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  ة :ــمقدمـ 

قتصادية اإل موازاة مع التطورات واألحداث عرفت مؤسسة الوالي تطورا مهما

 ااحتكاك ربالد، باعتبارها المؤسسة األكثوالسياسية التي عرفتها ال جتماعيةواال

عكس تبالمواطنين والصلة الوثيقة بالسلطة المركزية إلى درجة أنها أصبحت تشكل مرآة 

ملقاة لمهام البالد، نظرا للحمولة السياسية التي تحملها وكذا حجم امستوى اإلدارة العامة لل

 على عاتقها.

ت من ويعتبر إحداث مؤسسة الوالية، ومن خاللها منصب الوالي في بداية الثمانينا

القرن الماضي كاستجابة من طرف الدولة لحل المشاكل التي كانت تتخبط في ظلها 

ضر نتفاضات التي عمت هذه الحواك، فنظرا لإلاوالحواضر المغربية آنذ كبريات المدن

جتماعية والسياسية وغياب حضور الدولة بكامل والناجمة عن تدهور األوضاع اإل

اري التراب المحلي، جاءت الوالية كوحدة إدارية جديدة تدخل في وحدات التركيز اإلد

إلى  ن الكبرىلمعالجة تلك القضايا والمشاكل بهذه المدن، حيث يتم تقسيم المد كأسلوب

عدة عماالت لتسهيل ضبط المجال ومراقبته وتجسيد حضور الدولة به، وهو ما جاء 

لمكونات بإحداث الوالية كإطار ترابي يترأسه الوالي ليضمن التنسيق األمثل بين مختلف ا

 المشكلة للوالية.

بأهمية كبيرة نظرا للمهام  يحضىومنذ إحداث مؤسسة الوالي أصبح هذا المنصب 

إليه، ونظرا لتواجد الوالي على رأس هرم رجال السلطة المحلية  أسندتوظائف التي وال

وزاد من هذه األهمية تلك الصورة التي كونها المواطن المغربي عن الوالي كممثل 

للمخزن المركزي تمتد سلطته المؤسساتية لتشمل كل شيء فهو المؤتمر على سلطة 

  .1الدولة

ي الزم مؤسسة الوالي منذ نشأتها وقف حائال دون إال أن الفراغ القانوني الذ

تحقيق هذه المؤسسة لألهداف المرجوة منها على الوجه األمثل، فغياب نص قانوني 

                                                
كزية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية محمد الفتوح : "والي الوالية بين المركزية والالمر - 1

 .273، ص: 1997الحقوق الدار البيضاء، 
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يوضح اختصاصات الوالي ومجاالت تدخله صعب من مهمته التنسيقية التي يستمدها من 

معه في نفس  ، وكذا وجود مؤسسة أخرى تعمل1التوجيهات الملكية ومن وزارة الداخلية

المجال وهي مؤسسة العامل، ما زاد من صعوبة المهام الملقاة على عاتق الوالي نظرا 

لكون اختصاصات وظائف العامل منصوص عليها في الدستور عكس مؤسسة الوالي 

               التي ظلت غير دستورية بالرغم من توالي تعديلين دستوريين بعد إحداثها.

الذي ربط  47.96ستعرف تحوالت هامة، خصوصا مع القانون  إال أن مؤسسة الوالي

األول حول التدبير الوالي بالجهة عوض الوالية، وأيضا الرسالة الملكية إلى الوزير 

للوالي على  قتصادية الجديدة الموكولةالالمتمركز لإلستثمار التي جسدت المهام اإل

 ستثمارية.اإلره المخاطب الوحيد في الجوانب الصعيد الجهوي باعتبا

هذا التحول الذي طرأ على مهام ووظائف مؤسسة الوالي سوف يتأكد مع اإلصالحات 

، حيث تم التنصيص ألول مرة على مؤسسة الوالي 2011الدستورية الجديدة لسنة 

دستوريا وتم ربطها بالجهة التي أصبحت أداة أساسية في تفعيل سياسات الالمركزية 

القوانين  مع أيضا هذا ويتأكد ،2نظام والي الجهة والالتمركز خصوصا بعد مأسسة

لمتعلق بالجهات( الذي حدد بعض ا 111.14التنظيمية الجديدة )القانون التنظيمي 

 ختصاصات والمهام المنوطة بالوالة.اإل

ختيارنا للبحث في موضوع مؤسسة الوالي على ضوء المستجدات وعلى العموم جاء إ

في تجربة البحث في موضوع يعرف  بحث العلمي والخوضالدستورية والقانونية بدافع ال

الوالي في بقلة األبحاث والدراسات حوله بالرغم من المركز المهم الذي تحتله مؤسسة 

المغربي، وأيضا بالتحفيز والدعم الذي تلقيناه من األستاذ  التنظيم اإلداري الترابي

ل إنجازه، وفي معرض ختيارنا لموضوع وعنوان البحث، أو خالل مراحفي إ المشرف

إنجازنا لهذا البحث المتواضع، فرض علينا التنوع المنهجي، نظرا ألهمية الموضوع 

على تطور التنظيم  وصعوبته أيضا، حيث اعتمدنا أوال على المنهج التاريخي للوقوف

 الترابيسواء قبل الحماية وأثناءها أو بعدها، باعتبار أن التنظيم اإلداري  اإلداري الترابي

                                                
بوبكر الجوهري : "مؤسسة الوالي بين إشكالية الدسترة والتداخل الوظيفي"، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون  - 1

 .2العام، جامعة عبد المالك السعدي، ص: 
 .2جوهري : مرجع سابق، ص: بوبكر ال - 2
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المغربي تأثر بإكراهات التاريخ التي عرفها المغرب عموما، ثم على المنهج االستقرائي 

والوصفي ثانيا للوقوف على الموقع الذي يحتله الوالي ضمن اإلصالحات الدستورية 

والقانونية الجديدة، وأيضا الوقوف على المهام والوظائف المنوطة بمؤسسة الوالي على 

 الصعيد الجهوي.

ول ألايه، ارتأينا تقسيم الموضوع تقسيما ثنائيا، حيث توقفنا في الفصل وبناء عل

غربي، مي لمؤسسة الوالي في التنظيم اإلداري المحلي المعلى اإلطار التاريخي والمفاه

ن موأيضا الموقع الذي يحتله الوالي ضمن هذا التنظيم من خالل توضيح كيفية تحوله 

يدة التي لفصل الثاني تطرقنا للمهام والوظائف الجدوالية إلى والي الجهة. وفي االوالي 

 أنيطت بالوالة بناء على اإلصالحات الدستورية والقانونية الجديدة.

 وبناء عليه، يمكننا طرح التساؤالت التالية : 

 ما هو السياق التاريخي الذي نشأت في ظله مؤسسة الوالي؟  

 ضوء المستجدات الدستورية وما هي الوظائف والمهام المنوطة بهذه المؤسسة على 

 والقانونية؟

 عتمدنا التنظيم التالي :وعلى ذلك إ

الجهة في التنظيم  الفصل األول : اإلطار التاريخي والمفاهمي لمؤسسة والي

 المغربي. اإلداري الترابي

الفصل الثاني : وظائف واختصاصات مؤسسة الوالي على ضوء المستجدات 

 ة.الدستورية، والقوانين التنظيمي
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أي  ت التاريخ فيموضوع التنظيم اإلداري من المواضيع التي تتأثر بإكراها يعتبر

خاصة يرتبط أساسا بصيرورة األوضاع  الدول، والتنظيم اإلداري الترابي دولة من

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية لهذه الدولة أو تلك.
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المغربي، فقد تأثر باألوضاع   اإلداري الترابي بالنسبة للتنظيم وكما هو الحال

. فبعدما كان 1السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي عرفها المغرب عبر تاريخه

ة الحماية لتؤسس المغرب يعرف نظاما إداريا يمكن وصف بالتقليدي جاءت فتر

 عتمدتها سلطاتها إلى نظام إداري حديث.بالتشريعات التي إ

ري هنا أن مؤسسة والي الجهة لم تكن موجودة في التنظيم اإلدا والجدير بالذكر

دأ الي، ليبالمغربي، إال أنه وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي تم إحداث مؤسسة الو

وراء  بعد ذلك مسلسل تطوير هذه المؤسسة لتلبية الحاجات وتحقيق األهداف المتوخاة من

 إحداثها.

 الترابيمؤسسة الوالي في التنظيم اإلداري وعموما لإلحاطة أكثر بموقع 

ني ق القانو، وكذا السياالتاريخي للتنظيم اإلداري الترابيالمغربي، البد من دراسة السياق 

ذلك سوف يتم التطرق لمفهوم هذه المؤسسة  لمؤسسة الوالي )المبحث األول(، وبعد

 لصعيد المحليم رجال السلطة على اهر رأسيوجد على « الوالي»باعتبار ممثلها 

 )المبحث الثاني(.

 

 

 

 

 

 بالمغرب التاريخي للتنظيم اإلداري الترابياإلطار :  المبحث األول : 

                                                
بوبكر الجوهري : "على مؤسسة الوالي بين إشكالية الدسترة والتداخل الوظيفي"، بحث لنيل شهادة الماستر في  - 1

القانون العام، ماستر تدبير الشأن العام المحلي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
 .2012 – 2011نة الجامعية واالجتماعية بطنجة، الس
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بالمغرب ليس وليد اليوم، بل هو يعود إلى تاريخ  إن التنظيم اإلداري الترابي

، 1عتيق، فمعظم السالالت المتعاقبة على حكمه عمدت إلى تقسيمه إلى وحدات ترابية

كم في المجال وبسط األمن وسيادة سلطة المخزن، حيث كان هذا األخير يعين بهدف التح

 على رأس هذه الوحدات ممثلين له، كخليفة السلطان والباشا والقائد...

خاصة من خالل  وبمجيء الحماية سيخضع هذا النظام للتأثير األجنبي إال أنه

دون اإللغاء المعتمد لهياكل  في األدوار الفعلية لتدبير شؤون البالد «رجاالت الحماية»

، حيث تم تقسيم التراب المغربي إلى مناطق عسكرية عين على 2المخزن السلطاني

عتمدوا تقسيما ثانيا، حيث تم تقسيم التراب ضباط عسكريين، كمرحلة أولى، ثم إ رأسها

المغربي إلى مناطق مدنية عين على رأسها حكام مدنيون، هذا األسلوب األخير يعتبر هو 

. وهكذا فبعد حصول المغرب على استقالله، 3مؤسس النواة األولى لنظام إداري حديث

زدواجية في تنظيمه اإلداري، نظام إداري نظام اإلداري المغربي نفسه أمام إوجد ال

 .4االستعمارمخزني عتيق، ونظام إداري من مخلفات فترة 

ة مصالحه السياسي ستطاع التكييف مع النظامين معا، بما يضمنإال أن المغرب إ

ه واإلدارية ويخدم النظام اإلداري الذي يرجوه، ليبدأ المغرب مسلسل تطوير نظام

 ستقالل ومازال إلى اليوم.اإلداري منذ السنوات األولى لإل

مطلب وعموما، فإنه لإلحاطة أكثر بالسياق القانوني الذي أسس لمؤسسة الوالي )ال

غربي الم المحلي اق التاريخي للتنظيم اإلداريالثاني( البد من تسليط الضوء على السي

 )المطلب األول(.

 

 المغربي التاريخي للتنظيم اإلداري الترابيالسياق :  المطلب األول : 

                                                
عبد الكريم يحيا : "تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب نحو اعتماد جهوية سياسية"، المجلة المغربية لإلدارة  - 1

 .60 – 57، ص: 2010، الطبعة األولى، 84المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات جامعية، عدد 
 .15، ص: 2014مكتبة الرشاد سطات، الطبعة األولى  الدكتور سعيد الجفري : "رجال السلطة"، - 2
 بوبكر الجوهري : مرجع سابق. - 3
 بوبكر الجوهري : مرجع سابق. - 4
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بالمغرب يعود إلى تاريخ طويل حيث عمد معظم  إن التنظيم اإلداري الترابي

من وكذا بسط األل السيطرة عليه يالحكام المتعاقبين على حكمه إلى تقسيم ترابه لتسه

 وسلطة المخزن.

وقد حصل إجماع من طرف أغلب الباحثين في مجال التنظيم اإلداري المغربي 

حلة ما التمييز بين ثالثة مراحل : مرحول دراسة السياق التاريخي لهذا التنظيم تقتضي 

 ستقالل.مرحلة عهد الحماية ومرحلة اإل –قبل الحماية 

ق ذا المنحى الذي سلكه أساتذتنا، حيث سنتطرونحن في بحثنا هذا لن نخرج من ه

رق في في )الفقرة األولى( إلى فترة ما قبل الحماية، وخالل عهد الحماية، على أن نتط

 ستقالل.قرة الثانية( إلى فترة ما بعد اإل)الف

 مرحلة ما قبل الحماية وخالل عهد الحماية:  الفقرة األولى : 

لمغرب ي يمكن وصفها بالعصيبة، عرف اخالل هذه الفترة من تاريخ المغرب الت

تي جتماعية مزرية، تميزت في بادئ األمر بالصعوبات الأوضاعا سياسية وإقتصادية وإ

واجهت المخزن في بسط سيطرته على كامل التراب المغربي، لتتوالى الصعوبات بعد 

 تحت سلطة الحماية. ذلك مع رضوخ المغرب

 مرحلة ما قبل الحماية:  أوال : 

هذه الفترة لم يكن مجمل التراب المغربي خاضعا للسلطة الفعلية للسلطان، خالل 

حيث انطبعت هذه الفترة وخاصة على مستوى البنيات والتنظيمات اإلدارية بخاصيتين 

، 1، تميزت األولى بتركيز السلطة في شخص السلطان وتبعية أعوان المخزنأساسيتين

للسلطان فقط، وذلك فيما كان يعرف ببالد  أما الثانية فتميزت بحضور السلطة الروحية

 السيبة.

 في بالد المخزن : 

                                                
 سعيد الجفري : "رجال السلطة"، مرجع سابق. - 1
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ممثلة على  كانت اإلدارة المركزية التي تمثل سلطة المخزن، في هذا المجال

لى ، تتكون من خليفة السلطان الذي يمثل أع1المستوى الجهوي بهيئة من رجال السلطة

لذي كان يمثل أهم سلطة جهوية بحكم ا 2، ومن الباشامنصب في الجهاز اإلداري الترابي

السلطات التي كانت تستند إليه، ومن القائد الذي كان يمثل السلطة المركزية على مستوى 

 القبيلة التي يعين قائدا عليها.

 خليفة السلطان : -أ

كان ينوب عن السلطان في إدارة شؤون المنطقة المعين على رأسها، حيث كان 

ن على أحد األقاليم، وغالبا ما يكون من أحد أبناء أو إخوة أو يتم تعيينه من قبل السلطا

أقارب السلطان، وبمقتضى هذا التعيين يصبح الممثل الرئيسي للسلطان من الناحية 

الرمزية واإلدارية والعسكرية، وكان يجسد التواجد الرمزي والروحي للسلطان بين 

االت الدينية المقامة بمناسبة حتفيؤم المصلين يوم الجمعة، ويرأس اإلالسكان، فكان 

ائم بالعلماء واألعيان الذين كانوا يكونون تصال داد الدينية اإلسالمية، وكان على إاألعي

ستشاري، كما كان بمثابة قاضي عسكري يتدخل لفض هيئة إستشارية أو مجلس إ

تحدث بين ممثلي المخزن المركزي، بأمر من السلطان،  النزاعات والخالفات التي قد

 .3كان يعين أحيانا قواد على الوحدات العسكرية التي كانت تابعة لهو

 

 الباشا : -ب

كان يعتبر ممثال للسلطان، وقد عرفت هذه المؤسسة في عهد العلويين على 

يعينه  مستوى المدن والحواضر، حيث اعتبر الباشا حاكما للمدينة وأرفع شخصية فيها،
                                                

 راجع الفقرة األولى من المطلب األول من المبحث الثاني. - 1
ية من أصل تركي، وتعني القائد العسكري في أحد األقاليم النائية ظهرت تسمية الباشا في عهد السعديين، وهي تسم - 2

الخاضعة للنظام العسكري على شكل باشوات، وكان الباشا ممثال للسلطان، أما بالنسبة لألقاليم المدنية فكان يحكمها 
بتفويض من  أبناء السلطان أو رجال يخضعون بثقته، حيث كانوا يعينون بظهير سلطاني يخول لهم ممارسة السلطة

 السلطان.
 .17سعيد جعفري : مرجع سابق، ص:  -

- A. Agnouch : «contribution à l’étude des stratégies de légitimation à nos jours», Thèse de 

doctorat en sciences politique, Faculté de droit cusorbanca, 1985, PP. 192 – 197.     
، 1983، 1 : "النظام اإلداري بالمغرب منذ ثالثة قرون"، مرحلة الشؤون اإلدارية، العدد عبد العزيز بن عبد هللا - 3

 .13ص: 
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أعوان السلطان، ومن ثم أسندت له مهمة تمثيل  ويعزله باعتباره مجرد أحد كبار السلطان

السلطة المركزية يتأمر بأمرها ويخضع لسلطتها، حيث كان يسهر على حفظ األمن 

والنظام واألوضاع العامة في المدينة، كما كان يسهر على تطبيق الظهائر الشريفة 

كل  وأوامر وتوجيهات المخزن المركزي إلى جانب ممارسته للسلطة التنظيمية في

الميادين التي تهم المدينة، بتفويض من السلطان، عالوة على الفصل في المنازعات ذات 

 الطابع الجنائي والتجاري.

 القائد : -ج

كان يعتبر من أعوان المخزن وممثال للسلطان على الصعيد القبلي، حيث كان 

ت ذات النفوذ، يعين على رأس قبيلة أو مجموعة من القبائل، وكان يتم اختياره من العائال

وأنيطت به مهمة ضبط األمن وجمع الضرائب، وتنفيذ األحكام، باإلضافة إلى مهام 

 .1أسندت له في المجال الجنائي

  السيبةفي بالد : 

كما سبق ذكره فإن هذه المناطق لم تكن تعترف بالتواجد والسلطة الزمنية 

سلطان، لذلك كانت التنظيمات للسلطان، إال أنها كانت تعرف بالتواجد الديني والروحي لل

الخاضعة فعليا لسلطة  اإلدارية في هذه المناطق مغايرة تماما لتلك السائدة في المناطق

المخزن، وتميزت هذه المناطق الغير خاضعة لسلطة المخزن بحضور قوي للتجمعات 

نت ، وشيوع الحكم والتدبير العرفي، حيث كا2والدواويرالساللية مثل القبائل والقحدات 

 هذه القبائل تحكم نفسها بنفسها جريا على األعراف والتقاليد الموروثة.

تحتل أعلى رتبة في هرم التنظيمات القبلية، مؤلفة من أعيان  «الجماعة»وكانت 

 .3منتخبين يديرون شؤونها المحلية بنوع من االستقالل

عات جهازا تنفيذيا في عدة مجاالت )حل الخالفات والنزا« الجماعة»وتعتبر 

وكانت تعين عضوا منفذا  1لتنظيم استعمال الماء، تدبير الملك العام، إعالن الحرب...(

                                                
 .18 – 17سعيد جفري : مرجع سابق، ص:  - 1
 .17سعيد جفري : مرجع سابق، ص:  - 2
 .18 – 17سعيد جفري : مرجع سابق، ص:  - 3
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، تختلف سلطته حسب أهمية التفويض الذي أسندته إليه 2«أمغار»يسمى لمدة سنة 

 .3وتبعا لنفوذه الشخصي« الجماعة»

ق كانت ه المناطجتماعية بهذإلالتنظيمات القبلية أن الحياة ا ويالحظ من خالل هذه

ستقالل الذاتي في تدبير شؤونها، بشكل أقرب إلى الديمقراطية إلتتميز بنوع من ا

وهو الشيء الذي تؤكده أغلب  ،5، رغم قيامها على األعراف والتقاليد المحلية4المحلية

الدراسات التاريخية بأن األمازيغ شكلوا عبر التاريخ جمهوريات مستقلة ترتكز على 

تسم من الوجهة السياسية بروح من الديمقراطية القائمة على حكم النظام القبلي الذي ي

 .6العرف، حيث ال حكم وال قرار إال للجماعة وليس لحكم الفرد

، حيث سيعرف المشهد 1912واستمرت األحوال على هذا الحال إلى حدود سنة 

ت السياسي واإلداري المغربي تطورا كبيرا، وذلك بتوقيع معاهدة الحماية مع السلطا

 ،7نونبر من نفس السنة 27، ومعاهدة مدريد يوم 1912مارس  30الفرنسية بتاريخ 

ليعرف النظام اإلداري المغربي خالل هذه الفترة تغييرات جذرية، بالتشريعات والقوانين 

والتقسيمات الجديدة للتراب المغربي، التي اعتمدتها سلطات الحماية بهدف السيطرة 

 رب.التامة والمباشرة على المغ

 مرحلة الحماية:  ثانيا : 

خالل هذه الفترة وكما هو معلوم، قسم المغرب إلى مناطق خاضعة للحماية 

 الفرنسية، وأخرى خاضعة للحماية اإلسبانية.

 المناطق الخاضعة للحماية الفرنسية : 

                                                                                                                                              
 .13بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 1
يعني الكبير، البالغ الكفء في القبيلة البربرية، يقال له الشيخ من القبائل العربية، وهو بهذا المعنى قد  لفظ "أمغار" - 2

 يعني األمغار البربري والشيخ العربي.
 .19سعيد جفري : مرجع سابق، ص:  - 3
 .14بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 4
 .31، ص: 2003ركزية بالمغرب"، الطبعة األولى فاطمة السعدي مزروع : "اإلدارة المحلية الالم - 5
 .76، ص: 1998المهدي بنمير : "اإلدارة المركزية والمحلية بالمغرب"، المطبعة الوطنية، مراكش  - 6
 .21 – 20، ص: 2003عبد العزيز أشرقي : "العامل والمفهوم الجديد للسلطة"، الطبعة األولى  - 7
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ستعمارية الفرنسية على تقسيمات جديدة ي هذه المناطق اعتمدت السلطات اإلف

ة لسيطرتها بغية تدعيم هذه السيطرة، والقضاء على أي مقاومة بها، للمناطق الخاضع

حيث تم تقسيم هذه المناطق من الناحية اإلدارية إلى سبعة جهات، ثالثة منها مدنية، 

 . 1واألخرى جهات عسكرية

 الجهات العسكرية : -أ

اعتمدت السلطات الفرنسية على وضع تنظيم إداري بأسلوب عسكري بغية تسهيل 

طرة على هذه المناطق والجهات، وكذا تشديد المراقبة اإلدارية والترابية على كل السي

أجزائها خوفا من ردود أفعال الساكنة اتجاه سلطات االستعمار، حيث تم تعيين ضباط 

سامين على رأس كل جهة من هذه الجهات، غالبا ما يكون هؤالء الضباط برتبة 

 خاضعين لسلطة المقيم العام.، 2جنرال

اعتبر هؤالء الضباط أو الجنراالت بمثابة رؤساء لهذه الجهات، يقومون بدور و

كما كانوا يسهرون على تطبيق وتنفيذ القوانين  .3الوساطة بين المقيم العام والسكان

والقرارات الصادرة عن السلطة المركزية، في إطار الحفاظ على األمن. كما كان لهم 

الفرنسيين العاملين على مراقبة موظفي المخزن  الحق في مراقبة األعوان والموظفين

هذا وبعد تمكن السلطات الفرنسية من بسط سيطرتها على كامل المناطق  .4السلطاني

 الخاضعة لحمايتها، بدأت هذه الجهات العسكرية تتحول تدريجيا إلى إطار إداري مدني.

 الجهات المدنية : -ب

أحدثت  ، حيث19196لمدنية سنة أو الجهات ا 5بدأ العمل على إحداث النواحي

، ثم 1919مارس  27جهة الرباط والدار البيضاء وفق قرار المقيم العام الصادر في 

، وهكذا حيث كانت تخضع هذه الجهات 1919دجنبر  22جهة وجدة بالقرار الصادر في 

أو المناطق لسلطة المراقب المدني الذي أنيطت به مسؤولية تنفيذ القوانين والقرارات 
                                                

 .22ص:  عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، - 1
 .22عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 2
 .16بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 3
 صالح المستف : "التطور اإلداري في أفق الجهوية بالمغرب، الطبعة األولى. –بوبكر الجوهري  - 4
 .21سعيد جفري : مرجع سابق، ص:  - 5
 .22بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 6
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 ،1لمركزية، والسهر على حسن سير اإلدارة المحلية بالتنسيق مع المصالح الخارجيةا

وكذا الربط بين المقيم العام والسكان، وإعداد التقارير عن تحركات السكان وكل ما يتعلق 

بمنطقته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما كـان يمارس رقابة على أعـوان المخزن 

 .2وجميع موظفي المنطقة بمن فيهم الفرنسيين واليهود ئد ...(القا –السلطاني )الباشا 

فية، وهكذا لم يبقى لممثلي وأعوان المخزن السلطاني بهذه المناطق إال أدوار شر

بالرغم  المدني عليها، أي أنهحيث لم تكن تصبح قراراتهم نافذة إال بعد تصديق المراقب 

 منحها إالدارية المخزنية، إال أنها لم تحتفاظ سلطات الحماية الفرنسية بالبنية اإلإمن 

 أدوار شرفية.

تلك لهذا ما كان عليه الحال بالمناطق الخاضعة للحماية الفرنسية. أما بالنسبة 

، المناطق التي كانت خاضعة للحماية اإلسبانية، فقد عرفت تنظيمات إدارية مغايرة

 خاصة بالنسبة للمنطقة الشمالية أو ما يعرف بالريف.

 

 ناطق الخاضعة للحماية اإلسبانيةالم : 

كما سبق الذكر، فإن المغرب قسم إلى مناطق خاضعة للحماية الفرنسية وأخرى 

خاضعة للحماية اإلسبانية، حيث كانت هذه األخيرة تبسط سيطرتها على طول ساحل 

البحر األبيض المتوسط شماال، وساحل المحيط األطلسي في الجنوب الغربي )سيدي 

فاعتمدت في المناطق الجنوبية للمغرب نظاما  .3قية الحمراء، وادي الذهب(إفني، السا

أما في األقاليم الشمالية فقد أصدرت  .4إداريا مشابها لذلك المعتمد باألقاليم اإلسبانية

القاضي بإحداث مفوضية  ،19135فبراير  27السلطات اإلسبانية مرسوما ملكيا بتاريخ 

                                                
 .22جفري : مرجع سابق، ص:  سعيد - 1
 .22سعيد جفري : مرجع سابق، ص:  - 2
 .22عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 3
 .14بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 4
 .15نفس المرجع السابق، ص:  - 5
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لمخزن المركزي بإدارة خليفة السلطان بتطوان الذي كان سامية تعمل جنبا إلى جنب مع ا

 .1يسير المنطقة من الناحيتين اإلدارية والدينية

ختياره من بين المرشحين إة له على األقاليم الشمالية بعد وكان السلطان يعين خليف

حين كان خليفة السلطان يقوم ظاهريا بمهام تشريعية  ،2الذين تقترحهم الحكومة اإلسبانية

، بمساعدة جهاز إداري صغير يتكون من وزير كبير، مهمته 3وإدارية ودينية وقضائية

تقديم الظهائر الخليفية للمندوب اإلسباني قصد التصديق عليها )...( ومجلس خاص يضم 

رئيس وعشرة أعيان من مختلف المناطق الشمالية، إلبداء الرأي في المسائل السياسية 

الفعلية كانت تمارس من قبل الرؤساء الذين لم يكن للسلطات . إال أن السلطة 4واإلدارية

المخزنية أمامهم إال أدوار شرفية. حيث كان الرؤساء يختارون األسماء المرشحة لشغل 

 .5هذه المناصب على أساس أن يختار السلطات من هؤالء المرشحين

  مرحلة ما بعد االستقالل:  الثانيةالفقرة : 

جتماعية التي إلوا ونظرا للظروف السياسية قالله،ستإبعد حصول المغرب على 

بغية  ستقالل، حاول إعادة هيكلة نظامه اإلداري عموما والمحلي خاصة،إلعاشتها إبان ا

ضبط المجال وبسط األمن على كافة التراب الوطني المغربي، وذلك وفق ما يخدم 

 مصالح نظامه السياسي ويتماشى مع النظام اإلداري الذي يرجوه.

كذا سعى المغرب إلى تركيز سلطة إدارية محلية وإقليمية تعتبر ممثلة للسلطة وه

المركزية، على أساس تقطيع ترابي هدفه بسط األمن وإحكام سيطرة السلطة المركزية أو 

المخزن على كامل التراب الوطني، وملئ الفراغ الذي ينجم عن تخلي موظفي سلطات 

بأطر مغربية لضمان استمرار النشاطات  الحماية عن وظائفهم ومحاولة تعويضهم

                                                
 .25عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 1
النظام القانوني لجهة المغرب"، سليكي إخوان، طنجة، الطبعة إدريس جران : " –بوبكر الجوهري : مرجع سابق  - 2

 .20 – 19، ص: 2009الثانية 
 .25عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 3
مفتوح : "والي الوالية بين المركزية والالمركزية"، رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا في  –بوبكر الجوهري  - 4

 .42، ص: 1998 – 1997ق، د. ب. القانون، كلية الحقوق عين الش
صالح المستف : "التطور اإلداري في أفق الجهوية بالمغرب"، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر  –سعيد جفري  - 5

 .17، ص: 1989/  18الدار البيضاء، 
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. 1غير ممركز يعم كافة تراب المملكة موحد ترابي فقية، والتأسيس لنظام إداري المر

ستقالل وبناء نظام إلس لتقسيم ترابي للمغرب ما بعد اويعتبر أول عمل تشريعي أس

لي. إداري محلي يتكون من رجال سلطة يمثلون السلطة المركزية على المستوى المح

الذي قسم المغرب إلى ثالثة عشر ناحية  1955دجنبر  16وهذا ما جاء به ظهير 

. حيث جاء في الفصل الرابع من هذا الظهير أن 2وعمالتين هما الدار البيضاء والرباط

كل ناحية باإلضافة إلى عمالتين الرباط والدار البيضاء ستوضع تحت إشراف موظف 

المتعلق بالتقسيم  1959دجنبر  2ور ظهير . وسيتضح مع صد3«مامال»سام يسمى 

، أن المغرب عازم على تبني نظام إداري المركزي حيث اعتبر هذا 4اإلداري للمملكة

 على أرض الواقع. 5الظهير محطة لتجسد قواعد الالمركزية اإلدارية

السلطة المركزية لضبط المجال وسيلة مهمة في يد  وقد شكلت الالمركزية

ة. هذه يه عن طريق ممثليها المحليين المتمثلين في هيئة رجال السلط، والحكم فلترابيا

وف سالصفة التمثيلية، رجال السلطة المحلية للدولة المركزية على المستوى المحلي، 

 ي.تعزز ترسانة قانونية تجعل من رجال السلطة هم أصحاب القرار على المستوى المحل

ينظم هيئة رجال  1959جنبر د 2، وظهير 1955دجنبر  16فبعدما كان ظهير 

واألقاليم من خالل مؤسسة العامل. جاء ظهير فاتح مارس  السلطة على رأس العماالت

الذي يشكل اإلطار القانوني والمرجع  ،6الخاص للمتصرفين بوزارة الداخلية 1963

لتنظيم شؤون هذه الهيئة على أكثر من المستوى وجعل منها إطارا إداريا تابعا لوزارة 

مما يتيح لهذه الهيئة صالحيات قانونية تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها،  7خليةالدا

وليس هذا فحسب بل ذهبت بعض المقتضيات الدستورية المتزامنة مع هذه الفترة، 

                                                
 .29 – 28عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 1
 .1955أبريل  23بتاريخ  2252رسمية عدد ، الجريدة ال1955دجنبر  16ظهير شريف صدر بتاريخ  - 2
 عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق. - 3
 .30عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 4
تعد الالمركزية اإلدارية أسلوبا من أساليب اإلدارة، مقتضاه توزيع الوظيفة اإلدارية في الدولة بين السلطة  - 5

 ت رقابة السلطة المركزية.المركزية وبين االختصاصات المخولة لها تح
، 2010السابعة  دراسة مقارنة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة –مليكة الصروخ : "القانون اإلداري  -

 .75ص: 
 .1963بشأن النظام األساسي للمتصرفين، بوزارة الداخلية في فاتح مارس  1.63.038ظهير شريف رقم  - 6
 .25ابق، ص: سعيد جفري : مرجع س - 7
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التنفيذ على  سلطة «العامل»ومنحت لصنف من رجال السلطة ويتعلق األمر بمؤسسة 

 .1مستوى العماالت واألقاليم

الوضع جعل من العامل على رأس هيئة رجال السلطة المحلية، وبالتالي وهذا 

واإلقليمي، إال أن هيئة رجال السلطة  ترابيدارية العليا على المستوى الالسلطة اإل

 .2ستعرف إضافة إطار جديد لها، مع التقسيم الذي هم مدينة الدار البيضاء أنفا

عامل « بالوالي»نيطت ، أ1992ومع جعل الجهة جماعة محلية مع دستور 

ة العمالة أو اإلقليم مركز الجهة مهمة السهر على إدارتها، حيث كانت تنظيم وضعي

 بالنظام األساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

ة ، الذي منح الجهة مركز الصدارة بالنسبة للجماعات الترابي2011وجاء دستور 

ة على ركز الجهة، أعلى سلطة إدارياألخرى، وسيصبح الوالي عامل العمالة أو اإلقليم م

ح له تمنأو الجهوي، س ترابيممثال للدولة على المستوى ال المستوى الجهوي، وباعتباره

ختصاصات، إلى جانب تقليص بعضها لفائدة المجالس العديد من الصالحيات واإل

سعي ي فأو الجماعات األخرى،  التداولية سواء على مستوى الجهة أو العماالت واألقاليم

واكبت  المشرع المغربي إلى تحقيق الديمقراطية المحلية، فرغم الحركية القانونية التي

أو  الالمركزية، فإن الواقع يقر بعجزها عن بلوغ الهدف األساسي من تبني هذه اآللة

ف األسلوب اإلداري وهو تحقيق الديمقراطية المحلية. إذ أن الممارسة العلمية تعر

لح اإلصالحات التي بوشرت كانت تتم بمنظور بيروقراطي ولم تصاختالالت كبيرة، ألن 

 في تحفيز السكان المحليين ودفعهم للمشاركة بفعالية في تسيير الشأن المحلي.

وعلى هذا األساس فإن الالمركزية شكلت آلية من آليات العمل السياسي للدولة 

 .3ن عناصر السلطةووسيلة في يد السلطة المركزية لضبط المجال باعتباره عنصرا م

                                                
يتعلق األمر بمقتضى "ينفذ العمال بالعماالت واألقاليم مقررات مجالسها وعلى ذلك يسهرون على تطبيق القانون  - 1

، وكذا 1972، ودستور 1970، ودستور 1962وينسقون نشاط اإلدارات". هذا المقتضى نص عليه كل من دستور 
 المراجعات الدستورية الالحقة

 .103، ص: 2004وجدة، طبعة  –يسي : "التنظيم اإلداري المغربي"، دار النشر الجسور عبد هللا اإلدر - 2
 .95، ص: 1994علي سجار : "الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث"، الطبعة األولى،  –بوبكر الجوهري  - 3
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وهو ما يؤكد أن الالمركزية عموما كانت هي التقنية التي تعتمدها الدولة كإطار 

 .1للتدبير السياسي واإلداري

ل، ستقالإللتنظيم اإلداري للمغرب ما بعد اومن خالل هذه النظرية المقتضبة عن ا

ساء واطنين وإرعتمدت في الدولة على مختلف أساليب التدبير إلشباع حاجات المإوالتي 

شتراك المواطنين في تدبير شؤونهم بنفسهم، خاصة مع إساسها ديمقراطية محلية أ

ة إلى المشاكل التي بدأت تتفاقم مع النمو الديمغرافي في بعض المدن الكبرى، باإلضاف

ت تزايد عدد السكان، قام عرفتها بسبب النمو الحضري بفعلالمشاكل اإلدارية التي 

من  دة جديدة من وحدات عدم التركيز اإلداري مع بداية الثمانيناتالدولة بإحداث وح

دا التي أعطاها المشرع المغربي إسما جدي« بالوالية»القرن الماضي، ويتعلق األمر 

على  صفة جماعة ترابية تحتل مرتبة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى ووضع

 كز الجهة.وهو عامل عمالة أو إقليم مر« الوالي»رأسها 

إن إحداث هذا اإلطار اإلداري الجديد الذي يلعب الوالي من خالله أدوار كثيرة 

ومهام عديدة، ويعتبر بمثابة سلطة للمراقبة على مختلف أجهزتها، جاء نتيجة لظروف 

وأسباب سياسية وإدارية وقانونية، حيث تداخل فيها األمني بالسياسة واالقتصادية وكذا 

. وهو ما سوف نراه الحقا. لكن قبل ذلك 2ألدوار التنسيقية واألمنيةاالجتماعية وكذا ا

 «.لمؤسسة الوالي»سنتطرق إلى السياق المفاهيمي 

  السياق المفاهيمي لمؤسسة الوالي:  الثانيالمطلب : 

داري النشأة في التنظيم اإل تعد مؤسسة الوالي من بين المؤسسات الحديثة

تقسيما إداريا أعلن ميالد نمطا جديدا  1981من  نطالقاإالمغربي، بحيث عرف المغرب 

من الوحدات الترابية الخاضعة لعدم التمركز اإلداري المحلي، ويتجلى ذلك فيما يعزى 

بالوالية، وبعد إحداث هذه الوحدة الترابية إلى التقسيم الذي عرفته عمالة الدار البيضاء 

الدار البيضاء الكبرى، ثم حيث أصبحت تسمى والية  1981يوليوز  28بمقتضى مرسوم 

                                                
 .95نفس المرجع السابق، ص:  - 1
 .23بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 2
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سال  –بعد ذلك إحداث والية أخرى إلى جانب والية الدار البيضاء، وهي والية الرباط 

 .1فبراير 12بمقتضى مرسوم 

ية ونتيجة لهذه التجربة تم إحداث والية أخرى، وكان الهدف من إحداث هذه الوال

ة سيدفع بعجلة التنميحسب المسؤولين آنذاك هو تقريب اإلدارة من المواطنين، مما 

طة بمقتضى مرسوم ملكي كأحد رجال السل« الوالي»المحلية، وتم تعيين على كل والية 

كأحد  الينطالقا من هنا سوف نتطرق إلى الوإنظيم المحلي لإلدارة الترابية. وداخل الت

 الفقرة)رجال السلطة )الفقرة األولى( ومؤسسة الوالي من والي الوالية إلى والي الجهة 

 الثانية(.

  الوالي كرجل سلطة:  األولىالفقرة : 

جل رجل سلطة على الصعيد المحلي، ونظرا لألهمية التي يكتسبها ر يعتبر الوالي

لى السلطة في تدبير الشأن المحلي، وباعتباره ممثل للسلطة المركزية عموما يعمل ع

لتي لى المكانة اتأويل نواياها ومقاصدها والتعبير عنها في عين المكان، وبالوقوف ع

ية التي رتباطه الوثيق بوزارة الداخلتنظيم اإلداري المغربي على أساس إيحتلها داخل ال

 الترابية للمملكة.اإلدارة تشكل محور أساسي داخل 

وباإلضافة إلى كونه شكل على مر تاريخ الدولة المغربية العصبة اإلدارية 

راب تراقب ما في الدولة بمجموع التالمركزية داخل الوحدات الترابية، والعين التي 

تحديد الوطني، فإنه يفرض علينا التوقف قليال عند مدلول كلمة والي كرجل السلطة، وال

 المفاهمي لوالي الوالية.

 تعريف رجل السلطة:  أوال : 

إعطاء تعريف محدد وقار لرجل السلطة، ذلك أن المصطلح يرتبط من الصعب 

بقى ذات مفهوم نسبي يلفه بعض الغموض، ومن جهة من جهة بممارسة السلطة التي ت

ثانية بأدواره المهمة في اإلدارة العامة، هذه األدوار التي تختلف وتتطور وتتشعب يوما 

                                                
 .32جوهري : مرجع سابق، ص: بوبكر ال - 1



 18 

جتماعية التي تعرفها تطورات قتصادية واإلعا لتغيير المفاهيم اإلدارية واإلبعد يوم تب

 .1ستقالل، ليس هو التعريف الذي ينطبق عليه حالياإلا

وبالرجوع إلى التعريفات الواردة لدى بعض الباحثين المختصين في القانون 

كما  اإلداري نجد أن هناك تعريفان : تعريف ضيق الذي ينظر إلى معيار مما في السلطة

يحددها القانون وجانب من النصوص القانونية التنظيمية المرتبطة بوضعية مما في رجل 

يقصد بها الموظفين « رجل السلطة»القول بأن عبارة السلطة، ففي المفهوم الضيق يمكن 

 .2المنتمون على المستوى اإلداري التسلسلي لوزارة الداخلية

متيازات عامة المخولة له لتستعمل القوة إورجل السلطة هو الذي يتوفر على 

العمومية، ويتولى بتنسيق عمل اإلدارات التقنية األخرى، باعتباره الممثل المحوري 

 .3التنفيذية ضمن الحدود التاريخية للدوائر اإلداريةللسلطة 

 غير أن هذا التعريف اعتبر ناقص في نظر بعض الباحثين والذين حاولوا إعطاء

 ممثلي وزارة تعريف واسع لرجل السلطة، يجعل من هذا األخير مفهوما ال يقتصر على

ل يتمتع كل موظف مسؤودارة المركزية وعدم التركيز بل يتعداه إلى لإلالداخلية التابعة 

لمثلي لبسلطات معينة تخولها له النصوص التشريعية والتنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة 

 الوزارات على المستوى اإلقليمي.

أنه من الخطأ الشائع قصرا إطالق « عبد العزيز أشرقي»وعن هذا يرى الباحث 

ة الداخلية مع مساءلتهم، رجل السلطة على الهيئة المعينة بظهير شريف والمنتمية لوزار

وانطالقا من هذا  .4بل يتسع إطالق اللفظ على الميدان اإلداري ليشمل ما تم اإلشارة إليه

الكالم فعبارة رجل السلطة ال يجب أن تنطبق مبدئيا على ممثلي وزارة الداخلية، بل تعني 

هذه  كذلك رؤساء المصالح الخارجية للوزارات والسلطات اإلدارية المركزية، إن

الهيئات المنتخبة أصبحت اختصاصاتها في مجال الشرطة اإلدارية واسعة وأكثر 

                                                
 .24بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 1
 74سجرد مقري : مرجع سابق، ص:  - 2
البوخاري بوتابع : "رجال السلطة المقاربة التنموية مؤسسة العامة"، رسالة لنيل الماستر، جامعة محمد الخامس  - 3

 .2014السويسي، 
م الجديد للسلطة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، عبد العزيز أشرقي : "العامل والمفهو - 4

 .28، ص: 2003
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عتبار أن هذا التعريف إ، ويمكن 1976شتنبر  30ير الشريف وضوحا بعد صدور الظه

الواسع قد ميز بين ممثلي وزارة الداخلية باعتبارهم رجال السلطة معينين ورؤساء 

 .1المجالس باعتبارهم سلطة منتخبة

موما فرجل السلطة هو الموظف أو الشخص المسؤول الذي يتمتع بسلطات وع

معينة تخوله له النصوص التشريعية، والتنظيمية والممارسة اليومية والممثل الجديد 

ينه بظهير يع« جاللة الملك»للسلطة التنفيذية في غياب حدود ترابية محددة، وممثل 

ختياراتها إية للدولة ووسيلة لتحقيق السياس متداد للسلطةإملكي شريف، ويكون هذا 

جتماعية. وفي بحثنا هذا رجل السلطة هو الموظف الذي ينتمي قتصادية واإلاسية واإلالسي

إلى المستوى التسلسلي اإلداري لوزير الداخلية، ومن صفة رجل السلطة لهذا النوع من 

السلطة السياسية من الموظفين يعود للمهام الحيوية المسندة إليهم، والرتباطها الوثيق ب

اإلخالص والوالء لها، ثم لتمييزهم عن باقي الموظفين من حيث طرائق إعدادهم حيث 

  .2وتكوينهم وتأهيلهم بالقيام بمهامهم

 ويدخل ضمن االختصاصات السلط التالية :

 .سلطة التدخل العام وهي التي أهلتهم لتسميتهم برجال السلطة 

 ها.ية في حدود الدائرة الترابية المكلفين بسلطة التنسيق بين المصالح الخارج 

 .سلطة ممارسة بعض مهام الشرطة القضائية 

 3سلطة تمثيل السلطة المركزية لدى الجماعات الترابية والمرتبطين بها. 

ة باإلضاف« القواد»و« البشوات»و« العمال»و «الوالة»فرجال السلطة هم وعليه 

 .الخلفاء في المجالين القروي والحضريإلى الكتاب العامون للعماالت واألقاليم و

يوليوز  31بتاريخ  67.08.1وحسب المادة األولى من الظهير الشريف رقم 

 هيئة رجال السلطة تخضع :  فإن 1في شأن رجال السلطة 2008

                                                
 .25بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 1
 .25بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 2
 .14سعيد جفري : مرجع سابق، ص:  - 3
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 إطار العمال ووضع درجة عامل ممتاز ودرجة عامل.  .1

 إطار البشوات ووضع درجة باشا ودرجة باشا ممتاز.  .2

 قواد ويضع درجة قائد ممتاز ودرجة قائد.إطار ال  .3

إطار الخلفاء القواد ووضع درجة خليفة ممتاز ودرجة خليفة قائد من الدرجة   .4

 األولى، ودرجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.

 20وظيفة رجال السلطة من الناحية القانونية مع صدور ظهير  وقد ظهرت

الوظيفية للعمال وتمت إعادة النظر فيه،  بمثابة قانون إطار منظم للوضعية 1956مارس 

، بمثابة نظام أساسي 1953وهيكلة سلطة الدولة على المستوى المحلي، وفق فاتح مارس 

 .20022يوليوز  27خاص بتنظيم وزارة الداخلية، ثم ظهير 

 تعريف الوالي:  ثانيا : 

عليه  رجع على لسان العرب قولهم الوالي : فالوالي والي البالد، المتسلط -

 حاكمه، والوالية جمع واليات.

الي هو الخطة واإلمارة والسلطان، البالد التي يتسلط عليها الوالي، وعليه فالو -

 لوالي.الشخص المتسلط على البالد وهو حاكمه، والزاوية هي البالد التي يتسلط عليها ا

اسي ه سيمفهوم ارتبط دوما بالوالية مما يفيد بأن منصب« فالوالي»وتبعا لذلك  -

زي قبل أن يكون إداري، حيث يقوم بتسيير وتنسيق شؤون الدولة على المستوى الالمرك

 في اإلدارة المغربية.

تشكل النواة األولى التي ينبني عليها « للوالي»ويتضح منه أن المهمة التنسيقية 

ة نشاطه في الجماعات الترابية المكونة إلطار الوالية، باعتباره ممثل لرئيس الحكوم

والدولة الذي فوض له وظيفة الشؤون المحلية إلى جانب العمال، حيث منحت للوالي 

                                                                                                                                              
 .3880، ص: 2008أكتوبر  27بتاريخ  5677منشور الجريدة الرسمية العدد  - 1
 .114 – 113، ص: 2012محمد يحيا : "المغرب اإلداري"، مطبعة اسبارطيل، الطبعة الرابعة  - 2
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سلطة التنسيق اإلداري لألنشطة ذات الطبيعة المشتركة في منطقة حضرية وفق ظهير 

 .1تزكية أو تعيين

ختصاصاته محددة طبقا لدستور إم من أن الوالي يعين بظهير، فإن وعلى الرغ

ء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على ، وهي مساعدة رؤسا2011

 .2تنفيذ المخططات والبرامج التنموية

حين قسمت الدار البيضاء إلى  1981ويعود تاريخ إحداث هذا المنحى إلى سنة 

خمس عماالت على رأس كل منها عامل، وأسند إلى أحدهم، وهو عامل الدار البيضاء 

الكبرى مهمة التنسيق بين هذه العماالت واإلشراف على  اءأنفا، صفة والي الدار البيض

مصالحها المشتركة. إن صفة الوالي تطلق على رجل السلطة الذي يوجد على رأس 

الوالية، وذلك من أجل التنسيق ما بين عمال العماالت واألقاليم المنخرطين تحت الوالية، 

 .3الوالية المسؤول عنها باإلضافة إلى دوره في تسيير وتدبير عمالة معينة داخل

وهذا ما يبين الترابط بين مفهوم العامل والوالي، لكن مفهوم الوالي يبقى مفهوما 

بالوالي وطرق عمله واختصاصاته  صحدد نظرا لعدم وجود نص قانوني خامعقدا غير م

 .4واضحة بنص قانوني

ات أصبحت موجودة بحكم أمر الواقع ونظرا للتقسيم« مؤسسة الوالي»إال أن 

والي »الجهوية التي عرفتها المملكة، وأخيرها التقسيم الجهوي األخير والذي أفرز 

 12محل والي الوالية، وهو التقسيم الجهوي األخير الذي حدد عدد الجهات إلى « الجهة

في التزكية التي تمنحها السلطة العليا لها. « مؤسسة الوالي»وتكتمل أهمية .5جهة

ت معينة بخصوص المؤهالت أو غير ذلك في من يتولى فالقانون ال يشترط مواصفا

منصب الوالي، وبالتالي تبقى السلطة تملك سلطة واسعة الختيار من تراه مناسبا لهذه 

شكلت أداة « مؤسسة الوالي»الوظيفة ذات الطابع السياسي بأبعاد إدارية واجتماعية إلذن 

                                                
 .26بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 1
 .69البوخاري بوتابع : مرجع سابق، ص:  - 2
 .27بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 3
 .21البوخاري بوتابع : مرجع سابق، ص:  - 4
 .38، ص: 2015ة بوعزاوي : "المغرب الجهوي ورهان الجهوية المتقدمة"، الطبعة األولى بوجمع - 5
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تها على كافة التراب ستقرار السياسي وفرض سلطفي يد السلطة لضمان اإل عاملة

الوطني، وذلك من خالل الوظائف التي يقوم بها الوالي داخل الوالية كتوجيه لنوايا 

 .1ومقاصد السلطة، دون التقيد بالقوانين أو عرقلة منها، كما هو األمر مع مؤسسة العامل

مؤسسة »و« مؤسسة الوالي»وفي األخير يمكننا القول أن هناك تشابه بين 

 المستوى الوظيفي باعتبارهما يهتمان بالدولة على المستوى المحلي.على « العامل

بالنظر إلى الصفة نجد أنهما مختلفان، فالعامل مؤسسة ذات طابع دستوري ابتداء 

ومقننة وفق القوانين الجاري بها العمل،  ،952وذلك من خالل الفصل  1962من سنة 

 31القانونية منظمة )ظهير  ( ووضعيتها1977فبراير  15واختصاصاته محددة )ظهير 

وبالرغم من مرور أزيد من ثالثة عقود على « مؤسسة الوالي»(. بينما 2008يوليوز 

نشأتها ال تستند على ممارسة مهامها سوى على بعض المقتضيات القانونية الخاصة، 

هو ممثل الدولة على « الوالي»وتبقى خاضعة لتعليمات السلطة المركزية، ويبقى 

 ات.مستوى الجه

  مؤسسة الوالي من والي الوالية إلى والي الجهة:  الثانيةالفقرة : 

 ن الماضي ألسباب وأبعادلقد تم إحداث قطاع الوالية في الثمانينات من القر

لك قتصادية وأمنية نتيجة الضطرابات التي عرفتها المدن المغربية خالل تإسياسية و

لمحلي، ال توحيد الفاعلين على المستوى الفترة، وذلك يفيد تحقيق تنمية متكاملة من خال

اغ والعمل على تقريب اإلدارة من المواطنين، إال أن هذه المؤسسة ظلت تعاني من فر

ا الذي عمل على ربطه 96.47طيلة هذه السنين حتى جاء القانون التنظيمي للعماالت 

 جتماعية.قتصادية واإلأصبحت أداة فعالة في التنمية اإل بالجهات التي

 مدلول الوالية:  والأ : 

نمط جديد من الوحدات الترابية الخاصة  1981عرف المغرب انطالقا من سنة 

لعدم التركيز اإلداري لينضاف إلى األنماط األخرى المشكلة للتنظيم اإلداري للمملكة 

                                                
 .27بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 1
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ويتجلى فيما يعرف بالوالية. والوالية هي كل تجمع حضاري وقروي تدير شؤونه 

 أو إقليم، تنسق فيما بينها العمالة مقر الوالية. عمالتين أو إقليمين

ويرجع تاريخ إحداث هذه الوحدة الترابية )أي الوالية( إلى التقسيم اإلداري الذي 

أصبحت تسمى والية الدار البيضاء الكبرى، ووالية  حيث 1عرفته عمالة الدار البيضاء

من إحداث هذه  . وكانت الغاية19832فبراير  11سال بمقتضى مرسوم  -الرباط 

 الوحدات الترابية هو تقريب الخدمة من المواطنين والدفع بعجلة التنمية االقتصادية.

وعليه فإن هذه التجربة المثمرة لنظام الوالية بالدار البيضاء الكبرى والرباط سال 

استبداله بنظام الوالية في اإلداري على نظام العمالة الواحدة و التنظيم أدخل أمال في

ما مع ا: فاس، مكناس، مراكش، وجدة، أكادير، تطوان، العيون، طنجة، وانسجنالمد

المحدد لعدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر  1997غشت  17مرسوم الصادر في 

 .3نفوذها

غير المشروع نظام الوالية بواسطة  47.96المتعلق بتنظيم الجهات والقانون 

داري عن طريق التطور والتعديالت التي ، المتعلق بالتقسيم اإل1998مرسوم دجنبر 

دجنبر  2بشأن التقسيم اإلداري للمملكة ) 1.59.357لحقت الظهير الشريف رقم 

، أضحت المملكة 2009يونيو  11بتاريخ  2.09.319والسيما المرسوم رقم  .4(1959

وكل والية صارت تشمل جهة من جهة وسبعة عشرة واليات، مقسمة إلى ستة عشر 

                                                                                ملكة.الم  جهات

 16لكن  المغرب  عرف   تقسيما ترابيا جديدا قلص من عدد جهات  المملكة لتنتقل من 

والذي  2015فبراير  20الصادر بتاريخ  2.15.40جهة .وذلك وفقا للمرسوم  12إلى 

والعماالت واألقاليم المكونة لها .وقد نشر  اتها ومراكزهايحدد عدد الجهات وتسمي

 2015مارس  5بتاريخ  6340المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 

                                                
 بوبكر الجوهري : مرجع سابق. - 1
 .3، ص: 1982بتاريخ  360منشور الجريدة الرسمية عدد  - 2
 1035، ص: 1983يوليوز  6بتاريخ  3688مية عدد منشور الجريدة الرس - 3
 . 99، ص: 2012علي بولربح : "الجهوية والتنظيم الترابي نحو جهوية متقدمة"، طبعة  - 4
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افيا جغرفوالية الجهة جاءت نتيجة إلدماج عدد من األقاليم والعماالت المتقاربة 

وهذا  يز.حتفاظ كل عمالة أو إقليم بصفتها كوحدة لعدم التركإواقتصاديا واجتماعيا مع 

ة النوعي مالهاعندماج منه التكامل بين مختلف العماالت واألقاليم وضمان تنسيق جيد ألاإل

 والعامة.

وعرف عدد الواليات تناميا مع تنامي عدد الحواضر الكبرى إلى عماالت، 

وباالرتقاء بالدوائر إلى أقاليم نتيجة توسعها العمراني ونموها الديمغرافي من أجل التحكم 

بحيث تشكله  و المدن الكبرى بدون التأثير على انسجامها معها واحترام المشتركة.في نم

الوالية إطار فوق عمالتي، يلعب دور التنسيق بين مختلف العماالت الموجودة داخل 

تراب الوالية، والغاية من هذا التنسيق هو إعداد التجمعات الحضرية بتنظيم إداري محكم 

يات الناتجة عن توسع التجمعات وارتفاع ديمغرافيتها وتنوع قادرا على االستجابة للحاج

 .1مشاكلها

 الغير مقننة باعتبارها   ا فإن هذه الوحدات الترابية تبقىوعليه، رغم كل هذ

م تتوفر على نصوص قانونية محددة، إال أن هذه الوحدات الترابية تدخل في إطار عد

الت نسيق اإلداري، بين مختلف العماالتركيز اإلداري ودورها قائم على التأطير والت

 واألقاليم المنوطة تحت إطارها.

كانة والجدير بالذكر أن اإلقليمية القصوى التي تحظى بها الوالية تعود إلى الم

 التي تحتلها مؤسسة الوالي التي تشكل مصدر اإلدارة الترابية برمتها.

 

 مدلول الجهة:  ثانيا : 

التراب الوطني لبلد معين، ويتميز بشكل  يشكل جزء من الجهة مجال اقتصادي

جتماعية، وأحيانا قتصادية واإلجغرافية والمناخية والطبيعية واإلواضح بخصائصه ال

قتصاد الوطني. وهي كذلك ة في إطار اإلتتميز بخاصيات تاريخية واحدة كوحدة متميز

                                                
حصيلة العشرية األولى من األلفية الثالثة"، المجلة  –المجلة نموذجا  –محمد يحيا : "التطور اإلداري بالمغرب  - 1

 .34، ص: 2010، يناير / فبراير 92 – 91والتنمية، عدد المغربية لإلدارة المحلية 
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ج المشترك مجال للتأثير والتأثر يشكل مجاال متجانسا متشابه الخصائص والوظائف ينت

 بين الساكنة ويعمل على تدبيرها وفق المعطيات المحلية.

 كما أن الجهة بالمفهوم البسيط هي مجال ترابي ذو بعد متوسط قابلة للتجديد

 جغرافيا ويعتبر منسجما.

قتصادية عندما إالجهات : إما أن نكون أمام جهات وقد نكون أمام نوعين من 

ستثماره لخدمة االقتصاد إقتصاديا، ممكن إيفية لجهة ممكنة من الناحية الوظتكون ا

 .1الوطني ثم الجهوي

 ونكون أمام جهات موصفة بالثقافية عندما يكون الهدف منها أن تكون في خدمة

 التنوع الثقافي بل التعدد اإلثني أحيانا، وهكذا دواليك.

كن رغم تنوع وجهات النظر تجاه الجهة تترجمها التجارب الجهوية المتباينة فيم

 عموما إجمالها في ثالث :

 الجهوية الوظيفية : -أ

 صطناعية هدفها تطوير فعالياتإفيها بشكل كبير، إنها جهات  هي جهوية متحكم

لمركز األداء لألجهزة العمومية المركزية، وتقترب من عدم التركيز اإلداري وترتبط با

 أكثر من الجهة وسكانها وتوجيهاتها.

 الجهوية اإلدارية : -ب

 كنهاستقالل عن الشأن بالنسبة للجهوية الوظيفية، لفي عمقها مع مبدأ اإل تلفتخ

لمتنقلة انتخاب والذمة المالية ستقالل الذي يجسده اإلتدخل في أمور متعددة بنوع من اإل

 للجهات.

 الجهوية السياسية : -ج

الجهة متنوع طبيعي واجتماعي قبل أن يكون إداريا أو سياسيا، إن الجهات هنا 

يان سوسيولوجي وثقافي، متجدرة في الثقافة والعادات والشعور باالنتماء مما يخلق ك

                                                
 .11، ص: 2009الدكتور إدريس مردان : "النظام القانوني للجهة بالمغرب"، الطبعة الثانية،  - 1
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وتعمل الدولة على تنظيم عالقة المركزية بالجهة من  هوية وشخصية متميزة وواضحة.

عتماد ختصاصات، مع اإليستطيع توزيع السلطات وتفصيل اإل خالل الدستور على نص

 .1على الديمقراطية

حول  جرد للمفاهيم حول الجهة من أجل فهم النموذج المغربيومن خالل هذا ال

 إلى ما هي عليه اليوم. 1997بتداء من سنة إالجهوية التي رسم تفاصيلها 

بظهير  1997وعليه فإن التقسيم الجهوي الذي عرفه المغرب ابتداء من سنة 

 ا : ختصاصاته المنوطة إليه ومن أهمهإلذي يظهر أهمية المجلس الجهوي، وشريف ا

 .دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها 

 ف جتماعية للجهة وفق التوجيهات واألهداقتصادية واإلإعداد مخطط التنمية اإل

 المعتمد في المخطط الوطني للتنمية.

  إعداد التصميم الجهوي والتهيئة والتراب وفق التوجهات واألهداف المعتمدة على

 2.المستوى الوطني

                  ار القانوني والدستوري لمؤسسة الوالياإلط:  الثانيالمبحث 

مؤسسة حديثة النشأة في الهياكل اإلدارية للدولة  3«مؤسسة الوالي»تعتبر 

المغربية، ولم تبرز هذه المؤسسة أو هذا المنصب إلى الوجود إال من خالل مرسوم 

باهتمام  ، ومنذ ذلك الحين حظيت هذه المؤسسة أو هذا المنصب1981يوليوز  28

كبير نظرا للمهام الذي تضطلع بها هذه المؤسسة في بعد. إال أنه تجدر اإلشارة إلى 

األول، ألنه في األول « الوالي»أو الذي تقلد منصب « الوالي»أن هذا المنصب 

كانت مؤسسة العامل، وهذا ما يحدث نوعا من الخلط واالرتباك، حيث أن مؤسسة 

التي سارع المشرع المغربي في هيكلتها  العامل هي من بين أول المؤسسات

فترة ما بعد الحماية. أما مؤسسة الوالي فليست مهيكلة  وتأطيرها بالمغرب، خالل

                                                
 .12الدكتور إدريس مردان : مرجع سابق، ص:  - 1
 .94علي بولربح : مرجع سابق، ص:  - 2
كونه أكد ركائز النسق اإلداري والسياسي المغربي وللدور الذي تقوم به لقد أضفنا على الوالي صفة "مؤسسة" ل - 3

 .1على الصعيد السياسي واإلداري، أنظر أبو بكر الجوهري، مرجع سابق، ص: 
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وال مؤطرة بقانون، لكن كانت هناك بعض المواد والنصوص القانونية المتناثرة في 

« مؤسسة الوالي»وجعل من  2011بعض المراسيم والقوانين، إلى أن جاء دستور 

 سسة دستورية.مؤ

وعلى هذا األساس سوف نتطرق في )المطلب األول( لمؤسسة الوالي في 

 الدستور، على أن نتطرق في )المطلب الثاني( لمؤسسة الوالي في القانون.

  اإلطار الدستوري لمؤسسة الوالي:  األولالمطلب : 

يد جدبناء على التقسيم ال 1981كما سبق فإن مؤسسة الوالي لم تظهر إال في سنة 

 الذي هم مدينة الدار البيضاء.

وكما هو معروف أيضا فإن هذه المؤسسة لن تعرف طريقها إلى الدسترة إال من 

 .2011خالل دستور 

ولتأسيس دستوري لهذه المؤسسة سوف نتطرق )أوال( لوضع مؤسسة العامل في 

لية الحا، على أن نتطرق )ثانيا( للوضعية الدستورية 2011الدساتير التي سبقت دستور 

 لمؤسسة الوالي.

سة خصوصا وأنه قد أشرنا سابقا إلى الترابط والتداخل بين مؤسسة الوالي، ومؤس

 العامل.

 2011الوضعية الدستورية لمؤسسة العامل قبل دستور :  أوال : 

وهيكلتها، تعتبر مؤسسة العامل من أول المؤسسات التي تم اإلسراع بتنظيمها 

ل وضعت اللبنة األولى لتركيز سلطة إدارية محلية وإقليمية ستقالحيث أنه مباشرة بعد اإل

 .1على أساس تقطيع ترابي سعى من خالله المشرع إلى تحقيق عدة أهداف

، ومع أول دستور للمملكة تم وضع 1962وعلى هذا األساس وانطالقا من سنة 

 إطار دستوري لمؤسسة العامل.

                                                
 .29عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 1
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ال سلطة تنفيذ مقررات سوف يمنح للعم 951هذا الدستور من خالل الفصل 

 مجالس العماالت واألقاليم وتطبيق القانون وتنسيق نشأة اإلدارات.

ستمدت مع اإلصالحات الدستورية الالحقة، نذكر إهذه الوضعية بالنسبة للعمال 

الذي أضاف وحدة ترابية  1992، وأيضا دستور 1972ودستور  1970منها دستور 

 .2رابيةجديدة وهي الجهة ومنحها صفة جماعة ت

على :  102، الذي نص من خالله الفصل 1996ستمر إلى غاية إهذا الوضع 

يمثل العمال الدولة في العماالت واألقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القانون، وهم »

مسؤولون عن تنفيذ قرارات الحكومة، كما أنهم مسؤولون لهذه الغاية تدبير المصالح 

 .3«مركزيةالمحلية التابعة لإلدارة ال

وكما هو مالحظ فإن الفصل منح صفة ممثلي الدولة، وتنفيذ قرارات الحكومة، 

ع، وهو الشيء الذي يجعل من هيئة العمال سلطة عليا على المستوى المحلي بدون مناز

، 1992على ذكر الوالي، وال دستور لم يتأتى  1996إال أننا نالحظ أيضا أن دستور 

 .1981ها قبل ذلك، أي في سنة رغم أن مؤسسة الوالي تم خلق

سوف تعرف مؤسسة الوالي أو منصب الوالي  2011إال أنه مع دستور سنة 

 طريقة إلى الدسترة، وهو ما سنراه في القسم الثاني من هذا المطلب.

 الوضعية الدستورية الحالية لمؤسسة الوالي:  ثانيا: 

يحدث نقلة نوعية ال ولينهي الجدل القائم حول وضعية الوالي،  2011جاء دستور 

رتقاء بصالحيات ممثلي السلطة، وال على تحديد وظيفتهم وعالقاتهم على مستوى اإل

( الذي ينص على 2011من الدستور ) 145. وهذا ما يؤكده الفصل 4بالسلطات المركزية

يمثل والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت السلطة المركزية في الجهات الترابية، : »

                                                
 .1962من دستور  95الفصل  - 1
 .1992دستور سنة  - 2
 .1996دستور سنة  - 3
وم : "تحديث اإلدارة الترابية ورهانات الحكامة المحلية الجيدة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون حنان بنعر - 4

/  2014العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 
 .197، ص: 2015
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الوالة والعمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص ويعمل 

التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون الرقابة اإلدارية، ويساعد الوالة والعمال 

رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات 

والعمال تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق والة والبرامج الشمولية التنموية، ويقوم ال

 .1«أنشطة المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها

إن الدستور الجديد كان واضحا في وضع الوالة والعمال تحت سلطة الحكومة 

رئيس الحكومة من  سواء بالنظر إلى ما نص عليه من أن تعيينهم يكون من اقتراح 

عمال مكلفون بالعمل باسم أو بما نص عليه على أن ال ،بمبادرة من وزير الداخليةو

الحكومة، مع العلم أن الدستور السابق نص على أن العمال مكلفون بالسهر على تطبيق 

القانون، دون اإلشارة إلى أن ذلك يتم باسم الحكومة، إضافة إلى ذلك فإنه سيتخلص من 

ا تعيد الحرص والمالئمة الدقيقة من قبل ممثلي السلطة أنه« تطبيق القانون»مبادرة 

قوم بها المصالح والوحدات المركزية وتخص بالذكر الوالة لمختلف األنشطة التي ت

من أجل القيام بمهامها، ومختلف القرارات التي تتخذها في هذا الشأن ومدى  لترابيةا

كل هذه المتغيرات فإن المشرع مشروعيتها ومطابقتها للمقتضيات القانونية. وانطالقا من 

أضفى على هذه المؤسسة وأعمالها صبغة جديدة تعيق صياغة كلية ألعمالها، وذلك من 

إن الوضعية الحالية للعمال والوالة  .2خالل االنتقال من الوصاية إلى المواكبة والتنسيق

على وجه الخصوص هي وضعية تم التأسيس لها بموجب العديد من النصوص 

 ة والقانونية، وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي.التشريعي

  اإلطار القانوني لمؤسسة الوالي:  الثانيالمطلب : 

فإن مؤسسة العامل هي من بين أول المؤسسات التي تم اإلسراع  كما سبق الذكر

بهيكلتها وتنظيمها بالمغرب في ما بعد الحماية، إال أنه وبموازاة ذلك فإن منصب الوالي 

تمي إلى هيئة رجال السلطة ال يتحدث عنه لحد الساعة قانون أو نظام يقنن وضعية المن

                                                
 .2011يوليوز  29الصادر في  2011من دستور  145الفصل  - 1
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وعلى هذا األساس وللوقوف أكثر  .1هذه الفئة التي توجد عند رأس هرم السلطة المحلية

على اإلطار القانوني لمؤسسة الوالي، سنقف أوال على معالجة وضعية الوالة، رغم قلة 

 .2كله ال يترك كله هذه النصوص، لكن ما ال يذكر

 

 القوانين المؤطرة لوضعية العامل:  أوال : 

الذي يعتبر بمثابة  1956مارس  2يعتبر أول عمل في هذا الخصوص هو ظهير 

لهيئة العمال، وأنها كإطار قانوني لهيئة جديدة منظمة، هي هيئة رجال  النظام األساسي

لهيئة العمال بكيفية دقيقة ومفصلة،  إال أن هذا الظهير لم ينظم الوضعية العامة .3السلطة

بل المشي بالتعيين الذي نصه أنه يكون بظهير شريف ولم يحدد شروطه وال طريقة 

وميز ذلك من النواقص التي شابت الظهير المذكور. ليأتي ظهير فاتح  4الترقي و...

، ويحدد طريقة التعيين 1956ويتدارك النواقص التي شابت ظهير  1963مارس 

ختصاصات لمؤسسة العامل، هذه الترقي وميز ذلك، كتحديد وبعض اإلية فوكيوشروطه 

، الذي أعطى للعامل السلطة التنفيذية على 1977فبراير  15ختصاصات زكاها ظهير اإل

ختصاصات األخرى المتعلقة بتنسيق أنشطة مختلف اإلمستوى العمالة أو اإلقليم وبعض 

تم تغييره  7719فبراير  15هنا إلى أن ظهير . وتجدر اإلشارة 5اإلدارات الغير ممركزة

. إال أن أهم تشريع يمكن اعتباره في هذا الخصوص هو 1993بمقتضى ظهير أكتوبر 

هيئة رجال السلطة. هذا الظهير حدد اإلطارات  في شأن 20086يوليوز  31ظهير 

ظهير . إال أنه ومع جميع الحسنات التي جاء بها ال7والموظفين المنتمين لهذه الهيئة

المذكور فإنه لم يتأتى على ذكر كلمة والي، وهي ما يوقع نوعا من الخلط ويبعث على 

                                                
 .30عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 1
 .51نفس المرجع السابق، ص:  - 2
 .64، ص: 1976إدريس البصري : "رجل السلطة"، المطبعة الملكية  - 3
 .169 – 168نفس المرجع السابق، ص:  - 4
 .51: مرجع سابق، ص:  عبد العزيز أشرقي - 5
، 2008أكتوبر  27بتاريخ  5677، الجريدة الرسمية عدد 2008يوليوز  27بتاريخ  1.08.67ظهير شريف رقم  - 6

 . 3880ص: 
 المبحث األول من الفصل األول. –لإلطالع أكثر على هذه اإلطارات راجع الفقرة األولى من المطلب الثاني  - 7
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كر هذه الكلمة في الظهير التساؤل، هل يجوز اعتبار الوالي رجل سلطة رغم عدم ذ

 .؟المذكور

 

 

 القوانين المؤطرة لوضعية الوالي:  ثانيا : 

يوليوز  28ا هو مرسوم فيما يخص مؤسسة الوالي، فيعتبر أول عمل تشريعي له

فبراير  11، والذي أحدثت بموجبه والية الدار البيضاء الكبرى، ومرسوم 19811

سال، حيث أنه بعد التجربة المثمرة التي  –، والذي أحدثت بموجبه والية الرباط 19832

الدار البيضاء، والدور الذي لعبه الوالي بالتنسيق حققها التقسيم المذكور، أي تقسيم مدينة 

سال  –بين جميع العماالت المكونة لواليته، أتى المشرع بوالية جديدة وهي والية الرباط 

 .3كما ذكرنا سابقا

 1984أكتوبر  2الصادر  في  1.84.165ونذكر أيضا الظهير الشريف رقم 

، والعديد من 5تعلق بالتنظيم الجهويالم 47.96والقانون  ،4المتعلق بالتنظيم الجماعي

القوانين والمراسيم األخرى التي حاول المشرع من خاللها تحديد بعض اختصاصات 

الذي  6المتعلق بالجهات 111.14الوالة. ولعل آخر تشريع بهذا الخصوص هو القانون 

تم ما يخص المراقبة اإلدارية، وختصاصات والصالحيات فيحتفظ للوالي بالعديد من اإلإ

 ختصاص الوصاية اإلدارية إلى التنسيق والمواكبة.إل يحوت

ومما سبق ذكره يتضح أن المشرع المغربي يسير بخطوات حقيقية نحو تنظيم هذه 

الفئة، والمالحظ أن هذا لم يحدث إلى حد اآلن ورغم مناداة الكثيرين باإلسراع إلى هيكلة 

لوالة تعرف عدة متدخلين مما يخلق هذه الفئة وتنظيمها خاصة أن المهام التي أنيطت با

                                                
 .3، ص: 1982بتاريخ يناير  3610لجريدة الرسمية  عدد ، ا1981يوليوز  28مرسوم  - 1
 .1035، ص: 1983يوليوز  6بتاريخ  3680جريدة رسمية عدد  - 2
 .70عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 3
 المتعلق بالتنظيم الجماعي. 1984أكتوبر  2صدر في  1.84.165ظهير شريف رقم  - 4
 .1997أبريل  2م الجهوي الصادر في ( القانون المتعلق بالتنظي47.96) - 5
المتعلق بالجهات، د.س عدد  111.14بتنفيذ القانون رقم  2015يوليوز  7الصادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  - 6

 .6585، ص: 3680
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ختصاصات بينه )الوالي( وبين باقي المتدخلين، وهو األمر الذي نوعا من التداخل في اإل

ختصاصاتها وكل الحيثيات المحيطة بهذا إود قانون خاص بهيئة الوالة يحدد يستوجب وج

خية للتنظيم المنصب. وعليه فإذا كنا قد تطرقنا في الفصل األول إلى السياقات التاري

اإلداري المغربي وكذا السياق القانوني الذي نشأت في ظله مؤسسة الوالي، فإننا سنحاول 

من خالل الفصل الثاني من بحثنا هذا الوقوف على االختصاصات والوظائف المنوطة 

بمؤسسة الوالي، وكذا العالقة التي تربطه بين باقي المتدخلين على المستوى الجهوي، 

 األخيرة.  وانين التنظيميةء المستجدات الدستورية والقى ضووهذا طبعا عل
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إنشاء مؤسسة الوالي، كان  عرف المغرب في بداية الثمانينات من القرن الماضي

الهدف من ورائها زيادة التنسيق والفعالية على مستوى عمل الوحدات الترابية، وكذا 

على جميع  را لما كانت تشهده البالد في تلك الفترة من تأزم لألوضاعبسط األمن نظ

للعرش المجيد سوف يعطي لها « محمد السادس»لي الملك واألصعدة، إال أنه مع ت

إشارات واضحة وقوية لتجاوز هذا الوضع، وهذا ما أكده جاللته من خالل خطابه الذي 

أكتوبر  12األقاليم بالدار البيضاء بتاريخ ألقاه أمام ممثلي الجهات والواليات والعماالت و

 كانت البداية في بلورة مفهوم جديد للسلطة. حيث 19991

« مؤسسة الوالي»سوف تعرف  2011ومع اإلصالحات الدستورية األخيرة لسنة 

طريقها للدسترة ألول مرة، وعرفت هذه المؤسسة أيضا نقلة نوعية في وظائفها 

الدستور أو ما تضمنته القوانين التنظيمية الجديدة، واختصاصاتها سواء لما يتضمنه 

بالجهات، وعلى خالف ما سبق  المتعلق 111.142ونخص بالذكر القانون التنظيمي 

سنتطرق في )المبحث األول( لوظائف واختصاصات مؤسسة الوالي بناء على دستور 

يمية في ، وسنتناول الحديث عن وظائف ومهام الوالي على ضوء القوانين التنظ2011

 )المبحث الثاني(.

 

 

 

 

 

 

                                                
أمام ممثلي الجهات والواليات والعماالت  1999أكتوبر  12خطاب جاللة الملك محمد السادس نصره هللا بتاريخ  - 1

 قاليم.واأل
 المتعلق بالجهات. 111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7الصادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  - 2
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  2011وظائف واختصاصات الوالي على ضوء دستور : األولالمبحث  

كاستجابة لتحركات اجتماعية عرفها المغرب كغيره من دول  2011جاء دستور 

عالمنا العربي، ومن بين المستجدات التي جاء بها، هو تكوينه للجهة وإعطائها مكانة 

ألول « الوالي»ت الترابية األخرى، وكذا تضمنه لمصطلح الصدارة في باقي الجماعا

ختصاصات وصالحيات واسعة على المستوى الجهوي إمرة في تاريخ المغرب ومنحه 

بغية توسيع نطاق تدخل الوالي لتحقيق التنسيق من جهة بين مختلف المصالح الالمركزية 

دث هذا الدستور تغييرا كما أح ،1والالتمركز اإلداري في سبيل مسلسل التنمية الجهوية

حيث أصبح الوالة يمثلون « للوالة»كبيرا على مستوى االختصاصات والوظائف المسندة 

السلطة المركزية عوض تمثيلهم للدولة، وهو ما سوف نناقشه في )المطلب األول( على 

أن نتطرق في )المطلب الثاني( لباقي االختصاصات والمهام التي أنيطت إليه من خالل 

 .2011 دستور

  مركزيةالسلطة ال مؤسسة الوالي من تمثيلية الدولة إلى تمثيلية:  األولالمطلب : 

يمثل الوالة الجهات »على  2011من دستور  145تنص الفقرة األولى من الفصل 

وبالتالي أصبح « وعمال األقاليم والعماالت السلطة المركزية في الجماعات الترابية

كما كان  ية على المستوى الجهوي عوض تمثيلهم للدولة،الوالة يمثلون السلطة المركز

بالنسبة للعمال، هذا التغيير ( 1996منصوص على ذلك في الدستور السابق )أي دستور 

منسجما مع تعزيز موقع الجماعات الترابية  الذي طرأ على المهمة التمثيلية للوالة يأتي

 األسمى، فالملك هو الممثل الدولة أصبحت مركزيةخاصة الجهات، لذلك فإن تمثيلية 

، وباقي المؤسسات تقوم بمسؤوليتها وفق 2011من دستور  42بموجب الفصل  للدولة

ولعل ما يزكي تمثيلية الوالة للسلطة المركزية  .2اختصاصاتها الدستورية والقانونية

من دستور  145بالجهة هو ما جاءت به الفقرة الثانية من الفصل المذكور )الفصل 

ن أن الوالة والعمال يعملون باسم الحكومة، مع تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ ( م2011

النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة اإلدارية. مع العلم أن 

                                                
البوخاري بوتابع : "رجل السلطة من المقاربة األمنية للمقاربة الشمولية مؤسسة العامل نموذجا"، رسالة لنيل  - 1

 .2014 – 2013قانونية واالقتصادية واالجتماعية سال، الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم ال
 .117البوخاري بوتابع : مرجع سابق، ص:  - 2



 36 

الدستور السابق كان قد نص بالنسبة للعمال على أنهم مكلفون بالسهر على تنفيذ القانون 

 .1باسم الحكومةدون اإلشارة إلى ذلك يتم 

في السلطة المركزية،  وعلى هذا األساس فإن حصل تمثيلية الوالة ومعهم العمال

ة مع المجالس المنتخبة، إلى مستوى العالقة بين سلط متوازية ال وجود لعالقة ينقل العالق

 .2ترابية أو إشراف بينها

  المهام الجديدة التي أنيطت للوالة خالل الدستور:  الثانيالمطلب : 

ة بالعديد من المتغيرات التي همت وضعية ومهام الوالة، إضاف 2011جاء دستور 

كومة بما ذكر في المطلب السابق، فهذه المتغيرات تكمن في عالقة الوالي مع رئيس الح

لفقرة من حيث طريقة التعيين )الفقرة األولى( وعالقة الوالي وخاصة المجلس الجهوي )ا

 الثانية(.

  كيفية تعيين الوالة وعالقتهم برئيس الحكومة:  األولىالفقرة : 

فإن الملك يعين الوالة بظهير  2011من دستور  49طبقا لمقتضيات الفصل 

ومادام تعيين الوالة يتم  .3شريف باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية

فيذ النصوص ، فإن الوالة يعملون في اإلدارة الترابية على تنمن طرفي رئيس الحكومة

التنظيمية للحكومة ومقرراتها، زيادة على أنهم يعملون باسم الحكومة، مما يبين بوضوح 

طبيعة العالقة بين الوالة ورئيس الحكومة خصوصا وأن هذا األخير هو الذي يمثل الدولة 

 .4على الصعيد الوطني أمام المحاكم اإلدارية

ومة تبقى محل نقاش بين العديد وعموما فإن وضعية الوالة وعالقتهم برئيس الحك

من الفقهاء، حيث يرى األستاذ "عبد القادر باينة" أنه بات من الضروري تسييس وظيفة 

الوالة بدعوى أن الوضع الراهن مبني على تناقض غير مسبوق ألنه في نظره في الوقت 

هم أيضا، السياسة الحكومية، ونطالبالذي نطالب فيه الوالة ومعهم العمال بتطبيق وتنفيذ 

                                                
 .80بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 1
 .118البوخاري بوتابع : مرجع سابق، ص:  - 2
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وفي نفس الوقت أن يلتزموا الحياد اتجاه الحياة السياسية، وأن يقف موقف الحكم علما 

 .1أنهم امتداد للسياسة الحكومية في العماالت واألقاليم والجهات

  الوالي من الوصاية على المجلس الجهوي إلى المساعدة:  الثانيةالفقرة 

  والمواكبة

في السلطة المركزية ينقل العالقة مع المجالس إن حصر تمثيلية الوالة والعمال 

، 2المنتخبة إلى مستوى العالقة بين سلط متوازنة ال وجود لعالقة ترابية أو إشراف بينهما

حيث تحول دور الوالي من تنفيذ مقررات المجلس الجهوي إلى مساعد رئيس هذا 

يتمتع بها  ية التي كانالمجلس في تنفيذ المخططات والبرامج مما يلغي تلك السلطة التنفيذ

 النص الدستوري صريحا في هذاحيث كان  ،3الوالة في عالقتهم بالمجالس الجهوية

يساهم الوالة والعمال »على أنه  145الصدد، حيث نص في فقرته الثالثة من الفصل 

ورؤساء الجماعات الترابية وخاصة المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج 

ضا تنصيص الدستور على أن التنظيم الجهوي يقوم على مبادئ التدبير وأي« التنموية

امل الصالحيات والحرية الحر، ويؤكد هذا الطرح على أنه أصبح للجماعات الترابية ك

حترام بطبيعة الحال للمقتضيات القانونية وبمراعاة إامجها في ختياراتها وبرإفي بلورة 

 .4اإلمكانيات التمويلية المتاحة

ال ير الحر معناه إلغاء مفهوم الوصاية على الجماعات الترابية وكل أشكوالتدب

 المراقبة المتعلقة باختياراتها.

واحتفظ الدستور في المقابل ذلك للوالة بممارسة الرقابة اإلدارية مع التأكيد على 

أنه ال يمكن تحويل هذه المراقبة إلى نوع من الوصاية، إذ أن الدستور عندما نص على 

ال، حتى في حالة مالحظة ما يمكن لتدبير الحر فإنه لم يقيده بأي شكل من األشكأن ا

عتباره إخالل باحترام المقتضيات القانونية في تدبير الجماعات الترابية، وجب أن تكون إ

                                                
يناير  2بتاريخ  382نموذج لألعمال نموذج"، جريدة األحداث المغربية عدد  –القادر باينة : "فريد العامل  عبد - 1

2000. 
 .118البوخاري بوتابع : مرجع سابق، ص:  - 2
 .82بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 3
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عتبارا لما إو .1حتراما لمبدأ التدبير الحرإموضوع طعن لدى المحاكم اإلدارية أو تشكل 

جاء بتغييرات عميقة وجب أن تجد ترجمتها عمل  2011أن دستور ذكر سلفا فإنه يتبين 

الوالة وكذا العمال بما يسمح بتكريس الديمقراطية المحلية وإعادة بناء العالقة مع 

الشمولية ترتكز على التعاون والدعم على أسس البرامج  يجعلها 2الجماعات الترابية

رات هذه الجماعات، والحكومة بما ندماج المطلوب بين اختياوالمجالية التي تحقق اإل

 يحقق التنمية المندمجة تتماشى مع مشروع الجهوية المتقدمة.

 وظائف ومهام الوالي على ضوء القوانين التنظيمية:  المبحث الثاني 

كممثلين  قد خطط الخطوط العريضة لمهام الوالة والعمال، 2011إذا كان دستور 

والممارسين للمراقبة اإلدارية فإنه وبموازاة للحكومة والساهرين على تطبيق القانون 

ذلك، تناولت العديد من القوانين التنظيمية والمراسيم والمناشير الوزارية وظائف الوالة 

والعمال بالتفصيل. وباعتبار الوالي هو عامل عمالة أو إقليم مركز الجهة، فإنه ينتمي إلى 

ختصاصاته وفقا لظهير إهو يمارس وبالتالي ف ،3هيئة رجال السلطة وضمن إطار العمال

 6، كما وقع تغييره وتتمته بظهير 4المتعلق باختصاصات العامل 1977فبراير  15

، وأيضا نجد بعض مهام الوالة معددة في قوانين الحقة كالقانون التنظيمي 1993أكتوبر 

 .5المتعلق بالجهات 111.14

ز ر التدبير الالمتمركة في إطاوأيضا الصالحيات واالختصاصات الممنوحة للوال

 ستثمار.لإل

وعلى هذا األساس يمكن إجمال مهام ووظائف الوالي في مهام أمنية )المطلب 

ومهام  األول( ومهام إدارية وتنسيقية )المطلب الثاني( ومهام سياسية )المطلب الثالث(

 شمولية واجتماعية واقتصادية )المطلب الرابع(.

  واليالمهام األمنية لل:  األولالمطلب: 
                                                

 .119 – 118، ص: البوخاري بوتابع : مرجع سابق - 1
 .70عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 2
 .72بوبكر الجوهري : مرجع سابق، ص:  - 3
 .70عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 4
المتعلق بالجهات،  111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7الصادر في  1.15.18ظهير شريف  - 5

 .6585، ص: 2015يوليوز  23بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد 
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وقبلهم العمال،  تعد المهمة األمنية من المهام التقليدية واألساسية المسندة للوالة،

بموجب عدة نصوص قانونية ومناشير وزارية، هذه المهمة تهدف إلى المحافظة على 

ستقرار، حيث يتعين عليهم دائما التسلح باليقظة واستتباب األمن، وضمان اإلالنظام العام، 

، وبالنظر وتوقع مفاجأة المستقبل والعمل على مواجهة كل حالة تخل والحيطة والحذر

ولقيام الوالة والعمال بهذه . 1باألمن العام، وتضر بالنظام العام، وتتطلب التدخل بسرعة

المهمة كان لزوما على المشرع تمتين هذين الموظفين باألساليب التي تمكنها من الحفاظ 

 : 2ألمثل، وتتمثل هذه األساليب في أسلوبين هماعلى النظام العام، وضمان األمن ا

 ستخبار وجمع المعلومات.أسلوب اإل 

  ستعمال القوات العمومية.إأسلوب 

إلى  ستعمال الوالة والعمال لهذه األساليب، سوف نتطرقإوقبل التطرق إلى كيفية 

 : النصوص القانونية التي تنيط بالوالة والعمال هذه المهمة )أي المهمة األمنية(

  19593يناير  3منشور رئيس الحكومة المؤرخ في. 

  المتعلق بهيئة متصرفي وزارة الداخلية. 1963ظهير فاتح مارس 

  والمشهور في الوسط  1964فبراير  25منشور الوزير األول المؤرخ في

ظام اإلداري آنذاك بمنشور ميثاق التعاون. أما أساليب المحافظة على األمن والن

 خالل بهما فهي كالتالي :العامين وتفادي اإل

 ستخبار وجمع المعلوماتأسلوب اإل:  أوال : 

يعد وسيلة هامة تساعد الوالي على اإلطالع بكيفية دقيقة ومفصلة  هذا األسلوب

لتعرف على عناصره على مجريات األحداث، وتمكنه من تتبع تطور الرأي العام وا

اجهة وتفادي كل ما من شأنه ستغالل المعطيات المحصل عليها لموإومكوناته، قصد 

غير المباشر تصال المباشر واإلتعكر صفو األمن والنظام العام، وذلك عن طريق ربط 

                                                
 .70عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 1
 .70نفس المرجع السابق، ص:  - 2
 .1959يناير  23الصادرة في  2413الجريدة الرسمية عدد  - 3



 40 

قنوات التواصل أو  قتناع على أن تكونوالتوعية واإل ،1بواسطة رجال السلطة اآلخرين

تصال تعمل باستمرار وبنشاط وحركية، وفي هذا السياق يتوفر الوالي ومعه العامل اإل

على آليات تمكنه من جمع المعلومات عن طريق القنوات التالية سواء منها الرسمية أو 

 غير الرسمية.

 القنوات الرسمية : -أ

 .قسم الشؤون العامة الذي يعمل تحت إشرافه 

 .عمال العماالت واألقاليم المكونة لتراب الجهة 

 .القيادة الجهوية للقوات المساعدة 

 .األمن الجهوي أو اإلقليمي 

 دل أحيانا القيادة الجهوية أو اإلقليمية للدرك الملكي في إطار التعاون وتبا

 المعلومات بين الجهازين.

 الجهات غير الرسمية  -ب

 .بعض المخبرين الذين يعملون لصالح السلطات المحلية وقسم الشؤون العامة 

 .وسائل اإلعالم المختلفة 

 صية التي تجمع ما بين أفراد من المجتمع المدني في إطار العالقات الشخ

 .2المسؤولين وبعض األفراد من شرائح مختلفة من المجتمع

ومن هذا المنطلق يعد الوالي هو المسؤول األول في حفظ األمن والنظام العام 

بمنطقة نفوذه، ولتحقيق هذه الغاية يتمتع الوالة والعمال بسلطات واسعة تمكنهم من اتخاذ 

ساس باألمن والنظام العام، وهو ملزم بإحاطة الحكومة التدابير الالزمة للحد من أي م

                                                
 .85البوخاري بوتابع : مرجع سابق، ص:  - 1
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بالمعلومات عن تطور الرأي العام وميوالته ويتعين عليه أيضا إخبار المواطنين 

 .1بالتوجيهات العامة للسياسة التي تود نهجها الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني

 أسلوب استعمال السلطات العمومية:  ثانيا : 

باب األمن والحفاظ على النظام العام التي هي ملقاة على عاتق الوالة إن مهمة استت

والعمال تستدعي تمكينهم من اآلليات التي من شأنها جعل هذه المهمة تمر في أحسن 

المسطرة  1959يناير  3الظروف، وعلى ذلك حدد منشور رئيس الحكومة الصادر في 

وهي نفس المسطرة أكدها منشور  العمالالخاصة باستعمال القوات العمومية من طرف 

ساس باألمن في حالة حدوث ما من شأنه الم 1964فبراير  24الوزير األول الصادر في 

 : 2ستعمال القوات العمومية على الشكل التاليإوالنظام العام، ويتم 

 القوات المساعدة التي هي رهن إشارته باستمرار، تتلقى األوامر منه مباشرة. 

 روف.ستعانة بها في جميع الظبعة لألمن الوطني التي يمكنه اإلاقوات الشرطة الت 

 .قوات الدر الملكي عند الضرورة 

 ع القوات المسلحة الملكية في حالة تهديد فعلي لألمن، حيث يوجه لقائد الموق

 العسكري طلبا كتابيا.

هذا باإلضافة إلى أنه يمكن للوالة والعمال ممارسة مهام الشرطة القضائية في 

من قانون  33تهديد سالمة أمن الدولة الداخلي والخارجي، وذلك طبقا للفصل  حالة

قترفت جناية أو جنحة إى أنه يجوز لعامل كل إقليم كلما المسطرة الجنائية الذي ينص عل

ستعجال أن يجري بنفسه و الخارجية، وكان األمر يقتضي اإلضد سالمة الدولة الداخلية أ

نايات والجنح المبنية أعاله، أو يطلب كتابة من ضباط جميع اإلجراءات لتثبت من الج

الشرطة القضائية المختصين القيام بما ذكر، وذلك فيما إذا كان ال يعلم أن السلطة 

ستعماله لهذا الحق يتعين عليه أن إوفي حالة  القضائية قد أخذت في مباشرة القضية،

سلطة القضائية خالل الثالثة ايام يخبر فورا وكيل الدولة وأن يتخلى عن النازلة لفائدة ال

                                                
 .72السابق، ص:  نفس المرجع - 1
 .73 – 72عبد العزيز أشرقي : مرجع سابق، ص:  - 2
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الموالية للشروع في العمليات، موجها إلى وكيل الدولة جميع الوثائق ومقدما له جميع 

 األشخاص الذين وقع القبض عليهم.

وفي هذا اإلطار يتعين على الوالة والعمال إقامة عالقات متينة وودية مع قضاة 

ية الحترام المؤسسات والمحافظة على النيابة العامة الذين تعتبر مساعداتهم ضرور

 .1النظام

  المهام اإلدارية والتنسيقية للوالي:  الثانيالمطلب: 

يتولى الوالي باعتباره ممثال للحكومة بتنسيق أعمال المصالح الالمتمركزة، وذلك 

 من خالل آلية تسهيل عليهم إنجاز هذه المهمة، وتتمثل في اللجنة التقنية للعمالة أو اإلقليم،

لم تكن هذه اللجنة معروفة في التنظيم اإلداري  1977فبراير  15فقبل صدور ظهير 

المغربي، حيث كان المجلس اإلقليمي، أو مجلس العمالة، أو مجلس الجهة يشكل الجهاز 

يتولى من خالله الوالي أو العامل عملية التنسيق، وترسيخا لدور اللجنة في عملية الذي 

المغير  1953أكتوبر  6ختصاصاتها بمقتضى ظهير إالنظر في لتنسيق، فقد تمت إعادة ا

، وفي بيان هذا النص جاءت الرسالة الملكية الموجهة 1977فبراير  15والمتمم لظهير 

لتؤكد على أهمية هذه اللجنة في مجال التنسيق،  1993نونبر  19إلى وزير الداخلية في 

ثمارها وتحقق ما يرجى منها قررنا حتى تعطي عملية التنسيق » هذه الرسالة جاء فيها :

من  6كما تؤكد المادة . «إنشاء مجلس لكل عمالة أو إقليم تحت رئاسة الوالي أو العامل

على أن اللجنة التقنية تناط بها مهمة دراسة جميع التدابير المتعلقة  2005مرسوم 

شهدت تطورا  وهذه المهمة التنسيقية الموكولة للوالي أو العامل .2بالالتركيز اإلداري

أن  96حيث جاء في الفصل  1996هاما خصوصا في المراجعة الدستورية لسنة 

، 2011كما ينص على ذلك أيضا دستور  ،«العامل يتولى تنسيق نشاطات اإلدارات»

أن الوالة والعمال يقومون بتنسيق أنشطة المصالح » 145حيث جاء في الفصل 

إلى المهمة  باإلضافة«. حسن سيرها الالممركزة لإلدارة المركزية ويسهرون على

                                                
محمد الدامي : "مؤسسة العامل على ضوء المفهوم الجديد للسلطة"، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة، كلية  - 1

 .91 – 90، ص: 2008 – 2007السويسي، السنة الجامعية  –الحقوق محمد الخامس 
 : مرجع سابق.أحمد عبد الدايم  - 2
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التنسيقية التي يقومون بها الوالة والعمال، هم أيضا ملزمون بمراقبة النشاط العام 

ستمرار العمل بها على مستوى إوالمؤسسات العمومية، والحرص على لموظفي الدولة 

تابعة معين من الفعالية واإلنتاجية، وهي مهمة ضرورية لضمان تدبير أحسن للمصالح ال

للدولة على أحسن وجه لتحقيق أهداف معينة، على رأسها فرض احترام القوانين 

 .1واألنظمة

ي فهذا الدور هو في نفس الوقت مكمال لسلطته المتعلقة بالنشاط الذي يقوم به 

ذها، قبة تنفيمختلف ميادين اإلدارة الترابية، إذ له سلطة توجيهية تتمثل في التعليمات ومرا

ى تطبيق التوجيهات الصادرة إليه من اإلدارة المركزية، وحسن سير كما يسهر عل

 المصالح العمومية والمؤسسات األخرى التي تستفيد من إعانة الدولة أو الجماعات

 الترابية.

 : 19932أكتوبر  6وفي هذا اإلطار يقوم الوالي أو العامل بموجب ظهير 

  رجية التابعة لكل خاعن النشاطات وخبرات المصالح التوجيه تقرير سنوي

 ، إلى الوزراء المختصين.ةالوزراء على حد

 .السهر شخصيا على حسن سير وتدبير المصالح الخارجية التابعة للدولة 

  رتكابه خطأ جسيما، في حالة إخالله إتوقيف رئيس كل مصلحة خارجية عند

اية، كابه جنرتبالسير العام والطبيعي لإلدارة الترابية التي ينتمي إليها، أو في حالة ا

 .حيث يتعين عليه إخبار الوزير المختص على الفور لتدبير التوقيف الذي اتخذه

إلى  والمؤسسات العمومية يشمل باإلضافة إن مراقبة النشاط العام لموظفي الدولة

م اإلداري سلوك وتصرفات المسؤولين عن تلك اإلدارة أو المصالح، وانضباطهالنشاط 

ي لها لتي يتلقونها، وطريقة تعاملهم مع الملفات والقضايا التواحترامهم للتعليمات ا

 انعكاسات هامة على التوجيهات العامة للحكومة.

 

                                                
 .2003عبد العزيز أشرقي : "العامل والمفهوم الجديد للسلطة، الطبعة األولى، سنة  - 1
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  المهام السياسية للوالي:  الثالثالمطلب : 

تشكل االعتبارات السياسية األمنية إحدى األهداف الواضحة والبارزة من كل 

لف مناخ للتنافس بين الفاعلين السياسيين وعليه أنيط بالوالة والعمال خ، 1تقسيم ترابي

راجع إلى التحوالت السياسية  تحت مراقبة السلطة وفي ظل المؤسسات الدستورية، وذلك

رتفاع عدد السكان إمن حيث المجال و جتماعية التي تعرفها المدن الكبرى، وتوسعهاواإل

 .2بها

 وألجل هذه الغاية يقوم الوالة والعمال بـ :

 السياسية واالستخباراتية. مختلف األبحاث 

 .مراقبة أنشطة األحزاب السياسية والجمعيات 

  15مراقبة التجمعات السياسية والتجمهر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 

 المتعلق بالحريات العامة. 1958فبراير 

  .تتبع ومراقبة المجالس المناخية والغرف المهنية 

 .مراقبة أنشطة الجالية اليهودية 

 بع قضايا الحدود والتهريب والمهربين والالجئين...تت 

 .مراقبة أنشطة وتحركات الشخصيات ذات النفوذ والتأثير السياسي 

 ستقبال الشخصيات الدبلوماسية التي تقوم بزيارة نفوذه الترابي.إ 

  ترأس الحفالت الدينية والمناسبات الوطنية الرسمية والتظاهرات المختلفة المقامة

 .3بمنطقته

                                                
 .112محمد يحيا : "المغرب اإلداري"، مرجع سابق، ص:  - 1
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ي فأيضا في عالقته بالمجلس الجهوي بعدة مهام يمكن تلخيصها  ا يقوم الواليكم

 التالي :

  تسليم الترشيحات لرئاسة المجلس الجهوي خالل خمسة أيام الموالية النتخاب

 .1(14أعضاء المجلس )المادة 

  اء ه، أو إحالة األمر إلى القضمتناعه عن مزاولة مهامإإنذار الرئيس في حالة

من  23 ي في حالة عدم اكتراث هذا األخير )الرئيس( بهذا اإلنذار )المادةستعجالاإل

 المتعلق بالجهات(. 111.14القانون التنظيمي 

  حضور دورات مجلس الجهة بدعوة من الرئيس، وتقديم جميع المالحظات

ون من القان 36والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها طبقا للمادة 

 المتعلق بالجهات. 111.14التنظيمي 

  (.40ستثنائية بحكم القانون )المادة إدعوة المجلس لعقد دورات 

  (.42اقتراح نقاط إضافية إلدراجها في جدول أعمال المجلس )المادة 

  التعرض على كل نقطة ال تدخل ضمن اختصاصات الجهة أو صالحيات المجلس

 (.44)المادة 

 (.77جلس أو حله )المادة يترأس اللجنة الخاصة في حالة توقيف الم 

  قتصادية والمالية واالجتماعية للواليالمهام اإل:  الرابعالمطلب : 

 ختصاصات التي يمارسها الواليقتصادي أهم اإلفإنه يعتبر الجانب اإل دون مبالغة

ختصاصات التي هي مخولة له، وهو ما تؤكده الرسالة الملكية الموجهة في موسوعة اإل

 ستثمار )أنظرفي موضوع التدبير الالمتمركز لإل 2002يناير  9ي إلى الوزير األول ف

 : 2ستثمار نجملها في التاليختصاصات في ميدان اإلإالمالحق( التي منحت للوالي عدة 
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هام إحداث مراكز جهوية لالستثمار تحت مسؤولية الوالة، تتولى نوعين من الم -أ

النسبة واآلخر يعد المخاطب الوحيد بالرئيسية، أحدهما المساعدة على إنشاء المقاولة، 

قاليم ويمكن أن تكون له فروع على صعيد العماالت واأل لألشخاص الذين يودون إحداثها.

فة أو الجماعات، ويتولون القائمون عليه اإلجراءات الضرورية لدى اإلدارات المختل

 الي.دده الوللحصول على الوثائق التي تقتضيها التنظيمات إلحداث المقاولة في أجل يح

 أما الشباك الثاني والخاص لمساعدة المستثمرين فمهام منها :

دراسة كافة التراخيص اإلدارية، وتحضير جميع الوثائق اإلدارية إلنجاز  -ب

رارات مشاريع في قطاعات معينة بها، ويتولى والي الجهة تسليم التراخيص أو توقيع الق

 اإلدارية.

ع الدولة من أجل منح تفاقيات التي ستبرم مدراسة مشاريع العقود أو اإل -ت

لفا سستثمارات المتعلقة بالقطاعات المذكورة متيازات خاصة بالنسبة لإلإالمستثمرين 

 وتساوي أو تفوق مبلغ مائتي مليون درهم، ويقوم الوالي بإعداد وتنفيذ التراخيص

 والوثائق والعقود، موضوع االتفاقية ويتكفل بتنفيذها.

 التوافقية لما قد ينشأ من منازعات. اقتراح الحلول 

 ختصاصات إين الجهويين على ما يزاولونه من إطالع الوالي من طرف المندوب

 ستثمار.في ميدان اإل

  تحويل اختصاصات اللجان الوطنية المكلفة بإبداء الرأي في بعض العمليات

 اضي األر العقارية وبطلبات التصريح بعدم قابلية األراضي الفالحية، وبحماية

مل الساحلية والمناطق الحساسة إلى لجن جهوية ووضعها تحت سلطة الوالي أو العا

 الذي يفوض له.

 قتراح من ولي الجهة المعنية.إستثمار بناء على تحدث المراكز الجهوية لإل 

ك ستثمار وتسييره وكذا إحداث شبابتنظيم المركز الجهوي لإل يتولى الوالي -ج

 ها.وجماعات الجهة، وتنظيمها وتدبير والت في عماالت وأقاليمالمساعدة على إنشاء المقا
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 ارات اإلدارية تخويل والة الجهات صالحيات قانونية وتنظيمية التخاذ القر

 م.ستثمار نيابة عن أعضاء الحكومة المختصين أو بتفويض منهالالزمة إلنجاز اإل

 دولة ارات باسم التفويض الوالة الصالحية الالزمة إلبرام أو إصدار العقود والقر

 من طرف الحكومة والموظفين السامين في الميادين التالية :

 .عقود البيع أو الكراء المتعلقة بقرارات من ملك الدولة الخاص 

 .الترخيص باحتالل ملك الدولة العمومي والملك الغابوي 

 .الترخيص بإقامة أنشطة صناعية وزراعية مصنعة ومعدنية واستغاللها 

 مؤسسات سياحية واستغاللها وتصنيفها ومراقبتها وتسليم  الترخيص بفتح

 مختلف الرخص.

  ويفوض وزير الداخلية لوالة الجهات سلطات الوصاية التي يمارسها فيما يخص

 القرارات المتعلقة بالمصادقة على :

 وز مداوالت الجماعات المتعلقة بالصفقات والعقود المبرمة والتي ال يتجا

 هم.مبلغها عشرة ماليين در

 .نقل االعتمادات من فصل إلى فصل 

 قتناء أراضي من ملكها وتفويضها وتفويتها.إ 

 رات ستثماخاذ القرارات المتعلقة بإنجاز اإلتفويض السلطات الحكومية للوالة الت

 التي ال تتوفر فيها المعايير المحددة.

  يعد الوالي تقارير دورية توجه إلى رئيس الحكومة وإلى الوزراء المفوضين

 الحيتهم إلى الوالة.ص

 ليهم أو ستثمار لتظلم استعطافي يوجه إارات الوالة المتخذة في ميدان اإلقابلية قر

طعن تسلسلي يرفع إلى لجنة االستثمارات برئاسة رئيس الحكومة واللجان 

 المختصة.
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 وا إلى يتحمل العمال مسؤولية كاملة تجاه الوالة لتطبيق سياسة االستثمار، ويشارك

ممارسة لاركة فعالة في تفعيل سياسة الالتركيز، ويعدوا البنايات الالزمة جانبهم مش

 االختصاصات المنتظرة في مرحلة أولى على الصعيد الجهوي.

 عمال يحدد وزير الداخلية المجاالت التي يمكن للوالة تفويض االختصاصات فيها لل

 في ميدان االستثمار.

 راضي ستثمارات والمتعلقة بتجزئة األيتأكد الوالة من تسليم التراخيص إلنجاز اال

والبناء والسكن وشهادة المطابقة في اآلجال المحددة في القانون والنصوص 

 التنظيمية الجاري بها العمل.

  في حالة مالحظة العمال حصول تأخير في تسليم التراخيص من طرف السلطات

ل مية داخل أجيالمختصة فإنهم يأمرونها بالتقيد بأحكام القانون والنصوص التنظ

ستمرار ذلك يشعرون والي الجهة ويمارسون سلطة الحلول إيحددونه. وفي حالة 

 التي يخولها لهم الميثاق الجماعي والقوانين التنظيمية.

  قصير متناع أو تإنيين حول ما يالحظونه من نتباه العمال المعإعلى الوالة إثارة

المحددة،  قررة داخل اآلجالتخاذ اإلجراءات المإمن لدن السلطات المختصة في 

 قتضاء بممارسة سلطة الحلول.ويأمرون العمال عند اإل

 صناعية وأخيرا يترأس العمال اللجنة اإلقليمية لتوزيع القطع األرضية باألحياء ال

 على المستفيدين.

 

 مـةـخـات : 

إن البحث في موضوع مؤسسة الوالي، فهو من أصعب البحوث التي يمكن 

 الخوض في غمارها بسبب ما تعرفه هذه المؤسسة من فراغ من حيث للطالب أو الباحث

وأيضا للفراغ القانوني الذي الزم هذه البحث العلمي وقلة المراجع المتخصصة، 

 المؤسسة منذ نشأتها.
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وني عتراف القانمؤسسة الوالي منذ نشأتها غياب اإلفيمكن القول أنه بعدما عانت 

 والظرفية وعدم الفعالية بحكم تواجد عدد من الصريح الذي طبع تدخالتها بالتردد

ريق المتدخلين والمساهمين في صنع القرار على الصعيد المحلي، أخذت ترسم معالم الط

 مؤسسة رةالواضح نحو الجهة لتفعيل مختلف الرهانات المتعلقة بالتنمية الجهوية، أو بدست

 اه.التي منحت له بمقتض، واألدوار الجديدة 2011والي الجهة في دستور فاتح يوليوز 

وإلى جانب إحداث الوالية كوحدة إدارية جديدة تم خلق منصب الوالي يتولى 

نشطة رئاستها، أسندت إليه مهمة التنسيق بين مختلف العماالت التابعة للوالية في األ

لى عة فإنه المشتركة التي تهم مجموع الوالية، إال أن هذه المهمة إن حققت أهدافها األمني

 عترضها الكثير من الصعوبات.إستوى االقتصادي والتنموي الم

، وكذا رتبطت بالمناخ السياسي العام للوالية والدولة معاإفتدخالت الوالي 

ياب غستعداده وكفاءته لتنشيط العمل من داخل الوالية في إبشخصية الوالي نفسه ومدى 

 نص قانوني محدد له، وتحت تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية.

دين مؤسسة الوالي هو تأمين لوجودها القانوني وتسطير لتدخلها في ميا إن دسترة

إلى ما  الحياة المحلية سواء في إطار عدم التركيز أو في إطار الالمركزية. لكن بالنظر

امل جاء في الدستور نجد أن األدوار التي منحت لوالي الجهة هي نفسها الممنوحة للع

ت ز موقعه تبعا لالحتفاظ باألقاليم كمستوى من مستوياالذي تم االحتفاظ به وتعزي

تخاذ االالمركزية، مما قد يؤثر على الممارسة العملية للوالي، الشيء الذي يدفع إلى 

ه ما قد يبدو أنه غموض وفي إجراءات موازية لما جاء في الدستور وموضحة له، توضح

 التباس على مستوى تمثيلية السلطة المركزية محليا.

ى تأتي التعديالت الدستورية األخيرة مستجيبة ألهمية دور رجل السلطة علكما 

المستوى المحلي الذي الزال يكتسي أهمية كبيرة، خصوصا بعد تطور اختصاصات 

ما كأشخاص الالمركزية في ظل التطور الذي عرفته الديمقراطية المحلية والالتركيز. 

ل نب العاميث تمت تقوية دور الوالي إلى جاأتت هذه التعديالت لتفعيل اإلدارة المحلية، ح

 بتمثيلهم للسلطة المركزية وجعلهم المسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة.
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غرب وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على دينامكية التغيير الذي انخرط فيه الم

ح الصر ناءيين وتجديد إطار قانوني لبمن خالل المعالم التشريعية والتنظيمية الرامية لتح

 المؤسساتي لبالدنا، وإرساء الصرح الديمقراطي في مناخ من الثقة والتعبئة.

فعلى المشرع إقرار نظام جديد لهيئة رجال السلطة لضمان انسجام عملهم على 

 المستوى الجهوي واإلقليمي، األمر الذي يقتضي إعادة النظر في اختصاصات العمال

 الوالي يتمتع بسلطة أفقية تسلسلية على وجعل ،1977فبراير  15المحددة في ظهير 

جب أن عمال العماالت واألقاليم التابعة للجهة، وتكميال لسلطة والي الجهة المنسق، ي

ث أيضا لسلطته التسلسلية رؤساء المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية، بحييخضع 

جدة في الح المتوايمارس والي الجهة سلطة فعلية ومباشرة بالنسبة لكافة رؤساء تلك المص

 جهته، ويمارس كذلك مهام الرئيس التسلسلي لجميع الموظفين بالجهة، إذ يتوقف كل

تب عن على استشارته واألخذ برأيه، ويتر تعيين أو انتقال لرؤساء المصالح الالممركزة

لحها ذلك ضرورة أن تمر عليه جميع المراسالت المتبادلة بين اإلدارات المركزية ومصا

د زة، حتى يتمكن مبدئيا من اإلطالع باستمرار على نشاط الدولة داخل حدوالالممرك

إلدارة لالجهة التي يديرها، وبالتالي سيكون هو المسؤول عن تسيير المصالح الالممركزة 

بير المركزية واآلمر بالصرف بالنسبة لها، ويصبح رؤساؤها بمثابة مساعدين له في تد

ى البد أن تجمع المصالح الالممركزة على المستوالشؤون الداخلة في اختصاصاتهم، و

 الجهوي.

تبعا لذلك يجب مراجعة جميع النصوص والمقتضيات القانونية المعمول بها في 

طة، ، والظهير المتعلق بهيئة رجال السل1977فبراير  15هذا الصدد بما في ذلك ظهير 

انون المتعلق مع العمل على إصدار قانون خاص باختصاصات الوالي على غرار الق

 باختصاصات العامل، كما أنه البد من مراجعة المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم

ومة وزارة الداخلية، غير أن هذه اإلجراءات ستكون بدون جدوى إذ لم يعمل رئيس الحك

على ممارسة كافة اختصاصاته المنصوص عليها دستوريا مما سيجعل الوالة خاضعين 

 لسلطته.
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 يعمل على توطيد صالحياتن التسريع في إصدار ميثاق الالتركيز وعليه البد م

الوالي للنهوض بمهامه والسيما نجاعة ممارسة اختصاصات أجهزة الدولة وتناسق 

كزة، أعمال كل المتدخلين، فالوالي هو السلطة المالئمة لممارسة االختصاصات الالممر

مشرع الدستوري حافظ على وينسق تدخالت العمال ويضبط الالمركزية. وإذا كان ال

مؤسسة العامل ضمن هيئة رجال السلطة، كما حافظ على األقاليم كوحدة المركزية، 

فتجنبا لتداخل اختصاصات أو تطاول سلطة على أخرى أو تدخل في شؤونها، البد من 

كل المشرع من التفكير في تقسيم األدوار بين رجال السلطة على المستوى المحلي، بش

ا حتى ال تظل مجهوداتهم مشتتة مادامت الجهة معول عليها أن تلعب دوردقيق وواضح 

ار تنمويا واقتصاديا، فإن صالحيات والي الجهة يجب حصرها في كل ما يتصل باالستثم

إسناد  والجوانب االقتصادية، ومنها التنسيق بين الفاعلين االقتصاديين المختلفين، مع

قة هم بالعاللني لعمال األقاليم الذين يجب االحتفاظ مهمة الحفاظ على النظام في جانبه األم

ي التمثيل لالرتباك والغموض على المستوى وتفاديا قية بينهم وبين باقي رجال السلطة.األف

والتنظيمي، كان من األفضل على المشرع في التعديل الدستوري األخير أن يجعل 

و توريا على أن الوالي هصالحيات الوالي كلها منصوص عليها دستوريا، فالتنصيص دس

ط بفعل ضمان تنسيق مضبو الممثل الوحيد للدولة في الجهة سيتيح للسلطات المركزية

ل مهمة لسياساتها ومجهوداتها التنموية على المستوى المحلي، األمر الذي يمكن من تفاع

ية الوالي التنسيقية، مع العمل المركزي بحكمه وسيط الحكومة من جهة، ومن جهة ثان

وبصيغة أخرى تفاعل عدم اعل الالتركيز مع العمل الالمركزي إقليميا وجهويا، تف

 التركيز مع نظام الالمركزية ليحدث بينهم تناسقا وتطابقا وانسجاما.

كان استجابة من الدولة « الوالي»وخالصة القول، يتبين لنا أن إحداث مؤسسة 

رى، نظرا لما أصبحت لمعالجة التطورات التي همت بعض المراكز الحضارية الكب

تعرفه هذه األخيرة من مشاكل على جميع المستويات منها السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي، هذه المشاكل فرضت على الدولة تقوية وجودها وحضورها على جميع 

التراب الوطني، بغية الحد من هذه االختالالت وتنمية تلك المراكز وتدبيرها تدبير يتالءم 
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وكذا مراقباتها بالكيفية التي تتماشى ورغبة السلطة السياسية في فتح مع خصوصياتها 

 آفاق جديدة لكل الفعاليات المحلية للمشاركة السياسية الفعالة.
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