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هل يقصد المشرع حضور الوالي او العامل دورات الجماعات الترابية كشخص ذاتي ام 

؟ثارآكمؤسسة "الوالي او العامل " وما يترتب عن ذلك من   

جيدة على أساس انه يمكن الحكم عن بعد  اذا كنا نصبو الى تدبير المجال الترابي بحكامة

ولكن االدارة ال تتحقق اال عن قرب كما يقال ، فان التوجه الحالي المعتمد باألساس على 

اعتماد األنشطة االقتصادية واالجتماعية كرافعة لتحقيق البرامج التنموية ومحاربة الفقر 

, الذي كرس  2011دستور  والتهميش واإلقصاء ، جعل من ال تمركز القرار احد أولويات

بعض االختصاصات المخولة للعمال ولكن جاء بمستجدات ذات بعد يتماشى مع الدور 

من الدستور ، وبذلك اصبح الوالة  145المحوري للجماعات الترابية نص عليها الفصل 

يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية عوض الدولة ، كما انهم يعملون تحت إمرة 

كومة وسلطتها تماشيا مع ما نص عليه الدستور من كونهم يعينون من طرف الملك طبقا الح

من الدستور باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية ، ويسهرون  49للفصل 

على تطبيق القانون ، اما المستجد المتعلق بالدور الرقابي فنالحظ انه تم االنتقال من سلطة 

ماعات الترابية الى دور المساعدة اذ جاء النص الدستوري ليوضح الدور الوصاية على الج

المتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات ورؤساء الجهات على تنفيذ المخططات والبرامج 

التنموية دون سلطة إشراف او عالقة تراتبية وانما مراقبة ادارية كما نص على ذلك 

رابية وفي اطار مبدا التدبير الحر تتمتع بكامل الدستور ، مما نستنتج معه ان الجماعات الت

الصالحيات لبرمجة مخططاتها ، بالطبع في احترام تام للقوانين وتنفيذ النصوص التنظيمية 

من هذا المنطلق نصت القوانين التنظيمية . للحكومة واإلمكانيات المادية المتوفرة لديها

يم او من يمثله دورات مجلس الجماعة المتعلقة بالجماعات الترابية على حضور عامل اإلقل

وال يشارك في التصويت كما بإمكانه بمبادرة منه او بطلب الرئيس او اعضاء المجلس ابداء 

من  33جميع المالحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا موضوع التداول طبقا للمادة 

المتعلق  111.14من القانون التنظيمي  36، كما نصت المادة  113.14القانون التنظيمي 

بالجهات على حضور والي الجهة دورات المجلس بطلب كتابي من رئيس الجهة وال 

يشارك في التصويت وله ان يتقدم بجميع المالحظات المتعلقة بالقضايا المطروحة ، كما 

المتعلق بمجلس العمالة او اإلقليم على حضور  112.14من القانون  34نصت المادة 

تصار على ابداء المالحظات قس دونما مشاركة في التصويت واالالعامل دورات المجل

.لتوضيحات موضوع القضايا المعروضةوا  

ولئن نصت المادة المتعلقة بدورات مجلس الجماعة على حضور العامل او من ينوب عنه 

، ولم تنص المادتان المتعلقتان بمجلس الجهة ومجلس العمالة او اإلقليم على من ينوب عن 



او اإلقليم ، فان األمر ال يقصد منه حضور العامل او الوالي كشخص ذاتي وانما العامل 

يتعلق االمر بمؤسسة العامل او الوالي الذي له صالحيات التفويض الذي يعتبر تصرفا 

بموجبه تقوم سلطة معينة بنقل جزء من اختصاصها لصالح جهاز تابع لها ويبقى صاحب 

لرئاسية اذ يفوض لصالح موظف تابع له جزء من االختصاص األصلي بمثابة السلطة ا

وما يزكي هذا التوجه الرامي الى اعتبار حضور  .اختصاصه مثال مؤسسة الكاتب العام

العامل او الوالي دورات الجماعات الترابية كمؤسسة ال كشخص هو ان النظام الداخلي 

انه  20دة لمجلس جهة الشرق نص في بابه الثالث بخصوص تسيير المجلس وفي الما

يخصص بقاعة االجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه ويجلس والي الجهة او ممثله 

من نفس النظام الداخلي انه ال يمكن الي احد  42بجانب رئيس المجلس ، كما نصت المادة 

من غير اعضاء المجلس ووالي الجهة او من ينوب عنه ولوج المكان المخصص للمنتخبين 

س المجلس ، ونفس المقتضيات التي توضح صفة العامل او من ينوب عنه دون إذن من رئي

انه يخصص  19أكدها النظام الداخلي لمجلس عمالة وجدة أنكاد والذي نص في المادة 

التي تنص على انه ال يمكن الي احد من  41مكان لجلوس العامل او من يمثله ، والمادة 

ب عنه وممثلي مصالح العمالة ولوج المكان غير اعضاء المجلس وعامل العمالة او من ينو

المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس ، وبالتالي نستنتج من الدستور والقوانين 

التنظيمية و األنظمة الداخلية ومن مقتضيات تفويض االختصاص ان االمر يتعلق 

المجالس بالمؤسسات ال االشخاص لذاتهم ، لذلك فان حضور الوالي او العامل دورات 

محسوم بقوة القوانين التنظيمية لكن تفويض االختصاص من السلطة الرئاسية لجهاز تابع 

يدخل في اطار اختصاص مؤسسة الوالي الذي يعتبر اهم رجال السلطة المحلية والسلطة 

االدارية العليا في حدود الصالحيات اإلقليمية والجهوية وسلطة رئاسية على جميع موظفي 

ار الحدود اإلقليمية والجهوية كما انه ينسق ويدبر أنشطة اإلدارات ومندوبيات الدولة في اط

الوزارات باإلقليم او الجهة كما ان له وظيفة سياسية بامتياز اذ له تمثيلية الحكومة لذلك فان 

تشعب المهام تقتضي ترتيب األولويات ، اذا أضفنا الى ذلك ان الجهة الشرقية منطقة 

ات و مخاطر المحيط المغاربي واإلفريقي والعالمي و الهاجس االمني حدودية بجميع سلبي

الذي يقض مضاجع المواطنين فان أولويات الوالة والعمال قد ال تتسع لحضور جميع 

الدورات والتظاهرات والمناسبات وان تفويض االختصاص لما يكون له محل يمكن حتما 

.ضوابط ، طبقا لما جاء به الدستورمن المراقبة االدارية ومدى احترام القوانين وال  

 محامية ونائبة برلمانية *
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