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 المقدمة : 

االنتخابات العملية الرسمية الي تستخدمها جل الدول في اختيار ممثلي تشكل 

السكان لتولي منصب رسمي داخل المؤسسة التشریعية،والوحدات الترابية. 

والمغرب كغيره من الدول اعتمد االنتخابات كآلية الختيار أعضاء مجلس الجماعات 

وب لتدبير الشأن الترابية منذ االستقالل في اطارسياسة االالمركزیة كأسل

المحلي، وتعرف االنتخابات على أنها: إجراء دستوري الختيار الفرد أو مجموعة من 

المبادئ القانونية التي تتكون من نظام تشریعي الهدف منه تنظيم عملية 

االنتخابات حتى ینتج عنها تطبيق قانون جدید أو تعدیل قانون قائم أو فوز أحد 

 المرشحين في االنتخابات.

وتكتسي االنتخابات الجماعية والجهویة أهمية بالغة في إرساء قواعد الدیمقراطية 

وتدعيم مسلسل التنمية، باعتبارها آلية ووسيلة حضاریة في ترسيخ مفهوم 

التعاقد السياسي لما تتيحه من إمكانات لتجدید الفاعلين السياسيين في إدارة 

 الشأن العام عبر صنادیق االقتراع.

االنتخابات بعد المستجدات الدستوریة والقانونية ذات الصلة بهذه وتأتي هذه 

العملية التي عرفتها المملكة في اآلونة األخيرة وكذا في ظل ظرفية سياسية 

واجتماعية واقتصادیة محلية وكونية جد صعبة . وفي موضوعنا هذا سنتطرق 

 للحدیث عن الواجبات التي أطرها

 ابة التي أقرها واإلكراهات التي یواجهها..المشرع للمنتخب الجماعي والرق



األمر الذي یجعلنا نطرح التساؤل التالي: إلى أي حد استطاع المشرع أن یوفر  

الضمانات األساسية للمنتخب الجماعي في ظل الرقابة اإلداریة والمالية و في 

 ظل اإلكراهات التي یواجهها؟

 : ویتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية

 ما هي أهم الواجبات التي أقرها المشرع للمنتخب الجماعي ؟

 وماهي الرقابة المفروضة على واجبات المنتخب الجماعي؟

 و ما هي اإلكراهات التي تعيق تطبيق واجبات المنتخب الجماعي؟

لتحليل هذا الموضوع سنقسمه إلى مبحثين : المبحث األول سنتناول فيه 

الجماعي . أما المبحث الثاني فسنخصصه للحدیث واجبات والتزامات المنتخب 

 عن الرقابة على المنتخب الجماعي واإلكراهات التي یواجهها.

 

 المبحث األول : واجبات والتزامات المنتخب الجماعي

أقر المشرع مجموعة من الواجبات واإللتزامات التي ينبغي عليه العمل بها حفاظا 

 على المصلحة العامة

مواطنين المتعاملين معه وضمانا لحسن سيرالمرافق العامة. ورعاية لحقوق ال

فالمنتخب  يجب أن يقوم بتنفيذ ما تقتضيه واجبات منصبه وأن يبتعد عن كل ما 

 يتعارض مع هذاالواجب.

  المطلب األول : الواجبات الملزم بها المنتخب الجماعي .

جبات والتزامات بمقابل الحقوق التي أقرها المشرع للمنتخب الجماعي فهناك وا

 تقع على عاتقه نذكر منها: 

 الفرع األول: عدم الجمع بين المهام



و نقصد بها أوال الجمع بين المهام االنتدابية، أي تولى شخص معين لعدة 

مسؤوليات تمثيلية كالجمع بين رئيس مجلس جماعي أو مساعد له و بين رئيس 

س جماعي و نائب مجلس مجموعة حضرية أو نائبه أوالجمع بين رئيس مجل

برلماني، أو بين رئيس مجلس جهوي ورئيس مجلس جماعي. كما يقصد بالجمع 

بين المهام االنتدابية هنا كذلك الحالة التي يتولى فيها شخص معين كافة 

 الوظائف النيابية.

ولسنا بحاجة هنا إلى أن نبين للقارئ خطورة و سلبية هذه الظاهرة على كل  

الشؤون العمومية، فالقدرات اإلنسانية . و لو في حدودها أداء إيجابي في تدبير 

القصوى ـ تبقى محدودة جدا و ال يمكن ألي إنسان كيفما كانت طاقته الفكرية 

واستعداداته المهنية أن يراكم العديد من المهام والمسؤوليات و يفي بها جميعها 

 جملة و تفصيال.

مهام العمومية بدوافع احتكارية كما أن الذين يريدون القيام بعدد كبير من ال 

وسياسية ال يقومون في نهاية المطاف بأي شيء على اإلطالق عدا نزاعاتهم 

 1الشخصية .

و لهذا فمن المشاكل التي حاول النظام القانوني للمنتخب الجماعي تجاوزها،  

المغربي الجمع بين المهام االنتدابية، فهذه الظاهرة لم تحظ باهتمام المشرع 

عند وضعه أولى القوانين المنظمة للجماعات المحلية، و لم يعالجها ضمن 

مقتضياته رغم ثبوت سلبياتها في الممارسة العملية ووعيا بخطورة هذه المسألة 

حيث نجد  2002فقد حظيت بنصيب من المعالجة في الميثاق الجماعي لسنة 

لمجلس الجماعي مع مهام من الميثاق تنص على تنافي مهام رئيس ا 29المادة 

 2رئيس العمالة أواإلقليم أو رئيس مجلس الجهة .

و هكذا يمكن القول أن المشرع المغربي قد عالج موضوع الجمع بين المهام  

االنتدابية بنوع من الصرامة الهادفة من جهة إلى الحد من تراكم المسؤوليات لدى 

م من االستحواذ على بعض المنتخبين الذين يملكون من الوسائل ما يمكنه
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رسالة لنيل دبلوم الماستر ف

 18ص  2008/2007المالك السعدي كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بطنجة / السنة الجامعية  



مجموعة من الوظائف االنتخابية، و توسيع إمكانية المشاركة في تحمل مسؤولية 

تسيير الهيئات المحلية الالمركزية من جهة أخرى، فالمشرع المغربي. صائبا في 

تبني هذه القاعدة خصوصا إذا استحضرنا النتائج التي حققتها التجربة الفرنسية 

 3.  1985دجنبر   30قانون فيهذا المجال من خالل 

إال أن المشرع لم يتحدث في هذا المستوى عن الغرف المهنية مما يعني أن 

رئيس جماعة ال يمكن أن يجمع إلى هذه الرئاسة رئاسة غرفة مهنية، أو رئاسة 

مجلس إدارة شركة أو مؤسسة عمومية.. و مثل هذا الجمع له آثاره السيئة على 

  4ن الرئيس و نوابه غير متفرغين للعمل جماعي.الشؤون المحلية خصوصا و أ

كما نقصد بالجمع بين المهام ، الجمع بين المهام االنتدابية و مهام إدارية أخرى و 

ذلك من أجل إضفاء الطابع الشرعي للمالية المحلية، و إبعاد كل ما يمس بالتنمية 

اعي على أنه ال يجوز اإلدارية و المالية للجماعة المحلية، و لذلك أقر الميثاق الجم

للخازن الجهوي و الخازن اإلقليمي، والقابض الجهوي و المحصلين و القباض 

الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس، أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة 

داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها لكونهم 

 5هذه الجماعات . مشرفين على أموال

و لعل الحكمة من وراء إقصاء رؤساء اإلدارات المالية العمومية هو الحيلولة دون 

تدخلهم وتأثيرهم بحكم موقعهم و مركزهم في استقاللية الجماعة المحلية 

 6ومنعهم من استغالل نفوذهم التوجيه الجماعة  .
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ي القانون العام « التعبتر التشاركي للجماعات الدعامات، المجاالت و الرهانات » سلىم المحامدي   4

رسالة لنيل دبلوم الماستر ف 
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. 4المجلة المغربية للسياسات العمومية العدد « المتعلق بالميثاق الجماعي  17.08قراءة أولية ف 

 ربيع

 23ص  2009



اإلقامة خارج الوطن   كما نقصد بهذا الجمع الجمع بين رئاسة المجلس الجماعي و 

فانطالقا من مبدأ القرب من اإلدارة المحلية و اإلشراف المستمر على مصالح 

الجماعة المحلية، حرص القانون المنظم للجماعات الترابية ,على أنه ال يجوز أن 

ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن 

مية، أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة، بل يعلن فورا على بسبب وظائفهم العمو

إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم 

 7بقرار من وزير الداخلية ينشربالجريدة الرسمية.

كما كان يجب أن يشترط قانون التنظيم الجماعي اإلقامة الدائمة بالجماعة 

عضاء المكتب وذلك إلقصاء كل شخص يقيم خارجها من خصوصا بالنسبة ال

ممارسة المهام الجماعية، لذلك فان استبعاد فقط االشخاص المقيمين خارج 

غير كاف  78.00الوطن من االضطالع بمهام الرئاسة أو النيابة كما ورد في قانون 

  8لوضع حد ألناس يمارسون مهامهم عن طريق المراسلة. 

 صل بين المهام التداولية و المهام التنفيذيةالفرع االول:  الف 

المتعلق بالتنظيم الجماعي التي كان  1976انطالقا من تجربة تطبيق قانون 

يتدخل في ظلها كل عضو جماعي ) مفوض له أو غير مفوض له ( في تسيير 

المصالح الجماعية وخاصة تلك المرتبطة بالسكان ) كقسم التصميم و قسم أو 

رخص التجارية و مصلحة الحالة المدنية و اإلشهاد على صحة مصلحة تسليم ال

اإلمضاء ات و غيرها(. جاء القانون المنقح بمقتضيات جديدة توضح حدود دوره، و 

( منه على كل عضو أن يزاول خارج دوره التداولي داخل 23هكذا منعت المادة )

أو أن يوقع على  المجلس أو اللجان التابعة له ممارسة المهام اإلدارية الجماعية

الوثائق اإلدارية، أو يدبر او يتدخل في تدبير المصالح الجماعية و ذلك باستثناء 

الرئيس و النواب ورتبت على عدم احترام ذلك جزاء العزل و المتابعة القضائية من 

مزاولة مهام منظمة ، بدون صفة، قانونية ، وبهذه المقتضيات الجديدة يضع القانون 

 جمومة كبيرة من األعضاء و تدخالتهم السافرة في التسيير اليومي حدا لتصرفات م
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 22المتعلق بالميثاق الجماعي  مرجع سبق ذكره , ص  17.08قراءة أولية ف



للمصالح حتى أضحوا بمثابة رؤساء أقسام أو مصالح، و نسوا مسؤولياتهم 

االنتدابية، و ابتعدوا عن االحتكاك بالمواطنين في دوراتهم االنتخابية أنقل همومهم 

التي كانوا يتهافتون ومشاكلهم، أضف إلى ذلك وضع حد لتحقيق المصالح الخاصة 

عليها تحت قناع المساهمة في تسيير الشؤون اإلدارية و التقنية و المالية و أداء 

 9الخدمات السكان.

 المطلب الثاني : الضمانات الممنوحة للمنتخب الجماعي .

 الفرع األول: ضمان استمرار المرفق العام . 

المهام بل يمكنهم التخلي عنها أو وهنا ال يحق للمنتخبين اإلضراب عن            

 عن العضوية عن طريق اإلعراب عن ذلك بموجب طلب استقالة .

و ذلك بشرط أن ال يترتب عنها فراغ في المهام، حيث يلزم صاحبها إذاك بواجب 

   10مهامه إلى أن يتم انتخاب خلف له . مواصلة

 الفرع الثاني : ضمان الشفافية والنزاهة

الرئيس أو نوابه طبقا للشروط و الكيفيات و اآلجال المحددة في يمكن إلغاء انتخاب 

شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب القانون المتعلق بمدونة 

االنتخابات و ذلك أمام المحاكم اإلدارية. كما أن المهام التداولية يجب أن تكون في 

ت عامة، حتى يتمكن إطار الشفافية بحيث تنشر المحاضر وتعلق، وتكون الجلسا

  11السكان المحليون من مراقبة مدى قيام المنتخبين بواجباتهم .
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كما أن اإلدارة الجماعية مطالبة بتقديم منشورات دورية تتضمن الوضعية المالية 

و ذلك لضمان سالمة المال العام و الحد من تفشي ظاهرة الفساد،  12للجماعة.

خاص بكل جماعة لتنشر عليه كما يستحسن إحداث موقع على األنترنيت 

مشاريع ميزانيتها وحساباتها و فرص الشغل التي توفرها و كذا الصفقات التي 

 13تبرمها .

و تجدر اإلشارة إلى أن القانون االنتخابي أو الجماعي أو اإلقليمي أو الجهوي لم  

يشترط المروءة واإلخالص و النزاهة في العضو و إن كان يمكن استخالص بعض 

 من خالل حاالت عدم األهلية. من ذلك

  .المبحث الثاني: الرقابة على المنتخب الجماعي واالكراهات التي تعيقها 

عرفت الرقابة على الجماعات الترابية عدة تطورات حيث انتقل المغرب من       

الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة 

 لوصاية اإلدارية. القضائية في ا

لم يتحدث عن الوصاية بل تحدث عن الرقابة اإلدارية  113.14و القانون التنظيمي 

والقضائية على الجماعات الترابية، وبالتالي تحول المغرب من المفهوم التقليدي 

للوصاية إلى مفهوم متطور يعتمد على إشراك القضاء في الرقابة على الجماعات 

ذلك بالقانون الفرنسي المنظم للرقابة على الجماعات  الترابية، محتذيا في

المحلية، والذي ألغى الرقابة اإلدارية المسبقة على الهيئات الالمركزية، وحولها 

إلى رقابة إدارية بعدية تنتهي إلى رقابة قضائية في حالة اإلحالة على القضاء 

 اإلداري.

                                                           
12 12  Boucetta Driss"L contrale de la gestion des collectivitas locales “ parcours raeionales des 

comptes memoire des etudes Superieures en sciences economiques - université Hassan 1 faculté des 

Science juridiques economiques et sociales - Casablanca - 2003-P 140. 
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 المطلب األول: الرقابة على الرئيس 

وابه لنفس مقتضيات الرقابة على باقي أعضاء المجلس مع بعض يخضع الرئيس ون

 الخصوصية التي يتمتع بها الرئيس في بعض الحاالت:

 الفرع االول:  االستقالة االختيارية:

على أنه: "  إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن  59تنص المادة     

مل العمالة أو اإلقليم أو مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عا

( يوما 15من ينوب عنه. ويسري أثر هذه االستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر )

 14ابتداء من تاريخ التوصل باالستقالة ". 

وهنا تظهر رقابة السلطة من خالل إلزام الرئيس بتقديم استقالته للعامل أو من 

الة إذا وجد أنها قد تخل ينوب عنه الذي يخول له القانون أن يرفض هذا االستق

بالسير العادي للمجلس, وينطبق نفس األمر على نواب الرئيس كما سبق أن 

 .60بينت في المادة 

وضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل 

ونوابه في تصريف األمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين 

 للمجلس. 

يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح كما 

لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خالل ما تبقى من مدة انتداب 

  15المجلس.

  الفرع الثاني : العزل

تشير الى أنه " .. إذا ارتكب رئيس المجلس  64لقد سبق ان بينت أن المادة 

للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو اإلقليم أو أفعاال مخالفة 

من ينوب عنه بمراسلته قصد اإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليه، 

 ( أيام ابتداء من تاريخ التوصل.10داخل أجل ال يتعدى عشرة )
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ية المشار إليها في يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل باإليضاحات الكتاب

الفقرتين األولى والثانية أعاله، حسب الحالة، أو عند عدم اإلدالء بها بعد انصرام 

األجل المحدد، إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس 

المعني باألمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو 

 المجلس.

محكمة في الطلب داخل أجل ال يتعدى شهرا من تاريخ توصلها باإلحالة. وتبت ال

وفي حالة االستعجال، يمكن إحالة األمر إلى القضاء االستعجالي بالمحكمة 

ساعة من تاريخ توصله بالطلب. يترتب على  48اإلدارية الذي يبت فيه داخل أجل 

عن ممارسة مهامه إلى  إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية توقيف المعني باألمر

حين البت في طلب العزل.ال تحول إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية دون 

 المتابعات القضائية، عند االقتضاء.

وتتدخل سلطة الرقابة أيضا في حالة إقامة الرئيس أو احد نوابه خارج أرض الوطن 

الجماعة الذين هم إذ "ال يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس 

مقيمون خارج الوطن ألي سبب من األسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية 

المكلفة بالداخلية بعد رفع األمر إليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم، عن إقالة 

 رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".

( األعضاء 2/3ن مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي )بعد انصرام السنة الثالثة م

المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. وال يمكن 

تقديم هذا الملتمس إال مرة واحدة خالل مدة انتداب المجلس. يدرج هذا 

الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية األولى من السنة الرابعة التي 

ها المجلس.إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جهاز للمجلس في نفس يعقد

( األعضاء 4/3الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثالثة أرباع )

المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو اإلقليم إحالة األمر على المحكمة اإلدارية 



( 30اخل أجل ثالثين )المختصة لطلب عزل الرئيس. تبت المحكمة في الطلب د

 16يوما من تاريخ توصلها باإلحالة.

والمالحظ هنا أن إسقاط الرئيس من طرف أعضاء المجلس أصبح صعبا جدا 

وخاضعا لحكم القضاء اإلداري مما يجعل عزل الرئيس في جميع الحاالت خاض 

 لسلطة ورقابة القضاء اإلداري.

استقالته عدم أهليته للترشح و يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو 

لرئاسة المجلس خالل ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل 

مكتب المجلس. يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل اآلجال 

 17المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

          خب الجماعي  المطلب الثاني : االكراهات التي تحد من أداء واجبات المنت

بالرغم من المجهودات المبذولة لتأطير العنصر البشري وتأهيله، ليكون فعاال وذا 

مردودية عالية، إال أن واقع الحال واألرقام والمعطيات؛ تبين عن َمَواِطِن ضعف 

 عديدة وُمحرجة، سواء المتعلقة منها بالمنتخب الجماعي أو الموظف الجماعي.

 التطرق اليه في فرعين:  و هو ما سنحاول

 الفرع األول: محدودية أداء المنتخب الجماعي 

إن الممارسة المالية داخل المجالس الجماعية أثبتت ضعف تكوين المنتخب        

الجماعي وضآلة تجربته في الميدان المالي والمحاسبي، األمر الذي كانت له 

ة خاصة، والشؤون االجتماعية نتائج سلبية على ُحْسِن تدبير الشؤون المالية بصف

د ذلك، أن المنتخب الجماعي المحلي الزالت تواجهه  بصفة عامة. وما ُيَعض ِ

مجموعة من الصعوبات، تَُهمُّ ضعف الخبرة الكافية، والتي تمكنه من ممارسة 

مهامه بفعالية، إما بسبب غياب التكوين أو عدم توفره على المؤهالت الالزمة 

ار، أضف إلى ذلك ظاهرة األمية التي تحكم،ـ ومنذ الوهلة لمزاولة مهامه باقتد
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األولى النطالق دور المنتخب،ـ بالعجز والضعف، وتجعل منه مجرد أداة للتمرير، 

 ﴿بمعنى تمرير القرارات والمصادقة عليها﴾.

وبخصوص المستوى التعليمي للمنتخبين، فإن القانون التنظيمي للجماعات 

توفر الشهادة االبتدائية على األقل لتولي مهام  قد تراجع عن اشتراط 113.14

رئاسة المجلس، وهذا ما َسُيْلِقي على األحزاب السياسية مسؤولية جسيمة، 

وهي االهتمام أكثر بانتقاء نوعية النخب دون تقييد ذلك بنصوص قانونية؛ فمع 

ال  المسؤوليات الهائلة التي تولتها الجماعات، لم يعد مقبوال تولي أناس أميين؛

يفقهون شيئا في التدبير الجماعي، مهام رئاسة هذه الهيئات الترابية التي 

 سترتكز على أدائها كل برامج التنمية مستقبال.

ومن هنا يمكن تحديد بعض عناصر العجز؛ الذي تعاني منه النخبة السياسية 

 18المحلية في مجال تدبير الشؤون الخاصة بالجماعات، وهي كاآلتي   : 

مستوى المطابقة مع الواقع والمتطلبات االجتماعية للساكنة.عجز عجز على 

على مستوى مسايرة التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية الحاصلة في 

المجتمع.عجز على مستوى االنسجام والتكامل والتمازج والتناغم مع مكونات 

ب المشهد السياسي واالجتماعي داخل المجال الترابي، وغياب استيعا

التناقضات المتواجدة.عجز على مستوى التدبير والتنشيط التنموي المحلي، 

وانعدام القدرة على اإلبداع واالبتكار، بحيث يالحظ عدم االهتمام والالمباالة لدى 

فئات عريضة من المنتخبين، على اعتبار أن المرحلة مجرد انتداب غير دائم، تنعدم 

عويضات المناسبة، األمر الذي يؤدي إلى نوع فيه ُمستحقات المعاش، و ال يوفر الت

من الخمول واالتكالية.عجز وظيفي يتجلى في عدم القدرة على استيعاب 

استراتيجيات التنمية المحلية.عجز على مستوى الُمرافعة وُمناصرة قضايا 

الجماعة، والبحث عن مصادر التمويل، والتعريف بالمتطلبات االجتماعية للسكان 

 قيق عمليات التأييد للمشاريع المقترحة.المحليين، وتح
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 الفرع الثاني: الغيابات المتكررة بيت صفوف المنتخبين 

ومن العوامل أيضا المؤثرة، والتي تحد من فعالية دور العنصر البشري في عملية 

التنمية المحلية؛ ظاهرة الغياب المتكرر بين صفوف المنتخبين، والتي لها وقع 

ناخبين الذين وضعوا ثقتهم في هؤالء من خالل سلبي سواء على نفوس ال

التصويت عليهم، أو األثر السلبي على سير المجالس الجماعية، وبالتالي فقدان 

الحيوية لتولي وظيفتها التنموية، السيما وأن بعض المستشارين الجماعيين 

 يهجرون جماعاتهم، إذ ال يحضرون إال أثناء االنتخابات، أو عند إعداد الميزانية

والتصويت على الحساب اإلداري )سابقا( ثم يغيبون بعد ذلك، ليدبروا أمور 

 الجماعة باالتصاالت الهاتفية.

 باإلضافة إلى ذلك نجد بعض الظواهر األخرى من قبيل :

غياب االنسجام بين المنتخبين المحليين بسبب الصراعات السياسية والشخصية 

بية أو النزاعات اإليديولوجية.غياب والتي مردها إلى الخالفات السياسية والحز

التواصل بين المنتخبين، مما ُيؤدي إلى ُبروز عدم المساهمة أو المشاركة، 

وانتشار النمطية في التفكير وفي األداء، مما ُيساهم في غياب روح المبادرة لدى 

المجالس، وبالتالي، ُيؤدي إلى سوء التسيير للجماعات وُيْفِسد قدرتها 

ا يزيد على ذلك، أن أغلب المنتخبين المحليين هم من الفئة العمرية التنظيمية.وم

الكبيرة في السن، في الوقت الذي يمثل فيه الشباب الشريحة الواسعة من 

السكان، األمر الذي يجعل فئة المتقاعدين والمسنين هي الفئة المعنية باالنتداب 

 الجماعي.

 خاتمة :

وح ومنظور الالمركزية المحلية كقاعدة ومن هنا، فإن التصور الذي ينسجم مع ر

للديمقراطية المحلية؛ هو إتاحة الفرصة للكفاءات لتولي مناصب المسؤولية 

 الذاتية. حسب االستحقاق والجدارة أكثر من المصالح الحزبية أو المصالح 

و إعادة روح الثقة بين الناخب والمنتخب من خالل الشفافية في العمل وصدقية 

ل، وكذلك تجعل من المنتخب المحلي إلى جانب الموظف القول مع الفع



الجماعي، مصدر سلطة وصاحب قرار وحامل اختصاص حقيقي، يمكنه من 

االستجابة لرغبات وطموحات وتطلعات السكان الذين قلدوه األمانة ومسؤولية 

تمثيلهم، بدء من الرئيس الجماعي َكُمَفع ِل رئيسي للتدبير التشاركي مرورا 

 ين الجماعيين باعتبارهم دعامة نوعية للديمقراطية التشاركية.بالمستشار
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