexts as regulatorylaws in addition to 

anotherrole of the constitutionaljudiciary in the protection of rights and freedoms. 

It is up to the Constitutional Court to protect the free management of the territorial 

communitiesfromanysetbacksthatmaylimit the freedom of action of electedcouncils by 

legislation or measurestaken by the central authority. 

Keywords: free management, decentralization, local independence, Povinces, local 

Communities, constitution, censorship, constitutional justice. 

 مقدمة

فبدون وجود اختصاصات فعلية  ُيشكل الاستقالل إلاداري واملالي عصب نظام الالمركزية إلادارية،

التأطير  ويمكن القول إن ألي مضمون أو رهان، وموارد كافية تبقى الديموقراطية املحلية فاقدة

القانوني للجماعات الترابية يستهدف بالدرجة ألاولى تدقيق مجاالت التدخل وتعزيز آليات التدبير 

ة على املركزيوتوسيع حرية املبادرة وتقليص جوانب ومساطر املراقبة إلادارية التي تمارسها السلطة 

 الوحدات املحلية.

وقد ظلت عالقة الجماعات الترابية بالدولة عبر مختلف القوانين واملواثيق املرتبطة بمساري الالمركزية 

والالتمركز تتأرجح بين منح اختصاصات محدودة وإمكانيات ضئيلة مقابل تشديد مساطر ومقتضيات 

اصاتها اختص تساعد املجالس املنتخبة على ممارسة املراقبة، في غياب أية ضمانات دستورية وتنظيمية

أتى بمستجدات مهمة على مستوى التنظيم  2144مسؤولياتها، غير أن الدستور الجديد لسنة  وتحمل

 البنيات الالمركزية بموجب مبادئ دستورية مهمة كالتفريع والتدبير الحر. الترابي عبر تحصين عمل

ومن وجهة نظر قانونية يعتبر التدبير الحر بمثابة الترجمة الفعلية ملفهوم للتدبير الديموقراطي، فمن   

الناحية التاريخية فقد دأبت كل الدساتير السابقة على التأكيد على مبدأ التدبير الديموقراطي للوحدات 
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الجماعات  اترة }تنتخب، عبر تضمين مقتض ى دائم بصيغة متو 32الالمركزية بواسطة مجالس منتخبة

حددها القانون   .{املحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا دیمقراطيا طبق الشروط التي یُ

غير أن هذا التنصيص لم يكن كافيا إذ حصرته ُجل التأويالت في مجرد اقتراع شكلي للهيئات وألاجهزة، 

ه ر وتوسيع حرية العمل واملبادرة، وإلى ربطدون أن يمتد أثر ومفعول البعد الديموقراطي إلى نواحي التدبي

بضمانات تكفل ممارسة فعلية لالختصاصات واملوارد، ليتم الحقا دسترة التدبير الحر وجعله النواة 

مارِّس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في الصلبة للتنظيم الترابي
ُ
، بمعنى أن ت

مارس الد
ُ
ر املحلي النصوص القانونية، على أن ت ولة حق املراقبة البعدية، بترك نوع من الحرية للُمدّبِّ

 .33في ممارسة اختصاصاته في مقابل مساءلته عن النتائج التي أنجزها

ُيشكل التدبير الحر ضمانة قانونية مهمة لتعزيز شرعية الجماعات الترابية ودعم  ومن هذه الزاوية،

تعميق البعد الديموقراطي للتنظيم الترابي في إلاصالح ، فعلى املستوى العضوي تم دورها التنموي 

وعلى املستوى الوظيفي تم التأكيد على تخويل الجماعات الترابية أدوارا متعاظمة  ،الدستوري الجديد

تتجاوز التسيير إلاداري إلى تدبير التنمية، من حيث نوعية الاختصاصات املسندة والقابلة للتحويل 

 لها.وكيفيات ممارستها وتموي

التأصيل الدستوري ملبدأ التدبير الحر في تعزيز الاستقالل املالي وإلاداري للجماعات  مدى مساهمة فما

وفي تكفلها باختصاصات تنموية فعلية، ودورها في بناء عالقة  تقوية أدوارها التنفيذية الترابية وفي

القضائية في تحصين هذا الدور؟،وتنبثق متوازنة مع السلطة املركزية، وماهي ممكنات مساهمة الرقابة 

عن هذه إلاشكالية الرئيسية ألاسئلة الفرعية التالية: ماهي محددات وأبعاد التدبير الحر؟،وما مدى 

مساهمة الضمانات الدستورية في تقوية ألادوار التنفيذية للمجالس املحلية املنتخبة؟، وإلى أي حد 

املبدأ لروح الدستور؟، وماهي آلافاق املمكنة إلسهام القضاء  امتثل التنزيل القانوني والتنظيمي لهذا

 الدستوري في تحصين مبدأ التدبير الحر  باملغرب على ضوء التجربة الفرنسية؟

ويمكن صياغة فرضيات هذه الدراسة في كون تجسيد التدبير الحر للجماعات الترابية باملغرب ال 

 ، بل يحتاج إلى تأطيره بضمانات عملية وحماية قضائيةيتوقف على مجرد إلاقرار الدستوري والقانوني

كي تتمكن املجالس املنتخبة من تفعيل اختصاصاتها وتدبير تدخالتها وفق منظور مرن للمراقبة 

                                                           
مستجدات وآفاق"، الطبعة األولى،" منشورات  0200أحمد بوسيدي: "األسس الدستورية للجماعات الترابية"، يف " الدستور املغربي  32

 .020، ص :0200كلية الحقوق بوجدة )تنسيق يمنية هيكو ويوسف اليحياوي(، 

حلي والحكامة الترابية ىلع ضوء القوانين التنظيمية يونس مليح :"يف الحاجة إلى إصالح نظام الجماعات الترابية" ضمن "التدبير امل33
 .087، ص:  0200وم القانونية، سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ، لالجديدة ، منشورات مجلة الع
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إلادارية، كما أن توسيع تطبيقات مبدأ التدبير الحر يرتبط أساسا بالرفع من الكفاءة املعرفية والقدرة 

 يين.التدبيرية للمنتخبين املحل

من خالل تتبع وجرد النصوص القانونية  الوصفي وقد اقتضت طبيعة الدراسة اعتماد املنهج التحليلي

والتنظيمية املرتبطة بتأطير مجاالت وآليات تدخل الهيئات الالمركزية، إلى جانب الاستعانة باملنهج 

 باملغرب. بدأ التدبير الحر املقارن في سياق رصد ممكنات استثمار التجربة الفرنسية في تطبيق وحماية م

البحث وتمحيص فرضياته، سنحدد في البداية ألابعاد العضوية والوظيفية  ولإلجابة عن إشكاليات

ل عليه في تقوية  ملفهوم التدبير الحر، مع إبراز السياق الذي برز فيه وتحوله إلى مبدأ دستوري ُيعوَّ

ن القيام باختصاصات فعلية تعكس املضمون م ألادوار التنفيذية للمجالس املنتخبة، وفي تمكينها

التنموي املتوخى من الديموقراطية املحلية ومن نظام الالمركزية )املبحث ألاول(، وفي مرحلة ثانية 

سنرصد املقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وما تضمنته من حدود 

وتكريس دور الرقابة القضائية في تحصين مبدأ  وتقييدات، تفرض سن بعض إلاجراءات املواكبة

 التدبير الحر )املبحث الثاني(.

 املبحث ألاول: التأصيل الدستوري ملبدأ التدبير الحر ورهاناته 

لم تقم الوثيقة الدستورية وال القوانين التنظيمية بوضع مفهوم للتدبير الحر، ألامر الذي يجعله 

اد، لكنها تتقاطع في النهاية في توسيع حرية الفعل ومجاالت مفهوما واسعا يشمل عدة دالالت وأبع

من حيث كونه إطارا لتكريس املنشأ الديموقراطي للمجالس املحلية  التدخل لدى الجماعات الترابية،

 ووظيفيا)املطلب ألاول(، وأداة إلسناد ألادوار املنتخبة، وضمان عالقة متوازنة مع الدولة عضويا

الترابية من خالل ربطها بباقي املبادئ الدستورية التي توخت تعزيز الوظائف للجماعات  التنفيذية

 التنفيذية للمجالس املنتخبة من قبيل السلطة التنظيمية والاستقالل املالي )املطلب الثاني(.

 املطلب ألاول: ألابعاد العضوية والوظيفية لدسترة مبدأ التدبير الحر

راجع لسنة 
ُ
قد شكل مجرد مرجعية ملبدأ التدبير الديموقراطي بصيغة  4992إذا كان الدستور امل

عامة وملتبسة، فإن الدستور الحالي شكل مظهرا متقدما في حفظ الاستقالل املحلي ضد كل أشكال 

ل التدبير الحر ضمن مبادئ التنظيم  دخِّ
ُ
لترابي، اتدخل السلطات املركزية في الشؤون املحلية، بحيث أ

شكل دسترة 
ُ
املبدأ ترجمة مباشرة إلرادة تكريس الجماعات الترابية كهيئات حرة ومستقلة في هذا وت
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،وهو ما شكل نقلة نوعية في توسيع املنهجية الديموقراطية في تشكيل 34عالقتها بمصالح الدولة

للمنتخبين املحليين، عبر على مسألة املنشأ الديموقراطي  487حيث أكد الفصل  املجالس املنتخبة،

الربط بين املرجعية الانتخابية في تكوين املجالس املحلية وبين استحضار الديموقراطية كآلية للتدبير، 

ويجد هذا إلاقرار فلسفته في املبدأ الديموقراطي القاض ي بالربط الجدلي بين التمثيلية املباشرة 

 .35وممارسة الاختصاص

عندما نص  د الديموقراطي على مستوى الوحدات الالمركزية،وقد كرس الدستور الجديد البع

معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية  اعلى اعتبار الجماعات الترابية أشخاص

ديموقراطية، وعلى اعتماد أسلوب الاقتراع العام املباشر في تكريس املسار الانتخابي للجماعات القروية 

صيص الصريح على الاقتراع العام املباشر ضمانة دستورية أساسية والحضرية، وُيشكل هذا التن

لالستقالل العضوي للجماعات الترابية، ألن تعديل صيغ انتخاب الجماعات والجهات يتطلب تعديال 

، كما أنه يشكل أداة لدعم الديموقراطية املحلية على اعتبار أن الاقتراع العام املباشر هو 36دستوريا

 .37الءمة لضمان تمثيل سياس ي فعلي للمواطنينالتقنية ألاكثر م

 على تعميم هذه املنهجية على املؤسسة الجهوية، 487وقد عملت الفقرة الثالثة من الفصل 

لقاعدة توسيع افي سياق  بالتنصيص الصريح على أن مجالس الجهات تنتخب باالقتراع العام املباشر،

التداولية ملختلف الجماعات الترابية تقوم على أساس الشرط الترابية لالمركزية وجعل جميع الهيئات 

ير يرتبط فهذا ألاخ الانتخابي الذي يعد أحد التطبيقات ألاساسية ملبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية،

، 38باملرجعية الديموقراطية لألجهزة التي تتولى تدبير شؤون الجهات والجماعات الترابية ألاخرى 

ديرها وحدات المركزية، فاالعتراف بوجود
ُ
ب أن تسهر عليها وت ية تتمتع بميزان مصالح محلية يستوجِّ

 .39خاصة ونظام قانوني يضمن لها ممارسة حرياتها

                                                           
p: ,82 ,2013 °s », nmes Actuelèrie « Thés territoriales» , Remald, sér : «le nouveau statut constitutionnel des collectivitïTarik Za34

091. 

إشراف  (، »دراسات مقارنة -خالد الغازي: " مبدأ التعاون الالمركزي من وجهة نظر دستورية"، ضمن" القانون الدستوري للجماعات الترابية 35
 .59، ص :  0207، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، )أمال املشريف 

 .022مستجداتوآفاق"، مرجع سابق ، ص : 0200الترابية "، يف " الدستوراملغربي أحمد بوسيدي :"األسس الدستورية للجماعات  36

re du rapport de la commission consultative de la èla lumi àe égionalisation avancégoubi : « la râMohamed El Ya37

régionalisation” , REMALD, série « Thèmes Actuels », n° 93 ,2015.P: 45 
، ص .0208، ماي ـ يونيو 000م.م.إ.م.ت ، عدد  " ، 0200أحمد أجعون : "الجهوية املتقدمة يف الدستور املغربي لسنة  38
:88  . 

re de la constitution de 2100 », Edition L’Harmattan  ,Paris , ès territoriales au Maroc a la lumiéJawad Abibi :« les collectivit39

2015 p: 10. 
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يترتب عن توسيع القاعدة الانتخابية في تشكيل الهيئات التداولية والتنفيذية للجماعات و 

النتظارات املواطنين، وهو رهان دونه تمتيع الترابية تقوية بعدها التمثيلي بما يضمن استجابتها 

فعلية، تجسيدا ملبدأ التدبير الحر الذي يقتض ي إحداث هندسة  الهيئات املنتخبة باختصاصات

جديدة في توزيع السلطات بين الدولة والجماعات الترابية وفق مقتضيات املواكبة والتشارك، في إطار 

ابة، باعتبار هذا املبدأبمثابة الترجمة إلادارية لنظرية تحديث إداري ينبني على تدقيق مقتضيات الرق

الديموقراطية املحلية، فهو يتيح للجماعات الترابية كوحدات متمتعة بالشخصية املعنوية نوعا من 

 .40الاستقالل في التدبير بعيدا عن تحكم ووصاية الدولة

ح
ُ
دة لنظام الالمركزية لقد وضع النص الدستوري مبدأ التدبير الحر ضمن مصاف املبادئ امل ّدِّ

عتبر النواة الصلبة للتنظيم الترابيللمملكة، 
ُ
على اعتبار أن املكانة املمنوحة للمسألة  ،بل ا

صوحبت منطقيا بإعادة تحديد التنظيم الترابي للدولة بكيفية تضمن  2144الديموقراطية في دستور 

وقطيعة وظيفية  بممارسة  بية،إحداث قطيعة هيكلية عبر تأكيد التدبير الحر للجماعات الترا

 بطبيعة الدولة، ، ولذلك فهو ال يمس41اختصاصات منقولة تحت رقابة القضاء بدل  رقابة املالءمة

بل يستهدف إصالح بنياتها وضمان تموقع جديد للجماعات الترابية بمنحها هامشا واسعا من 

،بمعنى أنها تتمتع باختصاصات ذاتية وحقيقية مثبتة 42الاستقاللية في التدبير الديموقراطي لشؤونها

بقانون وليس بنصوص تنظيمية أو بدوريات بسيطة لوزارة الداخلية، تمكنها من اتخاذ القرارات 

 .وتدبير مصالحها الخاصة 

تتجلى أهمية هذا املبدأ في كونه غدا مرجعا أساسيا في تعميق الالمركزية  لهذا املنظور، ووفقا

العالقة بين الدولة والجماعات الترابية وتفادي مسألة تنازع الاختصاص، وكذلك في توسيع وتنظيم 

، ولذلك 43وتدقيق صالحيات الجماعات الترابية وجعلها شريكا حقيقيا وأساسيا في عملية التنمية

على اختصاصات الجماعات الترابية، وهو ما يشكل تجسيدا ملبدأ التدبير الحر  411ينص الفصل 

تنص الفقرة ألاولى على أن الجماعات الترابية تتوفر على اختصاصات ذاتية واختصاصات حيث 

 .44مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه ألاخيرة

                                                           
 . 88" ،مرجع سابق ، ص : 0200أحمد أجعون : "الجهوية املتقدمة يف الدستور املغربي لسنة   40

223,  2015, p.74. °Machrek , N -David Melloni: « Les trois promesses de la nouvelle Constitution marocaine" ,Revue Maghreb 41 
Rabat ,2015,p -territoriales dans la constitution marocaine », Imprimerie El MaarifAl Jadidas éAmal Mecherfi : "Les collectivit42

: 99. 

 .020،ص: 0200،أبريل / أكتوبر 2و 0مزدوج  عدد القانوني، ملنبر الترابية"،مجلةا للجماعات الحر أحمدبوسيدي:" التدبير43

"،املجلةاملغربيةلإلدارةاملحليةوالتنمية،عدد 0200بيةوإعدادالترابفيضوءدستور عبدالخالقعالوي : "مبدأالتدبيرالحرللجماعاتالترا44
  078.،ص: 0208أبريل -،مارس 007
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فعلى صعيد تعميق الاختصاصات الذاتية فقد تم حصر بعض مجاالت تدخلها وفي مقدمتها 

راتيجية يتم إعدادها وإعمالها من طرف الجماعات املهام املرتبطة بتدبير التنمية الترابية، كاست

 482الترابية، وفي إطار يضمن لها ممارسة اختصاصاتها وفق مبدأ التدبير الحر الذي جاء به الفصل 

وللضمانات الفعلية  عبر التكريس الدستوري للعديد من املبادئ التوجيهية،و 45في فقرته ألاولى

ية إلى تقوية دور الجماعات  ْفضِّ
ُ
عتبر وهو ما ي الترابية في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية،امل

والاختصاصات التنموية التي ستوكل لهذه  تغييرا جذريا على مستوى الاختصاصات بصفة عامة،

 .46املجالس مع تمكينها من املوارد املالية الكفيلة بتحقيقها

 داري واملالي، فهو يرتبط باستقاللونشير بهذا الخصوص إلى عالقة التدبير الحر باالستقالل إلا 

الهيئات الالمركزية في عالقتها باألشخاص العمومية ألاخرى وخاصة الدولة، ومدى قدرتها على ممارسة 

،والتصرف في املوارد والتقرير بكل استقاللية في ميزانيتها الخاصة 47الاختصاصات وترتيب الالتزامات

، ذلك 48ن للجماعات تفعيل سياساتها الاقتصادية املحلية،فبدون هامش مهم من استقالل مالي ال يمك

أن تركيبة املوارد الخاصة واملحولة يمكن أن تمس بمبدأ التدبير الحر الذي يرتبط أساسا بوجود 

سلطة جبائية مستقلة، وليس بتدبير الوسائل املالية ذات ألاصل الخارجي،وهو ما يعني أنه ال يمكن 

عات الترابية على تدبير اختصاصاتها في غياب موارد ذاتية مستقلة إطالقا الحديث عن قدرة الجما

 .وتقييد حريتها في استعمالها وتخصيصها

 املطلب الثاني: دور التدبير الحر في تقوية ألادوار التنفيذية للمجالس املنتخبة

من مستلزمات التدبير الحر منح املجالس املنتخبة سلطة تنظيمية لتطبيق القانون، وفرض بعض 

املعايير العامة ضمن مجالها الترابي، وتعني السلطة التنظيمية املحلية الصالحية املمنوحة لألجهزة 

والحفاظ على  فق العام،التنفيذية للجماعات الترابية في اتخاذ التدابير الالزمة التي يتطلبها استمرار املر 

النظام العام بمدلوالته التي تشمل ألامن العام والصحة العامة والسكينة العامة داخل نفوذها الترابي، 

والتدخل لتنظيم أوجه الحياة العامة في مجاالتها املتعددة عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية عامة، 

                                                           
نور الدينالسعدوني:"الجماعات الترابية باملغرب بين توزيع االختصاصات التدبيرية وإكراهات االستقاللية املالية دراسة تحليلية"، 45

 .09، ص: 0207عة والنشر والتوزيع، الرباط ،الطبعة األولى، دار السالم للطبا

الحجاجي :" التخطيط االستراتيجي بين الدولة والجماعات الترابية "،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة الحسن  .منير46
 .00، ص :  0208-0202األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،سطات، السنة الجامعية 

 -107, novembre°s territoriales », Remald, collection ’’Etudes’’, nération des collectivitr : « Le principe de libre administïTarik Za47

décembre 2012,p: 11.   
veloppement locale au Maroc », Revue Marocaine d’administration locale et émocratie participative et DéMustapha Dalil : « D 48

de développement, série Thèmes Actuels, n°73,2011, p: 261. 
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   برلين

، في إطار يحدده القانون وضمن دائرة ترابية 49وقرارات إدارية فردية باإلذن أو املنع أو الترخيص

 محددة.

وبهذا املعنى،يرتبط مبدأ التدبير الحر بممارسة املجالس املنتخبة للسلطة التنظيمية في حدود 

، بحيث تشكل السلطة 50اختصاصاتها، عن طريق إصدار أعمال وإجراءات ذات طابع تنظيمي

الحر، الذي يظل في غيابها فاقدا ألي محتوى عملي، التنظيمية املحلية أداة وشرطا لتجسيد التدبير 

دير الجماعات الترابية نفسها بكيفية حرة يجب أن تتوفر على وسائل قانونية كافية، وفي 
ُ
فلكي ت

، التي تشكل وسيلة قانونية مهمة تتولى من خاللها وضع 51مقدمتها الاعتراف لها بالسلطة التنظيمية

 دة من طرف القانون.قواعد تنظيمية في املجاالت املحد

ويرتبط السياق العام للتنصيص الدستوري على السلطة التنظيمية املحلية لفائدة الجماعات 

الترابية باإلرادة السياسية في ألاخذ بنظام متقدم للجهة،تعزز فيه صالحياتها والسيما التقريرية منها في 

الاعتراف الدستوري بسلطة الجماعات  ، وهناك من يعتبر أن52نطاق مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع

الترابية في املجال التنظيمي هو تحصيل حاصل، على اعتبار أن الدساتير السابقة قد كرست بشكل 

ضمني السلطة التنظيمية املحلية، حيث نصت على أن الجماعات املحلية تسير شؤونها بكيفية 

ة التقريرية التي تمتد حتما إلى السلط ديموقراطية، وهذا التسيير يقتض ي بالضرورة ممارسة السلطة

التنظيمية، مما يعني اعتبار هذا املقتض ى الدستوري كتكريس لوجود سلطة تنظيمية محلية تغطي 

 .53بشكل كلي مساحة الاختصاصات التي تمارسها الجماعات املحلية

املبدأ  ذاونفس املسار مرت به التجربة الفرنسية، حيث كرست الاجتهادات الفقهية والقضائية ه

عبر العديد من القرارات وألاحكامالصادرة عن مجلس الدولة الذي اعترف للسلطات املحلية بالحق في 

تحديد الشروط العامة لتنفيذ اختصاصاتها املنصوص عليها قانونيا، شريطة احترام املعايير املحددة 

التي منحت السلطة و  2118، قبل أن تتم دسترته بموجب املراجعة الدستورية لسنة 54دستوريا 

                                                           
 05، ص: 0222عبد العزيزأشرقي:" العامل واملفهوم الجديد للسلطة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعةاألولى، 49

: ,pRouquan, Olivier : « Culture territoriale », Editeur Gualino, 201150001.  
publique » ,Gualino Editeur & Lextenso Editions , édroit constitutionnel et institutions de la vie r Guzman :«-Carolina Cerda51

2013 , P: 38. 

املكي السراجي :"دراسة نقدية للسلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية"، املجلةاملغربيةلإلدارةاملحليةوالتنمية ،عدد 52
 .008،ص:  0205،غشت -،ماي  028/027مزدوج 

من الدستور"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية  082محمد اليعگوبي :"السلطة التنظيمية املحلية، باملغرب: الفقرة الثانية من الفصل  53
 .20.، ص: 0202، 80والتنمية ،سلسلة مواضيع الساعة ،عدد 

Benjamin Meunier54:se Pour obtenir le ès publiques », Thétences entre collectivitémpgles relatives aux transferts de coè« Les r 

grade de docteur en droit public, Université D’auvergne – Clermont Ferrand I, 2006, p :34. 



 
 

 
 –| املركز الديمقراطي العربي، أملانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية، العدد الثاني، فبراير                                 36
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التنظيمية للجماعات كترجمة ملبدأ التدبير الحر، بقصد تمكينها من القيام باختصاصاتها بشكل 

أفضل، أو بصيغة أكثر دقة من أجل تحديد شروط ممارسة مهامها، حيث اعترفت الصيغة املعدلة 

نظيمية القيام بأعمال ت من الدستور الفرنس ي للهيئات التنفيذية للمجالس املحلية بإمكانية 12للفصل 

 .لتنفيذ اختصاصاتها

وقد عمل الدستور املغربي الجديد على تأصيل هذه السلطة، حيث نصت الفقرة الثانية من 

بشكل صريح على تمتيع الجماعات الترابية بالسلطة التنظيمية الكفيلة بممارسة  411الفصل 

، مع ما يعنيه ذلك من حاجة إلى تنظيم هذه صالحياتها في مجاالت اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية

السلط ووضع املؤسسات إلادارية الالزمة ملمارستها، وتدعيم وتعزيز سلطتها املعيارية املحلية، وهو 

تحول اعتبره البعض لبنة أساسية نحو تبلور قانون دستوري محلي يعكس حجم ونوعية إلاصالحات 

 .ةالسياسية الجارية في سياق الجهوية املتقدم

وقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تنزيل هذا املستجد الدستوري، في قفزة 

س ملرحلة جديدة في تدبير الشأن املحلي تتماش ى مع التحديات والرهانات الجديدةللتدبير  ؤّسِّ
ُ
نوعية ت

يمي للجماعات التي من القانون التنظ 97الترابي للتنمية، حيث تم تكريس هذا املقتض ى بموجب املادة 

من الدستور، يمارس رئيس مجلس 411تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل نصت على أنه 

، ونفس الجماعة السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 .55الت أو ألاقاليماملضمون ورد بصيغة ُمطابقة في القوانين التنظيمية املتعلقة بالجهات والعما

وتعتبر السلطة التنظيمية املحلية بموجب هذه القوانين، سلطة خاصة برؤساء املجالس 

الترابيةوليست مرتبطة بالضرورة بتنفيذ مداوالت ألاجهزة التقريرية للجماعات،أي أنها ليست مجرد 

امة تتمتع ، فالجماعات الترابية باعتبارها أشخاصا معنوية ع56سلطة بسيطة لتنفيذ قوانين

باالستقالل إلاداري واملالي ال بد وأن تتوفر على سلطة تقريرية عامة ومجردة في مجال اختصاصاتها 

املذكورة في النص الدستوري وفي القوانين التنظيمية، ألنه ال يمكن من الناحية العملية أن نتصور 

د مواضيعها وأحكامها العامة ممارسة الجماعات الترابية لهذه الاختصاصات التي ذكرها املشرع بتحدي

بدون إصدار قواعد عامة ومجردة، ومن أجل تحقيق هذه املقاصد فقد نصت القوانين التنظيمية 

                                                           
املتعلق بالعماالت  000108من القانون التنظيمي رقم  90املتعلق بالجهات واملادة  000108من القانون التنظيمي رقم  020املادة 55

 واألقاليم.

mes èrie « thés territoriales », Remald, séflexions sur le principe de libre administration des collectivitéMahfoud Lazaar : « r56

actuels », n° 93 ,2015,p:155. 
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   برلين

، وفي مقدمتها تلك املرتبطة بتدبير 57للجماعات الترابية على مجاالت أخرى ملمارسة السلطة التنظيمية

التنمية الترابية، مثل تطبيق وثائق التعمير وممارسة الشرطة إلادارية الجماعية، حيث تمارس السلطة 

  .58التنظيمية في هذين القطاعين بحرية قانونية واسعة 

بر سن وإضافة إلى ذلك توجد مجاالت أخرى ملمارسة هذه السلطة كالتنظيم إلاداري الداخلي، ع

قوانين داخلية لتنظيم الهياكل املنتخبة وطريقة تسييرها،مثل تبني نظام التدبير باألهداف ووضع 

حدد فيها ألاهداف املراد بلوغها ومؤشرات الفعالية املتعلقة بها، 
ُ
منظومة لتتبع املشاريع والبرامج ت

، إضافة إلى 59نفيذية والتدبيريةووضع دالئل للمساطر املتعلقة باألنشطة واملهام املتعلقة باألجهزة الت

بعض القرارات ذات الطابع املالي كتحديد نسب بعض الجبايات املحلية، إلى جانب إنشاء وتنظيم 

، وهو ما يعني تعزيز الدور التقريري واملوقع 60واختيار الطرق املناسبة لتسيير املرافق العمومية املحلية

 التنفيذي للجماعات الترابية.

الخصوص إلى أن السلطة التنفيذية املحلية ظلت عبر مختلف مراحل تطور نظام ونشير بهذا 

، التي استمرت في الاحتفاظ بدورها 61الالمركزية باملغرب موزعة بين الهيئات املنتخبة وألاجهزة املعينة

دستور  شكلالتدخلي والتنفيذي إلى حين الشروع في إلاصالحات الدستورية والقانونية الجديدة، حيث 

قطيعة مع النظام القانوني للسلطة التنفيذية املحلية، من خالل تقوية السلطات التقريرية  2144

للرئيس املنتخب وفي مقدمتها اتخاذ التدابير وإلاجراءات الكفيلة بتنفيذ مداوالت وقرارات املجالس 

 .62كإرادة لتكريس مبدأ التدبير الديموقراطي للجماعات الترابية

شكل صالحية تنف
ُ
يذ مداوالت ومقررات املجالس املحلية إحدى مقومات التدبير الحر، وتطبيقا وت

نقل السلطة التنفيذية إلى رؤساء مجالس الجهات والعماالت أو على اعتبار أن آخر من تطبيقاته 

سُيقوي بالتأكيد من ممارسة التدبير الحر ويوسع من الدستور،  483ألاقاليم بموجب الفصل 

وهو ما يعني وضع حد للبس  إطارا لتدعيم مبدأ الشرعية والديموقراطية املحلية،مجاالته، مما يشكل 

الذي كان يطبع التنظيم الالمركزي عندما كان آلامر بالصرف هو الوالي والعامل على مستوى الجهات 

                                                           
 .005/009ترابية"، مرجع سابق ،ص: املكي السراجي :"دراسة نقدية للسلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات ال.57

 .82من الدستور"،مرجع سابق ، ص:  082محمد اليعگوبي :"السلطة التنظيمية املحلية، باملغرب: الفقرة الثانية من الفصل  58

املتعلق بالجهات  000108من القانون التنظيمي رقم  087املتعلق بالجماعات واملادة  002108من القانون التنظيمي رقم  050املادة  59
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 .029ص : ، مرجع سابق، »أحمد بوسيدي:"األسس الدستورية للجماعات الترابية  60

 .22، ص : 0220،سنة 20.محمد عنتري: "الجديد يف السلطة التنفيذية املحلية"، م.م.ا.م.ت، مواضيع الساعة، عدد 61
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   برلين

، بحيث كان العامل بمركز الجهة يتمتع بصالحيات واسعة باعتباره املسؤول عن 63والعماالت وألاقاليم

 .64فيذ قرارات املجلس الجهوي بل له الحرية في اتخاذ التدابير الالزمة للتنفيذتن

منعطفا حقيقيا في إقرار ديموقراطية متقدمة لإلصالح الترابي، ألن ألاجهزة  483وقد مثل الفصل 

التنفيذية للمجالس املنتخبة ال يمكن أن تقوم بمجرد دور استشاري أو اقتراحي بل بأدوار فعلية وهي 

أصبح الوالة والعمال غير مؤهلين ،حيث 65سؤولة عن تنفيذ قراراتها الخاصة بدل ممثل الدولةامل

 لتنفيذ مداوالت املجالس بما يفيد تعزيز الضمانات الدستورية لالستقالل املحلي.

ويمكن تفسير هذا التوجه الجديد بثالثة اعتبارات متداخلة، أولها يتعلق بأجهزة تدبير مستقلة لها 

الصالحيات في التقرير والتنفيذ، ويرتبط الاعتبار الثاني بطبيعة النظام الالمركزي الذي يفترض كامل 

عدم الفصل بين الجهاز التنفيذي والهيئة التداولية، أما الاعتبار الثالث فيرجع إلى عملية إعادة توجيه 

بطة باملراقبة أدوار ووظائف الوالة والعمال من التدخل املباشر والوصائي نحو صالحيات مرت

 .66واملساعدة

فقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تكريس هذه  412وتنزيال ملقتضيات الفصل 

رؤساء مجالس الجهات والعماالت  السلطة بالتنصيص على عدة صالحيات تدبيرية وتنفيذية لصالح

حت لهم مهمة تنفيذ قرارات هذه املجالس فقد عمل القانون التنظيمي ، 67وألاقاليم الذين ُمنِّ

رؤساء املجالس الجماعية الذين يمثلون السلطة التنفيذية للجماعات على تكريس وضعية 

،باتخاذ جميع إلاجراءات الالزمة لتنفيذ امليزانية باعتبارهم آمرين بصرف النفقات وقبض 68والتدبيرية

ألجل تحديد سعر الرسوم املداخيل، وكذلك تنفيذ برامج العمل واملخططات واتخاذ القرارات 

 .69وتعريفة الواجبات ومختلف الحقوق 

ووفق هذه الرؤية، يرتبط مبدأ التدبير الحر بتحصين عملية إسناد الاختصاصات للمجالس       

                                                           
وانتظارات التنزيل التشريعي "، ضمن القانون الدستوري  0200لي للجماعات الترابية بين مضامين دستور .محمد حيمود:" االستقالل املا63

 .00، ص : 0207دراسات مقارنة ، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،  -للجماعات الترابية 

والقوانين التنظيمية  0200زية يف إطار دستور السعدية بودريبلة:" يف مستجدات التنظيم اإلداري باملغرب، اإلدارة املركزية والالمرك64
 .002، ص: 0200الخاصة بالجماعات الترابية"،مرزاق للطباعة، مكناس ،

7», op. cit. p :David Melloni: « Les trois promesses de la nouvelle Constitution marocaine"653-11 

e »,in Amal égionalisation avancécentralisation et de la réconstitutionnels de la dgoubi : « Les fondements âMohammed El Ya66

Mecherfi (Dir) : « Le droit constitutionnel des collectivités territoriales », Imprimerie El Maarif Al Jadida-Rabat ,2015, p:043 /145. 

 .050لتنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية"، مرجع سابق ،ص: .املكي السراجي :"دراسة نقدية للسلطة ا67

 (0207يوليوز  02) 0820شوال  0،بتاريخ  0282املتعلق بالجماعات،جريدة رسمية عدد  002. 08من القانون التنظيمي  98املادة   68

 املعرفة،الطبعــة املحلي "،مطبوعات القرار يف دراسة –العموميةاملحلية ت والسياسا املحليون شنفار:"الفاعلون عبدالله69
 .082،ص :0207األولى،مراكش،
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يجعلها تستهدف تغيير الواقع املحلي وليس مجرد التسيير  املنتخبة وإعطائها مضامين تنموية،بشكل

اليومي إلاجرائي،من خالل تمتيعها بالوسائل املادية واملوارد املالية الضامنة لتجسيدها بشكل 

، لكن في املقابل فقد أوردت النصوص القانونية بعض التقييدات على املبدأ وهو ما يلقي 70مستقل

 داري مهمة حمايته.على عاتق القضاء الدستوري وإلا 

 املبحث الثاني: حدود التنزيل القانوني ملبدأ التدبير الحر والحاجة لتدخل القضاء 

يعتبر الاعتراف الدستوري بمبدأ التدبير الحر قفزة نوعية في مسار تعزيز الاستقالل العضوي 

ير أن غ تدبير التنمية،بأدوارها من مجرد التسيير إلاداري إلى  والوظيفي للجماعات الترابية والارتقاء

التنزيل القانوني للمبدأ لم يكن في املستوى املطلوب بحصره في بعض ألاخالقيات املرتبطة بمنظومة 

الحكامة دون إقرار تدابير إلزامية تحميه من تدخل إلادارة في ظل استمرار بعض مظاهر الرقابة القبلية 

 تحت مسميات املساعدة واملواكبة )املطلب ألاول(.

ل على القضاء في صيانة هذا املبدأ وتوسيع تطبيقاته، من و   من أجل تفادي هذا الانزالق ُيعوَّ

خالل تأطير منازعات الدولة مع الهيئات الالمركزية على غرار التجربة الفرنسية، من خالل الدور الرائد 

لب ور )املطاملنتخبة باستحضار روح الدست للمجلس الدستوري الذي ساهم في حماية حرية املجالس

 الثاني(.

 املطلب ألاول: حدود التنزيل القانوني ملبدأ التدبير الحر

على الرغم من التأصيل الدستوري للتدبير الحر واعتباره كمبدأ مهم في إلادارة الترابية 

، وإحاطته ببعض الشروط املرتبطة بتعزيز الديموقراطية التمثيلية على املستوى املحلي، 71والالمركزية

ا الاعتراف لم ُيصاَحب بالضمانات الالزمة في ظل وجود تقييدات تحد من إسهامه في تقوية فإن هذ

 الاستقالل إلاداري واملالي للجماعات الترابية.

ونشيربهذا الخصوصإلى الحدود املوضوعية التي يمكن تقبلها انسجاما مع طبيعة التنظيم 

ي تعني منح بعض الاختصاصات تحت مراقبة إلاداري املغربي ومع مضمون الالمركزية إلادارية، الت

السلطة املركزية وليس تقريرالُحكم مستقل،وهذا املعنى يشمل في حد ذاته قيدا على مبدأ التدبير 

                                                           
mes actuels », èrie « thée dans la constitution marocaine de 2011 », Remald, ségionalisation avancéAhmed Bouachik : « la r 70

n° 82 ,2013 ,p : 241. 
، ص 0208(، الطبعةاألولى،مطبعةسبارطيل،طنجة، 0200غرب)فيأفقتفعيلدستور إدريس جردان: تأمالتحواللحكامةوالتنميةالترابيةبامل71
 :82. 
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الحر ،ألن ألامر ال يتعلق بتقرير سلطة الحكم املحلي لفائدة الوحدات الترابية، بل يعني ببساطة 

املحلية في احترام تام للقوانين واملساطر الجارية، أي أن تمتيعها بهامش من الحرية في تدبير شؤونها 

التدبير الحر يسري فقط على الصالحيات إلادارية وال يشمل باقي الاختصاصات التشريعية والسيادية 

 .72التي تظل مجال محفوظا للدولة

وحتى بالنسبةللنموذج الفرنس ي فقدأقر القضاء الدستوري وإلاداري هذا التصور، بالتأكيد 

علىأنمبدأ التدبير الحر يضمن للجماعات الترابية استقالالإداريا كبيرا لكنه ال يخول لها الحكم من 

ٍيأو منافس للدولة أو ُمواز لها،كما اعتبر املجلس الدستوريالفرنسيأنه إذا ك ّدِّ  انت الجماعاتموقع نِّ

الترابية تتمتع بحق إدارة شؤونها بحرية، فيجب أن يتم ذلك في ضوء الشروط املحددة من طرف 

 القانون.

دور التدبير الحر في تكريس الاستقالل املؤسساتي للهيئات الالمركزية ال يعني أبدا تمتيعها  إن

الفرنسيين فهو يعني حرية ، وبتعبير بعض الفقهاء 73بحرية التنظيم التي هي من اختصاص املشرع

، ولذلك فعلى الجماعات الترابية أن ال تحتمي بمبدأ التدبير 74التدبير وليس التدبير املتحرر من الدولة

الحر لتبرير تصرفاتها غير املشروعة أو إلقرار نوع من التنظيم الذاتي، فاملشرع وحده صاحب 

د مجال وآليات عمل البنيات املحلية الاختصاص في وضع ألاطر القانونية والتنظيمية التي تحد

 انسجاما مع مبدأ الشرعية.

وإضافة إلى مبدأ الشرعية يشكل مبدأ الوحدة قيدا أساسيا على التدبير الحر، حيث ربط 

، ففي إطار الدولة 75الدستور بشكل جدلي بين مبدأ السيادة ووحدة الدولة وبين الالمركزية الترابية

لترابية بحرية مطلقة، فهي تخضع لرقابة الدولة، والتي هي مقابل املوحدة ال تتمتع الجماعات ا

منطقي لالمركزية، وضابط من الضوابط املؤطرة ملبدأ التدبير الحر، فهي تهدف إلى تحقيق التوازن 

 .76بين امتيازات الدولة والحريات املحلية والتوفيق بين املصالح الوطنية واملصالح املحلية

ضوعي غياب أية إمكانية لوضع قواعد معيارية، فال مبدأ التدبير الحر وال ويعني هذا التأطير املو 

                                                           
:  re de la constitution de 2011 » ,op. cit. pès territoriales au Maroc a la lumiéAbibi :« les collectivit Jawad7252. 

s territoriales, éaise. La libre administration des collectivitçGhevontian Manon : « A la recherche de l'autonomie locale fran73

un miroir aux alouettes ? Revue Générale des Collectivités Territoriales no 57-2015 - - p : 229 

rs » Editions L'Harmattan, conomique territoriale : outils juridiques et logiques d’acteuéois : « L’action çFran-Joye, Jean74

2002.,p :159 

re du nouveau èla lumi àcentralisation territoriale éNajib Ba Mohammed:«Les enjeux constitutionnels et politiques de la d75

constitutionalisme marocain »,in Amal Mecherfi(Dir):«Le droit constitutionnel des collectivités territoriales»,op.cit,p :114 
 . 028/022"،مرجع سابق، ص :التدبيرالحرللجماعاتالترابية:"بوسيدي أحمد76
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التفريع يسمح بوجود سلطة تشريعية محلية، تتدخل في مجال إلادارة املحلية عن طريق تحديد معايير 

، فهي سلطة تابعة ومشتقة وال تعني أبدا سلطة تنظيمية أصلية 77أو تدقيق شروط تطبيق قانون 

ؤهل الجماعات 
ُ
املحلية ألن تسن قواعد تأسيسية قد تهم مجاال لم يحدده املشرع، أو سلطة من ت

 .78شأنها تأسيس مجال لتنظيم محلي مواز ملجال القانون 

ر شؤونها بكيفية ديموقراطية على أساس مبدأ التدبير الحر، في إطار  سّيِّ
ُ
إن الجماعات الترابية ت

التنظيمية لتنفيذها من قبل رئيس الحكومة، وعليه فال القوانين التي تصدر عن البرملان والقرارات 

يمكن إذن للسلطة التنظيمية املحلية أن تحل محل السلطة التنظيمية املركزية في ميدان تنفيذ 

القوانين، مما يعني أن الجماعات الترابية ستمارس سلطة تنظيمية فرعية، داخل حدودها الترابية 

شريعية، وهو ألامر الذي يعني أنها تتسع وتضيق حسب تحديد وفي النطاق الذي تحدده السلطة الت

 .79املشرع لها

وإذا كانت هذه القيود العامة ذات طابع موضوعي لكونها تنسجم مع طبيعة النظام الالمركزي 

تتنافى مع مضمون التدبير الحر والرهانات املتوخاة منه،  ضمن دولة موحدة، فثمة تقييدات خاصة

الوصاية إلادارية التي تتفاوت بين استمرار بعض مظاهر رقابة املالءمة كاستمرار بعض أشكال 

وبين تعزيز أدوار املواكبة واملساعدة، إلى جانب ضعف  وتكريس التأشير املسبق على القرارات املالية

 تأطير السلطة التنظيمية املحلية.

 ورد بالقوانين، فماإن التنزيل القانوني للتدبير الحر لم يكن في مستوى إلاقرار الدستوري

التنظيمية للجماعات الترابية ُيظهر أن املشرع لم يستطع أن يترجم عمليا اختصاص الجماعات 

رتهنة م الترابية في ممارسة السلطة التنظيمية املنصوص عليها في الدستور،حيث إن هذه السلطة

 نفيذي للمجالسبترسانة ثقيلة من النصوص التنظيمية، وهو ما سيسهم في إضعاف املوقع الت

 املنتخبة.

ونشير على سبيل املثال، إلى أن إسناد تنفيذ مقررات ومداوالت املجلس الجهويلرئيس مجلس 

الجهة واتخاذ جميع التدابير الالزمة لذلك إضافة إلى اعتباره آمرا بالصرف، يبقى مجرد إعالن مبدئي 

مداه وتكاد تفرغه من أي محتوى، ليس من شأنه أن يصمد أمام الاستثناءات الكثيرة التي تحد من 

                                                           
re de la constitution de 2011 » ,op. cit. p: ès territoriales au Maroc a la lumiéJawad Abibi :« les collectivit7790. 

 . 000بوجمعة بوعزاوي:" السلطة التنظيمية املحلية "، مرجع سابق ، ص: 78

 .87و  29من الدستور"،مرجع سابق ، ص:  082محمد اليعگوبي :"السلطة التنظيمية املحلية، باملغرب:الفقرة الثانية من الفصل  79
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وذلك عبر إخضاع نفاذ جانب من قرارات الرئاسة ومقررات املجلس الجهوي وصالحياته التداولية 

ة حيث ُيالحظ مبالغة املشرع في التأسيس لسلطة تقديري لتأشيرة السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية،

ء الذي ال ينسجم قطعا مع مقتضيات التدبير واسعة وغير مبررة لفائدة ممثلي سلطة الرقابة، الش ي

 .80الحر

إن الوصاية املشددة القائمة على النمطية والتعقيد إلاجرائي والشكليات على مستوى املراقبة 

املسبقة أو املواكبة للمقررات الصادرة عن املجالس لن تساهم عمليا في الحد من التجاوزات القانونية 

د الدستور على مبدأ التدبير الحر وهو ما يفرض إلغاء كل أشكال الوصاية والانحرافات املالية في وقت أك

على عمل الجماعات الترابية بحيث إن أدوار إلادارة يجب أن تقتصر على الدعم واملساعدة كما هو 

 .214481من دستور  417منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 

صلة بمختلف الجماعات الترابية ُيستخلص منها أنها إن القراءة املتأنية للقوانين التنظيمية املت

جاءت بمحتويات ومضامين ذات صيغ فضفاضة وعامة تجعل من الصعوبة تحديد الغاية وألاهداف 

املسطرة بالنسبة لكل وحدة ترابية،فاالعتقاد قد ينصرف إلى تأويالت أن لكل جماعة ترابية وسائل 

ما سيؤدي إلى تنازع الاختصاصات،والى تعدد املتدخلين في وآليات تدخل بالحدود في كل املجاالت،وهو 

 .82تنفيذ املشاريع وألاوراش،وسينعكس سلبا على التنزيل الفعلي ملبدأ التدبير الحر

ونشير بهذا الخصوص إلى غياب أي تعريف للتفريع في املتن الدستوري والقوانين التنظيمية، 

ختصاص للجماعة العمومية التي يكون تدخلها أفضل، املذكور ال يمكن تأويله بإعطاء الا  411فالفصل 

ففي هذه الحالة وبالنظر للوسائل املتاحة للجماعات الترابية فإن الدولة هياملؤهلةللتدخل في كل 

املجاالت، وإذا كانت القوانين التنظيمية قد حددت الئحة باالختصاصات الخاصة بالجماعات الترابية 

صات ال يمكن أن تمارس إال في حدود وسائلها، وبالتالي يمكن للدولة فإنها نصت على أن هذه الاختصا

 .83أن توقف تدخل أية جماعة ترابية إذا اعتبرت أنه يتجاوز إمكانياتها

                                                           
عبدالعليعدنان :"مقاربدستوريةلحدودومضمونمبدأالتدبيرالحر : 80

 .072/078،ص :0205،السنةالثانية  2و 0الجهةنموذجا"،املجلةاملغربيةللقانوناإلداريوالعلوماإلداريةعددمزدوج 

محمديحيا : "مبدأالتدبيرالحرللجماعاتالترابيةبينالتفسيرينالضيقوالواسعفيالقانونينالدستوريواإلدارياملغربيين"،املجلة املغربية 81
 .82،ص:0205أبريل،-،مارس  022لإلدارة املحلية والتنمية،عدد 

 .82محمد يحيا : "مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع "،املرجع السابق ،ص:  82

 Le droit constitutionnel « s territoriale », in Amal Mecherfi:éle administratif des collectivitôAbderrahmane Zanane : « Le contr83

des collectivités territoriales », op.cit,p : 099. 
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وسيشكل توسيع الرقابة إلادارية قيدا حقيقيا أمام امتداد حجم ونطاق التدبير الحر للجماعات 

في مجاالت التأشير املسبق يتضح أنها تشمل أهم  ، وخاصة في املجال املالي، فالتأمل84الترابية

املقررات الجماعية وخصوصا منها ذات الطابع املالي أو التدبيري، فقد حرصت سلطة الوصاية أن 

تكون لها الكلمة الفصل في كل ما يرتبط بالتدبير املالي للجماعة، كما أن السياسة التدبيرية لهذه 

رة، وهوما يفهم من ضرورة التأشير على املقررات املتعلقة بإحداث ألاخيرة تظل في حاجة ملباركة إلادا

، ووثيقة امليزانية التي ال يمكن تنفيذها إال بعد أن 85املرافق العمومية الجماعية وتحديد طرق تدبيرها

 .86تتم املصادقة عليها، مرورا بالقرار الجبائي الخاضع للمصادقة القبلية قبل تنفيذه 

من النصوص القانونية كمفهوم، لكنها مستمرة بشدة من خالل مراقبة  ورغم تغييب الوصاية 

املالءمة مما يعني أن الدولة تستمر في اعتبار الجماعات الترابية قاصرة عن التكفل بشؤونها الخاصة، 

، وحتى مقتض ى املساعدة على تنفيذ البرامج 87وهو ما يعني إفراغ مبدأ التدبير الحر من محتواه الحقيقي

من الدستور يمنح وضعية جديدة لرجال السلطة قد تهدد التدبير  417ية الوارد في الفصل التنمو 

الحر، فمساعدتهم لرؤساء الجهات وباقي الجماعات الترابية في تنفيذ املشاريع التنموية ينطوي على 

، مما يقتض ي تحديد مدلول هذه املساعدة 88ممارسة رقابة إدارية مباشرة تحت اسم املساعدة

ومحدداتها، ومستويات تمفصلها مع ألادوار التدخلية والرقابية للدولة وملمثليها، بل ولضمانات عدم 

 تحولها إلى وصاية مقنعة وتكريسها لرقابة تقنية.

 املطلب الثاني:حماية مبدأ التدبير الحر بين القانون والقضاء

الاعتراف الدستوري وإلاقرار إن التجسيد الفعلي ملبدأ التدبير الحر ال يتوقف على مجرد 

التنظيمي، بل يحتاج إلى تحصينه بضمانات عملية وقضائية في أفق بلورة آليات توجيهية تصون 

حدود ومجاالت ندخل الجماعات الترابية في وجه مختلفمحاوالت تدخل السلطة املركزية على 

 املستويات التشريعية وإلادارية.

                                                           
:  "،مرجع سابق ، ص-دراساتمقارنة -أحمدأجعون : "مضمونونطاقالتدبيرالحرللجماعاتالترابية" ، ضمن "القانونالدستوريللجماعاتالترابية 84

89. 

، صيف  00عبد الرحمان حداد:" الوصاية يف مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات"، املجلة املغربية للسياسات العمومية ، العدد  85
 025،ص: 0207

محمد يحيا : "مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع يف القانونين الدستوري واإلدارياملغربيين"،مرجع  86
 20سابق ،ص:

Le droit constitutionnel des  « s territoriale », in Amal Mecherfi :éle administratif des collectivitôAbderrahmane Zanane Le contr87

collectivités territoriales », op.cit,p :213.   

op. cit. p :  ,s territoriales »éprincipe de libre administration des collectivit r : «  LeïTarik Za8801. 
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على تحديد مقتضيات التدبير الحر بموجب  412الفصل  وُيعَتبر التنصيص الدستوري من خالل

القوانين التنظيمية املتعلقة بمبادئ وقواعد نظام الجماعات الترابية حماية دستورية مهمة،لكون 

من  482القوانين التنظيمية تخضع إجباريا وبشكل مسبق لنظر القضاء الدستوري بموجب الفصل 

حكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار ألامر الدستور، الذي ينص على أنه تحال علىامل

رفة.  بتنفيذها، مما سيغني ال محالة املبدأ ويضمن عدم حصره في مقتضيات تقنية صِّ

وفي تحليل املوقف من إلاحالة الدستورية على دور التشريع في تفصيل وتقنين التدبير الحر بدل 

موقفين،أولهما يعتبر ذلك ضمانة قانونية مهمة من تعريفه وضبطه من داخل املتن الدستورينميزبين 

عدة زوايا، أوال لتوسيع مجال التشريع في القضايا الترابية وجعلها من اختصاص املنتخبين بشكل 

ينسجم مع املنهجية الديموقراطية، وثانيا ملا يعرفه النص الدستوري من جمود عكس مرونة القانون 

 وقابليته الدائمة للتعديل.

القاعدة تعتبر ضمانة أساسية للجماعات الترابية، باعتبار أن القانون هو الوحيد الذي إن هذه 

يمكن له أن يقرر في أسس وتطبيقات مبدأ التدبير الحر، وهو ما يعني استبعاد أي تدخل للحكومة في 

 نهذا املجال عن طريق النصوص التنظيمية املستقلة، وبالتالي استبعاد أي تجاوز أو شطط محتمل م

 .89طرف الحكومة للمساس بهذا املبدأ

أما املوقف الثاني فيعتبر عدم تفصيل الدستور في مقتضيات التدبير الحر إضعافا له وتقليال من 

فتت، ليُحل محلها دور غير محايد 
َ
قيمته الدستورية التي ارتبطت بلحظة إصالحيةسرعان ما خ

يروقراطيي التشريع في ظل مناخ سياس ي تغلب عليه نوازع هيمنة إلادارة املركزية،ألامر ا بِّ ذي قد يقلل للِّ

 .90حدوده ومجاالته وتأطير منقيمته القانونية بالنظر إلىأن السلطة التشريعية هي من ستتكفل بتعريفه

غير أنه يمكن التقليل من هذا التوجس، من منطلق وجود رقابة قضائية على تجسيد املبدأ من 

قابة القاض ي الدستوري، إن سلطة املشرع في هذا إلاطار خاضعة لر  إذ خالل دور الرقابة الدستورية،

من خالل خضوع القوانين التنظيمية للرقابة الوجوبية للمحكمة الدستورية، حيث ستكون هذه 

، رغم أن غياب تعريف 91الرقابة مناسبة هامة لتقدير مضمون ونطاق هذا املبدأ ومدى التزام املشرع به 

                                                           
 .078"،مرجع سابق،ص:  0200عبد الخالق عالوي:"مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب يف ضوء دستور 89

s territoriales », op.cit.p: 9éivitr : « Le principe de libre administration des collectïTarik Za90 
 .88أحمد أجعون : "مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية" ،مرجع سابق ، ص : 91
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 .92وريدستوري للمبدأ صعب من الحماية القضائية ومن مهمة القاض ي الدست

إن مبدأ التدبير الحر مضمون من قبل القانون الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، التي 

عليها ضرورة احترامه وأخذه بعين الاعتبار عند أي تشريع تعتزم القيام به بخصوص الجماعات الترابية، 

ه بمبدأ التدبير الحر، وبالتالي فسلطته مقيدة وليست مطلقة، بح أن يضع  يث ال يمكنهفاملشرع ُموجَّ

 .93قوانين تقلص من هامش حرية الجماعات الترابية في اتخاذ قراراتها

ويتحمل القاض ي الدستوري مسؤولية كبرى في حماية الجماعات الترابية، فالقوانين التنظيمية 

ولذلك يجب أن يرسم حدودا أساسية ملبدأ التدبير الحر وباقي املبادئ  تخضع لرأيه وتقديره،

ورفض تقديرات املشرع فيما يخص تأطير حريات الجماعات  عبر حفظ الحريات املحلية الدستورية،

للمبادئ الدستورية بشكل  مخالفة غير متناسبة أو كلما كانت الترابية حسب معايير املصلحة العامة،

 .94يهدد مبدأ التدبير الحر املحلي

هة على غرار ما راكمته ونشير في هذا السياق إلى دور الاجتهاد القضائي في  بلورة قواعد معيارية ُموّجِّ

من الدستور هو من له صالحية  81بموجب الفصل  التجربة الفرنسية في هذا املجال، فرغم أن املشرع

وإحاطته بالضمانات الالزمة  تحديد مبادئ وشروط تطبيق مبدأ التدبير الحر، فإن الفضل في تحصينه

م بفعالية في حماية هذا املبدأ وفي تحصين مقومات الاستقالل ،الذي ساه95يعود للمجلس الدستوري

عبر عدة اجتهادات ساهمت في تأكيد وتطوير  واملالي للجماعات الترابية في مواجهة تدخل الدولة، إلاداري 

، وفي املصالحة بينه وبين باقي املبادئ الدستورية كاملساواة والتضامن أو 96مبدأ التدبير الحر املحلي

 .97ذات القيمة الدستورية مثل املوازنة والتناسباملبادئ 

لقد تعامل القاض ي الدستوري الفرنس ي مع مبدأ التدبير الحر كحق أساس ي في عالقته بباقي 

، باعتباره 98الحقوق ألاساسية، وبالتالي فقد حمى الجماعات الترابية آالف املرات ضد تدخالت الدولة

إجراء أو تدبير أو نص قد يمس من قريب أو من بعيد حرية تدخل  معيارا محددا لقبول أو رفض أي

                                                           
s territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle", in éMichel Verpeaux:«La notion de libre administration des collectivit92

"la gestion locale face à l'insécurité juridique",institut de la décentralisation :diagnostic-analyse-propositions » , L’Harmattan , 

Paris ,1997,p: 10. 
 . 028"،مرجع سابق، ص :التدبيرالحرللجماعاتالترابية:"بوسيدي أحمد93

s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléMohammed Boujida : « Quelques 94

territoriales marocaines », in Amal Mecherfi (Dir) : « Le droit constitutionnel des collectivités territoriales ", op.cit.p: 181.  
dition, Edition Delta, Paris ,2006 : p 24éme èDominique Rousseau : « Droit du contentieux constitutionnel », 7952 

Dominique Rousseau , Droit du contentieux constitutionnel » ,op. cit. p : 24196 
81), p. 19. °aise de droit constitutionnel 2010/1 (nçconstitutionnel », Revue franquation, principe éré, « La péVanessa Barb97 

s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléMohammed Boujida: « Quelques 98

territoriales marocaines», op.cit.p: 181. 
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الجماعات الترابية أو يحول دون قيامها باالختصاصات املسندة إليها، ومن بين مجاالت التدخل التي 

خصها املجلس الدستوري بعناية خاصة نذكر تدبير املوارد البشرية والحرية التعاقدية والتنظيم 

 .99صاصات ومدى تناسبها مع املوارد املاليةالداخلي وطبيعة الاخت

ونشير في البداية إلى الارتباط الفعلي ملبدأ التدبير الحر بممارسة أدوار حقيقية ذات طابع 

ويقود هذا الربط إلى التأكيد على أنه ال يمكن الاعتداد بوجود نظام المركزي فعلي بمجرد تنفيذي،

هيئات لتصريف ألاعمال، فيما تبقى القرارات الكبرى التي ممارسة املهام إلادارية الروتينية وكأنها 

تحسم في الحياة املحلية من اختصاص إدارات الدولة وممثليها الترابيين سواء بموجب القانون أو 

وهو ما ذهب إليه املجلس الدستوري بفرنسا في قراره الصادر  التفويض أو الرقابة أو املمارسة العملية،

"كاليدونيا الجديدة منطقة نظره في مدى دستورية قانون تطوير  بمناسبة 4937غشت 3في 

"Nouvelle-Calédonie  مؤكدا على ضرورة ربط مبدأ التدبير الحر بممارسة مهام فعلية، وأن املجالس

املنتخبة يجب أن تتمتع باختصاصات تقريرية واضحة، أما إذا كانت املجالس ال تتوفر سوى على 

، وهو 100اختصاصات استشارية فال يمكن في هذه الحالة الحديث عن أي مظهر من مظاهر التدبير الحر

 .صادرة عن نفس املجلس ات وأحكام قضائية أخرى ما أكدته قرار 

وفيما يتعلق بحرية املجالس املنتخبة في تدبير املوارد البشرية املحلية، فقد رفض املجلس 

مشروع قانون الوظيفة العمومية الترابية،لتعارضه مع مبدأ التدبير الحر في قراره الصادر الدستوري 

هذا املبدأ يعني أن تدبير املسار املنهي ملوظفي الجماعات يتم  ، معتبرا أن تجسيد4931يناير  21بتاريخ 

 .101من طرف مجالسها التي تملك حرية واسعة في التعيين والفصل والترقية

كما كفل املجلس الدستوري الفرنس ي تأمين الحرية التعاقدية للجماعات الترابية، مؤكدا أن 

القانون العام والقانون الخاص، كما هو الشأن في الشروط املتعلقة بإبرام العقود مع بعض أشخاص 

دارة وحتى موقع الص التدبير املفوض يجب أن يفيد الجماعات الترابية في تقوية حريتها التعاقدية،

صائي في العالقة بين الهيئات الالمركزية، حيث  املمنوح لبعض الهيئات ال يجب أن يكرس املنطق الوِّ

الترابية ال يجب أن تقود في كل ألاحوال إلى وصاية جماعات على  أشكال التعاون بين الجماعاتإن 

أخرى، ونشير هنا إلى قرار املجلس الدستوري باعتبار أن املوقع القيادي ملؤسسات التعاون بين 

                                                           
conomique territoriale : outils juridiques et logiques d’acteurs », op.cit..éL'action   « : oisçFran-JeanJOYE, 99: p039 

s territoriales dans la jurisprudence constitutionnelle », éLa notion de libre administration des collectivit Michel Verpeaux : «100

op.cit.p :43. 

:51. Idem .p101 
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ل لها الوصاية على الجماعات  الجماعات أو نقابة مختلطة في إعداد مخططات التناسق الترابي ال ُيخّوِّ

 .102وائها تحت مبرر التنسيقالتي تنضوي تحت ل

وفيما يتعلق بضبط العالقة املالية بين الدولة والجماعات الترابية، فإن تنصيص الدستور 

توفير املوارد الضرورية ملمارسة الاختصاصات املحولة،لم يمنع من تعرض  الفرنس ي على ضرورة

عمداء لطة التنظيمية، بمنح الضمانات الاستقالل املالي املحلي للتهديد املستمر من طرف املشرع والس

مهام جديدة بدون توفير املوارد الالزمة لتمويلها، ووفقا ملبدأ التدبير الحر يمكن للجماعات الترابية 

 .103تقديم طعن في شأن عدم دستورية أية قوانين أو قرارات إدارية ال تحترم هذا املقتض ى

وق فهو يندرج ضمن الحقحجيم قانوني، إن القيمة الدستورية ملبدأ التدبير الحر تحصنه من أي ت

، ولذلك يمكن الدفع بعدم دستورية أي قانون 104والحريات ألاساسية املضمونة من طرف الدستور 

من الدستور املغربي الذي ينص  488قد يهدد أو يمس بالتدبير الحر للجماعات الترابية، وفقاللفصل 

تعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر على أنه تختص املحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع م

في قضية، وذلك إذا دفع أحد ألاطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات 

التي يضمنها الدستور، على أساس إصدار قانون تنظيمي ُيحدد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، 

للدفع بعدم دستورية القوانين لتوضيح وإغناء هذه إلاشكالية في انتظار تفعيل هذا القانون التنظيمي 

105. 

إن نطاق ومدى التدبير الحر بقدر ما يرتبط بإرادة املشرع بقدر ما يتوقف على موقف القاض ي 

، لكن املجلس الدستوري املغربي في صيغته السابقة صادق على عدة 106الدستوري، توسيعا أو تضييقا

،ألامر الذي 107ير الحر املضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابيةمقتضيات مناقضة ملبدأ التدب

يفترض دورا أكبر للمحكمة الدستورية في تحصين هذا املبدأ الذي يشكل النواة الصلبة للتنظيم 

الالمركزي، ولذلك يعول على التأويل الديموقراطي ملبدأ التدبير الحر من طرف القاض ي الدستوري 

                                                           
s éles relations entre collectivit « : ois rob ( Dir)ç», IN  sylvie caudal et Fran les principes constitutionnels « : Michel Verpeaux102

territoriales », Editions l'harmattan 2005,p :67 

re » ètences et de missions : le droit a compensation financiéompThomas Rouveyran Et Ghislain Foucault : « transferts de c103

,la gazette , 12 ,octobre, 2009 ,p :58 . 
s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléMohammed Boujida: « Quelques 104

territoriales marocaines», op.cit.p: 191.   
:  re de la constitution de 2011 » ,op. cit. pès territoriales au Maroc a la lumiéJawad Abibi :« les collectivit10511. 

 .88أحمد أجعون : "مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية" ، مرجع سابق ، ص :    106

s éments d'analyse du principe constitutionnel de la libre administration des collectivitéléQuelques  « : Mohammed Boujida107

territoriales marocaines », op.cit.p :186. 
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 .108خلق توازنات جديدة تعزز من استقاللية الجماعات الترابيةللمساهمة في 

 

 خاتمة

لقد أفضت إلاصالحات الدستورية والقانونية إلى التأكيد على ضرورة دمقرطة التدبير الترابي، 

مجاالت تدخل الجماعات الترابية، حيث يبدو جليا من املتن  توسيعبالتنصيص على عدة مبادئ تضمن 

الدستوري الربط الجدلي بين التنظيم الترابي والتدبير الحر، واعتبار هذا ألاخير مبدأ توجيهيا في تأطير 

العالقة بين الوحدات املحلية والسلطة املركزية وممثليها الترابيين، بناء على التفريع واملساعدة 

ملراقبة، وفيما بين مستويات التدبير املحلي وفق مقتضيات التعاون والتعاضد والصدارة والتضامن وا

وعدم وصاية جماعة على أخرى، ألامر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند التنزيل القانوني والاجتهاد 

 القضائي الدستوري.

 فعلية محمية بموجب ومن النتائج القانونية املترتبة عن إقرار التدبير الحر وجود اختصاصات

الدستور والقوانين، ألن مفهوم الشؤون الخاصة يقتض ي وجود مهام أصيلة ال يمكن للدولة أو ممثليها 

املحليين ممارستها أو املساهمة في ممارستها بشكل مباشر، بما يكفل ضمان حد أدنى من الاختصاصات 

لدولة، مع ممارسة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية، تمارسها بشكل أصلي ومستقل عن ا

 املنقولة أو الاستشارية وفق معايير موضوعية كالتمايز والتدرج.

ويترتب عن تأصيل التدبير الحر العديد من آلاثار القانونية التي تخص إقدار الجماعات الترابية 

على املمارسة الفعلية الختصاصاتها القانونية، وملخرجات هياكلها، من خالل تقوية املوقع التنفيذي 

تصاصات الاخلرؤساء املجالس املنتخبة، بمنحهم السلطة التنظيمية املحلية التي ترتبط بتجسيد 

التي أقرتها النصوص الدستورية والقانونية والسلطة التنفيذية املحلية بتولي مسؤولية تنفيذ 

 .املقررات التي تتخذها املجالس التداولية

غير أن التنزيل القانوني، وإن كان قد أقر بعض آلاليات الداعمة لعمل الجماعات الترابية، فإنه لم 

توخاة من إقرار مبدأ التدبير الحر، حيث تم ربطه بإجراءات شكلية، في يعكس الرهانات الدستورية امل

ظل تكريس الرقابة إلادارية املسبقة لإلدارة على أهم املقررات التي تتخذها املجالس املحلية، وخاصة 

                                                           
s, s territorialeéaise. La libre administration des collectivitçA la recherche de l'autonomie locale fran « Ghevontian Manon :108

un miroir aux alouettes ? », op.cit.p:244 
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 فيما يتعلق بامليزانية والتنمية والاستثمار التي تشكل العصب ألاساس ي لعمل املستويات الالمركزية.

م التأطير التشريعي ملقتضيات التدبير الحر بموجب قانون تنظيمي، وبالنظر للدور املتعاظم وبحك

للقضاء الدستوري باملغرب في صيانة الحقوق والحريات ألاساسية، ُيراَهن على املحكمة الدستورية في 

من  ر التيصيغتها الجديدة أن تعمل على حماية هذا املبدأ بالوقوف في وجه كل التشريعات والتدابي

شأنها الحد من حرية تدخل الجماعات الترابية، على غرار ما راكمه املجلس الدستوري الفرنس ي من 

اجتهادات قضائية حفظت أهم مقومات الاستقالل إلاداري واملالي املحلي في املجاالت الحيوية للتدبير 

دارية التعاقد وتأطير حدود الرقابة إلا  الترابي، كامليزانية واملالية املحلية وتدبير املوارد البشرية وحرية

ن من تجاوز مختلف أشكال  ِّ
ّ
وأنماط وصيغ التعاضد والتعاون بين املجالس املحلية املنتخبة، بما ُيمك

الوصاية على املستوى العمودي في عالقة الدولة بالجماعات الترابية وعلى املستوى ألافقي ببناء عالقة 

 المركزية وبنيات الالتمركز إلاداري.متوازنة ومتكافئة بين الوحدات ال
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