
ختصاص بين الدولة والجهاتإالبناء الدستوري الجديد لتوزيع ال  

 
  علي قاسمي التمسماني

القانون العام -باحث بسلك الدكتوراه   

طنجة –كلية العلوم القانونية   

 

 

  اعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات :

 

يعتبر مبدأ التفريع من الآليات الحديثة المتبعة في الأنظمة اللامركزية، وهو 

ختصاصات والموارد عملا بالمبدأ الأصيل لإمبدأ يقوم على التوزيع الشريف ل

في الالتزام بناء على حسم قانوني واضح أو تعاون وتفاهم شريف، أي ما 

عنه الأدنى يتولاه  يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى وما يعجز

.الأعلى   

وبمعنى آخر فإن الإقليم اتباعاً لمبدأ التفريع يقوم بما لا يمكن للجماعة أن 

تقوم به، والجهة تتكفل بما لا يمكن إسناده للجماعات المحلية الأخرى أن 

التي لا يمكن إسنادها للجماعات  ختصاصاتإتقوم به، والدولة تمارس ال

المحلية في مستوياتها الثلاث، أي سيتم تشييد الدولة من القاعدة للقمة، ولا 

يمكن أن تتدخل في المستقبل إلا على أساس تعويض تخلفات، أو تصحيح 

.نقائص، أو تقوية عجز لدى الجماعات والمجتمع المدني   

 ةإذ لا يسمح للجماعات الصغير ويتجدد هذا المبدأ تلقائيا مع اللامركزية 

بضمان تكاليف عمل المرفق، بل إن الواجبات تصبح موزعة حسب كل 

مستوى قادر على العمل كما يجبر الجماعات الأدنى كلما أبانت عن المقدرة 

.والاستعداد اللازمين   

ومن جانب آخر يسمح مبدأ التفريع أيضا بتنظيم القدرة على اتخاذ القرارات 

فوري دونما الحاجة إلى انتظار توجيهات وأوامر آتية من فوق، بشكل سريع و

الشيء الذي يجعل الجهات قادرة على إغناء نفسها عن طريق اتساع الخيرات 

مع المكونات المجتمعية الأخرى الفاعلة على المستوى المحلي. وهو بهذا 

د شروط المعنى يقترح بشكل طبيعي تنظيماً ترابياً بسيطاً، مرناً وملائماً كأح

.قتصادي وتحديثهإالرواج ال   

 وقد ورد هذا المبدأ لأول مرة في مشروع الحكم الذاتي، حيث نصت عليه 

" تمارس الإختصاصات، التي لم يتم التنصيص على  17بشكل صريح الفقرة 

، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع ".تخويلها صراحة  

واضح في تقرير اللجنة الاستشارية وقد تأكد هذا المبدأ أيضاً بشكل   

فيما يتعلق بالتنمية الاقتصاديةللجهوية ، وجاء  في أحد اقتراحاتها مايلي : "   

الماء، الطاقة، ) والاجتماعية والثقافية والبيئية، يعتبر كل مجال للاختصاص

التفريع. قابلاً لأن تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية عملاً بمبدأ....( النقل  



وينبغي أن ُيعلم بأن أغلب الدول الديمقراطية تطبق هذا المبدأ دون 

التصريح به أحياناً، وهذا قد يكون راجعاً إلى تعدد المصطلحات التي تطلق 

 -الثانوية -المداركة -التداركية -التدارك -الفرعية -هذا المبدأ، ومنها: التفريع

 وتماشيا في ألمانيا لأنه يعد مبدأ الاحتياط...، ويبقى مبدأ التفريع أكثر حضوراً 

مصدراً مهماً في الكتابات القانونية، وُيعد من المبادئ الأساسية للتنظيم 

الفيدرالي ليس فقط على مستوى المؤسسات وإنما أيضاً على مستوى 

.النقاش حول المكانة المتعلقة بالسلطات العمومية والمجتمع   

: ومن أهم إيجابيات تطبيق هذا المبدأ   

لقضاء على تنازع الاختصاصات وغموضها وعموميتهاا .  - 

 - تقوية المبادرة للمسيرين المحليين .

 - إثارة وتقوية الحس بالمسؤولية لدى المنتخبين اتجاه الناخبين .

 - تسهيل المبادرات الاقتصادية المحلية .

 - تسهيل إمكانية تدخلات المجتمع المدني .

الكيانات المحلية اقتسام السلطات التقريرية مع - .  

 

 اعتماد مبدأ التدبير الحر في ممارسة الاختصاصات :

 

التدبير الحر يعني أن المجالس الجهوية لها كامل الصلاحية والحرية في 

تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها، في احترام تام بطبيعة الحال للمقتضيات 

.المتاحةالقانونية والتنظيمية وبمراعاة للإمكانيات التمويلية    

والتدبير الحر معناه إلغاء مفهوم الوصاية على عمل المجالس الجهوية وكل 

.أشكال الرقابة المتعلقة باختياراتها   

أما دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها 

من الدستور في  45فقد أصبحت تنحصر حسب الفصل  المجالس الجهوية

مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ 

.المخططات والبرامج التنموية   

وهم يعملون باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص 

لكن لا يمكن أن  التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وممارسة المراقبة الإدارية،

يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية، لأن 

الدستور عندما نص على مبدأ التدبير الحر لم يقيده بأي شكل من أشكال 

.الوصاية   

وبالتالي حتى في حالة ملاحظة ما يمكن اعتباره إخلالاً باحترام المقتضيات 

ت الترابية، فإنه يجب الطعن في ذلك لدى القانونية في تدبير الجماعا

.المحاكم الإدارية احتراماً لمبدأ التدبير الحر   

والدليل الآخر على استقلالية المجالس الجهوية في ممارسة اختصاصاتها 

دون وصاية مركزية أو محلية، يتمثل في تلك المكانة التي منحت لرؤساء 

.ذه المجالس ومقرراتهامجالس الجهات، حيث يقومون بتنفيذ مداولات ه   



يعد أحد أهم مقومات الجهوية المتقدمة، وعبره يتم  الحر إذن مبدأ التدبير

الاعتراف بالحق للجماعات الترابية بتسيير شؤونها المحلية، من خلال إعطاء 

حرية لهذه الهيآت قصد ممارسة اختصاصاتها ووضع التدابير اللازمة لتحقيق 

.ذلك   

آلية هامة وفعالة لربح الرهانات المطروحة فيما يتعلق ويعتبر التدبير الحر 

بتنمية الجهات وجعلها أقطاباً حقيقية للتنمية، فالمجلس الجهوي في ظل 

هذا المبدأ الدستوري هو القائد المخطط، والبّناء الاستراتيجي للتنمية 

الجهوية، وذلك لتوفره على صلاحيات وضع وتتبع البرامج التنموية، 

لجهوية لإعداد التراب، وهذا يجعل الجهة مجلساً للتدبير، خاصة والتصاميم ا

بعد التنصيص على التنسيق بين القطاعات اللاممركزة الذي يقوم به الولاة 

والعمال على الصعيد الجهوي، وهذا لا شك أنه سيؤدي إلى تبني سياسة 

.تقدمةماللاتمركز الواسع الذي يعتبر مدخلاً أساسياً لنجاح الجهوية ال   
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