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 مقدمة:

شهد املغرب خالل السنوات ألاخيرة إصالحات هامة في إطار ترسيخ الالمركزية والالتمركز، 

الديمقراطية وبناء صرح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس العدالة وتدعيم أسس 

 .املجالية من خالل توزيع الاختصاصات وتكريس املشاركة املحلية في صناعة القرار

أحد أهم تجليات الحكامة الترابية  631ويمثل مبدأ التدبير الحر املنصوص عليه في الفصل 

كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز الالمركزية ، فضال عن 1166التي أقرها دستور 

إلادارية، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وبلورة اختياراتها وتنزيل 

مخططاتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، وال يسمح بتدخل ممثلي السلطة املركزية 

 .ود التي يتيحها القانون )الوالة والعمال( في أنشطتها ومهامها إال في الحد

ذلك أن السلطة املركزية انتقل دورها من الوصاية إلى املساعدة واملصاحبة، حيث أنه 

يساعد الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة ” من الدستور  641طبقا للمادة 

 .”رؤساء املجالس الجهوية، على تنفيذ املخططات والبرامج التنموية

الابقاء على املراقبة إلادارية املنصبة أساسا على شرعية قرارات رئيس املجلس لكن مع 

للمقررات ذات الوقع املالي على النفقات واملداخيل  ومقررات املجلس، وكذا املراقبة القبلية

واملقرر املتعلق بامليزانية، واملقررات املرتبطة بإحداث املرافق التابعة للجماعة، والتي ال 

 .قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل الوالي أو العاملتكون 

 :أساسيينهذا، ويرتكز التدبير الحر للجماعات الترابية على عنصريين 

سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، ذلك أن مجالس الجماعات الترابية املنتخبة  :أوال

حيات املوكولة إليها بموجب تفصل بمداوالتها بكيفية حرة، في اختصاصاتها وتمارس الصال 

 القوانين التنظيمية املؤطرة لها؛

تنفيذ مداوالت ومقررات املجالس، حيث خولت صالحيات هذا التنفيذ لرؤساء  :ثانيا

الجماعات الترابية، شريطة أن تتوافق وألانظمة القانونية املعمول بها وأن تندرج ضمن 

عيب من العيوب القانونية، فضال عن مراعاة  وأال يشوبهاالاختصاصات املخولة لها 

 .التوجهات العامة والقطاعية للدولة والالتزام بحدود ما هو متوفر من موارد مالية

إذن فالتدبير الحر، سيكمن الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها بنوع من 

 .الاستقاللية مقابل التقليص من وصاية السلطة املركزية
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بدأ يتطلب توفير املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة، وكذا منتخبين غير أن هذا امل

قادرين على استيعاب دورهم الحقيقي في النهوض بالتنمية املحلية وتكريس نهج الحكامة 

الجيدة التي نص عليها الدستور، ذلك أن الاختصاصات الهامة املنوطة بالجماعات الترابية، 

البرامج التنموية تتطلب التوفر على منتخبين لهم مستوى معرفي ال سيما وضع املخططات و 

وعلمي يمكنهم من فهم النصوص القانونية وإلاملام ببعض التقنيات التي تحكم التدبير املالي 

 .وإلاداري 

لذا، يتعين في مقابل التنصيص على مبدأ التدبير الحر، وضع آليات للرفع من القدرات 

املحلي، وعلى ألاحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها املنوطة  املعرفية والعلمية للمنتخب

بها دستوريا، واملتمثلة أساسا في تأطير املواطنات واملواطنين وتكوينهم السياس ي وتعزيز 

يجعلنا نطرح إلاشكالية  الش يء الذي انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام

 الاتية:

 

 الترابية ومعيقاتهحكامة تحقيق ال الحر فيمبدأ التدبير آلليات أي دور 

 

 ولإلجابة عنها سنتبع التصميم الاتي:

 

 الحر للشأن الترابي، مبادئه وآليات تنزيلهالتدبير ملطلب ألاول : ا

 الفقرة ألاولى: مبادئ التدبير الحر

 سائل تنزيل التدبير الحر الفقرة الثانية:

 

 التدبير الحرأهمية وحدود  املطلب الثاني:

 أهمية مبدأ التدبير الحر الفقرة ألاولى:

 حدود مبدأ التدبير الفقرة الثانية:
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التدبير الحر في التجربة الفرنسية واملغربية  تجليات املطلب الثالث:

 ومعيقات تنزيله

 التدبير الحر في التجربة الفرنسية واملغربية تجليات الفقرة ألاولى:

 إشكاالت تنزيل مبدأ التدبير الحر الفقرة الثانية:
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 إل ول:إملطلب 

 إحلر للشأ نإلتدبري 

إلرتإيب، مبادئه وأ ليات 

 تزنيهل
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 الترابي، مبادئه وآليات تنزيله الحر للشأناملطلب ألاول: التدبير 

يعتبر إلاقرار بمبدأ التدبير الحر لصالح الجماعات الترابية، من املستجدات الدستورية 

التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على على أن  631، حيث أكد الفصل 1166الكبرى لسنة 

وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان املعنيين في تدبير  ،مبادئ التدبير الحر

 ساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة.شؤونهم والرفع من م

تجعل القارئ أوال وقبل كل ش يء، يطرح تساؤال  إن القراءة املتأنية لهذا الفصل،

 ؟الحرهل ألامر يتعلق بمبدأ التدبير الحر أم بمبادئ للتدبير عريضا مفاده 

مبادئ أعاله، عن  631فبالرجوع إلى مقتضيات الدستور نجده يتحدث في الفصل 

  .1التدبير الحر باللغتين العربية والفرنسية

باللغة العربية، ينص على مبدأ  641إال أن املشرع الدستوري املغربي في الفصل 

، وذلك على خالف النص الفرنس ي الذي يتحدث عن التدبير الحر 2التدبير الحر وليس مبادئ

  كل التالي:فقط بدون أدنى إشارة لعبارة مبدأ، حيث جاء الفصل على الش

Une loi organique fixe notamment: 

…les règles de gouvernance relative  au bon fonctionnement de la libre 

administration, … 

 الفقهية نجده حتى على مستوى الكتابات وقع فيه املشرع املغربي، الذي الخلطهذا 

مبدأ فالبعض يستخدم مصطلح  ،التدبير الحر للجماعات الترابية تناولت موضوعالتي 

التدبير  مبادئمصطلح  آلاخر في حين يستخدم البعض  ،التدبير الحر هكذا بصيغة املفرد

 .الحر بصيغة الجمع

في هذا إلاطار، يرى اتجاه فقهي أن النص الدستوري يتحدث عن مبادئ للتدبير الحر 

ي حد ذاته، فالنص الدستوري قدم من خالل بنيته الداللية وليس عن مبدأ التدبير الحر ف

                                                           

 1 L’article 136 dispose que : « (l’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de 
libre administration, de coopération...) » 

 بأنه حتدد بقانون تنظيمي، بصفة خاصة: 641جاء يف الفصل    2
بري احلرد... قواعد احلكامة املتعلقة حبسن تطبيق مبدأ الت  

 



7 
 

7 
 

، وهذه الداللة تؤكد على الجمع لفائدة املفرد، أو بتعبير آخر، أن مبادئعلى مصطلح 

فهو اعتراف ضمني من قبل املشرع الدستوري على جهل آتى نكرة، وبذلك  مبادئمصطلح 

ة على املعرفة التي هي مفهوم التدبير هذه املبادئ. فلما قام املشرع الدستوري بتقديم النكر 

الحر، فهو بذلك أثار إشكاليتين: ألاولى تتمثل في عدم تحديد املبادئ، والثانية أنه لم يحدد 

معنى التدبير الحر. ولعل فهم هذا اللبس مهمة تركها املشرع الدستوري للبرملان حتى يجعله 

 .3ديد ملبادئهيفهم أن تعريف مصطلح التدبير الحر هو في حد ذاته تح

وعموما، وعلى الرغم من اللبس والغموض الذي يلف هذا املقتض ى الدستوري، فإن 

التنصيص على هذا املبدأ في صلب الدستور يحمل في طياته إشارة واضحة على البعد 

الدستوري للمبدأ، وعلى كونه حرية من الحريات الدستورية الواجب احترامها من قبل 

 .4وإلادارية والقضائية جميع السلطات السياسية

وإذا كان إحجام املشرع الدستوري عن إعطاء تعريف شاف ملبدأ التدبير الحر، أو على 

ألاقل، تحديد مبادئ هذا التدبير إن كان ألامر فعال يتعلق بمبادئ وليس بمبدأ، قد جعل 

من مبدأ التدبير الحر عبارة فضفاضة وخالية من أي محتوى، فإن مسؤولية تحديد 

ون هذا املبدأ ومداه يتوقفان بشكل كبير على اختيارات املشرع، إلى جانب املحكمة مضم

 الدستورية التي ال يقل دورها أهمية في تحديد مالمح هذا املبدأ.

 الثالث حاول وفي هذا إلاطار، يتعين التذكير بأن املشرع في القوانين التنظيمية 

-وإلاقليمالعمالة  مجلس-تدبير الجهة يرتكز التعريف بهذا املبدأ، بتنصيصه على أنه " 

على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة ترابية في حدود  الجماعة

 سلطةالتنظيمي اختصاصاتها املنصوص عليهما في القسم الثاني من هذا القانون 

طبقا ألحكام هذا  التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها،

 انون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية املتخذة لتطبيقه."الق

تأسيسا على ما سبق، وفي ضوء املرجعية الدستورية والقوانين التنظيمية املتعلقة 

الفقرة )الترابي بالجماعات الترابية، يمكن رصد أهم املبادئ التي تؤطر التدبير الحر للشأن 

ال يمكن أن نالحظها إال من خالل عملية تنزيلها على أرض ألاولى(، إال أن أهمية هذه املبادئ 
                                                           

"، اجمللة املغربية للقانون اإلداري والعلوم  666.64لطيف اهلاليل، " آليات وأمناط التدبري اجلهوي على ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم عبد ال3 
 .  661-661، ص.7162، 4-3اإلدارية، عدد مزدوج 

  .711، ص. 7167 ،7-3أمحد بوسيدي، " التدبري احلر للجماعات الرتابية "، املنرب القانوين عدد مزدوج  4 
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الفقرة )لها الواقع، والتي تبقى رهينة بمدى ألاخذ بمجموعة من الوسائل التطبيقية 

 الثانية(.

 التدبير الحرالفقرة ألاولى: مبادئ 

يعتبر التدبير الحر حرية عامة وحقا أساسيا للجماعات الترابية، الهدف من وراء إقراره 

العامة املحلية، في  إشباع الحاجاتهو ضمان استقالليتها وحرية تصرفها وتدخلها من أجل 

إطار الشروط التي يحددها املشرع. وملا كان ألامر كذلك، فإنه ال بد من وجود مبادئ تؤطر 

 في نفس الوقت تشكل ضمانة لتنزيله. ويمكن حصر أهم هذه املبادئ فيما يلي:هذا الحق، و

 أوال: مبدأ التسيير الديمقراطي للشأن املحلي

ت الترابية أشخاص اعتبارية الجماعامن الدستور على أن " 631ينص الفصل 

 خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

 ت باالقتراع العام املباشر. "تنتخب مجالس الجهات والجماعا

 :رئيستينيستشف من خالل قراءة الفصل السالف الذكر مسألتين 

أولهما إلاقرار بالشخصية املعنوية للجماعات الترابية بكل ما يترتب عنها من نتائج،  -

والتي بمقتضاها تمارس هذه الهيئات مهامها بنوع من الاستقاللية سواء على 

املالي، وبذلك يكون منح الشخصية املعنوية لهذه الهيئات من املستوى إلاداري أو 

 أهم مظاهر التدبير الحر للشأن الترابي.

ثانيهما مسألة انتخاب املجالس املحلية، فمن الناحية العضوية، ال يستقيم  -

الحديث عن التدبير الحر إذا كانت ألاجهزة الالمركزية تعينها السلطة املركزية. 

ذا السياق وفي هر جماعة ترابية بدون مجلس منتخب، وهكذا فال يمكن تصو 

متى تم تعيين يقول فيها انه "  و ير و هموريس  ستاذنستحضر مقولة بليغة لل 

السلطة املحلية من طرف السلطة املركزية فهناك مركزية حتى ولو تم الاعتراف 

تم وفي املقابل متى  ،لهذه السلطة املحلية باالستقاللية والاختصاصات الذاتية

سلطة خاصة عن طريق الانتخاب الشعبي فان هناك  أو اختيار سلطة محلية 
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فتكوين املجالس  ."بوصاية قوية ستقاللية مقيدةاية حتى ولو كانت هناك المركز 

باالنتخاب املباشر أو غير املباشر يشكل حسب الدستور الحد ألادنى املطلوب 

 .5لتحقيق التدبير الحر من الناحية العضوية

ما ينبغي إلاشارة إليه في هذا املقام، هو أن مبدأ الانتخاب غير املباشر ال  غير أن

يتعارض مع ال مركزية حقيقية، فاملهم أن يكون املجلس منتخبا سواء بطريقة مباشرة أو 

 .6غير مباشرة. وأن ال يكون املنتخب خاضعا ألوامر السلطات املركزية وإلى سلطتها الرئاسية

للشأن  ر حلتدبير الا أساس الحديث عناملنتخبة هو  سود املجالان وجنافلة القول،  

تنبثق من انتخابات  أنب ن السلطة املحلية يجإ"بونار  ذستافكما يقول ألا  الالمركزي.

مارس نشاطها بحرية حتىمحلية 
ُ
 ".تستطيع الشعور بكونها ت

 ثانيا: مبدأ التفريع

يعتبر مبدأ التفريع من أهم مبادئ التدبير الحر للجماعات الترابية، والذي بموجبه 

تمارس الجهات والجماعات الترابية ألاخرى اختصاصات فعلية. وفي هذا إلاطار، نص 

للجماعات الترابية وبناء على مبدأ التفريع، من الدستور، على أنه  641الفصل 

ع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة م

 ألاخيرة.

ويقض ي هذا املبدأ أن تكون الوحدة إلادارية القاعدية أو ألادنى، هي صاحبة 

الاختصاص ألاصيل، وال يمكن للوحدة إلادارية ألاعلى التدخل إال في حالة عجز ألاولى. ومن 

للجماعة، إال في الحالة التي تعجز ثمة، فإنه ال يمكن لإلقليم مثال القيام باملهام املسندة 

فيها هذه ألاخيرة، ونفس ألامر بالنسبة للجهة التي ال يمكنها التدخل في الشأن إلاقليمي إال في 

حالة عجز العمالة أو إلاقليم املعني، إلى أن تصل هذه الحلقة إلى الدولة التي تعمل على 

  .7تصريف هذه الاختصاصات من القمة إلى القاعدة

                                                           

  5 حممد اليعكويب
  6 نفس املرجع، ص. 61.

  7 عبد اللطيف اهلاليل، مرجع سابق، ص. 671.
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وكنتيجة حتمية لهذا املبدأ، فإنه ال يمكن الحديث عن التدبير الحر للشأن الترابي إذا 

كانت املجالس تكتفي بممارسة اختصاصات استشارية. بل ال بد من وجود اختصاصات 

ذاتية ومتميزة عن اختصاصات الدولة، على أن تتوفر على قدر كاف من الحرية ملمارستها 

 .8ليةمن أجل رعاية الشؤون املح

تكون اختصاصات كل من الدولة  أنن من ضمانات التدبير الحر إف ما سبق،ب وارتباطا

  ،اقوالجماعات الترابية واضحة وموزعة توزيعا دقي
 
فرضية التداخل  ن من استبعادبما يمك

لى إيبقى أمرا صعبا بالنظر  املنطقية مر من الناحيةن كان هذا ألا إو  .بين الاختصاصات

التابعة بطبيعتها للدولة وبين الشؤون التي تدخل في صميم  ونلشؤ بين اصعوبة التمييز 

الشأن املحلي ذاته يبقى مفهوما غامضا  من مفهو أطاملا  ،تصاصات الجماعات الترابيةاخ

 .ومبها يصعب تحديده بدقة

 أمام القانون  ثالثا: مبدأ املساواة

، حيث 1166كرسها دستور يعد مبدأ املساواة أمام القانون، من أهم املبادئ التي 

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة ألامة، والجميع نص الفصل السادس منه على أن "

أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون 

 "باالمتثال له...

قط، بل يشمل فمبدأ املساواة أمام القانون إذن، ال يطبق على املواطنين واملواطنات ف

حتى ألاشخاص الاعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، لذلك فالجماعات الترابية وهي 

بمناسبة القيام بالتدبير الحر لشؤونها، ملزمة باحترام هذا املبدأ وباقي املبادئ الدستورية 

، لعل أهم هذه املبادئ، مبدأ وحدة الدولة. ذلك أن الجماعات 9ألاخرى املتفرعة عنه

لترابية في إطار الدولة املوحدة ما هي إال وحدات ثانوية، فرغم تمتعها بالشخصية املعنوية ا

ومن ثمة، الاستقالل املالي، إال أنها تدين بوجودها للدولة، إذ تبقى خاضعة لسيادتها 

 .10ورقابتها بهدف احترام القوانين والحفاظ على املصالح الوطنية

                                                           

  8 أمحد بوسيدي، "التدبري احلر للجماعات الرتابية "، مرجع سابق، ص.711.
  9 نفس املرجع، ص.711.

  10 أمحد بوسيدي، " التدبري احلر للجماعات الرتابية "، مرجع سابق، ص.713.
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إذن، ال يمكنه أن يمس بمبدأ وحدة الدولة، ومخطئ  فالتدبير الحر للجماعات الترابية

 من يرى أن الاعتراف بالتدبير الحر لهذه الهيئات يفض ي إلى استقالليتها املطلقة تجاه الدولة. 

 الفقرة الثانية: وسائل تنزيل التدبير الحر

ر ال خالف في ألاهمية التي يكتسيها الاعتراف للجماعات الترابية بحقها في التدبير الح

لشؤونها، إال أن هذه ألاهمية ال يمكن أن تبرز بشكل حقيقي إال إذا منحت لهذه الهيئات 

 .11الوسائل الضرورية لتنزيله على أرض الواقع

وفي ضوء املرجعية الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، يمكن القول  

ا في منح السلطة التنظيمية بأن هذه الوسائل تتجسد في وسائل قانونية واملتمثلة أساس

 لهذه الهيئات )أوال( من جهة، ووسائل مالية )ثانيا( من جهة أخرى.

 : منح السلطة التنظيمية للجماعات الترابيةأوال

تشكل السلطة التنظيمية إحدى أهم الوسائل القانونية املوضوعة رهن إشارة 

ونها، ويقصد بالسلطة الجماعات الترابية من أجل تفعيل حقها في التدبير الحر لشؤ 

التنظيمية كآلية ممنوحة للجماعات الترابية، سلطة إصدار القرارات العامة املجردة لتدبير 

شؤونها. وال شك في كون إسناد السلطة التنظيمية للجماعات الترابية يعبر عن تطور مهم، 

في الوقت  ويدشن للمرور ملرحلة ثالثة في تطور الاختصاص في املجال التنظيمي، كما يعبر 

 .12ذاته عن ظهور مراكز جديدة للقرار داخل الدولة

الذي نص على أنه  641في فصله  1166وقد تم التنصيص عليها ألول مرة في دستور 

واختصاصات مشتركة  " للجماعات الترابية وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية

 مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه ألاخيرة.

تتوفر الجهات والجماعات الترابية ألاخرى، في مجاالت اختصاصاتها، وداخل دائرتها 

 الترابية على سلطة تنظيمية ملمارسة صالحياتها." 

ل وهو يمنح السلطة التنظيمية  ما يالحظ على هذا الفصل، هو أن املشرع لم يفص 

سلطة، وبالتالي طرح للجماعات الترابية ولم يحدد الجهة املختصة فعليا بممارسة هذه ال

                                                           

  .631، ص.7163، السنة 4أمحد بوسيدي، "الوسائل القانونية للتدبري احلر للجماعات الرتابية"، جملة املنرب القانوين، العدد  11 
  .42نفس املرجع، ص. 12 
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ئها الجماعات أم لرؤسا التداولية لهذهسلطة ممنوحة للمجالس هل هذه الالتساؤل 

 فقط؟

لكن، وبالعودة للقوانين التنظيمية الثالث املتعلقة بالجماعات الترابية، سنالحظ أن 

املشرع لم ينص في أي موضع على السلطة التنظيمية في اختصاصات الجهات ومجالس 

وألاقاليم ثم الجماعات، وال في اختصاصات مجالسها، في حين نص عليها وهو  العماالت

"يمارس رئيس مجلس الجهة بصدد الحديث عن اختصاصات رؤسائها، حيث نص على أنه 

)والجماعات الترابية ألاخرى(، بعد مداوالت املجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات 

 "ية...تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات التراب

مسألة مدى دستورية منح السلطة  13وفي هذا إلاطار أثارت، بعض الاتجاهات الفقهية

التنظيمية للجهزة التنفيذية للجماعات الترابية، معتبرة أن إسناد هذه السلطة لرؤساء 

من الدستور، ألن هذا ألاخير عندما تحدث  641الجماعات الترابية مناقض لروح الفصل 

 .  14التنفيذيةعن الجماعات الترابية فهو في الحقيقة يتحدث عن أجهزتها التقريرية وليس 

موضوع السلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية  سبق، أثار وعطفا على ما 

القانونية لهذه السلطة التنظيمية خاصة إذا ما علمنا أن بالطبيعة  إشكاال آخر، يتعلق

السلطة التنظيمية بمعناها الدستوري املعروف هي اختصاص حصري برئيس 

 الحكومة؟

ارتباطا بما سبق، ظهر اتجاهان فقهيان، خاصة في فرنسا، يرى ألاول أن السلطة 

املمنوحة للجماعات الترابية هي سلطة أصلية ومستقلة عن السلطة املمنوحة لرئيس 

 الحكومة رابطا توجهه هذا بالتدبير الحر املعترف به دستوريا لهذه الهيئات. 

أما الاتجاه الثاني، يرى أن هذه السلطة ليست إال سلطة ثانوية وفرعية، وبيان ذلك 

في نظر هذا الاتجاه، هو أنه ال يمكن بأي وجه من الوجوه في إطار الدولة املوحدة التي 

مصدر القواعد القانونية، الحديث عن سلطة تنظيمية أصلية محلية خاصة. وبالتالي، 

                                                           
 . 33، ص.7162، 7-3ج املكي السراجي، "السلطة التنظيمية للجماعات الرتابية"، اجمللة املغربية للقانون اإلداري والعلوم اإلدارية، عدد مزدو  13
موضوع السلطة  برر األستاذ املكي السراجي توجهه هذا مستندا على مربرين رئيسيني. أما األول، فيتعلق األمر بالكتابات الفقهية املغربية اليت تناولت 14

ختصاصات املسند  للجماعات الرتابية وبالبب  جملالسها التنظيمية املمنوحة للجماعات الرتابية قبل صدور القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية، من زاوية اال
 جملالس التداولية.    باعتبارها أجهز  تقريرية وتداولية. أما الثاين، فاستند فيه إىل الدستور الفرنسي والفقه الفرنسي اللذان يربطان السلطة التنظيمية با
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فإن السلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية ما هي إال  وحسب هذا الاتجاه دائما،

 .15سلطة لتطبيق القوانين ال غير

عموما، ودون الغوص كثيرا في هذه السجاالت الفقهية التي ال نهاية لها، ينبغي التأكيد 

على أن هذه السلطة املمنوحة للجماعات الترابية، ما هي إال سلطة ثانوية وتابعة ال تمارس 

 في إطار الاختصاصات املخولة قانونا لهذه الهيئات، وبيان ذلك باضإضافة إلى مبدأ وحدة إال 

الدولة الذي يعتبر من الثوابت الوطنية التي تقوم عليها ألامة املغربية، والذي يقوم على 

، ما أفرزت عنه املمارسة داخل 16فكرة أن السيادة تكون للدولة في مجموع ترابها الوطني

 ات.   هذه الهيئ

 ثانيا: املوارد املالية املمنوحة الجماعات الترابية

ة عموما، يقتض ي توفر الجماعات الترابية على إن النهوض بالتنمية الجهوية والترابي

موارد مالية كافية للنهوض بمهامها، خاصة املوارد الذاتية التي تشكل املرتكز ألاساس ي 

قوانين التنظيمية للجماعات الترابية تكريسه، للتدبير الحر، وهو ما حاول الدستور ومعه ال

حيث مكن هاته الهيئات الترابية من مصادر تمويل متعددة تتشكل من موارد ذاتية وأخرى 

 .17مرصودة من قبل الدولة

انسجاما مع ما سبق، فإن املوارد الذاتية للجماعات الترابية وإن كانت تشكل عامال 

ت الترابية، فإنها وفي ظل الظرفية الحالية تبقى أساسيا في قياس مدى استقالل الجماعا

 .18غير كافية، مما حدا بالدولة إلى تعزيز املوارد املحولة لفائدة الجماعات الترابية

    : املوارد البشريةثالثا

يعتبر توفير املوارد البشرية املؤهلة للجماعات الترابية، آلالية الكفيلة والقادرة على 

تدبير الحر للشأن املحلي، إذ أن هذا ألاخير يقتض ي أكثر من أي وقت تنزيل وتفعيل سياسة ال

مض ى الانتقال من مفهوم التسيير إلى مفهوم التدبير، ومن مفهوم الرئيس إلى مفهوم القائد، 

                                                           
 للتوسع أكثر، أنظر: 15

وما بعدها. 632ري احلر للجماعات الرتابية، مرجع سابق، ص. أمحد بوسيدي، الوسائل القانونية للتدب  
  16 نفس املرجع، ص. 646.

  17 عبد اللطيف اهلاليل، مرجع سابق، ص.671.
  18 حممد الصدوقي، التدبري احلر واالستقاللية املالية للجماعات الرتابية، أية عالقة؟، جملة املنرب القانوين، العدد 66، 7161، ص.661. 
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وهو ألامر الذي ال ولن يتأت إال بتوفير منتخبين مؤهلين، وكذا إدارة محلية متفتحة قابلة 

 .19التدبير العمومي الجديد للتأقلم مع معطيات وأساليب

 

 

 

 

 

                                                           

.676يف اهلاليل، نفس املرجع، ص.عبد اللط 19  
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 إملطلب إلثاين: 

أ مهية وحدود إلتدبري 

 إحلر

 

 

 

 



16 
 

16 
 

 املطلب الثاني: أهمية وحدود التدبير الحر

تبدو أهمية التدبير الحر مما سبق كمبدأ دستوري للجماعات الترابية يتوفر على 

عليه حدود ال  مجموعة من الخصائص، تميزه عن باقي املبادئ الدستورية، وباملقابل ترد

 .ينبغي أن يتجاوزها التدبير الحر للجماعات الترابية

 التدبير الحرمبدأ الفقرة ألاولى: أهمية 

يستمد التدبير الحر أهميته بالنسبة للجماعات الترابية من القيمة الدستورية التي 

دستورية عمومية  جهة، وكحريةكمبدأ يرتكز عليه التنظيم الترابي والجهوي من 20  ،يحملها

تمارس في ظلها الجماعات الترابية اختصاصاتها املختلفة وتفتح  ثانية،محلية من جهة 

 .املحليالسيما أثناء اتخاذ القرار  املتاحة،الباب أمامها لالختيار الحر بين مختلف البدائل 

 فأهمية املبدأ تتجلى كذلك من خالل تكريس املرجعية الدستورية لالمركزية وتعميق

يمنحها ضمانة الوجود حيث يرتبط إحداثها وإلغائها  بها، والدياملمارسة الديمقراطية 

وضمانة الاستقالل الذاتي واملؤسساتي من الناحية إلادارية واملالية  البرملاني،بإرادة املشرع 

 بها،ويؤهلها أكثر إلى تحمل الالتزام بالتعهدات والوفاء  القانونية،وهو ما يقوي شخصيتها 

لها الحقوق بعيدا عن رقابة سلطة الوصاية  الغير، ويضمناء اتجاه مواطنيها أو اتجاه سو 

 .املشددة

 التدبير الحر مبدأ حدود الثانية:الفقرة 

الاعتراف بالتدبير الحر ال يعني فتح الباب على مصراعيه أمام الجماعات الترابية 

ة بطريقة غير مباشرة فإنها وان كانت تمارس السياد تشاء،لتفعل ما تريد والتصرف كما 

مقيدة بمجموعة من القيود تشكل حدودا ترد على مبدأ التدبير كاستثناء  تظل، باملقابل

 .على الجماعات الترابية بمقتض ى النص الدستوري

نجد الفصل ألاول من الدستور قد حدد الثوابت الجامعة التي تستند عليها ألامة في 

سالمي السمح على اعتبار أن الدين الرسمي للدولة هو في الدين إلا  العامة، تتمثلحياتها 

 21.إلاسالم

                                                           

 ] .الفرنسيفالتدبري احلر للجماعات الرتابية ينتظر التأكيد على قيمته وأبعاده الدستورية من القباء الدستوري املغريب على غرار نظريه  -20 
 7166أنظر الفصل الثالث من الدستور املغريب لفاتح يوليوز  -21 



17 
 

17 
 

يمكن في هدا إلاطار تصور  الدينية، فال تضمن الدولة لكل واحد حرية ممارسة شؤونه 

يجب املساهمة في  الحرية، بلأن الجماعات الترابية بناء على التدبير الحر أن تمس بهده 

 .التنظيميةضمانها واستمرارها داخل دائرتها الترابية بواسطة سلطتها 

التشبث بوحدة سيادة الدولة  الروافد، أيعددة ثم هناك ثابت الوحدة الوطنية مت

التعدد فهو ما عبر عنه الدستور بدسترة اللغة ألامازيغية كلغة  الوطني، أماووحدة ترابها 

رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وتكلف بصيانة الحسا نية باعتبارها جزءا ال يتجزأ 

لهجات والتعبيرات الثقافية املستعملة في ال املوحدة، بحمايةمن الهوية الثقافية املغربية 

 22.اثا أصيال ومشتركا لجميع مكوناتهتر  املغرب، باعتبارها

للحكم باملغرب يسود فيه امللك  الدستورية، كنظاميتجسد الثابت الثالث في امللكية 

الديمقراطي الذي تبناه املغرب من أجل بناء دولة الحق واملؤسسات  ويحكم والاختيار 

يجب أن يكون هو منطلق العمل الجماعي بهدف  القانون، والديية يسودها الديمقراط

 .حدات التغيير املنشودضإ و تحقيق التنمية املحلية 

ال يمكن أن تتناول املراجعة ألاحكام املتعلقة ” الذي جاء فيه  611نجد الفصل 

في  ملكتسباتللمة، وباالديمقراطي  للدولة، باختيارهابالدين إلاسالمي وبالنظام امللكي 

هده  ، تشكل“مجال الحريات والحقوق ألاساسية املنصوص عليها في هدا الدستور 

املقتضيات حدودا على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية ال يمكن الخروج عنها بل هي 

 23.وزهاالحدود القصوى التي ال تسمح للتدبير الحر أن يتجا

 

 

 

 

                                                           

 املغريب احلايلالفصل اخلامس من الدستور  -22 
فتح. ار يالحظ بأن هدا احلظر ال يشمل الوحد  الرتابية ومبفهوم املخالفة ميكن للمراجعة الدستورية أن تشمل هدا املعطى وهدا رمبا يندرج يف إط -23 

 .ضمن الوحد  الوطنيةاملتقدمة حتدث نوع من التقسيم الرتايب للمملكة تتماشى وتعدد الروافد الثقافية ببالدنا لكن  اجملال. للهجويات
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 إملطلب إلثالث:

إلتدبري إحلر  جتليات 

يف إلتجربة إلفرنس ية 

وإملغربية ومعيقات 

 تزنيهل
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التدبير الحر في التجربة الفرنسية واملغربية  تجلياتاملطلب الثالث: 

 ومعيقات تنزيله

سنتطرق الى تجليات مبدأ التدبير الحر في التجربة الفرنسية واملغربية )الفقرة ألاولى(، 

 الشأن الترابي املغربي )الفقرة الثانية(.تم معيقات تنزيل هذا املبدأ في 

 تجليات التدبير الحر في التجربة الفرنسية واملغربيةالفقرة ألاولى: 

لقد وضع النص الدستوري مبدأ التدبير الحر ضمن مصاف املبادئ املحددة لنظام و 

املكانة ، بل أعتبر النواة الصلبة للتنظيم الترابي، على اعتبار أن الالمركزية للمملكة

صوحبت منطقيا بإعادة تحديد  1166املمنوحة للمسألة الديموقراطية في دستور 

التنظيم الترابي للدولة بكيفية تضمن إحداث قطيعة هيكلية عبر تأكيد التدبير الحر 

للجماعات الترابية، و قطيعة وظيفية بممارسة اختصاصات منقولة تحت رقابة القضاء 

ك فهو ال يمس بطبيعة الدولة، بل يستهدف إصالح بنياتها و ، ولذل 24بدل رقابة املالئمة

جديد للجماعات الترابية بمنحها هامشا واسعا من الاستقاللية في التدبير  توقعضمان 

الديموقراطي لشؤونها، بمعنى أنها تتمتع باختصاصات ذاتية و حقيقية مثبتة بقانون و 

خلية، تمكنها من اتخاذ القرارات ليس بنصوص تنظيمية أو بدوريات بسيطة لوزارة الدا

 و تدبير مصالحها الخاصة.

على مبدأ التدبير الحر في الوثيقة الدستورية على رأسها الفصل  وينطوي التنصيص

، وفي النصوص التشريعية الخاصة املؤطرة ملجال الحكامة الترابية، على الاعتراف 631

للحق املطلق بالنسبة للجماعات الترابية في تسيير شؤونها  والتكريس القانونيالصريح 

املحلية بنفسها من خالل إعطائها استقاللية ذاتية، تتيح لها ممارسة اختصاصاتها ووضع 

التدابير الالزمة لتحقيق ذلك على أساس انفالتها من الوصاية املركزية أو املحلية، يتمثل 

لس حيث يقومون يرأسون مداوالت هذه املجالس ذلك في املكانة التي منحت لرؤساء املجا

  وينفذون مقرراتها.

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

تنازع الاختصاص،  وتفادي مسألة والجماعات الترابيةبين الدولة  وتنظيم العالقةالالمركزية 

                                                           

24 - David Melloni: «les trois promesses de la nouvelle constitution marocaine» ; Revue 
Maghreb-Macherek، N° 223, 2015، p 74 
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 وأساسيا فيحقيقيا  وجعلها شريكاالجماعات الترابية  وتدقيق صالحياتتوسيع  وكذلك في

 وهو ماعلى اختصاصات الجماعات الترابية،  641، ولذلك ينص الفصل 25عملية التنمية

تتوفر  يشكل تجسيدا ملبدأ التدبير الحر حيث تنص الفقرة ألاولى على أن الجماعات الترابية

إليها من  اختصاصات منقولةو مع الدولة  واختصاصات مشتركةعلى اختصاصات ذاتية 

 .26هذه ألاخيرة

فعلى صعيد تعميق الاختصاصات الذاتية فقد تم حصر بعض مجاالت تدخلها و في 

مقدمتها املهام املرتبطة بتدبير التنمية الترابية، كاستراتيجية يتم إعدادها و إعمالها من 

ق مبدأ التدبير الحر طرف الجماعات الترابية، و في إطار يضمن لها ممارسة اختصاصاتها وف

، و عبر التكريس الدستوري للعديد من املبادئ 27في فقرته ألاولى 631الذي جاء به الفصل 

في ميدان التنمية  التوجيهية و للضمانات الفعلية املفضية إلى تقوية دور الجماعات الترابية

الاختصاصات بصفة ى مستوى هو ما يعتبر تغييرا جذريا علوالاجتماعية، و  الاقتصادية

الاختصاصات التنموية التي ستوكل لهذه املجالس مع تمكينها من املوارد املالية عامة، و

 .28الكفيلة بتحقيقها

املالي، فهو يرتبط تدبير الحر باالستقالل إلاداري و ونشير في هذا الصدد إلى عالقة ال

خرى وخاصة الدولة، قتها باألشخاص العمومية ألا باستقالل الهيئات الالمركزية في عال

التقرير ، والتصرف في املوارد و 29ترتيب الالتزاماتقدرتها على ممارسة الاختصاصات و  مدىو 

بكل استقاللية في ميزانيتها الخاصة، فبدون هامش مهم من استقالل مالي ال يمكن 

 املحولةذلك أن تركيبة املوارد الخاصة و  ،30للجماعات تفعيل سياساتها الاقتصادية املحلية

ليس مستقلة، و  جبائيهيمكن أن تمس بمبدأ التدبير الحر الذي يرتبط أساسا بوجود سلطة 

                                                           

 717ص  7167أكتوبر -، أبريل3و7أمحد بوسيدي: " التدبري احلر للجماعات الرتابية" جملة املنرب القانوين، عدد مزدوج  - 25
"، اجمللة املغربية لإلدار  احمللية والتنمية، عدد 7166عبد اخلالق عالوي: " مبدأ التدبري احلر للجماعات الرتابية وإعداد الرتاب على ضوء دستور  - 26

 634ص  7164أبريل  –، مارس 663
راهات االستقاللية املالية دراسة حتليلية" الطبعة األوىل، دار نور الدين السعدوين: " اجلماعات الرتابية باملغرب بني توزيع االختصاصات التدبريية وإك - 27

 61ص  7163السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 
كلية العلوم منري احلجاجي:" التخطي  االسرتاتيجي بني الدولة واجلماعات الرتابية" أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، جامعة احلسن األول،   - 28

 67ص  7164-7163نية واالقتصادية واالجتماعية، سطات، السنة اجلامعية القانو 
29 - Tarik Zair:» le principe de libre administration des collectivités territoriales»، REMALD، 

collection» Etudes» ،N° 107، Novembre-Décembre 2012 p 1 
30  -Mustapha Dalil: «Démocratie participative et développement locale au Maroc»، Revue 

Marocaine d’administration locale et de développement، série Thèmes Actuels، N° 73, 2011، p 265 
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هو ما يعني أنه ال يمكن إطالقا الحديث عن ئل املالية ذات ألاصل الخارجي، و بتدبير الوسا

قدرة الجماعات الترابية على تدبير اختصاصاتها في غياب موارد ذاتية مستقلة و تقييد 

 مالها و تخصيصها.حريتها في استع

التدبير الحر منح املجالس املنتخبة سلطة تنظيمية لتطبيق القانون،  ومن مستلزمات

التنظيمية املحلية  وتعنى السلطةاملعايير العامة ضمن مجالها الترابي،  وفرض بعض

الصالحية املمنوحة للجهزة التنفيذية للجماعات الترابية في اتخاذ التدابير الالزمة التي 

النظام العام بمدلوالته التي تشمل ألامن العام  والحفاظ علىاستمرار املرفق العام،  البهايط

أوجه الحياة  والتدخل لتنظيمداخل نفوذها الترابي،  والسكينة العامة والصحة العامة

العامة في مجاالتها املتعددة عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية عامة. وقرارات إدارية فردية 

 ترابية محددة. وضمن دائرة، في إطار يحدده القانون 31باضإذن أو املنع أو الترخيص

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

، بحيث 32طابع تنظيمي وإجراءات ذاتحدود اختصاصها، عن طريق إصدار أعمال في 

التدبير الحر، يجب أن تتوفر على  وشرطا لتجسيدتشكل السلطة التنظيمية املحلية أداة 

، التي تشكل وسيلة 33الاعتراف لها بالسلطة التنظيمية وفي مقدمتهاوسائل قانونية كافية، 

 وضع قواعد تنظيمية في املجاالت املحددة من طرف القانون. قانونية مهمة تتولى من خاللها

ويرتبط السياق العام للتنصيص الدستوري على السلطة التنظيمية املحلية لفائدة 

السياسية في ألاخذ بنظام متقدم للجهة، تعزز فيه صالحياتها  باضإرادةالجماعات الترابية 

، و هناك من يعتبر أن 34لحر و مبدأ التفريعوالسيما التقريرية منها في نطاق مبدأ التدبير ا

الاعتراف الدستوري بسلطة الجماعات الترابية في املجال التنظيمي هو تحصيل حاصل، 

على اعتبار أن الدساتير السابقة قد كرست بشكل ضمني السلطة التنظيمية املحلية، حيث 

هذا التسيير يقتض ي نصت على أن الجماعات املحلية تسير شؤونها بكيفية ديموقراطية، و 

بالضرورة ممارسة السلطة التقريرية التي تمتد حتما إلى السلطة التنظيمية، مما يعني 

                                                           

 12ص  7113األوىل، ، الدار البيباء، الطبعة عبد العزيز أشرقي: " العامل واملفهوم اجلديد للسلطة" مطبعة النجاح اجلديد  -31 
32 - Rouquan Olivier:» culture territoriale»، Edition Gualino, 2011، p 117 
33  -Carolina Cerda-Guzman: «droit constitutionnel et institutions de la vie république»، Gualino 

Editeuret lextenso Editions, 2013 p 38 
، 633-634، اجمللة املغربية لإلدار  احمللية والتنمية عدد مزدوج قدية للسلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الرتابية"املكي السراجي: " دراسة ن -34 

 614، ص 7162غشت، -ماي
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اعتبار هذا املقتض ى الدستوري كتكريس لوجود سلطة تنظيمية محلية تغطي بشكل كلي 

 .35مساحة الاختصاصات التي تمارسها الجماعات املحلية

حيث كرست الاجتهادات الفقهية و القضائية  ونفس املسار مرت به التجربة الفرنسية،

هذا املبدأ عبر العديد من القرارات و ألاحكام الصادرة عن مجلس الدولة الذي اعترف 

للسلطات املحلية بالحق في تحديد الشروط العامة لتنفيذ اختصاصاتها املنصوص عليها 

ترته بموجب املراجعة ، قبل أن تتم دس36قانونا، شريطة احترام املعايير املحددة دستوريا

و التي منحت السلطة التنظيمية للجماعات كترجمة ملبدأ التدبير  1113الدستورية لسنة 

الحر، بقصد تمكينها من القيام باختصاصاتها بشكل أفضل، أو بصيغة أكثر دقة من أجل 

من الدستور  11تحديد شروط ممارسة مهامها، حيث اعترفت الصيغة املعدلة للفصل 

للهيئات التنفيذية للمجالس املحلية بإمكانية القيام بأعمال تنظيمية لتنفيذ الفرنس ي 

 اختصاصاتها.

وقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تنزيل هذا املستجد 

الدستوري، في قفزة نوعية تؤسس ملرحلة جديدة  في تدبير الشأن املحلي تتماش ى مع 

لتدبير الترابي للتنمية، حيث تم تكريس هذا املقتض ى التحديات و الرهانات الجديدة ل

من القانون التنظيمي للجماعات التي نصت على أنه تطبيقا ألحكام  51بموجب املادة 

من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة السلطة  641الفقرة الثانية من الفصل 

نفس املضمون ورد ية، و دة الرسمية للجماعات الترابالتنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجري

 .37بصيغة مطابقة في القوانين التنظيمية املتعلقة بالجهات و العماالت أو ألاقاليم

لية إحدى مقومات التدبير و تشكل صالحية تنفيذ مداوالت و مقررات املجالس املح

نفيذية إلى رؤساء مجالس تطبيقا اخر من تطبيقاته على اعتبار أن نقل السلطة التالحر، و 

لتأكيد من من الدستور، سيقوي با 631العماالت أو الاقاليم بموجب الفصل الجهات و 

يوسع مجاالته، مما يشكل إطارا لتدعيم مبدأ الشرعية و ممارسة التدبير الحر و 

                                                           

، سلسلة مواضيع والتنمية من الدستور" اجمللة املغربية لإلدار  احمللية 641حممد اليعقويب:" السلطة التنظيمية احمللية باملغرب الفقر  الثانية من الفصل  -35 
 31ص 7163، 17الساعة، عدد 

36  -Benjamin Meunier: «les règles relatives aux transferts de compétences entre collectivités 
publiques»، Thèse pour obtention grade de docteur en droit public، Université D’auvergne-Clermont 
Ferrand I , 2006 p 43 

 املتعلق بالعماالت واألقاليم 667.64من القانون التنظيمي رقم  11املتعلق باجلهات واملاد   666.64من القانون التنظيمي رقم  617املاد   -37 
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الديموقراطية املحلية، و هو ما يعني وضع حد للبس الذي كان يطبع التنظيم الالمركزي 

 ،38لي و العامل على مستوى الجهات و العماالت و الاقاليمعندما كان الامر بالصرف هو الوا

بحيث كان العامل بمركز الجهة يتمتع بصالحيات واسعة باعتباره املسؤول عن تنفيذ 

 .39قرارات املجلس الجهوي بل له الحرية في اتخاذ التدابير الالزمة للتنفيذ

مختلف مراحل تطور  ونشير في هذا الصدد إلى أن السلطة التنفيذية املحلية ظلت عبر 

، التي استمرت في 40نظام الالمركزية باملغرب موزعة بين الهيئات املنتخبة و ألاجهزة املعنية

و التنفيذي إلى حين الشروع في إلاصالحات الدستورية و  التداخليالاحتفاظ بدورها 

قطيعة مع النظام القانوني للسلطة  1166القانونية الجديدة، حيث شكل دستور 

ذية املحلية، من خالل تقوية السلطات التقريرية للرئيس املنتخب و في مقدمتها اتخاذ التنفي

التدابير و إلاجراءات الكفيلة بتنفيذ مداوالت و قرارات املجالس كإرادة لتكريس مبدأ التدبير 

 .41الديموقراطي للجماعات الترابية

ة لإلصالح الترابي، منعطفا حقيقيا في إقرار ديموقراطية متقدم 631وقد مثل الفصل 

ن اجهزة التنفيذية للمجالس املنتخبة ال يمكن أن تقوم بمجرد دور استشاري أو اقتراحي ا

، حيث أصبح 42عن تنفيذ قراراتها الخاصة بدل ممثل الدولة وهي املسؤولةبل بأدوار فعلية 

مؤهلين لتنفيذ مداوالت املجالس بما يفيد تعزيز الضمانات الدستورية  والعمال غير الوالة 

 لالستقالل املحلي.

شكلت غطاء ملجموعة من التجاوزات كغياب  43فالوصاية على حد تعبير البعض

، سواء لدى ممثلي سلطة الوصاية أو لدى املنتخبين، إضافة إلى والاستقامةالنزاهة 

وعدم التعليمي  وضعف مستواهماملستشارين  استغالل سلطة الوصاية لنقص تأطير 

                                                           

دستوري للجماعات ، ضمن القانون الانتظارات التنزيل التشريعي" 7166حممد حيمود: " االستقالل املايل للجماعات الرتابية بني مبامني دستور  -38 
 11ص  7163دراسة مقارنة، مطبعة املعارف اجلديد ، الرباط،  –الرتابية 

والقوانني التنظيمية اخلاصة باجلماعات  7166، االدار  املركزية والالمركزية يف إطار دستور السعدية بودريبيلة: " يف مستجدات التنظيم اإلداري باملغرب 39
 613ص  7161مكناس، الرتابية"، مرزاق للطباعة، 

 31ص  7116، سنة 37، مواضيع الساعة، عدد حممد عنرتي: " اجلديد يف السلطة التنفيذية احمللية" م.م.ا.م.ت -40 
41  -Jawad Abibi: «les collectivités territoriales au Maroc à la lumiére de la constitution de 2011»»، 

Edition L’Harmattan ،Paris ,2015، p 51 
42  -David Melloni: «les trois promesses de la nouvelle constitution marocaine» op. cit p 74/75 

 61ص  7163سنة  37-36املصطفى القرشي: اجلماعات الرتابية بني متطلبات احلكامة ورهان التنمية" جملة مسالك العدد املزدوج  -43 
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الجماعات القروية. كل ذلك أدى إلى  وخاصة فيفهم فصول القانون،  استطاعتهم

 حضور ثقيل لسلطة الوصاية سواء بشكل مبرر أو غير مبرر.

فقد عملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  641وتنزيال ملقتضيات الفصل 

 وتنفيذية لصالحالتنصيص على عدة صالحيات تدبيرية على تكريس هذه السلطة ب

منحت لهم مهمة تنفيذ قرارات  والعماالت وألاقاليم الذينرؤساء مجالس الجهات 

 .44املجالس

وقد أشار املشرع إلى هذا املبدأ في الفقرة ألاخيرة من املادة ألاولى من القانون 

من  641ألحكام الفصل  املتعلق بالجماعات بالقول "طبقا 663.64التنظيمي رقم 

بحسن تطبيق مبدأ  املتعلقةالدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: " قواعد الحكامة 

وإلاجراءات  وتقييم ألاعمالالتدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا ملراقبة تدبير البرامج 

 ."املحاسبية

يرتكز تدبير ذات القانون بحيث أكد على أنه " من 3عليه أيضا في املادة  وقد نص

الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة في حدود 

اختصاصاتها املنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي سلطة التداول 

ألحكام هذا القانون  ومقرراتها طبقامداوالتها  وسلطة تنفيذبكيفية ديموقراطية، 

أما فيما يخص املفهوم الفقهي لم يحدد  والتنظيمية". التشريعيةوالنصوص التنظيمي 

 45املهمة للفقه، بحيث اعتبر البعض املقارنة، تاركااملشرع املغربي على غرار التشريعات 

تحديد  والحرية فيأن معناه يتجلى في كون " أن املجالس الجهوية لها كامل الصالحية 

، في احترام تام بطبيعة الحال للمقتضيات القانونية وبرامجها وبلورة اختيارها

معناه إلغاء مفهوم  والتدبير الحر التمويلية املتاحة،  والتنظيمية ومراعاة لإلمكانيات

الرقابة املتعلقة باختياراتها". فقد عمل  وكل أشكالالوصاية على عمل املجالس، 

الس الجماعية الذين القانون التنظيمي للجماعات على تكريس وضعية رؤساء املج

، باتخاذ جميع الاجراءات الالزمة لتنفيذ امليزانية 46والتدبيريةيمثلون السلطة التنفيذية 

برامج العمل  وكذلك تنفيذ، ض املداخيلوقبباعتبارهم امرين بصرف النفقات 

                                                           

 627مرجع سابق ص التنظيمية املمنوحة للجماعات الرتابية" املكي السراجي: دراسة نقدية للسلطة  -44 
 ، موقع العلوم القانونيةعلي قامسي التمسماين: البناء الدستوري اجلديد لتوزيع االختصاصات بني الدولة واجلهات -45 
 (7163يوليوز  73)6431 شوال 1بتاريخ  1311املتعلق باجلماعات. جريد  رمسية عدد  663.64من القانون التنظيمي  14املاد   -46 
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ومختلف  وتعريفة الواجباتألجل تحديد سعر الرسوم  واملخططات واتخاذ القرارات

 .47الحقوق 

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

تنموية، بشكل يجعلها تستهدف تغيير الواقع  وإعطائها مضامينللمجالس املنتخبة 

واملوارد التسيير اليومي إلاجرائي، من خالل تمتيعها بالوسائل املادية  وليس مجرداملحلي 

، لكن في املقابل أوردت النصوص القانونية 48الضامنة لتجسيدها بشكل مستقل املالية

يلقى على عاتق القضاء الدستوري  وهو مابعض التقييدات على مبدأ التدبير الحر 

 حمايته. وإلاداري مهمة

وقد ذهب في نفس السياق أغلب الفقهاء املعاصرين، بحيث يرى جانب من الفقه 

 .49ووظيفيةنطوي على حرية مؤسساتية أن مفهوم التدبير الحر ي

 

 مبدأ التدبير الحرتنزيل إشكاالت  ة:الثانيالفقرة  

مهم في الادارة  واعتباره كمبدأعلى الرغم من التأصيل الدستوري للتدبير الحر 

الشروط املرتبطة بتعزيز الديموقراطية  وإحاطته ببعض، 50والالمركزيةالترابية 

الشروط املرتبطة بتعزيز  وإحاطته ببعضالتمثيلية على املستوى املحلي 

الديموقراطية التمثيلية على املستوى املحلي لم يصاحب بالضمانات الالزمة في ظل 

 واملالي للجماعاتوجود تقييدات تحد من إسهامه في تقوية الاستقالل الاداري 

 الترابية.

ونشير بهذا الخصوص إلى الحدود املوضوعية التي يمكن تقبلها انسجاما مع 

، التي تعني منح الالمركزية الادارية ومع مضمون طبيعة التنظيم الاداري املغربي 

الحكم املستقل.  وليس تقرير بعض الاختصاصات تحت مراقبة السلطة املركزية 

                                                           

. ص 7163دراسة يف القرار احمللي". مطبوعات املعرفة. الطبعة األوىل. مراكش -عبد اهلل شنفار: " الفاعلون احملليون والسياسات العمومية احمللية -47 
611 

ص  7164الطبعة األوىل. مطبعة سبارطيل طنجة. " 7166إدريس جردان: " تأمالت حول احلكامة والتنمية الرتابية باملغرب يف أفق تفعيل دستور  -48 
11 

 611ص  7162، العدد الثاين، هاجر هليث: مبدأ التدبري احلر كدعامة أساسية للحكامة الرتابية" جملة مسارات -49 
 11إدريس جردان: مرجع سابق ص  -50 
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ى مبتدأ التدبير الحر، ألن ألامر ال يتعلق وهذا املعنى يشمل في حد ذاته قيدا عل

بتقرير سلطة الحكم املحلي لفائدة الوحدات الترابية، بل يعني ببساطة تمتيعها 

، واملساطر الجاريةبهامش من الحرية في تدبير شؤونها املحلية في احترام تام للقوانين 

اقي ب وال يشملأي أن التدبير الحر يسري فقط على الصالحيات الادارية 

 51تظل مجال محفوظا للدولة  والسيادية التيالاختصاصات التشريعية 

 وإلاداري هذاوحتى بالنسبة للنموذج الفرنس ي فقد أقر القضاء الدستوري  

التصور، بالتأكيد على مبدأ التدبير الحر يضمن للجماعات الترابية استقالال إداريا 

أو مواز لها، كما اعتبر  فس للدولةومناكبيرا لكنه ال يخول لها الحكم من موقع ندي 

املجلس الدستوري الفرنس ي أنه إذا كانت الجماعات الترابية تتمتع بحق إدارة 

 .52شؤونها بحرية، فيجب أن يتم ذلك في ضوء الشروط املحددة من طرف القانون 

إن دور التدبير الحر في تكريس الاستقالل املؤسساتي للهيئات الالمركزية ال 

 وبتعبير بعض ،املشرعتيعها بحرية التنظيم التي هي من اختصاص يعني أبدا تم

، ولذلك 53املتحرر من الدولة وليس التدبير الفقهاء الفرنسيين فهو يعني حرية التدبير 

تحتمي بمبدأ التدبير الحر لتبرير تصرفاتها غير املشروعة  أال  فعلى الجماعات الترابية

أو ضإقرار نوع من التنظيم الذاتي، فاملشرع وحده صاحب الاختصاص في وضع ألاطر 

البنيات املحلية انسجاما مع  واليات عملتحدد مجال  والتنظيمية التيالقانونية 

 مبدأ الشرعية.

ة قيدا أساسيا على التدبير الحر، مبدأ الشرعية يشكل مبدأ الوحد وإضافة إلى

 وبين الالمركزيةحيث ربط الدستور بشكل جدلي بين مبدأ السيادة ووحدة الدولة 

، ففي إطار الدولة املوحدة ال تتمتع الجماعات الترابية بحرية مطلقة. فهي 54الترابية

الضوابط  وضابط منمقابل منطقي لالمركزية،  والتي هيتخضع لرقابة الدولة، 

                                                           
51  -Jawad Abibi: «les collectivités territoriales au Maroc à la lumiére de la constitution de 

2011» op. cit p 70 
الدستوري والعلوم الدكتور عبد الرفيع زعنون. " مبدأ التدبري احلر للجماعات الرتابية باملغرب بني التأصيل الدستوري واحلماية القبائية" جملة القانون  -52 

  41ص | املركز الدميقراطي العريب، أملانيا.  1617االدارية، العدد الثاين، فرباير 
53  - Joye Jean-François: «l’action économique territoriale: «outils juridiques et logiques d’acteurs» 

Edition l’Harmattan, 2002 p 159 
54  -Najib ba Mohammed: «les enjeux constitutionnels et politiques de décentralisation territoriale 

à la، lumiére du nouveau constitutionalisme marocain» in Amal Mecherafi (dir): «le droit cinstitutionnel 
des collectivités territoriales» Imprimerie El MaarifAl Jadida-Rabat ,2015، p 114 
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طرة ملبدأ التدبير الحر، فهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين امتيازات الدولة املؤ 

 55 واملصالح املحليةاملصالح الوطنية  والتوفيق بين والحريات املحلية

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

نافى مع مضمون النظام الالمركزي ضمن دولة موحدة، فثمة تقييدات خاصة تت

منه، كاستمرار بعض أشكال الوصاية إلادارية التي  والرهانات املتوخاةالتدبير الحر 

املسبق على  وتكريس التأشير تتفاوت بين استمرار بعض مظاهر رقابة املالئمة 

، إلى جانب ضعف تأطير السلطة واملساعدةأدوار املواكبة  وبين تعزيز القرارات املالية 

 لية.التنظيمية املح

إن التنزيل القانوني للتدبير الحر لم يكن في مستوى إلاقرار الدستوري، فما 

ورد بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية يظهر أن املشرع لم يستطع أن يترجم 

عمليا اختصاص الجماعات الترابية في ممارسة السلطة التنظيمية املنصوص عليها 

هنة بترسانة ثقيلة من النصوص التنظيمية، في الدستور، حيث إن هذه السلطة مرت

 سيسهم في إضعاف املوقع التنفيذي للمجالس املنتخبة. وهو ما

ونشير على سبيل املثال، إلى أن إسناد تنفيذ مقررات و مداوالت املجلس 

الجهوي لرئيس مجلس الجهة و اتخاذ جميع التدابير الالزمة لذلك إلى اعتباره امرا 

بالصرف، يبقى مجرد إعالن مبدئي ليس من شأنه أن يصمد أمام الاستثناءات 

وى، وذلك عبر إخضاع نفاذ الكثيرة التي تحد من مداه و تكاد تفرغه من أي محت

جانب من قرارات الرئاسة و مقررات املجلس الجهوي و صالحياته التداولية لتأشيرة 

السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، حيث يالحظ مبالغة املشرع في التأسيس 

الذي ال  الش يءلسلطة تقديرية واسعة و غير مبررة لفائدة ممثلي سلطة الرقابة 

 56قتضيات التدبير الحرينسجم قطعا مع م

إن القراءة املتأنية للقوانين التنظيمية املتصلة بمختلف الجماعات الترابية 

 وعامة تجعلصيغ فضفاضة  ومضامين ذاتبمحتوياتها  جاءتيستخلص منها أنها 

بالنسبة لكل وحدة ترابية، فاالعتقاد  وألاهداف املسطرةمن الصعوبة تحديد الغاية 

ت أن لكل جماعة ترابية وسائل واليات تدخل بال حدود في كل قد ينصرف إلى تأويال 

                                                           

 717، ص: 7167، أبريل / أكتوبر 3و 7جملة املنرب القانوين، عدد مزدوج أمحد بوسيدي: " التدبري احلر للجماعات الرتابية"  -55 
ص  7162السنة الثانية  3و 7اجلهة منوذجا " م.م.ق.ا.ع.ا عدد مزدوج عبد العلي عدنان: ' مقاربة دستورية حلدود ومبمون مبدأ التدبري احلر  -56 

633/634  
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املتدخلين في تنفيذ  وإلى تعدداملجاالت، وهو ما سيؤدي إلى تنازع الاختصاصات، 

 57على التنزيل الفعلي ملبدأ التدبير الحر وسينعكس سلبا، وألاوراشاملشاريع 

تمرة بشدة ورغم تغييب الوصاية من النصوص القانونية كمفهوم، لكنها مس

من خالل مراقبة املالئمة مما يعني أن الدولة تستمر في اعتبار الجماعات الترابية 

قاصرة عن التكفل بشؤونها الخاصة، وهو ما يعني إفراغ مبدأ التدبير الحر من 

، وحتي مقتض ى املساعدة على تنفيذ البرامج التنموية الوارد في 58محتواه الحقيقي

ح وضعية جديدة لرجال السلطة قد تهدد التدبير من الدستور يمن 641الفصل 

الحر، فمساعدتهم رؤساء الجهات و باقي الجماعات الترابية في تنفيذ املشاريع 

، مما 59التنموية ينطوي على ممارسة رقابة إدارية مباشرة تحت اسم املساعدة

يقتض ي تحديد مدلول هذه املساعدة و محدداتها، و مستويات تمفصلها مع ألادوار 

و الرقابية للدولة و ملمثليها، بل و لضمانات عدم تحولها إلى وصاية مقنعة  التداخلية

 و تكريسها لرقابة تقنية.

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 633يف القانونني الدستوري واالداري املغربيني" م.م.ا.م.ت عدد حممد حييا: " مبدأ التدبري احلر للجماعات الرتابية بني التفسريين البيق والواسع"  -57 
 .43ص  7162أبريل -ماري

58  -Abderrahmane zanane «le contrôle administratif des collectivités territoriale»، in Amal 
Mecherafi: «le droit constitutionnel des collectivités territoriales»، op. cit. p 20 

59  -Tarik Zair: «Le principe de libre administration des collectivités territoriales»، op، cit، p 15 
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 خاتمـــــــــــــة:

لصيرورة مؤسسة على مبدأ التدبير الحر  ،الترابيةفي مجال الالمركزية  1166ؤسس دستور ي

تتطلب التوفيق  الترابية، التيالذي سيكرس عبر نقل الاختصاص من املركز نحو الجماعات 

 والترابي:اتجاه التوفيق بين مسارين في التنظيم الجهوي  املوحدة، فيبينها وبين نمط الدولة 

 .مسار الجهوية املتقدمة ومسار الحكم الذاتي

الدولة  نما بييحيل التدبير الحر للجماعات الترابية في العمق على إعادة تمفصل العالقة 

وكفاعل أساس ي مسؤول عن التنمية  وسيطة،والجماعات الترابية كبنيات ترابية  واملجتمع،

 .ضمن مفهوم جديد يتمثل في الدولة الترابية أو املحلية املحلية املتعددة ألابعاد،

 1166   دستورية التي عرفها مجال الالمركزية ببالدنا مع وثيقة فاتح يوليوإن املستجدات ال

خاصة في ظل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية أمكننا القول بميالد القانون الدستوري 

 املحلي في نمطه الشكلي املقتبس لتقنيات الدستورانية الغربية

يبقى فقط استكمال  الدستوري،ت النص في ظل توافر مقوماته الداخلية واملرتبطة بحموال 

من خالل تفسيره  ألاولى،مقوماته الخارجية والتي تتحدد في دور القضاء الدستوري بالدرجة 

 .الترابيةوتأويله ملقتضيات الوثيقة ألاسمى ذات ألابعاد الالمركزية وكل حقل الجماعات 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

30 
 

 املراجـــــــــــع:

 الكتب: .1

  " :الادارة املركزية والالمركزية في إطار في مستجدات التنظيم إلاداري باملغربالسعدية بودريبيلة ،

 .1161ية"، مرزاق للطباعة، مكناس، والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات التراب 1166دستور 

  انتظارات التنزيل  1166محمد حيمود: " الاستقالل املالي للجماعات الترابية بين مضامين دستور

دراسة مقارنة، مطبعة املعارف  –، ضمن القانون الدستوري للجماعات الترابية "التشريعي

 .1161الجديدة، الرباط، 

 دراسة في القرار املحلي". -عبد هللا شنفار: " الفاعلون املحليون والسياسات العمومية املحلية

 . 1161مطبوعات املعرفة. الطبعة ألاولى. مراكش 

 1166حكامة والتنمية الترابية باملغرب في أفق تفعيل دستور إدريس جردان: " تأمالت حول ال "

 . 1164الطبعة ألاولى. مطبعة سبارطيل طنجة. 

 املقاالت: .2

  عبد اللطيف الهاللي، " آليات وأنماط التدبير الجهوي على ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم

 .  1161، 4-3دد مزدوج "، املجلة املغربية للقانون إلاداري والعلوم إلادارية، ع 666.64

  أحمد بوسيدي، "الوسائل القانونية للتدبير الحر للجماعات الترابية"، مجلة املنبر القانوني، العدد

 . 1163، السنة 4

  املكي السراجي، "السلطة التنظيمية للجماعات الترابية"، املجلة املغربية للقانون إلاداري والعلوم

 .1161، 1-3إلادارية، عدد مزدوج 

  "املجلة املغربية املكي السراجي: " دراسة نقدية للسلطة التنظيمية املمنوحة للجماعات الترابية ،

 1161غشت، -، ماي631-634لإلدارة املحلية والتنمية عدد مزدوج 

  محمد الصدوقي، التدبير الحر والاستقاللية املالية للجماعات الترابية، أية عالقة؟، مجلة املنبر

 . 1161، 66القانوني، العدد 

  عبد الخالق عالوي: " مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب على ضوء دستور

 .1164أبريل  –، مارس 661"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد 1166

  أبريل، 3و1أحمد بوسيدي: " التدبير الحر للجماعات الترابية" مجلة املنبر القانوني، عدد مزدوج-

 ا .1161أكتوبر 



31 
 

31 
 

  عبد الرفيع زعنون. " مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية باملغرب بين التأصيل الدستوري

| املركز  1165والحماية القضائية" مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية، العدد الثاني، فبراير 

 الديمقراطي العربي، أملانيا.

  العدد الثاني، كدعامة أساسية للحكامة الترابية" مجلة مسارات هاجر لهيث: مبدأ التدبير الحر ،

1161 . 

  نور الدين السعدوني: " الجماعات الترابية باملغرب بين توزيع الاختصاصات التدبيرية وإكراهات

الاستقاللية املالية دراسة تحليلية" الطبعة ألاولى، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 

1161 . 

الدار البيضاء، عبد العزيز أشرقي: " العامل واملفهوم الجديد للسلطة" مطبعة النجاح الجديدة ،

 . 1113الطبعة ألاولى، 

 من  641محمد اليعقوبي:" السلطة التنظيمية املحلية باملغرب الفقرة الثانية من الفصل

 .1163، 11ساعة، عدد ، سلسلة مواضيع الالدستور" املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية

، 31، مواضيع الساعة، عدد محمد عنتري: " الجديد في السلطة التنفيذية املحلية" م.م.ا.م.ت

 .1116سنة 

  املصطفى القرش ي: الجماعات الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية" مجلة مسالك العدد

 .1161سنة  31-36املزدوج 

 موقع قاسمي التمسماني: البناء الدستوري الجديد لتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات علي ،

  العلوم القانونية

  الجهة نموذجا " عبد العلي عدنان: ' مقاربة دستورية لحدود ومضمون مبدأ التدبير الحر

 . 1161السنة الثانية  3و 1م.م.ق.ا.ع.ا عدد مزدوج 

  الحر للجماعات الترابية بين التفسيرين الضيق والواسع" في القانونين محمد يحيا: " مبدأ التدبير

 . 1161أبريل -ماري  633الدستوري والاداري املغربيين" م.م.ا.م.ت عدد 

 

 Joye Jean-François: «l’action économique territoriale: «outils juridiques et logiques 

d’acteurs» Edition l’Harmattan, 2002 . 

 Najib ba Mohammed: «les enjeux constitutionnels et politiques de décentralisation 

territoriale à la، lumiére du nouveau constitutionalisme marocain» in Amal Mecherafi 

(dir): «le droit cinstitutionnel des collectivités territoriales» Imprimerie El MaarifAl Jadida-

Rabat ,2015. 



32 
 

32 
 

 Abderrahmane zanane «le contrôle administratif des collectivités territoriale»، in Amal 

Mecherafi: «le droit constitutionnel des collectivités territoriales»، op. cit. 

 David Melloni: «les trois promesses de la nouvelle constitution marocaine» ; Revue 

Maghreb-Macherek، N° 223, 2015 . 

 Tarik Zair:» le principe de libre administration des collectivités territoriales»، REMALD، 

collection» Etudes» ،N° 107، Novembre-Décembre 2012 . 

 Mustapha Dalil: «Démocratie participative et développement locale au Maroc»، Revue 

Marocaine d’administration locale et de développement، série Thèmes Actuels، N° 73, 

2011. 

 Jawad Abibi: «les collectivités territoriales au Maroc à la lumiére de la constitution de 

2011»»، Edition L’Harmattan ،Paris ,2015، p 51 

 David Melloni: «les trois promesses de la nouvelle constitution marocaine» op. cit p 

74/75 

 Carolina Cerda-Guzman: «droit constitutionnel et institutions de la vie république»، 

Gualino Editeuret lextenso Editions, 2013. 

 الرسائل والاطاريح: .3

  الاستراتيجي بين الدولة والجماعات الترابية" أطروحة لنيل منير الحجاجي:" التخطيط

الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن ألاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 . 1164-1163والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 

 Benjamin Meunier: «les règles relatives aux transferts de compétences entre 

collectivités publiques»، Thèse pour obtention grade de docteur en droit public، 

Université D’auvergne-Clermont Ferrand I , 2006 . 

 القوانين: .4

  661.64من القانون التنظيمي رقم  51املتعلق بالجهات واملادة  666.64القانون التنظيمي رقم 

 .املتعلق بالعماالت وألاقاليم

  13)6431شوال  1بتاريخ  1311املتعلق بالجماعات. جريدة رسمية عدد  663.64القانون التنظيمي 

 (1161يوليوز 

  1166دستور يوليوز. 

 



33 
 

33 
 

 ــــــــــــــــــرسالفه                 

 2...........................................مقدمة.........................................................................................

 3...................................................املطلب ألاول : التدبير الحر للشأن الترابي، مبادئه وآليات تنزيله

 5..............................................................................................الفقرة ألاولى: مبادئ التدبير الحر

 5..............................................................................أوال: مبدأ التسيير الديمقراطي للشأن املحلي

 6....................................................................................................................: مبدأ التفريعثانيا

 7...............................................................................................ثالثا: مبدأ املساواة أمام القانون 

 8.....................................................................................الفقرة الثانية: سائل تنزيل التدبير الحر

 8.........................................................................أوال: منح السلطة التنظيمية للجماعات الترابية

 11.......................................................................ثانيا: املوارد املالية املمنوحة الجماعات الترابية

    11..............................................................................................................: املوارد البشريةثالثا

 11................................................................................املطلب الثاني: أهمية وحدود التدبير الحر

 11....................................................................................الفقرة ألاولى: أهمية مبدأ التدبير الحر

 12...........................................................................................الفقرة الثانية: حدود مبدأ التدبير

 13....................املطلب الثالث: تجليات التدبير الحر في التجربة الفرنسية واملغربية ومعيقات تنزيله

 13..............................................ير الحر في التجربة الفرنسية واملغربيةالفقرة ألاولى: تجليات التدب

 25...الفقرة الثانية: إشكاالت تنزيل مبدأ التدبير الحر....................................................................

 22......................خاتمة.............................................................................................................

 31................................املراجع..................................................................................................

 33....................................الفهرس.............................................................................................


