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التجربة املغربية بين  "العرائض  كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية؛

"القانونيإلاقرار الدستوري و الاعتماد   

Petitions as a mechanism for the exercise of participatory democracy: the Moroccan 

experience between constitutional recognition and legal dependence 

جامعة عبد املالك السعدي دكتوراه في القانون العام  مصعب التجانيد    

 

 ملخص:

يناقش املقال موضوع العرائض  كآلية لتنزيل ممارسة الديمقراطية التشاركية، وذلك من خالل 

تسليط الضوء على التجربة املغربية من زاوية نظر تستند على إلاقرار الدستوري ،والاعتماد القانوني 

ارسة توج للمملهذه آلالية  كواحدة من آليات الديمقراطية التشاركية .ينطلق املقال من العريضة كمن

الديمقراطية وتطورها على مستوى التجارب الدولية املخالفة ، ليصل إلى إقرارها من داخل النص 

الدستوري املغربي مع التجربة الدستورية السادسة للمملكة، هذا إلاقرار الذي جاء كإجابة عملية على 

امش طنين، وهي إلاجابة التي توسع هتعثر املمارسة الديمقراطية  واملشاركة السياسية للمواطنات و املوا

املشاركة أمام املواطنين عبر الديمقراطية التشاركية، على هذا ألاساس يمكننا القول بأن املشرع 

الدستوري رام دعم الديمقراطية التمثيلية وتقويتها بالديمقراطية التشاركية في إطار التكامل بين 

 القوانين التنظيمية و املراسيم و القرارات التي أعقبت إلاقرار الديمقراطيتين . غير أن املالحظ بالنظر إلى 

الدستوري لهذه آلالية أنها لم تجسد فلسفة إلاقرار الدستوري و ال طموحاته. يناقش املقال هذا 

التمفصل عبر اسجالب التجارب املقارنة ،و الوقوف بالتحليل و التفصيل و القراءة على مختلف 

 صلة بآلية العرائض.النصوص القانونية ذات ال
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Abstract: 

The article discusses the issue of petitions as a mechanism for the exercise of practice of 

participatory democracy by highlighting the Moroccan experience from a viewpoint based on 

constitutional recognition and the legal adoption of this mechanism as one of the mechanisms 

of participatory democracy. The article was launched as a product of democratic practice and 

development at the level of international experiences, To arrive at its adoption within the 

constitutional text of Morocco with the sixth constitutional experiment of the Kingdom, this 

recognition, which came as a practical answer to the failure of democratic practice, and the 

political participation of citizens, the answer that expands the margin of participation to 

citizens through participatory democracy, on this basis we can say that the constitutional 

legislator Ram support representative democracy and strengthening participatory democracy 

in the context of the integration of democracies. However, in view of the regulatory laws, 

decrees and decisions that followed the constitutional recognition of this mechanism, it did 

not reflect the philosophy of constitutional recognition or its ambitions. The article discusses 

this separation through the integration of comparative experiments, and the analysis and 

detail and reading on the various legal texts related to the mechanism of petitions. 

Keywords: 

Participatory democracy - representative democracy - citizen participation - petition 

mechanism - constitution - constitutional development - political participation. 
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 مقدمة:

ال يستقيم الحديث عن آليات الديمقراطية التشاركية دونما الحديث عن إحدى آلاليات 

الفاعلة و املؤثرة في مسارات املشاركة عبر الديمقراطية التشاركية ، الحديث هنا بطبيعة الحال عن آلية 

ي في مسار ا القو العرائض باعتبارها من آلاليات ألاكثر استعماال في التجارب املقارنة لفاعليها ولتأثيره

إعداد السياسات العمومية ، وكذا لكونها من آلاليات التي عبرها يتجسد واقعيا توسيع هوامش املشاركة 

أمام املواطنين وكذا فعاليات املجتمع املدني في السياسات العمومية ، على هذا ألاساس سنحاول من 

فرص للمشاركة ، وذلك من خالل  خالل هذه الورقة تسليط الضوء على هذه آلالية وما تتيحه من

سنعمد إلى مقاربة نروم من النظر إلى مضمون ودالالت دسترة هذا الحق من جهة ،بينما من جهة ثانية 

خاللها النظر إلى إلاعتماد القانوني لهذه آلالية و املسار الذي مر منه، وذلك لكونه عنصر من العناصر 

في نسق آليات دعم وتعزيز الديمقراطية . تتأسس هذه التي تساعد على تموضع  وتموقع هذه آلالية 

الورقة على إشكال أساس ي يتجلى في التساؤل التالي : إلى أي حد تمثل النص القانوني روح الاعتماد 

الدستوري للديمقراطية التشاركية وآليتها؟ وهو إشكال يسلط الضوء مباشرة على التمفصل بين الاقرار 

اركية و آلياتها و على رأسها آلية العرائض ،وإلاعتماد القانوني التنزيلي لهذه الدستوري للديمقراطية التش

 آلالية .

منهجيا سنمض ي في ورقتنا هذه من خالل الانطالق من التعريف املفاهيمي واملعرفي واملقترن 

منهجيا بالتطور التاريخي والنظري ملفهوم العرائض ،وهو التطور الذي سيقترن هذه املرة بالتطور 

السياس ي على اعتبار أن الحق في العرائض إنما يقترب في أصله من الحقوق السياسية ، وهو ذات املطلب 

الذي سنحاول من خالله رصد عدد من التجارب من ناحية نشأة هذا الحق،سواء على مستوى بريطانيا 

ي ور الحق فأو فرنسا لنرصد بعدها نتاج التطور التاريخي على مستوى املنظمات الدولية ومدى حض

العرائض على مستوى وثائقها وهياكلها ولجانها، كل ذلك تأسسيا للحديث الحقا عن التجربة املغربية 

،ونقصد بالضبط هنا بعض التجارب السابقة على الدسترة والتي تنطبق من عريضة املطالبة باالستقالل 

ينا ربي، منهجيا سيكون لزاما علفي العهد القريب ومن عرائض أخرى في سابقة في التاريخ السياس ي املغ

من أجل فهم أكثر وضوحا وجودة أن نجيب على عدد من ألاسئلة املرتبطة باإلطار النظري واملفاهيمي 
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للعريضة والتطور الذي لحق سواء املمارسة العملية أو املفهوم على السواء، كما سيكون من املنطقي أن 

ل الحضور الدستوري للحق في العرائض إن على مستوى نجيب على عدد من ألاسئلة التي من بينها تحلي

الهندسة الدستورية من خالل الفصلين الدستورين وإلاشارتين الاثنتين للعرائض بنوعيها، موازاة مع 

تحليل أبعاد هذا الحضور وإلاجابة عن كنه دسترة الحق في العرائض؟ في دستور سمي لدى العديد 

مستوى تنزيله سؤال التأويل السليم والديمقراطي ملضامينه ،  بدستور الحقوق والحريات، وطرح على

وعليه سنجعل من املقارنة معينا على مستوى التحليل للخروج بمقاربة شاملة يمكن الاعتماد عليها في 

رصد بداية التجربة و املساهمة في التأسيس ملمارسات ديمقراطية تعكس جوهر الديمقراطية التشاركية 

 هوامش املشاركة أمام املواطنات واملواطنين. املتمثل في توسيع

 املطلب ألاول :العرائض بين البعد املفاهيمي و الحضور الدستوري

يعتبر املدخل املفاهيمي مهما لفهم أبعاد ومكانة العريضة كآلية من آليات الديمقراطية 

ن خل ملساهمة املواطنيالتشاركية، كما تعد مطلبا لفهم دسترة هذه ألاخيرة ، و اعتمادها دستوريا كمد

 و املواطنات في السياسات العمومية.

 الفقرة ألاولى:  مفهوم العريضة وتطور تاريخها السياس ي.

تاجا للتطور السياس ي  لقد عرفت العرائض تطورا عميقا بل يمكن القول أن العرائض كانت نِّ

ا يرجع السيادة من داخل لفكرة السيادة وما ارتبط بها من نظريات، حيث أن من بين هذه النظريات م

الدولة إلى ألامة ، ومنها ما يرجعها إلى الشعب يمارسها وفق عدد من آلاليات ، ومن أجل التعرف أكثر 

على هذه آلالية التشاركية التي تسمح للمواطنين واملجتمع املدني على التوالي باالنخراط في الحياة 

ييم ن العام، وكذا املساهمة في تبني وتتبع وتنفيذ وتقالعامة،وممارسة الاختصاصات املرتبطة بتدبير الشأ

السياسات العمومية،إضافة إلى ممارسة الدور الرقابي على عدد من القضايا. وجب أن ننطلق في بادئ 

ألامر من إلاطار املفاهيمي والداللي للعريضة،وعليه سنخصص هذه الفقرة للوقوف على إلاطار املفاهيمي 

هة أخرى سنحاول التنقيب عن أصل هذه املمارسة وما لحقها من تطور للعريضة من جهة، ومن ج

 مفاهيمي ونظري، وكذا على مستوى املمارسة والتبني من طرف ألانظمة السياسية لعدد من البلدان.
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 مفهوم العريضة؛ إحاطة مفاهيمية .أ

العريضة لغة؛ مفرد اسم مؤنثه َعريض ، تجمع على وزن عريضات وعرائض مؤنث عريض، 

عرُض بها حاجة من الحاجاتوال
ُ
. إن الحديث عن العرائض  إنما يحيلنا 177عريضة هي الصحيفة ت

باألساس على ضرورة التفرقة بين العريضة والدعوى؛ حيث أن حق تقديم العرائض يتالقى مع حق 

التقاض ي ،ألامر الذي يوجب معه تحديد نقط التمايز بين الحقان الدستوريان، إن ضرورة التفرقة بين 

مرين تجد أساسها منذ عهد الثورة الفرنسية وهو ألامر الذي اصطدم بصعوبة تحديد مضمون ألا 

التقاض ي، حيث عرفه الفقيهان كارسون وسيزار برو بأنه " الحق املقرر لكل إنسان بمراجعة السلطات 

، فيما ذهب ألاستاذ سوليس إلى تعريفه بأنه " السلطة 178القضائية للحصول على حق مغتصب"

، و الحال أن تعريف ألاستاذ 179نونية املخولة إلى شخص للجوء إلى القضاء بقصد حماية حقه"القا

موريل للدعوى بكونها وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها اللجوء إلى املحاكم للحصول على اعتراف 

على  ل بقوله  بأن الدعوى "هي وسيلة قانونية يمكن للشخص بواسطتها من اللجوء الى املحاكم للحصو 

 .180اعتراف بحقه، و عند الاقتضاء لصيانة هذا الحق"

وانطالقا مما تم ايراده يمكن أن نسجل مجمال من الخالصات حول أهمية وضرورة هذا التمييز 

، بل وما يمكن أن يميز كل آلية عن ألاخرى باعتبار العرائض تنسحب إلى آلاليات التي رافق تطورها تطور 

ي حين أن الدعوى تعتبر احدى الحقوق التي تضمن العدالة بين ألافراد وتضمن الديمقراطية التشاركية، ف

الحقوق من جهة ثانية، وبالتالي فحق تقديم العرائض هو وسيلة قانونية يستطيع بواسطتها صاحب 

الحق اللجوء إلى السلطات التشريعية أو التنفيذية، و يتميز عن الدعوى التي هي أيضا وسيلة قانونية و 

 ستطيع بموجبها صاحب الحق اللجوء للسلطات القضائية املمثلة في املحاكم لحماية حقه. لكن ي

وبالتالي فإن تقديم العرائض حق يتوجب على كل فرد أن يباشره شخصيا و ال يجوز أن 

يفوض غيره صالحية ممارسة هذا الحق نيابة عنه، ألنه ال يجوز التفويض إال في املسائل التي يعجز 

ممارستها، أما مراجعة القضاء عن طريق الدعوى فهو أمر اختياري متروك لصاحب الشخص على 

 الحق، الذي يتمتع بالحرية املطلقة بمراجعة املحاكم أو عدم مراجعتها لتأكيد حقه أو املطالبة به.

                                                           
 معجم اللغة العربية املعاصر. 177

 راجع .قبل ان يتم الغاؤه من قبل مجلس اللوردات ، 0880حيث بقي معموال بهذا التنظيم الى سنة  178
 Sonia  Dubourg – Lavroff: Le droit de  petition en France, R.D. P. 1992 

" ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر اإلقليمي لقضايا 0970أمين سالمة العضايلة "حق تقديم العرائض يف الدستور االردني لعام  179
  9ص  0208الديمقراطية ، األردن 

ر املغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم املغربي" مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستو 180
   .0/00/0200منشور بجريدة االتحاد االشتراكي ليوم 
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بينما تختلف العريضة عن الدعوى املدنية أو الدعوى إلادارية من حيث املصلحة، فموضوع 

ضمن ترافعا من أجل حماية مصلحة الشخص املقدم للعريضة أو الترافع من أجل العريضة قد يت

املصلحة العامة باعتبارها انعكاسا ملجموع املصالح الخاصة، و هذا يجعلنا نقترب كثيرا من الدعوى 

الشعبية بحيث يستبعد شرط املصلحة الخاصة، أما الدعوى ؛ فتشترط أن تكون للمدعي مصلحة في 

ى، ألن املصلحة هي موضوع الدعوى، و املحاكم لم تحدث إلعطاء استشارات قانونية مباشرة الدعو 

للمدعين ، فدون شرط املصلحة ال يمكن للمدعي ولوج القضاء، ويجب أن تكون املصلحة شخصية و 

، و الحال أنه في القانون إلاداري هناك نزاع في ضرورة وجود املصلحة 181مباشرة و قانونية قائمة

بأن مكن لكل  ل دعوى إلغاء قرار إداري غير مشروع ،و قد أجاز القضاء إلاداري املغربيكأساس لقبو 

 مواطن أن يعترض على القرارات و إن لم تكن له مصلحة مباشرة.

و مما سبق يمثل الفرق بين حق تقديم العرائض و الدعوى  في كون حق تقديم العرائض 

أمام السلطة التشريعية أو أمام رئيس الدولة أو  حق لكل مواطن، بموجبه يتمكن من تقديم تظلماته

أمام الوزارة املعنية ،و هذا الحق يمنح للمواطنين الحاملين للجنسية و كل مواطن مجبر على ممارسته 

بنفسه، إعماال للمبدأ الذي يقض ي بأن املواطن ال يفوض إال الحقوق التي ال يستطيع ممارستها، أما 

ي الدولة بغض النظر إن كان مواطنا حامال للجنسية أم أجنبيا إذا لحقه الدعوى فهي مقررة لكل فرد ف

 .182ضرر من قبل السلطة أو من قبل أي شخص و ال يعرض إال أمام القضاء

 تطور مفهوم العريضة و استعماالته ؛ التطور التاريخي والسياس ي. .ب

الن وبالضبط مع إعإن أصل ممارسة الحق في العرائض يجد أساسه في تجربة النظام البريطاني 

، الذي أقر حق تقديم العرائض للملك ادوارد ألاول الذي امتد 4247امليثاق ألاعظم )املاغناكارتا( لسنة 

،حيث أمر هذا ألاخير بتعيين مجموعة من ألاشخاص مهمتهم  4811إلى حدود سنة 4212حكمه من سنة 

 .183استها و إحالتها على السلطة املختصةتلقي العرائض : مجموعة مكلفة بتلقي العرائض و أخرى تتولى در 

                                                           
بتاريخ  0008مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستور املغربي وحق تقديم العرائض منشور بجريدة املساء عدد : 181

20/20/0208 

هسبريس  لكاتب نورالدين قربال تحت عنوان " الديمقراطية املواطنة والتشاركية" منشور بالجريدة االلكتروني مقال ل 182
 0208يناير  02بتاريخ  املغربية

183 » 2010-democratic audit of jordan 1990Challenging the incompatibility  paradigm a   : « Adli hawwari A thesis   

submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Westminster for the degree of Doctor of  
Philosophy , 2012.,P 86 
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ففي عهد امللك ادوارد الثالث تم سن تشريع ينص على عدم السماح بتوقيف أي شخص 

بسبب عرائض أو مالحظات أبداها في مجلس امللك، بحيث تولى امللك الاستماع للعرائض املقدمة من 

ة، وبات ألافراد الذين يعترضهم طرف ألاشخاص الذين يتظلمون عنده و يحيلها إلى السلطات املختص

، وهو 184جل ملء الفراغ التشريعيأمشكل لم يتطرق له املشرع يتولون تقديم عرائض بشأنها للبرملان من 

ما يبين الدور املهم الذي لعبه مجلس العموم خالل هذه املرحلة املهمة في تكريس حق تقديم العرائض 

و إحالتها على مجلس اللوردات من أجل التقرير في  في مجلس العموم ،ويتولى املجلس مهمة دراستها

 موضوع العريضة مرفقة برأيه بالسلب أو إلايجاب على أن يعود القرار النهائي للملك في موضوع العرائض. 

أكد مجلس العموم البريطاني أن حق تقديم العرائض متاح لكل شخص في اململكة  4229سنة 

، 185اد العرائض و تقديمها ملجلس العموم بشأن تظلم وقع عليهالبريطانية ،فبات بإمكان أي فرد إعد

على أن يتولى املجلس تلقي العرائض و دراستها من خالل تحديد موضوعها و طبيعتها إلصدار حكم فيها 

 4231بالقبول أو الرفض، وهي املمارسة التي تم التأكيد عليها في عهد امللك جاك الثاني إذ أصدر سنة 

إقامة الشعائر الدينية، وهو إلاعالن الذي رفض البرملان املصادقة عليه فأمر امللك  إعالن يسمح بحرية

رئيس ألاساقفة بتفعيل إلاعالن و قراءته جهرا على املنابر، غير أن رئيس ألاساقفة رفض هو وستة من 

 ممساعديه القيام بذلك من خالل عريضة تقدموا بها للملك تتضمن الرفض، فعمل امللك على إحالته

، غير أن الهيئة برأتهم بدعوى أنهم استعملوا حقهم الطبيعي، و خلد هذا الحدث 186إلى هيئة املحلفين

. و هو الحدث الذي أسس بشكل فعلي للوجود املادي لحق 187بلوحة الزالت في البرملان في ويستمنسر

 تقديم العرائض .

ته للعرش البريطاني و اللذان و التي جاءت بامللك وليام وزوج 4233إن الثورة البريطانية لسنة 

، حيث بموجبه تم تقييد السلطات امللكية في بريطانيا بوضع ألاسس 4239وقعا قانون الحقوق سنة 

الدستورية للسلطة التنفيذية، و الاعتراف بحق تقديم العرائض بشكل خاص، لكن ذلك عرف تحوال 

نصب العرائض على املواضيع التي أسس لحق تقديم العرائض ذات الطابع العام، أي أن ت 4131سنة 

، حيث عرفت هذه الفترة كثرة العرائض ، ألامر الذي حتم وضع 188تهم املصلحة العامة كإلغاء العبودية

نظام قانوني يحدد مسطرة تقديمها ،و لقد تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا بحيث الزال إلى 

                                                           
184 Adli hawwari , op.cit 

  نورالدين قربال ، م س 185

186Adli hawwari , op.cit ,P 98 
187 Adli hawwari , op.cit ,P 97 
188 Adli hawwari , op.cit ,P 97 
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اللوردات وفق اجراءات مسطرية تحدد طريقة حدود اليوم نظام تقديم العرائض ملجلس ي العموم و 

 .189التقدم بالعرائض و إحالتها على الوزارة املختصة

ومن ناحية أخرى نجد أن التجربة الفرنسية تعتبر كذلك من أوائل التجارب على هذا املستوى 

ن اوالتي جاز التأصيل على أساسها؛ حيث خالفا ملا يذهب له بعض الباحثين فنظام تقديم العرائض ك

حاضرا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كحق معترف به، و لكن في شكل عريضة تظلم أو شكوى شخصية 

من الكاتب  4221ال تتطرق للمصلحة العامة أو املصلحة السياسية، ففي عريضة استرحام ترجع لسنة 

اراته م وسط انتصالشهير موليير إلى لويس الرابع عشر يقول فيها " إنه تهور مني أن أزعج امللك العظي

العظيمة، لكن يا سيدي بسبب الحالة التي أجد نفس ي بها من سطوة السلطة التي تقيدني، أتيت أبحث 

"، 190عن الحماية ، والتي أستطيع أن أجدها عندكم كمصدر للسلطة... العاهل العادل وسيد كل ألاشياء

الثورة من خالل إقرار حق إال أن تكريس الحق في العرائض كحق مضمون تم إرسائه على يد رجال 

و املتعلق بتشكيل البلديات  4139دجنبر  41من املرسوم الصادر في  22تقديم العرائض بموجب املادة 

،بمقتضاه سمح للمواطنين الفرنسيين بالحق في التجمع بدون سالح من أجل كتابة العرائض،  على 

 ن أكثر من عشرة أشخاص لتقديم العرائض.شرط أن يبلغ بذلك مأمور البلديات، و أن ال ينتدب املواطنو 

ينص على أن حق تقديم العرائض ال يمكن  4194مايو  22 -43ثم صدر مرسوم آخر في  

في الباب ألاول على أن : للمواطنين الحرية  4198تفويضه أو استعماله بشكل جماعي ،حيث نص دستور 

من حقوق إلانسان  82كما نصت املادة بأن يرسلوا إلى السلطات املؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي ، 

على حق تقديم العرائض بشكل مطلق و غير محدد، وذلك من خالل بتنصيصها  4198و املواطنة سنة 

على آلاتي : " إن حق تقديم العرائض إلى القائمين على السلطات العامة ال يمكن منعه أو تعليقه أو 

لجمهوية الخامسة لم يمنح حق تقديم العرائض تحديده بأي شكل ،غير أن املالحظ هو كون دستور ا

نفس ألاهمية، فاكتفت بالتنصيص على ذلك الحق النظم الداخلية لكل من مجلس الشيوخ و الجمعية 

.وبالتالي جاز القول بأن ألاصل في العرائض ينسحب إلى التجربتين البريطانية والفرنسية،حيث 191العامة

ما السياسية، وهو التكريس الذي نجده كذلك حاضرا على كرستا ألولى النماذج على مستوى أنظمته

 مستوى املواثيق واملنظمات الدولية.

                                                           
و حق تقديم العرائض" منشور بجريدة االتحاد االشتراكي بتاريخ  0200مقال للباحث رشيد لزرق تحت عنوان " الدستور املغربي لسنة  189

0/00/0200 

 0امين سالمة العضايلة مرجع سابق  ص   190

191 Adli hawwari , op.cit ,P 020 
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إن هذا التطور يفرض علينا الالتفات إلى ما شهدته املنظمات الدولية من تطور على مستوى 

على مستوى الفقرة )ب(  31تبنيها آللية العرائض، حيث نجد ميثاق ألامم املتحدة قد نص في املادة 

من نظام منظمة العمل الدولية، و في البروتوكول الاختياري امللحق بامليثاق  82و  21وبموجب املادة 

من  7إلى املادة  4الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية على حق تقديم العرائض من املادة 

، كما نص النظام 192ةالبروتوكول الاختياري امللحق بامليثاق الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسي

بشكل تفصيلي على شروط ممارسة حق تقديم العرائض،  13الداخلي للبرملان ألاوربي من خالل املادة 

من النظام  72حيث مكن جميع مواطني السوق ألاوروبية املشتركة من ممارسة هذا الحق ؛و نصت املادة 

و جاءت  4992وربية بمسترخت سنة الداخلي للجمعية الاستشارية ملجلس اوربا في معاهدة الوحدة ألا 

كالتالي:" كل مواطن في الاتحاد و كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم و له مركز قانوني في دولة عضو، له 

الحق بشكل فردي أو جماعي بتقديم عريضة للبرملان ألاوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط 

 .193املجموعة ألاوربية و يتعلق بها بشكل مباشر"

ثانية وعبر تتبع الدساتير ألاوربية نجدها تضمن حق تقديم العرائض، كأحد الحقوق  ومن جهة

على الحق في تقديم العرائض،نفس ألامر نجده  24في املادة  194ألاصيلة،حيث ينص الدستور البلجيكي

،و  71على مستوى املادة  196، وكذا الدستور الايطالي  29في املادة  195على مستوى الدستور الاسباني

على  199، و الدستور البرتغالي41في املادة  198، و الدستور اليوناني 21في املادة  197تور لوكسمبورغ دس

 .7على مستوى  املادة  201، و الدستور الهولندي 41في املادة  200،  و الدستور ألاملاني72مستوى املادة 

ستوري للحق إن التساؤل الذي يطرح نفسه منهجيا عند هذه املرحلة  هو ما داللة الحضور الد

في العرائض كآلية من آليات املشاركة املواطنة والديمقراطية، وكآلية من آليات الرقابة سواء على التراب 

املحلي، أو على مستوى املؤسسات والسياسات العمومية بصفة عامة من خالل الدستور املغربي؟ وإلى 

                                                           
192 http://www.politiquetimes.com/maroc/news.php?action=view&id=1302 

193 Adli hawwari , op.cit ,P 020 

 الدستور البلجيكي 194

 الدستور االسباني 195

 الدستور االيطالي 196

 دستور اللوكسمبورغ 197

 الدستور اليوناني 198

 الدستور البرتغالي 199

 الدستور األملاني 200

 الدستور الهولندي 201
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ل عدد من النماذج التي قد تدخل أي حد يمكن الحديث عن ممارسة آلية العريضة قبل دسترتها من خال

في نطاق العرائض؟ بطبيعة الحال سبقت القراءة املقارنة قراءة الوجود السوسيولوجي والقانوني 

الدستوري للعرائض كحق في املغرب ، وهو الحق الذي سبقت ممارسته في أشكال مختلفة وبطرق 

تجعلنا نقف عند أهم الفرص التي يمكن متعددة قبل دسترته، وذلك بغية إعمال قراءة مقارنة للموضوع 

من خاللها إرساء تجربة مغربية متميزة على مستوى تنزيل و أجرأة الحق في العرائض كآلية من آليات 

 الديمقراطية التشاركية.

الفقرة الثانية: الحضور الدستوري للعريضة كآلية للرقابة واملشاركة املواطنة على مستوى 

 السياسات العمومية

ل هذه الفقرة سنحاول الاجابة عن ما تقدم من أسئلة، واملرتبطة في مضمونها بالحديث من خال

عن عدد من املبادرات واملمارسات السابقة في التاريخ السياس ي للمغرب ،والتي تندرج في إطار آليات 

باملغرب،  ةالعرائض التي يمكن الاعتماد عليها في التأصيل لظهور هذه آلالية في الحياة السياسية والعام

والتي سبقت بتاريخ طويل دسترتها، ثم املكانة التي منحها الدستور املغربي للعرائض وما املأمول منها في 

إطار دعم وتقوية الديمقراطية التشاركية وممارستها والانخراط في آلياتها من قبل املواطنين 

ريضة من زاوية نظر تقنية لرصد واملواطنات.بيما في شق ثان من هذه الفقرة سنحاول الوقوف عند الع

الفرص و إلامكانات وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه ألاجرأة العملية قبل العودة لالعتماد القانوني 

 و مساره.

 دسترة آلية العريضة، بين تدعيم الديمقراطية التشاركية ورمزية البعد الرقابي .أ

ينص الدستور ألاخير للمملكة املغربية على مجموعة من املقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات 

مساهمة الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام، واملنظمات  2144املجتمع املدني،حيث تضمن دستور 

خبة نتغير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات امل

والسلطات العمومية، ويعد حق تقديم العرائض من أبرز هذه الحقوق التي تحاول إشراك املجتمع املدني 

وترسيخ الديمقراطية التشاركية، لكن قبل الخوض في البعد الدستوري للحق في العرائض البد من 

دسترة من تجارب الرجوع إلى الوراء الستجالء الصورة بوضوح أكثر من خالل الحديث عن ما سبق ال

والتي تعود في تأصيلها إلى مطالبة النخب املغربية ومعها الشعب في إطار مطالب الحركة الوطنية 

باالستقالل ، حيث عرضت هذه ألاخيرة مطالبها على امللك الراحل  محمد الخامس، وعرض عليه بعد 



 
 

 
 –| املركز الديمقراطي العربي، أملانيا  9102مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارية، العدد الثاني، فبراير                                 128

   برلين

يها وحدد موعد تقديمها ذلك نص الوثيقة فوافق عليه، حررت العريضة وُعرضت على امللك فوافق عل

 .4911يناير  44في 

مسلسل العرائض سيستمر لكن هذه املرة مع العريضة التي تقدم بها كل من حزب الاستقالل 

واملوجهة إلى امللك الراحل امللك الحسن الثاني للمطالبة بإصالحات  4994والاتحاد الاشتراكي في سنة 

البالد من ألازمة، وتعزيز العمل املشترك من أجل  سياسية ودستورية لتصحيح الديموقراطية وإخراج

،وهي نفس السنة التي عرفت عرض 4992إقرار "ديموقراطية حقة" بتأسيس الكتلة الديموقراطية سنة 

دستور جديد على الاستفتاء، وهي املناسبة ذاتها التي شهدت توجيه عدد من ألاحزاب السياسية ملذكراتها 

  .الحات الدستوريةعلى مستوى التصور العام لإلص

وفي إطار الجهود التي بذلتها الكتلة من أجل إقرار الاصالحات الديمقراطية والحقوقية  

،حيث عرض بدوره مشروع 4992بالبالد،ستتقدم هذه املرة بعريضة إلى امللك الراحل الحسن الثاني سنة 

رف حات املقدمة من طدستور جديد على الاستفتاء في شتنبر من نفس السنة يستجيب لبعض الاقترا

أحزاب الكتلة،ورغبة في تجاوز املسألة الدستورية دعت هذه ألاحزاب إلى التعامل بإيجابية مع املشروع 

 4991الجديد كموقف سياس ي وليس كموقف إزاء بنود الدستور ذاته، وتبعا لذلك أجريت سنة 

ان الحسن الثاني في افتتاح البرمل الانتخابات الجماعية واملهنية والتشريعية قبل أوانها،ليعلن الراحل

فبراير  1عزمه على تكليف شخصية من املعارضة بتشكيل الحكومة، وفي  4991املنبثق عن انتخابات 

أسند هذه املهمة إلى شخصية من الكتلة الديموقراطية و هو الكاتب ألاول لالتحاد الاشتراكي حينها  4993

لى أن هذه آلالية إنما مارسها السياس ي أي املنتمي سياسيا السيد عبد الرحمان اليوسفي .وهو ما يؤكد ع

لألحزاب السياسية في حين ظل املواطن العادي بعيدا عنها ،و حتى على مستوى املذكرات التي كانت 

تقدمها ألاحزاب السياسية بمناسبة التعديالت الدستورية لم يكن للمواطن حظ في املشاركة فيها،وهو 

ذه آلالية وجعلها في املقام ألاول في يد املواطنين وهيئات املجتمع املدني ،وهي التي ما يبرز أهمية دسترة ه

يعقد الرهان عليها من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية وتنزيل آلياتها التشاركية على مستوى الحياة 

عشر  امسالعامة بمختلف تجلياتها ،على هذا املستوى نجد أن الدستور املغربي قد نص في فصله الخ

على الحق في العرائض بالقول " للمواطنين واملواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية 

،وهو ما يفيد بأن املشرع املغربي قد اعتبر  202،ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق"

،على اعتباره وسيلة من وسائل الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية حقا من حقوق املواطنة

                                                           
 الفصل الخامس عشر من الدستور املغربي 202
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املراقبة والتتبع للشأن العام املحلي والوطني على التوالي ،وهو إلاجراء الدستوري الذي من شأنه إعطاء 

دفعة قوية لهيئات املجتمع املدني في إطار الديمقراطية التشاركية ،وإعداد القرارات واملشاريع التنموية 

  .عموميةلدى املؤسسات املنتخبة والسلطات ال

ومن ناحية أخرى نجد الدستور قد جعل نهجه تكريس دستورية الحق في العرئض باعتباره 

مظهرا من مظاهر الحقوق والحريات ، وهو ما يتم على أساسه توجيه العرائض إلى املجالس املنتخبة من 

لية من آلاليات أجل إدراج ما تراه مفيدا وذا أهمية من النقاط ضمن جدول أعمالها ، مما يجعل منها آ

 .البارزة على مستوى الديمقراطية التشاركية

 -نظرة مقارنة-الحق في العرائض؛ التفاصيل التي تقيد املمارسة  .ب

ال يمكننا أن نتصور تنزيل ممارسة الحق في العرائض باعتباره أحد تجليات توسيع هامش 

التمثيلية ،ولعل توجس الفاعل  املشاركة أمام املواطنات واملواطنين بعيدا عن توجسات الديمقراطية

السياس ي آلاتي من قنوات التمثيل والديمقراطية التمثيلية كان من بين ما استحضره حينما رفع الفيتو 

ضد التوقيع إلالكتروني على العرائض،انعكاس هذا ألاخير على ممارسة هذا الحق، حيث بإمكان إجراء 

نين ويقرب لهم آلية العرائض، بما يقربهم من املشاركة كهذا أن يسهل املأمورية على املواطنات واملواط

ويساهم في رفع منسوبها ،إن السبب الحقيقي لهذا الرفض ال يتمثل سوى في التأكد من القدرة على 

ضبط ممارسة هذا الحق والتحكم في مخرجاته، حيث ال يمكن أن نتصور حجم النقاش الدائر اليوم 

املستمر نحو إلادارة الالكترونية، وفي مقابله التحجج بحجج غير  حول رقمنة العمل والخدمات والتوجه

 مقنعة لرفض التنصيص القانوني على التوقيع الالكتروني على العرائض .

على مستوى التجربة الفرنسة نجدها قد أخذت بالتوقيع الالكتروني على مستوى العرائض 

إلى  4-1شارت الفقرة ألاخيرة من املادة ، حيث أ203املقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

اعتماد التوقيع الالكتروني على العريضة ، لكن يجب في املقابل طباعتها وتقديمها للمجلس في صيغة 

                                                           
203 Loi organique du 28 juin 2010 – Article 4-1 :  

« Art. 4-1. - Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère 
économique, social ou environnemental. 

« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 
personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse 

de chaque pétitionnaire et est signée par lui. 
 Un processus de signature de pétition lancée électroniquement est donc recevable dans la mesure où la pétition est imprimée 

et présenté au Conseil économique, social et environnemental sur un support écrit. »  
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ورقية مكتوبة، وهو نفس ما سار إليه البرملاني ألاملاني حينما اعتمد جمع التوقيعات الالكترونية على 

 مستوى العرائض .

ملغربي صراحة التوقيع الالكتروني حينما لم ينص عليه ضمن القانون لقد رفض املشرع ا

، غير أنه في املقابل فتح الامكانية أمام النشر الالكتروني للعريضة املودعة لدى السلطات 11.41التنظيمي 

تنص عليه، حيث نصت  204العمومية، وهو ما نجد املادة الرابعة عشر من مرسوم تأليف لجنة العرائض 

رة إحداث بوابة الكترونية مخصصة للعرائض املوجهة لرئيس الحكومة، وهي البوابة على ضرو 

الالكترونية التي وضعت تحت إشراف السلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني. وبإعمال 

 املقارنة نجد أن التجربة الفرنسية قد ألزم مشرعها على مستوى العرائض الوطنية املوجهة للجمعية

، وهي مطوية تتضمن مجمال ملوضوع   le feuilleton des pétitions الوطنية بنشر مطوية العرائض 

العريضة وكذا القرار املتخذ بشأنها، وهنا يظهر الاختالف بين التجربة الفرنسية والتجربة املغربية،حيث 

ضمن مطوية العرائض القرار املتخذ بخصوص 
ُ
 العريضة،بينما نجدأن ألاولى أي التجربة الفرنسية ت

 التجربة املغربية ال تنص على نشر إال العرائض املقبولة.

إذا كانت التجربة املغربية قد أغلقت الباب في وجه التوقيعات الالكترونية على العرائض ،فإنها 

كذلك لم تحدد أجال لإلبالغ بالقرار املتخذ في حق العرائض املقبولة،وبالتالي فإن كان املشرع قد حدد 

،فإنه لم يحدد هذا ألاجل لإلخبار بمضمون القرار املتعلق 205أجال للرد على أصحاب العريضة املقبولة 

بهذه العريضة، وعلى هذا ألاساس أنهى دور حامل العريضة في الرد عليهم،واحتفظ للسلطات العمومية 

 بي على مستوى بهامش واسع من السلطة التقديرية فيما تبقى من مراحل. حيث نجد أن املشرع املغر 

النص التنظيمي ملتعلق بالعرائض قد حدد أجل التبليغ بعدم قبول العريضة في تسعين يوما ، كما حدد 

أجل إحالة العريضة من الرئيس إلى لجنة العرائض في خمسة عشر يوما من تاريخ إلايداع أو التوصل، 

بار الرئيس بذلك في حدود إضافة إلى ذلك فقد حدد أجل بت لجنة العرائض في شروط العريضة و إخ

،كما تم تحديد أجل إخبار وكيل لجنة تقديم العريضة من طرف الرئيس في حالة رفض 206ثالثين يوما

، وبالتالي يمكن اعتبار هذا ألاجل ضمنيا للقول بأن العريضة 207العريضة وعدم قبولها في ثالثين يوما 

مقبولة في غياب التصريح املباشر عبر استنطاق النص القانوني املنظم ،إن التفسير إلايجابي لتحديد مدة 

                                                           
 ، مرجع سابق 01001552املرسوم رقم  204
  ، مرجع سابق88108من القانون التنظيمي رقم  8،00، 5أنظر املواد ؛ 205
 ، مرجع سابق88108من القانون التنظيمي رقم  9،08أنظر املادتين  206
 ، مرجع سابق88108من القانون التنظيمي رقم  02أنظر املادة  207
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التسعين يوما كأجل أقص ى متساوي بين حالتي القبول وعدم القبول للعريضة الوطنية يطرح إشكاال 

ديد أجل إلبالغ وكيل لجنة العريضة بمضمون القرار املتخذ في موضوع العريضة متمثال في عدم تح

 املقبولة

من بين املؤاخذات التي تدخل ضمن الاجراءات التي تهدف إلى تقييد وتقليص هامش املشاركة 

عبر آلية العرائض في السياسات العمومية،ما تضمنه القانون التنظيمي موضوع النقاش في ارتباطاه 

املنظم للحق في العرائض باعتبارها إحدى  11.41ة املواطنة،حيث نجد أن القانون التنظيمي ومسأل

آلاليات املهمة للديمقراطية التشاركية،قد نظمها وفق مدخالت الديمقراطية التمثيلية،وبالعودة قليال 

ات في السياس للوراء يمكننا القول بأن إدراج مساهمة املواطنات واملواطنين وهيئات املجتمع املدني

العمومية وفق مدخل الديمقراطية التشاركية في الدستور،إنما هي خطوة من أجل ضمان تكاملية املهام 

والوظائف بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية ،أو بمعنى أدق جلب آليات وميكنازمات الديمقراطية 

ملمارسة واملخرجات بالنظر إلى حجم التشاركية لسند الديمقراطية التمثيلية املترهلة على مستوى ا

الاقبال )العزوف الانتخابي وتدني نسب املشاركة (، وبالتالي كل تأطير للديمقراطية التشاركية بخلفية 

الديمقراطية التمثيلية لن ينتج سوى ممارسة معلولة ومعطوبة بأعطاب الديمقراطية التمثيلية،ومن 

ى مفهوم املواطنة ومقاربته من منطوق القانون خالل هذه النقطة سنحاول أن نسلط الضوء عل

 التنظيمي للعرائض.

ممارسة الحق في العرائض بمتطلبات  11.41لقد رهن املشرع من خالل القانون التنظيمي 

ممارسة الحقوق من داخل منظومة الديمقراطية التمثيلية ،حيث اشترط التقيد بواجباتها وكذا التمتع 

في فقرتها الثالثة حينما  208تشترط املادة الثانية من القانون التنظيمي  بالحقوق السياسية واملدنية.

تعرف أصحاب العريضة باملواطنات واملواطنون املقيمون باملغرب أو خارجه الذين اتخذوا املبادرة إلعداد 

العريضة ووقعوا عليها ،شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم املدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح 

نتخابية العامة . وهو اشتراط واضح إلحدى الواجبات التي تخول ممارسة الديمقراطية التمثيلية وهو الا 

شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية، على هذا املستوى نجد من يقرن ممارسة الحق بالواجب، ويذهب 

خابية ل في اللوائح الانتبعيدا في التبرير لهذا الاجحاف من خالل القول بأن من الواجبات أن يتم التسجي

                                                           
  ، مرجع سابق 88108من القانون التنظيمي  0املادة  208
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،وعبر الواجب يأتي الحق، وهي محاججة غير مقنعة من حيث النظر إليها ارتباطا و أصول الديمقراطية 

 التشاركية.

أما من حيث اشتراط التمتع بالحقوق املدنية والسياسية فهو تضييق حقيقي على مشاركة 

يكون إحدى املداخل املمكنة لرفض املواطنات واملواطنين في مسلسل السياسات العمومية،وقد 

العرائض، وبإعمال املقارنة نجد أن اشتراط التمتع بالحقوق املدنية و السياسية ملمارسة الحق في 

العرائض الوطنية على مستوى التجربة الفرنسية غير منصوص عليه،وبالتالي يمكننا القول بأن الحق في 

جتماعي والبيئي على سبيل املثال على مستوى التجربة تقديم العرائض الوطنية للمجلس الاقتصادي والا 

 الفرنسية يسع الجميع بمن فيهم من لم تسعه الديمقراطية التمثيلية.

 املطلب الثاني : آلية العرائض؛قراءة في القانون التنظيمي املنظم وفق نظرة مقارنة 

عرائض إلى صدر القانون التنظيمي املحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ال

السلطات العمومية، وهو القانون الذي من املفروض أن يكون عاكسا ملخرجات التشاور العمومي  الذي 

أجري حوله،وكذا أشغال اللجنة الوطنية حول املجتمع املدني وألادوار الدستورية، وبالتالي فمن املفروض 

وتنزيل هذه آلالية لدعم مسار أن يؤسس القانون التنظيمي هذا ملمارسة الحق في تقديم العرائض ،

الديمقراطية التشاركية ،وتوسيع مجال مساهمة املواطنين واملجتمع املدني في مسلسل السياسات 

العمومية ،وهو ما يفرض علينا أن ننتبه وبحذر شديد للتأخر الذي عرفه مشوار صدور هذا القانون 

إلى مضامينه ومدى أمانتها في الاعتماد على التنظيمي من جهة ،ومن جهة ثانية يفرض علينا ألامر النظر 

ألارضية القانونية التي انتجت عبر مسلسل التشاور العمومي السابق الذكر،كما أنه من بين ألاسئلة التي 

يجب الانكباب عليها؛ما يرتبط منها بالجانب التقني للعرائض وما يجب على العرائض الانضباط له من 

إلمضاءات،وما يجب عليها الابتعاد عنه من مجاالت حظر على العرائض شروط مادية وشكلية من عتبات ل

 التطرق لها، كل ذلك من خالل استيراد تجارب عدد من الدول الامريكية  وألاوروبية.

ال يمكن قراءة القانون التنظيمي بعيدا عن سياقاته واملحطات التي مر منها،وعلى هذا املستوى 

حملها الصدور املتأخر للقانون التنظيمي، هذا التأخر الذي نفترض أنه ال بد من قراءة الدالالت التي ي

جاء في سياق التنزيل غير السليم لعدد من املقتضيات الدستورية،حيث ال يخرج عن سياق جدلية 

 التوسيع والتضييق على حق مشاركة املواطنين خارج آلاليات التقليدية .
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 ؛ في دالالت الصدور املتأخرالفقرة ألاولى : القانون التنظيمي للعرائض

صدر القانون التنظيمي للحق في العرائض املنصوص عليه في الفصل الخامس عشر من 

الدستور املغربي متأخرا ، هذا التأخر الذي يعكس فيما يعكسه توجسا من هذه آلالية التي تسمح بهامش 

 عمومية،وبالتالي نجد أنفسنا أمامأوسع ملشاركة املواطنات واملواطنين في الحياة العامة والسياسات ال

توسيع دستوري وتضيق قانوني عبر التأويل التشريعي للمقتضيات الدستورية ،هذا التأويل الذي قد 

يذهب مذهب التضييق ،وهو ما سينعكس سلبا على هامش مشاركة املواطنات واملواطنين واملجتمع 

 املدني في السياسات العمومية.

 ض؛مالحظات حول عملية اعتمادهالقانون التنظيمي للعرائ .أ

نص الدستور املغربي في الفصل الخامس عشر على حق تقديم العرائض ،ونص في املقابل  على 

ضرورة اخراج قانون تنظيمي ينظم شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق،وبالتالي فالقانون التنظيمي على 

دستوري ،كما يعكس التأويل هذا املستوى يعتبر الترجمة والتجسيد الفعلي الواقعي للنص ال

ملقتضياته،وبمناسبة الحديث عن التأويل الدستوري نجد أن املتخصصين ذهبوا فيه إلى مذهبين؛مذهب 

اعتبره تأويال سليما وآخر اعتبره غير سليم وغير ديمقراطي،خصوصا و أنه يرتبط بحق من حقوق 

ا تأخر صدوره حيث نجد أن الدستور املواطنات واملواطنين،إن القانون التنظيمي موضوع تحليلنا هذ

املغربي الذي اعترف بالحق في تقديم العرائض للمواطنات واملواطنين صدر بتاريخ التاسع والعشرين من 

في حين صدر القانون التنظيمي املرتبط بالعرائض بتاريخ الثامن عشر من  2144شهر يوليوز من سنة 

لتنظيمي جاء بعد الدستور بخمس سنوات،خمس ، وهو ما يعني أن القانون ا2142شهر غشت سنة 

سنوات هذه تعكس الكثير خصوصا إذا نظرنا إليها في سياقها،فسياق إقرار الدستور وإقرار هوامش 

متعددة للمشاركة املواطنة على مستوى السياسات العمومية والحياة العامة وفق مدخل الديمقراطية 

شارفت مدتها على الانتهاء بعدما مرت بعدد  2144في سنة التشاركية لم يعد قائما،والحكومة املنتخبة 

من التحوالت،وبالتالي فالتأخر في الصدور على هذا املستوى إنما يعكس توجسا خفيا من توسيع هامش 

املشاركة على مستوى السياسات العمومية كنموذج،وعليه فمن املفروض في نظرها التريث قصد التعامل 

 ي سياق آخر .مع هذا املعطى الدستوري ف

لقد مر القانون التنظيمي الخاص بالعرائض بمراحل متعددة،فمسودته ألاولى التي تم تحضيرها 

إلى الثاني من ماي من نفس السنة من طرف وزارة املجتمع  2141من الثالث عشر من مارس من سنة 

ن ومية ،ليس هو القانو املدني ،عبر الحوار الوطني الذي اعتبر نموذجا متميزا لتنزيل الاستشارات العم
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مادة موزعة على سبع  21التنظيمي الذي تم اعتماده في آخر املشوار،فاملسودة التشاركية ألاولى تحتوي 

أبواب،في حين النسخة النهائية للقانون التنظيمي ال تحتوي سوى ثمانية عشر مادة وزعت على أربع أبواب 

دور تتجلى في تطويع وترويض املسودة ألاولى للقانون ، وبالتالي فاملالحظة ألاولى املقترنة بتأخر الص

، كل هذا املجهود والتطلعات التي أتت في سياق 209التنظيمي التي تعكس تطلعات املواطنات واملواطنين

تعزيز الثقة في الاستشارات العمومية وتعويد املواطنات واملواطنين على الفعل من داخل قنوات 

تخلي عنها بكل بساطة وتعويضها بتأويل للنص الدستوري ، وهو ما الديمقراطية التشاركية،سيتم ال

يعكس في نظرنا التوجس الواضح من آليات الديمقراطية التشاركية التي تسمح بهامش أوسع للمشاركة 

 السياسية ، كما تسمح لفاعلين كثر بالفعل على مستوى السياسات العمومية .

لعرائض هذا تمت إحالته على ألامانة العامة مسودة القانون التنظيمي الخاص بالحق في ا

،ليوافق املجلس الحكومي عليه مع ألاخذ بعين الاعتبار  2141للحكومة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة 

،إذا سنة إال بعض ألايام هي املدة التي قضتها مسودة القانون التنظيمي 210املالحظات املقدمة بشأنه

ستتم املوافقة عليه لكن بشرط التقيد باملالحظات املقدمة بشأنه باألمانة العامة للحكومة،خاللها 

،مالحظات جردته من روح الديمقراطية التشاركية  ونزعت بذلك التأويل السليم والديمقراطي للدستور 

 لتعوضه بتأويل آخر معرقل للمشاركة املدنية ،ومضيق من هوامشها على مستوى السياسات العمومية.

ن كافية لدعم افتراضنا السالف الذكر بكون أن املحدد على مستوى إشارة كهذه قد تكو 

الحقوق املرتبطة باملشاركة إنما يحتكم لسياقات متعددة،فسياق اعتماد الدستور املغربي ليس هو سياق 

 إخراج القانون التنظيمي بطبيعة الحال.

الخاص  بعد ذلك ستتم املصادقة على النسخة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي

،وبالتالي منذ هذا التاريخ لم يعد هناك  2147من يوليوز من سنة  28بالعرائض باملجلس الوزاري بتاريخ 

حديث عن املسودة السابقة ، بل أصبحنا أمام مشروع قانون جديد،وعبر املصادقة عليه باملجلس 

ن لثالث والعشرين مالوزاري سيخرج مشروع القانون التنظيمي للتداول،حيث ستتم إحالته بتاريخ ا
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يوليوز من نفس السنة على مجلس النواب، حيث سيقدم املشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس 

 .2147النواب  بتاريخ العشرين من أكتوبر من سنة 

هكذا لينتهي مسار التأويل الغير السليم وغير الديمقراطي للدستور باملصادقة على مشروع 

شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية القانون التنظيمي بتحديد 

،حيث صادق عليه مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة  بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير من 

أصوات امتنعت عن التصويت، من بين الدالالت  2صوتا بال و 41صوت بنعم و  77ب  2142سنة 

ها ؛ عدد النواب املهتمين بمشروع القانون التنظيمي هذا ،حيث لم يتجاوز ألاخرى التي يمكننا تسجلي

ثمانية وسبعين نائب برملاني وهو ما يعكس باألرقام عدم اهتمام املشرعين بهذا القانون التنظيمي 

وبموضوعه، وما يعكس كذلك توجس النخب القادمة عبر قنوات الديمقراطية التمثيلية من كل ما يمكن 

بر الديمقراطية التشاركية وآلياتها ،فقانون تنظيمي من هذا الحجم،وذو كل هذه الارتباطات أن يأتي ع

والامتدادات كان من الالزم أن يحظى باهتمام املشرعين داخل مجلس النواب.نفس ألامر ستعكسه 

الغرفة الثانية من البرملان حيث سيتم التصويت على مشروع القانون السابق الذكر من طرف سبعة 

وعشرين مستشارا صوتوا بنعم ،في حين عارضه عشرة مستشارين وامتنع عن التصويت عليه ثالث 

مستشارين، أي أن مشروع القانون التنظيمي هذا لم يساهم في التصويت عليه ومناقشته سوى أربعين 

 مستشارا .

 مسلسل التأخر لن يتوقف باملصادقة على القانون التنظيمي داخل البرملان،حيث سيصدر 

،حيث ستنص املادة التاسعة من 2142بالجريدة الرسمية بتاريخ الثامن عشر من شهر غشت من سنة 

هذا على " تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت إسم لجنة العرائض ..." كما  211القانون التنظيمي

مي يتنص في فقرتها ألاخيرة على " يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظ

"، كما تنص املادة الثامنة عشر من ذات القانون على " يتعين صدور النص التنظيمي املنصوص عليه 

أعاله داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة  9في املادة 

مي ،هذا ألاخير الذي الرسمية"، وبالتالي يكون القانون التنظيمي قد حدد أجال إلصدار النص التنظي

،أي بسنة إال بضعة  2141بتاريخ فاتح يوليوز من سنة  2.42.118سيصدر في شكل مرسوم حامل للرقم 
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أيام من تاريخ صدور القانون التنظيمي ،أي بمعدل زيادة ستة أشهر على املوعد الذي حددته املادة 

 الثامنة عشر من القانون التنظيمي.

يعكس رغبة في تأخير ممارسة هذا الحق وتعطيله،بعدما تم العمل  إن مسار التأخرات هذا إنما

على تقييده،ويظهر ذلك بشكل جلي ال غبار عليه ،حيث ستنص املادة السادسة عشر من هذا املرسوم 

على " يدخل هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء لجنة العرائض "، هذه ألاخيرة  212

 .2141الحكومة بتاريخ السابع عشر من يوليوز من سنة التي ينصبها رئيس 

على " تتخد  213مسار طويل من التأخرات لم ينتهي بعد،حيث تنص املادة العاشرة من املرسوم 

اللجنة قراراتها وفق شروط النصاب القانوني و ألاغلبية املنصوص عليها في نظامها الداخلي "، إضافة إلى 

رسوم التي تنص على: " تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي تحدد فيه، املادة الثالثة عشر من ذات امل

بصفة خاصة ،كيفيات سيرها . يحال النظام الداخلي إلى رئيس الحكومة قصد املصادقة عليه ." ،وبالتالي 

يظهر هنا أن املحرك والروح بالنسبة لهذه اللجنة هو النظام الداخلي الذي يحدد سير أعمالها وكيفية 

ا لقراراتها، وهو النظام الداخلي الذي مازال لم يخرج لحيز الوجود. يظهر بشكل واضح إذا أن اتخاذه

مسار التأخرات مسار طويل ومستمر في الزمن، وجزء ال يتجزأ من التأويل الغير السليم للدستور ،وهو ما 

الذي  ا، إن التدخليعكس فهما خاصا وإيقاعا معينا يجب أن تسير وفقه الديمقراطية التشاركية وآلياته

مورس في حق مسودة القانون التنظيمي ألاولى وازاه فتور على مستوى نقاش املشروع في صيغته الثانية 

داخل أروقة املشرعين، وبالتالي يمكننا القول بأن الخالصات هذه ال يمكننا فصلها عن السياقات 

 وفي تأويله.السابقة الذكر ،وهي السياقات التي تحكمت في اعتماد الدستور ،

 القانون التنظيمي للعرائض بين تقدمية املطالب وهزالة املنتوج .ب

تأسيسا على ما سبق يمكننا القول بأن مخرج مسودة القانون التنظيمي الخاص بالحق في 

العرائض عرف تغييرا جذريا إن على مستوى الشكل أو املضمون،وهو التغيير الذي حاولنا ربطه بمعطى 

ر اتأخر الصدور للخروج إلى الخالصات السابقة الذكر، وبالتالي ال مفر من النظر إلى ما سبق باعتب

السياقات التي تتحكم ،حيث أن إلاطار العام الذي حكم صياغة مشروع الدستور يختلف جذريا عن 

سياق إنتاج القانون التنظيمي.تعتبر آلية العرائض من آلاليات الفعالة على مستوى املشاركة املواطنة في 

مكننا الحديث عن السياسات العمومية، وتعتبر محورية للديمقراطية التشاركية،على هذا ألاساس ي
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الدور السياس ي للعرائض ، و يتضح ذلك في الرقابة على أعمال الحكومة بطريقة غير مباشرة بحيث تقوي 

مجال الرقابة على السلطة التنفيذية ،أي في ممارسة وظيفتها السياسية.فحق تقديم العرائض يشكل 

ا الحق ني من سلبياته على اعتبار أن هذأساسا للحكومة املنبثقة عن البرملان لكونه يحصن النظام البرملا

لك مبدأ دستوري ضد الانفراد باتخاذ ذيشكل حماية للحريات والحقوق في مواجهة السلطة ،و هو ب

 القرارات و صناعة السياسات.

لقد خول الدستور املغربي للمواطنين و املواطنات حق تقديم العرائض للسلطات العمومية، 

تم التنصيص عليه على مستوى تصدير الدستور املغربي القائل :" وفاءا  وهو ما يتماش ى نظريا مع ما

الختيارها الذي ال رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد 

وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها املشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع 

من، يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، متضا

 ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة."

إن القانون التنظيمي املنظم للحق في تقديم العرائض يبقى كما رأينا دون مستوى تطلعات 

آلالية كإحدى آلالية التي عبرها يمكن تحصين توسيع املشاركة على مستوى صناعة املراهنين على هذه 

السياسات العمومية و اتخاذ القرارات، وهو ما يدفعنا للقول بأن العالقة بين الديمقراطية التمثيلية 

ا م املتحكم في مخرجاتها وفي نخبها )بشكل متزايد(لم تطمئن بعد آلليات الديمقراطية التشاركية، وهو 

يعيد إلى السطح النقاش الذي عرفه النظام الفرنس ي كما سبق ذكره وكما سنقف عنده بمزيد من 

 التحليل الحقا.

 الفقرة الثانية : القانون التنظيمي للعرائض وجدلية التوسيع /التضييق ؛ موقع املجتمع املدني.

 ه ضمن آلية العرائضعبر هذه الفقرة سنحاول تسليط الدور على مكانة املجتمع املدني وموقع

املوجهة للسلطات العمومية،كيف يمكن للمجتمع املدني أن ينخرط في هذه آلالية الترافعية على مستوى 

بتحديد تأليف لجنة   2.42.118السياسات العمومية والشأن العام، وذلك عبر قراءة في املرسوم رقم 

في املقام  2.43.211ميمه باملرسوم رقم  و الذي تم تعديله وتت  العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

 . ألاول، ثم قراءة في قرار رئيس الحكومة بخصوص تحديد شكل العريضة 
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 مرسوم تأليف لجنة العرائض ؛ قراءة أخرى في جدوى اللجنة .أ

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  11.41نصت املادة التاسعة من القانون التنظيمي  رقم 

ث لجنة لدى رئيس الحكومة  تحت إسم " لجنة العرائض" يحدد تأليفها الحق في العرائض على إحدا

واختصاصاتها وكيفيات سيرها نص تنظيمي ،وبالتالي نكون في إطار التدرج قد انطلقنا من التنصيص 

الدستوري على حق املواطنين واملواطنات في تقديم العرائض،مرورا بالقانون التنظيمي الذي عمل على 

 توري ،ثم املرسوم الذي يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.تأويل النص الدس

التدرج هذا وقفنا عنده بالتحليل من خالل ما سلف ،لكن ما يهمنا آلان في إطار استكمال 

التحليل هو الوقوف على مضمون ومحتوى املرسوم هذا ،والذي يجيب على أسئلة ثالثة وهي تأليف لجنة 

 ختصاصات املوكولة لها،وأخيرا كيفية سير أعمالها .العرائض،ثم الا 

تشير املادة الثانية من الباب الثاني املعنون بتأليف اللجنة ،من ذات املرسوم إلى أن اللجنة 

 يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية املكلفة من لدنه لهذا الغرض وتتألف من ألاعضاء :

 ممثل عن رئيس الحكومة 

 لطة الحكومية املكلفة بحقوق إلانسانممثل عن الس 

 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية 

 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل 

 ممثل عن ألامانة العامة للحكومة 

 ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية 

  ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني 

 رئيس الحكومة سلطة التعيين باقتراح من السلطة الحكومية املعينة.وتبقى ل

وبالتالي نكون أمام لجنة تتألف من املمثلين عن السلط الحكومية املشار إليها أعاله،بدون أي 

تمثيلية ألي هيأة من هيئات املجتمع املدني التي يمكن أن تمثل داخل اللجنة املواطنات واملواطنين 

ضة ،مما يجعلنا نطرح السؤال عن جدوى هذه اللجنة حيث كان باإلمكان الاكتفاء بمكتب املعنيين بالعري

لدى رئاسة الحكومة يقوم مقام هذه اللجنة ،إن لم يكن الهدف منها العمل على تمثل مفهوم الديمقراطية 

ي أ التشاركية ،لجنة مشكلة من القطاعات الحكومية ال تعبر سوى عن التوجهات الحكومية،وال تعكس
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موقع للمواطنات وال املواطنين على مستوى التعامل مع هذه آلالية التي نعتبر أننا في مرحلة تأسيسية لها 

. 

في حين نجد أن الباب الثالث املعنون باختصاصات اللجنة ينص في مادته الثالثة ويستنسخ 

نة تمارس الاختصاصات ، حيث ينص على أن اللج11.41ما جاء في املادة التاسعة من القانون التنظيمي 

 التالية :

 التحقق من استيفاء العرائض للشروط املنصوص عليها في القانون التنظيمي 

  إبداء الرأي واقتراح إلاجراءات التي تراها مناسبة في شأن املطالب أو الاقتراحات أو التوصيات التي

 تتضمنها العرائض املقبولة

وبالتالي نجد أن الاختصاصات التي تضمنها املرسوم تم نسخها من الاختصاصات التي حددها 

القانون التنظيمي وهو أمر منطقي طبيعي مقبول، ويدعم سؤال ما جدوى التنصيص على هذه اللجنة 

 وإفراد مرسوم لها ؟

لذي الثالث ا بينما اختص الباب الرابع املعنون بكيفيات سير اللجنة باإلجابة على السؤال

طرحناه سالفا ، حيث يوكل عبر مادته الثامنة أمر الكيفية املرتبطة بانعقاد اللجنة إلى النظام الداخلي 

 للجنة،مع إشارة إلى أن اللجنة تنعقد بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها .

ين الرئيس ة،حيث يعكما تشير املادة التاسعة لإلجراءات املرتبطة بالعرائض التي تتسلمها اللجن

 مقررا من بين أعضاء اللجنة يتولى إعداد تقرير حول العريضة يتضمن ما يلي :

 نص العريضة كما أحيلت إلى اللجنة 

 بيان عن ألاسباب الداعية إلى تقديم العريضة و ألاهداف املتوخاة منها 

 بيان عن أسباب عدم قبول العريضة 

  الاستجابة إلى املطالب أو املقترحات أو التوصيات التي تتضمنها إلاجراءات املقترح اتخاذها من أجل

 العريضة املقبولة

 وذلك داخل أجل عشرون يوما من تاريخ تكليفه بإعداد التقرير.
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كما يشير في املادة العاشرة إلى أن اتخاذ القرارات داخل اللجنة يتم وفق شروط النصاب 

م الداخلي.بينما تشير املادة الثانية عشر إلى أن السلطة القانوني وألاغلبية املنصوص عليها في النظا

 الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني تتولى مهام كتابة اللجنة.

إن ما يمكننا تسجيله على مستوى هذا املرسوم هو أنه لم يأتي بجديد في مسار العريضة الذي 

الداخلي هو الذي سيحدد كيفيات سير اللجنة  مازال مبهما،حيث يشير من خالل مواده إلى أن النظام

 ،وبالتالي فبدون هذا ألاخير ال يمكننا تصور عمل للجنة.

وهو ما تؤكد عليه املادة الثالثة عشر ضمن الباب الخامس و ألاخير،والتي تنص على أن تضع 

ى داخلي إلاللجنة نظامها الداخلي الذي تحدد فيه،بصفة خاصة كيفيات سيرها، ويحال هذا النظام ال

 رئيس الحكومة قصد املصادقة عليه.

كرر املرسوم الاشارة إلى النظام الداخلي للجنة أربع مرات مما يعكس معه أن هذا ألاخير يعتبر 

 روح هذه اللجنة التي بدونه ال يمكنها أن تشتغل و ال أن تباشر عملها ،وإن باشرته سيكون خارج القانون.

ى من أن النظام الداخلي الذي سيصدر سيكون معه من كما أننا نتنبؤ على هذا املستو 

الضروري تغيير املرسوم، وهو ما سيدخلنا في متاهات أخرى. مما سبق يظهر أن املرسوم هذا الذي تمت 

إلاشارة إليه على مستوى القانون التنظيمي كان باإلمكان الاستعاضة عنه ،وعبره الاستعاضة عن هذه 

لطة الحكومية التي كان باإلمكان تعويضها وتعويض ممثليها بمكتب اللجنة التي ال تعكس سوى الس

برئاسة الحكومة مكلف بتلقي العرائض وتفعيل القانون التنظيمي املنظم تحت سلطة رئيس الحكومة، 

عوض هذا املرسوم الذي ال يساهم سوى في الجهود املبذولة للي عنق الديمقراطية التشاركية ووأد 

 آلياتها.

مكرر و التي تنص على  48خر يغير ويتمم املرسوم هذا ،حيث قام بإضافة املادة صدر مرسوم آ

كون أنه في إطار تيسير ممارسة املواطنات و املواطنين لحقهم سيحدد نموذج لشكل العريضة بقرار لرئيس 

ما  و الحكومة ،وهو املقتض ى الذي ال نجد له أساسا ال في النص االدستوري و ال في القانون التنظيمي وه

 يطرح معه عددا من التأويالت و إلاشكاالت سنقف عندها بطرح سؤال السند القانوني و الدستوري .
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 شكل العريضة؛في سؤال السند القانوني و الدستوري .ب

بتحديد نموذج العريضة املقدمة إلى رئيس الحكومة   8.23.43صدر قرار لرئيس الحكومة يحمل رقم  

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في  11.41نون التنظيمي رقم ،حيث تم بناء القرار على القا214

منه، وكذا بناء على مرسوم تحديد وتأليف  41وال سيما املادة  215تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

املكررة منه ،حيث  قرر رئيس الحكومة تطبيقا للمادة  48لجنة العرائض و اختصاصاته وال سيما املادة 

وفق املرفق امللحق نموذجا للعريضة املوجهة إلى رئيس الحكومة  118.42.2ن املرسوم رقم املكررة م 48

216 . 

إن ما يمكن مالحظته في البداية وقبل التطرق لشكل العريضة املقترح هو أن الاستناد على 

على غير مجد،فاملادة السابقة الذكر تنص على أنه يتعين  11.41من القانون التنظيمي رقم  41املادة 

السلطات العمومية اتخاذ جميع إلاجراءات املناسبة و التدابير الالزمة لتيسير ممارسة املواطنات و 

املواطنين لحقهم في تقديم العرائض ،وبالتالي يكون الاستناد و الاعتداد بهذه املادة غير صحيح في حالة 

تالي بشكل من ألاشكال،ويظهر بالتحديد شكل العريضة التي لم يقيدها الدستور و ال القانون التنظيمي 

أن التأويل الذي سار فيه رئيس الحكومة إلصدار هذا القرار تأويل مجانب للصواب وخارج عنه،ومتعسف 

 في تقييد حق من الحقوق.

فنجد  2.43.211قبل تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.42.118بينما و بالرجوع إلى املرسوم رقم 

أنه لم يحمل أي إشارة لنموذج العريضة،وبالتالي يطرح السؤال حول الدوافع التي كانت وراء تغيير 

املواطنات و مكرر الناصة على أنه من أجل تيسير ممارسة  48وتعديل املرسوم ألاول و إضافة املادة 

املواطنين لحقهم في تقديم العرائض يحدد نموذج "العريضة بقرار لرئيس الحكومة"، وهو الاجتهاد الذي 

ال نجد له أساسا سواء في النص الدستوري أو القانون التنظيمي أو املرسوم ألاول الذي يحدد لجنة 

 العرائض و اختصاصاتها و تأليفها .

لذي يوجد في درجة  أدنى في تراتبية مصادر القانون أحكام لقد خالف قرار رئيس الحكومة ا

القانون التنظيمي الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الدستور، إذ بالتزام مضمون القاعدة القانونية فقد 

                                                           
 ( 0208يوليو  00)  0829ذو القعدة  00بتاريخ  0098الجريدة الرسمية عدد  214
 (0200يوليو  08) 0825شوال  02بتاريخ  01001025الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  215
 املادة الثانية من قرار رئيس الحكومة . 216
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و الشرط  -التي جاءت بشروط قبول العريضة،  11-41نصت املادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 

 :ت بما يلي: "يشترط لقبول العريضة أن، عندما صرح-الزم

 يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ -

 تكون املطالب أو املقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة؛ -

 تحرر بكيفية واضحة؛ -

 تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين ألاسباب الداعية إلى تقديمها وألاهداف املتوخاة منها؛ -

 ."بعده 2دعم العريضة املشار إليها في املادة  تكون مرفقة بالئحة -

فالبند الثالث من املادة الثالثة يؤكد الطرح الوارد حول شكلية العريضة كما عرفها البند الثاني 

من املادة الثانية، أما مضمون املادة الثالثة فقد حدد بما ال يدع مجاال للتأويل مرفقات العريضة والتي 

لة والئحة دعم العريضة التي يجب أن تكون بدورها مرفقة بنسخ عن البطاقات حصرها في املذكرة املفص

الوطنية للتعريف الخاصة بمدعمي العريضة، وهو الشرط املذكور في الفقرة الثانية من املادة السادسة 

 املشار إليه أعاله. 11-41من القانون التنظيمي رقم 

دعم العريضة، فالبند الخامس من  يمكن تسجيل مالحظة أخرى على مستوى نموذج الئحة 

املادة الثانية عرف الئحة دعم العريضة بأنها:"الالئحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم 

الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم"، وفي املقابل نجد نموذجها 

صصها لرقم التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو خروج املرفق بقرار رئيس الحكومة يضيف خانة خ

 املذكور. 11-41واضح عن التعريف الوارد أعاله كما نص عليه القانون التنظيمي رقم 

 خاتمة:

إن ما يمكن مالحظته على مستوى التجربة املغربية فيما يخص الحق في العرائض باعتباره 

أحد ألاعمدة ألاساسية للديمقراطية التشاركية ممارستا وتنزيال ، هو أنه بعد مرور أزيد من سبع سنوات 

ت ا زالعلى الدستور ألاخير الذي دستر الديمقراطية التشاركية بجانب الديمقراطية التمثيلية ،م

الديمقراطية التشاركية لم تعرف بعد موقعها و ال موضعها و ال سبل تنزيلها ومجاالتها، وذلك بالنظر إلى 

آلاليات التي عبرها يمكن ممارسة هذه ألاخيرة ، وبالنظر إلى آلية العرائض كإحدى هذه آلاليات نجد أن 
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ظاهر إلانحراف مقارنة مع روح الدستور فيما الاعتماد و إلاقرار القانوني لهذه آلالية شابه ما شابه من م

يخص مقتضيات الديمقراطية النتشاركية و آلياتها، لقد بينا كيف أن القانون التنظيمي للحق في 

العرائض وما أعقبه من مراسيم تطبيقية خالفت بشكل كبير كنه إلاقرار الدستوري لهذه آلاليات، والتي 

التمثيلية بما يضمن دعم مسار الديمقراطية في البالد وعبره  كان الغرض منها دعم وسند الديمقراطية

 الانتقال بالنظام السياس ي إلى مراحل متقدمة من الديمقراطية ،بما يخدم دمقرطة الحياة العامة . 

تسمح الديمقراطية التشاركية عبر آلياتها بضمان مشاركة واسعة للمواطنين و املواطنات في 

ومن خاللها في الحياة العامة ، وهو ما يعني أن آليات الديمقراطية  دينامية السياسات العمومية

التشاركية بما فيها آلية العرائض تعتبر إحدى الركائز ألاساسية التي تهدف إلى ضمان مشاركة الهوامش، 

أي من ال تسعهم الديمقراطية التمثيلية سواء ارتباطا بقناعاتهم الفكرية أو ألسباب أخرى ، إن الرهان 

يوم هو املالءمة بين إلاعتماد القانوني و الاقرار الدستوري الذي طبعته ملسة متقدمة مقارنة بما أنتج ال

ة نين يظل سؤال الديمقراطيعلى مستوى النصوص القانونية التنزيلية ملمارسة هذا الحق ، وبين إلاث

 معلقا.

 

 املراجع املعتمدة:

 

 ورقة بحثية 4972لدستور الاردني لعام أمين سالمة العضايلة، "حق تقديم العرائض في ا "

 2141مقدمة للمؤتمر إلاقليمي لقضايا الديمقراطية ، ألاردن 

 :رشيد لزرق 

 2221مقال تحت عنوان " الدستور املغربي وحق تقديم العرائض منشور بجريدة املساء عدد : -

 12/14/2141بتاريخ 

دراسة مقارنة بين التجارب  مقال تحت عنوان " الدستور املغربي وحق تقديم العرائض.. -

  .2/44/2142الدولية والتراكم املغربي" منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 

و حق تقديم العرائض" منشور بجريدة  2144مقال تحت عنوان " الدستور املغربي لسنة  -

 2/44/2142الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 
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  املواطنة والتشاركية" منشور بالجريدة نورالدين قربال، مقال تحت عنوان " الديمقراطية

 .22/44/2143، تمت الزيارة بتاريخ 2141يناير  48بتاريخ  هسبريس املغربية الالكتروني 
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 81( 4182شعبان  23مكرر، بتاريخ ) 7921، الجريدة الرسمية عدد 2144يوليوز  29(  4182

 .2144يوليوز 

  الدستور البلجيكي،الدستور الاسباني،الدستور الايطالي،دستور اللوكسمبورغ،الدستور

 وليةالد املؤسسة اليوناني،الدستور البرتغالي،الدستور ألاملاني،الدستور الهولندي: ترجمة

 وإخراجها  الوثيقة هذه اعداد املقارنة. تم الدساتير مشروع تحديث والانتخابات؛ للديمقراطية

 الدولية املؤسسة قبل من بسخاء املقدم املحتوى  باستخدام  constituteproject.orgلصالح  

 املقارنة. الدساتير مشروع سجل نصوص ومن والانتخابات، املؤسسة الدولية للديمقراطية

  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض  11.41القانون التنظيمي  رقم

 . 2192للسلطات العمومية ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

  بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها  ، الصادر  2.42.118مرسوم رقم

 8119بالجريدة الرسمية عدد 

  بتحديد نموذج العريضة املقدمة إلى رئيس الحكومة   8.23.43قرار لرئيس الحكومة يحمل رقم

 (2143يوليو  22)  4189ذو القعدة  42بتاريخ  2291الجريدة الرسمية عدد 

  بتحديد  11.41تقرير لجنة العدل والتشريع  وحقوق الانسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم

في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، دورة أكتوبر شروط وكيفيات ممارسة الحق 

 .2142-2144، الوالية التشريعية التاسعة 2142-2147، السنة التشريعية الخامسة2147
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